




 دميــتق
 

تطورت شبكة الطرق والشوارع داخل املدن وحوهلا يف السنوات العشر األخـرية تطـوراً              
قفزة نوعية كـبرية متثلـت      هذا القطاع    وقد شهد    املرور،ملحوظاً فرض معطياته على قطاع النقل و      

 .ينهابإنشاء شبكة طرق عمالقة ذات مواصفات عاملية ختدم النقل واملرور داخل مدن اململكة وفيما ب
 على القائمني على    االتطور الكبري يف شبكة الطرق والبنية التحتية املتوفرة للنقل واملرور فرض          

هذا القطاع احليوي املهم سعياً دائماً لتحسني مستويات اخلدمة ورفع درجات السـالمة واألمـان               
 .والراحة ملستخدمي الطريق

الً مهماً يف جتاوز املشاكل النامجة عن       يعترب حتسني األداء املروري والسالمة على الطريق عام       
  احلوادث واإلختناقات املرورية وذلك لتسهيل حركة املرور والنقل بأعلى درجات األمان والسـالمة             

 . رحلةللزمن أقل و
للشوارع والطرقات يساعد مهندسي األمانات     إن وجود دليل موحد لتحسني األداء املروري        

األداء والسالمة أوال بأول وحماولة حلها من خالل هذا الدليل          والبلديات على الوقوف على مشاكل      
باإلضافة  ها من التفصيل آلية حتليل املشكلة والبيانات الواجب مجعها وطرق جتميع          بشيءالذي يشرح   

 . احللول املناسبةاقتراحإىل 
 إىل ومن منطلق التشريعات والتعليمات اليت تصدرها ضمن اختصاصها مبا يهـدف             إن الوزارة 

 املهام اليت تدخل يف اختصاصها يف جمال السـالمة          إطارتوحيد وضبط كافة اخلدمات املناطة ا ويف        
 مـن مجيـع     وتأمـل " دليل حتسني األداء املروري للشوارع و الطرقات      " بإصداراملرورية فقد قامت    
 يف   ورد االسـتعانة مبـا    و االسترشـاد  املوضوع،وكل ذي عالقة ذا     والبلديات  مهندسي األمانات   

ات مالحظ مقترحات أو    ةأيجله ويسعدها تلقي    أعد من   أٌمبا حيقق الغرض الذي     صفحات هذا الدليل    
 .الدليل ألخذها يف االعتبار عند حتديث خاصة بذلك

 
  ،،،واهللا املوفق

 
 زـن عبد العزيـب بـمتع

 
 

 وزير الشؤون البلدية و القروية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 متهــيد

 
 إجيادإىل  " دليل حتسني األداء املروري للشوارع والطرقات     "لعملهدفت الوزارة من خالل هذا ا     

مرجعيات وآليات عمل حمددة ملهندسي األمانات والبلديات للوقوف على كل املشـاكل املتعلقـة              
باألداء املروري للطرق والشوارع والتقاطعات وكذلك حتسني أداء مواقف السيارات، إضافة إىل رفع             

 .األمان على الطريقمستوى السالمة و
 

منهجيات تقييم لثالثة عناصر رئيسية يف جمـال حتسـني األداء املـروري             يتضمن هذا الدليل    
 :للشوارع والطرقات وهي

  :تالسيارامنهجية تقييم مواقف  .١
 

وهي تشرح بعض التعريفات األساسية املتعلقة باملواقف والطرق املختلفة لعملية مجع البيانـات             
 منهجيـة لتقيـيم     كما تقدم  ،هلا إجراء التقييم اهلندسي واملروري      ليتميارات  اخلاصة مبواقف الس  

 . الوضع املروري واهلندسي لتلك املواقف
 

 :للتقاطعاتمنهجية تقييم األداء املروري  .٢
 

وهي تشرح بعض التعريفات األساسية اخلاصة باإلشارات الضوئية وأزمنتها والسعة ومستويات           
 منهجية هذا التقييم ابتداًء     كما تقدم  ، لعملية تقييم أداء التقاطعات    اخلدمة وتضع األساس النظري   

