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مصر  أثر استخدام وسائل نق ل البضائع اإلستراتيجية بين المدن في  
 حجم االنبعاثاتعلي معدالت استهالك الطاقة و 

               [51] 
 (5)خالد سيف الملوك عبد اهلل -(2)نادر البير فانوس -(5)يحيي حسن أحمد

النقل البحري     لوجيا و اللوجستيات، األكاديمية العربية للعلوم والتكنو كلية النقل الدولي و ( 0
 كلية التجارة، جامعة عين شمس( 9
 

 المستخلص

يعتبر النقل الدعامة الرئيسية للنمو االقتصادى فى الدولة لما له من تأثير مباشر على 
 .المجتمع باعتباره العنصر األساسى فى نجاح خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية

ادة المستمرة فى استخدامات النقل تؤدى بدورها الىى أما من حيث المنظور البيئى فان الزي
زيادة الطلب على استخدامات الطاقة ويؤثر التوسع فى استخدام الطاقة الشك حتما على البيئىة 

ويسىىبب هىىلا التلىىوث البيئىىى ، حيىىث تىىؤثر اانبعاثىىات الناتجىىة سىىلبا علىىى الومىىع البيئىىى المحىىيط
 . االجتماعية بالدولةمررا بالغا على كافة األنشطة  االقتصادية و 

نقل البمائع نجد أن حجم الحركة يتزايىد يومىا بعىد يومىا علىى شىبكة منظومة وبالنظر الى 
الطىىرا المصىىرية بصىىورة ملحوظىىة وبالمقارنىىة نجىىد انىىه يىىنخبك ويتمىىاءل علىىى شىىبكة خطىىوط 
ة السىىكك الحديديىىة وشىىبكة المجىىارى المائيىىة النهريىىة األمىىر الىىلى نىىت  عنىىه خلىىل فىىى توزيىىع الحركىى

فىنن تركيىز ، على وسائل ومرافا النقل المختلبة مما أدى الى ظهور العديد من السىلبيات ولىللك
هلا البحث هو تقديم تحليل عن تقسيم حركة البمائع على وسائط النقل الداخلية لتقييم المىرر 
البيئىىىي والكبىىىاءة التشىىىغيلية لهىىىله الحركىىىة وللىىىك مىىىن خىىىيل انشىىىاء نمىىىول  لحسىىىاب تغييىىىر الحجىىىم 

 (.ممر مائي داخلي -سكة حديد  -طريا )نقولة بين وسائط النقل الثيث الم

وقد أومحت نتائ  البحث أنه ال يزال هنىاك اعتمىاد كبيىر علىى النقىل البىري الىلي يتطلىب 
ميجا جول من الطاقىة لنقىل كميىة مىن البمىائع لمسىافة واحىد كيلىومتر مىن البمىائع  901.019

مىىىىن حيىىىىث اجمىىىىالي . للنقىىىىل النهىىىىري 014.720ة و للسىىىىكك الحديديىىىى 007.050بالمقارنىىىىة مىىىىع 
طىىن مىىن ثىىاني  1.91اسىىتنت  أن الطريىىا ينىىت  ، انبعاثىىات ثىىاني أكسىىيد الكربىىون والغىىازات الدفيئىىة

للسىىىكك  1.100أكسىىىيد الكربىىىون لكىىىل طىىىن مىىىن البمىىىائع لمسىىىافة واحىىىد كيلىىىومتر بالمقارنىىىة مىىىع 
 . للنقل النهري 1.110الحديدية و 

وصىيات الرئيسىية للدراسىة علىى تحويىل تركيىز النقىل مىن الطىىرا تركىز الت، وبنىاء علىى للىك
وهىي عوامىل تتطلىب طاقىة أقىل وتنىت  ضىازات مىارة ، الى النقل بالسكك الحديديىة والنقىل النهىري

أقىىىل للبيئىىىة وللىىىك عىىىن طريىىىا العديىىىد مىىىن ااجىىىراءات منهىىىا تشىىىجيع القطىىىا  الخىىىا  فىىىى ادارة 
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لك تسهيل استخرا  تراخي  مزاولة أنشطة النقل األنشطة بالنقل النهرى و السكك الحديدية وكل
 .النهرى والسكك الحديدية

 

 البحث مقدمة

يرتبط نمو الدول ومستوي المعيشة والرخاء االجتماعي للمواطن الي حد كبير بحجم 
وكباءة البنية األساسية المتاحة والتي يتم من خيلها توزيع الموارد والخدمات األساسية 

طا  النقل أحد األعمدة الرئيسية للبنية األساسية ومن ثم فننه يلعب دور ويعتبر ق. للمواطنين
محوري في خطط التنمية ااقتصادية وااجتماعية من خيل تحسين مستوي اانتاجية وزيادة 
القدرة التنافسية للدولة وزيادة فر  العمل وتحقيا األهداف الوطنية العامة مثل األمن القومي 

 (World Economic Forum, 2016) .ر للكوالصحة والتعليم وضي
لللك فقد أصبح النقل بأنواعه . وبما يتيح تحسين مستوي وجودة الحياة بصورة عامة

المختلبة مرآه ينعكس من خلتالها الومع ااقتصادي وااجتماعي للدول للك ارتباطه المباشر 
ال تستقيم اال من خيل  ومن ثم فلقد أصبحت الحياة هنا. بعجلة التنمية الشاملة ألي دولة

أنظمة نقل مرنة وسريعة وآمنة تلبي الطلب المتزايد علي النقل وتدفع بحركة التنمية المستدامة 
 (."9100. الدميري، ابراهيم ).الي األمام

ويعتبر النقل الدعامة الرئيسية للنمو االقتصادى فى الدولة لما له من تأثير مباشر على 
األساسى فى نجاح خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية لقيامه المجتمع باعتباره العنصر 

بدور كبير فى انتقال الركاب والبمائع وتحقيا االنتشار الجغرافى المنشود للتجمعات السكانية 
والربط بين مواقع اانتا  ومراكز التسويا والتوزيع بما يحقا عملية التقدم والتطور فى حركة 

ية ويساهم بقدر كبير فى تنمية الموارد المالية للدولة وتحسين التجارة الداخلية والخارج
اقتصادها لتأثيره الكبير على جميع قطاعات الدولة األخرى سواء كانت خدمية أو سلعيةويؤدى 
التوسع فى تقديم خدمات النقل وتخبيك تكلبة هله الخدمات وتحسين أدائها الى المساهمة 

يادة توزيع اانتا  واتسا  نطاا التسويا فيما يمثل رواجًا اايجابية فى تسهيل نقل األفراد وز 
 ,(singh, P. J., D., Power, 2014 ).كبيرًا فى االقتصاد القومى

أما من حيث المنظور البيئى فان الزيادة المستمرة فى استخدامات النقل تؤدى بدورها الى 
لطاقة الشك حتما على البيئة زيادة الطلب على استخدامات الطاقة ويؤثر التوسع فى استخدام ا
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ويسبب هلا التلوث البيئى ، حيث تؤثر اانبعاثات الناتجة سلبا على الومع البيئى المحيط
 . مررا بالغا على كافة األنشطة  االقتصادية واالجتماعية بالدولة

(Riley, J., Klein, R., Miller, J., Sridharan V., 2016,) 

مصر العربية بننشاء وتهيئة وصيانة شبكات النقل وتخت  وزارة النقل في جمهورية 
تاحة مرافا النقل العام لجميع المواطنين ولمختلف األضراك وتنظيم ممارسة  المختلبة وا 
األنشطة لممان انسياب الحركة وانتظامها بسيمة وبأمان بما يبى بحجم الطلب على النقل 

