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هدإء -   -إ 
بسم هللا إلرحامن إلرحمي رب إلعرش إلعظمي وإلصالة وإلسالم عىل أ رشف إملرسلني إحلبيب محمد خري إلربية 

الينفعنا، وال ينفعنا  نفعنا مبا علمتنا، وعلمنا ماإ  أ مجعني، إللهم  رحامن ايعلمنا فاجعلنا من إلعاملني إلعاملني  إ 

 ايرحمي.

بدإية لك رشوق خصائل من نور، وبدإية لك عمل حرف، وبدإية لك معل جاد كفاح، وهنايته تتوجي، وهبذإ 

ىلأ هدي مثرة جمهودي   :إ 

ىلمنبع خشصييت ومنري دريب،  ىلمن علمين كيف أ فرض وجودي،  إ  من رابين عىل إلقمي وإملبادئ وعلمين  إ 

وإلتفاين وإدلي إلعزيز أ طال هللا يف معره وزإده هللا .. قدويت يف إلصرب وإلكفاح ورمز إلعطاء إلتحدي.معىن 

 إلكرمي؛ هحصة وطاعة لوهج

ىل ىلوحضهنا يل عهدًإ، وحهبا يل شهدًإ، ودعاهئا يل س ندًإ ودعامً،  همدًإ،من اكن بطهنا يل  إ  علت ج  من  إ 

ىلإجلنة حتت أ قدإهما نبع إحلنان وبسمة إحلياة   ؛أ يم إلغالية إ 

ىل ، وحنن اكجلسد إلوإحد، س ندي يف إحلياة، مصدر ثقيت، من عاشوإ معي حلو من يرسي فينا دم وإحد إ 

ىلإحلياة ومرها  خويت أ شقاء إلروح إ   هدى؛خمتار و  إ 

إايد أ الء إلرحامن    ونورهان إىل لك الاهل وإل قارب خاصة إلكتاكيت مالك ليان عدانن إيلينا و فرايل

 ؛أ دموإلكتكوت جليبيب أ نس روإن نور إليقني ريتاج وإئل 

ىل  ؛، ومجيع طالب معهد تس يري إلتقنيات إحلرضيةمدن ومرشوع حرضيمجيع طالب قسم  إ 

ىل  رجاء هبة زينات ومسيحة وهاةل حبيبة ش اميء  :صديقايتيل وهللا يشهد عىل ذكل  أ خوإتمن أ عتربمه  إ 

 ولك من يعرفين من قريب أ و بعيد. صربينة

 صربينة وإلسالم ختام                                                      



 عرفانشكر و 

ليه لوال أ ن هداان هللا، والصالة  امحلد هلل اذلي هداان لهذا وما كنا لهنتدي ا 

، أ ما بعد واكشف الغمة والسالم عىل خري الربية محمد بن عبد هللا هادي ال مة

ىلن  ال جناز تين ووهجتين ساعديت ال ةاملرشفة ال س تاذ تقدم ابلشكر اجلزيل ا 

ومبثابة  ةومرشد ةمعلمخري  تاكن يت ال "مليكةلرقط ة "ال س تاذهذا العمل 

هللا يف  ا، ووفقههللا لك عمل اهللا لك خري وزاده اجفزاه يل  ةالكبري  تال خ

 .املهنية والشخصية احياهت

تسري التقيات احلرضية  مبعهد شكر لك ال ساتذة الكرامن أ ن  اكام ال يفوتن

 ةذتوشكر خاص لالساخاصة غرايب جنالء وبوحلية لطيفة أ م البوايق جبامعة 

   ،طوالبية نور ادلين ،حساينية تقي ادلين ،رسدو عبد الهادي ،جحةل عيل 

 .جبامعة تبسة

الطلبة شيئًا من العمل فبارك هللا هلم يف  يئوعىل زمال اعليمل يبخلوا  لك منو  

 علمهم وزادمه هللا من فضهل لك خري.

 ورمحة هللا وبراكتهوالسالم عليمك 
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 عاممدخل                                                                    الفصل التمهيدي    
 

1 
 

 ةــة عامــمقدم

لقد كانت حاجة اإلنسان إلى النقل منذ فجر التاريخ وارتبط موضوعه بالحركة الدائمة لإلنسان حيث 
وتشكلت أولى رحالت اإلنسان المنتظمة بين  العيش متطلباتكان ينتقل من مكان إلى آخر بحثا عن 

الذي كان يجلب منه الطعام مسكنه )سواء كان الكهف أو األشجار الكبيرة أو الخيمة ...( والمكان 
 اإلنسانية والمستوطنات البشرية.والشراب وذلك على اختالف األماكن التي كانت فيها بدايات التجمعات 

وقد أدى التطور الحضاري والعمراني التي مرت به مدن العالم عموما على مر السنين ومنها الدول 
مشكالت النقل الحضري المتمثلة بشكل رئيسي العربية إلى وجود الكثير من المشاكل الحضرية ومنها 

ومن خالل ذلك ظهرت  ،بازدحام الشوارع واالختناقات المرورية والضوضاء والتلوث البيئي بكافة أشكاله
الحاجة إلى وجود الكثير من النظم والوسائل المسيرة ألمور الحياة داخل هذه المدن من الناحية االجتماعية 

ن بينها نظم النقل والمواصالت التي تعتبر من أهم أسباب االستقرار الحضري واالقتصادية والسياسية وم
في كثير من مدن العالم، حيث يعتبر قطاع النقل من القطاعات الهامة والذي يقوم بدور أساسي على 

 المستوى االجتماعي واالقتصادي والعمراني لكل دولة من الدول المتقدمة منها والنامية على السواء.

المستوى االقتصادي يكّون عنصر النقل الوسيلة الالزمة لربط عناصر ومناطق اإلنتاج فيما فعلى 
بينها من خالل نقل األفراد والبضائع والسلع والمواد األولية، ومن الناحية االجتماعية تعتبر نظم النقل 

داد العمراني الكبير والمواصالت بمثابة الرابط االجتماعي فيما بين األفراد في المجتمع خاصة مع االمت
للمدن العربية وغيرها الذي أدى إلى البعد بين أفراد المجتمع لمسافات طويلة ال يمكن الوصول إليها 

 .بالسير على األقدام

أما على المستوى الحضري والعمراني فتعتبر شبكة الطرق والمواصالت في المدينة بمثابة الشرايين 
ناطق وقطاعات المدينة بما يلزمها للنهوض بكافة الوظائف التي واألوردة التي بموجبها تتغذى كافة م

تؤديها المدينة عموما من انتقال المواد والبضائع والسلع والخدمات والسكان من مكان آلخر لتحقيق 
 . أغراضهم من العمل والتسوق والترفيه والتعليم وقضاء مصالحهم الشخصية ... الخ

 :ةــاإلشكالي-1

ويعتبر عنصرا  المجتمعات المختلفةأهمية النقل. باعتباره الشريان الذي يربط كلنا بالطبع يدرك 
"إنك  الذي يقول:و  Kiglingرئيسيا لتطويرها وتقدمها، وهو أحد الوظائف الهامة في المدينة وحسب المؤرخ 
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ية ومن الصعب أن تؤدى استعماالت األرض السكن ،1إذا قيدت مواصالت األمم فإنما محوتها من الوجود"
والتجارية والصناعية وظائفها داخل المدينة دون حركة الناس والبضائع، ولقد أصبحت حركة السكان 
ووسائط النقل داخل المدينة وخارجها موضوع دراسة مهم يهدف إلى تحقيق نتائج اقتصادية تزيد من 

سائل إلى و  باللجوء النقل المردودية وتعمل على تفعيل الحركة داخل المدينة من خالل حل مشاكل
 تسييرها بأحدث التقنيات من أجل استمرارها وأداء وظائفها.و  تنظيمية وقانونية.

ارتأينا إلى أخذ كمثال أحد المدن الصغرى الجزائرية وهي  النقل الحضريكل امشوللتقرب أكثر من 
را في جميع مدينة تبسه ألنها تعتبر أحد األقطاب الهامة ضمن مجالها الوالئي واإلقليمي حيث شهدت تطو 

 .المجاالت

 :وبناء على هذا فإننا نجد أنفسنا أمام سؤال هام

  ؟مدينة تبسة في النقل الحضري ماهو واقع 

 وفقا لهذه اإلشكالية تم طرح التساؤالت الفرعية التالية: ➢

 مدينة؟كيف هو قطاع النقل الحضري بال 
  المشاكل؟ماهي أهم المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع؟ وماهي أسباب هذه 
 ماهي الحلول والتدخالت الواجب اتخاذها للتقليل أو الحد من هذه المشاكل؟ 

 الفرضيات:-2

عدم كفاءة قطاع النقل الحضري في ظل التوسع العمراني والنمو الديمغرافي الذي تشهده  
 .المدينة والذي أدى الى زيادة الطلب على النقل

يؤدي  لخاص )عدد السيارات السياحية(زيادة عدد وسائط النقل الحضري وخاصة النقل ا 
 ظهور مشاكل االختناق المروري. ىال

من األسباب التي تؤدي الى تفاقم عدم تطبيقه و وجود مخطط للحركة والمرور غير محكم  
    .هذه المشاكل

 .شبكة طرق غير كافية في ظل الزيادة على الطلب على النقل 

 

                                                 
 .3، ص1959، مكتبة النهضة المصرية، جغرافية النقل، اهللمحمد سيد ناصر  1
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 اختيار الموضوع: دوافع-3

 الختيار هذا الموضوع نلخصها في النقاط التالية: يعتنهناك عدة أسباب دف

 .حيث يعتبر موضوع الساعةالموضوع: أهمية  ▪
  .النقل يعتبر مسألة  ضرورية ملحة بالنسبة للتجمعات الحضرية ▪
تشهده المدينة والذي أدى الى زيادة الطلب التوسع العمراني األفقي والنمو الديمغرافي السريع الذي  ▪

 .االختناق المروري الي ظهور مشاكلوبالتعلى النقل 
 .فهو أكثر المتضررين تكمن أهمية الموضوع في أنه يمس االنسان بدرجة أولى ▪
النقل مشاكل االرتباط المباشر باالختصاص المتمثل في تسيير المدن حيث أن تسيير وتنظيم  ▪

 يعكس لنا التسيير الجيد للمدينة. (...)االختناق المروري
خاصة بعد تزايد المخاوف والهواجس من   النقل الحضريكل امشالرغبة في معالجة موضوع  ▪

ظاهرة التمدن والتضخم في األوساط الحضرية وما يصاحبه من تأثير على النقل الحضري وبالتالي 
لتي فالتطرق الى أبعاد هذه الظاهرة يعتبر نصف الطريق اليجاد الحلول الجذرية لمعالجة أزمة المدينة وا

 تعد أولوية استراتيجية لكسب رهان التنمية.

 :البحثالهدف من -4

للنقل الحضري والمشاكل التي يعاني هو تحليل وتقييم الوضعية الحالية لبحث ا اإن الهدف من هذ
 . مشاكلهالتقليل أو الحد من النهوض بهذا القطاع و ومعرفة أسبابها وذلك من خالل اقتراح حلول بغية منها 

 البحث: منهجية-5

على غرار الدراسات الميدانية على المنهج  الوصفي التحليلي واستعملت  اعتمدت في هذه الدراسة
 عدة وسائل وتقنيات كاألشكال البيانية والجداول اإلحصائية والصور والمخططات التوضيحية.

مالحظة كما انتهجت في بحثي استعمال المقابلة عن طريق الحوار وكذلك استمارة االستبيان وال
 البسيطة باإلضافة الى اعتمادي شقين من العمل األول نظري والثاني ميداني عملي.

 .عدة مفاهيم في مجال النقل الحضريأما بالنسبة لالطار النظري للبحث فقد سمح لي بادراك 
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وعلى غرار الجانب النظري مكنني الجانب الميداني الى فهم مجال الدراسة ورصد جميع العناصر 
ذلك األخذ بعين االعتبار مجموع اآلراء والمقابالت تربطه بموضوع النقل الحضري وتحليلها بما في التي  

 مع اإلداريين والفاعلين في المجال.

  مراحل اعداد البحث-6

تجسدت في مجموع اإلجراءات واألساليب التي تتبع من قبل الطالبة من أجل الوصول الى تقرير 
 التالية:نهائي وقد تمثلت في المراحل 

تمثلت في جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالموضوع  :مرحلة االستعانة بالمراجع ❖
 من خالل الرجوع الى الكتب والمذكرات واألعمال التي تناولت في مضمونها النقل الحضري.

تعتبر من أهم المراحل في البحث حيث قمت من خاللها  :مرحلة التحقيق الميداني ❖
مديريات والمصالح المسؤولة على مستوى الوالية من أجل جمع المعلومات والمعطيات االتصال بمختلف ال

 الالزمة والمتمثلة في: 

 مديرية النقل لمدينة تبسة. 
 المصالح التقنية لبلدية تبسة. 
 لبيئة لمدينة تبسةمديرية ا. 
 مكتبة جامعة الشيخ العربي التبسي لوالية تبسة. 
  بسةالبناء لمدينة تمديرية التعمير و. 
 مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية. 

من أجل التقاط الصور وتوزيع استمارة طرق وشوارع المدينة بخرجات ميدانية لمختلف  تكما قم
االستبيان وكان توزيعها بطريقة عشوائية على مستوى الطرقات وحافالت وسيارات النقل الحضري لمدينة 

 لنقل الحضري.تبسة باإلضافة الى أخذ آرائهم حول موضوع ا

من خاللها قمت بتنظيم المعلومات وتصنيفها ضمن جداول  والتي :مرحلة تنظيم العمل ❖
وخرائط من أجل وضع التحليل العلمي لموضوع البحث والخروج بالحلول المناسبة للمشاكل المطروحة 

 وخالصة عامة نلخص فيها العمل بكامله وتعطي التصور النهائي الذي أود الوصول اليه.
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 خطة البحث  -7

البحث واإلحاطة بتساؤالتها الفرعية من أجل االلمام بجوانب الموضوع واإلجابة على إشكالية 
واختبار فرضيات البحث المصاغة سابقا تم تقسيم الدراسة الى ثالث فصول حيث تناولت في مضمونها 

 مايلي:

فكري والنظري للنقل يعتبر هذا الفصل األساس النظري حيث يتضمن االطار ال :الفصل األول
 الحضري وتوضيح كل المفاهيم المتعلقة به.

يتناول دراسة تحليلية لمدينة تبسة حيت تم التطرق فيها الى مختلف الخصائص  :الفصل الثاني
 الطبيعية والسكانية والعمرانية.

لنقل : اسدال الستار على واقع النقل الحضري بالمدينة من خالل تقييم حالة قطاع االفصل الثالث
الحالي وتجديد المشاكل التي يعاني منها القطاع وومعرفة أسباب هذه المشاكل من خالل الدراسة الميدانية 

 واقتراح  حلول للتقليل من هذه المشاكل واالرتقاء والنهوض بالقطاع. عن طريق استمارة االستبيان.

 وفي األخير خاتمة تضمنت العديد من النتائج.

 المشاكل والعوائق:-8

عدة مشاكل من الدارسين والباحثين واجهت ي كغير  ي ذكر أننأأن  ي في األخير ال يفوتنو 
والتي   هفواتيعتذر في بعض أ ي هذه، لعلني ذكر منها ما كان له تأثير مباشرا على دراستأوصعوبات، 

 منها:

 نقص البيانات وتضاربها وعدم دقتها في حالة وجودها. ▪
 )األرشيف(. تمة بالمجالصعوبة التعامل مع الجهات المه ▪
 التي يمكن االعتماد عليها. ندرة وغياب الوثائق الرسمية، ▪



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األول: السند النظريالفصل   
 مقدمة 

I- مفاهيم حول النقل 

II- مفاهيم حول شبكة الطرقات 

III- مفاهيم حول حركة المرور 

IV- مفاهيم حول ملتقى الطرق 

 خالصة الفصل
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 مقدمة 

يستوجب علينا اإللمام بمختلف المعطــيات  ،داخل المجال الحضري النقل الحضريمشكل إن لدراسة 
ولهذا حرصنا على أن تكون المعلومات المقدمة ضمن  ،لتكون مرجعا في إنجاز الدراسة الميدانية ،النظرية

 المفاهيم التالية:المتمثلة في و  ومرتبطة بالجوانب المتعلقة بالموضوع ،هذا الفصل شاملة

 ؛مفاهيم حول النقل ▪
 ؛مفاهيم حول شبكة الطرقات ▪
 ؛مفاهيم حول حركة المرور ▪
 .مفاهيم حول ملتقيات الطرق ▪
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I- مفاهيم حول النقل 

 :1تعريف بعض المفاهيم -1

  تعريف النقل:    -1-1

األشخاص من و  فيزيائي للسلعالمكان بواسطة التحويل الو  نشاط يخلق منفعة في الزمان" النقل هو:
 مكان إلى آخر، على متن مركبة معدة لهذا الغرض".

       تعريف النقل الحضري:     -1-2

على وسائل الحركة التي و  النقل الحضري: "هو عبارة عن هيئات حضرية تتركز على شبكة طرق
ع مرتبطة ببعضها تجري فيها، كذلك مختلف عناصر الشبكة الحضرية لمجال قليل أو كثير االتسا

 الممتدة في هذا المجال".                                                                                  و  البعض، بترتيب طرق المواصالت المتنوعة

هذا النقل قد وجد في كل األزمنة، ويمثل الظاهرة و  البضائعو  النقل المادي يتمثل في نقل األشخاصو 
 المناسبة في المجال الحضري.و  لةالمفص

  مفهوم الحركـة:          -1-3

 السيارات فوق طريق أو عدة طرق".و  "الحركة هو تحرك األشخاص

       مفهوم التنقـل:      -1-4

وقت و  "التنقل هو الحركة عبر وسائل النقل من نقطة االنطالق نحو نقطة الوصول وفق مسافة معينة
 ".ير حسب المسافةمحدد وهذا األخير يتغ

 : 2تطور وسائل النقـل -2

 ،يستخدم سكان المدن في تنقلهم داخل المدينة وبين ضواحيها وقلبها وسائل متنوعة كالدراجات
الطائرات العمومية في بعض و  الزوارق ،القطارات ،المركبات الكهربائية ،العامة ،السيارات الخاصة

 األحيان.              
                                                 

 .10-9ص ،1999، دفعة مهندس دولة مذكرة تخرج ،النقل الحضري ،صابر فالح  1
 .203، ص2001 ، دار النهضة العربية،جغرافية المدنعبد اهلل عطوي،   2
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كانت القلة هي التي تركب و  ير من سكان المدن يتنقل سيرا على األقداموفي الماضي كان كث
الحيوانات. أما العصر الحديث فقد قل عدد المشاة في شوارع  وأ العربات يجرها اآلدميونو  الحيوانات

كان عدد  1860األمريكية وحلت اآللة محل الدواب بالتدريج. فحتى سنة و  خاصة المدن األوروبيةو  المدن
حافلة تحمل الواحدة منها عددا يتراوح بين  1000ت التي تجرها الخيول في شوارع باريس قد بلغ الحافال

مد أول خط في هذه المدينة للمركبات  1853وفي سنة  ،طريقا 50تسير على أكثر من و  راكبا 24و 17
تحت سطح بداية تسيير القطار الكهربائي  1900عام  ويعد 1874كثرت خطوطها بعد سنة و  الكهربائية
 لم تمض خمسة أعوام حتى تم تسيير السيارات العامة.                    و  األرض

 )الهوائيةلكن قبل مجيئها بفترة قصيرة كانت الدراجة بنوعيها و  ومن وسائل النقل الخاصة السيارة
المنزل إلى منهم العمال في االنتقال من و  طليعة متواضعة لسيارة المستقبل استخدمها الناس النارية(و 

وقد فضل أصحاب الدخل الكبير اقتناء السيارة على مثل  ،مكان العمل وشجعهم على اقتنائها قلة كلفتها
أما أصحاب الدخل الصغير وخاصة في المدن  ،أمانو  هذه الدراجات لما توفره السيارة من راحة

 .ليومية على نطاق واسعالهولندية فال زالوا يستخدمون الدراجــات في انتقاالتهم او  االسكدنافية

 دوافع الحركة داخل المدن:  -3

تعيين الجداول الزمنية التي ، و شق طرق مساعدة جديدة، و إن توسيع الطرق المتوفرة داخل المدينة
معرفة أوقات ازدحام ، و تتحرك بموجبها وسائط نقل الركاب العامة لتقدم خدماتها للمواطنين بصورة منتظمة

خاصة مناطق اختناق المرور، و  تعيين المناطق التي تتعرض لالزدحام الشديدو ، المرور داخل المدينة
فمن هذه الدراسات  ،أعداد أنواع مختلفة من الدراساتو  تحليل عدد كثير من المتغيراتو  يتطلب تشخيص

 أطرافهاو  وبين المدينة ،ما يهدف إلى معرفة طبيعة حركة الناس من منطقة إلى أخرى داخل المدينة
 دوافع حركتهمو  وسائط النقل التي يفضلون استعمالهاو  فإذا أمكن معرفة أوقات حركة الناس ،ضواحيهو 
تنقالتهم عندئذ يصبح من السهل حل كثير من مشاكل النقل الحضري، وقد نالت هذه المواضيع اهتمام و 

اهتموا بهذا ذين ومن بين الجغرافيين الذين ال ،الجغرافيين الحضريينو  المخططين، المهندسين المدنيين
هي   ( فقد وجد بأن حركة السكان داخل المدينةJames Vance)جيمس فانس  الموضوع هو الجغرافي

 .1اجتماعيةو  نتيجة لدوافع فردية اقتصادية

                                                 
1 James e.Vance, Labor-shed Employment field and Dynamic Analysis in urban 
Geography, Economie geography, Vol 38, 1960, P189-220. 
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الموظفين و  أدرك بأن أهم عناصر الحركة في المدن الكبرى هي الرحلة إلى العمل، أي ذهاب العمالو 
وهناك بطبيعة الحال  ،الضواحي إلى أماكن عملهم داخل المدينةمن مناطق سكناهم في المدينة أو 

 الضواحي.و  رحالت عمل معاكسة من داخل المدينة إلى األطراف

هي التي يقوم بها األفراد بالتوجه إلى المدينة لغرض و  أما الرحلة الثانية فقد دعاها برحلة التسوق،
مواعيدها كما هي الحالة و  قات هذه الرحلةلكن من الصعب تعيين أو  ،الخدماتو  الحصول على البضائع

في أوقات مألوفة يمكن تحديدها بدرجة و  في الذهاب قصد العمل حيث يقوم األفراد بذلك كل يوم في العادة
 تقرب من الواقع. 

أما الصنف الثالث من الحركة فقد أطلق عليه بالحركة التجارية، وتشمل على حركة الناس داخل 
يصال الخدمات إلى طالبيها. و  رض التعامل التجاري أو نقل البضائعالمدينة أو خارجها لغ  ا 

االرتباطات الشخصية التي يقصد بها زيارة و  يتولد الصنف الرابع من التزاور االجتماعي بين السكانو 
 أصدقائهم في مناسبات معينة.و  األفراد ألقاربهم 

 وقد أطلق على النوع الخامس بحركة التسلية أو الترفيه.

التسلية بأن لها محطات أو مناطق معينة يتجمع فيها السكان من و  تاز رحالت العمل، التسوقتمو 
من الصعب و  المنطقة التجارية المركزية هي لتجمع السكان،و  أقسامها، فالمصنعو  مختلف أقاليم المدينة

الباحث منطقتين وقد أدرك  ،التعامل التجاريو  تمييز مناطق معينة لتجمع الناس لغرض التزاور االجتماعي
دعا الثانية و  المناطق التجارية،و  تشمل على أماكن العملو  أطلق على األولى مصطلح )منطقة تجمع(

 لمناطق التجمع أهمية في نمو المدينة، و الضواحيو  )منطقة التشتت( وتشمل على المناطق السكنية
 إنها تتمثل بظهور الضواحيأما مناطق التشتت ف ،الخدمية حولهاو  تبلور المناطق السكنيةو  تطورهاو 
 .1ولكل نوع من وسائط النقل مناطق تجمعه ومناطق تشتته ،المدن التابعةو 

 أهمية النقل الحضري: -4

 :2يمكن التعبير عن أهمية هذا العنصر بمعيارين

                                                 
 .253، صمرجع سابقعبد اهلل عطوي،    1
 . 242ص ،مرجع سابقعبد اهلل عطوي،    2
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ال يمكن أن و  تنموو  األرض التي يشغلها، ال يمكن للمدن أن تتطورو  األول وظيفي، إذ بدون النقل ❖
 ،بعضها البعض، ويصبح من الصعب أن تؤدي االستعماالت األخرى في المدينة التجارية تتفاعل مع
 غيرها وظائفها.                                                                  و  السكنيةو  الصناعية
مي لثاني الذي يدل على أهمية هذا الصنف من استعماالت األرض فانه سكاني كاأما المعيار  ❖

ففي حالة المدن الحديثة يأتي هذا  ،يمثل بمقدار األراضي التي تخصص لهذا الغرض في بنية المدينة
لمقدار بالمرتبة الثانية بعد االستعمال السكني من حيث المساحة وقد وحد في مدن البلدان المتقدمة بأن 

رافقه قد  تزيد على ثلث مو  ارض الميناءو  المطاراتو  سكك الحديد و  نسبة األرض التي تخصص للشوارع
ارض المنطقة المعمورة من المساحة الكلية للمدينة، وقد تظهر هذه النسبة قليلة إذا ما أضيف إليها 

 استعماالت األرض التي تخصص لوقوف السيارات.  