 أنـواع البيانـات   ،  لكل تقاطع  من ماهية البيانات امعة والالزمة لعملية التقييم، طرق جتميعها        
 عملية التقييم باسـتخدام أحـد       إضافة إىل شرح  ) ضوئيةالشارات  اإلهندسية، مرورية وبيانات    (

 .اتتقاطعالحتديد مستوى اخلدمة وزمن التأخري على كيفية  بذلك وخلاصة االربامج اهلندسية
 

 :املدنمنهجية حتسني السالمة املرورية يف  .٣
 

وفيها يتم شرح دليل اإلرشادات املتعلق باللوحات اإلرشادية وأمـاكن تواجـدها وتركيبـها              
 مواقع خطوط   الت،الوصوأبعادها، اإلرشادات اخلاصة مبعابر املشاة عند التقاطعات ويف منتصف          

 إضـافة إىل    التقـاطع،  بداية واية املواقف اجلانبية من وإىل        املشاة،التوقف للسيارات قبل معابر     
 .اخلطرةالسرعة وحتليل املواقع دئة مطبات 

 

ات الـيت   صدار الوزارة أن يكون هذا العمل، إجنازاً آخر يضاف إىل قائمة األدلة واإل            وتأمل
 اً األمانات والبلديات واملهتمني لتكون عون     ي يف متناول يد مهندس    ا لتكون عدادهإدأبت الوزارة على    

 . املهين على أسس علمية واضحةهميف أداء واجبهلم 
 

 ...هللا من وراء القصدا و
 

                                                                      وكيل الوزارة للشؤون الفنية
 

                                                    عبد العزيز بن علي العبد الكرمي                 
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 مقدمة عامة -١
بنية وجتهيـزات الطـرق،   : داء املروري للشوارع والطرقات على جمموعة من العناصر من أمهها         يعتمد األ 

جتهيزات وأساليب التحكم بالتقاطعات، جتهيزات املشاة، مواقف املركبات، أنظمة النقل العام، جتهيزات السـالمة       
ا حددت من خـالل      على املواقف والتقاطعات والسالمة أل     ولكن مت التركيز يف هذه الدراسة     ". اخل... املرورية،

 ).TOR(الشروط الفنية للدراسة 
إىل إعداد أنظمة وتعليمات متكاملة تشكل       "ت حتسني األداء املروري للشوارع والطرقا     "دف دراسة   

قيـيم وحتسـني    منهجيات عمل واضحة لتمكني أمانات املدن يف اململكة العربية السعودية من القيام بعمليـات ت              
 :متّ تنظيم العمل يف الدراسة وفق احملاور التاليةوقد . األوضاع املرورية يف مدن اململكة

وتتناول دراسة حجـم الطلـب علـى مواقـف          ، حصائية لتقييم مواقف السيارات داخل املدن     إدراسة   -
، Parking Supply لسـيارات ومقارنته مع العرض املتوفر ملواقـف ا ، Parking Demandالسيارات 

واخلروج مبنهجية لتقييم مواقف السيارات من حيث مالءمتـها         . باإلضافة للتحليل اهلندسي هلذه املواقف    
 .للطلب على املواقف

 .دراسة مناذج تقييم أداء التقاطعات داخل املدن -
ووضع معايري السـالمة املروريـة     ، م متطلبات السالمة املرورية للشوارع والطرقات     ييحصائية لتق إدراسة   -

 .داخل املدن
 .ذوي االحتياجات اخلاصةإعداد دراسة حول حتقيق متطلبات  -
وذلك من منظـور نقـل      ، دراسة الستعراض وحتليل األساليب املستخدمة ذات الصلة بالسالمة املرورية         -

 . التقنية من الدول املتقدمة وتطوير املمارسة القائمة
 املقـدم بـني     ت الناجتة عن الدراسة يف هذا الـدليل       متّ عرض املنهجيا  ، باإلضافة للتقرير النهائي للدراسة   

ل أداة مساعدة ملهندسـي األمانـات        من الوزارة يف تقدمي دليل عمل مبسط وواضح يشكّ          وذلك رغبةً  ،أيديكم
 :اليت تشملوالبلديات للقيام بعمليات التقييم املروري 

