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 الفصل األول

  السالمة المرورية/ المرورنظام عناصر 
 

ن عناصر نظام المرور هي نفسها عناصر السالمة المرورية على الطرق وتتكون من خمسة مكونات إ

اإلنسان، المركبة، الطريق، : ثر مباشرة على السالمة المرورية وهيتؤثر على بعضها البعض وتؤ 

يتم التعرف على أهم المواصفات المطلوبة سوفي هذا الفصل . عناصر التحكم المروري والبيئة المحيطة

  .من العناصر الخمسة أعاله لضمان مستوى جيد من السالمة المرورية
  
  (Human Factors)اإلنسان عوامل 1- 1

 
و أهم عنصر من عناصر السالمة المرورية فهو من يستطيع أن يحدد إن كانت المركبة اإلنسان ه 

صالحة لالستخدام أم ال وبأي ظروف، وهو من يستطيع أن يحدد السرعة الممكنة حسب نوعية الطريق 

وصالحيتها، وهو من يستطيع أن يدرك بأن شارع فرعي يلتقي بشارع رئيسي يحتم على السائق التوقف 

ستطاعته تحديد الظروف اغير موجودة، والسائق كذلك ب )قف(الشارع الرئيسي حتى لو كانت إشارة  عبورل

قدر اإلنسان نفسه هو من يُ  ،، وأخيرا)مثال تساقط الثلوج(وتأثيرها على السرعة الممكنة للمركبة  ،ةطالمحي

وليس . مة المروريةأن باستطاعته السياقة بسبب مرضه أو نعاسه، لذا هو العنصر األساسي في السال

من أسباب حوادث الطرق تسجل على أنها خطأ السائق وفيما يلي إيجاز ألهم % 90لي اغريبا بأن حو 

 ).خاصة ركاب المركبات العامة(عناصر السالمة المرورية المطلوبة من كل من السائق والمشاة والراكب 
  

  (Driver)السائق 1-1- 1

وهناك عوامل بشرية ذات  م مرافق الطرق وأنظمة المرور،تصميتعد القدرات البشرية العنصر األساس في 

صلة تؤثر في األمان على الطرق والسالمة المرورية، منها الجوانب الحسية البشرية وبخاصة مجال 

للمستويات المتباينة  ومن المعروف أنه من الصعب نسبيا التعامل مع هذه القدرات نظراً  ،حاسة البصر

عالوة على ذلك، تتباين هذه المستويات . ردة فعل السائقين - لزمن اإلدراك للنظر لدى السائقين، وكذلك

منها  ،على عوامل مختلفة ليس فقط من سائق إلى آخر، ولكن أيضا تتباين عند السائق الواحد اعتماداً 

 .  الوقت في اليوم، والحالة النفسية، واإلعياء، وتأثير المخدرات والكحول
  

 (vision)  الرؤية . أ
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ومن أجل النقل الفعال للمعلومات، . السياقة اتلغاي رؤية الجزء الرئيس في العملية الحسية البشريةتعد ال

ورؤية  فإنه ينبغي فهم عدد من صفات العين البشرية التي تشمل الحدة البصرية، الرؤية المحيطية،

  .واالسترجاع، وعمق اإلدراك األلوان، والرؤية الوهجية

تصف قدرة السائقين أو المشاة على رؤية التفاصيل الدقيقة : uity)(visual ac الحدة البصرية •

وتتأثر الحدة . الثابتة والمتحركة :وفي العادة يؤخذ بالحسبان نوعين من الحدة البصرية ،للجسم

في حين أن الحدة المتحركة  ،) contrastالتفاوت(والتباين  )brightness(الثابتة بخلفية اللمعان 

الكشف بصورة واضحة نسبية عن األجسام المتحركة التي ال تقع بالضرورة  تتأثر بالقدرة على

بين الحدة الثابتة والحدة  (high correlation)هناك ترابط وثيق و  ،ضمن الخط المباشر للرؤية

  .اقة اآلمنةيالمجاالت األساسية للرؤية التي تؤثر في مهمات الس 1-2ويوضح الشكل  ،المتحركة

  

يجب  ، في حين12/6قبولة للحصول على رخصة سياقة في فلسطين الم الحدة البصرية

، علمًا أن حدة النظر 22/6عن  حدة البصر لها االسترشاد بأن أسوأ عين يجب أن ال تقل

  .6/6العادي هو 
  

 

 

 

 المجاالت األساسية للرؤية :1-1شكل 

 
 درجة 120ى أبعد من هذا المجال من الرؤية يمتد إل :)vision)  peripheralالرؤية المحيطية •

ولكن ال يمكن هنا وصف التفاصيل  ،درجة حول الخط المركزي للعين 180ويصل إلى 
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ومن الجدير ذكره أن العديد  .إال أن السائق يمكنه أن يكتشف وجود األجسام المتحركة ،واأللوان

  :انظر الرابط( درجة 110األمريكية تشترط مجال رؤية محيطية ال يقل عن  من الواليات
http://www.mdsupport.org/library/drivingrequirements.html(   

  
ويقصد بذلك القدرة على التمييز بين لون وآخر، ويمكن التعويض :  (colour vision)رؤية األلوان •

إن نسبة الذين لديهم عمى ألوان كامل  .عنها بوسائل أخرى للتحقق من وسائل التحكم المروري

نسبة الذين لديهم مشاكل في تمييز اللونيين األحمر واألخضر لدى  في العالم هامشية، ولكن

، ولغاية السالمة المرورية يجب الحذر ونسبتهم لدى اإلناث هامشية جداً % 5الذكور فهي بحدود 

اإلشارات الضوئية المرورية بشكل أفقي كما هو متبع في بعض األماكن خارج  استخداممن 

  . فلسطين
  

تتصل هذه الصفة بقدرة الشخص على تقدير السرعة والمسافة : ion) (depth visالرؤية عمق •

العينين عنصرا أساسيا في تقدير المسافة نتيجة لقدرات الرؤية المجسمة  اتلبكوتعد الرؤية 

لذا . خاصة التجاوز ،ولهذه القدرة أيضا أهمية بالغة من أجل مناورات المرور اآلمن ،للعينين

ياقة للشخص األعور حتى لو كانت حدة النظر بعين واحدة أفضل تجدر اإلشارة إلى خطورة الس

   .من العادي
  

تصف هذه الرؤية الضوء الالمع نسبيا والذي يظهر في :  (glare of the vision)الرؤية الوهجية •

وينتج عن . مجال رؤية الفرد أو الصورة التي تنعكس بفعل الضوء الالمع نسبيا في مجال الرؤية

يتطلب استرداد الرؤية في حالة التغيير و . أو العمى الكلي لثوان ضوح الرؤيةذلك انخفاض في و 

، ويترتب على هذه الحالة ضوء عالب مثل التواجه مع مركبة، ثوان) 3-2(ساطع عال من ضوء 

لتكسير وهج الضوء  في الجزر الوسطية استغالل زراعة األشجارالضوء العالي و  استخدامتحديد 

 ،ثوان) 6- 4(إلى خافت من من ضوء ساطع   اد الرؤية في حالة التغييرويتطلب استرد. العالي

، وهذا ما يتطلب إنارة  األنفاق في النهار، خاصة التي يزيد مثل دخول نفق مظلم في النهار

   .م50طولها عن 
  
  (perception-reaction process) رد الفعل - عملية اإلدراك . ب

 ،ويعتمد هذا الوقت على عدة أمور ة الفعل،المثيرات ويقوم بردعادة ما ينقضي الوقت ريثما يقيم السائق 

- وكلما كان وقت اإلدراك .ة المعلومات التي ينبغي معالجتها، وكميمنها مدى كون القرار المطلوب معقداً 

وعليه فإن احتمال تورط السائق في حادث ما  ،خطأ أكبرالكانت إمكانية حدوث  ،لفعل أطولاردة 

 :ا الوقت إلىوينقسم هذ. ستزداد
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هذه المرحلة تتطلب استخدام االستقبال البشري لرؤية أداة تحكم مروري  :erception(p(مرحلة اإلدراك  •

  .كإشارة تحذيرية مثال، أو جسم على الطريق

الجسم أو جهاز التحكم  على تعرفالفي هذه المرحلة يقوم السائق ب :dentification)(i مرحلة التعرف •

  .ومن ثم يفهم المثير

في هذه المرحلة يقرر السائق ما هو اإلجراء الذي عليه أن يقوم به : motion(e( مرحلة االنفعال •

يقوم السائق بالضغط على المكابح أو يتجاوز أو يقوم بتغيير  ،فعلى سبيل المثال ،كاستجابة للمثير

  .المسرب

، يقوم السائق بتنفيذ )تياراالخ(في هذه المرحلة، وتسمى أيضا اإلرادة : v)olition(مرحلة ردة الفعل  •

  .االنفعالاإلجراء الذي اتخذه في أثناء مرحلة 

  

هو الزمن الذي يمر أو ينقضي من بداية (perception-reaction time) ردة الفعل - إن وقت اإلدراك

اإلدراك إلى نهاية ردة الفعل، وهو مجموع الوقت المطلوب لإلدراك والتعرف واالنفعال واإلرادة أو 

ردة الفعل أحد أهم العوامل - ويعد وقت اإلدراك.  (PIEV)ار، والذي أحيانا يشار إليه بمختصراالختي

  . البشرية المهمة في كثير من األمثلة ذات العالقة بتصميم الطرق وتشغيلها، مثل تحديد مسافة التوقف

  

 American Association of Stateوتأخذ اإلرشادات العامة الواردة في هذا الدليل ما ورد في توصية

Highway and Transportation Officials (AASHTO) ثانية لتمثل وقت ردة  2.5 اعتماد بخصوص

ردة فعل  وهي خاصة لحساب الحد األدنى المطلوب لمسافة التوقفللتصميم الهندسي للطرق الفعل 

لى أصفر فيكون تحول اإلشارة الضوئية من أخضر إأما ردة فعل لحدث متوقع، مثل . لحدث غير متوقع

  . بحدود ثانية واحدة عند تصميم اإلشارات الضوئية المرورية
  

  خصائص فردية ومجتمعية للسائق تؤثر على السالمة المرورية . ت

 

تشير و   سنة، 17.5 للحصول على رخصة سياقة في فلسطين هو الحد األدنى: العمر •

لذلك يمكن  ،سنة 24إلى  17.5المعلومات إلى ارتفاع حوادث الطرق للسائقين بين عمر 

 :استخدام محددات لتقليل عدد وخطورة حوادث السير لدى هذه الفئة ومنها

 ).سنة 21مثال (قل من عمر محدد أ السائق كان عمر إذامنع استئجار سيارات  -
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أكبر  مرافق للسائق عمره بدون شخص) سنة 20مثال (عمر محدد  لسائق دون منع السياقة -

  .)سنة 24مثال (من سن محدد 

 20مثال (حتى عمر محدد ) مثال اثنين(منع السياقة مع أكثر من عدد محدد من الركاب  -

 ).سنة

) للسيارة الخصوصي سنة 65مثال أكبر من (يتوجب أن يطلب من السائقين كبار السن  -

  .تقارير صحية دورية إلثبات تأهلهم الصحي للسياقة

 

تحديدات العمر أعاله على أن يتم إعادة  ربما يتم إلزام السائق الجديد بجزء من: خبرة السياقة •

 .لمدة سنة" سائق جديد"صياغتها بمدة خبرة السياقة وكذلك إلزام السائق الجديد بوضع إشارة 

 -  إلى حد كبير - هناك مجتمعات في العالم واعية وملتزمة: العام بالسالمة المرورية االلتزام •

نظمة وتطبيقاتها الصارمة في هذه بأسس السالمة المرورية وهذا نابع من التوعية واأل

عات أخرى أما في مجتم ،تعني ممنوع الوقوف فيهاالمجتمعات، لذا ربما تخطط جزيرة مرورية ل

 ى الجزرفارتفاع حجر الرصيف يجب أن يكون عاليا بشكل كاف لمنع السيارات من الوقوف عل

 .والمحاسبة الكافيتين االلتزام العام بقوانين السير وعدم المراقبة موذلك لعد المرورية

على السالمة  سلباأو النعاس يؤثر التعب المرض، السياقة أثناء : أو النعاس ،التعب ،المرض •

وهذا مهم ) ساعة 12مثال (يحدد الحد األقصى للسياقة اليومية بعدد ساعات معينة  .المرورية

 .لسائقي الشاحنات تحديدا

حول في الدم، والقوانين في هذا الخصوص ضرورة توفر أجهزة لفحص نسبة الك: شرب الكحول •

هذا يعني نسبة كحول أقل من ( )zero tolerance(تتراوح بين نسبة كحول في الدم تساوي صفر 

 %.1وبين نسبة كحول في الدم % ) 0.1

ت وليس فقط مرفوضة وخارجة عن القانون في كل األماكن واألوقا ةً فآهذا : تعاطي المخدرات •

  .ويجب مواجهتها على السالمة المرورية تؤثر سلبا أثناء السياقة، وطبعا

 

  (Pedestrians)المشاة 2- 1-1

وحتى إن كانت لديه إعاقة حركية، كالمشي  ،الطريق حتى لو كان ضريرا علىكل شخص يستطيع السير 

. ولية بشكل عام للمشاةاأللهذه األسباب يكون هناك حق   ،على عكازات أو من خالل كرسي متحرك

تصميمي الوحيد للمشاة هو سرعة المشي لتصميم اإلشارات الضوئية المرورية إلعطاء ربما العنصر ال

أي ألدنى ) 15th percentile( 15سرعة المشي مبنية على المئين . قيلطر االمشاة  عبوروقت كاف ل

ثانية، ويجب التصميم لسرعة مشي أقل من ذلك في أماكن /متر 1.2سرعة مشي وهي بحدود % 15
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ر نسبيا من كبار السن أو أصحاب اإلعاقات الحركية ويقترح في هذه المناطق سرعة تواجد عدد كبي

 –س ماخثانية، وسوف يتم بحث أعمق لهذا الموضوع في الفصل ال/متر 1.0المشي التصميمية ب 

 .المشاة والمدارس

 

   (Passenger)الراكب 3- 1-1

والتباطؤ  عسار مة فالتفي مركبات المواصالت العا إن خصائص الركاب يتم اعتبارها بشكل واضح

المسموح في الحافالت يكون أقل بكثير مما هو مسموح للسيارات الخاصة ويفضل أن يكون قريبا من 

أما في . وذلك لتفادي سقوط الركاب الواقفين في الحافالت أثناء التسارع أو التباطؤ 2ثانية/متر 1.0

 (shared taxi)السرفيس-مشترك األجرة راتوسيا  (taxi)األجرة حسب الطلبالحافالت بين المدن وسيارات 

  . الركاب حزام األمان فيجب أن يستخدم 

 

  (Vehicle Factors) عوامل المركبة 1-2
  

 هندسة الطرق والمرور اتتلعب خصائص المركبات في حالتي السكون والتشغيل دورا مركزيا في مهم

لتصاميم الهندسية ألنظمة التحكم إن معرفة هذه الخصائص أو الصفات تساعد في تطوير ا كما المختلفة،

  .مما يسمح بعمليات آمنة وسلسة ،المروري
  
  (Static Characteristics) الخصائص الثابتة 

تستخدم مثل هذه الخصائص لتحديد أمور عدة، من بينها معايير التصميم الهندسي للطرق والتقاطعات 

ائية لتصميم المركبة هي عناصر محورية في إن األبعاد الفيزي. ومتطلبات مسافة النظر والتحكم المروري

طول المنحنيات  ،عرض كتف الطريق ،وضع معايير التصميم ألجزاء الطريق، مثل عرض المسرب

  .الرأسية، وهوامش األنفاق والجسور

  

تصنيف المركبات  فإنه يجريوألن جميع المركبات ليس لها نفس الخصائص الثابتة أو التشغيلية أيضا، 

غراض هذا الصنف أل ويحتسب جميع المركبات في ذلك الصنف،ل منها خصائص ممثلة لفئات ولك إلى

   .من أصناف مركبات التصميم عن تصميم الطرق قد حددت عدداً  ولةالمسؤ ولذلك فإن الجهات  التصميم،

  

مسبقا مع خاصية أنها تشمل جميع المركبات التي يتوقع أن  ةمركبة التصميم هي صنف المركبة المختار 

نظمة التحكم إن اختيار مركبة التصميم يعتبر أحد أسس إعداد التصميم الهندسي وأ. تخدم الطريقتس

صنفا لمركبات التصميم اشتملت على أكثر  عشرينباختيار  (AASHTO 2011) ولقد قامت المروري،



7 

 

ات وحدة ، وشاحنة ذ (BUS)والحافلة القياسية، (Passenger Car-P) منها سيارة الركاب ،األصناف شيوعا

التي تشمل  األصناففإن هناك عددا من  ،وباإلضافة إلى ذلك ،(Single Unit Truck-SU)منفردة 

تشير إلى مجموع الطول الكلي للمسافة بين المحاور لصنف ) X( أن إذ (WB-X) المقطورات/القاطرات

الرئيسية المختارة األبعاد الفيزيائية لعدد من مركبات التصميم  1-1ويوضح الجدول . المركبة المحدد

  . شيوعا األكثرو 

   (Operational Characteristics) خصائص التشغيل 2-1- 1

وتؤخذ خصائص التشغيل الرئيسية . والقوى التي تسبب الحركة ،تشمل خصائص التشغيل حركة المركبة

األمان على الطرق من ذلك بل صفي جوانب التصميم الهندسي والمروري المختلفة، وما يت حسبانبال

 ،نطاقات الدوران: في التصميم تؤثرات التي ومن ضمن خصائص تشغيل المركب ة،سالمة المروريوال
  .ويجب عمل فحص سنوي رسمي لفحص خصائص تشغيل المركبات. والفرملة ،والسرعة، والتسارع

  

   (minimum turning paths)نطاقات الدوران •

بشكل أساس ) ساعة/كم 20- 15حتى (تعتمد أدنى نطاقات الدوران عند سرعات التشغيل المنخفضة 

وهذا يحدد أدنى مسار أو نصف قطر لدوران المركبة، وكذلك عرض الحيز المعبد . على أبعاد المركبة

أنصاف  2- 1ويبين الجدول  طعات التي تقع في مستويات منفصلة،الالزم للتقاطعات أو لمنحدرات التقا

في مسار الحركة  )أ، ب، ج، د( 2-1الشكل  أقطار الدوران لعدد من مركبات التصميم، بينما يوضح

، والشاحنة كبيرةال خارجيةالسيارة الركاب، والحافلة  وهيأثناء عملية الدوران لعدد من مركبات التصميم 

  .WB-15من طراز  مقطورةال/قاطرة، والحاديةاأل

  

  (acceleration)التسارع •

بين   وقبول الفجوة ،مناورات التجاوز: مثل ،عمليات المرور اآلمنةتصل بفيما يهذه الخاصية مهمة 

التصميم الهندسي لمسارب التسارع ومسارب  فيكما يؤثر . المركبات إلمكانية عبور مركبة لتقاطع

ويتفاعل التسارع مع عناصر  ،ونعرف التسارع على أنه معدل تغير السرعة مع الوقت. التجاوز والتسلق

خاصية التسارع تتأثر بعوامل مثل وزن  أنير بالذكر ومن الجد. أخرى للحركة مثل السرعة والمسافة

 التي تؤخذ عادة بالحسبان للتسارع والقيمة الشائعة. وقيمة الميل وطوله ،المركبة، وقدرتها، والسرعة
أما . ، وهي قيمة تسارع من سرعة عالية2ثانية/متر 0.67ألغراض احتساب مسافة الرؤية للتجاوز هي 

الضوئية  اإلشاراتلحسابات ( 2ثانية/متر 1.5- 1.0فهو  حالة وقوف المركبة القيمة الشائعة للتسارع من

 .تسارعا كالشاحنات المركبات األقل وهو تسارع) وطول مسارب التسارع على الطرق السريعة
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  شيوعا األكثر التصميم لمركبات الرئيسية األبعاد: 1-1 جدول

 ) م(  األبعاد
 التصميم مركبة نوع الرمز

 االرتفاع ضالعر  الطول
5.8 2.1 1.3 P ركاب سيارة 

 حافالت
12.2 2.6 3.7 BUS – 12 خارجية حافلة  
13.7 2.6 3.7 BUS – 14 كبيرة خارجية حافلة  
12.2 2.6 3.2 CITY - BUS حضرية حافلة 
12.2 2.4 3.2 S-BUS 12 كبيرة مدرسية حافلة  
18.3 2.6 3.4 A - BUS ينوحدت ذات( مركّبة حافلة( 

 شاحنات
9.2 2.4 3.4– 4.1 SU أحادية شاحنة 
13.9 2.4 4.1 W B - 12 12 - متوسطة مقطورة/قاطرة 
16.8 2.6 4.1 W B - 15 15 - متوسطة مقطورة/قاطرة 
20.9 2.6 4.1 W B - 19 19 - متوسطة مقطورة/قاطرة 
22.4 2.6 4.1 W B - 20 20 - متوسطة مقطورة/قاطرة  
22.4 2.6 4.1 W B – 20 D األرضية مزدوجة مقطورة/قاطرة  
32.0 2.6 4.1 W B – 30 T األرضية ثالثية مقطورة/قاطرة 
34.8 2.6 4.1 W B – 33 D األرضية مزدوجة مقطورة/قاطرة  

 

   (deceleration or braking)الفرملة •

عناصر المرتبطة إن القوى المؤثرة في المركبة في أثناء الحركة يفاد منها في تحديد عدد من ال

إن معدل التباطؤ عادة ما يؤخذ بالحسبان عند . بالخصائص الديناميكية للمركبة ومن ضمنها الفرملة

من السائقين % 90، إذ أن 2ثانية/متر 3.4حساب المسافة التي تكون هناك حاجة إليها للتوقف وهي 

 .تقريبا لديهم معدالت تباطؤ أعلى من هذه القيمة
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   شيوعا األكثر التصميم لمركبات الدوران قطر لنصف ألدنىا الحد: 2- 1 جدول

 الرمز التصميم مركبة صنف

 األدنى الحد

 قطر لنصف

 )م( التصميم

 خط قطر نصف

 المركبة منتصف

 )م(

 األدنى الحد

 القطر لنصف

 )م( الداخلي

 P 7.3 6.4 4.4 ركاب سيارة

     حافالت

 BUS – 12 13.7 12.4 8.4 خارجية حافلة

 BUS – 14 13.7 12.4 7.8 كبيرة خارجية حافلة

 CITY - BUS 12.8 11.5 7.5 حضرية حافلة

 S-BUS 12 12.0 10.8 7.7 كبيرة مدرسية حافلة

 A – BUS 12.1 10.8 6.5 )وحدتين ذات( مركّبة حافلة

     شاحنات

 SU 12.8 11.6 8.6 أحادية شاحنة

 W B – 12 12.2 11.0 5.9 12 – متوسطة مقطورة/قاطرة

 W B – 15 13.7 12.5 5.2 15 – متوسطة مقطورة/قاطرة

 W B – 19 13.7 12.5 2.4 19 – متوسطة مقطورة/قاطرة

 W B – 20 13.7 12.5 1.3  20 – متوسطة مقطورة/قاطرة

 W B – 20 D 13.7 12.5 5.9 األرضية مزدوجة مقطورة/قاطرة

 W B – 30 T 13.7 12.5 3.0 األرضية ثالثية مقطورة/قاطرة

 W B – 33 D 18.3 17.1 4.5 األرضية مزدوجة مقطورة/قاطرة
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  سيارة ركاب -أ: المتطلبات الدنيا لنطاقات الدوران لعدد من مركبات التصميم :2-1شكل 
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  كبيرة خارجية حافلة -ب: المتطلبات الدنيا لنطاقات الدوران لعدد من مركبات التصميم :2-1شكل 
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  أحادية شاحنة -ج: المتطلبات الدنيا لنطاقات الدوران لعدد من مركبات التصميم :2-1شكل 
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  :المتطلبات الدنيا لنطاقات الدوران لعدد من مركبات التصميم :2-1شكل 

  WB-15 متوسطة مقطورة/قاطرة -د
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 الطريق عوامل 3- 1

  
لقد كان هذا السؤال   حسب المركبات المتوفرة؟أم هل الطرق تصمم  ؟هل المركبات تصمم حسب الطرق

 AASHTO( 20 لكنه حسم بحيث حددت مركبات تصميمية وصلت إلى ،مفتوحا قبل حوالي مئة عام

فيمكن لطريق أو تقاطع أن يخدم عددا من هذا المركبات التصميمية ولكن ليس شرطا جميعها،  .)2011

شبكة  ةذ وتشغيل وصيانإن تخطيط وتصميم وتنفي. ومواقف السيارات عادة تصمم لسيارات الركاب فقط

 . سوف يعرض في الفصل الثاني والثالث والرابعالطرق ومكوناتها من مسارات وتقاطعات ومواقف 

 
على كافة أنحاء يستوجب أن تكون الرؤية المتوفرة أكثر من الحد األدنى المطلوب للتوقف وبشكل عام 

 :حسب المعادلة التاليةالطرق وذلك 
 

ASD > MRSSD                                     ….. (1.1) 
  

MRSSD = dr + db  
dr = 0.278(vi)(tr) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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⎠

⎞
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⎝

⎛
±⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛

=
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vd i
b
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   :إذ أن
  

 MRSSD =) م( الحد األدنى المطلوب لمسافة التوقف
 (Minimum Required Stopping Sight Distance)  

 ASD (Available Sight Distance) =) م(مسافة الرؤية المتوفرة 

   dr (Reaction Distance) ) = م(فة ردة الفعل مسا

   db (Braking Distance) =) م(المسافة الالزمة للفرملة 

 vi (Initial or Design Speed) =) ساعة/كم(  أو السرعة التصميمية  سرعة المركبة قبيل الفرملة

 tr (Reaction Time, default value 2.5 second)) = ثانية 2.5القيمة اإلفتراضية (زمن ردة الفعل 

  a (Deceleration Rate, default value 3.4 m/s2) =) 2ثانية/م 3.4القيمة اإلفتراضية  (معدل التباطؤ 

  G  (Road Grade or Slope, in decimal form) ) =بالكسر العشري( ميل الطريق
  

اج إلى التوقف اآلمن وهذه المعادلة األساسية مطلوبة لتحقيق كافة العناصر التصميمية التي تحت

  .متعددة تشغيليةفي أمور هذه المعادلة  اعتمادوكذلك يتم  للمركبات
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 عناصر التحكم المروري 4- 1
 

إن لعناصر التحكم المروري المختلفة أهمية بالغة في تحديد مستوى السالمة المرورية المتوفرة، وسوف  

خاص يتم تغطية هذا الموضوع تحت  ، وبشكلالتالية الفصول الخمسة ضمنيتم التطرق لهذا الموضوع 

   .عنوان تشغيل مسار الطريق

 

 البيئة المحيطة عوامل 1-5

 

تها هو عنصر مهم للسالمة المرورية وسوف يتم تغطيته بشكل آهمية البيئة المحيطة للطريق ومنشإن أ 

رة على وفيما يلي أهم خصائص البيئة المحيطة المؤث ،في أي مكان آخر في هذا الدليلأساسي هنا وليس 

  :السالمة المرورية

 

يجب أن تكون السياقة آمنة في الليل والنهار وليس في النهار وحده وهذا يتطلب ما : الليل والنهار .1

 :يلي

تكون اإلشارات المرورية ذات عاكسية كافية لتكون الرؤية المتاحة أكثر من الحد األدنى أن  •

ثر من الحد كن تكون الرؤية المتوفرة أيستوجب أ )قف(المطلوب لإلشارة، فمثال في حالة إشارة 

  ).1-1(األدنى المطلوب للتوقف حسب المعادلة 

 .أن تكون هناك إنارة للشوارع خاصة عند تواجد المشاة وال سيما عند التقاطعات •

أن يكون الطريق مخططا خاصة طرف الطريق ووسط الطريق وتقسيم المسارب وذلك من أجل  •

وربما  )high beam( في حالة كانت إنارة السيارات القادمة عالية البقاء في مسرب الحركة ال سيما

 .يحتاج التخطيط لعواكس في حالة السرعة العالية

 10تخفيض حدود السرعة بالليل في حدود ) وفي الطرق السريعة تحديداً (يتم في بعض البلدان  •

لحوادث المرور ما أظهرت إحصاءات حوادث المرور نسبة عالية  إذاالساعة، خاصة /كم15إلى 

 .ليال مقارنة مع حجم المرور في نفس الفترة

 

يتم تصميم الطرق لألحوال الماطرة المعتدلة والرصفات الرطبة ولكن في حالة المطر : حالة الطقس .2

فيجب على السائقين التمهل حسب  ،الشديد أو الثلج أو وجود ضباب وغير ذلك من األحوال الجوية

  .)1- 1 المعادلة(عة تعتمد على مسافة الرؤية الظروف الجوية خاصة أن السر 

 :يجب مراعاة ما يلي ، عند تواجدهاالخدمات في الشوارع أعمدةاألشجار واإلشارات المرورية و  .3
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محمية من  أن تكون كاف أوعن كتف الطريق و  ةدها عن أقرب مسار حركعبُ  يجب أن يكون •

أو جزر مرورية مرتفعة عن الشارع أو موجودة على أرصفة ) guard rail( حواجز الحمايةخالل 

من  األعمدةوفي حالة قرب . في حالة االصطدام بها وأال تشكل عائقا خطراً  ،بحجر الرصيف

فيجب أن تكون هذه األعمدة  ،حوادث سيريؤدي إلى  مسرب الحركة وتوقع إمكانية تشكيلها خطراً 

تصادم أخف والخسائر حيث تكون حدة ال ،بهادم امنصوبة بحيث يسهل كسرها في حالة التص

يتم الكسر في موقع تركيبها على قاعدة حديدية (المادية والبشرية أقل في حالة كسر العمود 

 ).عند البراغي في أسفل العمود )sheer failure( براغي وتكسر بالقصوتثبيتها ب

في واإلشارات عائقا للرؤية مما قد يؤدي في خلل ) خاصة األغصان(ار جيجب أن ال تسبب األش •

 .، لذا التأكد من هذا الموضوع بشكل منتظم وتقليم األغصان التي تعيق الرؤية1-1المعادلة 

 

إن مشاكلها المؤثرة على السالمة المرورية هي نفس المالحظات الواردة في : يافطات اإلعالنات .4

هو ولكن هناك عامل إضافي أال و  ،جتها بنفس الطريقةالوالتي يجب مع أعاله )3( البند السابق

تشتيت تركيز السائقين بقراءة اإلعالنات التجارية، مما قد يتسبب في حوادث طرق وعليه يجب 

داخل  اليافطات موافقة البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي في حالة وقوع ىالحصول عل

قرى كانت بين المدن وال إذاالمواصالت النقل و موافقة من وزارة  ىالمدن والقرى أو الحصول عل

واألمور التي يجب أن تتم مراعاتها عند الموافقة على وجود يافطات إعالنية في حرم . الفلسطينية

 :الطريق أو في األراضي الخاصة المحاذية للطريق هي

 

حنيات نوالم) horizontal curves(يجب أن ال تتواجد هذه اليافطات على المنحنيات األفقية  •

م حسب السرعة 100-30أو قبلها بمسافة بين ) crest vertical curves(العمودية الرأسية 

 ).م100لسرعة العالية لم و 30لسرعة المنخفضة ل(

 من مادة ذات عاكسية عاليةيجب أن ال تكون  •

يجب أن تكون كمية المعلومات باليافطة محدودة وبسيطة ويسهل قراءتها واستيعابها بسهولة  •

 )رقم تلفون فمثال ال يجوز أن يحوي اإلعالن على(سرعة بو 

وجود إعالنات مختلفة في مسافات  عند خاصة ،يجب أن يكون عدد اليافطات اإلعالنية معقوال •

 )م100(متقاربة 
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  نيالفصـل الثـا

  مسار الطريق

  
  مسار الطريق تخطيط 2-1

تخطيط مسار الطريق هو عنصر مهم للسالمة المرورية ويصعب مستقبال عمل  تعديل للمنحنيات، أو 

الطريق، أو تقييد النفاذية للطريق، خاصة بعد مرور الزمن وتزايد استخدامات األراضي توسيع حرم 

  . المسموحة عن حرم الطريق االرتداداتالمحاذية للطريق حسب 

  

  تصنيف الطريق  2-1-1

، أو على أساس التحكم )design speed(بشكل عام على أساس السرعة التصميمية  تصنف الطرق 

أما تصنيف الطرق حسب أهمية المدن والمحافظات . أو كالهما )control of access(بالنفوذية للطريق 

اقترنت  إذاهو تصنيف إداري ليست له أهمية في موضوع السالمة المرورية إال فالتي تربط فيما بينها 

وكلما زادت ، إن تصنيف الطرق على أساس السرعة التصميمية واضح. بمستوى الخدمة) كما يجب(

ولكن هناك فرق بين السرعة التصميمية  ،وتكلفة الطريق الخدمة لتصميمية زادت مستوياتالسرعة ا

)design speed( وحدود السرعة )speed limit(فاألخيرة هي السرعة القانونية التي يجب االلتزام بها ، .

