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عوديـةـــالعربيـة الس  اململـكة
  البلدية والقرويـةوزارة الشئون 

 ةــــ الـوزارة للشئون الفني وكـالة
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 تقديـم
تعترب اخلدمات البلدية ذات صلة قوية باحتياجات السكان اليومية وهي الركيزة األوىل للتنميـة              

نشطتها، وحترص الوزارة على توفري اخلدمات األساسية وفقاً ألولوياا امللحة          أالعمرانية جبميع جوانبها و   
 . والسالمة العامةالحتياجات السكان، وعالقتها بالبيئة

ومن أجل الوصول ،  على الطرقبأمهية األرصفةالشئون البلدية والقروية  من وزارة استشعاراًو
 اتومن خالل ما كشفت عنه خربات التطبيق ىف الفتر ،إىل أفضل أداء ىف منظومة العمل بالوزارة

قاه البلديات املهام امللاألمانات ووحىت حتقق السابقة عن حاجة العمل إىل الكثري من التطوير والتحديث، 
 خالل من، فقد أقتضت املصلحة العامة تطوير التعليمات اخلاصة باألرصفة  بكل كفاءةعلى عاتقها

إصدار دليل تصميم األرصفة واجلزر بالطرق والشوارع الذي يتضمن املعايري التصميمية لألرصفة 
ة حلركة املشاة توفري بيئة آمنة ومرحيوحتسني املظهر العام للمدن والقرى  وممرات املشاة، وذلك دف

 . ومستخدمي الطرق واألرصفة وتنظيم عملية عبور الطرق عند التقاطعات
ونظراً ألمهية هذه التعليمات ولكي تساهم يف احلد من املمارسات اخلاطئة عند تنفيذ األرصفة،              

املصـممني  البلديات واإلستشاريني األمانات و فإننا نؤكد على أمهية اإللتزام ا والتقيد بتنفيذها من قبل           
وأن يكون هذا الدليل مبثابة منهج عمل للمخططني واملنفذين واملشرفني القـائمني             ،واملقاولني املنفذين 

 . على أعمال الطرق واألرصفة

 ،،،املوفقاهللا و
 

 متعب بن عبد العزيز
 وزير الشئون البلدية والقروية
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 متهيـد
 ويعتـرب جـزًء مكمـالً للطـرق     ،القرى وكعنصر عمراين يف املدنحيتل الرصيف أمهية بالغة    

 حيث ينظم حركة املشاة ويوفر هلم احلماية الالزمة مـن أخطـار املركبـات،           والشوارع داخل املدن،  
 املخططـني  اهتمامأخذت األرصفة واجلزر    لقد  و. ويشكل الرابط املهم بني الطريق واملباين املطلة عليه       

وتوفري عنصري   اتحسني مظهره واصفات اهلندسية هلا ل   وضع امل  و ا وذلك بتطويره   واملهندسني املعمارينيو
 .اواستخدام املواد املالئمة لتشييدهالراحة واألمان ا 
أرصفة أكثر أماناً ومالئمة للتنقل بني املتاجر وعبور        يتطلب إجياد   ن حتسني بيئة املشي     وال شك أ  

 للمارة حبيث يحسن من مظهر احلـي         وجذاباً يكون الرصيف مرحياً وآمناً    وبالتايل   التقاطعات،الطرق و 
 وأن يكون خاليـاً مـن       .واملدينة بشكل عام، ويشجع املشاة على استخدامه والشعور بالراحة واألمان         

 .  املعوقنيوخصوصاًالعوائق لتلبية العديد من االحتياجات ملختلف فئات اتمع 
فنية أنظمة وتعليمات ية توفري ، وألمهيةسني بيئة الطرق اجلماللتحوزارة سعي المن  اًقنطالإو

فقد ، وعالقتها بالطريق لتواكب التطورات احلديثةمواصفاا حتديد ولتصميم األرصفة واجلزر الوسطية 
لمواصفات العامة إلنشاء ل والذي يعترب مكمالً  تصميم األرصفة واجلزر بالشوارع والطرقإعداد دليلمت 

يف إعداد هذا الدليل أسلوب مشاركة  للشئون الفنية الوزارة ولقد اعتمدت وكالة .الطرق احلضرية
 ومنهجيته إعداد الدليلإلطالعهم أوالً بأول على خطة واملهتمني املختصني يف اجلهات التنفيذية 

  سلسة من االجتماعاتالبلديات العملية، وذلك من خالل عقداألمانات وواالستفادة من خربات 
مت فيها  وعقد ورشة عمل عامة تضافة خنبة من اخلرباء يف هذا اال،والزيارات امليدانية واالستبانات واس

 . مجيع االعتبارات اخلاصة مبوضوع األرصفةةقشمنا
ويشتمل الدليل على العناصر اهلندسية التصميمية لألرصفة واجلزر الوسطية من حيث األبعـاد             

اعاة املتطلبات الفنيـة واملروريـة      وامليول وربط األرصفة مع الطرق الرئيسية وطرق اخلدمة واألبنية ومر         
حيتوي على أهم الشروط واملواصفات واإلجراءات النظاميـة        كما   .حملتويات الرصيف واجلزر الوسطية   

املتطلبات واالشتراطات الفنية حملتويـات     ووالفنية لتصميم األرصفة وتنفيذها وأعمال التشجري والصيانة        
، لوحات اإلعالن، مظالت مواقف احلافالت،       اإلنارة مدةمثل التقاطعات، أع  (األرصفة واجلزر الوسطية    

 .من حيث األبعاد األفقية والرأسية) معابر املشاةو، حركة ذوي االحتياجات اخلاصة، التشجري
 نـا كون عوناً لزمالء   وأن ي   هذا الدليل األهداف املرجوة منه      سبحانه وتعاىل أن حيقق    نسأل اهللا 

 .ملكاتب االستشارية واملقاولني يف أداء مهامهم واالبلدياتاألمانات و يف سنيداملهن
 ،،،واهللا املوفق

   وكيل الوزارة للشئون الفنية      
    عبد العزيز بن علي العبد الكرمي

رجوع



  اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية            واجلزر بالطرق والشوارعدليل تصميم األرصفة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت 

 أحكام عامة
  اإلشتراطات البلدية-١

يعترب ما ورد ذا الدليل من شروط ومواصفات ملزماً جلميع املصـاحل واجلهـات احلكوميـة                 .١
 .واملطورين واملالك واملقاولني املنفذين يف مجيع أمانات وبلديات اململكة

رصفة والتأكد  األمانات والبلديات هي اجلهات املسئولة عن إصدار رخصة اإلنشاء والترميم لأل           .٢
 .من مطابقتها لألنظمة والتعليمات

قبل بدء أعمال إنشاء أو إعادة إنشاء أو ترميم أو تعديل الرصيف أو تغيري املنسوب أو إضـافة                   .٣
ويتحمل املالك واملقاول مجيع    ، يلزم احلصول على ترخيص من البلدية املختصة      ، مدخل خاص 

ب إبراز الترخيص ملراقيب البلدية عند طلبـه    وجي، املخالفات يف حالة بداية العمل بدون ترخيص      
 .يف املوقع

ضرورة االلتزام بدليل تصميم األرصفة واجلزر واملواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية عند             .٤
وأن يكون أثاث الرصـيف مـن أشـجار         ، تصميم وإنشاء أو إعادة إنشاء أو ترميم األرصفة       
 .ليل تصميم األرصفة واجلزروأحواض زراعة ولوحات وغريها وفقاً ملتطلبات د

ومينع منعاً باتـاً    ، عناصرهال جيوز بأي حال من األحوال التعدي على الرصيف وعلى أي من              .٥
إشغال األرصفة بأية أشياء ثابتة أو متحركة أو مؤقتة خالف ما هو مصرح به ضمن ختطـيط                 

 . التجاريةكما مينع عرض أي مواد غذائية أو غريها خارج حدود احملالت، وتصميم الرصيف
، ال توضع أي منشورات دعائية أو إعالنية على أثاث الرصيف من أعمدة وكبـائن وغريهـا                .٦

ويستثىن من ذلك اللوحات الدعائية أو اإلعالنية اليت ترخص ا البلدية وفقاً لالشتراطات الفنية              
 .للوحات الدعائية واإلعالنية

دا مداخل السـيارات املخصصـة      ال يسمح بدخول السيارات أو وقوفها على األرصفة ما ع          .٧
 .لذلك

ما عدا املسـارات املخصصـة      ، ال يسمح بسري الدراجات اهلوائية أو الزالجات على األرصفة         .٨
 .لذلك

تقوم اجلهة صاحبة املشروع أو املطور أو املالك بتقدمي اخلرائط التنفيذية للرصيف موضحاً عليها   .٩
 .يل تصميم األرصفة واجلزراألبعاد واخلدمات وأثاث الرصيف وفقاً ملتطلبات دل

، يلتزم املقاول املنفذ باألنظمة والتعليمات الصادرة من البلديات ومنها نظام محاية املرافق العامة             .١٠
ودليل إجراءات اإلشراف لألعمال املدنية لتمديـد       ، واملواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية    

ليل وسائل التحكم املروري مبناطق العمل      وقواعد تأمني سالمة املرور الواردة بد     ، املرافق العامة 
وعلـى  ، الصادرة عن الوزارة للوحات التحذيرية واإلرشادية واألضواء الليلية يف مناطق العمل          

املقاول وضع مجيع مستلزمات احلماية الالزمة من حواجز ولوحات إعالمية حول احلفريـات             
كمـا  ، ماكن املناسبة لتسهيل املرور   ووضع اجلسور فوق احلفريات يف األ     ، لتنبيه ومحاية املارين  
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 ث 

جيب عليه أخذ مجيع االحتياطات الالزمة ملنع حدوث أي أضرار من جراء احلفريات وتنفيـذ               
 .األعمال أو أية عرقلة للسري

يعترب املقاول املنفذ مسئوالً عن أية أضرار أو خسائر قد تلحق باألفراد أو املمتلكات اخلاصة أو                 .١١
كما يكون  ،  تنفيذ أو ترميم أو إجراء أية حفريات للخدمة على الرصيف          املرافق العامة من جراء   

 .مسئوالً عن مجيع املطالبات اليت تنشأ عن تلك اخلسائر
جيب على املقاول املنفذ احملافظة على نظافة موقع العمل وإزالة مجيع نواتج احلفر وكل ما مـن                  .١٢

لعمومية املخصصـة لـذلك حسـب       ونقلها إىل املقالب ا   ، شأنه التسبب يف اإلضرار بالسالمة    
 .كما ال جيوز استخدام نواتج احلفر أو مواد البناء كحواجز للحفريات، تعليمات البلدية

 .تقوم البلديات باإلشراف على مشاريع تنفيذ األرصفة وصيانتها للتأكد من تطبيق التعليمات .١٣
اتات اليت قام بزراعتها    يكون املالك مسئوالً عن صيانة وري األشجار والنب       ، يف األحياء السكنية   .١٤

 .يف الرصيف
يلزم احلصول على ترخيص من البلدية يف حالة احلاجة الستخدام الرصيف أو جزء منه ألغراض                .١٥

 .ختزين مواد البناء أو املخلفات بصورة مؤقتة أثناء بناء أو ترميم املبىن املطل على الرصيف
١٦.           اية العمل وإصالح أي خلل يف األرصفة       يلتزم املقاول املنفذ بإعادة الوضع كما كان عليه بعد

وإزالة األجزاء غري الصاحلة وإعـادة وضـعها إىل         ، ينتج سواء كان يف البالط أو يف الربدورات       
 .حسب تعليمات البلدية، وكذلك احملافظة على األشجار، حالتها الطبيعية اليت كانت عليها

والتأكيد على احملالت التجارية بتأمني     ، العناية بالنظافة العامة وعدم رمي النفايات على الرصيف        .١٧
 .حاويات للنفايات يف مواقع مناسبة ال تشغل الرصيف وال تعيق املارة

تطبق الئحة الغرامات واجلزاءات عن املخالفات البلدية وجدول الغرامات واجلزء امللحـق ـا             .١٨
هــ  ٢٥/١/١٤٢٣وف يف   /٥٣٦٧/٤والتعليمات التنفيذية هلا املعممة بالتعميم الوزاري رقم        

ـ ٦/٨/١٤٢٢يف  ) ٢١٨(املبين على قرار جملس الوزراء املوقر رقم         وأيـة تنظيمـات أو     ، هـ
 .تعليمات الحقة هلا عالقة باألرصفة يف حالة وجود أية خمالفات لألنظمة

 سني ومعاجلة وضع األرصفة القائمة حت-٢
 :على البلدية بعد صدور هذه التعليمات إتباع مايلي

ووضع الربامج  ، لعامة اليت قامت البلدية بإنشائها مع التعليمات اجلديدة       تصحيح وضع األرصفة ا    .١
 .الزمنية املناسبة للتنفيذ وفقاً لألولوية واألمهية بدءاً بالشوارع الرئيسية واهلامة مث اليت تليها

 .وصيانتها باستمرار، ا باأللوان املوضحة بالدليلاحتديد املواقع اخلاصة باملشاة وختطيطها وده .٢
لتأكيد على توفري متطلبات املعوقني يف األرصفة مثل املنحدرات ومواد الرصف وغريهـا مـن               ا .٣

 .االشتراطات الواردة بالدليل
تعديل مواقف السيارات مبا يتناسب مع هذا الدليل واالشتراطات الفنية ملواقف السـيارات مـع                .٤

 .توفري مواقف لسيارات املعوقني
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 ج 

 .سطحيةمراعاة تصريف السيول واملياه ال .٥
يف حالة احلاجة إىل تعديل أية مواقع خاصة بوسائل الـتحكم املـروري             التنسيق مع إدارة املرور      .٦

 ......)اإلشارات الضوئية و العالمالت املرورية اإلرشادية (
) حريق، مياه، هاتف، صرف صحي ، ماء، كهرباء( ال يتم تعديل موقع أو مسار أية مرافق عامة           .٧

اخلاصـة  ويطبق على املخالفني األنظمة والتعليمـات       ، رفة عليها فقط  إال عن طريق اجلهات املش    
 .بذلك

إلزام أصحاب احملالت التجارية الذين قاموا بتغيري مواد الرصيف املقابل حملالم سواًء بتغيري مواد               .٨
أن يقوموا بإعادة الرصيف كما كـان       ، الرصيف أو إشغال الرصيف باحلواجز والبضائع وغريها      

، شتراطات دليل تصميم األرصفة واجلزر واملواصفات العامة لتنفيذ الطرق احلضـرية          عليه وفقاً ال  
مع توفري مواد بناء مناسبة وفقاً للمواصفات الواردة بالدليل وتنسـيق املسـاحات املخصصـة               

 .للخدمات والتشجري
زالة أية  يتم إشعار املالك بأمهية تصحيح وضع األرصفة وإ       ، األرصفة الواقعة داخل األحياء السكنية     .٩

 مسئوليات صيانتها وري وصيانة األشجار والنباتـات        همعوائق حتول دون استخدامها مع حتمل     
 .فيها
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 جدول احملتـويات

 أ تقدمي
 ب متهيـد

 ج أحكام عامة
 ١ ف الدليلاهدأ -١
 ١  عناصر األرصفة-٢
 ١ املعايري اهلندسية لتصميم األرصفة -٣
 ٢   خصائص عناصر التصميم اهلندسي لألرصفة-٤

 ٢  عرض األرصفة١-٤
 ٢  العرض التصميمي لألرصفة١-١-٤
 ٢  العرض الفعال لألرصفة٢-١-٤
 ٣  العرض األدىن الفعال٣-١-٤
 ٣  املسافة اخلالية٤-١-٤

 ٦  امليل العرضي لألرصفة٢-٤
 ٦  امليل العرضي الكلي١-٢-٤
 ٦ مليل العرضي معدل التغري يف ا٢-٢-٤

 ٦ )اإلحندار( امليل الطويل لألرصفة ٣-٤
 ٨  تغري مناسيب األرصفة٤-٤
 ٩  احليز الرأسي٥-٤
 ١١  تقاطعات مداخل وخمارج السيارات مع األرصفة٦-٤
 ١٥  معابر املشاة٧-٤

 ١٦  معابر املشاة السطحية عند التقاطعات١-٧-٤
 ١٧  معابر املشاة يف منتصف الطريق٢-٧-٤
 ١٨  معابر املشاة املرتفعة٣-٧-٤
 ١٩  خطوط التوقف عند معابر املشاة٤-٧-٤
 ٢٠  املعابر العلوية والسفلية٥-٧-٤

 ٢٢  عناصر تصميم الفواصل واجلزر الوسطية-٥
 ٢٢  مقدمة١-٥
 ٢٣  األبعاد التصميمية اهلندسية للجزر الوسطية٢-٥



  اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية            واجلزر بالطرق والشوارعدليل تصميم األرصفة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د 

 ٢٣  عرض اجلزيرة الوسطية-١-٢-٥
 ٢٥ عرضية للجزيرة الوسطية امليول ال٢-٢-٥
 ٢٥  بردورة اجلزيرة الوسطية٣-٢-٥

 ٢٦  األبعاد اهلندسية للجزر الفاصلة عند التقاطعات٣-٥
 ٢٦  أبعاد اجلزر الفاصلة١-٣-٥
 ٢٧  ايات رؤوس اجلزر الفاصلة٢-٣-٥

 ٢٨  الربط بني الطرق الرئيسية وطرق اخلدمة٤-٥
 ٢٨ ات لاللتفاف إىل اليسار عناصر تصميم اجلزر عند التقاطع٥-٥

 ٢٩  األبعاد اهلندسية للجزر عند التقاطعات١-٥-٥
 ٣٠  األبعاد اهلندسية للجزر عند فتحات الدوران للخلف٢-٥-٥

 ٣٢  اشتراطات ومتطلبات حركة املعوقني يف تصميم األرصفة-٦
 ٣٢  مقدمة١-٦
 ٣٣  تعريف اإلعاقة٢-٦
 ٣٣  للمعوقني املعايـري واالشتراطات الفنية٣-٦
 ٣٤  االشتراطات والتجهيزات املطلوبة للمعوقني يف أرصفة املشاة٤-٦
 ٣٥  متطلبات ممرات األرصفة للمعوقني٥-٦
 ٣٦  حيز التجاوز٦-٦
 ٣٧  منحدرات الربدورة٧-٦

 ٣٧  مكونات منحدرات الربدورة١-٧-٦
 ٣٨  مواصفات منحدرات الربدورة٢-٧-٦

 ٣٨  املهبط١-٢-٧-٦
 ٣٩  امليل اجلانيب للمنحدر٢-٢-٧-٦
 ٣٩  املنحدرات٣-٢-٧-٦
 ٤٠  قناة الصرف اجلانبية٤-٢-٧-٦

 ٤١  أنواع منحدرات الربدورة٣-٧-٦
 ٤١  منحدرات الربدورة العمودية١-٣-٧-٦
 ٤١  منحدرات الربدورة القطرية٢-٣-٧-٦
 ٤٢  منحدرات الربدورة املوازية٣-٣-٧-٦
 ٤٣ املقلوبة منحدرات الربدورة ٤-٣-٧-٦
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 ٤٤  نصائح إرشادية حول أماكن وضع منحدرات الربدورة٤-٧-٦
 ٤٥  املتطلبات اخلاصة ملعوقي البصر يف تصميم منحدرات الربدورة٥-٧-٦
 ٤٥  طرق توصيل املعلومات ملعوقي وضعاف البصر٦-٧-٦

 ٤٥  استخدام السطح ذوالنتوءات البارزة إلرشاد املعوقني بصريا١ً-٦-٧-٦
 ٤٦  استخدام مواد للرصف ذات خواص متغرية الصوت٢-٦-٧-٦
 ٤٧  استخدام تغري األلوان يف الرصيف ملساعدة ضعاف البصر٣-٦-٧-٦
 ٤٧  استخدام اإلشارات الصوتية لتنبيه املعوقني بصريا٤ً-٦-٧-٦

 ٤٧  متطلبات املعوقني يف مواقف السيارات٨-٦
 ٤٨ لعام متطلبات املعوقني يف مواقف النقل ا٩-٦

 ٤٨  اشتراطات وضع العناصر البارزة على األرصفة والفواصل و اجلزر الوسطية- ٧
 ٤٨  مقدمة١-٧
 ٤٨  اللوحات املرورية واإلرشادية٢-٧
 ٤٩  لوحات الدعاية أو اإلعالن٣-٧

 ٥٠ الصناعيةولوحات اإلعالن املثبتة على أعمدة أمام املراكز التجارية  ١-٣-٧
 ٥٠  اجلانبيةالن املثبتة على األرصفةلوحات اإلع ٢-٣-٧
 ٥٠  الوسطيةزرلوحات اإلعالن والدعاية املثبتة على اجل ٣-٣-٧
 ٥٠ اخلدمات باألرصفةلوحات اإلعالن املثبتة على أعمدة  ٤-٣-٧

 ٥٣  فوهات إطفاء احلريق٤-٧
 ٥٤)ر رجال املرومظالتهاتف، إنارة، األكشاك، ( وحدات الكهرباء واخلدمات األخرى ٥-٧
 ٥٤  أعمدة اإلنـارة٦-٧
 ٥٥  فتحات غرف التفتيش على األرصفة٧-٧
 ٥٥  السياج احلامي للمشاة على األرصفة٨-٧
 ٥٦  اشتراطات العناصر البارزة على اجلزر الفاصلة لطرق اخلدمة٩-٧
 ٥٦  اشتراطات وضع أثاث الرصيف والعناصر البارزة اخلاصة باملعوقني١٠-٧

 ٥٦  بالطرق واملباين عالقة الرصيف-٨
 ٥٦  عالقة الرصيف بالطريق١-٨

 ٥٦  املواقف١-١-٨
 ٥٦  مواقف السيارات١-١-١-٨
 ٦٠ )جيوب مواقف احلافالت( مواقف النقل العام ٢-١-١-٨
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 ٦٢  تصريف مياه األرصفة وفتحات تصريف السيول٢-١-٨
 ٦٤  عالقة الرصيف بامللكيات ااورة٢-٨

 ٦٤ باين كتل وواجهات امل١-٢-٨
 ٦٤  مداخل املباين٢-٢-٨
 ٦٦  واجهات ومداخل احملالت التجارية٣-٢-٨
 ٦٨  استخدام األروقة٤-٢-٨
 ٦٩  األسوار اخلارجية٥-٢-٨

 ٦٩  عالقة الرصيف مبسارات الدراجات٣-٨
 ٧٣  االعتبارات التخطيطية والتصميمية لتحسني بيئة الرصيف-٩

 ٧٣ ر اجلذب الشخصية البصرية للرصيف وعناص١-٩
 ٧٣  تشجري وتنسيق األرصفة٢-٩

 ٧٣  فوائد تشجري وزراعة األرصفة١-٢-٩
 ٧٤  االعتبارات التصميمية٢-٢-٩
 ٧٦  أحواض األشجار والنباتات٣-٢-٩
 ٧٧  أغطية أحواض األشجار الغاطسة يف األرصفة٤-٢-٩
 ٧٧  أنواع األشجار املناسبة لألرصفة٥-٢-٩

 ٧٨  األرصفة اشتراطات أعمال تشجري٣-٩
 ٧٨  مقدمة١-٣-٩
 ٧٨  معايري وضوابط تشجري األرصفة داخل املدن٢-٣-٩

 ٧٩ األرصفة أثاث ٤-٩
 ٨٠  أوعية النباتات١-٤-٩
 ٨١  األكشاك٢-٤-٩
 ٨١  نوافري مياه الشرب٣-٤-٩
 ٨١  الساعات٤-٤-٩
 ٨٢  اسمات اجلمالية٥-٤-٩
 ٨٢  املقاعـد٦-٤-٩
 ٨٣  املظالت٧-٤-٩
 ٨٣  حاويات النفايات٨-٤-٩
 ٨٤  النوافري٩-٤-٩
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 ٨٤  احلواجز١٠-٤-٩
 ٨٥  حتسني مظهر مناطق اخلدمات٥-٩
 ٨٥  إنـارة األرصفة٦-٩
 ٨٦  احلماية من العوامل اجلوية٧-٩
 ٨٦  أرصفة الشواطئ٨-٩
 ٨٧ األرصفة املواد واألمناط املستخدمة يف ٩-٩
 ٨٩  صيانة األرصفة١٠-٩
 ٩٠ المة حركة املشاة على األرصفة اعتبارات س-١٠

 ٩٠  اشتراطات التصميم١-١٠
 ٩٠  مطبات ختفيف السرعة٢-١٠
 ٩١  اللّوحات املرورية٣-١٠
 ٩٢  استعمال الدهانات األرضية باألرصفة واملعابر٤-١٠

 ٩٢  دهانات األرصفة١-٤-١٠
 ٩٢  خطوط عبور املشاة٢-٤-١٠

 ٩٣  املراجع-١١
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 ١

 ف الدليلاهدأ -١
 :ما يلييهدف الدليل إىل 

توفري بيئة آمنـة ومرحيـة حلركـة املشـاة          حتسني املظهر العام للمدن والقرى من خالل        . ١
 . وتنظيم عملية عبور الطرق عند التقاطعاتومستخدمي الطرق واألرصفة 

 واجلـزر   األرصـفة تصميم   اخلاصة ب   الفنية االشتراطاتلضوابط و إيضاح احلد األدىن من ا    . ٢
 .عند التقاطعات) Channelization( جزر توجيه احلركةوالوسطية 

 

 األرصفةعناصر  -٢
 :يتكون الرصيف من العناصر واألجزاء الرئيسية التالية

 ).األرصفة(ممرات املشاة اجلانية  .١
 .أماكن عبور الطرق .٢
 . اجلانبيةتالربدورا .٣
 .منحدرات الربدورات .٤
 .مواقف السيارات .٥
 .األجرةسيارات النقل العام والت مواقف انتظار حاف .٦
 .والدعائيةإشارات املرور واللوحات اإلرشادية واإلعالنية  .٧
 .)قنياملعو (متطلبات حركة ذوي االحتياجات اخلاصة .٨
 .أحواض األشجار واألزهار والنباتات .٩

 

  املعايري اهلندسية لتصميم األرصفة-٣
 :اهمه أمن ري هندسيةـمعايدة بعتصميم أرصفة املشاة أن يفي جيب 
 .لتنفيذل وقابليتهبساطة التصميم وخلوه من التعقيد  .١
 .االنزالقأن يكون الرصيف خالياً من العوائق والربوزات ويكون سطحه خشناً لتجنب  .٢
أن يكون الرصيف مالئماً للمقياس البشري، وأن يشجع على املشي والشعور باألمان للمشـاة               .٣

 . املركباتوقائدي
 .ولة رياضة املشي يف أماكن تتصف باالنفتاح مثل احلدائق والشواطئتوفري مسار للتنـزه ومزا .٤
 . يف أبعاد األرصفة والعناصر اليت حتويها حسب موقع الرصيف من املدينةاالختالفمراعاة  .٥
 . ككل ومالئمة الرصيف ملا حوله من املباينالطريقللرصيف واجلمالية  البصرية االستمرارية .٦
اليت توفر الظل والفصل عـن حركـة        اجلمالية  شجار والنباتات    األ واختيار بالتشجري   االهتمام .٧

 .املركبات
 الرئيسية إىل األرصفة يف األحياء السـكنية        طرق التدرجيي من أرصفة وسط املدينة وال      االنتقال .٨

 .وداخل نطاق امللكيات الفردية
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 ٢

 . والرصيف، وربط منسوب الرصيف مبنسوب الرصيف ااورالطريقمراعاة فرق منسوب  .٩
 . عند التقاطعات العريضة جزر وسطية كأماكن جلوء بعرض كاٍفأمنيت .١٠
 املرورية  اللوحاتتأمني اإلضاءة وتقليل اإلار خاصة يف األماكن اليت حيتاج فيها املشاة لقراءة              .١١

 .اإلرشادية
 .تأمني وسائل حتكم مروري وعالمات واضحة ذات عاكسية جيدة .١٢
 .قنياملعوأو عات حىت ال تعيق حركة املشاة  للمنحدرات عند التقاطل الشديدتفادي املي .١٣
األخذ يف اإلعتبار عمل امليول املناسبة اليت تضمن تصريف املياه عن سطح األرصفة إىل منسوب                .١٤

 . احمليطةطرق أو الالطريق
 

 ص عناصر التصميم اهلندسي لألرصفة خصائ-٤
 :اخلصائص علىتؤثر خصائص أرصفة املشاة بصورة مباشرة على استخدامها، وتشتمل هذه 

 . األرصفةعرض .١
 .العرضي لألرصفةامليل  .٢
 ).اإلحندار(الطويل لألرصفة امليل  .٣
 .تغري مناسيب األرصفة .٤
 .احليز الرأسي .٥
 .تقاطعات مداخل وخمارج السيارات مع األرصفة .٦
 .معابر املشاة .٧

 

  عرض األرصفة١-٤
يف املنطقة  وذلك حسب عرض الطريق     ) ممرات املشاة (تتغري خصائص عناصر تصميم األرصفة      
 .الواحدة وكذلك حسب طبيعة املنطقة

 العرض التصميمي لألرصفة ١-١-٤
ني احلافة الداخليـة للـربدورة       العرض الذي جيب أن حتققه أرصفة املشاة، وهو املسافة ب          هو 
، أنظـر الشـكل رقـم            واملباين يف اجلانب اآلخر من الرصيف     )  النبات واألشجار  طشريأو(
أن يكون كذلك كافياً     بشكل مريح، و   ، كافياً ألن يتسع لشخصني    جيب أن يكون  و ،)١-٤(

ذوي االحتياجات اخلاصة، وذلك بني الطرف الداخلي للربدورة وطرف أي إشـغاالت            لعبور  
 . جانب املباين مبا فيها مظالت احملالت التجارية

  العرض الفعال لألرصفة٢-١-٤
 . هو العرض بني الشريط النبايت واملسافة اخلالية
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 ٣

 
 عرض أرصفة املشاة): ١-٤(الشكل رقم 

 
 العرض األدىن الفعال ٣-١-٤

العرض الذي جيب أن حتققه أرصفة املشاة يف أضيق منطقة من املمر، وتظهر عدم كفاية العرض      
 .عندما توجد بالرصيف بعض العوائق مثل األعمدة اليت تقلل من عرضه التصميمي

 )Shy Distance (املسافة اخلالية ٤-١-٤
ي اجلزء من الرصيف القريب من املباين واألسوار وحوائط الصد وغريها أو منطقة الشريط               ه

ويتغري عرض هـذه املسـافة      . )٢-٤(، أنظر الشكل رقم     النبايت، اليت يتجنب املشاة السري فيه     
 وذلك وفقاً لدليل حساب السعة      )١-٤(حسب النشاط اجلانيب للمباين، كما يف اجلدول رقم         

)HCM(. 

