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المستخمص
 من خالل قدرتيا عمى ربط وسائل،تعد محطات نقل الركاب البرية النواة المركزية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع
 لذلك فقد شيدت. وتحقيق كافة المتطمبات الخاصة بتشجيع الركاب عمى استخدام النقل العام،النقل المختمفة في مكان واحد
 وقد ظير ذلك جمياً ضمن،معظم دول العام تزايد األىتمام بمحطات نقل الركاب بشكل عام ومتطمباتيا التصميمية بشكل خاص
التوجيات المعاصرة لمنقل والتي تسمى بالنقل المستدام التي دعت الى تطبيق جوانب األستدامة في منظومة النقل بصورة عامة
 لذا فقد تم طرح العديد من الدراسات التي تناولت مفيوم األستدامة في ىذه المحطات.وفي محطات نقل الركاب بصورة خاصة
تأثير إيجابياً في تحسين نوعية الحياة في
 كما يستعرض البحث بعض التجارب العالمية التي كان ليا،بصورة ضمنية أو رئيسية
ًا
 إال أن كال من ىذه الدراسات والتجارب السابقة أتسمت باألنتقائية والتعددية والتي تدل عمى عدم وجود،المجتمعات التي خدمتيا
 بذلك تم تحديد مشكمة البحث المتمثمة بـ " قصور المعرفة،شمولية في تمك المعالجات وخصوصاً ما يتعمق بالجوانب التصميمية
 وأثر،السابقة في إيجاد تصور نظري شامل يوضح األنماط التصميمية لمحطات نقل الركاب البرية المستدامة بصورة عامة
 ليبرز ىدف البحث في " توفير إطار نظري واضح وشامل لممتطمبات التصميمية."اإلستدامة في تطبيقاتيا محمياً بصورة خاصة
." ومدى أمكانية تطبيق جوانب األستدامة في محطات نقل الركاب المحمية، في محطات نقل الركاب المستدامة
. محطات نقل الركاب البرية المستدامة،  نظام النقل المستدام:الكممات المفتاحية
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Abstracts
Public transport stations and terminals are considered as a core to achieve sustainable
development in society which needs linking of various transportation modes in an unified place
to create an interaction between passengers and the facilities there in most developed counties
had witnessed an increasing attention to encourage such interaction in public transport facilities.
Sustainability has become an influential factor in the design of these facilities. Approaches to
sustainable design have become increasingly important. This paper presents useful guidelines to
the designer of these facilities with focal concern to sustainable factors that needs to be adhered
to in the design. The paper reviews various studies and recent literature relevant to the design and
links available know how to sustainable requirements. It defines the problem as '' the required
needs for designers to understand the needs for sustainable design for public transport facilities".
Based on this it suggests a hypothesis that indicates sustainable design will increase interaction
between users and the building facilitating transport modes. From the literature, a theoretical
frame work was achieved with significant relation to sustainability. Reviewing existing facilities
of transportation buildings in developed countries through this frame work has guided the
research to reach a set of findings which could assist in the design of such facilities thus the
problem is given a direction to solve and assist in the design.
Keywords: sustainable transportation system, sustainable passengers 'land-transportations
stations.
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 -1المقدمة
تعاظم دور النقل في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية في جميع انحاء العالم وأصبح الطمب عمى التنقل من
الضروريات التي تتزايد بشكل مستمر ،لذا فقد سعت مختمف دول العام الى تبني نظام النقل المستدام واإللتزام بمبادئو وتطبيق
ىذه المبادئ عمى منظومة النقل بصورة عامة وفي محطات نقل الركاب بصورة خاصة .يشير مصطمح النقل المستدام الى
أنظمة النقل التي تتبنى تطبيق جوانب االستدامة في وسائل النقل وخدمات البنى التحتية المرتبطة بيا من شوارع ومحطات نقل
ومرافق خدمية اخرى .ييدف نظام النقل المستدام الى توفير بيئة نقل أمنة وصحية الى جميع المستخدمين ،وتأمين متطمبات
الصحة والسالمة العامة ،وتوفير سيولة الوصول في منشئات النقل ،ولضمان تحقيق التفاعل االجتماعي بين المستخدمين ،
وتحقيق الجدوى األقتصادية في النقل.
تعاني محطات نقل الركاب البرية المحمية العديد من المشاكل الخاصة بتوفير سيولة الوصول وتحقيق بيئة نقل أمنة
وكفوءة تشجع الركاب عمى استخدام النقل العام ،وغياب المتطمبات التصميمية الخاصة بأنشاء محطات نقل ركاب تراعي
األحتياجات األجتماعية واألقتصادية والصحية لمركاب والمشغمين ،ما قاد الى ظيور أىمية البحث في إيجاد تصور شمولي عن
كيفية انشاء محطات نقل ركاب محمية مستدامة وتحديد متطمباتيا التصميمية.
تم تقسيم البحث الى عدة محاور ،إختص المحور االول بطرح اإلطار المعرفي لمحطات نقل الركاب المستدامة
ومشاكميا والجوانب المرتبطة بيا ،في حين ركز المحور الثاني عمى إستخالص المشكمة البحثية الخاصة وبناء إطار نظري
شامل لممتطمبات التصميمية لمحطات نقل الركاب البرية المستدامة ،من خالل إستعراض الدراسات السابقة ودراسة بعض
المشاريع العربية والعالمية لمحطات نقل الركاب البرية المستدامة .ركز المحور الثالث من البحث عمى الجانب العممي من
خالل تحديد مفردات األطار النظري المستخمص وتحديد اسموب القياس المستخدم وصياغة فرضية البحث التي سيتم اختبارىا
عمى عينة من المشاريع المحمية ،لتوضيح نسبة تحقق المتطمبات التصميمية في ىذه المحطات ،وصوال الى االستنتاجات
النيائية وتحقيق ىدف البحث.
 -2المحور األول ( اإلطار المعرفي العام لمفيوم محطات نقل الركاب البرية المستدامة)
 1-2مفيوم محطات نقل الركاب البرية
عرف محطات النقل البري بانيا المكان المخصص لنقل الركاب من مكان الى اخر عن طريق وسائل النقل األرضية
تُ َّ
عرف أيضاً بأنيا منشأ بالغ االىمية مخصص لنقل الركاب ويعتبر نقطة مركزية لمغادرة
المختمفة ] ،[Edwards, p.15وتُ َّ
ووصول الركاب .تعمل ىذه المحطات عمى توفير نقاط الربط بين وسائل النقل المختمفة لموصول الى المناطق التي يرغب
الركاب بالوصول الييا ] .[QTTA, p.40كما تعرف محطات حافالت النقل البري بأنيا المساحة المخصصة لوقوف