تبة األولى البعد االجتماعى دون فى كل منها فى ظل مستويات خدمة مناسبة تراعى فى المر 
النظر الى تحقيا العائد المادى مع العمل على تحقيا أفمل األوما  من الناحية االقتصادية 

 .لمنظومة النقل فى مصر باالستبادة بالمميزات الخاصة لكل وسيلة
 

 لبحث ا مشكلة
 بين المدن في مصر علي شبكة الطرا ر تزايد حجم الطلب وحركة البمائعيعتب

وتماؤلها علي شبكتي السكك الحديدية والميحة النهرية طلب مشتا من الطلب علي التجارة 
التغيرات  :عية أهمهاويتأثر حجم الطلب بالعديد من العوامل والمتغيرات االقتصادية واالجتما

ومن ، تطور حجم اانتا  واالستهيك ،حجم التجارة الخارجية ،قيمة النات  المحلى، السكانية
همية ألضراك اعداد سياسات ومخططات قطا  النقل اعداد دراسات تقدير حجم الطلب األ

 .مستقبلياً 
ويومح الجدول التالي تطور اجمالى أوزان المنقوالت على المستوى القومى وتوزيع 

 .المنقوالت على كل من وسائل النقل الثيث
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وتوزيع المنقوالت على وسائل تطور اجمالى اوزان المنقوالت على المستوى القومى : (5)جدول
 (مليون طن)النقل

 
 ونظام الوسائط متعدد النقل عن دراسة. "  (JICA)الدولي للتعاون اليابانية الوكالة :المصدر

 مصر جمهورية في الشاملة والخطة المتوسط البحر شرا لمنطقة اللوجستيات
  .9109،القاهرة".العربية

 :تىومن هلا الجدول يتبين اآل
تزايد مستمر فى اجمالى الطلب على نقل البمائع نتيجة لتنبيل برام  التنمية  هناكأن  .0

 .االقتصادية واالجتماعية
من وزن المنقول عام % 000يمثل حوالى  9101أن اجمالى أوزان المنقوالت عام  .9

وهلا يدل علي تنامي الطلب علي خدمات النقل البري . في جمهورية مصر العربية9111
 لب علي قطاعي السكة الحديد والنقل المائي  وتماؤل نسبة الط

والمتوقع عام  9101ويومح الجدول التالي أوزان المنقوالت البعلية للبمائع سنويًا عام
9190. 
 بالمليون طن 9190والمتوقع عام  9101أوزان المنقوالت البعلية للبمائع سنويًا عام: (2)جدول 

إجمالي  السنة
 المنقوالت

نسبة 
 التطور

 النقل النهري السكة الحديد البرىالنقل 
حمولة 
حمولة  نسبة المنقول

حمولة  نسبة المنقول
 نسبة المنقول

9101 752 011% 755 20.4% 7 1.2% 9 1.0% 
9190 0100 959% 200 24% 91 9% 91 9% 
 9109جايكا  –هيئة التعاون الدولي اليابانية –دراسة محلية للنقل في مصر: المصدر

ظ أن حجم المنقول علي شبكة الطرا المصرية يظل يمثل النسبة األعلي وييح      
بكثير عن الوسيلتين اآلخريين، واألمر اللي يشير الي أهمية العمل علي خبك هله النسبة 
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وزيادتها علي شبكتي السكك الحديدية والنقل النهري لما لللك من عوائد اقتصادية وبيئية علي 
 .الدولة

، والمنتجات الصناعية تمثل (مثل حديد التسليح واألسمنت)اانشاء كما ييحظ أن مواد 
منها % 22ويقوم قطا  الطرا بنقل حوالي ، من حجم المنقول علي المستوي القومي% 57

 .منها% 0بينما يقوم قطاعي السكك الحديدية والنقل المائي الداخلي بنقل 
لتطور التنبؤ بشكل سليم  يتمح لنا عدم القدرة علي( 9)وجدول ( 0)جدول وبمقارنة 

وزيادة  اجمالى اوزان المنقوالت على المستوى القومى وتوزيع المنقوالت على وسائل النقل
 (.0)نصيب النقل البري بشكل ممطرد عما كان متوقع له في جدول 
 . وهو األمر اللي له العديد اآلثار السلبية علي األقتصاد القومي

 

 أهداف البحث
-9110)منقوالت نقل البمائع بين المدن المصرية خيل البترة دراسة تطور توزيع  .0

وتم عمل نمول  محاكاة للتنبؤ بحجم الطاقة المستهلكة من وسائل النقل محل (. 9100
     ً              تماشيا  مع رؤية مصر  9151الدراسة وكللك مقدار اانبعاثات الناجمة عنها حتي عام 

9151. 
لوسائل نقل البمائع الثيثة محل ( كم . طن) دراسة استهيك الطاقة لوحدة المنقول  .9

 .الدراسة
دراسة حجم اانبعاثات الملوثة للبيئة الصادرة من نقل كمية من البمائع مقدارها طن  .5

 .لمسافة كيلومتر لوسائل نقل البمائع الثيثة محل الدراسة
 

 البحث فروض
سكك  –بري ) ثة توجد عيقة احصائية بين الحجم الكلى لإلنبعاثات من وسائل النقل الثي .0

 .وحجم البماعة المنقولة على الوسائل الثيث( نهري –حديدية 
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ستهلك  من وسائل النقل الثيثة توجد عيقة احصائية بين الحجم الكلى لكمية الوقود الم .9
 .حجم البماعة المنقولة على الوسائل الثيثة( نهري–سكك حديدية  –بري )
 

 البحث متغيرات
لجا افتراميا يعبر عن التأثيرات المنطقية بين المتغيرات المستقلة يبني البحث الحالي نمو 

والمتغيرات التابعة حيث أن البحث يحتوي علي أكثر من متغير مستقل ومتغيرات تابعة حيث 
 أعتبر الباحثون

 : المتغيرات المستقلة
 ااستراتيجية المنقولة بين المدن بالنقل البري  أحجام حركة البمائع 
  البمائع ااستراتيجية المنقولة بين المدن بالنقل بالسكك الحديديةأحجام حركة 
 أحجام حركة البمائع ااستراتيجية المنقولة بين المدن بالنقل النهري. 

 :والتي تؤثر في المتغيرات التابعة
 استهيكات قطا  نقل البمائع للطاقة . 
 انبعاثات ضاز ثاني أكسيد الكربون عن قطا  نقل البمائع. 
 ثات الغازات الدفيئة عن قطا  نقل البمائعانبعا. 

