
   السعودیة العربیة المملكة في المروریة للحــوادث  المكانى التحلیل

   الجغرافیة المعلومات نظم باستخدام) ٢٠١٥-٢٠٠٥(

  بحــیري أحمــد الســید مسـعد/ د                                                          

   المساعد االقتصادیـة الجغرافیا أستاذ   

  بنها جامعة -  اآلداب كلیـة                                                               

  :الملخص

 وتوزیعها الحوادث أعداد وتطور بالمملكة، الطرق شبكة خصائص بالدراسة البحث تناول

، المروریة للحوادث المكانیة التباینات ٕوابراز السعودیة، العربیة المملكة بمناطق الجغرافى

 ًوتعرضا ًتكرارا األكثر المناطق وتحدید لها، المكانیة التحلیالت ٕواجراء فیها، المؤثرة والعوامل

 الدراسة وتنتهى. عنها الناجمة واالجتماعیة والبیئیة االقتصادیة واآلثار بالمملكة، للحوادث

  :منها النتائج من بالعدید

 زیادة بنسبة م٢٠١٥ عام حادث ألف ٥١٤ نحو بالمملكة الحوادث أعداد بلغت 

 % .١٤,٦ سنوى بمعدل م٢٠١٥ وحتى١٩٩٤ من الفترة خالل% ٣٢٠,٩

 خاصة؛ والجسیمة عامة الحوادث أعداد حیث من المملكة مناطق الریاض تصدرت 

  .الترتیب على منها% ٢٩,٧ ،%٢٨,٧ بنسبة اختصت إذ

 من% ٢٣,٨٩ ونسبته، الحوادث ارتكاب وراء الرئیسى السبب البشري العنصر یعد 

 .بالمملكة المروریة المخالفات جملة

 مدن داخل السیر لحوادث جغرافي تركز وجود المعیاریة المسافة تحلیل أوضح :

 بینهما، الرابطة والطرق المنورة والمدینة المكرمة مكة من ًوكال والریاض الدمام

 .الطرق هذه على الواقعة والمدن

 الوفیات ألعداد بالنسبة خطورة معدالت بأعلى والجوف نجران منطقتى اختصت 

 .بالمصابین مقارنة
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  :یلى بما الدراسة أوصت

 واضح سیاسي التزام وضع مع الطرق، حوادث لمواجهة متكاملة قومیة خطة إعداد 

 المستمرة والمتابعة للتنفیذ، عملي برنامج ووضع الخطة، بتلك المستویات أعلى على

  . التنفیذ لتطورات

 السوداء النقاط فیها المحدد الطرق لمخاطر المقترحة للخریطة  الدورى التحدیث 

Black Spots المعلومات نظم باستخدام وذلك الحوادث فیها تتكرر التي 

 .الجغرافیة

 المطبات ٕوانشاء بها، والتحكم السرعة مراقبة: فى تتمثل وفعالة فوریة إجراءات اتخاذ 

 شروط وتفعیل ٕوانارتها، المزدوجة الطرق إنشاء في والتوسع الهندسیة، الصناعیة

 .المرور قوانین في والسالمة األمان ٕواجراءات
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   :المقدمة

 تمیزها التي خصائصها لها مرحلة كل ، متتالیة مراحل بعدة البرى النقل وسائل مرت

 البضائع نقل مجال فى كبرى أهمیة الطرق على وحركتها السیارات احتلت وقد األخرى؛ عن

 النقل فى السیارات استخدام فى المستمرة الزیادة ونتیجة، المختلفة النقل وسائل بین والركاب

 مشكلة من سواء حد على والنامیة المتقدمة الدول تعانى إذ المروریة، الحوادث معها تزایدت

 عام خطورتها وتزداد واآلثار، النتائج ومعقدة متفاقمة مشكلة أصبحت التي المروریة الحوادث

 في ًجمیعا الدول تشهده الذي الشامل للتحول ًنظرا منها؛ للحد تبذل التي الجهود رغم عام بعد

 زیادة إلى أدت تغیرات من یواكبها بما والبیئیة واالقتصادیة االجتماعیة المجاالت كافة

 والمحلى، األجنبي واالستثمار المشروعات زیادة نتیجة الطرق، شبكة على واالنتقال الحركة

 أساسیة كوسیلة السیارة واستخدام التنقالت وكثرة المركبات وزیادة واالستیراد التصدیر وحركة

  ).٥ ص م، ٢٠٠٨ السید، المعطى عبد راضى (للمواصالت

 الكبرى والمدن العواصم خاصة العربیة، المدن شهدته الذي الحضري التضخم أن والشك

 وجویة بریة من النقل ووسائل طرق فى للتطور نتیجة جاء قد األخیرة، السنوات خالل

 ُونظم الواسعة، الطرق ُشقت إذ ، الریفیة المجتمعات من القادمة للهجرة  واستقطابها وبحریة،

 المتبادل التفاعل دورة فأخذت مجتمعاتها، من كثیر وفي العربیة الدول معظم في المرور سیر

 یعاني المرور فأصبح متصاعدة، وتیرة على تسیر الحضري االنتشار وسهولة المرور بین

  . وفاة و إعاقة مابین البشریة واإلصابات البیئي والتلوث والفوضى االزدحام إشكالیات من

ُوكثرت السیارات، باستخدام المرتبطة الجرائم من أنماط ًأیضا انتشرت كما  إشكالیات َ

 أهم من تعد التي المرور حوادث من الكثیر تبرز وبدأت وتطبیقاتها، المروریة األنظمة

 انتشرت ثم ومن. والشباب الناشئة األجیال في وخاصة العربي العالم في الوفاة مسببات

 وذلك المختصة، الجهات یالزم ًهما المرور حوادث قضیة أصبحت حتى الجسدیة اإلعاقات

  ). ١٥ ص م،٢٠٠٨ الوهید، اهللا عبد سلیمان محمد (لها البرامج وتنظیم منها للحد

 ترتفع التي المجتمعات في تزید حیث والرفاهیة التقدم أمراض من المروریة الحوادث وتعد

 الذي الكفء وبالتنظیم للحوادث السلیم العلمي بالتحلیل إنه إذ الخاصة؛ السیارة ملكیة فیها
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 وأسباب ونوعیة المجتمع في السائدة واالجتماعیة االقتصادیة الظروف الحسبان في یأخذ

  ).١٢٣ ص ،٢٠٠٦ عشماوي،(المروریة الحوادث من الحد یمكن – السیر حوادث

 الـــذي المتعمـــد غیـــر الحــادث أنـــه علـــى المـــروري للحــادث االقتـــصادي المفهـــوم یــشیر

 والممتلكــات،  األرواح فـي خــسائر عنـه وینــتج العـام، الطریـق علــى المركبـة اســتخدام عـن ینـتج

 وعنـصر والوفیـات، اإلعاقـات وفـى اإلنتـاج، فاقـد فـي للخلل ًنظرا الوطنى؛ االقتصاد في ویؤثر

 ،٢٠٠٨ الـــسید، المعطـــى عبـــد راضـــى (العـــالم فـــي المروریـــة الحـــوادث بـــسبب الـــضائع الوقـــت

  ).٢٠ص سابق، مرجع

  :الدراسة منطقة

 بین تمتد حیث األوسط، الشرق دول أكبر من واحدة  السعودیة العربیة المملكة تعد

 ٤٠َ ٠٠ً و ٣٤º ٢٩َ ٣٠ً طول وخطى ًشماال، ٣٢º ١٤َ ٠٠ً و ١٦º ٢٢َ ٤٦ً عرض دائرتى

٥٥º نحو مساحتها وتبلغ آسیا، قارة من الغربي الجنوب في ًتحدیدا وتقع  .ًشرقا  

 المملكة وتضم ، العربیة الجزیرة شبه مساحة من% ٦٠ حوالي وتغطى. ٢كم ملیون ٢,٢٤

  .)١ شكل (إداریة، منطقة ١٣



  بحــیري أحمــد الســید مسـعد .د                    السعودیة العربیة المملكة في المروریة للحــوادث  المكانى التحلیل 

 

 
- ٢٥١ - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 األربعون العدد                                                                          األوسط الشرق بحوث مجلة

 

 
- ٢٥٢ - 

  

 المجتمعات یغزو وباء بأنها المروریة الحوادث العالمیة الصحة منظمة وصفت

 وأن، العالم دول معظم في للوفیات ًسببا تكون قد المرور حوادث أن إحصاءاتها وتؤكد المتمدنة،

 وتضاعفت الطرق، حوادث معدالت تضاعفت حیث التدهور في أخذ النامیة الدول في الوضع

 وما ًقتیال ألف ٢٠٠و ملیون نحو ًسنویا بلغ واضحة، بصورة والبشریة االقتصادیة الخسائر معها

   .دوالر ملیار ٥٠٠ حوالي المرور خسائر وتشمل ًمصابا، ملیون ١٥ إلى ١٠ بین

(Http www.prevention,og tn html, statist, sta intr htm)  

  :الدراسة مشكلة

 بلغت إذ الحوادث أعداد في المضطردة الزیادة فى الدراسة مشكلة تتمثل

 اقتصاد تكلف ، ًیومیا حادث ١٤١٠ بمعدل أى م٢٠١٥ عام بالمملكة حادث٥١٤٨٠٦

 ألف ٣٥,٧ونحو وفاة، حالة ٧٧٤٣ عنها نجم وقد. ًسنویا ریـال ملیار ٧٩ من أكثر الدولة

  . نفسه العام فى ًمصابا

 السعودیة العربیة المملكة في  المروریة الحوادث عن الناجمة الوفیات معدل ویعد

 نسمة ألف١٠٠ لكل حالة ٢٦ الوفیات معدل بلغ حیث ًوعالمیا ًإقلیمیا المعدالت أعلى من

 الخسائر تقدیرات أن إلى إضافة، المتقدمة الدول في حاالت ٧ من بأقل مقارنة ًتقریبا

 وجملة ریـال، ملیار ٧٩,٩٢ بنحو تقدر التى  المروریة الحوادث لوفیات الكاملة االقتصادیة

 ١٣٥بـ البلیغة واإلصابات ریـال، ملیون ١٧٠,٧٣بنحو البسیطة اإلصابات عالج تكالیف

 جملة فإن لذا ریـال، ملیار ٦,٩٤" السیارات" بالممتلكات اإلضرار وتكالیف ریـال، ملیون

  . م٢٠١٥ عام ریـال ملیار ٨٧,١٧ بنحو یقدر المروریة للحوادث الشاملة التكالیف

 ضخمة مادیة وخسائر ونفسیة اجتماعیة مشاكل من ذلك على یترتب ما إلى إضافة

 على السالمة حالة عن العالمي التقریر أشار وقد. للعالم القومي الدخل من% ٣ إلى تصل

 بسبب الوفیات عدد أن إلى م٢٠١٣ لعام العالمیة الصحة منظمة عن الصادر الطرق

 حوادث أن وتوقع العالم، أنحاء جمیع في شخص ملیون ١,٢٤ نحو إلى یصل السیر حوادث

 القلب أمراض مثل األخرى الرئیسیة الوفاة أسباب ینافس للوفاة ًرئیسا ًسببا تقف السیر

  .م٢٠٢٠ عام بحلول والسرطان
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 المروریــة، الحــوادث ظــاهرة مــن تعــاني التــي الــدول إحــدى الــسعودیة العربیــة فالمملكــة

 والحــد الحــوادث مواجهــة فــي التقنیــات تلــك تــسخیر أجــل مــن الجهــد مــن الكثیــر الدولــة وتبــذل

 المعلومــات نظــم فاعلیــة مــدى "معرفــة إلــى تــسعى التــي الدراســة مــشكلة یبلــور مــا وهــو منهــا،

 الظـاهرة هـذه من الحد ذلك من والهدف السیر، لحوادث المكاني التوزیع إلبراز كأداة الجغرافیة

 تـسجیلها تـم التـي المروریـة الحـوادث أعـداد تطـور بدراسـة الباحث قام ذلك أجل ومن بالمملكة،

 خـالل بالـسـعودیة إجمالیهـا بلـغ حیـث م٢٠١٥ عـام إلـى ١٩٩٤ عـام مـن ًبـدء ًعامـا ٢٢ خالل

   ).٢٠١٥ ،للمرور العامة االدارة (حادث ملیون٧,٥٨ الفترة تلك

 شبكة إعداد في والمتواصلة الواضحة السعودیة العربیة المملكة جهود من وبالرغم

 السالمة مجال في المتقدمة الدول في مثیالتها من الكثیر تضاهي التي الحدیثة الطرق من

 أن إلى اإلحصائیات تشیر بل ، العالم دول من كغیرها  الحوادث من تعاني فإنها المروریة،

 مشكلة وتكمن. العالم دول من كثیر تواجه مما نتائج وأسوأ ًضررا أشد معاناة تواجه المملكة

 آمن بشكل المروریة الحركة نقل على تساعد التي العمومي النقل وسائط غیاب في  الدراسة

 وتقلل المروریة، الحركة انسیابیة تسهیل على وتعمل الطرق، على المروري الضغط وتخفیف

  .المركبة على االعتماد من

  .الدراسات السابقة 

   :أجنبیة وأخرى عربیة دراسات إلى تقسیمها یمكن

  :   وتشمل العربیة، الدراسات -

 العالقات المكرمة، بمكة المرور حوادث "بعنوان ):م١٩٨٩ (صالح عبداهللا رناص 

 الحوادث أسباب لیتحل على الدراسة هذه ركزت ثیح ،"ةیالزمان واالتجاهات ةیالمكان

  .المكاني عهایوتوز ،الزمني وتطورها المكرمة مكة نةیمد حدود داخل

 جغرافي لیتحل اضیالر نةیبمد اراتیالس حوادث "عن ) :م١٩٩٤(زیعبدالعز دمحم"، 

 وأنماط ها،یمرتكب وخصائص ،المروریة الحوادث أسباب لیتحل الدراسة هذه في تم

  .اضیالر نةیمد في ةیوالمكان ةیالزمن الحوادث عیتوز
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 فـي العام قیالطر على المرور حوادث" بعنوان ):م١٩٩٩ (الغامدى أحمد بن عبداهللا 

 العـام، قیـالطر علـى المروریـة للحـوادث الجغرافي عیالتوز دراسة  تناولت الباحة منطقة

 مایالسـ الطرقـات تلك على المرور حوادث في المؤثرة العوامل على التعرف جانب إلى

  .بالموضع المرتبطة العوامل

 ةیالعرب المملكة فى السیر حوادث" عن ):٢٠٠١/٢٠٠٢(الحمید عبد صبري محمد 

 بالمملكة المرور حوادث مشكلة خطورة دیتحد ودرست ،"جغرافي منظور من ةیالسعود

 الزمنــي لیــوالتحل ة،یوالــصح ةیــواالجتماع ةیاالقتــصاد وآثارهــا ة،یالــسعود ةیــالعرب

 .المملكة مناطق في لوجودها المكاني نیالتبا برازٕوا المروریة، للحوادث

 اضیالر نةیمد في المرور حوادث "بعنوان ):م ٢٠٠٣ ( األصم الحافظ عبد األصم 

 خصائصهم في ریوالتغ السكان حجم نیب العالقة ةیماه وعالجت ،"جغرافیة ةیرؤ

 أوقات عالقة كذلك المروریة، الحوادث جهة من نةیالمد داخل عهمیوتوز ة،یموغرافیالد

 .المروریة باالختناقات والدراسة العمل ةیبدا

 بالمملكة المرور حوادث خطورة درجة "عن  ):م ٢٠٠٣( المطیر ناصر بن عامر 

 لحوادث الجغرافي عیالتوز تتناولو ،"األخرى الدول ببعض ومقارنتها ةیالسعود ةیالعرب

 األبعاد ضاحیإ بهدف ؛ المملكة في عشرة الثالث ةیاإلدار المناطق في المرور

 ة،یالمكان عاتهایتوز في واالختالف الشبه أوجه على والتعرف للمشكلة، ةیالمكان

 .المروریة الحوادث هایف تقع التي ةیسیالرئ المناطق دیوتحد

 الحـوادث لمواقـع الجغرافـي عیـالتوز "بعنـوان ): م٢٠٠٤(زعـزوع صـالح بنـت لـىیل 

 المواقـع تنـاقش التـي البحـوث قیـتعم ةیـأهم إبـراز وتناولـت ،"جـدة نـةیمد فـي المروریـة

 نیتحـس فـي للمحاولـة جغرافیـة؛ ةیـناح مـن جـدة نـةیمد فـي المروریـة للحـوادث الخطـرة

  .جدة نةیلمد الحضري للبناء المروریة السالمة

 األنـشطة نمـو فـي الطـرق شـبكة أثـر "بعنـوان ): م ٢٠٠٥  (بحیـرى  الـسید مـسعد 

 بمنطقـة ةیالحـضر أبهـا منطقـة فـي طیمـش سیخمـ أبهـا لطـرق حالـة دراسـة ،یاالقتصاد
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 لألنــشطة التوزیعیــة الــصورة الدراســة تناولــت ،"ةیالــسعود ةیــالعرب بالمملكــة ریعــس

  .وخصائصها الطریق جانبى على االقتصادیة

  فـي جيیاالسـترات ودوره العلمـي البحـث" بعنـوان ):م٢٠٠٧(الجنـاحى عبـدالرحمن 

 فـي العلمـي للبحـث ةیجیاالسـترات ةیـاألهم حیتوضـ تناولـتو "المـرور حـوادث معالجـة

 أو المروریـة، الحـوادث عـدد لیـتقل ثیـح مـن ق،یـالطر علـى المروریـة الـسالمة مجـال

 فـروع تـشابك ومـدى المـروري، الحـادث ةیـماه فـي البحـث خـالل مـن حـدتها فیـتخف

  .الظاهرة هذه ریتفس في ةیاإلنسان والعلوم الهندسة

 المروریـة الحـوادث لمواقـع المكـاني لیـالتحل "بعنـوان  ):م٢٠٠٨(الرحیلى مرشد ءفایه 

 لمواقـع عيیالتـوز الـنمط سـمات بعـض عـن الكـشف محاولـة وتناولـت ،"المنـورة نـةیبالمد

 نطـاق داخـل الواقعـة الطـرق شـبكة ضـمن ةیـالمكان وخصائـصها المروریـة، الحـوادث

  .المنورة نةیبالمد الثاني الدائري قیالطر

  فـي المروریـة للحـوادث المكـاني عیـالتوز "بعنـوان :)م٢٠١٤(الرشـیدى ضیعـا سعود 

 تعـاني التـي تبـوك نـةیمد بالدراسـة وتناولـت "حـدوثها فـي المـؤثرة والعوامـل تبـوك منطقـة

  .الحوادث أعداد دیتزا

 :العربیة غیر  الدراسات -

  : دراسات فى وتتمثل

 Joly, M. F., Foggin, P. M. & Pless, I. B., (1991): "Geographical and 
Socio-ecological Variations of traffic accidents among children". 