الحافالت في المدينة ،والتي تعطي لمحافمة الحركة والحرية لمتوقف لصعود ونزول الركاب بسيولة وامن ،ويكون موقعيا اعتمادا
عمى استعماالت األرض المجاورة كأن تكون بالقرب من مراكز التسوق أو مناطق سكنية أو تعميمية مما يتيح طريقة افضل
لمتبادل وتوفير سيولة الوصول لمركاب ]. [Blow, p.168
 2-2مشاكل محطات نقل الركاب البرية
تواجو محطات نقل الركاب البرية بصورة عامة العديد من المشاكل التي أثرت سمبا عمى كفاءة النقل العام .اشتممت ىذه
المشاكل عمى عدم وجود نقاط التقاء لتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختمفة ،وقمة الوضوحية ،وقمة اإلىتمام في الفضاءات
الداخمية والخارجية لممحطة ،وانعدام البيئة المريحة والممتعة لممستخدم اثناء األنتظار داخل المحطات ].[Edwards, p.19
وبصورة خاصة فأن محطات نقل الركاب البرية المحمية الحالية تواجة العديد من العقبات التي تحول دون التوجو إلستخدام
النقل العام .ومن أىم ىذه المشاكل ىي إنعدام سيولة الوصول لممحطة عبر وسائل النقل المختمفة ،واىمال الرقابة والسيطرة
األمنية عمى مداخل المحطة وفضاءاتيا المختمفة ،واإلفتقار الى وجود فضاءات خدمية وترفييية مناسبة لمركاب ،كمناطق
االنتظار والمحالت التجارية والكافتريات والحدائق العامة والخدمات الصحية .كذلك عدم مالئمة المحطات الحالية لمتطمبات
النقل الحديث ومواصفات المركبات المتطورة ،واىمال متطمبات ذوي االحتياجات الخاصة ،وضعف االىتمام بالفضاءات
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الخدمية الخاصة بالمشغمين ،ورداءة البيئة الداخمية واىمال متطمبات الصحة والسالمة العامة .إضافة الى إىمال م ارعاة
الجوانب البيئية في تصاميم المحطات الحالية ]الجوراني ،ص.[31-31
نتيجة لممشاكل التي تعاني منيا محطات نقل الركاب المحمية ،ما أدى الى ضرورة اعادة النظر في ىذا المنشأ الحيوي
ومايتعمق بمتطمباتو التصميمية لتكون قادرة عمى تمبية احتياجات المستخدمين المختمفة ،والعمل عمى ربط وسائل النقل
العامة المختمفة في محطات حديثة تراعي الجوانب النفسية والصحية والبيئية لممستخدمين .وتأمين متطمبات األمن والسالمة
والخدمات االساسية  ،والذي سينعكس بصورة ايجابية عمى تشجيع الناس عمى ستخدام النقل العام.
وبذلك برزت مشكمة البحث العامة وىي ( الحاجة الى استكشاف مفيوم األستدامة في محطات نقل الركاب البرية الحديثة).
 3-2مفيوم محطات نقل الركاب البرية المستدامة
تعتبر محطات نقل الركاب النواة المركزية التي يمكن من خالليا تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع  ،من خالل القدرة
عمى ربط أنواع متعددة من وسائل النقل في مكان واحد  ،وخمق حالة من التفاعل بين حركة المستخدمين وفضاءات المحطة
التي يجب ان تكون جذابة ومتماسكة .تُ ِ
عرف الدراسات محطات نقل الركاب بانيا المبنى او الفضاء الحضري الذي يوفر
الظروف المالئمة لتحقيق االستمراية والتواصل في األداء والتشغيل ] .[Edwards, p.1لقد سعت مختمف مشاريع النقل البرية
الحديثة عالمياً عمى تحسين محطات نقل الركاب في المناطق الحضرية ،والتاكيد عمى ضرورة تطبيق نظام النقل المستدام عمى
جميع خدمات البنى التحتية الخاصة بالنقل وجعل نظام النقل اكثر اثارة .ومن اجل تحقيق ىذا اليدف تبرز الحاجة الى ترك
المناىج القديمة في نظام النقل العام والبدء بدراسة متطمبات التصميم والتشغيل المتطورة في محطات النقل الحديثة ،والتحول
من النظام الوظيفي الصريح الى النظام المستدام في محطات نقل الركاب ] .[Desidero, p.4كما برزت الحاجة الى تطوير
ىذه المحطات بسبب التنوع والتعقيد في إحتياجات النقل الحالية ،والحاجة إلى استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب،
وارتفاع كمفة الوقود واثره السمبي عمى دخل المواطن .كذلك زيادة االزدحامات في الطرق وخصوصا في اوقات الذروة وبالتالي
زيادة التموث البيئي .ونتيجة لمتأثيرات السمبية البيئ ة واالقتصادية واالجتماعية الناجمة من النقل الخاص والمحددات والمعوقات
المفروضة عميو من قبل الدول  ،فقد بدأ التحول نحو فكرة النقل الجماعي بوسائل النقل العام بوصفيا أحد الوسائل المعتمدة في
القرن الواحد والعشرين ] ،[TFNSW, p.7لذا فأن التحدي الذي يواجو محطات النقل العام في ىذا القرن ىو توفير الحمول
الكفوءة والذكية لمتفاعل مع احتياجات المستخدمين المختمفة  ،وتحقيق محطات نقل صديقة لمركاب تتوفر فييا الجاذبية واإلثارة
التي تساىم في رفع أعداد المستخدمين لمنقل العام وتحقيق الكفاءة االقتصادية والتشغيمية ].[Szelky, Berki, Mongil, p.3
بصورة عامة يمكن توضيح محطات النقل المستدامة بانيا المحطات التي يتوفر فييا مايمي:
 متطمبات االستدامة االجتماعية التي تُ ِمزم المحطة بتوفير نقل جيد وتحقيق متطمبات المستخدم ،وخمق التفاعل األجتماعي بينالمستخدمين في فضاءات المحطة الترفييية والخدمية ،وتوفير سيولة الوصول ،وتأمين متطمبات االمن والسالمة.
 متطمبات األستدامة االقتصادية التي تتحقق بتوفيرالفرص االستثمارية وتأجير المحالت وخمق
النشاطات التجارية والتبادل االقتصادي داخل
المحطة  ،باالضافة الى توفير وظائف وفرص
عمل في داخل المحطة والقضاء عمى البطالة .
 متطمبات األستدامة البيئية والمتمثمة بمراعاةالجانب البيئي في تصميم المحطة ،واالخذ بنظر
االعتبار الكفاءة في استخدام الطاقة ،لتقميل الكمف
التشغيمية ]، .[Edwards, p.20الشكل رقم (.)2
شكل ( :)2ابعاد االستدامة في محطات النقل /المصدر[Edwards, :
]p.20
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وبذلك يمكن وضع تعريف اجرائي لمحطات نقل الركاب المستدامة بانيا " المحطات التي تتكامل فييا جوانب االستدامة البيئة
واالجتماعية واالقتصادية ،والتي تعمل عمى تطبيق مبادئ النقل المستدام من خالل تحديد المتطمبات التصميمية الخاصة
بتوفير بيئة نقل أمنة وكفوءة لجميع المستخدمين".
 -3المحور الثاني (اإلطار النظري الخاص بالمتطمبات التصميمية في محطات نقل الركاب البرية المستدامة)
سيتم بناء اإلطار النظري الخاص بمحطات نقل الركاب المستدامة من خالل طرح عدة دراسات معمارية ،واستعراض أىم
التجارب العالمية التي كان ليا تأثير ايجابي في تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي خدمتيا ىذه المحطات .ليتم بعدىا
تحديد مشكمة البحث واستخالص مفردات اإلطار النظري بصورتيا النيائية.
 1-3الدراسات المعمارية المتخصصة في التصميم المستدام لمحطات نقل الركاب البرية
أ -دراسة ) )Desiderio,2000بعنوان ( Requirements of Users and Operators on the Design and