داها ولكن أن ال تتع ىعل التصميميةالسرعة من والجدير بالذكر بأن حدود السرعة يجب أن تكون قريبة 

ة ر فيما لو كانت هناك رقابة محدودهناك حاالت تحتم تقليل حدود السرعة عن الحدود التصميمية بكثي

يع من األراضي بمعنى السماح للدخول والخروج للطريق السر  للطرق السريعة، امكانية الوصولعلى 

معيار لذا ال. المة المروريةوهذا يعتبر خسارة لتكلفة الطريق والتسبب في تدهور الس المجاورة للطريق،

بحيث ال  ،)full control of access( تحكم كامل في امكانية الوصول كوناألساس للطرق السريعة بأن ي

 )ramps and interchanges(يمكن قطعها أو الدخول لها أو الخروج منها إال من خالل وصالت وجسور 

ل والمخارج واالستخدامات لألراضي المجاورة للطرق إن المداخ. وٕاال تأثرت السالمة المرورية بشكل سلبي

ما دام  يجب عدم تجاوزهادة وموضحة ضمن مراحل التخطيط و سريعة والرئيسية يجب أن تكون محدال

  .التصنيف للطريق كذلك

  

ويعتمد هذا  .أكثر أنظمة التصنيف شيوعا، (functional classification) ويعد التصنيف الوظيفي  

  : وهناك وظيفتان رئيستان للطرق. بيعة الخدمة التي تقدمها الطرقالتصنيف على ط

  .، وهي وظيفة ترتبط بتقديم سعات مرتفعة وسرعات كبيرة (mobility)التنقل والحراك •
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 .، وهي وظيفة إعطاء منفذ إلى األراضي المحاذية للطريق (accessibility)إمكانية الوصول •

  

ويعد .  (urban)أو حضرية  (rural)ي تمر بها بأنها طرق ريفيةعلى المنطقة الت ف الطرق اعتماداً نوتص

تحديد المنطقة التي يمر بها الطريق ضروريا لتصنيف الطرق تصنيفا وظيفيا؛ ذلك ألنها تختلف في 

، (Rural Roads Classification System)نظام تصنيف الطرق الريفية  1- 2ويبين الجدول . خصائصها

  (Urban Roads Classification System). ام تصنيف الطرق الحضريةنظ 2-2يبين الجدول فيما 

  

 نظام تصنيف الطرق الريفية 1-2جدول 

  تصنيف الطرق
 التحكم بالوصول

(Control of 
Access) 

سرعة 

التصميم في 

المناطق 

  المستوية

عدد 

+  المسارب

  حرم الطريق

عرض 

  المسرب
  خصائص أخرى

الطرق السريعة 
)Expressways(  

كم الكامل بالوصول التح

الخروج فقط /أو الدخول

 (rampsعبر وصالت 

and interchanges(  

ساعة /كم100

  أو أعلى

أربعة مسارب 

، على األقل

حد أدنى لحرم 

   م 30الطريق 

م  3.6

وال يزيد 

عن 

  م 3.75

توجد فيها جزيرة 

وسطى أو حاجز 

يفصل بين جهتي 

حركة تدفق السير 

  المتقابلة

الطرق الرئيسية 
)Main Roads(  

للوصول  جزئيتحكم 

وال يوجد إمكانية 

للوصول إلى الممتلكات 

الخاصة وتكون أماكن 

التقاطعات ليست أقرب 

كم عن بعضها  2من 

  في المتوسط

ساعة /كم 90

  أو أعلى

أربعة مسارب 

، أو مسربين

حد أدنى لحرم 

  م 20الطريق 

متر  3.6

وال يزيد 

عن 

  م 3.75

إذا حصل استخدام 

طريق ذات 

، فإن الكتف مسربين

ينبغي أن يكون 

م كحد 2.5عرضه 

  أدنى

الطرق اإلقليمية 
)Regional 

Roads(  

تحكم محدود للوصول 

  الخروج /أو الدخول

ساعة /كم 70

  أو أعلى

مسربين على 

، حد األغلب

أدنى لحرم 

  م 15الطريق 

م وال 3.2

يزيد عن 

  م 3.6

  

الطرق المحلية 
)Local Roads(  

ال يوجد تحكم بالوصول 

  لدخول والخروجأو ا

ساعة /كم 50

  أو أعلى

، حد مسربين

أدنى لحرم 

  م 12الطريق 

م  3.0

وال يزيد 

  م3.6عن 

  بين قريتين أو أكثر
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  نظام تصنيف الطرق الحضرية 2-2جدول   

تصنيف 

  الطرق

الحد 

األدنى 

لحرم 

 الطريق
)Right-

of-Way(  

عرض 

  المسرب
  خصائص أخرى

 الشوارع الشريانية
)Arterial 

Streets(  

م على  3.2  م 25

األقل وال 

يزيد عن 

  م 3.6

 )مسربين في كل اتجاه(أربعة مسارب  •

 يفضل أن تكون فيها جزيرة وسطى •

ال يوجد على طولها مواقف للسيارات، ولكن إذا  •

وجدت، فيكون الوقوف فيها مقيدا في أثناء فترات 

 .الذروة

على هذه  )Stop Signs(ال توجد إشارات قف  •

ق توقيت إشارات المرور الشوارع وينبغي تنسي

 (Green Wave) لتعطي موجة خضراءالضوئية 

ال يقل (تتوفر في هذه الشوارع أرصفة للمشاة  •

  )متر 1.5عرضها عن 
الشوارع 

 التجميعية
)Collector 

Streets(  

  م 15
  

م وال  3.0

يزيد عن 

  م 3.6

 مسربين إلى أربعة مسارب •

يوصى بوجود قيود على مواقف السيارات بخاصة  •

 أوقات الذروةفي 

من األفضل عدم وضع إشارات قف على هذه  •

 الشوارع

 هاال يقل عرض(أرصفة للمشاة /ينبغي وجود ممرات •

  )متر 1.2عن 

 الشوارع المحلية
)Local 

Streets(  
  

 م 3.0  م 12

على 

األقل وال 

يزيد عن 

  م 3.6

 يسمح بوجود إِشارات قف على هذه الشوارع •

 م 1.2الحد األدنى لعرض رصيف المشاة هو  •

يمكن السماح للسيارات بالوقوف على جانب واحد أو  •

على كال الجانبين من الشارع، ويمكن عدم السماح 

  بالوقوف
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  حرم الطريق  2-1-2

فمثال عدم وجود جزيرة وسطية  ،لتدهورلالتخطيط لحرم كاف للطريق يعرض السالمة المرورية  إن عدم 

يتسبب بحوادث طرق للمركبات الدائرة يسارا  )left turn bay(عريضة تسمح بوجود مسرب للدوران يسارا 

تعديالت مستقبلية مهمة إن العرض الكافي لحرم الطريق يسمح بعمل . وتعطل مسرب الحركة لألمام

مة بجوار مسارب الحركة ويمينا، مواقف للمواصالت العا مسارب للدوران يساراللسالمة المرورية مثل 

من  اعلما بأن جزء ة المشاة،ياحملوقت يتيح وجود أرصفة كافية لغرض وفي نفس ا) متداخل بالرصيف(

لضرورة زيادة مسارب الحركة في  عن ذلك ناهيك.  الرصيف يستخدم لوضع حاويات في بعض المناطق

إن األرقام المقترحة لحرم الطريق في التصنيفات  . لحجم المرور المطردةبسبب الزيادة بعض األحيان 

ب التأكد من جوعليه ي. ها أعالهإليي المدن ال تلبي كافة المهام المطلوبة المشار المقترحة للطرق ف

ومواقف ) م 6.0مسربي حركة (عرض حرم الطريق المطلوب للمستقبل، فمثال شارع سكني باتجاهين 

يتطلب حرم طريق ) م لالتجاهين 2.5(وأرصفة بكل اتجاه ) م 4.5مسربي وقوف (سيارات على كل اتجاه 

ومن .  فربما نحتاج أكثر من ذلك تعديالت مستقبلية ما أخذنا بالحسبان وٕاذا. م 13.0يقل عن ما ال 

الجدير ذكره أن البيوت المسورة ال تظهر السيارات الخارجة إال بعد خروجها من البوابة لذا يكون الرصيف 

وأن  ،ت القادمةأن يرى السيارا على عامل أمان إلعطاء فرصة لسائق السيارة الخارجة من بيت مسور

  .ُيرى من قبل هذه السيارات

  

   (Traffic Impact Analysis)تحليل التأثير المروري 2-1-3

  

دراسة تحليل التأثير المروري تتركز على المشاريع الجديدة الكبيرة المقدمة للبلديات أو لسلطة ترخيص 

لمواقف حيطة، وكذلك دراسة ، وذلك لمعرفة تأثيرها المروري على شبكة الطرق الممنشآتالالمباني و 

ويمكن االسترشاد بالحدود الدنيا التالية ألنواع مشاريع . السيارات الالزمة نتيجة تطوير هكذا مشروع

  :مختلفة يوصى بعمل دراسة تحليل التأثير المروري لها

 .وحدة 100): بيت منفصل لكل عائلة(إسكان بيوت مستقلة  •

 .وحدة 200: األدوارشقق سكنية متعددة  •

 .متر مربع 5000: عمارة أو عمارات مكاتب •

 .متر مربع 1000: (shopping mall or shopping plaza)أسوقة تجارية  •
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 parking)الطلب على مواقف السيارات  :إن دراسات تحليل التأثير المروري تركز على جانبين هما

demand) ،  مختلفة  أراضٍ  الستخداماتوعدد المواقف المطلوبة(land uses)  وكذلك أعداد الرحالت ،

 الستخداماتوذلك   (peak periods)، خاصة في ساعات الذروة(trip generation)التي يتم توليدها 

 Trip Generation Manual, Institute ofويمكن االسترشاد بالمجلدات الثالث ِل  .  مختلفة أراضٍ 

Transportation Engineers, 8th Edition, 2008     ي على تقديرات لتوليد الرحالت والذي يحو

مثل مطاعم سريعة، مطاعم خدمة الزبائن، (مختلفة  أراضٍ  استخداماتوأعداد المواقف المطلوبة لمئات 

وبناء على تقدير توليد الرحالت ). مكاتب عامة، مكاتب أطباء أسنان، معارض تجارية، شقق سكنية، الخ

وبالتالي إمكانية  ذلك على شبكة الطرق المحيطةفي ساعات الذروة لمشروع معين يتم دراسة تأثير 

المشروع في تغطية  مالكيإستعاب المشروع أم ال، وفي حاالت يتم طلب تقليص المشروع أو مساهمة 

ستيعاب المشروع دون تبعات سلبية على حركة شبكة الطرق المحيطة إلمكانية ا ء من تكلفة تطويرجز 

ة خارج وحركمقع المداخل والاصر السالمة المرورية كمو دراسة عنا كذلك فإن. المرور في المنطقة

     .دراسات تحليل التأثير المروري ومتطلبات المشاة هي جزء أصيل ومهم في

  
 
 )Road Alignment Design(الطرق  مسار تصميم 2-2

  

يات العالمية وفقط يتم التطرق لهذه المعايير لغايال عن معايير التصميم الوطنية و إن هذا الدليل ليس بد

  .السالمة المرورية وليس من أجل التصميم الهندسي للطرق

  

يعتمد التصميم الهندسي للطريق على اختيار مجموعة مالئمة من مقاييس التصميم الهندسي للطرق 

(Road Geometric Design Standards).  فعلى سبيل المثال، قد تكون معايير التصميم الهندسية مالئمة

رورية منخفضة، إال أن هذه المعايير تكون غير كافية لطريق سريع تعبره حركة كثافة م يلطريق جبلي ذ

  :هي التصميم الهندسي للطرق العوامل التي تعتمد عليها ضوابط ومعاييرأهم و  .مرور نشطة

  .التصنيف الوظيفي للطريق •

 .حجم حركة السير وتصنيف حركة المرور حسب المركبة •

 .التصميم مركبة •

 .سرعة التصميم •

 .رافية المنطقة التي تقع فيها الطريقطبوغ •

 .مستوى الخدمة المقدمة •

 .التكاليف واألموال المتوفرة •
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 .جوانب السالمة واألمان •

 .جتماعية والبيئةالعوامل اال •
 

أن تعطي نفسه يقصد منها في الوقت و  ،وعادة ما تكون هذه العوامل مترابطة ومتفاعلة مع بعضها

المرونة في تطبيق معايير التصميم هذه حسب خصوصيات ي راعإرشادات للمصمم الذي عليه أن ي

  .الحالة التي بصددها

 
  (Design of Road Cross Section)تصميم المقاطع العرضية للطريق  2-2-1

ويتأثر كل من هذه العناصر بشكل  يق من عناصر رئيسية وأخرى ثانوية،يتكون المقطع العرضي للطر 

واألكتاف  )مسارات الحركة( المسارب كون العناصر الرئيسية منوتت عتبارات السالمة المرورية،املموس ب

أما العناصر الثانوية  ).المتعددة المساربفي حال وجودها في الطرق ذات (وكذلك الجزيرة الوسطى 

وحجر حد الطريق الميول العرضية والميول الجانبية و  واألرصفةفتتكون من حارات وقوف المركبات 

  . كل هذه العناصرحرم الطريق  حويوي ،الحماية والدعامات الواقية حواجزوالمناطق الفاصلة و 

  

في منطقة ريفية، أحدهما لطريق مكون من  ينمقطعين عرضيين نموذجي )بأ، ( 1-2ويوضح الشكل 

- 3 الشكلكما يوضح  اثنين،ربين ، واآلخر لطريق مكون من مسىمفصولة بجزيرة وسطمتعددة  بمسار 

   .حسب صنف الطريقق عدد من الطر ل حضريةفي منطقة  جيةعرضية نموذ طعامق )بأ، ( 2

  

 (Travel Lanes)مسارب الحركة  2-1-1- 2

حركة يجب أقل عرض لمسرب . مسارب حركة المركبات هوإن أهم عناصر المقطع العرضي للطريق 

  يقل عن  ويفضل أال) م 2.6(أن يكون أعرض من عرض المركبة التصميمية للشاحنات والحافالت 

إن زيادة عرض مسرب الحركة . م 3.6فهو ) خاصة على الطرق السريعة(أما العرض األمثل . م 3.0

ألن ذلك يتيح ألكثر من مركبة باستخدام المسرب في  م يؤثر سلبًا على السالمة المرورية 3.75عن 

  .قطع في نفس الوقتمنفس ال

  

 (Shoulders)أكتاف الطريق  2-1-2- 2

إن األكتاف . الحركة الخارجي بمقطع الطريق المحاذي لحافة مسر هو ذلك الجزء من  كتف الطريق

وفي حال وجود طريق . مخصصة للطرق الريفية، أما الطرق الحضرية فيفضل أن يكون لها أرصفة مشاة

الداخلي والجزيرة  ببين حافة المسر  يضاتوفير كتف للطريق أ ى، يجرييحتوي على جزيرة وسط
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اإلنشائي للطريق،  الحركة والجسم بشائية ألكتاف الطريق لتدعيم مسار عن األهمية اإلنوفضال . الوسطى

  :اهمن أبرز ، التي ةتستخدم ألغراض تخدم السالمة المروري إال أنها أيضا

 .توفير مكان لتوقف المركبات بشكل طارئ عند تعطلها أو عند توقفها ألي سبب آخر •

  ).ات الشرطة والطوارئخاصة سيار ( توفير حيز لسير المركبات عليه عند الضرورة •

 .توفير هامش جانبي يمكن المركبة من السير عليه في حالة انحرافها أو خروجها عن السيطرة •

  

 عن المساهمة هذا فضال. والسالمة المرورية للطريقفي تعزيز األمان  الطريق تلعب دورا مهما أكتافإن 

  . إلنارة الجانبيةز لوضع اإلشارات المرورية وافي زيادة سعة الطريق وتوفير حي

  

م، وذلك 3.0 -م2.0إن الحد األدنى الموصى به في هذا الدليل لعرض كتف الطريق هو ما بين 

باالعتماد على صنف الطريق والمنطقة التي يمر بها، وحجم المرور، ومركبة التصميم وطبيعة 

تصنيف المرتفع، أو وقد يكون الكتف أحيانا معبدا برصفة إسفلتية، وبخاصة للطرق ذات ال. التضاريس

يجب توفير طبقة أساس أو حصى مدموكة مالئمة يراعى أن ال تكون منخفضة عن حافة مسرب الحركة 

  . للحفاظ على المستوى المطلوب من األمان

  

بمعدات خاصة تعمل سم  50-30بعرض بشرائح  (shoulders milling strips)األكتاف حزيز إن ت

سم هي من أفضل  1.0 حوالي وط متوازية عرضية وبعمقعلى دمك وتخفيض مستوى الرصفة بخط

إن هذه الوسيلة تعطي  .ق السريعيالمركبة عن الطريق، خاصة الطر  انحرافالوسائل لتقليل حوادث 

  .السائق تحذير حسي وسمعي ناتج من ذبذبات عجالت المركبة فوق الخطوط اإلرتجاجية

  

 (Median)الجزيرة الوسطى  2-1-3- 2

  :، إذ أنهاالحركة بفي توفير األمان على الطرق متعددة مسار  للطريق دورا مهما لوسطىتؤدي الجزيرة ا

 مما يقلل من حوادث المرور اتجاهات السير المتعاكسة بشكل تام وال تسمح بتداخلها، فصلت . أ

 .وخطورتها

 .يلجأ إليه عند الضرورة توفر مالذا آمنا . ب

 .المقابل االتجاهكبات في تخفف من تأثير االنبهار نتيجة الضوء العالي للمر  . ت

توفر الحيز الالزم لسالمة تشغيل المركبات التي تعبر منطقة الجزيرة الوسطى عند االنعطاف  . ث

 . على التقاطعات
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  ين اثنين في منطقة ريفيةبمقطع عرضي نموذجي لطريق مكون من مسر : )أ( 1-2شكل 
  

  

  

  

  

  

  سارات متعددة مفصولةمقطع عرضي نموذجي لطريق مكون من م: )ب( 1-2شكل 

  ريفيةفي منطقة  بجزيرة وسطى
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  حضريةل اطقمنالفي  شريانيةق طرل ةنموذجي ةطع عرضيامق): أ( 2-2شكل 
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  طرق تجميعية ومحلية في المناطق الحضريةلمقاطع عرضية نموذجية : )ب( 2-2لشكل 
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إن الحد . كثرع مسارب فأأربالتي تشتمل على لذا يوصى بتوفير جزيرة وسطى عند تصميم الطرق 

ال تقل عن م، بينما القيمة المفضلة  1.0األدنى الموصى به في هذا الدليل لعرض الجزيرة الوسطى هو 

فيجب أن  ،بسبب محدودية حرم الطريق الحد األدنى لعرض الجزيرة الوسطى استخداموٕاذا تحتم . م 5.0

وفي الحاالت التي توفر .  5-2رقم شكل  في حاجز حماية كماتكون الجزيرة مرتفعة واألفضل أن تحوي 

نبهار نتيجة االهم في الحد من ست، فإنه يمكن زراعتها بنباتات مالئمة بعرض كاففيها جزيرة وسطى 

  .    المقابل تجاهاالالضوء العالي الصادر من المركبات القادمة من 

  

  (Parking Lanes)حارات وقوف السيارات  2-1-4- 2

م  2.2م، بينما يوصي بأن يكون الحد األدنى هو  2.5قوف السيارات هي القيمة المفضلة لعرض حارة و 

  . للطرق المحلية

  

  (Sidewalks)أرصفة المشاة  2-1-5- 2

حركــة المشــاة بمحــاذاة مســارب الحركــة أو حــارات وقــوف المركبــات فــي لمكــان آمــن  المشــاة ر أرصــفةتــوف

ى فصــل حركــة المشــاة عــن وتعمــل أرصــفة المشــاة علــ. وهــي بــديل عــن أكتــاف الطريــق المنــاطق الحضــرية

ملجــأ  دوبالتــالي فهــي تعــ ،والمركبــات حركــة المركبــات، وبــذلك تحــد مــن عمليــة التــداخل بــين حركتــي المشــاة

  .)شرح أوسع في الفصل الخامس المشاة والمدارس( تمثل الدعامة األساسية لسالمة المشاةو منا للمشاة آ

  

  (Separation Strips)المناطق الفاصلة   2-1-6- 2

وأرصفة المشاة، أو ) حارات مواقف السيارات أو(ر مناطق فاصلة بين مسارب الحركة توفي قد يجري

وتستخدم . أحيانا أخرى بين مسارب الحركة وطريق التخديم الجانبي الموازي، وذلك زيادة في توفير األمان

اإلشارات أو الشواخص و  اإلنارةهذه المناطق الفاصلة أيضا لزراعة األشجار أو لتوفير حيز لوضع أعمدة 

  .م1.00أن يكون الحد األدنى لعرض المنطقة الفاصلة على  ،المرورية الضوئية في بعض األحيان
 
  (Cross Slopes)    الميول العرضية   2-1-7- 2

حتى لو كانت المنحنيات األفقية  وأفي مناطق المماسات  سواء ،يتوجب توفير ميل عرضي للطريق

د يساعد في توفير مستوى جي هذاو  .ريق بشكل مقبولوذلك بهدف تصريف المياه عن سطح الط ،منبسطة

التي قد تسبب  ،ن طبقة من المياه بين العجالت وسطح الطريقاألمان من خالل عدم السماح بتكو  من

المنحنيات األفقية  دعن الحاجة لتوفير ميول عرضية مالئمة عن فضالهذا  .انزالقات للمركبات أحيانا

  .المنحنياتهذه  دعن ظ على توازن المركبة أثناء الحركةمتعلقة بالتعلية الضرورية للحفا
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متعاكسين من  يناتجاهبعلى األغلب توفر ميول عرضية ، ولكن واحد اتجاهبويمكن توفير ميول عرضية 

 .ف المياه إلى جانبي الطريقيعند منتصف الطريق وتصميم ميول تصر  (Crown)خالل عمل تاج 

توفير ميل عرضي أنماطا مختلفة ل 3-2ويبين الشكل  %.2.0- %1.5تتراوح بين عرضية الميول الو 

  .وسطى جزيرةمسارب حركة متعددة، مفصولة ب ذي لطريق

  

  (Side Slopes) الميول الجانبية 2-1-8- 2

تأمين مجال و  الطريقضمان ثبات على  ،والردم على جانبي الطريق قطعال لمناطق جانبيةالل و ميالعمل ت

 حدة وعدم حصول حوادث مرورية ذات ،في التوقف مساعدةبات الخارجة عن السيطرة للكاف للمرك

 الصخر لضمان ثباتها وتتراوح بين /قطع على نوعية التربةاللمناطق  جانبيةالميول ال وتعتمد. مرتفعة

 جانبيةال فضل أن تكون الميولي الطريق،ضمان ثبات  فيجب أيضا الردمفي حالة  ، أما6:1إلى  1.5:1

 وفي حالة كان الردم عال. الطريق ركبات المنحرفة عنة المرورية للملضمان السالم 4:1إلى  6:1

   .(guard rails) حواجز الحمايةفيجب توفير  4:1أقل من  جانبيةوالميول ال
 

  (Curbstone) حجر حد الطريق  2-1-9- 2

حافة المنطقة المعبدة من الطريق، مما يسهم في تحسين مستوى  تحديدعلى  يعمل حجر حد الطريق

حيث يفصل ب ،قائماً حد الطريق  حجرقد يكون و . السياقةخالل إرشاد السائقين إلى منطقة السالمة من 

بزاوية حادة  أو مائالسالمة مرورية بدرجة أفضل للمشاة،  مما يوفر أيضا بين الطريق ورصيف المشاة

ت أو عند التقاطعاالمرورية والجزيرة الوسطى أو الجزر ليفصل بين الطريق  ،)رجحدرجة على األ 45(

، وما قائماسم عندما يكون  20-15ما بين  حجر حد الطريقويتراوح ارتفاع الجزء الظاهر من  .األكتاف

. وغالبا ما يكون حجر حد الطريق مسبق الصنع من مادة خرسانية. مائالسم عندما يكون  15- 10بين 

 .حد الطريق مختلفة من حجر صنافاأ 4- 2 ويبين الشكل

  

  (Guard Rails)والدعامات الواقية   (Road Barriers)حواجز الحماية 2-1-10- 2

 لمقابلة من الطريق في حال وجودإما نحو الجهة ا ، وذلكحمايةلل هناك حاالت تتطلب إنشاء حواجز

عند وجود ، أو نحو خارج الطريق وعدم وجود جزيرة وسطية بعرض كاف ،للحركة أو أكثر ربمسا أربعة

 تكون صلبة منمكن أن ي (Road Barriers)هذه الحواجز و  .أخرى مواقع خطرة واد أومنحدرات كبيرة أو 

إذا فقد السائق السيطرة، إذ قد  المنطقة المعبدةعدم السماح للمركبة بمغادرة ة، مما يؤدي إلى يخرسانمواد 

مرنة  (Guardrails)أخرى استخدام دعامات واقية  ويمكن أحيانا .الذي يمنعها من ذلك الحاجزتصطدم ب

تنصب على قوائم معدنية، أو من أسالك معدنية تثبت  W مواد معدنية على شكل حرف أو شبه مرنة من
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ولكن دون منع المركبة بشكل مطلق  ،على قوائم خشبية، هدفها تقليل حدة الحوادث المرورية إن حصلت

 .ما تستخدم هذه الدعامات عند المنحنيات وعند مناطق الردم العالية وكثيرا. مغادرة الطريقمن 

  
  

  
  

  

  جزيرة وسطىب ةلو فصم متعددةب حركة ذو مسار  لطريقعرضي الميل أنماط ال :3-2شكل 

  
  

  
  
  

 مختلفة من حجر حد الطريق صنافأ: 4-2شكل 
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 مختلفة من أنواعا 6- 2يبين الشكل  ، بينمامختلفة من حواجز الحماية أنواعا 5-2 ويبين الشكل

   .الدعامات الواقية

  

  

  

  

  من حواجز الحماية أنواع مختلفة :5-2 شكل

  

  

 أنواع مختلفة من الدعامات الواقية :6-2 شكل

 
       (Design of Horizontal Alignment)تصميم الطريق في المستوى األفقي 2-2-2
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م تصميم يتأن ه هنا إلي اإلشارةإن هذا الموضوع أوسع من أن يغطى في هذا الدليل، وما يجدر 

عتبار توفير متطلبات السالمة المرورية وسالسة الحركة عند االبعناية، لألخذ بعين  المنحنيات األفقية

معادلة قوة الطرد المركزي الناجمة عن المعايير التي تؤخذ بالحسبان  استخداموهذا يتطلب  .السياقة عليها

 وتحديد نصف قطر للمنحنى حركة المركبة على المنحنى من خالل التعلية الجانبية واالحتكاك العرضي

كافية للرؤية الالزمة للتوقف عند سير المركبات على المنحنيات  ةوكذلك توفير مساف. ميملسرعة التص

  .األفقية

  

   (Design of Vertical Alignment)  العموديلطريق في المستوى اتصميم   2-2-3

ه هنا أن يتم تصميم إلي اإلشارة، وما يجدر أيضا إن هذا الموضوع أوسع من أن يغطى في هذا الدليل

بعناية، لألخذ بعين االعتبار   (sag)منها والقاعية  (crest)، الرأسية (vertical curves)العموديةت المنحنيا

يتكون التصميم الهندسي لخط منتصف الطريق في المستوى الرأسي . توفير متطلبات السالمة المرورية

 Vertical Parabolic)عمودية ذات قطع مكافئمتصلة بمنحنيات  ، (Grades)من مستويات مائلة

Curves).   خاصة فيما يتعلق بمتطلبات مسافة  ،مراعاة التشغيل اآلمنلهذه المنحنيات تصمم يجب أن و

  .الرؤية وتأمين الراحة للسائقين

  

 الطولي أثر الميل ،العموديعند القيام بالتصميم الهندسي للطريق في المستوى  ،يجب أن يؤخذ بالحسبان

الميول ذا كانت إ ،حيث تنخفض سرعاتها بشكل ملموس ،منها ةيلخاصة الثقبو  ،على أداء المركبات

 ومن الضروري التنويه إلى أن أهم أسباب الحوادث .أو طويلة )أو هبوطاً  صعوداً (شديدة االنحدار

وعليه فال يجب أن يتجاوز الميل الحد . التفاوت الكبير في سرعة المركبات المارة على الطريق ،المرورية

على تصنيف  الحد األقصى للميول اعتماداً  3-2ويوضح الجدول  .ه بشكل عاماألقصى المسموح ب

  .الطريق وطبيعة المنطقة

  

على متطلبات تصريف مياه األمطار  المقبول بناءللميل دنى الحد األتحديد جري فإنه ي ،ومن ناحية أخرى

بخاصة إذا كانت و % 0.5ويوصي الدليل بأن يكون أدنى ميل مقبول هو . للطرق في االتجاه الطولي

وٕاذا لم يستخدم  .الرصفات تنهي بحجر حد الطريق، وغالبا ما تكون الحالة كهذه في المناطق الحضرية

إذا كان يمكن تصريف مياه  %0.3لى لميل إدنى لنه يمكن تخفيض الحد األإفحجر حد الطريق، 

  .األمطار بشكل عرضي
 
  )Special Purpose Lanes( خاصةالألغراض امسارب   2-2-4



32 

 

وتقدم  ،وتكون هذه المسارب عموما قصيرة. األساسية حركةبمحاذاة مسارب ال ،ع المسارب اإلضافيةتق

تسلق المسارب  )أو المساعدة(وتشمل المسارب اإلضافية  ،لتلبي حاجات محددة ألغراض خاصة

 تغييرو   (Weaving)والتداخل (Turning) ومسارب االنعطاف التجاوز ومسرب المخرج الجانبيومسارب 

  .(Speed Change) السرعة

  

  الحد األقصى للميل حسب صنف الطريق وطبيعة المنطقة: 3-2جدول 

  1طريق سريع  طبيعة المنطقة
طريق رئيسي 

  3، 2) شرياني(

طريق إقليمي 

  4) تجميعي(

  طريق محلي

  5)فرعي( 

  % 8-6  % 7-5  % 5-3  % 4-3  مستوية

  % 11-8  % 10-6  % 6-4  % 5-4  ةمتدحرج

  % 16-10  % 12-8  % 8-5  % 6-5  جبلية

 :مالحظات

. ساعة عند الحد األدنى للميل/كم 120ساعة عند الحد األعلى للميل إلى /كم 80في المناطق الريفية حسب سرعة تصميم تتراوح بين  .1

  في المناطق الحضرية% 1ويمكن زيادة الحد األقصى للميل المذكور بنسبة 

 ساعة عند الحد األدنى للميل/كم 120ساعة عند الحد األعلى للميل إلى /كم 60ن في المناطق الريفية حسب سرعة تصميم تتراوح بي .2

 50وعادة تتراوح سرعة التصميم في هذه المناطق بين % 2في المناطق الحضرية يمكن زيادة الحد األقصى للميل المذكور بنسبة  .3

 .ساعة عند الحد األدنى للميل/كم 100ساعة عند الحد األعلى للميل إلى /كم

 ساعة عند الحد األدنى للميل/كم 120ساعة عند الحد األعلى للميل إلى /كم 60سب سرعة تصميم تتراوح بين ح .4

 ساعة عند الحد األدنى للميل/كم 80ساعة عند الحد األعلى للميل إلى /كم 30حسب سرعة تصميم تتراوح بين  .5

  

  )Climbing Lanes(مسارب التسلق   2-4-1- 2

 ،وبالذات الشاحنات ،المركبات البطيئةالستيعاب سرب التسلق ستخدم مي ،ليطو صاعد ميل وجود  عند

تقلل هذه المسارب أثر المركبات المتحركة ببطء على السعة و  ،الصاعد الطريق بمسر  من زاحالتي ت

  .المرورية والسالمة

  

 فال بد من ،تجاوزهحصل إذا مسرب تسلق ضاف أن يبوالذي يوصي  ،الميل ولتحديد الحد األدنى لطول

الذي  صاعدأنه الحد األقصى لطول الميل البيعرف هذا الطول و . (Critical Length) رجالطول الحد تحدي

 7-2شكل ال وصيوي .عليه دون تخفيض غير معقول في السرعةصعد يمكن للشاحنة المحملة أن ت

د وذلك بافتراض السرعة االبتدائية وصعو  ،التصميم الستخدامه فيميل حسب ال رجالطول الح بمقدار

نخفاض المقبول في سرعة خص مقدار االفيما ي AASHTOما وصت به الحسبان بيؤخذ و  ،ثقيلة ةشاحن
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 ىيوصو  ،للميل الطول الحرجلتحديد  يتصميمليكون األساس الساعة /كم 15الشاحنات الذي يصل إلى 

رات أما في المنحد .القيمة سرعة الشاحنات هذهفي  نخفاضبوجود مسرب تسلق إذا تجاوز االكذلك 

   .الهبوط اتجاهرعتها بشكل كبير حتى في ر الشاحنات الثقيلة أن تخفف سفتضط االنحدارشديدة 

  

  (Passing Lanes)تجاوزمسارب ال  2-4-2- 2

عن باقي  زاحالتي توبالذات الشاحنات،  ،بطئا ثرالمركبات األكالستيعاب  تجاوزتستخدم مسارب ال

من ، و صطفاف لباقي المركبات خلف الشاحناتاالبهدف تشتيت  ، وذلكمجرى حركة السيرالمركبات في 

 نتتحسن حي تجاوزمسارب ال ضاف إليهاتالطرق التي  إن السالمة على مقاطع .تحسين سعة الطريقثم 

   .بعدم السماح للتجاوز لمسافة طويلة تزول المخاطر المرتبطة
 
  )Turnouts( مسارب المخرج الجانبي  2-4-3- 2

خاصة بسبب تقييدات التضاريس األرضية، تجاوز، وبمسارب  إضافةهناك صعوبة في  نو كت عندما

، إلى يمين )مسرب المخرج الجانبي(، يدعى مقطع معبد قصير نسبيا وبعرض مناسبفيوصى بإضافة 

  .تجاوزها ليتسنى ،بطيئة للتنحي جانباللمركبات المسرب حركة السير للسماح 

  

على  لتجاوزمسارب اليها عند إضافة لتلك التي يحصل عفوائد مشابهة  مسارب المخرج الجانبيوتقدم 

في حال وجود عدة  واضحولكن هناك اختالف  ،تكون أحجام حركة السير منخفضة نحي، الطرق

قد تحتاج  مسرب المخرج الجانبيبطيئة في الوفي هذه الحالة فإن المركبة  ،بطيئةتتلو المركبة المركبات 

وجدير بالذكر  .ورة آمنة إلى مسرب حركة السيرإلى أن تبطئ السرعة أكثر أو أن تقف قبل أن تعود بص

  . األكتاف المعبدة وذات عرض كاف لهذا الغرض استخدامإمكانية 
 
 تنفيذ الطريق 2-3
 
هو أمر غاية في األهمية للسالمة المرورية، وتحويالتها التنفيذ خاصة التعامل مع المركبات  اتآلي إن

األمور التي تؤثر بشكل مباشر على السالمة برز أما أ. التالي ولكن سيتم معالجته في بند الصيانة

  :هيفريق طالمرورية في مجال تنفيذ ال

  

إن وجود هبوط في الطريق يكون عادة لثقل المركبات خاصة في : )smooth(سطح رصفه سلس  .1

ن المراقبة المسؤولة إ، أو بسبب سوء الدمك في أماكن محددة في الطريق، )rutting(مجرى العجالت 
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ٕان تفادي السائقين ألماكن عدم تجانس و . يذ تجنب المشاكل المتكررة في رصفة الطريقفنعلى الت

 .الرصفة يؤدي في العديد من األحيان إلى حوادث طرق

  
  

  

  
  

  ساعة/كم 110 هيبتدائية السرعة االأن يفترض : مالحظة   

  

  )كيلوواط/غمك120= القدرة/الوزن(ثقيلة ال ةشاحنللميل حسب ال رجالطول الح : 7- 2 شكل

  

ر لحوادث الطرق وتهالك شعدم التصريف الجيد للمياه على الطرق هو سبب مبا: تصريف المياه .2

 .)pavement deterioration(الرصفة 

حسب المواصفات المطلوبة   (fill or embankment)إن عدم دمك الردم: انجرافات التربة .3

 )cut( صجة الصحيحة لسطوح القيؤدي إلى انهياره خاصة في فصل الشتاء، وكذلك عدم المعال

 .نهيارات وتساقط الشوائب على الطريق مما يؤثر سلبا على السالمة المروريةإالمائلة يتسبب ب

  

 تشغيل الطريق 2-4



35 

 

 
وغيرهما من  تهدئة السير و جهزة التحكم المروريألالصحيحة  االستخداماتيتركز في  تشغيل الطريقإن 

  .لطريقل ةيتشغيلالاألمور 

  

 حكم المروريأجهزة الت 2-4-1

 Traffic)واإلشارات المرورية الضوئية  (Signs) المرورية تشمل أدوات التحكم المروري جميع الشواخص

Signals) وعالمات الطرق(Road Markings)  السائقين ومستخدمي الطرق اآلخرينإخطار  وتعمل على 

  .وتحذيرهم وٕارشادهمحول القوانين أو التعليمات المرورية 

  

  (Traffic Signs)مرورية الشواخص ال 1- 2-4-1

لبعض " أ"أنظر الملحق (المواصالت الفلسطينية النقل و إن تصميم الشواخص المرورية محدد من وزارة 

ا وتبع، ، ولكن أحجام الشواخص تعتمد بشكل أساس على السرعة والمعلومات التي يراد توصيلها)النماذج

ثالثة أحجام مختلفة للشواخص التحذيرية التفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي، جرى تحديد 

  : هيو والتنظيمية 

 . ساعة/كم 75إلى  60دما تكون السرعة القصوى من عن) للقطر أو الطول الجانبي(ملم  600 -

 .ساعة/كم 90إلى  75من عندما تكون السرعة القصوى ) للقطر أو الطول الجانبي(ملم  900 -

 90 أكبر منعندما تكون السرعة القصوى  )للقطر(ملم  1200) للطول الجانبي(ملم  1350 -

 .ساعة/كم
 

 أو مضاءة(Retorelective)  المركبة لنفس مصدر ضوء وينبغي أن تكون الشواخص عاكسة

(Illuminated)  أما الشواخص العلوية التي ال تحصل على . لتظهر نفس الشكل واللون في النهار والليل

  .مامية للمركبات فينبغي إضاءتها ليالإضاءة كافية من عملية انعكاس المصابيح األ

  

لقيام بردة االقرار بصورة كافية للسماح للسائق  ذاتخا أماكن تكون قبل يةاخص المرور و شال أماكن وضع

التحكم المروري إن الوضع غير الصحيح ألدوات  .منةآبصورة  اخصو شالواردة في الفعل على الرسائل 

 يالمرور لتحكم اجهزة الموحد ألدليل ال دويع. المرورية سالمةيمكن أن يكون له نتائج خطيرة ترتبط بال

العامة رشادية الخطوط اإل 4-2ويبين الجدول . في هذا المجال مصدرا قيما )MUTCD, 2009( األمريكي

التنظيمية، فيجب تركيبها في الموقع المحدد حيث  اخصو شالأما . التحذيرية اخصو شالة بتركيب صلالمت

 MUTCD, 2009.مروري فيمكن اإلسترشاد بمرجع تفاصيل موقع كل شاخص أما . يستدعي الحال

http://mutcd.fhwa.dot.gov/(  
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  التحذيرية إرشادات عامة تتعلق بأماكن وجود الشواخص: 4-2جدول 

 التحذيرية الشاخصة وجود مكان الطريق وموقع صنف

   :الريفية المناطق في

  السريعة الطرق •

 األخرى الطرق •

  

  التحذير موقع قبل م 400

 التحذير موقع قبل م 250–150

  : حضريةال المناطق في

 تزيد التي للسرعة األقصى الحد ذات الطرق •

 ساعة /كم 60 عن

 60 حتى للسرعة األقصى الحد ذات الطرق •

 ساعة/كم

  

  التحذير موقع قبلم  100

  

 التحذير موقع قبل م 50–25

  

  

 (Road Markings)الطرق مات عال 4-1-2- 2

تلك التي توضع هذه العالمات  وتشمل. يالمرور  مكحالت أدوات من آخر مهما اعالمات الطرق نوعتعد 

 وألغرض تنظيم حركة السير  ضعتو و  ،ألجساماوعالمات ة جانبيالمحددات الو الطريق ات رصفعلى 