 البحث متغيرات يومح جدول
 معاميت ومتغيرات مؤشرات القياس :(3)جدول 

 المتغيرات المستقلة
 .أحجام حركة البمائع ااستراتيجية المنقولة بين المدن بالنقل البري 0ك
بالسكك أحجام حركة البمائع ااستراتيجية المنقولة بين المدن بالنقل  9ك

 .الحديدية
 .أحجام حركة البمائع ااستراتيجية المنقولة بين المدن بالنقل النهري 5ك

 المتغيرات التابعة
 .استهيكات قطا  نقل البمائع للطاقة 0م
 .انبعاثات ضاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن نقل البمائع 9م
 .بمائعانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن قطا  نقل ال 5م

 الباحثون اعداد :المصدر
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 السابقة الدراسات
 :رض الدراسات السابقة على محورانع ونيمكن للباحث
 دراسات سابقة عن قطا  النقل في مصر  :المحور االول
معدالت استهيك الوقود من وسائل النقل راسات سابقة عن حجم االنبعاثات و د :المحور الثاني

 .المختلبة
 . اسات سابقة عن قطاع النقل في مصردر : المحور األول

تقرير بشأن عناصر التشغيل للمركبات على الطرق : بعنوان: (2252-وزارة النقل)دراسة .5
الدراسة الى التعرف على أثر التغير في أسعار كل من عناصر تشغيل  تهدف، و البرية

 .لمركباتعلى تكاليف التشغيل الكلية ل( وخاصة التغير في اسعار الوقود)المركبات 
وقد أوصت هله الدراسة الى تحديد التغير في أسعار وتقديم الخدمات عند تغير تكاليف 

 .التشغيل
ستهالك اسياسات وزارة النقل وأثارها على دراسة :بعنوان (2222-وزارة النقل) دراسة.2

هدفت هله الدراسة الى ترشيد استهيك الطاقة في مجال النقل وكللك خبك ، الطاقة
 النقل أحد عناصر تكاليف اانتا  وكللك ترشيد الدعم في قطا  النقل تكاليف 

 :وقد أوصت هله الدراسة
  تصويب منظوم نقل البمائع عن طريا تعظيم دور السكك الحديدية والنقل النهري في نقل

البمائع بصبة عامة وزيادة نسبة مشاركتهما في حجم المنقوالت على المستوى القومي و 
 م األمثل لشبكة الطرا النهرية و السكك الحديديةتحقيا ااستخدا

  ادخال نظم و أساليب النقل الحديثة و منها ادخال نظام المواني الجافة 
  ادخال نظام النقل المشترك 
 ادخال نظام النقل المتعدد الوسائط 
 ترشيد سياسات الدعم والتسعير لخدمات النقل 
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الخطوط و الخدمات ضئيلة الطلب علي  دراسة: بعنوان (2221 –وزارة النقل )دراسة .3
هدفت الدراسة الي دراسة انخباك حجم الطلب علي بعك و  ،النقل بسكك حديد مصر

اليف الخطوط البرعية من السكك الحديدية و انعكاس للك علي نسبة تغطية اايرادات للتك
ستمرار هو األمر اللي أصبح معه اعادة النظر في جدوي االعلي هله الخطوط باالنخباك و 

 في تشغيل هله الخطوط أمر مروري والنظر في استمرارها أو تطوير الخدمات عليها 
وقد أوصت هله الدراسة لتحديد مجموعة من الخطوط البرعية يلزم اضيقها و مجموعة 

 .أخرى من الخطوط يتم الغاء بعك محطات التوقف الغير مجدية عليها
بعاثات و معدالت استهالك الوقود دراسات سابقة عن حجم االن: المحور الثاني

 .من وسائل النقل المختلفة
 Exploring The Impact of Traffic: بعنوان (Kallner- 2016)دراسة  .1

Congestions on Co2 Missions in Freight Distribution Network 

تهدف الي دراسة تأثير االختناقات المرورية العادية علي انبعاثات ضاز ثاني أكسيد و 
 .الكربون بالتطبيا علي شبكة توزيع حقيقة

وني للبعد عن أماكن األختناقات وللك لتقليل وصت الدراسة بتطبيا نظام قيادة الكتر أوقد 
 .نبعاثات ضاز ثاني أكسيد الكربونا

 A Review of Recent Research :بعنوان  (Demir et al. – 2014)دراسة  .2

on Green Road Freight Transportation 

ستعراك األبحاث السابقة المتعلقة بنقل البمائع علي الطرا البرية االهدف من الدراسة 
 .بطريقة صديقة للبيئة

قد أوصت الدراسة أنه يجب األهتمام في مجال نقل البمائع علي الطرا البرية بطريقة و 
 (.حمولة و سرعة المركبات) صديقة للبيئة يجب الهتمام بعوامل محدودة مثل 

 Energy Sector Management Assistance Program-2012))دراسة  .3
 برنامج دراسة حاالت البلدان ذات النمو المنخفض في االنبعاثات الكربونية :بعنوان

ت بتكلبة منخبمة في قطا  النقل من أهدف هله الدراسة تحديد فر  تخبيك االنبعاثا
حسين خطط النقل ل تيمكن استخدامها من خيل اجراءات متنوعة مثوالمواصيت و 
دارة جانوالمواصيت و  تحقيا االستخدام األمثل لوسائل ب الطلب علي حركة المرور وخلا و           ا 
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النقل الجماعي في المدن و مناطا العمران الحمري و تحسين وصيانة المركبات و ادخال 
 .خدمات موجهة مثل النقل السريع

عامة و استثمارات من بمرورة زيادة المساندة من استثمارات  الدراسة وقد أوصت
 القطا  الخا  من أجل تنبيل سيناريو أعدته الدراسة لخبك انبعاثات ضاز الكربون في

 .الصناعةقطاعات مثل النقل والكهرباء  و 
 A Comparative Analysis of: بعنوان (Demir et al. – 2011) دراسة.4

Several Vehicle Emission Model for Road Freight 

Transportation 

الهدف من الدراسة مقارنة اكثر من نمول  تم تطويرهم لبحث أستهيك الوقود و خبك 
 .االنبعاثات المتعلقة النقل البري للبمائع

حجم نتائ  البعلية ألستهيك الوقود و قد قارن الباحثون بين نتائ  النمال  السابقة و الو 
 .االنبعاثات و أثبت فاعلية هله النمال 

 المحروقات ووسائل النقل النظيفة بالمغرب: بعنوان: (2252 -الولجة  حفيظ)دراسة .1
الهدف من الدراسة تحديد معايير جودة الهواء والتي تحدد أهداف الجودة التي يجب 

 . تحقيقها لحماية صحة اانسان والبيئة بصبة عامة
 : الدراسةقد أوصت و 
  اقبة انبعاث الغازات من عوادم بمرورة تعزيز المراقبة التقنية للسيارات، بما فيها مر

 .السيارات عبر مختلف مراكز البح  التقني
  ومع معايير، مطابقة للمعايير األوروبية، في ميدان صناعة واستيراد السيارات تتعلا

ابتداء من  7بتحديد نسبة انبعاث الغازات المسموح بها، حيث يقترح اعتماد معايير أورو 
 .  9109سنة 

في موء نتائ  الدراسات السابقة  :الدراسات السابقة والدراسة الحالية وجه االختالف بينأ
 :يرى الباحثون ان هناك فجوه بحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية وللك كما يلي

  تناولت الدراسات السابقة تطوير قطا  نقل البمائع في مصر بالتركيز على تطوير البنية
وتطوير اسطول نقل البمائع ..... ( دات تداول مع/ محطات/ شبكات) التحتية 
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باالمافة الى التطوير المؤسسي لهلا القطا  وكللك اثر استخدام وسائل النقل المختلبة من 
معدالت استهيك الوقود واالنبعاثات المارة بالبيئة ولم تتناول تحقيا استدامة موارد الطاقة 

 .النقل المختلبة بين المدن في مصرنتيجة تحول جزء من المنقوالت فيما بين وسائل 
  اختيف حدود التطبيا الزمنية والمكانية حيث ان الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة

حيث ان نطاقها الجغرافي يشمل نقل البمائع االستراتيجية بين المدن المصرية خيل البترة 
االمر اللي يعني ، ة    ً                                     طبقا  للبيانات المتوفرة لدي الجهات المعني( 9100-9110)الزمنية 