)Operation of Intermodal Interchanges

تطرقت الدراسة الى متطمبات األستخدام والتشغيل في محطات نقل الركاب الحديثة ،وأكدت عمى ان مختمف مشاريع ابحاث
النقل المستدام ترتكز عمى تحسين محطات نقل الركاب في المناطق الحضرية عن طريق ترك المناىج القديمة والتحول بدراسة
متطمبات التصميم المستدام ليذه المحطات من خالل ]: [Desiderio, p.11-27
 توفير الفضاءات الخدمية لمشغمي المحطة.
 تنظيم الفضاءات الداخمية لتسييل حركة المستخدمين بمرونة وتجنب اإلرباك في الحركة خصوصاً في ساعات الذروة.
 إستخدام التصميم المتكامل في محطات النقل الذي يرتكز عمى جانبين أساسين وىي جمالية الشكل والكفاءة الوظيفية.
 اإلىتمام بتصميم الحركة والمداخل من خالل توفير وسائل اإلنتقال العمودية كالمصاعد والساللم الكيربائية والمنحدرات في
محطات نقل الركاب المتعددة الطوابق  ،كما يجب أن تتميز ىذه الوسائل بالمرونة وسيولة اإلستخدام ،ويؤخذ بنظر
اإلعتبار إنتقال األشخاص ذوي األحتياجات الخاصة.
 حماية البيئة الداخمية من خالل إستخدام مواد اإلنياء المالئمة لمظروف الجوية المختمفة والقابمة لمصيانة والتنظيف،
واستخدام األبواب األلية التي تساعد عمى التحكم في تيوية فضاء االنتظار والفضاءات االخرى داخل المحطة.
 توفير الفضاءات الخدمية والتجارية لمركاب ،اذ تعد محطات نقل الركاب أكثر األماكن لتحقيق التفاعل االجتماعي ؛ لذلك
فأن توفير األنطباع الجيد لدى المستخدمين أمر ضروري من خالل تخصيص الفضاءات الخدمية المختمفة لمركاب.
 تخصيص مناطق واضحة لبيع التذاكر واألستفسار عن المعمومات بالقرب من مداخل المحطة.
 تأمين متطمبات األمن والسالمة ،إذ تنعكس األجراءات األمنية المطبقة داخل المحطات عمى نفسية المستخدمين ،تشمل ىذه
اإلجراءات السيطرة عمى منافذ الدخول والخروج ،وتخصيص كامرات مراقبة في فضاءات المحطة المختمفة.
ب -دراسة ) (Blow, 2005بعنوان ()Transport Terminals and Interchanges Planning and Design
ركزت الدراسة عمى توضيح االتجاه الجديد في محطات نقل الركاب ،والتي تسمى بالمحطات المتعددة الوسائط
( )Intermodalو محطات التبادل ( .)Interchangesيعتمد التوجو الجديد ليذه لمحطات عمى فكرة الجمع بين وسيمتي نقل
أو أ كثر في مكان واحد ويركز ىذا التوجو عمى  :توفير سيولة الوصول وتقميل التعارضات في الحركة بين الستخدمين ووسائل
النقل  ،واألعتماد عمى التكن ولوجيا الحديثة في التصميم والتنفيذ والتشغيل ،و ضرورة تكامل الشكل مع الييكل ،والتأكيد عمى
التماسك والترابط بين فضاءات المحطة  ،و ضمان توافق التصميم مع البيئة وتقميل التموث واالستفادة من مصادر الطاقة
الطبيعية ،والتأكيد عمى تمبية إحتياجات المستخدمين المختمفة .أكدت الدراسة عمى اىمية تحقيق الجاذبية واألثارة في االستخدام
من خالل  :توفير متطمبات االمن والسالمة داخل المحطة وفي وسائل النقل  ،والتأكيد عمى االرتباط االفقي والعمودي
لفضاءات المحطة المختمفة ،واالىتمام بمناطق االنتظار ،وضرورة توفير النشاطات التجارية والترفييية داخل المحطة ،واإلستفادة
من اإلضاءة الطبيعية ،واإلىتمام باإلنفتاحية داخل ىذه الفضاءات  ،وتوفير أعمى درجة من التيوية النقية في فضاءات المحطة
المختمفة ،كذلك االىتمام بالمناظر الطبيعية والمسطحات الخضراء داخل المحطة ،واحترام ىوية الموقع وخصوصية المنطقة،
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واستخدام المواد ذات الجودة العالية في اإلنشاء واإلنياء ،واستعمال النصب والنافورات كنقاط محورية وشواخص لمتوجيو،
واإلىتمام بوضوحية المحاور الحركية والبصرية ][Blow, p.16-26
جـ -دراسة ( )Edwards,2011بعنوان () Sustainability and the design of transport interchanges
أشارت الدراسة إلى إن محطات التبادل ( )Interchangesىي توجو جديد في تصميم وانشاء محطات نقل الركاب الحديثة
والذي يعتمد عمى الجمع بين وسيمتين اواكثر من وسائل النقل ،وأوضحت الدراسة بان التنمية المستدامة تتحق من خالل توفير
متطمبات التصميم المستدام في محطات نقل الركاب الحديثة ،واشتممت ىذه المتطمبات عمى مايمي ]:[Edwards, p.15-89
 متطمبات التصميم الوظيفي الذي يتحقق من خالل التواصل والترابط المادي والبصري بين فضاءات المحطة المختمفة،
وتحديد القابمية االستيعابية بشكل يضمن تحديث نظام المعمومات والتذاكر ،وزيادة أحتياطات الحماية لمركاب وتوفير الراحة
لممستخدمين  ،كما يجب توفير الوضوحية في ىذه الفضاءات وضمان عدم وجود عوائق في مناطق االلتقاء ،وربط
الفضاءات الداخمية والخارجية ،وعزل الفضاءات العامة عن الخاصة ،كما يجب ان يكون ىيكل المحطة معب اًر عن وظيفتيا
من الناحية الشكمية واالنشائية.
 متطمبات التصميم البيئي المستدام الذي يتحقق من خالل تحقيق أقصى إستغالل لإلضاءة والتيوية الطبيعية لتقميل الكمفة
التشغيمية ،واستخدام الطاقة الشمسية في التدفئة والتبريد ،واستغالل السقوف لتجميع مياه االمطار واستخداميا لمسقي
والتنظيف ،وتدوير المواد واعادة إستخداميا.
 توفير متطمبات االمن والسالمة من خالل السيطرة عمى مداخل المحطة ،وتوفير اإلضاءة المناسبة في فضاءات المحطة،
والحد من السرقة والعنف من خالل إستخدام كاميرات المراقبة وتوفير مناطق لخزن االمتعة والحقائب.
 تأمين المتطمبات الحركية ،اذ يجب توفير األنسيابية الحركية من خالل الوضوحية في المحاور الحركية ،والحد من التغير
في اتجاه الحركة ،وتقميل التغيرات غير الضرورية في مناسب المحاور الحركية.
د -دراسة ) (QTTA,2012بعنوان ()Public Transport Infrastructure Manual
أكدت الدراسة عمى ضرورة تطبيق متطمبات اإلستدامة في تصاميم محطات نقل الركاب البرية الحديثة عن طريق مايمي
]:[QTTA, p.65-69
 تأمين متطمبات الفضاءات الحركية والتي تتحقق من خالل توفير تسمسل منطقي في حركة المستخدمين داخل المحطة،
ويفضل تجميع وسائل االنتقال العمودي مع بعضيا بصورة مركزية  ،كما يجب أن تراعي متطمبات الحركة لذوي
االحتياجات الخاصة ،وتقميل تعدد اتجاه الحركة وتقميص مسافة المشي.
 التصميم الوظيفي من خالل تحقيق الترابط المادي والترابط البصري ،والتنظيم اليرمي لمفضاءات ،والبساطة  ،وتحديد كثافة
االشغال أو اإلستعمال لكافة مناطق اإلنتظار والجموس والحركة والساللم والمصاعد.
 توفير مناطق لبيع التذاكر واإلستفسار عن المعمومات والتي عادةً ماتكون بالقرب من المداخل الرئيسية لممحطة.
 متطمبات األمن والسالمة والتي تشمل ُكالً من متطمبات حاالت الطوارئ كتوفير محاور حركة أمنة لميروب ونقاط خروج
وعالمات توجييية لحاالت الطوارئ والتي تساىم في اخالء المكان بسيولة  ،وتوفير المراقبة والسيطرة االمنية من خالل
خمق الفضاءات المدافعة والتي تسمح بمراقبة كافة النشاطات خارج وداخل المحطة.
 متطمبات التصميم البيئي المستدام ،تشمل استثمار مصادر الطاقة المتجددة التي تساىم في تقميل الكمفة التشغيمية ،واحترام
ىوية الموقع والظروف المناخية المحيطة ،واستخدام المواد المحمية واعادة تدويرىا.
ه -دراسة ) (LINDSTROM,2013بعنوان ()Energy Efficient Design of Bus Terminals
أشارت الدراسة الى إن نظام النقل العام في تطور مستمر مما يستدعي إعادة النظر بتصميم وانشاء محطات نقل جديدة
وفقاً لذلك .تطرقت الدراسة الى ضرورة تحقيق الجودة والراحة في البيئة الداخمية لممحطة لتحقيق التفاعل اإلجتماعي من خالل
التوجيو الجيد لمفضاءات بشكل يتالئم مع التدفق الحركي المعقد لمركاب .كما شددت الدراسة عمى اإلىتمام بالبيئة الداخمية
لمناطق اإلنتظار في محطات نقل الركاب من خالل توفير مقاعد مريحة لمركاب باإلضافة الى توفير حمامات صحية ،وتوفير
بيئة مرضية لمركاب والموظفين وتوفير تيوية كفوءة لجميع المستخدمين .ركزت الدراسة عمى ضرورة توفير البدائل التصميمية
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التي تراعي الجوانب البيئية من خالل التوجيو االمثل وتوفير العزل الجيد والتيوية المدروسة واستغالل اإلضاءة الطبيعية لتقميل
الكمفة التشغيمية ،كما يساىم التحكم في األبواب وفتحات الغالف الخارجي في الحفاظ عمى درجة ح اررة البيئة الداخمية لممحطة
].[LINDSTROM, P5-25
و -دراسة ( معن والتحافي وسعيد  )2013 ،بعنوان (سياسات تطوير نظام النقل في العراق)
أوضحت الدراسة مشاكل النقل الحضري في العراق بصورة عامة وفي بغداد بصورة خاصة ،وأكدت عمى ضرورة ايجاد
الحمول ليذه المشاكل من خالل إعادة تخطيط شبكة الطرق في المدينة وعالقتيا بمحطات نقل الركاب ،وتوفير سيولة الوصول
لكل من المشاة ووسائل النقل الى ىذه المحطات ،وفصل حركة الركاب عن وسائل النقل والحد من االزدحامات المرورية في
محيط المحطة .كذلك شددت الدراسة عمى اعادة تأىيل محطات النقل القديمة وانشاء محطات نقل حديثة لمركاب تراعي في
تصاميميا متطمبات النقل المستدام من خالل توفير المكونات الثانوية الضرورية التي تشجع الركاب عمى زيادة إستخدام النقل
العام كتبميط الطرق ،وتسقيف ممرات الحركة ،وانارة الفضاءات ،وتشجير المساحات الفارغة ،وتوفير مظالت االستراحة ،وتغطية
منصات الركوب ،وتعزيز االمن والسيطرة عمى المداخل .كذلك تأمين المكونات الساندة لموصول من خالل مد شبكة الطرق
وانارة الشوارع واستخدام الموحات واالشارات التوجييية ] معن والتحافي وسعيد ،ص.[32-22
ومن خالل ما تم طرحو في الدراسات السابقة يمكن استخالص اىم المفردات التي تطرقت الييا كل دراسة في الجدول رقم ()1
جدول ( :)1المفردات الرئيسية والثانوية لممتطمبات التصميمية في محطات نقل الركاب البرية/المصدر]:الباحثان[
المفردات الثانوية
المفردة الرئيسية
الدراسات
تحقيق التسمسل الوظيفي لمفضاءات
تنظيم الفضاءات الداخمية
دراسة
المنياج المتكامل (الجمع بين الكفاءة الوظيفية والجمالية)
) (Desiderio,2000الوظيفية والجمالية
توفير الفضاءات الخدمية والتجارية
تأمين الخدمات لمشغمي المحطة
توفير مكاتب المعمومات والتذاكر
تصميم الحركة والمداخل
متطمبات األمن والسالمة
حماية البيئة الداخمية لممحطة