 
  للرصيفالعرض الفعال واملسافة اخلاليةوالعرض التصميمي ): ٢-٤(ل رقم الشك

 
 تغري عرض املسافة اخلالية حسب طبيعة املباين اجلانبية): ١-٤(اجلدول رقم 

 

 عرض املسافة اخلالية طبيعة املباين اجلانبية
 )متر(

 ٠,٥ أسوار جانبية
 ٠,٦ مباين سكنية
 ٠,٧ واجهات جتارية
 ١,٠ بيك عرضواجهات ذات شبا
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 ٤

 :يف الطرق احلضرية على عدة عوامل منها) األرصفة(يعتمد إنشاء املمرات اجلانبية 
 .املعايري التخطيطية: أوالً
 .كثافة املشاة: ثانياً
 .ستخدام املناطق ااورةاطبيعة : ثالثاً

ـ            إنشاءجيب   طـرق   ويف   .اً األرصفة على جانيب الطرق اليت يكون فيها حجم مرور املشاة عالي
بينمـا يف    ،اخلدمة تنشأ األرصفة على طرف واحد وجيب أن تكون مستمرة على طول مسار املشـاة              

.  فإن كل حالة معينة جيب أن تصمم بشكل خاص ومنفرد تبعاً للظروف احمليطـة              واهلجر ىمناطق القر 
فية وعليهـا   وقد يتطلب األمر عمل أرصفة للطرق يف بعض املناطق اخللوية اليت ال تتوفر فيها إضاءة كا               

كـذلك  يبني العـرض األدىن و    ) ٢-٤( واجلدول رقم    .سرعات عالية وذلك للحفاظ على حركة آمنة      
، حسب تصنيف الطريق، حبيث اليقل العـرض األدىن          بوجود الشريط الزراعي اجلانيب    املفضل لألرصفة 

 .)م١,٨(لألرصفة عن 
 

 املفضل لألرصفةوالعرض العرض األدىن ): ٢-٤(اجلدول رقم 
 

 الطرق احلضريةعرض الرصيف يف 
  األدىن يف الطرقتصن

 )ترم(
 بوجود التشجري املفضل

 )ترم(
 الربيةالطرق 

 ٣,٠أكثر من  ١,٨ طريق حملي
 ٣,٠أكثر من  ١,٨ طريق جتميعي

 ٣,٥أكثر من  ١,٨ طريق شرياين ثانوي
 ٤,٥أكثر من  ١,٨ طريق شرياين رئيسي

يكون ضمن حرم 
 الطريق وبعرض

 متر٣ متر إىل ١,٨من 

 دال يوج دال يوج )حر (ق سريعيطر
 

وعند توفر معلومات عن حجم تدفق املشاة فيجب أن يكون عرض الرصيف كافياً ليستوعب              
الذي يوضح عرض األرصفة حسب تـدفق       ) ٣-٤(عدد املشاة املتوقع، كما هو مبني يف اجلدول رقم          

لتصميمي بأنه متوسط عدد املشـاة بالدقيقـة        ويعرف تدفق املشاة ا   ). دقيقة/ شخص(املشاة التصميمي   
 . األكثر ازدحاماً) دقيقة١٥(خالل الـ 

 

 األعظمعرض األرصفة الالزم حلجم تدفق املشاة ): ٣-٤(اجلدول رقم 
 

  الرصيفعرض 
 )ترم(

 األعظم املشاة تدفق
 )بالدقيقة /شخص(

٣٥٥ 
٤٩٠ 
٥١٣٠ 
٦١٧٠ 
٨٢٦٠ 
١٠٣٦٠ 
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 ٥

 عرض الرصيف العرض الالزم     ن يتضم أالرض املتوفر للطريق وجيب     يتعلق عرض الرصيف بالع   
جلسـات   أو  اإلرشـادية  اللوحاتأو   اإلنارة األرصفة مثل أعمدة     ثأو أثا  النباتاتأو  لزراعة األشجار   

 عن حركـة    ويف املناطق التجارية جيب أن يكون الرصيف معزوالً       . إنتظار احلافالت أو سيارات األجرة    
ل مواقف املركبات اجلانبية، بينما يف املناطق غري التجارية فإنه من املفضل عزل             مرور املركبات من خال   

من الكتل    أو )م١,٢( من النباتات بعرض     نوفصل حركة املشاة عن حركة املركبات بشريط فاصل يكو        
 ، ويتم إضافة هذا العرض للعرض األدىن للرصيف كما  األسيجة واألسوار  اخلرسانية والنباتات القصرية أو   

 .)٢-٤(هو مبني يف اجلدول رقم 
وال يكون أقل مـن عـرض       )  م ٢,١-١,٨(وجيب أال يقل عرض األرصفة على اجلسور عن         

وجيب أن يتم تزويد األرصفة حبواجز جانبية تفصل بـني املركبـات            . الرصيف على املداخل واملخارج   
 .ساعة/كم ٦٥واملشاة عندما تزيد سرعة املرور على اجلسر عن 

 إىل أنه ميكن ربط عرض الرصيف بعرض الطريق كما هو موضح باجلدول رقـم               جتدر اإلشارة 
 أو عرض الرصـيف أو عـرض        )Lanes (يتغري حسب عدد احلارات    الطريقحيث أن عرض    ). ٤-٤(

 .)م١,٨(ونالحظ أن أقل عرض للرصيف هو . املواقف واجلزيرة الوسطية
 

 
 * عالقة عرض الطريق بعرض األرصفة): ٤-٤(اجلدول رقم 

 

  الطريقعرض 
 )ترم(

  عرض األرصفة
 )ترم(

  عرض املواقف اجلانبية
 )ترم(

  اجلزيرة الوسطية
 )ترم(

 ٦٠ ٨,٥  من اجلانبني طويل٢,٥٠ ٣,٥
 ٥,٥  من اجلانبني مائل٥ ٣,٥
 ٦,٥  من اجلانبني طويل٢,٥ ٣,٥
 ٥٠ ٤,٤  من اجلانبني مائل٥ ١,٨
 ٧,٤  من اجلانبني طويل٢,٥ ١,٨
 ٤,٥  من اجلانبني طويل٢,٥٠ ٣,٥
 ٤٠ ٧,٤٠  من اجلانبني طويل٢,٥ ١,٨
 ٨,٤٠  من اجلانبني مائل٥ ١,٨

 ٣,٤  من اجلانبني طويل٢,٥ ١,٨ ٣٠
 بدون جزيرة  طويل٢,٤٠ ١,٨ ١٨
 بدون جزيرة  من اجلانبني طويل٢,٧٠ ١,٨ ١٥
 بدون جزيرة  طويل٢,٤٠ ١,٨ ١٢

 هـ١٣/٥/١٤٠٥ تاريخ ١١٢٠/٥ رقم نلتخطيط املدوزارة وكالة المبوجب تعميم * 
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 ٦

  امليل العرضي لألرصفة٢-٤
ر وميكن فقط قياسه يف     هو امليل الذي يقاس باالجتاه املتعامد مع اجتاه السري وهو ليس كاالحندا           

 وجيب أن تنشأ األرصفة مبيول عرضية بسيطة، وذلك حىت يتم تصريف املياه إىل املصارف               .نقطة حمددة 
ويتم حتديد امليل العرضـي بقياسـه علـى         . لطريق وعدم جتمعها على سطح الرصيف     اجلانبية مبحاذاة ا  

 .مسافات متعددة على طول الرصيف مث حيسب متوسط هذه القيم
 امليل العرضي الكلي ١-٢-٤

هو متوسط امليول العرضية للرصيف وغالباً تصادف بعض امليول اليت تتجاوز قيمها قيم امليـل               
 .سافة ذات امليل الشديد مؤشراً على صعوبة السري يف ذلك الرصيفوتعترب امل. العرضي الكلي

 معدل التغري يف امليل العرضي ٢-٢-٤
هو مقدار تغري امليل يف مسافة معينة ويقاس باستخدام جهاز تسوية رقمي على مسافات حمددة               

سـافة بـني    ملا واليت تساوي    )سم٦٠(قبل وبعد امليل العرضي األقصى، وجيب أن تكون املسافة حوايل           
يكون سطح الرصـيف مسـتوي ومنـتظم              جيب أن   و  .عجليت كرسي املعوقني أو طول خطوة املشاة      

 الواحدة، وذلك ألن حركة     ) سم ٦٠(حيتوي على تغريات كبرية يف امليل العرضي ضمن مسافة الـ           ال  
عدم التوازن وعدم السيطرة على حركة سري يف قني تتأثر بذلك وتتسبب كراسي املعوقنياملعو. 

 السـطح   وعـورة حبد أدىن من    مستمرة  على شكل مساحة مستوية و    الرصيف  جيب أن يكون    
 يزيد امليل أالجيب  كما .لتغري املفاجئ يف امليول العرضية     وجيب جتنب ا   .املتمثل يف تغريات امليول العرضية    

 يف  )٪٢,٥(عـن   يل   امل ال يزيد وأ،   العادي  تغطية األرصفة بالبالط   ة يف حال  )٪٢(العرضي للرصيف عن    
 .حال تغطية األرصفة ببالط اإلنترلوك

ـ        االعتبارؤخذ بعني   جيب أن ي   ـ   امليول العرضية لألرصفة وذلك عند مداخل وخم  تالارج احمل
التغري املفاجئ يف امليل العرضي لألرصفة وإذا       تقليل  قدر اإلمكان   فيجب  . زليةـالتجارية والكراجات املن  

بتغيري امليل العرضي قبل الوصول لتلك املنحدرات مبسافة ال تقل عـن            دعت احلاجة لذلك فيتم التدرج      
 . التايلالبند شروط امليل الطويل لألرصفة يف بأو حس، )٣-٤(، كما يف الشكل رقم )م ١(
 

 
  امليل العرضي لألرصفةالتغري املفاجىء يف): ٣-٤(الشكل رقم 

 

 )اإلحندار ( امليل الطويل لألرصفة٣-٤
الذي يوازي اجتاه السري وحيسب بقسمة التغري الرأسي يف         يل لألرصفة بأنه امليل     امليل الطو يعرف  

 يف مسـافة أفقيـة      )م ٢(االرتفاع على املسافة األفقية املقابلة، مثالً الرصيف الذي يتغري ارتفاعه مبقدار            
 .)٪٤( يكون ميله )م ٥٠(
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 ٧

 . هو متوسط امليول يف املسافات املتصلة مع بعضها:امليل الكلي
تم وجيب أن ي  .  هو امليل يف القطاع احملدد من الرصيف الذي يفوق امليل النموذجي الكلي            :امليل األقصى 

 .االحندارستخدم كلمة توللتمييز عن امليول العرضية . )سم ٦٠(التحقق من وجوده كل 
 . األقصى جيب حتديدمها   واالحندار الكلي   االحندارحندرات أرصفة املشاة فإن كل من       إعند قياس   

 )أ(فاالحندار الكلي بني النقطـة      .  األقصى االحندار الكلي و  لالحندارمثاالً  ) ٤-٤(يوضح الشكل رقم    و
 :وحيسب باملعادلة التالية )٪٥( يساوي )د(والنقطة 

 ٪٥ = ١٠٠× )١,٥٢٥/٣٠,٥٠ = (١٠٠× ) الطول الكلي/ اإلرتفاع الكلي  = ()٪(اإلحندار الكلي 
ـ   )٪١٤( هو   )ج(لنقطة   وا )ب(لكن االحندار بني النقطة      ذي يسـتطيع اجتيـاز     ، فاإلنسان ال

 . حىت ولوكان ملسافة قصرية)٪١٤( رمبا ال يستطيع السري على االحندار االحندار األول

 
 االحندار الكلي واألقصى على األرصفة): ٤-٤(الشكل رقم 

 

 :معدل تغري االحندار
االحندار واملسافة اليت حيدث فيها وذلك      هو مقدار التغري يف االحندار تبعا للمسافة وحيدد بقياس          

 وهي املسافة التقريبية لكل خطوة      )سم ٦٠(وجيب قياس معدل التغري كل      . كليلكل قطاع من الطول ال    
معدل تغيـر يف    ) ٥-٤(يوضح الشكل   و .من خطوات املشاة، وهي أيضاً عرض قاعدة كرسي املعوقني        

 . صعود)٪٨( نزول ومنحدر إضايف )٪٥( نتيجة ملنحدر أويل )٪١٣(االحندار مقداره 
 

 
 ٪١٣مثال ملعدل تغري يف االحندار مقداره ): ٥-٤(الشكل رقم 

 

احلد الذي يؤدي إىل انقالب الكراسي ذات       وهو   )٪١٣( التغري يف االحندار عن      دجيب أال يزي  
واليت متنـع   ، مما يضطر املعوقني الستخدام الكراسي ذات العجالت املساندة          فالعجالت لألمام أو للخل   

منسوب كبري بني منحدر الـربدورة وميـول        كذلك جيب عدم ترك فرق      . االنقالب يف هذه احلاالت   
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 ٨

 سبب االنقالب يف حال التغري املفاجئ يف االحندار الطويل        تقنوات التصريف ااورة لألرصفة طولياً ألا       
 .)٦-٤(كما يف الشكل رقم 

 

 

 
  االحندارفاجئ يفامللتغري ا): ٦-٤(الشكل رقم 

 
 ميـول   توإذا زاد ). ٪٥ (عـن ق   امليول الطولية للطري   و األرصفة   احندارجيب أال تزيد نسبة     

 عـن    الدرجـة  ارتفـاع درج حبيث ال يزيـد      ختفيف امليول عن طريق تنفيذ       جبيف عن ذلك    الطريق
) م١,٥× م  ١,٥(فيجب تنفيذ إستراحات أفقية بأبعـاد       ) ٪٨(عن   اإلحندار   زيادةويف حال   ). سم١٧(

فيمكن زيـادة    )٪٦,٥(اإلحندار ال يزيد عن     إذا كان   يف حالة   و) م٩(وعلى مسافات بينية التزيد عن      
 ).٧-٤(يف الشكل رقم هو موضح كما ، )م١٢ (إىلاملسافات البينية 

 

 
 )يف حال وجود تغري كبري يف احندار األرصفة ( األفقيةاالستراحاتأماكن ): ٧-٤(الشكل رقم 

 
 األرصفة تغري مناسيب ٤-٤

ففـي بيئـة    . يعرف التغري يف املناسيب بأنه التباين بني ارتفاع األسطح املتقاربة أو املتجـاورة            
أرصفة املشاة يعترب كل من املصدة احلاجزة واملنحدرات والتشققات بعض مظاهر التغري يف املناسـيب               

بها، أما ضعيفي البصـر     واليت ميكن أن يراها املشاة املنتبهون لتجن      ) ٨-٤(كما هو موضح بالشكل رقم      
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 ٩

وكفيفي البصر فال ميكن هلم رؤية هذه املظاهر، وتعترب املصاعد واملهابط املنحدرة مطلوبة عندما يتعدى               
 ).٣-٤(التباين يف املناسيب احلدود القصوى املسموح ا واملذكورة يف البند السابق 

 

 
 ر األشجار لسطح الرصيفالتغري يف املناسيب الناتج من اختراق جذو): ٨-٤(الشكل رقم 

 
مبا يعادل االحندار األقصـى     )  سم ٧٥(عندما يزيد االختالف يف مناسيب األبنية املتجاورة عن         

فيتم مراعاة التدرج بامليل الطويل للرصيف لتأمني حركة مستمرة خاصة لـذوي االحتياجـات              ) ٪٨(
 ).٣-٤(اخلاصة بتأمني استراحات أفقية كما هو موضح يف البند 

 كفرق يف املناسيب على األرصفة وعندما يكون الفـرق مـن            ) مم ٦,٥(ح بأكثر من    ال يسم 
، )٩-٤( كما هو موضح بالشكل رقم       )٪٥٠( فيتم إنشاء ميول ال يزيد عن        ) مم ١٣( إىل   ) مم ٦,٥(

 كما هو موضـح يف      ) مم ١٣(وجيب إنشاء منحدرات طويلة عندما يكون التغري يف املناسيب أكثر من            
 الوصل بني األرصفة عند التقاطعات مبنحدرات لعبور املشـاة وذوي االحتياجـات             يتم). ٣-٤(البند  

 كما هو موضح يف البنـد       )٪٢( وميل عرضي ال يزيد عن       )م ١,٢٥(اخلاصة وذلك بعرض ال يقل عن       
 .د التصميمية لعناصر األرصفةا األبعنيبـي) ٥-٤( واجلدول رقم .)٧-٦(

 

 
 بالتغري يف املناسي): ٩-٤(الشكل رقم 

 

  احليز الرأسي٥-٤
 هو أقل مسافة رأسية تتوفر فوق املشاة على طول املمر دون وجود عوائق، وعادة حيدد                :احليز الرأسي 

 .اخللوص األقصى بأفرع األشجار وأجزاء املباين البارزة والعالمات واملظالت وغريها
األشجار والعالمات املروريـة     فوق ممرات املشاة واملقيد ب     الرأسي عأو االرتفا  اخللوص   : احلر االرتفاع

 من سطح الرصيف وأسفل أغصان األشجار وال يقل عن          )م ٢,٤( يقل عن    أالوالعوائق األخرى جيب    
ويف املناطق ذات األعمال التجارية     ). ١٠-٤( بالنسبة للعالمات املرورية كما يف الشكل رقم         ) م ٢,١(
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 ١٠

رتفاع أسقف املباين السكنية فوق املمرات ال      وا. ) م ٢,٧( عن   لأال يق الكثرية فإن ارتفاع املظالت جيب      
بقرب  حاجزةمصدات  ويف حال وجود املواقف بني املباين والرصيف فيجب وضع          . ) م ٣,٦(يقل عن   

لرصيف املستخدم للمشاة   حول دون وصول السيارات ل    لتوعند مواقف السيارات    الرصيف من الداخل    
 وتكون أبعاد تلك املصـدات      ).١١-٤(قم  كما يف الشكل ر    ) سم ٦٠(وذلك على مسافة ال تقل عن       

     ، كمـا يف الشـكل      )سـم  ٢٠( وعرض القاعدة السفلى ال يقل عـن         ) سم ١٣(بإرتفاع ال يقل عن     
)١٢-٤(. 

 القيم العظمى والدنيا للعناصر التصميمة لألرصفة): ٥-٤(اجلدول رقم 
 

 العناصر
 التصميمية
 لألرصفة

امليل الطويل 
 األعظم

)٪( 

امليل الطويل 
ألعظم ملسافة ا

 حمددة
) ٪( 

امليل العرضي 
 األعظم

)٪( 

التغري األعظم 
 يف املناسيب

 )ملم(

احلد األدىن 
املسموح للحيز 

 الرأسي
 )متر (

احلد األدىن 
املسموح إلرتفاع 

 املظالت
 )متر (

احلد األدىن إلرتفاع 
املباين السكنية فوق 

 األرصفة
 )متر (

 ٣,٦ ٢,٧ ٢,١ ٦,٥ ٢ ٨ ٥ القيمة
 

 
 احليز الرأسي للعالمات املرورية والعوائق األخرى على األرصفة): ١٠-٤(ل رقم الشك

 

 
 شكل وأبعاد املصدة احلاجزة قرب األرصفة): أ-١١-٤(الشكل رقم 

 

 
 قرب األرصفة احلاجزةاملصدة ): ب-١١-٤(الشكل رقم 
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 ١١

 
 

  

 
 

 للمصدة احلاجزة) ب(وذج من للمصدة احلاجزة) أ(وذج من
 اخلرسانية أبعاد املصدة احلاجزةمناذج و): ١٢-٤(ل رقم الشك

 
  تقاطعات مداخل وخمارج السيارات مع األرصفة٦-٤

سائقي السيارات من اجتيـاز ممـرات       تقاطعات مداخل وخمارج السيارات مع األرصفة       متكن  
عـد  وت. الرصيف صر حمددة توجد يف منحدرات بردورة     عناة من   نمكواملشاة والدخول للطريق، وهي     

تقاطعات خمارج ومداخل السيارات مع األرصفة من املناطق الشائعة اليت ا منحدرات عرضية عميقـة               
اثل احندار  يصعب اجتياز بعض تقاطعات مداخل السيارات اليت هلا ميل عرضي مي          و. ملستخدمي املمرات 

صعب جداً علـى    وي. مستوية للمشاة قبل التقاطع مع املدخل     ) منطقة(ر مساحة   املدخل نفسه لعدم توف   
 ).١٣-٤(مستخدمي كراسي املعوقني السري على هذا النوع من التقاطعات كما يف الشكل 

 

 
 التداخل بني ممرات املشاة ومداخل السيارات): ١٣-٤(الشكل رقم 

  سم١٥

  سم٢٥

١٥
سم

 
 

٥
سم

 
 

  سم١٥٠

 سم١٨٠
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 ١٢

 التجاريـة  ت امليول العرضية لألرصفة عند مداخل وخمارج احملـال   االعتبارؤخذ بعني   يجيب أن   
فيجب أن نقلل   .  واليت تكون متصلة بشكل مباشر مع األرصفة مبنحدرات عرضية         زليةـوالكراجات املن 

قدر اإلمكان من التغري املفاجئ يف امليل العرضي لألرصفة وإذا دعت احلاجة لذلك فيتم التدرج بتغـيري                 
 الطويل اإلحندارحسب شروط أو ، ) م١(امليل العرضي قبل الوصول لتلك املنحدرات مبسافة ال تقل عن        

 .رصفةلأل
صمم امليول عند املداخل واملخارج بشكل جيد ومناسب يضمن حتديد وتقليل التغري            تجيب أن   

 : احلاالت التاليةباستخداموميكن معاجلة هذه الظاهرة . املفاجئ يف امليول العرضية على طول األرصفة
األرصفة يتم زراعة النباتات فإن منحدر مداخل التقاطعات مع  لعندما يكون الرصيف مزود بشريط       .١

 ).١٤-٤(إنشاؤه حبيث يكون ضمن عرض شريط زراعة النباتات، كما هو موضح بالشكل رقم 
، فإنه ميكن تقسيمه إىل جزئني، اجلزء العلوي ويكـون علـى            ما يكون الرصيف بعرض كافٍ    دعن .٢

سري املشاة واجلزء السفلي الذي يعطى امليل بشكل متوافق مع العرض           ل خيصصشكل مستوي أفقي    
 إىل أن هذه امليول هي لتـأمني دخـول وخـروج            االنتباهجيب  و. الطريقبقي ليقابل منسوب    املت

 جيـب أن توافـق امليـول        ةاملركبات فال يوجد ضوابط للميل بينما امليول اجلانبية ملنحدر الربدور         
 ).١٥-٤( كما يف الشكل رقم املشاة ومستخدمي كراسي املعوقنياملطلوبة لتأمني حركة 

 املنطقة املستوية األفقية    دراجفإنه ميكن معاجلة هذه احلالة بإ     غري كايف   الرصيف  رض  عما يكون   دعن .٣
ضمن املمر اخلارج من املدخل نفسه وذلك لتأمني املنطقة األفقية حلركـة املشـاة ومسـتخدمي                

كما أن هناك طريقة أخرى ملعاجلة هذه احلالة        ). ١٦-٤(الكراسي املتحركة، كما يف الشكل رقم       
 نظـام   باسـتخدام ،  الطريق من منسوب املمر إىل منسوب       لالنتقالنطقة تدرج امليول     م باستخدام

 للطريق مبيـول     موازٍ ةمنحدر الربدورة املوازي للطريق، ففي هذه احلالة ميكن إنشاء منحدر بردور          
 منسوب املمر أعلى بكثري من منسـوب        عندما يكون  وذلك   الطريقمناسبة حىت الوصول ملنسوب     

 ).١٧-٤(الشكل رقم  كما يف الطريق
جيب التقليل قدر اإلمكان من فتحات مداخل وخمارج املواقف الواقعة أمام األبنية والفاصـلة بـني              .٤

فتحات مداخل وخمـارج    ، وجيب أن حتتوي     )١٨-٤(األبنية وأرصفة املشاة، كما يف الشكل رقم        
 املتحركة مـن    على منحدرات الربدورات اليت تؤمن وصول مستخدمي الكراسي       املواقف املذكورة   

 .مواقف السيارات إىل مداخل املباين بسهولة
لبات وأجهزة الصراف اآليل ومـا      وضوح مداخل وخمارج مواقف املطاعم والبنوك ونوافذ أخذ الط         .٥

عوائق الرؤية مثل األشـجار واللوحـات       وضع  ها للمارة وسائقي املركبات، وذلك بتجنب       شا
 .)ب-١٩-٤( و)أ-١٩-٤ (االرشاديه والدعائية وغريها كما يف الشكل

مدخل يبدأ ميول منحدرات مرائب السيارات الواقعة يف األبنية سواًء بالصعود أو اهلبوط من حافة                .٦
 .)٢٠-٤(كما يف الشكل رقم ) أي عند احلافة الداخلية للرصيف(املرآب 

 مـن بدايـة حافـة     ،  )التيالف(الوحدات السكنية    يبدأ ميول منحدر مرائب السيارات الواقعة يف       .٧
الرصيف اخلارجية وينتهي عند حافة املمشى حبيث ال يزيد مستوى أرضية املرآب عـن مسـتوى                

 .)٢١-٤( يف الشكل الرصيف كما
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 ١٣

، ويف حالة امللكيات الـيت يقـل        ) م ١٠٠(حيق للملكية الواحدة احلصول على مدخل وخمرج كل          .٨
مللكيات اليت تقع   أما ا .  يسمح هلا باحلصول على مدخل واحد وخمرج واحد        ) م ١٠٠(عرضها عن   

 يسمح هلا مبداخل وخمارج علـى       ) م ١٠٠( الرئيسي عن    الطريقيف الزوايا ويقل طول ضلعها على       
املخرج على أبعد مسافة عن حافة التقاطع، كما يف الشكل          أو   الفرعي، وأن يكون املدخل      الطريق

)٢٢-٤.( 
يول الشديدة ملـداخل مـرآب       لتفادى امل  الطريق بني العقار ومنسوب     املالئماختيار فرق املنسوب     .٩

 .)٢٣-٤(السيارات كما يف الشكل 
 
 

  
 منحدر املداخل برصيف ذو عرض كاف): ١٥-٤(شكل رقم  منحدر املداخل بوجود الشريط الزراعي): ١٤-٤(شكل رقم 

 
 ةور الربدباستخداممنحدر املداخل ): ١٧-٤(شكل رقم   ضمن املمراملدرجمنحدر املداخل ): ١٦-٤(شكل رقم 

  للطريقاملوازي

 
 منحدر املداخل ضمن املواقف بني األبنية واألرصفة): ١٨-٤(شكل رقم 
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 ١٤

 
 مداخل وخمارج مواقف السيارات): أ-١٩-٤(شكل رقم 

 
 لمداخل واملخارجمسقط افقي ل): ب-١٩-٤(شكل رقم 

 

 
 بدء ميول مرائب السيارات يف األبنية): ٢٠-٤(شكل رقم 

 

 
 منحدر السيارات يف الوحدات السكنية): ٢١-٤(شكل رقم 
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 ١٥

 
  املداخل يف امللكياتموقع): ٢٢-٤(شكل رقم 

 

 
 الطريقفرق املنسوب املناسب بني العقار ومنسوب ): ٢٣-٤(شكل رقم 

 

 
  معابر املشاة٧-٤

 وهي ذلك اجلزء من الطريـق       ،تعترب معابر املشاة من املناطق احلرجة يف شبكات حركة املشاة         
وميكن أن يكون حمدد خبطوط الـدهان       .  ور املشاة بشكل متعامد مع حركة املركبات      الذي صمم لعب  

 حتديـدها   حبيث يستطيع السـائقون   وتعترب املعابر املتقاطعة واملميزة بالعالمات أكثر فعالية        . غري ذلك أو
 .ضـحة  ميكنهم االستفادة من عالمات معابر املشاة الوا       البصربسهولة، كما أن املشاة مبن فيهم ضعيفي        

باإلضافة إىل  . وتساعد معابر املشاة يف احلفاظ على املشاة ومحايتهم وتنظيم حركتهم أثناء عبور الطريق            
 .أا تزيد من انتباه السائقني إلمكانية عبور املشاة للطريق

 : العوامل اهلامة يف اختيار مكان معابر املشاة عند التقاطعات كما يليإجيازميكن 
حتمال جتاوزه من قبـل     إوعدم اخلوف من    للمشاة  لتوقف اإلحساس باألمان     أن يعطي مكان خط ا     -١

 .عن معرب املشاة ليعطي مسافة خالية آمنة)  م٢(املركبات، حبيث يبعد خط التوقف 
 جيب أن يكون املعرب مفصوالً عن حركة املرور املوازية مبسافة كافية، وهذا يتحقق بأن يتم تقصـري                  -٢

 .من طرف حارة املرور اجلانبية املوازية ملعرب املشاة)  م١( تقل عن اجلزيرة الوسطية مبسافة ال
 عند املعابر ذات اإلشارة الضوئية تكون مسافة الرؤية هي مسافة التوقف اآلمنة حسـب السـرعة                 -٣

 .التصميمية للطريق الداخل إىل التقاطع
 ضوئية لكـي يـرى املشـاة        عند املعابر اليت ال يوجد فيها إشارات      جيب تأمني مسافة رؤية كافية       -٤

السيارات القادمة إىل التقاطع، وبالتايل جيب أن تكون مسافة الرؤية اآلمنة لعبور الطريق حسـب               
 ).٦-٤(السرعة التصميمية كما هي موضحة يف اجلدول رقم 
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 ١٦

 
  ضوئية الرؤية اآلمنة لعبور التقاطعات وجزر توجيه احلركة بدون إشارةمسافة): ٦-٤(اجلدول رقم 

 حسب السرعة التصميمية)  االنعطاف لليمني-ة واحدة حار(
 

 السرعة التصميمية  حسب عرض الطريق-) متر(مسافة الرؤية اآلمنة لعبور التقاطع 
 )ترم ٨(عرض الطريق  )ترم ٦(عرض الطريق  )ترم ٤(عرض الطريق  )ساعة/كم(

٥٠ ٤٠ ٣٠ ٣٠ 
٦٥ ٥٠ ٤٠ ٤٠ 
٨٠ ٦٥ ٥٠ ٥٠ 
١٠٠ ٨٠ ٦٠ ٦٠ 
١١٥ ٩٠ ٧٠ ٧٠ 
١٣٠ ١٠٥ ٨٠ ٨٠ 
١٤٥ ١٢٠ ٩٠ ٩٠ 
١٦٠ ١٣٠ ١٠٠ ١٠٠ 

 

 
 :قسم معابر املشاة إىلتنو

  معابر عرضية خمططة-
يف دليـل الـتحكم     املوضـحة   وتكون ممرات حمددة خبطوط دهان أبيض حسب املواصفات         

تسـاوي   هذه املعابر جيب أن تكون يف الطرق الـيت سـرعتها التشـغيلية أقـل مـن أو                 . املروري
 اليمني فيها مفتوح بشكل دائم، حيـث        واجتاهيف التقاطعات ذات اإلشارة الضوئية      أو  ،  )عةسا/كم٦٠(

 .السابق البندمسافة الرؤية تكون كافية، كما هو موضح يف 
  معابر مزودة بإشارات ضوئية-

 وتكون خمططة بدهان أبيض الطريقوتكون مزودة بإشارات ضوئية لتعطي األمان للمشاة بعبور     
تكون هذه املمرات عند التقاطعـات أو علـى         . يف دليل التحكم املروري   املوضحة  صفات  حسب املوا 