 : 1أنواع النقل الحضري -5

 )العربات الخاصة(:       النقل الفردي -5-1

هذا خصوصا بعد التزايد و  م تعاني من مشكلة العربات الخاصةإن معظم المدن الكبرى عبر العال
الكبير في أعدادها حيث أصبح من الصعب على شبكة الطرق تحمل هذا الكم الهائل، وهناك بعض 

 هي:                                     و  الحلول التي يمكن إتباعها بالنسبة لوسط المدينة لحل مشكلة المرور بها

ود بالنسبة لمرور العربات الخاصة بوسط المدينة، أما منع مرورها تماما أو السماح لها وضع قي -1
 في ساعات محدودة خارج فترات الذروة.                                                                                       

جماعي، تسهيل عبور المشاة، رفع )أسبقية المرور لحافالت النقل ال وضع ضوابط عامة مثل -2
)ساعة على  جعل االنتظار لفترات محدودة جداو  إلغاء جميع أماكن انتظارا لسيارات، ،ثمن وقود السيارات

 األكثر(، زيادة تعريفة الجمارك على السيارات، تخفيض تعريفة ركوب وسائل النقل العام(.                            

سط المدينة الضيقة أو المزدحمة للمشاة فقط حيث تمنع جميع تخصيص بعض شوارع و  -3 
 الخ(.       ... العربات الدخول إليها ماعدا عربات الخدمات ) الشرطة، اإلسعاف، المطافئ

 دفع رسوم عبور للعربات الخاصة. -4

 

                                                 
 .250، ص1985، دار الراتب الجامعية، طبعة المرورو  هندسة النقل، توفيق سالم  1
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 التنقل على األقـــدام:       -2- 5

التي ال تتطلب أي مساعدة ميكانيكية، فهي أيضا إذا كانت حركة الراجلين هي طريقة التنقل الطبيعية 
فهذا النوع من التنقالت تخص عموما الفئات ذات الدخل  ،المالئمة لهاو  طريقة التنقل المتفوقة في المدينة

الضعيف، كما أن مسافة التنقل بهذا النوع تتغير حسب المدينة إذا كانت جميع طبقات المجتمع هم 
منه فإن المشي على األقدام هو الطريق و  ون أكثر مشيا من اآلخر،أشخاص راجلين، فإن بعضهم يك

 % من الراجلين في فرنسا هم من الفئات السابقة الذكر76 وجد ،المهيمن، في إحصائيات جديدةو  الغالب
تتطلب طاقة جسدية تجعل بذلك تنقالت الراجلين محدودة من و  المشي على األقدام هي طريقة طويلةو 

 من.الز و  حيث المسافة

 التنقل بعجلتيــن:      -3- 5

االستهالك الكثير للطاقة، كل هذه  ،الضجيج ،التلوث ،كثرة االزدحام الناتج عن حركة السيارات
المشاكل ال تكون عند استعمال ذات العجلتين مثل: الدراجة الهوائية، النارية ذات المحرك لكن األكثر 

 ال تلوثو  ال ضجيجو  ال تحدث االزدحامو  ت واسعة للتوقفاستعماال هي األولى حيث أنها ال تتطلب مساحا
 .100ch (73kw) من اجل التقليل من مخاطرها القانون األوروبي يمنع الدراجات النارية األكثر منو 

السياحة وتعتبر كذلك رياضة حيث ان و  وتعتبر الدراجات النارية مستعملة خاصة في أوقات الفراغ
  التي تمتاز بالسرعة الفائقة. MOTO COURSE ومنها ظهرت XX سياق الدراجات تطور مند القرن

 لتفادي االزدحامو  وتدل الدراجات في بعض الدول على مالمح التطور مثل الصين التي لكثرة سكانها
نتاج الدراجات عرف تطورا كبيرا حيث صناعتها غير مكلفة مثل و  التلوث يكثر استعمال الدراجات فيها،و  ا 

 نوع من الدراجات النارية في مدة ليست بطويلة. 2500أنتج أكثر من  السيارات لهذا فقد

 النقل بالسيارة:   -4- 5

مليون كل عام، وهذا العدد يتغير من دولة  10إن عدد السيارة يتزايد بسرعة بمرور الوقت، إذ يقدر بـ 
 هي:و  إلى أخرى حسب عدة عوامل

 ولة.أسلوب التسيير في كل دو  الحركةو  التطور الموجود -

 بالدخل الفردي. يعبر عنهوالذي  ،المستوى المعيشي بالنسبة للعائلة -
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سياسة الدولة الخاصة بصناعة السيارات فيما يخص تشجيع هذه األخيرة محليا أو استرادها من  -
تكاليف منها الجمركة، مع ذلك فإن حركة السيارات رغم و  الدول األخرى، وهنا تخضع لعدة إجراءات

إنها تخلق عدة مشاكل متعلقة باحتالل مساحات كبيرة للتوقف، وعدم تحمل شبكة الطرقات إيجابياتها ف
لهذا العدد الهائل من الحركة الكثيفة لها، لكن تبقى هذه األخيرة هي األكثر ربطا بين النقاط التي ال يمكن 

 التوقف.و  اختصار للمسافاتو  امنو  هي األكثر راحةو  الوصول إليها بالنقل الجماعي

 النقل الجماعي الحضري:     -5- 5

 "،TRAMWAYالطرق تستعمل أيضا من طرف النقل الجماعي الحضري، والمتمثل في كل من:  "
"AUTOCAR" ،"TROLLYBUS"،  حيث انه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أول
"AMMIBUSكانت تجرها األحصنة، ثم اكتملت اآلن بل " "METROWAY ثم " المجرورة بالخيل

  ،توفير خدمة النقل داخل المحيط الحضريو  التي دورها الربطو  أصبحــت كهربائية في بداية القرن العشرين
هي كعامل من و  حاليا هدفهـــا هو التقلــيل من استعمال السيارات، ألنها تشغل مساحات كبيرة للتوقف

"  AUTOBUS"و "AUTOCARلخاصــة بـ"ا حيـث أن الحضيــرة العــالميــة ،السيارةو  البيئةو  عوامل التلوث
 .                                                                                                      1986مليون من الحضائر الخاصة بالسيارات في سنة  4تتجــــــاوز بـ 

 اجل سيولة كبر حركة المشاةحظائر السيارات على جوانب وسط المدينة، من و  فقد وضعت مواقف
 تجنب االزدحـــام الناتج عن حركتها داخل المدينة.و 

 ".TROLLYBUS،"  "AUTOBUSتصنف وسائل النقل الحضري حسب الوزن إلى: "

5-5-1-AUTOBUS 1: 

لكنه اقل اقتصادا و  منشآتو  هو األكثر استعماال، بمرونته ال يحتاج إلى هياكل قاعدية خاصة به
هو حبيس لحركة المرور  و  هو اقل فعالية، الن قدرة تحمله لعدد الركاب محدودةو  ث كبيرللطــاقة وملو 

 الخاصة بالسيارات إال إذا كان يتحرك على ممر خاص. 

5 -5-2-:TROLLYBUS 

نظرا  1955و 1945عربة نقل جماعي بشحن كهربائي تسير على عجالت مطاطية تطور بين 
 كونه أكثر اقتصاد.  و  لكونه ال يتطلب تكاليف أكثر لصيانته

                                                 
1  ENCARTA 2006   
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: TRAMWAY-3-5-5 

حيث أن له القدرة أكثر على استعاب اكبر بعدد الركاب، ولـــــه  "TROLLY BUSله نفس ايجابيات "
 ضجيج.و  تبعية متعلقة لذلك فهو اقل تلوث

" دخل بطريقة مفاجئة )بقوة( في عالم النقل لكن هذا ليس TRAMWAYفي الدول األوروبية الغربية "
 الستينات.و  نسبة لفرنسا التي  مند أيام الخمسيناتبال

عطاء األولوية للسيارات في مدينة مرسيليا و  حيث انه في كل مدينة كبيرة تم فك شبكاته نظرا لقدمها وا 
"SAINTEMENT" عاد "TRAMWAY"  كرد فعل عن صدمة البترول 1980بالظهور في فرنسا عام 
 .TRAMWAY التلوث الجويو 

 :   1عي في المواقع الخاصةالنقل الجما -6

 ن النقل يكون في البلدان المتقدمة هذا النوع م

 ":           METRO" القطار الكهربائي تحت األرض -6-1

هم أجهزة نقيلة تجر بواسطة الكهرباء أحيانا تكون تسير تحت األرض بحمولة محدودة، السكك 
لكن الشحن الكهربائي عوض الشحن ، ن بخاريالحديدية األولى الموجودة في وسط المدينة مستغلة بشح

 أمريكية. و  جهز شبكات عدة مدن أوروبيةو  البخاري في نهاية القرن التاسع عشر

LONDON (1890) – CHIGAGO (1895) – BUDAPEST (1896) – PARIS 
(1900) – BERLINE (1902) – BERNANOSAIRES (1913) – MADRID (1919) 

BERCALONE (1924) – BOSTON (1901) 

المسافة بين كل محطتين تختلف و  الكيلومتراتمن الطول اإلجمالي لكل شبكة تصل إلى عدة مئات 
تقدر اليوم أن كل مدينة يجب أن و  من مئات األمتار في وسط المدينة إلى عدة كيلومترات إلى حافتها،

ات السبعينات مند سنو  ،بصفاته التقليدية METRO بناءمليون ساكن من أجل  1تشمل على األقل 
في ، و LYONو ومدينة مرسيليا تضاعفت في المدن الكبرى اإلقليمية في فرنســـاMETRO شبكات 

                                                 
1  ENCARTA 2006 
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 METRO اآلن هم في صدد التوجيه أو إنجازو  مليون ساكن 7إلى  6الجزائر وصل عدد السكـــان  من 
 جزائري.

 الميترو الخفيف:            و  الحافلة الكهربائية-6-2

نظام VOL  من نوع METRO LEGER في منافسة قوية مع TRAMWAYفي فرنسا 
 لكن فيو  في ران وبوردو  تايوانو  أطلنطاالغربية مثل  المدنبعض و  أوتوماتيكـــــي يسير في تولوز

LONDON نظام آخر وضع في الخدمة ( في نفس المدة هوLe dock lands light rail way.) 

             النقل النصف جماعي )سيارة األجرة(:-6-3

إن إرادة تحسين البنية التحتية أوجدت حلوال اقل تكلفة تساير الوضعية التي يعاني منها المواطن في 
عادة و  هو النمط األكثر قربا للسيارات،و  جماعي،الالنقل حيث أن سيارة األجرة تدرج ضمن النقل نصف 

لكن زبائن سيارة األجرة ال يمثلون  ما ينقل فيها شخص واحد أو مجموعة من األشخاص لهم وجهة واحدة،
من المتنقلين الذين يستعملون وسائل النقل العامة في المدن الكبرى، حيث نجد  %6إلى  %3سوى 

الذين ال يركبونها نادرا ما يستعملونها. وسيارات األجرة موجودة و  األشخاص يركبونها هم أنفسهم باستمرار
ال هي متعلقة بزمن  و  سيارة األجرة  لها خط سير محدودو  في أي زمان في معظم البلدانو  في كل مكان

 ليس لها شبكة معينة إال في بعض البلدان كالجزائر حيث يوجد من سيارات األجرة:و  معين،

 سيارة األجرة الفردية:             ❖

 (.TAXIMETRE) ليس لها نمط سير محدد وال شبكة معينة، حيث تكون بحاسب أجرة

 عية:          سيارة األجرة الجما ❖

هي تعمل وسط التكتالت السكانية أي في محيط النقل، حيث إن البيئة التحتية أوجدت حلول اقل و 
 تكلفة تساير الوضعية التي يعاني منها المواطن في النقل.

 الطلب على النقل في الوسط الحضري: 7-

مة، تحت هذا العنوان نجد للنقل ارتباطات وثيقة باالقتصاد، هذه االرتباطات تمكن في إنتاج الخد
الطلب عليها سواء األشخاص أو البضائع، وبما أن موضوعنا و  بالضرورة انتقادات بين عرض الخدمة

 بالتحديد التنقالت الحضرية، تعمل من خالله على تحليل الطلب على النقل.و  تنقالت األشخاص
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 أسباب الطلب على النقل:  1-7-

 راد إلى عدة أسباب هي:يعود الطلب على النقل من طرف األف

من إقامة عالقات اجتماعية: نجدها خاصة في المجتمعات اإلسالمية طبقا لما تمليه الشريعة  -  
 اإلسالمية.   

 الترفيه: تظهر في مختلف التنقالت المتوجهة نحو أماكن االستراحاتو  جل النزهةأمن  -  
 ي: كذلك التثقيف، إال أنها تتقيد بعدة شروط هو  االستحمامو 

 الوسيلة المستعملة في النقل.  -

 .أيضا المسافةو  المسارو  الوجهة -

 ساعات النقل. -

 المحيط الجواري للتنقل )ظروف التنقل(. -

    سعر التنقل سواء فيزيائيا أو اقتصاديا. -

 وسائله: و  أهداف التنقل 2-7-

ب تنقالت مستمرة تضمن دورة توسعه المستمر، فانه يتطلو  نظرا لتداخل النسيج العمراني في المدينة
 الوظائف هي:و  هذا النسيج مختلف بحسب نوعية األنشطةو  الحياة

 )اليومية(:      التنقالت المنتظمة 7-2-1

العودة التي تمثل اكبر جزء من التنقالت و  تتمثل خصوصا في التنقالت من المنزل إلى مركز العمل،
يسهل التخطيط بالنسبة للمستثمرين من اجل وضع اإلقبال على طلب النقل و  خاصة في ساعات الحدة،

 المرفقية.و  الهياكل القاعدية

المسافة المقطوعة، فهناك و  التي تتوقف على حالتهم الماديةو  وهناك يختار العمال نوع وسائل تنقلهم
هناك من ينتقل و  هو األكثر استعماالو  من يلجأ إلى السيارة الخاصة، وهناك من يستعمل النقل الجماعي

 .راجال لقرب مكان عمله من منزله أو تواجده داخل المنطقة الصناعية التي يعمل بها
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 التنقالت المدرسية:-7-2-2

تخص بالذكر فئة المتعلمون لما ينتج عنهم من تنقالت تأخذ بعين الحسبان، فتالميذ المرحلة 
الثانوية، فتجدهم ذو و  لبة الجامعةاالبتدائية ينتقلون مشيا على األقدام لقرب مراكز التعليم أما بالنسبة لط

 مسار أطول من اآلخرين بحيث يستعملون في ذلك وسائل نقل ميكانيكية أكثرها حافالت النقل الجماعي.

 التنقالت ألغراض أخرى:   -7-2-3

الترفيه، فهناك يعتمد األفراد في تنقالتهم على الوسائل التي تناسب وضعيتهم االجتماعية، و  كالزيارات
باتجاهات متباينة، حيث يستعين الفرد في و  األحياء العمرانية ينتج لنا ضرورة خلق تدفقات يومية فتكامل

 ذلك على وسائل نقل مختلفة إلشباع حاجاته.

 اختيار وسيلة النقل:و  العوامل التي تؤثر في استعمال 3-7-

 المســـــافة:       -7-3-1

بل المشي على األقدام لبضع أمتار فقط بينما  المسافات القصيرة تستوجب اللجوء إلى وسيلة نقل
المسافات البعيدة نوعا ما والتي يكون مسارها قابل لالستعمال بل عندها يلجأ فيها الزبون أو الشخص 

 لوسائل المتداولة. 

 الوقــــــت:       -7-3-2

لحضري في أوقات النقل الجماعي يعتبر األكثر تكييفا مع التنقالت المحلية الكثيفة داخل المحيط ا
كذلك تقيدهم بالوقت سواء كانت التنقالت على و  العمل بفضل قدرتهم على تحمل أو حمل أكبر عدد

 مسافات طويلة أو قصيرة.

        (Le revenu): الدخـــــل -7-3-3

بالمقارنة بين استعمال النقل الجماعي أو السيارة نجد أن السيارة تكون أكثر تكلفة من األولى لكن 
 الراحة كذلك أي" قيمة الوقت".و  شخاص عموما يلجئون للوسيلة تربحهم الوقتاأل
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 المســــــار:       -7-3-4

وسائل النقل الجماعي تسمح بالوصول إلى المناطق ذات حركة مرور أكثر كثافة لكن السيارة 
 شوارع الضيقةتستعمل من اجل الوصول إلى أماكن التي ال تستطيع األولى الوصول إليها أي بين ال

 غيرها.و  بعض األماكن المعزولة عن المسارات الحضريةو 

 :1عناصر حركة النقــــل -8

 .الحركة الميكانيكية، حركة المشاةتشمل و 

 الحركة الميكانيكية:        -1 8-

هي مجموع التنقالت التي تتم بواسطة وسائل النقل )العربات( التي تستعمل موقعا عاديا كالسيارات، 
 القطار.و  الترامواي و  أو موقعا خاصا كالمترو ... الدراجاتو  فالتالحا

 بعض وسائل النقل: -81-1-

هي وسيلة نقل ذات محرك مخصص للسير في الموقع العادي المشترك ذات أربع السيــارة:  -
 البضائع.و  عجالت تستعمل لنقل األشخاص

ي الوسط الحضــري، لهـــا محرك يشتغل أشخاص( ف 10هي وسيلة نقل عام )أكثر من الحافلــــــة:  -
 GPL،(DIESEL)... ، بنزين، طاقة كهربائيةبالديــــــازال

هو وسيلة نقل تستعمل سكة حديدية منجزة على الطريق الحضري يشتغل بالطاقة  الترامـــواي: -
 يمتاز بانتظام وقت سيره.و  ذا استهالك ضئيل للفضاءو  ال يحدث ضجيجاو  هو ال يلوث الجوو  الكهربائية

)خارج  هو وسيلة نقل ذات موقع خاص داخل أنفاق المدينة أو على سطح األرضالميترو:  -
 بالتالي التحكم في الوقت يكون سهل. و  هو منظمو  كلم في الساعة 40و 30سرعته و  المدينة(

 الخصائص األساسية لوسائل النقل:   -81-2-

 .السرعــــــة -

 .السعــــــــة -
                                                 

 .17-13، ص مرجع سابقمرغني علي،  1



 ند النظريالس                                                                          الفصل االول 

18 
 

 .األمـــــــــن -

 .خاصة بالنسبة للطاقة(و  االستثمارو  الكلفـــــــــة )في السير -

 .األضرار االجتماعية -

 .استهالك الفضاء -

 حركة المشـــاة:       -2 8-

 الممرات.و  هي عبارة عن التنقالت بواسطة األرجل عبر األرصفة

 الممرات:و  األرصفة -82-1-

دورها على وصول المشاة من منطقة ألخرى فحسب بل سهولة سيرهم هي طريق للمشاة ال يقتصر 
فهي  ،حسب الكثافةو  بدون إحراج، فلكل رصيف أو ممر خصائصه الخاصة حسب موقعه في المدينة

 األكثر السير بالدراجة ويجب أن يكون: ، و مجهزة لتقبل حموالت صغيرة

 %.10الميل اقل من  -

 در بساللم.عند وجود انحدار كبير يجهز المنح -

 حواف الممر تكون مدروسة حيث ال تترك التربة تنهار في الممر. -

 تصريف المياه بسرعة. -

 الممرات:و  األرصفةتغطية  -8-2-2

 تخضع تغطية الممرات لعدة شروط: 

 .الناحية االقتصادية -

 .الناحية الجمالية -

 طبيعة المنطقة. -
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II- مفاهيم حول شبكات الطرق 

 :1قشبكات الطر  -1

موجه للسيارات  ،ونسمي طريق كل إنشاء خاص مهيأ بصفة جيدة على األرض أو على مشروع
والراجلين ويعتبر الطريق شريان الحياة في اي منطقة عمرانية اذ يلعب دورا هاما وفعاال في امن السكان 

 .والمستعملين

 : 2الطريق -2

 لقد تعددت التعاريف المحددة لمعنى الطريق ومن بينها:

 .أن الطريق هو مسلك عمومي مخصص لحركة مرور المركبات -

 الطريق هو عبارة عن خط، حين يتوقف وينقطع يصبح نقطة هي "المدينة". -

الطريق هو كل إنشاء خاص مهيأ بصفة جيدة على األرض موجه للسيارات والراجلين، ويعتبر -
ب دورا هاما وفعاال بالنسبة للسكان الطريق شريان الحياة االقتصادية واالجتماعية والحضرية، إذ يلع

 .والمستعملين

 :3تصنيف الطرق - 3

إن عملية التصنيف تخضع إلى عدة اعتبارات منها: حجم المرور، وظيفة الطريق، أهمية الطريق، 
، 1990أفريل  16المؤرخ في  80/90بمقتضى المرسوم رقم و  ... مناطق الربط )العقد(، حالة الطريق،

أن هناك تعليمة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة األشغال العمومية  2من الفقرة  8م حيث تنص المادة رق
 من الفقرة األولى لترقية أو تنزيل الطرق الوالئية وهذه الشروط كاآلتي: 8تحدد شروط تطبيق المادة 

 أن يصل بين مقري واليتين. •
 أن يكون له طابعا استراتيجيا. •
 ياحية على المستوى الوطني.أن يكون له أهمية اقتصادية وس •

                                                 
 .5ص ،1995 ،46، العدد الجريدة الرسمية، 1995جانفي  25المؤرخ في  95/07م مرسوم رق 1
 .47، ص 2007 القاهرة، ، مكتبة األنجلو المصرية،جغرافية النقل مغزاها ومرماهاسعيد عبده،  2
الحضرية،  مذكرة تخرج معهد التسيير والتقنيات ،تسيير حركة المرور في وسط مدينة باتنةبورفيع حياة، مفتاح حورية،  3

 .7، ص 2006 ،جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي
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أن يكون للطريق ميزة تبرر انتماءه إلى الصنف الجديد وتقرر ذلك اللجنة الوالئية لتصنيف  •
 الطرق.

ومنه نستطيع أن نؤكد أن الطريق يلعب دورا في الترقية اإلدارية كعامل من بين العوامل التي تؤخذ 
 دوما ترقية أهم الطرق التابعة لها.بعين االعتبار. فالترقية اإلدارية للتجمعات تتبعها 

 لهذا البد من وضع تعاريف دقيقة وعملية يمكن من خاللها التفريق بين مختلف أنواع الطرق.

 :1الطرق الوطنية -3-1

ويطلق عليها اسم الطرق الرئيسية وفي مناطق أخرى يطلق عليها اسم الطرق الشريانية وهي نوعان 
الطريق حيث  تميز هذه الطرق بتصميم فني عالي من حيث عرضالطرق المزدوجة وغير المزدوجة، ت

( 2-3( أمتار وأما األرصفة )الجوانب( فيتراوح عرضها بين )5-7يتراوح عرض السطح المسفلت بين )
وهي طرق سريعة مخصصة للمرور الكبير، تربط عاصمة اإلقليم بمدنها الهامة  ،أمتار في كلتا الجانبين
 ف اإلقليم مع بعضها البعض وتكون حركة المرور كثيفة جدا. وموانئها، كما تربط أطرا

أما على المستوى الوطني فتربط الطرق الوطنية مقرات الواليات، ويتم إنجاز وصيانة وتهيئة الطرق 
 الوطنية من ميزانية الدولة.