 لحوادث ةیئیالب ةیواالجتماع الجغرافیة االختالفات "ةالمعنون الدراسة هذه في الباحثة وحددت

 األطفال بحوادث المرتبطة االختالفات تلك ضاحیبإ للبحث، سيیالرئ الهدف "المروریة األطفال

  .ةیالكند مونترلایر نةیمد في دایوتحد عام، ١٥ من أقل الدراجات وراكبي المشاة من

 Van Beeck, E. F. et al., (1991): "Determinants of Traffic Accident 
Mortality in the Netherlands": Geographical Analysis. 
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 "جغرافى لیتحل هولندا، في المروریة الحوادث اتیوف محددات: "المعنونة الدراسة هذه أظهرت

 في معدالتها ارتفاع من العكس على الد،للب ةیالغرب المناطق في تةیالمم المروریة الحوادث قلة

  .الغربي الجنوب ومناطق ةیوالشرق ةیالشمال المناطق

 Al-Gamdi, A. S., (2003): "Analysis of Traffic Accidents at Urban 
Intersections in Riyadh". 

 إلى ،"اضیالر نةیمد في ةیالحضر التقاطعات في المرور حوادث لیتحل" الدراسة وتناولت

 تحدث التي بتلك ومقارنتها وخصائصها التقاطعات مواقع عند المروریة الحوادث خطورة اسیق

  .التقاطعات ریغ في

 Al-Masaeid, Hashem R. & Suleiman, Ghassan M, (2003): 
"Relationships between Urban Planning Variables and Traffic Crash 
in Damascus". 

 وحوادث الحضري طیالتخط راتیمتغ نیب العالقات" بعنوان جاءت التي الدراسة هذه هدفت

 طیالتخط سمات بعض نیب عالقة وجود مدى عن الكشف تناولت ،"دمشق في االصطدام

 نطاقا عشر أربعة الدراسة شملت وقد المروریة، الحوادث مع الطرق وشبكات نةیللمد الحضري

  .دمشق نةیمد اءیأح مجموعها في تمثل ایحضر

 Tope Bello, (2005): "A Stratified Traffic accident Analysis: Case 
Study: City of Richardson". 

 نةیمد :حالة دراسة المرور، لحوادث الطبقي لیالتحل" المعنونة الدراسة هذه وضعت

 لحوادث ةیالمكان األنماط دیتحد تضمنی سایرئ هدفا ةیكیاألمر المتحدة اتیبالوال "تشاردسونیر

  .نةیالمد أطراف باقي في الحوادث من رهایغ مع مقارنة األطفال مدارس بجوار تقع التي ریالس

 Morency. P. Cloutier. M. S, (2006): "From Targeted "black spots" to 
area-wide pedestrian safety". 

 حیوتوض وصف "السوداء والبقع الطرق مستخدمي مناطق سالمة" المعنونة الدراسة تناولت

 باستخدام وذلك بكندا، مونتلایر نةیلمد الحضري النطاق في الحوادث لمواقع الجغرافي عیالتوز

 مواقع دیلتحد ةیالنقط الكثافة وأسلوب الجغرافیة، المعلومات نظم في المكاني اإلحصائي المنهج

  .السوداء البؤر
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  :أهداف الدراسة

   :یلى ما إلى الدراسة تهدف

 المملكة بمناطق المروریة الحوادث أعداد تطور دراسة .   

 المملكة بمناطق المروریة للحوادث  المكانیة التباینات على التعرف. 

 بالمملكة المروریة الحوادث  خطورة مؤشرات رصد .  

 وأسبابها فیها المؤثرة والعوامل بالمملكة المروریة الحوادث أنماط على التعرف  .  

 المناطق وتحدید المملكة بمناطق المروریة للحوادث المكاني التحلیل على الوقوف 

  .ًوتعرضا ًتكرارا األكثر

 المروریة للحوادث واالجتماعیة والبیئیة االقتصادیة االنعكاسات على الوقوف.  

  مناهج الدراسة وأسالیبها 

 بالمملكة المروریة الحوادث دراسة خالل من :الموضوعى بالمنهج الدراسة استعانت

 والنتائج الجغرافیة، وأبعادها وأسبابها توزیعها ونمط تطورها على والوقوف جغرافیة، كظاهرة

 الحدیثة الكمیة األسالیب: ومنها البحث أسالیب من العدید استخدم كما علیها، المترتبة

 الحوادث وتوزیع مواقع تحلیل فى )GIS(الجغرافیة المعلومات ونظم والفوتوغرافیة والخرائطیة

 المتوسط الموقع حول واالنتشار المتوسط الموقع: ومنها ، Spatial Analysis المروریة

  .والفوتوغرافى الخرائطى واألسلوب الجوار، صلة ومعامل

  :الدراسة فرضیات

 أعداد فى الزیادة بسبب المملكة تواجه التى المشكالت أبرز من المروریة الحوادث 

  .واالصابات الحوادث

 المملكة فى المروریة بالحوادث والمصابین المتوفیین أعداد ارتفاع.  

 للحوادث ًوقوعا المملكة مناطق أكثر من الریاض تعد.   
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 الحوادث فى خطورة المناطق أكثر المتضرسة المناطق.  

 المملكة مستوى على الحوادث وأعداد الطرق شبكات أطوال بین عالقة وجود.  

 : محاور الدراسة

  .خصائص شبكة الطرق -

  .الحوادث المروریة بمناطق المملكة تطور أعداد  -

  . العوامل المؤثرة فى الحوادث المروریة -

  . التوزیع الجغرافى ألعداد الحوادث المروریة -

  . التحلیل الكمى للحوادث المروریة -

  اآلثار المترتبة على الحوادث المروریة -

  

  .خصائص شبكة الطرق بالمملكة: ًأوال

  الرئیسى الحركة وشریان العمران مراكز بین الوصل همزة الطرق شبكة تشكل

 نحو أطوالها  جملة بلغت المختلفة، بدرجاتها المرصوفة الطرق من شبكة السعودیة وتمتلك

 المناطق تصدرت إذ المملكة، بمناطق وكثافتها أطوالها، حیث من وتتباین ،٢كم ألف ٥٨

 أطوال حیث من المملكة مناطق قائمة) الشرقیة المنطقة،الریاض المكرمة، مكة (الثالث

 بالجدول موضح هو كما. بالمملكة جملتها من% ٤٤,٨ بنحو ًمعا اختصا إذ الطرق؛ شبكة

  ).٢ (شكل ،)١(
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.م٢٠١٥ عام المملكة بمناطق الطرق شبكة كثافة) ١ (جدول  

 % الطرق  ٢ألف كم/كم  المساحة  الطرق كم المنطقة 

 ٢٤.٥ ٣٤.٥ ٤١٢٠٠٠ ١٤١٩٨ الریاض

 ١٠.٣ ٣٦.٣ ١٦٤٠٠٠ ٥٩٥١ مكة المكرمة

 ١٠.١ ٩.٢ ٦٤٠٠٠٠ ٥٨٦٨ الشرقیة

 ٧.٣ ٢٤.٤ ١٧٣٠٠٠ ٤٢٢٦ المدینة المنورة

 ٧.١ ٣٤.١ ١٢٠٠٠٠ ٤٠٩٥ حائل 

 ١٠.٢ ٨٠.٧ ٧٣٠٠٠ ٥٨٩٤ القصیم 

 ٨.٥ ٦١.٠ ٨١٠٠٠ ٤٩٣٨ عسیر

 ٢.٦ ١١٥.٥ ١٣٠٠٠ ١٥٠١ جازان

 ٣.١ ٩.٦ ١٨٧٠٠٠ ١٧٩٠ الحدود الشمالیة

 ٣.١ ١٥٠.٣ ١٢٠٠٠ ١٨٠٣ الباحة

 ٣.٤ ١٥.٣ ١٣٠٠٠٠ ١٩٩٣ نجران

 ٥.٤ ٢٣.٢ ١٣٦٠٠٠ ٣١٦١ تبوك

 ٤.٥ ٢٦.٢ ١٠٠٠٠٠ ٢٦١٨ الجوف

 ١٠٠.٠ ٢٥.٩ ٢٢٤١٠٠٠ ٥٨٠٣٦ اإلجمالي

  .م٢٠١٥ الریاض، النقل، وزارة للمرور، العامة اإلدارة : المصدر            

 مستوى على وكثافتها الطرق شبكة على بإنعكاساتها للمملكة الكبیرة المساحة ألقت

 ویمكن ٢كم ألف/كم٢٥,٩ نحو بالمملكة الطرق شبكة لكثافة العام المتوسط بلغ إذ المناطق،

   :التالى النحو على بینها التمییز

  : للطرق مرتفعة كثافة ذات مناطق

 نحو وتضم فأكثر،٢كم ألف/كم٥٠ بها الطرق كثافة تبلغ التى المناطق فى تتمثل

 من لتفوقهما ذلك ویرجع الباحة،جازان،القصیم،عسیر: وهى المملكة مناطق من% ٣٠,٨

% ٨ مقابل- معظمها فى السائدة الجبلیة للطبیعة ًنظرا ،%٢٤,٤بنسبة الطرق أطوال حیث

 یزید الذى األمر التضاریسیة العقبات لتفادى للطرق التعرجات كثرة إلى تؤدى التى -للمساحة

  .الحوادث أعداد على وینعكس جهة، من أطوالها من
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  : للطرق متوسطة كثافة ذات مناطق

 ألــف/كــم٥٠ مــن وأقــل٢٥بــین مــا بهــا الطــرق كثافــة تتــراوح التــى المنــاطق فــى تتمثــل

 ویرجـع والجـوف وحائـل، الریاض،ومكـة،: وهـى المملكة مناطق من% ٣٠,٨ نحو ،وتضم٢كم

ـــك ـــسبة الطـــرق أطـــوال حیـــث مـــن لتفوقهمـــا ذل  ًنظـــرا ، -للمـــساحة% ٣٥,٥ مقابـــل-%٤٦,٤بن

 أخـرى جهـة مـن للمملكـة إدرایـة كعاصـمة والریـاض جهة، من مكة فى السائدة الجبلیة للطبیعة

 ویـنعكس أطوالهـا، مـن یزیـد الـذى األمـر المملكـة أنحـاء بجمیـع الطـرق من شبكة تربطها والتى

  .الحوادث أعداد على

  : للطرق منخفضة كثافة ذات مناطق

 من% ٣٨,٨ نحو ،وتضم٢كم ألف/كم٢٥عن بها الطرق كثافة تقل التى المناطق فى تتمثل

 على تمتد التى ونجران،وتبوك الشمالیة، والحدود الشرقیة، المنطقة: وهى المملكة مناطق

 أطوال على إنعكس الذى المملكة،األمر بغرب المنورة المدینة إلى المملكة،إضافة أطراف

 .للمساحة% ٥٦,٥ مقابل% ٢٩,٣بنسبة اختصت إذ بها الطرق
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  .تطور أعداد الحوادث المروریة: ًثانیا

 كامل شبه غیاب ظل في المروریة الحوادث من السعودیة العربیة المملكة تعاني

 باإلضافة المجتمعات، لخدمة ًأساسیا ًمرفقا أضحت التي المدن داخل العمومي النقل لوسائط

 السیر بقوانین االلتزام وعدم األحوال، بعض في والمغامرة للترفیه وسیلة المركبة استخدام إلى

 في إنجازه تم ما كل رغم مضطرد بازدیاد تزال ال المروریة الحوادث جعل ما هو والمرور

 مزید أجل من صممت التي واألنفاق الجسور ٕوانشاء الطرق، شبكات على السالمة وسائل

  . السالمة من

  بالمملكة المروریة الحوادث أعداد تطور -1

 أضـــــخم ِّتمثـــــل  الـــــسعودیة العربیـــــة المملكـــــة فــــي الطـــــرق حـــــوادث مـــــشكلة زالـــــت مــــا

 هـذه أخـذت وقـد ًسـنویا، فادحـة ومادیـة بـشریة خسائر وقوع في تتسبب التي المزمنة المشكالت

 خـالل المـشكلة لتلـك المالمـح أهـم رصـد ویمكـن. كبیـرة وبمعـدالت المستمر التزاید في المشكلة

 جــدول بیانــات تحلیــل خــالل مــن الحــالي القــرن وبــدایات الماضــي، القــرن مــن األخیــرة الــسنوات

  ).٤،٥ ،٣ (وأشكال ،) ٢(
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 الـسعودیة فـي والمتـوفیین والمصابین المروریة الحوادث أعداد تطور)  ٢ (جدول