دراسة
)(Blow,2005

توفير مناطق األنتظار والحمامات والمطاعم والمحالت التجارية
فضاءات األستراحة والطعام ،غرف مبيت  ،حمامات
تحدد في اماكن قرب المداخل
توفير الوضوحية ،االىتمام بمتطمبات ذوي األحتياجات الخاصة
السيطرة عمى المداخل  ،وتخصيص كامرات مراقبة
إستخدام البوابات األلية لمتحكم في البيئة الداخمية
إستخدام مواد األنياء واألنشاء المقاومة لمظروف الجوية
تأمين متطمبات األمن والسالمة
توفير سيولة الوصول وفصل الحركة
إستخدام الشواخص لمتوجيو واإلىتمام باألعمال الفنية
اإلىتمام بمناطق اإلنتظار والفضاءات الترفييية
ضمان متطمبات ذوي األحتياجات الخاصة
اإلستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية في التشغيل
اإلىتمام بالحدائق الداخمية والسطوح الخضراء
إستخدام المواد المقاومة لمتمف والقابمة لمصيانة
اإلنفتاحاية في التصميم واإلستفادة من التيوية الطبيعية
(مادي  ،بصري)
التواصل والترابط
عزل الفضاءات العامة والخاصة
التنظيم الفضائي
ربط الفضاءات الداخمية والخارجية
شكل يعبر عن الوظيفة
الشكل الوظيفي
الحمامات ومناطق االنتظار
توفير الفضاءات الخدمية
وضوحية محاور الحركة

تحقيق الجاذبية في محطات النقل من
خالل

التصميم البيئي المستدام

دراسة
)(Edwards,2011

تحقيق المتطمبات الوظيفية

اإلىتمام بالمتطمبات الحركية

135

المجمة العراقية لميندسة المعمارية  .........................................................العدد( )3لسنة 2015
التقميل من تغيير المستوى و تقميل التغير في إتجاه الحركة
توفير اإلضاءة المناسبة في الفضاءات المختمفة
السيطرة عمى المداخل وتوفير كامرات مراقبة وخزن االمتعة
إستثمار االضاءة الطبيعية واألستفادة من التيوية الطبيعية
إستخدام الطاقة الشمسية في التدفئة والتبريد والتيوية

متطمبات األمن والسالمة
متطمبات التصميم البيئي المستدام

دراسة
))Q.T.T.A,2012

دراسة
(LINDSTROM,
)2013

إحترام الموقع واستخدام المواد المحمية
إستغالل السقوف لتجميع مياه االمطار
الترابط (مادي ،بصري)
متطمبات التصميم الوظيفي
التنظيم الوظيفي لمفضاءات  ،الوظيفية والبساطة
تعريف المداخل وتحديد فضاءات الخدمة
توفير مناطق بيع التذاكر ولوحات المعمومات
توفير أماكن توقف السائقين وغرف االستراحة
التسمسل في الحركة (دخول-تذاكر-انتظار-مغادرة)
متطمبات الفضاءات الحركية
متطمبات الحركة العمودية (لممصاعد والساللم)
تقميل إتجاه الحركة وتقميص مسافة المشي
إستخدام المسارات الواضحة
فصل الحركة وتجنب التقاطعات
توفير المراقبة والسيطرة تصميم الفضاء المدافع
متطمبات األمن والسالمة
االمنية
السيطرة عمى المداخل
توفير البيئة االمنة لممستخدمين والحماية من الظروف الجوية
توفير ممرات ومخارج ىروب
متطمبات حاالت الطوارئ
إستخدام األشارات التنبييية
إستثمار مصادر الطاقة المتجددة في تقميل كمفة التشغيل
متطمبات التصميم البيئي المستدام
إحترام اليوية الموقع  ،واستخدام المواد المحمية
التنظيم الوظيفي حسب تسمسل الفعاليات
التوجيو المعماري وتسمسل الحركة
حساب أعداد المستخدمين اليومين في فضاءات المحطة
تحديد سعة المستخدمين
توفير البيئة المالئمة لإلنتظار والحماية توفير مقاعد مريحة وحمامات صحية في مناطق اإلنتظار
من الظروف الجوية
توفير بيئة داخمية ذات تيوية نقية
التصميم البيئي المستدام

دراسة
( معن والتحافي وسعيد
.)2013 ،

إستخدام الواجيات الزجاجية لإلستفاد من االضاءة النيارية
التوجيو االمثل لممبنى واستغالل التيوية الطبيعية
توفير العزل الجيد والحفاظ عمى البيئة الداخمية المكيفة من خالل
التحكم ألياً بفتحات األبواب والغالف الخارجي
ايجاد الطرق لتخفيف األزدحامات المرورية
الحد من التقاطعات بين حركة المشاة ووسائل النقل
حماية محاور الحركة وتسقيف منصات الركوب
توفير فضاءات الجموس ومواقف األنتظار
السيطرة عمى مداخل المحطات واستخدام البوابات األلكترونية
توفير االنارة الكافية
استخدام االشارات التوجييية
توفير ممرات حركة لمسابمة ومواقف لمباصات وانارة الشوارع

