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 المستخلص
درتها على ربط وسائل النواة المركزية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، من خالل ق نقل الركاب البرية محطاتتعد 

لذلك فقد شهدت  .النقل المختلفة في مكان واحد، وتحقيق كافة المتطلبات الخاصة بتشجيع الركاب على استخدام النقل العام
ذلك جليًا ضمن ومتطلباتها التصميمية بشكل خاص، وقد ظهر  العام تزايد األهتمام بمحطات نقل الركاب بشكل عاممعظم دول 

تطبيق جوانب األستدامة في منظومة النقل بصورة عامة  ىرة للنقل والتي تسمى بالنقل المستدام التي دعت الالتوجهات المعاص
تناولت مفهوم األستدامة في هذه المحطات تم طرح العديد من الدراسات التي فقد لذا  .وفي محطات نقل الركاب بصورة خاصة

في تحسين نوعية الحياة في  اً يجابيًا إارب العالمية التي كان لها تأثير التج يستعرض البحث بعض ، كمابصورة ضمنية أو رئيسية
المجتمعات التي خدمتها، إال أن كال من هذه الدراسات والتجارب السابقة أتسمت باألنتقائية والتعددية والتي تدل على عدم وجود 

قصور المعرفة  " بـحديد مشكلة البحث المتمثلة يتعلق بالجوانب التصميمية، بذلك تم ت ما شمولية في تلك المعالجات وخصوصاً 
السابقة في إيجاد تصور نظري شامل يوضح األنماط التصميمية لمحطات نقل الركاب البرية المستدامة بصورة عامة، وأثر 

ميمية توفير إطار نظري واضح وشامل للمتطلبات التص" ليبرز هدف البحث في ". اإلستدامة في تطبيقاتها محليًا بصورة خاصة
 ."في محطات نقل الركاب المستدامة ، ومدى أمكانية تطبيق جوانب األستدامة في محطات نقل الركاب المحلية

 .النقل المستدام ، محطات نقل الركاب البرية المستدامةنظام  :الكلمات 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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 المقدمة -1
من  التنقل على الطلب والثقافية في جميع انحاء العالم وأصبح واالجتماعية االقتصادية الحياة في النقل دور تعاظم
تطبيق و لتزام بمبادئه نظام النقل المستدام واإل يقد سعت مختلف دول العام الى تبنلذا ف، مستمر بشكل تتزايد التي الضروريات

طلح النقل المستدام الى صيشير م. وفي محطات نقل الركاب بصورة خاصةالنقل بصورة عامة هذه المبادئ على منظومة 
أنظمة النقل التي تتبنى تطبيق جوانب االستدامة في وسائل النقل وخدمات البنى التحتية المرتبطة بها من شوارع ومحطات نقل 

وتأمين متطلبات  ،أمنة وصحية الى جميع المستخدمين توفير بيئة نقليهدف نظام النقل المستدام الى  .ومرافق خدمية اخرى
ضمان تحقيق التفاعل االجتماعي بين المستخدمين ، لالصحة والسالمة العامة، وتوفير سهولة الوصول في منشئات النقل، و 

 .وتحقيق الجدوى األقتصادية في النقل
توفير سهولة الوصول وتحقيق بيئة نقل أمنة تعاني محطات نقل الركاب البرية المحلية العديد من المشاكل الخاصة ب 

وغياب المتطلبات التصميمية الخاصة بأنشاء محطات نقل ركاب تراعي  وكفوءة تشجع الركاب على استخدام النقل العام،
يجاد تصور شمولي عن إهمية البحث في أ ما قاد الى ظهوراألحتياجات األجتماعية واألقتصادية والصحية للركاب والمشغلين، 

 .كيفية انشاء محطات نقل ركاب محلية مستدامة وتحديد متطلباتها التصميمية
طار المعرفي لمحطات نقل الركاب المستدامة ختص المحور االول بطرح اإلإ تم تقسيم البحث الى عدة محاور، 

طار نظري إبناء ة و ستخالص المشكلة البحثية الخاصإومشاكلها والجوانب المرتبطة بها، في حين ركز المحور الثاني على 
 ودراسة بعضستعراض الدراسات السابقة إالتصميمية لمحطات نقل الركاب البرية المستدامة، من خالل شامل للمتطلبات 
ركز المحور الثالث من البحث على الجانب العملي من . ات نقل الركاب البرية المستدامةطوالعالمية لمح المشاريع العربية

التي سيتم اختبارها  فرضية البحث وصياغة وتحديد اسلوب القياس المستخدم المستخلص ار النظريتحديد مفردات األطخالل 
، وصوال الى االستنتاجات التصميمية في هذه المحطات، لتوضيح نسبة تحقق المتطلبات على عينة من المشاريع المحلية

 .النهائية وتحقيق هدف البحث
 (لمفهوم محطات نقل الركاب البرية المستدامة طار المعرفي العاماإل) المحور األول  -5
 محطات نقل الركاب البريةمفهوم  5-1

المخصص لنقل الركاب من مكان الى اخر عن طريق وسائل النقل األرضية  بانها المكانُتعرَّف محطات النقل البري 
ركاب ويعتبر نقطة مركزية لمغادرة ، وُتعرَّف أيضًا بأنها منشأ بالغ االهمية مخصص لنقل ال[Edwards, p.15] المختلفة

التي يرغب لمناطق للوصول الى اهذه المحطات على توفير نقاط الربط بين وسائل النقل المختلفة  تعمل .ووصول الركاب
المخصصة لوقوف بأنها المساحة  حافالت النقل البريكما تعرف محطات . [QTTA, p.40]ل اليها و الركاب بالوص

اعتمادا ا هموقع يكونو نزول الركاب بسهولة وامن، و والتي تعطي للحافلة الحركة والحرية للتوقف لصعود ، الحافالت في المدينة
مما يتيح طريقة افضل  أو مناطق سكنية أو تعليمية بالقرب من مراكز التسوقعلى استعماالت األرض المجاورة كأن تكون 

 .[Blow, p.168]  وتوفير سهولة الوصول للركاب للتبادل

 نقل الركاب البريةمشاكل محطات  5-5
 اشتملت هذه .من المشاكل التي أثرت سلبا على كفاءة النقل العام العديدتواجه محطات نقل الركاب البرية بصورة عامة 

في الفضاءات قلة اإلهتمام المشاكل على عدم وجود نقاط التقاء لتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وقلة الوضوحية، و 
نعدام البيئة المريحة والممتعة للمستخدم اثناء األنتظار داخل المحطاتالد . [Edwards, p.19] اخلية والخارجية للمحطة، وا 

ستخدام إلالعديد من العقبات التي تحول دون التوجه الحالية تواجة  المحليةمحطات نقل الركاب البرية  فأنوبصورة خاصة 
الرقابة والسيطرة  همالا  و ، للمحطة عبر وسائل النقل المختلفةعدام سهولة الوصول إن ومن أهم هذه المشاكل هي .العام لالنق
للركاب، كمناطق مناسبة فتقار الى وجود فضاءات خدمية وترفيهية اإلو ، داخل المحطة وفضاءاتها المختلفةممنية على األ

بات عدم مالئمة المحطات الحالية لمتطلكذلك  .يةاالنتظار والمحالت التجارية والكافتريات والحدائق العامة والخدمات الصح
االهتمام بالفضاءات  ضعفو ل متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة، اهماو ، متطورةبات الالنقل الحديث ومواصفات المرك
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عاة مرا إهمالإضافة الى  .العامة والسالمة همال متطلبات الصحةا  لية و رداءة البيئة الداخو ، صة بالمشغليناالخ الخدمية
 .]31-31ص ،الجوراني[ الحالية تصاميم المحطاتلجوانب البيئية في ا

دى الى ضرورة اعادة النظر في هذا المنشأ الحيوي ما أ الركاب المحلية، نقلنتيجة للمشاكل التي تعاني منها محطات 
لى ربط وسائل النقل والعمل ع المختلفة، ينلتكون قادرة على تلبية احتياجات المستخدم باته التصميميةبمتطلومايتعلق 

 والسالمة األمن متطلباتوتأمين  .تخدمينسنب النفسية والصحية والبيئية للمالعامة المختلفة في محطات حديثة تراعي الجوا
 .ستخدام النقل العامعلى والخدمات االساسية ، والذي سينعكس بصورة ايجابية على تشجيع الناس 

  (.حاجة الى استكشاف مفهوم األستدامة في محطات نقل الركاب البرية الحديثةال) وبذلك برزت مشكلة البحث العامة وهي 
 محطات نقل الركاب البرية المستدامةمفهوم  5-3

تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع ، من خالل القدرة التي يمكن من خاللها تعتبر محطات نقل الركاب النواة المركزية 
النقل في مكان واحد ، وخلق حالة من التفاعل بين حركة المستخدمين وفضاءات المحطة على ربط أنواع متعددة من وسائل 

او الفضاء الحضري  الذي يوفر  ُتعِرف الدراسات محطات نقل الركاب بانها المبنى. التي يجب ان تكون جذابة ومتماسكة
لقد سعت مختلف مشاريع النقل البرية  .[Edwards, p.1] الظروف المالئمة لتحقيق االستمراية والتواصل في األداء والتشغيل