 : 2الطرق الوالئية -3-2

بية، فهي أقل من الطرق الوطنية مواصفاتها وقدراتها االستيعاو  من حيث خصائصها التقنية في البناء
ويطلق عليها اسم الطرق الثانوية وهي تستعمل لربط الطرق الوطنية )الرئيسية( ببعضها البعض، وبالتالي 

( 1-2( أمتار، أما الجوانب فتكون من )5-7الطرق الرابطة ويكون عرضها عادة من )ك فهي تسمى كذل
وتتميز  ،تربط عاصمة اإلقليم بالمدن الهامة لوالية،وهي طرق مخصصة للنقل والمرور داخل مجال ا متر

الطرق الوالئية بعدم استقرار طولها الذي ينقص بفعل ترقيتها إلى طرق وطنية وفي نفس الوقت قد يزيد 
 .وقد ترقى إلى طرق وطنية إذا استوفت الشروط الالزمة لذلك .طولها بفعل الترقية الطرق البلدية

 

 
                                                 

1 Nicolas Bos, Voies de communications Routes et travaux maritimes, OPU, Alger, 
1984, P41. 
2 Nicolae Bos, Op.cit, P42 
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  :1الطرق المزدوجة -3-3

 تتميز بما يلي: التي تتكون من قارعتين في اتجاه واحد معدتان لسرعة مرجعية كبيرة وهي طرق

 بير.ــــكي الكـمخصصة للمرور الميكاني -

 .يتم الدخول إليها عن طريق نقاط مهيأة خاصة -

 رق. ـــال يوجد على مستواها أي ملتقى للط -

 الطرق البلدية: -3-4

يث خصائصها وطاقة االستيعاب وهي الطرق التي يتم إعدادها وهي طرق فرعية ومحدودة من ح
وتكمن أهميتها في تهيئة المجاالت الريفية وتنميتها وفك العزلة عن  .لتكون في المستقبل طرقا والئية

 .المناطق المهشمة وربطها بالمراكز الكبيرة

 :المسالك الريفية -3-5

 كفاءتهاو ولمعرفة قدرة الشبكة  ،التراب البلدية لوتمتد داخ ،وهي مسالك تصل بين المناطق المبعثرة
 .مستوى الدور الذي تؤديه، باإلضافة إلى سيولة الحركة فيهاو 

 :2لطريقلأهم العناصر المشكلة  -4

 احد تفرعات وسط الطريق له العرض الكافي لمرور عدد من المركبات. المسلك: -4-1

 ق وحافيتهالمساحة التي تشمل وسط الطري قاعدة الطريق: -4-2

كل شخص يتنقل سيرا على األقدام أو األشخاص اللذين يقومون بجر عربات  الراجل: -4-3
 األطفال أو المرضى أو العجزة وتكون هذه العربات بسرعة الخطى 

يجب أن يكون أكثر ارتفاعا من  ،حيز مهيأ على جانب الطريق لمرور الراجلين :الرصيف -4-4
 بلطا.وسط الطريق ويكون معبدا أو م

                                                 
 .14ص ،2002 ،ة االولىالطبع ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الطرق الفردية وشباكات النقل ،عوض يوسف الحداد 1
المركز الجامعي  ،معهد تسيير التقنيات الحضريةمذكرة تخرج  ،النقل الحضري في مدينة قسنطينة بوحملة سليمان، 2

 .5ص ، 2007، المسيلة
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والدراجات النارية أو يجر  ،كل شخص يتولى قيادة مركبة بما فيها الدراجات العادية السائق: -4-5
 .عربات الحمل

وتسير  كل مركبة تستعمل لنقل األشخاص أو البضائع وتكون مزودة بمحرك للدفع، السيارة: -4-6
 على الطريق.

 ،ة الالزمة لركوب أشخاص أو نزولهممكوث مركبة مؤقتا على الطريق طوال المد التوقف: -4-7
مع بقاء السائق في مكان قيادة السيارة أو على مقاربة منها ليتمكن عند  ،وشحن البضائع أو تفريغها
 ويكون المحرك مشتغال دائما. ،االقتضاء من تغيير مكانها

 مكوث مركبة في طريق خارج الظروف المميزة للتوقف ويكون المحرك صامتا. الوقوف: -4-8

 : 1تصنيف شبكة الطرق -5

 من حيث األهمية:  -5-1

طريق مفتوح لحركة المرور العامة ويمكن ان تقطعه طرق او سكك حديدية  الطرق السريعة: -
 .يشتمل في اتجاهي حركة المرور على وسطي طريقين متميزين قد يفصل بينهما شريط ارضي وسطي

تحتوي على عناصر طويلة ورسوم منظوريه ذات محاور مهمة للحركة، عريضة  الطرق األولية: -
 وعلى حدائق عامة أو معالم تتجه هذه الطرق نحو نقط مهمة مثل المحطة أو الجسر.

تربط األحياء فيما بينها، تكون أقل عرضا من سابقتها، لكنها تستجيب بصفة  الطرق الثانوية: -
ء األعمال، وعند الحركة المرورية خاصة داخل أحيا كافية لحاجيات الحركة المرورية، وخاصة للتوقف،

 للتجار وزبائنهم.

تتمثل في طرق التوزيع داخل الجزيرات، هي تفيد فقط في خدمة السكان ولها  الطرق الثالثية: -
 مزايا تقنية أكثر تواضعا، محورها يمكن ان يكون فيه بعض اإلنحناءات.

 

                                                 
1 Boukerma Chafiaa,  Intégration urbain par les moyens de transport collectif cas des 
deux secteurs urbain 05 juillet 1962, Mémoire de fin d'étude En vue de l'obtention d'un 
diplôme d'ingénieur d'Etat en Gestion Des Techniques Urbaines, Tizi Ouzou, 2006, p 27-
28. 
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 من حيث استعماالتها: -5-2

رات ورغم أنها خصصت للمشي على األقدام مقارنة بالتنقالت ممنوعة على السياطرق المشاة:  -
نعاش المدينة تكون مدمجة في مخططات شغل  األخرى، فإن هذه المناطق تدخل ضمن سياسة التهيئة وا 

 .األرض

تتميز بحركة مرور متوسطة للسيارات الخاصة وتنعدم فيها تقريبا العربات شوارع األحياء السكنية:  -
 الثقيلة.

حيث تتواجد حركة العربات الثقيلة بكثرة على عكس الطرق لخدمة لألحياء الصناعية: طرق ا -
 األخرى.

من بينها تلك التي تشكل خطوط سير مهمة، وتتشبع بحركة المرور عند  طرق لكل االستعماالت: -
 ساعات االزدحام في الصباح والمساء.
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III - مفاهيم حول حركة المرور 

 :1على الطرق الوطنية TJMAومي السنوي تحليل حجم المرور الي -1

أو مستوى الحركة هي مجموعة السيارات )بغض  (Trafic Routier)إن حركة المرور على الطريق 
ولمعرفة حركة المرور عبر  ،النظر عن نوع المركبة( التي تمر على الطريق خالل وحدة زمنية معينة

شغال العمومية بحصر حجم المرور على الطرق مختلف أهم الطرق تقوم المراقبة التقنية لمديرية األ
ونقطة  PKأي تمثل  ،point kilométrique extrémitéبواسطة النقاط الكيلومترية أي نقطة النهاية 

أما نقطة النهاية هي نهاية  Oبداية الطريق أين تكون المسافة  PKOأي تمثل  PK Origineالبداية 
 الطريق.

 :2حصر المرور -2

وتحديد حجم المــرور المنتظر مستقبال والذي  ،حجم المرور في الوقت الحالي هو عملية قياس
 يستطيع الطريق إستعابه ويكون بطريقتين:

توضع محطات مجهزة بعدادات ثابتة على طول الطرق الرئيسية بعيدا عن العقد  الحصر اآللي:* 
 ة بالمحطة.وخارج تأثير المدن الكبرى، بحيث يقوم العداد بحساب السيارات المار 

يتم فيه حصر السيارات يدويا، ثم يتم تصنيفها حسب الفئة التي تنتمي إليها )وزن  الحصر اليدوي:* 
ثقيل، وزن خفيف( ولألسف هذه الطريقة هي المتبعة بالنسبة ألغلبية المديريات الوالئية، احتمال الخطأ 

 فيها كبير جدا.

 :Seuil de Saturation 3درجة التشبع  - 3

درجة التشبع، العتبة أو الحد األقصى، الذي يمكن أن يصله طريق معين من خالل عدد تمثل 
وتفيدنا معرفة درجة التشبع في تهيئة الطرق المشبعة وتوسيعها للتقليل من  ،السيارات المارة به يوميا

 .الضغط عليها

 

                                                 
1 Nicolae Bos, Op.cit, P198 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/transport. 

 السنة الثالثة تسيير التقنيات الحضرية. ،ن وحركة المرور الحضرية، مقياس العمرامحاضرات غنوشي أحمد 3
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 :1كثافة حركة المرور - 4 

أو  عنها بأعداد السيارات بالنسبة إلى لعدد السكان،معبرا ،وتعد من أبسط وأهم األساليب لقياس الكمية
 .أو مساحة المجال ،أطوال الطرق

 كثافة حركة المرور بالنسبة للسكان: -4-1

مقسومة  ،في وحدة زمنية معنية وهي عدد السيارات المستخدمة للشبكة )بغض النظر عن نوعها(
قوم في هذه الحالة بحساب كثافة حركة ون ،على إجمالي عدد السكان في المنطقة التي يخدمها الطريق

 .المرور بالنسبة للسكان لكل طريق

 كثافة حركة المرور بالنسبة ألطوال الطرق:  - 2- 4

تحسب بعدد السيارات المستخدمة للشبكة في زمن معين، مقسومة على إجمالي أطوال الطرق في و 
 الشبكة، وتعطينا عدد السيارات لكل كيلومتر طولي من الطرق.

 كثافة حركة المرور بالنسبة للمساحة: - 3 - 4

وتمثل عدد السيارات المستخدمة شبكة الطرق في فترة زمنية معينة مقسومة على مساحة المنطقة التي 
 ة.ــمن المساح ²تمر عبرها الشبكة وتعطى: سيارة/ كم

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .123، ص سابق مرجعسعيد عبده،  1
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IV- مفاهيم حول ملتقى الطرق 

 :مفهوم ملتقى الطرق -1

  : همهاهناك عدة مفاهيم من أ

جزء من الطريق ذو أهمية كبيرة ويكون في مكان تقاطع طريقين أو أكثر على نفس المستوى  هو
 .السرعة، األمان، قيمة االستغالل، والسعة المتعلقة به ،الفعالية تتحكم فيه عدة عوامل منها:

مختلف والتقائها في مجال عام حيث تمثل أماكن توتر بين  ،وهو كذالك تقاطع الطرق الحضرية
 الوظائف الحضرية المتعلقة بحركة المرور، لتجنب مختلف الحوادث

ولتنظيم أي تقاطع سواء بالوسائل  ،يعتبر ملتقى الطرق المراقب األساسي لتحضير الحركة المرورية
 .التقنية أو المنشأة الصناعية يجب معرفة نوع نقاط التصادم الموجودة

 أنواع ملتقى الطرق:  - 2

  لتحديد أنواع ملتقى الطرق هما:يوجد تصنيفان 

 : 1التصنيف األول *

 من حيث عدد األفرع المكونة لملتقى الطرق وهي:و  يعتمد هذا التصنيف على شكل ملتقى الطرق

 .Yأو  Tملتقى طرق ذو ثالث أفرع ويكون في شكل ـ 

 . Xأو   +ملتقى طرق ذو أربع أفرع ويكون في شكل ـ 

 ن عددها من خمسة أفرع فأكثر.ملتقى طرق متعدد األفرع ويكو ـ 

 (.giratoireملتقى طرق عديم التقاطع ولكن أفرعه مربوطة في مستوى واحد ولها نفس االتجاه )ـ 

                                                 
1 http ://ar.wikipedia.org/wiki/transport 
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 أنواع التقاطعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من انجاز الطالبة لمصدر:ا

 :1التصنيف الثاني *

 ى نوع الطرق وكثافة الحركة بها وهي:يعتمد هذا التصنيف عل

لذلك يجب وضع عمود اإلشارات الضوئية  ،النزاعات كثيرة ملتقى طرق بسيط ذو حركة ضعيفة: -
 بحيث يكون قانوني يراعي الرؤية ونقاط النزاع وممر للراجلين.

 دثيستعمل هذا النوع من الملتقيات من اجل تفادي الحوا ملتقى طرق بسيط ذو حركة كثيفة: -
تأخر السيارات وفي كثير من األحيان يجب وضع عمود اإلشارات الضوئية في الملتقيات المتتالية وهذا و 

 لكي نؤمن االنسجام بينهم.

يحتوي على اكبر نقطة من  ،( فروع4هو ملتقى الطرق الذي يتعدى أربع ) ملتقى طرق معقد: -
الالمان ومن اجل ذلك يجب أن نوزعهم و  زدحامنقاط التنازع لما تكون كثيرة تسبب في تشكل اال ،االزدحام

 على اكبر مساحة لذا  نقوم بإجراءات تنظيمية بحيث نقوم بسد جهة واحدة )ممنوع الدوران نحو اليسار(.

                                                 
1 Boukerma Chafiaa, Op.Cit, p03. 

 

T -Y تقاطع على شكل + -X تقاطع على شكل 
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 :1مميزات ملتقيات الطرق -3

يجب مراعاة المجال البيئي عند تهيئة ملتقى الطرق )نوع البنايات، المظهر،  اإلطار الفيزيائي: -
 ... الخ (. اط السائدالنش

يجب أن نضمن المعلومات األساسية للراجلين بطريقة غير مباشرة حيث اإلشارات  تدفق الراجلين: -
التقليل من أخطار و  كافية، أي التهيئة يجب أن تسهل للراجلين عملية قطع ملتقى الطرقو  تكون واضحة

 الحوادث.

 ،و عدة أنواع من المركبات )سيارات خاصةيستغل ملتقى الطرق من طرف نوع أ حركة السيارات: -
تنظيم الحركة المرورية يجب التحكم في نوع المركبات حسب و  لتفادي االزدحام، و مركبات الوزن الثقيل(

 ...(.طريق أساسي ،موقع ملتقى الطرق )ملتقى الطرق واقع أمام مراكز الخدمة

 :التقاطع -4

تستخدم لتسهيل عملية و  اء طريقين أو أكثر مع يعظها،التقاطع هو المساحة الناتجة عن تقاطع أو التق
 من التقاطعات هما: نوعان تغيير اتجاه سيران أو مرور. ويوجد

وهي تقاطعات في المستوى نفسه بحيث تكون منطقة التقاطع جزء من  التقاطعات السطحية:* 
 طريق متقاطع ويتم مرور كل العربات على نفس المستوى في جميع االتجاهات 

وهي تقاطعات في مستويات مختلفة بحيث تمر الطرق فوق بعضها بواسطة  التقاطعات المعزولة: *
 كباري علوية ال تسبب تعارض بين حركة المرور 

 قدرة ملتقى الطرق: -5

قدرة ملتقى الطرق هي العربات التي يمكنها أن تعبر الملتقى خالل وحدة زمنية والتي تتعلق ببنيته 
 عدد الفروع(. ،موقعه الجغرافي ،الجغرافية ) اتساعه

 

 

                                                 
1 Minstre Wallon, de l’équipement et des transports de France vade-mecum pour la 
conception des carrefours, p05  
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 ع ملتقى الطرق:بتش -6

نقول عن ملتقى طرق انه مشبع اذا كان هناك على االقل مركبة موجدة على مستوى فرع من فروعه 
 مضطرة لالنتظار لألكثر من دورة من أجل العبور.

 مبادئ تنظيم حركة المرور على مستوى ملتقى الطرق: -7

يستلزم انشاء هذا النوع في الحالة التي تكون فيه األرض شاسعة  ية:مبدأ الساحة الدائر  -7-1
ماكن تواجدها بالمدينة ويستعمل هذه النوع من المراقبة عل مستوى ملتقيات أو  ،بالنسبة لنقاط تقاطع الطرق

 الطرق التالية:

 ملتقى الطرق التي تكثر فيها العربات المنعرجة حيث تسبب صعوبات في الحركة. *

 فروع. ثالثةالطرق ذو  ملتقى *

هو تحسين ظروف الحركة  الضوئية اإلشاراتن الغرض من إمبدأ األشارات الضوئية:  -7-2
وكذا الراجلين وهذا  ،مختلف العربات أوزانو  بأنواعيتعلق  فاألول ،المرورية والحفاظ على امن المتنقلين

حد الفروع أالكبير على  تظارواالنجل تفادي تعطل السير أمن  الضوئية اإلشاراتيؤدي الى وضع 
 الثانوية.

تكون على مستوى ملتقى طرق ناتج عن تقاطع طريق رئيسي مع طريق فرعي،  مبدأ األولية: -7-3
 ية فرع على فرع )األولوية لليمين(.أولو  أو طريقين فرعيين حيث الحركة متوسطة أي

 مشاكل حركة المرور في ملتقى الطرق:  -8

 ي أدت إلى خلق مشاكل في ملتقى الطرق وهي:يوجد ثالث جوانب هي الت

المدينة  وبعد إنشاء ،نظرا لتغير التصورات للمدينة مع مرور الزمن الجانب التخطيطي والهندسي: -
 ازدحام كثيف والتوقف العشوائي. إلىأدى ذلك  ... قفاوافتقارها للطرق السريعة والمو 

نه ينتج عن ذلك مشاكل إف ... راقبة الجادةوالم ،إذا غابت إشارات المرور التنظيمي:الجانب  -
 عويصة.

ارتكاز الحركة في منطقة  إلىأدى  ،وعدم تنظيمه ،لكثرة النشاط االقتصادي الجانب االقتصادي: -
 بالتالي عرقلة حركة المرور.و  معينة
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 العوائق المؤثرة في الحركة على مستوى ملتقى الطرق: -9

 :1يلي يمكن تقسيم هذه العوائق الى ما

وهم األشخاص الذين يعبرون الممرات المخصصة لهم وتكون على مستوى فروع  الراجلين: -9-1
 حيث يمكن تأثيرهم في: ،ملتقى الطرق

 تأخر العربات في عبور هذا الملتقى. -

 الزيادة في طابور انتظار العربات. -

 نقصد بذلك انتقال العربات ونميز حالتين:و  خر:آ إلىاالنتقال من فرع  -9-2

حيث نميز الدوران إلى اليسار الذي يحدث  االنتقال من فرع رئيسي إلى فرع ثانوي: -9-2-1
 تقاطع أو التقاء أثناء المرور.

إن االنتقال من فرع ثانوي إلى فرع رئيسي  االنتقال من فرع ثانوي إلى فرع رئيسي: -9-2-2
 يمكن أن نقسمه إلى قسمين:

ذلك في إيجاد مكان للعربات اآلتية من الفرع الثانوي يحدث بصعوبة و  :الدوران إلى اليمين -
  .للدخول في الممر الرئيسي

 ثانوي.و  وهو أكثر صعوبة ذلك أن التقاطع يكون لفرعين رئيسي اليسار: إلىالدوران  -

 :2أهمية  ملتقى  الطرق -10

 ة.قاط مرجعية وتوجيهية داخل المدينهي ن -

 .لة حركة السيارات في المناطق التجاريةسيو و  يوفر األمن في األحياء السكنية -

 الحوادث.التقليل من و  تنظيم حركة المرور -

  الموجودة داخل ملتقى الطرق النفوراتو  إعطاء قيمة جمالية من خالل المعالم، المساحات الخضراء -

                                                 
1 Minstre Wallon, Op. Cit, p07. 

 السنة الثالثة تسيير التقنيات الحضرية. ،محاضرات غنوشي أحمد، مقياس العمران وحركة المرور الحضرية 2
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 خالصة الفصل: 

وذلك لجعلها قاعدة سة التي تتعرض لها هذه الدراالمفاهيم  بمختلفلقد حاولت في هذا الفصل االلمام 
والنقل  النقلمفاهيم حول ل، من خالل التعرض الميدانية للمشكل المطروح تيدراسفي وسندا معرفيا 
عبر الماضي والحاضر، ثم شبكات الطرقات من خالل تعريف الطرقات وتصنيفها وأهم  هالحضري وتطور 

 لتقيات الطرق.وكذلك م وتحليلها وكثافتها مشاكلها، باالضافة إلى حركة المرور
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    تمهيد

كون قطبا تل تعد مدينة تبسة إحدى أهم المدن الجزائرية، بفضل موقعها الحدودي المميز الذي يؤهلها
االقتصادية اقتصاديا هاما يعكس وبوضوح مدى التطور الحاصل في ميدان التعمير ودرجة مواكبة الحركة 

 الجديدة.

حيا ينمو ويتطور مع مرور الزمن، وبالتالي  اتعتبر عنصر  والوسط الحضري أو بمعنى آخر المدينة
فإن ما يميزها ويساعدها على البقاء وظائفها التي جعلت منها مكانا للتبادالت والعالقات بمختلف أنواعها 
وبالتالي فإن قوتها الحقيقية تكمن في قدرتها على إبراز نشاطها االقتصادي وبذلك تلبية رغبات السكان 

 ومتطلباتهم الضرورية.

لمعرفة مستوى االداء وتسيير الشأن المحلي للمدينة من خالل توفير االطار العام الذي بدوره يعتبر و 
العامل الجد هام في تشجيع سكان المدينة على تفعيل طاقاتهم المعنوية واالقتصادية إضافة الى تشجيع 

البد من معرفة مدينة تبسة  االستثمار الخارجي لدعم اقتصاد المدينة باعتباره المحرك االساسي لها، لذلك
الطبيعية واالقتصادية والبشرية قبل التطرق الى اليات التسيير  إمكانياتهاضمن اطارها العام والتطرق الى 

التي لها الدور الكبير في تحسين اطار الحياة للسكان من خالل مختلف مشاريع التهيئة والتنمية لمجال 
 المدينة.  
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I- تقديم عام للمدينة 

 :1المدينةنشأة  -1

مع ال ستوطن اإلنسان المنطقة منذ ما قبل التاريخ والدليل على ذلك الصناعات القديمة للماء األبيضإ
 كما أن ،بئر العاتر والتي أعطت اسمها لصناعة ما قبل التاريخ إقليم مدينة الثروة المعدنية الموجودة في

حيث كان الرومان  ،تعود نشأتها إلى العهد الروماني حيث تبسةوالية في  المدنالونزة إحدى أهم  مدينة
تيفاست  ن مدينةإفوحسب األبحاث التاريخية  ،يستغلون المنجم الموجود بها ويستخرجون المعادن منه

 .قرون قبل الميالد 5 ، وتعود نشأتها إلىتبسة حاليا( هي أقدم مدن شمال إفريقيامدينة )

 (: السور البيزنطي01صورة رقم)

 

 google image المصدر:

وأطلق عليها الرومان عدة أسماء )تيفاست( وهي مدينة  ،)تيفسنيس( وبالعربية تبسة بالالتينيةسمها إ
يون في القرن الخامس قبل الميالد كمركز تجاري أصبح نشطا في المبادالت التجارية مع قبناها الفيني

إال أن المدينة لم  ،بحكم موقعها وموضعها المميزمملكة قرطاج الفينيقية التي مدت نفوذها على المنطقة 
في  وأخذت ق.م، 146قرطاج سنة ن الصراعات الدائرة حولها فأحرقت عقب معركة بين روما و مأمنةتكن 

للميالد  م217إلى  م117خاصة في الفترة الممتدة من سنة  ازدهارهاالبناء والتشييد لتبلغ المدينة قمة 
 .والفني ،الثقافي ،التجاري ،الصناعي، ران والنشاط الفالحيمخاللها تطورا في الع تعرف

                                                 
 .25، ص1994 ،التاريخية ، الوكالة الوطنية لآلثار والمعالم والنصبتاريخ تبسةعلي سلطاني،  1
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والسور القديم ، شيد الرومان من أجلهم )المسرح المدرج ،نسمة 50000ا بلغ عدد سكانها محين
والحمامات المفروشة  (02)الصورة رقم  مينارفوالجسور السبع على وادي زعرور وقوس النصر ومعبد 

 (03) العتيقة والفروم وتبسة ورسومها والدار الرومانيةبالفسيفساء والغنية بألوانها 

 البازيليك -الفروم  :(03صورة رقم ) ( : معبد مينارف02صورة رقم )

  

 Google image: المصدر

 ادعائهاحتكر اإلمبراطور الروماني دفليانوس كل السلطات بيده لدرجة  (م313 –م284وفي الفترة )
فسادا الوندال  ثمع الوندال وعانهزم في حربه إالربوبية وقد كان شعاره )الشمس التي ال تغيب( وبعد ذلك 

م حيث كانت آنذاك من أكبر المدن فرفعوها إلى 533واستولى عليهم البيزنطيون سنة  ،وخرابا في المدينة
حتها اإلدارية تشمل سائر المدن وكانت مسا إفريقياالمدن في  أكبروواحدة من  ،والية ثانية بعد قرطاج

م ودخلت 546فقاومهم سكانها وتصدوا لهم إلى أن هزموا سنة  ،الجنوبية بالمغرب األدنى واألوسط
المنطقة كلها في فوضى وتدهور إلى أن جاء الفتح العربي اإلسالمي الذي يقوده عقبة بن نافع سنة 

فكانت من بين المدن  ،بن جعفر وفيصل الرفاعيم فوكل قيادة الجيش الفاتح لمدينة تبسة عبد اهلل 646
 التي وصلها اإلسالم قبل غيرها من المدن في الجزائر.