التخطيط الجيد لممرور والحركة
تحقيق الجاذبية
السيطرة واالمن
المكونات الساندة لموصول
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 -4إستخالص المتطمبات التصميمية لمحطات نقل الركاب البرية المستدامة من الدراسات السابقة:
من خالل ما تم طرحو في الدراسات السابقة ،نستخمص المتطمبات التصميمية لمحطات نقل الركاب البرية المستدامة والتي
تتضمن مايمي:
أوال :المتطمبات الوظيفية وتشمل مايمي ( :التنظيم الفضائي والترابط المادي والبصري لفضاءات المحطة ،وجمالية الشكل
والوظيفة ،واإلىتمام بتعريف المداخل  ،وتوفير الفضاءات الخدمية كالحمامات الصحية وفضاءات اإلنتظار ،والفضاءات الترفييية
كالمحالت التجارية ومناطق الجموس ،و توفير مناطق المعمومات ومناطق بيع التذاكر ومناطق االلتقاء ،وتخصيص الفضاءات
الخدمية الخاصة بالمشغمين من سائقي حافالت وموظفين كغرف األستراحة وأماكن الطعام والحمامات الصحية وتحديد القابمية
اإلستيعابية لفضاءات المحطة المختمفة).
ثانياً :متطمبات الفضاءات الحركية وتتضمن ىذه المتطمبات ( :توفير التسمسل الحركي حسب فعاليات السفر المتسمسمة  ،وتنظيم
الحركة العمودية كالمصاعد والساللم الكيربائية في بؤر مركزية قرب المداخل والمخارج  ،وتجنب تغيير المستوى في المحاور
الحركية ،وتقميل تغير اإلتجاه ،وتقميص مسافة المشي بين المدخل ومنصة الركوب ،وتوفير الوضوحية في محاور الحركة والحد
من التقاطعات في الممرات وفصل الحركة).
ثالثاً :متطمبات األمن والسالمة وتشمل( :السيطرة عمى المداخل وتوفير المراقبة األلكترونية والبشرية  ،وتوفير الفضاء المدافع
والحماية من الظروف الخارجية ،وتأمين متطمبات الصيانة التشغيمية .وتوفير اإلضاءة المناسبة والحد من السرقة من خالل
تخصيص فضاءات لخزن األمتعة ،وتحديد متطمبات الطوارئ كالمخارج وممرات اليروب والعالمات التحذيرية).
رابعاً :التصميم البيئي المستدام ويتضمن( :اإلعتماد عمى مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة كإستخدام الخاليا
الكيروضوئية ،واستغالل األضاءة النيارية في تقميل الكمفة التشغيمية ،والتوجيو األمثل لممحطة واألستفادة من التيوية الطبيعية،
والسيطرة عمى إستخدامات المياه وتجميع مياه األمطار واستخداميا لمسقي والتنظيف ،واحترام اليوية والظروف المناخية لموقع
المحطة ،واستخدام المواد المحمية المقاومة لمظروف الجوية المختمفة).
 -5التطبيقات العممية لمشاريع محطات نقل الركاب المستدامة
 1-5محطة ميونخ،ألمانيا Munich Central Bus Station, Germany
تقع محطة (ميونخ) المركزية لمحافالت في مدينة (ميونخ) في المانيا بصورة مجاورة لمحطة القطارات الرئيسية لممدينة،
صممت المحطة من قبل ( .) Weber and Assoziierte،Auerتمتاز المحطة بشكميا المشابو لمغالف الخارجي لييكل
محرك السيارة (الشاصي) ،وقد تم استعارة ىذا الشكل لمتعبير عن وظيفة المحطة بترجمة الطبيعة الديناميكية لحركة وسائل النقل
وتجسيد بداية االنطالق لمحافالت والقطارات .يتم دخول الركاب الى بناية المحطة من خالل مداخل معرفة حيث توجد قاعات
االنتظار وقطع التذاكر .تتضمن المحطة طابق ارضي خاص بوقوف الحافالت  ،كما تحتوي عمى قاعة ترفييية ومواقف
لمسيارات الخاصة اسفل طابق خدمات الحافالت  ،اما الطابق الذي يعمو خدمات الحافالت والذي يتميز بالمون األصفر المميز
توفر منظر
من الخارج  ،فيحتوي عمى محالت تجارية ومطاعم ومقاىي وخدمات ترفييية ،ويتضمن ىذا الطابق ممرات خارجية ُ
جميل يطل عمى المدينة وتؤمن اإلنتقال السمس لمفضاءات االخرى وتوفر حماية لمبيئة الداخمية لممحطة من خطر الغازات
المنبعثة من المركبات في الطابق السفمي .تحتوي الطوابق العميا عمى مكاتب خاصة بالشركات ومكاتب تجارية .يتميز مبنى
المحطة بوجود أربعة فناءات وسطية مغطاة بالنباتات الخضراء ،تساىم في تمطيف درجة الح اررة داخل فضاءات المحطة وتوفر
اإلضاءة الطبيعة المتي تقمل من الكمفة التشغيمية لممحطة .يتكون غالف المبنى من ىيكل معدني من الواح االلمنيوم المذي
يتميز بمتانتو ومقاومتو لمظروف الجوية المختمفة وبقابمية صيانتو بسيولة ] .[http://www.archello.comتتوفر في المحطة
العديد من المكونات والمعالجات التي تساىم في تحقيق الجاذبية ،كتوفير المكونات الداعمة لموصول وتشمل ممرات الحركة
الخارجية والمنحدرات ،باإلضافة الى توفير المصاعد والساللم الكيربائية لمحركة العمودية  ،واالىتمام بمتطمبات ذوي
االحتياجات الخاصة وتوفير العزل الصوتي والح ارري  ،وتوفير الموحات التوجييية التي توفر وضوحية األستخدام
] ، [http://www.muellerbbm.comشكل رقم (.)2
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شكل ( :)2محطة ميونخ لمحافالت /المصدر[http://www.archdaily.com]:
 2-5محطة ترانزباي ،سان فرانسيسكو،الواليات المتحدة لفففف/
Trans bay, San Francisco ,USA
تعتبر المحطة من المالمح المميزة لعمارة محطات النقل في القرن الواحد والعشرين وىو مشروع استثنائي يعمتد عمى
مناىج التصميم المستدام  .تتألف المحطة من ستة طوابق وىي  :طابق سطح المحطة او مايسمى (حديقة المدينة (City Park
المغطى بالمساحات الخضراء بمساحة ( 21850م )2وبطول ( )1400قدم ،تشتمل الحديقة عمى العديد من الفعاليات
والنشاطات الترفييية  ،وتحتوي عمى مسرح مفتوح ومناطق جموس واسترخاء ومساحات لعب أطفال ومطاعم ومقاىي  .وطابق
خدمات الحافالت الذي يكون موقعو أسفل طابق السطح مباشرة ،ويتم وصول الحافالت إليو عن طريق منحدرات خاصة
تتكامل مع شبكة الطرق الحضرية لممدينة .يحتوي الطابق األرضي عمى بيو كبير ويتميز بوجود عمود الضوء البارز المرتبط
باألعمى الذي يوفر االضاءة الطبيعية لجميع طوابق المحطة  .يحتوي الطابق األرضي أيضاً عمى مدخل مميز ومكاتب
معمومات السفر ومناطق بيع التذاكر والساللم الرئيسية والمصاعد ] .[http://www.mtc.ca.govإعتمدت المحطة في
تصميميا عمى العديد من مبادئ التصميم المستدام من خالل توفير حديقة السطح  ،واألعتماد عمى عمميات السقي االقتصادي
واعادة تدوير المياه واختيار النباتات المالئمة لمناخ المدينة .واإلستفادة من األضاءة والتيوية الطبيعية ،واعادة تدوير النفايات
والمخمفات السابقة واالستفادة منيا  ،فمن خالل ىدم المحطة القديمة تم اعادة استخدام ( )7500طن من الفوالذ واكثر من
( )92000طن من الخرسانة .كما وسيتم االستفادة من تجميع مياه االمطار واعادة استخداميا ،حيث سيقمل النظام المعتمد من
استخدام المياه الى النصف ] ، [http://www.transbaycenter.orgكما موضح في الشكل ()3

شكل ( :)2محطة  / Trans bayالمصدر[http://www.transbaycenter.org]:
/

 3-5محطة العميا Olaya Station
تم تصميم المحطة الجديدة لتكون اشبو بالمدينة المصغرة لما تحتويو من نشاطات تجارية وخدمية فضالً عن وظيفتيا
األساسية في توفير خدمات النقل العام بالحافالت والقطارات .صممت المحطة ذات السقف المتموج عمى شكل تالل الرمال،
تعموىا واحة من أشجار النخيل والمسطحات الخضراء وينابيع الماء ،والفكرة مستوحاة من طبيعة الموقع وخصوصية المنطقة.
تتضمن المحطة قاعة مركزية توفر االتصال البصري لجميع المستويات األربعة التي تتكون منيا المحطة ،كما تضم المحطة
العديد من الخدمات العامة ،والخدمات التجارية كالمقاىي والمطاعم وأكشاك اليدايا .تيدف المحطة الى تمبية المتطمبات التي
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تشجع عمى زيادة استخدام النقل العام ،كمنافذ بيع التذاكر لشبكتي المترو والحافالت ،إضافة إلى مكاتب خدمات العمالء،
واألقسام اإلدارية والفنية ،إلى جانب تخصيص المحطة لمساحة كبيرة لمواقف السيارات الخاصة وبأربع طوابق تحت االرض.
وقد تم االخذ بنظر االعتبار في مرحمة إعداد التصاميم تضمين مفيوم االستدامة في التنفيذ والتشغيل واستغالل مصادر الطاقة
الطبيعية وتقميل الكمفة التشغيمية واالىتمام بمتطمبات الصيانة المستقبمية لممحطة ] ىيئة تطوير مدينة الرياض ،تصميم مشروع
محطة العميا ، [1223،كما موضح في الشكل (.)4

شكل ( :)3محطة العليا  /المصدر ] :ىيئة تطوير مدينة الرياض ،تصميم مشروع محطة العميا[1223،

ويوضح الجدول رقم ( )2اىم الجوانب المستخمصة من المشاريع التطبيقية لمحطات نقل الركاب المستدامة.
جدول ( :)2المفردات المستخمصة من مشاريع محطات النقل العالمية والعربية /المصدر] :الباحثان[
أسم المشروع

المفردات الرئيسية
توفير متطمبات الحركة
والوصول
مراعاة التصميم البيئي
المستدام

محطة ميونخ
المركزية،
ألمانيا
Munich
Central
Bus
زيادة التفاعل اإلجتماعي
Station
وتحقيق الكفاءة اإلقتصادية
توفير متطمبات التشغيل
واالستخدام

محطة
ترانزباي ،سان
فرانسيسكو،
الواليات
المتحدة
Transbay
Terminal

اإلىتمام بالمتطمبات التي
توفر سيولة الحركة والوصول

اإلعتماد عمى مبادئ
التصميم المستدام

زيادة التبادل اإلقتصادي
وتحقيق التفاعل اإلجتماعي

المفردات الثانوية

عزل حركة المشاة عن المركبات
توفير محاور األنتقال األفقية والعمودية كالممرات والساللم والمصاعد.
استخدام الفناء الوسطية والحدائق الخضراء  ،واالنفتاحية في الممرات الخارجية
االعتماد عمى التيوية واالضاءة الطبيعية
استخدام الواح االمنيوم المتينة والقابمة لمصيانة واالستبدال
توفير العزل الصوتي ومعالجة الضوضاء واالىت اززات
توفير مناطق ترفيييو كالمطاعم والمحالت الجارية
وجود مكاتب ادارية وشركات تجارية توفر فرصة لألستثمار األقتصادي
توفير متطمبات األمن والسالمة
تصميم الفضاءات الخدمية كمناطق األنتظار وقطع التذاكر والحمامات الصحية
تخصيص مكاتب لمعمومات النقل ومكاتب شركات النقل الخاصة
تأمين التسييالت المتعمقة بذوي اإلحتياجات الخاصة
دعم مماشي السابمة وتوفير المداخل الواضحة وتوفير المصاعد والساللم الكيربائية
تخصيص منحدرات خاصة لوصول الحافالت الى منصات المغادرة
عدم وجود تعارض بين حركة الركاب والمركبات
الترابط والتسمسل الفضائي والوضوحية في االستخدام
إستخدام الحدائق السطحية  ،واإلعتماد عمى التيوية الطبيعية
إستثمار االضاءة الطبيعية واإلستفادة من الطاقة الشمسية
تجميع مياه األمطار واالستفادة منيا ،واعادة تدوير المواد األنشائية لمبناء
إحترام خصوصية الموقع والظروف المناخية لممنطقة
توفير فرص عمل ومناطق تجارية ومقاىي ومطاعم
تحقيق التفاعل اإلجتماعي في منطقة الحديقة السطحية
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محطة العميا،
الرياض،
المممكة
العربية
السعودية
Olaya
Terminal