 .)عةسا/ كم٨٠(حبيث ال تزيد السرعة عن لوصالت بشرط وضع إشارة حتذيرية وا
  معابر منفصلة على مستويني-

جسور للمشاة وتعتمد على كثافة حركة املشاة ومدى اخلطـورة الـيت            أو  وتكون إما أنفاق    
ها على الطرق احلرة والسريعة، أمـا يف الطـرق          ؤوغالباً ما يتم إنشا   . ا املشاة يف ذلك الطريق    يتعرض هل 

 .الشريانية فإا تعتمد على حجم املرور والسرعة وكثافة املشاة وطبيعتهم وأمناطهم
 بر املشاة السطحية عند التقاطعاتمعا ١-٧-٤

 تعترب منـاطق     ألن التقاطعات  يوية اهلامة يعترب تنظيم عبور املشاة عند التقاطعات من األمور احل        
اتصال بني أكثر من منطقة، باإلضافة إىل السهولة النسبية للمشاة الستخدام منطقة التقـاطع كمنطقـة                

 . وزيادة تنبه السائقني لذلكيارات عند اقتراا من التقاطعاتعبور وذلك بسبب تباطؤ الس
رفـع    يتم حتديد املعابر بعالمات واضحة أو      ،ةيف التقاطعات اليت ال حتتوي على إشارات ضوئي       

باسـتخدام املطبـات    أو  سطح املعابر عن مستوى سطح الطريق وذلك باستخدام طبقة من الـدهان             
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٧

 يف املواصفات العامة إلنشاء الطـرق احلضـرية          االصطناعية السطحية كما هو وارد يف ملحق املطبات      
 .هـ١٤٢٦الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية لعام 

وعند التقاطعات املزودة باإلشارات الضوئية يفضل حتديد معابر املشاة خبط مسـتقيم ليحـدد              
مسار املشاة ضمن املعابر وذلك بتنفيذ شريط من الدهان اخلاص لتعطي سطح خمتلف عن سطح الطريق                

تشـكل  أوقـة    زل اًجيب أال تكون معابر املشاة سطوح     و. ولتؤكد رؤيته من قبل السائقني وخاصة ليالً      
لتحديد ممرات املشاة مفيد جـداً  ) Inlay Tape(استخدام املواد العاكسة يعترب و .خطورة عند االستخدام

 .ويعطي فعالية كبرية وخاصة بعد إنشاء طبقات الرصف مباشرة، وتتمتع هذه املواد بعاكسية جيدة جداً              
يزداد عرض املمرات عنـدما      و )م ١,٨( وأدىن عرض هو     )م ٣(وأفضل عرض ملمرات عبور املشاة هو       

 .يكون حجم مرور املشاة كبرياً
يتم حتديد معابر املشاة بدهانات أرضية وبأشكال خمتلفة ميكن أن تكون خطوط دهان عمودية              

طـني  تكون حمـددة خب   أو   )م س ٥٠( ومبسافات بينية    )م س ٥٠( حركة املشاة وتكون بعرض      اجتاهعلى  
تفصل بينهما مسافة حتقق عرض معرب املشـاة، وذلـك           ) سم ٦٠-٣٠(مسايرين حلركة املشاة بعرض     
 ).٢٤-٤( كما يف الشكل رقم )°٤٥(تكون مائلة بزاوية أو حسب دليل التحكم املروري 

 

 
 املستمرة، واملائلةوأنواع خطوط دهان معابر املشاة املتقطعة، ): ٢٤-٤(الشكل رقم 

 
 الطريقمعابر املشاة يف منتصف  ٢-٧-٤

   كما هو موضح يف الشـكل رقـم  (Midblock Crosswalks)بني التقاطعات تعترب معابر املشاة 
ة أمههـا   يـد وخيتلف تصميم املعرب وفق اعتبارات عد     .  ذات أمهية بالغة لسالمة حركة املشاة      )٢٥-٤(

ـ / كم ٦٠( اليت تزيد عن  لطريق، فاملعرب السطحي غري آمن للسرعات       لالسرعة احملددة    ، إال إذا مت    )اعةس
 يف االعتبار   مع األخذ سفلية   معابر علوية أو  وضع  هذه احلالة    يف   املصممعلى  جيب  و. ئيةتوفري إشارة ضو  

 واملؤشر األساسي هو أنه عندما يـزداد عـدد املشـاة            .ىذو جدو املربرات واحلاجة إىل املعرب ليكون      
 فإنه يفضـل فصـل      )HCMحساب السعة   حسب دليل    ()دقيقة/ شخص ٣٠(التصميميي للمعابر عن    

 عند اختيار موقع املعرب بني التقاطعـات        صممويف كل األحوال فإن على امل     . ة عن املركبات  حركة املشا 
 أقصر طريق يسلكه املشاة إىل هذا املعرب حىت جيذب املشاة الستخدامه بدالً مـن               االعتبارأن يأخذ بعني    

. ق السكنية والتجارية   يف املناط  ) م ٢٥٠(وجيب أال تزيد املسافة الفاصلة بني املعابر عن         . العبور العشوائي 
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 ١٨

 حسب  االجتاهنيويتم تزويد املعابر مبنحدر للربدورات يف       . )م ١,٨(كما جيب أال يقل عرض املعرب عن        
 ).٢-٧-٧ (البنداألبعاد يف 

لتحسـني رؤيـة    أو إستخدام شريط عاكس خاص باإلسفلت       ميكن طالء املعرب بلون عاكس      
 .)سم ٦٠( إىل ) سم٣٠( السائق للمعرب ليالً، ويكون عرض اخلطوط من 

من الدرجة املاسية وذات خاصية فلورسـنتية       جيب أن تكون هناك لوحة حتذيرية ذات عاكسية         
(Fluorescent Yellow-Green) قبل املعرب كما هو موضح بالشكل )م ١٠٠(إىل ) م ٥٠( على مسافة من 

 ).٢٥-٤(رقم 
عابر ضمن حرم الطريق لتقليـل       األرصفة عند امل   زيادة عرض يف الطرق املتعددة احلارات ميكن      

وذلـك بعـرض    ) ٢٦-٤(زمن العبور وزيادة شروط الرؤية بني املشاة والسائقني كما يف الشكل رقم             
 .املواقف يف الطريق

 

 
  واللوحات التحذيرية قبلهاالطريقمعابر املشاة يف منتصف ): ٢٥-٤(الشكل رقم 

 

 
 شاة الوسطيةامتداد الربدورة يف معابر امل): ٢٦-٤(الشكل رقم 

 
 )Speed Table(معابر املشاة املرتفعة  ٣-٧-٤

ميثل هذا النوع من املعابر منوذجاً خاصاً من معابر املشاة واليت تؤدي وظيفة املطب االنسـيايب                
 خيصص عادة حلركة املشاة عند املعـابر،        ) م ٢(ويتميز بوجود سطح علوي مستوي بطول اليقل عن         

 .فع واملؤلف من السطح العلوي املستويتاة املرمعرب املش) ٢٧-٤(ويبني الشكل 
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 ١٩

                
 
 

 
 

 
 

 
 عناصر مطب السطح العلوي املستوي): ٢٧-٤(الشكل 

 

 خطوط التوقف عند معابر املشاة ٤-٧-٤
 ويتم وضعه قبل خطـوط      املكان الذي ستتوقف عنده السيارة    يستخدم خط الوقوف لتحديد     

) أ-٢٨-٤(داخل السيارات مع املشاة، كما هو موضح يف األشكال رقـم            معابر املشاة وذلك منعاً لت    
 .)سم ٦٠( إىل )سم ٣٠( خط الوقوف ذو لون أبيض وعرضه من ويكون). ب-٢٨-٤(و

 ويكـون موازيـاً     ) م ١,٢(من معرب املشاة مسافة     ) إىل اخللف (ينبغي أن يبتعد خط الوقوف      
  عن خط الوقـوف    االستغناء تمال ي  خطوط مشاة    ال تتطلب وجود  اليت  التقاطعات  يف  و. خلطوط املشاة 

 إذا ما تطلـب التصـميم       ) م ٩(وميكن أن يبتعد عن حافة الطريق بأكثر من هذه املسافة وحبد أقصى             
 .التوقف للسائق عند وضع خط ل األحوال جيب مراعاة جمال الرؤيةيف كو ،اهلندسي للتقاطع ذلك
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 ٢٠

 
 

 طوط املشاةخط التوقف وعالقته خب): أ-٢٨-٤(الشكل رقم 
 

 
 )الرصيف( املشاة اجلانبية ممراتامتداد معابر املشاة مع ): ب-٢٨-٤(الشكل رقم 

 
 )Grade Separated Crossings (العلوية والسفليةاملعابر  ٥-٧-٤

هي إحدى الوسائل التصميمية ملعابر املشاة اليت تساعد يف فصل حركة املشـاة عـن حركـة                 
مفضلة من  أو  غري مرغوبة   وكلفة جداً   امللول  احل  من تعتربوركبات يف مستويات خمتلفة وميول شديدة،       امل

ممـر  (جسر  أو  ) ممر سفلي ( بتغيري مسار احلركة لتعرب نفق       استعماهلاقبل املشاة، إذ أا جترب املشاة على        
املشاة هلا فيمـا إذا كـان       فاعلية فصل احلركة بني املشاة واملركبات على مدى تقبل          تعتمد  و). علوي

 :وتنقسم املمرات إىل نوعني. السطحية لعبور الطريق  املعابراستخدام أسهل من استخدامها
 )Overpasses(ممرات علوية  -

الشـكل رقـم    و. عاليتني تلفريك بني منطقتني  أو   سيور كهربائية أو  تكون على شكل جسور     
 .بر العلويةايبني أحد املع) أ-٢٩-٤(
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 ٢١

 )Underpasses(لية ممرات سف -
 أحـد يـبني   ) ب-٢٩-٤(والشكل رقم   . أنفاق أو ممرات مشاة حتت األرض     هي عبارة عن    

 .املعابر السفلية
 

  
 

 املمرات العلوية حلركة املشاة): أ-٢٩-٤(الشكل رقم 
 

 
 

      
 

 املمرات السفلية حلركة املشاة): ب-٢٩-٤(الشكل رقم 
 

، ٪٨أن تكون ذات ميول خفيفة وبشرط أال تزيد عـن           من خصائص التصميم اجليد للمعابر      
يف املناطق ذات التضاريس الصعبة واألماكن اليت حتكمها امللكيات اـاورة           ) ٪١٠(ويسمح بأن تكون    

. مع توفري احلواجز للمنحدرات وأماكن الصعود والنـزول وأن تكون واسعة وآمنـة ومضـاءة لـيالً               
ويزداد يف املناطق اليت يزداد فيها عدد املشاة مثـل          )  م ٢,٥(ادة  ويكون عرض ممرات املشاة يف املعابر ع      

 .املناطق التجارية واألسواق واملناطق القريبة من املالعب
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 ٢٢

 أفقية  استراحاتالعلوية  أو  جيب أن يتوفر يف منحدرات املداخل واملخارج لكافة املعابر السفلية           
كما جيب أن   ).  م ٩(يد طول املنحدرات عن     على األقل ومبسافات متباعدة حبيث ال يز      )  م ١,٥(بطول  

 .يتم تزويد كافة املنحدرات حبواجز معدنية تساعد املشاة على صعود وهبوط تلك املنحدرات
 

 عند احلاجة لفصل حركة املشاة عن حركة مرور املركبات ويكون منسوب الطريـق ممـاثالً              
 بني أسفل   الرأسي إلرتفاع ال يقل ا   حبيثملنسوب األرض ااورة فإنه يفضل إنشاء جسر علوي للمشاة          

الالزم ، وحبيث ال يقل العرض املتبقي من الرصيف عن احلد األدىن            )م ٥,٥(اجلسر وسطح الطريق عن     
 . للسري على الرصيفللمشاة

 :اإلجراءات املتبعة عند تصميم املعابر السفلية
 . وواضحة للمشاة دون أي إعاقة أن تكون مضاءة بشكل كاٍف-
 . منهمخروجه للمعرب وحىت م منذ دخوهلاةكون خمرج املعرب السفلي واضحاً للمش جيب أن ي-
عـن  ال يقـل     ويف التضاريس الصعبة   ) م ٣(عن  خلي للمعرب السفلي    ا الد االرتفاعجيب أال يقل     -

 .)م ٢,٥(
 . املياه اجلوفيةتأثري تصريف مياه األمطار وكذلك االعتبار جيب أن يؤخذ بعني -
 .ني وية كافية للمعابر السفلية جيب أن يتم تأم-

يقـل عـن    يكون بعـرض ال   عند التقاطعات واملعابر و   يف األرصفة   يتم عمل منحدر الربدورة     
 املنحدر مع الطريق تكون بشـكل       التقاءونقطة  ) ٪٨(سطح الطريق ال يزيد عن       ومبيل حنو )  م ١,٢٥(

راعاة تصريف املياه يف تلـك      وجيب م ).  مم ٢٥(مربع مستوي ترتفع عن سطح الطريق مبا اليزيد عن          
 مستخدمي  انزالقيف  سبب  تاملناطق حيث جيب أن يتم إبعاد فتحات التصريف عن املنحدرات حىت ال ت            

 ).٣٠-٤(الرصيف وخاصة مستخدمي الكراسي املتحركة كما يف الشكل رقم 
 

   
 

  املعابر مع األرصفةالتقاء عند ة الربدوراتمنحدر): ٣٠-٤(الشكل رقم 
 

 صر تصميم الفواصل واجلزر الوسطية عنا-٥
  مقدمة١-٥

تساعد كل من الفواصل واجلزر املشاة يف عبور الطريق بتوفريها مساحة جلوء منفصلة متاما عن               
 الوسطية تفصل بني حارات املرور املتعاكسة أما اجلزر الفاصلة فهي بقع فاجلزر. حارات مرور السيارات

ها للمشاة من أجل االنتظار مث االستمرار يف عبور الطريق للطـرف            حممية يف املمرات اجلانبية يتم توفري     
يف أحد األركان وجزيرة    الشكل    للعبور خالل جزيرة فاصلة مثلثة     مثاالً) ١-٥(ويوضح الشكل   . اآلخر
 .وسطية
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 ٢٣

 كما تساعد قليلي السرعة     ،وتعترب اجلزر مفيدة للمشاة الذين ال يتمكنون من تقدير املسافة بدقة          
 وألن تلك اجلـزر     . ذات دورة زمنية قصرية    مروريةات  عبور التقاطعات الطويلة اليت ا إشار     منهم على   

 يف اجتاه واحد ملراقبة حركـة       النظراملشاة  على  يكون  فتفصل حركة املرور إىل اجتاهات حمددة ومنفصلة        
 .املرور قبل العبور حبيث يستطيعون قطع الطريق على مراحل

يلعب دورا كبريا يف    ) الفاصلة بني الطرق الرئيسية وطرق اخلدمة      (كما أن التصميم اجليد للجزر    
 .ةدماخلتأمني السالمة املرورية حلركة انتقال املركبات بني الطرق الرئيسية وطرق 

ميكن أن تستغل كل من اجلزر الوسطية واجلزر الفاصلة ألغراض التشجري والتجميل مما حيسـن              
 .ي والضجيجمن بيئة الطريق ويقلل من التلوث البيئ

 

 
 مع وجود جزيرة وسطيةالشكل عبور املشاة خالل اجلزيرة الفاصلة املثلثة ): ١-٥(الشكل 

 

 لتصميمية اهلندسية للجزر الوسطية األبعاد ا٢-٥
  عرض اجلزيرة الوسطية-١-٢-٥

تساعد اجلزر الوسطية يف منتصف الطريق على تأمني مساحة جلوء كافية منفصلة متامـاً عـن                
 فإن اجلزر الوسطية توفر مساحة كافية لزراعـة األشـجار        فإذا كان هناك عرض كافٍ    . رورحارات امل 

وتزيني الطريق بالنباتات التجميلية واليت بدورها تساعد يف ختفيض السرعات العالية وتعطـي الفرصـة               
 .إلنشاء جيوب ختفيض السرعة لاللتفاف والدوران إىل اخللف بشكل آمن
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 ٢٤

أا تقلل من املسافة املقطوعة ابتداًء من الـربدورة ومتكـن           ) لوسطيةا(ومن مميزات هذه اجلزر     
كما أا تكـون مـالذاً للمشـاة        . املشاة من العبور على مراحل وخالل فترة قليلة أثناء حركة املرور          

 .لالنتظار حىت الدورة الثانية لإلشارة الضوئية دون أن يسبب ذلك تأخرياً حلركة مرور السيارات
ـ     ـافة بني احلافتني اخلارجي   ـ الوسطية هو املس   عرض اجلزيرة و ني ـتني للرصيف ويتـراوح ب

أكثر حسب نوع الطريق وطبيعة األرض ومقدار نزع امللكيـة وغـري ذلـك مـن                أو  ) م٢٠-١,٢(
 الكافية عن طريق عزهلا عـن االجتـاه         ةريإعطائها احل تحقيق سهولة تشغيل املركبات و    لو. االعتبارات
 ذلك من تأثري    قلل حيث ي  أكثر أو)  م ١٢-٨ (منن عرض اجلزيرة الوسطى      أن يكو  جيب فإنه   املعاكس

. الضوضاء وضغط اهلواء الناتج من املرور املضاد كما يتالشى كثرياً تأثري إار األنوار األمامية يف الليـل                
تـأمني أجـزاء حـارات      واإلستفادة منها ل  أكثر فإنه ميكن جتميلها      أو)  م ١٢(وإذا بلغ عرض اجلزيرة     

للجزيرة الوسطية حسـب    العرض األدىن والعرض املفضل      )١-٥(دول رقم   ويبني اجل . وران للخلف الد
 . الوارد يف املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضريةق الطرفتصني

 
 العرض األدىن والعرض املفضل للجزيرة الوسطية): ١-٥(جدول رقم 

 

 

العرض األدىن للجزيرة الوسطية حسب الوظائف املختلفة الـيت         ) ٢-٥(كما يبني اجلدول رقم     
 .ميكن أن تؤديها

 
 العرض األدىن للجزيرة الوسطية حسب الوظيفة): ٢-٥(جدول رقم 

 

عند التقاطع املزود   للجزيرة الوسطيةالعرض األدىن
 )ترم (بإشارة ضوئية

 يف أماكن أخرى
 )ترم (

 --- ١,٦ -١,٢ الحتواء رأس وعامود اإلشارة الضوئية
 ١ ١ فصل حركة املرور بأمانل

 ٣,٥ ٣,٥ – ٢ للمشاة
 ٤,٧٥ ٤,٢ حلارة االنعطاف إىل اليسار

 ٦ -- للدوران للخلف
  أو أكثر١٢ -- للدوران للخلفاملرغوب 

 ٨ -- إلنشاء التشجري املناسب
 

 العرض األدىن املنطقة واحلالة
 )ترم (

 العرض املفضل
 )ترم (

 ٦ ٢ حمليةطرق 

 ٦ ٤ جتميعيةطرق 
 ١٢ – ٨ ٦ ةشريانيطرق 
 ١٢ - ٨ ٦ )احلرة (سريعةطرق 
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 ٢٥

  امليول العرضية للجزيرة الوسطية٢-٢-٥
باجتـاه الطريـق علـى    ) وهو أعلى نقطة(تنفذ اجلزر الوسطى املرصوفة مبيل من حمور اجلزيرة       

يف اجلزر العريضـة    ) ٪ ٢-١(أقل ومبقدار   أو  )  م ٣(يف اجلزر الضيقة اليت بعرض      ) ٪١(اجلانبني مبقدار   
 .وذلك حسب نوع الرصف والظروف احمللية)  م٣(يت يزيد عرضها عن ال

ة لتعطـي شـكل     إذا كانت اجلزيرة الوسطية غري مرصوفة جيب إمالة جوانبها حنو حمور اجلزير           
إذا كـان   )  م ١(مبنحىن رأسي بطول    اجلزيرة  ر قاع   ويويتم تد ) ٪ ٤( مبقدار   جمرى منخفض يف الوسط   

ويتم استدارة قاع اجلزيرة مبنحىن رأسـي       ) ٪ ٨(أقل، وتكون اإلمالة    أو  )  م ٨(عرض اجلزيرة الوسطية    
 ). م٨(إذا كان عرض اجلزيرة الوسطية أكرب من )  م٢(بطول 
  بردورة اجلزيرة الوسطية٣-٢-٥

 اخلطرة كما أـا     ماكنن أمهية الربدورة يف محاية السيارات من اخلروج عن الطريق يف األ           كمت
وتتميز الربدورة  . ل النهائي للطريق، وتساعد يف جتميل جوانب الطرق       حتدد حافة الرصف وحتسن الشك    

 .احلاجة إليها كثرياً يف الطرق املارة باملناطق السكنية حافة قائمة وتبدوأو بأا بروز ظاهر 
 خاصة إذا كانت اجلزيـرة      تعترب بردورة اجلزيرة الوسطية ذات أمهية كبرية يف الطرق احلضرية         

عـن سـطح    )  سم ٢٠-١٥(أن تكون الربدورة من النوع احلاجز بارتفاع        جيب  و. ريغصذات عرض   
الطريق كما جيب أن تكون غاطسة عند معابر املشاة لتسهيل حركة ذوي االحتياجات اخلاصة حسـب         

اليسمح باستخدام الربدورة الغاطسة      و  ").منحدرات الربدورة  "٧-٦ (بالبنداملعايري التصميمية املوضحة    
 ويسمح باستخدام الربدورة الغاطسة للفصل بني حدود املواقف اجلانبية وحـارات            .يف املناطق السكنية  

 .املرور ااورة إذا كانت املواقف منفذة من طبقات تغطية ختتلف عن الطريق
 :منهما عدة أشكال وتفصيالت تصميميةلكل  اتوهناك نوعان رئيسيان من الربدور

  احلاجزةات الربدور-١
 ةالعاديالربدورة  •
ويفضل أن  ) سم٢٠-١٥(راوح ارتفاعها بني     اجلانبية ويت  رورلتحديد حارات امل   مصممة   وهي

من االرتفاع وتعمل استدارة للـركن العلـوي        ) سم٣(لكل  ) سم١(يكون الوجه مائالً مباال يزيد عن       
ويوجد هذا النوع عادة فوق اجلسور وحول الـدعامات وأمـام           )  سم ٨(إىل  ) سم٢(بنصف قطر من    

 والقاعدة العامـة أن     . الطرق للمنشآت اهلامة   ةع اصطدام املركبات ا، وكذلك عند موازا      احلوائط  ملن  
 .إىل خارج احلد اخلارجي حلارة املرور ااورة للربدورة)  سم٦٠-٥٠(تبعد الربدورة احلاجزة مسافة 

 )نيوجرسي(الربدورة العالية  •
السريعة والدائرية داخل   يانية أو   عن املسار املقابل يف الطرق الشر      املركبات   حلجزوهي مصممة   

، وتكون ذات مقطع واحد يف الطرق السريعة ذات اجلزر الوسطية            واجلسور على خمارج األنفاق  املدن و 
املزروعة أو اليت حتتوي على أرصفة ختدمي وتستخدم لفصل احلركة بني االجتاه الرئيسي واملعـاكس يف                

   قطار الصغرية، كما هي موضحة بالشكل رقم       ف األ طراف املنحنيات ذات أنصا   أالطرق السريعة، وعلى    
)٢-٥.( 
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 ٢٦

   
 شكل الربدورة احلاجزة العالية الوسطية ): ٢-٥(الشكل رقم 

  الربدورة الغاطسة-٢
 وخيتلف .اختالل يف القيادةأو ارجتاج حدوث تصمم حبيث يسهل على املركبات اجتيازها دون  

، وأغلب اسـتعماهلا    )١ : ٢(أو  ) ١ : ١(الوجه فيها   ، وميل   ) سم ١٥-١٠(ارتفاع هذه الربدورة من     
الشكل اخلارجي جلـزر    حتديد  كما تستعمل يف    .  واحلافة الداخلية لألكتاف   وسطيةيكون يف اجلزيرة ال   

 .التقسيم والفصل عند التقاطعات
  عند التقاطعاتةصلالفالجزر ل األبعاد اهلندسية ٣-٥

 عند التقاطعات واليت    ةصلازر الف اجل اخلاصة ب  يشتمل هذا القسم على بعض العناصر التصميمية      
 يـتم  فيها حجم احلركة املرورية كبرياً  التقاطعات اليت يكون    ويف  لبات حركة املشاة    تدخل يف تأمني متط   

تنظيم التقاطع بإشارات ضوئية وجزر مثلثة الشكل لفصل حركة املركبات املتجهة إىل الـيمني لتـأمني        
 .لتقاطعات للمشاة لعبور تلك اناطق آمنةم
  أبعاد اجلزر الفاصلة١-٣-٥

تقلل و ،دهان توجيهيأو ميكن الفصل بني اجتاهات احلركة املرورية عند التقاطعات جبزر فاصلة           
جيب أن تكون مساحة    و.  من التقاطع  القريبةتلك الفواصل من التداخل والتصادم بني احلركات املرورية         

. واملشاة الرؤية الواضحة والتوجه بشـكل صـحيح       كي توفر للسائقني    ل التقاطع واسعة بشكل كافٍ   
 .منفذة من الدهانات األرضيةأو مثلث أو اجلزر إما على شكل مستطيل تلك تكون و

 مستمرةعندما ال تكون    )  م ٥(وبطول  )  م ٢(الفاصلة بعرض ال يقل عن      جيب أن تكون اجلزر     
 شـكل   تمدويع. رور ااورة بني طرف تلك اجلزر وطرف حارة امل      )  م ١(مع وجود مسافة ال تقل عن       

وعلى أية حال جيب أال تقل مسـاحة اجلـزر          . حالة املوقع الذي ستنفذ فيه    ى  لعومساحة تلك اجلزر    
 استخدام الشكل املثلـث جيـب       ة ويف حال  ،للجزر املنفذة من الدهان   ) ٢ م ٣(أو  ) ٢ م ٦(الفاصلة عن   

 . املنفذ من الدهانللشكل)  م٢,٥(و )  م٣,٥(أاليقل طول أحد أضالعها اجلانبية عن 
حبيث   عدد املشاة الذين يعربون الطريق      كافياً الستيعاب  الفاصلةجيب أن يكون عرض اجلزيرة      

 .نتظارهم اإلشارة الضوئيةالحتواء املشاة أثناء اوذلك ) م٢(عن اليقل عرض اجلزيرة الوسطية 
 على مسـتوي  ون  لتك معرب املشاة يف اجلزيرة الوسطية منخفضة        امتدادوجيب أن تكون منطقة     

تخدمي الكراسـي املتحركـة      ال يعيق استمرارية املعرب أمام مس      اً حبيث تشكل منفذ   سطح الطريق تقريباً  
 لتوفري مساحة كافية لوقوف املشاة متهيداً للعبور إىل الطرف اآلخر بأمان            ) م ١,٢٥(يقل عن   وبعرض ال 
وميكن مـن خالهلـا متييـز       ني،  جيب أن تكون اية أطراف اجلزر الفاصلة واضحة للسائق         و .وسهولة
ـ      إشاأو   وذلك بوضع حمددات ضوئية عاكسة       االجتاهات دليل رات وعالمات لتحديد االجتاهات وفقاً ل

 .وسائل التحكم املروري
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 ٢٧

  الفاصلة ايات رؤوس اجلزر٢-٣-٥
احلركة إجتاه  احلركة املرورية و  مع  وافق  ت اجلزر بشكل انسيايب ي    واياتبدايات  جيب أن تكون    

، )٣-٥( اجلزيرة كما يف الشـكل رقـم         طرف ورفيع عند    ائلب أن تكون النهايات على شكل م      جيو
 ).٤-٥(كما يف الشكل رقم عن العرض قبل ذلك ) م ١(مبقدار املخارج واملداخل وتضييقها عند 

النهايات على شكل نصف دائري بنصـف قطـر         ة الشكل فيجب أن تكون      أما يف اجلزر املثلث   
 عند الزاوية القائمة للمثلث كما هو موضـح       )م ١(وال يقل عن    ند رأس املثلث    ع) سم ٥٠(قل عن   يال

 ).٥-٥(بالشكل رقم 

 
  للجزر الفاصلةاملائلالرأس ): ٣-٥(الشكل رقم 

 

 
  عند املداخلطرف اجلزيرة الفاصلة لتوجيه احلركة): ٤-٥(الشكل رقم 

 
 

 
 شكل اجلزر املثلثة): ٥-٥(الشكل رقم 

رجوع



  اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية           دليل تصميم األرصفة واجلزر بالطرق والشوارع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨

 الطرق الرئيسية وطرق اخلدمة بني  الربط٤-٥
يتم الربط بني طرق اخلدمة والطرق الرئيسية بواسطة املداخل واملخارج اليت متثل منطقة انتقالية              

 .تتدرج فيها سرعة واجتاه املركبة لتتناسب مع طبيعة احلركة اليت تنتقل إليها
إنشـاؤه  سي ويـتم     الطريق الرئي  إىلتكمن وظيفة املدخل يف نقل املركبات من طريق اخلدمة          

 حيث يتناقص عرض اجلزيـرة إىل نصـف         ) م ٧٠(سافة ال تقل عن     بواسطة شطف الطرف القريب مل    
. )٦-٥(كما يف الشكل رقـم      أقل عند رأس اجلزيرة ليمثل ذلك الطرف األيسر للمدخل           أو)  م ٠,٥(

. ن للمدخل ميليمثل الطرف األ  )  م ٧٠ (ملسافةبنفس الطريقة يتم عمل شطف للطرف اآلخر من اجلزيرة          
 أاللكي ميكن عمل حارة التخزين اخلاصة باملدخل، كما جيب          )  م ٣( يقل عرض اجلزيرة عن      أالجيب  و

 .)٧-٥(كما يف الشكل رقم وحبيث يسمح بتمرير سيارة واحدة فقط )  م٢,٥(يقل عرض املدخل عن 
م إنشـاؤه    طريق اخلدمة، ويـت    إىلتكمن وظيفة املخرج يف نقل املركبات من الطريق الرئيسي          

 .بعاد السابقة الذكر للمدخل وبنفس األبنفس الطريقة املتبعة يف عمل املدخل مع عكس االجتاهات

 
 فاصل وسطي بني طريق رئيسي وطريق خدمة: )٦-٥(الشكل 
 )طريق اخلدمة إىل الطريق الرئيسياملرور يدخل من (

 

 
 فاصل وسطي بني طريق رئيسي وطريق خدمة: )٧-٥(الشكل 
 )الطريق الرئيسي إىل طريق اخلدمةيدخل من املرور (

 
  إىل اليسارلاللتفاف عناصر تصميم اجلزر عند التقاطعات ٥-٥

 تأمني حارات ختزين لاللتفاف    وضطر عند التقاطعات تصميم فتحات يف اجلزيرة الوسطية         قد ي
 وتعمـل تلـك     . حجوماً مرورية عالية نسبياً    التقاطعات تلك   تواجهما  دالدوران للخلف عن  أو  لليسار  