وعند  ،م( فقد كانت مدينة تبسة تحت اإلدارة العثمانية1824 –م1574أما في الفترة الممتدة من )
يروى أن المحاولة األولى الحتالل مدينة تبسة من طرف الفرنسيين  ،م1830احتالل فرنسا للجزائر سنة 

والتي فشلت لتليها محاولة أخرى في نفس السنة كانت  ،Randonم بقيادة راندون 1846كانت سنة 
هدم من خاللها جانب من الجهة الجنوبية لصور المدينة ودخلها الفرنسيون فشيدوا الثكنة  ،ناجحة

جبارهمم( و 1856لحالية )العسكرية جنوب القلعة ا وأخذ  ،على تركها عملوا على تهجير سكان المدينة وا 
يومنا هذا  إلىوشيدوا أيضا عدة طرق حضرية ال تزال  ،العمران يزداد اتساعا خارج أسوار المدينة

باإلضافة إلى بناء السكة الحديدية قصد سهولة التنقل نحو الساحل بثروات تبسة خاصة الفوسفات والحديد 



 دراسة تحليلية لمدينة تبسة                                                       الفصل الثاني  

35 

 

ى أن جاءت ثورة التحرير الوطني والتي لعبت مدينة تبسة دورا فعاال في نجاحها بحكم أنها مدينة إل
 .االستقاللحدودية فكانت معبر لألسلحة والذخائر الحربية إلى غاية 

 خصائص الموقع: - 2

الحضري يكتسي الموقع خصوصيات مميزة في تحديد المراكز العمرانية بالنسبة للجوار وأهمية المركز 
 بالنسبة للمحيط، لذا فهو عنصر مهم في الدراسات العمرانية، ويضم:

تقع مدينة تبسة في الشرق الجزائري وهي واحدة من مدن الهضاب العليا  الموقع الجغرافي: -2-1
كلم مما جعلها  326كلم، وعن العاصمة التونسية بـ  39الشرقية، موقعها متالحم مع الحدود التونسية بـ 

 :1(01رقم  )أنظر الخريطة يحدها موقعا استراتيجيا هاماتحتل 

 من الشمال والية سوق أهراس.  -
 من الغرب واليتي أم البواقي وخنشلة. -
 من الجنوب والية الوادي.  -
 كلم.  300من الشرق الحدود التونسية الجزائرية بشريط طوله  -

نسمة ويبلغ معامل اإلسكان  198735يبلغ عدد السكان بها  كلم 13896قدرها تتربع على مساحة 
 .2008سنة  2ملنسمة/ك 46

 كما تمر بها عدة طرق وطنية: 

 الذي يصل مدينة قسنطينة بالمدينة مرورا إلى الجمهورية التونسية.  10الطريق الوطني رقم  ✓
 الرابط بين مدينة عنابة ومدينة تبسة إلى مدينة الوادي.  16الطريق الوطني رقم  ✓
وهو المدخل الشمالي الشرقي للمدينة يربطها بمدينة الكويف ليتجه نحو  82الطريق الوطني رقم  ✓

 الحدود التونسية )مركز العبور رأس العيون(.
خط السكة الحديدية المار بالمدينة، والذي يربط منجم جبل العنق للفوسفات المتواجد ببئر العاتر  ✓

ة إلى الجمهورية التونسية مرورا بمدينة بمدينة عنابة، كما يتفرع خط آخر للسكة الحديدية من مدينة تبس
( وتقع صورة من القمر الصناعيالكويف. ويوجد في الجهة الشمالية للمدينة مطار للخطوط الداخلية )

عالوة على أنها تدير منطقة  شماال. 35.4شرقا، ودائرة عرض  8.7مدينة تبسة فلكيا على خط طول 
 ية.صناعية، رعوية وغنية من حيث الثروات المنجم

                                                 
 .1998 ،المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 1
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 .منطقة "تبسة" منطقة تضاريسية بها قمم جبلية عاليةتعتبر و 

( : الموقع الجغرافي لوالية تبسة 01خريطة رقم )

 

  ar.wikipedia.org: المصدر

 (: مدينة تبسة من القمر الصناعي04صورة رقم)

 

 Google earth:  المصدر
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ة تضم بلدية ئر بلدية كما أنها مقر دا 28تعتبر مدينة تبسة مقر والية تضم  الموقع اإلداري: -2-2
ومن  ،الدير بولحافيحدها من الشمال بلدية  ،تبسة في الجزء الشمالي الشرقي للوالية وتقع مدينة ،واحدة

ومن الجنوب بلديتي الماء األبيض  ،ومن الشمال الغربي بلدية الحمامات ،الشمال الشرقي بلدية الكويف
لبلدية على مساحة تقدر تتربع ا، و وغربا بلدية بئر مقدم، وشرقا بلدية بكارية ،لة المالحةڤوالع
 .(02رقم  أنظر الخريطة). 1هكتار18400ـب

 مية الموقع:أهـ 3

إذ تربط بين الجزائر  ،عبارة على موقع اتصال بري ذو أهمية بالغة في شرق البالدإن مدينة تبسة 
تلعب دورا محوريا في التفاعالت التجارية  ،والجمهورية التونسية وهذا ما جعل منها مدينة حدودية تجارية

 .10بالنسبة للمدن الواقعة خاصة على الطريق الوطني رقم  االقتصاديةو 

  

                                                 
 .2004، المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 1
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 التقسيم  اإلداري لوالية تبسة  (:02خريطة رقم )
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II-لمدينة تبسةالطبيعية  اإلمكانيات 

 الدراسة الطبيعية  -1

 :لمدينة تبسة الموضعية اإلمكانيات-1-1

والمساحة التي تحتلها المدينة وتشمل السطح  يقصد بالموضع في جغرافية العمران دراسة الظواهر
الطقس والمناخ  بها الجيولوجي، المياه ومصادرها،)طبوغرافيا(، التضاريس األرضية، درجة االنحدار، تركي

م حيث 850وبالتالي فموضع المدينة المنبسط نسبيا والذي يرتفع عن سطح البحر بـ 1،الذي يسود المنطقة
في فيضانات كبيرة من جهة  تحميها الجبال الجنوبية من التصحر وزحف الرمال من جهة، وتتسبب لها

 أخرى.

% من إجمالي 17.06أي نسبة  هكتار 3140تتربع مدينة تبسة )اإلطار المبني( على مساحة قدرها 
ويمكن ذكر أهم مميزات  (03)انظر الخريطة رقم هكتار 18400مساحة البلدية والمقدرة كما أشرنا بـ: 

 :الموضع كالتالي

 طبوغرافية المدينة:-2 -1

لذا وجب تتحكم طبوغرافيا المدينة في توجيه مجاالت توسعها كونها تعتبر عوائق فيزيائية للتعمير 
 :التطرق لكل من 

  

                                                 
، مذكرة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة، 2010مدينة الميلية النمو الحضري وآفاق التوسع لسنة حجلة علي،   1

 .22، ص2002
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 خريطة الموضع (:03خريطة رقم)
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 نحدارات:إل ا -3 -1

تعتبر من أهم العوامل التي تتحكم في قابلية األراضي للتعمير وتحديد أشكال االستخدامات ونوعها 
 (04) ال باهظة، ومن خالل الخريطة رقمونعلم أن أي تدخل اصطناعي على االنحدارات يكلف أموا

إمكانية المدينة في التوسع نظريا موجودة باعتبار طبيعتها المستوية والمناسبة للبناء واعتمادا  يتضح أن
على الخريطة الطبوغرافية والمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يمكن تمييز أربعة فئات من حيث االنحدار 

 بالنسبة للمدينة:                 

للتعمير خاصة لالستخدام الصناعي، ال تكلف الكثير وهي أراضي مناسبة : %5-0 الفئة األولى -أ
في عمليات التهيئة وشق الطرق كما أنها تحتل المساحة األكبر في المنطقة وتمتد في الجهة الشمالية 
لمنطقة الدراسة وبالتحديد في أحياء طريق عنابة، حي علي مهني، حي الوئام، حي الرمونط، إضافة إلى 

وما يعيب هذه األراضي شدة استوائها مما يحول دون تصريف جيد للمياه المطار والمنطقة الصناعية 
 وتعرضها للفيضانات إضافة إلى كونها زراعية مستغلة من طرف السكان

وهي أراضي جيدة للتعمير، ذات انحدار يساعد على مد الطرقات : %11-5 الفئة الثانية -ب 
والشبكات وهي أقل انتشارا من سابقاتها وتتواجد في الجهة الجنوبية للمحيط العمراني ومن أهم األحياء 

 الذي هو موقع الدراسة. الكوبيمادحي  وحي سوناطيبا ،سكانسكاالمعمرة بها نجد، حي 

ع في الجهة الجنوبية للبلدية عند أقدام الجبال الجنوبية الشرقية تق: %20-11 الفئة الثالثة -ج 
والجبال الجنوبية الغربية، هذه األراضي قليلة الصالحية للتعمير ترتفع بها تكاليف البناء ومد الشبكات 
التقنية باإلضافة إلى أنها مناطق غابية ومن بين األحياء المتواجدة بها نجد حي الزاوية، حي الزيتون، 

 .ي جبل الجرفح

وهي األراضي غير قابلة للبناء بتاتا وذلك للوضعية التي تتواجد : %25أكبر من   الفئة الرابعة-د
)شد االنحدار( تتواجد جنوب المدينة وهي قليلة مقارنة بسابقاتها ونجدها في أعالي حي الزاوية وحي  عليها

 .األراضي للترفيه()في مثل هذه الحاالت يستخدم هذا النوع من  الزيتون،
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 ة اإلنحداراتط( : خري04خريطة رقم )
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 1ب:تنتمي المنطقة إلى النطاق الجوي الشبه جاف والمعتدل يتميز المناخ:  •

م كمعدل لدرجات °36م كمعدل لدرجات الحرارة الدنيا و°1.9درجات حرارة تصل إلى  :الحرارة ▪
 م.°19.96إلىأما المعدل السنوي فيصل  ،الحرارة القصوى

 ( : التغيرات الشهرية لمتوسط درجة الحرارة لمدينة تبسة01جدول رقم )
 األشهر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 السنة
 متوسطال 6.5 7.7 10.1 13.2 18 30 36 35 23 16.4 11 17 15.7

  2013 مركز األرصاد الجوية تبسة :المصدر

 األمطار: ▪

 .مم 400إلى  300ويتراوح معدلها بين  ،األمطار في المنطقة بصفة غير منتظمة تتساقط

 (: التغيرات الشهرية لمتوسط تساقط األمطار لمدينة تبسة 02جدول رقم )
 الشهر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 السنة
 متوسط ال 25.6 20.6 36.4 28 39 28 13.6 22.7 31 32 32.5 17.7 319

 2013 تبسة األرصاد الجوية : مركزالمصدر

 بلغ عدد أيام الجليد ،في فصل الشتاء تصبح ظاهرة الجليد مألوفة خاصة خالل شهري جانفي وفيفري
تهب و  قل رياح غربية وجنوبية غربيةأوبدرجة  ،غربية-أما الرياح فتسود المنطقة رياح شمالية ا،يوم 16

أين تنخفض درجة رطوبة الجو انخفاضا كبيرا وتصل الحرارة إلى ما  أو، رياح حارة خالل شهر جويلية
 م.°35فوق 

 

 

                                                 
 م2015نشرة رسمية دورية صادرة عن والية تبسة،  2
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III-  والعمرانيةالدراسة السكانية 

 :1الدراسة السكانية -1

بعد تطرقنا إلى دراسة الظواهر الطبيعية لمدينة تبسة ننتقل إلى الدراسة السكانية، لما لها من أهمية 
خالل معرفة الوضع الحالي للظاهرة السكانية وأهم المراحل التي مرت في الدراسة العمرانية الحديثة، من 

ختالف أجناسهم وأعمارهم إبها، ليتضح لنا العجز الموجود في مختلف الميادين المرتبطة بالسكان ب
 ومتطلبات حياتهم.

 التطور السكاني: 1-1-

إال أن المعطيات الخاصة لى ما قبل العهد الروماني مدينة تبسة مدينة قديمة تعود نشأتها األولى إ
ويمكن تمييز المراحل التالية ، 20131إلى غاية  1870من بداية سنة  هيتتوفر لدينا التي سكان، بال

 : سكانها لتطور 

دد تسمت هذه المرحلة بنمو سكاني بطيء نسبيا حيث كان عإ م(:1954 –1870) األولى فترةال -أ
نمو  بمعدل م1954نسمة سنة  21480نسمة، لينتقل إلى  2370حدود في  1870السكان سنة 

%، ويرجع انخفاض معدل النمو لهذه المرحلة إلى هجرة العديد من أهالي الجهة الجنوبية من 2.66
 الوالية تحت تأثير ضغوطات االستعمار الفرنسي، إضافة إلى عوامل اجتماعية أخرى.

ارتفع عدد سكان المدينة في هذه المرحلة ليصل إلى م(: 1966–1954الثانية ) الفترة -ب 
نتقالية بين فترة إيبرر بكونها مرحلة  %،5.88بمعدل نمو مرتفع نسبيا  1966نسمة سنة  42642

 االحتالل واالستقالل، نزح خاللها معظم سكان الريف إلى المدينة بعد االستقالل مباشرة.

، 1977نسمة سنة  62639سكان المدينة إلى  نتقال حجمإم(: 1977–1966الثالثة ) الفترة -ج
، بعد أن كانت 1974وفي هذه المرحلة تم ترقية مدينة تبسة إلى مقر والية أثناء التقسيم اإلداري لسنة 

يكن له األثر الكبير في رفع معدل النمو الحضري بالمدينة بعة لوالية عنابة، إال أن ذلك لممقر دائرة تا
% وهنا راجع 5.40منخفضا خالل هذه الفترة مقارنة بالمعدل الوطني  % والذي ظل3.56المقدر بـ: 

التي أثمرت في تثبيت سكان األرياف في أراضيهم، كون منطقة تبسة  1974لسياسة الثورة الزراعية لعام 
 منطقة فالحية بدرجة أولى.

                                                 
 ONS الديوان الوطني للتخطيط واإلحصاء 1
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 نسمة 107559إلى  1987بلغ عدد سكان المدينة سنة م(: 1987–1977الرابعة ) الفترة-د
%، 5.46% وهو معدل مرتفع نسبيا إال أنه أكبر من المعدل الحضري لنفس الفترة المقدر بـ 5.55بمعدل 

ويرجع ذلك إلى استفادة المدينة من عدة مشاريع تنموية وتوفر ظروف جذب السكان كتوفر السكن وهياكل 
 الرعاية الصحية والعمل على وجه الخصوص.

في هذه الفترة، على بعد حوالي  ثانوي )علي مهني( الذي ظهروال تفوتنا اإلشارة إلى التجمع ال 
كيلومتر إلى الجهة الغربية عن مركز المدينة بمحاذاة طريق قسنطينة، وهي تمثل أول نواة لمنطقة 8

 نسمة . 2676إلى  1987التوسع  وقد بلغ عدد سكانها سنة 

 154335بــ  1998تعداد قدر عدد سكان المدينة في م(: 1998–1987الخامسة ) الفترة -هـ
% وهو دون المعدل الوطني لنفس الفترة والمقدر بـ 3.34ن بذلك معدل نمو هذه الفترة نسمة فكا

%، كما أنه منخفض مقارنة بمعدل نمو المرحلة السابقة ومن بين األسباب التي أدت إلى ذلك راجع 3.57
سكانه  بلغ عدد 1998مهني( ففي سنة لظروف جذب السكان كالسكن والعمل. أما التجمع الثانوي )علي 

 .%6.43نسمة بمعدل نمو  5313

في هذه المرحلة أصبح التجمع الثانوي )علي مهني( ضمن م(: 2008–1998السادسة ) لفترةا -و
نسمة وذلك وفقا  198735 بــ 2008المحيط العمراني لمدينة تبسة حيث بلغ عدد سكان المدينة سنة 

 .10التوسع نحو الطريق الوطني رقم % وكان معظم 2.64لمعدل نمو 

 216212ـفي هده المرحلة قدر عدد سكان مدينة تبسة ب م(:2014–2008السابعة ) الفترة -د
 (02( و)01) أي كان نسبي وقليل جدا. انظر الشكل رقم%  0.23نسمة بمعدل نمو يصل الى 
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 لمدينة تبسة  2014إلى  1870(: تعداد السكان من سنة 01شكل رقم )

 

 معالجة الطالبة :المصدر

 لمدينة تبسة 2014إلى  1870معدل نمو السكان من سنة  (:02شكل رقم )

 

 الطالبةمعالجة  المصدر:
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 العوامل المؤثرة في تطور السكان: - 1-2

الطبيعية والناتجة عن الفارق بين المواليد عرفت مدينة تبسة زيادة سكانية معتبرة وهذا بفعل الحركة 
 وكذا الحركة السكانية  لهم والمحددة بصافي الهجرة. ،والوفيات

إن السبب األول هو الزيادة في المواليد ونقص الوفيات، وهو ما يعرف بالزيادة  الطبيعية:العوامل  -
 .الطبيعية

الهجرة دورا هاما في زيادة أو نقصان حجم السكان حيث ترتبط تلعب  طبيعية:الالعوامل غير  -
بالتغييرات االجتماعية واالقتصادية للمنطقة الجاذبة أو الطاردة، بالنسبة إلى مدينة تبسة تبين أن هناك 

هات السكان )من المدينة المتوفرة يمكننا أن نبرز وجمعطيات إال أنه من الوافدون من والى بلديات الوالية. 
 (:                 إليها أو

من الوافدين إلي المدينة من بلديات الوالية  %49.40وافد أي ما نسبته  704نجد  الوافدين: -
العقلة ما يترتب عليه حركة بين المدينة وهذه  بئر العاتر، بئر مقدم، الشريعة، قادمون من بلديات الكويف،

 البلديات.
من  %55.5وافد أي بنسبة  222ـالوطن فيقدر ب أما الوافدون إلي مدينة تبسه من واليات -

ك بارتباطات ونفسر ذل الجزائر، قسنطينة. ،ةسوق أهراس، عناب مجموع الوافدون من واليات أم البواقي،
 2013العمل خاصة اإلدارية في سنة 

المغادرين: تستقطب بلديتي بئر مقدم وقر يقر العدد األكبر من المغادرين لمدينة تبسه نحو  -
فردا ويفسر بالتحفيزات التي تقدمها الدولة لقطاع الفالحة  88بعدد قدره   %8.06بلديات الوالية بنسبة 

خاصة إذا علمنا أن البلديتين ذات طبيعة فالحية، وهي تملك أجود األراضي بالوالية )بلدية بئر مقدم من 
نتاج اللحوم(  .أشهر البلديات من حيث تربية األغنام وا 

،الجزائر،عنابة ستقطب كل من واليات أم البواقيللمدينة نحو واليات الوطن فت أما المغادرون -
 الخ. ... فرد والبقية يقصدون الواليات األخرى وذلك بهدف العمل أو السكن أو الزواج 42.98%

 :1التركيب االقتصادي-1-3

وقد بلغ عددهم سنة  ،2سنة 64-15هم السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  السكان في سن العمل:-
 % من سكان المدينة وينقسمون إلى:25نسمة، ليشكلوا بذلك نسبة  54053م 2013

                                                 
 مديرية التخطيط وتهيئة اإلقليم لوالية تبسة 1
 .12، صمرجع سابقحجلة علي،  2
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 لقوة العاملة:ا •

نسمة سنة  48648ن فعاًل والباحثين عن عمل حيث بلغ عددهم يتضم القوة العاملة جميع المشتغل
 % من إجمالي سكان المدينة وتنقسم بدورها إلى فئتين:90م، أي بنسبة 2013

% من إجمالي القوة 90فعاًل في مختلف القطاعات االقتصادية حيث يشكلون  المشتغلون فعاًل:-
م، وهذا يعكس الزيادة في هذه الشريحة التي تزيد في  حيوية 2013عاماًل عام  43783العاملة أي: 

  .المدينة

سنة  4864وهم السكان الباحثون عن العمل لكنهم لم يجدوه والذين بلغ عددهم  البطالون:-
 % من القوة العاملة.10م، أي ما يعادل 2013

 القوة غير العاملة: •

وهم األفراد القادرين على العمل وغير راغبين فيه مثل: ربات البيوت، الطلبة... حيث قدر عدهم بـ: 
 % من إجمالي السكان في سن العمل المدينة.10م أي 2013سنة نسمة،  5405

 السكان الخارجون عن سن العمل:-

سنة( ويقدر عددهم بـ:  65سنة(، وكبار السن )+ 14-0يمثلون األفراد  الذين ينتمون للفئة العمرية )
 م 2013سنة% من إجمالي عدد سكان المدينة 76نسمة بنسبة  164321
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 (: التركيبة االقتصادية لسكان مدينة تبسة03شكل رقم )
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 توزيع السكان عبر القطاعات العمرانية:- 1-4

 :1يم المدينة إلى قطاعات عمرانيةتقس -

المعتمدة من طرف مديرية ( 05رقم الخريطة ) هقطاع عمراني كما تبين   11قسمت المدينة إلى
 التقسيم على عدة معايير منها:وقد اعتمد في هذا السكن لوالية تبسة 

 ...(.  ،سكة حديدية ،المحاور والطرق المهيكلة للمجال الحضري )طرق رئيسية •
 الشكل العمراني ومرفولوجية البناء. •
 الفترات التاريخية التي يعود إليها العمران السائد في المدينة. •

 ألهم األحياء المكونة للقطاعات العمرانية عرضوفيما يلي 

 (: أهم األحياء المكونة للقطاعات العمرانية لمدينة تبسة03جدول رقم )

 .2013العمومية : مديرية السكن والتجهيزات المصدر

                                                 
 2009مديرية السكن لوالية تبسة  1

 أهم األحياء المكونة له رقم القطاع

 حي الفوبور، حي تيفاست، األول القطاع

 حي الرموط، حي الكنيسية، حي المرجة، حي ذراع اإلمام القطاع الثاني

 حي الزاوية، حي بوحبة، حي الكومين، حي الزيتون القطاع الثالث
 سكن، كوبيماد، دوار الغربة.  414حي  القطاع الرابع
 الزهراءحي المطار، حي طريق عنابة، حي فاطمة  القطاع الخامس
 المنطقة الصناعية القطاع السادس
 حي الزهور القطاع السابع
 سكن 600، حي 1، 2حي الوئام القطاع الثامن
 حي علي مهني، حي الجيريدون القطاع التاسع

 حي الجرف 3-2-1حي رفانة  القطاع العاشر

 سكن 200حي  سكانسكا، سوناطيبا، القطاع الحادي عشر
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(: تقسيم المدينة الى قطاعات عمرانية05خريطة رقم )  

 

 مراجعة مخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالمصدر: 
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 عبر القطاعات العمرانية: يةالسكانالكثافة توزيع    5 – 1

السكن والتجهيزات فان الكثافة من خالل العمل الميداني وباالعتماد على معطيات من طرف مديرية 
 السكانية لمدينة تبسة تتوزع عبر قطاعاتها كما يوضحه الجدول التالي:

 .2013(: مدينة تبسة توزيع الكثافة السكانية عبر القطاعات سنة 04الجدول رقم )

 )نسمة/هكتار( السكانية الكثافة السكان )نسمة( )الهكتار( مساحة القطاع القطاع
1 60 5355 89 
2 300 65312 218 
3 251 32496 130 
4 176 16352 98 
5 473 14265 30 
6 289 22 00 
7 201 1015 5 
8 250 13265 53 
9 668 8654 13 
10 145 35415 244 
11 336 11771 35 

 65 203922 3140 المجموع

 مديرية السكن والتجهيزات + معالجة معطيات المصدر:

أربع فئات من الكثافات السكانية تمثلها ( تمكنا من الحصول على 04قم )ر اعتمادا على الجدول 
 والتي تبين مايلي: (05) قمر الخريطة 

ن/هكتار( وهي نسبة 244-89وهي الفئة ذات الكثافة السكانية العالية أين تتراوح بين ) :الفئة األولى
ويعود ذلك الى كون هذه االحياء  ن/هكتار(65كبيرة مقارنة بمتوسط الكثافة السكانية للمدينة التي بلغت )

 ذات الوظيفة السكنية بالدرجة األولى )الجرف والزاوية( وذلك لقرب هذين القطاعين من وسط المدينة.