تحقيق اإلستدامة اإلجتماعية
وزيادة الكفاءة اإلقتصادية
تحقيق التصميم المستدام

توفير سيولة الحركة
اإلىتمام بمتطمبات اإلستخدام
والتشغيل

إستخدام الحديقة السطحية التي تزيد من قيمة التفاعل اإلجتماعي
توفير مكاتب وفضاءات لألستثمار التجاري
تخصيص مطاعم وكافتريا وأسواق تجارية كبيرة وأكشاك ىدايا
إستخدام الحدائق السطحية التي تحتوي عمى مناطق خضراء
إستغالل اإلضاءة النيارية في تقميل الكمفة التشغيمية
إحترام خصوصية الموقع والظروف الجوية
عدم تعارض حركة المشاة مع وسائل النقل المختمفة
تعزيز التواصل البصري بين الطوابق المختمفة لتوفير وضوحية اإلستخدام
توفير مناطق بيع التذاكر ومكاتب خدمة العمالء وشركات النقل
توفير الخدمات الصحية والفنية واالدراية وخدمات األنترنت

 4-5االستنتاجات الخاصة بالتطبيقات العممية لمشاريع محطات نقل الركاب المستدامة
من خالل إستعراض التجارب العالمية السابقة يمكن إستخالص النقاط الواجب اتباعيا في تصميم محطات نقل الركاب
البرية المستدامة بما يمي:
أوال  :تحقيق متطمبات التصميم البيئي المستدام في محطات النقل من خالل مايأتي:
أ -اإلعتماد عمى التيوية الطبيعية لتقميل الكمفة التشغيمية من خالل :تصميم الفناءات الوسطية المفتوحة والحدائق الخضراء
الداخمية  ،واإلعتماد عمى نظام المخطط المفتوح لممحطة بدل النظام المغمق والذي يوفر تيوية طبيعية نقية.
ب  -إستخدام تقنية األبواب الذكية ذات اإلغالق األلكتروني لمحفاظ عمى اليواء المكيف والتحكم بدرجة الح اررة الداخمية.
ج -اإلستغالل األمثل لإلضاءة الطبيعية والتقميل من الطاقة المستيمكة من خالل إستخدام السقوف والواجيات الزجاجية الشفافة
والمحمية من أشعة الشمس المباشرة ،واستخدام الفناء الوسطي لضمان وصول األضاءة الطبيعية لجميع الفضاءات ،والتوجيو
االمثل لمفضاءات.
د  -اإلنفتاحية في الممرات الحركية لممحطات المتعددة الطوابق لتقميل التموث بالغازات السامة.
ه  -إستخدام المواد المحمية الصديقة لمبيئة والمقاومة لمظروف الجوية في اإلنشاء واإلنياء.
و  -إستخدام الحدائق السطحية التي تعمل كساحبات لغازات ثنائي اوكسيد الكربون السامة.
ز  -إحترام محددات الموقع وخصوصية المنطقة وعالقتيا بالمجاورات المحيطة.
ح  -تحقيق العزل الصوتي ومعالجة الضوضاء ،وتوفير العزل الحراري من خالل المواد العازلة لمح اررة .
ط  -االستفادة من تجميع مياه االمطار من سقف المحطة واعادة تدوير واستخدام المياه واالستفادة منيا في التنظيف.
ثانيا  :توفير متطمبات اإلستخدام والتشغيل والتي تساىم في تشجيع الناس عمى إستخدام النقل العام من خالل اإلىتمام بأيجاد
بيئة نظيفة وصحية وأمنة لمركاب ،وتوفير متطمبات السالمة داخل المحطة  ،وتوفير المراقبة األمنية والسيطرة عمى مداخل
المحطة والحفاظ عمى األمن في داخل المحطة ومحيطيا ،وتأمين الفضاءات الخدمية الضرورية لمركاب في المحطة كمناطق
اإلنتظار ومناطق قطع التذاكر و المعمومات والحمامات الصحية ،كذلك توفير وسائل اإلنتقال االفقية والعمودية كالمصاعد
والساللم الكيربائية واألحزمة الناقمة ،واألخذ بنظر االعتبار توفير متطمبات اإلستخدام لذوي االحتياجات الخاصة في الحركة
والمداخل والحمامات العامة ،وايجاد الفضاءات الترفييية كالمطاعم والمقاىي وتوفير المحالت التجارية واألكشاك ،وتوفير
إحتياجات العاممين في المحطة.
ثالثا  :االىتمام بزيادة التفاعل اإلجتماعي وتحقيق الكفاءة اإلقتصادية من خالل التأكيد عمى مناطق اإللتقاء واألنتظار والحدائق
الخارجية التي تعزز من قيمة اإلستدامة اإلجتماعية ،وزيادة الفرص التجارية وفضاءات اإلستثمار ،ويجب أن يراعى في تصاميم
المحطات التواصل مع الموروث الثقافي والتأكيد عمى ىوية المنطقة.
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 -6مشكمة البحث وأىدافو
حددت المشكمة البحثية في عدة محاور تركزت في أكثر النواحي نقصاً في الدراسات العالمية والتجارب التطبيقية ،السيما فيما
يرتبط بـما يمي:
 .2التعدد واإل ختالف والتنوع في الجوانب المطروحة في الدراسات السابقة من جية  ،والتجارب التطبيقية من جية أخرى،
وتركيز معظميا عمى جوانب تصميمية محددة يدل عمى قصور معرفي في تحديد تمك الجوانب .
 .1خصوصية الواقع المحمي ،حيث يالحظ وجود قصور في الطروحات والدراسات المحمية في تناوليا لموضوع محطات نقل
الركاب المستدامة ومتطمباتيا التصميمية ،وبالرغم من وجود مجال نظري فيما يخص محطات نقل الركاب المستدامة إال انو
برز بشكل واضح عدم وجود تركيز عمى توضيح كل منيا في ضوء التجربة المحمية ،وبذلك تحدد مشكمة البحث والمتمثمة
بـ( قصور المعرفة السابقة في إيجاد تصور نظري شامل يوضح األنماط التصميمية لمحطات نقل الركاب البرية
المستدامة بصورة عامة ،وأثر اإلستدامة في تطبيقاتيا محمياً بصورة خاصة).
وبذلك تحدد ىدف البحث وتمثل بـــ ( توفير إطار نظري واضح وشامل لمجوانب التصميمية في محطات نقل الركاب
المستدامة  ،ومدى إمكانية تطبيق ىذه الجوانب في محطات نقل الركاب المحمية).
ولحل المشكمة البحثية وتحقيق ىدف البحث سيتم االعتماد عمى اإلجراءات التالية:
 بنــاء إطــار نظــري لممتطمبــات التصــميمية لمحطــات نقــل الركــاب المســتدامة  ،مــن خــالل الد ارســات الســابقة والمشــاريع العربيــةوالعالمية لمحطات نقل الركاب المستدامة التي سبق ان أشير ليا.
 تطبيق االطار النظري الشامل عمى مشاريع محطات نقل الركاب البرية المحمية. -7استخالص مفردات األطار النظري الخاص بالمتطمبات التصميمية لمحطات نقل الركاب البرية المستدامة
بينت الدراسات المعمارية السابقة والممارسات التطبيقية أىم المتطمبات التصميمية لمحطات نقل الركاب البرية المستدامة .
شممت ىذه المتطمبات ُكالً من المفردات التالية المتطمبات الوظيفية ،والمتطمبات الحركية  ،ومتطمبات األمن  ،ومتطمبات سالمة
اإلستخدام  ،والتصميم البيئي المستدام ،وتحقيق الكفاءة اإلقتصادية ،وكما موضح في والجدول رقم (. )3
جدول ( :)3المتطمبات التصميمية لمحطات نقل الركاب البرية المستدامة /المصدر] :الباحثان[
المفرد الرئيسية
المتطمبات التصميمية
لمحطات نقل الركاب
البرية المستدامة

المفردة الثانوية
المتطمبات
الوظيفية

المفردة الفرعية
تحقيق الترابط

التنظيم الفضائي (التسمسل اليرمي)
جمالية الشكل والوظيفية

تخصيص الفضاءات الخدمية
توفير مناطق قطع التذاكر
تخصيص مكاتب المعمومات
تأمين فضاءات المشغمين
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القيم الممكنة
ترابط مادي
ترابط بصري
تنظيم أفقي
تنظيم عمودي
شكل يعبر عن الوظيفة
جمالية
التصميم
احترام الموروث