)م٢٠١٥ - م١٩٩٤ ( الفترة خالل  

 السنة المتوفیین المصابین الحوادث

 (%)التغیر  العدد (%)التغیر  العدد (%)التغیر  العدد

 ٠.٠ ٣٧٨٩ ٠.٠ ٣١٠٣٣ ٠.٠ ١٢٢٣٢٠ م١٩٩٤

 ١٧.٦- ٣١٢٣ ١٥.٨ - ٢٦١١٥ ٣٦.٧ ١٦٧٢٦٥ م١٩٩٥

 ١٧.٤- ٣١٣١ ١٩.٢- ٢٥٠٧٨ ١١.٠ ١٣٥٧٦٣ م١٩٩٦

 ٨.٣- ٣٤٧٤ ٩.٣- ٢٨١٤٤ ٢٥.٧ ١٥٣٧٢٧ م١٩٩٧

 ١٣.٢ ٤٢٩٠ ٠.١ ٣١٠٥٩ ١١٦.١ ٢٦٤٣٢٦ م١٩٩٨

 ٢٧.٩ ٤٨٤٨ ٤.٣ ٣٢٣٦١ ٩٨.٥ ٢٤٢٧٦٨ م١٩٩٩

 ١٦.٦ ٤٤١٩ ٦.٦- ٢٩٠٠٠ ١٢٩.٢ ٢٨٠٤٠١ م٢٠٠٠

 ٣.٣ ٣٩١٣ ٨.٦- ٢٨٣٧٩ ١٤٩.٩ ٣٠٥٦٤٩ م٢٠٠١

 ٩.٨ ٤١٦١ ٨.٦- ٢٨٣٧٢ ٨٣.٠ ٢٢٣٨١٦ م٢٠٠٢

 ١٣.٣ ٤٢٩٣ ١.٩- ٣٠٤٣٩ ١١٤.١ ٢٦١٨٧٢ م٢٠٠٣

 ٣٦.٤ ٥١٦٨ ١٢.٢ ٣٤٨١١ ١٣٩.٨ ٢٩٣٢٨١ م٢٠٠٤

 ٥٧.٩ ٥٩٨٢ ١١.٠ ٣٤٤٤١ ١٤٢.٠ ٢٩٦٠١٥ م٢٠٠٥

 ٥٥.٣ ٥٨٨٣ ١٥.٦ ٣٥٨٨٤ ١٣١.٩ ٢٨٣٦٤٨ م٢٠٠٦

 ٦٧.٨ ٦٣٥٨ ١٦.١ ٣٦٠٢٥ ٢٥٥.٨ ٤٣٥٢٦٤ م٢٠٠٧

 ٦٧.٨ ٦٣٥٨ ١٧.٦ ٣٦٤٨٩ ٢٩٧.٣ ٤٨٥٩٣١ م٢٠٠٨

 ٦٢.١ ٦١٤٢ ١١.٥ ٣٤٦٠٥ ٢٩٦.٣ ٤٨٤٨٠٥ م٢٠٠٩

 ٧٤.١ ٦٥٩٦ ٢٤.٤ ٣٨٥٩٥ ٣٠٧.٣ ٤٩٨٢٠٣ م٢٠١٠

 ٨٨.٨ ٧١٥٣ ٢٦.٢ ٣٩١٦٠ ٣٤٤.٩ ٥٤٤١٧٩ م٢٠١١

 ١٠١.٦ ٧٦٣٨ ٣٢.٤ ٤١٠٨٦ ٣٨٠.٩ ٥٨٨٢٥٨ م٢٠١٢

 ١٠٢.٢ ٧٦٦١ ٢٠.٩ ٣٧٥٣٠ ٣٣٠.٤ ٥٢٦٤٢٩ م٢٠١٣

 ٩٧.٦ ٧٤٨٦ ١٥.٥ ٣٥٨٤٣ ٢٩١.١ ٤٧٨٤٥٠ م٢٠١٤

 ١٠٤.٤ ٧٧٤٣ ١٥.٣ ٣٥٧٦٨ ٣٢٠.٩ ٥١٤٨٠٦ م٢٠١٥

  .م٢٠١٥ لریاض، السنوي، اإلحصائي التقریر للمرور، العامة اإلدارة السعودیة، العربیة المملكة: المصدر

  .الباحث حساب من النسب
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- ٢٦٤ - 

  
 

  .م٢٠١٥ -  م١٩٩٤ من الفترة خالل السعودیة في المروریة الحوادث أعداد تطور) ٣ (شكل

  

  .م٢٠١٥ -  م١٩٩٤ من الفترة خالل السعودیة في المصابین أعداد تطور) ٤ (شكل

  

  ).٢ (جدول على ًاعتمادا : المصدر

  .م٢٠١٥ -  م١٩٩٤ من الفترة خالل السعودیة في المتوفیین أعداد تطور) ٥ (شكل
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- ٢٦٥ - 

 عام حادث ألف ١٢٢,٣من المملكة مستوي على المروریة الحوادث معدالت تزایدت 

 أضعاف أربعة من یقارب بما زادت أي م،٢٠١٢عام حادث ألف ٥٨٨,٢إلى م،١٩٩٤

 وأطوال السكان إعداد في الطبیعیة الزیادة نتیجة ًعاما،١٩ خالل% ٣٨١نحو زیادة بنسبة

 المملكة مستوي على الطفیف التراجع في المعدالت هذه بدأت ثم شقها، تم التي الطرق

 للسالمة الدولة توجه نتیجة وذلك حادث؛ ألف 478,4 إلى لتصل م٢٠١٤ عام من

  مسجلة م٢٠١٥ عام ًنسبیا ارتفعت أنها إال الصحیة، الخدمات وتحسین المروریة،

 سنوات؛ ثالثة آخر خالل% ١٢ نسبته عام تراجع  سجلت ولكن ، حادث ألف ٥١٤,٨

 .ٕوادارتها للطرق الدوریة الصیانة مستوى لضعف نتیجة

 الزیادة مابین المصابین أعداد فى ًتذبذبا ٢٠١٥ وحتى ١٩٩٤ عام من الفترة شهدت 

 عام مصاب ألف ٣١من المصابین أعداد زیادة هى النهائیة المحصلة وجاءت والنقصان،

 اختصت ،%٠,٦٩ نحو بلغ سنوى تغیر بمعدل ٢٠١٥ عام ألف ٣٥,٧  إلى١٩٩٤

 فترة خالل المصابین ألعداد نسبة بأعلى م٢٠١٣ وحتى٢٠٠٨ من الست السنوات

 الحوادث أعداد لزیادة ذلك م،ویرجع٢٠١٣ عام مصاب لفأ ٤١قمتها بلغت إذ الدراسة؛

 .حادث ألف ٥٠,٦ لها العام المتوسط بلغ التى الفترة تلك خالل

  تضاعفت حیث المشكلة حجم المروریة الحوادث جراء من المتوفیین أعداد دراسة تعكس 

 نحو بلغ سنوى زیادة بمعدل ٢٠١٥ وحتى١٩٩٤ عام من الفترة خالل الوفیات أعداد

 المتنامیة للزیادة فقط لیس ذلك ویرجع اإلصابات؛ معدل من نظیره مایفوق وهو ،%٤,٧

 زیادة علیها ترتب إذ لجسامتها؛ بل% ١٤,٦ السنوى معدلها بلغ التى الحوادث أعداد فى

 .ًسنویا الوفیات معدالت

 .المملكة بمناطق المروریة الحوادث أعداد تطور .1

 خالل المملكة مناطق مستوى على الحوادث أعداد لتطور العامة الصورة تباینت    

 ، مرورى حادث ملیون ٥,١٣نحو شهدت والتى ،٢٠١٥ عام وحتى ٢٠٠٥  عام من الفترة

 بلغ كما ،األخیرة الست السنوات خالل منها% ٦١,٣ نحو وتركز ،)٦ (شكل،) ٣ (جدول
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- ٢٦٦ - 

 الزیادة نتیجة وذلك مرورى؛ حادث ألف ٤٦٧ نحو خاللها الحوادث ألعداد العام المتوسط

  .الطرق شبكات تمدید فى والتوسع السكان أعداد في الطبیعیة
  

  .م٢٠١٥ - ٢٠٠٥ الفترة خالل المملكة بمناطق الحوادث أعداد تطور) ٣ (جدول

 الســــــــــــــــنــوات

  المناطق

 الجملة ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥

 ١٤٠٠١١٦ ١٤٧٥٦٨ ١٢٦١٢٦ ١٥٣٧٥٦ ١٦٦٨١٤ ١٦٣٧٩٧ ١٢٤٩٦٤ ١٤١٥٤٩ ١٤٣٤٦٦ ١٣٤٩١٥ ٤٨١٤٢ ٤٩٠١٩ الریاض 

 ١٢٠٠٧٧٣ ١٢٦٥٣٧ ٩١٩٢٤ ١٠١٣٦٦ ١٣٤٧٣٩ ١٢٢٨٠٦ ١٢٥٥٨٠ ١١٢٨٤٤ ١٠٧٩٣٢ ٩٦٢٠٤ ٨٦٨٥٤ ٩٣٩٨٧ المكرمة مكة 

 ١٠٩٧٣٣٥ ٨٨٠٦٥ ١٠٠١١٦ ١٠٤٩٧٦ ١١٦٦٣٣ ١٠٠٧٤٠ ١٠٥٣٨١ ١١٢٤٢٠ ١٢٧٤٦٠ ١٠٧٧٨٠ ٦٢٠٣٣ ٧١٧٣١ الشرقیة. م

 ٢٩١٦٢٣ ٣٢١٦٣ ٣٠٩٠٦ ٣٠٣٢٥ ٣١١٣٣ ٢٧٧٧٣ ٢٩٤٤٣ ٢٥٢٦٣ ٢٢٩٢٩ ٢٠٥٥٦ ١٩٠٢٤ ٢٢١٠٨ عسیر 

 ٢٤٤٨١٤ ١٩٠٥٨ ٢٢٦٠١ ٢٧٣٦٣ ٢٩٣٧٤ ٢٩٣٨٦ ٢٢٨٣٥ ١٨٤٤٨ ٢٠٩٥٦ ٢١٣٣٤ ١٨٩٨٨ ١٤٤٧١ المنورة المدینة 

 ٢٢٩٢٧٥ ٢٤٢٧٣ ٢٥٨٥٢ ٢٤٩٦٦ ٢٩١٢٧ ٢٤٧٧١ ٢٤١٩٤ ١٨٦٢٢ ١٧٦٤٥ ١٤٧٦٨ ١٣٣٧٠ ١١٦٨٧ القصیم 

 ١٦٩٣٩٠ ٢٠٦٣٨ ٢٠٦٧٩ ٢١٢٥٦ ٢١١٦٦ ١٩٤٤٩ ١٩٥٣٠ ١٥٥٠٠ ١١٦٣٤ ٧٥٠٣ ٦٠٦١ ٥٩٧٤ تبوك 

 ١٣٩٨١٣ ٢٢٢٢٩ ٢١٨٧٥ ٢٠٣٢٧ ١٩٢١٩ ١٦٥٩٩ ١٢٧١٩ ٨١٤٦ ٥٦٥٢ ٥٢٤٠ ٤٧٥٦ ٣٠٥١ جازان 

 ١٠٨٢٠٨ ١٣٠٦٧ ١١٤٧٨ ١٤١٣٢ ١٣٣١٦ ١١٣١٨ ١٠٠١٦ ٩٤٤٩ ٦٧٩٩ ٦١٦٠ ٦٨٠٥ ٥٦٦٨ الشمالیة الحدود 

 ٨٩٧٩٥ ٥٤٠٧ ١٠١٢٨ ٩٣٧٧ ٩٤٦١ ٩٨٣٠ ٧٣٩٥ ٧٠٣٨ ٧٢٨٤ ٩٤٤٦ ٧١٧٠ ٧٢٥٩ الجوف 

 ٨٢٠٩٧ ٨٤١٥ ٩٣٦٥ ٩٥٠١ ٨٧١٧ ٩٤٣٩ ٧٨٨٤ ٦٠٦٩ ٥٧١٤ ٥٨٨٤ ٥٢٧٤ ٥٨٣٥ حائل 

 ٤٦٢٢١ ٤١٦٦ ٤٣١٠ ٤٣١٩ ٤٩٤٦ ٤٦٩٧ ٤٨٥٥ ٥١١٧ ٤٢٤٥ ٢٨٤٣ ٣٢٠٨ ٣٥١٥ الباحة 

 ٣٦٥٢٨ ٣٢٢٠ ٣٠٩٠ ٤٧٦٥ ٣٦١٣ ٣٥٧٤ ٣٤٠٧ ٤٣٤٠ ٤٢١٥ ٢٦٣١ ١٩٦٣ ١٧١٠ نجران 

 ٥١٣٥٩٨٨ ٥١٤٨٠٦ ٤٧٨٤٥٠ ٥٢٦٤٢٩ ٥٨٨٢٥٨ ٥٤٤١٧٩ ٤٩٨٢٠٣ ٤٨٤٨٠٥ ٤٨٥٩٣١ ٤٣٥٢٦٤ ٢٨٣٦٤٨ ٢٩٦٠١٥ الجملة

 .م٢٠١٥ الریاض، السنوي، اإلحصائي التقریر للمرور، العامة اإلدارة السعودیة، العربیة المملكة: المصدر

  .الباحث حساب من النسب

 

 بنحو إستأثرت إذ الحوادث؛ عدد إجمالي في المملكة مناطق أعلى الریاض تتصدر 

 تلك خالل) ١ صورة (الحوادث جملة من% ٢٧بنسبة مروري حادث ملیون ١,٤

 أهم من واحدة تضم لكونها ذلك ویرجع الدراسة؛ فرضیات احد مع مایتفق وهو الفترة

 من كبیرة شبكة تمتلك بدورها والتي. للبالد اإلداریة العاصمة" الریاض "المملكة مدن

  .ًمعا المملكة أجزاء تربط الطرق
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- ٢٦٧ - 

 ٤٥ بنسبة والثالثة الثانیة المرتبة والشرقیة المكرمة، مكة منطقتى من ًكال احتلت %

 سواء والمعتمرین للحجاج المكرمة مكة منطقة الستقبال ًنظرا الحوادث؛ جملة من

 أهمیة ذات فهى الشرقیة المنطقة أما). ٢ صورة (خارجها أو البالد داخل من

 سالفة  الثالث المناطق تمثل كما البترول، حقول أهم على الحتوائها كبیرة اقتصادیة

 المملكة مستوي على المروریة الحوادث إجمالي من% ٧٢ نحو مجتمعة الذكر

 .الفترة تلك خالل

 ألف ٣٦,٥نحو عددها والبالغ الحوادث أعداد فى المملكة مناطق أقل نجران جاءت 

 الرملیة الكثبان به تتشكل المنطقة من كبیر جزء ألن ًنظرا وذلك بها؛ مروري حادث

 أقل من نجران وتعد. ناحیة من جبلیة طبیعة ذات منها المتبقي والجزء الخالي للربع

 من بالمملكة جملتهم من% ٢ نسبتهم البالغ السكان عدد حیث من المملكة مناطق

 .أخرى ناحیة
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- ٢٦٨ - 
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- ٢٦٩ - 

  

.المروریة الحوادث فى المؤثرة العوامل: ًثالثا  

 للحوادث التوزیعیة للصورة التفسیرات من الكثیر المكانیة الخصائص دراسة تعكس

 فى البشریة نظیرتها مع جنب إلى ًجنبا الطبیعیة البیئة عناصر تتضافر إذ وأسبابها، المروریة

 والذى مباشر، غیر أو مباشر بشكل الجغرافى وتوزیعها المروریة الحوادث وجود على التأثیر

 ملیون٢,٢٤ (المملكة مساحة اتساع فمع أخرى، أحیان فى ًوسلبیا ًأحیانا ًإیجابیا یكون قد

 واكبه وما طول، خط٢١ ونحو عرضیة درجة ١٦ من یقرب ما عبر المكانى وامتدادها) ٢كم

 على أثرت مناخیة، أم تضاریسیة أكانت سواء المناطق مستوى على مكانیة تباینات من

كم ألف ٥٨ نحو أطوالها البالغ الطرق شبكة خصائص
٢

 المؤثرة العوامل دور تناول ،ویمكن

  :التالى النحو على

 طبیعیة عوامل.  

 حیث من البریة الطرق لشبكة العام الشكل تحدید فى األرض سطح أشكال تأثیر یتمثل

 العالقة أن إذ المروریة، الحوادث من للحد الطرق على السالمة ًوأیضا واتجاهاتها امتدادها

 فى تتضح األقالیم، بعض فى وانعدامها بل الطرق شبكة وتخلخل السطح ارتفاعات بین

 فیها تتركز وبالتالى السكان، تركزات فیها تزداد السهلیة المناطق بینما. المتضرسة المناطق

  ).١٧١ص، ٢٠٠٧عبده، سعید (الطرق لشبكة العالیة الكثافة

 فتح أو حولها بااللتفاف إال عبورها الیسیر من لیس طبیعیة عوائق الجبال تمثل

َّمعلقة، جسور أو أنفاق أو معابر
 والمنعطفات المنحدرات كثرة علیه یترتب الذى الشيء ُ

 ،)٣،٤ صورة(وخطورتها السیر حوادث من یزید قد والذى المناطق، هذه طرق على الخطرة

 فى ذلك ویتضح اتجاه، لكل واحد مسار وذات ضیقة، طرق غالبیتها أن ًسوءا األمر ویزداد

 الحوادث نسبة بها ارتفعت إذ ،)الباحة نجران، جازان، عسیر، (المملكة غرب جنوب مناطق

 الخطورة مؤشر ارتفع بل فحسب هذا لیس. بالمملكة  جملتها من% ٦١,١ الى الجسیمة
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- ٢٧٠ - 

 جملة من% ١١,٩ إلى نسبتها انخفاض رغم المصابین بعدد مقارنة الوفیات لعدد بالنسبة

  .بالمملكة الحوادث

 العواصف لتشمل بالمملكة المروریة الحوادث على الطبیعیة العوامل تأثیر ویمتد

 تستمر قد التى الطرق، على ًأحیانا وانعدامها الرؤیة مستوى على تؤثر التى والترابیة الرملیة

 مناطق معظم له تتعرض ما وهو المروریة، للحوادث التعرض خطورة من یزید مما أیام لعدة

 السابق العوامل بقیة عن الخطورة حیث من یقل فال والسیول األمطار دور على أما. المملكة

 ٕواصابة المرور، حركة وتعطیل بل الطرق وجرف تدمیر عند دورها یتوقف ال إذ ذكرها؛

 ینایر فى  جدة سیول حادث ویعد. ًأحیانا والغرق للخطر ركابها وتعرض بالضرر، السیارات

 شخص، ١٠٠ نحو ضحیته راح والذى التأثیر ذلك على األمثلة أقرب) ٥ صورة(م٢٠١١

  ).م٢٠١٥، المرور إدارة (السیارات آالف وتدمیر

 بشریة عوامل.  