  Parking Supply اقف السياراتتقييم مواقف السيارات داخل املدن من حيث كفاية العرض املتوفر ملو -
 .باإلضافة للتقييم اهلندسي هلذه املواقف، Parking Demandحلجم الطلب على مواقف السيارات 

 .تقييم األداء املروري للتقاطعات داخل املدن -
 .تقييم أهم متطلبات السالمة املرورية داخل املدن -

 
 
 



 ٢

 منهجية تقييم مواقف السيارات -٢
 مقدمة ١-٢

اً توفر املواقـف أمـر     يعدإذ  ، قف السيارات أحد مناذج استعماالت األراضي األساسية يف املدن         موا عدت 
املنـاطق  ، وذلك ينطبق على كل من مناطق األعمال والنشاطات التجارية        ،  بالنسبة ملستخدمي السيارات   اًأساسي

لسيارات يف كل أنـواع املنـاطق       ميكن مالحظة مشاكل مواقف ا     .و املناطق الترفيهية  ، املناطق السكنية ، الصناعية
، املشـايف ، املالعـب ، مراكز التسوق الكـبرية  ، كمراكز املدن ، والفعاليات اليت حتوي تركيزاً للنشاطات البشرية     
 .ت تتفاقم بازدياد حجم املدناويالحظ بشكل عام أن مشاكل مواقف السيار

 
وذلك نتيجة للكثافة   ، لوقوف السيارات تعاين مراكز املدن من عدم القدرة على توفري املساحات الكافية           

جوم املرورية الكبرية اليت يتم جذا إىل منطقة حمدودة املسـاحة           احلوبالتايل  ، الكبرية يف حجم النشاطات البشرية    
وهـو أن هـذه     ،  أمر آخر يزيد من أمهية توفري املواقف يف مراكز املدن           باملقارنة مع حجم النشاطات فيها،     نسبياً

و يعود ذلك لتأثريها على     .  يف عملية ختطيط النقل    مهماًًاليت تلعب دوراً    ، عادة اية لرحالت العمل   املراكز تشكل   
باإلضافة لكون رحالت العمل أكثر حساسية للكلفة ولبدائل        ، مشاكل االزدحام وتلوث اهلواء   ، االقتصاد واتمع 

ت يف مراكـز    اة اليت متّ إيالؤها ملواقف السيار     ومن هنا تنبع األمهي   . النقل العام مقارنة مع مواقف رحالت التسوق      
والبحث عن بدائل لتخفيف االعتماد على السيارات اخلاصة مـن جهـة            ، املدن يف كثري من مدن العامل من جهة       

 .وذلك للسيطرة على املشاكل املتزايدة ملواقف السيارات يف املدن، أخرى
 

.  أساسي على مواقف السيارات احملاذية لألرصفة      يتم االعتماد يف املناطق السكنية بشكل     ، من جهة أخرى  
فإن هذا النمط اليكفي الحتـواء      ، وعلى الرغم من السعة الكبرية اليت تقدمها الطرق والشوارع لوقوف السيارات          

مع ازدياد معدالت ملكية السيارات واعتبارها وسـيلة النقـل          ، كل السيارات باألخص يف املدن الكبرية املزدمحة      
 . األساسية
، ولتوفري متطلبات وقوف السيارات اليت تشكّل عنصراً أساسياً يف نظم النقل احلاليـة            ،  ظل كل ماسبق   يف

 Parking Demand and تربز احلاجة لتنظيم ومراقبة مستويات العرض والطلـب علـى مواقـف السـيارت    

Supply ، والبحـث عـن   ، ولوضع خطط مستقبلية ملواقـف السـيارات  ، وذلك لتقييم أداء عمل هذه املواقف
 .استراتيجيات لتشجيع نظم نقل بديلة عن السيارات اخلاصة

 
 :تتناول منهجية تقييم مواقف السيارات بالتفصيل مايلي

 .مجع البيانات الالزمة لعملية التقييم -
 
 