 .ان هله الدراسة تعتبر دراسة علمية جديدة في هلا المجال
 

 البحث مصطلحات
 البمائع األساسية أو االستراتيجية هي منتجات لات قيمة ونوعية : البمائع ااستراتيجية

موحدة  وتشمل أي شيء من األولويات كالمنتجات الزراعية وخامات المعادن والنبط 
 .حبوب والمواد الغلائية والثروة الحيوانية ومواد البناءومشتقاته وال

  البمائع مقدارها واحد طن لمسافة واحد كيلومتر حركة كمية من(: كم.طن)وحدة المنقول. 
 هي ضازات توجد في الغيف الجوي تتميز بقدرتها على امتصا  األشعة : الغازات الدفيئة

ل ميا  الحرارة من األرك الى البماء، فتقل( االشعة تحت الحمراء)التي تبقدها األرك 
مما يساعد على تسخين جو األرك وبالتالي تساهم في ظاهرة االحتباس الحراري 

 .واالحترار العالمي
  جرام ماء في درجة حرارة  0أي مليون جول و الجول هو الطاقة اليزمة لرفع : ميجا جول

حرارة اليزمة لرفع درجة أي أن ال. )درجة مئوية 00و952درجة مئوية الى درجة  00
 (.كالوري 0جول أو  7.00درجة مئوية تعادل  04الى  00جرام ماء من  0حرارة 

وقد قامت الدراسة بنستعراك الحجم الكلي لحركة المنقوالت البمائع بين المدن وكللك 
 –السكك الحديدية  –النقل البري ) توزيعهم علي وسائل النقل الداخلي الثيثة محل الدراسة 

وكللك مقدار الطاقة المستهلكة من قطا   9100الي  9110خيل البترة من ( النقل النهري
نبعاثات الغازات الدفيئة  نقل البمائع وكللك مقدار انبعاثات ضاز ثاني أكسيد الكربون وا 

 .الناجمة من هلا القطا  لنبس البترة
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ين المدن حتي عام كما قامت الدراسة بعمل تنبؤ ألحجام حركة المنقوالت البمائع ب
لعمل سيناريوهات لحساب مدي الوفر في الطاقة وكللك مقدار اانخباك في  9151

فيما يخت  بتحويل جزء من  9151انبعاثات الغازات الا ما تم تطبيا رؤية وزارة النقل لعام 
 .المنقوالت التي تنقل علي شبكة الطرا البرية الي النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري

 

 منهجية البحث
سوف يتم األعتماد على المنه  الوصبي التحليلى واللي يقوم على اساس الوصف 
المنظم للحقائا والخصائ  المتعلقة بالمشكلة المحددة وتحليل المممون بشكل عملي ودقيا 

من خيل وصف وتحليل ومع منظومة نقل بعك ، لدراسة العيقات في فروك البحث
ن محافظات الجمهورية وتوزيعها على وسائل النقل الثيث وتحليل البمائع االستراتيجية بي

 .امكانيات وايجابيات وسلبيات هلا التوزيع داخل جمهورية مصر العربية
ويعتمد هلا البحث علي استراتيجية البحث الكمي حيث يعتمد الباحثون علي قراءات 

 .ألسئلة البحث المطروحة رقمية وليس آراء ألفراد في جمع بيانات البحث والوصول اجابات
كللك عمل نمول  محاكة لقياس مدي التغير في نسب المنقول بين وسائل النقل الثيثة 

 بين المدن بجمهورية( النقل النهري –النقل بالسكك الحديدية  –النقل البري ) محل الدراسة 
نظومتين حجم العرك المتاح من مقدمي الخدمة في الم بناًء علي كًي من. مصر العربية

 .وكللك حجم الطلب من مستخدمي الخدمة
وكللك جمع البيانات المتاحة من مصادرها المختلبة والتعددة للحصول على االحصائيات 

 .والبيانات اليزمة اعداد البحث
 

 حدود البحث
 :تتمثل حدود البحث فيما يلي

احة حيث أن تماشيا مع البيانات المت(  9100-9110)خيل البترة  :الحدود الزمنية
وتم عمل نمول  محاكاة للتنبؤ . البيانات المتاحة بعد للك ضير مكتملة وال يمكن القياس عليها
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بحجم الطاقة المستهلكة من وسائل النقل محل الدراسة وكللك مقدار اانبعاثات الناجمة عنها 
 .9151تماشيًا مع رؤية مصر  9151حتي عام 

 .قل بعك البمائع االستراتيجية بين المدن في مصريقتصر البحث على ن :الحدود المكانية

النقل بالسكك  –النقل البري )يقتصر البحث علي دراسة وسائل نقل البمائع عن طريا 
 (. النقل النهري –الحديدية 

 

 البحث  جراءاتإ
قام الباحثون بالحصول علي بيانات خاصة بأحجام حركة البمائع ااستراتيجية بين 

وللك عن طريا الرجو  الي ( 9100-9110)البترة محل الدراسة المدن في مصر خيل 
الجهاز و البيانات المتاحة لدي الجهات الحكومية المختلبة مثل وزارة النقل بهيئاتها المختلبة  

كللك جمع بيانات عن حجم حصاء ووزارة التجارة والصناعة و المركزي للتعبئة العامة واأل
ازات الدفيئة الصادرة عن قطا  نقل البمائع من العديد من انبعاثات ضاز أكسيد الكربون و الغ

المصادر منها وزارة البيئة متمثلة في جهاز شئون البيئة و الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
وااحصاء و كللك جمع بيانات وحسابات للطاقة المستهلكة من قطا  نقل البمائع  وحساب 

سابات علي موقع متخص  في حساب حصة البمائع ااستراتجية منها و اجراء ح
اانبعاثات الناتجة من وسائل نقل البمائع وكللك حجم الطاقة المستهلكة من كل وسيلة لنقل 

 https://www.ecotransit.org/calculation.en.html-( كم.طن)وحدة المنقول 
 ستخل  الباحثون هله البياناتامن هله المصادر و 
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بري نقل )ع ااستراتيجية المنقولة بين المدن علي وسائل النقل الختلبة أحجام حركة البمائ: (4)جدول 
ستهيكها للطاقة و حجم اانبعاثات من ضاز ثاني و ( نقل نهري  –سكك حديدية  – ا 

 (9100-9110)أكسيد الكربون و الغازات الدفيئة الناجمة عن تلك الحركة خيل البترة 
Y2 

إنبعاثات 
الغازات 
الدفيئة 

 الناتجة عن
قطاع نقل 
 البضائع

Y2 
إنبعاثات غاز 
ثاني أكسيد 

الكربون الناتجة 
عن قطاع نقل 

 البضائع

Y1 
إستهالكات 
قطاع نقل 
البضائع 
 للطاقة

X3 
أحجام 
حركة 

البضائع 
المنقولة 
بالنقل 
النهري 

مليون )
 (كم. طن

X2 
أحجام 
حركة 

البضائع 
المنقولة 
بالسكك 

الحديدية (
مليون 

 كم. )طن

X1 
أحجام حركة 

بضائع ال
المنقولة 

بالنقل البري 
. مليون طن)

 كم

وات
سن

ال
 

950.12 929.676 12580876 2324 4064 43580 2005 
979 957.954 12965316 2590 3833 44940 2006 

998.5 977.094 13226815 2706 2696 46288 2007 
1017 995.131 13472078 2733 2021 47445 2008 