وتـأمني  عند التقاطعات بوجود حـارات التبـاطؤ        الفتحات لتحقق احلركة اآلمنة للمشاة واملركبات       
 . مما جيعل حركة املرور آمنة أو الدورانلاللتفافالتخزين التراكمي للمركبات املنتظرة 
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 ٢٩

 اد اهلندسية للجزر عند التقاطعات األبع١-٥-٥
 : املركبات القادمة للتقاطع يف انتظار العبور حسب التايليتم تضييق اجلزيرة الوسطية الحتواء

  حارة التباطؤ والتخزين-١
املطلوب وميثل الطول   ) S( األول   اجلزء:  من جزئني  وتتكون ،جيب عمل حارة ختزين يف اجلزيرة     

سافة يمثل م ف) P( اجلزء الثاين    ابه حسب السعة التمريرية للتقاطع، أما      ويتم حس  ملسار االحتواء التراكمي  
يف الطرق الشريانية واجلدول رقم     ) أ-٣-٥(التباطؤ قبل الوصول للتقاطع كما هو موضح باجلدول رقم          

). أ-٨-٥(وذلك حسب السرعة التصميمية كما هو موضح بالشكل رقـم           داخل املدن،   ) ب-٣-٥(
حملـددة يف   يتم تضييق اجلزيرة الوسطية قبل تلك املسافة بشكل تدرجيي على مسافة ال تقل عن القيمة ا               و

 . لتسهيل عملية االنعطاف)ب-٨-٥(والشكل رقم ) ج-٣-٥(اجلدول رقم 
  عرض اجلزيرة-٢

، وذلك لتوفري مساحة كافية لعمـل حـارة     ) م ٥ - ٣,٥(جيب أن يتراوح عرض اجلزيرة بني       
 املدينـة   داخل)  م ١( قبل التقاطع عن     هال يقل عرض  حبيث  التخزين، واجلزء الباقي يعمل كجزيرة ضيقة       

 .خارج املدينة)  م٢( يقل عن وال
 

 
 الشكل العام  للجزرالوسطية عند التقاطعات وحارات التخزين): أ-٨-٥(الشكل رقم 

 

 
 

 تفاصيل اجلزر الوسطية عند التقاطعات وحارات التخزين): ب-٨-٥(الشكل رقم 
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 ٣٠

 شريانيةطول حارة التخزين على الطرق ال): أ-٣-٥(اجلدول رقم 
 

 ١٠٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ عةسا/مالسرعة التصميمية ك
)P ( متر)٢٦٥ ٢١٠ ١٥٥ ١١٠  *)مسافة التباطؤ 
)S ( متر)الطول املطلوب ملسار االحتواء التراكمي )طول حارة التخزين 

 
 طول حارة التخزين داخل املدن): ب-٣-٥(اجلدول رقم 

 

 ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ عةسا/السرعة التصميمية كم
)P ( متر)١٥٥ ١١٠ ٧٥ ٤٥  *)مسافة التباطؤ 

 ٨٠ ٦٠ ٤٠ ٢٥ )طول حارة التخزين(متر ) S(احلد األدىن 
 

 طول مسافة االنتقال التدرجي): ج-٣-٥(اجلدول رقم 
 

 ١٠٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ عةسا/السرعة التصميمية كم
 يجيمسافة االنتقال التدر

 ٦٠ ٥٠ ٤٥ ٤٠ ٣٠ ٢٥  *)متر( )املسار املسلوب(
 )قبل الدخول إىل حارة التباطؤ(ساعة عن السرعة التصميمية / كم١٥ة مبقدار مت حساب األطوال بناًء على ختفيض السرع* 

  امليل العرضي-٣
جيب عمـل جـزر فصـل       و ).٪٢(جيب أال يزيد امليل العرضي للجزر عند التقاطعات عن          

لالنعطاف لليمني عند التقاطعات قبل اإلشارة الضوئية حيث تكون األبعاد اهلندسية جلزيـرة الفصـل               
وجـود  ب كما ال يسمح  ). ٣-٥(   ى األبعاد اهلندسية للتقاطع حبيث تستويف متطلبات البند         معتمدة عل 
 .قبل التقاطع)  م٩٠( أجسام بارزة باجلزر الوسطية قد تعيق الرؤية ملسافة ال تقل عن ةأي أشجار أو

 ة للجزر عند فتحات الدوران للخلف األبعاد اهلندسي٢-٥-٥
للخلف على الطرق السريعة من األمور الصعبة واملمنوعة، ولكن         ة الدوران   يغالباً ما تعترب خاص   

ضطر إلنشاء التسهيالت اخلاصة بالسماح للدوران للخلف       ييف بعض الطرق الشريانية الرئيسية والثانوية       
 :منهاألسباب عدد من ال

 . لتخفيف الضغط على الدوران للخلف على التقاطعات-
 .املسار الرئيسي والتتجه باجتاه التقاطع الحتواء املركبات اليت التتجه إىل -
 .من اإلرباكات املروريةلتقليل ل لفصل املركبات الساعية للدوران للخلف قبل مسافة من التقاطع -

 يكون التصميم آمناً ويؤدي الغرض بسهولة دون إعاقة حلركة املرور البـد أن حيقـق                ولكي
 :املتطلبات التالية

 .رور األساسيةات بأمان وفصلها عن حركة املأن حيقق التصميم احتواء املركب -
 .عرض كاٍف لتحقق إنشاء حارة تباطؤ تكون اجلزيرة الوسطية بأن -
 .إمكانية احتواء املركبة عند الفتحة وحتقيق الرؤية الواضحة للمرور املعاكس -

 :جيب أن حيقق تصميم عناصر اجلزيرة الوسطية واألرصفة يف تلك املنطقة ما يلي
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 ٣١

 اطؤ والتخزين حارة التب-١
، طول مسافة التوقف اآلمنة قبل الـدخول يف حـارة           )P(حارة تباطؤ السرعة    جيب أن حتقق    

). ب-٣-٥(،  )أ-٣-٥( كما هي موضحة باجلدول رقـم        تخزين وذلك حسب السرعة التصميمية    ال
كـون  ي ذيمل حلارة التباطؤ وال   اجلزء االنتقايل الذي يتدرج من العرض صفر إىل العرض الكا         كذلك  و
 فهو  ريأما اجلز اآلخ  ). ج-٣-٥(طول يزداد حسب السرعة التصميمية كما هو موضح باجلدول رقم           ب

وميثل الطول املطلـوب    ) S(ما يسمى طول التخزين     أو  اجلزء الذي حيتوي املركبات اليت تنتظر الدوران        
 ).٩-٥( كما هو موضح بالشكل رقم ،ملسار االحتواء التراكمي

  عرض اجلزيرة-٢
  عرض اجلزيرة الوسطية يف تلك املنطقـة       قل ي قيق عناصر االلتفاف للخلف جيب أال     حىت يتم حت  

) م١٠-٥(ميكن أن يتراوح عرض اجلزيرة بني        الطريقيف املناطق اليت ال يكفي فيها عرض        و،  )م١٢(عن  
 .)١٠-٥(كما يف الشكل رقم 

، )م١( للمرور عن    بردورة احلماية اليت تفصل املركبات عن احلارة الرئيسية        يقل عرض    أالجيب  
 ال يقـل عـن      بعرضبردورتني جبانب بعض أي     هذه احلماية عبارة عن     كون  تويف بعض األماكن قد     

 .)٩-٥( كما يف الشكل هذه احلالة اليتم محاية املركبات من اإلجتاه املعاكسيف ، و)سم٣٠(
 

 

 
 
 
 
 

 
  قليلة العرضالعناصر التصميمية لفتحات الدوران للخلف يف الطرق): ٩-٥(الشكل رقم 
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 ٣٢

  عرض رأس اجلزيرة-٣
 جيب أال يقل عرض رأس      ،حىت يتم محاية املركبات امللتفة للخلف من مركبات اإلجتاه املعاكس         

وذلك ليشكل منطقة محاية واستيعاب )  م٤(اجلزيرة بعد تضييقها على طول حارة التخزين والتباطؤ عن      
ض اجلزء اخلارجي حسب ما هو موضح       ادة عر زيوقد يكون من املفيد عند فتحة الدوران        . للمركبات

وذلك يف حالة وجود املركبات ذات احلجم الكبري وال يقل نصف قطر الدوران             ) ١٠-٥(بالشكل رقم   
، وتكون حارة التسارع بعد اإللتفاف بعرض ال يقـل          ) م ٦,٧٥(واخلارجي عن   )  م ٢,٥(الداخلي عن   

 ). م٤(عن 
 ).٪ ٢(لعرضي للجزر عند فتحات الدوران عن   جيب أال يزيد امليل ا: امليل العرضي-٤

 

 
 

 
  يف الطرق العريضةالعناصر التصميمية لفتحات الدوران للخلف): ١٠-٥(الشكل رقم 

 حركة املعوقني يف تصميم األرصفة ومتطلبات اشتراطات -٦
 مقدمة ١-٦

ـ ٢٣/٩/١٤٢١يف ) ٣٧/م(الصادر باملرسوم امللكي رقم   ينص نظام رعاية املعوقني      لـى  ع هـ
 للمعوقني، وذلك من خالل االشتراطات اخلاصة باخلـدمات البلديـة           وجوب تأمني حركة تنقل سهلة    

املتعلقة باملعوقني الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية والذي يشترط تأمني مسارات منحدرة عند              
  .التقاطعات لتسهيل تنقل وحركة املعوقني
مهندسي الطرق واملرور   (ئها األكرب على عاتق املهندس املصمم       وعليه فإن املسئولية تقع يف جز     

 .يف التعامل مع حقوق املعوقني وتأمني متطلبام) واملختصني يف اإلعاقة
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 ٣٣

 تعريف اإلعاقة ٢-٦
العجز والقصور الذي يؤثر على قدرة الفـرد علـى احلركـة والتنقـل              " اإلعاقة بأا    فتعر

عجز يف القـدرات     أي قصور أو  "ما ميكن تعريف اإلعاقة بأا      ك". التخاطب والتواصل مع اآلخرين   أو
وتأخـذ  ". احلسية للفرد مما حيد من قدراته على تأدية دوره الطبيعي يف اتمـع             العقلية أو  اجلسمانية أو 

 :اإلعاقة عدة أشكال حسب ما جاء يف نظام رعاية املعوقني كالتايل
 ).يف مستخدمي كراسي العجالتاألغلبية متمثلة (اإلعاقة اجلسمية واحلركية  .١
 ).البصرية والسمعية(اإلعاقة احلسية  .٢
 ).العقلية(اإلعاقة الذهنية  .٣

 ق جسمياً وحركياً له قدرات حمدودة وحيتاج إىل خدمات خاصة جداً تسهل له جـزء               إن املعو
وهذا القسم سوف يتلمس املتطلبات اليت جيب أن تتـوفر بشـكل شـامل              . من املعاناة اليت يواجهها   

 أهم املعوقات   ومن. متكامل لتأمني حركة املعوقني وتنقلهم خالل األرصفة واملباين ومواقف السيارات         و
 :ميكن حصرها يف اآليتمن الناحية اهلندسية اليت تصادف املعوقني على الطرق 

 .األرصفة .١
 .واجلزر الوسطية) الفصل(جزر التقسيم  .٢
 .الدرج، ومواقف السيارات ومواقف النقل العام .٣
 . العشوائي ألعمدة اخلدمات أوالتشجري على األرصفةنتشاراال .٤

 

  الفنية للمعوقنيواالشتراطاتري ـ املعاي٣-٦
ومجيـع  .  حيتاج املعوقني إىل معايري خاصة يف تصميم األرصفة لتأمني حركتهم بسهولة وأمان           

      الطاقة اجلسمية اليت ميتلكها     قني وذلك إذا نظرنا للفرق يف     هذه املعايري اخلاصة تفيد املشاة العاديني واملعو 
إذ أن الطاقة اليت حيتاجها مستخدمي الكراسي املتحركة لدفع الكرسي ملسافة           . املشاة العاديني واملعوقني  

رجـل  الطاقة اليت يبذهلا الشخص العادي لقطع ذات املسافة، ومستخدمي األ         ) ٪٣٠(معينة تفوق بنسبة    
لذلك جيب إزالة   . طاقة إضافية لقطع املسافة نفسها    ) ٪٧٠( حيتاجون إىل    )العصا(الصناعية والعكازات   

كافة العوائق من املسارات املخصصة للمعوقني على الطرق من أجل التقليل من تلك املفارقات يف الطاقة                
 .واملسافة املقطوعة

حيتاج املعاق ألدوات خاصة تساعده على التقليل من اآلثار املترتبة على إعاقته ليـتمكن مـن                
ت والسـنادات   وتتمثل هـذه األدوات يف العكـازا  ، بصورة مرحية وآمنة للمكان الذي يريده   الوصول

هذه األدوات حتتاج ملساحات معينة لتسمح باحلركة املناسبة حيث يتم تصـميم            و. والكراسي املتحركة 
) ١-٦(كما هي موضحة بالشكل رقـم        األرصفة واملمرات واملعابر وما إىل ذلك مبراعاة تلك األبعاد        

 .الذي يبني األبعاد اليت حيتاجها املعوق للحركة يف حدود الكرسي املتحرك) ١-٦(واجلدول رقم 
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 األبعاد اليت حيتاجها املعوق على كرسي متحرك): ١-٦(الشكل رقم 

 
 األبعاد املطلوبة اليت حيتاجها كرسي املعوق): ١-٦(اجلدول رقم 
 نساء رجال  *الرمز
 ١,٤٤ ١,٥٨ أ
 ٠,٤٥ ٠,٤٢ ب
 ٠,١٨ ٠,٢٣ ج
 ٠,٤٢ ٠,٤٧ د
 ٠,٥٨ ٠,٦٦ هـ
 ٠,٦٦ ٠,٧٣ و
 ٠,٤٨ ٠,٤٨ ز
 ١,٢ ١,٣١ ح
 ١,٣٥ ١,٤٨ ط

 ).١-٦(الرموز يف اجلدول تدل على األبعاد يف الشكل السابق رقم : مالحظة* 

 طلوبة للمعوقني يف أرصفة املشاة والتجهيزات املاالشتراطات ٤-٦
 والفنيـة  االجتماعية تستند على إستراتيجيات تراعى فيها األبعاد   البد من توفري التسهيالت اليت    
بغض النظر عن نوعية اإلعاقة اليت يعاين منها        (قني   املعو احتياجاتلتطوير وتأهيل البيئة العمرانية لتناسب      

ـ  االلتزاموذلك من خالل التعليمات واملتطلبات اهلندسية املطلوب    ) املعاق ول  ا إلزالة العوائق الـيت حت
 : يف اتمع، ومن تلك املتطلبات توفري ما يلياندماجهمدون 
 .عرض األرصفة الكايف ملرور الكراسي املتحركة والدوران للخلف .١
 من رصـيف إىل     االنتقالمنحدرات لألرصفة عند التقاطعات ومعابر املشاة لتمكن املعاق من           .٢

 .موانعأو آخر دون وجود أية حواجز 
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 ٣٥

ات أبعاد قياسية وقريبة من املداخل واملخارج وتزويدها بالرمز اخلاص          مواقف خاصة باملعوقني ذ    .٣
قنيباملعو. 

٤.          قني وذات أرضية خشـنة     ممرات خالية من العوائق والربوزات والدرجات اليت تعيق حركة املعو
 .حسب املواصفات اخلاصةوذات سطح ال يسبب إهتزاز العربات  االنزالقبدرجة مناسبة ملنع 

 .قني بصرياًصة يراعى فيها متطلبات املعوإشارات ضوئية خا .٥
 .حواجز تثبت على املنحدرات ذات امليول الكبرية .٦
٧. قنيتزويد حمطات النقل العام بوسائل خاصة باملعو. 
 متطلبات ممرات األرصفة للمعوقني ٥-٦

 كـافٍ وهو  )  م ١,٨( يقل عن    أالأن عرض األرصفة جيب     ) ١-٤ (البند يف   االشتراطاتحتدد  
تطلبات املعوقني وخاصة بالنسبة ملستخدمي الكراسي املتحركة لكي تسمح مبرور الكراسـي            بالنسبة مل 

 املتطلبات  صوتتلخ. طفلمبرور كرسي متحرك إىل جانب شخص يقود عربة          املتحركة جبوار بعضها أو   
 : يف التايلواالشتراطات

 ). م١,٨( يقل عرض ممرات األرصفة عن أالجيب  -
 زاد عن ذلـك يلـزم       ة، ويف حال  )١٢:١(،  )٪٨( ملمرات املشاة عن     جيب أال يزيد امليل الطويل     -

وعلى مسافات  )  م ١,٨(الفصل بني طول املمرات ذات امليول الشديدة بسطح أفقي ال يقل عن             
امليول وصول  يف حالة   )  م ١٢(، وال تقل عن     )٪٦( إىل   وصول امليول يف حالة   )  م ٩(ال تقل عن    

 ).٢-٦ (كما هو موضح يف الشكل رقم) ٪٨(إىل 
 وتبقي على عـرض  نيجيب وضع أعمدة اإلضاءة وأحواض التشجري بصورة ال تعيق حركة املعاق      -

 ). العناصر البارزة والتشجرياشتراطات( كايف لعبور الكراسي املتحركة كما هو وارد يف فقرة 
 .يفضل تزويد املمرات واألرصفة بأماكن مناسبة الستراحة املعوقني مزودة خبدمات أساسية -

 

 
 فصل امليل الطويل لألرصفة مبسافات أفقية): ٢-٦(الشكل رقم 

 
 

 .يفضل عمل مسارات خاصة باملعوقني تقلل من تداخلهم مع املشاة يف األماكن املزدمحة -
جيب مراعاة تصميم املمرات واألرصفة حبيث تكون بعيدة عن احلوائط اخلارجية للمباين واألسوار       -

كما جيب إزالة أي عوائق     . أجهزة بارزة أو   بأي بروزات حادة     صطدام املعاق إبصورة كافية ملنع    
 .قد تؤدي لتضييق الرصيف

ـ              -  ةعدم وضع أغطية الصرف للتمديدات يف أرضيات املمرات واألرصفة قدر اإلمكان، ويف حال
اخلدمات األخرى الـيت    أو   تصميم أغطية فتحات الصرف الصحي       ة جيب مراعا  الضرورة لذلك 

غريها مـن أدوات    أو   واملمرات حبيث تسمح حبركة الكراسي املتحركة        يلزم وضعها يف األرصفة   
حبيث متنـع انـزالق     ) ٤-٤ (البند الواردة يف    االشتراطاتمساعدة املعوقني بصورة آمنة حسب      
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 ٣٦

 ) مـم  ٢٠(جيب أال يزيد عرض فتحات األغطية عن        وسقوط عصا املعاق يف داخلها      أو  العجلة  
 . احلركةاجتاهوأن تكون عمودية على 

املوجودة باألرصفة حبيث تكون    اإلرشادية   تركيب اللوحات والعالمات     اشتراطاتجيب مراعاة    -
 وال تكون مرتفعة بدرجـة      لتسمح مبرور ذوي اإلعاقة البصرية    ) م ٢,١(بارتفاعات ال تقل عن     

 .يصعب رؤيتها بالنسبة للمعاق اجلالس على الكرسي املتحرك
فيض منسوب الرصيف عند معابر املشاة على أال يقـل          تزويد األرصفة باملنحدرات الالزمة لتخ     -

على أن يتم طالؤها مبا مييزها عن       ) ١٠:١(وأال يتعدى ميله عن     )  م ١,٢٥(عرض املنحدر عن    
 ).٧-٦ (رقم البندباقي أجزاء الرصيف، كما هو وارد يف 

اط عندما يكون اإلسـق   أو  )  سم ١٥(جيب إنشاء حواجز عندما يكون ارتفاع املنحدر أكثر من           -
 وموازيـاً لألرضـية     لك على جهيت املنحدر وبشكل مستمر     ، وذ ) سم ١٨,٣(األفقي أكثر من    

 ما بني   ارتفاع ويكون ممسك احلاجز على      ) سم ٣,٨(افة بني احلاجز واحلائط     وتكون صايف املس  
 .أعلى سطح املنحدر وتكون اية املمسك دائرية وثابتة)  سم٩٥ – ٨٥(

  حيز التجاوز٦-٦
يف اجتاه واحد   أو  مسن يف اجتاهني متعاكسني      و ذلك القطاع الكايف ملرور عربيت معاق أو       حيز التجاوز ه  

تـدوير الكرسـي دورة     ل ايفوجيب أن يكون هذا احليز ك     . )ب-٣-٦( و )أ-٣-٦ (نيالشكلكما يف   
 .كاملة من خالله

ف املصمم   وجيب توفريها عندما يكون عرض الرصي       بني حيزات التجاوز   ةهو املساف : مدى حيز التجاوز  
 . ال يسمح بتأمني العرض الكايف العوائق البارزة على األرصفةانتشارعندما يكون أو ضيقاً 

، ولكن عرض حيز التجاوز جيب أال يقل        ) سم ٩٠(إن العرض الكايف لعربة معاق واحدة هي        
كما يف  )  م ١,٥ × ١,٥(يكون حيز التجاوز على شكل مربع أبعاده        وليسمح بالتجاوز   )  م ١,٥ (عن

 ).ب-٣-٦(و ) أ-٣-٦( رقم نيالشكل
يف األرصفة ذات العرض    )  م ٦٠(جيب أن يتم إنشاء حيز التجاوز على مسافات بينية تساوي           

يف املناطق السكنية، أما األرصفة ذات العرض األكرب من ذلك فهي حتقـق حيـز               )  م ١,٥(األقل من   
 .التجاوز

 

 
 )عوقنيحتدده حركة كرسي امل( حيز التجاوز): أ -٣-٦(الشكل 
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 ٣٧

 
 )حتدده دورة كاملة حلركة كرسي املعاق(مدى حيز التجاوز ): ب-٣-٦(الشكل 

 

 )Curb Ramps( منحدرات الربدورة ٧-٦
تعترب منحدرات الربدورة مسارات حرجة وصعبة تصل بني األرصفة والطريق بالنسبة للمشـاة             

ى مستخدمي الكراسي املتحركة  يصعب عل  ة فبدون وجود منحدر يف الربدور      إعاقة حركية،  الذين لديهم 
 هذه املنحدرات يف مناطق التقاطعات ولكن       دواملعوقني الدخول من وإىل أرصفة املشاة، وغالباً ما توج        

 .ميكن أن توجد يف املناطق الوسطية بني التقاطعات واجلزر وعند وجود املعابر األخرى
  الربدورةات مكونات منحدر١-٧-٦

 ):٤-٦(على العناصر التالية واملوضحة بالشكل رقم يم هذه املنحدرات مل تصمتيش
 . املنطقة املستوية من الرصيف يف أعلى املنحدر واليت تقابل مسار املنحدرهي): Landing( املهبط -
هي القطاع من الرصيف املمهد الذي حييط باملنحدر، وميكن أن تكون           ): Approach ( منطقة الوصول  -

 .ن منسوب املهبط أدىن من منسوب الرصيف ااور إذا كاقليلمنطقة الوصول مبيل 
 اجلانيب املائل بني بردورة املنحدر والرصـيف،        االجتيازهو منحدر   ): Flare( امليل اجلانيب للمنحدر   -

 والذي ال يتجـاوز     فيهويعترب مسار امليل اجلانيب غري ممهد للسري نسبة للميل العرضي العميق            
ربدورة من النوع الذي يشترط أن ينفذ ضمن الشريط         وعندما يكون شكل منحدر ال    ). ٪١٠(

 يف الشكل رقـم    كما امليل اجلانيب للمنحدر   حتل حمل الزراعي فإن الربدورات اجلانبية العمودية      
)٨-٦(. 

 حيث جيب تثبيـت امليـل الطـويل          بني الطريق والرصيف   انتقايلعبارة عن ميل    ): Ramp( املنحدر   -
 ).٤-٦(كما يف الشكل رقم ) ٪٨عن  يزيد ميل املنحدر يفضل أال(والعرضي عند أقل قيمة 

 يستخدم ألغراض تصريف املياه اليت جتري       اخنفاضوهي عبارة عن    ): Gutter ( قناة التصريف اجلانبية   -
 .بشكل طويل على الطريقأو مبوازاة الربدورة 

 
 مكونات منحدر الربدورة): ٤-٦(الشكل رقم 
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 ٣٨

  الربدورةات مواصفات منحدر٢-٧-٦
 خيفف من امليول الطوليـة والعرضـية والـتغريات يف    بشكلب تصميم منحدرات الربدورة  جي

كما جيب أن تكـون كافـة اإلرشـادات         . املنسوب اليت يعاين منها املشاة أثناء استخدامهم لألرصفة       
املوضحة يف هذا القسم واخلاصة بتصميم منحدرات الربدورة متوافقة مع املتطلبات واالشتراطات اخلاصة             

 .املعوقنيب
  املهبط١-٢-٧-٦

تساعد مهابط منحدرات الربدورة املشاة ذوي اإلعاقة احلركية على احلركة والتنقل مـن وإىل              
إذ أنه بدون تلـك املهـابط       ).  ٥-٦(منحدر الربدورة بشكل تام ومريح كما هو موضح يف الشكل           

ون إىل دخول املنحـدرات     والبسطات األفقية أعلى املنحدر فإن مستخدمي الكراسي املتحركة سيضطر        
من الطريق والدوران يف املنحدر إىل الرصيف جمتازين بذلك امليول اجلانبية للمنحدر بصعوبة كمـا يف                

 ).ب-٦-٦(و ) أ-٦-٦(الشكل 
بعـرض ال   أعلى قمة املنحدرات حبيث تكون سطح أفقي        ) مهابط(جيب إنشاء بسطات أفقية     

 ١,٢٥(ملنحدر من خالل امليل اجلانيب للمنحدر، وبعرض        نع املشاة من عبور ا    وذلك مل )  م ٠,٩(يقل عن   
 .للمنحدرات املوازية لألرصفة)  م١,٥٢( وبعرض ،للمنحدرات العمودية على الرصيف) م
 

 
 سهولة تنقل وحركة الكراسي املتحركة بوجود املهبط يف املنحدرات): ٥-٦(الشكل رقم 

 

 
صعوبة التنقل لعدم وجود ): أ-٦-٦(   الشكل رقم 

 املهبط يف املنحدر
صعوبة الدوران حول ): ب-٦-٦(  الشكل رقم 

 املنحدر لعدم وجود املهبط يف املنحدر
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 ٣٩

  امليل اجلانيب للمنحدر٢-٢-٧-٦
 االنتقال التدرجيي بني املنحدرات والرصيف ااور    )Flare ( الربدورة ملنحدريشكل امليل اجلانيب    

 ).٧-٦(كما هو موضح بالشكل رقم 
لك امليول اجلانبية أماكن عبور للمشاة ألا بشكل عام ذات ميول شديدة أكرب مـن               ال تعترب ت  

إذا كان عرض املهبط أقل . ميول املنحدرات نفسها وغالباً تشكل تغري شديد يف امليول العرضية للرصيف      
عـرض أكـرب مـن      ال وإذا كـان     ،)٪٨(فإن امليل اجلانيب للمنحدر جيب أال يزيد عن         )  م ١,٢٥(من  

 ).٪١٠(عن امليل ال يزيد يجب أف) م١,٢٥(
ملشاة ضعاف النظر يف حالة كان املنحدر ضمن أماكن سـري           يف إرشاد ا  ملنحدر  اميول  تساعد  

 قائمة يف حال كان املنحدر يف أماكن ال يعربهـا           تاملشاة على الرصيف وتستبدل تلك امليول بربدورا      
 ).٨-٦(ا يف الشكل رقم املشاة كأن يكون منحدر الربدورة ضمن الشريط النبايت، كم

 

 
 امليل اجلانيب للمنحدر بني املنحدر والرصيف احمليط): ٧-٦(الشكل رقم 

 

 
 املنحدر بوجود الشريط النبايت على الرصيف): ٨-٦(الشكل رقم 

 : املنحدرات٣-٢-٧-٦
وامليـل  ) ٪٨(زيد ميول منحدرات الربدورة عن       جيب أال ت   ،لالشتراطات اخلاصة باملعوقني  وفقاً  
ويف األماكن اليت يعـاد تشـكيلها   . ، وينصح باستخدام امليل األدىن يف كل احلاالت       )٪٢(العرضي عن   
ح باستخدام ميل املنحدرات    ، فإنه يسم  )٪٨(ملوجودة ال تسمح بتطبيق امليل      األبعاد ا وكانت  وتصميمها  

بشرط ) ٪١٢,٥(وميكن أن يصل امليل إىل      ) سم ١٥(بشرط أال يزيد االرتفاع عن      ) ٪١٠ - ٪٨(بني  
 ).٩-٦(كما هو موضح بالشكل رقم ) سم ٧,٥( عن االرتفاعأال يزيد 
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 ٤٠

 
  املقابلواالرتفاع املسموح للمنحدرات األعظمامليل الطويل ): ٩-٦(الشكل رقم 

 

وتشـترط  . يعتمد عرض منحدرات الربدورة على حجم وعدد حركة املشاة عند كل تقـاطع            
إضافة مساحة قابلة   وجيب  ).  م ١,٢٥(واملفضل  )  م ٠,٩(ر عن   متطلبات املعوقني أال يقل عرض املنحد     

ـ  البصرللكشف والتمييز من قبل ضعاف      دة لتحديـد مكـان تلـك     يف اية املنحدرات تكـون مفي
وتوضع عادة  )  سم ٦٠( وتكون تلك السطوح عادة مؤلفة من نسيج خشن امللمس مبقدار            املنحدرات،

يبني القيم الدنيا والعظمى لعناصـر      ) ٢-٦(واجلدول رقم   . يقوالطريف نقاط االلتقاء بني أسفل املنحدر       
 .منحدرات الربدورة التصميمة

 
 القيم العظمى والدنيا لعناصر تصميم منحدرات الربدورة): ٢-٦(اجلدول رقم 

 

 العناصر عرض منحدر الربدورة 
 التصميمية

ملنحدر الربدورة

امليل األعظم 
ملنحدر الربدورة

)٪( 

امليل العرضي األعظم 
 ملنحدر الربدورة

)٪( 

امليل األعظم للميول 
اجلانبية ملنحدر الربدورة 

)ترم(املفضل )ترم(األدىن  )٪(

الطول األدىن 
ملهبط املنحدر 

 )ترم(

 ١,٢٥ ١,٢٥ ٠,٩ ١٠ ٢ ٨ القيمة

 
  قناة الصرف اجلانبية٤-٢-٧-٦

 بشكل كبري علـى      ملنحدر الربدورة  امليول اجلانبية للطريق وقناة التصريف اجلانبية ااورة      تؤثر  
اة التصريف واملنحدر أكثر مـن      فعندما يكون التغري املفاجئ يف امليول مابني قن       . فاعلية تلك املنحدرات  

جيب و .فإن الكراسي املتحركة ستفقد توازا أثناء عبورها تلك املناطق        )  سم ٦٠(على مسافة   ) ٪١٣(
 .)٪٥(الصقة للرصيف يف أماكن منحدرات الـربدورة عـن          امليول العرضية لقناة التصريف امل    أال تزيد   