 ٣

 :ويشمل، تقييم الوضع املروري ملواقف السيارات -
 .حساب املدد الزمنية لوقوف السيارات .١
 .مشغولية مواقف السيارات .٢
 .معامل استخدام املوقف الواحد .٣
 .سعة املواقف املوافقة ملدة الوقوف الوسطية .٤

 .التقييم اهلندسي ملواقف السيارات -
البد من تناول أهم نتائج الدراسة فيما يتعلـق مبواقـف           ، لكن قبل احلديث عن منهجية تقييم مواقف السيارات       

 .السيارات
 

 ملخص عن نتائج حتليل مواقف السيارات  ٢-٢
 يف مدينـة الريـاض   Parking Demand يف إطار هذه الدراسة مقارنة الطلب على مواقف السيارات متّ

خلُصت الدراسـة  وقد . Parking Supplyمع العرض املتوفر من مواقف السيارات ، باإلضافة لتسع مدن أخرى
 :إىل النتائج العامة التالية

لطاقة االستيعابية مل املواقف املدروسـة  أقل من ا Parking Demand أن الطلب على مواقف السيارات -
Parking Supplyتتسع املواقف اليت متت دراستها لعدد مـن  ، مبعىن آخر.  يف املواقع اليت تناولتها الدراسة

السيارات اليت تتوقف لفترة زمنية موافقة ملدد الوقوف الوسطية اليت متّ حساا يفوق عدد السيارات الـيت                  
، هذا ينطبق على أغلب املساحات املخصصة للوقـوف       . ل موقع من مواقع الدراسة    تستعمل املواقف يف ك   

 . ال ينطبق على مواقف جوار الرصيف هذالكن
. وذلك لكل موقع على حدة    ، تفاوتت نسب مشغولية كل نوع من أنواع املواقف يف املساحات املخصصة           -

      كمدد التوقف و عامل اسـتعمال املوقـف         ،خدمت يف التقييم  كذلك األمر بالنسبة لبقية املتغريات اليت است 
إذ أنه على الرغم من كفاية عدد املواقف الكلية حلجم الطلب على التوقف يف مسـاحة خمصصـة                  . الواحد
إالّ أن توزع هذا الطلب على خمتلف أنواع املواقف مل يكن متناسباً مع عدد املواقف املتوفرة لكل                 ، للوقوف
مما جيعل  ، ذب اجلزء األكرب من عدد السيارات اليت تتوقف يف املوقع         تجتإذ وجد أن املواقف السطحية      . نوع

) حتت أرضـية (هذه املواقف تعاين من نسب مشغولية ومعامالت استخدام عالية مقارنة مع املواقف السفلية            
التجهيز اهلندسي اجليـد     الطلب العايل للوقوف يف املواقف السطحية و       مناليت تبقى شبه فارغة على الرغم       

 .لمواقف السفليةل
 اليكفي لتلبية Parking Supply املشكلة بالنسبة للمساحات املخصصة للوقوف أن عرض املواقف ليست -

، بل يف طريقة استعمال املواقف من قبـل السـائقني  ، Parking Demandالطلب على مواقف السيارات 
ىل مشاكل تتعلق بـإدارة مواقـف       باإلضافة إ ، أقرب ما ميكن من بوابات املنشأة املقصودة       وميلهم للوقوف 

ال يـتم   إدارة مواقف السيارات تعىن بكيفية تشجيع أو إجبار السائقني على استخدام مواقـف              . السيارات



 ٤

وذلك عن طريق جمموعة من اإلجـراءات       ، )خصوصاً يف أوقات ذروة استخدام املواقف      (استخدامها حالياً 
 حتديد  ،هذا التقييد يشمل حتديد أزمنة استخدام املواقف      ، واقف الستعمال امل  اً أو جزئي  اً كلي اًاليت تشمل تقييد  

 . أو فرض مقابل مادي لقاء التوقف،مستخدمي املواقف
وكثافة توضع  ، نتيجة امتدادها اجلغرايف من جهة    ،  على التوقف  ٍلتعاين من طلب عا   مواقف جوار الرصيف     -

 من مواقـف جـوار      )نسبة للمنشآت املُخدمة   (مقارنة مع العدد القليل   ، الفعاليات املخدمة من جهة أخرى    
 جداً للمشغولية يف مواقف جوار األرصفة تفوق بكثري         ٍة عالي ٍب نسب  وجود وقد لوحظ  ،الرصيف اليت ختدمها  