ن/هكتار( اال ان القطاع الثامن هو الوحيد القريب من 50-80لكثافة بها تتراوح بين ): االفئة الثانية
ن/هكتار وذلك لكونه من القطاعات الحديثة الخاضعة الدوات 53ـمتوسط الكثافة السكانية بالمدينة ب

 التهيئة والتعمير.
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ن/هكتار( كون القطاعات الممثلة لهذه الفئة  مازالت بها مساحات 13-35تتراوح بين ) :الفئة الثالثة
فيه  كبيرة شاغرة ولم تشغل بعد فالقطاع الخامس نسبة كبيرة يشغلها المطار والقطاع التاسع التي تتوطن

 .امعيةجتجهيزات كبيرة كاالقطاب ال

: وهي تضم القطاع السابع أين نجد منطقة النشاطات الصناعية تشغل هذا القطاعو الفئة الرابعة
تحتل مساحة كبيرة منه كما ان التعمير ال ينمو به وذلك لالنحدار الكبير الذي يحده منا الجهة الجنوبية  

 والمساحة المخصصة للسكة الحديدية.  
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 القطاعات العمرانية لمدينة تبسة توزيع الكثافة السكانية عبر(: 06خريطة رقم )

 

 2014: مديرية السكن المصدر
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 (: توزيع الكثافة السكانية عبر القطاعات لمدينة تبسة04شكل رقم )

 

 الطالبةمعالجة  :المصدر

 العمرانيةالدراسة  -2

وال تقام أي دراسة عمرانية دون التطرق إلى  ،تقل أهمية على الدراسة السكانية العمرانية الالدراسة 
...، كما أنها تويه من أنواع السكن جماعي، فرديهذا النوع من الدراسة ألنها تعطي حجم المدينة وما تح

 تبين مراحل التطور العمراني للمدينة، وهذا يساعد على إنجاز الدراسة على أكمل وجه.

  للمدينة:حل التطور العمراني مرا -2-1

 المدينة كظاهرة حضرية تتطلب دراسة مميزاتها العمرانية وذلك من خالل تتبع مراحل تطورها العمراني
، وأبرز االتجاهات التي سلكتها في توسعها وقد تطور عمران مدينة تبسة على (07أنظر الخريطة رقم)

 عدة مراحل من أبرزها:

وهي سنة دخول الفرنسيين كانت المدينة عبارة عن النواة  م(:1846)المرحلة األولى قبل سنة  -
التي  حيث كانت مربوطة بعدة طرق هكتار 8.9األولى المحاطة بالسور البيزنطي وتبلغ مساحتها حوالي 

 :تعتبر حاليا طرق وطنية

 طريق يربط مدينة تبسة )تيفاست( بقرطاج )تونس(. •
 مدينة تبسة )تيفاست( بقسنطينة )سيرتا(.طريق يربط  •
 طريق يربط مدينة تبسة )تيفاست( بتيمقاد )باتنة(. •

1; 89

2; 218

3; 130
4; 98

5; 30 6; 0 7; 5 8; 53 9; 13

10; 244

11; 35
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بناء ثكنة داخل السور  تمبعد تهديم جزء من السور  م(:1932 -1846المرحلة الثانية ) -
بعض السكنات العربية  الستبدال 1872عدة مباني سنة  وكذا 1852،البيزنطي في الجهة الجنوبية سنة 

التقليدية إلى استعمارية، ثم أخذ العمران يتوسع خارج السور بشكل فوضوي يفتقر إلى التخطيط وهو ما 
 هكتار. 44.45وبلغت مساحة ما شيده الفرنسيين  1931دفع الفرنسيين إلى إصدار مخطط التهيئة 

بزيادة  1962هكتار سنة  126.05بلغت مساحة المدينة  م(:1962 -1932المرحلة الثالثة ) -
هكتار، أما العمران في هذه الفترة فقد أخذ شكال منظما ألنه كان ثمرة مخطط التهيئة  72.7مقدارها 
ن على إشغال الجيوب الفارغة، كمل توسع العمران باتجاه محوري الطريقين و ، حيث عمل الفرنسي1931

 ق غرب(.الرئيسيين في المدينة آنذاك )طريق شمال جنوب، طريق شر 

لم تعرف المدينة توسعا كبيرا عقب االستقالل حيث  م(:1972 – 1962المرحلة الرابعة ) -
استغلت المساكن التي تركها المستعمرون بعد هجرتهم، كما ظهرت توسعات ببناء مساكن جديدة للنازحين 

 هكتار. 39.33من األرياف بحثا عن العمل، بلغت المساحة المستهلكة بــ: 

مما  1974 سنةشملت مدينة تبسة الترقية اإلدارية م(: 1988 – 1972الخامسة ) المرحلة -
جعلها تستفيد من عدة مشاريع من أجل بعث ديناميكية جديدة فيها وتنميتها، وشهدت أكبر تسارع في وتيرة 
توسعها المجالي نتيجة إلنجاز عدد كبير من المساكن بعضها أنجز من طرف الخواص دون ترخيص من 

، هذه األخيرة تركزت في  ZHUNالمصالح المختصة، والبعض اآلخر في إطار المناطق السكنية الجديدة 
سكن، كما ظهرت عدة خدمات  8959الجهة الغربية للمدينة وقد بلغ عدد المساكن المنجزة في هذه الفترة 

ومرافق جديدة كمقر الوالية، المطار، المعهد الوطني للتعليم العالي وغيرها من التجهيزات، باإلضافة إلى 
 1472استهلك العمران في هذه الفترة مساحة تقدر بــ و  توطين المنطقة الصناعية ومنطقة النشاطات.

 هكتار للسنة. 92هكتار بمعدل زيادة 

عرفت مدينة تبسة استمرارا في وتيرة التوسع العمراني، إذ م(: 1988المرحلة السادسة )بعد  -
 )االتجاه األنسب 10واصل العمران زحفه في االتجاه الغربي للمدينة على طول الطريق الوطني رقم 

لتوسعها( بسبب عوائق التوسع التي تميز باقي الجهات بالمدينة، كما حدث تكثيف للبناء في الجيوب 
الفارغة والتي استغلت معظمها في تغطية النقص في التجهيزات، أما منطقة التوسع فقد خضع العمران 

حرصت السلطات فيها إلى التخطيط المسبق فأنجزت فيها مشاريع سكنية طغى عليها السكن الجماعي، و 
على تزويدها بمختلف المرافق والتجهيزات الضرورية للسكان ومن وراء كل هذا حدث اتصال عمراني بين 

ليصبح هذا األخير ضمن المحيط العمراني، اتسعت  2002المدينة والتجمع الثانوي )علي مهني( سنة 
لي المساحة المعمرة بالمدينة % من إجما34.19هكتار، أي بنسبة  850.62المدينة في هذه المرحلة بــ 

 .2008هكتار سنة2488والبالغة 
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 مراحل التطور العمراني لمدينة تبسة (:07خريطة رقم )

 

 : مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالمصدر
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 :1المكونات الرئيسية للنسيج الحضري -2-2

 النسيج الحضري القديم: -

المنطقة األثرية هي المنطقة الوسطى في  ،بالنواة االستعماريةيتمثل في وسط المدينة أو ما يسمى 
المدينة وهي منطقة جذب لكل سكان المدينة لكونها مركز للتجارة والمبادالت كذلك هي مكان لاللتقاء 

 وهذا ما يؤكده توجه كل خطوط النقل الحضري نحو هذه المنطقة.

المدينة أي أن المتسوق يجد كل المنتجات  سوق مدينة تبسة "سوق ليبيا" من األسواق الكبرى في -
 المحلية والوطنية والخارجية فيه.

 سوق الخضر والفواكه. -

 كذلك التجارة غير المنظمة مقابل محطة السكة الحديدية. -

النسيج الحضري القديم أو المدينة القديمة مؤلفة من سكنات فردية بها محالت تجارية أيضا نجد 
 المستشفى وتجهيزات أخرى مثل الفنادق والبنوك...الخ.المجلس الشعبي البلدي، 

 هذا الحي يكتسي خصائص أثرية وتاريخية جد مهمة في إنشاء نواة حضرية للمدينة.

 المركز اإلداري: -

نجده غرب وسط المدينة يضم أغلبية المرافق اإلدارية مثل مقر الوالية، المحكمة، مقر الجمارك، 
 الخ. ... مدرسة الشرطة

 شمال المدينة:أحياء  -

نجد األحياء الشعبية مثل حي فاطمة الزهراء، المرجة، حي المطار ونجد المطار أقصى شمال 
 المدينة.

 للمدينة:  الغربية المنطقة الجنوبية -

نوفمبر )علي مهني(  1كلم من مركز المدينة نجد المنطقة المعمرة حديثا تمتد حتى حي  7على بعد
 ضا جامعة الشيخ العربي التبسي.ونجد كذلك األحياء الجامعية أي

                                                 
 تحقيق ميداني من إنجاز الطالبة 1
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 المنطقة الجنوبية الشرقية للمدينة: ✓

 من أهم أحياء هذه المنطقة حي الجرف، حي الزيتون حي الزاوية، حي الميزاب أقصى الجنوب.
كذلك حي البعالة الذي يفتقر لوسائل النقل لكونه حي قديم )طراز استعماري( ذات خصائص فيزيائية 

 تصعب التنقل داخله.

 وسط المدينة(((: شارع تجاري للراجلين فقط 05صورة رقم)

 

 : التقاط الطالبةالمصدر

 (: ساحة تيفاست06) صورة رقم

 

 : التقاط الطالبةالمصدر
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 الكثافات السكنية عبر القطاعات:  – 2-3

هي العالقة التي تربط بين عدد المساكن والمساحة، ودراستها تعطي فائدة في فهم مدى تنظيم مجال 
المدينة من خالل توزيع المساكن على كامل مساحة المدينة والممثلة بالقطاعات العمرانية، ومن خالل 

 ( تم تقسيم الكثافات السكنية إلى أربعة فئات هي:05رقم )الجدول 

 2014(: توزيع الكثافة السكنية عبر القطاعات سنة 05الجدول رقم )
 ))مسكن/هكتار الكثافة السكنية عدد المساكن )مسكن( حة القطاع )هكتار(امس القطاع

1 60 1665 28 
2 300 10840 36 
3 251 5215 21 
4 176 3611 22 
5 473 2723 6 
6 289 33 00 
7 201 276 1 
8 250 3814 15 
9 668 1875 3 
10 145 5918 41 
11 336 2301 7 

 12 38271 3140 المجموع

 2014: مديرية السكن والتجهيزات العمومية سنة المصدر

وذلك ألن  (10) (.4) (.3( .)2( .)1القطاعات)تضم  مسكن/هكتار(: 41-20الفئة األولى ) ❖
معظمها أما  والتي هي عبارة عن سكنات غير شرعية فيهذه القطاعات تغلب عليها الوظيفة السكنية 

القطاع األول أي المركز التاريخي للمدينة وعلى الرغم من أن الكثافة السكنية عالية اال أن الكثافة 
 مكاتب ......( ،السكانية به أقل ويعود ذلك الى الطابعا لمهني ألغلب المساكن )محالت تجارية

ينتمي قطاع واحد لهذه الفئة وهو القطاع الثامن ويعود ذلك مسكن/هكتار(:  15الفئة الثانية ) ❖
اهتمام السلطات الوصية بهذا القطاع من الناحية التخطيطية فهو متنوع من حيث االستخدامات  الى 

  سكن أمنية مثل األمن الحضري ...( 600)سكنية مثل حي 
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الخامس والتاسع والحادي عشر تضم القطاع الحضري مسكن/هكتار(:  7 – 2الفئة الثالثة ) ❖
وأقل كثافة نالحظها بالقطاع التاسع وذلك الستحواذ الجامعة على نسبة كبيرة من مساحة القطاع أما 

الذي استحوذ على مساحة هامة منه وحديقة التسلية والمالعب الجوارية  المطارفهو يضم القطاع الخامس 
 .أما القطاع الحادي عشر فهو في طريق التعمير

تضم القطاع الحضري السادس )المنطقة الصناعية( مسكن/هكتار(:  3الفئة الرابعة )أقل من  ❖
 كونه يضم كل ما يتعلق بالخدمات الصناعية بالمدينة.

 (: توزيع الكثافة السكنية عبر القطاعات لمدينة تبسة05الشكل رقم )

 

 2014سنة  والتجهيزات العموميةت مديرية لسكن ابناء على معلومالطالبة معالجة  :المصدر
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 :مميزات الحضيرة السكنية  - 4 -2

 نوع السكن: -

 توزيع السكن حسب نوعه عبر القطاعات (:06الجدول رقم )

 
 القطاعات

 نوعية السكن
 

 عدد المساكن اإلجمالية
 السكن الجماعي السكن الفردي

 النسبة ٪ (العدد )مسكن النسبة ٪ العدد )مسكن(
01 1082 60.45 708 39.55 1790 
02 8391 78.31 2324 21.69 10715 
03 9902 94.34 594 05.65 10496 
04 2365 39.00 3698 61.00 6063 
05 1796 64.44 991 35.56 2787 
06 151 12.16 1090 87.83 1241 
07 19 100.00 00.00 00.00 19 
08 780 20.81 2968 79.19 3748 
09 361 18.49 1591 81.51 1952 

 38811 %35.98 13964 %64.02 24847 المجموع

 2014سنة  مديرية السكن والتجهيزات العمومية: المصدر

 (: توزيع السكن حسب نوعه عبر القطاعات لمدينة تبسة06الشكل رقم )

 

 2014سنة  الطالبةمعالجة ا: المصدر
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% 64.02إذ يستحوذ على نسبة  يسيطر السكن الفردي بشكل كبير على الحضيرة السكنية للمدينة
%، 64.44%، 78.31%، 94.34%، 100أكبر ترك للسكن الفردي، 7،3،2،5،1 لتشهد القطاعات

% من إجمالي المساكن حيث 35.98أما السكن الجماعي فهو يشكل نسبة  % على التوالي.60.45
 يغطي القطاعات  المعمرة حديثا. 

شهدت مدينة تبسة حركية عمرانية نتيجة  :20141-8200المشاريع السكنية بمدينة تبسة  -
الذي يهدف  2014-2009المشاريع السكنية المسطرة ضمن برنامج الهضاب العليا والمخطط الخماسي 

 للقضاء على ازمة السكن بمدينة تبسة حيث استفادة المدينة من عدة مشاريع سكنية لمختلف الصيغ منها:

 .2008على السكن الهش سنة وحدة سكنية في اطار القضاء  108انجاز  -
يجاريهوحدة سكنية اجتماعية و  6400انجازانطالق اشغال  - مسطرة ضمن البرنامج الخماسي  ا 

2009-2014. 
 .2009سكنية ضمن البرنامج الخماسي انطلقت االشغال بها اواخر  9000مشروع انجاز  -
 .2014وحدة سكنية ينتظر تسليمها اواخر  1000انجاز قطب سكني بسعة   -

 المدينة في إنجازات أهم من ويعتبر األخيرة الخمس السنوات مدينة تبسة خالل تحققه لم ما وهو
 .2013سنة تبسة  مسجل بمدينة طلب  14000فيما وصل اجمالي الطلب على السكن  السكن قطاع

الى  2013عدد سكان وصل معدل شغل المسكن بمدينة تبسة حسب  :2معدل شغل المسكن -
موازات  المعدل وينتظر ان ينخفضافراد/المسكن  6وهو معدل مقبول اذا ما قرن بالمعدل الوطني  5,44

 .2014-2009السكن التى استفادة منها المدينة خالل الخماسي مع برامج 

 :وى تجهيز المدينةمست -3

وحقيقة إن دراسة استخدامات األرض بالمدينة تعد وقفة هامة لمعرفة تركيب نسيجها العمراني 
ومن هذا المنطلق سنحاول  ولمعرفة أيضا مدى تلبيتها الحتياجات األفراد بالمدينة. استهالك المجال بها،

 ).إدارية...الخ  تجارية، صحية، تعليمية، سكنية، (االهتمام بدراسة مختلف التجهيزات بمدينة تبسة 

 التجهيزات التعليمية: -3-1

 وتنقسم هذه التجهيزات إلى:
                                                 

 2014-2008مديرية السكن والتجهيزات العمومية بمدينة تبسة  1
 نفس المرجع  2
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 :1األول والثانيالمستوى -

إناث، يتوزع  11752تلميذ منهم  24065ابتدائية، بعدد تالميذ يصل إلى  75تتوفر مدينة تبسة على
 46ـتلميذ/قسم وهو أقل من المعدل الوطني المقدر ب 33قسم بمعدل إشغال  740هؤالء التالميذ على 

إجمالي مساحة التجهيزات % من 19هكتار بنسبة  25تلميذ/قسم، تستحوذ هذه المؤسسات على مساحة 
 27فوج تربوي ليكون بذلك معدل إشغال الفوج  902التعليمية بالمدينة، وقد قدر عدد األفواج التربوية بــ 

تلميذ/المعلم وهو اقل من  23إناث وبمعدل  856معلم منهم  1055تلميذ/الفوج، بطاقم تأطير متكون من 
 ، مما يوحي بتوفر التأطير. 1تلميذ/المعلم 25المعدل  الوطني المقدر بــ: 

 مدينة تبسةب االبتدائي والمتوسطوضعية التعليم بمستوييه  (:07الجدول رقم )
 

 التعليم االبتدائي

عدد 
 ااِلبتدائيات

عدد 
 األقسام

المساحة 
 )هكتار(

 عدد التالميذ
عدد 
 المعلمين

معدل 
إشغال 
القسم 
 ت/ق

عدد 
األفواج 
 التربوية

معدل 
إشعال 
الفوج 
 إناث ذكور إناث ذكور ت/ف

75 740 25 12313 11752 199 856 33 902 27 
 التعليم المتوسط

دد 
ع

ات
سط

متو
ال

 

تار
هك
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 ال
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كور
 ذ

اث
 إن

كور
 ذ

اث
 إن

28 24 482 309 603 8737 8033 35 71 48 500 34 

 م 2014مديرية التربية لوالية تبسة المصدر: 

 

                                                 
 م 2013مديرية التربية لوالية تبسة سنة  1
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 :1المستوى الثالث-

 8033تلميذ منهم  16770مؤسسة تعليم متوسط، يتمدرس بها  28تتوزع عبر قطاعات مدينة تبسة 
 40 المعدل الوطنيتلميذ/القسم، وهو أقل من  35قسم بمعدل إشغال  482إناث، يتوزعون على 

تلميذ/القسم أي أن العجز في األقسام الدراسية ال يطرح بالمدينة، تتوفر مجمل هذه المؤسسات على 
تلميذ/الفوج، يشرف  34فوج بمعدل  500ورشة، وقد بلغ عدد األفواج التربوية  48مخبر و 71مجموع 

و أقل من المعدل الوطني المقدر تلميذ/أستاذ، وه 19إناث، بمعدل  603أستاذ منهم  912على تأطيرهم 
 تلميذ/أستاذ أي أن مدينة تبسة ال تعاني نقص في التأطير على مستوى مؤسسات التعليم المتوسط.20بـ 

 :2المستوى الثانوي والتقني-

مؤسسات للتعليم الثانوي من بينها متقنين تحتل هذه المؤسسات مساحة  10مدينة تبسة تمتلك 
% من إجمالي مساحة التجهيزات التعليمية بالمدينة، يتمدرس بها 12.02بنسبة هكتار  14.00إجمالية 
تلميذ/القسم، وهو أكبر من  42 قسم بمعدل إشغال 237إناث، يتوزعون على  5882تلميذ منهم  10054

كما  قسم، 05تلميذ/القسم أي أن هناك عجز في هذه المؤسسات يقدر بـ  35المعدل الوطني المقدر بـ 
أستاذا  521تلميذ/الفوج يشرف على تأطيرهم  37فوج تربوي بمعدل إشغال  276تالميذ على يتوزع ال

 تلميذا. 20 إناث ليكون نصيب كل أستاذ 293 منهم

 : 3التكوين المهني-

متربص، إال أن  1650تتواجد بالمدينة أربعة مراكز التكوين المهني، بطاقة ِاستيعاب إجمالية تقدر بـ 
متربص  626متربص أي بفائض  2276بلغ بها  2010-2009لموسم الدراسي عدد المتربصين في ا

سيؤثر سلبا  االكتظاظمما يوحي بضرورة أخذ هذا الفائض من المتربصين في الحسبان احتياجاته ألن هذا 
على نوعية التكوين، ومن المعاينة الميدانية تبين لي عدم التوازن الكبير في توزيع هذه المراكز عبر أرجاء 

لمدينة إذ يتواجد بالقطاع الثالث مركزان للتكوين المهني واحد بالحي الشعبي والثاني بحي الجرف، وآخر ا
بالقطاع الرابع بحي الهواء الطلق لتبقى الجهة الشمالية تعاني من مشكل ِانعدام هياكل التكوين المهني أما 

قة التوسع يلبي احتياجات فئة معتبرة من المركز الرابع للتكوين المهني فأنشئ حديثا بالقطاع الثامن بمنط
% من إجمالي مساحة 4.92هكتار أي بنسبة 5,73سكان هذه الجهة، تتربع هذه المراكز على مساحة 

                                                 
 م 2013مديرية التربية لوالية تبسة سنة  1
 .2011مديرية التربية لوالية تبسة  2
 .2011مديرية التكوين المهني لوالية تبسة 3
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التجهيزات التعليمية على مستوى المدينة، وتجدر اإلشارة إلى أن المراكز المتخصصة في التكوين المهني 
 فوذه إلى باقي بلديات الوالية وحتى خارجها.لإلدارة المتواجد بحي الجرف يمتد مجال ن

 : 1التعليم العالي-

مدينة تبسة في ميدان التعليم العالي بجامعة العربي التبسي المتواجدة بالجهة الغربية للمدينة  ظىتح
في إطار المعاهد الوطنية للتعليم. وقد بلغ عدد طلبة الجامعة  1985على طريق قسنطينة، أنشأت سنة 

أستاذا وفي ما يخص  505تخصص ويؤطرهم  24طالب يتوزعون على  19000م الجامعي لهذا الموس
مقعد  3000هياكل المركز الجامعي فباإلضافة إلى الموقع المركزي يوجد مجمع للعلوم اإلنسانية به 

بة ِاقامات جامعية واحدة للطل 5أما بالنسبة لاِلقامات الجامعية فتوجد  .2002بيداغوجي والذي أفتتح سنة 
قامة أخرى بجوار  2430سرير وتستوعب فعليا  3000بجوار الجامعة بطاقة استيعاب نظرية  طالب وا 

ِاقامات للطالبات واحدة بجوار الجامعة أيضا واألخرى  3سرير، و1000المجمع الجامعي بطاقة ِاستيعاب 
الطاقة  سرير1500ِاستيعاب سرير وهي بطاقة  1000هي إقامة الوئام والثالثة بجوار إقامة الذكور 

ال أنهما يستقبالن فعليا  2000النظرية اإلجمالية لهما  سرير.  800طالبة أي بعجز  2800سرير وا 
 هكتار. 52.60وتستحوذ هياكل التعليم العالي على مساحة إجمالية تقدر بـ: 

 (: كلية العلوم اإلنسانية والحقوق07صورة رقم )

 

 من التقاط الطالبة  :المصدر 
                                                 

 م. 2011األمانة العامة الجامعية لوالية تبسة  1
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 (: توزيع المؤسسات التعليمية عبر القطاعات08) خريطة رقم

 

 : من انجاز الطالبةالمصدر
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 :1التجهيزات الصحية-3-2

 المستشفيات:-

نسمة/السرير وهو  459سرير أي بمعدل  440يوجد بمدينة تبسة مستشفيين طاقة ِاستيعابهما معًا 
هكتار بنسبة  331مساحة  ، يتربعان على2نسمة/السرير 500أقل من المعدل الوطني الذي يقدر بـ

% من مساحة االستخدامات الصحية ويتواجدان بالقطاع األول بمركز المدينة. كما يوجد مستشفى 27.89
سرير، كون مدينة بكارية مدينة صغيرة ينقص بها الضجيج  200أخر بمدينة بكارية بطاقة ِاستيعاب 

 والملوثات الجوية التي تؤثر على هؤالء المرضى.

 المتعددة الخدمات:العيادات -

توجد بالمدينة ثالثة عيادات متعددة الخدمات، وهم كالتالي )العيادة الجراحية عالية صالح بالقطاع 
هكتار، العيادة  0.9هكتار، العيادة المتواجدة بحي سكانسكا بمساحة  2.8الرابع بحي الكوبيماد بمساحة 

المدينة مقارنة بالمقياس الوطني الذي يعطي هكتار، وهي ال تكفي  1.2المتواجدة بحي الزهور بمساحة 
 عيادات متعددة الخدمات . 6للمدن من حجم مدينة تبسة 

 ستعجاالت الطبية:جناح اإل-

يتربع على  دوتتوفر مدينة تبسة على جناح لاِلستعجاالت الطبية كائن بالقطاع الرابع بحي الكوبيما
بعد أن كان جناح ااِلستعجاالت بالقطاع  2008هكتار، وهو هيكل حديث البناء في سنة  0,7مساحة 

 األول بوسط  المدينة.