1119.8 1095.789 14834754 2823 1592 52600 2009 
1177.5 1152.166 15596937 2854 1889 55283 2010 
1199.6 1173.783 15886067 2330.836 1965 56621.2 2011 
1240.66 1213.96 16429063 2102.008 1398 58982.69 2012 
1291.5 1263.773 17105595 2505.63 1166 61344.17 2013 
1363.24 1333.901 18065325 4449.06 1356 63705.66 2014 
1410.5 1380.185 18689883 4250.419 1511 66067.14 2015 

 .اعداد الباحثون  :المصدر
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 النتائ  الخاصة ببيانات متغيرات الدراسة المستقلة والمتغيرات التابعة (:1)جدول 
الوسط  أكبر قيمة أقل قيمة المتغيرات

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

X1  أحجام حركة البمائع المنقولة بالنقل البري
 0005.117 701×0.75 44140 75001 (كم. مليون طن)

X2  أحجام حركة البمائع المنقولة بالسكك
 202.400 9050.00 7147 0044 (كم.مليون طن )الحديدية 

X3  أحجام حركة البمائع المنقولة بالنقل
 045.252 9000.2 7772 9019 ( كم. مليون طن)النهري 

Y1  9004140 401×0.07 001×9.11 001×0.11 استهيكات قطا  نقل البمائع للطاقة 
Y2 عاثات ضاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة انب

 004.0705 501×0.05 501×0.50 292.404 عن قطا  نقل البمائع

Y3   انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن قطا
 002.0090 501×0.04 501×0.70 201.0902 نقل البمائع

 

وسائل  يومح الجدول السابا أقل قيمة وأكبر قيمة لكمية البمائع المنقولة من خيل
النقل الثيثة محل الدراسة والوسط الحسابي لكميات هله البمائع، وكللك أقل قيمة وأكبر قيمة 

انبعاثات ضاز  -استهيكات قطا  نقل البمائع للطاقة )والوسط الحسابي للمتغيرات التابعة 
ة عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتج -ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطا  نقل البمائع

 (.9100-9110)مشاهدة تمثل فترة البحث  00خيل ( قطا  نقل البمائع
كم، .مليون طن( 44140)ومنها يتمح أن أقصي كمية تم نقلها من النقل البري كانت 

كم، بينما .مليون طن( 7147)في حين أن أقصي كمية تم نقلها علي السكك الحديدية كانت 
كم، وكانت أقل كمية .مليون طن( 7772)ل النهري بلغت أقصي كمية تم نقلها من خيل النق
كم، وأقل كمية من البمائع تم .مليون طن( 75001)بمائع تم نقلها من خيل النقل البري 

كم، في حين بلغت أقل .مليون طن( 0044)نقلها من خيل النقل بالسكك الحديدية كانت 
 .كم.مليون طن( 9019)كمية تم نقلها من خيل النقل النهري 

هو األمر اللي يومح مدي تشوه نمول  توزيع المنقوالت علي وسائل النقل الثيثة محل 
 .الدراسة
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 :التحقق من صحة فروض الدراسة
توجد عيقة احصائية بين الحجم الكلي لكمية الطاقة المستهلكة من وسائل " :الفرض األول
ة على الوسائل الثيثة وحجم البماعة المنقول( نهري–سكك حديدية  –بري )النقل الثيث 
، وللتأكد من صحة البرك تم حساب معامل اانحدار من خيل اختبار "محل الدراسة

 :اانحدار كالتالي
بري )اختبار اانحدار لدراسة تأثير حجم البماعة المنقولة على الوسائل الثيثة : (2)جدول 

 على استهيكات قطا  نقل البمائع للطاقة( نهري–سكك حديدية  –

معامل  المتغيرات المستقلة
مستوى  (t)قيمة ت  (B)اإلنحدار

 المعنوية
معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(R2) 
 1.110 01.900 940.204 أحجام حركة البضائع المنقولة بالنقل البري 1.224 1.229 1.19 9.000 000101.7 الثابت
 1.110 4.10 057090.5 الثابت

 1.110 07.110 900.274 ة البضائع المنقولة بالنقل البريأحجام حرك 1.222 1.220
 1.110 0.427 001.750 أحجام حركة البضائع المنقولة بالنقل النهري

 1.24 1.102 1.110 الثابت

 1.110 001×7.45 901.019 أحجام حركة البضائع المنقولة بالنقل البري 1.222 1.220
 1.110 401×7.550 007.050 نقل النهريأحجام حركة البضائع المنقولة بال

 1.110 401×9.405 014.720 أحجام حركة البضائع المنقولة بالسكك الحديدية
حجم حركة البمائع المنقولة )تبين من الجدول السابا لدراسة تأثير المتغيرات المستقلة 

حجم حركة  -ري حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل النه -عن طريا النقل البري 
على معدل استهيك قطا  نقل البمائع ( البمائع المنقولة عن طريا النقل بالسكك الحديدية

 :للطاقة ما يلي
 

  حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل )هناك عيقة ارتباطية قوية بين متغير
، (1.229)مائع للطاقة بمعامل ارتباط بلغ بمبرده ومعدل استهيك قطا  نقل الب( البري

في الجدول السابا نجد أن هناك تأثير لمتغير ( R2)ومن خيل نتائ  معامل التحديد 
على معدل استهيك قطا  نقل ( حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل النهري)
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ماد على قيمة وباختبار معنوية نمول  اانحدار باالعت%( 22.4)البمائع للطاقة بنسبة 
 .مما يؤكد على معنوية نمول  االنحدار( 1.110)             ً                الدالة احصائيا  بمستوى معنوية ( ت)

  حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل البري )هناك عيقة ارتباطية قوية بين- 
ومعدل استهيك قطا  نقل البمائع ( حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل النهري

في الجدول ( R2)، ومن خيل نتائ  معامل التحديد (1.220)معامل ارتباط بلغ للطاقة ب
حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا )السابا نجد أن هناك تأثير المتغيرات المستقلة 

على معدل استهيك ( حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل النهري -النقل البري 
وباختبار معنوية نمول  اانحدار باالعتماد %( 22.2)ة قطا  نقل البمائع للطاقة بنسب

مما يؤكد على معنوية نمول  ( 1.110)             ً                الدالة احصائيا  بمستوى معنوية ( ت)على قيم 
 .االنحدار

  حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل البري )هناك عيقة ارتباطية قوية بين- 
ومعدل استهيك قطا  نقل البمائع ( لنهريحجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل ا

في الجدول ( R2)، ومن خيل نتائ  معامل التحديد (1.220)للطاقة بمعامل ارتباط بلغ 
حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا )السابا نجد أن هناك تأثير المتغيرات المستقلة 

حجم حركة  -حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل البري  -النقل النهري 
على معدل استهيك قطا  نقل ( البمائع المنقولة عن طريا النقل بالسكك الحديدية

وباختبار معنوية نمول  اانحدار باالعتماد على قيم %( 22.2)البمائع للطاقة بنسبة 
 .مما يؤكد على معنوية نمول  االنحدار( 1.110)             ً                الدالة احصائيا  بمستوى معنوية ( ت)

 :المعادلة التاليةمما سبا نستخل  
Y1 = 0.007+ 270.502X1+154.731X2+106.497X3 

توجد عيقة احصائية بين الحجم الكلي لكمية ": مما سبا تأكد صحة البرك األول
وحجم البماعة ( نهري–سكك حديدية  –بري )الطاقة المستهلكة من وسائل النقل الثيث 
 ."المنقولة على الوسائل الثيثة محل الدراسة
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) توجد عيقة احصائية بين الحجم الكلى لإلنبعاثات من وسائل النقل الثيثة " :فرض الثانيال
، وللتأكد من "وحجم البماعة المنقولة على الوسائل الثيثة( نهري –سكك حديدية  –بري 