مما يأخذ حيزاً من الشوارع     ، ف غري النظامي يف هذه املواقف     قوذلك نتيجة التو  . طاقتها الستيعاب السيارات  
 الضوء علـى    تسليط وهذا يتطلب  ،ويزيد من احتماالت وقوع احلوادث    ، ن سعتها وبالتايل يقلل م  ، ااورة

 مـن   والتعاون مع شرطة املرور ملنع الوقوف غري النظامي       ، ضرورة البحث يف زيادة عدد املواقف من جهة       
 .      جهة أخرى

 وقوف قصـرية    نسبة كبرية من حجم الطلب على مواقف السيارات يف املواقع اليت متت دراستها هو ألمناط               -
أو سـيارات   ، سيارات أجرة (زيل الركاب   ـ السيارات اليت تقوم بتحميل وتن     وهي).  دقائق فما دون   ١٠(

تدخل إىل املساحات املخصصة ملواقف السيارات دون أن تستخدم املواقـف           ) تقوم بوظيفة سيارات األجرة   
ويعطي انطباعـاً   ،  السيارات من جهة   مما يسبب إعاقة لبقية   ، لكنها تشغل حيزاً من مسارات املواقف     ، فعلياً

هذا االنطباع اخلاطئ يثين بعض السائقني عن البحث عن موقف (بوجود ازدحام يف املواقف من جهة أخرى 
مواقـف  باإلضافة لعدد مـن     ، ذه السيارات من األمهية مبكان جتهيز مسارات خاصة هل      فإنه  لذلك  ). فارغ

 حبيـث ال  )  مع حجم املنشأة املخدمة ونسبة هذه السـيارات        يتناسب(القريبة من البوابات    ت  قالتوقف املؤ 
مما يؤمن التصريف السريع واآلمـن هلـذه        . تتعارض حركتها مع حركة السيارات اليت تبحث عن مواقف        

 . من جهة أخرى عن مواقف فارغةاليت تبحثتاحة فراغ أكرب لبقية السيارات إالسيارات من جهة و
 ميل السائقني الستخدام املواقـف      وهذا ما يربر  ، قصرية يف مدن اململكة   تنتشر أمناط التوقف ال   ، بشكل عام  -

إذ أن  ، )التحت أرضية (لذلك جيب إعادة النظر يف بناء املواقف السفلية         . ومواقف جوار الرصيف  ، السطحية
 .هذه املواقف تبقى شبه فارغة على الرغم من مناسبتها هندسياً

خصوصاً املساحات  ، ات اهلندسية لتصميم وتنظيم مواقف السيارات     ضرورة التأكيد على أمهية مراعاة املتطلب      -
وذلك لضمان فعالية تشغيل هذه املواقف مـن        ، كذلك ختطيط مواقف جوار الرصيف    ، املخصصة للوقوف 

 .وتأمني متطلبات السالمة املرورية من جهة أخرى، جهة
 

         مواقـف  . ا على كل جوانـب النقـل      البد من التأكيد على أمهية سياسات واستراتيجيات النقل و تأثريا
وعنصراً أساسياً يف بداية واية     ، بل إا تعترب عنصراً أساسياً من نظام النقل الكلي        ، السيارات ليست استثناًء لذلك   

 . املعتمدة على السيارات اخلاصة) بأنواعها(كل الرحالت 
 



 ٥

 على السيارات اً كلي تعتمدة التزال حىت اآلن سياسات النقل املوجودة يف اململكة العربية السعودي      فإن  ، بشكل عام و
،  كل أنـواع الـرحالت     أطرافمما خيلق حاجة متعاظمة ملواقف السيارات يف        ، اخلاصة كوسيلة النقل األساسية   

، لذلك فاحللول اليت ميكن طرحها هي حلـول قصـرية األمـد           .  مع ارتفاع معدالت ملكية السيارات     خصوصاً
 . ايد على املواقفالتستطيع أن تليب الطلب املتز