بشكل مريح دون وجود فرق كبري يف املنسوب بني املنحدر والطريق، ويفضل أال             اإلنتقال   تموجيب أن ي  
يوضـح  و،  " لألرصفة  وامليل الطويل  العرضيل  املي") ٣-٤(و  ) ٢-٤(راجع فقرة   ،  ) سم ٢,٥(يزيد عن   

 .صريف اجلانيب الترقطمنوذج إلحدى ) ١٠-٦(الشكل رقم 
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 ٤١

 
 تصريف جانيبمنوذج أبعاد وشكل ): ١٠-٦(الشكل رقم 

 

  أنواع منحدرات الربدورة٣-٧-٦
 موقع ونوع الطريـق وحمـددات       حسبميكن تشكيل منحدرات الربدورة يف قوالب متعددة        

 أنـواع   ةهناك ثالث و ،ة مبوقعها النسيب من خط الربدورة     تصنف منحدرات الربدور  و. التصميم املوجودة 
 .املوازية والقطريةو العمودية شائعة لتلك املنحدرات وهي

  منحدرات الربدورة العمودية١-٣-٧-٦
يصعب علـى    وفيها   .يكون اجتاه ومسار السري يف هذه املنحدرات عمودياً على وجه الربدورة          

قـم   بدون مهبط كما يف الشـكل ر       نفـذتي كراسي املعوقني جتاوز هذه املنحدرات إذا        ـمستخدم
وعندما يكون الرصيف ضيقاً يصبح إضافة املهبط هلذه املنحدرات أمراً مكلفاً نتيجة احلاجة             ). ١١-٦(

 الطريـق  الربدورة إىل    إدخالتوسيع حرم الطريق يتم     من  مكن  التيف حالة عدم     و .لتوسيع حرم الطريق  
ساعد يف دئة السرعة يوإىل تأمني املهابط  حيث يؤدي ذلك ضمن املواقف اجلانبية عند تلك املنحدرات

 الطريق لعبور   االنتظار أوسع للمشاة للتجمع أثناء      اً ومالذ اًتؤمن مأو كما   ،الطريقوتقصري مسافة عبور    
ميكن إضافة تلك املهابط بزيادة عرض الرصيف بالكامـل وذلـك           أو  ). ٢٦-٤(كما يف الشكل رقم     

 .بتقليل عرض حارات املرور
 اجتاهـات مودية بشكل زوجي عند التقاطعات لتغطيـة        جيب أن تنشأ منحدرات الربدورة الع     

 ).١٢-٦(كما يف الشكل مع وجود مهابط أفقية احلركة املختلفة على كافة أذرع التقاطع 
  منحدرات الربدورة القطرية٢-٣-٧-٦

  هي منحدرات بردورة مفردة تثبت يف منتصف منحين زاوية التقاطع كما يف الشـكل رقـم                
زول عرب املنحدر ملواصلة عبور التقـاطع قبـل         ـجترب املشاة للهبوط أو الن    هذه املنحدرات   ). ١٣-٦(

عنـد قاعـدة    )  م ١,٢٥( لذلك جيب تأمني فضاء مبقدار       اليمني لعبور الطريق،  أو  الدوران إىل اليسار    
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 ٤٢

       يساراً أو   مييناً   لاللتفافقني من املناورة    منحدر الربدورة القطري لتمكني املشاة ومستخدمي كراسي املعو
 .الدخول يف املعابر العرضيةو

عندما املنحدرات القطرية ذات تكلفة أقل من العمودية عند التقاطعات وخاصة           تعترب  
وجد مساحات كافية إلنشاء املنحدرات العموديـة،    تاهلدف إعادة تشكيل األرصفة وال      يكون  

صـدم بـني     خطورة تنفيذها يف املنشآت اجلديدة ألا تسبب خطورة          ولكن جيب االنتباه إىل   
 .املشاة واملركبات املنعطفة

  منحدرات الربدورة املوازية٣-٣-٧-٦
يعترب مسار السري على املنحدرات املوازية جزءاً من الرصيف، كما هو مبني يف الشكل رقـم                

جيـب أال يقـل ميـل       و ، خمرج ومدخل للطريق يف األرصفة الضيقة       هذه املنحدرات  توفرو). ١٤-٦(
 ال تكون عرضة لتجميع املياه واألوساخ فيها مما يعيق املشاة           لكيجتاه الطريق   با) ٪٢(املنحدر فيها عن    

 . املنحدر باالجتاه الطويل للرصيفاجتيازمن 
وذلك لتـأمني انتقـال     ) ١٥-٦( والعمودي كما يف الشكل      وازيميكن اجلمع بني املنحدر امل    

 .تدرجيي وسهل وخاصة للمشاة الذين يسريون باجتاه طويل على الرصيف
 

 
  الربدورة العمودي بدون املهابط األفقيةاتخطورة منحدر): ١١-٦(الشكل رقم 

 

 
  الربدورة العمودي عند التقاطعاتمكان منحدر): ١٢-٦(الشكل رقم 
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 ٤٣

 
 شكل منحدر الربدورة القطرية): ١٣-٦(الشكل رقم 

 
 شكل منحدر الربدورة املوازية): ١٤-٦(الشكل رقم 

 
 ع بني منحدر الربدورة املوازية والعموديةاجلم): ١٥-٦(الشكل رقم 

 

  منحدرات الربدورة املقلوبة٤-٣-٧-٦
يكون اجتاه السري على هذه املنحدرات بنفس اجتاه السري يف منحدرات الـربدورة العموديـة،               

منحـدرات  لذلك يـتم تنفيـذ      ). ١٦-٦(ولكن يتم تنفيذها خارج حدود الرصيف كما يف الشكل          
فإذا مل تكن   .  ويكثر استخدامها يف ساحات مواقف السيارات       فقط األرصفة الضيقة الربدورة املقلوبة يف    

 غري  البصرهناك وسائل محاية ألطراف املنحدر القريبة من الرصيف فإا تشكل خطورة بالنسبة لضعاف              
 .الطريقالقادرين على التمييز بني الرصيف و

رور ااورة للرصيف وكذلك عدم     جيب عدم إنشاء منحدرات الربدورة املقلوبة ضمن حارة امل        
 .إنشائها يف مسار حارة الدراجات اهلوائية ااورة للرصيف ألا تشكل أماكن خطر للدراجات
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 ٤٤

 استخدامها يف أماكن املواقف فيجب تزويدها مبتطلبات تصريف املياه ألا حتجز املاء             ةيف حال 
ميكن أو   فتحات تصريف قبلها وبعدها       يف أماكن قنوات الصرف اجلانبية فيمكن وضع       تواجدهابسبب  

 ).١٦-٦(وضع أنابيب للتصريف ضمن املنحدر كما يف الشكل 
 

      
 

  فتحات تصريف املاء جبانبهاوتواجد الربدورة املقلوبة منوذج): ١٦-٦(الشكل رقم 
 

  منحدرات الربدورةوضع نصائح إرشادية حول أماكن ٤-٧-٦
ميمية ملنحدرات الربدورة فهناك نصائح إرشادية ضـرورية        باإلضافة إىل حتديد املواصفات التص    

 :نذكرها لتحديد املواصفات املكانية النسبية لتلك املنحدرات
يف حالة إعادة تشكيل وجتديد األرصفة الضيقة يكون منحدر الربدورة املوازي مناسـب لتـأمني                .١

 .امليول التدرجيية واملهبط الواصل للطريق
ات أمام فتحات تصريف السيول واألمطار ألا تشكل أماكن خطـورة           االبتعاد عن تنفيذ املنحدر    .٢

 . مغمورة باملاءعندما تكونبالنسبة للمشاة وخاصة 
وجود أغطية فتحات التصريف أمام املنحدرات تشكل مكاناً للسقوط والتأذي وخاصة بالنسـبة              .٣

 .البصرملستخدمي الكراسي املتحركة ومستعملي العصا من ضعاف 
أسفل قاعدة منحدر الربدورة خيفي معامل نقطة التقاء املنحدر مع قناة التصريف وجيعل             جتميع املياه    .٤

 .املشاة يف حرية من أمرهم حول ماهية املنطقة مما قد يسبب هلم االنزالق
جيب االنتباه إىل مكان وضع منحدر الربدورة وخاصة يف ساحات وأماكن الوقوف حيث جيـب                .٥

 .م الوقوف أمام تلك املنحدراتوضع إشارات حتذيرية وتنبيهية لعد
 على وجه الـربدورة     ) درجة ٩٠(تتميز املنحدرات العمودية على التقاطع واليت يتم تنفيذها بزاوية           .٦

 للمشاة للدخول إىل املعابر، خاصة مستخدمي الكراسي املتحركة ألا          اً مباشر اًبأا تعطي توجيه  
وكذلك بالنسبة لضـعاف    . الطريقناسب لعبور   توفر عليهم املناورة والدوران للدخول يف املعرب امل       

 . على اجتاه مسار املنحدراعتمادا الذين يوجهون أنفسهم البصر
جيب أن يتم تصميم املنحدر بشكل عمودي على الرصيف دون احنراف الجتاه مسار السري عليـه                 .٧

مما ) ١٧-٦(كما يف الشكل رقم     بآن واحد    حىت ال ينشأ تغري يف امليل الطويل والعرضي للرصيف        
 . املعوقنيسياكرىل عدم توازن العجالت األمامية ليؤدي إ
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 ٤٥

 
 ا

 مساوئ املنحدر الغري عمودي على وجه الربدورة): ١٧-٦(لشكل رقم 
 

  يف تصميم منحدرات الربدورةملعوقي البصر املتطلبات اخلاصة ٥-٧-٦
ستخدمها املشاة املعوقني   اليستخدم املشاة معاقي البصر منحدرات الربدورة بنفس الطريقة اليت ي         

 حتديد مكان منحدر الربدورة فال ميكنهم التمييز بأم يتحركـون           البصر قيمعوع  مل يستط  ن فإ ،حركياً
 .وينتقلون إىل الطريق مما يشكل خطورة على حيام

.  من التقاطع  ماقترإأن يكتشفوا   ب معاقي البصر تساعد  لنبهات حسية   جيب تزويد املنحدرات مب   و
 .الطريق من معرفة مكان عبور وانتوءات بارزة ليتمكنأو  أن يزود منحدر الربدورة بسطح خشن وميكن

 البصرضعاف ملعوقي و طرق توصيل املعلومات ٦-٧-٦
ى  أثناء سريهم على األرصفة حفاظاً عل      البصرضعاف  عوقي و جيب تأمني املعلومات الضرورية مل    

 فالبد من شرح الطرق الفعالة لتوصيل        بشكل واضح   املرئية  ال ميكنهم تلقي املعلومات    ه ومبا أن  سالمتهم،
 :املعلومات هلم بالطرق الصوتية واحلسية وتغيري األلوان بالوسائل التالية

 ).ويستخدم للتحذير والتنبيه والداللة واإلرشاد(استخدام السطح ذوالنتوءات البارزة  .١
 .استخدام مواد للرصف ذات خواص متغرية الصوت .٢
 .رصف ممرات املشاةمواد ن املستخدمة يف تغيري األلوا .٣
 .استخدام اإلشارات الصوتية .٤

  املعوقني بصرياًإلرشاد استخدام السطح ذوالنتوءات البارزة ١-٦-٧-٦
 قي البصـر  معـو  ذات نتوءات حسية يتعلمهـا املشـاة         تستخدم مواد تغطية لسطح األرصفة    

ويـتم   .للتغري يف بيئة الرصيف   أو  مة بعد ذلك    بالعصا فيتنبهون للمخاطر القاد   أو  ويتحسسوا بأقدامهم   
هناك و.  واملناطق اليت قد تكون خطرة على املشاة فيما إذا مت جتاوزها           ةراستخدامها يف منحدرات الربدو   

يتميز بالنتوءات البارزة الكثرية الدائرية      أنواع كثرية من هذه السطوح واألفضل استخداماً للمشاة هو ما         
 وجيب أن تكـون     ،)مم٦٠(واملسافة بني مركز النتوء واآلخر      )  مم ٥(رتفاع  وا) مم ٢٣(الشكل بقطر   

).  ١٨-٦( كما يف الشـكل رقـم        رصفة ومن ضمن عرض ومساحة األرصفة     ذات لون مغاير للون األ    
 .وتكون تلك السطوح أكثر فاعلية يف حال استخدامها جبوار السطوح امللساء والناعمة
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 ٤٦

 
  ذات النتوءات لتنبيه املعوقني بصرياً السطوحمنوذج): ١٨-٦(الشكل رقم 

 

تستخدم السطوح ذات النتوءات البارزة أيضاً للداللة على إجياد الطريق الصـحيح للمشـاة               
فهي حتدد هلم الطريق خاصة ضمن الدوارات غري املنتظمة والواسعة وعرب معابر املشـاة               قي البصر معو ،

 بشكل طويل على طول املسار املراد       تت النتوءا ويستخدم هلذا الغرض السطوح ذا    . ويف حمطات النقل  
الربدورة أو  وخاصة عندما ال يوجد حتديد تقليدي على األرصفة مثل البناء ااور            قي البصر   عوحتديده مل 

 .وقد يستخدم بالط من نوع خاص يوضع ضمن املسار لالسترشاد به. الزراعة اجلانبيةأو 
 رية الصوتغ استخدام مواد للرصف ذات خواص مت٢-٦-٧-٦

دليالً هلـم   ) قي البصر معوعندما تنقر بعصا    (تغري صوت مواد رصف األرصفة      يشكل  ن  ميكن أ 
فمثالً ميكن استخدام مواد للرصف تتضـمن       . فيما إذا مت تنظيم استخدام التغيري يف نسيج بالط األرصفة         

طية ذات نتـوءات    استخدام بالط جماور لسطوح مطا    أو  مواد خرسانية جبانب مواد ذات نسيج معدين        
أيضـاً  ميكن  و. هذه املواد تستخدم يف مسار منحدر الربدورة ومعابر املشاة وحمطات النقل العام           .  بارزة

استخدام مواد خمتلفة األلوان ملنحدرات الربدورة ختتلف عن اللون احمليط ملواد تغطية األرصفة كما هـو                
احمليط حبيث ال تسبب    مواد تتأثر باجلو   داماستخ إىل عدم    االنتباهجيب  و).  ١٩-٦(موضح بالشكل رقم    

 .أثناء هطول األمطارأو االنزالق حتت تأثري درجات احلراراة العالية 
 
 

 
  مواد تغطية الرصيف احمليط مبنحدر الربدورةاختالف): ١٩-٦(الشكل رقم 
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 ٤٧

 البصر استخدام تغري األلوان يف الرصيف ملساعدة ضعاف ٣-٦-٧-٦
، حيـث أن    البصـر تلفة على األرصفة قد يكون دليل ومرشد لضعاف         استخدام األلوان املخ  

استخدام األلـوان   سود يعطي دليالً واضحاً لألرصفة كما أن        استخدام اللون األصفر جبوار اإلسفلت األ     
جيب تغيري لون معابر املشـاة عـن لـون          ، لذلك   للتنبيه تكون مفيدة بشكل عام للمشاة وخاصة ليالً       

 خمتلفة لـبالط التغطيـة لتـأمني        طأو أمنا ويستخدم الدهان العاكس     .لتقاطعاتاإلسفلت ااور عند ا   
خمتلف ليتم متييز حـدود األرصـفة       أو  جيب تغطية الربدورات بدهان عاكس      كما  . االختالف يف اللون  

 .ومعابر املشاة ومنحدرات الربدورة خاصة ليالً
  بصرياً استخدام اإلشارات الصوتية لتنبيه املعوقني٤-٦-٧-٦

إلرشادهم عن  قي البصر   ملعوميكن استخدام التنبيه الصويت عند اإلشارات الضوئية والتقاطعات         
يتم ذلك من خالل استخدام إشارات املشاة اليت تزود املشاة باملعلومات           و. حالة التقاطع وإمكانية العبور   

بور وللداللة علـى    الصوتية كأن تعطي رسالة صوتية عن وقت وزمن فتح اإلشارة للمشاة إلمكانية الع            
 ومنها الذي   ت الكبرية ذات حجم املرور الكبري     هذه اإلشارات الصوتية عند التقاطعا    تستخدم  و. االجتاه
يبعث صوت للسماح للمشاة بالعبور، ومنها ما يستخدم الصوت املستمر للداللة على وقـت              أو  يعطي  

عن اسم الطريق املسموح عبوره وعـن       تغري اإلشارة، ومنها ما يستخدم الرسائل الصوتية كالمياً لتخرب          
 .حالة لون اإلشارة الضوئية

 بات املعوقني يف مواقف السيارات متطل٨-٦
تلبية ملتطلبات املعوقني يف الوصول من الرصيف إىل سيارته وبالعكس يشترط أن يـتم جتهيـز                

 )م١,٢٥(قل عن   األرصفة باملنحدرات الالزمة للوصول إىل املواقف وتكون تلك املنحدرات بعرض ال ي           
 .وتضاء إضاءة جيدة وتنفذ أقرب ما يكون إىل مواقف السيارات املخصصة للمعوقني

جيب جتهيز املنحدرات واملمرات واملداخل الالزمة باملواصفات الواردة يف هذا الدليل مع مراعاة             
 ومضاءة بشـكل    ،أن تكون مواقف املعوقني أقرب ما ميكن من املداخل واملخارج لتقليل مسافة انتقاهلم            

ـ      أو  جيد خصوصاً يف املنطقة الواصلة بني موقف املعاق ومدخل           ار خمرج املبىن املقصود باعتبـاره املس
ذج منحدرات الربدورة يف مواقف سـيارات       ووضح من ي )٢٠-٦(شكل رقم   لوا.  املتوقع حلركة املعاق  

 .املعوقني

 
 وقف املعوقني الربدورة يف الرصيف ااور ملاتمنوذج منحدر): ٢٠-٦(شكل 
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 ٤٨

ال تقل املسافة بـني احلـدود       أ و ،)٢ م ٢٥(أال تقل املساحة املخصصة لسيارة املعاق عن        جيب  
أن مييز  و). ٢٠-٦(، كما يف الشكل رقم      ) سم ١٦٠(يارة أخرى عن    ـسلسيارة املعاق وأي    اخلارجية  

وأالتقـل  ). ٢١-٦(قم  قني كما يف الشكل ر    تخدام العالمة اخلاصة مبواقف املعو    ـموقف املعوقني باس  
 .من املواقف العادية وحبد أدىن موقفني) ٪٥(نسبة مواقف سيارات املعوقني عن 

 

 
 الشعار املستخدم لتخصيص خدمات للمعاقني): ٢١-٦(رقم شكل ال

 

  املعوقني يف مواقف النقل العام متطلبات٩-٦
افالت سهل بالنسـبة إىل املعـوقني حبيـث          أن يكون الوصول إىل احلافلة يف مواقف احل        جيب

 خالل تأمني مصاعد على أبواب احلـافالت        لك من  احلافلة بيسر وسهولة وذ    مغادرةأو  يستطيع ركوب   
 ). سم٢٥( عن رتفاع الرصيفاما جيب أال يزيد ك. قلّ املعوقنينلت

كـي يـتمكن ذوي الكراسـي       ل من مواقف احلافالت     جيب أن يكون منحدر الرصيف جزءً     
تحركة من الوصول إىل احلافلة بيسر ويتبع نفس األبعاد واملواصفات الواردة يف فقرة منحدر الربدورة               امل
 . وإبعاد كل أثاث للطريق قد يعيق رؤية هذه الفئة للحافلةةإزال، وجيب )٧-٦(

  والفواصل واجلزر الوسطيةعلى األرصفةلبارزة  وضع العناصر ااشتراطات - ٧
  مقدمة١-٧

اللوحات املرورية واإلعالنية، وأعمدة اإلنارة، وفوهـات       (ر البارزة يف بيئة املشاة      تعرف العناص 
 حيز التجاوز الرأسي وتعيـق      بأا األشياء اليت حتد من    ) إطفاء احلريق، وكافة أعمال اخلدمات األخرى     

 مل تكن منظمة علـى  نالعناصر إهذه تؤثر و ،األشياء اليت تقلل من عرض الرصيف   أا  احلركة أو   مسار  
كمـا أن   .  بني املركبات  الطريقاملساحة املتاحة حلركة املشاة مما جيربهم على ترك الرصيف والسري يف            

هذه اخلدمات قد تشكل خطراً مباشراً على املشاة، األمر الذي يتطلب وضع إرشادات ومعايري هندسية               
 .متكاملة هلذه العناصر لضمان تصميمها بالشكل األمثل

  واإلرشاديةللوحات املرورية ا٢-٧
جيب أن تكون أبعاد اللوحات املرورية وأشكاهلا وفق متطلبات الدليل املوحد لوسائل التحكم             

، كمـا   ) سم ٦٠( تقل املسافة األفقية بني حافة صحيفة اللوحة وحافة الطريق عن            أالوجيب  . املروري
كما )  م ٢,١(للوحة وسطح الرصيف عن      العمودي بني احلافة السفلية لصحيفة ا      االرتفاع يقل   أالجيب  

 لإلنفصـال وجيب أن تكون قاعدة دعامة اللوحة من النوع القابـل           ). ١-٧(هو موضح بالشكل رقم     
Breakaway. 
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 ٤٩

 
  وضع اللوحات املرورية على األرصفةواشتراطاتأبعاد ): ١-٧(الشكل رقم 

 
واالجتاهات والسماح باملرور   كن  التعريف الناس باألم  والتحذيرية  اللوحات اإلرشادية   تستخدم  

وهناك اعتبارات  . من عدمه والوقوف والدخول وغري ذلك من األمور اليت تنظم حركة الناس واملركبات            
 :مة جيب األخذ ا عند تصميم وتركيب اللوحات اإلرشادية تتلخص يف التايلاه
 . الرصيفالتوجيه الصحيح للوحة حسب احلاجة سواًء كانت موازية أو عمودية على حافة -
 يقل ارتفاعها   أاليؤخذ مبتوسط مستوى الرؤية كمعيار لتحديد ارتفاع اللوحات اإلرشادية وجيب            -

 .لتجنب إعاقتها ملرور املشاة)  م٢,١(عن 
 .جيب أن تكون اللوحات بسيطة احملتوى وواضحة ومباشرة املعىن -
 .ع اللوحاتوالبالستيك يف تصني) Extruded(يتجنب استخدام مادة األملنيوم املثقب  -
جيب أال حتجب اللوحات التفاصيل املعمارية للمباين أو لوحات احملالت التجارية وحمتويات العرض              -

 .ا
 .جيب أن تكون مثبتة بشكل صحيح وتصان دورياً -
 .يسمح باستخدام إضاءة النيون يف اللوحات اإلرشادية وأن تكون اإلضاءة املستخدمة موفرة للطاقة -
 

 و اإلعالنألوحات الدعاية  ٣-٧
وسـيلة إعـالن    أو  مكان  أو  سياج  أو  تركيبة  أو  اإلعالن أية لوحة    أو  لوحات الدعاية   يقصد ب 

تكون أوبالرسم مىت كانت قائمة بذاا،      أو  باألحرف  أو  بالنقش  أو  ملباشرة اإلعالن عليها سواء بالكتابة      
لعرض على املباين وقصد    يف صورة أخرى من صور ا     أو  منقوشة عليها   أو  متصلة ا   أو  جزءاً من منشأة    

 .االنتباهلفت أو ا اإلعالن 
جيب أال توجد أي لوحات إعالنية عند أركان األرصفة بالتقاطعات وعند خمـارج ومـداخل               

)  م ٩(، كما جيب أال توجد أي لوحة إعالنية على مسافة تقل عـن              ) م ٢٥(الطرق مبسافة ال تقل عن      
  . اإلشارة الضوئيةقبل

، كما جيب   ) سم ٦٠( األفقية بني حافة صحيفة اللوحة وحافة الطريق عن          جيب أال تقل املسافة   
جيـب أن    و ). م ٢,١(أال تقل املسافة العمودية بني احلافة السفلية لصحيفة اللوحة وسطح الرصيف عن             

 :وفقاً للمعايري التاليةاللوحات اإلعالنية يتم تصميم وتركيب 
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 ٥٠

 الصناعيةوم املراكز التجارية  املثبتة على أعمدة أمالوحات اإلعالن ١-٣-٧
 التجارية والصناعية على الرصـيف      تميكن أن تثبت اللوحات اإلعالنية على أعمدة أمام احملال        

 عن حد الرصيف حبيـث      ارتدادعلى أن يكون كامل حجم اللوحة داخل موقع امللكية بعد التنظيم مع             
 :)٢-٧( كما هي موضحة بالشكل رقم تستويف االشتراطات التالية

 .) م٦(ارتفاع العمود احلامل للوحة ال يقل عن  .١
 .) م٢(ارتداد اللوحة عن حد الرصيف ال يقل عن  .٢

 
  اجلانبية املثبتة على األرصفةلوحات اإلعالن ٢-٣-٧

فقـاً  و التجاريـة اـاورة للمبـاين     اجلانبية  األرصفة  بتثبيت اللوحات اإلعالنية على     يسمح  
 ):٣-٧(شكل رقم  التالية كما هي موضحة باللالشتراطات

 .) م٦(ال يقل عرض الرصيف عن أ .١
 ). م١,٢(ال يزيد االرتفاع الكلي للوحة عن أ .٢
 .) م٢٠ (املسافة الفاصلة بني اللوحة اإلعالنية واألخرى عنأال تقل  .٣
 .) م١,٥( عن الطريقاالرتداد عن حدود أال يقل  .٤
 .ق اللوحات اإلعالنية حركة املشاة على األرصفةيأال تع .٥

 
  الوسطيةزرات اإلعالن والدعاية املثبتة على اجللوح ٣-٣-٧

) ٤-٧(وسطية كما هو موضح بالشكل رقـم         ال زراجلبتثبيت اللوحات اإلعالنية على     يسمح  
 :فقاً لالشتراطات التاليةوو

 ). م٢٥(عن ) بدون إشارة ضوئية( يقل االرتداد عن التقاطع العادي أال .١
 . الوسطيةزر يف اجل) م٩(عن اإلشارة الضوئية عن  يقل االرتداد أال .٢
 .) سم٦٠(االرتداد حلافة اللوحة عن حافيت الرصيف عن  يقل أال .٣

 
 اخلدمات باألرصفةلوحات اإلعالن املثبتة على أعمدة  ٤-٣-٧

الرصيف كمـا هـي     على  ميكن أن تثبت اللوحات اإلعالنية على أعمدة اخلدمات املوجودة          
 :ات التاليةوحبيث تستويف االشتراط) ٥-٧(موضحة بالشكل رقم 

 . من سطح الرصيف) م٤,٥ ( عنللوحةة احلافة السفلي أال يقل ارتفاع .١
 .حافة الرصيفحافة اللوحة اخلارجية تجاوز تال أ .٢
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 ٥١

 
 

 اللوحات املثبتة على أعمدة): ٢-٧(الشكل رقم 
 

 
 

 اللوحات املثبتة على األرصفة اجلانبية): ٣-٧(الشكل رقم 
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 ٥٢

 
 

 
 املثبتة على األرصفة الوسطيةاللوحات ): ٤-٧(الشكل رقم 

 

 
 اإلنارةة على أعمدة تاللوحات املثب): ٥-٧(الشكل رقم 
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 ٥٣

  فوهات إطفاء احلريق٤-٧
يتحدد الغرض من تركيب فوهات إطفاء احلريق لتوفري مصدر ثابت للمياه إلطفـاء احلرائـق               

ه للعيان يسهل الوصول توضع هذه الفوهات يف مواقع ظاهرو. حبيث تكون مرتبطة مع شبكة املياه العامة
. ن ختدم مجيع املباين واملنشآت يف خمتلف أحيـاء املدينـة          أ و احلال من قبل رجال الدفاع املدين     إليها يف   

وهذا اجلزء من .  للتأكد من سالمتها وفاعليتها عند احلاجةوالبد من فحص وصيانة هذه الفوهات دورياً   
واألبعاد واالعتبارات اليت جيب أن تتخذ حبيـث        الدليل يوضح موقع فوهات إطفاء احلريق من الرصيف         

 : حركة املشاة، ومن أمهها مايليق وأال تعييكون استخدامها فعاالً
 

وقوف النباتات أو أو  رؤية فوهات احلريق مثل احلوائط      أو  جتنب وضع أي حواجز متنع من الوصول         .١
ـ             ل الفوهـات   السيارات، مع وضع شريط من الدهان العاكس للضوء على سطح اإلسفلت مقاب

 ).٦-٧( كما يف الشكل رقم ،من كل جهة للتحذير من الوقوف أمامها)  م١,٢(مبسافة 
 . املواقفأمام مداخل املنشآت ومداخلأو جتنب وضع الفوهات يف املسار املخصص للمشاة  .٢
التنسيق مع اجلهات املعنية بتقدمي اخلدمات حبيث ال تعيق األعمدة والكبائن وحمـوالت الكهربـاء                .٣

 .ستخدام فوهات احلريقاها من التجهيزات وغري
جتنب وضع فوهات إطفاء احلريق بالقرب من املباين حىت ال يتعذر استعماهلا عندما ينشب احلريـق                .٤

 .يف اجلزء األمامي من املبىن
مبيول بزاوية قـدرها    أو  توجيه فتحات فوهات إطفاء احلريق بشكل متعامد على بردورة الرصيف            .٥

 .م لسهولة وسرعة تركيب اخلراطيةة الربدور على استقام) درجة٤٥(
توفري احلماية الالزمة لفوهات إطفاء احلريق من الصدم وذلك باستخدام املصدات املناسـبة ذات               .٦

 .الشكل املقبول، وأال تكون وسائل احلماية معيقه لالستخدام
ون هذه األلـوان     لفوهات إطفاء احلريق ترمز لكمية تدفق املياه فيها وأن تك          ةاستخدام ألوان حمدد   .٧

باململكـة  حسب متطلبات اإلدارة العامة للدفاع املدين        متعارف عليها يف مناطق اململكة املختلفة     
 .وعادة يستخدم اللون األمحر

 ). م١,٢(حتاط الفوهات مبساحه مفتوحة من اجلهات األربع قدرها  .٨
)  سم ٤٦( املياه   من حافة الرصيف اخلارجية ويرتفع خمرج     )  سم ٩٠(تركب الفوهات على مسافة      .٩

 ).٧-٧(عن مستوى سطح األرض اليت ركبت عليها كما يف الشكل رقم 
 :يتم حتديد املواقع واملسافات بني فوهات إطفاء احلريق كالتايل .١٠

 
 احملليـة،   طـرق  على األقل من فوهات إطفاء احلريق عند تقـاطع ال          ة واحد ةوضع وحد  

 .املتعددة ذات املسارات طرقووحدتني على األقل عند تقاطع ال
)  م١٠٠(جيب أال تتعدى املسافة بني فوهات إطفاء احلريق يف املناطق التجارية والصناعية              
 املسافة بني فوهات    زيدللوصول إىل املباين باستخدام خراطيم املياه القصرية، وأال ت        ذلك  و

