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  تحليل ونظرة مستقبلية قصيرة األمد

  في مدينة جنين  لمخطط المواصالت

  إعداد

  احمد حسن محمد المصلح

  اشراف

  الدكتور خالد الساحلي

  الملخص

الدراسة تخطيط قصير األمد لشبكة المواصالت في مدينة جنين، ويعود ذلك إليجاد  تناولت هذه

حلول مناسبة لمشاكل المواصالت التي تعاني منها مدينة جنين، وغياب في التخطيط العام، 

العمراني والمواصالت، وكذلك تحقيق مجموعة من األهداف العامة وأهمها إعداد مخطط قصير 

  . التفصيليةاألمد إضافة لألهداف 

وقد اشتملت الدراسة على جمع المعلومات اإلحصائية المختلفة من مصادرها المختلفة، إضافةً 

وتوزيعها، وكذلك القيام بعملية التعداد المروري  تألعمال المسح الميداني بواسطة إعداد استبيانا

عشر تقاطعاً، للمركبات المختلفة والتي تمر بتقاطعات معينة حددت للدراسة وعددها أربعة 

ودراسة الواقع الحالي لشبكة الطرق ووصفها وتقييمها، وتحليل النتائج للتقاطعات المدروسة حول 

حاجتها لوضع إشارات ضوئية من خالل فحص الموجبات لوضع اإلشارات الضوئية، وتم 

لسكاني التحليل لهذه التقاطعات بعد خمس سنوات استنادا إلى أعداد من المركبات تعتمد التزايد ا

في المدينة، حيث لم يتم اعتماد اإلحصائية للمركبات من وزارة المواصالت نظراً للتذبذب في 

  .   أعداد المركبات عبر عشر سنوات سابقة

وتعود أهمية هذا البحث الى الحاجة الماسة لهذه الدراسة كل فترة زمنية نتيجة للتغيرات التي 

ينية، والعائد معظمها ألسباب سياسية واقتصادية، تظهر في المدينة كغيرها من المدن الفلسط

إضافةً لوضع الخطط المرورية بما يتعلق بالتقاطعات، وشبكة الطرق الداخلية القائمة والمستقبلية 

  .  استناداً للمخطط الهيكلي الستعماالت األراضي



ل 

ي الوضع وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات في ضوء نتائج التحليل بما يتعلق بالتقاطعات ف

الحالي والمستقبلي، وكانت النتائج عبارة عن مجموعة من المخططات للحلول المقترحة على 

التقاطعات استناداً لنتائج التحليل الحالي والمستقبلي لهذه التقاطعات، وكانت أهم التوصيات بما 

، وأما بعد يتعلق بالتقاطعات انه ال يوجد أي تقاطع بحاجه لوضع إشارة ضوئية في الوقت الحالي

خمس سنوات فان التقاطع الوحيد الذي يحقق موجبات وضع إشارة ضوئية هو تقاطع محطة 

  .النفاع

وقد اشتملت التوصيات كذلك على مخططات التجاهات الحركة المقترحة، ومواقف المركبات 

العمومي، والخصوصي، والحافالت المقترحة، وكذلك مخططات لمسارات الشاحنات والحافالت 

إلى مخطط  ترحة، والمناطق المقترحة للبيع، ومحطة مركزية مقترحة للحافالت، إضافةًالمق

  .2010هيكلي مقترح للمواصالت للعام 