على  لنقل المستدامانظام  تطبيقالحديثة عالميًا على تحسين محطات نقل الركاب في المناطق الحضرية، والتاكيد على ضرورة 
الى ترك ومن اجل تحقيق هذا الهدف  تبرز الحاجة . وجعل نظام النقل اكثر اثارة جميع خدمات البنى التحتية الخاصة بالنقل

المناهج القديمة في نظام النقل العام والبدء بدراسة متطلبات التصميم والتشغيل المتطورة  في محطات النقل الحديثة،  والتحول 
برزت الحاجة الى تطوير كما .  [Desidero, p.4]م المستدام في محطات نقل الركابالى النظا الصريح من النظام الوظيفي

، ركابفي أعداد ال ةالمتوقع الزيادةلى استيعاب إالحاجة و  حتياجات النقل الحالية،إع والتعقيد في بسبب التنو  هذه المحطات
زيادة االزدحامات في الطرق وخصوصا في اوقات الذروة وبالتالي كذلك  .وارتفاع كلفة الوقود واثره السلبي على دخل المواطن

ة واالقتصادية واالجتماعية الناجمة من النقل الخاص والمحددات والمعوقات ونتيجة للتأثيرات السلبية البيئ .زيادة التلوث البيئي
في  الوسائل المعتمدةأحد  بوصفهامن قبل الدول ، فقد بدأ التحول نحو فكرة النقل الجماعي بوسائل النقل العام  هالمفروضة علي
القرن هو توفير الحلول هذا في  عامالنقل التحدي الذي يواجه محطات الأن لذا ف، [TFNSW, p.7] العشرينو القرن الواحد 

ثارة الجاذبية واإلنقل صديقة للركاب تتوفر فيها  الكفوءة والذكية للتفاعل مع احتياجات المستخدمين المختلفة ، وتحقيق محطات
 . [Szelky, Berki, Mongil, p.3]عداد المستخدمين للنقل العام وتحقيق الكفاءة االقتصادية والتشغيليةأالتي تساهم في رفع 

 :عامة يمكن توضيح محطات النقل المستدامة بانها المحطات التي يتوفر فيها مايلي بصورة
التي ُتلِزم المحطة بتوفير نقل جيد وتحقيق متطلبات المستخدم، وخلق التفاعل األجتماعي بين متطلبات االستدامة االجتماعية  -

 .، وتأمين متطلبات االمن والسالمةية، وتوفير سهولة الوصولالمستخدمين في فضاءات المحطة الترفيهية والخدم

التي تتحقق بتوفير  متطلبات األستدامة االقتصادية -
الفرص االستثمارية وتأجير المحالت وخلق 
 النشاطات التجارية والتبادل االقتصادي داخل
 المحطة ، باالضافة الى توفير وظائف وفرص

 .طالة عمل في داخل المحطة والقضاء على الب

والمتمثلة بمراعاة البيئية متطلبات األستدامة  -
ئي في تصميم المحطة، واالخذ بنظر البيالجانب 

االعتبار الكفاءة في استخدام الطاقة، لتقليل الكلف 
 (.1) رقم الشكل، .[Edwards, p.20]  التشغيلية

 

 
 
 

 ,Edwards]:المصدر/ت النقل ابعاد االستدامة في محطا(: 1)شكل 

p.20] 
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لمحطات التي تتكامل فيها جوانب االستدامة البيئة ا" محطات نقل الركاب المستدامة بانها لرائي جا تعريفوضع وبذلك يمكن 
 تطبيق مبادئ النقل المستدام من خالل تحديد المتطلبات التصميمية الخاصة التي تعمل علىو واالجتماعية واالقتصادية، 

 ."المستخدمينلجميع توفير بيئة نقل أمنة وكفوءة ب
 (يمية في محطات نقل الركاب البرية المستدامةالخاص بالمتطلبات التصمطار النظري اإل)المحور الثاني  -3

هم ستعراض أ، وا  معمارية دراساتطرح عدة من خالل بمحطات نقل الركاب المستدامة  طار النظري الخاصبناء اإلسيتم 
دها ليتم بع .هذه المحطات التي كان لها تأثير ايجابي في تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي خدمتهاالتجارب العالمية 

ست  .النظري بصورتها النهائيةخالص مفردات اإلطار تحديد مشكلة البحث وا 
 التصميم المستدام لمحطات نقل الركاب البرية المعمارية المتخصصة في الدراسات 3-1
 Requirements of Users and Operators on the Design and) بعنوان ((Desiderio,2000دراسة  -أ

Operation of Intermodal Interchanges )  
ابحاث ان مختلف مشاريع  علىأكدت و ام والتشغيل في محطات نقل الركاب الحديثة، الى متطلبات األستخد دراسةتطرقت ال
ترك المناهج القديمة والتحول بدراسة  عن طريق في المناطق الحضريةنقل الركاب ترتكز على تحسين محطات  النقل المستدام

 : [Desiderio, p.11-27] من خالل لهذه المحطاتدام التصميم المستمتطلبات 
  الفضاءات الخدمية لمشغلي المحطةتوفير. 

 لتسهيل حركة المستخدمين بمرونة وتجنب اإلرباك في الحركة خصوصًا في ساعات الذروة تنظيم الفضاءات الداخلية. 

 والكفاءة الوظيفية وهي جمالية الشكل على جانبين أساسينالذي يرتكز محطات النقل  في ستخدام التصميم المتكاملإ. 

 توفير وسائل اإلنتقال العمودية كالمصاعد والساللم الكهربائية والمنحدرات في من خاللتصميم الحركة والمداخل اإلهتمام ب 
وسهولة اإلستخدام، ويؤخذ بنظر ن تتميز هذه الوسائل بالمرونة أ، كما يجب ت نقل الركاب المتعددة الطوابق محطا
 .الخاصة حتياجاتعتبار إنتقال األشخاص ذوي األاإل

  للظروف الجوية المختلفة والقابلة للصيانة والتنظيف،  الئمةالمنهاء من خالل إستخدام مواد اإلالداخلية  حماية البيئة
 .ار والفضاءات االخرى داخل المحطةالتي تساعد على التحكم في تهوية فضاء االنتظ األليةاألبواب  ستخداما  و 
  لذلك  ؛كثر األماكن لتحقيق التفاعل االجتماعي أتعد محطات نقل الركاب  ، اذللركاب فير الفضاءات الخدمية والتجاريةتو

  .ركابلل المختلفة فأن توفير األنطباع الجيد لدى المستخدمين أمر ضروري من خالل تخصيص الفضاءات الخدمية

 مات بالقرب من مداخل المحطةلو عن المع ة لبيع التذاكر واألستفسارتخصيص مناطق واضح. 
  تشمل هذه  المستخدمين،لمحطات على نفسية منية المطبقة داخل اتنعكس األجراءات األ ، إذبات األمن والسالمةمتطلتأمين

 .المختلفة المحطة فضاءات، وتخصيص كامرات مراقبة في نافذ الدخول والخروجالسيطرة على م اإلجراءات

 (Transport Terminals and  Interchanges Planning and Design) وانبعن (Blow, 2005)دراسة  -ب
بالمحطات المتعددة الوسائط جاه الجديد في محطات نقل الركاب، والتي تسمى الدراسة على توضيح االت ركزت

(Intermodal ) و محطات التبادل(Interchanges .) تي نقل يلوسيعتمد التوجه الجديد لهذه لمحطات على فكرة الجمع بين
سائل توفير سهولة الوصول وتقليل التعارضات في الحركة بين الستخدمين وو : كثر في مكان واحد ويركز هذا التوجه على أو أ

 ولوجيا الحديثة في التصميم والتنفيذ والتشغيل، و ضرورة  تكامل الشكل مع الهيكل، والتأكيد علىالنقل ، واألعتماد على التكن
بين فضاءات المحطة ، و ضمان توافق التصميم مع البيئة وتقليل التلوث واالستفادة من مصادر الطاقة التماسك والترابط 

األثارة في االستخدام كدت الدراسة على اهمية تحقيق الجاذبية و أ .حتياجات المستخدمين المختلفةإية الطبيعية، والتأكيد على تلب
لمحطة وفي وسائل النقل ، والتأكيد على االرتباط االفقي والعمودي توفير متطلبات االمن والسالمة داخل ا: من خالل 

، واإلستفادة التجارية والترفيهية داخل المحطةوضرورة توفير النشاطات مام بمناطق االنتظار، لفضاءات المحطة المختلفة، واالهت
قية في فضاءات المحطة رجة من التهوية النعلى دأ، وتوفير ، واإلهتمام باإلنفتاحية داخل هذه الفضاءات الطبيعيةمن اإلضاءة 

حترام هوية الموقع وخصوصية المنطقة، ا  االهتمام بالمناظر الطبيعية والمسطحات الخضراء داخل المحطة، و المختلفة، كذلك 
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، يهوشواخص للتوج النصب والنافورات كنقاط محورية ستعمالوا  ، نهاءت الجودة العالية في اإلنشاء واإلستخدام المواد ذاوا  
 [Blow, p.16-26] ضوحية المحاور الحركية والبصريةهتمام بو واإل
 ( Sustainability and the design of transport interchanges) بعنوان (Edwards,2011)دراسة  -جـ