 المراكز الصحية:-

بالمدينة ثالث مراكز صحية أحدها بالقطاع الثاني واآلخر بالقطاع الثالث واألخير بالقطاع الثامن 
 % من إجمالي االستخدامات الصحية.6,32بنسبة هكتار أي  0,75مجمل مساحتها 

 قاعات العالج:  -

قاعات للعالج، تتوزع على أغلب القطاعات العمرانية، مقللة بذلك من النقص  10تتوفر المدينة على 
الذي تعاني منه عدة قطاعات بالمدينة من الهياكل الصحية، إال أن المشكل الذي يطرح ويشتكي منه 

                                                 
 . 2013مديرية الصحة لوالية تبسة 1
 .55صمرجع سابق،  ،حجلة علي 2
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ى مستوى هذه القاعات وحتى على مستوى المراكز الصحية في التجهيزات واألدوية الكثير من الناس عل
 بها وحتى النقص في التغطية الطبية.

 قاعات الوالدة:-

توجد بالمدينة قاعتين للوالدة واحدة بالقطاع الثاني وأخرى بالقطاع الرابع هاتين العيادتين تخففان 
 هكتار. 0.47تستحوذان معا على مساحة وبشكل كبير على المستشفى المركزي للمدينة 

 الصيدليات والعيادات الخاصة:-

 سجلنا بالمدينة وجود:

 صيدلية تابعة للخواص تتوزع بشكل مقبول على أغلب األحياء. 44 -

 صيدليات تابعة للقطاع العام. 06 -

 أما العيادات الخاصة فهي كثيرة ومتنوعة في مدينة نذكر منها على سبيل الحصر: 

 ادة الياسمين للجراحة العامة )حي الروكاد( بالقطاع الثاني.عي -

 عيادة حمزة للجراحة )بنفس الحي( بالقطاع الثاني. -

 عيادة طب وجراحة العيون مراد جوال )بحي الهواء الطلق( بالقطاع الرابع. -

 اإلطارات الطبية وشبه الطبية:-

متعددة الخدمات وكذا األطباء الخواص تتمثل في األطباء العاملين في المستشفيات والعيادات 
)العاملون منهم والمختصون( وجراحي األسنان والصيادلة، ثم اإلطارات الشبه طبية من تقنيين ساميين 

 32طبيب عام من بينهم  79طبيب منهم  132وتقنيين وأعوانهم. وفي كل هذا تتوفر مدينة تبسة على 
يشتغلون في القطاع العام، كما تتوفر على  38منهم  طبيب مختص 62يشتغلون في عياداتهم الخاصة، و

 منهم خواص. 18جراح أسنان  34خواص، إضافة إلى  44صيدلي منهم  52

إطار شبه طبي، ومن خالل الجدول التالي  529أما السلك الشبه طبي، فنجد عدد اإلطارات يقدر بـ 
المدينة قياسا بالمعايير الوطنية المعتمدة في ندرك ما تعنيه هذه األرقام، ومدى إستجابتها لحاجة سكان 

 هذا الخصوص.
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 م 2013( مدينة تبسة: عدد اإلطارات الطبية لسنة 08) الجدول رقم

 إطار شبه طبي جراح أسنان صيدلي طبيب عام طبيب مختص 

 529 16 8 47 38 القطاع العام
 05 18 44 32 24 القطاع الخاص

 382 7215 4123 1530 نصيب اإلطار من السكان

 200 6000 5000 2000 إطار(1المعيار الوطني )نسمة/

 486 02 00 00 النقص المسجل

 .2014مديرية الصحة لوالية تبسة + معالجة المعطيات :المصدر  

إطار وكذا  486وقد تبين أن المدينة تعاني من عجز كبير في عدد اإلطارات الشبه طبية قدر بـ 
إطارات، أما الصيادلة واألطباء فلم نسجل عجز إال أن الواقع بالنسبة  02عجز في جراحي األسنان بـ 

لألطباء قد ال يتماشى وهذه األرقام كون مدينة تبسة مقصود وبشكل كبير من طرف المرضى من خارج 
 المدينة أي من باقي بلديات الوالية خاصة الذين يقصدون األطباء المختصين وعيادة األشعة.

 دارية: التجهيزات اإل -3-3

هكتار، وبما أن بلدية تبسة مقر والية فإنها تتميز  59,09تحتل التجهيزات اإلدارية واألمنية مساحة 
عن باقي بلديات الوالية بتوفرها على الكثير من المرافق اإلدارية على غرار مقر الوالية الكائن بالقطاع 

بلديين  ينالصناعة والصحة إضافة إلى فرعالرابع والعديد من المديريات الوالئية بنفس القطاع كمديرتي 
وتوجد به أيضا عدة بنوك أهمها البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي وبنك الفالحة والتنمية 
الريفية...، كما يتوفر هذا القطاع على العديد من االستخدامات اإلدارية األخرى كالبريد، الضمان 

يرية الري ومديرية التعمير والبناء ومقر االجتماعي وغيرها، أما القطاع الثالث فتوجد به مديرية التربية ومد
الدائرة  ومركز بريدي ليكون قليل التجهيز اإلداري مقارنة بسابقه، وبالنسبة لقطاع مركز المدينة )القطاع 
األول( فيوجد به مقر البلدية ومديرية البريد وبعض البنوك، أما باقي القطاعات فالتركز اإلداري بها 

اإلدارية التي يحتاجها سكان المدينة باستمرار كالمراكز البريدية والفروع  ضعيف إال أن ااِلستخدامات
 فروع( تتوزع بشكل مقبول على القطاعات العمرانية للمدينة. 08البلدية )عدد الفروع البلدية 
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 (: االستخدامات االدارية واألمنية بمدينة تبسة09خريطة رقم )

 

 : من انجاز الطالبةالمصدر
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 التجهيزات األمنية: -3-4

أما التجهيزات األمنية بالمدينة ونظرا ألهميتها في حفظ أمن المواطن يجب أن تكون مواقعها تساعد 
على لعب الدور الموكل لها، وهذا ما نجده ممكنا من خالل التوزيع الجيد لمراكز الشرطة السبع على 

الدرك الوطني والقطاع العسكري الوالئي  مختلف أرجاء المدينة، تضاف إليها مقر األمن الوالئي، فرقة
 بوسط المدينة ومجموعة الدرك الوطني بالقطاع الرابع وفرقة أمن الطرقات التاسع.

 التجهيزات الثقافية: - 5– 3

تتمثل في دار الثقافة )محمد الشبوكي( بالقطاع الرابع، ودار للشباب متواجدة بالقطاع الثالث على 
ي العربي التبسي وأخرى بالقطاع الثامن، ومتحف أثري داخل السور ومتحف الطريق اإلستراتيجية قرب ح

مقعد تعتبر كبديل عن  10000المجاهد بالحي الشعبي بالقطاع الثالث، وقاعة سينما بطاقة ِاستيعاب 
 المسرح حيث تقام فيها عدة عروض في الكثير من المناسبات.

 التجهيزات الترفيهية والرياضية:  -6 - 3

م الكائن بالقطاع 1956مارس  4امات الرياضية وجودها معتبرة من خالل المركب الرياضي االستخد
مقعد كما سجلنا وجود ملعب  40000التاسع والذي يتوفر على ملعب لكرة القدم معشوشب طاقة ِاستيعابه 

 بلدي بالقطاع الثالث )ملعب بسطنجي( ومسبحان أحدهما نصف أولمبي بجوار المركب الرياضي وآخر
قرب مقر الوالية، باإلضافة إلى قاعة متعددة الرياضات وأخرى متخصصة وعدة مساحات للعب. أما 

هكتار ثالثة منها موجودة  17.32المرافق الترفيهية فهي تتمثل في حدائق التسلية الثمانية بمساحة 
عات األول، والخامس بالقطاع الرابع وِاثنان بالقطاع الثاني كلها في حالة متدهورة، وثالث حدائق بالقطا

في حالة متوسطة، ومساحة عمومية واحدة بوسط المدينة في حالة جيدة، إضافة إلى مكتبة الشيخ العربي 
التبسي بوسط المدينة، ويمكننا أن ندرج ضمن المرافق الترفيهية المعالم األثرية لمدينة تبسة والتي تعبر 

في السور البيزنطي والعديد من اآلثار بداخله كمعبد عن تاريخها وحضارتها العريقة وهذه المعالم تتمثل 
"مينارف"، الدار الرومانية ومتحف "تيفاست"، وثالث مواقع أثرية أخرى خارج السور: مقبرة "الدكتور 

 سعدان"، "المسرح المدرج" و"البازيليك المسيحية".

 التجهيزات السياحية:  -3-7

سرير، يتركز  810فندقا إجمالي طاقة استيعابها  15تتمثل في الفنادق الموجودة بالمدينة وعددها 
فنادق أهمها فندق كركال، وتوجد ثالثة فنادق بالقطاع الرابع، كفندق  05أغلبها في وسط المدينة بعدد 

 .والتاسع األهرام ونزل طارق، واألخرى بالقطاعات الثاني، الثالث والخامس
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 مالحظة: 

بالنسبة لمرافق الحماية االجتماعية فتوجد بمدينة بكارية ثالثة منها والتي تلبي احتياجات الوالية ككل 
 60شخصا، دار العجزة بطاقة ِاستيعاب  120بما فيها مدينة تبسة، كمدرسة الصم البكم بطاقة ِاستيعاب 

 طفال.  90شيخا، ومركز الطفولة المسعفة )دار الحضانة( بطاقة ِاستيعاب 

أما مراكز إعادة التربية فيوجد بمدينة تبسة مركزين أحدهما بوسط المدينة للذكور، واآلخر للبنات وهو 
 متواجد بالقطاع الثامن.

 :1التجهيزات الشعائرية والروحية -3-8

مسجدا بالمدينة تتوزع عبر القطاعات العمرانية توزعا جيدا يضمن  29تتجسد في المساجد وعددها 
هكتار ليكون متوسط نصيب الفرد من مساحتها   7,35المدينة، وهي تتربع على مساحة قربها من سكان 

 الفرد./2م0,2، وهو أعلى من المعدل الوطني المقدر بـ 2م0,38

هكتار، )مقبرة تاغدة بالقطاع السابع، مقبرة  23.49باإلضافة إلى ثالث مقابر إسالمية بمساحة 
)مسيحية( بجوار البازيليك  بالقطاع الثالث( ومقبرة مختلطة سيدي خريف بالقطاع الثاني ومقبرة جديدة

 هكتار. 1,07مساحتها 

 التجهيزات التجارية: -3-9

 المراكز التجارية واألسواق:-

مراكز تجارية ثالثةبمركز المدينة، وِاثنان بالقطاع الرابع وآخر بالقطاع الثاني  7تبسة  توجد بمدينة
الوئام لم يشرع في ِاستغالله بعد وبها ثالث أسواق مكشوفة ِاثنان منهما واألخير بالقطاع الثامن بحي 

للخضر والفواكه بحي باب الزياتين وحي محطة القطار والثالث بوسط المدينة متنوع )مالبس وأحذية 
 .مستعملة وأثاث قديم وغيرها(

ة المستهلكين وتجدر اإلشارة على الخطر الذي تشكله أسواق الخضر والفواكه المكشوفة على صح
خاصة في الفصول الحارة نظرا لتعرض مبيعاتهم لمختلف المؤثرات الملوثة التي تؤدي حتما لفسادها 

 لتصبح عدم صالحة لاِلستهالك.

 
                                                 

 م2013مديرية الشؤون الدينية لوالية تبسة   1



 دراسة تحليلية لمدينة تبسة                                                       الفصل الثاني  

74 

 

 المحالت التجارية:-

 28تجاري يتوزعون عبر مختلف أحيائها، بمعدل محل/ 1محل 7416نسجل بالمدينة وجود  ✓
 وتصنف هذه المحالت إلى: 2ساكن20ساكن، ليفوق المعدل الوطني محل/

 محالت المواد الغذائية. ✓
 محالت المواد غير الغذائية. ✓
 محالت ذات طابع خدماتي. ✓
 محالت الحرفيين. ✓

 تبسة -(: المركز التجاري 08صورة رقم )

 

 الطالبة: من التقاط المصدر

                                                 
 .2010مديرية التجارة لوالية تبسة  2
 ،، رسالة ماجستير، علوم األرض، جامعة قسنطينةتقييم المخاطر البيئية الحضرية مثال قسنطينة ،نحول مسعود 3

2004. 
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 األسواق:-

المدينة بها ثالثة أسواق وهي مكشوفة اثنان منها بالقطاع األول وهما للخضر والفواكه بحي باب 
الزياتين وحي محطة القطار، ويشهد السوقان إقباال كبيرا نظرًا للموقع المميز والقريب من وسط المدينة 

الثة فهي تتواجد بالقطاع األول كذلك بوسط حيث تتوفر جميع المتطلبات تقريبا أما السوق المكشوفة الث
وتقع بالتحديد في الجهة الجنوبية للمسرح  (.االمدينة )سوق المالبس واألحذية القديمة المستعملة وغيره

 المدرج الروماني.

ولإلشارة تتوفر المدينة على سوقين أسبوعيين يومي ااِلثنين والجمعة حيث تشهد المدينة إقبااًل كبيرا 
الضواحي والبلديات المجاورة خاصة من المدن الكبرى وذلك لغرض التسوق وبيع المنتجات أو من 

 الحيوانات.

 (: سوق الجملة للخضر والفواكه09صورة رقم )

 

 : من التقاط الطالبةالمصدر

 مناطق النشاط التجاري والتخزين: -

منطقة للنشاط التجاري بطريق عنابة توجد بمدينة تبسة منطقة للنشاطات بالقطاع الرابع، كما توجد 
وهي متوقفة عن النشاط وأخرى للنشاطات والتخزين بطريق بكارية بها وحدة للتركيب اإللكتروني، المذبح 

.يقودنا  البلدي، مقاطعة توزيع المواد النفطية، وحدة بيع وصيانة السيارات والحافالت لشركة هيونداي
دق ناقوس الخطر حول الوضعية ااِلقتصادية التي تعيشها مدينة الحديث عن االستخدامات التجارية إلى 

شرعيين على ِامتهان تهريب المواد غير التبسة بحكم موقعها الحدودي الذي شجع الكثير من التجار 
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االستهالكية من الجمهورية التونسية وِاستعمال مدينة تبسة كسوق لها، مما أثر بالدرجة األولى على عملية 
المدينة وبالتالي تباطؤ وتيرة النمو ااِلقتصادي بها، وكل هذا سينجر عنه إلحاق الضرر ااِلستثمار ب

باالقتصاد الوطني، كما برزت في السنوات األخيرة ظاهرة خطيرة تتمثل في حوادث المرور الناتجة عن 
 فرار سيارات التهريب خاصة أثناء المطاردات من طرف أعوان الجمارك وأعوان األمن، أغلب هذه

 .الحوادث قاتلة خاصة للراجلين منهم األطفال والشيوخ على وجه الخصوص

 الصناعية: مؤسساتال -3-10

أهم الوحدات التي تنشط بالمنطقة الصناعية يغلب عليها الطابع التجاري وتقل بها الوحدات ذات 
 الطابع الصناعي على غرار:

 ثالث مطاحن للسميد. -

 البالستيكية.مؤسسة صناعة األكياس  -

 مؤسسة صناعة وتفصيل الحجارة. - 

 أما المؤسسات ذات الطابع التجاري فنذكر منها:

 نقطة البيع لمؤسسة مطاحن العوينات. -

 التعاونية الفالحية لخدمات توزيع وصيانة العتاد الفالحي. -

 وحدة توزيع المواد النسيجية. -

 مركب المشروبات الغازية )جنيال(. -

 مريم للمراقبة التقنية للسيارات.مؤسسة  -

 مالحظة:

 ا به% من الحصص العقارية بالمنطقة الصناعية غير مستغلة كما أفادتن50نشير إلى أن نسبة 
مؤسسة التسيير العقاري للمنطقة الصناعية بمدينة تبسة سواء كانت شاغرة أو بها مؤسسات قديمة متوقفة 

هكتار( والتي لم تستطيع النهوض وبعث 16,3ساحة كمؤسسة الصناعات النسيجية )تحتل لوحدها م
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النشاط بها من جديد نظرا لمنافسة القطاع الخاص لها من خالل استيراد المالبس المستعملة وبيعها بأثمان 
 منخفضة.

وفي ما يخص تأثير وحدات المنطقة الصناعية على البيئة فعلى الرغم من قلته نسجل وجود تأثير 
ئة كالمؤسسة العمومية ألشغال الطرقات وحظيرة مؤسسة النقل البري الناتج عن لبعض الوحدات على البي

اآلليات )شاحنات، حافالت وآليات أخرى( والتأثير األكبر على البيئة بالمنطقة الصناعية يتجلى من خالل 
منذ )هياكل حديدية قديمة( التي تركتها المؤسسات التي ِانتهى نشاطها بالمنطقة الصناعية  الخردوات
 .في مناطقها التي هي مواقف المنطقة سنوات

إن تعدد هذه التجهيزات العمرانية بمدينة تبسة تعكس تعدد وتنوع النفايات الحضرية الصلبة المطروحة 
 بها، وهذا ما يستدعي توفير المعدات الالزمة لجمعها والتخلص منها.
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  الفصل الصةـــــخ

عرض االمكانيات الطبيعية والبشرية واالقتصادية لمدينة تبسة تمكنا من استخالص ما من خالل 
 يلي: 

مدينة  تبسة بمنطقة شهدت تعاقب عدة أمم وحضارات عليها مما جعلها تشهد نمو وتطورا  ظهور -
 .لألخرىيختلف من مرحلة 

 ات المواصالت به. انبساط موضع المدينة سهل التعمير وزاد من أهميته التقاء مختلف شبك -

مدينة تبسة همزة وصل بين الجزائر وتونس، كما تعتبر نقطة عبور يشكل الموقع الجغرافي ل -
 لمختلف بلدياتها ودوائرها.

 المدينة. وظهور مشاكل النقلالنمو السريع للسكان أدى إلى  اختالل التوازن بين السكان والسكن  -

ناتج عن النمو السكاني واالقتصادي )إقامة المشاريع السكنية االستهالك المجالي المتسارع للمدينة  -
واالقتصادية( مما تسبب في عدم تجانس النسيج العمراني للمدينة، ويبقى التعمير مستمر نحو الجهة 

باإلضافة إلى تركز معظم التجهيزات في مركز المدينة  ،10الغربية وهذا بمحاذاة الطريق الوطني رقم 
 وزيع المساكن والسكان عبر مختلف القطاعات العمرانية. وعدم التوازن في ت

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واقع النقل : الثالثالفصل 
مدينة تبسةالحضري في   

 تمهيد

I- شبكة الطرق والمواصالت 

II- مشاكل النقل الحضري 

III- ل النقل تقييم ومعرفة أسباب أهم مشاك
 الحضري في مدينة تبسة

IV-الحلول واالقتراحات 
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 تمهيد

نظام النقل الحضري هو حلقة تتكون من مجموعة من العناصر المتداخلة مع بعضها البعض تأثر 
أحد هذه العناصر سيؤدي الى ظهور وتتأثر فيما بينها وذلك لضمان تكاملها ونجاحها ووجود خلل في 

والذي يعاني منه نظام النقل الحضري بالمدينة  ،مشاكل في مختلف مجال النقل كاالختناق المروري
ومن أجل تقييم وضعية النقل الحضري في المدينة فقد قمت في هذا الفصل  ،خصوصا في اآلونة األخيرة

التي يعاني منها باإلضافة الى دراسة ميدانية  بدراسة تحيلية لقطاع النقل الحضري ومعرفة المشاكل
والمتمثلة في توزيع وملئ استمارة االستبيان من طرف عينة الدراسة وذلك السدال الستار على أسباب هذه 
المشاكل وفي األخير قمت باعطاء مجموعة من الحلول والتدخالت للقضاء أو التقليل من هذه المشاكل 

 والنهوض بقطاع النقل.
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I-  شبكة الطرق والمواصالت 

 1:شبكة الطرق-1

 الطرق الوطنية: 1-1

 تلتقي بالمدينة ثالث طرق وطنية وهي:

الرابط بين مدينة قسنطينة ومدينة تبسة متجها الى تونس ويعتبر متوسط  :10 لطريق الوطني رقما
مركبة/ساعة وهو مصنف ضمن الطرق  4536بـ من الناحية االنشائية تسجل به اكبر حركة مرور

الحضرية عند دخول المجال العمراني كما انه مدخل ومخرج للمدينة به عدة تجهيزات اغلبها تجارية أدت 
 الى توافد المواطنين بشكل كبير مما أدى الى اختالط الحركة الميكانيكية مع حركة المشاة. 

ة والوادي مرورا بمدينة تبسة له دور فعال في وهو الواصل بين مدينتي عناب :16 الطريق الوطني رقم
  10 ربط الجنوب بالشمال الجزائري وهو في حالة جيدة يمتاز بحركية اقل مقارنة بالطريق الوطني رقم

 ويصنف ضمن الطرق الحضرية عند دخول المدينة.

و الحدود وهو المدخل الشمالي الشرقي للمدينة يربطها بالكويف متجها نح :82الطريق الوطني رقم 
 التونسية ويشهد حركية متوسطة ترتفع بحلول فصل الصيف وهو بحالة انشائية جيدة .

 الطرق الوالئية: 1-2

 .تربط المدينة ببلدية بئر مقدم والشريعة وهو في حالة جيدة (08) توجد طريق والئية واحدة

  

                                                 
 2016مارس  22عمل ميداني يوم  1
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 شبكة الطرق الوطنية لمدينة تبسة (:10صورة رقم )

 

 google earth المصدر:

 الطرق الحضرية: -1-3

تعتبر الطرق شريان النسيج العمراني والمسؤولة على تغذية كل األجزاء المكونة لها فبواسطتها تسهل 
 عملية التنقل وحركة المرور داخلها والجدول التالي يوضح شبكة الطرق الحضرية للمدينة:
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 ( مدينة تبسة: الطرق الحضرية09الجدول رقم )

 اسم الطريق الطول /م العرض/م استغالل الحالة السرعة كم/سا
 األمير عبد القادر 1488 20 اتجاهين جيد 40
 10الطريق الوطني رقم  8582 22 اتجاهين جيد 50
 عوايطية الطاهر 1525 20 اتجاهين وسط 40
 واد هالل 1642 16 اتجاهين وسط 40
 الطريق االستراتيجي 2216 16 اتجاهين جيد 40
 الجرف 1548 18 اتجاهين وسط 40
 بالقاسم يوسف 1676 18 اتجاهين جيد 40
 عشي خليل 3379 18 اتجاهين جيد 40
 16الطريق الوطني رقم  1987 20 اتجاهين وسط 50
 شريفالد و العقيد محم 693 14 اتجاهين جيد 30
 كركال 329 12 اتجاهين وسط 30
 بهلول رشيد 1666 14 اتجاهين وسط 30
 1960 ديسمبر 11  446 12 اتجاهين جيد 30
 بولكرم إبراهيم 562 14 اتجاهين جيد 30
 ةبي الصغير يبلعر  636 16 اتجاهين جيد 40
 الهواري بومدين 1363 18 اتجاهين جيد 40
 السبيكي محمد 990 14 اتجاهين جيد 40
 وفيقصيادة ت 2038 12 اتجاهين جيد 40

 مديرية النقل+معالجة معطياتالمصدر: 

بولكرم  ،عشي خليل ديسمبر، 11هذه الطرق تضم عموما كثيرا من النشاطات التجارية خاصة 
 إبراهيم والتي تزيد بشكل كبير من حجم التنقالت.
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 مفترقات الطرق: -1-4

 مدينة تبسةلمفترقات الطرق : (10الجدول رقم )

 اسم المفترق عدد االضلع النوع
 المغربسينما  04 نقطة دوران واضواء ثالثية

 النسر 04 أضواء ثالثية
 الجرف 04 نقطة دوران
 العربي التبسي 04 نقطة دوران

 كركال 03 بدون نقطة دوران
 باب كركال 03 بدون نقطة دوران

 رضا حوحو 04 نقطة دوران
 الرمونط 04 نقطة دوران
 الكنيسية 04 نقطة دوران

 الجمارك 04 بدون نقطة دوران
 قسنطينةطريق  04 نقطة دوران
 طريق عنابة 04 نقطة دوران
 طريق الكويف 04 نقطة دوران

 مديرية النقل +معالجة معطيات المصدر:

 المحوالت: -1-5

المحول الوحيد الموجود بالمدينة والذي انشئ لتفادي االليات والشاحنات الثقيلة الى وسط المدينة اال 
التوسع العمراني للمدينة الى احتوائه مما خلق مشاكل انه اصبح يشكل عائقا في الوقت الحالي حيث ادى 

عدة ما ادى الى انشاء محول جديد يبدا عند نقطة تقاطع المحيط العمراني الى ان يخرج منه بالجهة 
 الشرقية.