وتكون هذه املسافات تقريبيـة حسـب       )  م ١٥٠(إطفاء احلريق يف املناطق السكنية عن       
 . املوقعطبيعة

 ). م٤٥(جيب أال تزيد املسافة بني مداخل املباين وفوهات إطفاء احلريق عن  
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 ٥٤

 
 طفاء احلريقشريط احلماية لفوهات إ): ٦-٧(الشكل رقم 

 

     
 

  فوهة إطفاء احلريق عن الرصيفارتفاعأبعاد و): ٧-٧(الشكل 
 

 ) املروررجال ظالتمهاتف، إنارة، األكشاك، ( وحدات الكهرباء واخلدمات األخرى ٥-٧
وعنـد  .  توجد أي عناصر بارزة على كامل عرض الرصيف املستخدم من قبل املشاة            أالجيب  

ضع هذه اخلدمات يف منطقة الشريط النبايت إذا توفرت املساحة الكافية           أن يتم و  إضافة أية خدمات جيب     
ومبسافة ال تقل   )  م ١,٢( توجد أي عناصر بارزة على الرصيف بارتفاع يزيد عن           أالكما جيب   . لذلك
 . وذلك لتأمني مدى رؤية كايفتقاطعمن حافة الرصيف عند ال)  م٢٥(عن 

جيب أن يكون عرض وحدات اخلدمات أقل من عرض الرصيف حبيث تكون هناك مسافة حرة               
. Fixed Object تفصل بني احلارة الداخلية للطريق واجلسم الثابت من جهة الطريق)  م١,٥(ال تقل عن 
 وجـود تلـك     ةيف حال و.  أن تكون هناك مسافة حرة خلف الوحدة تكفي ألعمال الصيانة          كما جيب 
فيمكن تركيبها داخل   ) داخل حدود امللكية   (االرتدادوحدات الكهرباء بالقرب من مناطق      أو  احملوالت  

 . الرصيفاستمرارية للحفاظ على االرتدادحيز 
 أعمدة اإلنـارة ٦-٧

امل األمان للمشـاة بشـكل   طرق يف حتسني الرؤية وزيادة ع      إضاءة وإنارة األرصفة وال    تساعد
بالنسبة للشوارع ذات املسار    جيب أن تكون اإلنارة على جانيب الطريق ضمن األرصفة اجلانبية           و. خاص

 . يف حال كان الطريق ذو مسار مزدوجيف منتصف الطريق على اجلزيرة الوسطيةأو الواحد 
مـن  )  سم ٦٠( اخلارجي وعلى مسافة ال تزيد عن        يتم وضع أعمدة اإلنارة يف طرف الرصيف      

ضمن الشريط النبايت، ويف منتصف اجلزيرة الوسطية       أو  بالنسبة للطرق ذات املسار الواحد      حافة الربدورة   
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 ٥٥

جيب أن تكون املسافة الفاصلة بني األعمدة حسب املواصفات اخلاصة          و. بالنسبة للطرق ذات املسارين   
املواصفات الفنية والشروط العامة إلنـارة الشـوارع        وفقاً لدليل    ملطلوبةد اإلنارة وشدة اإلضاءة ا    بقواع

أن توزع األعمدة على األرصفة بشـكل       والصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية        والطرق وامليادين 
 . التصميم املتماثل اخلاص بكل طريقوتناسقحيافظ على املنظر العام 

 صفة فتحات غرف التفتيش على األر٧-٧
ى األرصفة، على مستوى سـطح       وجدت عل  نجيب أن تكون أغطية فتحات غرف التفتيش، إ       

. اخنفاضها عن سطح الرصيف حىت ال تشكل عائق حلركة املشـاة          أو   حيث ال يسمح بربوزها      الرصيف
 .وبأبعاد مناسبة ملساحة الفتحة)  مم١٣(بسماكة ال تقل عن و مبواد مناسبةغطية األ أن تكونكما جيب 

 أما ثقـوب    ،) مم ٢٠×٢٠( تزيد أبعاد ثقوب التصريف املربعة املوجودة بالغطاء عن          أالجيب  
حبيث تكون الفتحات عمودية على خط سري       )  مم ٢٠( يزيد عرضها عن     أالالتصريف املستطيلة فيجب    

جيب جتنب استخدام األغطية احلديديـة املكونـة مـن          و. )٨-٧(املشاة كما هو موضح بالشكل رقم       
 .زيةاألسياخ املتوا

 
  احلركةاجتاهتعامد قضبان فتحات التصريف مع ): ٨-٧(الشكل 

 لسياج احلامي للمشاة على األرصفة ا٨-٧
رافقها حجم حركة مرور    ي واليت   ،العاليةكثافة  الجيب استخدام أسيجة للمشاة باألرصفة ذات       

يف غري نقاط العبور    دخول املشاة للطريق    األسيجة  سرعة عالية للمركبات بالطريق، حيث متنع       أو  كبرية  
جيب استخدام السياج على جانيب املعابر العلويـة        و. سفليةأو  علوية  مشاة   معابر   جودوخصوصا عند و  

 يتم تركيب السياج على حافة الطرف اخلـارجي للرصـيف           ةرصفيف األ  و .لتوفري حركة آمنة للمشاة   
 الرصيف احلـر خلـف      جيب أال يقل عرض   و ،)٩-٧(كما يف الشكل رقم     )  م ١(بارتفاع ال يقل عن     

 .السياج عن احلد األدىن املقبول لعرض الرصيف
 

         
 

 السياج احلامي للمشاة عند حافة الرصيف): ٩-٧(الشكل رقم 
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 ٥٦

 لطرق اخلدمة  اشتراطات العناصر البارزة على اجلزر الفاصلة٩-٧
)  م ٩٠(قل عـن     مبسافة ال ت   لطرق اخلدمة ال توجد أي عناصر بارزة على اجلزر الفاصلة         جيب أ 

وإذا كان البد من وجـود العناصـر البـارزة          . وذلك لتأمني مدى رؤية كايف     املدخل أو املخرج  عن  
فيجب أن تكون بعرض أقل من عرض الرصيف مبا ال يقـل عـن              ) اخل...حموالت الكهرباء واهلاتف  (
ـ             ) سم٣٥(  م الثابـت  من كل جهة حبيث تكون هناك مسافة كافية بني احلارة الداخلية للطريق واجلس
)Fixed Object(مما يعطي استمرارية للجزيرة . 
 عناصر البارزة اخلاصة باملعوقني أثاث الرصيف والوضع اشتراطات ١٠-٧

لذلك جيب العمل   بعض أثاث الرصيف مثل املظالت واملقاعد مشكلة كبرية أمام املعوقني،           يعد  
ل تأثري أثاث الرصيف على هذه الفئـة  وميكن تقلي. على إبعاد أثاث الرصيف خارج مسار فاقدي البصر       

 :من املشاة بإتباع اإلرشادات التالية
 ). م١,٣( األثاث عن ارتفاعيف املسار املنحين جيب أال يقل  ▪
 ). سم١٠(عن  املبىن أي جسم معلق على جدار يزيد بروز أالينبغي  ▪
 املطلوب يقلل من عرض املسار اخلايل عن احلد       أالأي بروز جلسم على مسار املشاة جيب         ▪

 .البصريف هذا الدليل حىت ال يصطدم به املشاة من كفيفي 
أيضاً جيب إزالة كافة املعوقات والعناصر البارزة من مسار املعوقني ليتاح هلـم سـهولة                ▪

 .التنقل واحلركة والوصول إىل األبنية ااورة

  عالقة الرصيف بالطرق واملباين-٨
 لطريق عالقة الرصيف با١-٨
 قف املوا١-١-٨

تشكل املواقف املالصقة لألرصفة عنصراً مهماً يف تركيب الطريق وسهولة احلركـة وجتنـب              
الطريق من سـائقي    كما أن لتنظيم هذا اجلانب أمهيه قصوى يف توفري الراحة ملستخدمي            . عرقلة السري 

 بتوفري مواقف واضحة تكون قريبه من األماكن املقصـودة سـواء كانـت متـاجر                وراكيب املركبات 
وجيب تكثيف املواقف يف األماكن اليت تزدحم باحلركة مثل األسواق واملسـاجد            . مساكنأو  مكاتب  أو

 على أن توفر مواقف خاصة لكل مرفق من مقار املؤسسات والشركات  واملستشفيات واملباين احلكومية و   
لتقليـل مـن     وا طريق لل املشاة يف تقليص مسافة عبور      الطريقوتساعد املواقف على جانيب     . هذه املرافق 

 .تشكل شريط محاية بني املشاة وحركة املركباتسرعة املركبات، كما 
  مواقف السيارات١-١-١-٨

 :وهي كالتايل) ١-٨( مبينة يف الشكل أنواعتصنف املواقف ااورة لألرصفة إىل ثالث 
 .الطريقويتميز بصغر املسافة اليت حيتلها من عرض : املوقف املوازى للرصيف - أ
يستوعب هذا النوع أكرب عدد من السيارات       ):  درجة ٦٠(أو  )  درجة ٤٥(ل بزاوية   املوقف املائ  - ب

 .ه، وهو أكثر أماناً لعبور الطريقويوفر سهولة يف الدخول واخلروج من
 الطريقحيتل مساحة عرضية كبرية من      : درجه)  درجة ٩٠(املوقف املتعامد على الرصيف بزاوية       - ج

 .ويشكل خطراً على سالمة املشاة
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 ٥٧

 :جيب توفرها يف مواقف السيارات يف التايلاليت  شتراطاتإلا تتلخصو
 
 الرئيسة اليت يتركز فيها النشاط التجـاري        طرقتوفري أماكن كافيه لوقوف السيارات على طول ال        .١

 .والسكىن
 .للوصول إىل املواقف) م١,٢٥(جتهيز األرصفة باملنحدرات الالزمة لوصول املعوقني بعرض  .٢
 . مواقف)٤( وذلك بواقع شجره لكل ليل السياراتتخدام األشجار يف تظاس .٣
وجتهيـز    املالئمـة  تتغطيـا  بصريا باستخدام التشجري وال    طرقمعاجلة مباين املواقف املطلة على ال      .٤

 .املدخل
 .طرقجيب أال حتجب السيارات الواقفة رؤية السيارات املتحركة عند التقاطعات وزوايا ال .٥
املخصصة للمواقف ومسار حركة السـيارات كمـا يف         بني املساحة   )  سم ٥٠(ترك مسافة قدرها     .٦

 ).١-٨(الشكل 
 الثانوية وال تقـل     طرقيف ال )  م ٦( واحلد األمامي للمواقف التقل عن       الطريقيترك مسافة بني حافة      .٧

 .)ب-٢-٨( و )أ-٢-٨( الرئيسية كما يف الشكل رقم طرقيف ال)  م١٥(عن 
بناًء على زاوية ميل املوقف علـى  )  م١٠٠(يتحدد طول املوقف ومساحته وعدد السيارات يف كل      .٨

 ).١-٨(الرصيف كما هو مدون يف اجلدول رقم 
 

. تعترب الضوابط على مواقف املركبات ضرورية من أجل التأكيد على سالمة املشاة واملعـوقني             
 توقف املركبات عند تقاطع طريق رئيسي مع طريـق لـيس بـه              منعأماكن  ) ٢-٨(ويوضح الشكل   

يف )  م ٦(أمام املمر يف الطرق الرئيسية والتقل عـن         )  م ١٥(عن  مسافة ال تقل    (ية  إشارات حتكم ضوئ  
 ).الطرق الثانوية بعد املمر اجلانيب األبعد

 
قاطع طريق رئيسي به إشارات ضـوئية،        يف ت  أماكن منع التوقف  ) ٣-٨(كما يوضح الشكل    

خلف املمـر   )  م ١,٥( لضوئية و أمام املمر اجلانيب األقرب أو إشارة التحكم ا       )  م ٥(حيث ال تقل عن     
وجتدر اإلشارة إىل أن مواقع حظر التوقف ختتلف عند الطرق الفرعية للتقاطعـات ذات              . اجلانيب األبعد 

 .التحكم باإلشارات الضوئية أو إشارات التوقف
 

 
 أبعاد مواقف السيارات حسب زاوية ميل املوقف مع الرصيف): ١-٨(جدول رقم 

 

 ٩٠ ٦٠ ٤٥ )درجة(فة الرصيف  على حا األرصفةدرجة ميل
 ٥,٥٠ ٥,٤٠ ٥,٠٠ )م(الطول 

 ١٣ ١٦ ١٨ )متر مربع(املساحة املطلوبة 
 ٤٣ ٣٨ ٣١  م١٠٠عدد السيارات يف كل 
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 ٥٨

 
 مواقف موزية) أ(

 مواقف مائلة بزاوية) ب(

 
 مواقف عمودية) ج(

  املواقف ااورة لألرصفةأنواع): ١-٨(الشكل 
 

 
 احلد األدىن للمسافة بني املوقف املتوازي وتقاطعات الطرق :)أ-٢-٨(الشكل 
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 ٥٩

 
 احلد األدىن للمسافة بني املوقف املتوازي وتقاطعات الطرق: )ب-٢-٨(الشكل 

 وخلو التقاطعات من األشجار احلاجبة للرؤية
 

 
 منع التوقف يف تقاطع به إشارات ضوئيةأماكن ): ٣-٨(الشكل 

 

ملسافة اليت يستطيع الشخص أن يرى خالهلا دون أي حاجز          بأا ا  مسافة الرؤية اجلانبية  وتعرف  
السالمة، كما  درجة  وتأمني مسافة رؤية أفقية كافية بني املشاة وسائقي املركبات يزيد من            . يعيق رؤيته 

 وميكن أن تكـون مسـافة الرؤيـة         .لضمان سالمتهم حيتاج املشاة ملسافة مناسبة لرؤية إشارات املرور        
 بالعالمـات   عنـهم جب  قد حت   يتلسائقي املركبات العالية مثل الشاحنات واحلافالت وال      الرأسية هامة   

 .األشجارأو املرورية 
وبالرغم من أن مواقف االنتظار واملقاعد واملظالت جتعل منطقة املشاة أكثر جاذبية إال أا قد               

فتهـذيب األشـجار     .قاطعتربك مرور املشاة وحتجب الرؤية بني السائقني واملشاة املنتظرين لعبور الت          
كما يسمح بذلك (أكثر من إشارة مرورية يف عمود واحد   ثبيت  كن العالمات وت  اوإعادة وضع وتغيري أم   
يقلل انتظار السيارات   و . مسافات الرؤية عند الزوايا واألركان     نيحتستؤدي إىل   ) دليل التحكم يف املرور   

 ويؤدي تشـييد امتـداد      ).٤-٨( الشكل   هيبينبالقرب من التقاطع ومناطق العبور مسافات الرؤية كما         
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 ٦٠

للربدورة بصورة طبيعية إىل حتسني رؤية املشاة ومينع وقوف املركبات عند أركان التقاطعات كما هـو                
 ).٥-٨(مبني يف الشكل 

 

 
 

 خط النظر حمجوب بواسطة سيارة متوقفة): ٤-٨(الشكل 
 

 

       
 طعات لتحسني الرؤيةعند التقاامتداد الربدورة ): ٥-٨(الشكل رقم 

 

 )جيوب مواقف احلافالت(نقل العام  مواقف ال٢-١-١-٨
 أمـاكن    لوضعها يف  خمططي النقل العام   أماكن مواقف احلافالت من أهم أولويات        يعترب حتديد 

يتم حتديـد أمـاكن      و . رحالت املشاة  وصول و انطالقاجلذب املروري والتجمعات السكانية وأماكن      
وجيب على املصمم أن . حمطات يف الكيلومتر الواحد يف املناطق السكنية    ) ٤-٣(مواقف احلافالت مبعدل    

ينسق مع خمططي النقل فيما إذا كان الطريق سيستخدم كمحور حلركة النقل العام حىت يؤخـذ بعـني                  
 يف أمـاكن متتاليـة      توضعع حمطات توقف احلافالت أثناء تصميم األرصفة حبيث         ي أماكن توز  االعتبار

بذلك يتم تصميم أماكن التوقـف دون أن        و. نيمسافات تؤمن وصول مناسب للمستخد    تفصل بينها م  
وتصمم تلك املواقف علـى     .  خلف مركبات النقل العام    الطريقركة املرور يف    حلتسبب إعاقة وتوقف    

شكل جيوب داخل الرصيف خصوصاً على الطرق الشريانية الرئيسية لتحتوي احلافالت أثناء التوقـف              
 كمـا يف الشـكل    قبل وبعد املوقف  )  م ٢٠ (انتقايلمع طول   )  م ٣٠(وطول  )  م ٣,٥(بعرض  وتكون  

أال تعيـق هـذه     مع مراعـاة     االنتظارويفضل إنشاء مظلة على الرصيف لوقاية الركاب أثناء         . )٦-٨(
  وسـالل النفايـات   مبقاعد مرحية جللوس الركاب واملسننيويتم تزويد املظالت  . املظالت حركة املشاة  

 ).٧-٨(ة كما يف الشكل وإضاءة ليلي
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 ٦١

      
 

 لنقل العاماأبعاد مواقف ): ٦-٨(الشكل 
 

       
 

 لنقل العامامظالت محاية الركاب يف مواقف ): ٧-٨(الشكل 
 

يسمح للحافالت بالتوقف جبوار الربدورة اجلانبية لألرصفة يف الطـرق الشـريانية الثانويـة              و
 : بشرط أن حتقق مايليا كانت حماوراً للنقل العامإذالطرق احمللية كذلك والطرق التجميعية و

ـ  ات مواقف احلافالت قبل املواقف و     ارـمنع التوقف للمركبات األخرى يف مس      .١ افة ـبعدها مبس
على التوايل مع وضع لوحات حتذيرية أو الكتابة على اإلسفلت كما يف الشكل             )  م ٨( و ) م ١٢(
)٨-٨.( 
 .ه إليها احلافالتوضع لوحات إرشادية توضح األماكن اليت تتج .٢
 . عن التقاطعات مع الطرق الرئيسية والثانوية مبسافة كافيةاالبتعاد .٣
 .االنتظارتوسيع الرصيف لكي يتسع ملرور املارة وأماكن  .٤
 لك يف الطرق املفردة غري املقسـمة تأمني مسافة الرؤية األمامية يف تلك املواقف حتقيقاً للسالمة وذ        .٥

 . املعاكساالجتاهوذلك لتأمني املرور القادم من 
 : النقاط التاليةمراعاةعندما يتم تصميم مواقف احلافالت قريباً من التقاطعات جيب 

 على اليمني ومبسافة ال تقـل       االلتفافيفضل أن تكون مواقف احلافالت يف جهة املخرج بعد           .١
 ).٩-٨(من حدود التقاطع كما هو موضح بالشكل )  م١٠(عن 

 قبـل    كافيـة  دخول إىل التقاطع فيجب أن يكون على مسـافة        إذا كان موقف احلافلة جبهة ال      .٢
ركة املرور، على أال تقل هذه املسـافة عـن          ـ ح عالتقاطع حبيث ينطلق بأمان دون التداخل م      

 ).٩-٨(من بداية التقاطع كما يف الشكل )  م٢٠(
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 ٦٢

وقـف   لليمني عند التقاطع فيمكن وضـع م االلتفاف باجتاهمير حمور النقل العام مسار إذا كان    .٣
 من التقاطع وذلك بتنفيذ جيب للموقف ينتهي عنـد          االقتراباحلافالت قبل التقاطع يف جهة      

 ).٩-٨(بداية حارة التباطؤ كما يف الشكل رقم 
 

                       
 

 حتديد أماكن مسارات احلافالت): ٨-٨(الشكل 
 

 
 أماكن مواقف النقل العام عند التقاطعات): ٩-٨(الشكل 

 

 ياه األرصفة وفتحات تصريف السيول تصريف م٢-١-٨
والطرقـات  أالرصيف نفسه   أو  جيب أن تكون كافة أجزاء األرصفة سواًء منحدرات الربدورة          

املتقاطعة مع الرصيف قابلة لتصريف املياه من على السطح بشكل جيد حيث يتم التصريف من األرصفة                
ة الطقس واملناخ يف تصميم امليول      ـالطبوغرافية وحال بيعة املنطقة    وتؤثر ط  .إىل قنوات التصريف اجلانبية   

امليـل العرضـي    لذلك جيب أن يتراوح     .  اجلانبية لتأمني التصريف اجليد    والقنواتفة  ـالعرضية لألرص 
 التصريف اجلانبية ذات ميول أكرب      قنواتلتأمني تصريف املياه على أن تكون       ) ٪٢,٥-٢(لألرصفة بني   

  من اخلرسانة اإلمسنتيـة     القنواتوجيب أن تكون    .  يف سرعة جريان املياه    من ميول الطريق العرضية لتزيد    
جيـب أن  و. )سم٦٠-٣٠(بعرض يتراوح بني و) لكوا أكثر دميومة وأشد مقاومة للماء من اإلسفلت   (

 استخدام املنحدرات   عندا يتوافق مع متطلبات املعوقني      مب) ٪٥( مبيول عرضية ال تزيد عن       القنواتتكون  

مسار حافالت
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 ٦٣

 وجيب أن توضع املصارف وفتحات تصريف مياه األمطار يف أماكن ال تتعـارض مـع                .صطدامملنع اال 
 واليت غالباً ما تكون عند التقاطعات وذلك ملنع جتمع املياه وتشكيل الربك             ،كن منحدرات الربدورات  امأ

 .املائية
حتت حافـة بـردورة     أو   طرق يف أطراف ال   وضع تصريف السيول من فتحات ت     منافذتتكون  

لضمان استمرارية جريان مياه األمطار وعدم انسداد فتحات تصريف          و .رصيف لتصريف مياه األمطار   ال
 :خذ باالعتبارات التالية ب األالسيول واحلد من تلوث البيئة جي

 وعند أماكن عبـور املشـاة ويف        طرق تصريف السيول يف األماكن املنخفضة من ال       منافذتوضع   .١
الشـكل  و ،أشكال وتصاميم متعددةميكن أن تكون ب  و .ريقـالطاألماكن اليت يتغري فيها منسوب      

 . يوضح بعضاً منها)١٠-٨(
 .اختيار نوع الفتحات املناسب لكل موقع وحتديد استيعاب الفتحات ملياه األمطار .٢
 ).١١-٨( الفتحات الرأسية اليت تقع حتت حافة بردورة الرصيف كما يف الشكل استخداميفضل  .٣
 العمودي على حركة السري لتفادي سقوط الـدراجات         باالجتاهيف  توجيه قضبان فتحات التصر    .٤

 ).٨-٧(العادية فيها، كما هو موضح بالشكل 
 على خمططات املباين إلقرارها من البلديات حبيث التتسبب          مواقع أنابيب صرف مياه األمطار     حتدد .٥

 .يف عرقلة سري املشاة على األرصفة أثناء هطول األمطار
 وخمتلف أنواع الوقود والزيوت واملخصبات      خلفات ومنتجات الدهانات  املتفادى رمي النفايات و    .٦

 .اليت تتسبب يف قفل قنوات التصريفأو النباتية وغريها من امللوثات الضارة بالصحة 
استمرارية الفحص والصيانة والنظافة الدورية لكي ال تغلق الفتحات بسبب األتربة وأوراق الشجر              .٧

 .وغريها من العوائق
 

          
 أشكال وتصاميم فتحات تصريف السيول): ١٠-٨(الشكل 

 
 

 
 وضع فتحات التصريف حتت حافة الربدورة): ١١-٨(الشكل 
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 ٦٤

  عالقة الرصيف بامللكيات ااورة٢-٨
  كتل وواجهات املباين١-٢-٨

 والساحات املتنوعة يف عروضها وارتفاعات مبانيها وتعدد الوظائف يف          طرقتوفر املدن ذات ال   
ومما يزيد من تقدير    .  الواحد مصدراً للمتعة واجلذب وإدخال السرور على السكان والزائرين معاً          لطريقا

 وبروز العالمات   لمشاة خمتلفة يف التشكيل والبناء    الناس للمدن احتوائها على فراغات مفتوحة وممرات ل       
 .ن ثقافة ورقي البلداملميزة يف أجزائها املختلفة مثل األبراج والقباب واملنحوتات املعربة ع

 واملمـرات  طـرق يتحقق التمتع البصري بعناصر ومكونات املدينة عن طريق املشي خـالل ال        
. الفراغ وجودة املظهـر املعمـاري للمبـاين       تشكيل  والساحات ومالحظة ما يؤثر وجيذب النظر مثل        

ط بل يتعداه إىل الناحية      والساحات واملباين احمليطة ا على الوظيفة فق       طرقواليقتصر الغرض من إنشاء ال    
اسـة التماثـل    لذلك البد من در   . اجلمالية اليت تفرض نفسها أثناء مراحل التخطيط والتصميم املختلفة        

 حيث أن التماثل الناتج عن تطبيق أنظمة بناء حمددة يقود إىل اجلمود وامللـل يف                والتنوع يف الواجهات  
لذلك البد من التوازن بني النمطية والتنوع       .  الفوضى الواجهات بينما التنوع املفرط غري املقيد يؤدي إىل       

 ).١٢-٨(حبيث تنتج واجهات متزنة ومقبولة شكالً ومعىن كما يف الشكل 
 احمللية شريطية تسمح بالسرعة العالية للسيارات وحيفهـا علـى           طرق جتنب أن تكون ال    جيبو

 أن  لكـن جيـب   و. احلوائط املصمته اجلانبني رصيفني من اخلرسانة وصف من املباين اليت تشكل مايشبه           
 وأن تتخلل استمراريتها ساحات      من التقاطعات  داحل احمللية ذات حركة سيارات هادئة مع        طرقتكون ال 

مفتوحة وحدائق وأن يتغري صف املباين حبيث يكون هناك دخول يف بعضها خيفف من تأثري اسـتمرارية                 
 ).١٢-٨(خط املباين اململ كما يف الشكل 

عند تقاطعات املشاة وأمام مداخل املباين املهمة واملراكز التجاريـة           نوع الرصف     يفضل تغيري  و
مـن اإلحسـاس    إضافة األلوان واألشكال والزخارف إليه حبيث يغري        وكذلك  وأماكن التجمع العامة    
  والبد أن يدرس هذا اجلانب مع تنظيمات املباين من ارتفاعات     . شعر بأمهية املوقع  باستمرارية الرصيف وي 

 .وارتدادات يف شكل دليل ينظم كتل وواجهات املباين
  مداخل املباين٢-٢-٨

غالباً ما يتم تصميم املباين دون ضوابط ملناسيب وارتفاع املداخل مما ينشأ عنه اختالف كـبري                
بني منسوب الرصيف واملبىن من جهة ومنسوب الطريق من جهة أخرى مما يضطر املنفذين إلنشاء درج                

 ).١٣-٨( امليول للربط بني املباين والطريق كما هو موضح بالشكل أو منحدر شديد
وجيب عدم املوافقة والترخيص بالبناء إذا مل يتوافق منسوب مدخل البناء مع منسوب الطريـق               

بني منسوب الرصيف والبناء من جهة ومنسوب الطريق        )  سم ٢٠(واألرصفة والذي جيب أال يزيد عن       
ختالف يف املنسوب أكرب من ذلك يتم تـأمني مسـافة أفقيـة يف              ويف حال كان اال   . من جهة أخرى  

ويتم التدرج بامليول حنو حافة الرصيف بالعرض املتبقي، كما يف          )  م ٠,٩٢(الرصيف مبقدار اليقل عن     
 ).١٣-٨(الشكل 

 

رجوع



  اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية           دليل تصميم األرصفة واجلزر بالطرق والشوارع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٥

 التماثل) أ(

 
 التنوع املفرط) ب(

 
 التوازن ين النمطية والتنوع) ج(

 هات املباين لتحقيق التوازن يف الكتل والنسب اجلماليةمعاجلة واج: )١٢-٨(الشكل 
 

 
 معاجلة فرق املنسوب بني املباين والرصيف): ١٣-٨(الشكل 

 
 

 :ولكي تتمشى مداخل وخمارج املباين مع متطلبات الرصيف البد من األخذ باالعتبارات التالية
شاة والـدخول إىل املـبىن،       جيب أن تفتح مداخل املباين مباشرة على الرصيف لسهولة وصول امل           -

 .الطريق من وميكن أن يكون املدخل جانيب على أن يكون مرئياً
كمـا يف   أي عناصر تزيينيه أخـرى      أو   بوسائل التنسيق    الطريق حتسني مداخل املباين املطلة على       -
 ).١٤-٨(شكل ال
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 ٦٦

 
 حتسني مداخل املباين بأحواض الزرع): ١٤-٨(الشكل رقم 

 

كمـا يف   خل يف حيز الرصيف وأال تتجاوز أول درجه حافة املدخل اخلارجيـة              جيب أال يربز املد    -
 ).١٥-٨(شكل ال
 بفراغ داخل عن حافة الرصيف يكفي السـتيعاب الـدرج، واملنحـدرات،             املباين يئة مداخل    -

 واللوحات الدالة على مستخدمي الشقق السكنية، وغريهـا         ناديق الربيد واألبواب عند فتحها، وص   
 ).١٥-٨(شكل كما يف الات من املتطلب

 للمبىن ومستوى الرصـيف حبيـث       يرض فرق املنسوب بني مستوى الدور األ       مراعاة أال يبالغ يف    -
يسهل تزويد املدخل بالدرج واملنحدرات الالزمة ملستخدمي الكراسي املتحركة يف أقصر مسـافة             

 .)١٥-٨(شكل كما يف ال
عن مسـتوى السـور اخلـارجي       ) يالتالف(سكنية   جيب أال تربز البوابات اخلارجية للوحدات ال       -

 ).١٦-٨(شكل كما يف الويستثىن من ذلك املظلة اليت تغطى البوابة 
 للتأكد من أن تصـميم       مصممي املباين والطرق واألرصفة     جيب أن يكون هناك تنسيق كامل بني       -

 .يلاملبىن متوافق مع تأمني أرصفة ذات عناصر تصميمية مطابقة ملا جاء يف هذا الدل
  واجهات ومداخل احملالت التجارية٣-٢-٨

لذلك . الطريق بواجهات ومداخل احملالت التجارية إلضفاء اللمسة اجلمالية على          االعتناءجيب  
 وذلك بعدم وضع العوائق مثل الدرج الـذي         هات احملالت وتسهيل الدخول إليها    البد من حتسني واج   

لكـي  و. بب إعاقة وصول املتسوقني إىل داخل احملل      يتطلب أحيانا وضع منحدرات لنقل البضائع مما يس       
 : جيب األخذ باالعتبارات التاليةيتحقق الربط املناسب بني احملالت التجارية والرصيف

 .وتوجيه مناسب عمل لوحات للمحالت التجارية حبيث ختدم املشاة وتكون ذات حجم -
 .اة أو السياراتشلممنع استخدام وحدات اإلضاءة املتوهجة أو أي نوع يسبب اإلزعاج ل -
، ويف حالـة  ) سـم ٢٠-١٥( عن دمراعاة فرق مستوى املتجر عن مستوى الرصيف حبيث ال يزي         -

زيادة املنسوب يتخذ منحدر واحد بعرض املدخل بدالً من الدرج، وأن يكون هذا املنحدر واقـع                
 ).١٧-٨(شكل كما يف الضمن فراغ احملل التجاري 