نشاء محطات نقل الركاب الحديث (Interchanges)محطات التبادل ن إ لىإأشارت الدراسة   ةهي توجه جديد في تصميم وا 
، وأوضحت الدراسة بان التنمية المستدامة تتحق من خالل توفير اكثر من وسائل النقلسيلتين او بين و  عتمد على الجمعي والذي  

 :[Edwards, p.15-89] مايليعلى ملت هذه المتطلبات تشا  ، و الحديثة محطات نقل الركابفي التصميم المستدام متطلبات 
  ري بين فضاءات المحطة المختلفةالمادي والبصالتواصل والترابط  ق من خاللحقتي الذي التصميم الوظيفيمتطلبات ،

وتوفير الراحة  للركابالتذاكر، وزيادة أحتياطات الحماية بشكل يضمن تحديث نظام المعلومات و القابلية االستيعابية تحديد و 
في مناطق االلتقاء، وربط  ضمان عدم وجود عوائقفضاءات و الهذه توفير الوضوحية في كما يجب ، للمستخدمين 

هيكل المحطة معبرًا عن وظيفتها يكون  كما يجب ان ،الفضاءات الداخلية والخارجية، وعزل الفضاءات العامة عن الخاصة
 .من الناحية الشكلية واالنشائية

  ية لتقليل الكلفة الطبيعوالتهوية إستغالل لإلضاءة من خالل تحقيق أقصى الذي يتحقق التصميم البيئي المستدام متطلبات
سقي ستخدامها لليع مياه االمطار وا  ، واستغالل السقوف لتجماقة الشمسية في التدفئة والتبريدستخدام الطالتشغيلية، وا  
 .عادة إستخدامهاتدوير المواد وا  والتنظيف، و 

  ي فضاءات المحطةضاءة المناسبة فاإلتوفير ل السيطرة على مداخل المحطة، و من خالمتطلبات االمن والسالمة توفير ،
 .رات المراقبة وتوفير مناطق لخزن االمتعة والحقائبيستخدام كاممن خالل إوالعنف  الحد من السرقةو 
  من خالل الوضوحية في المحاور الحركية، والحد من التغير  ةيالحركيجب توفير األنسيابية  اذ ،المتطلبات الحركيةتأمين

 .ةيالحرك مناسب المحاورالضرورية في غير  ، وتقليل التغيراتفي اتجاه الحركة
  (Public Transport Infrastructure Manual)بعنوان  (QTTA,2012)دراسة  -د

 عن طريق مايلينقل الركاب البرية الحديثة ميم محطات استدامة في تصتطبيق متطلبات اإلكدت الدراسة على ضرورة أ
[QTTA, p.65-69]: 

  المستخدمين داخل المحطة تسلسل منطقي في حركة من خالل توفير قوالتي تتحقتأمين متطلبات الفضاءات الحركية ،
ن تراعي متطلبات الحركة لذوي أيجب ، كما  مركزية بصورةسائل االنتقال العمودي مع بعضها يفضل تجميع و و 

  .اتجاه الحركة وتقليص مسافة المشيتعدد تقليل و ، االحتياجات الخاصة
  تحديد كثافة ، و والبساطة ، التنظيم الهرمي للفضاءاتالترابط المادي والترابط البصري، و حقيق خالل تمن التصميم الوظيفي

 .لكافة مناطق اإلنتظار والجلوس والحركة والساللم والمصاعد أو اإلستعمال االشغال
  ية للمحطةيسماتكون بالقرب من المداخل الرئوالتي عادًة  ستفسار عن المعلوماتواإلبيع التذاكر لتوفير مناطق. 
  محاور حركة أمنة للهروب ونقاط خروج توفير ك متطلبات حاالت الطوارئمن  الً كُ والتي تشمل متطلبات األمن والسالمة

من خالل  المراقبة والسيطرة االمنية، وتوفير اخالء المكان بسهولة  تساهم فيعالمات توجيهية لحاالت الطوارئ والتي و 
 .افة النشاطات خارج وداخل المحطةمح بمراقبة كخلق الفضاءات المدافعة والتي تس

  ،حترام وا  ، تقليل الكلفة التشغيليةفي  مصادر الطاقة المتجددة التي تساهم استثمار تشملمتطلبات التصميم البيئي المستدام
ستخدام المواد المحليةالمحيطة روف المناخيةوالظ هوية الموقع  .هاعادة تدوير وا   ، وا 

 ( Energy Efficient Design of Bus Terminals)بعنوان  (LINDSTROM,2013) دراسة  -ه
نشاء محطات  ن نظام النقل العام في تطور مستمر مما يستدعي إعادة النظر بتصميمإ الى الدراسةشارت أ جديدة  نقلوا 
جتماعي من خالل تفاعل اإلال لتحقيق للمحطةفي البيئة الداخلية  والراحة ضرورة تحقيق الجودة الىالدراسة  تطرقت . ذلكلوفقًا 

بالبيئة الداخلية  هتماماإل شددت الدراسة علىكما  .للركاب بشكل يتالئم مع التدفق الحركي المعقد الجيد للفضاءاتالتوجيه 
وتوفير ، صحيةباإلضافة الى توفير حمامات توفير مقاعد مريحة للركاب  من خالللمناطق اإلنتظار في محطات نقل الركاب 

البدائل التصميمية  توفيرالدراسة على ضرورة  ركزت. المستخدمين تهوية كفوءة لجميعتوفير و للركاب والموظفين  مرضيةبيئة 
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لتقليل  واستغالل اإلضاءة الطبيعية الجيد والتهوية المدروسة التوجيه االمثل وتوفير العزل التي تراعي الجوانب البيئية من خالل
 البيئة الداخلية للمحطةحرارة على درجة  في الحفاظالغالف الخارجي فتحات األبواب و في  التحكم ساهميكما كلفة التشغيلية، ال

[LINDSTROM, P5-25]. 
 (سياسات تطوير نظام النقل في العراق)بعنوان ( 5113معن والتحافي وسعيد ، ) دراسة  -و

ة، وأكدت على ضرورة ايجاد مشاكل النقل الحضري في العراق بصورة عامة وفي بغداد بصورة خاص دراسةالأوضحت 
عادة تخطيط شبكة الطرق في المدينة وعالقتها بمحطات نقل الركاب، وتوفير سهولة الوصول إالحلول لهذه المشاكل من خالل 

لكل من المشاة ووسائل النقل الى هذه المحطات، وفصل حركة الركاب عن وسائل النقل والحد من االزدحامات المرورية في 
نشاء محطات نقل حديثة اعادة تأهيلكذلك شددت الدراسة على . محيط المحطة في تراعي  للركاب محطات النقل القديمة وا 

على زيادة إستخدام النقل الركاب المكونات الثانوية الضرورية التي تشجع  من خالل توفير المستداممتطلبات النقل تصاميمها 
لفضاءات، وتشجير المساحات الفارغة، وتوفير مظالت االستراحة، وتغطية نارة اا  العام كتبليط الطرق، وتسقيف ممرات الحركة، و 

تأمين المكونات الساندة للوصول من خالل مد شبكة الطرق كذلك . منصات الركوب، وتعزيز االمن والسيطرة على المداخل
نارة الشوارع واستخدام اللوحات واالشارات التوجيهية  .]33-33، صوالتحافي وسعيدمعن [   وا 

 (1)ص اهم المفردات التي تطرقت اليها كل دراسة في الجدول رقم في الدراسات السابقة يمكن استخال همن خالل ما تم طرحو 
 ]الباحثان[:المصدر/المفردات الرئيسية والثانوية للمتطلبات التصميمية في محطات نقل الركاب البرية :(1)جدول 

 المفردات الثانوية المفردة الرئيسية الدراسات
 دراسة

(Desiderio,2000) 
 

 تحقيق التسلسل الوظيفي للفضاءات  تنظيم الفضاءات الداخلية
 (الجمع بين الكفاءة الوظيفية والجمالية) المنهاج المتكامل الوظيفية والجمالية

 والمطاعم والمحالت التجاريةتوفير مناطق األنتظار والحمامات  توفير الفضاءات الخدمية والتجارية
 ، غرف مبيت ، حماماتفضاءات األستراحة والطعام خدمات لمشغلي المحطةالين تأم

 تحدد في اماكن قرب المداخل والتذاكر توفير  مكاتب المعلومات
 االهتمام بمتطلبات ذوي األحتياجات الخاصة ، توفير الوضوحية تصميم الحركة والمداخل

 تخصيص كامرات مراقبة، و  السيطرة على المداخل من والسالمة متطلبات األ
 إستخدام البوابات األلية للتحكم في البيئة الداخلية حماية البيئة الداخلية للمحطة

 إستخدام مواد األنهاء واألنشاء المقاومة للظروف الجوية
 دراسة

(Blow,2005) 

 

