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 الضوابط الطبيعية المؤثرة على النقل

بشات الطووورل علوووى  وووان للضووووابط الطبٌعٌوووة سووولطة فوووً لحدٌووود حرشوووة النقووول وفوووً ان وووا  

 ا وووشال عدٌووودة ولشووول  وووشل من.وووا  روفووو  الضووووابط الطبٌعٌوووةاخووولاف انماط.وووا . وللخووو  

 -وهً : وقوة هٌمنل 

 الموقع الجغرافي: -1

ال  ك ان الموقع الجغرافً ل  اهمٌة خاصة فً اخلٌار الواسطة او المسار النقلوً االطرٌول  

وان الموقع ٌشون مسؤوال فً اعطوا  الدولوة نوون مون اللخصوق النقلوً وهنواك امثلوة شثٌورة 

 لك فقود ا ول.ر النٌنٌقٌوون بالنقول البحوري الو ي سواعدهم فوً الوصوول الوى منواطل للوضٌح 

بعٌودة عوون السوواحل ال ورقً للبحوور الملوسووط والودول السوواحلٌة االوربٌووة الواقعوة فووً الج.ووات 

ف.ولنودا الم ورفة علوى بحور الغربٌة من القارة االوربٌوة للملوع اٌضوا بموقوع جغرافوً بحوري 

ن.وور الووراٌن فووً فرنسووا اعطووى لل.ولنوودٌٌن اللنووول فووً الماحووة ال وومال الموولحشم فووً موودخل 

بو  برٌطانٌوا مون  البحرٌة خال القرن الثالث وحلوى منلصوف القورن السوابع ع ور وموا للملوع

 موقع جزري بحري م.م جعل.ا دولة بحرٌة قوٌة ولجارٌة شبرى .

وبعٌوودة عوون  امووا فووً حالووة اخوورى نجوود ان الموقووع الجغرافووً الووداخلً للدولووة ٌجعل.ووا حبٌسووة

الساحل وهً ب. ا لشون اسٌرة للدول المجاورة ل.ا ل. ا فان مثل ه ه الدول لسعى جاهدة الى 

لحسٌن عاقال.ا السٌاسٌة مع الدول وهناك امثلة عدٌدة علوى مثول هو ا النوون مون الودول فنوً 

فوً اسٌا افغانسلان ومنغولٌوا ويٌرهوا وفوً افرٌقٌوا بلسووانا ول واد وموالً والنٌجور ويٌرهوا و

 ٌا والبريواي .ويٌرها وفً امرٌشا الجنوبٌة بولٌناوربا النمسا وسوٌسرا 



وهناك حالة اخرى للمثل بان الدولة لمللك سواحل بحرٌة طوٌلة ولشن لطل على بحار مقنلوة 

ٌور مون اهمٌل.وا او ٌشون موقع.ا نائٌا عن الطرل اللجارٌوة البحرٌوة مثول هو ه الودول لنقود الشث

 ب الموقع الجغرافً .سباللجارٌة البحرٌة ب

وقد للغٌر اهمٌة الموقع الجغرافوً وللعورا الدولوة الوى لودنً مون حٌوث موا شانوت علٌو  مون 

 .رة واهمٌة فً عاقال.ا اللجارٌة والعشس ممشون مثول العورال الو ي شوان ٌعود حلقوة وصول 

  ه ا لجارٌة بٌن مٌاه الخلٌج العربً ومٌاه البحر الملوسط والدول االوربٌة الصناعٌة وموقع

اعطاه لخصق نقلً بري فشانت لمر علٌة القوافل اللجارٌة بااللجاهٌن وفً موا بعود لغٌورت 

الوى م مموا عمول علوى لحوٌول مسوار السونن اللجارٌوة 9681االمور بافللاح قناة السوٌس عوام 

 ه ه القناة لارشا الطرٌل البري على االراضً العراقٌة .

 ٌة الموقع الجغرافً الى ثاث مجموعات:وب. ا ٌمشن لقسٌم دول العالم من حٌث اهم

 دول جزرٌة . -أ

 دول لمللك جب.ات بحرٌة عرٌضة. -ب

 دول منعزلة او  ب  منعزلة او مغلقة. -ج

 :التضاريس  -2

شثٌرا ما لحدد اللضارٌس الن اط النقلً الى درجة ٌشون فٌ.وا االقلوٌم يٌور صوالح الي ن واط 

 . الن ا  انماط النقل على اخلاف انماط  نقلً او ٌشون ممللشا الراضً س.لٌة صالحة

فالمرلنعات على اخلاف ارلناعال.ا لمثل معوقات طبٌعٌوة لعمول بالنلٌجوة علوى عوزل االقلوٌم 

عما ٌجواوره مون االقوالٌم االخورى فاالن.وار فوً المنواطل الجبلٌوة لعلورا طرٌق.وا ال واالت 

والجنووادل ومواقووع المٌوواه السوورٌعة وهوو ه الم وواهر الجٌومورفولوجٌووة النجوودها فووً المنوواطل 

ٌصب فً خلٌج شالٌنورنٌا ون.ر المسٌسبً ون.ور  ى  لك ن.ر شولورادو ال يمثال علالس.لٌة 