   .األخرى تحكم المروريال واتأدوظيفة  ةتكملأيضا لوتستخدم  ،ها وتوجيههاإرشاد وأ هاتحذير 

  

  (Pavement Markings)رصفات الطرق عالمات  )1

عالمات  إلىتصنف ، وتوضع على رصفات الطرق، و الرئيسةالطرق الفئة الرئيسة من عالمات هي هذه 

  .وعالمات متفرقةطولية وعالمات عرضية وعالمات رسائل 

  

  :(Longitudinal Markings) العالمات الطولية -أ 

 ما بيضاءإن تكون العالمات أويمكن  ،لطريقلمحور اعبارة عن خطوط تمتد بشكل مواز  ه العالماتهذ

   .و متصلةأن تكون متقطعة أيمكن ، كما و صفراءأ

داخل  ن يبقى فيأوتخبر السائق  ،مقيدةتكون هذه الخطوط  :المتواصلةأو  المتصلة الخطوط •

كما تشير هذه  ،حتى يكون القيام بذلك آمناجاوز أو أن ال يقوم بالت هن ال يتركأ المسرب وعليه

  .كمسارب المواصالت العامة الستخدامات معينة المسارب المخصصةدود لى حإالعالمات 

هذه الخطوط خاصية السماح بطبيعتها، إذ يسمح تبدي ): غير المتصلة(الخطوط المتقطعة  •

. مسارب واستخدامها غير مقيدأما في حالة خطوط المسارب، فإن تغيير ال. للسائقين بعبورها
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  .احتراسب يجب أن يكونومع ذلك، فإن العبور 

  : تستخدم األلوان البيضاء أو الصفراء على النحو اآلتي: لون العالمات الطولية

وتحدد العالمات الصفراء الحافة . يستخدم اللون األصفر لحدود الطريق :الخطوط الصفراء •

  . حافة الكتف الخارجية لرصفة الطريق أو تشير إلى

وتحدد العالمات . يستخدم اللون األبيض لخط الوسط وخطوط المسارب: الخطوط البيضاء •

 . خط منتصف الطريق وتفصل تدفق حركة السير المسافر في االتجاه المعاكس البيضاء
  

 :(Transverse Markings) عرضيةالعالمات ال -ب

ر الطولي المحو تميل عن زاوية على أو  لحركةبشكل متعامد مع اتجاه اتكون هذه العالمات موضوعة 

أمام اتجاه الحركة  حاجزقصد من وضع العالمات العرضية هو إقامة خط ال وعموما، فإن. للطريق

، إلشعار السائق  بضرورة  اتخاذ  قرار  يتضمن  إعاقة  لحركة  السير عتيادية للمركباتاألمامية اال

 محدودة السائقين الذين لديهم زاوية رؤيا اقتراب إلعطاءية عرض من العالمات الطولأتكون هذه عادة و 

نمط   9- 2وشكل  8- 2شكل  ويبين. عادة بيضاء اللونالعالمات وتكون هذه  ،ةهمشو ؤية غير ر مجاال ل

لعالمات ، نماذج 13-2و، 12- 2، 11-2، 10-2كما تبين األشكال  ،وعرض العالمات الطولية

  .لمات وعوائقعرضية وخطوط عبور المشاة وعالمات ك

   (Delineators): المحددات الجانبية) 2

 مسارعلى جانب الطريق لتشير إلى أدوات عاكسة إرشادية متتالية مرتفعة تركب  الجانبية المحددات دتع

  . في األحوال الجوية السيئةو الليل في فعالة وتعد  ،الطريق

  

  :(Object Markers) عالمات األجسام )3

 وعند استخدامها، .للطريقالمحاذية  األماكنفي  وأالطريق  العوائق علىلتعليم  ماألجساتستخدم عالمات 

  : تيةاآل األنواعمن  أكثرو ألواحد  تشكيلعلى  األجسامعالمات  شتملن تأيجب 

 في معظم الحاالت قائمعاكسات مع عدد محدد من العالمات محمولة على  •

ن تكون أوينبغي بشكل تبادلي، بيضاء و أسوداء عاكسة مائلة،  خطوط تضمعالمات مستطيلة  •

  .تحذيرها حصلاتجاه المركبة التي يب األسفل إلىمائلة  الخطوط
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  .ألجساماعالمات أمثلة على  14-2شكل ويوضح 

  
  

  

    

  هولون هونمط د الطريقعرض خط ح: 8-2شكل 

  

 (Traffic Signals)الضوئية  اإلشارات المرورية 4-1-3- 2

ضـبط إلكترونيـا، وسـيتم اإلشـارة لهـا فـي تللتحكم المـروري ات أو أجهزة هي أدو الضوئية اإلشارات المرورية 

  ). التقاطعات(الفصل الثالث 

  

  )Traffic Calming(تهدئة السير   2-4-2

سيتم إيجاز أهمها فيما يلي ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع  تهدئة السير بعدة وسائل مختلفة يتم 

نماذج لبعض  على" ب"وكذلك يحوي ملحق  ،http://trafficcalming.org صفحة االنترنتل

  :وسائل تهدئة السير

  دائرة  قوسسم على شكل  10-7ارتفاع بالرصفة :   (speed bumps)مطبات صعبة . أ

(circular arc)  أو قطع مكافئ(parabola)  م مع اتجاه السير 1.0 -  0.5بمسافة 

سم على شكل قطع مكافئ  10-5بالرصفة  ارتفاع:   (speed humps)صعوبةمطبات أقل  . ب

(parabola)  م مع اتجاه السير 0.4- 0.3بمسافة 

م 0.4 - 0.2سم لمسطح  بمسافة  10-7ارتفاع بالرصفة :  (speed tables)مطبات مسطحة . ت

  م1.0 التجاهين بمسافة لكل منحدر بحدودمع اتجاه السير مرتبط بمنحدرات من كال ا
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                                      عرض خط المنتصف ونمطه ولونه وخطوط المسارب: 9-2شكل   
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  على العالمات العرضية أمثلة: 10-2شكل 
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  عالمة عبور المشاة عند التقاطعات: 11-2شكل 
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  أمثلة على عالمات الكلمات: 12-2شكل 

  

المسطحة ولكن في نفس صفات المطبات  :(raised crosswalks)معابر مشاة مرتفعة  . ث

 مواقع  معابر المشاة

المطبات المسطحة ولكن  نفس صفات: (raised intersections)تقاطع طرق مرتفع  . ج

 المنطقة المرتفعة هي كافة مساحة التقاطع

استخدام رصفة الشارع من طوب أو حجارة : (pavement texture)ملمس رصفة خشن  . ح

 بناء 

 (traffic circles and roundabouts)الدوارات الصغيرة والكبيرة  . خ
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تمديد الرصيف نحو مسارب الحركة من كال : (Chicanes)منحنيات أفقية متعاكسة  . د

   (S)الجانبين لتشكيل منحنى على شكل حرف 

خاصة عمل جزيرة مرتفعة على طرف : (Realign Intersection)إعادة مسار التقاطع  . ذ

فيف السرعة للمركبات المارة من من أجل تخ (T)المقطع المستقيم لتقاطع على شكل حرف 

  (straight movement)التقاطع بشكل مستقيم 

خنق المداخل للتقاطع وتحديدًا عند : (Neckdowns)تضييق المسارب عند التقاطعات  . ر

 وجود مسرب واحد داخل للتقاطع

 تضييق المسارب بواسطة تعريض الجزيرة الوسطية في أماكن متعددة من مسار الشارع . ز
(Center Island Narrowing)  

   (chokers)تضييق المسارب بين التقاطعات بواسطة امتداد للرصيف من االتجاهين  . س

         

 residential)أما بخصوص المطبات فهي وسيلة مهمة لتخفيف السرعة في الشوارع السكنية بالتحديد 

streets) من الخلف أو صطدام اال، وٕان استخدامها في طرق رئيسة قد يزيد من حوادث السير خاصة

ليمية قإ إن عمل مطبات في طريق رئيسية أو. فقدان السيطرة واالرتطام بأجسام ثابتة أو متحركة

خاصة إذا ترافق ذلك وعدم وجود إشارات تحذيرية للمطبات  ،المنحدرات هو أمر خطر على وتحديدا

وهناك أهمية كبيرة . لماطرةوعدم طالئها بمواد عاكسة لتكون واضحة في الليل وفي األحوال الجوية ا

إن . بما في ذلك عمل فتحات لتصريف المياة بات وتنفيذها بشكل دقيقطلعمل التصاميم المناسبة للم

ا أو حتى داخل ساحة ضة جدً فتصلح لطرق ذات السرعات المنخ )speed bumps(بة عالمطبات الص

السائقين على  )speed bumps( بةعالمطبات الص هذهوتجبر ) parking lot(مواقف السيارات 

، وهذا النوع من المطبات شائع على العديد من الطرق في الساعة/كم 15تخفيف السرعة إلى ما دون 

 speed( األكثر طوال وأقل ارتفاعا مطباتالاستخدام بينصح لذلك  .منها ةفلسطين بما في ذلك اإلقليمي

humps أوspeed tables( نها تسبب ضررا أقل سير، حيث إت التي تحتاج لتهدئة الفي الطرقا

 .الساعة/كم 35 للسيارات وبنفس الوقت تجبر السائقين لتخفيف السرعة لحوالي

  

  أمور تشغيلية متفرقة  2-4-3
 
 incident(متابعة وتنظيم السير في الظروف الجوية غير العادية وفي حاالت حوادث الطرق  .1

management(. 
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  ائقالعو أمثلة لعالمات : 13-2كل ش
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  .األجسامعالمات أمثلة على : 14-2شكل 

 
متابعة فتح مداخل جديدة على الطرق القائمة ال سيما من الملكيات الخاصة والتأكد من توفر مدى   .2

  .الجديدة أو المداخلرؤية كافية للتقاطعات 

لسرعة وعمل يل حدود ادتعودراسات متابعة التنفيذ لقوانين السير خاصة االلتزام بحدود السرعة،  .3

 .سرعة محددة مثل عند المنحنيات األفقية والمدارس دمناطق لحدو 

تدوين وحفظ وتحليل حوادث السير بشكل دوري ومنتظم لمعرفة أسباب الحوادث والعمل على  .4

   .تفاديها
 

 صيانة الطريق 2-5
 

  أهمية الصيانة للسالمة المرورية 2-5-1

ما تواجدت حفر في  إذاخاصة  ،رورية للخطرإن عدم صيانة الطرق بشكل دوري يعرض السالمة الم

بهتان مثال  :لم تعد أجهزة التحكم المرورية على القدرة بالقيام بأهدافها ألسباب عدة منها إذاالرصفات أو 

بهتان العاكسية لإلشارات المرورية أو تعرضها للسقوط بسبب حوادث و ،)road marking(تخطيط الشوارع 

م أغصان األشجار التي تعيق الرؤية وتنظيف ييلافية للصيانة تتمثل في تقضإن أمثلة إ. الطرق وغيرها

خاصة العبارات له أمر  )storm water(إن تنظيف مجاري تصريف مياه المطر  .مجاري تصريف المياه

هام للسالمة المرورية لتفادي غرق أجزاء من الشوارع تحت المياه في فصل الشتاء بسبب تراكم األتربة 
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وفي بالدنا نحتاج إلى صيانة دورية سنوية في بداية موسم  ،المطر مياه في مجاري تصريفوالشوائب 

وهذا ما  طرائق عمل الصيانة للطرق،لأهمية  هناكولكن  ،صيانة الطرقفقط ضروري من ليس . الشتاء

  .التحكم المروري المؤقت في مواقع العمل: سيتم معالجته في البند التالي

  

  في مناطق العملقت المؤ التحكم المروري  2-5-2

الشــأن هــو تقــديم اإلرشــادات الفنيــة لــذوي  فــي منــاطق العمــلالمؤقــت الــتحكم المــروري الغــرض األســاس مــن 

 هــــاوتركيبهــــذه األســــاليب  ، وتجهيــــزأســــاليب الــــتحكم المــــروري المختلفــــة فــــي منــــاطق العمــــل تصــــميم فــــي

ان تــأمين حركــة ســير فاعلــة ، ومــا ينــتج عنهــا مــن تحــويالت علــى الطــرق المختلفــة مــن أجــل ضــمهاوتشــغيل

وســـالمة مروريـــة مالئمـــة لمســـتخدمي الطريـــق مـــن مركبـــات ومشـــاة، وتـــوفير حمايـــة كافيـــة لعمـــال ومعـــدات 

  .1اإلنشاء

  

 قواعد عامة 5-2-1- 2

سائقي المركبات والدراجات الهوائية والمشاة بما (يجب أن يكون ضبط جميع مستخدمي الطريق  •

أمين احتياجاتهم في منطقة العمل جزءا أساسيا من وت ،)في ذلك ذوي االحتياجات الخاصة

  .   أعمال الطريق، من إنشاء وخدمات البنية التحتية وعمليات الصيانة وٕادارة أحداث المرور

وضع مخططات وأجهزة التحكم المروري هي مسؤولية السلطة العامة أو الرسمية التي لها  نإ •

قانونية  ن هناك سلطة تتمتع بصالحياتصالحية توجيه مستخدمي الطريق، لذلك يجب أن تكو 

  .مالئمة للتنفيذ والضبط

تتفاوت أساليب التحكم المروري المؤقت، فمنها ما هو بسيط ومنها ما هو أكثر تعقيدا، وهذا  •

، لذلك يجب إعداد هذه المخططات من اهاومستو  يعتمد بشكل أساسي على طبيعة منطقة العمل

فإن تصميم أساليب التحكم المروري المؤقت  عليهل، و قبل شخص ذي خبرة كافية في هذا المجا

  .    على قرار هندسي يجب أن تكون بناءً  هاووضع هاواختيار 

ساعة يجب أن تستخدم فقط في /كم 15ن عملية تخفيض حد السرعة األعلى بمقدار يزيد عن إ •

ه واضح حالة وجود ظروف مقيدة في منطقة العمل، وفي هذه الحالة يجب تزويد السائق بتنبي

 اخصو شلذلك، بحيث يحدث تخفيض السرعة قبل بداية المنطقة التي تحتاجه، مع استخدام 

وبناء عليه، يجب عدم تخفيض السرعة القانونية قدر اإلمكان، . )Warning Signs(تحذيرية 

 . ألن السائقين لن يخفضوا من سرعتهم إال إذا أدركوا أن هناك حاجة لذلك

                                                 
، المملكة العربية السعودية، وزارة "التحكم المروري في مناطق العمل "راءات السالمة المذكورة في ھنا من جإاقتُبسْت بعض معايير و: ملحوظة  1

  .1995المواصالت، 
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 )Traffic Control Management( تحكم المروريإدارة ال 2- 2-5-2 

الهــدف مــن إدارة الــتحكم المــروري المؤقــت فــي منــاطق العمــل هــو ضــمان حركــة مــرور مناســبة وبســالمة 

بنـــاء عليـــه، فـــإن اســـتخدام و . تـــهوكفاء تهوســـالم تهوســـرع خـــالل فتـــرة العمـــل، مـــع ضـــمان اســـتمرارية العمـــل

  :تيةعد األساسية اآلأساليب التحكم المروري يجب أن يتضمن القوا

 .من كل مشروع اأساسي اجزءونها كلوضع السالمة المرورية  •
 .قدر اإلمكان تجنب التأثير على حركة المرور •
 اخصو شــــالو إرشــــاد ســــائقي المركبــــات بشــــكل واضــــح وٕايجــــابي عــــن طريــــق اســــتخدام اإلشــــارات  •

 .المرورية والدهانات األرضية أو أية أجهزة أخرى فاعلة
 .طريق على استخدام طرق بديلة، إن أمكنتشجيع مستخدمي ال •
 .تغطية أو إزالة أساليب التحكم المروري غير المالئمة خالل منطقة العمل •
 .التنسيق بين المشروعات القريبة من بعضها والمتداخلة •
 .القيام بالفحص الدوري لعوامل السالمة والحركة المرورية •
 .االنتباه الدائم للسالمة على جانبي الطريق •

  

يسـاعدهم علـى اتخـاذ  كييجب أن يكون نظام التحكم المروري سهل الفهم للسائقين  ،أجل ضمان ذلكمن 

، يفضــل الــذ. القــرارات الســليمة فــي وقــت كــاف، لــذا يجــب توجيــه الســائق إلــى مــا ينبغــي عملــه خطــوة خطــوة

أي مسـار يراعـى عـدم إغـالق  كـأنالتأكد من عدم إعطاء السـائق أكثـر مـن توجيـه واحـد فـي الوقـت نفسـه، 

يفضــل أن يكــون هنــاك تجــانس فــي شــكل أجهــزة الــتحكم المــروري و . مــع تخفــيض الســرعة فــي الموقــع نفســه

  .في الحاالت المتشابهة هاونوع

  

 Temporary Traffic Control at Work(منطقة التحكم المروري المؤقت في موقع العمل  3- 5-2- 2

Areas( 

البنية التحتية، وتشمل كامـل األجـزاء مـن الطريـق وهي منطقة من الطريق تشمل أعمال اإلنشاء والصيانة و 

ى ويمكـــن تجزئـــة تلـــك المنطقـــة إلـــ. مروريـــةالـــذي يبـــدأ مـــن أول عالمـــة للتحـــذير المبكـــر إلـــى آخـــر عالمـــة 

  ):15-2شكل (األجزاء األربعة اآلتية 
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  )Advance Warning Zone( منطقة التحذير المبكر .1

يــر الحاصــل فــي الطريــق أمامــه وتوجيهــه إلــى مــا ينبغــي فيهــا تنبيــه الســائق للتغ حصــلهــي المنطقــة التــي ي

  . وصف للوسائل المرورية والتحذيرية المختلفة التي تستخدم في منطقة التحذير المبكر أتيوفيما ي. عمله

  

الغرض من الشواخص التحذيرية المبكرة إعطاء السائقين الوقت والمسافة : )(Signsالشواخص  •

 .موضع وحالة الطريق أمامهالكافيين لالنتباه والتعامل مع 

الرايات الحمراء : )Red Flag / Flashing Beacon(األضواء التحذيرية الومضية / الرايات الحمراء  •

الموضوعة فوق الشواخص المرورية تستهدف لفت انتباه السائقين في أثناء النهار، ويفضل 

ة تهدف إلى زيادة االنتباه في األضواء التحذيرية الومضي. عالمات تحذير أولية مبكرةكاستخدامها 

 . أوقات الليل

على تحذير تعمل  التي المطبات االصطناعيةهي نوع من :  (Rumple Strips)شرائح إرتجاجية •

سائقي السيارات من وجود منطقة عمل أو خالفه، ويمكن اعتبارها من عوامل السالمة التحذيرية 

ال يؤدي لضرر السيارات حتى على سرعات إن هذا النوع من المطبات ال يشكل خطرا و  .األولية

لمواد بالستيكية أو مطاطية صلبة وغايتها  االرتفاعهي عبارة عن خطوط متتابعة قليلة و . عالية

عند بداية أول شاخصة  هاويجب أن يكون موقع تحذير السائقين إلى تخفيف السرعة،األساسية 

 . تحذيرية لمنطقة العمل

ذ أن السائقين إير في حركة المرور إال عند الضرورة القصوى، يجب عدم التأث : تخفيض السرعة •

تخفيض  قونئالساال يخفضون السرعة إال عندما يتضح لهم ضرورة ذلك، وعادة ال يستطيع 

المرور في منطقة العمل تساعد شرطة الساعة، ويالحظ أن وجود سيارة /كم 35سرعتهم أكثر من 

  .في التحكم في السرعة

  )Transition Area(ة المنطقة االنتقالي .2

التحويالت  ىتوجيه المرور من مسارب الطريق العادية إليجري في المجال االنتقالي لمنطقة العمل 

،  (taper distance)انتقاليةبشكل أساسي على مسافة  تشتملالالزمة للمرور خالل منطقة العمل، و 

 .االنتقالي وضع وسائل توجيه المرور في أماكن الضيق التدريجي ضمن المجالتو 

  

عند إغالق أحد المسارب على الطرق المعتادة والسريعة، : (Taper Distance) تقاليةالمسافة االن •

، كما سيوضح الحقا(يجب أال تقل المسافة االنتقالية الندماج حركة المرور عن مسافة معينة 

زة تحديد ، ويجب أن تكون المسافة االنتقالية محددة بأجه)17-2وشكل  5-2خاصة في جدول 
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والمسافة بين . على قواعد مرنة لتعود إلى وضعها السابق عند صدمها فضل أن تكون، ويالمسارات

  .مترا) 20(كل جهاز وجهاز هي 

ن أجهزة تحديد المسارات تنبه السائقين إلى حالة الطريق في أثناء العمل إ: أجهزة تحديد المسارات •

ذه األجهزة يجب أن يتالءم مع مستوى الخطر المتوقع عليه، كما تؤمن الحماية للعاملين، واختيار ه

  ).16- 2أنظر الشكل رقم (نتيجة ألعمال الطريق، وتختار هذه األجهزة وفقا للترتيب اآلتي 

 .مخاريط مرورية )1

 عالمات شيفرون على قواعد مرنة )2

 .اللوحات الرأسية )3

 .عالمات أنبوبية )4

 .براميل مرورية بالستيكية )5

 

، علــى أن نتقاليــةعنــد المنحنيــات والمســافات اال) Chevron Signs(فرون الشــي اخصو شــيفضــل اســتخدام 

كمــا يجــب وضــع  ،تكــون واضــحة للســائقين فــي أي موقــع كــيشــيفرون علــى األقــل  شــواخص ةضــع ثالثــتو 

  .عالمات الشيفرون على قواعد مرنة

 اخص األسهمو إن ش: )Flashing Arrows Warning Signs(اخص األسهم الومضية التحذيرية و ش •

الومضية التحذيرية لها مردود كبير في تنبيه السائقين بوجود تحويالت وأعمال على الطريق نظرا 

لقوة إضاءتها المنظمة والواضحة عند إغالق مسرب أو طريق، لذا يجب استخدامها في جميع 

  .التحويالت وأعمال الطرق، وبخاصة في الطرق ذات المسارب المتعددة والمزدوجة

  

  )Work Area(  منطقة العمل .3

  إلى المسافة الفاصلة ومسافة العملمسافة منطقة العمل  تقسم

  

  )Separation Area(المسافة الفاصلة /المنطقة ) أ

تفصــل المنطقــة الفاصــلة  كــييكــون المجــال الفاصــل متواجــدا بــين المجــال االنتقــالي ومنطقــة العمــل ذاتهــا، 

الســـائقين الـــذين يفقـــدون الســـيطرة علـــى حركـــة المـــرور عـــن منطقـــة العمـــل، وتـــوفر مســـافة كافيـــة لمســـاعدة 

  :ما يأتيويشمل تصميم مسافة المنطقة الفاصلة . المركبة، فضال عن حماية العاملين على الطريق
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  أجزاء مناطق العمل: 15-2 شكل
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  أجهزة تحديد المسارات ): أ( 16-2شكل 
 

  

  في منطقة العمل نتقاليةمعايير المسافات اال : )أ( 5-2جدول 

  )م( المسافة االنتقالية  نتقاليةافة اال نوع المس

  )L(على األقل   )Merge( ندماجإ – انتقاليةمسافة 

  )L 0.5(على األقل   )Diverge( إزاحة – انتقاليةمسافة 

  )L 0.33(على األقل  )Shoulders(  أكتاف – انتقاليةمسافة 

  ىقصاأل هحدفي م  30  واحد اتجاهمسرب واحد، وسير ب – انتقاليةمسافة 

  م لكل مسرب 30  مجرى السير اتجاهب – انتقاليةمسافة 
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  )L( نتقاليةمعادالت احتساب المسافات اال : )ب( 5-2جدول 
 

  

 .على األقل انفسه نتقاليةأن تكون مسافة المنطقة الفاصلة بطول المسافة اال •

 .على طول مسافة المنطقة الفاصلة) مترا 40(أن يكون البعد بين عالمات تحديد المسارب  •
 
  مسافة العمل/طقةمن) ب

لة بحركـة العمـال والمعـدات صـبـداخلها العمليـات المت حـدثهي المنطقة التـي تـزاول بهـا أعمـال الطريـق، وت

إلبعــاد حركــة وذلــك الحواجز بــو  هكافــة، وعــادة مــا تحــدد باســتخدام أجهــزة التوجيــه ووســائل والمــواد اإلنشــائية

  :تيةاإلجراءات اآلتباع إوفي حالة األعمال الليلية، يوصى ب. المشاة عنها

 .جعل مسارب السير مرئية بشكل واضح •

 .وضع وسائل توجيه المرور بين مسرب المرور السالك ومنطقة العمل •

 .يهاوٕال تأمين مخارج ومداخل آمنة لمركبات العمل من منطقة العمل •

التحذيريــة الكافيــة عنــد مــدخل منطقــة العمــل، ويمكــن كــذلك اســتخدام المركبــات  شــواخصوضــع ال •

 .ة الراية أو الدالة المرشدة للحركات المرورية لتأمين سالمة العمليات المتغيرة والمرورحامل

 .استخدام الرايات واألضواء الومضية على مركبات العمل التي تتداخل حركتها مع حركة المرور •

 
يفضــل أن يكــون هنــاك حــاجز ثابــت لفصــل حركــة المــرور عــن منطقــة فلطــرق الســريعة، وفيمــا يخــص ا

 Movable Concrete(المتنقلـة  ةفعلـى سـبيل المثـال، مـن الممكـن اسـتخدام الحـواجز الخراسـاني العمـل،

Barriers ( التـــي تمنـــع المركبـــات مـــن دخـــول منطقـــة العمـــل وتقلـــل مـــن اإلصـــابة لراكبـــي المركبـــات أو

للمنــاطق التــي يوجــد فيهــا فــرق كبيــر بــين مســتوى  ةالعــاملين، كمــا يفضــل اســتخدام الحــواجز الخراســاني

 . سطح الطريق ومستوى سطح األرض
 

  تعريف  )م( نتقاليةالمسافة اال   )S(السرعة القانونية 

  باألمتار  )Off set(عرض اإلزاحة : L = (WS2) / 155 W  ساعة أو أقل/كم 60

S :قبـــــــل بـــــــدء % 85ة الســـــــرعة القانونيـــــــة أو ســـــــرع

  )ساعة/كم(العمل، أو السرعة التشغيلية المتوقعة 
  L = (WS) / 1.6  ساعة أو أكثر/كم 70



53 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أجهزة تحديد المسارات): ب( 16-2شكل 



 

 
  )End Work Area(  نهاية منطقة العمل .4

تســتخدم هــذه المنطقــة إلعــادة مســتخدمي الطريــق إلــى مســارهم الطبيعــي، وتمتــد مــن نهايــة منطقــة العمــل 

  ).ة العملنهاية منطق(أساليب التحكم المروري  شاخصإلى آخر 

  

إغالقية لمنع دخول المركبات القادمة من الجهـة المعاكسـة  انتقاليةتحتاج منطقة نهاية العمل إلى مسافة 

وال ). متـر 50(فـي هـذه المنطقـة عـن  نتقاليـة، وعلـى أال تقـل المسـافة االهـاالحـد من وأ إلى منطقـة العمـل

أنـــواع   5-2والجـــدول  17-2ين الشــكل يبـــ. فـــي الطـــرق المزدوجــة نتقاليــةتوجــد حاجـــة لهــذه المســـافة اال

يجب أن ال تقل المسافات باألمتار بـين األجهـزة المختلفـة فـي و . والمسافات المصاحبة نتقاليةالمناطق اال

  ).ساعة/كم( في السرعة القانونية 0.2المنطقة االنتقالية عن حاصل ضرب 

  

  ضوابط للعمل المؤقت  4- 5-2- 2

إذا اسـتغرق العمـل علـى الطريـق أسـبوعا ): والعـواكس الـدهانات(إزالة العالمات الرصفية األرضـية  •

أو أكثـــر فيجـــب إزالـــة العالمـــات األرضـــية التـــي تتعـــارض مـــع حركـــة المـــرور نتيجـــة للعمـــل علـــى 

  .الطريق

يجــــب أن يكــــون الحــــد األدنــــى ألنصــــاف أقطــــار المنحنيــــات األفقيــــة : أنصــــاف أقطــــار المنحنيــــات •

ات العالقــــــة، ويجــــــب اســــــتخدام تعليــــــة للتحــــــويالت علــــــى الطــــــرق مالئمــــــا لمعــــــايير التصــــــميم ذ

)(Superelevation رلسطح الطريق إذا لزم األم.  

يمكـــن اســـتخدام األضـــواء الثابتـــة لمســـاعدة أجهـــزة الـــتحكم المروريـــة األخـــرى فـــي : األضـــواء الثابتـــة •

تحديـــد المســـار اآلمـــن خـــالل منطقـــة العمـــل، وعـــادة مـــا تكـــون علـــى الحـــواجز أو علـــى العالمـــات، 

 .سلة من هذه األضواء لهذا الغرضوتستخدم عادة سل

فاصل حركة المرور بـين االتجـاهين هـو أحـد أجهـزة الـتحكم :  فاصل حركة المرور بين االتجاهين •

المروري، ووظيفته مساعدة السائقين على البقاء على الطريق المخصص للمرور عليـه فـي منطقـة 

دث وهــو التصــادم وجهــا لوجــه العمــل أو التحويلــة، ويحــد وجــوده مــن وقــوع أحــد أخطــر أنــواع الحــوا

وتسـتخدم عالمـات الحـدود األنبوبيـة ذات القواعـد المرنـة للخـط . )Head on Collision() متقـابلين(

بـــين كـــل عالمـــة وأخـــرى، وتوضـــع بـــين ) متـــرا 30(الوســـطي المؤقـــت علـــى مســـافات ال تزيـــد عـــن 

المــات الحــدود طريقــة اســتخدام ع  18-2و يظهــر الشــكل . فواصــل حركــة المــرور بــين االتجــاهين

  .األنبوبية وفواصل حركة المرور



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ومسافاتها نتقاليةأنواع المناطق اال : 17-2 شكل

  )2-2كما وردت في جدول  Lالمسافة : مالحظة(

  



 

 )Flag Man(  حامل الراية •

 .يجب أن يكون حاملو الرايات مدربين تدريبا جيدا 

 .ديدة للراحةيجب أن يتضمن برنامج عملهم فترات ع 

 ).Reflective Vest(  يجب عليهم ارتداء سترة سالمة عاكسة 

 .قبل منطقة العمل) مترا 150(يفضل أن يتمركزوا على بعد ال يقل عن  

  . يجب استخدام اإلنارة عندما يعمل حامل الراية خالل الليل 

  الحركات المستخدمة من قابل حامل الراية 19-2يظهر الشكل و 

  

  ورية على جانب الطريقالسالمة المر    5- 5-2- 2

أثنــاء العمــل، ويفضــل تــوفير منطقــة طــوارئ خاليــة فــي تحتــاج ســالمة جانــب الطريــق إلــى مراقبــة مســتمرة 

وفســـيحة لوقـــوف المركبـــات المتعطلـــة أو حـــاالت الطـــوارئ األخـــرى، ويجـــب توقيـــف جميـــع معـــدات العمـــل 

ويفضــل تجهيــز . حافــة الطريــقمــن ) كحــد أدنــى(أمتــار ) 5(علــى بعــد خمســة  هــاوالمــواد وغيرهــا أو تخزين

  .أمتار في مناطق العمل على الطريق السريعة والمزدوجة) 10(منطقة خالية على بعد عشرة 

  

  حاالت نموذجية للتحكم المروري في مناطق العمل   6- 5-2- 2

فــي األشــكال المصــاحبة حــاالت نموذجيــة مختلفــة لتصــميم منــاطق عمــل وتحــويالت  تيــةتوضــح األمثلــة اآل

تغطــي جميــع أنــواع منــاطق العمــل والتحــويالت، ومــن ناحيــة أخــرى علــى المهنــدس  لطــرق عــدة، وهــي ال

، وٕايجاد الحلول المناسبة لها حسب نـوع حركـة المـرور وطبيعـة هعلى حد تهادراسة كل منطقة عمل وتحويل

  .تضاريس المنطقة

عنـــد إعـــداد التخطـــيط الخـــاص بموقـــع أجهـــزة الـــتحكم فـــي المـــرور، يجـــب علـــى المصـــمم اســـتخدام  •

رشادات الخاصة بتحديد المسافات الموضحة فـي أمثلـة الحـاالت النموذجيـة، وعلـى المصـمم أن اإل

، ومــن ثــم نتقاليــةيبــدأ فــي تصــميم منطقــة العمــل، ثــم يعــود للمنطقــة الفاصــلة، ومــن ثــم للمنطقــة اال

 .لمنطقة التحذير المبكر

وضـع أول إشـارة  وفحـص مكـان ،بعد االنتهاء من التصميم يجب على المصمم زيـارة موقـع العمـل •

واضــــحة للمــــرور القــــادم مــــن مســــافة طويلــــة، وٕاذا دعــــت  الشاخصــــةللتحــــذير المبكــــر، وأن تكــــون 

  .أخرى لضمان الرؤية الجيدة قبل ذلك اخصو شالحاجة، فمن الممكن إضافة 



 

الحركـــة يراقـــب يجـــب أن يكـــون هنـــاك شـــخص مـــدرب مســـئول عـــن الســـالمة فـــي موقـــع العمـــل، و  •

مــرور، كمــا يجــب عليــه زيــارة الموقــع دوريــا فــي الليــل والنهــار لضــمان المروريــة عنــد فــتح الموقــع لل

ــتحكم بصــورة فعالــة  . ضــمان الســالمة لكــل مــن قائــدي المركبــات والعــاملينو عمــل جميــع أجهــزة ال

  .ويجب أن تكون لديه القدرة على تنفيذ التغييرات إذا لزم األمر لضمان استمرارية السالمة

العديـد مـن الرمـوز المسـتخدمة  20-2يبـين الشـكل : النموذجيـةمستخدمة في أمثلة الحـاالت رموز  •

توضـح ) 27-2إلـى  21-2(في الحاالت النموذجية في منطقة العمـل، ويلـي ذلـك أشـكال مختلفـة 

  .عدة حاالت نموذجية، وشواخص التحكم المروي المصاحبة لكل حالة

                                                                                                                      

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استخدام عالمات الحدود األنبوبية: 18-2 شكل



 

.  