 الحوادث استقبال فى والبشریة الطبیعیة العوامل بین المشترك القاسم الطرق شبكة تشكل

 تجتازها التي الصحراویة أو الجبلیة للطبیعة السلبي الدور إغفال یمكن ال أنه إذ المروریة؛

 السیارات قائدى بعض لدى المتهور والسلوك الحوادث، وقوع في الطرق تلك عبر السیارات

 السعودیة وتمتلك الحوادث، وقوع فى ودورها المرور بقواعد واالستهتار السرعة، ومتجاوزى

 ،٢كم ألف ٥٨ نحو أطوالها  جملة بلغت المختلفة، بدرجاتها المرصوفة الطرق من شبكة

  ).٧ (شكل ،)٤ (بالجدول موضح هو كما المملكة بمناطق ونسبتها أطوالها، حیث من وتتباین
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.م٢٠١٥ عام المملكة بمناطق الطرق وشبكة للحوادث النسبى التوزیع) ٤ (جدول  

 % الطرق كم % الحوادث  المنطقة 

 ٢٤.٥ ١٤١٩٨ ٢٨.٧ ١٤٧٥٦٨ الریاض

 ١٠.٣ ٥٩٥١ ٢٤.٦ ١٢٦٥٣٧ مكة المكرمة

 ١٠.٢ ٥٨٦٨ ١٧.١ ٨٨٠٦٥ الشرقیة

 ١٠.١ ٥٨٩٤ ٤.٧ ٢٤٢٧٣ القصیم 

 ٨.٥ ٤٩٣٨ ٦.٢ ٣٢١٦٣ عسیر

 ٧.٣ ٤٢٢٦ ٣.٧ ١٩٠٥٨ المدینة المنورة

 ٧.١ ٤٠٩٥ ١.٦ ٨٤١٥ حائل 

 ٥.٤ ٣١٦١ ٤ ٢٠٦٣٨ تبوك

 ٤.٥ ٢٦١٨ ١.١ ٥٤٠٧ الجوف

 ٣.٤ ١٩٩٣ ٠.٦ ٣٢٢٠ نجران

 ٣.١ ١٧٩٠ ٢.٥ ١٣٠٦٧ الحدود الشمالیة

 ٣.١ ١٨٠٣ ٠.٨ ٤١٦٦ الباحة

 ٢.٦ ١٥٠١ ٤.٣ ٢٢٢٢٩ جازان

 ١٠٠.٠ ٥٨٠٣٦ ١٠٠ ٥١٤٨٠٦ اإلجمالي

  

  .م٢٠١٥ الریاض، النقل، وزارة للمرور، العامة اإلدارة : المصدر               

 مناطق قائمة) الشرقیة المنطقة،الریاض المكرمة، مكة (الثالث المناطق تصدرت

 بالمملكة جملتها من% ٤٤,٨ بنحو ًمعا اختصا إذ الطرق؛ شبكة أطوال حیث من المملكة

  . محاورها على المملكة حوادث إجمالى من% ٧٠,٤ نحو وقوع شهدت حیث
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 المروریة للحوادث التوزیعیة الصورة لتفسیر األخر الوجه البشرى العامل یشكل

 ذلك ویتضح ، وقوعها احتمال فرص فى زیادة السكانى الحجم بكبر یرتبط إذ وخصائصها؛

  ).٨ (والشكل) ٥ (الجدول بیانات بتحلیل ًجلیا

 بمناطق نسمة ألف١٠٠ لكل الوفیات ومؤشرات للسكان الجغرافى التوزیع) ٤ (جدول

  .م٢٠١٥ عام المملكة

 ألف نسمة ١٠٠الوفیات للسكان لكل  الوفیات  %  عدد السكان  المناطق 

 ٤٥٦.١ ٢١٤٩ ٢٥.٦ ٧٤٧١٩٧٥ مكة المكرمة

 ٢١٨.٦ ١٠٣٠ ١٥.١ ٤٤١٤٢٧٨ الشرقیة

 ١٨٢.١ ٨٥٨ ٢٥.٠ ٧٣٠٩٩٦٦ الریاض

 ١٦٣.٤ ٧٧٠ ٧.٠ ٢٠٤٥٠٧٠ عسیر

 ١٥٠.٣ ٧٠٨ ٦.٥ ١٩١٠٩٩٨ المدینة المنورة

 ٩٧.٩ ٤٦١ ٥.٠ ١٤٦٠٥٤٠ جازان

 ٨٩.٨ ٤٢٣ ٤.٥ ١٣٠٣٦٢٣ القصیم

 ٨٧.٧ ٤١٣ ٢.٩ ٨٤٥٨٥٧ تبوك

 ٥٥.٨ ٢٦٣ ٢.٢ ٦٣٨٦٩٩ حائل

 ٤٣.٧ ٢٠٦ ١.٩ ٥٤١٣٤٤ نجران

 ٣٥.٢ ١٦٦ ١.٦ ٤٧١١٢٠ الجوف

 ٣٤.٢ ١٦١ ١.٥ ٤٣٩٩٢٧ الباحة

 ٢٨.٧ ١٣٥ ١.٢ ٣٤٢٤٩٨ الحدود الشمالیة

 ٠٠٠٠٠  ٧٧٤٣ ١٠٠.٠ ٢٩١٩٥٨٩٥ اإلجمالي

  

  :المصدر

  .العامة اإلحصاءات مصلحة السعودیة، العربیة المملكة - 1

 .م٢٠١٥ السنوي،الریاض، اإلحصائي للمرور،التقریر العامة اإلدارة السعودیة، العربیة المملكة -٢     

 عدد÷المتوفین عدد=(المعادلة نسمة، ١٠٠٠٠٠ لكل السیر حوادث بسبب المتوفین عدد مؤشر

  ١٠٠٠٠٠× )السكان

  .الباحث حساب من المؤشرات               



 األربعون العدد                                                                          األوسط الشرق بحوث مجلة

 

 
- ٢٧٤ - 

 مناطق قائمة) الشرقیة المنطقة المكرمة، مكة الریاض، ( الثالث المناطق تصدرت

 على ذلك انعكس وقد جملتها، من% ٦٥,٨ بلغت بنسبة السكان حجم حیث من المملكة

 بل فحسب هذا لیس، منها% ٧٠,٤ بنحو استأثرت إذ الحوادث، إجمالى من نصیبها

 نسمة ألف١٠٠ بكل مقارنة الحوادث جراء من وفیات معدالت بأكبر المناطق تلك اختصت

 إلى الحوادث نسبة تراجعت المقابل وفى. المكرمة بمكة ٤٥٦,١قمتها بلغت إذ السكان؛ من

 مناطق أقل من وهما الشمالیة، والحدود الجوف من بكل المملكة حوادث من% ٤ من أقل

 الوفیات معدالت انخفضت فقد وعلیه. فیهما% ٢,٧ النسبة تتجاوز ال إذ ًسكانا المملكة

  .للثانیة ٣٥,٢و باألولى نسمة ألف ١٠٠ لكل ٢٨,٧ إلى للسكان بالنسبة

 حیث المركبات؛ أعداد فى مناظرة زیادة السكان أعداد فى التدریجیة الزیادة واكبت

 انعكس الذى األمر الترتیب؛ على منهما لكل% ٣,٩٣ ،%٢,٣١  السنوى التزاید معدل بلغ

 إلى ٢٠٠٧ عام من الفترة خالل% ٢ نحو بلغت والتى الحوادث فى الزیادة معدالت على

  ).٢٠١٥ الریاض، للمرور، العامة اإلدارة (م٢٠١٣ عام
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وتجدر اإلشارة أن المناطق الثالث سالفة الذكر فى مجال تفوقها النسبى سواء فى الحجم 

هى ذاتها صاحبة أكبر نسبة من ) ریاض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقیةال( السكانى أو أعداد الحوادث 

لیس هذا فحسب بل امتد األمر إلى زیادة نسبتها من ، من جملتها% ٧٨,٥أعداد المركبات بالمملكة 

 ملیون ٤,٧من جملتها بالمملكة والبالغ عددها % ٧٥,٨جملة المخالفات المروریة التى تقدر بنحو 

  ).٩(والشكل ) ٦(من حیث خطورتها وتأثیرها على الحوادث جدول وتتباین . مخالفة

 عام ألنواعهاً وفقا السعودیة بالمملكة المرور بإدارة المسجلة المروریة المخالفات) ٦ (جدول

.م٢٠١٥  

 % العدد النوع

 ١٣.٧ ٦٥٠٣١١ سرعة زائدة

 ١٠.٦ ٥٠٣١٦٠ عدم ربط حزام األمان

 ١٠.٢٤ ٤٨٦٠٧٢ وقوف غیر نظامي

 ٧ ٣٣٢٢٧٦ قیادة بدون رخصة سیاقة

 ٦ ٢٨٤٨٠٨ عدم تجدید رخصة السیاقة

 ٥.٨٥ ٢٧٧٦٨٨ تجاوز اإلشارة المروریة

 ٥.٦ ٢٦٥٨٢١ عدم تجدید رخصة السیر

 ٤.٥٥ ٢١٥٩٧٩ تظلیل

 ٤.٤ ٢٠٨٨٥٩ عدم وجود وثیقة التأمین

 ٣.٧ ١٧٥٦٣١ قیادة بدون رخصة سیر

 ٢.٢ ١٠٤٤٢٩ تحمیل ركاب

 ٢ ٩٤٩٣٦ عكس السیر

 ١.٤ ٦٦٤٥٥  دوران غیر نظامي

 ١ ٤٧٤٦٨ عدم تقدم المركبة للفحص الدوري

 ٠.٦ ٢٨٤٨١ عدم مراعاة شروط السالمة

 ٠.٦ ٢٨٤٨١ دخول أو خروج خاطئ من الطریق

 ٠.٣٥ ١٦٦١٤ عدم التقید بإشارة األفضلیة

 ٠.٢ ٩٤٩٤ استعمال السیارة لغیر الغرض المرخص

 ٠.٢ ٩٤٩٤ تجاوز خاطئ

 ٠.١٥ ٧١٢٠ حمولة زائدة

 ٠.١٤ ٦٦٤٦ سیاقة المركبة في حالة سكر

 ٠.٠٨ ٣٧٩٧ تفحیط

 ١٩.٤٤ ٩٢٢٧٧٧ أخرى

 ١٠٠ ٤٧٤٦٧٩٥ جملة المخالفات المروریة التي تم ضبطها

  .م٢٠١٥ السنوي،الریاض، اإلحصائي للمرور،التقریر العامة اإلدارة السعودیة، العربیة المملكة: المصدر
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 عالمـــــات مـــــن الكثیـــــر بالمملكـــــة المروریـــــة للمخالفـــــات والنـــــوعى الكمـــــى المركـــــب یحمـــــل 

 فــي الزیــادة أســباب عــن األســئلة مــن للعدیــد إجابــات مــن یقدمــه مــا إلــى إضــافة االســتفهام،

 البــشري بالعنــصر تتــصل التــي المركبــات لقائــدي الــسلوكیة األنمــاط تعكــس كمــا  أعــدادها،

  الرئیــسى الــسبب یعــد الــسائق دور  أن حیــث الراكــب، وكــذلك والمــشاة الــسائق: المتــضمن

 مباشــر هــو مــا ومنهــا القیــادة، أثنــاء یرتكبهــا التــي األخطــاء بــسبب الحــوادث ارتكــاب فــي

 فیهـا الـتحكم یـصعب مباشـر وغیـر المـرور، وأنظمـة قـوانین كمخالفـة علیهـا السیطرة یمكنه

 .واالجتماعیة والصحیة النفسیة الحالة: مثل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م٢٠١٥ عام بالمملكة المرور بإدارة المسجلة المروریة المخالفات) ٩ (شكل

 التوقـف مخالفـات یلیهـا جملتها، من% ١٩,٥٥ بنسبة بالمملكة الحوادث فى المتسببة المروریة

 بنـــسبة المخـــدر تـــأثیر تحـــت القیـــادة مخالفـــات جـــاءت بینمـــا ،%٤,٢ بنـــسبة الخـــاطئ والـــدوران

  ارتكاب وراء الرئیسى السبب یعد العنصرالبشري أن أى%. ٠,١٤

  ).٦(جدول على ًاعتمادا:المصدر
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 الدراسـات بعـض وتـشیر، بالمملكـة المروریـة المخالفـات جملـة مـن% ٢٣,٨٩ ونـسبته الحوادث

 تعــود ،%١٠ -% ٨و الــسائق إلــى تعــود الحــوادث مــن%  ٨٥ -% ٧٥ بــین یتــراوح مــا: أن

 . المركبة إلى تعود  ،%٨ -% ٥  و الطریق إلى

  ).٥٦ ص ذكره، سبق مرجع ،٢٠٠٨ السید، المعطى عبد راضى( 

 الحوادث،    عدد زیادة في فقط لیس تسهم التي األسباب أحد األمان حزام ربط عدم شكل   

 في اإلهمال فإن   مخالفات، من سبق ما وفوق. لها البشریة الخسائر حجم مضاعفة في بل

 السالمة، بشروط االلتزام عدم وكذلك علیها، الدوري الفحص إجراء وعدم المركبة، صیانة

 .الحوادث من العدید وقوع علیه یترتب قد المخالفات، من وغیرها المقررة، والحمولة

  .المملكة بمناطق المروریة للحوادث الجغرافى التوزیع: ًرابعا

 الیوم المكانیة المجاالت في تحدث التي الظواهر لبیانات المكاني التوزیع فهم یشكل

 االهتمام أن كما المعرفة، مجاالت من العدید في المركزیة المسائل لتوضیح ًكبیرا ًتحدیا

 حل في یسهم أن یمكن بلد، أي في الجسیمة المروریة للحوادث الجغرافي التوزیع بدراسة

 لمشكلة الدینامیكیة العوامل في البحث خالل من لسكانه الیومیة للحیاة االجتماعیة المشكالت

 ذلك على واالقتصادیة االجتماعیة وانعكاساتها البنیویة وخصائصها المروریة، الحوادث

  ).١٥ص، ٢٠٠٥ زعزوع،(المجتمع

 على - منتظم غیر المروریة للحوادث المكاني التوزیع أن إلى اإلشارة وتجدر

 بالمشاة المزدحمة واألماكن الرئیسة الشوارع في التقاطعات عند الحوادث تكثر حیث الطرق؛

 ما إذا خاصة التقاطعات عند تحدث ما ًغالبا الحوادث ثلثي فإن لذا الخدمیة؛ والمؤسسات

 كما). ١١ص، م٢٠٠٥ المطیر، (السكنیة األماكن في تقع التي الحوادث بنسبة قورنت

 مناطق من ألخرى منطقة من  السعودیة في المروریة للحوادث التوزیعیة الصورة تتباین

  انعكاس إال ذلك وما جسامتها؛ حیث من أیضا تتباین بل فحسب هذا لیس المملكة،

 إلى إضافة منها، لكل الوظیفي والدور منطقة، كل بها  تتصف التي المكانیة للخصائص

 حجم حیث من المملكة مناطق بین التمییز ویمكن العوامل، من وغیرها بها األفراد سلوك
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 ،) ٧( الجدول بیانات تحلیل خالل من جسامتها لمستوى ًوفقا وكذلك بها، الحوادث