النٌل فاالول عدٌم االهمٌة االقلصادٌة شطرٌل نقل ن.ري فً حٌن نجد الن.ورٌن االخورٌن شول 

من.موا طرٌول ن.ووري  ورٌانً لنقول الخوودمات وٌنطبول هوو ا المن.ووم علوى السووشك الحدٌود ف.ووً 



المنبسطة المسلوٌة ولقل عموما فوً المرلنعوات ب وشل  لشثر فً الس.ول والودٌان واالراضً

 .عام وش لك الحال فً طرل السٌارات

 ـ التكوينات السطحية والتركيب الجيولوجي :ـ3

فً ان ا   وبشات الطورل شموا لبرز اهمٌة دراسة م اهر السطح فٌما للرش  من آثار مبا رة 

بمعرفووة اللرشٌووب الصووخري ٌلوقووف نجوواح مع ووم الم ووروعات ال.ندسووٌة علووى موودى االلمووام 

 . للمنطقة

فلوورلبط املوودادات طوورل السووٌارات حسووب اخوولاف اللراشٌووب الصووخرٌة للمنطقووة ودرجووة 

 .لضرس.ا وا شال سطح.ا وطبٌعة انحدارها

ان لشوول نووون موون االراضووً خصووائق معٌنووة لحوولم اسوولخدام طوورل ان ووائٌة خاصووة ووضووع 

مد طرل السٌارات فول سوطح االرا  بعا االحلٌاطات والوقاٌة الازمة فً االعلبار عند

ة الوى الشارسوت الجٌرٌو وعلى سبٌل المثوال لحلواج طورل السوٌارات اللوً لن وا فوول اراضوً

وحقن.ا بمواد الللاثر بنعول الو وبان اسلمرار عملٌات دك االرا وردم.ا بمواد يٌر مسامٌة 

 . البرٌةشما ان المناطل الجلٌدٌة اللً للجمد فٌ.ا المٌاه اللصلح الن ا  الطرل 

امووا فووً المنوواطل الجبلٌووة المرلنعووة ال وودٌدة اللضوورس فٌواجوو  الم.ندسووون صووعوبات عنوود 

ان ا هم الطرل البرٌة حٌث للمٌز الطرل فً ه ه المنطقة ب دة انحدارها وللعرا جوانب.وا 

الووى عملٌووات زحووف اللربووة وانووزالل االرا ولسوواقط الصووخور ممووا ٌووؤدي الووى هوودم اجووزا  

 . بالمنللات الصخرٌةشبٌرة وسد الطرٌل 

 ـ المناخ :ـ4

 ولؤثر فٌ  عناصر عدٌدة مثل:ـ

 ـ اللساقط با شال  أ

 باالنخناا واالرلنان بـ ـ درجة الحرارة



 الضباب -ج

 الرٌاح -د

 العواصف اللرابٌة - هـ

  الموارد المائية -5

ببا ان ل.وو ا العاموول اهمٌووة شبٌوورة فووً رسووم خطوووط طوورل النقوول الن الموووارد المائٌووة لشووون سوو

لج ب السشان وباللالً لطور االحلٌاجات االقلصادٌة ولشوون بحاجوة للطووٌر النقول مون اجول 

سوود للووك االحلٌاجووات ول ووشل الموووارد المائٌووة عائقووا امووام الطوورل البرٌووة مووع ضوورورة لوووفر 

مصادر المٌاه على الطرل و لك الهمٌة المٌاه لرشاب الواسطة النقلٌوة اوال وللواسوطة ننسو.ا 

لٌل علوى  لوك ان الطورل البرٌوة الحدٌثوة فوً الصوحرا  الشبورى للبوع طورل القوافول ثانٌا والد

 . القدٌمة مما ٌدل على ننو  الطبٌعة فً لحدٌث الطرل بالريم من لغٌر وسائل النقل

 النبات الطبيعي -6

اطوا مبا ورا موع طبٌعوة المنواا السوائد فواقلٌم بٌرلبط اثر النبات الطبٌعً فً الن اط النقلً ارل

المسلنقعات ال ي لن ا فٌ  يابات القصب والبردي الشثٌنلٌن لمنعات عملٌة مود اي نموط نقلوً 

فٌ.ا و لك لشثافة ه ه النبالوات مون ج.وة وسورعة نموهوا مون ج.وة اخورى وٌنطبول  لوك علوى 

 روف.وا علوى عوزل هو ه االقوالٌم عون االقوالٌم القرٌبوة  االقالٌم االسلوائٌة الرطبة حٌث عملت

ا اقلٌما طواردا للسوشان وقود لحلووي بعوا هو ه الغابوات علوى موورد اقلصوادي من.ا مما جعل.

ن.ا ٌة والخبوورة االقلصووادٌة اللووً موون  ووام.ووم شالمطوواط مووثا فلملوود نحوهووا الم.ووارات الصووناع

زٌووادة عملٌووة االسوولثمار فللحووول الغابووة الووى منطقووة صووناعٌة لخوودم.ا انموواط جدٌوودة وطوورل 

ملٌوة اللرشوز العمرانوً واالسولقرار وباللوالً عملٌوة سٌارات وسشك الحدٌد وٌؤثر  لك على ع

    .البنا  النقلً ل لك االقلٌم