 

  الحركات المستخدمة من قابل حامل الراية: 19-2 شكل



 

  

   

 

  الرموز المستخدمة في الحاالت النموذجية في منطقة العملبعض : 20-2 شكل



 

 

 على األكتاف مع تخطي بسيط للمسرب المجاورمنطقة عمل 

  

  نموذج منطقة عمل على األكتاف مع تخطي بسيط للمسرب المجاور: 21-2شكل

  )2-2كما وردت في جدول  Lالمسافة : مالحظة(



 

  

  ةذي أكتاف مسفلتو ين اتجاهذي واحد من طريق  اتجاهإغالق نموذج : 22-2شكل 



 

 
  تخدام تحويلة مؤقتةإغالق طريق مفرد واسنموذج  :23-2شكل 

 



 

  

  نموذج إغالق  طريق مع تحويلة خارجية: 24-2 شكل

 

  

  

 



 

  

  
    

  إغالق مسار واحد لطريق مزدوج وسريعنموذج : 25-2 شكل 



 

 
  

 إغالق مسار واحد لطريق مزدوج وسريعنموذج : 26-2 شكل
 



 

 
    

  إغالق مسارين لطريق مزدوج وسريعنموذج : 27-2 شكل

  

  



 

  الفصل الثالث

  ت التقاطعا
  

مسار الطريق، كون تركز حوادث الطرق مقارنة مع إن للسالمة المرورية على التقاطعات أهمية مضاعفة 

  .أي مكان آخر على مسار الطريق فعلى التقاطعات بعدة أضعا

  

  التقاطعات تخطيط 3-1

في  التقاطعات جزء من الطرق ويتم التخطيط لها كجزء من الطريق أو حتى جزء من المخططات الهيكلية

المدن والقرى أو ضمن التخطيط اإلقليمي، ولكن ضمن هذا التخطيط العام يجب أن يراعى في تخطيط 

  :التقاطعات األمور التالية

أما  .الحادة لمنحنيات األفقيةاالرأسية الحادة أو  قمةمنحنيات التكون التقاطعات عند  ال ينبغي أن .1

الجانبية عادة  ، فالرؤيةيةارجخة الالجهن أفقي م ىمنحعند   (T)من نوع حرف اطعن التقإذا كا

 . الحالة مقبولة هذهتكون جيدة وعلى هذا تكون 

 .أن تكون الشوارع المتقاطعة متعامدة على بعضها البعض .2

يفصل بين خطها األوسط  التي أي ،)off-set approaches( ذات اإلزاحةيجب تفادي تقاطعات  .3

 ).1- 3شكلأنظر (لفاصل بين استمرارية الشارع م على جهتي الشارع ا25إلى  5مسافة ما بين 

  

  

  

  

  )Off-Set Approach Intersection(تقاطع ذات إزاحة : 1-3شكل 
 
 .م في المناطق التجارية والسكنية 50المسافات بين التقاطعات يجب أن تكون كافية وال تقل عن  .4

إلمكانية توسيع التقاطع عروض كافية لحرم الطريق للتخطيط المستقبلي وارتدادات كافية أيضا  .5

 ).U-Turn(لسماح لحركة حذوة الفرس ا وٕامكانيةبمسارب التفاف 

 .م من زاوية التقاطع 10إبعاد المداخل والمخارج للملكيات الخاصة عن التقاطعات بما ال يقل عن  .6

  
 



 

  التصميم 3-2

  أساسيات تصميم التقاطعات   3-2-1

ات اتجاهإتاحة المجال لتغيير  ةيوظيفتها الرئيس ،ن أو أكثرطريقا يعرف التقاطع على أنه منطقة تتقاسمها

  :وللتقاطعات أهمية أكبر من تصميم وتشغيل مسار الطريق لسببين هما .السير

 وبين المركبات والمشاة مما يجعلهاالتقاطعات تحوي على نقاط تعارض عديدة بين المركبات  •

 .لوقوع الحوادث المروريةل حتمال عاذات ا

على أداء التقاطعات الموجودة  - إلى حد كبير -لى أي طريق يعتمد إن تدفق حركة السير ع •

على طول الطريق، وذلك ألن هذه التقاطعات عادة ما تعمل بسعة أقل من المقاطع األخرى من 

  .الطريق

تقاطعات و  ،(At-Grade Intersections) تقاطعات سطحية :وتصنف التقاطعات إلى ثالث فئات عامة

 ،االتجاهبدون إمكانية تغيير و    (Grade-Separated without Ramps)صالتو أكثر من مستوى بدون 

 وتعرف عموما  (Grade-Separated with Ramps)وصالتوى تتصل أذرعها بوأخرى ذات أكثر من مست

التقاطعات ويركز هذا الدليل على . Interchanges)( التقاطعات التبديلية بالتقاطعات متعددة المستويات أو

 .االتقاطعات األكثر شيوعوهي  السطحية

  

 (Types of At-Grade Intersections)أنواع التقاطعات السطحية   3-2-2

تقاطعات  وبشكل أساس(ذات األذرع الثالثة  تتمثل األنواع األساسية للتقاطعات السطحية بالتقاطعات

ذات األذرع تقاطعات  ، (approaches)والتي تشمل ثالثة طرق متجهة نحو التقاطع )Tحرف  على شكل

تتكون من خمسة  التيوالتقاطعات متعددة األذرع  ،أربعة طرق متجهة نحو التقاطعالتي تشمل األربعة 

  .دوارلى ذلك هناك تقاطعات تكون على شكل عوعالوة  .طرق أو أكثر تتجه نحو التقاطع

  

  :ملأنواع مختلفة من التقاطعات وتش إلى التقاطعات ذات األذرع الثالثة ويمكن أن تقسم

  )Simple Plain Intersections(التقاطعات العادية البسيطة  •

  ) Flared Intersections(التقاطعات الجرسية  •

  )Channelized Intersections( التقاطعات ذات المسارات والجزر •

  

  . Tشكل الحرف على  هذه األنواع الثالثة من التقاطعات 2- 3يوضح شكل و 



 

  

-

  

  

  T من التقاطعات على شكل حرف األنواع المختلفة : 2-3شكل 



 

زوايا  ق التي تتقاطع علىهذه األنواع الثالثة من التقاطعات ذات األذرع األربعة للطر  3-3ويبين شكل 

طرق  ةخمس فيها تلتقيف )(Multi-Leg Intersectionsالتقاطعات متعددة األذرع أما  .قائمة

نبغي تجنب هذا النوع من التقاطعات على ، يوحيثما كان ذلك ممكنا. أو أكثر  (approaches)مقتربة

الطرق  توجيه طريق أو اثنين من ةإعاد ويمكن في مرحلة التخطيط. المرورية أساس السعة والسالمة

  .تقاطعات متعددة األذرعلتفادي ال - إن أمكن -مقتربة ال

  

   (Design Principles of At-Grade Intersection)مبادئ تصميم التقاطعات السطحية   3-2-3

التعارضات المحتملة بين المسارات  حدةإن الهدف األساس من تصميم التقاطع السطحي هو التقليل من 

، من الضروري إفساح المجال نفسه وفي الوقت وبين المشاة والمركبات المنعطفة، ،لحركة السيرمكنة الم

لخصائص التشغيلية ايأخذ بالحسبان ولذلك ينبغي للتصميم أن . لتدفق سلس لحركة السير عبر التقاطع

قطر الن ال يقل نصف أينبغي  ،فعلى سبيل المثال المشاة الذين يستخدمون التقاطع،خصائص لمركبات و ل

 .عن نصف قطر الدوران لمركبة التصميمالجانبي للطريق أو المسار المنعطف إلى اليمين 
  

اآلمنة مسافات الرؤية توفير ة، وكذلك لمسارات المنعطفل اا كافيً عرضً تصميم الضمن توينبغي أن ي

مناسب للمسارات والجزر ويشمل تصميم التقاطع السطحي تصميم نظام  .للمركبات المقتربة من التقاطع

، وتحديد نحو اليمين لحد األدنى للعرض المطلوب لمسار االنعطافحركة السير، وتحديد االموجهة ل

كما  ميم التقاطعات السطحية،صعناصر ت 4- 3ويبين الشكل . طريقمنحنيات حواف الأنصاف أقطار 

   .التأكد من أن مسافات الرؤية كافية حسب متطلبات التحكم والسيطرة عند التقاطعيتوجب 
  

  

  تصميم المسارات في المستوى الرأسي للتقاطعات السطحية  3-2-4

، مما عتماد ميول طفيفةاعند تصميم مسارات الطرق المتقاطعة في المستوى الرأسي عند التقاطع، ينبغي 

. من األمانويوفر درجة أعلى عليه،  االنعطافسيطرة السائق على المركبة عند عبور التقاطع أو سهل ي

، ينبغي تجنب التغييرات الكبيرة في الميول عند منطقة التقاطع، ومن المستحسن أن ال يل المثالفعلى سب

  %. 3يزيد الميل عن 

  

يكون نحو التقاطعات، فمن المستحسن أن  وعندما تكون هناك ضرورة لتعديل الميول للطرق المتجهة

  على  لللحصو  ويتعديل ميل الطريق الثانحصل على طول التقاطع وأن ي االميل للطريق الرئيس مستمر 



 

  

  

  

  

  .األنواع المختلفة من التقاطعات ذات األذرع األربعة للطرق المتقاطعة على زاوية قائمة: 3-3شكل 



 

  

 
  

  .ات السطحيةعناصر تصميم التقاطع: 4-3شكل 
  

على  حدثومع ذلك، فإن أي تعديل على ميل الطريق المتجهة نحو التقاطع ينبغي أن ي. النتيجة المرغوبة

ذي مستوى عال من حيث السالمة مفترق سلس و  ة مالئمة من التقاطع من أجل ضمان تصميممساف

  .صحيح لمياه األمطارالتصريف المرورية، مع إعطاء متطلبات ال
  

   (Roundabouts)الدوارات  3-2-5
. متعددة األذرع دائريةالدوارات تقاطعات  أو أكثر متجهة للتقاطع، لذا تعدتربط الدوارات أربعة طرق 

  : األساسية لتصميم وتشغيل الدوارات المبادئأهم حسبان األمور اآلتية التي تعد من ويؤخذ بال

 وبالتالي ضرورة االنتظار، راو الدعلى  الموجودة للمركبات للدوار إعطاء حق األولوية عند الدخول •

  .فجوة في حركة السير الدائرية لدخول الدوارل

 .اليمين إلىنعطاف حركة السير الداخلة للدوار ا •

  )5-3أنظر الشكل ( يجب أن يجبر تصميم الدوار المركبات على الدوران •

  

فهي ليست ) جمزدو (، أما الدوارات ذات مسربين )أحادي(وعادة ما تكون الدوارات ذات مسرب منفرد 

وتؤدي إلى تعقيد التداخالت بين المركبات  ،وتحتاج إلى مساحات كبيرة سهلة التصميم وال التشغيل



 

(weaving)  هذا  ويركز. اإلشارات الضوئية المرورية في بعض الحاالت  استخدامإلى  االضطرارلدرجة

يمكن اإلفادة من مرجع و ،  (Single Lane)الدليل على التقاطعات الدائرية ذات المسرب المنفرد

Roundabouts: An Informational Guide 2000(الصادر عن( Federal Highway Administration  

تقاطعا دائريا  6- 3ويوضح الشكل . لالطالع على الخطوط اإلرشادية للتصميم الخاصة بالدوارات

  .نموذجيا ذا مسرب منفرد

  
  

  

  

  خللمدامسارات االتصميم القطري ل: 5-3 شكل

  

 إن تصميم التقاطع الدائري هو عملية تتطلب الوصول للتوازن األمثل بين أحكام السالمة المرورية

ويتجسد عمل . والسعة، مع األخذ بالحسبان األداء التشغيلي واستيعاب المركبات الكبيرة ومتطلباتها

دوار بإجبار حركة التقاطعات الدائرية بأفضل وضع من حيث األمان عندما يقوم التصميم الهندسي لل

األفقي المحدود للمدخل  االنحناءوتستخدم أنصاف أقطار . ة بطيئةالسير على الدخول والدوران على سرع

، تؤثر أخرىومن ناحية . والطرق الدائرية وأنصاف األقطار الضيقة إلنتاج بيئة السرعة المنخفضة هذه

وعالوة على ذلك، تتحكم متطلبات . ةسعة التقاطعات الدائري فيعناصر التصميم هذه بصورة سلبية 

  . المناورة للمركبات الكبيرة المتوقع أن تمر عبر التقاطع بالكثير من العوامل الهندسية

  



 

  
  

  
  

  

  تقاطع دائري عادي بمسرب منفرد: 6-3شكل 

  

  الظروف المالئمة لعمل دوار 2-5-1- 3

كلما زاد عدد األذرع زادت أربعة أو أكثر،  (approaches)عدد األذرع المتجهة نحو التقاطع  •

 ظروف مالئمة الدوار

 السرعات المتجهة للتقاطع منخفضة •

 نسبة المركبات الملتفة يسارا عالية •

ين شارع رئيسي ذات حجم مروري بفمثال إذا كان التقاطع ، اتجاهحجم السير ليس عاليا ألي  •

 . وشارع فرعي، فإن األولوية تكون متساوية للشارعين في حالة الدوار عال



 

، ألن الدوار عادة يعمل بمسرب لكل شارعتجهة للدوار مفضل أن يكون واحد عدد المسارب الم •

 واحد والدوار المزدوج ال يعمل بكفاءة جيدة

  

  للدوار العناصر الهندسية 2-5-2- 3

وهذه العناصر تتفاعل . هناك الكثير من الخطوط اإلرشادية لتصميم كل عنصر هندسي للتقاطع الدائري

وتشمل . أهداف السعة معوهكذا تلتقي السالمة  كون منسجمة مع بعضها أيضا،جب أن تمعا، وي

الجزيرة و عرض الطريق الدائري، و عرض المدخل، و قطر الدوار، الحسبان عناصر التصميم التي تؤخذ ب

لة، الجزيرة الفاصو مرافق المشاة، و ، )المخارج(منحنيات الخروج و ، )المداخل(منحنيات الدخول ، و المركزية

  .العناصر الهندسية األساسية للتقاطع الدائري 7-3ويوضح شكل . المسار الرأسي والميل العرضيو 

  

  تصميمية عامة اعتبارات 2-5-3- 3

عتبارات عة التصميم، ومركبة التصميم، ومسارات المركبات، واسر  األساسية هيعتبارات التصميمية اال

  .طة بالدوار والمداخلالمشاة، وتخطيط أو تصميم مسارات الطرق المرتب

  

 سرعة التصميم  )1

عبر التقاطع مركبات للفإن تحقيق سرعات مالئمة  ،ثيرات الواضحة لسرعة التصميم على السالمةللتأ نظًرا

ا بشكل فعندما يكون التقاطع الدائري مصممً . أكثر األهداف التصميمية حساسية وخطورة الدائري يعد

إذ يتطلب من المركبات سبية بين مسارات حركة السير المتعارضة، جيد، فإن ذلك يقلل من السرعات الن

  .الدائري الطريقعلى طول  الدوارستدارة حول اال

  

  مركبة التصميم) 2

أما متطلبات ممر االنعطاف للمركبة فإنها . هي المركبة األكبر التي من المحتمل أن تستخدم التقاطع

ة مركبة التصميم اعتمادا على تصنيف الطرق المقترب ويختلف اختيار .تفرض الكثير من أبعاد الدوار

. ويمكن غالبا اختيار مركبات تصميم أصغر على الدوارات الداخلية وصفات استخدام األراضي المحيطة،

أما الدوارات األكبر، فهناك حاجة الستيعاب مركبات أكبر مع المحافظة على سرعات منخفضة لسيارات 

المقطورات الكبيرة، وفي الوقت /المتاح من القدرة على استيعاب القاطراتقد تحد قيود الحيز و . الركاب

وفي مثل هذه الحاالت، يمكن استخدام منطقة تعريض . نفسه تحقيق انعطاف كاف للمركبات الصغيرة

خدامها من قبل إلعطاء المزيد من المساحة حين توجد إمكانية الست (Truck Apron)خاصة بالشاحنات 

  .رةالمركبات الكبي



 

  
   

  

  

  ساسية للتقاطع الدائريالعناصر الهندسية األ: 7-3شكل 

  

  المشاة اعتبارات) 3

في الخطوط اإلرشادية لعناصر التصميم الهندسي للدوارات، من حيث الحسبان ينبغي أخذ المشاة ب

ي، لذا ئر عملية تشغيل المركبة على التقاطع الدافي وقد يؤثر مكان ممر عبور المشاة . السالمة والراحة

  .يجب مراعاة تأثيرها على المشاة والمركبات فعند تصميم مرافق المشاة

   

   (approaches)مسارات الطرق المقتربة والمداخل) 4

يقع التقاطع الدائري عموما بصورة مثلى عندما تكون خطوط مركز جميع األذرع المقتربة تمر عبر أو من 

يم المسقط األفقي بصورة مالئمة، حتى يتسنى للمركبات تصمبوهذا عادة ما يسمح . خالل مركز الدوار



 

أن تحافظ على سرعات بطيئة من خالل المداخل والمخارج ويجعل تصميم نصف القطر للجزيرة المركزية 

  .أكثر بروزا ووضوحا للسائقين المقتربين

  

حسن أن وعالوة على ذلك، فمن المست م القطري المفضل لمسارات المداخل،التصمي 5- 3ويوضح شكل 

وهذا يعطي الفصل األمثل بين المداخل والمخارج المتعاقبة،  زوايا بين المداخل بصورة متساوية،تتباعد ال

درجة للتقاطعات الدائرية  72درجة لألذرع األربعة للتقاطعات الدائرية، و 90وينتج عن هذا زوايا مثل 

  .ذات األذرع الخمسة، وهكذا

  

  عناصر التصميم الهندسي 2-5-4- 3

  )Inscribed Circle Diameter(قطر الدوار الخارجي ) 1

الخارجي هو المسافة عبر مركز الدوار من حد الطريق الخارجي للطريق الدائري على  الدوارإن قطر 

 الدوارفإن قطر  7-3وكما يبين الشكل  للطريق الدائري في الطرف المقابل،الدوار إلى الحد الخارجي 

) دوالتي تشمل التعريض الخاص بالشاحنات، إن وج( ،جزيرة المركزيةالخارجي هو حاصل جمع قطر ال

  . وضعف عرض الطريق الدائري

  

وعند التقاطعات الدائرية ذات المسرب المنفرد، يعتمد مقدار نصف الدوار الخارجي بشكل كبير على 

بة التصميم مع ويكون القطر كبيرا بما فيه الكفاية الستيعاب مرك. لمركبة التصميم االنعطافمتطلبات 

  . النعطاف كاف للتأكد من سرعات سفر آمنة للمركبات األصغر االنحناءنفسه على المحافظة في الوقت 

ومع ذلك . ألنها تساعد على المحافظة على سرعات أقل، األقطار األصغر أفضل للسالمة دوعموما تع

منه في بيئات السرعات  يكون التصميم لهندسة المدخل أكثر حساسية في بيئات السرعات العالية

ى ما يؤدي إلموما بتقديم هندسة أفضل للمداخل، وتسمح األقطار الخارجية الكبيرة عم. المنخفضة

كما أن األقطار الخارجية الكبيرة تقلل الزاوية التي تتشكل بين  تخفيض سرعات المركبات المقتربة،

، مما  يخفض السرعة النسبية بين هذه مسارات المركبات الداخلة وتلك الموجودة على الطريق الدائري

بين المركبات الداخلة وتلك الموجودة على  االصطدام، ويؤدي ذلك إلى تخفيض معدالت المركبات

كبيرة  إلى أقطار تكون إلى حد ما  ولذلك قد تحتاج التقاطعات الدائرية في بيئات السرعات العالية . الدوار

وينبغي أن ال تستخدم األقطار الكبيرة جدا . لسرعات المنخفضةبيئات االتي يوصى بها في مقارنة بتلك 

 1-3ويقدم الجدول  .عات الدوران عليها ستكون عاليةألن سر  ،عموما) متر 60التي تكون أكبر من (

  .النطاقات الموصى بها ألقطار الدوار الخارجي لمواقع مختلفة

  

  



 

  ات مختلفة قيم أقطار الدوار الخارجي الموصى بها لتصنيف: 1-3جدول 

  مركبة التصميم النموذجية  تصنيف الدوار
مدى قطر الدوار 

  )م(الخارجي 

  SU* 13-25شاحنة قياسية منفردة   التقاطع الدائري الصغير

  SU 25-30شاحنة قياسية منفردة / حافلة  الدوار الصغير الحضري

  WB-15  30-40مقطورة /قاطرة  دوار ذو مسرب منفرد حضري

  WB-15  45-55مقطورة /قاطرة  حضري دوار ذو مسرب مزدوج

  WB-20   35-40 مقطورة /قاطرة  دوار ذو مسرب منفرد ريفي

  WB-20   55-60 مقطورة /قاطرة  دوار ذو مسرب مزدوج ريفي

   م 25مدى قطر الدوار الخارجي بحدود بحاجة إلى  SUالشاحنة القياسية المنفردة *     

 

  )Entry Width(عرض المدخل ) 2

وتزداد سعة المدخل مع الزيادات  ،وللسالمة المرورية دخل المحدد األكبر لسعة الدوارلمعرض ا ديع

ويبين . ، وبالمقابل زيادة عرض المدخل يؤدي إلى تراجع السالمة المروريةضافية لعرض المدخلاإل

  . عرض المدخل مقاسا من النقطة التي يتقاطع بها خط إعطاء حق األولوية 8-3الشكل 

  

  )Circulatory Roadway Width(ق الدائري عرض الطري) 3

 لمركبة التصميم، االنعطافحدد العرض المطلوب للطريق الدائري حسب عرض المداخل ومتطلبات ي

وعادة ما . في التقاطعات ذات المسرب المنفرد، ينبغي أن تستوعب الطريق الدائرية فقط مركبة التصميمو 

ينبغي أن  اسية لتحديد عرض الطريق الدائرية، وعمومار حسيسارا هي الممر األكث االنعطافتكون حركة 

من الحد % 120وحتى (يكون عرض الطريق الدائري مساويا على األقل للحد األقصى لعرض المدخل 

  . وينبغي أن يبقى ثابتا في أنحاء التقاطع الدائري ،)األقصى لعرض المدخل

  

كبيرة، قد تفرض أن يكون الطريق الدائري وفي بعض الحاالت، وبخاصة عندما تكون مركبة التصميم 

وفي مثل هذه الحاالت، يمكن تقليل عرض الطريق الدائري، بينما تستخدم منطقة تعريض . عريضا للغاية

، وذلك من خالل اعتماد رصيف خاص يفصله عن الطريق  (Truck Apron)مالئمة خاصة بالشاحنات

  .لمركزية، وذلك الستيعاب مركبات أكبرالدائري حجر حد طريق قابل للصعود نحو الجزيرة ا



 

  

  )Central Island(الجزيرة المركزية ) 4

تعد الجزيرة المركزية للتقاطع الدائري منطقة مستديرة مرتفعة غير قابلة للتجاوز، وهي منطقة تحيط بها 

مييز على ت وتكون الجزيرة عادة ذات مناظر طبيعية ألسباب جمالية ولزيادة  قدرة السائق. الطريق الدائري

  .وينبغي أن تكون الجزيرة المركزية دائرية في شكلها ،التقاطع الدائري عند االقتراب

  

وفي حاالت قد تحد من القدرة على توسيع قطر الدوار الخارجي، فإنه يمكن إضافة تعريض خاص مرتفع 

هذا التعريض، وحيثما يستخدم . يمكن صعود الشاحنات عليه كما جرى بيانه في عنصر الطريق الدائري

، وفي الوقت نفسه تمنع عليهلصعود الشاحنات صميمه بحيث تكون هناك إمكانية فينبغي أن يجري ت

 متر ويكون لها ميل عرضي 4-1وينبغي أن يكون عرضها عموما من . سيارات الركاب من استخدامها

لها، ينبغي رفع  الركابستخدام سيارات ا لعدم تشجيعو . بعيدا عن الجزيرة المركزية% 4-3بمقدار  منحدر

وينبغي بناء هذه . مليمترا على األقل فوق سطح الطريق الدائري 30الحافة الخارجية لمنطقة التعريض 

  . المنطقة من مواد رصفة ملونة أو ذات خشونة مختلفة لتمييزها عن الطريق الدائري

  

   )Entry Curves(منحنيات المدخل ) 5

التي تكون على طول حد الطريق األيمن أو حافة رصفة الطريق إن منحنيات المدخل هي المنحنيات 

المتجه نحو الطريق الدائري، ويعد نصف قطر المدخل عامال مهما في تحديد تشغيل التقاطع الدائري ألن 

إن الهدف األساس من اختيار نصف القطر . له آثارا مهمة على كل من السعة والسالمة المرورية

سرعة : السرعات المطلوبة، وينبغي أن ينتج نصف القطر للمدخل، أواللمنحنى المدخل هو تحقيق 

ينبغي أن يكون نصف قطر المدخل يساوي أو يقل : وثانيا. تصميم مالئمة على الممر األسرع للمركبة

ويوصى . تصميم مدخل الدوار ذات المسرب المنفرد 8-3ويبين الشكل . عن نصف قطر المسار الدائري

  . متر 30- 10مداخل الدوارات ذات المسرب المنفرد بين  بأن يتراوح نصف قطر

  

  )Exit Curves(منحنيات المخرج ) 6

تكون أنصاف أقطار منحنيات المخارج عادة أكبر من أنصاف أقطار منحنيات المداخل للتقليل من 

ومع ذلك، فإنه يؤخذ بالحسبان الحاجة إلى اإلبقاء على سرعات . احتمال االكتظاظ عند المخارج

نخفضة للمركبات عند معبر المشاة على المخرج من أجل سالمتهم، وينبغي أن يفضي منحنى المخرج م

إلى نصف قطر لمسار المخرج ليس أصغر من نصف قطر الطريق الدائري، وٕاال فإن المركبات التي 

ستسير بسرعة كبيرة للخروج من الدوار قد ال تتواءم سرعتها مع تصميم نصف قطر منحنى المخرج، 

ويبين الشكل . وبالتالي قد تصطدم بالجزيرة الفاصلة أو بحركة السير المقابلة في مسرب االقتراب المحاذي



 

ويوصى بأن يكون لنصف قطر المخرج للتقاطعات تصميم مخرج الدوار ذات المسرب المنفرد،  9- 3

  . متر 15الدائرية ذات المسرب المنفرد قيم ال ينبغي أن تقل عن 

  
  

  

  

  المنفردذو المسرب  الدوارصميم مدخل ت: 8-3شكل 
 

  )Pedestrian Crossing Locations(أماكن عبور المشاة ) 7

وفعالية  ن بين راحة وسالمة المشاة من جهةتحدد أماكن عبور المشاة عند الدوارات من أجل تحقيق تواز 

التقاطع قدر أماكن عبور تكون قريبة من يريدون المشاة حيث إن  جهة أخرى،من  حركة المركبات

اإلمكان، وذلك للتقليل من الخروج بعيدا عن مسار حركة المشاة الطبيعي، فكلما كان العبور بعيدا عن 

. التقاطع، كان االحتمال أكبر الختيار المشاة لخط أقصر، وبالتالي قد يضعهم ذلك في خطر أكبر

دنى، للتقليل من التعارضات إلى حدها األمسافة العبور وباإلضافة إلى مكان العبور، ينبغي تقصير 

وقد يتم المس بسالمة المشاة أيضا عند ممر عبور خط إعطاء األولوية؛ . المحتملة بين المركبات والمشاة

وينبغي أن تحدد . ألن انتباه السائق يتجه إلى اليسار للبحث عن فجوات في مجرى حركة السير الدائرية

عبر ، يفضل أن يكون معبر المشاة وجود الجزيرة الفاصلةمواقع ممرات العبور للمشاة لإلفادة من ميزة 

وينبغي أيضا أن تتواجد . الجزيرة الفاصلة على مستوى الطريق بدال من رفعه إلى ارتفاع الجزيرة الفاصلة

بمسافات تتناسب مع أطوال  سةمقاأماكن عبور المشاة على مسافات بعيدة عن خط إعطاء حق األولوية 



 

على  م 6(المركبات على طول ممر العبور افصطفركبات للتقليل من فرصة امن المواحدة أو أكثر 

  .)األقل

  

  

  

  

  

  المنفردالمسرب  يذ الدوارتصميم مخرج : 9-3شكل 

    

  )Profiles(المسارات الرأسية ) 8

تشمل ربط و  الرأسي للجزيرة المركزية يبدأ التصميم الرأسي للدوار مع تطوير المداخل نحو الدوار والمسار

وينبغي تصميم  ر رأسي سلس حول الجزيرة المركزية،لطرق المداخل المقتربة، وذلك في مسا الرتفاعاتا

 من ويجب التأكد مع الجزيرة المركزية،المسار الرأسي لكل مدخل إلى نقطة تقاطع الخط األساس للمدخل 

  .االمطار لمياهأن عملية التصميم تضمن سالسة حركة المركبات وتصريف جيد 

  

 (At-grade Intersection Channelization)يه الحركة على التقاطعات السطحية توج  3-2-6

عن  االنعطافمسارب لفصل بشكل رئيس تستخدم عملية توجيه الحركة على التقاطعات السطحية 

على  هلذلك تعرف عملية التوجي ضة،م حركات المرور المتعار تنظوبالتالي  مسارب الحركة المستقيمة،

أو  يةجزر المرور المحددة بواسطة   حركات المرور المتعارضة لتسير في مسارات حركة أنها الفصل بين

والجزيرة . العالمات األرضية وذلك لتسهيل الحركة اآلمنة والمنظمة للمركبات والمشاة على حد سواء



 

، أو ستخدم لتنظيم حركة المركباتت هي منطقة بين مسارب حركة السير (Traffic Island)المرورية 

وتمنع حركة سير المركبات في منطقة  أحيانا إذا كانت الجزيرة مرتفعة،مالذ للمشاة التستخدم بمثابة 

  . الجزيرة

  

السالمة المرورية زيادة سعة الطريق وتعزيز  بشكل صحيح كةفيه الحر ه توجالذي  عن التقاطعوينتج 

ألن ، في وضع الجزر تجنب المبالغةولكن ينبغي أخذ الحيطة دائما ل ،وزيادة الثقة لدى السائقين عليها،

لى انخفاض في مستوى تشغيل التقاطع بصورة أقل من إوقد يؤدي  رتباك لسائقي المركبات،هذا يسبب اال

    .يخلو من عملية توجيه الحركة الذي تقاطعال ذلك

  

     (Conflict Areas and Points)مناطق ونقاط التعارض  2-6-1- 3

تتدفق مسارات حركة فعلى التقاطع  ،في مسارات حركة السير تعارضات تحتوي علىالتقاطعات السطحية 

وتتعاظم مخاطر الحركات  ،االنعطافالمتعارضة وتتكرر وتحدث أنواع كثيرة من حركات السير 

أن يتوقعوا حركات المرور للمركبات األخرى داخل هذه  قونئالساالمتعارضة هذه عندما ال يستطيع 

  .المناطق

  

طريق فصل أو تنظيم  تقلل من مناطق التعارض عن  (channelization)إن عملية توجيه الحركة

لمناطق الكبيرة الناجمة عن التعارضات بين حركة المركبات التقاطعية سمة عد اوت حركات المرور،

هم درجة تس 90التي تقترب من لذلك فإن زوايا التقاطع  ،أو المنفرجة للتقاطعات ذات زوايا التقاطع الحادة

من تعارض أو أن  ألكثر قونئالساال يتعرض  أنوينبغي  احة المناطق المتعارضة،ي تخفيض مسف

نقاط التعارض المحتملة على تقاطع  10-3ويوضح شكل . يتخذوا أكثر من قرار واحد في الوقت نفسه

ويقدم . (crossing)العبور و، أ (diverge)، المغادرة (merge)االندماجكانت في حالة  سواء ذي أربعة أذرع

  .أمثلة على عملية توجيه الحركة على التقاطعات والجزر) د ،ج ،ب ،ا( 11- 3شكل 

  

 أغراض عملية توجيه الحركة  2-6-2- 3

 : اآلتيتشمل عدة أهداف  تستخدم عملية توجيه الحركة عادة لتحقيق هدف أو

كثر من فصل حركة السير عن طريق توجيه مسارات المركبات ليتسنى عدم وجود تقاطع أل .1

  .تقليل منطقة التعارضو  ،ند أية نقطةمساري حركة ع

  .ضبط زاوية التعارض، سواء للمركبات القادمة أو المغادرة أو العابرة .2

 ) د 13- 3إنظر شكل (تجاه واحد خاصة لطريق با ات الممنوعةاالنعطافضبط  .3



 

 األولوية ٕاعطاءو إعطاء إشارة أو داللة واضحة على المسار الصحيح للحركات المختلفة  .4

 .ئيسيةللحركات الر 

 .توفير مالذات للمشاة .5

هذه ، وبالتالي إعطاء حيز لنعطفةللمركبات الم تخزينية مالئمة مساحةتوفير مسارب ذات  .6

    .نتظارباال هالمركبات بعيدا عن مسارات المركبات العابرة بشكل مستقيم والسماح لا

وحماية  ولةرؤيتها بسهلالمروري لتثبيت أجهزة التحكم  في الجزر توفير الحيز المطلوب .7

 .االصطدام بها

 .ضبط سرعات المركبات العابرة للتقاطع .8
 

 
  

  

  

  نقاط التعارض المحتملة في تقاطع مكون من أربعة أذرع: 10-3 شكل

  



 

  تصميم عملية توجيه الحركة ئبادم    

  

  

  والجزر اتأمثلة على عملية توجيه الحركة على التقاطع: )أ(11-3 شكل

  

  

  

  



 

  

  

  

  والجزر اتأمثلة على عملية توجيه الحركة على التقاطع: )ب(11-3شكل 

  



 

   

  

  

  والجزر  اتأمثلة على عملية توجيه الحركة على التقاطع: )ج(11-3 شكل

  
  

  والجزر  اتأمثلة على عملية توجيه الحركة على التقاطع: )د(11-3 شكل



 

  مبادئ تصميم عملية توجيه الحركة 2-6-3- 3

إعطاء ينبغي و  ،درجة 90بشكل متعامد أو قريب من  ن تكونات أالتقاطعفي تصميم  األساسالمبدأ  

المناطق  يجب أن تكونو  الفرعية من خالل التوقف والتوجيه،ضبط الحركات يسة و األفضلية للحركات الرئ

  .التقاطع مسافة كافية للرؤية يوفر ينبغي أنو  ،التي تسمح باالندماج والتداخل طويلة بما فيه الكفاية

  

 ند التقاطعاتالجزر المرورية ع 2-6-4- 3

رض الضبط والتحكم بحركات المركبات التي غهي منطقة بين مسارب حركة السير ب المرورية الجزيرة

  ويمكن تحديد هذه الجزر بالدهان أو العالمات   ،يقطعونه نالذي للمشاة اأو توفر مالذ ،تعبر التقاطع

ويوضح . ة وسائل وأدوات أخرىأو أي ،األرضية المرتفعة، حجر حد الطريق، أو حافة حد رصفة الطريق

  .المرورية الجزرأمثلة على ) ، دأ، ب، ج( 11-3شكل ال
 
 :تخدم الجزر وظيفة أساسية أو أكثر كالتالي عادةو 

ها إلى مسارات هلحصر وضبط حركات مرور معينة وتوجي:  (Direction)توجيه الحركة وظيفة .1

 . محددة، غالبا ما تكون حركة سير منعطفة

 تجاهاالنفسه أو  تجاهاالوذلك لفصل حركة السير التي تسير في : (Division)وظيفة الفصل  .2

 .المقابل، وعادة ما تكون لحركة السير العابرة بشكل مستقيم

عند  يعبرون الطريقحين  هموتحميتساعد المشاة إذ  : (Refuge)لمشاةل مالذتوفير وظيفة  .3

 .التقاطع

تستخدم إلعاقة أو منع الحركات غير المرغوب لمرورية أن الجزر ا عالوة على ذلك، ينبغي التأكيد من

  .هافي
 
   تصميم الجزر المرورية   2-6-5- 3

من قبل حركة   تستخدمالتي ال لتعارضات المحتملة في التقاطعات ا الجزر المرورية تقام في مناطق

حركة ل االنحناءلتقاطع توفير مسار سلس من حيث ويجب أن يتبع تصميم الجزيرة المرورية في ا السير،

   .كما يتأثر تصميم الجزيرة المرورية بالزاوية التي تتقاطع عندها أذرع التقاطع المركبات المنعطفة،
 

أمتار مربعة في   5أو جزيرة المالذ أقل من  يجب أن ال تكون مساحة الجزيرة المحددة بحجر حد الطريق

لطول  األدنىوهذا يعني أن الحد  في المناطق الريفية،  أمتار مربعة 7التقاطعات في المناطق الحضرية و

أمتار في  4أو  3الضلع القصير ضمن أضالع الجزيرة المثلثة ذات الزاوية القائمة يبلغ حوالي 

   . التقاطعات في المناطق الحضرية أو الريفية، على الترتيب
 



 

نتباه، يلفت االتطيلة كبيرة بالقدر الذي المحددة بحجر حد الطريق أو المس ينبغي أن تكون الجزر الفاصلة

. عن متر واحد وستة أمتار، على الترتيبوطولها الجزر الفاصلة المستطيلة  ويجب أن ال يقل عرض

أما إذا كانت الجزر . متر 0.5وهو  األدنىكانت المساحة محدودة، فيمكن تقليل العرض إلى الحد  وٕاذا

انحناء  يأو على طريق ذ سق موجودة ضمن تقاطع على طريق رئيالمستطيلة المحددة بحجر حد الطري

  .فيجب زيادة طول الجزيرة بشكل ملموس واضح
 

الطريق أو وضع عالمات  (Road Curbstone)خالل وضع حجر حد الطريق  تحدد حواف الجزر من

يجابي للتحكم المروري وتوفر الجزر المحددة بحجر حد الطريق أفضل توجيه إ ،(Road Marking) عليها

وفي جميع الحاالت يجب أن تكون الجزر  ترسيم جزر المالذ للمشاة،لضا يأستخدم كما ت الصارم،

الجزر المحددة بحجر حد  دتعو  قة اآلمنة،يامرئية ليال لتحقيق أغراض الس المحددة بحجر حد الطريق

  .في المناطق الحضرية األكثر شيوعاالطريق 

  

حديد الجزيرة بعالمات مدهونة من خالل تتكون توجيه الحركة  فإن عملية ،أما في المناطق الريفية

)Painted Marking(  البارزةالطريق تستكمل بعالمات و(Raised Pavement Markers)  أكثر  التي هي

مكان ويقلل من م متسامح قدر اإلوهذا التصمي ه البارز باستخدام حجر حد الطريق،مالئمة من التوجي

ا يقلل من الحوادث مم، دة بحجر حد الطريقنتائج فشل السائق من أن يكتشف أو يميز الجزيرة المحد

ن أفيجب  لجزر البارزة في المناطق الريفيةخدمت استا ولكن إذا ،المحتملة التي لها عالقة بالجزر البارزة

   .الصغيرة والمتوسطة الحجم المثلثة تقتصر على جزر الزوايا

  

  :على النحو التالين تحديدها كوالجزر في هذا الصدد يم

بحجر حد الطريق، وغالبا ما  ومحاطة أو مرصوفة تكون معبدة )Raised(ومرتفعة  مناطق بارزة .1