الكفاءة الوظيفية
مناطق انتظار ،حمامات صحية
محالت تجارية  ،مطاعم  ،مقاىي
عند المداخل
عند نقاط المغادرة
قرب مناطق بيع التذاكر
قرب المداخل
توفير مناطق االستراحة والطعام
توفير مناطق التبديل والغسل
تخصيص ورش الصيانة
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المتطمبات
الحركية

فصل الحركة
الوضوحية
تقميل تغير إتجاه الحركة
تقميل مسافة المشي

متطمبات االمن

توفير وسائل
االنتقال الحركية
تأمين الفضاء المدافع

األفقية
العمودية

السيطرة عمى المداخل والمخارج
حماية المتمكات الشخصية
متطمبات
سالمة
اإلستخدام
متطمبات
التصميم البيئي
المستدام

متطمبات الصيانة
توفير متطمبات الطوارئ
األعتماد عمى مصادر الطاقة
المتجددة في التشغيل

التوجيو الجيد

أعادة تدوير المواد
تجميع مياه األمطار واعادة تدويرىا
واستخداميا
إستخدام المساحات الخضراء

احترام الموروث الثقافي لمموقع
العزل الحراري
توفير العزل
الجيد
العزل الصوتي

تحقيق الكفاءة
اإلقتصادية

فصل حركة الركاب عن وسائل النقل
فصل حركة القادمين عن المغادرين
وضوحية المحور البصري
وضوحية المحور الحركي
إستخدام المسارات المباشرة
تقميل التقاطعات في الحركة
تقميص المسافة بين مدخل المحطة والمنصة
تقميل تغيير المستويات
محاور أفقية ،احزمة ناقمة
ساللم كيربائية ،مصاعد
تصميم المناطق المفتوحة
الحد من مناطق االختباء
إستخدام بوابات ألكترونية
توفير نقاط التفتيش واألمن
خزن االمتعة والحقائب
خزن الدراجات اليوائية والعربات
إستخدام انياءات سيمة التنظيف
إستخدام مكونات مقاومة لمتمف وقابمة لمتبديل
توفير محاور وساللم اليروب
إستخدام اشارات وعالمات توجييية لميروب
التيوية إستخدام الفناء الوسطي
الطبيعية إستخدام الفتحات الجانبية
األضاءة إستخدام السقوف الشفافة
الطبيعية تصميم الفناء الوسطي
اعادة تدوير مواد البناء
اعادة تدوير النفايات
إستخدام مياه االمطار لمغسل والتنظيف
إستخداميا في سقي المزروعات
تخصيص الحدائق والنباتات الداخمية
تصميم الحدائق الخارجية ومقتربات المحطة
إستخدام الحدائق السطحية
احترام خصوصية المنطقة المحيطة وىويتيا
إستخدام الزجاج الممون العازل
إستخدام االنياءات العازلة في السقوف والجدران
إستخدام سقوف ثانوية لتقميل الضوضاء

إستخدام البوابات الذكية االلية االغالق
المحافظة عمى البيئة الداخمية
لممحطة
التحكم بفتحات غالف المحطة
الجمع بين اكثر من وسيمة نقل في مكان واحد
توفير فضاءات االستثمار واإليجار
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 -8المحور الثالث (الدراسة العممية  -التطبيق عمى مشاريع النقل المحمية)
 1-8فرضية البحث
يتباين تحقيق المتطمبات التصميمية في محطات نقل الركاب المحمية المستدامة بتباين مفرداتيا ،إذ يميل اغمب المعمارين
الى االعتماد عمى تحقيق المتطمبات الوظيفية بالدرجة االولى  ،باإلضافة الى التركيز عمى متطمبات التصميم البيئي المستدام .
 2-8نوع القياس المستخدم
أعتمد البحث عمى المنيج الوصفي والدراسة التحميمية ألختبار المشاريع المحمية المنتخبة من خالل:
أوال  /إستمارة جمع المعمومات  :تتضمن إستمارة جمع المعمومات الخاصة بتعريف كل مشروع من المشاريع المحمية المنتخبة
عن طريق عنوان أو اسم المشروع ،عالوة عمى أسم الجية المصممة ،ثم وصف لممشروع المنتخب.
ثانيا /استمارة القياس :تتضمن استمارة القياس قائمة لمتدقيق ) (Check Listيتم ممؤىا من قبل الباحث ،ألختبار مدى تحقق
القيم الممكنة لكل مفردة من مفردات االطار النظري التي تم انتخابيا مسبقاً إستناداً الى المعمومات المستخمصة من إستمارة
المعمومات الخاصة بكل مشروع من المشاريع المنتخبة لمدراسة العممية .وسيتم قياس المتغيرات عن طريق تحديد قيم تت اروح بين
 ،0-1حين ان ( = 0قيمة غير متحققة  = 1 ،قيمة متحققة) ،لغرض استخراج النسبة المئوية لتحقق قيمة كل مفردة.
 -9وصف المشاريع المنتخبة لمتطبيق
 1-9مشروع محطة الكرخ (العالوي) الجنوبي لنقل الركاب  ،بغداد  /2113 ،رمز المشروع ) / (Aالجية الصممة :مكتب
االستشا ارت اليندسية في الجامعة التكنولوجية.
تقع محطة الكرخ الجنوبي في منطقة العالوي والتي تعاني العديد من االختناقات والمشاكل المرورية ،كان الحل التصميمي
األمثل المتبع ىو الفصل بين الفعاليات المختمفة داخل المحطة والتي تضم مجموعة من المطاعم والمقاىي والمحالت والمراكز
التجارية ودورات المياه الموزعة في مناطق مختمفة من المحطة ،باإلضافة الى المبنى الرئيسي لممحطة المنفصل في الطابق
األرضي ومتصل بجسر رابط في الطابق األول  ،يحتوي المبنى الرئيسي عمى مكاتب لمحجز والسفر لشركات النقل المختمفة
وقاعات لإلنتظار ومركز صحي وخدمات أنترنت ومكاتب إدارة المحطة .تيتم المحطة بتوفير الخدمات لوسائل النقل المختمفة
كالحافالت إضافة الى مواقف لسيارت األجرة والمواقف الخاصة بالركاب  .ومن مميزات المحطة فصل الحركة بين ىذه الوسائل
ال مختمفة  ،باإلضافة الى وجود فصل بين حركة الركاب ووسائل النقل المختمفة وبين القادمين والمغادرين ،تتميز المحطة كونيا
كبيرة نسبياً لما تقدمو من خدمات النقل الداخمي والدولي  ،إذ تحتوي المحطة عمى منصات لوقوف الحافالت ،باإلضافة الى
منصات في منطقة ورش الحافالت .تحيط منصات الحافالت المبنى الرئيسي لممحطة والتي تسيل عمى المستخدم وضوحية
الوصول الييا  ،كما وتتميز ىذه المنصات بكونيا مغطاة بأسقف توفر الحماية لمركاب والسائقين من الظروف البيئية المختمفة.
تكون ممرات المشاة والمداخل واضحة ومميزة لممستخدم  ،وقد عمد المصمم الى إستخدام الفضاءات المفتوحة ووالواسعة لتحقيق
الترابط بين االجزاء المختمفة لممحطة ]مكتب األستشارات اليندسية في الجامعة التنكولوجية،[1223،كما موضح شكل رقم (.)5
 2-9مشروع محطة كربالء الدولية لنقل المسافرين  ،كربالء ،2111 ،رمز المشروع ) / (Bالجية المصممة( :وزارة النقل،
الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل )2114،

شكل ( :)4محطة الكرخ الجنوبي لنقل الركاب /المصدر ] :مكتب األستشارات اليندسية في الجامعة التنكولوجية[1223،
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تقع محطة كربالء الدولية عمى الطريق الرابط بين كربالء والحمة في منطقة فريحة  ،تضم المحطة العديد من المرافق الخدمية
والترفييية الواقعة في البناية المركزية لممحطة  ،كمكاتب لشركات النقل ،ومحال التجارية  ،ومطعم كبير ومقاىي ،ومكاتب
صرافة  ،وصاالت استراحة وانتظار ،وفندق سياحي  ،يشمل المخطط العام لممحطة البناية المركزية الرئيسية ،ذات الشكل
النصف الدائري والبناية األدارية التي ترتبط مع البناية المركزية بجسر رابط في الطابق الثاني ،كما تتضمن المحطة مواقف
لمسيارات الخاصة ،ومنصات ركوب الحافالت التي تكون بطابقين ،حيث يتم وصول الحافالت الى الطابق العموي عن طريق
منحدر يربطيا بمدخل المحطة الموجود في الطابق األرضي.
اما منصات الطابق األرضي فيتم الوصول الييا عن طريق ممرات خاصة بحركة الحافالت .يوفر ىذا التوزيع لحركة
وسائل النقل عزالً لحركة ا لمشاة عن وسائل النقل ويوفر السالمة واألمن لجميع المستخدمين ،تضم البناية الرئيسية المركزية
فعاليات السفر المختمفة كمناطق قطع التذاكر وصاالت إنتظار إضافة الى المرافق الخدمية والترفييية ،ويتم الوصول إلييا عن
طريق منحدر خاص بحركة المشاة تربط البناية المركزية مع منصة ركوب الحافالت والبناية اإلدارية عن طريق جسر رابط في
الطابق الثاني  .يتم السيطرة عمى مداخل المحطة عن طريق غرف لمتحكم والسيطرة األمنية ،تحتوي المحطة عمى مناطق
خضراء ومناطق جموس خارجي ،ونصب تذكارية ، ،ومصاعد لألنتقال العمودي  ،وتوفر المحطة الوصول السيل لذوي
األحتياجات الخاصة ] و ازرة النقل ،الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل ،[2014، ،وكما موضح في الشكل رقم (.)6