 الجسور: -1-6

 4جسرا وانشئت لتفادي االودية التي تمر بالمدينة او لوجود السكك الحديدية اهمها 11يوجد بالمدينة 
تقع في وسط المدينة وتعتبر كنقاط  (الواقع بتقاطع المحول وطريق قسنطينة)سور والممر السفلي ج

 استدالل وهي كاالتي: 
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 الجسر الواقع بتقاطع السكة الحديدة مع المحول  -

 الجسر الواقع على مستوى شارع العقيد محمد الشريف  -

 الجسر الواقع على مستوى شارع عوايطية الطاهر  -

 رزق اهلل الواقع على مستوى شارع حشيشي الشريف بباب الزياتين  جسر -

 المواصالت:-2

 النقل الحضري الجماعي من طرف المؤسسة العمومية: 2-1

 تملك المدينة سبعة خطوط حضرية والممثلة في الجدول التالي:

 

 مدينة تبسة الخطوط الحضرية للمؤسسة العمومية . (:أ-11جدول رقم )

  مديرية النقل +معالجة معطيات المصدر:

 

 

 

 عدد الحافالت الوقت المستغرق )د( الخط )كلم(طول  اسم الخط
 3 17 5 الميزاب-محطة النسر

 6 30 14 حي أول نوفمبر–محطة النسر 
 4 30 9 حي فاطمة الزهراء–محطة النسر 

 7 25 10 محطة النسر حي العربي التبسي
 5 25 10 حي الروكاد–محطة النسر 

 4 25 6 حي البساتين-محطة النسر
 2 35 18 المحطة الجديدة–محطة النسر 
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 النقل الحضري الجماعي من طرف الخواص: 2-2

 يملك القطاع ستة خطوط فقط والمتمثلة في الجدول التالي:

 (: مدينة تبسة الخطوط الحضرية للقطاع الخاصب-11جدول رقم )

 2016ماي 16عمل ميداني يوم  مديرية النقل +المصدر: 

 :سيارات األجرة –النقل الحضري  2-3

تنطلق كلها من وسط المدينة  خطوط خاصة بالنقل بواسطة سيارات األجرة 5تملك مدينة تبسة 
المحطة  –المحطة القديمة  –حي أول نوفمبر  –حي جبل الجرف  –وصوال إلى أحياء: فاطمة الزهراء 

 الجديدة.

 أجرة اتسيار محطة (: 11صورة رقم )

 

 : من التقاط الطالبةالمصدر

  ( توضح خطوط النقل الحضري لمدينة تبسة.10والخريطة رقم )

 عدد الحافالت الوقت المستغرق )د( طول الخط )كلم( اسم الخط
 2 / 5 الميزاب-محطة السكة الحديدة 

 4 / 14 حي أول نوفمبر–محطة السكة الحديدة 
 2 / 9 حي فاطمة الزهراء–محطة السكة الحديدة 
 3 / 10 حي العربي التبسي-محطة  السكة الحديدة 

 1 / 10 حي الروكاد–محطة  السكة الحديدة 

 2 / 6 حي البساتين-محطة  السكة الحديدة 
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 (: خطوط النقل الحضري لمدينة تبسة10خريطة رقم )

 

 : مديرية النقلالمصدر
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II-   مشاكل النقل الحضري 

 :على مستوى شبكة الطرق تبسةتدفقات حركة المرور لمدينة  -1

نالحظ أن تدفق  (15رقم ) الصورةان شبكة طرق مدينة تبسة تعرف حركة مرور عالية ومن خالل 
 حركة المرور تنقسم الى:

 مركبة في الساعة: 1500حركة مرور تفوق -
 الطرق التالية: والتي تم رصدها في 
سكن ومن ثانوية  600الجامعي وحي في جزئه المار أمام المجمع  10 على الطريق الوطني رقم ▪

 سعدي الصديق الى مفترق ساحة الجمارك.
على مستوى شارع عشي خليل وبالتحديد من مفترق طريق قسنطينة الى غاية مسجد عائشة أم  ▪

 المؤمنين.

 تدفق حركة المرور على مستوى شارع عشي خليل :(12صورة رقم )

 

 : من التقاط الطالبةالمصدر
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 لقاسم يوسف من المعهد اإلسالمي الى مفترق طرق الجرف.على مستوى طريق ب ▪
 على مستوى طريق واد هالل من مفترق سينما المغرب الى غاية محطة الخدمات )بن حدة(. ▪
 مركبة في الساعة: 1500-1000حركة مرور بين -

 وهي تشمل الطرق التالية:
)جامعة العربي التبسي( الى وبالتحديد من مدخل المدينة  10على مستوى الطريق الوطني رقم  ▪

 سكن. 600غاية مفترق طرق حي 
 على مستوى شارع عشي خليل من مسجد عائشة الى غاية الممر السفلي طريق عنابة. ▪

 2 تدفق حركة المرور على مستوى شارع عشي خليل(: 13صورة رقم )

 

 : من التقاط الطالبةالمصدر
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 الى غاية الممر السفلي طريق قسنطينة. على مستوى شارع بلقاسم يوسف من المعهد االسالمي ▪
 على طول شارع األمير عبد القادر. ▪
( أو ما يطلق عليه بالرموط الى غاية chameaux 3طريق عوايطية  الطاهر من مفترق طرق ) ▪

 الممر السفلي طريق عنابة.
 مديرية سونلغاز(. –كل من شارع الجرف وشارع واد هالل )مقر الوالية  ▪
 .  la brècheم بين مفترق ساحة النسر والى غاية حديقة طريق بولكرم إبراهي ▪

 مركبة في الساعة(: 1000-500حركة مرور بين )
 وهي تشمل الطرق التالية:

 جزء من شارع واد هالل بين مقر الوالية ومفترق ساحة النسر. ▪
 د الشريف بين مفترق ساحة النسر الى غاية ساحة الجمارك.و شارع العقيد محم ▪
)حي الرموط( بين مفترق طرق الجمارك  ةعرفة العيد وطريق بلعريبي الصغير  كل من طريق بن ▪

 ومفترق محطة بن حدة.

 (: تدفق حركة المرور على جانب باب كركال14صورة رقم )

 

 : من التقاط الطالبةالمصدر

 طريق عوايطية الطاهر من مفترق طرق الرموط الى غاية جسر رزق اهلل. ▪
 السفلي طريق عنابة الى غاية مفترق  طريق الكويف.شارع عشي خليل من الممر  ▪
 شارع جبل الجرف من االستعجاالت الى غاية مديرية سونلغاز. ▪
 د الشريف.و شارع أحمد قبلة الذي يربط بين شارع الهواري بومدين وشارع العقيد محم ▪
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(: تدفقات حركة المرور لمدينة تبسة15)صورة رقم   

 

 

 : من انجاز الطالبةالمصدر

 

 :على مستوى مفترقات الطرق تدفقات حركة المرور لمدينة تبسة -2
 مركبة في الساعة: 4000حركة مرور تفوق -

 مفترقات طرق للمدينة خاصة أوقات الذروة: 3وهي تميز 
تقاطع شارع األمير عبد القادر وشارع راجعي عمار مع شارع بلقاسم يوسف والذي سجل تدفق  •

 عةمركبة في السا 4737روري قدر بـم
ل تدفق مروري قدر جتقاطع سينما المغرب )شارع واد هالل/شارع األمير عبد القادر( حيث س •

 مركبة في الساعة. 4177بـ
 4173ـتقاطع شارع راجعي عمار مع الشارع المؤدي الى سكنسكسا وقد قدرت حركة المرور ب •

 .مركبة في الساعة
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 مركبة في الساعة : 4000-3000حركة مرور بين  -

 مفترقات والجدول التالي يوضح ذلك: 6وهي تضم 

 مدينة تبسة حركة المرور على مستوى مفترقات طرق :(أ-12جدول رقم )

 حركة المرور )مركبة في الساعة ( اسم المفترق
 3862 مفترق الرمونط

 3812 مفترق طرق النسر
 3692 مفترق طرق الجمارك

 3115 مفترق طرق محطة الخدمات بن جدة
 3087 الروكاد مع طليق المطارتقاطع طريق 

 3023 مفترق طرق االستعجاالت

         2016ماي  13 عمل ميداني المصدر:

 مركبة في الساعة: 3000-2000حركة مرور بين -

 وهي تسجل في العديد من المفترقات والجدول التالي يوضح ذلك :

 مدينة تبسة ( حركة المرور على مستوى مفترقات طرقب-12جدول رقم )

 حركة المرور )مركبة في الساعة ( اسم المفترق
 2996 شارع الهواري بومدين

 2470 مفترق طرق مقر الوالية
 2241 مفترق طرق سونلغاز

 2110 مفترق بنك البدر

 2016ماي  14عمل ميداني يوم المصدر: 
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 االختناقات المرورية في مدينة تبسة:-3

حركة المرور وهي ما يطلق عليها بالنقاط السوداء والجدول تعاني مدينة تبسة من عدة نقاط تعيق 
 التالي يوضحها:

 ةمدينة تبسفي النقاط السوداء ( 13جدول رقم )

 اسم الطريق أسباب االختناق وقاتاأل 

الخروج من مفترق طرق  - جود محطة خدمات في مدخل المفترق و  أوقات الذروة
 صعب على فرع شارع األمير عبد القادر

طريق مفترق 
 قسنطينة

معظم أوقات  
 اليوم

احتالل ممر حركة المرور من طرف السيارات التي تتخذ منها 
عبور المشاة الطريق لعدم وجود ممرات  - موقف لعدم وجود مواقف

 للراجلين

شارع األمير عبد 
 القادر

معظم أوقات 
 اليوم

التخطيط الغير مناسب لهذا المفترق في ظل وجود حركة مرور 
 كثيفة

مفترق طرق 
 الجمارك

معظم أوقات 
 اليوم

مخرج لمحطات سيارات مدخل و  - عبور المشاة غير المنضبط
 جيدة للمفترقالالهندسة غير  - األجرة

مفترق سينما 
 المغرب

معظم أوقات 
 مفترق طرق النسر هندسة سيئة للتقاطع اليوم

 أوقات الذروة
المدارس  عبور مشاة كبير )البنوك - الهندسة السيئة للمفترق

 مفترق طرق البدر ...الخ(

 دخول وخروج  خدمات الطوارئ )سيارات اإلسعاف( أوقات الذروة
مفترق طرق 
 االستعجاالت

معظم 
 األوقات

 شارع عشي خليل تركز تجاري  كبير

مفترق طرق محطة  تواجد محطة الخدمات في قلب المفترق - هندسة سيئة أوقات الذروة
 الخدمات

معظم أوقات 
 اليوم

احتوائه على محطة  - تركز تجاري كبير خاصة التجارة الفوضوية
 وجود معبر للسكة الحديدية - النقل الحضري للحافالت

ديسمبر  11طربق 
1962 

 2016ماي 17 مديرية النقل +عمل ميداني يوم المصدر: 
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 المشاكل المتعلقة بالمحطات والمواقف -4

 المحطات -4-1
من االكتظاظ وسوء التنظيم لكونها فوضوية متواجدة على حواف الطرق تعاني محطات مدينة تبسة 

أما بالنسبة للمحطة الجديدة التي لم يمر وقت كبير على افتتاحها اال أنها لم تغطي العجز على مستوى 
 :قطاع النقل وهى تعاني من عدة مشاكل أهمها

 (: محطة فاطمة الزهراء16صورة رقم )

 
 الطالبة: من التقاط المصدر

 غياب ظروف االمن والسالمة للمسافرين كونها متواجدة خارج  التجمع السكاني. •
 غياب عنصر النظافة. •
 ازدحام ناتج عن ضيق المحطة. •
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 المواقف -4-2

 اعدام مواقف مهيئة في معظم النقاط . •
 نقص أماكن ونقاط التوقف خاصة وسط المدينة . •
موجودة حيث يستعمل السائقين الطريق كموقف أماكن التوقف لبعض خطوط سيارات األجرة غير  •

 المحطة الجديدة المحطة القديمة ". -'''خط فاطمة الزهراء 

 (: موقف سعدي الصديق17صورة رقم )

 

 : من التقاط الطالبةالمصدر

 المشاكل المتعلقة بالمواصالت -5

 عدم االنتظام في وقت ومدة السير واالنتظار خاصة النقل الجماعي  الخاص  •
 كثرة وتعدد المواقف للحافالت خالل مدة الرحلة مما يزيد من وقتها. •
 ظهور مشاكل السيارات غير المرخصة  •
 جميع التوقفات النهائية لخطوط النقل الحضري تعاني من مشكل عدم التهيئة •
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 عدم تطبيق فعلي لمخطط النقل والذي يبقى حبر على ورق . •

 مشاكل متعلقة بالمواصالت(: 18صورة رقم )

 

 : من التقاط الطالبةالمصدر
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III- أسباب أهم مشاكل النقل الحضري في مدينة تبسة فةتقييم معر 

لجأت الى الدراسة الميدانية والتي  لغرض معرفة أسباب حدوث االختنافات المرورية في مدينة تبسة
مجال الدراسة ثم تمثلت في استعمال أسلوب االستمارة االستبيانية التي تم توزيعها على عينة من سكان 

قمت بتحليل نتائجها وذلك بغية معرفة األسباب الرئيسية لمشكل االختناقات المرورية التي تعاني منها 
 مدينة تبسة.

 منهجية الدراسة وخطواتها:-1

 تقديم عينة الدراسة:-1-1

الدراسة أوال يقتضي تحديد األسلوب الذي يتم استخدامه في جمع بيانات الدراسة تحديد مجتمع عينة 
 وهذا ما تم تحديده على النحو التالي:

 تحديد مجتمع الدراسة: -

هو باعتبار أن الدراسة تتعلق بمشكل االختناق المروري الذي تشهده مدينة تبسة فان مجتمع الدراسة 
الذي ينصب عليهم االهتمام في دراسة أو بحث معين أي بمعنى آخر هو جميع مجموع العناصر واألفراد 

العناصر التي تتعلق بها مشكلة البحث ومجتمع البحث لهذه الدراسة والمتعلقة باالختناق المروري هو 
 مستخدمي الطريق من سائقين ومسافرين.

 تحديد عينة الدراسة:-

نظرا لضخامة مجتمع الدراسة ولضيق الوقت وارتفاع تكاليف الدراسة فقد استخدمت أسلوب العينة 
نسخة من االستمارة ووتوزيعها على مستخدمي الطريق على مستوى طرق  100العشوائية باستعمال 

أيام مع االستعانة بأفراد العائلة وبعض  10وشوارع المدينة في جميع األوقات حيث دامت مدة العمل 
 الزميالت  في عملية التوزيع.

 المنهج المتبع لجمع البيانات والمعلومات:-1-2

بد من تحديد المنهج المتبع في جمع البيانات والمتمثل في قبل عرض البيانات وتحليلها كان ال
 مجموعة من األدوات المختلفة لغرض جمع أكبر عدد ممكن من المعطيات المرعوب الوصول اليها وهي:
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استخدمت أسلوب المالحظة للتشخيص المباشر لمشاكل النقل الحضري المالحظة:  -1-2-1
 ها وكيفية تعامل مستخدمي الطريق مع هذا المشكل .ومالحظة االختناقات المرورية ووقت حدوث

باعتبار االستمارة من أكثر الوسائل استعماال في جمع البيانات فقد استعنت  االستبيان: -1-2-2
بها من خالل تصميم استمارة استبيان والتي وجهت الى مستخدمي الطريق ومع العلم أنني لم أتطرق الى 

معرفة أسباب حدوث  اعتمدت على طرح أسئلة مباشرة بغية الوصول الىتقسيم االستمارة الى محاور بل 
 االختناقات المرورية في مدينة تبسة.

 Microsof 2013 برنامج لقد اعتمدت في معالجة بيانات الدراسة علىأدوات التحليل االحصائي: -1-3
 Excel  . خاصة فيما يخص التمثيالت البيانية واستخدام الدوائر النسبية 

 تحليل نتائج االستمارة االستبيانية المتحصل عليها من عينة الدراسة: -2

 معلومات شخصية: 2-1

 الجنس: 2-1-1

 (: يمثل تغير أفراد العينة حسب متغير الجنس07الشكل رقم )

 

 من اعداد الطالبة  :المصدر

 ذكر % من أفراد العينة هم من جنس96من خالل تحليل نتائج االستمارة  نالحظ أن نسبة  التحليل:
% هم من جنس أنثى وبالتالي يمكن القول أن الجنس المستخدم للطريق هم الرجال )عدم 6في حين 

 سياقة المرأة للسيارة (.

96%

4%

ذكر  أنثى 
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 السن: -2-1-2

 توزيع أفراد العينة حسب متغير السن. (:08الشكل رقم )

 

  من انجاز الطالبةالمصدر: 

- 18% من أفراد العينة سنهم يتراوح بين 91من خالل تحليل نتائج االستمارة نالحظ أنالتحليل: 
 60سنة أما فيما يخص أفراد العينة الذي بفوق سنهم  18% فقط سنهم أقل من  3سنة في حين نجد  60

 .البة في العينة هي فئة الشبابالغ% ومن هنا يمكن القول أن الفئة 6 ـسنة فتقدر النسبة ب

 المهنة:  -3

 توزيع أفراد العينة حسب المهنة (:09الشكل رقم )

 

  من انجاز الطالبةالمصدر: 

3%

91%

6%

سنة 18أقل من 

سنة 60-18من 

سنة60أكبر من 

67%

23%

10%

موظف 

طالب 

أمال حرة 
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% من أفراد العينة موظفين في 67من خالل تحليل نتائج االستمارة نالحظ أن نسبة التحليل :  
% ومن هنا يمكن 10االعمال الجرة فنسبتها % من أفراد العينة من الطلبة أما فئة 23حين نجد نسبة 

 القول أن سبب التنقل هو العمل أو الدراسة.

 الحالة العائلية:   -4

 (: توزيع أفراد العينة حسب متغير الحالة العائلية10الشكل رقم )

 

 : من انجاز الطالبةالمصدر

أفراد العينة هي الفئة العزباء من خالل تحليل نتائج االستمارة نالحظ أن الفئة األكبر من التحليل:  
% وأسباب الزواج راجع الى القدرة 47ـ% في حين نجد نسبة المتزوجين في العينة تقدر ب53ـبنسبة تقدر ب

 المالية.

 مكان اإلقامة: -5

 (: توزيع أفراد العينة حسب متير مكان اإلقامة11الشكل رقم )

 

 انجاز الطالبة المصدر:

; 47%53%

متزوج  أعزب 

1%

55%
44% وسط المدينة 

ضواحي المدينة 

خارج المدينة 
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% من أفراد العينة من ضواحي 55نتائج االستمارة نالحظ أن نسبة من خالل تحليل التحليل:  
% من أفراد العينة من خارج المدينة أما فيما يخص أفراد العينة من وسط 44المدينة في حين نجد نسبة 

% ومن هنا يمكن القول أن معظم تدفقات حركة المرور تأتي من 1ـالمدينة فنسبتهم ضئيلة جدا تقدر ب
 خارج المدينة.

 الى أين الوجهة: -7

 ( : توزيع أفراد العينة حسب الوجهة12الشكل رقم )

 

  من انجاز الطالبةالمصدر: 

% من أفراد العينة 95من خالل تحليل نتائج االستمارة االستبيانية نالحظ أن نسبة التحليل:  
فراد العينة % وجهتهم أغراض أخرى أما بالنسبة أل2وجهتهم هو مركز المدينة في حين نجد فقط نسبة 

% ومن هنا يمكن القول أن مركز مدينة تبسة ال يزال مركز 3التي وجهتهم هي زيارة األقارب تقدر بنسبة 
 حياة فهو يستحوذ على معظم التجهيزات والمرافق المستقطبة لألفراد بصفة يومية.

 :تستعمل/أي  وسيلة نقل تملك -8

 وسيلة النقل المملوكةتوزيع أفراد العينة حسب نوع  (:13الشكل رقم )

 

  من انجاز الطالبةالمصدر: 

مركز المدينة 
95%

زيارة األقارب 
3% أغراض أخرى 

2%

مركز المدينة 

زيارة األقارب 

أغراض أخرى 

سيارة 
خاصة 

70%

سيارة أجرة 
23%

حافلة 
7%

سيارة خاصة 

سيارة أجرة 

حافلة 
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من أفراد العينة يملكون سيارة  %70من خالل تحليل نتائج االستمارة نالحظ أن نسبة التحليل:  
% في حين نجد نسبة 23ـخاصة أما بالنسبة ألفراد العينة الذين يملكون سيارة أجرة فالنسبة تقدر ب

ومن هنا يتبن أن امتالك السيارة الخاصة في ارتفاع كبير مع غياب % 7ـالحافالت ضعيفة جدا تقدر ب
 الجماعي وهذا ما يؤدي الى الزيادة في حركة المرور على مستوى الطرقات. للوسائل النق

 المدة المستغرقة خالل التنقل: -8

 (: توزيع أفراد العينة حسب المدة المستغرق خالل التنقل14الشكل رقم )

 

 : من انجاز الطالبة المصدر
% من أفراد العينة 66من خالل تحليل نتائج االستمارة االستبيانية نالحظ أن نسبة التحليل :  

% من أفراد العينة ينتقلون في مدة زمنية 34يستغرقون وقت طويل خالل تنقلهم في حين نجد نسبة 
نا يمكن القول على أنه يوجد متوسطة أما فيم يخص االنتقال في مدة زمنية قصيرة فهي معدومة ومن ه

 حركة مرور كبيرة تعيق التنقل.

 حالة المركبات ووسائل النقل: -9

 (: توزيع أفراد العينة حسب رأيهم في حالة المركبات ووسائل  النقل الموجودة15الشكل رقم)

 

  من انجاز الطالبةالمصدر: 

; 34%

66%

قصيرة 

متوسطة 

طويلة 

12%

47%

41% قديمة 

متوسطة 

جيدة 
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من أفراد العينة يرون أن حالة  %12من خالل تحليل نتائج االستمارة نالحظ أن نسبة التحليل:  
% فهم 47% من أفراد العينة يرونها في حالة جيدة أما نسبة 41المركبات قديمة في حين نجد نسبة 

 يرونها متوسطة ومن هنا يمكن القول أن أغلب المركبات هي في حالة متوسطة. 

 حالة الطرقات من حيث التعبيد: -10

 سب حالة الطرقات من حيث التعبيد(: توزيع أفراد العينة ح16الشكل رقم )

 
  من انجاز الطالبةالمصدر: 

% من أفراد العينة يجدون أن حالة 55من خالل تحليل نتائج االستمارة نالحظ أن نسبة التحليل:  
% فهم 19% من أفراد العينة يجدونها في حالة رديئة أما نسبة 26الطرق متوسطة في حين نجد نسبة 

 كن القول أن حالة طرقات مدينة تبسة على العموم هي في حالة متوسطة.يرونها جيدة ومن هنا يم

 عدد المواقف على مستوى طرق المدينة:-11

 (: توزيع أفراد العينة حسب متغير عدد المواقف على مستوى طرق المدينة17الشكل رقم )

 

 من انجاز الطالبةالمصدر: 

19%

55%

26%
جيدة 

متوسطة 

رديئة 

كافي 
0%

غير كافي 
100%

كافي 

غير كافي 
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% من أفراد العينة يتفقون على 100نسبة من خالل تحليل نتائج االستمارة نالحظ أن التحليل:  
الذي  أن عدد المواقف غير كافي على مستوى الطرق وبالتالي التوقف العشوائي على ممر حركة المرور

 يؤدي الى عرقلة الحركة.