 فراغ املتجر، ويف حالة تعذر      ضمن يفتح الباب اخل واخلارج وأن    مراعاة أن تفتح أبواب املتاجر للد      -
 ).١٨-٨(شكل كما يف ال آلياًزلقة اليت تفتح ـذلك يفضل استخدام األبواب املن

ممر املشاة مع استخدام مساحات زجاجية تكفي لتعريف املارة        حنو) الفترينات(توجيه نوافذ العرض     -
من مساحة الواجهة، وأن    ) ٪٦٠( املسطحات الزجاجية    مبحتويات احملل التجاري، وأن تكون نسبة     

 ).١٩-٨(شكل كما يف الوالعازل للحرارة يكون الزجاج من النوع الشفاف 
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 ٦٧

 والكرانيش  واألعمدةالتأكيد على جودة التفاصيل واملعاجلات املعمارية اخلاصة باألسطح الزجاجية           -
 .واملظالت واإلضاءة ولوحات احملالت التجارية

 

 
 مستوى الرصيفضي للمبىن ورفرق املنسوب بني مستوى الدور األ): ١٥-٨(قم رشكل ال

 

 

 )التيالف(حدود البوابات اخلارجية للوحدات السكنية ): ١٦-٨(رقم شكل ال
 

 
 معاجلة فرق املستوى بني منسويب املتجر والرصيف): ١٧-٨(رقم شكل ال

 

 
 جرتوفري فراغ كايف لفتح أبواب املتا): ١٨-٨(رقم شكل ال

 
 )الفترينات(نوافذ العرض ): ١٩-٨(رقم شكل ال
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 ٦٨

 األروقة استخدام ٤-٢-٨
توفر احلماية من املطر والرياح شـتاًء واحلـر         لكي   يف املناطق املزدمحة باملشاة      تستخدم األروقة 

كما يستفيد أصحاب املباين من استغالل سطح       .  مساراً آمنا مفصوال عن حركة السيارات      ئصيفاً وي 
 علـى   اعتمادا منطاً مميزاً    الطريقكما أن األروقة تعطي     .  إضافته إىل فراغات األدوار املتكررة     الرواق يف 

 . واألقواس واملواد املستخدمة يف التكسياتاألعمدةشكل 
 :جيب األخذ باالعتبارات اآلتيةوللحصول على أروقه مميزة 

يث يكون الرواق متوافقا يف     استخدام نفس النظام واملعاجلات يف األبعاد والنسب والتكسيات حب         -
 ).٢٠-٨( كما يف الشكل الطريقشكله على طول 

 ).٢١-٨( املواجهة للجهة الغربية كما يف الشكل األروقةدراسة زاوية سقوط أشعة الشمس يف  -
 واملعاجلات املعمارية املناسبة اليت تعطى نسب مجاليه جتذب املتسوقني          واألعمدةاختيار األقواس    -

 ).٢٢-٨(كما يف الشكل 
 الشخصية طريق آلخر لكسر امللل وإعطاء كل       طريق من   لألروقةالتنوع يف التشكيل املعماري      -

 . مدروسةه به ضمن نسب ومعايري مجاليواخلاصةاملوحدة 
إلعطاء الشعور بالتوجيه واإلحساس باإليقاع     )  م ١١( عن   األعمدةجيب أال تزيد املسافات بني       -

 .من قبل املشاة
وأن يتناسب العرض مـع     ووفقاً لنظام البناء املعمول به      )  م ٢(واق عن   جيب أال يقل عرض الر     -

 .كثافة حركة املشاة
 

 
 

 الطريقتوافق شكل الرواق على طول ): ٢٠-٨ ( رقمشكلال
 

 
 دراسة زاوية سقوط أشعة الشمس يف األروقة املواجهة للجهة الغربية): ٢١-٨(الشكل رقم 

 
 

 ذج األقواسمنو): ٢٢-٨(الشكل رقم 
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 ٦٩

 األسوار اخلارجية ٥-٢-٨
 :التاليةوسائل ، بال) م١٧(عن طوهلا جتميل الوجه اخلارجي ألسوار املباين اليت يزيد تم ي

 ).٢٣-٨(على األقل من طول السور كما يف الشكل ) ٪٥٠(استخدام النباتات املتسلقة لتغطية  -
رقم شكل  كما يف ال  صة  زرع أشجار ونباتات أمام السور خيصص هلا مساحة تقتطع من امللكية اخلا            -

)٢٤-٨.( 
أي مـن أنـواع التشـكيل       أو  البارزة  أو  استخدام األعمال الفنية مثل املوزاييك والنقوش احملفورة         -

 .املألوف
 .عمل بروزات تقسم السور إىل وحدات متساوية يف الشكل واألبعاد -
 

      
 

نباتات متسلقة على السور ): ٢٣-٨(الشكل رقم 
 اخلارجي للمبىن

ملكية خاصةنباتات أمام سور ): ٢٤-٨( رقم الشكل

  عالقة الرصيف مبسارات الدراجات٣-٨
 ، تكون موازية للرصيف ومفصولة عنـه      تتطلب الدراجات اهلوائية ختصيص مسارات خاصة ا      

وتشـترك  . أو تكون ضمن حيز الرصيف اعتماداً على كثافة حركتها وحركة املشاة يف كـل منطقـة               
 مع التأكيد علـى     واحد إذا كانت حركة املشاة خفيفة     ت مع املشاة يف مسار      الدراجات يف بعض احلاال   

 املزدمحة بالسـيارات    طرقويف ال . ذلك بلوحات ارشادية تنبه على استخدام الدراجات لرصيف املشاة        
مبسـتوى منفصـل عـن      أو   ،يف نفس املستوى  يكون  وخيصص مسار منفصل عن مسارات السيارات       

يف عمل هذه املسارات    تعطى األولوية   و). ٢٥-٨(شاة معاً كما يف الشكل      مستوى مسار السيارات وامل   
 .مركبة يف الساعة) ١٠٠(عن فيها  التزيد احلركة اليتلألحياء السكنية ذات احلركة اخلفيفة 

كما )  م ١(ن  عاليقل  حبيث  يتحدد عرض املسار مبقدار الفراغ الذي حيتاجه راكب الدراجة          و
حارة املرور اـاورة فيكـون      اجلانبية و حالة وجود املسار بني املواقف      ، ويف   )٢٦-٨(يف الشكل رقم    

 .)٢٧-٨(كما يف الشكل )  م٢,٢(عرض مسار الدراجات اهلوائية ال يقل عن 
 : التاليةباالعتبارات األخذ يتموعند التخطيط والتصميم ملسارات الدراجات 

ت عن حركة املركبات يف الطرق       بنواحي السالمة واألمان وذلك بفصل حركة الدراجا       االهتمام -
 .املزدمحة وتوفري الشعور باألمان لدى مستخدمي الدراجات

االهتمام باستمرارية حركة الدراجات وعدم إعاقتها بكثرة التقاطعات أو أي عوائق أخرى كمـا               -
 ).٢٨-٨(يف الشكل 
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 ٧٠

 

 
 مسار الدراجات املنفصل عن ممر املشاة): ٢٥-٨(الشكل رقم 

 

 
 

 الفراغ الذي حيتاجه راكب الدراجة العادية): ٢٦-٨(الشكل رقم 
 

 
 عرض مسار الدراجات العادية): ٢٧-٨(الشكل رقم 

 

     
 

 يوضح استمرارية ممرات الدراجات العادية وعدم إعاقتها): ٢٨-٨(الشكل رقم 

١,
٢٥

 م
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 وتوفر اللوحـات اإلرشـادية      االختيار األمثل للطرق اليت تسلكها الدراجات من حيث الوضوح         -
 .واستواء سطح الطريق وخلوه من النتوءات وفتحات تصريف مياه السيول وغرف التفتيش

ما أمكن من تعريضـها     كلمراعاة مستوى جودة اهلواء عند حتديد مسارات الدراجات والتقليل           -
 .للتلوث الناتج عن عوادم املركبات أو أي مصادر أخرى للتلوث

 إشـارات  مبستوى مرتفع عن الطريق عند التقاطعات الرئيسية أو وضـع            فصل مسار الدراجات   -
وعند التقاطعات مع الطرق الفرعية يستمر مسار الـدراجات حـىت           . مرورية خاصة بالدراجات  

 ).٢٩-٨(حافة الطريق وتعطى األولوية لعبور الدراجات كما يف الشكل 
 عليها أو الوقوف فيهـا وذلـك        جيب منع استخدام السيارات ملسارات الدراجات سواًء بالسري        -

أو وضع لوحات حتذيرية أو الكتابـة       ) pollard(باستخدام بردورة مرتفعة أو حواجز من األعمدة        
 .على املسار نفسه

 .توفري الصيانة املستمرة ملسارات الدراجات -
 

ومن اعتبارات السالمة اليت جيب أن توفر ملستخدمي الدراجات فصل مسار الدراجات عـن              
 يفصل بني مسارات الـدراجات       فراغ كايف  ريوفجيب ت  وعندما يتعذر الفصل،     .كلما أمكن ت  السيارا

 جيب أن تكون املسافة كافية      وعند النقاط اليت يتطلب من راكيب الدراجات عبور املركبات        . واملركبات
كما جيـب أن تكـون الرؤيـة    .  وأن يرى كل من سائق املركبة وسائق الدراجة اآلخر بوضوح    لذلك
 وأن يتمكن قائد الدراجة من االنتظار يف مكان آمـن قبـل             ة عند التقاطعات وأماكن االنتظار    واضح

 .دخول التقاطع
تتطلب مسارات الدراجات وضع لوحات ارشادية وحتذيرية على طول املسـارات حسـب             و

ىل وتنقسم هذه اللوحـات إ    . احلاجة إليها لكي توفر الراحة ملستخدمي هذه املسارات وجتنبهم املخاطر         
 : كما يليأنواع ةثالث

 .لوحات حتديد املسار -١
 .لوحات حتديد االجتاه -٢
 .لوحات التحذير -٣

كما يتطلـب األمـر زيـادة يف        . وجيب أن تكون هذه اللوحات واضحة الدالالت والرموز       
 سواًء بالكتابة أو الرموز على أرض املسار خبطوط بيضاء واضـحة            اإلرشادات والتنبيه ووضع    اإليضاح

 ).٣٠-٨ (كما يف الشكل
 الدراجات إىل توفري مواقف آمنة تشجعهم على استخدام الدراجة والتنقـل            امستخدموحيتاج  

أو يف أماكن قد تسبب مضايقة للمـارة        دراجام   وضع يف عدم    هموختصيص هذه املواقف يساعد   . ا
وامـل   من ع  محايتها، و الدراجة ومن أهم اشتراطات مواقف الدراجات احلفاظ على         .حلركة املركبات 

يف أخاديـد    الدراجات من    إيقاف وتتباين أساليب    .الطقس وأن تكون مالئمة جلميع أنواع الدراجات      
 ).٣٢-٨(و ) ٣١-٨ (نيلشكاألرصفة إىل أنابيب فوالذية بأشكال خمتلفة كما يف ال
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 ٧٢

 
 األولوية لعبور الدراجات عند التقاطعات): ٢٩-٨(الشكل رقم 

 

    

        
 

 العالمات اإلرشادية األرضية ملمرات الدراجات العادية): ٣٠-٨(الشكل رقم 
 

   
 

 أماكن وكيفية إيقاف الدراجات العادية): ٣١-٨(األشكال 
 

   
 أبعاد أماكن إيقاف الدراجات العادية: )٣٢-٨(الشكل رقم 

  م٣
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 ٧٣

  التخطيطية والتصميمية لتحسني بيئة الرصيفاالعتبارات -٩
يتعرض الرصيف للعديد من العوامل ذات األثر السليب املتمثلة يف التلوث الناتج عـن غـازات                

كمـا أن   . آثار هذه العوامل  من  لرصيف جيب أن يقلل     ا لذلك فإن ختطيط وتصميم      ،العادم والضجيج 
حلركـة   منطقة مرحيـة     هالبيئية يزيد من جاذبية الرصيف وجيعل     واحي اهلندسية   ولتخطيط املتوازن من الن   ا

 .املشاة
  الشخصية البصرية للرصيف وعناصر اجلذب١-٩

تتمثل الشخصية البصرية للرصيف يف التصميم والشكل والتوزيع النبايت والعناصـر اجلماليـة             
تنقص من جاذبيته، حيث أن األعمال التجميلية والتشجري ختلـق بيئـة            أو  املوجودة عليه واليت قد تزيد      

 :لنفسية واألمان، ويراعى يف ذلك ما يليجيدة للمشاة تشعرهم بالراحة ا
 . الواحدطريق وتوحيد التنسيق للطريقتكوين شخصيه بصرية لكل  -
 وتوفري مساحات   يعاب مقاعد ختصص الستراحة املشاة     يف أماكن خمتارة الست    األرصفةعرض  دة  ازي -

 .كافيه لعرض الفنون واحتواء جلسات للمقاهي والبائعني املتجولني
 وبرادات مياه الشرب وأوعية النفايات      اإلضاءةيف ممرات املشاة مثل وحدات      توفري عناصر جذب     -

 . وخرائط توضح مواقع اجلذب يف املدينة، مع إيضاح مسارات النقل العام عليهاوأحواض الزرع
 . شخصيتها املستقلةطرقالتنوع يف اختيار أصناف األشجار لكسر امللل وإعطاء ال -
 . بنوافذ للعرض توفر االتصال بني داخل املتجر وخارجهاألرصفةى تزويد املتاجر املطلة مباشرة عل -
 باعتبار النسـب    ةمامي من مباين، وأن تعاجل الواجهة األ       واجهة املبىن مع ما حييط ا      تتالءمجيب أن    -

 .اجلمالية والتكوين املعماري ومواد التكسيات
 األرصفة تشجري وتنسيق ٢-٩

 وتـوفر االسـتمرارية البصـرية يف         الرئيسة طرقاء وال  يف األحي   رئيساً تشكل األشجار عنصراً  
 وتساعد على التعرف    تالف والتباين بني أجزاء املدينة    كما تؤكد األشجار والنباتات على االخ     . طرقال

 وتساعد على ختفيف نسبة التلـوث       ، املختلفة، وتوفر ربط طبيعي بيئي للفراغات املفتوحة       طرقعلى ال 
 .لضوءف من الوهج وكسر حدة ايوالتخف
  فوائد تشجري وزراعة األرصفة١-٢-٩

. يتضمن تصميم الطرق اجليد التشجري وزراعة املساحات غري املستخدمة باملزروعات اخلضراء          
 ه باألشجار واألعشاب اخلضراء    وتتم زراعت  ) م ١,٥-٠,٩( عرض شريط الزراعة بني      تراوحفيجب أن ي  

 ).١-٩(كما يف الشكل رقم 
 :زروعة على شكل شريط زراعي هلا فوائد عديدة نذكر منهاوهذه املساحات اخلضراء امل

 .ختفف الضجيج الناتج من السيارات على املشاة .١
 .محاية املشاة من التلوث مبياه األمطار املتجمعة جبانب األرصفة .٢
 .زيادة شعور املشاة باألمان .٣
خلـدمات   و تأمني مكان لإلشـارات   ميكن اإلستفادة من الفراغات بني املساحات املزروعة يف          .٤

يد بدايات املعـابر عنـد      املساعدة يف حتد   وفوهات احلريق و    وصناديق الربيد  اإلشارات الضوئية 
 ).٢-٩( كما يف الشكل رقم التقاطعات
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 .دعم ظروف مستخدمي الكراسي املتحركة حيث ميكن إنشاء املنحدر اخلاص باملعوقني ضمنها .٥
 

      

      
 

 رصفةشريط زراعة األ): ١-٩(الشكل رقم 
وجيب .  حتجب هذه األشجار املشكلة شريط زراعي نظر املشاة عن اإلشارات وغريها           أالجيب  

أن يوضع هذا الشريط الزراعي ليكون فاصالً بني األرصفة وحارات املرور السريعة حيث تزيد السرعة               
 .وحبيث ال يتعارض مع احلد األدىن للعرض املتبقي من الرصيف) ساعة/ كم٧٠(عن 

 

   
 وضع الشريط النبايت جبانب األرصفة): ٢-٩(شكل رقم 

 

  االعتبارات التصميمية٢-٢-٩
 خصوصا عنـد  سالعكأو األشجار والنباتات يف حجب رؤية املشاة للسيارات   جيب أال يتسبب منو  -

 .ات قليلة االرتفاع عندها باملسطحات اخلضراء والشجرياالكتفاءالتقاطعات ويف امليادين حيث جيب 
 ).٣-٩( كما يف الشكل ) م٦٠( أال تقل املسافة اليت ينتهي فيها التشجري عند التقاطعات عن -
قني كما يف الشـكل      حركة املشاة واملعو    السنادات وأسالك تثبيت األشجار     جيب أال يعيق استخدام    -

)٤-٩.( 
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 ور املشاة وأحواض األشجار والشجريات والزهوراملسافات اليت تفصل بني أماكن عب): ٣-٩(الشكل رقم 

 

 
 سنادات تثبيت األشجار): ٤-٩(الشكل رقم 

 
حـىت يف تشـجري   أو   طرق على استخدام نوع واحد من األشجار يف تشجري كافة ال          االقتصار عدم   -

عند أو   بنوع واحد قد يسبب موت مجيع األشجار عند إصابتها باملرض            االكتفاء الواحد ألن    الطريق
 .تغري حالة الطقس

يف )  م١٢-١٠(داخل املدن وبـني  )  م٨-٥( أن تتراوح املسافة البينية بني كل شجره وأخرى بني          -
 .الطرق السريعة

  الرصيف تلف بنوع األشجار بناء على سلوك اجتاه جذورها ألن أنواعاً منها قد يتسبب يف               االهتمام -
 .احلوائط واملباين ااورةأو  اإلسفلتأو 

املتحركـة   وجتنب استخدام الصـهاريج       ويفضل الطرق االتوماتيكية   ناسبةخدام طرق الري امل    است -
 .كوسيلة للري

 التجارية لتمكني املشاة والسائقني من رؤيـة احملـالت واللوحـات            طرق تبسيط تنسيق وتشجري ال    -
 .ريةالتجارية، مع جتنب زراعة األشجار الكب

 ويف املناطق السكنية    ) م ٢( اليت يقل عرضها عن      األرصفة عدم وضع أحواض األشجار والنباتات يف        -
اإلرتداد بالسور بالقـدر الـذي      أو  إقامته من مواد غري حاجبه للرؤية       أو   ارتفاع السور    ليلميكن تق 

 ).٥-٩(ميكن من توفري شريط مزروع، كما يف الشكل 
وعن األحواض اليت   ) م ٦٠( جيب أن تبعد أماكن عبور املشاة عن األحواض اليت ا أشجار مسافة              -

 ).٣-٩(كما يف الشكل )  م٢٠( وعن أحواض الزهور ) م٤٠(ا شجريات 
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 ) م٢( رصفة اليت يقل عرضها عن معاجلة األ): ٥-٩(الشكل رقم 

 

  أحواض األشجار والنباتات٣-٢-٩
 إىل عناية فائقة لكـي تسـتوعب األشـجار          ةرصفج أحواض األشجار والنباتات يف األ     حتتا

. جذور النباتات، وتوجيهها إىل األسفل     توفر احلماية الكافية للرصيف وما حوله من تأثري منو        وات  والنبات
 :لذلك يتطلب األمر إتباع اخلطوات التالية

ل وبسـمك   ـعلى األق )  م ٢,٤×٠,٨(كل صندوق أبعاده    ـيس حوض خرساين على ش    ـتأس -
 .يصب يف املوقعأو  من اخلرسانة مسبقة الصنع ) سم٩(

صندوق عن الربدورة من جانب وعن الرصيف املخصص للمشاة من اجلانب اآلخر مع             يفصل ال  -
 .تزويده بفواصل متدد من كل جهة

 عرض الرصيف املقرر وإمكانية مرور املشاة مع        االعتبارعند حتديد أبعاد احلوض جيب األخذ يف         -
 .وجود احلوض

 ). م٥-٤(تتراوح املسافة بني أطراف أحواض األشجار ما بني  -
هـي  )  م ٣-١,٨(ه األدىن يتـراوح بـني       ـواض يف الرصيف الذي عرض    ـن أبعاد األح  تكو -

فتكـون أبعـاد احلـوض      )  م ٣(، أما الرصيف الـذي عرضـه أكـرب مـن            ) سم ٨٠×٨٠(
 ).٦-٩(كما يف الشكل ) سم١٢٠×١٢٠(

 

 

 
 أبعاد أحواض النباتات): ٦-٩(الشكل 
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  الغاطسة يف األرصفة أغطية أحواض األشجار٤-٢-٩
 من تصميم الرصيف وتتكون من غطـاء شـبكي          جزًءالغاطسة   أغطية أحواض األشجار     تعترب

يصنع الغطاء مـن حديـد      و. أو حسب أبعاد األحواض   )  م ١,٢×١,٢(دائري الشكل أبعاده    أو  مربع  
 االعتبـارات جيب مراعـاة    و.  الرصيف لتوسعة املمشى   تنفيذ ويركب أثناء     أو اخلرسانة  الزهر املزخرف 

 :ميم واختيار األغطية عند تصةيالالت
 تساهم يف إعطاء الشعور بالتجانس بـني        بصريةق استمرارية   قوحت أن تكون ذات مظهر جذاب     -

 ).٧-٩(أجزاء الرصيف كما يف الشكل 
أال تعرض املارة لألخطار مثل العرقلة بسبب سعة الفتحات وأال تتسبب جذور األشجار يف رفع                -

 .الغطاء عن مستوى الرصيف
 . عندما ينمو جذع الشجرةلإلزالةلقه حول اجلذع قابله يزود الغطاء حب -
 .أن يكون الغطاء متيناً ومقاوماً للصدأ مع سهولة صيانته -
 .أن تسمح الفتحات بالري وتصريف مياه األمطار عليه -

 

       
 

  البصرية يف أغطية أحواض األشجاراالستمراريةاملظهر اجلذاب و): ٧-٩(الشكل رقم 
 

 شجار املناسبة لألرصفة أنواع األ٥-٢-٩
عند زراعتها  أن تكون ذات ارتفاع كاف جينب احتكاك السيارات بسعفها          على  أشجار النخيل    -

 ).٨-٩(كما يف الشكل يف اجلزر الوسطية ويف األرصفة العريضة 
 ). م٢٠-١٠( األوراق اليت يتراوح ارتفاعها بني األشجار املخروطية واإلبرية -
ضاوي الذي ينمو تاجه إىل األعلى، وجتنب األشجار        يمة والشكل الب  األشجار ذات الفروع املنتظ    -

 . مستمرذات األغصان السفلية اليت حتتاج إىل تقليم
 .األشجار املعمرة واليت تقاوم األمراض وال تسقط أوراقها -
األشجار والنباتات املالئمة للمناخ احمللي وما حييط ا من مباين وطرقات، وأن تتطلب أقل قدر                -

 .ري والصيانة، وأن توضع يف املكان واالجتاه املناسب لتوفري الظلمن ال
 

جتنب استخدام األنواع السامة من النباتـات       ويف كافة األحوال فإنه عند إختيار األشجار جيب         
دليل زراعة النباتات املالئمة ملشاريع التشجري يف املنـاطق         "إىل  ، وجيب الرجوع    واليت تسبب احلساسية  

 .هـ١٤٢٢ وزارة الشئون البلدية والقروية، الصادر عن" فةالبيئية املختل
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 ٧٨

      
 زراعة أشجار النخيل يف األرصفة): ٨-٩(الشكل رقم 

 
  أعمال تشجري األرصفةاشتراطات ٣-٩
  مقدمة١-٣-٩

وذلـك ألن النباتـات     االهتمام والعناية الفائقة    املساحات اخلضراء داخل املدن     تالقي  ن  جيب أ 
 العواصف الرملية ووأشكاهلا تساعد على تعديل املناخ وتلطيفه ومقاومة التلوث اجلوي          مبختلف أنواعها   

 .كسر شدة الرياح وتقليل الضوضاء باإلضافة إىل الناحية اجلمالية والتنسيقيةو
 بط تشجري األرصفة داخل املدن معايري وضوا٢-٣-٩

 : املدن كما يليداخلطية ميكن حتديد ضوابط التشجري والزراعة على األرصفة اجلانبية والوس
 األرصفة اجلانبيةتشجري  -١

 : ما يليعلى األرصفة وزراعة األشجار اختيارمن أهم الضوابط اليت جيب مراعاا عند 
 .ركة املشاةحل يكون عرض الرصيف كايف لزراعة األشجار وجيب أن .١
يف ) م١٢-١٠( عـن ويف الطرق الداخليـة     )  م ٨-٥ ( عن راشجاألأال تقل املسافة البينية بني       .٢

 معـايري   والدائرية، وتزرع األشجار يف أحواض ذات أبعاد مناسبة وفقاً لـدليل           الطرق السريعة 
 .هـ١٤٢٢وضوابط التشجري داخل املدن الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية عام 

علـى حـدة ومـن      كل حالة   ن وتدرس   وداخل املدن وفقاً ملا يراه املختص     تشجري األرصفة   يتم   .٣
 ). م٣( يقل عرض الرصيف عن أالفضل األ

جيب األخذ بعني االعتبار عند حتديد حجم حوض األشجار على األرصفة ضـرورة ختصـيص                .٤
 .مسافة كافية حلركة املشاة

لة إجراء عمليات الصيانة وإلبراز      بنوع واحد من األشجار وذلك لسهو      طريقكل  ميكن تشجري    .٥
 للحفاظ على األشجار يف حالـة       ل تنسيق تباديل  بنوعني من األشجار بشك   أو   ،القيمة التنسيقية 

 .إصابة أحد األنواع باملرض
جيب أال تظهر أي أشجار عند أركان األرصفة بالتقاطعات وعند خمارج ومداخل الطرق مبسافة               .٦

أشجار على مسافة تقل عن تسعة      أو  أال توجد أي لوحة     و،  ) م ٢٥(ال تقل عن مخسة وعشرون      
 . اإلشارة الضوئيةمن)  م٩(

رجوع



  اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية           دليل تصميم األرصفة واجلزر بالطرق والشوارع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٩

 اجلزر الوسطيةتشجري  -٢
 وذلـك بزراعتـها باألشـجار       طـرق تعترب اجلزر الوسطية إحدى الوسائل املهمة لتجميل ال       

 ميكـن زراعتـها باألشـجار       واسعةفعندما تكون   والشجريات، ويتوقف ذلك على عرض هذه اجلزر        
ها بنوع من    كانت ضيقة فيفضل زراعت    أما إذا والشجريات ذات الظل واجلمال مع ذيبها بشكل جيد،         

أما إذا كانت اجلزر ذات أطوال كبرية وعريضـة فـيمكن           . األسيجة النباتية املزهرة والقابلة للتشكيل    
 املائية املتقاربة ليسهل صـيانتها ويفضـل أن تكـون           االحتياجاتزراعتها بنوعني من األشجار ذات      

 وزراعـة   اختياراعاا عند   اليت جيب مر  ومن أهم الضوابط    . طرق لل مجاليةاألشجار مزهرة إلضفاء ملسة     
 :األشجار يف اجلزر الوسطية ما يلي

اختيار األشجار ذات السيقان املرتفعة لكي ال تعيق حركة املارة والسيارات وأال يقل طول               -١
 وأن يكون تفرعهـا     ناسب حجم األشجار مع عرض اجلزيرة      وأن يت  ) م ٤-٣(الساق عن   

 .عالياً مبا ال يعيق الرؤية
ال تعيق الرؤيـة    عند رأس اجلزر حىت     أو  ر الكبرية عند تقاطع الطرق      جتنب زراعة األشجا   -٢

عند التقاطعات وأماكن الـدوران إىل      )  م ٩٠( مع ترك مسافة ال تقل عن        بالنسبة للسائقني 
 .شجريات تعيق الرؤيةأو اخللف دون أشجار 

النخيـل  وميكن زراعة    االجتاهنيللفصل بني   باألشجار املناسبة    زراعة اجلزر الوسطية  فضل  ي -٣
حسب ما هو وارد يف دليل معـايري وضـوابط          )  م ٤(إذا كان عرض اجلزيرة اليقل عن       

 .هـ١٤٢٢التشجري داخل املدن الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية عام 
 وأحـواض  بني حافيت الرصـيف      ) م ١( من الرصيف من كل جهة ال تقل عن          مسافةترك   -٤

 .الزرع
 العابرين  املشاةلوقوف   مساحتها، ولتكون كافية     يهية لصغر عدم زراعة اجلزر الفاصلة التوج     -٥

 .عليها
 .جتنب زراعة األشجار الشوكية املتفرعة بالقرب من األماكن اليت يتوقع أن مير ا املشاة -٦
قل تلنباتات املزروعة وترك مسافة ال      حيز ا تحديد  ليفضل عمل بردورات متصلة يف اجلزر        -٧

 . كرصيف جانيب)م ١(عن 
لخلـف بـاجلزر    للدوران  افتحات  التقاطعات و  زراعة األشجار بالقرب من      مراعاة عدم  -٨

 .) سم٥٠(بارتفاع ال يزيد عن شجريات  ويكتفى بزراعة يةالوسط
وال يقل عـن    )  م ٤(  اخلايل من التفرعات   ساق الشجرة  ارتفاعيفضل أن يكون    وبشكل عام   

بـني  احليـز الرأسـي     يقل  وجيب أال   . الرصيف مع عرض    الساق يتناسب حجم    وأنكحد أدىن   ) م٣(
جيب جتنب زراعة  كما . لعدم إعاقة حركة املشاة) م٢,٤(أخفض أغصان الشجرة وسطح الرصيف عن      

جتنب زراعة األشجار الشوكية أو النباتات      واألشجار والشجريات أمام مداخل املباين واحملالت التجارية        
العناية باألشجار ومنوها بتقليمها بشـكل  جيب و .السامة يف األرصفة وذلك تفادياً لتعرض املشاة لألذى       

 .دائم لتوفري احليز الرأسي املناسب
 األرصفة أثاث ٤-٩

 دوراً مهماً يف حتسني مستوى بيئة الرصيف والساحات العامة ويتكـون            األرصفةيشكل أثاث   
نبات مبختلف   واملسطحات املائية وال    والنوافري ثل يف األعمال الفنية   من جمموعة كبرية من العناصر اليت تتم      
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 ٨٠

 ووحدات مياه الشرب واإلنارة واهلواتـف العامـة          وأوعية النفايات   والتعريشات واملقاعد  أنواعه وفئاته 
وصناديق الربيد والساعات واألكشاك واملظالت واحلواجز واألسيجة وعدادات مواقـف السـيارات            

 .طرق وأمساء الاإلرشاديةواللوحات 
وضع يف املوقع املناسب علـى      وت  بوظيفتها تفيلعناصر أن   ار هذه ا  ومن أهم االعتبارات يف اختي    

 وأنواعها حبيث يكون ذلك متوازناً مع مساحة السـاحات وممـرات            عدادهاأيبالغ يف    الن  أو األرصفة
 :مايليجيب مراعاا عند إختيار أثاث الرصيف ومن أهم االعتبارات اليت . املشاة