في محطات النقل من  تحقيق الجاذبية
 خالل

 من والسالمة تأمين متطلبات األ
 سهولة الوصول وفصل الحركة  توفير

 هتمام باألعمال الفنيةإستخدام الشواخص للتوجيه واإل
 نتظار والفضاءات الترفيهيةتمام بمناطق اإلهاإل

 ضمان متطلبات ذوي األحتياجات الخاصة
 ستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية في التشغيلاإل التصميم البيئي المستدام

 ئق الداخلية والسطوح الخضراءهتمام بالحدااإل
 ستخدام المواد المقاومة للتلف والقابلة للصيانةإ

 ستفادة من التهوية الطبيعيةاحاية في التصميم واإلنفتاإل
 دراسة

(Edwards,2011) 
 

 (مادي ، بصري) التواصل والترابط تحقيق المتطلبات الوظيفية
 خاصةعزل الفضاءات العامة وال التنظيم الفضائي

 ربط الفضاءات الداخلية والخارجية
 شكل يعبر عن الوظيفة الشكل الوظيفي

 الحمامات ومناطق االنتظار توفير الفضاءات الخدمية
 وضوحية محاور الحركة  هتمام بالمتطلبات الحركيةاإل
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 تجاه الحركةإتقليل التغير في  و التقليل من تغيير المستوى
 ضاءة المناسبة في الفضاءات المختلفةتوفير اإل السالمةمن و األ متطلبات

 وخزن االمتعة السيطرة على المداخل وتوفير كامرات مراقبة
 األستفادة من التهوية الطبيعيةو إستثمار االضاءة الطبيعية  التصميم البيئي المستدام متطلبات

 إستخدام الطاقة الشمسية في التدفئة والتبريد والتهوية
ستخدام المواد المحليةإ  حترام الموقع وا 
 ستغالل السقوف لتجميع مياه االمطارإ

 دراسة
Q.T.T.A,2012)) 

 

 التصميم الوظيفي متطلبات
 

 (مادي، بصري)الترابط 
 الوظيفية والبساطة ،  التنظيم الوظيفي للفضاءات

 تعريف المداخل وتحديد فضاءات الخدمة
 اكر ولوحات المعلوماتتوفير مناطق بيع التذ

 ماكن توقف السائقين وغرف االستراحةأتوفير 
 (مغادرة-انتظار-تذاكر-دخول)التسلسل في الحركة  متطلبات الفضاءات الحركية

 (للمصاعد والساللم)متطلبات الحركة العمودية 
 تجاه الحركة وتقليص مسافة المشيإتقليل 

 إستخدام المسارات الواضحة 
 فصل الحركة وتجنب التقاطعات

توفير المراقبة والسيطرة  من والسالمةمتطلبات األ
 االمنية

 تصميم الفضاء المدافع
 السيطرة على المداخل

 والحماية من الظروف الجوية للمستخدمين البيئة االمنةتوفير 
 توفير ممرات ومخارج هروب متطلبات حاالت الطوارئ

 ات التنبيهيةإستخدام األشار 
 ستثمار مصادر الطاقة المتجددة في تقليل كلفة التشغيلإ متطلبات التصميم البيئي المستدام

ستخدام المواد المحليةحترام الهوية إ  الموقع ، وا 
 دراسة

(LINDSTROM, 
2013)  

 لفعالياتاتسلسل التنظيم الوظيفي حسب  التوجيه المعماري وتسلسل الحركة
 عداد المستخدمين اليومين في فضاءات المحطة أحساب  مستخدمينتحديد سعة ال

نتظار والحماية توفير البيئة المالئمة لإل
 من الظروف الجوية

 توفير مقاعد مريحة وحمامات صحية في مناطق اإلنتظار
 توفير بيئة داخلية ذات تهوية نقية

 ستفاد من االضاءة النهاريةإستخدام الواجهات الزجاجية لإل التصميم البيئي المستدام
 ستغالل التهوية الطبيعيةا  التوجيه االمثل للمبنى و 

توفير العزل الجيد والحفاظ على البيئة الداخلية المكيفة من خالل 
 بواب والغالف الخارجيبفتحات األ التحكم ألياً 

 دراسة
معن والتحافي وسعيد ) 

 ،5113.) 

 المرورية اد الطرق لتخفيف األزدحاماتايج للمرور والحركة التخطيط  الجيد
 الحد من التقاطعات بين حركة المشاة ووسائل النقل

 وتسقيف منصات الركوبحماية محاور الحركة  تحقيق الجاذبية 
 توفير فضاءات الجلوس ومواقف األنتظار

 السيطرة على مداخل المحطات واستخدام البوابات األلكترونية السيطرة واالمن
 توفير االنارة الكافية

 استخدام االشارات التوجيهية المكونات الساندة للوصول
 وانارة الشوارع ومواقف للباصات توفير ممرات حركة للسابلة
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 :من الدراسات السابقة المستدامة ستخالص المتطلبات التصميمية لمحطات نقل الركاب البريةإ -4
والتي المستدامة  الركاب البرية لمحطات نقل صميميةالمتطلبات الت ، نستخلصسابقةمن خالل ما تم طرحه في الدراسات ال

 :مايليتتضمن 
ت المحطة، وجمالية الشكل ط المادي والبصري لفضاءاالتنظيم الفضائي والتراب)  :المتطلبات الوظيفية وتشمل مايلي: أوال

نتظار، والفضاءات الترفيهية امات الصحية وفضاءات اإلكالحمية هتمام بتعريف المداخل ، وتوفير الفضاءات الخدموالوظيفة، واإل
تخصيص الفضاءات اطق بيع التذاكر ومناطق االلتقاء، و توفير مناطق المعلومات ومنكالمحالت التجارية ومناطق الجلوس، و 

تحديد القابلية و  ةلصحيماكن الطعام والحمامات اين كغرف األستراحة وأالخدمية الخاصة بالمشغلين من سائقي حافالت وموظف
 .(ستيعابية لفضاءات المحطة المختلفةاإل

تنظيم حسب فعاليات السفر المتسلسلة ، و توفير التسلسل الحركي )  :متطلبات الفضاءات الحركية وتتضمن هذه المتطلبات: ثانيا  
 غيير المستوى في المحاورتجنب تو  بؤر مركزية قرب المداخل والمخارج ،الحركة العمودية كالمصاعد والساللم الكهربائية في 

محاور الحركة والحد في وضوحية ومنصة الركوب، وتوفير الالمدخل  بينوتقليص مسافة المشي الحركية، وتقليل تغير اإلتجاه، 
 .(من التقاطعات في الممرات وفصل الحركة

افع توفير الفضاء المداأللكترونية والبشرية ، و  ر المراقبةالسيطرة على المداخل وتوفي) :وتشمل والسالمة األمنمتطلبات : ثالثا  
والحد من السرقة من خالل  المناسبة ضاءةتوفير اإلو  .متطلبات الصيانة التشغيلية والحماية من الظروف الخارجية، وتأمين

 (.تحذيريةالعالمات الهروب والممرات كالمخارج و  ات الطوارئتحديد متطلب، و تخصيص فضاءات لخزن األمتعة
قة كإستخدام الخاليا اإلعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطا) :المستدام ويتضمن التصميم البيئي: ا  رابع

ستغالل األضاءة النالكهروضوئية، و  ن التهوية الطبيعية، التوجيه األمثل للمحطة واألستفادة مهارية في تقليل الكلفة التشغيلية، و ا 
ستخدامها للسقي والتنظيف، و جميع مياه األالسيطرة على إستخدامات المياه وتو  حترام الهويمطار وا  ة والظروف المناخية لموقع ا 

ستخدام المواد المحلية المحطة، و   (.المقاومة للظروف الجوية المختلفةا 
 محطات نقل الركاب المستدامةالتطبيقات العملية لمشاريع  -2

 Munich Central Bus Station, Germanyمحطة ميونخ،ألمانيا  2-1
، مجاورة لمحطة القطارات الرئيسية للمدينة بصورةفي المانيا ( ميونخ)للحافالت في مدينة  المركزية( ميونخ) محطةتقع 

تمتاز المحطة بشكلها المشابه للغالف الخارجي لهيكل (. Auer، Weber and Assoziierte)صممت المحطة من قبل 
 لحركة وسائل النقلالطبيعة الديناميكية  ا الشكل للتعبير عن وظيفة المحطة بترجمة، وقد تم استعارة هذ(الشاصي)محرك السيارة 

يتم دخول الركاب الى بناية المحطة من خالل مداخل معرفة حيث توجد قاعات . االنطالق للحافالت والقطارات بداية د يجسوت
قاعة ترفيهية ومواقف ما تحتوي على ارضي خاص بوقوف الحافالت ، ك طابقتتضمن المحطة . االنتظار وقطع التذاكر

صفر المميز الحافالت والذي يتميز باللون األ ، اما الطابق الذي يعلو خدماتاسفل طابق خدمات الحافالت  للسيارات الخاصة
 منظرخارجية تُوفر  ممرات ويتضمن هذا الطابقومطاعم ومقاهي وخدمات ترفيهية،  تجارية  محالتمن الخارج ، فيحتوي على 