 وجود  التصدعات والتشققات على مستوى األرصفة: -12

 تصدعات في األرصفة(: توزيع أفراد العينة حسب رأيهم في حالة وجود 18الشكل رقم )

 

  من انجاز الطالبةالمصدر: 

% من أفراد العينة يرون أن هناك 100من خالل تحليل نتائج االستمارة نجد أن نسبة التحليل:  
تشققات وتصدعات على مستوى األرصفة مما يؤدي هذا األخير الى المشي في الطريق وبالتالي اختالط 

 وبالتالي عرقلة للحركة.حركة المشاة بالحركة الميكانكية 

 وجود إشارات مرور على مستوى الطرقات: -13

 (: توزيع أفراد العينة حسب رأيهم في وجود إشارات مرور على الطرق19الشكل رقم )

 

  من انجاز الطالبة المصدر:

100%

0%

نعم 
100%

ال
0%

نعم 

ال
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% يتفقون على أن إشارات المرور 100من خالل تحليل نتائج االستمارة نجد أن نسبة التحليل:  
 على مستوى الطرق. موجودة

 وضع إشارات المرور في مكانها المناسب:-13

 (: توزيع أفراد العينة حسب رأيهم في وضع إشارات المرور في مكانها المناسب20الشكل رقم )

 

  من انجاز الطالبةالمصدر: 

% من أفراد العينة يتفقون على أنها 27من خلل تحليل نتائج االستمارة نجد أن نسبة التحليل:  
وهذا دليل  انها غير موضوعة في المكان المناسب، %73في حين يرى  موضوعة في مكانها المناسب

 عرقلة للحركة.تسبب شوائي لها من قبل الهيآت المعنية وبالتالي ععلى الوضع ال

 الشعور بالضيق والقلق أثناء التنقل  -15

 عند التنقل (: توزيع أفراد العينة حسب رأيهم بالشعور بالضيق21الشكل رقم )

 

  من انجاز الطالبةالمصدر: 

73%

27%

ال

نعم

نعم 
98%

ال
2%

نعم 

ال
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% من أفراد العينة يشعرون بالضيق 98من خالل تحليل نتائج االستمارة نجد أن نسبة التحليل:  
% من أفراد العينة ال يشعرون بذلك ومن هنا يمكن القول أن هذا راجع 2والقلق عند تنقلهم في حين نسبة 

 الطرق.الى حركة المرور البطيئة على مستوى 

 وجود إشارات لضبط السرعة عند التدرج في مستوى الطرق  -17

: توزيع أفراد العينة حسب رأيهم في وجود إشارات ضبط السرعة عند التدرج في (22)الشكل رقم 
 مستوى الطرق

 

  من انجاز الطالبةالمصدر: 

% من أفراد العينة أنهم 100من خالل تحليل نتائج االستمارة االستبيانية  نجد أن نسبة التحليل:  
يتفقون على أنه ال يوجد إشارات لضبط السرعة عند التدرج في الطرق وهذا راجع الى غياب دور 

 السلطات 

 عدد الشوارع والطرقات مقارنة بالسنوات الماضية  -18

 ينة حسب رأيهم في عدد الطرق مقارنة بالسنوات الماضيةتوزيع أفراد الع :(23الشكل رقم )

 

  من انجاز الطالبةالمصدر: 

0%

100%

نعم 

ال 

0%0%

100%

زادت 

نقصت 

نفس الطرق 
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% من أفراد العينة يتفقون على 100من خالل تحليل نتائج االستمارة نالحظ أن نسبة التحليل:  
أن عدد الطرق مقارنة بالسنوات الماضية هو نفسه وهذا دليل على سوء التخطيط المروري من طرف 

 المعنية. الجهات

 عدد السيارات مقارنة بالسنوات الماضية: -19

 (: توزيع أفراد العينة حسب رأيهم في عدد السيارات مقارنة بالسنوات الماضية24الشكل رقم )

 

 الطالبة من انجازالمصدر: 

% من أفراد العينة يرون أن عدد السيارات 100من تحليل نتائج االستمارة نجد أن نسبة التحليل:  
 زيادة مقارنة بالسنوات الماضية وهذا دليل على الزيادة في الطلب على النقل.في 

  

100%

0%0%

في زيادة 

في نقصان 

نفس العدد
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ومن خالل تحليل جميع أسئلة االستمارة االستبيانية تم التوصل الى معرفة أساب حدوث االختناقات 
 المرورية  التي تشهدها مدينة تبسة وهي كالتالي: 

 ؛حالة السيئة لمعظم طرقات المدينةال

(: الحالة السيئة لطرقات مدينة 19صورة رقم )
 حي فاطمة الزهراء –تبسة 

(: الحالة السيئة لطرقات مدينة تبسة 20صورة رقم )
 حي طريق قسنطينة –

  

 : من التقاط الطالبةالمصدر

 ؛على مستوى طرق وشوارع المدينة عدم توفر مواقف للسيارات

حركة المشاة بالحركة التشققات والتصدعات الموجودة على مستوى األرصفة وبالتالي اختالط 
 ؛الميكانيكية
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 (: التشققات على مستوى األرصفة21صورة رقم )

 

 : من التقاط الطالبةالمصدر

 ؛الشوارعوجود إشارات مرور غير كافية على مستوى الطرق و 

 ؛اإلشارات من طرف الجهات المعنية مناسب لهذهالغير الوضع 

 إشارة ضوئية في مفترق طرق(: 22صورة رقم )

 

 : من التقاط الطالبةالمصدر
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 ؛بقائها على حالها من حيث العددزيادة في عدد السيارات كل سنة يقابله عدم تغير في عدد الطرق و 
 (: زيادة عدد السيارات23صورة رقم )

 
 : من التقاط الطالبةالمصدر

 ؛ب الوعي المروري لدى السائقينغيا
 (: غياب الوعي المروري24صورة رقم )

 
 : من التقاط الطالبةالمصدر

 ؛جانب اإلعالمي بالسالمة المروريةغياب ال
 .ات المستقطبة لالفراد بصفة يوميةبقاء مركز المدينة مركز حياة يستحوذ على أغلب التجهيز 

 (: مركز المدينة25صورة رقم )

 
 التقاط الطالبة : منالمصدر
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IV-  واالقتراحاتالحلول  

 الحلول  -1
 على مستوى الطرق:  -1-1
 إعادة تهيئة وتعبيد الطرقات التي هي في حالة سيئة. ✓
 .تزويدها بالتأثيث الحضريتبليط األرصفة و  ✓
العمل على انشاء جميع الشبكات التقنية قبل تعبيد الطرقات وذلك من أجل تفادي الحفر المستمر  ✓
 .للطرقات
 .انجاز بعض المحوالت الجديدة ✓
 .العمل على توسيع طرق وسط المدينة ✓
 .الصيانة الدورية لجميع الطرق ✓

 على  مستوى مفترقات الطرق: -1-2

 .لسيارات بالقرب من مفترقات الطرقالحد من توقف ا ✓
 .ى مفترقات الطرق المهمة بالمدينةوضع إشارات المرور عل ✓
 .لضمان الرؤية الجيدةعلى الحواف  تقليم األشجار الموجودة ✓

 على مستوى إشارات المرور:  -1-3

 .لالزمةتهيئة شبكة الطرق باالشارات العمودية واألفقية ا ✓
 .ع هذه اإلشارات في مكانه المناسبوض ✓

 على مستوى حركة الراجلين: 1-4

تهيئة مدرجات على الطرق ذات الكثافة المرتفعة بحيث تجذب المشاة للمرور على هذه  ✓
  .المدرجات
 تزويد األماكن األكثر كثافة لحركة المشاة بممرات الراجلين على مستوى: ✓
 .المحاور الرئيسية )الطرق األولية والثانوية( •
 .بجوار التجهيزات التعليمية •
 .حركيةالبجوار التجهيزات اإلدارية والثقافية ذات  •
 في نقاط توقف النقل الجماعي. •
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ز مشاة مستعملي من أجل ضمان اجتيا اقتراح تخفيض مستوى الرصيف عن الممرات وهذا ✓
 .الكراسي المتحركة

 .المفترقاترسم ممرات الراجلين على مستوى الطرق و  ✓

 مستوى المحطات الحضرية على-1-5
تجهيز المحطة بوسائل االعالم والتوجيه الفادة مستعملي هذه المحطة بالمعلومات الالزمة عن  ✓
 كل خط.
أمنية للراجلين داخل المحطة عند دخول وخروج ضمان شروط مالئمة للسائقين وظروف  ✓
 الحافالت.
اختيار موقع المحطة الحضرية باالعتماد على دراسات تقنية حديثة وتحويل محطات توقف  ✓

سيارات األجرة والنقل الجماعي الموجود بوسط المدينة خارج النسيج العمراني للتخفيف من فوضى 
 .االزدحام في الطرق المؤدية اليها

 حظائر توقف السيارات لتجنب توقفها على حواف الطرق.انجاز  ✓

 ري والتنظيمي:يعلى المستوى التسي-1-6

فتح فروع للتجهيزات العمومية وانشاء تجهيزات جديدة عبر مختلف أحياء المدينة لتخفيف الضغط  ✓
 على مركز المدينة.

استعمال السيارة تخفيف من تشجيع المواطنين على استعمال النقل الجماعي وذلك من أجل ال ✓
 .الخاصة
ن الوعي المروري لمستخدمي تحسي لاستعمال وسائل االعالم واعداد برامج تحسيسية من أج ✓
 .الطريق
تنظيم شبكة النقل وذلك باعداد مخطط للنقل الحضري وربطه بمخطط الحركة والمرور قصد  ✓

 .تخفيف من اختناق الطرق بالمركباتال
 .التوقف في أماكن ممنوعة سن عقوبات على سائقي السيارات عند ✓
 الصيانة الدورية للهياكل القاعدية.  ✓
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 االقتراحات-2

 اقتراح بعض التعديل على شارع األمير عبد القادر: -2-1

 اقتراح اعادة تهيئة شارع األمير عبد القادر (:26صورة رقم )

 

 انجاز الطالبةالمصدر: 
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 :، كما يليباعتباره أحد النقاط السوداء في المدينة، إعادة تهيئة شارع األمير عبد القادراقتراح 

 ؛القضاء على الرصيف المتوسط ✓
 ؛اتجاهات بدال من أربع اآلن ثالثلغاء اتجاه واحد لتكون النتيجة إ ✓
 ؛توسيع األرصفة لتجنب اختالط الحركة الميكانيكية مع حركة المشاة ✓
، وشارع سعودي سعود انشاء مفترق طرق على مستوى تقاطع كل من شارع هواري بومدين ✓

 )المحافظة سابقا( مع شارع االمير عبد القادر.

جزء من  الشارع وبهذا تكون الحركة أكثر مرونة بالنسبة المشاة وسائقي العربات، خصوصا أن
 منطقة نشاط تجاري عالي.

 اقتراح أماكن التوقف على مستوى الطرق: 2-2

 اقتراح اماكن التوقف على مستوى الطرق (:27صورة رقم )

 

 : انجاز الطالبةالمصدر

تم اقتراح خطة جديدة لتوقف السيارات ذلك حسب تدفق حركة المرور على مستوى طرق المدينة 
 تتمثل كما يلي:
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 وقوف ممنوع:

 على مستوى شارع عشي خليل وبالتحديد مفترق طريق قسنطينة الى غاية مفترق طريق عنابة؛ -
 ؛1960ديسمبر  11شارع الجانب األيسر ل طولعلى  -
 على طول محور شارع واد هالل؛ -
من مفترق الطرق النسر إلى غاية طريق الطاهر محي  على مستوى شارع العقيد محمود الشريف -

 ؛الدين
 على طول جسر رزق اهلل؛ -
 على طول شارع بوالكرم ابراهيم؛ -
 على طول جسر ذراع األمام. -

 :وقوف مسموح

 شارع بلعريبي الصغيرة على كال الجانبين؛على طول  -
 ؛1960ديسمبر  11شارع الجانب األيمن ل على طول -
العقيد محمود الشريف في الجزء المقابل لمتوسطة فرانز فانون؛ وعلى مستوى  شارععلى مستوى  -

 الجزء الرابط بين شارع الطاهر محي الدين حتى البنك المركزي؛
 وعلى كال الجانبين؛على طول شارع المدرج الروماني  -

 :وقوف متناوب

 على طول شارع األمير عبد القادر؛ -
 على طول شارع العربي التبسي؛ -
 على طول شارع الشهداء. -

 وقوف متناوب أحادي الجانب

على مستوى األزقة الداخلية على جانبي شارع العقيد محمود الشريف، أين تتمركز مختلف  -
العدالة، المحكمة، ثانوية )مالك بن نبي( ومتوسطة االدارات من مختلف وكاالت البنوك، قصر 

بريد الجزائر، اتصاالت  القطاع العسكري، )فرانز فانون(، المستشفى المركزي خالدي عبد العزيز،
الجزائر، المركز الوطني للسجل التجاري، باإلضافة الى مكاتب عدد كبير من المحامين، 

 الموثقين والكتاب العموميين.
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  وقف تحذار ال

على مستوى شارع العقيد محمود الشريف على الجزء الممتد من البنك المركزي إلى غاية مقر  -
 وكالة بنك بدر، حيث يكون الوقوف محجوز.

 اقتراح طريق اجتنابي -2-3

 (: اقتراح طريق اجتنابي28صورة رقم )

 

 : من انجاز الطالبةالمصدر

طريق اجتنابي محيطة بالمدينة من  انجازمن أجل تخفيف الضغط على مختلف شوارع المدينة، تم 
)قسنطينة(  10الجوانب األربعة، تم انجاز الجزء الممتد من المدخل الغربي للمدينة الطرق الوطني 

)الكويف( ليصل في األخير الى  82)عنابة( والطرق الوطني  16ق الوطني رقم يليتقاطع مع الطر 
 ، ومازال جزء منه قيد االنجاز.دي()الوا 10ق الوطني يالمدخل الشرقي للمدينة الطر 
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وتم اقتراح اكمال الدائرة على الجاني الجنوبي، بإنجاز الجزء الذي يمتد خلف األحياء الجنوبية 
( ليربط في POS28العنبة ) –)الدكان( لتغطية القطب العمراني الجديد  8ليتقاطع مع الطريق الوالئي 

ليشكل في األخير حلقة دائرية تحيط بالمدينة تخفف  .16 األخير المدخل الشرقي للمدينة الطريق الوطني
 .الضغط عنها

 على مستوى إشارات المرور: -2-4

وضع أضواء مرور "ذكية" لحل مشكل االختناق المروري وتقوم الفكرة على خفض أوقات  ✓
  .االنتظار ومواءمة إشارات المرور مع تدفق السيارات

 اشارة مرور ذكية (:29صورة رقم )

 

  Google image:المصدر

تمكن باحثون في مدينة تورونتو الكندية من تصميم نظام ألضواء المرور "الذكية". وتتمثل فكرته في 
موائمة إشارات المرور الحمراء والخضراء مع التدفق الفعلي للمرور وخفض أوقات االنتظار لقادة 

المدنية ومدير مركز نظم النقل الذكية بجامعة السيارات. وقال البروفيسور باهر عبد الحي أستاذ الهندسة 
تورونتو، إن أضواء المرور تتعلم أن تكون ذكية بنفس الطريقة التي يتعلم بها الطفل الرضيع المشي. 
يذكر أن العلماء تمكنوا حتى اآلن من تحقيق االستفادة القصوى من أضواء المرور الفردية، لكن هذا 

ختناقات المرورية في التقاطعات والتي تمتد لمسافات طويلة على النظام يمكن أن يؤدي إلى حل اال
الطرق. وعن طريق تمكين أضواء المرور من أن تضبط ديناميكيا فترات الضوء األخضر والضوء األحمر 

يمكن توفير مليارات الدوالرات من خالل تقليل الوقت المهدر  -حسب التدفق الفعلي للمرور  -بنفسها 
 .الكربونيةوخفض االنبعاثات 

  

http://www.dw.com/ar/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/a-17638827
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 خالصة الفصل 

من خالل دراستنا لواقع النقل الحضري لمدينة تبسة اتضحت لنا مجموعة من المشاكل التي يعاني 
 منها القطاع.

في هذا الفصل قمت بتحديد أهم هذه المشاكل والمتمثلة في االختناق المروري مع إعطاء لمحة 
 .واالقتراحاتحلول توقعية للنهوض بهذا القطاع عن طريق مجموعة من ال
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 خـــــاتــمــــة عــــــامـة:

 تعيش جل مدن العالم تطورا مذهال في جميع المجاالت وخاصة الناحيتين السكانية والعمرانية وقد
 والمتوسطة. الكبرى المدن في خانقة حضرية أزمة ذلك عن نتج

 المدينة كالنقل باقتصاد المرتبطة منها خاصة المشاكل هذه عن بمنأى ليست الجزائر أن والشك
 مما أسبابها وتنوع وتعدد الحركة الوظائف، تداخل إلى المدن لبعض السكاني التزايد أدى فقد  الحضري

 . واالهتمام بالدراسة جديرة ظاهرة شكل

 توسع عمراني حركة شهدت التي مدينة تبسة، نجد الحجم المتوسط ذات الجزائرية المدن بين ومن
 زادت.الحضري النقل في ميدان كبيرة صعوبات عنه نتج الماضي القرن من التسعينيات بداية مع مذهل
 في التصريحات وبعض الميدانية المالحظة حيث بينت أنواعها بمختلف السكانية التحركات صعوبة من

 .ونقص في الهياكل القاعدية  التنظيم من غياب يعاني القطاع أن الميدان

 ينتظر لما كان الحضري النقل تحقيق عدم إشكال فان أي تطرح ال المدينة طبوغرافية أن علم فإذا
 التصميم بين التوافق للقطاع كعدم الوظيفيو  التنظيمي الجانب إلى محالة ال يعود األهداف من منه

 . التوقف ومحطات الالزمة اختيار المسارات في الدقة وعدم السكانية الكثافة ومتطلبات المقترح

تبسة وتحديد  مدينة في الحضري للنقل الحالية الوضعية على االطالع إلى الدراسة هذه وتهدف
أسبابها وذلك من أجل إيجاد حلول للتقليل أو الحد من هذه المشاكل  وتوضيح المشاكل التي يعاني منها 

لتجسيد وشملت هذه الحلول شبكات الطرق وذلك بإعادة والتي حرصت أن تكون من الواقع و قابلة ل
عادة االعتبار لألرصفة وتهيئتها وتجهيز المحطات الحضرية بوسائل االعالم والتوجيه  صيانتها وتهيئتها وا 

 للمسافرين و كذا انجاز حظائر توقف السيارات  لتجنب التوقف في األماكن غير المخصصة.

تحت باب النظر في وضعية النقل الحضري الحالي للمدينة ودق وبتناولي لهذا الموضوع أكون قد ف
ناقوس الخطر الى ما سيؤول له هذا القطاع مستقبال في ظل التزايد السكاني والعمراني للمدينة واتخاذ 

 .اإلجراءات والحلول قبل فوات اآلوان
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http ://ar.wikipedia.org/wiki/transport 
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 يـــث العلمـــي و البحـــم العالـــوزارة التعلي

 العربي بن مهيدي أم البواقي جامعة 

 معهد التسير و التقنيات الحضرية 

 مدن و مشروع حضري  :تخصص

 

 

                       في مدينة تبسة واقع النقل الحضري عنوان البحث :

                  

 :ستاذاأل إشراف       ةبالطال إعداد
 لرقط مليكة -                    زرقين صبرينة -

 

 

 .يــالعلم البحثرض ــلغ إالدم ــة وتستخـى سريلــومات تبقـــذه المعـه : ةــمالحظ     
 

 2016-2015 السنة الجامعية
 

 
 الوسط الحضري هذه اإلستمارة خاصة بعينة البحث في     
، د إلج دووع ى وو  روو  برط دتوو  روو    وو     د وو  طاووع نرجووب د ووط ع ووواء باوورعيا ع  وو د       

. فووا ع ر وو   ع رن  وو ، ي وو  رل ووض ب د وو  ر ووطعا ع (  X)  ببضووبو بك ووض دبضوو  ىارووع 
ب وب    و مطم راورعل ع ديوع ع   روا  ،ى ر  د نه    م ع    ر  ر  ع ر  بر   د ر ع   رع

 فقو.
 
 
 



 

 2 

 :المستجوبالبيانات الشخصية حول -
 
  نع 60ل در           نع60- 18          نع    18  ر  لا    :السن -1
 لنث                            : ك رالجنس  -2
 ربظ                      و                     ا ر ك ضالمهنة: -3

 ر زبج              لىز   الحالة العائلية :-5

     بعيا ع رط نع        م رج ع رط نع ب و ع رط نع        ضمكان اإلقامة : -6

 ز  را عرا ر                 لارعل لمرى          رر ز ع رط نعالى أين الوجهة :-7

     را م  ع    را عرجرا              : ع ي ف ع  تملك  /أي وسيلة نقل تستعمل-8

الى مكان الوصول داخل ماهي المدة الزمنية التي تستغرقها من مكان االنطالق -9

 وب  ع               ر ب وع                 :     ا  را المدينة 

 :  تبسة كيف ترى حالة المركبات ووسائل النقل الحضري في مدينة -10

 اط رع                            ر ب وع                   جط طا                  

 ر ب وع       رط ئع       طا  ج   : التعبيدث حيكيف ترى حالة الطرقات من -11

     ض    د ر          ر ب و       : هل عدد المواقف على مستوى طرق المدينة  -12

 ن م                                     :هل هناك تشققات و تصدعات على مستوى االرصفة 13

 رور متوفرة على مستوى طرق و شوارع المدينة :هل إشارات الم-14

 ن م                                                               

 ن م                                       هل هي موضوعة في مكانها المناسب : -15
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                          ن م  خالل تنقلك ها تشعر بالضيق و القلق و التوتر :-16

 هل هناك لوحات لضبط السرعة عند التدرج في مستوى الطرق داخل المدينة :                       -17

 ن م                                                                 

 كيف ترى شوارع و طرق المدينة مقارنة بالسنوات الماضية :-18

 نق                       نفس ع ورق                            زعط     

 كيف تجد عدد السيارات ووسائل النقل الحضري مقارنة بالسنوات الماضية :-19

                                                                          فا ز  طا                ع ر  بى نف ه                 فا نق                    

              

 

 شكرا لكم على حسن تعاونكم .



 نتائج االستمارة البحثية :
 
 %6سنة 60أكبر  %  91      سنة60- 18   3 %    سنة    18:    أقل من السن -1
 %4 أنثى                     % 96: ذكر     الجنس  -2
 %10 غير ذلك           % 23طالب                      % 67موظف    المهنة: -3

 %53أعزب            %  47متزوج  الحالة العائلية :-5

  %44خارج المدينة      %  55ضواحي المدينة        %1وسط المدينة مكان اإلقامة : -6

 الى أين الوجهة :  -7

 %2ض أخرىغراأ                  %3زيارة األقارب               % 95مركز المدينة    

 %70سيارة خاصة    %23سيارة األجرة     %7: الحافلة تملك  /أي وسيلة نقل تستعمل-8

ماهي المدة الزمنية التي تستغرقها من مكان االنطالق الى مكان الوصول داخل -9

 %66طويلة             % 00 متوسطة               %  34:     قصيرةالمدينة  

 : كيف ترى حالة المركبات ووسائل النقل الحضري في مدينة تبسة  -10

                  %41جديدة                %  47متوسطة                            % 12قديمة 

  كيف ترى حالة الطرقات من حيث التعبيد :-11

 %26رديئة    %  55متوسطة       % 19جيدة   

                    %100غير كافي       %00كافي   : هل عدد المواقف على مستوى طرق المدينة  -12

                    % 00ال          100%نعم   هل هناك تشققات و تصدعات على مستوى االرصفة :13



 هل إشارات المرور متوفرة على مستوى طرق و شوارع المدينة :-14

                        % 00ال                                   % 100نعم  

 %  27ال                    % 73%  نعمهل هي موضوعة في مكانها المناسب : -15

          %  2ال               %98نعم  خالل تنقلك ها تشعر بالضيق و القلق و التوتر :-16

 هل هناك لوحات لضبط السرعة عند التدرج في مستوى الطرق داخل المدينة :                       -17

                %100ال                               %00نعم                  

 كيف ترى شوارع و طرق المدينة مقارنة بالسنوات الماضية :-18

       %100نفس الطرق                  %  00نقصت                         % 00زادت 

 كيف تجد عدد السيارات ووسائل النقل الحضري مقارنة بالسنوات الماضية :-19

              %  00في نقصان                % 00المستوى نفسه               % 100في زيادة 
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 الملخص
 

فا  التتارا اي ةارا اهتماماا متااةادا  حةال تنا لتا   بحركا  المار ر دا ال الماد لقد نال االهتماا  
هاا ت تفاادى  لاا     درا اات .لك ناا  م عاا س ال ااا   ايطر حاااا الميمةاا   النااد اا  الميتقةاااا 

  الكثافا  مت  اط الجاائرةا الماد   فا  مدةنا  تب ا  التا  تمتبار ما النقال الحعار  ممرف   اقا  
غةااا  تحدةااد لهاا  الم اااكل التاا  ةمااان  منفااا القطاااس  ممرفاا   اي اابا   كااا  ماا  لجاال   لاا  

بما    مقترحا الجان  التنظةما   التقنا   كا ا غةاا  الا    المار ر  ما  لها  ها ت اي ابا  
   .م  لجل التقيةل م  ه ت الم اكل  ك ا النف   بقطاس النقل بالمدةن  االقتراحاا الحي ل 

 

 

 

 

 

 

 يةاحتالكلمات المف
 

 – حركة المرور - تبسة  –  المدينة - االختناق المروري 
 مفترقات الطرق . -لنقل الحضري ا -الطرق شبكة 
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Résumé 
 

Le trafic d'attention dans les villes dans la période récente, a reçu un intérêt 
croissant, comme prévu dans la thèse scientifique, des séminaires et des 
forums, faisant l'objet du temps. Ces études ont pour but de connaître la réalité 
des transports urbains dans la ville de Tébessa, l'un de la densité des villes 
moyennes algériennes afin de déterminer les principaux problèmes du secteur 
et connaître les raisons de l'absence de plan organisationnel et technique, ainsi 
que le manque de sensibilisation de la circulation des plus importants de ces 
raisons a proposé quelques solutions et suggestions afin de réduire de ces 
problèmes, ainsi que la promotion du secteur des transports dans la ville. 

 

 

 

 

 

 

clés-Mots 
 

La congestion routière - Ville - Tébessa - Circulation - 
Réseau routier - transport urbain - carrefour. 
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