صحة البرك تم حساب معامل اانحدار وللتأكد من صحة البرك تم حساب معامل اانحدار 
 :اانحدار كالتاليمن خيل اختبار 

 –بري)لة على الوسائل الثيثة اختبار اانحدار لدراسة تأثير حجم البماعة المنقو  :(7)جدول 
بعاثات ضاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطا  انعلى ( نهري–سكك حديدية 
 نقل البمائع

معامل  المتغيرات المستقلة
مستوى  (t)قيمة ت  (B)اإلنحدار

 المعنوية
معامل 

إلرتباط ا
(R) 

معامل 
التحديد 

(R2) 
 1.110 00.905 1.19 أحجام حركة البضائع المنقولة بالنقل البري 1.220 1.220 1.19 9.007 40.110 الثابت
 1.110 4.10 49.017 الثابت

 1.110 09.405 1.102 أحجام حركة البضائع المنقولة بالنقل البري 1.222 1.225
 1.110 0.759 1.105 قولة بالنقل النهريأحجام حركة البضائع المن

 1.24 1.100- 0-01×0.21 الثابت

 1.110 0-01×0.10 1.19 أحجام حركة البضائع المنقولة بالنقل البري 1.222 1.227
 1.110 401×2.79 1.100 أحجام حركة البضائع المنقولة بالنقل النهري

 1.110 401×4.11 1.110 أحجام حركة البضائع المنقولة بالسكك الحديدية
حجم حركة البمائع المنقولة )تبين من الجدول السابا لدراسة تأثير المتغيرات المستقلة 

حجم حركة  -حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل النهري  -عن طريا النقل البري 
أكسيد الكربون على انبعاثات ضاز ثاني ( البمائع المنقولة عن طريا النقل بالسكك الحديدية

 :الناجمة عن قطا  نقل البمائع ما يلي
  حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل )هناك عيقة ارتباطية قوية بين متغير

نبعاثات ضاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطا  نقل البمائع بمعامل ( البري                                                                             بمبرده وا 
في الجدول السابا نجد أن ( R2) ، ومن خيل نتائ  معامل التحديد(1.220)ارتباط بلغ 

على انبعاثات ( حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل النهري)هناك تأثير لمتغير 
وباختبار %( 22.0)ضاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطا  نقل البمائع بنسبة 
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ية              ً              الدالة احصائيا  بمستوى معنو ( ت)معنوية نمول  اانحدار باالعتماد على قيمة 
 .مما يؤكد على معنوية نمول  االنحدار( 1.110)

  حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل البري )هناك عيقة ارتباطية قوية بين- 
نبعاثات ضاز ثاني أكسيد الكربون ( حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل النهري                                   وا 
، ومن خيل نتائ  معامل (1.225)الناجمة عن قطا  نقل البمائع بمعامل ارتباط بلغ 

حجم حركة )في الجدول السابا نجد أن هناك تأثير المتغيرات المستقلة ( R2)التحديد 
حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل  -البمائع المنقولة عن طريا النقل البري 

سبة على انبعاثات ضاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطا  نقل البمائع بن( النهري
             ً  الدالة احصائيا  ( ت)وباختبار معنوية نمول  اانحدار باالعتماد على قيم %( 22.2)

 .مما يؤكد على معنوية نمول  االنحدار( 1.110)بمستوى معنوية 
  حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل البري )هناك عيقة ارتباطية قوية بين- 

نبعاثات ضاز ثاني أكسيد الكربون ( النهري حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل                                   وا 
، ومن خيل نتائ  معامل (1.227)الناجمة عن قطا  نقل البمائع بمعامل ارتباط بلغ 

حجم حركة )في الجدول السابا نجد أن هناك تأثير المتغيرات المستقلة ( R2)التحديد 
قولة عن طريا النقل حجم حركة البمائع المن -البمائع المنقولة عن طريا النقل النهري 

على انبعاثات ( حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل بالسكك الحديدية -البري 
وباختبار %( 22.2)ضاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطا  نقل البمائع بنسبة 

( 1.110)             ً                الدالة احصائيا  بمستوى معنوية ( ت)معنوية نمول  اانحدار باالعتماد على قيم 
 .يؤكد على معنوية نمول  االنحدار مما

 :مما سبا نستخل  المعادلة التالية
Y2 = 5.9×10-7+ 0.02X1+0.011X2+0.008X3 
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اختبار اانحدار لدراسة تأثير المتغيرات المستقلة على انبعاثات الغازات الدفيئة  :(8)جدول 
 الناتجة عن قطا  نقل البمائع

 المتغيرات المستقلة
معامل 

 (t)قيمة ت  (B)اإلنحدار
مستوى 
 المعنوية

معامل 
اإلرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(R2) 
 1.19 9.007 49.570 الثابت

1.200 1.220 
 1.110 00.905 1.19 أحجام حركة البضائع المنقولة بالنقل البري

 1.110 4.10 47.107 الثابت
 1.110 09.405 1.102 أحجام حركة البضائع المنقولة بالنقل البري 1.222 1.200

 1.110 0.759 1.105 أحجام حركة البضائع المنقولة بالنقل النهري
 1.22 1.110 0-0.1001 الثابت

1.200 1.222 
 1.110 001×2.090 1.195 أحجام حركة البضائع المنقولة بالنقل البري

 1.110 401×0.002 1.105 أحجام حركة البضائع المنقولة بالنقل النهري
 1.110 401×0.749 1.112 كة البضائع المنقولة بالسكك الحديديةأحجام حر 

حجم حركة البمائع المنقولة )يتبين من الجدول السابا لدراسة تأثير المتغيرات المستقلة 
حجم حركة  -حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل النهري  -عن طريا النقل البري 

على انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء تواجد ( لسكك الحديديةالبمائع المنقولة عن طريا النقل با
 :وسائل النقل في محطاتها أثناء عملية شحن وتبريغ البماعة ما يلي

  حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل )هناك عيقة ارتباطية قوية بين متغير
نبعاثات الغازات الدفيئة أثناء تواجد وسائل النق( البري ل في محطاتها أثناء عملية                                                         بمبرده وا 

، ومن خيل نتائ  معامل التحديد (1.200)شحن و تبريغ البماعة بمعامل ارتباط بلغ 
(R2 ) حجم حركة البمائع المنقولة عن )في الجدول السابا نجد أن هناك تأثير لمتغير

اتها على انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء تواجد وسائل النقل في محط( طريا النقل النهري
وباختبار معنوية نمول  اانحدار %( 22.0)أثناء عملية شحن وتبريغ البماعة بنسبة 

مما يؤكد على معنوية ( 1.110)             ً                الدالة احصائيا  بمستوى معنوية ( ت)باالعتماد على قيمة 
 .نمول  االنحدار
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  حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل البري )هناك عيقة ارتباطية قوية بين- 
نبعاثات الغازات الدفيئة أثناء ( حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل النهري                                  وا 

تواجد وسائل النقل في محطاتها أثناء عملية شحن و تبريغ البماعة بمعامل ارتباط بلغ 
في الجدول السابا نجد أن هناك تأثير ( R2)، ومن خيل نتائ  معامل التحديد (1.200)