خطر الغازات  منللبيئة الداخلية للمحطة حماية وتوفر للفضاءات االخرى نتقال السلس اإل تؤمنو  يل يطل على المدينة جم
مبنى  يتميز. على مكاتب خاصة بالشركات ومكاتب تجارية الطوابق العليا تحتوي. من المركبات في الطابق السفلي المنبعثة

وتوفر  داخل فضاءات المحطةتلطيف درجة الحرارة  في، تساهم الخضراءالنباتات مغطاة بوسطية  تفناءاربعة أوجود المحطة ب
 اللذي من الواح االلمنيوميتكون غالف المبنى من هيكل معدني . التشغيلية للمحطة اإلضاءة الطبيعة اللتي تقلل من الكلفة

تتوفر في المحطة . [http://www.archello.com]يتميز بمتانته ومقاومته للظروف الجوية المختلفة وبقابلية صيانته بسهولة 
ممرات الحركة وتشمل  المكونات الداعمة للوصول  كتوفيرالعديد من المكونات والمعالجات التي تساهم في تحقيق الجاذبية، 

وي االهتمام بمتطلبات ذو ،  للحركة العمودية الخارجية والمنحدرات، باإلضافة الى توفير المصاعد والساللم الكهربائية
  وضوحية األستخدام توفراللوحات التوجيهية التي ري ، وتوفير والحرا الصوتيوتوفير العزل  االحتياجات الخاصة

[http://www.muellerbbm.com]  (2)، شكل رقم. 
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 [http://www.transbaycenter.org] :المصدر/  Trans bayمحطة (: 3)شكل 

/ 

 Trans bay, San Francisco ,USAمحطة ترانزباي، سان فرانسيسكو،الواليات المتحدة  2-5
عمتد على مميزة لعمارة محطات النقل في القرن الواحد والعشرين وهو مشروع استثنائي يتعتبر المحطة من المالمح ال

 City Park)حديقة المدينة )طابق سطح المحطة او مايسمى : تتألف المحطة من ستة طوابق وهي  . مناهج التصميم المستدام
قدم، تشتمل الحديقة على العديد من الفعاليات  (1022)وبطول  (2م 21812)المغطى بالمساحات الخضراء بمساحة 

وطابق . طفال ومطاعم ومقاهي أسترخاء ومساحات لعب ا  والنشاطات الترفيهية ، وتحتوي على مسرح مفتوح ومناطق جلوس و 
يه عن طريق منحدرات خاصة  إلويتم وصول الحافالت  سفل طابق السطح مباشرة،أخدمات الحافالت الذي يكون موقعه 

المرتبط ويتميز بوجود عمود الضوء البارز توي الطابق األرضي على بهو كبير يح .حضرية للمدينةمع شبكة الطرق ال تتكامل
على مدخل مميز ومكاتب الطابق األرضي أيضًا يحتوي  . الذي يوفر االضاءة الطبيعية لجميع طوابق المحطةباألعلى 

عتمدت المحطة في إ .[http://www.mtc.ca.gov] ة والمصاعدذاكر والساللم الرئيسيمعلومات السفر ومناطق بيع الت
تصميمها على العديد من مبادئ التصميم المستدام من خالل توفير حديقة السطح ، واألعتماد على عمليات السقي االقتصادي 

علطبيعية، و دة من األضاءة والتهوية استفاواإل. المالئمة لمناخ المدينة اته واختيار النباتعادة تدوير المياا  و  ر النفايات يادة تدو ا 
من الفوالذ واكثر من طن ( 0122)والمخلفات السابقة واالستفادة منها ، فمن خالل هدم المحطة القديمة تم اعادة استخدام 

 ، حيث سيقلل النظام المعتمد منهاكما وسيتم االستفادة من تجميع مياه االمطار واعادة استخدام. من الخرسانة طن( 02222)
 (3)كما موضح في الشكل ،  [http://www.transbaycenter.org] تخدام المياه الى النصفاس

 Olaya Stationمحطة العليا  2-3
تجارية وخدمية فضاًل عن وظيفتها  من نشاطات لما تحتويه تم تصميم المحطة الجديدة لتكون اشبه بالمدينة المصغرة

على شكل تالل الرمال، صممت المحطة ذات السقف المتموج  .ت والقطاراتخدمات النقل العام بالحافالاألساسية في توفير 
 .وينابيع الماء، والفكرة مستوحاة من طبيعة الموقع وخصوصية المنطقة واحة من أشجار النخيل والمسطحات الخضراء اتعلوه

المحطة نها المحطة، كما تضم االتصال البصري لجميع المستويات األربعة التي تتكون م وفرت مركزية محطة قاعةال تتضمن
التي تلبية المتطلبات  الىتهدف المحطة . لهداياامطاعم وأكشاك المقاهي و كالالخدمات العامة، والخدمات التجارية من  العديد

 [http://www.archdaily.com ]:المصدر/ لحافالتمحطة ميونخ ل(: 2)شكل 
 /لفففف

http://www.archdaily.com]/
http://www.archdaily.com]/
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العمالء،  اتمنافذ بيع التذاكر لشبكتي المترو والحافالت، إضافة إلى مكاتب خدمك، تشجع على زيادة استخدام النقل العام
 .الخاصة وبأربع طوابق تحت االرضقسام اإلدارية والفنية، إلى جانب تخصيص المحطة لمساحة كبيرة لمواقف السيارات واأل

تضمين مفهوم االستدامة في التنفيذ والتشغيل واستغالل مصادر الطاقة  التصاميمإعداد وقد تم االخذ بنظر االعتبار في مرحلة 
مشروع  تصميمتطوير مدينة الرياض، هيئة  [ المستقبلية للمحطة تطلبات الصيانةالهتمام بمالطبيعية وتقليل الكلفة التشغيلية وا

 (.0)الشكل كما موضح في ، ] 1113،محطة العليا

 .المشاريع التطبيقية لمحطات نقل الركاب المستدامةاهم الجوانب المستخلصة من ( 2) رقم يوضح الجدولو 
 ]الباحثان[ :المصدر/ اريع محطات النقل العالمية والعربيةالمفردات المستخلصة من مش :(5)جدول 

 المفردات الثانوية المفردات الرئيسية أسم المشروع
محطة ميونخ  

المركزية، 
 ألمانيا

Munich  
Central 

Bus 
Station 

الحركة توفير متطلبات 
 الوصولو 

 عزل حركة المشاة عن المركبات
 .ودية كالممرات والساللم والمصاعدتوفير محاور األنتقال األفقية والعم

مراعاة التصميم البيئي 
 المستدام

  الخارجيةاالنفتاحية في الممرات استخدام الفناء الوسطية والحدائق الخضراء ، و 
 االعتماد على التهوية واالضاءة الطبيعية

 استخدام الواح االمنيوم المتينة والقابلة للصيانة واالستبدال
 عزل الصوتي ومعالجة الضوضاء واالهتزازاتتوفير ال

زيادة التفاعل اإلجتماعي 
 قتصادية تحقيق الكفاءة اإلو 

 توفير مناطق ترفيهيه كالمطاعم والمحالت الجارية 
 وجود مكاتب ادارية وشركات تجارية توفر فرصة لألستثمار األقتصادي

توفير متطلبات التشغيل 
 واالستخدام

 من والسالمةتوفير متطلبات األ
 تصميم الفضاءات الخدمية كمناطق األنتظار وقطع التذاكر والحمامات الصحية

 تخصيص مكاتب لمعلومات النقل ومكاتب شركات النقل الخاصة
 حتياجات الخاصةأمين التسهيالت المتعلقة بذوي اإلت

محطة 
ترانزباي، سان 

فرانسيسكو، 
الواليات 
 المتحدة 

Transbay 
Terminal 

 

التي هتمام بالمتطلبات اإل
 توفر سهولة الحركة والوصول

 

 المصاعد والساللم الكهربائيةتوفير دعم مماشي السابلة وتوفير المداخل الواضحة و 
 تخصيص منحدرات خاصة لوصول الحافالت الى منصات المغادرة

 عدم وجود تعارض بين حركة الركاب والمركبات 
 ائي والوضوحية في االستخدام الترابط والتسلسل الفض

اإلعتماد على مبادئ 
 ميم المستدام التص

 
 

 عتماد على التهوية الطبيعيةاإلستخدام الحدائق السطحية ، و إ
 ستفادة من الطاقة الشمسيةإستثمار  االضاءة الطبيعية واإل 

 بناءعادة تدوير المواد األنشائية للا  مطار واالستفادة منها، و تجميع مياه األ
 حترام خصوصية الموقع والظروف المناخية للمنطقةإ

قتصادي زيادة التبادل اإل
 جتماعياإلوتحقيق التفاعل 

 توفير فرص عمل ومناطق تجارية ومقاهي ومطاعم 
 جتماعي في منطقة الحديقة السطحيةتحقيق التفاعل اإل

 ] 1113،مشروع محطة العليا تصميمتطوير مدينة الرياض، هيئة  [ :المصدر/ محطة العليا (: 3)شكل 
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محطة العليا، 
الرياض،  