  .في المناطق الحضريةتكون 

محاطة بعالمات رصيف أو عالمات  )Flush( هنفس مناطق مرصوفة على ارتفاع رصفة الطريق .2

 ستخدم عندما تكون السرعة منخفضة في المناطق الحضرية وفي الطرق ذاتما ت وغالبا ،عاكسة

  .أحجام حركة المرور المنخفضة

ما تقتصر على  ، وغالباحيث تتشكل الجزر من حواف الرصيف )Unpaved(مناطق غير معبدة  .3

 .الجزر الواقعة في المناطق الريفية

  

عند استخدام حجر حد الطريق، يجب توفير مساحة جانبية من طرف المسرب المروري المستقيم أو 

يرة المحددة بحجر حد الطريق لغرض الحفاظ على السعة وتوفير الجز  للطريق فيالطريق المنعطفة 



 

كيفية ) أ(12-3ويبين شكل . السالمة المرورية، وبالتحديد من أجل تقليل حدة التصادم حال حصوله

 إزاحة الجزيرة المحددة بحجر حد الطريق لتوفير هامش جانبي في حالة عدم وجود كتف للطريق في

جعل نقاط التقاطع لجوانب الجزيرة المحددة بحجر حد الطريق مستديرة  لالمفض نوم المناطق الحضرية،

  .إلى متر واحد من أجل توضيح رؤيتها م 0.6أنصاف أقطار من   ذات

  

 )Nose) Approach وينبغي أن يكون أنف الجزيرة المحددة بحجم حد الطريق للحركة المقتربة من التقاطع

اكسة أو بوضع عالمات محددة أو أن يكون التقاطع بإشارات ع(مصمما بشكل جيد ومحددا بوضوح 

إن إزاحة األنف ينبغي أن يكون على بعد متر إلى مترين من  .لتجنب أي مفاجأة لسائق المركبة ؛)مضاء

وينبغي توفير إزاحات  إلى متر واحد من الطريق المنعطف، م 0.6الحافة الطبيعية للمسارب المستقيمة و

  .إلى اليمين جزيرة الزاوية المحددة بحجر حد الطريق ؤ لالنعطافكبيرة حين يسبق مسار التباط

  

وعند . في المناطق الريفية، يجب أن يكون حجر حد الطريق موجودا على أو خارج حافة كتف الطريق

أكتاف، فإنه ينبغي أن يتم  بحجر حد الطريق على طريق مقترب ذياقتراح وضع جزيرة زاوية محددة 

الطريق على جزيرة الزاوية بقدر يساوي عرض الكتف، وٕاذا ما سبق جزيرة  عمل إزاحة لوجه حد حجر

ويوضح . متر 2.4الزاوية مسرب تباطؤ لالنعطاف إلى اليمين، فإن اإلزاحة للكتف ينبغي أن ال تقل عن 

  .اإلزاحة للجزيرة الجانبية في حال وجود كتف) ب(12- 4شكل 

  

  (Turning Lanes at Intersections)  تمسارب االنعطاف عند التقاطعا 2-7- 3
  

 (Design of Right Turn Lanes)تصميم مسارب االنعطاف إلى اليمين  2-7-1- 3

تستخدم مسارب االنعطاف إلى اليمين إلزاحة المركبات بطيئة السرعة المنعطفة إلى اليمين من مجرى 

 لى اليمين،ين المركبات المنعطفة إحركة السير الرئيس، ولتوفير مسرب إضافي مخصص لحركة وتخز 

وحيثما كان حجم االنعطاف إلى اليمين كثيفا، فإن إزاحة المركبات المنعطفة من مجرى حركة السير 

، ويصمم نصف قطر زيل السبب األساس لحوادث االصطدام في الخلف عند التقاطعاتتيمكن أيضا أن 

ة توجيه نموذجية يعمل 13-3شكل ويبين ال  .م 10المنحنى المركبة التصميمية ويفضل أال يقل عن 

  .يمينا لحركة االنعطاف نحو اليمين والمسرب المساعد لالنعطاف

  

   (Design of Left Turn Lanes)تصميم مسارب االنعطاف إلى اليسار  2-7-2- 3



 

إن الغرض من وجود مسرب انعطاف إلى اليسار هو إزاحة مركبات متوقفة أو مركبات متحركة بصورة 

وبالتالي إزالة  سير العابرة للتقاطع بشكل مستقيميسار من مجرى حركة البطيئة تريد االنعطاف إلى ال

يسهل ويسرع مرور حركة المرور العابرة وهذا   .االصطدام الخلفية عند التقاطعات السبب الرئيس لحوادث

سعة أو بشكل مستقيم، ويحمي وينظم حركة المرور المنعطفة، ويحسن مستوى السالمة المرورية، ويزيد 

وتزداد فوائد السالمة واألمان لمسارب االنعطاف إلى اليسار مع السرعة  التقاطع االستيعابية،طاقة 

  .دام الخلفيةالتصميمية للطريق، ألنها تخفض بصورة كبيرة إمكانية وقوع حوادث االصط

  

. متر 3.6تجميعية أن يكون عرض مسرب االنعطاف يسارا في الطرق الشريانية أو ال بالمستوجومن 

وتعتمد . متر 3.0يمكن أن يستخدم عرض أقل لمسرب االنعطاف يسارا ليصل إلى  ظروف معينةوفي 

، على حجم حركة المركبات المنعطفة 14-3أطوال مسارب االنعطاف يسارا، كما هو مبين في الشكل 

عطاف ويختلف طول المسافة المستقيمة االنتقالية المطلوبة لتشكيل مسرب االن ،يسارا والسرعة التصميمية

نصف قطر المنحنى فيصمم حسب المركبة التصميمية ويفضل أال  أما.يسارا باختالف السرعة التصميمية

  .م 12.5يقل عن 
 
 التنفيذ 3-3

 
تنطبــق كــذلك ) 4-2، 3-2(إن معظــم القضــايا المطروحــة فــي بنــدي التنفيــذ والصــيانة فــي الفصــل الثــاني 

: مور الجـديرة باالهتمـام فـي تنفيـذ تقاطعـات الطـرقمن األلتنفيذ والصيانة في الفصل الحالي، و على بندي ا

ومراقبــة معــايير ومراحــل التنفيــذ خاصــة ) shop drawings(الحثيثــة للتصــاميم التنفيذيــة  ةضــرورة المتابعــ

لضمان انتقال سلس للمركبات خالل التقاطع وتصريف مياه األمطار بشكل فعال، أما بخصـوص السـالمة 

  .لتطرق لها في بند الصيانةالمرورية خالل التنفيذ فيتم ا
    

 

  التشغيل 3-2

إن تشغيل التقاطعات يتشابك مع بند تصميم التقاطعات في العديد من األمور خاصة إلعادة تصميم 

التقاطعات بناء على دراسات مرورية، حيث إن تشغيل التقاطعات يتطلب معرفة عناصر التحكم المروري 

  .الذي يجب استخدامه على التقاطعات

  

  



 

  

 -

  

  

وجود عدم جزر الزاوية الجانبية التي تبين إزاحة الجزيرة لتوفير هامش جانبي في حالتي : 12-3 كلش

  .، على الترتيبأو وجود أكتاف للطريق المنعطفة إلى اليمين



 

  
  

  

  

  

  ايمين لالنعطافنحو اليمين والمسارب المساعدة  لالنعطافتوجيه النموذجي ال: 13-3شكل 
  

  

  يسارا نحو اليسار والمسارب المساعدة لالنعطاف التوجيه النموذجي لالنعطاف: 14-3شكل 



 

  التحكم المروري على التقاطعات 3-4-1

  :فيما يلي ترتيب هرمي للتحكم المروري على التقاطعات 

عـات هـذه التقاط:  (basic rules of the road)علـى التقاطعـات ألولوية المـرورالقوانين األساسية  .1

ن األوليـة للمركبـات التـي وهي تقاطعات لشوارع فرعيـة، حيـث إ بدون أي عناصر تحكم مروري

األوليــة وصــلت المركبــات للتقاطعــات فــي نفــس الفتــرة تقريبــا فتكــون  إذاتصــل التقــاطع أوال، أمــا 

 Stop)قفمثل يمكن إبقاء هذه التقاطعات بدون شواخص مرورية و  للمركبة على يمين السائق،

Sign)   أو أعـــط حـــق األوليـــةYield Sign)( ذا كانـــت الشـــوارع المتقاطعـــة ذات ســـرعة إ فقـــط

منخفضــة وحجــم مــروري مــنخفض جــدا، ولــديها مســافة رؤيــة كافيــة مــن كافــة االتجاهــات المقبلــة 

 ).مجال الرؤية عند التقاطعات: 2-2-3أنظر قسم (على التقاطع 

إنـه لمـن المفضـل دائمـا : )Yield Sign(أو أعـط حـق األوليـة  )Stop Sign(اسـتخدام إشـارة قـف  .2

لــم يحقـــق  وٕاذابــأن ال تبقــى تقاطعـــات بــدون شـــواخص أو إشــارات ضــوئية تحـــدد أوليــة المـــرور 

تقــاطع شــروط تركيــب إشــارات ضــوئية مروريــة فيجــب أن تســتخدم شــواخص قــف أو أعــط حــق 

  :األولية على الشوارع الفرعية، وفيما يلي تحديد شروط كل منهما

ولـيس شـاخص (يتم اعتماد شاخص قـف علـى الطـرق الفرعيـة : )Stop Sign(شاخص قف  . أ

 :من الشروط التالية أيعند تحقيق ) أعط حق األولية

 .مسارب أو أكثر ةن الطريق الرئيسي ذات أربعكاما  إذا .1

 .ما كانت السرعة على الطريق الرئيسية عالية إذا .2

 .اكان حجم المرور على الطريق الرئيسي عالي إذا .3

ــ إذا .4 حــوادث بزوايــا قريبــة مــن  ســيمات هنــاك أعــداد كبيــرة مــن حــوادث الســير ال مــا كان

 .القائمة

أنظــر قســم (كانــت مســافة الرؤيــة غيــر كافيــة للمركبــات القادمــة مــن الشــارع الفرعــي  إذا .5

 ).مجال الرؤية عند التقاطعات: 3-2-2

ية على الطرق و وليتم اعتماد شاخص حق األ: )Yield Sign(شاخص أعط حق األولية  . ب

 :الشروط التالية جميعالفرعية القاطعة لطريق رئيسي عند تحقيق 

 .)أو مسرب واحد باتجاه واحد(كان الطريق الرئيسي ذات مسربين  إذا .1

 .كان الطريق الرئيسي ذات سرعة منخفضة إذا .2

 .كان الطريق الرئيسي ذات حجم مروري منخفض إذا .3

 .ادث الزوايا القائمةلم يكن هناك حالة غير عادية لحوادث السير خاصة حو  إذا .4



 

-2-3أنظر قسم (كانت مسافة الرؤية للمركبات القادمة من الشوارع الفرعية كافية  إذا .5

 ).مجال الرؤية عند التقاطعات: 2

كمــا يــتم اســتخدام شــاخص أعــط حــق األوليــة للمركبــات الداخلــة للــدوار وكــذلك المركبــات المنعطفــة يمينــا 

  .مسرب انعطاف مفصول بجزيرة مروريةب

شــروط لتركيــب إشــارات ضــوئية مروريــة منهــا حركــة عاليــة هنــاك : شــارات الضــوئية المروريــةاإل .3

للمركبــات أو حركــة عاليــة للمشــاة، أو أعــداد مرتفعــة مــن حــوادث الطــرق وغيرهــا وهــذه المعــايير 

 Manual on(مختلفــة مــن بلــد إلــى آخــر ويمكــن االسترشــاد بمعــايير المواصــفات األمريكيــة 

Uniform Traffic Control Devices- MUTCD( الــــــرابط التــــــالي حســــــب: 

http://mutcd.fhwa.dot.gov/ 

للوصـل بـين  )Ramps(يـتم اسـتخدام الجسـور والوصـالت : )Interchanges( ةالتبديليالتقاطعات  .4

لـى اإلشـارات الضـوئية أو طريقين ويتم استخدام هذا النوع من التقاطعات عنـد تزايـد االزدحـام ع

 .في حالة تقاطعات الطرق السريعة

  تقاطعات اإلشارات الضوئية المرورية 3-4-2

 وتؤثر بشكل مباشر ،إن لتقاطعات اإلشارات الضوئية المرورية أهمية بالغة في مرحلة التشغيل

ت وفيمـــا يلـــي بعـــض األمـــور التـــي تهـــم الســـالمة المروريـــة فـــي تقاطعـــافـــي الســـالمة المروريـــة، 

  :اإلشارات الضوئية المرورية

يمكــن (يجــب أن يكــون وقــت الضــوء األصــفر كافيــا للتوقــف اآلمــن حســب المواصــفات المتبعــة  .1

لتصــميم اإلشــارات الضــوئية  (ITE)اســتخدام معــايير مؤسســة مهندســي المواصــالت األمريكيــة 

ن ســـائقو ســـالمة المروريـــة حيـــث يســـتغل الســـاعد الي، ولكـــن زيـــادة الوقـــت األصـــفر ال )المروريـــة

وبالتـــالي عـــدم وثـــوق الســـائقين بضـــرورة التوقـــف عنـــد ظهـــور الضـــوء الوقـــت اإلضـــافي المتـــاح 

  .األصفر

ولكــن ألول  ديجــب أن تكــون عدســات اإلشــارات الضــوئية المروريــة واضــحة لــيس فقــط مــن بعيــ .2

، المركبــة الحرجــة هــي التــي لــديها أقــل ارتفــاع )Stop Line(مركبــة متوقفــة علــى خــط الوقــوف 

 .عين السائق عن سطح األرضلمستوى 

ما كانت الشمس تشرق أو تغيب مقابل عدسـات اإلشـارات الضـوئية المروريـة فضـروري أن  إذا .3

 .)shade cap(و لها تغطية جزئية من الشمس /تكون قوة إنارة العدسات قوية أو

 هــة للتقــاطعجالمختلفــة للطــرق المت األوقــاتلــم يكــن هنــاك معرفــة دقيقــة بحجــم المــرور فــي  إذا .4

http://mutcd.fhwa.dot.gov/�
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علـى الطـرق الفرعيـة المؤديـة  )sensors(يفضل أن تكون لإلشارات الضوئية المروريـة مجسـات 

ومـــن خـــالل هـــذا النـــوع مـــن . )semi-actuated(" شـــبه مستشـــعر"اإلشـــارة ن نـــوع أللتقـــاطع، أي 

بدون وجود  )approach(اإلشارات الضوئية المرورية ال يمكن االنتظار في متجه نحو التقاطع 

، علــى الضــوء األحمــر ةنتظــر المة باالتجاهــات األخــرى المعارضــة لحركــة المركبــة مركبــات عــابر 

) المعاكس هاالتجابدون وجود مركبة في (وعليه فإن االنتظار بدون سبب مقنع للسائق المنتظر

اإلشـارة الحمـراء فـي مثـل  لسير بشكل عام وزيادة مخالفـات عبـوريؤدي إلى عدم الثقة بقوانين ا

 .هذه الظروف

تعنــي إمكانيــة االلتفــاف نحــو اليمــين خــالل فتــرة اإلشــارة الغمــاز لليمــين  األصــفرالســهم  إشــارة .5

الحمراء علـى أن يعطـي سـائق المركبـة الملتفـة يمينـا حـق األوليـة للسـيارات األخـرى قبـل عمليـة 

امتحــان  فــي يشــار لــه بحيــث، للســائقين اواضــحهــذا المعنــى كــون ييجــب أن و  لليمــين،االلتفــاف 

  .ة النظريةالمرور للسياق

سـائقين وتعطـي وقـت كـاف للمشـاة إن إشارات المرور للمشاة يجب أن تكون واضحة للمشاة وال .6

بــدون وقــت لالنتظــار علــى (الطريــق ومفضــل علــى دفعــة واحــدة ولــيس علــى مــرحلتين  لعبــور

 ).الجزيرة الفاصلة

ا دلـــت ضـــرورة إنـــارة التقاطعـــات التـــي توجـــد عليهـــا حركـــة ملموســـة للمشـــاة لـــيال خاصـــة إذا مـــ .7

 .دراسات حوادث الطرق على وجود نسبة عالية لحوادث الدهس ليال

ضــرورة وجــود شــواخص قــف أو أعــط حــق األوليــة علــى االتجاهــات الفرعيــة للتقاطعــات التــي  .8

يوجــد فيهــا إشــارات ضــوئية مروريــة وذلــك لتفــادي أي ســوء فهــم يــؤدي إلــى حــوادث فــي حالــة 

 :هرمية التزام السائق تكون بالتسلسل التاليعلما بأن . تعطل اإلشارات الضوئية المرورية

 اتباع تعليمات شرطة المرور . أ

 اتباع اإلشارة الضوئية المرورية عند عملها . ب

 اتباع الشواخص المرورية عند تعطل اإلشارة المرورية . ت

، )critical lane volume(عمـــل دراســـات دوريـــة لحجـــم المـــرور الحـــرج لكـــل اتجـــاه ضـــرورة  .9

 .للتقاطع، وحوادث الطرقوسرعات المركبات المتجه 

التأكــد مــن مراقبــة قــوانين الســير علــى التقاطعــات خاصــة االلتــزام باإلشــارات الضــوئية ضــرورة  .10

قريبــا مــن التقاطعــات وفــي األمــاكن   (car parking)الســيارات وتوقــف المروريــة وعــدم وقــوف

  .الممنوعة

  



 

  2 (Sight Distance at Intersections)مجال الرؤية عند التقاطعات  3-4-3

يدركوا وجود مركبات تتعارض مع  السماح للسائقين بأن هو مجال الرؤية عند التقاطعات الهدف من

أو تعديل سرعة المركبة لتفادي االصطدام عند  اآلمن لتوقفللسائق ل الوقتويوفر مجال الرؤية  ،حركتهم

الذي يحصل توفيره  الرؤيةوهناك عدد من الحاالت التي عادة ما يجري دراستها وتتصل بمجال . التقاطع

تقاطع والحركة التي يجري ويعتمد ذلك على نوع التحكم والضبط المروري على ال عند التقاطعات،

  :والحاالت األكثر شيوعا هيدراستها، 

   (No Control on any Approach)تقاطعات دون تحكم ألي طريق مقترب : الحالة أ •

 Stop Control on) قف على الطريق الثانويتقاطعات مع تحكم من خالل شاخص : الحالة ب •
Minor Road)   

 تقاطعات مع تحكم من خالل شاخص إعطاء حق األولوية على الطريق الثانوي: الحالة ج •
(Yield Control on Minor Road)   

  

وعند الدوارات، وحالة  طعات التي تحكمها إشارات مرورية،وهناك حاالت أخرى كتلك المتصلة بالتقا

  جعافي مر  التوسع بهذا الموضوعويمكن . ف نحو اليسار من الطريق الرئيساالنعطا
 AASHTO, 2011 and Awadallah, 2009).(   
  

  (Intersection Sight Triangle)مثلث الرؤية عند التقاطع  4-3-1- 3

تعرف مثلثات الرؤية الواضحة على أنها الحيز على طول أذرع الطرق المقتربة من التقاطع، تلك التي 

. أن تكون خالية من أي عوائق يمكن أن تحجب نظر مستخدم الطريق عن حركة السير القادمةينبغي 

وتعتمد أبعاد المثلث على سرعة التصميم للطرق المتقاطعة، ونوع السيطرة على حركة المرور عند 

ند ويستخدم نوعان من مثلثات الرؤية الواضحة ع. التقاطع، إضافة إلى الميل والعرض للطرق المتقاطعة

وتكون مثلثات الرؤية للدخول قابلة للتطبيق . مثلثات الرؤية للدخول ومثلثات الرؤية للمغادرة: كل تقاطع

عندما يكون السائق على الطريق الثانوي في حالة حركة، بينما تنطبق مثلثات الرؤية للمغادرة عندما تريد 

  .الطريق الثانوي أن تنطلق من وضع الوقوفعلى المركبة الموجودة 

  

  معرفة عوائق الرؤية في داخل مثلثات الرؤية 4-3-2- 3

نظر السائق عن  هناك العديد من العوائق التي قد توجد داخل مثلث الرؤية والتي يمكن أن تحجب

 ستنادية،الجدران االوالحواجز الطولية، و األشجار، و وهذه العوائق تشمل المباني،  المركبات القادمة،

تصميم مسار الطريق في المستويين األفقي  حسباننبغي أيضا األخذ بالوي والمنحدرات أو الميول الجانبية،

                                                 
 AASHTO 2004جزء من ھذا المادة من  م اقتباست  2



 

وألغراض التصميم، يفترض أن تكون . والرأسي للطرق المتقاطعة، فضال عن أية عوائق بصرية أخرى

  .متر فوق الطريق، على افتراض أن مركبة التصميم هي السيارة الخاصة 1.05عين السائق على ارتفاع 

  

  (No Control on any Approach)ت دون تحكم تقاطعا: الحالة أ 4-3-3- 3

أي إشارة مرورية ضوئية، شاخص قف أو شاخص أعط (عندما ال تكون هناك أداة تحكم بحركة السير 

تضبط الحركة على التقاطعات، فإنه يتوجب على السائقين المقتربين من التقاطع من أي ) حق األولوية

رضة المحتملة، وأن يعطوا الوقت الكافي من أجل الوقوف قبل اتجاه أن يتمكنوا من رؤية المركبات المتعا

  .الوصول إلى التقاطع

  

، يتشكل مثلث الرؤية للتقاطع من مسافة الرؤية على طول الطريق 15-3وكما هو موضح في الشكل 

إن ). ويشار إليها بالمسافة ب(ومسافة الرؤية على طول الطريق الرئيس ) ويشار إليها بالمسافة أ(الثانوي 

هذه المسافات التي تعتمد على سرعة التصميم تستند إلى المسافة التي يتم قطعها، حيث يدرك السائق 

 بإيقافالمقترب وجود مركبة قد تتعارض مع حركة مركبته، ويقوم بردة فعل تجاه هذه المركبة ويقوم 

. ميم على أي منهماطول أي من المسافتين أ و ب إستنادا إلى سرعة التص 2- 3ويبين الجدول . مركبته

قاطعا لطريق رئيس ذي سرعة ، فإن ت2-3فعلى سبيل المثال، واعتمادا على القيم الواردة في الجدول 

الساعة يتطلب /كم 40تصل إلى  عة مع طريق ثانوي ذي سرعة تصميمالسا/كم 65تصل إلى  تصميم

مترا للطريق الثانوي، وٕاذا  35بـ مترا للطريق الرئيس و  60مسافة للرؤية يحددها مجال الرؤية للتقاطع بـ 

مترا للميل الهابط و  39، فإن مجال الرؤية للتقاطع سيكون حوالي %6كان الطريق الثانوي ذو ميل قدره 

  .مترا للميل الصاعد 32
 
 (Stop Control on Minor Street)التحكم من خالل الوقوف على الشارع الثانوي : الحالة ب 4- 3-4-3

، يجب على 16-3شكل خصة قف على الطريق الثانوي، كما هو مبين في العند التقاطع الذي تحكمه شا

من أي  السائق المتوقف على الطريق الثانوي أن يتمكن من رؤية المركبات المقتربة على الطريق الرئيس

ويكون ذراع مثلث . اتجاه وبمسافة كافية للسماح بالقيام بمناورات العبور أو االنعطاف من الطريق الثانوي

للمركبات  "أن"والبعد  للمركبات المقتربة من اليسار "أر"البعد (ؤية للتقاطع على الطريق الثانوي الر 

إضافة للمسافة الكائنة بين ) م 2.4(، وهي المسافة بين عين السائق ومقدمة المركبة )المقتربة من اليمين

طريق إلى منتصف المسرب والمسافة من حافة رصفة ال) م 2.1(مقدمة المركبة إلى حافة رصفة الطريق 

، والمسافة من حافة رصفة للمركبات المقتربة من اليسار) م 6.25(أو ما مجموعه  )م 1.75(القريب 

على  للمركبات المقتربة من اليمين) م 9.9(أو ما مجموعه  متر 5.4الطريق إلى منتصف المسرب البعيد 

سافة الرؤية للتقاطع على طول الطريق طريق ذات مسربين، ويكون ذراع المثلث للطريق الرئيس هو م



 

طول أي من المسافة ب لحالة االنعطاف إلى اليمين أو لحالة  3-3ويبين الجدول ). البعد ب(الرئيس 

 ساعة على/كم 70 لسرعة تصميمفمثال .  لسيارات الركاب السير بشكل مستقيماالنعطاف يسارا أو 

 مستقيم السير بشكل لالنعطاف إلى اليمين أو) البعد ب(الطريق الرئيس، تكون مسافة الرؤية عند التقاطع 

  .3-3م حسب الجدول  150، ولالنعطاف إلى اليسار هي م 130هي 
  

  

  

 

  مثلث الرؤية للحالة أ، مثلثات رؤية الدخول: 15-3شكل 
  
  
  (Yield Control on Minor Road)التحكم من خالل إعطاء حق األولوية : الحالة ج 4-3-5- 3

تي يكون فيها التحكم من خالل وضع شاخصة على الطريق الثانوي إلعطاء حق عند التقاطعات ال

األولوية، يسمح للسائقين بدخول أو عبور الطريق الرئيس دون توقف، شرط أن ال تكون هناك مركبات 

وعموما تحتاج الطرق المقتربة من تقاطع ما والتي تحكمها شاخصة إعطاء حق . متعارضة محتملة

وللتقاطعات ذات . لرؤية أكثر من ذلك في حال الطرق المقتربة التي تحكمها شاخصة قفاألولوية مجاال ل

األذرع األربعة، التي يحدث التحكم فيها من خالل شاخصة موضوعة على الطريق الثانوي إلعطاء حق 

 األولوية، ينبغي توفير زوجين منفصلين من مثلثات الرؤية المقتربة؛ األول الستيعاب عبور الطريق 
   



 

والطريق ) أ المسافة(طول أي من مسافتي الرؤية للحالة أ على طول الطريق الثانوي : 2-3جدول 

  ستنادا إلى سرعة التصميم ا) المسافة ب(الرئيس 

  المسافة أ أو ب

  )متر(

  سرعة التصميم

  )ساعة/كم(

20 20 

25 30 

35 40 

45 50 

55 60 

65 70 

75 80 

90 90 

105 100 

120 110 

135 120 

  

  :م المعامالت المبينة أدناهتستخد% 3جاوز ميل الطريق المقترب عندما يت: مالحظة

 ميل الطريق المقترب
سرعة التصميم 

 4+ 5+  6+  )ساعة/كم(
 3-من 

 3+إلى 
-4 -5 -6 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 20 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 30 

0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 40 

0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 50 

0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 60 

0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 70 

0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 80 

0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 90 

0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 100 

0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 110 

0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 120 

  



 

 
  

  

 

  لحالة ب، مثلث رؤية المغادرةلرؤية المثلث : 16-3شكل 

  

وينبغي فحص كل من مثلثي الرؤية . الرئيس بشكل مستقيم، واآلخر الستيعاب االنعطاف يسارا ويمينا

 إعطاء"أما التقاطعات ذات الثالثة أذرع التي تحكمها شاخصة . للتأكد فيما إذا كانت هناك عوائق للرؤية

على الطريق الثانوي، فهناك حاجة فقط لفحص مثلثات الرؤية الستيعاب االنعطاف يسارا " حق األولوية

الطريق الثانوي ذات الصلة بمثلثات الرؤية، فيما يوضح  أذرع الطريق الرئيس 17- 3ويبين الشكل . ويمينا

رئيس لهذه الطريق ال طول أي من المسافتين أ و ب استنادا إلى سرعة التصميم على 4-3ويبين الجدول 

  .الحالة
  

  الصيانة 3-2

 :هناك أهمية بالغة للصيانة في التقاطعات ال سيما في الجوانب التالية

  

  



 

والطريق ) المسافة أ(على طول الطريق الثانوي  بللحالة طول أي من مسافتي الرؤية : 3-3جدول 

  بلسيارات الركااستنادا إلى سرعة التصميم على الطريق الرئيس ) المسافة ب(الرئيس 
إلى  لالنعطاف الطريق الرئيس

أو السير بشكل مستقيم  اليمين

 )ب، متر(

الطريق الرئيس 

إلى اليسار  لالنعطاف

 )ب، متر(

الطريق الثانوي للمركبات 

، رأ(المقتربة من اليسار 

 )متر

الطريق الثانوي للمركبات 

، نأ(المقتربة من اليمين 

 )متر

سرعة التصميم على 

  الطريق الرئيس

 )ساعة/كم(

40 45 6.25 9.90 20 

55 65 6.25 9.90 30 

75 85 6.25 9.90 40 

95 105 6.25 9.90 50 

110 130 6.25 9.90 60 

130 150 6.25 9.90 70 

145 170 6.25 9.90 80 

165 190 6.25 9.90 90  

185 210 6.25 9.90 100 

200 230 6.25 9.90 110 

220 255 6.25 9.90 120 

مسربين، بافتراض عدم وجود ميل، أو  ب التي تعبر أو تنعطف نحو طريق ذيات الرؤية المبينة في الشكل هي لسيارات الركاأذرع مثلث: مالحظة

عدد  وعندما يكون الطريق الرئيس ذا% 3 أما في الحاالت األخرى، عند وجود ميول أكبر من%. 3وجود ميل طفيف لجميع المداخل يصل حتى 

  ).AASHTO )2004إنه ينبغي إعادة احتساب مسافات الرؤية باستخدام المعادالت المبينة في ثنين، فيتجاوز امن المسارب 

  

 .للشواخص الموجودة على التقاطعات بشكل دوري) خاصة العاكسية(التأكد من وجود وصالحية  .1

 .التأكد من تغيير أي لمبة إشارة ضوئية معطلة في أقرب وقت .2

 .المرورية، وعمل اإلشارات الضوئية بشكل عامالتأكد من عمل مجسات اإلشارات الضوئية  .3

 .التأكد من عمل اإلنارة .4

  .(skid resistance)التأكد من صالحية الرصفة، خاصة مقاومة تزحلق المركبات  .5

، خاصــة تقلــيم أغصــان )approaches(لتقــاطع اد مــن اســتمرار تــوفر مــدى رؤيــة كــاف لمتجهــات التأكــ .6

 .األشجار

    .لتحكم المروري المؤقت في مناطق العمللمة ضرورة االلتزام بقواعد السال  .7

  

  



 

 
  

  

  

  

  

  

  لحالة ج لرؤية المثلث : 17-3شكل 

  



 

والطريق ) أ المسافة(على طول الطريق الثانوي  جللحالة طول أي من مسافتي الرؤية : 4-3جدول 

  ستنادا إلى سرعة التصميم على الطريق الرئيسا) المسافة ب(الرئيس 

يمينًا أو  االنعطافية في حالة مسافات مثلثات الرؤ 

 )متر(يسارا دون توقف 

مسافات مثلثات الرؤية في حالة العبور بشكل 

 )متر(مستقيم دون توقف 
سرعة التصميم على 

  الطريق الرئيس

  )ساعة/كم(
ب، (الطريق الثانوي     

 )متر

الطريق الثانوي       

 )أ، متر(

ب، (الطريق الثانوي     

 )متر

       الطريق الثانوي

 )أ، متر(

45 25 40 25 20 

70 25 55 30 30 

90 25 75 40 40 

115 25 95 50 50 

135 25 110 60 60 

160 25 130 70 70 

180 25 145 85 80 

205 25 165 100 90 

225 25 185 115 100 

245 25 200 130 110 

270 25 220 160 120 

  :مالحظة

مسربين، بافتراض عدم وجود ميل، أو  ب التي تعبر أو تنعطف نحو طريق ذيشكل هي لسيارات الركاأذرع مثلثات الرؤية المبينة في ال -  أ

وعندما يكون الطريق الرئيس % 3أما في الحاالت األخرى، عند وجود ميول أكبر من %. 3وجود ميل طفيف لجميع المداخل يصل حتى 

  ).AASHTO )2004مسافات الرؤية باستخدام المعادالت المبينة في ثنين، فإنه ينبغي إعادة احتساب اعدد من المسارب يتجاوز  اذ

 سرعات التصميم على الطريق الثانويكون توعندما  .ساعة على الطريق الثانوي/كم 80-30األطوال تم احتسابها لسرعات تصميم من  - ب

 ).AASHTO )2004 ، فإنه ينبغي إعادة احتساب مسافات الرؤية باستخدام المعادالت المبينة فيمختلفة عن ذلك

  



 

  رابعالفصل ال

 مركباتال مواقف

 ، الشاحنات، والنقل العامالسياراتالتخطيط لمواقف  4-1
 

 تخطيط مواقف السيارات  1-1- 4

غالبا ما تكون السيارات الخاصة متوقفة أكثر من عشرين ساعة في اليوم، لذا يتوجب وجود أماكن كافية 

التخطيط لتوفير المواقف  عدمإن . العمل وغيرهاللوقوف عند السكن وفي األماكن التجارية وأماكن 

 :يؤدي إلى ضمن المخططات الهيكليةالالزمة 

 .هبوط قيمة العقارات التي ال يتوفر في محيطها مواقف كافية .1

 .تفاقم االزدحامات المرورية وخسارة الوقت في البحث عن مواقف .2

 .زيادة تكاليف الوقوف بشكل عام .3

باإلضافة ) on-street parking(ير مواقف مالئمة على الشارع كذلك يجب أن يحقق التخطيط توف

  )off-street parking(الشارع  بعيدا عنإلى مواقف 

  

 تخطيط مواقف الشاحنات 4-1-2

يكون هذا مطلوب من  شاحناتهم، وبشكل عامل مواقفالشاحنات يجب أن يوفروا  شركات وأصحابالإن 

ام مواقف السيارات على الشوارع العامة، ال في ويجب أن ال يسمح للشاحنات باستخد القطاع الخاص،

الشاحنات في الشوارع العامة يشكل خطرا على السالمة  إن ايقاف. وال في األماكن التجاريةأماكن السكن 

  .المرورية

 
 مواقف النقل العامتخطيط  4-1-1

 نقل العامالإن توقف مركبات  الشوارع بمحاذاة مسارب الحركة، علىيجب التخطيط لمواقف النقل العام 

في مسار الحركة يشكل خطرا على السالمة المرورية خاصة االصطدام من ) وسيارات عموميةحافالت (

فقط في المواقف المخصصة لها  إلزام مركبات النقل العام بالتوقفويجب  ،)rear-end accidents(الخلف 



 

ي وسط المدن ومحطات وكذلك ضرورة تخصيص محطات لمواقف النقل العام ف ،لتحميل وتنزيل الركاب

 .بعيدا عن وسط المدن) bus storage area(لمواقف تخزين حافالت النقل العام 

 
 ، الشاحنات، والنقل العامالسيارات تصميم مواقف 4-2

 
  السيارات مواقفتصميم  4-2-1

عن الطريق  ، أو بعيدة(On-Street Parking)على أنها مواقف بمحاذاة الطريق  السياراتمواقف تصنف 

(Off-Street Parking)،  حارات خاصةبجانب الطريق، تصنف على أنها  السياراتمواقف وعندما تكون 

 السياراتمواقف أما . السيارات بإيقافخليج خاص مواقف ضمن أو  محاذية لمسارب الحركةبالمواقف 

 ضمن مبنىمواقف أو  مواقف سطحية تنشأ على مستوى سطح األرضالبعيدة عن الطريق، فهي تصنف 

وتتصل بسطح األرض عن طريق منحدرات مناسبة  ، يشكل الموقف فيه طابقا أو أكثراألدوار متعدد

  .للدخول أو الخروج

   

التصميم ما يتصل باألبعاد عند  بالحسبانويؤخذ  تصنيف المواقف،حسب السيارات  تصمم مواقف

بما في ذلك  رها، والسعةغيمتطلبات دوران السيارات والميول و و  وعرضها، طول المواقف من ةهندسيال

بما  ، والسالمة المروريةومتطلبات الحركة الفعالة التأثير على سعة الطريق المجاورة، والتشغيل المروري

في ذلك احتمال حصول الحوادث المرورية للمركبات والمشاة، فضال عن المتطلبات الخاصة بالسائقين 

  . المقعدين

  

توفير حارات لوقوف السيارات  يجري  :(Parking Lanes)تصميم حارات وقوف السيارات  2-1-1- 4

بوصفها جزءا من عرض الطريق المعبد وبمحاذاة مسارب الحركة في المناطق الحضرية في كثير من 

  .األحيان، ما يسهل الوصول إلى األراضي والمرافق المجاورة للطريق

  

األنماط من أكثر  سيراللحركة  موازيةمواقف على شكل  السياراتحارات لوقوف توفير نمط  ديع

تصميم  عند وصىيو . األرصفةبين مسارب الحركة و التي توجد  السياراتتصميم مواقف  المستخدمة في