حجم حركة  -حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل البري )المتغيرات المستقلة 
على انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء تواجد وسائل ( البمائع المنقولة عن طريا النقل النهري

وباختبار معنوية %( 22.2)النقل في محطاتها أثناء عملية شحن وتبريغ البماعة بنسبة 
مما ( 1.110)             ً                الدالة احصائيا  بمستوى معنوية ( ت)نمول  اانحدار باالعتماد على قيم 

 .يؤكد على معنوية نمول  االنحدار
  حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل البري )هناك عيقة ارتباطية قوية بين- 

نبعاثات الغازات الدفيئة أثناء ( حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل النهري                                  وا 
محطاتها أثناء عملية شحن وتبريغ البماعة بمعامل ارتباط بلغ تواجد وسائل النقل في 

في الجدول السابا نجد أن هناك تأثير ( R2)، ومن خيل نتائ  معامل التحديد (1.200)
حجم حركة  -حجم حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل النهري )المتغيرات المستقلة 

حركة البمائع المنقولة عن طريا النقل حجم  -البمائع المنقولة عن طريا النقل البري 
على انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء تواجد وسائل النقل في محطاتها ( بالسكك الحديدية

وباختبار معنوية نمول  اانحدار %( 22.2)أثناء عملية شحن وتبريغ البماعة بنسبة 
يؤكد على معنوية  مما( 1.110)             ً                الدالة احصائيا  بمستوى معنوية ( ت)باالعتماد على قيم 

 .نمول  االنحدار
 :مما سبا نستخل  المعادلة التالية

Y3 = 1.005×10-7+ 0.023X1+0.013X2+0.009X3 
توجد عيقة احصائية بين الحجم الكلى لإلنبعاثات ": مما سبا تأكد صحة البرك الثاني

على  وحجم البماعة المنقولة( نهري –سكك حديدية  –بري ) من وسائل النقل الثيثة 
 ."الوسائل الثيثة
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مقدار الطاقة المستغلة وسائل النقل وحجم اإلنبعاثات الناتجة عنها في حال تطبيق نموذج 
مستهدف تحويل نحو نجد أن ال 9190بالرجو  الي رؤية وزارة النقل المصرية لعام  :البحث
لحجم لهلا يقوم البحث بعمل تقدير . البمائع الي السكك الحديدية نمليون طن م 90

من خيل برنام   7استنادا علي البيانات المتاحة بجدول رقم  9190المنقوالت في مصر عام 
(QM ) نستطيع الخرو  بالبينات المدرجة بالجدول التالي 

 9151التنبؤ لحجم حركة المنقوالت حتي عام : (9)جدول 
 (كم*مليون طن)حجم الحركة الكلي  السنوات
9104 09005 
9100 07209 
9100 00029 
9102 02750 
9191 00401 
9190 05201 
9199 04072 
9195 00500 
9197 21490 
9190 29040 
9194 20014 
9190 20574 
9190 22000 
9192 010090 
9151 005100 

 .اعداد الباحثون :المصدر
من الجدول السابا يتمح أن المقدار الكلي لحجم حركة البمائع سوف يتزايد زيادة 

، وبالتالي عند تطبيا رؤية وزارة 9190كم عام *مليون طن 29040ردة ليبلغ نحو ممط
كك مليون طن من النقل البري للنقل بالس 90التي تستهدف تحويل نحو  9190النقل لعام 

ستهيك الطاقة طبقا للنمول  الريامي اللي تم اعداده في االحديدية يمكن حساب الوفر في 
 :البحث علي النحو التالي

Y1 = 0.007+ 270.502X1+154.731X2+106.497X3 
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مليون طن للنقل بالسكك الحديدية بدال من النقل  90حجم الوفر في الطاقة نتيجة تحويل 
 .مليون ميجا جول 9027.900=( 90)×007.050( +90-)×9 901.01= البري 

 90وتحقيا المستهدف بتحويل  9190أي أن في حال تطبيا رؤية وزارة النقل لعام 
 9027.900مليون طن للنقل بالسكك الحديدية بديي عن النقل البري ستقوم الدولة بتوفير نحو

 .مليون ميجا جول
أما بالنسبة لحساب الوفر في حجم انبعاثات ضاز ثاني أكسيد الكربون بنستخدام النمول  

 :المعد في البحث فتكون كاآلتي
Y2 = 5.9×10-7+ 0.02X1+0.011X2+0.008X3 

مليون طن للنقل  90ر في انبعاثات ضاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة تحويل حجم الوف
( 90111111-)×1.191=بالسكك الحديدية بدال من النقل البري 

 .طن 990111(=90111111)×1.100+
وبالنسبة لحساب الوفر في حجم انبعاثات الغازات الدفيئة بنستخدام النمول  المعد في 

 :البحث فتكون كاآلتي
Y3 = 1.005×10-7+ 0.023X1+0.013X2+0.009X3 

مليون طن للنقل بالسكك  90حجم الوفر في انبعاثات الغازات الدفيئة نتيجة تحويل 
( 90111111-)×1.195=الحديدية بدال من النقل البري 

 .طن 901111(=90111111)×1.105+
في تحويل  فنجد أن باامافة الي الرضبة 9151أما في حالة الرجو  لرؤية وزارة النقل 

من اجمالي حجم % 01مليون طن للنقل بالسكك الحديدية فهناك مستهدف لتحويل  90
الحركة علي النقل البري للنقل النهري ولمعرفة حجم حركة البمائع المتوقع علي النقل البري 

 :تم عمل توقع وكانت النتيجة كما يومح الجدول اآلتي 9151حتي عام 
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 9151متوقع علي النقل البري حتي عام حجم الحركة ال:  (52)جدول 
 (كم*مليون طن)حجم الحركة الكلي  السنوات
9104 40790 
9100 01002 
9100 05000 
9102 00009 
9191 00005 
9190 01950 
9199 09024 
9195 07200 
9197 00502 
9190 02400 
9194 29179 
9190 27715 
9190 24040 
9192 22094 
9151 010700 

 .اعداد الباحثون :المصدر
جتلاب  9151في حالة تطبيا رؤية وزارة النقل  من حجم النقل البري الي النقل % 01وا 

كم فننه يمكن حساب الوفر في *مليون طن 01070.0النهري فهلا الحجم يقدر بنحو 
 استهيك الطاقة طبقا للنمول  الريامي اللي تم اعداده في البحث علي النحو التالي
Y1 = 0.007+ 270.502X1+154.731X2+106.497X3 

مليون طن للنقل النهري بدال من النقل البري  01070.0حجم الوفر في الطاقة نتيجة تحويل 
مليون ميجا 0447705.277( =01070.0)× 014.702( +01070.0-)× 901.019=

 .جول
ام النمول  أما بالنسبة لحساب الوفر في حجم انبعاثات ضاز ثاني أكسيد الكربون بنستخد

 :المعد في البحث فتكون كاآلتي
Y2 = 5.9×10-7+ 0.02X1+0.011X2+0.008X3 
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مليون طن  01070.0حجم الوفر في انبعاثات ضاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة تحويل 
× 1.110( +01070011111-)× 1.191=للنقل بالسكك الحديدية بدال من النقل البري 

 طن 090000411=  01070011111
نسبة لحساب الوفر في حجم انبعاثات الغازات الدفيئة بنستخدام النمول  المعد في وبال