 وأن تشكل   ،وفري الراحة للمستخدمني  أن تؤدي الوظيفة اليت اختريت من أجلها وهي ت         -١
 .عنصر جذب هلم

 .توفري األمان والوقاية من املخاطر للمستخدمني -٢
 .وعوامل اجلواملكثف االستخدام أن تتحمل  -٣
 .أن تكون سهلة التنظيف والصيانة -٤

 وتـوفري السـالمل واملنحـدرات        االختالف يف املستويات   ومن عناصر اجلذب يف البيئة املبنية     
تخدام احلجر والطوب الظاهر يف اجلدران واألرضيات وأشغال احلديد يف الشرفات وعلى            واحلواجز واس 

 كمـا تـؤثر   .كما تشكل هذه العناصر وغريها جمتمعة مظهراً طبيعياً جذاباً إذا أحسن توظيفها   . النوافذ
واملقـاهي  املتـاجر   باين أو ألصوات والروائح على طبيعة البيئة املبنية، فجميع األصوات الصادرة من امل          ا

تأثري على سكون وهدوء الفراغـات العامـة        هلا  ااورة والسيارات العابرة، وحىت وقع خطوات املارة        
كما أن الروائح املنبعثة من املطابخ واملخابز وأدخنة املطابخ وعوادم السيارات           . وممرات املشاة واحلدائق  

الروائح الزكية املنبعثة من الزهور والنباتـات       وباملقابل فإن   . تأثري كبري على راحة املشاة واملتسوقني     هلا  
 لقاصد األماكن العامة التمتع بقضاء وقت مـريح         ويئوأصوات الطيور وخرير املياه تريح األعصاب       

 .فيها
  أوعية النباتات١-٤-٩

. تستخدم أوعية النباتات يف املناطق الضيقة اليت التسمح بزراعة مساحات خضراء على األرض            
 جمتمعة تشكيالت مجيلة ناجتة عن شكل ولون وملمس الوعاء نفسـه وعـن الزهـور                وتشكل األوعية 

كما تساعد هذه الوسيلة على إعادة تشكيلها من وقت آلخر حبيث تضفي علـى    . والنباتات اليت حتويها  
وتسهل هذه األوعية عمليات جتديد النباتات وتغـيري التربـة          . األرصفة والساحات نوعاً من التجديد    

مثل الفخـار العـادي واملـزجج       يف تصنيع األوعية    مواد خمتلفة   ستخدم  تو. ا لصغر حمتواها  والعناية  
     انة واخلرسانة املقواة باأللياف الزجاجيـة كمـا يف الشـكل          ـ واخلرس واخلشب واملعادن اليت التصدأ   

)٩-٩.( 
 

       
 صفة أحواض وأوعية النباتات والزهور املستخدمة على األر:)٩-٩(الشكل رقم 
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 ٨١

  األكشاك٢-٤-٩
رجال شـرطة   ول كبائن للهواتف وبيع التذاكر واجلرائد واهلدايا والزهور      كتستخدم األكشاك   

 وإبرازها كعناصـر للجـذب إذا أحسـن         الطريق وتساهم األكشاك يف جمملها يف حتسني مظهر         املرور
ألمثـل للكتـل    ويدخل يف حتسني مظهر الكشك االختيار ا      .  وصيانتها باستمرار  وإصالحهاتصميمها  

 ).١٠-٩(واملواد واأللوان كما يف الشكل 
 

              
 

  األكشاك وكابينات اهلواتف على األرصفة:)١٠-٩(الشكل رقم 
 

 الشربمياه  نوافري ٣-٤-٩
 شكل صخور طبيعية ينبع منـها املـاء       الشرب وتأيت على    مياه  تتعدد أشكال وتصاميم نوافري     

ويعتمد تشكيل هذا العنصر    . ألواين والدوارق واألشكال االسطوانية   وأسطح مشكلة بأشكال الزهور وا    
ويتطلب تأسيس هذه النوافري توفري مصدر      . على براعة املصمم واختياره للمواد وامللمس واملوقع املناسب       

 ).١١-٩(مياه عذبة وتربيدها يف الصيف وتصريف املياه الزائدة كما يف الشكل 

 
 

 افري الشرب على األرصفة نومواقع): ١١-٩(الشكل رقم 
 

  الساعات٤-٤-٩
وضع  الزمن وأمهية املوقع الذي ت     تباينت أشكال وأحجام الساعات واألبراج اليت حتملها حسب       

 جـزءاً    فهناك الساعات ذات الشكل الكالسيكي وأنواع أخرى اكتسبت شكالً حديثاً ومنها ما يكون             فيه
ومـن أهـم   . ركب على عمود يف إحدى الساحاتبرج ومنها ما يكون مستقالً بنفسه وم       من مبىن أو  
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 ٨٢

 حجم األرقام والعقارب الذي يتناسب مع ارتفاع الساعة         اختياراالعتبارات يف تصميم الساعات العامة      
 ).١٢-٩(حبيث ترى بوضوح من قبل املشاة وراكيب املركبات كما يف الشكل 

 

         
 رصفةأشكال ومناذج الساعات على األ): ١٢-٩(الشكل رقم 

 
  اسمات اجلمالية٥-٤-٩

 والساحات حيث تكسب املكـان خصوصـية       طرقتلعب اسمات اجلمالية دوراً مهماً يف ال      
 أا تعطي املكـان حيويـة       وإضافة إىل .  وتكون عالقة مميزة للمكان الذي تنصب فيه وللمدينة ككل        

ختيار موضوعها كما يف الشـكل       فهي تعمل على إبراز حضارات األمم وثقافاا إذا أحسن ا          وجاذبية
 سم مع حجم الفراغ الذي سيوضع فيه       ا وارتفاع أن يتناسب حجم     االعتباراتومن أهم   ). ١٣-٩(

 .وأال يصدأ أو يتأثر بالعوامل اجلوية

      
 أشكال ومناذج اسمات اجلمالية على األرصفة): ١٣-٩(الشكل رقم 

 
  املقاعـد٦-٤-٩

ستطيلة اليت تتسع ألكثر من شخص يف الفراغات اخلارجية وهي مهمة           يغلب استخدام املقاعد امل   
وجيب اختيار املكان املناسب للمقاعد حبيث التعيق حركـة   .  للمشاة ألخذ قسط من الراحة بعد املشي      

ملقاعد على عدة أشكال وتصاميم اتكون ميكن أن و. سري املشاة ويف نفس الوقت توفر الراحة للمستخدم
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 ٨٣

وجيب أن تكون نسبة    ). ١٤-٩(يط ا من أثاث ورصف لألرضيات كما يف الشكل          تتمشى مع ما حي   
 لتجمـع   مقاومةف و  وأن تكون سهلة التنظي    يث تقي من حرارة الشمس واألمطار     من املقاعد مظللة حب   

 . احلرارةتتحمل احلرارة املرتفعة وال متتصوأن تكون مصنوعة من مواد الغبار 
 

       
 أشكال وتصاميم املقاعد على األرصفة): ١٤-٩(الشكل رقم 

 
  املظالت٧-٤-٩

 مساحات مظللـه لوقـوف      رصفة حيث توفر  تعترب املظالت عنصراً مهماً ومكمالً ألثاث األ      
منشآت حديدية غري قابلة للصـدأ       أشكال خمتلفة تتكون من      هلا و ، أو اجللوس حتتها   شخاصوانتظار األ 

 ويؤخذ يف االعتبار عنصر اجلذب ومتشيها مع املباين واألشجار احمليطة           األملنيوم والزجاج خشبية أو من    أو
 ممر  يكون تصميمها على شكل بروز مالصق للمبىن من جهة وحممول على أعمدة حبيث يغطي             قد  و. ا

ني ذب املتسـوق  جل بوابة   شكل على   تبدو حبيث   الطريق أو تستمر على عرض      املشاة كامالً أو جزءاً منه    
 ).١٥-٩(للدخول إليه كما يف الشكل 

 

     
 أشكال ومناذج املظالت على األرصفة): ١٥-٩(الشكل رقم 

 
  حاويات النفايات٨-٤-٩

يغلب عليها الشكل االسطواين وذلك      حيث   غرض منها على ال  النفايات   اتشكل حاوي يعتمد  
ا كعنصر مجايل خيفي ما حتويه مـن        لسهولة تنظيفها داخلياً وخارجياً ومع ذلك يتنوع تشكيلها وإبرازه        

يف رتفاع مناسب بإ تناول اليد للصغري والكبري حبيث توضع   ومن أهم االعتبارات أن تكون يف م       .النفايات
ويفضل األنواع اليت يكون هلا غطاء خيفي ما بداخلها ومينع من تسرب ميـاه األمطـار                . املوقع املالئم 

 .)١٦-٩(كما يف الشكل إليها ووصول احلشرات 
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 ٨٤

        
 أشكال ومناذج حاويات وسالل النفايات على األرصفة): ١٦-٩(الشكل رقم 

  النوافري٩-٤-٩
إذا أحسن تصميمه والعناية به حيث يضفي أبعاداً جديدة على جذاب عنصر مجايل   تعترب النوافري   

تصميمها ويبقى خيال   لي قيود أو حمددات     أالتوجد   و . احلركة والصوت وترطيب اجلو    من حيث البيئة  
 ).١٧-٩(املصمم وبراعته واملساحة املخصصة إلقامة النافورة املوجه األساسي إلبرازها كما يف الشكل 

 

      
 أشكال ومناذج نوافري املياهبعض ): ١٧-٩(الشكل رقم 

   Pollard احلواجز١٠-٤-٩
نـاطق  ت املشاة والساحات وحـواف امل     عنصر وظيفي يوضع على مداخل ممرا     تعترب احلواجز   

ويتكون من أعمدة قصرية تغرس     .  بدخول املشاة ويف نفس الوقت يسمح      اخلضراء ملنع دخول املركبات   
 أشكال  ميكن ان تكون على   و. طول املساحات املراد محايتها   بمسافات متساوية   على  يف األرض وتكرر    

 ).١٨-٩(متعددة ومتنوعة ومن مواد خمتلفة كما يف الشكل 
 

         
 أشكال ومناذج احلواجز على األرصفة): ١٨-٩(الشكل رقم 
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 ٨٥

  حتسني مظهر مناطق اخلدمات٥-٩
ميكن حتسني مظهر مناطق اخلدمات العامة لتصبح مناطق ذات طابع مجايل وترفيهـي جاذبـة               

 :للمشاة ويتمثل ذلك يف اإلجراءات التالية
 مثل منـاطق التحميـل      اخلدمةلرؤية عن مناطق    أي وسيله حلجب ا   أو  توفري التشجري والتنسيق     .١

 .املشاة عن نظر إلخفائهاوالتنـزيل واملخازن وأجهزة التكييف 
 وممـرات   طـرق  حاويات النفايات وحاويات املواد اليت سيعاد تدويرها من أن ترى يف ال            إخفاء .٢

 .) م٢(من اجلوار، وميكن حجبها ببناء جدار بارتفاع أو  املشاة
 .املباين اليت تقع على أسطح امليكانيكية ألجهزةواإخفاء الوحدات  .٣
 رؤية أخرى عن ال   خدميةإخفاء عدادات املياه والكهرباء ومضخات املياه واخلزانات وأي عناصر           .٤

 .ث تكون داخل املبىن ويكون ذلك من مسئولية املالك واجلهات اخلدميةيحب

  إنـارة األرصفة٦-٩
لى احلركة داخل املدينة بأمان سواًء باسـتخدام        يتحدد الغرض من اإلنارة يف تشجيع الناس ع       

كما أن اإلضـاءة متـنح الشـعور        . السيارات أو املشي على األقدام يف املمرات واحلدائق والساحات        
 .املناسبات الوطنية احمليطة به خصوصاً يف األعياد و والسرور وتقدير املكان واملباينباالنشراح

يف )  وات ٢٥٠ وات،   ١٥٠(مـن فئـة     وخبار الصوديوم    تستخدم املصابيح الكهربائية الزئبقية   
 بالنسـبة   ارتفاعها ويفضل تقليل شدة إضاءة هذه املصابيح وتقليل املسافات بينها وتقليل            طرقالمعظم  

 : التايل على النحومتدرجة املشاة يف ممرات املطلوبةملمرات املشاة وأن تكون مستويات شدة اإلضاءة 
 ).املعدومةأو  املنخفضة احلركةملناطق ذات يف ا()  لوكس٦(مستوى منخفض  ▪
 .) املتوسطهاحلركةيف املناطق ذات ()  لوكس١٥(مستوى متوسط  ▪
 .)العالية احلركةيف املناطق ذات ()  لوكس٢٥( عايلمستوى  ▪

توضع يف مواقـع مناسـبة علـى         بوحدات اإلضاءة اخلاصة مبمرات املشاة حبيث        االهتمامجيب  
الذي حيتوي على املصباح والعمود والقاعدة وحدة واحدة        اجلزء العلوي   األرصفة مع مراعاة أن يكون      

 : التاليةباالعتبارات األخذ جيبوعند تصميم وحدات اإلضاءة .  املارة أثناء النهارانتباهجتذب 
 ارتفاع واملواقف وأال تكون على      املشاة يف ممرات    بهرةجيب جتنب استخدام وحدات اإلضاءة امل      .١

رض وأن تكون ذات أشكال جذابة كما يف الشـكل          توى سطح األ  ـسعن م  ) م ٦ (يزيد عن 
)١٩-٩.( 
 طبيعي البصر من التعرف على وجـوه األشـخاص مـن          املشاة جيب أن ميكّن مستوى اإلضاءة     .٢

 . لتوفري عامل األمان)م ١٦,٥(مسافة 
ـ    أو  املباين على املباين نفسها     ب اخلاصةجيب أن تسلط وحدات اإلضاءة       .٣ ا على األرض ااورة هل

 .العلويةمباشرة وأال يتعدى نطاق الضوء حافة املبىن 
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 ٨٦

       
 

 مناذج وحدات اإلضاءة يف ممرات املشاة): ١٩-٩(الشكل رقم 
 ويةعوامل اجلال احلماية من ٧-٩

 مـن الشـمس     ةللحماي أسلوبا   باملشاة املزدمحة يف املناطق    الواقعة واملتاجر   املباينأن توفر    ميكن
 :ةساليب التاليألاوالرياح واملطر بأحد 

كما يف الشكل   )  م ٢,٧( عن   ارتفاعهاوال يقل   )  م ١,٢(مظالت بارزه على الرصيف مبقدار       ▪
)٢٠-٩.( 
 .على جزء منهأو رواق ميتد على كامل عرض الرصيف  ▪
 .نتظاراإلمظالت عند أماكن  ▪
علـى أال تكـون مـن مـادة الصـفيح            تقر اجلهات املختصة مواد وتشكيل وألوان املظالت،      و
 .الفايربجالس، وتقبل املظالت املصنعة من القماش أو التفلونأو

 

 
 املظالت للحماية من عوامل الطقس): ٢٠-٩(الشكل رقم 

  أرصفة الشواطئ٨-٩
زهة وقضاء األوقات املمتعة ملا تتصف بـه        ـتعد شواطئ البحار والبحريات من أهم أماكن الن       

وتسعى . اء اهلواء ومتعة املنظر وحركة القوارب والسفن واألمواج وأسراب الطيور         هذه األماكن من نق   
من أهم االعتبارات   فإن  إدارات املدن إىل استغالل هذه األماكن وجعلها مقصداً للسكان والزوار لذلك            

ملمارسة خمتلف األنشطة من مشي وجري وجلوس، مع توفري         املائي   سطحترك مسافة كافية من حافة امل     
وليس هنـاك   . وأوعية النفايات واحلواجز واألسيجة للحماية     والنبات   ألثاث الالزم من املقاعد والنوافري    ا

ذه املواقع بل يتم تصميمها من قبل خمتصني يف جمال التخطيط والتصميم البيئي كما يف               مقاييس حمددة هل  
ا من عناصر اجلـذب يف      بتصميم احلواجز املطلة على البحر حيث أ      جيب اإلهتمام   و). ٢١-٩(الشكل  

 . لهجزءاً من املنظر الطبيعيأرصفة الشواطئ و
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 ٨٧

 

   
 مناذج من أرصفة الشواطئ): ٢١-٩(الشكل 

 

 األرصفةاملستخدمة يف مناط األ املواد و٩-٩
 كما  اجلاذبية واليت تضفي عليها شيئاً من       األرصفةهناك العديد من املواد اليت تستخدم يف تشييد         

 : عند اختيار املواد ما يليمراعاا اليت جيب أن االعتباراتومن أهم . )٢٢-٩(يف الشكل 
 . يف الرصفاملستخدمةجتانس املواد  .١
 . وبالقدر الذي يسهل تنظيفهااالنزالقأن تكون األسطح خشنه حبيث ال تتسبب يف  .٢
 . املكثفلالستخداممتانة املواد ومقاومتها  .٣
الدراجات العادية مبواد ختلو مـن الفواصـل        رصف املسارات املخصصة للمعوقني أو لراكيب        .٤

 .اليت تسبب اإلهتزازالواضحة أو احلزوز 
 .س أشعة الشمس والوهجكإختيار األلوان واملواد اليت ال تسبب ع .٥

 : ما يلياألرصفة يف املستخدمة املواد أهمومن 
 . األمحرالفخاريالطوب  -
 .وحدات اإلنترلوك -
 .اجلرانيت -
 .البحص الظاهر -
 . يف املوقعمصبوبة خرسانيةوحدات  -
 ).Stamped Concrete (ملشكلها اخلرسانة -
 . والصناعيالطبيعياحلجر  -
 . مسبقة الصنعاخلرسانيةالوحدات  -
 .البالط اإلمسنيت -
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 ٨٨

 

     
 

 مناذج من املواد املستخدمة يف األرصفة): ٢٢-٩(الشكل رقم 
 

.  املواد ومهارة املصـمم    اراختيوتشكيل األرضيات بناًء على     ) Patterns(أمناط الرصف   تتباين  
ويكـون  .  احلجر يعطي أمناطاً ختتلف عن البالط أو اخلرسانة أو الطوب الفخـاري            استخدامفنجد أن   

 حركة سري   اجتاهوال بد من مراعاة     . اجلمع بني أكثر من مادة بشكل متزن أمناطاً فيها الكثري من اإلبداع           
وبإضـافة  .  ختلفة لألمناط اليت تكون حتت الدراسـة      املشاة يف عمليات الرصف ودراسة زوايا الرؤية امل       

أشجار وأعمدة إنارة يتشكل الفراغ ويتكامل مع وحدات البالط املستخدم           من مقاعد و   األرصفةأثاث  
 ).٢٤-٩( و) ٢٣-٩(كما يف الشكل رقم 

 

        
 بعض األمناط اجلمالية يف األرصفة): أ-٢٣-٩(الشكل رقم 

             
 بعض األمناط اجلمالية يف األرصفة): ب-٢٣-٩(الشكل رقم 

        
 أمناط أخرى لألرصفة): ٢٤-٩(الشكل رقم 
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 ٨٩

 األرصفة صيانة ١٠-٩
 وذلك بسبب الظروف اجلوية     والتلف األرصفة فإا تتعرض للتخريب      يتم البدء باستخدام  حاملا  

 .حركة املرور ااورةأو البيئة احمليطة أو 
افظة على األرصفة حبالة جيدة من األمور املهمة والضرورية للحفاظ علـى            ويعترب اإلبقاء واحمل  

ـ    األرصفة  حالة  تدهورف. حملافظة على املمتلكات العامة حبالة جيدة     ا و ،املشاة وسالمتهم   هأو دم جزء من
هام العيوب التالية يف األرصفة من امل     أو  سيجرب املشاة على استخدام حارة املرور ااورة وتعترب العناصر          

 :قييمها وصيانتهاتاليت جيب 
 .فقدان جزء من الرصيف خاصة يف الطرق واحملاور األساسية .١
تكسـر  و هاختراق جذور األشجار لسـطح     و هبالطبوط   سطح الرصيف وتكسر وه    عدم استواء  .٢

 . الربدورات وجوانبحواف
 . العناية باألشجار والعناصر املوجودة على الرصيفمدى .٣

وبشـكل  قابالً للتنفيـذ     على أن يكون     إدارة صيانة األرصفة  راقبة و وضع نظام مل  على البلديات   و
 . يضمن صيانتها بشكل سريعمربمج

 :مثلوهناك عدة طرق للعناية باألرصفة 
 . مسح وصيانة األرصفة بشكل دوري على فترات زمنية حمددة-١
 . من السكانتبليغأو  إجراء الصيانة يف حالة تقدمي شكوى -٢
 .سح لألرصفة ضمن برنامج إلدارة صيانة األرصفة إجراء الفحص وامل-٣

ألرصفة واقتراح أنواع الصيانة الالزمة وذلـك       لالدوري  فحص  للتقوم البلدية بوضع منهجية     
 العيوب واملشـاكل    حديدلتحالة الرصيف   فحص  ن ب فنييويقوم ال و. حسب برنامج املسح احملدد للصيانة    

 .اليت قد تسبب أذى للمشاةأو لوظيفته  الرصيف أداء من استمرارية حتداليت 
 : املشاكل والعيوب اليت جيب رصدها يف األرصفة أثناء املسح والتقييمبعضوفيما يلي 

يف )  مـم  ١٣(الذي يتعـدى     رأسييعترب الفرق ال  : الفرق والتغري يف املناسيب الطولية لألرصفة      -١
شاة وكذلك تتسبب   مسار األرصفة من العيوب اليت جيب إصالحها إذ أا تتسبب يف وقوع امل            

قني من املستخدمني للكراسي املتحركةيف إعاقة حركة املعو. 
ـ إىل   بسـيطة ال خورتتدرج من الش  و:  يف بالط وخرسانة األرصفة    شروخال -٢ بعـرض   ديدةالش

 ).مم٢٥(
بنية الرصيف مثل تفتـت     املكونة ل األخرى  تفكك املواد   أو  تكسر اخلرسانة   : الكسر والتهالك  -٣

 ٥٠×مم٥٠(أكرب من   مبساحة  حدوث هبوط   أو  رسانة مشكلة احلفر    احلصى واإلمسنت من اخل   
 .)مم

ممـا  حدوث هبوط حتت البالط وتشكل فراغ حتته        : املناطق اهلابطة احملتضنة للمياه حتت البالط      -٤
 .هعدم ثباتيتسبب يف 
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 ٩٠

 تشققات وعيوب   رظهو يفاألفقي  إلجتاه   األشجار با  منو جذور يتسبب  :  جذور األشجار  عيوب -٥
 .رصفةيف سطح األ

النمو الزائد لألعشاب والشجريات واألغطية النباتية باجتـاه األرصـفة          :  لألعشاب دالنمو الزائ  -٦
 .وعدم تشذيبها وتقليمها جيعلها عائقاً مينع املشاة من استخدام الرصيف

 مـواد إنشـاء ضـعيفة ال تقـاوم          استخدام: استخدام مواد رصف غري مطابقة للمواصفات      -٧
مواصفات الفنية املتعارف عليها مثل املواد اليت تسـبب االنـزالق            وغري مطابقة لل   االستخدام

 .الغري متوافقة مع البيئة العامة للطريقأو
رق احلضرية  ملواصفات العامة إلنشاء الط   من ا تنفيذ األرصفة حسب القسم اخلامس عشر       جيب  

 .هـ١٤٢٦ون البلدية والقروية عام الصادرة عن وزارة الشئ

 ة املشاة على األرصفة سالمة حركاعتبارات -١٠
تعترب سالمة حركة املشاة من أهم االعتبارات اليت جيب مراعاا عند تصميم األرصفة حيـث               

 .تعتمد على ظروف الرصيف وعالقة الرصيف بالطريق
يهدف إنشاء وتصميم األرصفة إىل محاية املشاة وتأمني مسار آمن بفصل حركة املشـاة عـن                

 العديد من وسائل السالمة املرورية اليت تساعد يف تأمني حركة املشـاة       هناكوحركة املركبات ااورة،    
 .وذلك عن طريق إرشاد السائقني واملشاة وأساليب التحكم املروري لذلك

  التصميماشتراطات ١-١٠
لرصيف حتتوي على مواد ذات خطورة على املشاة بأي شكل من           باجيب أن متنع أي إشغاالت      

لتأكد من العزل التام لكافة التوصيالت الكهربائيـة ألعمـدة اخلـدمات            كما جيب أن يتم ا    . األشكال
واألبواب  كما جيب أن تثبت الوصالت       .والتأكد من تأريضها    أو غريها  احملوالت الكهربائية أوواإلنارة  
جيب أيضاً وضع لوحات حتذيرية مناسبة يف حالة        و. يسمح بفتحها إال بواسطة اجلهات املسئولة     بشكل ال 

 .لوضع هذه الوحدات بالقرب من أماكن تواجد املشاةاالضطرار 

  مطبات ختفيف السرعة٢-١٠
ـ  ويف مواقع ورة  ميكن إنشاء املطب وفقاً ملتطلبات السالمة املرورية حسب الضر         تم دراسـتها   ي

 وميكن  .املشاة على املعابر السطحية   وجود بدائل أخرى لتوفري سالمة       بعد التأكد من عدم      هندسيا بعناية 
من املواصفات العامـة إلنشـاء الطـرق        " مطبات دئة السرعة  "يف ذلك إىل امللحق اخلامس      الرجوع  

 .هـ١٤٢٦احلضرية الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية 
 :ات الصناعيةعند تصميم املطبجيب مراعاة العوامل التالية و
تسـاوي  أو   أقل مـن      املطبات على الطرق اليت تكون السرعة القصوى املسموح ا         ميكن إنشاء  .١

 ).الساعة/كيلومتر٥٠(
يساوي أويقتصر إنشاء املطبات على الطرق ذات االجتاهني اليت يكون عرض الطريق فيها أكرب من                .٢

 ). م١٢(
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 ٩١

 ).٪٨( يزيد ميل الطريق الذي ينشأ عليه املطب عن الجيب أ .٣
نصف قطرهـا عـن     اليت يقل   (جيب عدم إنشاء املطبات على املنعطفات األفقية والرأسية احلادة           .٤

 .) م١٠٠(
حيث أن املنعطـف    ) م١٠٠(جيب عدم إنشاء املطبات بعد املنعطفات اليت يقل نصف قطرها عن             .٥

 . احلاد جيرب املركبة على تقليل سرعتها تلقائياً
 وإذا  .جيب عدم إنشاء املطبات بالطرق اليت متر ا سيارات اإلسعاف وسيارات الطوارئ بكثـرة              .٦

 . فال بد من إعتبار ذلك عند تصميم الطريقت النقل العامكان الطريق متر به حافال
 ).م ٦٠( تقل املسافة بني أي مطبني متتاليني عن أالجيب  .٧
ي جيب مراعاة تصريف املياه عند إنشاء املطب حبيث ال يعيق املطب تصريف املياه كما جيب تفاد                .٨

 . احلريقفوهات إطفاءقريباً من أو  إنشاء املطب على فتحات التصريف
جيب استخدام اللوحات والعالمات األرضية واإلشارات الوامضة التحذيرية اليت تنبه السـائق            

 بلـون   Thermoplasticبوجود املطب كما ميكن إضافة خط من الدهان األرضي البالستيكي احلـراري             
ميكن أيضاً عمل صـف مـن العـواكس         . قبل املطب )  م ١,٢(ويبعد مسافة   ) سم ٣٠(أصفر بعرض   

قبل املطـب   )  م ١,٢(على مسافة   )  اميكيةريالسأو  املنشورية  أو  ني القط العاكسة واحلرارية     ع(األرضية  
 .لزيادة التنبيه بوجود املطب

 رورية اللّوحات امل٣-١٠
عند تركيب اللوحات املرورية فإنه يتوجب على املهندس التركيز على أبعاد اللوحـة ومكـان       

 وفيما يلي املعـايري     .(MUTCD)املوحد  املروري  التحكم   وسائلالتركيب، وميكن هنا االسترشاد بدليل      
 :األساسية لتركيب اللوحات املرورية واليت تشمل ما يلي

وميكن أن تكـون    )  سم ٦٠(ة عن حافة الطريق عن      ـة صحيفة اللوح  ـجيب أال يقل بعد حاف     .١
 .يف حال عدم إمكانية حتقيق املسافة األوىل خصوصاً يف وجود ممر مشاة جانيب)  سم٣٠(
مبسافة ) حد طبقة الرصف  (يف حال عدم وجود رصيف ينبغي أن تبتعد اللوحة عن حافة الطريق              .٢

 . للصدمخمففأو  حباجز جانيب مؤمنةأو  (Breakaway) لإلنفصالوتكون قابلة )  م١,٨(
ـ اطمكافة اإلشارات والعالمات املرورية املستخدمة على األرصفة        جيب أن تكون     ـ  ةبق ليل دل

فيه أبعاد اللوحات وحجم كتابة األحرف ونسـبة أبعـاد          حدد   والذي   روري املوحد وسائل التحكم امل  
 .الكلمات وما إىل ذلك

 :اللوحات على األرصفةأو  النقاط التالية أثناء وضع وتركيب العالمات مراعاةوجيب 
متتد أو  تقلل من العرض األدىن للرصيف      أو   عدم وضع اللوحات يف املكان الذي تشكل فيه عائق           -١

 .ىل داخل املكان املخصص للمشاةإ
 إن أغلب العالمات توضع على األرصفة وتكون موجهة لسائقي املركبات وقد تكون مفيدة بأن               -٢

 جيب وضع العالمات حبيث تكـون موجهـة لسـائقي           لذلك. طي املعلومات للمشاة أيضاً   تع
 .املركبات واملشاة بنفس الوقت
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 ٩٢

 العالمات املروريـة وأمـاكن      تركيب هذا الدليل حول      جيب إتباع كافة التعليمات الواردة يف      -٣
 . الرصيفعلى وضعها

  الدهانات األرضية باألرصفة واملعابراستعمال ٤-١٠
تحديد املسارات وتوجيه احلركـة     وخطوط عبور املشاة ل   تستعمل الدهانات األرضية باألرصفة     

د يف القسم السادس عشـر مـن   ا ور وجيب أن تتم هذه الدهانات وفقاً مل       .ملنع احلركة بأماكن معينة   أو  
 .هـ١٤٢٦ات العامة إلنشاء الطرق احلضرية الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية املواصف
  دهانات األرصفة١-٤-١٠

تستخدم خطوط حتديد املسارات والرموز املدهونة علـى األرض لتنظـيم حركـة املشـاة               
ل ذات لون أبيض من الدهان البالستيكي احلراري         تستخدم خطوط وأشكا   غالباًو .والدراجات اهلوائية 

)Thermoplastic( العادي مع إضافة الصبغة امللونة املطلوبةأو  العاكس. 
  خطوط عبور املشاة٢-٤-١٠

 حبيث يكـون    )٧-٤(بيض لدهان خطوط عبور املشاة املفصلة يف البند         ون األ يتم استخدام الل  
 .العاديأو  من النوع العاكس )Thermoplastic(الدهان املستخدم حراري بالستيكي 
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