  :يما يل مراعاةحارات وقوف السيارات 

  م 12.0المسافة من تقاطع الطرق وأول سيارة ال تقل عن  .1

  .م 6.0وأول سيارة ال تقل عن المشاة  معابرالمسافة بين  .2

  .م 6.0الموازية هي  خصصة لوقوف السيارة الواحدة في المواقفالمسافة الم .3



 

 موازبوقوف السيارات بشكل يسمح ، التي في اتجاه واحدالمنطقة المعبدة الحد األدنى لعرض  .4

 لمواقفعرض حارة ايشمل (االتجاه ذلك في  م 5.5 ، هوإلى جانب األرصفةلحركة السير 

  ).حركة السياراتوعرض مسرب 

  

القيام بها عادة  ب الحركة، فضال عن عمليات المناورة التي يجريبمحاذاة مسار  السياراترات إن وجود حا

ولتقليل ذلك . وقوع حوادث المرور إليقاف المركبة أو للخروج من مكان الوقوف، تؤدي إلى زيادة احتمال

-4ضح الشكل يو و ، السيارات وللحيز المخصص لوقوف المركبةوقوف  لحارة مالئمةعاد يتوجب توفير أب

  .حارات مواقف السيارات على طول الطريق 1

  

لضيق العرض المعبد للطريق، فقد يوفر حيز  السياراتتوفير حارات وقوف من  وفي حال عدم التمكن

لرصيف المشاة، وذلك من خالل توفير خليج خاص  السيارات ضمن العرض المخصص أصالإليقاف 

ويحافظ  ويقلص من حدتها حوادث المرور وقوعل من احتمال ما قد يسهم في التقليم، السياراتبإيقاف 

إال أنه يتوجب التأكد من بقاء عرض مناسب لمرور المشاة على الجزء المتبقي من على سعة الطريق، 

ويبين  دفقات قليلة من المشاة،األدنى في حال مرور ت هحدفي م  1.2الرصيف، بما ال يقل عن حوالي 

   .السياراتخالل خليج خاص بإيقاف التي توفر من  ياراتالسمواقف  راتاح 2-4الشكل 

  

نجد أن في الحاالت التي يراد فيها توفير أماكن أكثر إليقاف السيارات، وعند وجود  ،ومن جهة أخرى

 السياراتإيقاف ه يمكن توفير أماكن فإن ،المرور من حركةمحدودة أحجام و وكبير للطريق مالئم عرض 

قد يؤدي زاوية قائمة، إال أن هذا على زاوية حادة أو مائلة مواقف لحركة، أي بشكل غير مواز لمسارات ا

لذا  المرور ويقلل السعة المرورية لمسارب الطريق المجاورة لحارة المواقف، إلى زيادة فرص وقوع حوادث

  .لى زاوية حادةمواقف السيارات ع 3-4ويوضح الشكل  محبذ،فإن هذا النمط من مواقف السيارات غير 
 

 حركة على السلبي وبشكل عام، ال يحبذ إيقاف السيارات على طول الطرق الشريانية، وذلك بسبب التأثير

فإن عرض حارة وقوف  ف السيارات على الطريق الشريانيةوعند السماح بإيقا ،المرور والسالمة المرورية

أما . طريق التجميعي، وكذلك الحال على الم في حده األدنى 2.4كون بمقدار السيارات يوصى بأن ي

  . م في حده األدنى 2.2الطريق المحلي، فإن عرض حارة وقوف السيارات يوصى بأن يكون بمقدار 
 
 

  

  



 

  

  

  

  

  

  حارات مواقف السيارات على طول الطريق: 1-4شكل   
  

  

  

  

  بذلكخالل توفير خليج خاص من حارات مواقف السيارات : 2-4شكل 



 

  

  
  

  

  
  
  

  

  .على زاوية حادة اتالسيار مواقف  :3-4شكل 
  

يتطلب تصميم المواقف السطحية  :(Design of Parking Lots)تصميم المواقف السطحية  2-1-2- 4

وزاوية االنحراف، وكذلك تصميم حركة  أبعاد المواقفبشكل مالئم، وتصميم المداخل والمخارج تصميم 

دوران السيارات دون ل مناسبةال بعادذات األ المنحنيات، و المسارات السير داخل الموقف بما في ذلك

 إليهداخل الموقف وعند الدخول وبشكل سلس انعطافها بأمان ، ولتأمين حدوث أي معوقات مرورية

 .والخروج منه

  

 مداخل ومخارجتصميم لأمثلة لبعض المقترحات  4-4شكل يبين ال: المداخل والمخارجتصميم  .1

  :ما يلي المداخل والمخارجتصميم ، ويوصى بالسطحيةالمواقف 

أو  حركة المرور فيجب أن تكون المداخل والمخارج بعيدة عن تقاطعات الشوارع حتى ال تؤثر ي . أ

  .قد تقود إلى حوادث مرورية تتسبب بتعارضات إضافية

  .يجب أن تحقق المداخل والمخارج تجنب التعارض مع حركة المرور العادية في الشوارع . ب

 حالة ما إذا كان المدخل والمخرج معافي ، أما م 3.5يقل عرض المدخل أو المخرج عن ن ال أ . ت

 .م 8.0 فال يقل عرض الفتحة عن نفس المكانمن 

  

  :يوصى بمراعاة ما يلي: وزوايا االنحراف المواقفأبعاد تصميم  .2

ضمن سهولة ما ي )سيارة الركاب العادية(مساحة المخصصة للسيارة الواحدة يجب أن تؤمن ال . أ

للقيام بأكثر من مناورة ، دون الحاجة للموقف لمخصصةلهذه المساحة ا حركة السيارة عند دخولها

 .الموقفواحدة للدخول أو الخروج من 



 

، في حال تصميم الموقف لوقوف الركاب العادية ةسيار  موقفألبعاد الموصى بها  قيم المفضلةال . ب

 :تيآلالسيارات بزاوية انحراف، هي على النحو ا

  )م 5.0الحد األدنى (م  5.5= الطول  -

  )م2.5الحد األدنى (م  2.6= العرض  -

  :الركاب العادية ةسيار  موقفأبعاد  كونلحركة السير، تفي حالة الوقوف الموازي أما 

  )م 5.5الحد األدنى ( م 6.0 = الطول -

  )م 2.2الحد األدنى ( م2.6 = العرض -

  

  :يوصى بمراعاة ما يلي: منحنيات دوران السيارات .3

ن دوران السيارات وانعطافها بأمان داخل اضمول ،احدمروري و  اتجاه اذ ن المسارفي حال كا - أ

كما هو موضح (، يتوجب اختيار أنصاف أقطار الدوران والخروج منه إليهالموقف وعند الدخول 

 :تيكاآل) 5-4الشكل في 

 م7.3، المفضل م 6.1 نصف القطر الخارجيل الحد األدنى -

 م 2.6 الحد األدنى لنصف القطر الداخلي -

 م 3.5 = المنحنى المسار عند الحد األدنى لعرض -

ن دوران السيارات اضمول )6-4الشكل كما هو موضح في ( يناتجاه اذ في حال كون المسار  - ب

مناسبة ال بعاد، يتوجب اختيار األوانعطافها بأمان داخل الموقف وعند الدخول له والخروج منه

  :تياآلعلى النحو  ألنصاف أقطار الدوران

 م10.8، المفضل م 9.6 = خارجينصف القطر الل الحد األدنى -

 م 2.6 = الحد األدنى لنصف القطر الداخلي -

  م 7.0 = المنحنىالمسار عند الحد األدنى لعرض  -

 1.0( يزيـد الفاصل عن فالالمنحنى على الـمرور  اتجاهاتالفصل بين فضل ي ه الحالةوفي هذ

  ).م

  

  (Circulation)حركة السيارات داخل الموقفو  (Aisles)تصميم الممرات ) 4

  .باتجاهين حركة السياراتفي حال كون المواقف مائلة بزاوية قائمة، تكون  .1

  .باتجاه واحد حركة السياراتفي حال كون المواقف مائلة بزاوية حادة، تكون  .2

  : ةتياآلالضوابط مراعاة مع  مراتللماألبعاد المناسبة تصمم  .3



 

زاوية انحراف عالقة ب تجاه واحد ذاالتي تكون فيها حركة السير بارات معرض الم أن يكون -أ

   .1- 4الجدول حسب ما يبينه المواقف 

   عن  يناتجاهها حركة السير بفيالتي تكون المواقف في  راتميقل عرض الم ن اليجب أ -ب

  .م 6.00

 
  

  
  

  المواقف السطحية مداخل ومخارجتصميم لأمثلة لبعض المقترحات : 4-4شكل 

  

  

  



 

  

  
  

  مروري واحد اتجاه يذ لمسار السيارات دوران ىمنحن :5-4شكل 

 
  

  

  

 يناتجاه يذ لمسار دوران السيارات ىمنحن :6-4شكل 

  
  



 

  عالقة زاوية انحراف الموقف بعرض الممرات بين السيارات: 1-4جدول 

  زاويـة انحراف الموقف
  الحد األدنى لعرض ممر

 )متر( واحد اتجاه وذ 

  5.50 الموازي للرصيف

30◌ْ  4.50 

45 ْ◌ 4.50 

60 ْ◌ 5.50  

75◌ْ 6.60  

90◌ْ 7.20  

  

 (Multi-Story Parking Garages) تعددة األدوارتصميم المواقف م 2-1-3- 4

مروري واحتمال زدحام الوذلك لتقليل االعن التقاطعات،  ةبعيد مواقف متعددة األدوارالقع امو تختار 

السالمة المرورية ة بعددا من المعايير والضوابط ذات الصلويعرض الدليل  حصول حوادث مرورية،

  .ذوي االحتياجات الخاصةمواقف ، و تصميم المنحدراتو المواقف،  مداخل ومخارجتصميم وتشمل 

  

والمخارج للمواقف المداخل لمعرفة أماكن  7-4يسترشد بالشكل  :مداخل ومخارج المواقفتصميم  .1

ية عند الخروج من يؤخذ بالحسبان أماكن عبور المشاة وتوفر مسافة رؤية كافو  متعددة األدوار،

 .8- 4الموقف، كما هو موضح في الشكل 

  

نتقال من مستوى إلى لمائلة التي تمكن السيارات من االسطح اهي األ المنحدرات: المنحدراتتصميم  .2

ما  المنحدراتتصميم ويراعى في . آخر وتضمن نزول وصعود السيارات عليها بطريقة سليمة وآمنة

  :يلي

ا يستخدم للمداخل والمخارج بالموقف لتسهيل عملية الدخول والخروج مغالبا  المنحدر المستقيم  . أ

 نحدار عنزيادة ميل االأما عند  .%15ال يزيد ميل المنحدر عن ويجب أن ، ووضوح الرؤية

 الف، تهونهاي فيجب أن تكون هناك مرحلتا انتقال في بداية المنحدرفي حاالت استثنائية،  15%

وسيطة  انتقاليةم مع وجود مرحلة  5.0 يزيد طول أي منها عن وال% 15يزيد ميل أي منها عن 

عند استخدام أما  .9-4الشكل في كما هو موضح ، 18 %واصلة بينهما ال يزيد ميلها عن

 .%13 إلى 10 يكون ميل المنحدر بها بين ،المنحدرات للوصل بين أدوار الموقف فقط
 



 

  

  
  

  ددة األدواروالمخارج للمواقف متعالمداخل أماكن  :7-4شكل 

  

 %.8 إلى 5ها يكون بين عليمواقف للسيارات فإن الميل في حالة استخدام المنحدرات أما  . ب

واحد سواء للصعود أو  اتجاهال يزيد ميل المنحدر الحلزوني في الحلزوني،  عند استخدام المنحدر . ت

 .%12النزول عن 

  . 2-4لجدول ا فييجب تحقيق متطلبات الحد األدنى لعرض المنحدر، كما هو مبين  . ث

 . 2- 4الجدول  فييجب تحقيق متطلبات الحد األدنى لنصف قطر الدوران، كما هو مبين  . ج

لمداخل والمخارج وبخاصة لمنحدرات الأرضية في النتوءات كنزالق أن تستخدم موانع اإليفضل  . ح

 .لمنع انزالق السيارات عند الصعود والحد من سرعتها عند النزول
 

  



 

  

  
  

  
  عبور المشاة وتوفر مسافة رؤية كافية عند الخروج من الموقفأماكن :  8-4شكل 

  

  
  

  

  

  
  
  

  

  والوسطية )في بداية ونهاية المنحدر(نتقالية منحدر مستقيم ومراحله اال : 9-4شكل 

  

  

  

  



 

  بالموقف هاأنواع المنحدرات وأبعاد :2-4جدول 

  نوع المنحدر

الحد األدنى لعرض 

 اتجاهمنحدر في 

 )متر( واحد

ى لعرض الحد األدن

ين اتجاهمنحدر في 

 )متر( منفصلين

نصف القطر 

 الداخلي للمنحدر

  )متر(

نصف القطر 

 الخارجي للمنحدر

  )متر(

  ـ  ـ 7.32 3.66  مستقيم

  9.80  4.90  يمنحن
  10.40واحد  اتجاه 5.50واحد  اتجاه

  *15.30ان اتجاه  *5.50ان اتجاه

 اتجاهحلزوني ب

  عقارب الساعة
6.10 12.20 5.18  

  11.28واحد  اتجاه

  17.38ان اتجاه

 اتجاهحلزوني ب

معاكس لحركة 

  الساعة عقارب

وال يقل عن  4.57 

لحركة  3.96

  الصعود

9.14 5.18  

  9.57واحد  اتجاه

 14.32ان اتجاه

  .ين االتجاهالمنحنيات ذات  فيفصل حركة المرور ي* 

  

 (Circulation) ت داخل الموقفحركة السياراو  (Aisles)تصميم الممرات  .3

بشكل ينسجم مع الضوابط واإلرشادات  تعددة األدوارالمواقف محركة السيارات داخل ات و مر المتصمم 

 .لمواقف السطحيةالمبينة فيما يتصل بالموضوع ذاته ل
 
، لذوي االحتياجات الخاصةتصميم موقف  10-4ـوضح الشكل ي: مواقف ذوي االحتياجات الخاصة .4

  :يوصى بمراعاة ما يلي لذوي االحتياجات الخاصةقف ايم مو تصموعند 

من مساحة الموقف لذوي االحتياجات الخاصة على % 5يفضل أن ال تقل عن ص نسبة يتخص . أ

  . عن موقفينهم  يقل عدد المواقف المخصصة لن الأ

 : تيةوفقا للضوابط اآل حدد األبعاد التصميمية لمواقف ذوي االحتياجات الخاصةت . ب

 .م 5.5 =دنى لطول الموقف الحد األ •

   .م 3.6= عرض الموقف  •

تكون قريبة من و سهل الحركة فيها، تخصص أماكن مواقف ذوي االحتياجات الخاصة في أماكن ت . ت

  . المصاعد نم قريبةو المداخل الرئيسة في المباني 

وضع العالمة المميزة للموقف الخاص بذوي االحتياجات الخاصة للداللة على تخصيص تلك ت . ث

  . فقط ساحة لوقوف سيارات ذوي االحتياجات الخاصةالم



 

تزويد األرصفة المالصقة للمواقف المخصصة لذوي االحتياجات الخاصة بمنحدرات تسهل  . ج

  .ةسيار المن وٕالى تهم حرك

  
  

  

  

  والمنحدر في الرصيف المالصق للموقفلذوي االحتياجات الخاصة موقف  :10-4شكل 

 
 تصميم مواقف الشاحنات 2-2- 4

 
 off-street(واقف الشاحنات على الشوارع ولكن يجب أن تكون مواقفها خارج الشارع ال تصمم م

parking( المراجع، ويمكن االسترشاد بتصميم مواقف الشاحنات حسب (Highway Special 
Investigation Report: Truck Parking Areas. (2000) and City of Fresno Parking Manual 

(1987)).  
  
  



 

  واقف النقل العامم تصميم 2-3- 4

تصمم مواقف النقل العام  لذا ،م 12إن مواقف النقل العام يجب أن تكون مالئمة للحافالت بطول  

م للشوارع ذات  6من الجهتين بواقع  )taper(م وخط انتقالي  14م وبطول  3.5 يقل عنبعرض ال 

دة طول الخط االنتقالي يفضل زيا) الساعة/كم 50أكثر من (السرعات المنخفضة، وللسرعات العالية 

)taper( ،وفي هذه  ،وعادة ما تكون مواقف النقل العام متداخلة مع رصيف المشاة بعالقة مع زيادة السرعة

في حالة كانت و  ،م 1.2الحالة يجب أن يبقى عرضا كافيا لرصيف المشاة عند الموقف بما ال يقل عن 

هذا ويمكن أن يحل . عاب أعداد المنتظرينض الرصيف الستييعر ت فيجبقليلة أعداد المنتظرين غير 

موقف النقل العام محل مواقف السيارات وفي هذه الحالة يجب أن يكون هناك عرضا كافيا لموقف 

أنظر . م 30خط االنتقال أو بمعنى منع وقوف السيارات بحدود  ضرورة تأمينالحافالت باإلضافة إلى 

  .مه لوسائط النقل العام المختلفةمكن استخدانموذج لمواقف الحافالت وي 11- 4شكل 

 للحافالت ووسائط النقل العامموقف  :11-4شكل 
  
  تنفيذ المواقف: 3- 4
  

  .ال يوجد شيء مختلف يمكن إضافته لمرحلة التنفيذ عما تم اإلشارة له في مسار الطريق والتقاطعات
  
  المواقف تشغيل: 4- 4
  

ألن الموضوع متخصص  ،الحافالت العامةلن يتم التطرق إلى تشغيل مواقف الشاحنات أو مواقف 

فمثال  على السالمة المرورية واالزدحام أما بخصوص تشغيل مواقف السيارات فإن لذلك أثر. جداً 

في ساعات الذروة أو حارات وقوف السيارات التوقف في شغيل مواقف السيارات منع يمكن أن يشمل ت

إن كلفة الوقوف العالية تؤدي . الوقوف للساعة للوقوف واحتساب كلفة) duration(تحديد فترة زمنية 

مما قد يشكل تنافس  مكتظةكانت الكلفة منخفضة  فتكون المواقف  إلى عدم استغالل المواقف وٕاذا ما

  . على المواقف الخالية مما يؤثر سلبا على السالمة المرورية



 

ويمكن استخدام  هميةاألأمر في غاية   (parking management)تشغيل مواقف السياراتإن إدارة 

موقف معين، وكذلك لدفع تعرفة  باستخدامالمسموح لها  مختلفة من التكنولوجيا لتحديد السيارات أنواع

ولكن يجب دراسة  ،وغيرها أو المواقف البعيدة عن الطريق حارات وقوف السياراتفي التوقف 

    .المحددة وطبيعة المستخدمين المناسب منها للحالة واستخدامالتكنولوجيا هذه بإمعان  استخدامات

  
  صيانة المواقف : 5- 4

عن صيانة الشوارع  إن صيانة مواقف السيارات أو مواقف النقل العام على الشوارع ال يختلف كثيراً 

 الشواخص مثل ) regulatory signs(تنظيمية  اخصو شوالتقاطعات، وفقط يجب التأكد من وجود 

معينة، باإلضافة للتأكد من عمل أجهزة الدفع المسبق لوقوف التي تمنع الوقوف في أوقات وأماكن 

المعلومات األساسية لكل  اخصو شعلى فيجب المحافظة  مواقف النقل العامأما بخصوص  .السيارات

  . موقف

  

  

 
 
 

  

  

  

  



 

  خامسالفصل ال

 والمدارس المشاة

  

، وحــوادث الــدهس اتتلــك التــي بــين المركبــ هــي عــدة أضــعاف) الــدهس(إن خطــورة حــوادث المــرور للمشــاة 

لدى األطفال وكبار السن هي أكبر بكثيـر مـن نسـبتهم فـي المجتمـع، لـذا تـم تخصـيص هـذا الفصـل للمشـاة 

   .3للسالمة المرورية  ألهميتهوالمدارس 
 
  )Pedestrian Facilities(  مرافق المشاة 5-1

 )Sidewalks(المشاة  أرصفة 1-1- 5

المشاة، وذلك بهـدف فصـل حركـة المشـاة عـن  هي الجزء المكمل للطريق المخصص لمرور المشاة أرصفة

  . منا للمشاةآملجأ  دّ ، وبذلك تعصيفر من خالل حجر ال حركة المركبات

 :يجب أن يفي تصميم أرصفة المشاة بعدة معايير هندسية أهمها:  رصفة المشاةمعايير أ

 .بشكل عامفي المناطق الحضرية، يجب توفير أرصفة المشاة على جانبي الطريق  •

 effective or clear( -الخالي من العوائق -ن الحد األدنى للعرض الفعال لرصيف المشاة أن يكو  •

width(  م أو 2.5ق المدارس، وبمدى يصل مـن إلـى م في مناط2.0م، و1.2في المناطق السكنية

 .مفهوم العرض الفعال لرصيف المشاة 1-5يبين الشكل و  ،أكثر في المناطق التجارية

 .تقليل عرضه بشكل كبيرفتحه أو  وٕاعادة إغالقهبحيث ال يتم  للرصيف االستمرارية الفعلية •

 .لتجنب االنزالق الرصيف خشناً سطح يكون  يجب أن •

ينصـــح الفصــــل بــــين أرصــــفة المشــــاة  ومســــارب الطريــــق فـــي حالــــة وجــــود عــــرض كــــاف للطريــــق  •

الت مجـا التأكـد مـنيجـب  و ،)2-5الشـكل  أنظـر(مـن خـالل التشـجير المستخدمة لسير المركبـات

 .باالعتماد على نوع التشجيروذلك  3-5الشكل ب ونوصي باالسترشادالرؤية قرب ممرات المشاة 

يصــــعب علــــى المشــــاة ف يكــــون عاليــــاً  يجــــب أن ال ، إذمراعــــاة فــــروق منســــوب الطريــــق والرصــــيف •

 ).سم 20-15رتفاع رصيف المشاة حوالي ا( صعوده يسهل على المركبات اً أو منخفضصعوده 

الجيدة هي من أهم العوامل التي تحد من حـاالت الـدهس لـيًال، خاصـة  اإلضاءةف ،تأمين اإلضاءة •

 .عند التقاطعات

                                                 
  .ھـ 1426، المملكة العربية السعودية،"دليل تصميم األرصفة والجزر بالطرق والشوارع"أقتُبسْت بعض من أجزاء ھذا الفصل من : مالحظة  3



 

جيـدة، وأال ) Reflectivity(واضـحة ذات عاكسـية ) signs( شـواخصتأمين وسائل تحكـم مـروري و  •

، أو تـأمين العـرض الفعـال )4-5انظـر شـكل (تكون منخفضة االرتفاع بحيث يصطدم بها المشـاة 

 .فمن الرصي

ألرصـــفة إلـــى عمـــل الميـــول المناســـبة التـــي تضـــمن تصـــريف الميـــاه عـــن ســـطح ا بالحســـباناألخـــذ  •

، وأال )كميــول عرضــية للرصــيف% 2عــادة تســتخدم نســبة (المحيطــة  منطقــةمنســوب الطريــق أو ال

 .تكون نقاط تجمع المياه قرب معابر المشاة

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اةمفهوم العرض الفعال لرصيف المش: 1-5شكل 

  

  

  



 

  

  قل بين أرصفة المشاة ومسارب الطريمفهوم الفص: 2-5شكل 

  



 

 
 )Pedestrian Crossings( معابر المشاة 5-1-2

عنــد تســتخدم و ، مــن عبــور الطريــق مــن ضــفة إلــى أخــرى هــي الممــرات المخصصــة  للمشــاة التــي تمكــنهم

ر الشـارع بشـكل بو يستخدمها المشاة لعل، )mid-block(أو على الوصالت بين التقاطعات  اتالتقاطع

  .لمركباتاسير  متعامد مع حركة

  

 :أنواع معابر المشاة 5-1-2-1

 :، وهي نوعان)At-grade Pedestrian Crossings( معابر المشاة السطحية )1

 .ضوئيةمرورية معابر أرضية دون إشارة  •

 .ضوئية مروريةمعابر مزودة بإشارات  •
 

، )Grade-Separated Pedestrian Crossings( عـن حركـة السـيررأسـيًا المعـابر المعزولـة  )2

 :ضا نوعانوهي أي

 )Pedestrian Over pass( جسور -معابر مشاة علوية  •

 Pedestrian Under pass)( أنفاق - معابر مشاة سفلية •

  

  :كيفية تحديد المعابرأنواع و  5-1-2-2

ــ) المعــابر(نقــاط العبــور  ُتَحــددّ   يــتمفتي الطريــق و ر المشــاة ضــبــو علر حقيقــي مبــر  وأهنــاك حاجــة  تإذا كان

وهـي غالبـا األقـرب مسـافة  ،لمشـاةلي المنطقـة األكثـر تفضـيال بحيث تكون ف وتحديدها اختيار نقطة العبور

نقـاط  وُتحـدد أن تكـون تلـك النقـاط آمنـة للعبـور لمقابلة للطريـق، لكـن ينبغـيالجذب على الجهة ا أماكنمن 

ويختلـــف نـــوع هـــذه اللوحـــات  ،علـــى المعبـــر الدالـــة) Traffic Signs(المروريـــة  شـــواخصالعبـــور بوضـــع ال

  :تثبيتها باختالف نوع المعبر أماكنو 

  : )Zebra Crossing(معابر المشاة العرضية المستوى دون إشارة ضوئية  .1

 50كمـا توضـع لوحـة تحذيريـة متقدمـة علـى مسـافة  ،تحدد بوضع عالمة المعبر على جانبي الطريق

خطوط عريضة من الدهان األبيض بطـول  كون بوساطةفيأما تحديدها على الطريق  .متر 100إلى 

أو عيـون القطـط علـى  )Reflective Pavement Markers(ووضـع أقـراص السـيراميك ) ثالثـة أمتـار(

  ).5-5شكل رقم الأنظر (ين بالجان
 



 

  مجاالت الرؤية بين ممر المشاة وأحواض النباتات: 3-5شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مرور على أرصفة المشاةال وشاخصمواصفات ارتفاع : 4-5شكل 
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  ضوئيةمرورية دون إشارات  )Zebra Crossing(معابر المشاة العرضية : 5-5شكل 

  

 :) (Pelican Signalsضوئيةمرورية إشارات مع وجود معابر المشاة العرضية  .1

متـر  200إلـى  150لوحات متقدمة على بعد  عكما توض ن،جانبيالتحدد بوضع عالمة المعبر على 

بوضــع عيــون  كــونأمــا تحديــدها علــى الطريــق في. ضــوئيةمروريــة بــر للتحــذير بوجــود إشــارة مــن المع

   .)6-5شكل النظر ا(على جانبي المعابر  )Cat eyes(القطط 

 :)(Speed Tableمعابر المشاة السطحية المرتفعة  .2

 50تحدد بوضع عالمة المعبر على جانبي الطريق، كما توضع لوحة تحذيرية متقدمـة علـى مسـافة  

 Pavement( عالمــات الــدهان األرضــية فيكــون بوســاطةالطريــق علــى أمــا تحديــدها  .متــر 100إلــى 

Marking(  على خطوط مائلة)Diagonal(  مـن الطـوبأو عمل الخطوط من خالل اسـتخدام لـونين ،

مواصـفات معـابر المشـاة السـطحية  7-5ويبـين شـكل  ،وضع عيـون القطـط علـى جـانبي المعبـركما ت

  .تحديد معابر المشاة السطحية المرتفعة 8-5وشكل المرتفعة، 

  :جسور وأنفاق المشاة .3

ق المشاة بوضع اللوحات المرورية الدالة على مدخل انفأر أو و تحدد جسو  ،نفقا للمشاة 9-5يبين الشكل 

 Advance Warning(تحذيرية متقدمة  شواخصل، وليس هناك ضرورة )10-5شكل النظر ا(المعبر 

Signs(  تكون حركة  معابر المشاة المعزولة حين استخدام جباو المن  .لعدم وجود التعارضللسائقين

وحين ) ، والمصانع، والمدارس، والمالعب الرياضيةةوسط المدينة التجاري كالمناطق الواقعة(المشاة عالية 

 .لمشاةاوجود خطر غير عادي، أو عدم راحة  عندبات متوسطة أو شديدة، أو حركة سير المركتكون 

في حالة وجود ضرورة لعبورهم طريق سريع في مقطع معين، ألنه  لمشاةلأنفاق  وأجسور ويتوجب عمل 

  .ال يسمح للمشاة عبور الطرق السريعة على مستوى سطح الطريق
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  ) (Pelican signals ضوئيةمرورية معابر المشاة العرضية بإشارات : 6-5 شكل

  )(Speed Tableعة معابر المشاة السطحية المرتف: 7-5شكل 
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  تحديد معابر المشاة السطحية المرتفعة على الطريق: 8-5شكل 

  المشاةلعبور ق نف: 9-5شكل 
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 )اليسار(وجسور المشاة ) اليمين(رورية ألنفاق المشاة الم شواخصال: 10-5شكل 

  

وحيثما وجب ذلك عمليا،  في جميع منشآت المشاة المعزولة رأسيا،) ramps(منحدرة  ةينبغي عمل أرصف

تركيب مصاعد في هذه التنبه إلى ويجب  ،باإلضافة إلى المنحدر) stairway(فإنه يمكن عمل درج 

ينبغي أن يكون  .سواء لديه إعاقة أم ال لمنحدر ممرا صعبا لسفر الشخصالمنشآت عندما يشكل طول ا

 ن أعرض من ذلك عندما تكونتكو متر، وقد  2.4 )في حده األدنى(عرض ممرات المشاة المنفصلة 

استثنائية، كما هو الحال في مناطق وسط المدن الكبرى، وحول  ةمشاة عالية بصور الأحجام مرور 

   .المالعب الرياضية الكبيرة

  

ا يوجد عادة مشكلة كبيرة مرتبطة بالمعابر العلوية للمشاة، أو الممرات العلوية للطرق التي يوجد به

م العابثون برمي أجسام مختلفة على ممر حركة السير المار من ياقبة أرصفة، وتتمثل هذه المشكل

  .، وفي مثل هذه الحالة يتم توفير سياج عال على جهتي معبر المشاة العلوياألسفل

  

 عامة لمعابر الطريق معايير 5-1-2-3

تكـون تقليل حوادث الطرق، لكن ينبغي أال  يسهم فيتوفير العدد المناسب من المعابر على الطريق  )1

 .م 100المسافة بين معبر وآخر أقل من 

  .م 1.8الحد األدنى لعرض معبر المشاة  )2

 .المرورية  الدالة عليه شواخصوأن يزود بال ،يجب أن يكون موقع المعبر واضحا للمشاة والسائقين )3

وتجنـــب مـــا  ،المعبـــر فـــي األمـــاكن التـــي يتـــوفر فيهـــا مجـــال الرؤيـــة المطلـــوب يكـــون موقـــعيجـــب أن  )4

 ).3-5 شكلنظر ا(ؤية كاألشجار يحجب الر 
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وتــأمين الوصــول  ،يجــب مراعــاة اســتمرارية المعبــر ليصــل بــين نقطتــين آمنتــين علــى جــانبي الطريــق )5

 .11-5شكل الللمكان المطلوب كما هو موضح في 

 .لزيادة فاعلية المعابر ينبغي توجيه المشاة لنقاط العبور باستخدام سياج المشاة )6

 .لجوء بعرض كاف عند التقاطعات العريضة مثابة أماكنتكون بيجب تأمين جزر وسطية  )7

كمــا ينبغــي مراعــاة  ،)mid-block(هنــاك عــدة أشــكال لتخطــيط المعــابر عنــد التقاطعــات والوصــالت  )8

 ).16-5إلى  12-5نظر األشكال ا(خطوط التوقف عند معابر المشاة 

  

  

  

  مبدأ استمرارية معبر المشاة: 11-5شكل 
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  ممرات المشاةأنواع خطوط : 12-5شكل 

  

  

 نماذج ممرات المشاة على التقاطعات: 13-5شكل 
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  أشكال تخطيط معابر المشاة عند التقاطعات: 14-5 شكل

  

  

 )Mid-Block Crossing(بين التقاطعات  – معابر المشاة في الوصالت: 15-5 شكل
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   عند معابر المشاة) Stop Bars(خطوط التوقف : 16-5شكل 

  

 ماية المشاةحإضافية ل أدوات 5-2

  )Safe Refuge Islands(جزر المالذ اآلمن  5-2-1

 التي تقع تقاطعاتفي ال ةرئيسي ةبصور  الجزر وتستخدم هذه ة،يشار أحيانا إلى جزر المالذ بجزر المشا

لكراسي المتحركة والمشاة على حد الألشخاص الذين يستخدمون مالذ شكل لت ةلحضريفي المناطق ا

وسطية وجزر وجزر  طرافويمكن أن تستخدم جزر مرتفعة األ ،عريضة تقاطعات والذين يعبرون ،سواء

  .للمشاة اً آمن اً مالذ )Divisional Islands(فاصلة 
 

حجم جزر المالذ  فيوالمكان المخصص لعبور الكراسي المتحركة  وعرضه ويؤثر مكان ممر المشاة

جات الهوائية، امها سائقي الدر دستخيم عندما  1.8 هو الحد األدنى لعرض هذه الجزر نإ. كانهامو  اآلمن

ممر واضح من خالل الجزيرة، وأن ال تعيقهم أعمدة الكهرباء  لمشاة وسائقي الدراجاتوينبغي أن يكون ل

وفي المناطق الريفية والحضرية على حد سواء الكثير من الجزر التي  .وأعمدة اللوحات المرورية، وغيرها

  .من حيث النوع والمكان للمشاة اً تخدم أيضا مالذيمكن أن  السير وفصله صممت ألغراض توجيه
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  )Pedestrian Fence(سياج حماية المشاة  5-2-2

ذات وأن يكون ) (Zebra Crossingاستخدام سياج حماية المشاة في جوار ممرات المشاة العرضية  يفضل

يحجز مشاة أن سياج ال بماو . حد من عبور المشاة للطريق في أماكن عشوائية وغير محددةلي، طول كافٍ 

الستخدام  وتحديده من الواجب تأمين عرض كاف لمسار السيرفحركة المشاة إلى مسار سير محدد، 

الترتيب النموذجي لمعابر المشاة العرضية وأسيجة المشاة في حالة وجود  17- 5ويبين الشكل  .المشاة

  ).Channelized islands(جزر توجيه حركة السير 

  

  :آلتيةلمشاة في الظروف ايمكن استخدام سياج حماية ا

 .في المقاطع المستقيمة من الطريقخطرة المواقع ال •

سياج حماية المشاة وذلك لمنع المشاة من قطع الطريق بشكل قطري على بالتقاطعات تزويد  حبذي •

 .ضوئيةمرورية التقاطعات التي عليها إشارات 

  .مشاة بالقرب من المدارسسياج حماية ال استخداممن الضروري  •

 Pedestrian(المعابر العلوية للمشاة  سياج حماية المشاة بالقرب منالضروري تزويد  من •

overpasses(وذلك لضمان استخدام المشاة للمرافق الخاصة بهم ،. 