 :البحث فتكون كاآلتي
Y3 = 1.005×10-7+ 0.023X1+0.013X2+0.009X3 

مليون طن للنقل  01070.0حجم الوفر في انبعاثات الغازات الدفيئة نتيجة تحويل 
( 90111111-)× 1.195 =كك الحديدية بدال من النقل البريبالس
 .طن 501111=90111111×1.112+

مليون طن من  90تتممن تحويل نحو  9151جدير باللكر انه رؤية وزارة النقل لعام 
النقل البري للنقل بالسكك الحديدية وبللك يكون الوفر ااجمالي في استهيك الطاقة نحو 

 .مليون ميجا جول 0440570.902=9027.900+0447705.277
 090000411نبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئية سيبلغ نحووالوفر في حجم ا

 .طن099050411= 501111+
 

 نتائج البحث ومناقشتها
 توجد عيقة احصائية بين الحجم الكلي لكمية الطاقة ": ن  البرك األول علي أنه

وحجم البماعة ( نهري–سكك حديدية  –بري ) المستهلكة من وسائل النقل الثيث 
، وللتأكد من صحة البرك تم حساب معامل " نقولة على الوسائل الثيثة محل الدراسةالم

اانحدار، وتبين وجود عيقة ارتباطية لات داللة معنوية بين الحجم الكلي لكمية الطاقة 
وحجم البماعة ( نهري–سكك حديدية  –بري ) المستهلكة  من وسائل النقل الثيث 

مما ( 1.220)ثة محل الدراسة حيث بلغت قيمة معامل اارتباط المنقولة على الوسائل الثي
 .يؤكد صحة البرك األول

  من معامل التحديد لتأثير حجم البماعة المنقولة على الوسائل الثيثة محل الدراسة علي
الحجم الكلي لكمية الطاقة المستهلكة من وسائل النقل الثيثة تبين أن هناك تأثير لحجم 
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ة على الوسائل الثيثة محل الدراسة علي الحجم الكلي لكمية الطاقة البماعة المنقول
 %(.22.2)المستهلكة من وسائل النقل الثيثة بنسبة 

 توجد عيقة احصائية بين الحجم الكلى لإلنبعاثات من ": ن  البرك الثاني علي أنه
ى الوسائل وحجم البماعة المنقولة عل( نهري –سكك حديدية  –بري )وسائل النقل الثيثة 

وللتأكد من صحة البرك تم حساب معامل اانحدار أتمح وجود عيقة ارتباطية  "الثيثة
سكك  –بري )لات داللة معنوية بين الحجم الكلى لإلنبعاثات من وسائل النقل الثيثة 

وحجم البماعة المنقولة على الوسائل الثيثة حيث بلغت قيمة معامل ( نهري –حديدية 
لمتغير انبعاثات ضاز ثاني أكسيد الكربون، و بلغت قيمة معامل ( 1.227)اارتباط 
 .لمتغير انبعاثات الغازات الدفيئة مما يؤكد صحة البرك الثاني( 1.200)اارتباط 

  من معامل التحديد لتأثير حجم البماعة المنقولة على الوسائل الثيثة محل الدراسة علي
تبين أن ( نهري –سكك حديدية  –بري )الثيثة  الحجم الكلى لإلنبعاثات من وسائل النقل

هناك تأثير لحجم البماعة المنقولة على الوسائل الثيثة محل الدراسة علي الحجم الكلي 
الناتجة من وسائل النقل الثيثة ( الغازات الدفيئة –ضاز ثاني أكسيد الكربون )لإلنبعاثات 

(22.2.)% 
 فيما يتعلا بتحويل  9151ة وزارة النقل لعام يتمح انه في حالة تحقيا المستهدف من رؤي

بعك أحجام حركة البمائع الي النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري بديي عن النقل 
مليون ميجا جول ( 0440570.902)البري سوف يتحقا قدر كبير من الطاقة تقدر بنحو 

يقدر بنحو  كللك سوف يتحقا وفر كبير في حجم انبعاثات الغازات المارة بالبيئة
 .طن من ثاني أكسيد الكربون( 099050411)
 

 التوصيات
 تشجيع القطا  الخا  فى ادارة األنشطة بالنقل النهرى و السكك الحديدية. 
 تسهيل استخرا  تراخي  مزاولة أنشطة النقل النهرى والسكك الحديدية. 
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 لى مستوى اادارة ارساء برام  التدريب العاملين بهيئة النقل النهرى والسكك الحديدية ع
 .المتوسطة والعمالة 

  تجديد وتطوير أرصبة الشحن والتبريغ بمحطات البمائع سواء كانت تلك األرصبة لموانئ
 .نهرية أو محطات سكك حديدية

 تطوير مزلقانات السكك الحديدية ونظام ااشارات للحد من الحوادث. 
 عتخصي  عدد ميئم من جرارات السكك الحديدية لنقل للبمائ. 
  ومع خطة تسويقية تستهدف كبار الناقلين و تعريبهم بشكل مبصل بمزايا ووفورات النقل

 .النهري و النقل بالسكك الحديدية
 بناء وحدات نهرية ساحلية حديثة ومناسبة تعمل للربط بين الدخيلة وااسكندرية. 
  ت الموئية ااسكندرية وتزويده بااشارا –استكمال تطوير المجرى الميحى من القاهرة

 .للميحة الليلية وتطوير ميناء اثر النبى واعداده الستقبال الحاويات 
  مشرو  ربط مينائى بورسعيد ودمياط عبر بحيرة المنزلة. 
 مراعاة تممين قمايا البيئة فى استراتيجية النقل بين المدن. 
  الى استخدام تعظيم االتجاه الى استخدام مصادر الطاقة البديلة مثل دعم تحويل المركبات

 .الغاز الطبيعى
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ABSTRACT 

Growth of the states, standard of living, and prosperity depends 

mainly on the performance of the available infrastructure. 

Transportation sector is an essential element of the infrastructure, 

where this sector contributes to support the economic and social 

development. 

Upgrade of transport services leads to reducing transportation cost, 

enhancing operational performance, and facilitating passenger and 

goods movement that has a positive impact on the national economy. 

From an environmental point of view continuous increase in using 

transport means leads to an increase in energy consumption and 

polluted emissions. 

This research discusses the share of intercity goods transport 

between the three modes of transport (roadways – railways – inland 

waterways). 

Where it is noticed the share of road sector is rapidly increasing, 

while the share of each of railway, and inland waterway sector is 

deteriorating, although there are many relatively competiveness 

advantages of these two sectors, particularly fuel consumption which is 

one of the same time the polluted emissions of trucks is high. 
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These have direct effects on operating cost, and sustainable sources 

of energy, and consequently the national economy in general to 

guarantee the continuous work of state activities (industry – agriculture 

– housing). Therefore, the focus of this research is to provide an 

analysis on the division of cargo movement on inland modes of 

transport to assess the environmental harm and operational efficiency of 

such movement. This is done through establishing a model to compute 

the change of transported volume between the three transport modes 

(Road - Rail – Inland waterway) based on the both the available 

transport supply provided by transport by transport service providers 

and transport demand of transport service users. 

The findings of the research provided that there is still a heavy 

dependence on road transport which requires 270.502 mega jewels of 

energy for the transport of on ton*km of cargo in comparison to 

154.731 for rail and 106.497 for river transport. In terms of total CO2 

emissions and greenhouse gases it was concluded that road produces 

0.20 ton CO2 for each ton*km traveled in comparison to 0.011 for rail 

and 0.008 for river transport. Accordingly the main recommendations 

of the study focus on shifting the focus of transport from road to rail 

and river transport which are found to require less energy and produce   
 