المملكة 
العربية 

 السعودية
Olaya 

Terminal 
 

تحقيق اإلستدامة اإلجتماعية 
 قتصاديةوزيادة  الكفاءة اإل

 جتماعي من قيمة التفاعل اإل التي تزيد الحديقة السطحية ستخدامإ
 التجاري لألستثمار  وفضاءات توفير مكاتب

 كشاك هداياسواق تجارية كبيرة وأتخصيص مطاعم وكافتريا وأ
 لحدائق السطحية التي تحتوي على مناطق خضراء ستخدام اإ تحقيق التصميم المستدام

 ضاءة النهارية في تقليل الكلفة التشغيليةإستغالل اإل
 حترام خصوصية الموقع والظروف الجوية  إ

 عدم تعارض حركة المشاة مع وسائل النقل المختلفة  توفير سهولة الحركة
 ستخدامر وضوحية اإلطوابق المختلفة لتوفيتعزيز التواصل البصري بين ال

ستخدام اإلهتمام بمتطلبات اإل
 والتشغيل 

 توفير مناطق بيع التذاكر ومكاتب خدمة العمالء وشركات النقل
 نترنتحية والفنية واالدراية وخدمات األتوفير الخدمات الص

 بالتطبيقات العملية لمشاريع محطات نقل الركاب المستدامةاالستنتاجات الخاصة  2-4
 تصميم محطات نقل الركابفي  اعهاالنقاط الواجب اتب ستخالصإستعراض التجارب العالمية السابقة يمكن إالل من خ

 :المستدامة بما يلي البرية
 :تحقيق متطلبات التصميم البيئي المستدام في محطات النقل من خالل مايأتي:  أوال
الخضراء الوسطية المفتوحة والحدائق  تفناءاتصميم ال :خالل من عتماد على التهوية الطبيعية لتقليل الكلفة التشغيليةاإل - أ

 .عتماد على نظام المخطط المفتوح للمحطة بدل النظام المغلق والذي يوفر تهوية طبيعية نقيةإلاداخلية ، و ال
 .رة الداخليةوالتحكم بدرجة الحرا روني للحفاظ على الهواء المكيفذات اإلغالق األلكتبواب الذكية إستخدام تقنية األ -ب 
والواجهات الزجاجية الشفافة  م السقوفخداإست ضاءة الطبيعية والتقليل من الطاقة المستهلكة من خاللاإلستغالل األمثل لإل -ج
التوجيه ، و فضاءاتالجميع ل الطبيعيةستخدام الفناء الوسطي لضمان وصول األضاءة ا  و المحمية من أشعة الشمس المباشرة، و 

 .االمثل للفضاءات
 .نفتاحية في الممرات الحركية للمحطات المتعددة الطوابق لتقليل التلوث بالغازات السامةاإل  - د
 .نهاءة والمقاومة للظروف الجوية في اإلنشاء واإلستخدام المواد المحلية الصديقة للبيئإ  - ه
 .امةئي اوكسيد الكربون السانطحية التي تعمل كساحبات لغازات ثستخدام الحدائق السإ  - و
 .حترام محددات الموقع وخصوصية المنطقة وعالقتها بالمجاورات المحيطةإ  - ز
 .زلة للحرارة اتوفير العزل الحراري من خالل المواد الع، و وتي ومعالجة الضوضاءتحقيق العزل الص - ح
عادة تدوير وا  االستفادة من تجمي  - ط   .تفادة منها في التنظيفستخدام المياه واالسع مياه االمطار من سقف المحطة  وا 
د هتمام بأيجااإلستخدام النقل العام من خالل والتي تساهم في تشجيع الناس على إستخدام والتشغيل توفير متطلبات اإل:  انياث

منية والسيطرة على مداخل توفير المراقبة األمنة للركاب، وتوفير متطلبات السالمة داخل المحطة ، و بيئة نظيفة وصحية وأ
ي المحطة كمناطق ف للركاب تأمين الفضاءات الخدمية الضروريةو  من في داخل المحطة ومحيطها،لى األة والحفاظ عالمحط

نتقال االفقية والعمودية كالمصاعد توفير وسائل اإلو المعلومات والحمامات الصحية، كذلك  كرقطع التذا نتظار ومناطقاإل
لحركة ستخدام لذوي االحتياجات الخاصة في ابنظر االعتبار توفير متطلبات اإل خذاألحزمة الناقلة، و لم الكهربائية واألوالسال

توفير وفير المحالت التجارية واألكشاك، و يجاد الفضاءات الترفيهية كالمطاعم والمقاهي وتا  والمداخل والحمامات العامة، و 
 .العاملين في المحطةحتياجات إ

اء واألنتظار والحدائق لتقالتأكيد على مناطق اإلمن خالل  قتصاديةقيق الكفاءة اإلتحجتماعي و االهتمام بزيادة التفاعل اإل:  ثالثا
اميم تص راعى فين يأيجب و ، ستثمارإلفضاءات ازيادة الفرص التجارية و ، و جتماعيةالخارجية التي تعزز من قيمة اإلستدامة اإل

 .هوية المنطقةعلى  التواصل مع الموروث الثقافي والتأكيد المحطات
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 هدافه مشكلة البحث وأ -6
لتطبيقية، السيما فيما والتجارب ا العالمية في أكثر النواحي نقصًا في الدراسات تتركز في عدة محاور  مشكلة البحثيةحددت ال

 : ما يلييرتبط بـ
أخرى،  ختالف والتنوع في الجوانب المطروحة في الدراسات السابقة من جهة ، والتجارب التطبيقية من جهةالتعدد واإل .1

 .معرفي في تحديد تلك الجوانب قصور يدل على  جوانب تصميمية محددةمها على ظوتركيز مع

موضوع محطات نقل ل هاتناولفي الطروحات والدراسات المحلية  خصوصية الواقع المحلي، حيث يالحظ وجود قصور في .1
يخص محطات نقل الركاب المستدامة إال انه  وبالرغم من وجود مجال نظري فيما، ومتطلباتها التصميمية الركاب المستدامة

 والمتمثلةمشكلة البحث  ، وبذلك تحددبرز بشكل واضح عدم وجود تركيز على توضيح كل منها في ضوء التجربة المحلية
التصميمية لمحطات نقل الركاب البرية ري شامل يوضح األنماط قصور المعرفة السابقة في إيجاد تصور نظ )بـ

  .(عامة، وأثر اإلستدامة في تطبيقاتها محليا  بصورة خاصة المستدامة بصورة

محطات نقل الركاب في التصميمية ير إطار نظري واضح وشامل للجوانب توف )وبذلك تحدد هدف البحث وتمثل بـــ 
 .(في محطات نقل الركاب المحلية هذه الجوانبمكانية تطبيق إالمستدامة ، ومدى 

 :جراءات التاليةاإلسيتم االعتماد على هدف البحث حل المشكلة البحثية وتحقيق لو 
التصــميمية لمحطــات نقــل الركــاب المســتدامة ، مــن خــالل الدراســات الســابقة والمشــاريع العربيــة للمتطلبــات طــار نظــري إبنــاء  -

 .مية لمحطات نقل الركاب المستدامة التي سبق ان أشير لهاوالعال
 .ات نقل الركاب البرية المحليةمشاريع محطعلى  شاملتطبيق االطار النظري ال -
 المتطلبات التصميمية لمحطات نقل الركاب البرية المستدامة الخاص بمفردات األطار النظري استخالص  -7

. بينت الدراسات المعمارية السابقة والممارسات التطبيقية أهم المتطلبات التصميمية لمحطات نقل الركاب البرية المستدامة 
ت ُكاًل من المفردات التالية المتطلبات الوظيفية، والمتطلبات الحركية ، ومتطلبات األمن ، ومتطلبات سالمة شملت هذه المتطلبا

 .( 3)رقم والجدول وكما موضح في ، وتحقيق الكفاءة اإلقتصادية، ام ، والتصميم البيئي المستداماإلستخد
 ]الباحثان[: المصدر/ ستدامةالمتطلبات التصميمية لمحطات نقل الركاب البرية الم :(3)جدول  

 القيم الممكنة المفردة الفرعية المفردة الثانوية المفرد الرئيسية
صميمية المتطلبات الت

لمحطات نقل الركاب 
 البرية المستدامة

المتطلبات 
 الوظيفية

 ترابط مادي تحقيق الترابط
 ترابط بصري

 تنظيم أفقي  (التسلسل الهرمي)التنظيم الفضائي 
 تنظيم عمودي 

جمالية  جمالية الشكل والوظيفية
 التصميم 

 شكل يعبر عن الوظيفة
 احترام الموروث 

 الكفاءة الوظيفية
 تخصيص الفضاءات الخدمية   

 
 مناطق انتظار، حمامات صحية

 محالت تجارية ، مطاعم ، مقاهي
 عند المداخل توفير مناطق قطع التذاكر  

 نقاط المغادرةعند 
 قرب  مناطق بيع التذاكر تخصيص مكاتب المعلومات 

 قرب المداخل
 توفير مناطق االستراحة والطعام تأمين فضاءات المشغلين

 توفير مناطق التبديل والغسل
 تخصيص ورش الصيانة 
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المتطلبات 
 الحركية