لمنع المشاة من محاولة  ، وذلك(Medians) يةسياج المشاة في الجزر الوسط يجرى أحيانًا توفير •

 .الشريانية أو الرئيسة ققطع الطر 

 وخياراتها تطلبات تصميم سياج المشاةم

وٕاعاقة  ،ارتفاع السياج :هناك اعتباران أساسيان يجب االهتمام بهما في عملية التصميم، وهما •

يجب أن يكون ارتفاع السياج كافيا لمنع الناس من التسلق عليه، ويجب أن تكون ف. الرؤية

من قبل  ينيكون المشاة مرئيالمركبات المقتربة مرئية بشكل مناسب من قبل المشاة، وأن 

  .المركبات

لالزم، فإن ذلك يخلق أكثر من ا من الضروري مالحظة أنه في حالة كون سياج الحماية طويالً  •

  . لدى المشاة بالحجز والضيق، وهذا غير محبذ بيئة وشعورا

ملم من حافة مسرب السير  150من المفضل أن يكون ارتداد سياج الحماية مسافة ال تقل عن  •

 . خارجيال
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متر من حافة حجر  0.6عند توفير سياج المشاة على الرصيف يجب أن يكون السياج على بعد  •

م يمين ويسار معبر المشاة، وأن ال يقل  10شك الطريق، ويجب تمديد السياج بما ال يقل عن 

 ).18-5أنظر شكل (متر  1ارتفاعه عن 

  

  

  ر المشاة العرضيةالترتيب النموذجي لسياج المشاة على معاب: 17-5شكل 

 
 اإلحتياجات الخاصة  يذو  متطلبات 5-1
 
  )Sidewalk Ramps(منحدرات األرصفة  -اإلعاقة الحركية  5-1-1

ائل وس ون علىعتمديالذين خاصة  ،حركية الصحيح لحاجات األشخاص الذين لديهم إعاقات التنبهينبغي 

 Elevated( مرتفعة ةواجز حجريالذي فيه حالطريق  تقاطعن يكون أوال ينبغي  كراسي المتحركة،كال ةحرك
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Curb (بشكل مناسب لهم  لوصولا ةإمكاني وفيريمكن تف. شخاص من ذوي اإلعاقاتاألهؤالء مام أ ةعقب

   .ةرصفاألعلى هذه ) Ramps(منحدرات معقول بعمل و 

  

  معايير سياج حماية المشاة على األرصفة: 18-5شكل

  

  مكونات منحدرات الرصيف 3-1-1- 5

  :19- 5الموضحة بالشكل  آلتيةصيف على العناصر ايشمل تصميم منحدرات الر 
  

تقابل مسار  ، وهيستوية من الرصيف في أعلى المنحدرهي المنطقة الم ):Landing(المهبط  .1

 .المنحدر

هي المقطع من الرصيف الممهد الذي يحيط بالمنحدر، ويمكن و  ):Approach(منطقة الوصول  .2

ب المهبط أدنى من منسوب الرصيف ذا كان منسو إأن تكون منطقة الوصول بميل قليل 

    .المجاور

هو منحدر االجتياز الجانبي المائل بين حجر شك المنحدر و  ):Flare(الميل الجانبي للمنحدر  .3

مسار الميل الجانبي غير ممهد للسير نسبة للميل العرضي العميق فيه والذي ال  دّ والرصيف، ويع

  %.10يتجاوز 

يجب تثبيت الميل الطولي  إذ ،قالي بين الطريق والرصيفعبارة عن ميل انت ):Ramp(المنحدر  .4

 .%)8يفضل أن ال يزيد ميل المنحدر عن (والعرضي عند أقل قيمة 

هي عبارة عن انخفاض يستخدم لتصريف المياه التي تجري و  ):Gutter(قناة التصريف الجانبية  .5

  .بموازاة الرصيف أو بشكل طولي مع الطريق
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  )Curb Ramp( در الرصيفمكونات منح: 19-5شكل 

  :منحدرات الرصيففي الالزم توفيرها التصميمية المتطلبات  3-1-2- 5

  )Grade(قصى للميل الطولي األ للحد% 8و في حّده األدنىم  0.9عرض المنحدر  •

 %. 2على ممرات المشاة المجاورة أن تكون أكبر من ) Cross slopes(ينبغي للميول العرضية  •

 . فوق كل منحدر رصيف) Level Landing Area(مستوية  ةأرضي ةيجب أن تكون هناك منطق •

يمكن االستشعار  ليكون تحذيرًا واضحاً م عند أسفل منحدر الرصيف،  0.6ينصح بوجود مسافة  •

 .به من قبل الناس الذين لديهم إعاقات بصرية

  .)Traveled way( مسارب الحركةال ينبغي لحجر حد الطريق المنحدر أن يتجاوز  •

 . ق مكان منحدر الرصيف مع ممر خطوط ممرات المشاةينبغي تنسي •

  

القيم  1- 5يبين جدول و التصاميم المختلفة لمنحدرات أرصفة ممرات المشاة،  20-5يوضح الشكل 

   .العظمى والدنيا لعناصر تصميم منحدرات األرصفة

  

  اإلعاقة البصرية  5-3-2

 (strip)لبصرية، مثل أن يكون قطاع يتم في حاالت خاصة عمل تسهيالت للمشاة من ذوي اإلعاقات ا

خاص، بحيث يكون من بالط محفر بطريقة معينة، وعلى أن يكون  (texture)من الرصيف ذات ملمس 

.  بعض البالط على التقاطعات محفر بطريقة أخرى، بحيث يدرك الضرير وصوله للتقاطع ومعبر المشاة
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أو منضدة هزازة لُتعلم الضرير بأن وفي حاالت أخرى يتم تركيب جرس يصدر صوت منخفض معين، 

  .اإلشارة الضوئية لمعبر المشاة خضراء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Sidewalk Ramps(التفاصيل التصميمية لمنحدرات أرصفة المشاة : 20-5شكل       

  

  القيم العظمى والدنيا لعناصر تصميم منحدرات األرصفة: 1-5جدول 

العناصر 

التصميمية 

 للمنحدر

قصى الميل األ

 (%)للمنحدر 

الميل العرضي 

األقصى 

 (%)للمنحدر 

الميل الجانبي 

األقصى 

 (%)للمنحدر 

الطول األدنى  عرض المنحدر

لمهبط 

 )م(المفضل  )م(األدنى  )م(المنحدر 

 1.25 1.25 0.9 10 2 8 القيمة
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  السالمة المرورية عند المدارس 5-4

خطــورة حــوادث ذلــك لعــدم إدراك األطفــال و ، خاصــةس أهميــة تكتســب الســالمة المروريــة فــي منطقــة المــدار 

وتشـــمل . المـــدارسعنـــد عمـــل اإلجـــراءات المناســـبة لتحســـين مســـتوى الســـالمة المروريـــة يجـــب  لـــذا ،الســـير

وتشـــمل الهندســـة  )E’s 3(خطـــوات تحســـين الســـالمة المروريـــة فـــي منطقـــة المـــدارس، اســـتخدام مبـــادئ ال 

)Engineering( التوعيــــة ،)Education( والضــــبط والمراقبــــة ،)Enforcement .( ومــــن األمــــور التــــي يجــــب

  :ما يلي المدارس عندالسالمة المرورية عند دراسة  االعتبارأخذها بعين 
 

لألطفال أضيق بنحو الثلث من البالغين، كما أنهم أقل قدرة فـي ) Sight Angle(زاوية اإلبصار  دّ تع .1

سـرعة والمسـافة للمركبـات المتحركـة، وكـذلك كفايـة فـي تقـدير ال مشكلةالصوت، ولديهم  اتجاهتعرف 

، لـــذا ينبغـــي )Traffic Flow(للعبـــور اآلمـــن فــي تيـــار المـــرور ) Sufficient Gap(الفجــوة الزمنيـــة 

 .عند مدارس المراحل المبكرة بخاصةالتحفظ عند تحديد مجال الرؤية و 

 .رون لصغر أجسامهماألطفال في بعض األحيان ال يُ  .2

 .أقل توقعا من حركة الراشدين دّ تعإن حركة األطفال  .3

 .وربما يكونون أقل صبرا لالنتظار من أجل العبور يلقلالتركيز لدى األطفال  دّ يع .4

 .قل خبرة ومعرفة بأنظمة وقواعد المرور وأنماط الحركة المروريةأاألطفال  .5

بــين الســائقين  ةئق والطلبــة بوجودهــا، وتحجــب الرؤيــاللوحــات اإلعالنيــة الكبيــرة قــد تشــتت انتبــاه الســا .6

والمشاة، ويجب إبعادها قدر اإلمكان عن زاوية اإلبصار المتبادلة بـين السـائقين والمشـاة علـى معبـر 

 .المشاة

  

  السالمة المرورية عند المدارسأسس  5-4-1

ن الحلــول الهندســية ذات أهميــة واضــحة فــي رفــع مســتوى الســالمة المروريــة عنــد المــدارس، إال أنهــا لــن إ

تهــدف فـي األســاس إلــى تطــوير  تصــاحبها عوامــل أخـرى غيــر هندســية درجــة المرجــوة مـا لــمتكـون فاعلــة بال

، وبالتـالي تعزيـز االلتـزام واحتـرام القـانون والنظـام ومراعـاة كـل كافة الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق
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ذه ويمكــن إيجــاز بعــض هــ. الطــرق التــي تضــمن ســالمة األطــراف المختلفــة التــي تشــترك فــي حــق الطريــق

  :4على النحو اآلتيالجوانب المهمة 

  

توفير أرصفة و المسار المتوقع للطلبة من وٕالى المدرسة  التنبه إلىيجب : تخطيط مسار الطلبة .1

 .مشاة مالئمةومعابر 
بالمدارس في األساس إلى تعزيز االلتزام  الخاصةتهدف التوعية المرورية : التوعية المرورية .2

، كافة أفراد المجتمعمروري، وبالتالي ينبغي توجيه ون والنظام الالذاتي لمستخدمي الطريق بالقان

من الضروري تعليم الطلبة كيفية العبور السليم عن ف .جتمع الطلبة وأولياء األمورخاصة موب

معلمين والمعلمات وأولياء طة الاالالصفية وتدريبهم عمليا على ذلك بوسالصفية و طريق األنشطة 

ل الدراسية المبكرة من الروضة إلى صفوف المراحل األولى في المراح بخاصةو ، األمور

أبنائهم من المفيد أيضا توعية أولياء األمور بأمور السالمة المرورية عند توصيل و  .األساسية

ويفضل  .ية وتوزيع النشرات في هذا المجالوذلك عن طريق إقامة المحاضرات التثقيف هم،واستالم

األهالي حول  أو بالتعاون مع لجنة اآلباء ةقبل إدارة المدرس تكون هناك تعليمات مكتوبة من أن

ذلك تعليمات التحميل  وفي محيطها، بما فيالمدرسة وٕاليها إجراءات السالمة المختلفة من 

 ىضبطها منذ البداية، حت ويجريتوزع على أهالي الطلبة في بداية العام الدراسي و والتنزيل، 

  .ا على مدار العاميتعود األهالي عليها ويلتزموا به

وسيلة مفيدة  ويعّد هذا النقل ،النقل المدرسي في المدارس الخاصةينتشر : تشجيع النقل المدرسي .3

تحميل الطلبة وتنزيلهم عند نقاط محددة بجوار رصيف ل  ةة، خاصلرفع مستوى السالمة المروري

ينهم وبين حركة ب )Conflict(المشاة، وهذا يسهم في تقليل فرصة حدوث التداخل والتعارض 

  .المرور على الطريق

السائقين بأنظمة قواعد المرور كإشارات  تقيدإن مدى : )Traffic Monitoring(المراقبة المرورية  .4

خاصة مرهون بمستوى الواحترام معابر المشاة  ،عند منطقة المدرسة هاتحديد السرعة وتخفيض

ون والتواصل بين إدارة المرور والمدارس في المراقبة المرورية عند موقع المدرسة، لذا ينبغي التعا

في المواقع التي يالحظ  وبخاصة ،هذا الصدد عن طريق توفير شرطة المرور عند المدارس

التي تعاني المواقع أو تلك  رعة الزائدة أو السواقة المتهورةعندها عدم االلتزام بأنظمة المرور كالس

 . من الحوادث المرورية المتكررة
  

                                                 
لتحسين السالمة المرورية عند المدارس  الدليل اإلرشادي"راءات السالمة المذكورة في ھذا الفصل من جإاقتُبسْت بعض معايير و: ملحوظة  4

  .المملكة العربية السعودية –" بمدينة الرياض
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 )Countermeasures( مروريةال ليب المعالجةتحديد أسا  5-4-2
تضــييق عــرض  إنشــاء الــدوارات علــى التقاطعــات القريبــة للمدرســة، أو عــن طريــق لســرعةاتهدئــة  •

فصــل الحركــة المتجهــة للمدرســة  تمأو إجــراء تعــديل فــي التصــميم األفقــي للطريــق بحيــث يــ الطريــق

 السـرعة جبار السـائقين علـى تخفـيضصارمة إلوسائل إلى باإلضافة  . عن الحركة العامة للمرور

 .)Raised Pedestrian Crossings(ومرتفعات عبور المشاة ) Speed Humps(مطبات المثل 
 ارتفاًعـا تحدث بالطريق عرضية خطوط عن عبارة هي  (Rumble Strips):األرضية التنبيه خطوط •

 المنطقـة عـن مختلفـة ةمنطقـ بـدخول السـائق يشـعر اواهتزاز  اصوت يحدث مما الطرق سطح في نسبيا

  .بحذر مركبته يقود لكي السابقة

 شــواخصإضــافة ال بمــا فــي ذلــك: )Traffic Calming Techniques(تعزيــز وســائل تهدئــة الســرعة  •

حيـث تعـرض رسـالة واضـحة تؤكـد  )Regulatory Signs(والتنظيميـة  )Warning Signs(التحذيرية 

 .التزام الحيطة والحذر

تستخدم للفصـل الزمنـي : )Pedestrian Traffic Signal(وئية لعبور المشاة الضالمرورية  اإلشارات •

  .في حالة وجود حركة مرور كثيفة
عاليـة السـرعة وذات الكثافـة المروريـة العاليـة الوهذه اإلجراءات تالئم الطـرق : وأنفاق المشاة جسور •

مالئمـة للطـرق األخـرى  ، وقـد تكـون غيـر)Collectors(والتجميعية  )Arterials(كالطرق الشريانية 

 وضـــع ســـياج حمايـــة المشـــاةلعـــدم رغبـــة المشـــاة فـــي اســـتخدامها، لـــذلك ال بـــد فـــي هـــذه الحالـــة مـــن 

)Pedestrian Fence(.  

حـداث تغييـر فـي سـطح الطريـق إلشـعار السـائق إل )Surface Texture(تغييـر نـوع سـطح الطريـق  •

 .بأنه يدخل منطقة منخفضة السرعة

  .على األرصفة) Pedestrian Fence(لمشاة سياج ااستخدام  •

  
 متطلبات السالمة المرورية األساسية  5-4-3

 Reduced(ومنطقـة تخفـيض السـرعة ) Advance Warning Zone(تحديـد منطقـة التحـذير المبكـر  •

Speed Zone( م،  210 - 45علـى مسـافة تتـراوح بـين منطقـة التحـذير تبـدأ  حيـث ،عنـد المدرسـة

فـي الطريـق ) إن وجـد(م من أقرب معبـر للمشـاة  60على مسافة  تبدأأما منطقة تخفيض السرعة ف

لمدرسـة ا إلـى قـرب للقـادمكـان أم من حافة المدرسة، أيهما  30لمدرسة، أو على بعد ا إلى المؤدي

 .)21-5نظر الشكل رقم ا(

 .ينبغي استخدام لوحات التحذير المبكر في منطقة المدرسة قبل أي لوحة من لوحات العبور •
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المكتـوب عليهـا " اللوحـة المسـتطيلة" لوحات التحـذير المبكـر ينبغـي أن يضـاف إليهـا  عند استخدام •

أو مسافة األمتار لتنبيه السائق مبكرا بوجود معبر علـى مسـافة  )School Ahead( "أمامك مدرسة"

 .معينة في األمام
تتكـون  ينبغـي أن ف )Reduced Speed Ahead(" لوحة السرعة المخفضة فـي األمـام"إذا استخدمت  •

 ".مدرسة"مع لوحة مستطيلة في األعلى مكتوب عليها كلمة " سرعة مخفضة في األمام"من لوحة 
 )Speed Limit(تبـين السـرعة المحـددة ) أو أكثر من لوحة(ينبغي أن يتبع هذه اللوحة لوحة أخرى  •

دة للسـرعة إذا كانت منطقة المدرسة كبيرة نسبيا فينبغـي تكـرار العالمـات المحـد. الخاصة بالمدرسة

 .متر 200-150في منطقة المدرسة كل 
 Changeable( متغيــرة الرســالةأو  )Message Fixed(لوحــة الســرعة المحــددة ثابتــة الرســالة  ُترّكــب •

Message(. 
-5شـكل " (نهاية منطقة المدرسة"ينبغي تحديد نهاية منطقة السرعة المنخفضة وذلك بوضع لوحة  •

22.( 
 
  )Loading/Unloading Lane(ل التحميل والتنزي بمسر  5-4-4

لمدرسة لغرض تنزيل أو تحميـل الطلبـة، يعمـل علـى ا إلى خاص بالمركبات القادمة بهو مسر   .1

ويهـــدف إلـــى  .فصـــل الحركـــة المروريـــة للمركبـــات عـــن الطريـــق الرئيســـي أمـــام بوابـــات المدرســـة

 ميــل والتنزيــلأثنــاء عمليــة التح فــي التقليــل مــن اإلربــاك المــروري الــذي قــد يحــدث عنــد المــدارس

التحميل والتنزيـل أن يكـون بعيـدا قلـيال عـن بوابـة خـروج الطـالب  مسربيفضل في و  ،واالنتظار

 مســـرب أن يكـــون فضـــلومـــن الم. مـــن المدرســـة، حتـــى ال يكـــون هنـــاك تعـــارض بـــين الحـــركتين

أمتار وذلك لتوفير مسـرب  6منفصل عن الحركة المرورية بعرض ال يقل عن  التحميل والتنزيل

، ومسرب آخر للمركبات التي تريد الخروج من المسـرب عنـد )التنزيل والتحميل(ف المؤقت للتوق

وفـي حالـة عـدم وجـود عـرض كـاف للشـارع  .23-5نظر الشـكل اوجود مركبات متوقفة أمامها، 

. عـــن الحركـــة الســـائدة المســـربدون فصـــل ) للتنزيـــل والتحميـــل(للوقـــوف المؤقـــت  ربمســـ أهيـــفي

روريـــة التجـــاه واحـــد إذا كـــان يصـــعب بقـــاء اتجـــاهي الحركـــة نتيجـــة ويفضـــل تحويـــل الحركـــة الم

 .لضيق عرض الطريق
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  منطقة تخفيض السرعة بوجود معبر مشاة أو عدمه: 21-5شكل 

  

  موقع لوحة نهاية منطقة المدرسة: 22- 5شكل      
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  مسرب التحميل والتنزيل أمام المدرسة 23-5شكل 
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  )Sight Distance(مجال الرؤية   5-4-5

تكــون خاليــة ممــا يعيــق مجــال ومســتوى اإلبصــار بــين كــل مــن  التــيالالزمــة  نطقــةالم مجــال الرؤيــةيقصــد ب

 .السائقين والمشاة بما يوفر الوقت الكافي ألي منهم التخاذ اإلجراء اآلمن كالتوقف أو العبور أو غير ذلـك

 .)1-1(حســب المعادلــة  فالرؤيــة المطلوبــة للتوقــمســافة  فهــي )24-5أنظــر الشــكل ( الرؤيــةأمــا مســافة 

فـي حالـة عـدم  االتجـاهينمن كـال  إلى عرض الرصيف باإلضافةمعبر المشاة يساوي  الرؤية مثلث عرض

يســاوي معبــر المشــاة حتــى  الرؤيــةفــي حالــة وجــود جزيــرة وســطية فعــرض مثلــث  أمــا ،جزيــرة وســطيةد و وجــ

). 24-5أنظــر الشــكل (للمركبــة إلــى عــرض الرصــيف المجــاور  باإلضــافةالطـرف األبعــد للجزيــرة الوســطية 

قـف السـيارات فـي هـذه او م، لـذا يجـب منـع )Car parking(مواقـف السـيارات  ةما يعيـق مجـال الرؤيـشمل يو 

ممـرات المشـاة فـي منطقـة المـدارس، و منـع وقـوف المركبـات بـالقرب مـن التقاطعـات وبشـكل عـام ي .المنطقة

  .وذلك لتحسين الرؤية في تلك المناطق
 

  للمدرسة البوابة الرئيسية) Set Back( ارتداد  5-4-6

يــوفر هــذا   ، حيــث)25-5شــكل (هــو االرتــداد إلــى الــداخل فــي موقــع البوابــة عــن اســتقامة ســور المدرســة 

خاصة فـي فتـرة باالرتداد مساحة إضافية بين رصيف المشاة وبين البوابة الرئيسية الستيعاب تدفق الطلبة و 

 .احتمال تدافعهم عند رصيف المشاة وتداخلهم مع حركة المركباتيقلل من  مامانتهاء الدوام المدرسي، 

  

  مجال الرؤيا بين السائقين والمشاة في منطقة المدارس: 24-5شكل 
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  ارتداد البوابة الرئيسية للمدرسة: 25-5 شكل

  

أكبـر  يجب أن يتناسـب مقـدار االرتـداد للبوابـة مـع أعـداد الطلبـة، فكلمـا زاد عـدد الطلبـة وجـب تـوفير ارتـداد

إن رصيف  .أمتار 3المدرسة عن  اتجاهحيث ال تقل المسافة بين بوابة المدرسة وحافة الرصيف الداخلة بب

ســياج  مــن خــالل التحميــل والتنزيــل مســرب المشــاة مقابــل البوابــة يجــب أن يفصــل عــن مســارب الحركــة أو

 .فقط د معابر المشاةوعن التحميل والتنزيل، وتحدد فتحات في هذا السياج عند مدخل حماية المشاة
 

 :وفيما يلي بعض المالحظات اإلضافية بخصوص بوابة المدرسة

 .أن يكون عرض مدخل البوابة كافيا بحيث ال يؤدي إلى تزاحم الطالب والتدافع عند الدخول والخروج .1

التنزيــل لتــوفير منطقــة امتصــاص و  مباشــر علــى منطقــة التحميــلبشــكل تكــون البوابــات عموديــة ال أن  .2

 .الطلبة وتسهيل انسيابية الحركة عند الدخول والخروج ألعداد

تسـاعد علـى فيها وسائل الراحة واألمـان و المنطقة اإلضافية والمستحدثة نتيجة االرتداد يجب أن يتوفر  .3

 .كالتظليل مثال ،حسن االستغالل

 بحيـث ي للمدرسـةلرئيسية والمبنى الداخليوفر فراغا مناسبا بين البوابة ا كيينبغي اختيار موقع البوابة  .4

 ).26-5شكل (بانسيابية حركة الطالب والتوزيع على أكثر من بوابة هذا الفراغ يسمح 

أو ) Arterial(عـــدم وضـــع البوابـــات علـــى الطـــرق ذات التصـــنيف العـــالي كالشـــريانية  إن أمكـــن ينبغـــي .5

 Service( إال إذا كـان هنـاك  طـرق خدمـة ،التي تخـدم أحجامـا مروريـة عاليـة) Collector(التجميعية 

Roads (منخفضة السرعة. 
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  الفراغ بين مبنى المدرسة والبوابة الرئيسية: 26-5 شكل
 
  )Police Control(والضبط الشرطي ) Traffic Guide(مرشد العبور   5-4-7

علــى ) وخصوصــا األطفــال(يقصــد بمرشــد العبــور ذلــك الشــخص الــذي توكــل إليــه مهمــة مســاعدة اآلخــرين 

أن يمتلـــك المعرفـــة والتـــدريب الالزمـــين الـــذين يؤهالنـــه لتقـــدير الخطـــورة فـــي عبـــور الطريـــق بأمـــان، ويجـــب 

ينبغـي تـوفير مرشـدي العبـور عنـد و . ظروف المرور المختلفة وتحديد الفرصة المناسبة للقيام بعملية العبور

يفضـــل االســـتعانة بشـــرطة و .المعــابر التـــي يصـــعب علــى المشـــاة عبـــور الطريــق دون إيقـــاف حركـــة الســير

 أوخاصــة تلــك التــي يوجــد بهــا أزمــة مروريــة واضــحة، وبضــبط حركــة الســير عنــد بعــض المــدارس المــرور ل

ظهــر فيهــا عــدم االلتــزام بقواعــد الســير أو االنصــياع يعــدة مــدارس، أو تلــك المنــاطق التــي منطقــة تجمــع 

 . لتعليمات مرشدي المرور
 

  :أدوات السالمة الخاصة بمرشد العبور

مكتـوب  عليهـا ) شـديد العاكسـية(وهي سترة من القمـاش العـاكس ): Reflective Vest(السترة العاكسة  •

وذلـك لكـي يسـهل رؤيـة "  florescent green"مرشد العبور ويفضل أن تكـون بـاللون األصـفر المخضـر

  .مكن أن تكون بدون كتابة أو عالماتيو ، )27-5شكل أنظر ( من مسافة كافية ومعرفتهمرتديها 
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عالمـة قـف مـن  ،ا مرشد العبور إليقاف حركة السـيرمات مرورية يحملهوهي عال: العالمات المرورية •

 ).29-5،  28-5شكل ( ويافطة تدل على عبور الطلبة الشارع ،الجهتين على شكل مضرب التنس

  

 
 سترة مرشد العبور: 27-5شكل 

 

  

  العالمة المرورية التي يحملها مرشد العبور إليقاف حركة السير: 28-5شكل 
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  استخدام األعالم للمرشدين غير المخصصين :29-5شكل 
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  الفصل السادس

 والمراقبة والمحاسبة وعيةالت

  

  وثقافة السالمة المرورية وعيةالت 6-1

وحس بالمسؤولية الفردية  ،إن الثقافة المرورية هي تربية وسمة حضارية حصيلة تراكمات معرفية

، بل ما يميز المجتمعات في بالفطرة  ة وملتزمةوبالتأكيد ال توجد مجتمعات سيئة وأخرى جيد. والجماعية

حيثية السالمة المرورية هو دور الدولة والمؤسسات العامة في التربية والتعليم والمراقبة والمحاسبة 

على قواعد السالمة المرورية وأهميتها البالغة، فال بد أن  اشئةإن التعليم لسن مبكر هو تربية الن. المرورية

ومن أجل أن . في هذا المجال وذلك بالتعاون مع أولياء الطلبة اض األطفال دورا هاماتأخذ المدارس وري

تترسخ التربية السليمة ال بد للمدارس من تهيئة عناصر السالمة المرورية في محيطها، كالتأكد من وجود 

الت أرصفة وسياج المشاة الفاصل بين الرصيف ومسارب الشارع، وتحديد أماكن تحميل وتنزيل الحاف

للمشاة، ويافطات تحذيرية للسائقين بوجود مدرسة، ) مخططة(والسيارات الخاصة، وتحديد معابر معلمة 

لمرور أو بطلبة كذلك يجب االستعانة بشرطة ا.  وتحديد السرعة القصوى في فترات دخول وخروج الطلبة

هذا  .ركة عبور الطلبةوذلك لتنظيم ح) مشرفو العبور(ن الصفوف المتقدمة الذين يشرف عليهم المدرسو 

ومع  . همية السالمة المروريةأالجدد بشكل خاص بالطلبة بشكل عام و  ةلبالجو العام ضروري ليشعر الط

لشرح أسس السالمة ) مرتين في السنة على األقل(ذلك يتم تخصيص حصة في بداية كل فصل دراسي 

طبيق أسس السالمة المرورية المشروحة المرورية وأخذ الطلبة في جولة بالمنطقة القريبة من المدرسة لت

إرشادات خارج أوقات المدرسة، خاصة في  مروريةويجب أن يتضمن شرح حصة السالمة ال. بالصف

  :األمور التالية

في ساحات أو  فقط يتم استخدامها دراجات الهوائية في الشوارع، بحيثضرورة عدم استخدام ال .1

 .ة وبوجود األهلشوارع غير مفتوحة للسيارات، أو على األرصف

 .ضرورة ارتداء الثياب الفاتحة أو استخدام طبعات عاكسة عند مشي األطفال أثناء الليل .2

عند التقاطعات وعند معابر المشاة المحددة  عبورهيجب التأكد أن الشارع خال من السيارات قبل  .3

 .وينصح الصغار بضرورة قطع الشوارع مع البالغين في كل فرصة سانحة. إن وجدت
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ما بخصوص التوعية والتعليم بشكل عام فيجب استغالل وسائل اإلعالم وٕاعطاء دورات إجبارية للسائقين أ

  :الذين تتجاوز مخالفاتهم للسير حدا معينا من النقاط، ومن األمور التي يمكن التوعية بخصوصها التالي

 .مخاطر عدم ربط األحزمة للسائقين والركابو التذكير بقانون ربط األحزمة  .1

لتأكيد على الخطورة البالغة للسياقة تحت تأثير الكحول، وخطورة العقوبة التي تصل إلى سحب ا .2

 .الرخصة

المرورية الضوئية  االلتزام بقوانين السير، خاصة حدود السرعة واحترام اإلشاراتالتأكيد على  .3

 .واحترام حق األولية للمشاة

  

  قوانين السير 6-2

اجعة وتحديث في وقفات بين سنتين إلى خمس سنوات على األبعد، قوانين السير بحاجة إلى وضوح ومر 

ويجب أن يشمل امتحان السياقة النظرية كافة قوانين السير واإلشارات الموجودة، فمثال يجب التعريف 

 ،وتحديد خطورة المخالفات بنقاط عند التقاطعات، بالنص القانوني للسهم األصفر المتقطع نحو اليمين

قوانين هو إن مراجعة وتحديث ال. لمجموع نقاط مختلفة والتي تصل إلى سحب الرخصة وتحديد العقوبات

فال داعي لالحتفاظ بأي قانون ال يتم . وناجعة وعملية وقابلة للتطبيق نها فعالةأجل التأكد من أ من

  .، وبالمقابل يجب توضيح أي قانون يحتمل أكثر من تفسيرتنفيذه

  

  )شرطة المروردور ( وانين السيرقمراقبة  6-3

ان من التعليم والتربية، فمهما كثفت حمالت التوعية دون مراقبة ومحاسبة ءجز  إن المراقبة والمحاسبة

إن دور شرطة المرور هام جدا في المحافظة . للمخالفين فلن تحقق التوعية نتيجة ملموسة في أي مجتمع

أهيل شرطة المرور للقيام بواجباتهم على السالمة المرورية، لذا يجب االهتمام بشكل كبير بتدريب وت

ومن األمور المهمة لتدريب كوادر الشرطة المرورية المعرفة التامة . بمهنية ومسؤولية على أكمل وجه

بقوانين وأنظمة المرور واستخدام أجهزة تحديد السرعة وأجهزة تحديد نسبة الكحول بالدم والتعامل المهني 

لمعرفة وجود سوابق للمخالف والتأكد من ) data basis(د البيانات عوامع السائقين والمخالفين واستخدام ق

خاصة في مخالفات الوقوف ) data collectors(كذلك استخدام أجهزة حفظ المعلومات  ،قانونية المركبة

فات الوقوف عن حد معين فيمكن ربط عجالت لتكرار مركبة لمخابففي حالة علم الشرطي . والتوقف

كانت المركبة مسجلة  إذاخاصة  ،للتأكد من دفع صاحب المركبة للمخالفات السابقة المركبة أو سحبها

  .خارج المناطق الفلسطينية
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لتعامل مع لالتعامل الصحيح والسريع مع حوادث السير وذلك  ومن األمور المهمة تدريب الشرطة على

فائية، إسعاف، إط(جهزة الطوارئ الضرورية أجرحى الحوادث قبل وصول اإلسعاف ومتابعة وصول 

  على تدريب الشرطةومن األهمية بمكان . ، وكذلك إدارة حركة المرور عند منطقة الحادث)وغيرهما

إن السجالت . بشكل محوسب ومنظم وٕادخالهاتحديد مسؤولية حوادث السير وتدوين معلومات الحوادث 

، )لتحديدها GPSدام أجهزة يمكن استخ(االلكترونية لحوادث السير يجب أن تحتوي على مكان الحادث 

خسارة مادية (، وسببه وخطورته )الخ ...اصطدام من الخلف، اصطدام جانبي،(ووقته وكيفية الحادث 

 Collision(" رسم توضيحي للتصادم" دادعوإ  )فقط، عدد المصابين ودرجة الخطورة، عدد الوفيات

Diagram( وادث السير المتكامل ولكن العملي إن نموذج تدوين ح. وغيرها من المعلومات ذات العالقة

ة هما األساس لعملية معرفة واقع السالمة المرورية في يملالتدوين الس آلليات باإلضافةفي نفس الوقت، 

وال شك أن عملية إدخال معلومات حوادث السير . لتحسينهاأماكن وأوقات مختلفة وبالتالي تحديد طرق 

 digital)ئط محوسبة تدخيل أماكن الحوادث على خراوبخاصة  (Data Input)محوسب و  منتظم بشكل

maps) أو في برنامج نظم المعلومات الجغرافية (Geographic Information System, GIS)  يسهل عملية

إن هذه المعلومات كنز لمهندس المواصالت لعمل  .بشكل كبير (Data Analysis)تحليل المعلومات 

 (storage) وتخزين   (input)إن نظام تدوين. مة المروريةتحسينات مرورية ترفع من مستوى السال

يجب مراجعته متكامل هو نظام  )sorting(معلومات الحوادث المرورية وترتيبها  (retrieval) واسترجاع

  .بهدف تحسينه كل خمس سنوات على األكثر

  

  المحاسبة والمساءلة 6-4

ما يؤسس لثقافة متقدمة في احترام قوانين السير  حقيقة لمخالفين بأنظمة وقوانين السير هيإن محاسبة ا

التعليم والمراقبة والمحاسبة و يع التربية والتوعية ضفموا. في أي مجتمع والتوعية للسالمة المرورية

سر هذه السلسلة وبالتالي انهيار ما ضعفت إحدى حلقاتها تؤدي إلى ك فإذاوالمساءلة هي سلسلة متكاملة، 

فتنفيذ عقوبات مخالفات السير على كل مخالف بدون واسطات أو محسوبيات . ثقافة السالمة المرورية

سلسلة اإلجراءات  تطبيق بعد) مادية كانت أو سحب رخصة أو سجن(إلعفاء أي كان من العقوبة 

فموضوع دفع . سيد وتكريس ثقافة السالمة المرورية الواعيةجال بد أن تعمل على ت ،السليمة السابقة

ضافة غرامة، ويتم التحصيل عند تجديد إتدفع في وقتها المحدد يتم  لم فإذافي البساطة، المخالفات غاية 

أما في حاالت مخالفة التوقف المتكررة فيمكن ربط عجالت السيارة أو . رخصة المركبة أو رخصة السائق

الشرطة  إن عملية المراقبة وٕاعطاء المخالفة من. سحبها إلى ساحة حجز حتى يتم دفع كافة المخالفات

ال بد أن ) فة أمام المحاكملالمجال للمواطن للطعن بقرار المخا إتاحةمع (وتحصيلها من الدوائر المختصة 

  :ما يليميكون عليها مراقبة ومساءلة من أجل التأكد 

 .المخالفات لمستحقيها لقاء معرفة أو تأثير من أي كانالشرطي المسؤول إعطاء  عدمإمكانية  .1
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خلفية للتراجع عن المخالفات المدونة من خالل شطبها بحجة الخطأ أو  وجود قنوات إمكانية .2

 .عاز من مسؤول أعلىيالتراجع عنها مباشرة بإ

 .عدم تحصيل المخالفات عند تجديد رخصة السياقة أو رخصة المركبة ألي سبب كان إمكانية .3

لذلك يجب أن  ة المرورية،متكامل لثقافة السالم ي نظامدعائم أ ضأن تقو بفيلة كممارسات ال مثل هذهإن 

  .الستكمال نجاح هذه السلسلة لثقافة السالمة المرورية نيمهم نئيجز  ن المراقبة الداخلية والمساءلةتكو 
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  عبالسالفصل ا

 ومقترحات محددة للحد منها الطرق حوادث دراسة
  

األمان على ضروري لتحسين السالمة و ) Traffic Safety Program(سالمة المرور إن تأسيس برنامج 

والعملية الرئيسية  في هذا التخطيط  ،التخطيط العنصر األساسي لمثل هذا البرنامجّد ويع. طرق فلسطين

 وبالطبع الجهة المسؤولة عن جمع ،تتكون من جمع المعلومات عن الحوادث لتكوين قاعدة بيانات

إن  . لى مستوى البلدياتكما يفضل وجود برامج سالمة مرورية ع البيانات وحفظها هو جهاز الشرطة،

تطبيق إجراءات وقائية مضادة ل لعرض توصياتحوادث الطرق يتيح المجال تحليل بيانات 

)Countermeasures (وبهذا سيؤدي  تطبيق برنامج السالمة على  الطرق إلى  ،لتفادي هذه الحوادث

   .المرورية في السالمةواضحة تحسينات 

  

 الطرق تحديد مواقع وتكرار وخطورة حوادث  1- 7
 

على معلومات عديدة منها مواقع الحوادث، وقتها ضمن اليوم، تحتوي إن قواعد بيانات حوادث الطرق 

حسب  (sorting)ها ويمكن فرز . وغيرها) ، وفياتإصاباتخسائر مادية فقط، (نوعية الحوادث وخطورتها 

  . الموقع والزمن وأمور أخرى

   

، ولكن هذه الطريقة ال تأخذ بالحسبان حجم تكرار الحوادث يمكن ترتيب مواقع الحوادث المرتفعة بداللة

) أو الوفيات(وبشكل عام يمكن المقارنة بين الدول من حيث نسبة الحوادث .  المرور أو عدد السكان

نسبة  فيها لعدد السكان، ولكن قد تكون المقارنة غير عادلة إذا كانت المقارنة بين دولة عدد السيارات

نسبة لعدد السكان فيها عالي ودولة عدد السيارات  ومعدل السفر بالمركبات سنوياالي لعدد السكان ع

أما الطريقة األفضل للمقارنة فهي أن يؤخذ حجم . منخفض خفض ومعدل السفر بالمركبات سنويامن