   -:التالیة النتائج تتضح) ١٠(والشكل

   .م٢٠١٥ عام المملكة بمناطق المروریة للحوادث الجغرافى التوزیع) ٧ (جدول

 جملة الحوادث حادث بسیط حادث جسیم 

 المنطقة 

 % العدد

من % 

جملتها 

 بالمملكة 

 % العدد

من % 

جملتها 

 بالمملكة 

 % العدد

 ٠.٨ ٤١٦٦ ٠.٧ ٧٦.٨ ٣٢٠٠ ١.٦ ٢٣.٢ ٩٦٦ الباحة

 ٦.٢ ٣٢١٦٣ ٦.١ ٨٦.٥ ٢٧٨٠٥ ٧.٠ ١٣.٥ ٤٣٥٨ عسیر

 ٢٤.٦ ١٢٦٥٣٧ ٢٤.٢ ٨٦.٦ ١٠٩٥٥٠ ٢٧.٣ ١٣.٤ ١٦٩٨٧ مكة المكرمة

 ٠.٦ ٣٢٢٠ ٠.٦ ٨٦.٦ ٢٧٨٩ ٠.٧ ١٣.٤ ٤٣١ نجران

 ٢٨.٧ ١٤٧٥٦٨ ٢٨.٥ ٨٧.٥ ١٢٩٠٨٠ ٢٩.٧ ١٢.٥ ١٨٤٨٨ الریاض

 ٤ ٢٠٦٣٨ ٤.٠ ٨٨.١ ١٨١٨٠ ٣.٩ ١١.٩ ٢٤٥٨ تبوك

المدینة 

 المنورة
٣.٧ ١٩٠٥٨ ٣.٧ ٨٨.٦ ١٦٨٨٥ ٣.٥ ١١.٤ ٢١٧٣ 

 ٤.٣ ٢٢٢٢٩ ٤.٤ ٨٨.٦ ١٩٦٩٥ ٤.١ ١١.٤ ٢٥٣٤ جازان

 ١.٦ ٨٤١٥ ١.٦ ٨٨.٦ ٧٤٥٦ ١.٥ ١١.٤ ٩٥٩ حائل

 ١٧.١ ٨٨٠٦٥ ١٧.٣ ٨٨.٩ ٧٨٣٢٦ ١٥.٦ ١١.١ ٩٧٣٩ الشرقیة.م

 ٤.٧ ٢٤٢٧٣ ٤.٩ ٩٠.٧ ٢٢٠٠٦ ٣.٦ ٩.٣ ٢٢٦٧ القصیم

 ١.١ ٥٤٠٧ ١.١ ٩٢.٣ ٤٩٩١ ٠.٧ ٧.٧ ٤١٦ الجوف

الحدود 

 الشمالیة
٢.٥ ١٣٠٦٧ ٢.٨ ٩٦.٣ ١٢٥٧٧ ٠.٨ ٣.٧ ٤٩٠ 

 ١٠٠ ٥١٤٨٠٦ ١٠٠.٠ ٨٨ ٤٥٢٥٤٠ ١٠٠.٠ ١٢.١ ٦٢٢٦٦ المجموع

  .م٢٠١٥ السنوي،الریاض، اإلحصائي التقریر للمرور، العامة اإلدارة السعودیة، العربیة المملكة: المصدر

 .الباحث حساب من النسب
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 شكلت، م٢٠١٥ عام حادث ألف ٥١٤,٨نحو بالمملكة السیر حوادث أعداد بلغت 

 من المملكة مناطق الریاض تصدرت، جملتها من% ١٢,١ نحو الجسیمة الحوادث

% ٢٩,٧،% ٢٨,٧ بنسبة اختصت إذ خاصة والجسیمة عامة الحوادث أعداد حیث

 المساحة، اتساع: أهمها لعل أسباب من ذكره سبق لما ذلك ویرجع الترتیب؛ على منها

 بالمملكة جملتها من% ٢٤,٥ ،%٢٥ ،%١٩,٤ (الطرق وأطوال السكان، عدد وكثرة

 ). الترتیب على

 الحوادث حیث من المملكة مناطق بین الثانیة المرتبة في المكرمة مكة جاءت 

 حجمها كبر إلى ذلك من جانب ویعزى منها؛% ٢٤,٦ بنحو اختصت إذ المروریة؛

 التي المروریة الكثافة وحجم ،)الترتیب على% ٧،%٢٥,٧ (بمساحتها مقارنة السكانى

 الحوادث حجم على انعكس الذي األمر والعمرة، الحج موسم في وخاصة تشهدها،

 .بالمملكة جملتها من% ٢٧,٣ نحو شكلت التي بها الجسیمة
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 منها% ١٧,١ بلغت بنسبة المملكة بمناطق الحوادث من الثالثة المرتبة الشرقیة شغلت ،

 من% ١٥,٦ مقابل بها الحوادث جملة من% ١١,١ نحو الجسیمة الحوادث وشكلت

 ترتفع األخر، الجانب وعلى. أسباب من ذكره ماسبق الى ذلك ویرجع بالمملكة؛ جملتها

 انخفاض رغم جملتها من% ٢٣,٢ نحو لتبلغ الباحة منطقة فى الجسیمة الحوادث نسبة

% ١,٧،%٠,٦،%٠,٨ (المملكة بمناطق مقارنة بها والسكان والمساحة الحوادث، نسبة

 الجسیمة الحوادث جملة من حصتها حیث من عسیر یلیها ،) الترتیب على منها لكل

 لطبیعتهما ذلك ویرجع بالمملكة؛ نظیرتها من% ٧ مایشكل وهو% ١٣,٥ بنسبة بها

 . الجبلیة

 ٤١,٣ نحو مساحتها وتشغل، مناطق ثمانیة عددها البالغ المملكة مناطق بقیة أما% ،

 لم بها الحوادث إجمالى أن ورغم، المملكة سكان من% ٢٥,٧ سوى یقطنها فال

 بلغت الجسیمة الحوادث نسبة أن إال بالمملكة جملتها من% ٢٢,٦یتجاوز

 انحدارات لوجود بدورها أدت التي لمعظمها الجبلیة للطبیعة ذلك ویعزى ؛%٢٦,٣نحو

 من ویضاعف السیر، حوادث وقوع فرص من یزید الذى األمر،الطرق على حادة

  .الدارسة فرضیات أحد مع مایتفق وهو خطورتها

  .المملكة بمناطق المروریة للحوادث الكمى التحلیل: ًخامسا

 العمل صمیم ومن الجغرافي، أهداف أهم من ًمكانیا ًتحلیال الجغرافیة المعلومات تحلیل یعد

 بل المعقدة، التحلیالت إجراء على القدرة من له لما ،)GIS (الجغرافیة المعلومات نظم بیئة في

 برنامج وأشهرها الجغرافیة، المعلومات نظم برامج یوفرها التي التقنیة العملیات أهم من

)ArcGIS (والبحث السؤال الرئیسة مهمته وأن المعالم، الستكشاف قویة أدوات من یملكه لما 

 ،)Geodatabase (الجغرافیة البیانات قاعدة وتحلیل الطبقات خصائص خالل من اإلجابة عن

 ،)Point (والنقطیة ،)Line (الخطیة: سواء البیانات موقع تحدید بأنماط التحلیل عملیات وترتبط

 التحلیالت إنجاز في إمكانیات الجغرافي المعلومات نظام ویمتلك ،)Polygon (والمساحیة

  .واألرقام بالجداول مدعمة متنوعة ورسومات بیانیة أشكال إلى وتحویلها
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 أهدافه، تخدم التي واإلحصائیة المكانیة التحلیالت من عدد على البحث اعتمد وقد

 العربیة للمملكة اإلداریة المناطق سكان بعدد وعالقتها المروریة الحوادث توزیع: ومنها

 المثالي االفتراضي والمركز ،)Mean Center (الفعلي المتوسط المركز دراسة السعودیة،

)Central Feature(، المعیاریة المسافة وتحلیل) Standard Distance( ،التوزیعو 

 Average Nearest (الجوار صلة ومتوسط ،)Directional Distribution (االتجاهي

Neighbor Distance(، المروریة الحوادث التجاهات النواة كثافة تحلیلو) Kernel 

Density(، السوداء البؤر تحلیل ًوأخیرا Hot Spot Analysis.  

 Central (المثالي االفتراضي و) Mean Center (الفعلي المتوسط المركز تحلیل. ١

Feature .(  

 النقطة "أو" الجغرافي المركز "ًأیضا علیه یطلق: )١(الفعلي المتوسط المركز

 المتوسط قیمة لحساب المقابل هو التحلیل هذا ویعد". المكاني المتوسط "أو" االرتكازیة

 ًجغرافیا ًمتوسطا یعد الذي الموقع یوجد أین تحدد أنها أي المكانیة، غیر للبیانات الحسابي

 الظاهرة توزیع حولها یتساوى التي النقطة المركز ویمثل البحث، قید الظاهرة مفردات لمواقع

 Fulcrum فقط ارتكاز نقطة فهي للظاهرة، تمثیل أي من ًكلیة تخلو وقد االتجاهات، كل في

point الوقت مرور ومع المدروسة الظاهرة توزیع ثقل تغیر مع تتحرك.  

 هذا ویقوم ،٢"المركزیة الظاهرة "ًأیضا علیه یطلق: المثالي االفتراضي المركز

 قید الظاهرة مفردات توزیع لمركز یكون ما أقرب یقع الذي َالمعلم أو الظاهرة بتحدید التحلیل

 من انتقال أو المعالم بین تفاعل یوجد ال عندما المثالي االفتراضي المركز ویحسب. البحث

 حداثيلإل والمتوسط ،X السیني لإلحداثي المتوسط عن عبارة المتوسط والمركز المركز، ٕوالى

  .الدراسة منطقة في المعالم لكافة Y الصادي

  :اآلتي) ١١ (الشكل تحلیل من یتضح

 الفعلي المتوسط للمركز بسیط انحراف مع واالفتراضي الفعلي التمركز نقطتي تقارب

 للحوادث حقیقي تركز میل مع السعودیة، العربیة المملكة من الغربي الجنوب اتجاه في

  .ذاته المملكة وسط عن ًفضال المملكة من والغربي الشرقي الجزء اتجاه في المروریة



 األربعون العدد                                                                          األوسط الشرق بحوث مجلة

 

 
- ٢٨٤ - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بحــیري أحمــد الســید مسـعد .د                    السعودیة العربیة المملكة في المروریة للحــوادث  المكانى التحلیل 

 

 
- ٢٨٥ - 

  ). Standard Distance ()٣( المعیاریة المسافة.  ٢

 االنحراف لمفهوم المناظرة (المعیاریة المسافة قیمة بحساب التحلیل هذا یقوم

 منطقة تحدد التي المعیاریة الدائرة قطر نصف تعد والتي ،)المكانیة غیر للبیانات المعیاري

  .الدراسة قید الظاهرة مفردات أغلب تركز

 انتشار عن تعبر عددیة قیمة إیجاد خالل من التوزیع كثافة قیاس بها یقصد كما

 الكثافة تمثیل فیمكن المعتبرة، القیمة هي معینة مسافة اعتبرنا حال في المركز، حول المعالم

 المعلومات نظم برامج تقیس التوزیع كثافة ولحساب. للمسافة مساوي قطر بنصف دائرة برسم

 القیاس هذا ویدعى المتوسط، والمركز معلم كل بین المسافات متوسط) ArcGIS (الجغرافیة

  . المعیاریة المسافة بانحراف

 للمسافة مساوي قطرها نصف المركز حول بدائرة ًتخطیطا المعیاریة المسافة وتمثل

 أما للظاهرة، المكاني التوزیع تركز على ذلك َّدل المرسومة الدائرة صغرت فكلما المعیاریة،

 مساحة أن أخرى بعبارة أي ًمشتتا، یكون للظاهرة المكاني فالتوزیع كبیرة الدائرة كانت إذا

 الشكل تحلیل خالل من ویتضح المكاني التوزیع انتشار درجة مع ًطردیا تتناسب الدائرة

  .اآلتى یتضح) ١٢(

 أو الفعلي المتوسط المركز من االفتراضیة المعیاریة المسافة الدائري الشكل یمثل

 المروریة للحوادث الجغرافي التركز یالحظ حیث ، المروریة للحوادث الواقعي التمركز نقطة

) الشریفین الحرمین (المنورة والمدینة المكرمة، مكة من ًوكال والریاض، الدمام، مدن داخل

 العربیة المملكة في المروریة الحوادث توزیع أن إلى ذلك ویرجع. بینهما الرابطة والطرق

 المكي والحرمین" الریاض "للبالد اإلداریة العاصمة عن والبعد القرب بعامل تتأثر السعودیة

  .عام بشكل المملكة في الطرق بتوزیع یتأثر كما خاص، بشكل الشریفین والنبوي
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  ).Directional Distribution ()٤(االتجاهي التوزیع تحلیل. ٣

 من الظاهرة لمفردات التوزیعي االتجاه أو توزیع اتجاه تحدید إلى التحلیل هذا یهدف

 الظاهرة مفردات أغلبیة توزیع اتجاه یمثل Ellipse ناقص قطع أو بیضاوي شكل رسم خالل

  .البحث قید

 التوزیع، أو االنتشار في معین تشكل جغرافیة ظاهرة ألي المكاني التوزیع یتخذ قد

 حالة عن مساحات على الممتدة أو النقطیة المعالم في االنتشار منحنى قیاس ویختلف

 قیاس استخدام یمكن مساحات على الممتدة أو النقطیة المعالم حالة ففي الخطیة، المعالم

 بشكل Yو X المحور من كل على التباین یحسب حیث المعیاریة المسافة لدائرة مشابه

 التحلیل هذا تطبیق تم وقد التوزیع، منحنى یظهر ناقص قطع على النتیجة وتعرض منفصل،

  .الجغرافیة المعالم من مجموعة على االتجاهیة المكانیة النزعة مقاییس من وهو

 نفسه هو Ellipse الناقص القطع أو) ٥(البیضاوي الشكل مركز كون أسفر قد

 في ٦المعیاریة المسافة وقیمة المروریة، للحوادث" المكاني المتوسط "الفعلي المتوسط المركز

 المسافة وقیمة كیلومتر، ٤٥١٨)= البیضاوي للشكل األكبر المحور نصف (X محور اتجاه

 ٢٨٦٥) = البیضاوي للشكل األصغر المحور نصف (Y محور اتجاه في المعیاریة

) الشمال إتجاه من مقاسه األكبر المحور میل زاویة (التوزیع انحراف أو زاویة وقیمة كیلومتر،

  ).١٣ (الشكل تحلیل خالل من ًتقریبا شرقي شمالى االتجاه أن أي درجة ١٥٤= 

 باتجاه ویمتد ًبیضاویا، ًشكال یتخذ المروریة الحوادث المتداد الفعلي االتجاه إن كما

" الریاض "للبالد اإلداریة بالعاصمة ًمتأثرا السعودیة العربیة المملكة من الشرقي الشمال

 الشریف المكي الحرم ومن ، ٕوالیه المنورة بالمدینة الشریف النبوي الحرم من المؤدیة والطرق

  .وجدة والطائف القصیم مثل الطرق تلك على الواقعة المدن تشمل كما المكرمة، بمكة ٕوالیه

 مركزیة عن بعیدة فهي البیضاوي؛ الشكل خارج التي المروریة الحوادث بقیة أما

 مشیط وخمیس وأبها البالد، شرق واإلحساء الدمام: مدن في مواقعها أهم وتتمثل التوزیع،

  .البالد غرب جنوب وجازان ونجران
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  ).Average Nearest Neighbor Distance (األقرب الجار متوسط تحلیل.  ٤

 المسافة قیاس على الطریقة هذه وتعتمد ،)٧("الجوار صلة "تحلیل ًأیضا علیه ویطلق

 السیر، حوادث انتشار مدى على والتعرف توزیع نمط یحدد دلیل نقطة وأقرب نقطة كل بین

 جهة ومن ببعضها، وعالقتها المدروسة المنطقة في المواقع جمیع تحلیل في یدخل فهو

 یتم ثم إلیها، األقرب األخرى والمواقع موقع كل بین الفاصلة المسافات على یعتمد أخرى

 المتوسط على المحسوب المتوسط َّقسمه ثم النقاط، هذه بین المسافات متوسط حساب

 المتوسط من أقل المحسوبة المسافة متوسط كان فإذا النقاط، هذه بین المسافة لجملة المتوقع

 متوسط كان إذا أما ،Clustered ًمتجمعا یكون توزیعها فإن لها، العشوائي للتوزیع المتوقع

 ًمشتتا یكون توزیعها فإن لها العشوائي للتوزیع المتوقع المتوسط من أكبر المحسوبة المسافة

Dispersed.  