 فصل حركة الركاب عن وسائل النقل فصل الحركة
 صل حركة القادمين عن المغادرينف

 وضوحية المحور البصري الوضوحية
 وضوحية المحور الحركي

 إستخدام المسارات المباشرة  تقليل تغير إتجاه الحركة
 تقليل التقاطعات في الحركة 

 تقليل مسافة المشي
 

 تقليص المسافة بين مدخل المحطة والمنصة  
 وياتتقليل تغيير المست

توفير وسائل 
 االنتقال الحركية 

 محاور أفقية، احزمة ناقلة األفقية
 ساللم كهربائية،  مصاعد العمودية 

 تصميم المناطق المفتوحة تأمين الفضاء المدافع متطلبات االمن 
 الحد من مناطق االختباء 

 إستخدام بوابات ألكترونية السيطرة على المداخل والمخارج
 توفير نقاط التفتيش واألمن

 خزن االمتعة والحقائب حماية المتلكات الشخصية 
 خزن الدراجات الهوائية والعربات

متطلبات 
سالمة 

 اإلستخدام

 إستخدام انهاءات سهلة التنظيف متطلبات الصيانة 
 إستخدام مكونات مقاومة للتلف وقابلة للتبديل 

 توفير محاور وساللم الهروب توفير متطلبات الطوارئ

 إستخدام اشارات وعالمات توجيهية للهروب
متطلبات 

التصميم البيئي 
 المستدام

األعتماد على مصادر الطاقة 
 المتجددة في التشغيل

التهوية 
 الطبيعية 

 إستخدام الفناء الوسطي
 إستخدام الفتحات الجانبية

 التوجيه الجيد
األضاءة 
 ة الطبيعي

 إستخدام السقوف الشفافة
 تصميم الفناء الوسطي

 اعادة تدوير مواد البناء أعادة تدوير المواد
 اعادة تدوير النفايات

تجميع مياه األمطار واعادة تدويرها 
ستخدامها  وا 

 إستخدام مياه االمطار للغسل والتنظيف
 إستخدامها في سقي المزروعات

 تخصيص الحدائق والنباتات الداخلية  الخضراء إستخدام المساحات
 تصميم الحدائق الخارجية ومقتربات المحطة 

 إستخدام الحدائق السطحية
 احترام خصوصية المنطقة المحيطة وهويتها احترام الموروث الثقافي للموقع

توفير العزل 
 الجيد 

 إستخدام الزجاج الملون العازل  العزل الحراري
 إستخدام االنهاءات العازلة في السقوف والجدران

 إستخدام سقوف ثانوية  لتقليل الضوضاء العزل الصوتي 
المحافظة على  البيئة الداخلية 

 للمحطة 
 إستخدام البوابات الذكية  االلية االغالق

 التحكم بفتحات غالف المحطة 
تحقيق الكفاءة 

 اإلقتصادية
 وسيلة نقل في مكان واحد الجمع بين اكثر من

 توفير فضاءات االستثمار واإليجار
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 (التطبيق على مشاريع النقل المحلية - الدراسة العملية)المحور الثالث  -8
 فرضية البحث 8-1

 يتباين تحقيق المتطلبات التصميمية في محطات نقل الركاب المحلية المستدامة بتباين مفرداتها، إذ يميل اغلب المعمارين
 .، باإلضافة الى التركيز على متطلبات التصميم البيئي المستدام  بالدرجة االولى الى االعتماد على تحقيق المتطلبات الوظيفية

 دمنوع القياس المستخ 8-2
 :خبة من خاللالمنت المحلية ألختبار المشاريع الدراسة التحليليةصفي و المنهج الو أعتمد البحث على 

المنتخبة المحلية عريف كل مشروع من المشاريع تتضمن إستمارة  جمع المعلومات الخاصة بت: لمعلومات إستمارة جمع ا/ أوال  
 .صف للمشروع المنتخبو ثم وع، عالوة على أسم الجهة المصممة، طريق عنوان أو اسم المشر عن 
من قبل الباحث، ألختبار مدى تحقق يتم ملؤها  (Check List)تتضمن استمارة القياس قائمة للتدقيق  :استمارة القياس/ ثانيا

ستمارة إالمستخلصة من الى المعلومات  إستناداً  التي تم انتخابها مسبقاً  االطار النظري القيم الممكنة لكل مفردة من مفردات
وح بين وسيتم قياس المتغيرات عن طريق تحديد قيم تترا .المعلومات الخاصة بكل مشروع من المشاريع المنتخبة للدراسة العملية

 .، لغرض استخراج النسبة المئوية لتحقق قيمة كل مفردة(قيمة متحققة=  1قيمة غير متحققة ، =  0)، حين ان 0-1

 وصف المشاريع المنتخبة للتطبيق  -9
مكتب  :الجهة الصممة/   (A)رمز المشروع/ 2113الجنوبي لنقل الركاب ، بغداد ، ( العالوي)مشروع محطة الكرخ  9-1

 .لجامعة التكنولوجيةفي ا ةالهندسي تاالستشارا
كان الحل التصميمي  التي تعاني العديد من االختناقات والمشاكل المرورية،و في منطقة العالوي  الكرخ الجنوبي محطةتقع 

التي تضم مجموعة من المطاعم والمقاهي والمحالت والمراكز و لفة داخل المحطة بين الفعاليات المختاألمثل المتبع هو الفصل 
في الطابق  المنفصل باإلضافة الى المبنى الرئيسي للمحطةموزعة في مناطق مختلفة من المحطة، التجارية ودورات المياه ال

والسفر لشركات النقل المختلفة  حجزوي المبنى الرئيسي على مكاتب للتاألرضي ومتصل بجسر رابط في الطابق األول ، يح
تهتم المحطة بتوفير الخدمات لوسائل النقل المختلفة . دارة المحطةومركز صحي وخدمات أنترنت ومكاتب إوقاعات لإلنتظار 

ومن مميزات المحطة فصل الحركة بين هذه الوسائل . كالحافالت إضافة الى مواقف لسيارت األجرة والمواقف الخاصة بالركاب 
مختلفة ، باإلضافة الى وجود فصل بين حركة الركاب ووسائل النقل المختلفة وبين القادمين والمغادرين، تتميز المحطة كونها ال

 الى إلضافة، باالمحطة على منصات لوقوف الحافالتكبيرة نسبيًا لما تقدمه من خدمات النقل الداخلي والدولي ، إذ تحتوي 
يط منصات الحافالت المبنى الرئيسي للمحطة والتي تسهل على المستخدم وضوحية تح. منطقة ورش الحافالت منصات في

. الوصول اليها ، كما وتتميز هذه المنصات بكونها مغطاة بأسقف توفر الحماية للركاب والسائقين من الظروف البيئية المختلفة
ستخدام الفضاءات المفتوحة ووالواسعة لتحقيق إلمستخدم ، وقد عمد المصمم الى ل ممرات المشاة والمداخل واضحة ومميزةتكون 

 (.1)شكل رقم كما موضح ،]1113األستشارات الهندسية في الجامعة التنكولوجية،مكتب [ االجزاء المختلفة للمحطة الترابط بين
النقل،  وزارة: )الجهة المصممة/  (B)، رمز المشروع 2111مشروع محطة كربالء الدولية لنقل المسافرين ، كربالء،  9-2

 (2112الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل ،

 ]1113األستشارات الهندسية في الجامعة التنكولوجية،مكتب  [: المصدر/ محطة الكرخ الجنوبي لنقل الركاب(: 1)شكل 
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 من المرافق الخدمية تقع محطة كربالء الدولية على الطريق الرابط بين كربالء والحلة في منطقة فريحة ، تضم المحطة العديد
بير ومقاهي، ومكاتب ، ومطعم ك محال التجاريةو ، ، كمكاتب لشركات النقل والترفيهية الواقعة في البناية المركزية للمحطة

، يشمل المخطط العام للمحطة البناية المركزية الرئيسية، ذات الشكل فندق سياحي و  صرافة ، وصاالت استراحة وانتظار،
ن المحطة مواقف تتضمسر رابط في الطابق الثاني، كما النصف الدائري والبناية األدارية التي ترتبط مع البناية المركزية بج

ومنصات ركوب الحافالت التي تكون بطابقين، حيث يتم وصول الحافالت الى الطابق العلوي عن طريق ، للسيارات الخاصة
 .يمنحدر يربطها بمدخل المحطة الموجود في الطابق األرض

يوفر هذا التوزيع لحركة  .اما منصات الطابق األرضي فيتم الوصول اليها عن طريق ممرات خاصة بحركة الحافالت 
لمشاة عن وسائل النقل ويوفر السالمة واألمن لجميع المستخدمين، تضم البناية الرئيسية المركزية عزاًل لحركة اوسائل النقل 

عن ليها لخدمية والترفيهية، ويتم الوصول إضافة الى المرافق اتلفة كمناطق قطع التذاكر وصاالت إنتظار إفعاليات السفر المخ
ريق جسر رابط في دارية عن طمنصة ركوب الحافالت والبناية اإل ية المركزية معتربط البناطريق منحدر خاص بحركة المشاة 