شكل ( :)5محطة كربالء لنقل المسافرين والوفود  /المصدر[http://www.scitcp.gov.iq] :
 -01النتائج واألستنتاجات الخاصة بالمشاريع المنتخبة للتطبيق
أظيرت نتائج التطبيق عن وجود تباين في تحقق نسبة المتطمبات التصميمية في مشاريع الدراسة العممية المنتخبة ،إذ حققت
(المتطمبات الوظيفية) نسبة ( )% 39.34وكانت أعمى مفردة من المتطمبات التصميمية ،تمييا مفردة (التصميم البيئي
المستدام)
بنسبة ( ،)%19.67وجاءت بعدىا (المتطمبات الحركية) بنسبة ( ، )%18.03ومن ثم (متطمبات األمن) بنسبة (،)%9.84
فيما حققت كل من ( متطمبات سالمة اإلستخدام) و(تحقيق الكفاءة اإلقتصادية) نسبة ( )%6.56وكانت أوطا قيمة متحققة من
المتطمبات التصميمية في المشاريع المنتخبة لمدراسة العممية .وكما موضح في الشكل (.)7
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ومن خالل استعراض نتائج فقرات المفردات الثانوية لممتطمبات التصميمية في المشاريع المنتخبة لمدراسة  ،أظيرت النتائج عن
وجود نوع من التباين في تحقق قيم ىذه المفردات وحسب كل مشروع ،كما موضح في الشكل (.)8
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شكل ( )7نتائ ج مفردات المتطلبات التصميمية حسب كل مشروع من مشاريع الدراسة العملية /المصدر] :الباحثان[
 11اإلستنتاجات
 1-11االستنتاجات الخاصة باإلطار النظري
خمص منيا اإلطار النظري تم التوصل إلى اإلستنتاجات األتية :
في ضوء ما أنتجتو دراسة المصادر التي إستُ َ
 يعد ظيور محطات نقل الركاب المستدامة استجابةً لمتغيرات اإلجتماعية والتكنولوجية والبيئية لمعصر الحالي  ،وتحقيقاً لمبدأ
النقل المستدام ،فنتيجة لتوسع المدن وزيادة عدد المستخدمين  ،باإلضافة الى التطور التكنولوجي الذي شيده العالم في
ميدان وسائل النقل الحديثة ،ظيرت الحاجة الممحة إلعادة تحديد المتطمبات التصميمية في محطات نقل الركاب البرية تمبيةً
لألحتياجات النفسية واإلقتصادية والبيئية لممستخدمين والمشغمين.
 تعرف محطات نقل الركاب البرية المستدامة بأنيا ( المحطات التي تتكامل فييا الجوانب التصميمية ،بشكل يضمن تطبيق
مبادى النقل المستدام ،من خالل توفير بيئة نقل أمنة وكفوءة لجميع المستخدمين ،ومراعاة الجوانب البيئة في التصميم،
وتحقيق بيئة ناجحة لمتفاعل اإلجتماعي والتبادل اإلقتصادي ،تضمن احتياجات المستخدمين المختمفة وتشجعيم عمى
زيادة استخدام النقل العام وتقميل التموث البيئي).
 بالرغم من تنوع وتعدد وتداخل المعرفة المرتبطة بمفيوم (محطات نقل الركاب المستدامة) في الدراسات والتجارب التطبيقية
السابقة ،إال أنيا شكمت قاعدة معموماتية أساسية لتشكيل اإلطار النظري الخاص بمشكمة البحث و المتمثمة بـ( قصور
المعرفة السابقة في إيجاد تصور نظري شامل يوضح األنماط التصميمية لمحطات نقل الركاب البرية المستدامة بصورة
عامة ،وأثر اإلستدامة في تطبيقاتيا محمياً بصورة خاصة).
تشكل اإلطار النظري المستخمص والخاص بالبحث في صورتو النيائية من خمس مفردات رئيسية تم إستخالصيا من خالل

َ
إستعراض الدراسات والتجارب السابقة  ،والتي تداخمت بعضيا مع بعض في أنتاج تمك المفردات ،وقد شممت ىذه المفردات
ُكالً من (المتطمبات الوظيفية ،والمتطمبات الحركية  ،ومتطمبات األمن  ،ومتطمبات سالمة اإلستخدام  ،والتصميم البيئي
المستدام ،وتحقيق الكفاءة اإلقتصادية)  ،وقد شممت مفردات األطار النظري بدورىا مفردات ثانوية خاصة بكل مفردة منيا،
عممت مع بعضيا البعض عمى تكامل مفردات اإلطار النظري النيائي.
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 2-12األستنتاجات المرتبطة بنتائج التطبيق والدراسة العممية
 صحة الفرضية التي تشير الى تباين تحقيق المتطمبات التصميمية في محطات نقل الركاب المحمية المستدامة بتباين
مفرداتيا الثانوية ،حيث اظيرت النتائج االعتماد عمى تحقيق المتطمبات الوظيفية بصورة رئيسية  ،باإلضافة الى التركيز
عمى متطمبات التصميم البيئي المستدام.
 بالرغم من تحقيق تصاميم محطات نقل الركاب المحمية الحديثة الى أغمب المتطمبات التصميمية ،إالُ انيا الزالت تعاني
اإل ىمال في العديد من الجوانب األخرى لذلك يجب ان يراعي في تصاميم محطات نقل الركاب المحمية الحديثة مايمي:
 ضرورة احترام المورث الثقافي في تصاميم المحطات المحمية  ،والتقميل من تأثيرات العولمة عمى اشكاليا .
 توفير وسائل األنتقال الحركية العمودية (كالمصاعد والساللم الكيربائية) واألفقية (كاألحزمة الناقمة).
 تخصيص الفضاءات الخاصة بتفتيش الحقائب واألمتعة بالقرب من مداخل المحطة لمحد من العمميات األرىابية ،والحفاظ
عمى سالمة الركاب .باإلضافة الى تخصيص فضاءات محددة لخزن األمتعة.
 توفير الحماية من الظروف الجوية لمناطق األنتظار الخارجي.
 ضرورة االىتمام بالتصميم البيئي المستدام من خالل أستخدام المواد المحمية المقاومة لمظروف الجوية والقابمة لمتدوير،
وتجميع مياه األمطار وأعادة استخداميا ،وتقميل الكمفة التشغيمية لممحطة وحفظ الطاقة ،وزيادة المساحات الخضراء داخل
المحطة وفي محيطيا وزراعة سطوح األبنية ،واحترام خصوصية الموقع.
 ضرورة تشجيع المستخدمين عمى زيادة األقبال الى المحطة ،وتحسين نفسية الركاب من خالل تخصيص المناطق الترفييية
كمناطق الجموس واألستراحة ،واألىتمام بتوفير فضاءات لعب لألطفال.
 -13التوصيات
 إعتماد الدراسة الحالية عمى الصعيد التطبيقي من خالل إستثمار مفردات اإلطار النظري لمبحث واألستفادة منيا في تصميم
مشاريع محطات النقل المحمية الحالية والمستقبمية.
 األخذ بعين األعتبار معالجة وتأىيل كافة المرائب الحالية بما يتوافق مع المتطمبات التصيميمة لمحطات نقل الركاب
المستدامة ،واإلستفادة من التجارب العربية والعالمية في ميدان تطوير محطات النقل ،مع األخذ بنظر األعتبار خصوصية
الجانب المحمي في ىذه المشاريع من حيث اليوية الثقافية والظروف الجوية واستعماالت األرض المجاروة لكل موقع.
 توصي الدراسة بإستخدام الحمول التقنية الكفوءة لمتقميل من استيالك الطاقة الكيربائية واالعتماد عمى مصادر الطاقة
المتجددة في تقميل الكمفة التشغيمية لممحطات  ،كما توصي الدراسة بضرورة ايجاد نوع من التوزان بين المتطمبات الوظيفية
واحتياجات المستخدمين لتحقيق محطات نقل محمية صديقة لمركاب.
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