 من ذلك دون وما المتشتت، والتوزیع المتجمع التوزیع بین ما عشوائيال التوزیع یوجد

) ٠.١٠- و ٠.١-(و األیمن بالجانب) ٠.٠١٠ - ٠.٠١ (بین تتراوح التي الثقة مستویات

 الثقة مستویات تصاحب التي Z لمعیار المتوقعة القیم على یحتوي كما األیسر، بالجانب

Critical values.   

 المراكز بین الفاصلة الحقیقیة المسافة تحلیل إلى األقرب الجار متوسط تحلیل ویهدف

 الفاصلة المتوقعة المساحة معدل إلى معدلها ونسبة نقاط، هیئة على الخریطة على َّالموزعة

 نمط یعكس كمي معیار إلى ّالتوصل بغرض وذلك العشوائي؛ التوزیع نمط في النقط بین

   .البحث محل الظاهرة أو للنقاط المكاني التوزیع

) ArcGIS (برنامج أجراه الذي المروریة الحوادث توزیع نمط حساب نتیجة بلغت وقد

 القیمة التحلیل وأظهر ،٠,٢٣٧ المتوقعة المسافة متوسط على المحسوبة المسافة بقسمة

 للمعیار المتوقعة القیمة من أقل قیمة وهي ،١٦٠,٨ – بلغت والتي) Z (للمعیار المتوقعة

)Z (متركز توزیع هو البحث محل للظاهرة الجغرافي النمط شكل أن إلى یشیر الذي 
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lusteredC نحو التوزیع نمط میل إلى) ٪١ (وباحتمالیة ،)٪٩٩ (جدا عال ثقة بمستوى 

  .التركز

  ).Kernel Density  (المروریة الحوادث التجاهات النواة كثافة تحلیل .٥

 المساحة في السیر حوادث كثافة الكارتوغرافي اإلحصائي االختبار هذا یحسب

 حول النقاط كثافة حساب طریق عن السعودیة العربیة المملكة علیها تمتد التي الجغرافیة

 كثافة تحلیل ویظهر. عنه باالبتعاد وتتناقص المركز، عند أعلى القیمة وتكون المركز، نقطة

 كل في المروریة الحوادث كثافة تعكس حلقات شكل على دائریة جوار صلة Kernel النواة

 الجغرافي االنتشار یشكله كما) Trend Surface (السطح اتجاهات یظهر وهو. نطاق

 في وینحسر السیر، حوادث كثافة فیه ترتفع التي المناطق في ینبعج فتراه السیر، لحوادث

 تحلیل خالل من یتضح ما وهو ،)٣٢ص، ٢٠٠٨، هیفاء (الكثافة فیها تقل التي المناطق

  ).١٤ (الشكل

 السیر، حوادث المتداد الجغرافي االتجاه یختبر الذي السابق التحلیل نتیجة التحلیل هذا ًعزز

 الریاض مدینتى في ًمتمثال البالد بوسط المروریة الحوادث كثافة ارتفاع أثر أظهر أنه إال

 واإلحساء الدمام: مدن نحو الشرق وباتجاه. القصیم بمنطقة وعنیزة بریدة ومدینتي والخرج

 حیث الغربي الجنوب ونحو. والطائف المكرمة ومكة جدة: مدن نحو الغرب وباتجاه والجبیل،

 ونجران رفیدة وأحد مشیط وخمیس أبها: عسیر مدن في المروریة الحوادث عدد یرتفع

  .وجازان
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  .Hot Spot Analysis السوداء البؤر. ٦

 ًوتحدیدا - المناطق بعض عن عبارة بأنها تعرف): المروریة (السوداء البؤر

 فیه تكثر التى -والفرعیة الرئیسیة الطرق مفترقات وبعض والمیادین الشوارع تقاطعات

 ومادیة بشریة بخسائر وتتسبب المواطنیین، بحیاة تودى قد التى المروریة والمشاكل الحوادث

 یتم وخاللها الساخنة، البقع تحلیل ًأیضا وتسمى. للطرق التحتیة البنیة تدمیر خالل من

 المكاني، وتباینها السعودیة العربیة المملكة في السیر حوادث وتوزیعات وأنماط نماذج وصف

 المكاني التحلیل بیئة ضمن التوزیع طبیعة لقیاس السوداء البؤر تحلیل خرائط باستخدام

  .ArcGIS V 10.3 برنامج خالل من  Spatial Statistical Analysis اإلحصائي

 والوصفیة المكانیة للمعلومات قاعدة إنشاء من GIS الجغرافیة المعلومات نظم تمكن

Geodatabase بعملیات والقیام السعودیة، العربیة المملكة في السیر حوادث لمواقع 

 عن التقلیدیة الطرق تعجز نتائج ٕواخراج الجغرافیة، للظاهرة المكاني والتحلیل المعالجة،

 Spatial  المكاني اإلحصائي التحلیل أدوات استخدام تم إذ وسرعة، ودقة بسهولة إنجازها

Statistical Analysis الجغرافیة المعلومات نظم برمجیات في ArcGIS إعداد في 

 والممثلة السیر لحوادث المتكررة المساحیة القیم لتجمعات المكاني التوزیع نماذج خرائط

   تحلیل خالل من یتضح ما وهو) والمنخفضة المرتفعة (والباردة الساخنة البقع بخرائط

  ).١٥(الشكل

 المكانیة الوحدات لتجمعات ساخنة بقع ظهور GiZScore لـ الموجبة القیم توضح

 وتظهر للمملكة، الوسط القطاع في تنتشر والتي بالمملكة، السیر لحوادث المرتفعة القیم ذات

  .األحمر باللون

 القیم تكتالت لمواقع باردة بقع ظهور GiZScore لـ السالبة القیم وتوضح

 الشمالیة األجزاء في تنتشر التي بالمملكة، السیر لحوادث المكانیة للوحدات المنخفضة

  .واألصفر األخضر باللون وتظهر والجنوبیة،
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 الساخنة البقع أي إحصائیة داللة تحمل التي التكتالت تبین  GiPValueقیم

 قیم كانت كلما أنه على النموذج یؤكد حیث ؛Z لقیم السالبة الباردة البقع أو Z لقیم الموجبة

GiPValue الفئات تمثل حیث ،%٩٥ إحصائیة داللة ذات تكون ٠.٠٥ من أقل تنخفض 

 الموقع لنفس GiPValue قیم تجمعات لتصبح واألصفر األخضر باللون والثانیة األولى

 GiZScore لـ الصفر من القریبة القیم أما والمنخفضة، المرتفعة للقیم إحصائیة داللة ذات

 األحمر باللون وتظهر بالمملكة، السیر لحوادث المكانیة الوحدات قیم تشابه عدم على فتدل

  %.٩٥ إحصائیة داللة تحمل ال ألنها والفاتح الغامق
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 .المروریة الحوادث على المترتبة اآلثار: ًسادسا

 المترتبة األثار تتوقف ال إذ السلبیة؛ آثارها دائرة باتساع المروریة الحوادث تتصف

 االقتصادیة الخسائر هناك بل  البشري، العنصر في َّالمروعة الخسائر حد عند الحوادث عن

 تلف على تقتصر ال كما. أبعادها لتعدد وذلك حسابها، طرق في االتجاهات تعددت التي

 حسابها یمكن الخسائر فهذه وغیرها، والتعویضات العالج وتكلفة والعامة، الخاصة الممتلكات

 اإلنتاج فقد تكلفة أي المنظورة، غیر والتكلفة المفقودة الخبرة لتشمل ذلك تتعدى بل بدقة،

 .الوقت من معینة لفترة انسیابیة ٕواعاقة المرور حركة توقف وتكلفة والمتوفین، للمصابین

 من الحوادث عن ینتج ما إلى باإلضافة هذا) ١٥ ص ،٢٠٠٤ المطیر، ناصر بن عامر(

  .وبیئیة إجتماعیة أثار

 في الواقع فالحادث الحادث، وقوع مكان هو التقدیر في المهمة العناصر ومن

 عن بعیدة منطقة في الواقع الحادث عن تقدیره في یختلف المدینة،  وسط إلى یؤدي طریق

 التجاریة والمؤسسات الحكومیة الدوائر تجمع مركز المدینة وسط أن باعتبار المدینة، وسط

  .والخاصة العامة

  البشریة األثار .1

 العمري المعدل یتراوح (وفاة حالة ٧٧٤٣ نحو بالمملكة المروریة الحوادث عن ترتب 

 عددها والبالغ الحوادث، جراء من مصاب ألف ٣٥,٧و  سنة ٢٩  -١٥  مابین لمعظمها

 أكثر الدولة اقتصاد تكلف حادث ١٤٣٠یومى بمعدل م٢٠١٥ عام حادث ألف ٥١٤ نحو

 من  المملكة في السیر حوادث عن الناجمة الوفیات معدل ویعد، ًسنویا ریـال ملیار ٧٩ من

 بأقل مقارنة ًتقریبا نسمة ألف١٠٠ لكل حالة ٢٦ بلغ حیث ًوعالمیا ًإقلیمیا المعدالت أعلى

  .المتقدمة الدول في حاالت ٧ من

 المملكة بمناطق والمتوفیین المصابین أعداد. 

 بالمملكــة الــسیر حــوادث جــراء مــن والمتــوفیین المــصابیین أعــداد لتطــور العامــة الــصورة جــاءت

  العـــام المتوســـط شـــكل حـــین ففـــى حـــدوثها، لمنـــاطق المكانیـــة وللخـــصائص ألعـــدادها ًانعكاســـا

 متوسـط واكبـه ،٢٠١٥ وحتـى ٢٠٠٥ مـن الفتـرة خـالل حـادث ألـف٤٦٧ نحو الحوادث ألعداد

 - الترتیـــب علـــى منهمـــا لكـــل ألـــف ٦,٨ ألـــف، ٣٦,٨ بلـــغ والمتـــوفیین المـــصابین ألعـــداد عـــام

 المملكـة منـاطق المكرمـة مكة تصدرت بل فحسب هذا لیس ، -) ١٦،١٧ (شكل،) ٨ (جدول

. الحـوادث جملـة مـن% ٢١,٦ مقابل منهما لكل% ٢٦ ،%٣٣ والمتوفیین المصابین نسبة في

 المـسالك وانحـدار وضـیق الجبلیـة، أرضـها طبیعـة مقـدمتها فـي لعـل كثیـرة ألسـباب ذلـك ویرجع
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 وهـو العـام، طـوال العـالم أنحـاء جمیع من المناسك ألداء الوافدین ولكثرة بها، والشوارع والطرق

 المروریـة، الحـوادث وقـوع فـرص من بالتأكید ویزید وشوارعها، طرقها على ًثقیال ًعبئا یشكل ما

  .خطورتها من ویضاعف

  م٢٠١٥-٢٠٠٥عامى المملكة بمناطق والمتوفیین المصابین أعداد) ٨ (رقم جدول

 أعداد األشخاص المتوفیین  أعداد األشخاص المصابین 

 م٢٠١٥ م٢٠٠٥ المناطق  

إجمالى الفترة 

-٢٠٠٥من 

٢٠١٥ 

 م٢٠١٥ م٢٠٠٥ %

إجمالى الفترة 

-٢٠٠٥من 

٢٠١٥ 

% 

 مكة 

 المكرمة
٢٦ ١٩٥٠٣ ٢١٤٩ ١٧٠٠ ٣٢.٧ ١٣٢٥٧١ ١٢٢٣٧ ١٤٩٣٢ 

 ١٥.٢ ١١٣٩٣ ١٠٣٠ ٨٨٥ ١٥.٤ ٦٢٤١٥ ٤٨٠٧ ٣٥٣٠ الشرقیة. م

 ١٠.٨ ٨٠٧٩ ٧٧٠ ٦٧٦ ٥.٥ ٢٢١١٨ ٢٤٠٩ ١٧٥٤  عسیر

 المدینة 

 المنورة
٨.١ ٦١١٠ ٧٠٨ ٤٤٧ ٨.٨ ٣٥٨٤٧ ٤١٧٧ ٢٣٢٨ 

 ٧.٨ ٥٨١٨ ٤٦١ ٤٨٤ ٧.٣ ٢٩٥٣٨ ٢٢٢٢ ٢٣٤٧  جازان

 ٧.٣ ٥٤٤٨ ٨٥٨ ٣٩٢ ٥.٦ ٢٢٦٧٧ ٢٨٠٣ ١١٧٧  الریاض

 ٥.٧ ٤٢٩٣ ٤٢٣ ٢٦٠ ٥.١ ٢٠٧٣١ ١٤٩٧ ١٤١٨  القصیم

 ٥.٧ ٤٢٩٢ ٤١٣ ٣٧٨ ٦.١ ٢٤٥٣٣ ١٨٧٥ ١٩١٦  تبوك

 ٣.٢ ٢٤٣٤ ٢٦٣ ١٦٤ ٢.٧ ١١١٠٩ ٩٤٩ ٧٦٠  حائل

 ٣.١ ٢٣٤٦ ١٦٦ ١٦٣ ٢.٩ ١١٨٧٧ ٤٢١ ١٢٠٦  الجوف

 ٢.٧ ١٩٩٠ ٢٠٦ ١٤٣ ٢.٢ ٨٨١١ ٥١١ ٨٢٤  نجران

 ٢.٣ ١٧١٨ ١٦١ ١١٨ ٣.٨ ١٥٣٥٨ ١١٢٨ ١٤٣٩  الباحة

 الحدود 

 الشمالیة
٢.١ ١٥٧٦ ١٣٥ ١٧٢ ١.٩ ٧٥٤١ ٧٣٢ ٥١٠ 

 ١٠٠ ٧٥٠٠٠ ٧٧٤٣ ٥٩٨٢ ١٠٠ ٤٠٥١٢٦ ٣٥٧٦٨ ٣٤١٤١ الجملة 

  .م ٢٠١٥ الریاض، السنوي، اإلحصائي التقریر للمرور، العامة اإلدارة السعودیة، العربیة المملكة: المصدر

   .الباحث حساب من النسب
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 والمتوفیین المصابین جملة من% ١٥ بنسبة الثانیة المرتبة الشرقیة المنطقة شغلت -

 ًجغرافیا، المنطقة مساحة التساع ذلك ویعزى الحوادث؛ جملة من% ٢٣,٥ مقابل

 انتشار عن ًفضال والمصانع، الصناعیة المناطق من كبیر عدد تمركز إلى إضافة

 اقتصادیة أهمیة ذات أنها الى إضافة الطرقات، على الكبیرة والشاحنات المعدات

 منطقة تلیها الشرقیة، موانیها عبر المملكة مدن لباقي والتموین اإلمداد في كبیرة

 انخفاض رغم بالمملكة الوفیات جملة من% ١٠,٨ بنسبة اختصت التى عسیر

 ذلك ویرجع  جملتها؛ من% ٦ تتجاوز لم إذ والمصابین الحوادث نسبة من حصتها

 الجبلیة طبیعتها إلى إضافة ًمترا، ٣٠٠٠ بنحو البحر سطح عن منسوبها الرتفاع

 كان ًصعودا الطرق على حادة انحدارات لوجود بدورها أدت التي المتضرسة

 خطورتها من ویضاعف السیر حوادث وقوع فرص من یزید الذى األمر، ًأوهبوطا

  .المتوفیین نسبة وارتفاع

 بنسبة والمتوفیین المصابین من المملكة مناطق أقل فكانت الشمالیة، الحدود أما -

 نسبة فى المملكة مناطق أقل من لكونها ذلك ویرجع منهما؛ لكل% ٢,١ ،١,٩

 وجود وعدم أرضها انبساط عن ًفضال جملتها، من% ١ بنحو تقدر التى السكان

 .بها وعرة تضاریس

 بالمملكة المروریة الحوادث خطورة مؤشرات.   