  :المرور بالحسبان كالتالي

 .كيلومتر على مسارات الطرق-عدد الحوادث لكل مليون مركبة •

 .ئة الف مركبة على التقاطعاتعدد الحوادث لكل ما •

 .كيلومتر على مسارات الطرق-عدد وفيات الحوادث لكل مليون مركبة •

 .عدد وفيات الحوادث لكل مائة الف مركبة على التقاطعات •

للحوادث ولوفيات الحوادث هي في دول اإلتحاد األوروبي، فمعدل وفيات الحوادث  إن أفضل معدالت

ولكن هناك العديد . للبرازيل 55.9مقارنة مع   7.2 ألمانيافي  2008م في عاكيلومتر -لكل مليار مركبة



153 
 

و عدم وجود تقديرات /أو من الدول التي ال توجد لها معدالت لعدم وجود سجالت دقيقة لحوادث الطرق

مميز ليس فقط  األسلوبأن هذا  من وبالرغم.  (vehicle – kilometer)لمسافات السفر السنوية جيدة 

، بل يمكن استخدامه للمقارنات بين طرق مختلفة أو حتى أجزاء من الطريق الواحد ين الدولللمقارنات ب

المميز لمقارنات حوادث الطرق يستوجب  األسلوبإن استخدام هذا ف ،أو مقارنات بين تقاطعات مختلفة

  .حجام المرورألحوادث الطرق وكذلك لدقيقة معلومات  هناك أن تكون

  

 )Spot Map Method( ديد مواقع الحوادثلتح طريقة خريطة الموقع

البلدية أو ن الحوادث على خريطة يتعيو  ،تعتمد هذه الطريقة على تحديد تكرار الحوادث بمواقع معينة

 والمواقع التي تزدحم عليها الدبابيس تصبح مقاطع طرق أو ،)لنُقل بواسطة الدبابيس( معينة إدارية منطقة

ويستطيع مهندس المرور في المدينة على سبيل المثال أن يراقب  ،تقاطعات ذات تركيز عاٍل للحوادث

كما يمكن استخدام دبابيس  ،على خريطة المدينة) الدبابيس(دث بسهولة المواقع ذات التركيز المرتفع للحوا

 حوادث ر يمثلصفالدبوس األوفيات و  حوادث مثال الدبوس األحمر يمثلف ،الحوادث خطورةز يملونة لترم

ويمكن استخدام تقنيات أنظمة المعلومات  ،خسائر مادية فقط حوادث يمثل سوددبوس األالو  إصابات

  . عن استخدام الدبابيس بديال )Geographic Information System - GIS(الجغرافية 

  

  )Accident Types( الحوادث أنواع 2- 7
لحوادث غالبا ما ُترسم هذه األنواع من ا .على قائمة تلخص أنواع الحوادث الشائعة 1-7الجدول  شتملي

ادث باستخدام رمز معين ُيرسم كل نوع من الحو  ذإ )Collision Diagram(" رسم توضيحي للتصادم"على 

قد و  ،اع الحوادث شيوعاالرموز النموذجية المستخدمة لإلشارة إلى أكثر أنو  1-7 يبين الشكلو  ،يبين نوعه

 . ى من الحوادثأخرى حسب الحاجة لإلشارة إلى أنواع أخر  ُتضاف رموز

  

 مقترحات هندسية لمعالجة أنواع شائعة لحوادث الطرق   3- 7

اتها تحديد المواقع التي توجد فيها حوادث متكررة وخطرة وأوقالطرق تفضي  إلى  حوادثإن دراسة بيانات 

في  الممكنة للطريق للتخفيف من الحوادثولقد تم تلخيص التحسينات  وأنواعها وأسبابها وغير ذلك،

  .تدابير عامة مضادة ألنماط الحوادث وأسبابها المحتملةفيبين  3-7، أما الجدول 2- 7جدول 
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  أنواع الحوادث الشائعة: 1-7جدول   

  

  

  
 
  
 

  )تصادم جانبي(المقابل  االتجاهضربة على الجانب من   1
Sideswiped opposite direction 

10  

في تقاطع عليه إشارة  قائمةزاوية بتصادم 

 ضوئيةمرورية 
Right angle collision at signalized 

intersection 

2  
 ضوئية مروريةتصادم مؤخرة السيارة على تقاطع بدون إشارة 

 )تصادم خلفي(
Rear-end collisions at un-signalized intersection 

11  

في تقاطع بدون إشارة  قائمةزاوية بتصادم 

 ضوئية
Right angle collision at un-signalized 

intersection 

3  
  مركبة متحركة تصطدم بمركبة واقفة متحركة

Moving vehicle collided with parked moving 
vehicle 

12  
  يسارا االنعطاف عند لوجه وجها تصادم

Left-turn head on collisions 

  مركبة متحركة بجسم ثابت  4
Moving vehicle with fixed object 

  يمينا طافاالنع عند لوجه وجها تصادم  13

Right-turn head on collisions 

  مركبة متحركة مع مركبة ثابتة  5
Moving vehicle with stopped vehicle 

14  

تصادم مؤخرة السيارة عند تقاطع عليه إشارة 

  ضوئية مرورية

Rear-end collisions at signalized 
intersection 

  عكس حركة السير رجوع مركبة متحركة  6
Moving vehicle backing against traffic 

 االتجاهضربة على الجانب في نفس   15
Sideswiped same direction 

  تصادم مركبة متحركة مع دراجة  7
Moving vehicle and bicycle in collisions 

16  
 )على الطريق(المركبة  –تصادم المشاة 

Pedestrian–vehicle collision (at 
roadway) 

  ركبةنزالق الما  8
Skidding of vehicle 

17  
 )على رصيف(المركبة -تصادم المشاة

Pedestrian–vehicle collision (at 
sidewalk) 

  تصادم وجها لوجه  9
Head-on collisions 

 انقالب المركبة  18
Over-turn vehicle 
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  رموز أنواع بعض الحوادث الشائعة: 1-7 شكل

  

 الممكنة للطريق للتخفيف من الحوادث قائمة رصد للتحسينات: 2-9جدول 

 Sections – مقاطع الطريق

 Eliminate parking -  االصطفاف إزالة •

 )delineators( تركيب عالمات الحدود •

 guardrail للمنحدرات الجانبية حواجز حمايةإضافة  •
for embankments 

-guardrail -) ثابتة جسامأ( دعامات حمايةوضع  •
fixed objects 

 Remove fixed objects ألجسام الثابتةإزالة ا •

  Flatten fill slopesتسوية منحدرات جوانب الطريق  •

 )جزر البارزةأو ال بالدهانات األرضية(إضافة الجزر  •
painted or raised median 

 skid resistance measures معالجة الطريق الملساء •

 Resurface road -سفلتة الطريقإعادة  •

 edge مات جوانب الطريقعال وضعأو  تحسين •
marking 

  التحذيرية والتوجيهية شواخصتركيب وتحسين ال •
warning and/or directional signs 

 median barrier لفاصلةإقامة الحواجز ا •

  قابلة للكسر   وأعمدة اإلنارة وشاخصتركيب  •
breakaway sign posts and light poles 

  Installation of street lights  اإلنارة تركيب •

 Stabilize shoulder تثبيت أكتاف الطريق •

 Road Rehabilitation   إعادة إنشاء الطرق •

 Widen traveled wayمسارات السير توسيع  •

 Curves –المنحنيات 

 Install delineators -   تركيب عالمات الحدود •

 guardrail -  حواجز حمايةإضافة  •

 Resurface road -سفلتة الطريقإعادة  •

 Install warning - التحذيرية شواخصتركيب ال •
signs 

 Reconstruct curves -إعادة إنشاء المنحنيات  •

 Bridges/Underpassesالجسور والطرق السفلية 

  تركيب عالمات الحدود •

 تركيب إنارة •

 energyتركيب أجهزة المتصاص الصدمة  •
absorption devices 

   حواجز حمايةإضافة  •

 توسيع الجسور •
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 Intersectionsالتقاطعات 

 هاوتحسين تركيب اإلشارات التحذيرية والتوجيهية •

 تركيب إشارات قف على الطرق الفرعية  •

 تركيب اإلنارة  •

 للمشاةمرورية ضوئية تركيب إشارات  •

 شواخص المروريةتحسين ال •

 جديدةمرورية ضوئية تركيب إشارات  •

 تحذيريةمرورية ضوئية تركيب إشارات  •

 rumble strips   على الطريق رجةرجتركيب خطوط  •

  Stop Sign Ahead "التوقف أماما" وشاخصتركيب  •

 Yield  األولوية في الطريقإعطاء  وشاخصتركيب  •
Sign 

 all-way اتتجاهاالالتوقف في جميع  وشاخصتركيب  •
stop signs 

 يسارا االنعطافتقليص حركات  •

 تحذيريةمرورية ضوئية تركيب إشارات  •

 يسارا نعطافاالإضافة حركات  •

 تسوية الطريق الملساء •

  

 

 تدابير عامة مضادة ألنماط الحوادث وأسبابها المحتملة : 3-9جدول 
 

 السبب المحتمل نمط الحادث

 

 التدابير العامة المضادة

تصادم بزاوية قائمة عند 

تقاطع بدون أشارة 

  ضوئية مرورية 

)Right-angle 
collisions at un-
signalized 
intersections(

  مسافة رؤية محدودة
Restricted sight distance

  remove sight obstructionsإزالة المعيقات البصرية 

  Restrict parking near cornersتقييد الوقوف عند الزوايا 

  stop signs" قف"تركيب إشارات 

  warning signsتركيب إشارات تحذيرية 

  تحسين اإلنارة على التقاطع /تركيب

 ضوئية  مروريةإشارات  تركيب

  yield signsتركيب إشارات إعطاء حق الطريق 

 channelize intersectionاستخدام جزر توجيه الحركة 

ضخم عند كلي  يحجم مرور 

 التقاطع 

 المرورية الضوئيةتركيب اإلشارات 

 Reroute traffic إعادة توجيه حركة  المرور

  سرعة عالية عند الدخول

high approach speed) ( 

  ند مداخل التقاطعع) speed limit(تخفيض حدود السرعة *

 )rumble strips(تركيب خطوط اهتزازية 

عند  قائمةزاوية بتصادم 

تقاطع عليه إشارات 

  الضوئية رؤية ضعيفة لإلشارات
Poor visibility of signals

  )advanced warning devices( أجهزة تحذيرية متقدمة تركيب

 )larger signal lenses(ت بعدسات أكبر اشار إتركيب 
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 السبب المحتمل نمط الحادث

 

 التدابير العامة المضادة

  ضوئية
Right-angle 
collisions at 
signalized 
intersections

 )overhead signals(رأسية  -ضوئية معلقة تركيب إشارات 

  )back plates(لإلشارات الضوئية  تركيب لوحات خلفية

    )signal heads(الضوئية  تحسين مواقع رؤوس اإلشارات

  الضوئية لمزيد من رؤوس اإلشاراتإضافة ا

 تخفيض حدود السرعة عند المداخل

  الضوئيةلإلشارة  مالئمتوقيت غير 
Inadequate signal timing

  )Adjust amber phase(صفر تعديل مرحلة ضوء األ
    

 all-red(إلخالء التقاطع " للجميع حمراء"زويد مرحلة ت

clearance phases(  

  )signal actuation( رةلإلشا حثتركيب نظام 

 إعادة توقيت اإلشارات

عبر مجموعة برمجة اإلشارات بحيث تضمن استمرار الحركة 

 )progression or green wave(متتالية من تقاطعات ال

تصادم خلفي على 

تقاطع دون إشارات 

  ضوئية
Rear-end collisions 
at un-signalized 
intersections

اإلشارات عند مناطق و  الشاخصو ين الخطوط تحسأو  تركيب عبور مشاة 

 عبور المشاة

 تغيير مكان العبور

 warning signs تحسين اإلشارات التحذيرية أو تركيب عدم انتباه السائق للتقاطع

   زلقسطح 
Slippery surface

  Overlay pavementطريق سطح الإعادة سفلتة 

  adequate drainageللمياه  مناسبف يصر تتوفير 

 Groove pavementطريق سطح ال حزيزت

 تقليل حدود السرعة عند المداخل *

كون يعندما  سطح زلق": هايتحذيرية يكتب عل وشاخصتوفير 

  -  SLIPPERY WHEN WET - "ارطب

  أعداد كبيرة من المركبات المنعطفة
Large numbers of turning 
vehicles

 left-or-right turn lanes لالنعطافإقامة مسارب 

  Prohibit turns اتاالنعطافمنع 

 curb radii زيادة أنصاف أقطار حد الطريق

  )advanced warning devices( تركيب أجهزة تحذيرية متقدمةالمرورية  رؤية ضعيفة لإلشاراتتصادم خلفي على 
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 السبب المحتمل نمط الحادث

 

 التدابير العامة المضادة

إشارات  عليهتقاطع 

 ضوئية

Rear-end collisions 
at signalized 
intersections

  الضوئية
Poor visibility of signals

 )larger signal lenses(ت بعدسات أكبر اشار إتركيب 

 )overhead signals(رأسية  -معلقة تركيب إشارات 

 visorsتركيب حواف لعدسات اإلشارات 

  )back plates(لإلشارات  تركيب لوحات خلفية

  اإلشارة تغيير مكان

 )signal heads(إضافة المزيد من رؤوس اإلشارات 

  إزالة المعيقات البصرية

 تخفيض حدود السرعة عند المداخل* 

المروية لإلشارة  مالئمتوقيت غير 

  الضوئية
Inadequate signal timing

  )Adjust amber phase(صفر تعديل مرحلة ضوء األ

عبر مجموعة برمجة اإلشارات بحيث تضمن استمرار الحركة 

 )progression(متتالية من تقاطعات ال

 تحسين الخطوط واإلشارات عند مناطق عبور المشاةأو  تركيب ور مشاة عب

 WALK phaseبرمجة اإلشارة الضوئية لتسمح بمرور المشاة 

   زلقسطح 
Slippery surface

  Overlay pavementطريق سطح الإعادة سفلتة 

  adequate drainageللمياه  مناسبف يصر تتوفير 

 Groove pavementطريق سطح ال حزيزت

 تقليل حدود السرعة عند المداخل *

كون يعندما  سطح زلق": هايتوفير إشارات تحذيرية يكتب عل

  -  SLIPPERY WHEN WET - "ارطب

  إشارة ضوئية غير ضرورية
Unwarranted signals

 اإلشارة الضوئية إزالة

مشاة على حوادث 

 تقاطعات
Pedestrian 
accidents at 
intersections

  ة من المركبات المنعطفةأعداد كبير 
Large numbers of turning 
vehicles

 left-or-right turn lanes لالنعطافإقامة مسارب 

  Prohibit turns اتاالنعطافمنع 

 curb radii زيادة أنصاف أقطار حد الطريق

  مسافة رؤية محدودة
Restricted sight distance

  sight obstructions إزالة  المعيقات البصرية

  Install pedestrian crossingsمعابر المشاة  إنشاء
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 السبب المحتمل نمط الحادث

 

 التدابير العامة المضادة

 pedestrian crossingمعبر المشاة  وشاخص تحسينأو  تركيب
signs 

 Reroute pedestrian paths مسارات المشاةتوجيه إعادة 

  حماية غير كافية للمشاة
Inadequate protection for 
pedestrians

 pedestrian refuge islandsإضافة جزر مالذ للمشاة 

  مالئمير الضوئية غشارة توقيت اإل
Inadequate signal timing

 WALK phaseبرمجة اإلشارة الضوئية لتسمح بمرور المشاة 

  منطقة عبور طلبة مدارس
School crossing area 

 school crossing guardsاستخدام مرشدي عبور الطريق 

حوادث مشاة بين 

  التقاطعات
Pedestrian 
accidents between 
intersections

ليس لدى السائق تحذير مناسب 

ن يحول تكرار قطع الطريق ما ب

  التقاطعات
Driver has inadequate warning 
of frequent mid-block crossings 

  منع وقوف المركبات

  warning signsتحذيرية  وشاخصتركيب 

  Lower speed limitتخفيض حد السرعة *

  pedestrian barriers or fenceحماية المشاة  سياج تركيب

  مشاة تسير على الطريق
Pedestrians walking on roadway 

  sidewalksإنشاء رصيف مشاة 

 

  مسافة طويلة ألقرب معبر مشاة
Long distance to nearest 

crosswalk 

  pedestrian crosswalkإنشاء معبر مشاة 

 pedestrian actuatedن قبل المشاة إنشاء إشارة ضوئية تشغل م
signals 

حوادث مشاة على 

  ر مداخل طرقبمعا
Pedestrian 

accidents at 
driveway crossings 

 أعداد كبيرة من المركبات منعطفة

  يسارا
Large volume of left turns

 Provide left-turn signalيسارا  االنعطافعمل إشارة خاصة ب
phases  

 Prohibit left turnsيسارا  االنعطافمنع 

  Reroute left-turn trafficإعادة توجيه المركبات المتجهة يسارا 

  Channelize intersectionاستخدام جزر توجيه الحركة 

  STOP signsقف  وشاخصتركيب 

 one-way streetsواحد  اتجاهعمل نظام طرق السير ب

  مسافة رؤية محدودة
Restricted sight distance

  sight obstructions زالة  المعيقات البصريةإ

  warning signsتحذيرية  وشاخصتركيب 

 Lower speed limitتخفيض حد السرعة *
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 السبب المحتمل نمط الحادث

 

 التدابير العامة المضادة

 االنعطاف عند تصادم

 التقاطعات على يمينا
Right-turn 

collisions at 
intersections 

  نصف قطر دوران صغير
Short turn radius 

 زيادة نصف قطر الدوران

  جسم ثابتمع تصادم 
Fixed-object 

collisions 

 مسار من بالقرب الثابت جسمال

 الطريق

  بالقرب من الطريق إزالة  المعيقات

  barrier curbingإنشاء حواجز حجرية عند حواف الطريق 

  الخ...  الفتات أعمدة اإلنارةمعالم للداللة على التركيب 

  وأعمدة إنارة قابلة للكسر وشاخصاستخدام 

 use breakaway light poles and sign posts   

 )guardrail(حماية الجسم الثابت بالحواجز 

تصادم جسم ثابت أو 

خروج المركبة عن 

  الطريق
Fixed-object 

collisions and/or 
vehicles running 

off roadway 

   زلقسطح 
Slippery surface

  Overlay pavementطريق سطح الإعادة سفلتة 

  adequate drainageللمياه  مناسبف يصر تتوفير 

 Groove pavementطريق سطح ال حزيزت

 تقليل حدود السرعة عند المداخل *

كون يعندما  سطح زلق": هايتحذيرية يكتب عل وشاخصتوفير 

  -  SLIPPERY WHEN WET - "ارطب

تصميم الطريق غير كاف لظروف 

  حركة المرور

Roadway design inadequate 
for traffic conditions

  المسارب توسيع

  نقل الجزر من مكانها

 curb lane إغالق مسرب حد الطريق

  ترسيم أو تخطيط ضعيف

Poor delineation

 pavementاألرضية تركيب عالمات الدهان أو  تحسين
markings  

  roadside delineatorsتركيب عالمات تحديد الطريق 

  - advance warning signs -  تحذيرية وشاخصتوفير 

اصطدام جانبي بين 

المركبات المسافرة في 

ات المعاكسة أو تجاهاال

  اصطدام وجه لوجه

Sideswipe 

 مناسبتصميم الطريق غير 

 لظروف حركة السير

 pavement  األرضيةتحسين عالمات الدهان أو  تركيب
markings  

 Channelize توجيه الحركة عند التقاطعاتاستخدام جزر 
intersection  

  one-way streets واحد اتجاهذات  طرقإنشاء 
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 السبب المحتمل نمط الحادث

 

 التدابير العامة المضادة

collisions between 
vehicles traveling 
in opposite 
directions or head-
on collisions

  ةقفإزالة العوائق مثل المركبات المتو 

  widen lanes توسيع المسارب

اصطدام بين المركبات 

المسافرة في نفس 

الضرب مثل : تجاهاال

 طافاالنع ،من الجنب

  أو تغيير المسرب

Collisions between 
vehicles traveling 
in same direction 

(sideswipe, turning 
or lane changing 

 مناسبتصميم الطريق غير 

 لظروف حركة السير

  توسيع المسارب

  توجيه الحركة عند التقاطعاتاستخدام جزر 

 turning bays لالنعطافتهيئة خلجان 

مسارات السير أو  دالة على الطريق صشواخ تقديم/تركيب
advance route or street signs 

  lane linesسير تحسين خطوط مسارب ال/تركيب

  المركبات إزالة مواقف

 تخفيض حد السرعة*

 طرقالعند  االصطدام

  )المداخل(الخاصة 

Collisions at 
driveways 

 median dividerية وسطجزيرة إقامة فاصل  المركبات المنعطفة يسارا

  للطريق الخاص مناسبمكان غير 

Improperly located driveway

 الخاصة طرقبين مداخل ال لمسافاتتنظيم الحد األدنى ل
Regulate minimum spacing of driveways  

 minimumالطريق  زاويةالرؤية عند تنظيم الحد األدنى لوضوح 
corner clearance 

  نقل الطريق الخاص لشارع جانبي

  لطريق لتحديد مكان الطريق الخاصاحد حجر تركيب 

 تقليل المداخل المجاورة /اختصار

  يمينا لالنعطافإقامة مسارب  المركبات المنعطفة يمينا

  الطريق الخاصمدخل تقييد الوقوف قرب 

  through lanes العابرةالسير توسيع مسارب 

 حدد الطريقالدوران عند حجر قطار األزيادة أنصاف 

المركبات م سير كبير لحركة حج

  العابرة

Large volume of through 
traffic

  نقل الطريق الخاص إلى شارع جانبي

  local service road بناء طريق خدمة محلية

 Reroute traffic حركة السير العابرةتوجيه إعادة 

  الطريق الخاصعلى ضوئية وضع إشارة ير لحركة السير على الحجم الكب
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 السبب المحتمل نمط الحادث

 

 التدابير العامة المضادة

  الطريق الخاص

Large volume of driveway 
traffic

 acceleration & deceleration إقامة مسارب تسارع وتباطؤ
lanes 

 Channelizeسير الطريق الخاص توجيه حركة استخدام جزر 
driveway 

  مسافة الرؤية المحدودة

Restricted sight distance

  إزالة معيقات الرؤية

  صتقييد الوقوف قرب الطريق الخا

  طريقتركيب أو تحسين إنارة ال

 *تخفيض حد السرعة

  الحوادث الليلية

Night accidents

  الرؤية الضعيفة

Poor visibility

  طريقتحسين إنارة ال/تركيب

  حدود الطريق والمسارات تحسين دهان تخطيط/تركيب

 تحذيريةشواخص تحسين /تركيب

  رطبةال الطرقحوادث 

Wet pavement 
accidents 

  زلق يقسطح طر 

Slippery pavement 

 Overlay with skid بمادة مقاومة لالنزالقإعادة سفلتة الطريق 
resistant surface  

  للمياه مناسبف يصر تإقامة 

  Groove existing pavement القائمة طرقالسطح  حزيزت

  *تخفيض حد السرعة

 - "اكون رطبيعندما  سطح زلق": هاييكتب عل شواخص تركيب
SLIPPERY WHEN WET  - 

 السرعة في الموقع لتبرير تخفيض حد السرعة تحديدينبغي إجراء دراسة * 
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  المراجع العربية

المملكة ، "ورية عند المدارس بمدينة الرياضالدليل اإلرشادي لتحسين السالمة المر "أمانة منطقة الرياض، 

2008العربية السعودية،   

  2010. التقرير النهائي –محاور الطريق العربي . جامعة الدول العربية

  هـ1421سعيد، مفاهيم أساسية في علم المرور،  بن الغامدي، علي

، المملكة العربية "دليل تصميم األرصفة والجزر بالطرق والشوارع"وزارة الشؤون البلدية والقروية، 

  هـ 1426السعودية، 

  لكة العربية السعوديةالمم ،وزارة الشئون البلديـة والقرويـة، دليل التصميم الهندسي للطرق

المملكة  ،المواصفات الفنية والشروط العامة إلنارة الشوارع والطرق والميادينون البلديـة والقرويـة، وزارة الشئ

  هـ 1415العربية السعودية، 

  المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلديـة والقرويـة، دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل

المملكة العربية . المواصفات العامة إلنشاء الطرق في المناطق الحضرية رة الشئون البلديـة والقرويـة،وزا

 م2005السعودية، 

المملكة العربية السعودية،  وزارة الشئون البلديـة والقرويـة، دليل معايير التخطيط لمواقف السيارات،

  هـ1426

 هـ 1426البلديـة والقرويـة، السعودية، عام  دليل تصميم عناصر فرش الطريق، وزارة الشئون

  1995التحكم المروري في مناطق العمل، المملكة العربية السعودية، ، وزارة المواصالت

  1998وزارة المواصالت، المواصفات العامة إلنشاء الطرق والجسور، المملكة العربية السعودية، 
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  "أ" ملحق

  اإلشارات المرورية المستخدمة نماذج لبعض 

  ) المواصالت الفلسطينيةالنقل و الرمز هو حسب ترميز وزارة (
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  تنظيمية اخصو ش .1
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  تحذيرية  اخصو ش -2
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 اخل التحويالت في منطقة العملفتح وٕاغالق مد اخصو ش -3
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  أمثلة لعالمات حجر حد الطريق .4
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  "ب" ملحق

  وسائل تهدئة السير نماذج لبعض

  



172 
 

  

  
 

  
     (Speed table) مطبات مسطحة  

 
 
 

  
  (Brick paved road or texture roads) استخدام رصفة الشارع من طوب أو حجارة بناء  
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     (Speed humps)وبةمطبات أقل صع  

 
 

  
 (Raised crosswalk)   معابر مشاة مرتفعة   
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 (Chicanes)   منحنيات أفقية متعاكسة  

 

 

(Chokers) تضييق المسارب بين التقاطعات بواسطة امتداد للرصيف من االتجاهين 

 

 

(Center Island Narrowing)  جزيرة الوسطية تضييق المسارب بواسطة عمل أو تعريض ال    
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 (Detail design specifications of speed hump) تصميم المطب األقل صعوبة   تفاصيل  

 


	عناصر نظام المرور /السلامة المرورية 
	 الحدة البصرية (visual acuity): تصف قدرة السائقين أو المشاة على رؤية التفاصيل الدقيقة للجسم، وفي العادة يؤخذ بالحسبان نوعين من الحدة البصرية: الثابتة والمتحركة. وتتأثر الحدة الثابتة بخلفية اللمعان (brightness) والتباين (التفاوتcontrast )٬ في حين أن الحدة المتحركة تتأثر بالقدرة على الكشف بصورة واضحة نسبية عن الأجسام المتحركة التي لا تقع بالضرورة ضمن الخط المباشر للرؤية، وهناك ترابط وثيق (high correlation) بين الحدة الثابتة والحدة المتحركة، ويوضح الشكل 2-1 المجالات الأساسية للرؤية التي تؤثر في مهمات السياقة الآمنة.
	 الرؤية المحيطية(peripheral vision) : هذا المجال من الرؤية يمتد إلى أبعد من 120 درجة ويصل إلى 180 درجة حول الخط المركزي للعين٬ ولكن لا يمكن هنا وصف التفاصيل والألوان٬ إلا أن السائق يمكنه أن يكتشف وجود الأجسام المتحركة. ومن الجدير ذكره أن العديد من الولايات الأمريكية تشترط مجال رؤية محيطية لا يقل عن 110 درجة (انظر الرابط:
	 رؤية الألوان(colour vision) : ويقصد بذلك القدرة على التمييز بين لون وآخر، ويمكن التعويض عنها بوسائل أخرى للتحقق من وسائل التحكم المروري. إن نسبة الذين لديهم عمى ألوان كامل في العالم هامشية، ولكن نسبة الذين لديهم مشاكل في تمييز اللونيين الأحمر والأخضر لدى الذكور فهي بحدود 5% ونسبتهم لدى الإناث هامشية جداً، ولغاية السلامة المرورية يجب الحذر من استخدام الإشارات الضوئية المرورية بشكل أفقي كما هو متبع في بعض الأماكن خارج فلسطين. 
	 عمق الرؤية(depth vision) : تتصل هذه الصفة بقدرة الشخص على تقدير السرعة والمسافة وتعد الرؤية بكلتا العينين عنصرا أساسيا في تقدير المسافة نتيجة لقدرات الرؤية المجسمة للعينين، ولهذه القدرة أيضا أهمية بالغة من أجل مناورات المرور الآمن٬ خاصة التجاوز. لذا تجدر الإشارة إلى خطورة السياقة للشخص الأعور حتى لو كانت حدة النظر بعين واحدة أفضل من العادي. 
	 الرؤية الوهجية(glare of the vision) : تصف هذه الرؤية الضوء اللامع نسبيا والذي يظهر في مجال رؤية الفرد أو الصورة التي تنعكس بفعل الضوء اللامع نسبيا في مجال الرؤية. وينتج عن ذلك انخفاض في وضوح الرؤية أو العمى الكلي لثوان. ويتطلب استرداد الرؤية في حالة التغيير من ضوء ساطع عال (2-3) ثوان، مثل التواجه مع مركبة بضوء عال، ويترتب على هذه الحالة تحديد استخدام الضوء العالي واستغلال زراعة الأشجار في الجزر الوسطية لتكسير وهج الضوء العالي. ويتطلب استرداد الرؤية في حالة التغيير من ضوء ساطع  إلى خافت من (4-6) ثوان، مثل دخول نفق مظلم في النهار، وهذا ما يتطلب إنارة  الأنفاق في النهار، خاصة التي يزيد طولها عن 50م. 
	ب. عملية الإدراك - رد الفعل (perception-reaction process)

	 مرحلة الإدراك (perception): هذه المرحلة تتطلب استخدام الاستقبال البشري لرؤية أداة تحكم مروري كإشارة تحذيرية مثلا، أو جسم على الطريق.
	 مرحلة التعرف(identification) : في هذه المرحلة يقوم السائق بالتعرف على الجسم أو جهاز التحكم ومن ثم يفهم المثير.
	 مرحلة الانفعال (emotion): في هذه المرحلة يقرر السائق ما هو الإجراء الذي عليه أن يقوم به كاستجابة للمثير٬ فعلى سبيل المثال٬ يقوم السائق بالضغط على المكابح أو يتجاوز أو يقوم بتغيير المسرب.
	 مرحلة ردة الفعل (volition): في هذه المرحلة، وتسمى أيضا الإرادة (الاختيار)، يقوم السائق بتنفيذ الإجراء الذي اتخذه في أثناء مرحلة الانفعال.
	إن وقت الإدراك-ردة الفعل  (perception-reaction time)هو الزمن الذي يمر أو ينقضي من بداية الإدراك إلى نهاية ردة الفعل، وهو مجموع الوقت المطلوب للإدراك والتعرف والانفعال والإرادة أو الاختيار، والذي أحيانا يشار إليه بمختصر(PIEV) . ويعد وقت الإدراك-ردة الفعل أحد أهم العوامل البشرية المهمة في كثير من الأمثلة ذات العلاقة بتصميم الطرق وتشغيلها، مثل تحديد مسافة التوقف. 
	وتأخذ الإرشادات العامة الواردة في هذا الدليل ما ورد في توصيةAmerican Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) بخصوص اعتماد 2.5 ثانية لتمثل وقت ردة الفعل للتصميم الهندسي للطرق خاصة لحساب الحد الأدنى المطلوب لمسافة التوقف وهي ردة فعل لحدث غير متوقع. أما ردة فعل لحدث متوقع، مثل تحول الإشارة الضوئية من أخضر إلى أصفر فيكون بحدود ثانية واحدة عند تصميم الإشارات الضوئية المرورية. 
	ت. خصائص فردية ومجتمعية للسائق تؤثر على السلامة المرورية
	1-2 عوامل المركبة (Vehicle Factors)

	تلعب خصائص المركبات في حالتي السكون والتشغيل دورا مركزيا في مهمات هندسة الطرق والمرور المختلفة، كما إن معرفة هذه الخصائص أو الصفات تساعد في تطوير التصاميم الهندسية لأنظمة التحكم المروري٬ مما يسمح بعمليات آمنة وسلسة.
	 الخصائص الثابتة (Static Characteristics)

	تستخدم مثل هذه الخصائص لتحديد أمور عدة، من بينها معايير التصميم الهندسي للطرق والتقاطعات ومتطلبات مسافة النظر والتحكم المروري. إن الأبعاد الفيزيائية لتصميم المركبة هي عناصر محورية في وضع معايير التصميم لأجزاء الطريق، مثل عرض المسرب٬ عرض كتف الطريق٬ طول المنحنيات الرأسية، وهوامش الأنفاق والجسور.
	ولأن جميع المركبات ليس لها نفس الخصائص الثابتة أو التشغيلية أيضا، فإنه يجري تصنيف المركبات إلى فئات ولكل منها خصائص ممثلة لجميع المركبات في ذلك الصنف، ويحتسب هذا الصنف لأغراض التصميم، ولذلك فإن الجهات المسؤولة عن تصميم الطرق قد حددت عدداً من أصناف مركبات التصميم. 
	مركبة التصميم هي صنف المركبة المختارة مسبقا مع خاصية أنها تشمل جميع المركبات التي يتوقع أن تستخدم الطريق. إن اختيار مركبة التصميم يعتبر أحد أسس إعداد التصميم الهندسي وأنظمة التحكم المروري، ولقد قامت (AASHTO 2011) باختيار عشرين صنفا لمركبات التصميم اشتملت على أكثر الأصناف شيوعا٬ منها سيارة الركاب (Passenger Car-P)، والحافلة القياسية(BUS) ، وشاحنة ذات وحدة منفردة (Single Unit Truck-SU)٬ وبالإضافة إلى ذلك٬ فإن هناك عددا من الأصناف التي تشمل القاطرات/المقطورات (WB-X) إذ أن (X) تشير إلى مجموع الطول الكلي للمسافة بين المحاور لصنف المركبة المحدد. ويوضح الجدول 1-1 الأبعاد الفيزيائية لعدد من مركبات التصميم الرئيسية المختارة والأكثر شيوعا. 
	1-2-1 خصائص التشغيل (Operational Characteristics) 

	تشمل خصائص التشغيل حركة المركبة٬ والقوى التي تسبب الحركة. وتؤخذ خصائص التشغيل الرئيسية بالحسبان في جوانب التصميم الهندسي والمروري المختلفة، وما يتصل بذلك من الأمان على الطرق والسلامة المرورية، ومن ضمن خصائص تشغيل المركبات التي تؤثر في التصميم: نطاقات الدوران٬ والسرعة، والتسارع٬ والفرملة. ويجب عمل فحص سنوي رسمي لفحص خصائص تشغيل المركبات.
	 نطاقات الدوران(minimum turning paths) 
	تعتمد أدنى نطاقات الدوران عند سرعات التشغيل المنخفضة (حتى 15-20 كم/ساعة) بشكل أساس على أبعاد المركبة. وهذا يحدد أدنى مسار أو نصف قطر لدوران المركبة، وكذلك عرض الحيز المعبد اللازم للتقاطعات أو لمنحدرات التقاطعات التي تقع في مستويات منفصلة، ويبين الجدول 1-2 أنصاف أقطار الدوران لعدد من مركبات التصميم، بينما يوضح الشكل 1-2 (أ، ب، ج، د) مسار الحركة في أثناء عملية الدوران لعدد من مركبات التصميم وهي سيارة الركاب، والحافلة الخارجية الكبيرة، والشاحنة الأحادية، والقاطرة/المقطورة من طراز WB-15.
	 التسارع(acceleration) 
	هذه الخاصية مهمة فيما يتصل بعمليات المرور الآمنة، مثل: مناورات التجاوز، وقبول الفجوة  بين المركبات لإمكانية عبور مركبة لتقاطع. كما يؤثر في التصميم الهندسي لمسارب التسارع ومسارب التجاوز والتسلق. ونعرف التسارع على أنه معدل تغير السرعة مع الوقت٬ ويتفاعل التسارع مع عناصر أخرى للحركة مثل السرعة والمسافة. ومن الجدير بالذكر أن خاصية التسارع تتأثر بعوامل مثل وزن المركبة، وقدرتها، والسرعة٬ وقيمة الميل وطوله. والقيمة الشائعة للتسارع التي تؤخذ عادة بالحسبان لأغراض احتساب مسافة الرؤية للتجاوز هي 0.67 متر/ثانية2، وهي قيمة تسارع من سرعة عالية. أما القيمة الشائعة للتسارع من حالة وقوف المركبة فهو 1.0-1.5 متر/ثانية2 (لحسابات الإشارات الضوئية وطول مسارب التسارع على الطرق السريعة) وهو تسارع المركبات الأقل تسارعا كالشاحنات.
	 الفرملة(deceleration or braking) 
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