يتم السيطرة على مداخل المحطة عن طريق غرف للتحكم والسيطرة األمنية، تحتوي المحطة على مناطق . الطابق الثاني 
ول السهل لذوي الوص خضراء ومناطق جلوس خارجي، ونصب تذكارية، ، ومصاعد لألنتقال العمودي ، وتوفر المحطة

 (.6)، وكما موضح في الشكل رقم ]2210،وزارة النقل، الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل،  [ األحتياجات الخاصة

 النتائج واألستنتاجات الخاصة بالمشاريع المنتخبة للتطبيق -01

يع الدراسة العملية المنتخبة، إذ حققت أظهرت نتائج التطبيق عن وجود تباين في تحقق نسبة المتطلبات التصميمية في مشار 
التصميم البيئي ) على مفردة من المتطلبات التصميمية، تليها مفردة وكانت أ%(  30.30)نسبة ( الوظيفيةالمتطلبات )

 (المستدام
، %(0.80)بنسبة ( متطلبات األمن)، ومن ثم %( 18.23)بنسبة ( المتطلبات الحركية)، وجاءت بعدها %(10.60)بنسبة 

من متحققة أوطا قيمة وكانت  %(6.16)نسبة ( تحقيق الكفاءة اإلقتصادية)و (ستخدامسالمة اإلمتطلبات ) فيما حققت كل من 
 (.0)وكما موضح في الشكل . في المشاريع المنتخبة للدراسة العملية المتطلبات التصميمية

 [http://www.scitcp.gov.iq]: المصدر/ الوفود محطة كربالء لنقل المسافرين و(: 1)شكل 

 

 .]الباحثان[: المصدر/ نتائج مفردات المتطلبات التصميمية في مشاريع الدراسة العملية:( 9)شكل 
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عن  ميمية في المشاريع المنتخبة للدراسة ، أظهرت النتائج ومن خالل استعراض نتائج فقرات المفردات الثانوية للمتطلبات التص 
 (.8)، كما موضح في الشكل وحسب كل مشروع قيم هذه المفردات في تحققوجود نوع من التباين 

34.3821.8812.506.2518.756.25

متطلبات ا منالمتطلبات الحركية المتطلبات الو يفية
متطلبات سالمة 

ا ست دا 
متطلبات التصمي  
البيئي المستدا 

تحقي  الكفاء  
ا  تصادية

 المتطلبات التصميمة

A 34.3821.8812.506.2518.756.25

B 44.8313.796.906.9020.696.90

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00
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رم  المحطة

 
 
 اإلستنتاجات 11
 االستنتاجات الخاصة باإلطار النظري 11-1

 :تي إسُتخلَص منها اإلطار النظري تم التوصل إلى اإلستنتاجات األتية في ضوء ما أنتجته دراسة المصادر ال
  ة للعصر الحالي ، وتحقيقًا لمبدأوالبيئي ةلوجينو والتكة اإلجتماعي اتللتغير  استجابةً يعد ظهور محطات نقل الركاب المستدامة 

لتطور التكنولوجي الذي شهده العالم في ، فنتيجة لتوسع المدن وزيادة عدد المستخدمين ، باإلضافة الى االمستدام نقلال
تلبيًة  تحديد المتطلبات التصميمية في محطات نقل الركاب البريةميدان وسائل النقل الحديثة، ظهرت الحاجة الملحة إلعادة 

  .لألحتياجات النفسية واإلقتصادية والبيئية للمستخدمين والمشغلين
  بشكل يضمن تطبيق التصميمية الجوانبحطات التي تتكامل فيها الم) ا بأنه ف محطات نقل الركاب البرية المستدامةتعر ،

في التصميم،  ومراعاة الجوانب البيئة مبادى النقل المستدام، من خالل توفير بيئة نقل أمنة وكفوءة لجميع المستخدمين،
وتشجعهم على  لمختلفةوتحقيق بيئة ناجحة للتفاعل اإلجتماعي والتبادل اإلقتصادي، تضمن احتياجات المستخدمين ا

 (.زيادة استخدام النقل العام وتقليل التلوث البيئي
 في الدراسات والتجارب التطبيقية ( محطات نقل الركاب المستدامة)من تنوع وتعدد وتداخل المعرفة المرتبطة بمفهوم  بالرغم

قصور  )بـشكلة البحث و المتمثلة لخاص بمالسابقة، إال أنها شكلت قاعدة معلوماتية أساسية لتشكيل اإلطار النظري ا
التصميمية لمحطات نقل الركاب البرية المستدامة بصورة ري شامل يوضح األنماط المعرفة السابقة في إيجاد تصور نظ

  .(عامة، وأثر اإلستدامة في تطبيقاتها محليا  بصورة خاصة

  تم إستخالصها من خالل  س مفردات رئيسيةخمفي صورته النهائية من  بالبحثالمستخلص والخاص  النظريتشكَل اإلطار
شملت هذه المفردات وقد إستعراض الدراسات والتجارب السابقة ، والتي تداخلت بعضها مع بعض في أنتاج تلك المفردات، 

المتطلبات الوظيفية، والمتطلبات الحركية ، ومتطلبات األمن ، ومتطلبات سالمة اإلستخدام ، والتصميم البيئي )ُكاًل من 
وقد شملت مفردات األطار النظري بدورها مفردات ثانوية خاصة بكل مفردة منها،  ، (دام، وتحقيق الكفاءة اإلقتصاديةلمستا

 .عملت مع بعضها البعض على تكامل مفردات اإلطار النظري النهائي
 
 
 

 ]الباحثان[: المصدر/ ج مفردات المتطلبات التصميمية حسب كل مشروع من مشاريع الدراسة العمليةنتائ( 9)شكل 
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 األستنتاجات المرتبطة بنتائج التطبيق والدراسة العملية 15-5
  تباين تحقيق المتطلبات التصميمية في محطات نقل الركاب المحلية المستدامة بتباين  الىصحة الفرضية التي تشير

مفرداتها الثانوية، حيث اظهرت النتائج االعتماد على تحقيق المتطلبات الوظيفية بصورة رئيسية ، باإلضافة الى التركيز 
 .على متطلبات التصميم البيئي المستدام

  يمية، إاُل انها الزالت تعاني قل الركاب المحلية الحديثة الى أغلب المتطلبات التصمن محطاتبالرغم من تحقيق تصاميم
 :همال في العديد من الجوانب األخرى لذلك يجب ان يراعي في تصاميم محطات نقل الركاب المحلية الحديثة مايلياإل

  هاات العولمة على اشكالضرورة احترام المورث الثقافي في تصاميم المحطات المحلية ، والتقليل من تأثير . 
  (كاألحزمة الناقلة)واألفقية ( كالمصاعد والساللم الكهربائية)توفير وسائل األنتقال الحركية العمودية.  
  تخصيص الفضاءات الخاصة بتفتيش الحقائب واألمتعة بالقرب من مداخل المحطة للحد من العمليات األرهابية، والحفاظ

 .األمتعةت محددة لخزن تخصيص فضاءاالى باإلضافة  .على سالمة الركاب
 توفير الحماية من الظروف الجوية لمناطق األنتظار الخارجي. 
  ،ضرورة االهتمام بالتصميم البيئي المستدام من خالل أستخدام المواد المحلية المقاومة للظروف الجوية والقابلة للتدوير

التشغيلية للمحطة وحفظ الطاقة، وزيادة المساحات الخضراء داخل  وتجميع مياه األمطار وأعادة استخدامها، وتقليل الكلفة
 .المحطة وفي محيطها وزراعة سطوح األبنية، واحترام خصوصية الموقع

  ضرورة تشجيع المستخدمين على زيادة األقبال الى المحطة، وتحسين نفسية الركاب من خالل تخصيص المناطق الترفيهية
 .هتمام بتوفير فضاءات لعب لألطفالكمناطق الجلوس واألستراحة، واأل

 التوصيات -13
  تصميم للبحث واألستفادة منها في إعتماد الدراسة الحالية على الصعيد التطبيقي من خالل إستثمار مفردات اإلطار النظري

 .مشاريع محطات النقل المحلية الحالية والمستقبلية
 محطات نقل الركاب ل التصيميمة متطلباتالالية بما يتوافق مع األعتبار معالجة وتأهيل كافة المرائب الحين عاألخذ ب

 ستفادة من التجارب العربية والعالمية في ميدان تطوير محطات النقل، مع األخذ بنظر األعتبار خصوصيةالمستدامة، واإل
 .روة لكل موقعستعماالت األرض المجالهوية الثقافية والظروف الجوية وا  الجانب المحلي في هذه المشاريع من حيث ا

  بإستخدام الحلول التقنية الكفوءة للتقليل من استهالك الطاقة الكهربائية واالعتماد على مصادر الطاقة توصي الدراسة
بضرورة ايجاد نوع من التوزان بين المتطلبات الوظيفية المتجددة في تقليل الكلفة التشغيلية للمحطات ، كما توصي الدراسة 

 .لتحقيق محطات نقل محلية صديقة للركاب واحتياجات المستخدمين
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