 كأرقـام فقـط إلیهـا النظـر عنـد یتوقـف ال المروریـة الحـوادث لخطورة الصحیح الفهم إن

 وهـــذا العكـــس، أو خطیـــر الوضـــع یـــصبح المروریـــة الحـــوادث معـــدالت ارتفعـــت فكلمـــا مجـــردة،

 دراســــة علـــى ینـــصب أن یجـــب بـــل والمـــسؤلین، النــــاس مـــن الكثیـــر لـــدى الخـــاطىء االعتقـــاد

 أو المعنــى، المجتمــع فــى المــرور لحــوادث الكلــى بالعــدد مقارنــة الجــسدیة واإلصــابات الوفیــات

 وفیــــات مــــن عنهــــا یــــنجم ومــــا المــــرور لحــــوادث العــــام المعــــدل بــــین االرتباطیــــة العالقــــة علــــى

 للحـــوادث الكلـــى للعـــد اإلصـــابات ونـــسبة للمـــصابین، الوفیـــات عـــدد ونـــسبة جـــسدیة، ٕواصـــابات

 ، مجتمـــع أى فـــى للحـــوادث الحقیقیـــة الخطـــورة مـــدى توضـــیح شـــأنه مـــن ذلـــك فكـــل. المروریـــة

 الـصحیح الكامـل العـدد مؤشـر اعتمـاد: ومنهـا ذلك، تقیس إحصائیة وأسالیب طرق عدة وهناك
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 الحــوادث خطــورة درجــة زادت) صــحیح واحــد (العــدد مــن المؤشــر قیمــة اقتربــت فكلمــا ،)١-٠(

 ).١٦ص، ٢٠٠٥، المطیر (المعنى المجتمع فى

 الخطورة، درجة أساس على المروریة الحوادث مجال فى تصنف الدول فإن وعلیه

 ). ٩ (بالجدول موضح هو كما المرور لحوادث واإلجمالى الكلى العدد على ولیس

 المتقدمة الدول ببعض  مقارنة السعودیة العربیة المملكة في المروریة الحوادث  خطورة مؤشر) ٩ (جدول

  .م٢٠١٥ عام

 :في المؤشر قیمة

 السعودیة بریطانیا ألمانیا فرنسا كندا المتحدة الوالیات
 المؤشــر

 المصابین عدد إلى الوفیات عدد ٠,٢١٦ ٠.٠١١ ٠.٠١٤ ٠.٠٥ ٠.٠١٤ ٠.٠١٣

 المرور حوادث عدد / المصابین عدد ٠,٠٦٩ ١,٣٥ ١,٣٢ ١,٣٢ ١,٤٥ ١,٥١

 المرور حوادث عدد / المتوفین عدد ٠.٠١٥ ٠.٠٢ ٠.٠١٩ ٠.٠٦٦ ٠.٠٢ ٠.٠٢

 للمرور، العامة اإلدارة الداخلیة، وزارة ، Statistics Of Road Traffic Accidents: ًاعتماداعلى: المصدر

  .م٢٠١٥ االحصاء، شعبة

 بعض مع بالمقارنة الحوادث خطورة مؤشرات فى مرتفعة معدالت المملكة سجلت 

 ،٠,٢١٦ المؤشر قیمة بلغت حیث المصابین؛ بعدد مقارنة للوفیات بالنسبة الصناعیة الدول

 الذى األمر الدول، بتلك نظیره من الحوادث لعدد بالنسبة المتوفیین معدل اقترب المقابل وفى

 علیه یترتب وما الوفیات، حاالت زیادة بسبب بالمملكة؛ السیر حوادث خطورة مدى یعكس

 الحوادث خطورة لمدى الحقیقیة الصورة على الوقوف ویمكن. واجتماعیة اقتصادیة آثار من

  ). ١٨ (والشكل، ) ١٠ (الجدول بیانات تحلیل خالل من المملكة مناطق مستوى على
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  .م٢٠١٥ عام المملكة بمناطق المروریة الحوادث خطورة مؤشر) ١٠ (جدول

 المناطق 
/ الوفیات 

 المصابین 
 الحوادث / الوفیات  الحوادث / المصابین 

 ٠.٠٦٤ ٠.١٥٩ ٠.٤٠٣ نجران

 ٠.٠٣١ ٠.٠٧٨ ٠.٣٩٤ الجوف

 ٠.٠٢٤ ٠.٠٧٥ ٠.٣٢ عسیر

 ٠.٠٠٦ ٠.٠١٩ ٠.٣٠٦ الریاض

 ٠.٠١٧ ٠.٠٦٢ ٠.٢٨٣ القصیم

 ٠.٠٣١ ٠.١١٣ ٠.٢٧٧ حائل

 ٠.٠٢ ٠.٠٩١ ٠.٢٢ تبوك

 ٠.٠١٢ ٠.٠٥٥ ٠.٢١٤ الشرقیة. م

 ٠.٠٢١ ٠.١ ٠.٢٠٧ جازان

 ٠.٠١ ٠.٠٥٦ ٠.١٨٤ الحدود الشمالیة

 ٠.٠١٧ ٠.٠٩٧ ٠.١٧٦ مكة المكرمة

 ٠.٠٣٧ ٠.٢١٩ ٠.١٦٩ المدینة المنورة

 ٠.٠٣٩ ٠.٢٧١ ٠.١٤٣ الباحة

 ٠.٠١٥ ٠.٠٦٩ ٠.٢١٦ المتوسط 

 اإلدارة الداخلیة، وزارة ، Statistics Of Road Traffic Accidents: ًاعتماداعلى الباحث عمل من:  المصدر

  .م٢٠١٥ االحصاء، شعبة للمرور، العامة

 بل فحسب هذا لیس المملكة، مناطق مستوى على الحوادث خطورة درجات تبیانت

 :أهمها لعل الحقائق من الكثیر الى أشارت

 الوفیات ألعداد بالنسبة خطورة معدالت بأعلى والجوف نجران منطقتا صتاخت -

 أقرب وهى ،٠,٣٩٤و ٠,٤٠٣ مقدارها قیم المؤشر سجل إذ بالمصابین؛ مقارنة

 وأهمیة الحقیقیة، الخطورة معدالت أعلى یعكس الذى الصحیح الواحد الى القیم

 یتعدى ال حیث للحوادث؛ المطلقة األعداد عن ًبدیال المؤشرات تلك على االعتماد
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 الحوادث جملة من% ٢١,١و بالمملكة الحوادث أعداد جملة من% ١,٧ نصیبهما

 .   الجسیمة

 مقدارها قیم المؤشر سجل إذ التالیة؛ المرتبة فى والریاض عسیر منطقتا جاءت -

 التى بالریاض مقارنة عسیر منطقة فى الحوادث نسبة قلة رغم ٠,٣٠٦و٠,٣٢٠

 ًمعا اختصاصهما ذلك إلى یضاف، المملكة مستوى على األولى المرتبة شغلت

 .الجسیمة الحوادث جملة من% ٢٦ بنحو
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 الخطورة مؤشرات قائمة نجران المنورة، المدینة الباحة، الثالث المناطق تصدرت -

 نحو بلغت حیث الحوادث؛ بأعداد مقارنة المصابین ألعداد بالنسبة

 التى المملكة حوادث جملة من نسبتهم انخفاض رغم ٠,١٥٩و٠,٢١٩و٠,٢٧١

 .بالمملكة جملتها من% ٣٨ بنسبة الجسیمة الحوادث شكلت بینما ،%٥,١ بلغت

 مابین للحوادث المطلق بالعدد مقارنة للوفیات بالنسبة الخطورة مؤشرات تراوحت -

 عدم أهمیة یؤكد الذى األمر نجران، بمنطقة ٠,٠٦٤ الریاض، بمنطقة ٠,٠٠٦

 أن إذ خطورتها، مدى لتحدید كمؤشرات للحوادث المطلقة األعداد على االعتماد

 .  أقلها نجران بینما الحوادث حیث من األولى المرتبة تشغل الریاض

  .واالجتماعیة االقتصادیة األثار .2

 في التنمیة تعوق التي المشكالت أهم من ًواحدة المروریة الحوادث تشكل

 ، االجتماعي وكیانها ، الدولة اقتصاد في ومؤثرة ضارة آثار من لها لما الحدیثة؛ المجتمعات

  أنها حیث (.Ladd ,1975 .p .63)واألسر لألفراد بالنسبة السلبیة نتائجها عن فضال هذا

 القومي، الناتج من الفاقد على ذلك وینعكس ، المجتمع یتحملها ضخمة، تكالیف في تتسبب

 إذ السعودیة في المرور حوادث ضحایا وتدریب وتأهیل تعلیم على أنفق ما ذلك إلى أضف

 خالد( م١٩٩٩ عام ریـال  ملیون١١,٦ نحو حالة ٤٣٩٠ لعدد الشاملة التكالیف قدرت

 لوفیات الكاملة االقتصادیة الخسائر ُِّقدرت المقابل وفى. )٤٨ ص ، م ٢٠٠٤ ، الخلیوى

 البسیطة اإلصابات عالج تكالیف ٕواجمالي ریـال، ملیار ٧٩,٩٢ بنحو المروریة الحوادث

 األضرار وتكالیف ریـال، ملیون ١٣٥ بـ البلیغة واإلصابات ریـال، ملیون ١٧٠,٧٣ بنحو

 للحوادث الشاملة التكالیف إجمالي فإن لذا ریـال؛ ملیار ٦,٩٤" السیارات" بالممتلكات

  .ریـال ملیار ٨٧,١٧ بنحو فیقدر المروریة

transportation/business/com.arabianbusiness.arabic://httpأما 

 واإلصابات الطرق على المروریة للحوادث االقتصادیة التكلفة َّفتقدر العالم، مستوى على

 البلدان بها تختص منها% ١٢,٥ ًسنویا، دوالر ملیار ٥١٨ قیمته بما عنها الناجمة

 أعباء تفرض الطرق حوادث عن الناجمة اإلصابات أن كما والمتوسطة، الدخل المنخفضة

 الموارد على ًأیضا ٕوانما الوطنیة، واالقتصادات العالمي االقتصاد على فقط لیس ثقیلة

 بسبب بالعجز المصابین األفراد رعایة عبء إلي باإلضافة المصابة، لألسر  المالیة

  .الطرق حوادث في إصابتهم
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 وما المروریة الحوادث تكلفة فإن النامیة، الدول نطاق في العربیة الدول معظم لوقوع ًونظرا

 لدول التعاون مجلس دول أن كما القومي، الدخل من% ١ نحو یعادل خسائر من عنها ینتج

 ١ من یعادل ما وهو ًسنویا، دوالر ملیون ألف نحو المرور حوادث بسبب تفقد العربیة الخلیج

  . الدول لهذه القومي الدخل من%  ٢.٥ إلى

  .البیئیة األثار .3

 البیئي األثر إغفال یمكن فال المروریة، للحوادث سلبیة آثار من سبق ما إلى إضافة

 من االلتزام عدم وكذلك المرور، مشكالت بحجم  الوعي عدم على یترتب إذ الحوادث؛ لتلك

 في واإلهمال للسیارات، الدوري الفحص ٕواجراء السیر، وأنظمة بقواعد المركبات قائدي قبل

 في یسهم والذي السیارات، عوادم من المتصاعد الدخان حجم یتزاید إن محركاتها، صیانة

 ألضرار والتعرض والمارة المركبات لقائدي إصابة من یسببه ما إلى إضافة البیئة، تلوث

 في مباشرة غیر بصورة یؤثر الذي األمر األمراض، انتشار في یتسبب حیث صحیة؛

 یتعطل وعلیه العالج، لتلقى  لفترات المستشفیات داخل للحجز وتعرضهم بها، إصابتهم

 من الدولة تتكلفه ما إلى إضافة العملیة مساهمتهم وفقد عملهم، أماكن في لفترات اإلنتاج

 إلى السیارات عوادم بسبب البیئي التلوث تأثیر یمتد بل فحسب هذا لیس ، للعالج نفقات

  .الحوادث وقوع من یصاحبها وما أحیانا، الرؤیة إعاقة

 المروریة، الحوادث عن الناجمة والبشریة المادیة الخسائر حجم سبق، مما ویتضح

 خطورة هناك أن یؤكد الذي األمر الدولي، أو اإلقلیمي أو المحلى، المستوى على سواء

. مباشرة غیر أو مباشرة بطریقة سواء تنمیتها وفى الدول اقتصاد في ًقویا ًتأثیرا تؤثر حقیقیة

 تعاون إلى یحتاج أصبح األمر فإن الحدود، كل ًمؤخرا تجاوزت اآلثار هذه أن اعتبار وعلى

 والتشریعیة؛ والفنیة التنظیمیة الجوانب كافة تشمل استرتیجیة خالل من المعنیة األجهزة كافة

 بشأن فعال مردود تحقیق في یساعد بما المروریة، والسالمة األمن إجراءات تفعیل وتضمین

  .المروریة الحوادث عن الناتجة الخطیرة اآلثار من الحد
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 النتائج والتوصیات

  النتائج

  :أسفرت الدراسة السابقة على العدید من النتائج والتوصیات مجملها فیما یلى

 من الفترة خالل% ٣٢٠,٩بنحو بالمملكة الحوادث أعداد فى الزیادة نسبة بلغت 

 أعداد في الطبیعیة الزیادة نتیجة ،% ١٤,٦ سنوى بمعدل م٢٠١٥ وحتى١٩٩٤

  .شقها تم التي الطرق وأطوال السكان

 ًإقلیمیا نظیرتها المملكة في المروریة الحوادث عن الناجمة الوفیات دلمع تصدر 

 حاالت ٧ من بأقل مقارنة ًتقریبا نسمة ألف١٠٠ لكل حالة ٢٦ بلغ حیث ًوعالمیا

  .المتقدمة الدول في

 ٢٠١٥ عام ألف ٣٥,٧ إلى١٩٩٤ عام مصاب ألف ٣١ من المصابین أعداد تزاید 

 %٠,٦٩ نحو بلغ سنوى تغیر بمعدل

 خاصة؛ والجسیمة عامة الحوادث أعداد حیث من المملكة مناطق الریاض تصدرت 

 من لتفوقها ذلك ویرجع الترتیب؛ على منها% ٢٩,٧ ،%٢٨,٧ بنسبة اختصت إذ

 .الطرق وأطوال والسكان المساحة حیث

 المصابین نسبة في المملكة بمناطق األولى المرتبة المكرمة مكة احتلت 

 وذلك الحوادث، جملة من% ٢١,٦ مقابل منهما لكل% ٢٦ ،%٣٣والمتوفیین

 العام طوال العالم أنحاء جمیع من المناسك ألداء الوافدین ولكثرة الجبلیة، لطبیعتها

. 

 خطورة مدى ٠,٢١٦ البالغ المصابین بعدد مقارنة الوفیات مؤشر قیمة تعكس 

 آثار من علیه یترتب وما الوفیات، حاالت زیادة بسبب بالمملكة المروریة الحوادث

 .واجتماعیة اقتصادیة



  بحــیري أحمــد الســید مسـعد .د                    السعودیة العربیة المملكة في المروریة للحــوادث  المكانى التحلیل 

 

 
- ٣٠٧ - 

 الوفیات ألعداد بالنسبة خطورة معدالت بأعلى والجوف نجران منطقتى سجلت 

 القیم أقرب وهى ٠,٣٩٤و ٠,٤٠٣ مقدارها قیم المؤشر سجل إذ بالمصابین؛ مقارنة

 .   الحقیقیة الخطورة معدالت أعلى یعكس الذى الصحیح الواحد إلى

 مناطق قائمة) الشرقیة المنطقة، الریاض المكرمة، مكة (الثالث المناطق تصدرت 

 إذ الطرق؛ شبكة وأطوال% ٦٥,٨ بلغت بنسبة السكان حجم حیث من المملكة

 من% ٧٠,٤ نحو وقوع وشهدت بالمملكة، جملتها من% ٤٤,٨ بنحو اختصت

  . محاورها على المملكة حوادث إجمالى

 المروریة المخالفات قائمة المروریة االشارات وتجاوز الزائدة السرعة تصدرت 

 .جملتها من% ١٩,٥٥ بنسبة بالمملكة الحوادث فى المتسببة

 من% ٢٣,٨٩ ونسبته، الحوادث ارتكاب وراء الرئیسى السبب البشري العنصر یعد 

 .بالمملكة المروریة المخالفات جملة

 وامتداداته للمملكة األوسط القطاع اتجاه في السیر لحوادث حقیقي تركز میل 

 .والغربیة الشرقیة

  المكرمة مكة من ًوكال والریاض الدمام: مدن داخل السیر لحوادث جغرافي تركز 

 هذه على الواقعة والمدن بینهما، الرابطة والطرق) الشریفین الحرمین (المنورة والمدینة

 .الطرق

 بالدمام ًمتأثرا السعودیة العربیة المملكة من الشرقي الشمال االتجاه الحوادث تتخذ 

 .الشریفین والحرمین والعاصمة

 المروریة للحوادث الجغرافي النمط شكل أن األقرب الجار متوسط تحلیل أوضح 

 .Clustered متكتل توزیع هو بالمملكة

 مساحة على ویتركز المتجمع، إلى بالمملكة المروریة للحوادث التوزیعى النمط یمیل 

 الكثافة بین) positive (إیجابیة عالقة وجود كیرنل تحلیل أظهر كما. منها قلیلة

  .فیها السیر حوادث وعدد اإلداریة المملكة مناطق في السكانیة
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 السیر لحوادث المرتفعة القیم ذات المكانیة الوحدات لتجمعات ساخنة بقع ظهور 

 وتوضح. األحمر باللون وتظهر بالمملكة األوسط القطاع في تنتشر والتي بالمملكة،

 المنخفضة القیم تكتالت لمواقع باردة بقع ظهور GiZScore لـ السالبة القیم

 الشمالیة األجزاء في تنتشر والتي بالمملكة، السیر لحوادث المكانیة للوحدات

 .واألصفر األخضر باللون وتظهر والجنوبیة،

 م١٩٩٩ عام ریـال ملیون١١,٦ نحو حالة ٤٣٩٠ لعدد الشاملة التكالیف قدرت 

  .  بالمملكة م٢٠١٥ عام ریـال ملیار ٧٩ إلى زادت

  

  والمقترحات التوصیات

 الجهات كافة فیها تشارك الطرق، حوادث لمواجهة متكاملة قومیة خطة إعداد 

 التنسیق مسئولیة وتحدید والمسئولیات، األدوار وتقسیم توزیع فیها یتم المعنیة،

 .الخطة على واإلشراف

 برنامج ووضع الخطة، بتلك المستویات أعلى على واضح سیاسي التزام وضع 

 . التنفیذ لتطورات المستمرة والمتابعة للتنفیذ، عملي

 السوداء النقاط فیها المحدد الطرق لمخاطر المقترحة للخریطة  الدورى التحدیث 

Black Spots الحوادث فیها تتكرر التي. 

 المطبات إنشاء بها، والتحكم السرعة مراقبة: فى تتمثل وفعالة فوریة إجراءات اتخاذ 

 شروط وتفعیل ٕوانارتها، المزدوجة الطرق إنشاء في والتوسع الهندسیة، الصناعیة

 .المرور قوانین في والسالمة األمان ٕواجراءات

 وتحلیل لتجمیع والمواصالت الطرق حوادث عن متخصصة بیانات قاعدة إنشاء 

 الالزمة اإلجراءات واتخاذ الطرق، بحوادث الخاصة اإلحصائیة البیانات كافة

 .لها المناسبة الحلول ووضع لمواجهتها



  بحــیري أحمــد الســید مسـعد .د                    السعودیة العربیة المملكة في المروریة للحــوادث  المكانى التحلیل 

 

 
- ٣٠٩ - 

  إجراءات تشدید مع والسیارات، القیادة تراخیص وتجدید استخراج أسالیب تطویر 

 أن على البضائع، ونقل الجماعي النقل لسائقي بالنسبة ًخاصة القیادة تراخیص منح

 طویلة، فترات على ولیس متقاربة فترات على السائقین هؤالء تراخیص تجدید یتم

 . القانونیة غیر االستثناءات ُّوتجنب

 المخالفات، ضبط خالل من المروري االنضباط وتحقیق المروریة الرقابة تشدید 

 اإلدارة دور وتفعیل المتخصصة، القیادة تعلیم ومدارس مراكز إنشاء فى والتوسع

 من واالستفادة واألحیاء، والمدن بالمحافظات والمرور التخطیط بهندسة المتخصصة

 .الطرق حوادث من الحد مجال في الناجحة الدولیة الخبرات

 وضع عند ًملزما لیكون الطرق؛ على واألمان للسالمة الدولي الكود تطبیق 

َّمعدالت ومراعاة للطرق، والتخطیطیة اإلنشائیة المواصفات  أو اإلنشاء عند األمان ُ

 .الصیانة أعمال إجراء عند

 البعد االعتبار في یؤخذ بحیث للسیارات االفتراضي العمر لتحدید نظام وضع 

 بین المروري واالنضباط الوعي نشر إلى إضافة واالجتماعي، االقتصادي

 والسالمة األمان بإجراءات االلتزام بأهمیة لدیهم التوعیة وتفعیل المواطنین،

 .المقررة والسرعات

 سیارات واستخدام ،السریعة الطرق على الطائر اإلسعاف خدمات تقدیم في التوسع 

َّوالمجهزة المكیفة العام النقل  وتشجیع الكبیرة، السعة ذات األتوبیسات ًخاصة ُ

 یتیح ما وهو األتوبیسات، هذه استخدام على الخاصة السیارات أصحاب المواطنین

 المروري، التكدس مشكالت من الحد َّثم ومن الخاصة، السیارات عدد تقلیل

 . الطرق حوادث مشكالت من الحد إلى باإلضافة

 مع ،»المدن بین «وخارجها المدن داخل السرعة تحدید على التركیز ضرورة 

 مراقبة تتم أن وعلى السرعة، متجاوزي لكشف المتخصصة باألجهزة االستعانة

  .الساعة مدار على الطرق
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 لضمان المروري؛ اإلعالم عن مسئوال یكون متخصص إعالمي كیان تخصیص 

َتبنى ونشطة مستمرة إعالمیة معالجة وجود  ویقوم سلیمة، علمیة وأسس قواعد على ُ

 إلى تهدف بالمرو؛ المتعلقة المجاالت مختلف في بارزون متخصصون بإعدادها

 .السكان لدى المروري الوعي زیادة
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.الفوتوغرافیة الصور)١(ملحق  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مكة – الریاض طریق على جسیم حادث) ١(صورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . المدینة - مكة طریق على جسیم حادث) ٢(صورة

5/4/2015 

13/3/2015 
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  . عسیر بمنطقة الحركة وتوقف الحوادث)٣(صورة

  
  

  

  

  

  

  

  

  . عسیر بمنطقة جسیم حادث)٤(صورة

10/12/2015 

16/3/2015 
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  .جدة سیول) ٥(صورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أبها - مشیط خمیس طریق على الزائدة السرعة نتیجة حادث) ٦(صورة

16/11/2014 

4/2/2016 
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 والمراجع المصادر

  .باللغة العربیة : ًأوال 

 حوادث المرور في مدینة الریاض، ندوة حوادث المرور، جامعة ، )٢٠٠٢(األصم عبدالحافظ األصم

 .نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض

  العناصر الرئیسة المؤثرة فى الحوادث المروریة، دراسة )٢٠٠٥(جمال عبد المحسن عبد العال ،

 .منیة، كلیة الملك فهدتحلیلیة عن حوادث المرور بمدینة جدة، مجلة البحوث األ

 مقدمة فى التحلیل اإلحصائى والمكانى فى برنامج ،)٢٠٠٩(جمعه محمد داوود ArcGis ، مكة

 .المملكة العربیة السعودیة، المكرمة

  مكة ،  أسس التحلیل المكانى فى إطار نظم المعلومات الجغرافیة،)٢٠١٢(جمعه محمد داوود

 .المملكة العربیة السعودیة، المكرمة

 الندوة العلمیة . ، أسالیب ووسائل الحد من حوادث المرور)٢٠٠١(ال عبد المحسن عبد العال جم

  .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة: األربعون، الریاض

  من جدول األعمال المؤقت١٦٢الجمعیة العامة لألمم المتحدة ، الدورة الثامنة والخمسون، البند  

 .   )٢٠٠٣ / ٨ / ٧ طرق،األزمة العالمیة للسالمة على ال(

  التكلفة االقتصادیة لحوادث المرور، ندوة حوادث المرور، جامعة نایف )م٢٠٠٤(خالد الخلیوى ،

  .العربیة للعلوم األمنیة، الریاض

 اآلثار االقتصادیة لحوادث المرور، جامعة األمیر نایف للعلوم )٢٠٠٨(راضى عبد المعطى السید ،

  .األمنیة، الریاض

 التوزیع المكاني للحوادث المروریة في منطقة تبوك والعوامل المؤثرة )٢٠١٤(سعود عایض الرشیدى ،

 .في حدوثها، الرسائل الجامعیة، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة األردن

  جغرافیة النقل مغزاها ومرماها، مكتبة األنجلو المصریة ، القاهرة)٢٠٠٧(سعید أحمد عبده ،. 

 ندوة إدارة الحركة المروریة، الریاض. ، إدارة األزمة المروریة)٢٠٠٦(حمد سعد الدین عشماوي م :

  .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة
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  م٢٠١٢- ٠٥-٢٨(بتاریخ ) ١٧(صفحة ) ١٧٦(صحیفة الشرق المطبوعة العدد رقم.(  

 معة نایف صالح الدین جمجوم عمرو، التوعیة المروریة وأثرها في تقلیل الحوادث المروریة، ندوة جا

  . م٢٠٠٣العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 

 درجة خطورة حوادث المرور بالمملكة العربیة السعودیة ومقارنتها )م٢٠٠٣(عامر بن ناصر المطیر ،

: ، الكویت١١٥ببعض الدول األخرى، مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة، السنة الثالثون، ع 

 .مجلس النشر العلمي بجامعة الكویت

 ندوة . ، البحث العلمي ودورة االستراتیجي في معالجة حوادث المرور)م٢٠٠٣(عبدالرحمن الجناحى

جامعة نایف العربیة للعلوم : حجم حوادث المرور في الوطن العربي وسبل معالجتها، الریاض

  .األمنیة

  جامعة اإلمام ، "النقل البري في منطقة الریاض دراسة في جغرافیة النقل"، )م٢٠٠١(عبداهللا الفریح

 .محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض

  األسباب واآلثار والحلول، : ، حوادث المرور في المملكة)١٩٩٩(عبد اهللا بن أحمد الغامدى

  .الریاض

 حوادث المرور على الطریق العام في منطقة الباحة، بحث مقدم إلى )م١٩٩٩(على سعید الغامدي ،

الندوة الجغرافیة السادسة ألقسام الجغرافیا بجامعات المملكة العربیة السعودیة بالتنسیق مع الجمعیة 

 .جامعة الملك عبدالعزیز: الجغرافیة السعودیة، جدة

 شبكة الطرق البریة في المنطقة الشرقیة من المملكة العربیة السعودیة "، )١٩٩٧(القرعاوي محمد

  .، رسالة دكتوراه منشوره، كلیة اآلداب للبنات، جامعة الدمام، الدمام"دراسة في جغرافیة النقل

 ادة السیارات النافع عبداهللا، الیوسف خالد، تحلیل الخصائص النفسیة واالجتماعیة المتعلقة بسلوك قی

 .م١٩٨٨بالمملكة العربیة السعودیة، جامعة الملك سعود، الریاض، 

 م٢٠١٢مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، ، المملكة العربیة السعودیة  .  

  ،م٢٠١٥المملكة العربیة السعودیة، اإلدارة العامة للمرور، التقریر اإلحصائي السنوي، الریاض.  

 م٢٠١٥، الهیئة العامة لإلحصاء، تقدیرات السكان عام المملكة العربیة السعودیة  .  
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  تحسین السالمة المروریة على الصعید العالمي). م٢٠١٠(لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوربا :

اللجان اإلقلیمیة : وضع األهداف الوطنیة للحد من الحوادث المروریة على الطرق، نیویورك وجنیف

  .لألمم المتحدة

 مجلة . ، التوزیع الجغرافي لمواقع الحوادث المروریة في مدینة جدة)٢٠٠٣(لح  زعزوعلیلى بنت صا

 - مركز البحوث والدراسات بكلیة الملك فهد األمنیة : ، الریاض٢٥، ع ١٢البحوث األمنیة، مج 

  .مجلة البحوث األمنیة

  ،رور، قسم الدراسات م، القیم االجتماعیة وأثرها على مشكلة الم٢٠٠٨محمد سلیمان عبد اهللا الوهید

  .      جامعة الملك سعود–االجتماعیة كلیة اآلداب 

  حوادث المرور بالمملكة العربیة السعودیة من منظور "، )م٢٠٠٢/٢٠٠١(محمد صبري عبد الحمید

 .بنها جامعة – اآلداب كلیة: ، بنها١/٢، ج٧/٨كلیة اآلداب جامعة بنها، ع مجلة. "جغرافي

  دراسة حالة لطرق أبها - أثر شبكة الطرق في نمو األنشطة االقتصادیة "، )م٢٠٠٥(بحیرى السید مسعد 

 كلیة بحوث مجلة. "السعودیة العربیة عسیر بالمملكة منطقة خمیس مشیط في منطقة أبها الحضریة بإمارة

 .المنوفیة آداب كلیة: ، بنها٣٥المنوفیة، ع جامعة اآلداب

  م٢٠١٣حالة السالمة على الطرق، التقریر العالمي عن ، منظمة الصحة العالمیة. 

  ،مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، اإلحصاءات االقتصادیة، إحصاءات التجارة الخارجیة

  .م٢٠١٣ -م ٢٠٠٨الواردات، نشرة إحصاءات واردات المملكة من عام 

  وزارة الداخلیة، األمن العام، اإلدارة العامة للمرور، إدارة الدراسات المروریة، شعبة اإلحصاء، التقاریر

  .م٢٠١٠مطابع األمن العام ،: اإلحصائیة السنویة، الریاض

  م٢٠١٢، وزارة النقل، المملكة العربیة السعودیة.  

 ع الحوادث المروریة بالمدینة ، التحلیل المكاني لمواق)م٢٠٠٨(هیفاء بنت رضى مرشد الرحیلى

 . جامعة الملك عبدالعزیز بجدة- رسالة ماجستیر - الرسائل الجامعیة . المنورة
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    البحث هوامش  
                                                 

ــــم 1- ــــم ،Arctoolbox األدوات صــــندوق مــــن ،Arc gis برنــــامج خــــالل مــــن حــــسابه ت  أدوات ث

 الجغرافــــى التوزیــــع قیــــاس مجموعــــة ثــــم ،Spatial statstics tools المكــــانى اإلحــــصاء

measuring geographic Distriblution، ثم mean center. 

ــــم 2- ــــم ،Arctoolbox األدوات صــــندوق مــــن ،Arc gis برنــــامج خــــالل مــــن حــــسابه ت  أدوات ث

 الجغرافــــى التوزیــــع قیــــاس مجموعــــة ثــــم ،Spatial statstics tools المكــــانى اإلحــــصاء

measuring geographic Distriblution، ثم mean center. 

 Spatial المكـــانى اإلحـــصاء أدوات ثـــم ،Arc Toolbox األدوات صـــندوق مـــن حـــسابها تـــم 3-

Statstics Tools، الجغرافـــى التوزیـــع قیـــاس مجموعـــة ثـــم Measuring Geographic 

Distributions ، ثم Stander Distance. 

 حیـث االتجهـائى، التوزیـع خـصائص عـن یعبـر بیـضاوى شـكل علـى الحصول خالل من ذلك یتم -4

 االتجـاه قیمـة األكبـر محـوره ویقـیس المتوسـط، المركـز نقطـة علـى ًمنطبقا الشكل هذا مركز یكون

 .الظاهرة مفردات معظم تأخذه الذى

 ،Standerd Circle المعیاریــة الــدائرة تــسمى دائــرة لرســم المعیاریــة المــسافة قیمــة اســتخدام یــتم 5-

 هــذه مركــز ویكـون تــشتتها، أو للظـاهرة المكــانى البعـد تركــز مــدى معرفـة خاللهــا مـن یمكــن والتـى

 المعیاریــة الــدائرة حجــم وكبــر المعیاریــة المــسافة قیمــة كبــرت وكلمــا المتوســط، المركــز هــو الــدائرة

 نـــصف أن أى صــحیح، والعكــس للظــاهرة المكــانى والتـــشتت االنتــشار زیــادة علــى ذلــك دل كلمــا

 .الدراسة قید الظاهرة مفردات أغلب تركز منطقة تحدد المعیاریة الدائرة قطر

 Spatial المكـــانى اإلحــــصاء أدوات ثــــم ،Arctoolbox األدوات صــــندوق مــــن حــــسابه تـــم 6-

statstics tools، الجغرافـــى التوزیـــع قیـــاس مجموعـــة ثـــم measuring geographic 

Distriblution، ثم Directional Distriblution . 

 ،Arc toolbox، Spatial statstics tools أمـر مـن ،Arc gis برنـامج خـالل مـن حـسابه تـم 7-

Average Nearest Neighbor، ِجـذر × م٢ = ل التالیـة للمعادلـة ًوفقــا : أن حیــث ،)ح/ن (َ

 منطقــــة مـــساحة =ح ،)المراكـــز (النقـــاط عـــدد=  ن المـــسافات، متوســـط = م الجـــوار، صـــلة= ل
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