 تأسيس خـدمات    يفيف دعم قطاعات النقل العام وتشجيعها       ، كما أثبتت اخلربات والتجارب العاملية    ، يكمن احلل 
وتقييـد اسـتعمال    ، متطورة وعالية املستوى حبيث تشكّل منافساً جذاباً للسيارات اخلاصة        ، نقل مجاعي متنوعة  

 . ونية للحد من االعتماد الكبري عليهاالسيارات اخلاصة عن طريق إجراءات مالية وقان
، توجه التمويل باجتاه إنشاء بىن حتتية للنقل اجلمـاعي        ، هذا يتم عن طريق تبين سياسات نقل على مستوى اململكة         

 .خاصة يف املدن، على حساب بناء املزيد من الطرق السريعة واجلسور ومواقف السيارات
ومنهجية تقييم  ، منهجية تقييم الوضع املروري ملواقف السيارات      إىل   منهجية تقييم مواقف السيارات   تقسم  
بيانات املناسـبة   ل لعمليات مجع ا   اً تفصيلي اً يتضمن كل جزء من هذه املنهجية شرح       . هلذه املواقف  الوضع اهلندسي 

 .إلجراء عمليات التحليل ملا هلذه العمليات من تأثري على نتائج عملية التقييم
 .  املتعلقة مبواقف السياراتتعريف بعض املصطلحاتتطرق بشكل سريع إىل لكن قبل ذلك البد من ال

 

 تعريفات أساسية ٣-٢
 وهي جزء ال يتجزأ من نظـام النقـل        ، ياراتـات للتخزين املؤقت للس   ـهي حمط  :مواقف السيارات  •

 .الكلي
نوع هو عدد املواقف اليت جيب تأمينها خلدمة :  Parking Demand الطلب على مواقف السيارات •

وذلك ضمن الظروف املؤثرة يف الطلب على املواقـف         ، تاأو عدة أنواع من مستخدمي مواقف السيار      
 ).متضمنة كلفة الوقوف يف حال وجودها(
 مبسـار   ةمتصل، متضمنة فراغاً كافياً لفتح األبواب    ،  هو مساحة كافية تتسع لعربة     :موقف سيارة واحدة   •

 .و ال تتضمن مساحة مناورة، جماور
) جتـوال (تستخدم لدوران   ، ضمن املساحة املخصصة ملواقف السيارات    ) ممرات(هي فراغات    :تاملسارا •

 . السيارات داخل املوقف
 للرصيف   حماذٍ ٍلكقد تستخدمها السيارات للوقوف بش    ووهي األكثر انتشاراً    : املواقف ااورة لألرصفة   •

قد  ،ع ااور وحجم املرور عليه    أو عمودي عليه أو بشكل مائل وذلك متعلق بعوامل تشمل عرض الشار           
  :املواقف ااورة للرصيفتكون 

 ).متاحة لالستخدام يف مجيع األوقات دون كلفة(غري مقيدة  .١
 ).مايه أو كلأو بكلفة حمددة، متاحة خالل زمن حمدد(مقيدة  .٢
 



 ٦

رق يتم ختصيصها وتنظيمها    هي عبارة عن مساحات خارج الط      :مساحات خمصصة كمواقف للسيارات    •
تتألف ، ليها بواسطة بوابات تربطها بالشوارع ااورة     إيتم تنظيم اخلروج والدخول     ، لسياراتاقف ل كمو

مساحات املواقف هذه هلـا عـدة       . أفقية أو مائلة  ، )عمودية(من فراغات املواقف اليت قد تكون رأسية        
 :   أشكال

 
 .)على سطح األرض (مواقف سطحية .١
 تكون قد : ذات بنية إنشائية، مواقف مسقوفة .٢

 فوق األرض •
 حتت األرض  •
 طابقية •

 .سوف يتم اآلن تناول منهجية تقييم مواقف السيارات بالتفصيل
 

  مجع البيانات٤-٢
 .ياراتـلتقييم اهلندسي ملواقف السالبيانات الالزمة ل  و الالزمة لعملية التقييم املروريم التمييز بني مجع البياناتيت
 

 املروري ملواقف السيارات متقييل مجع البيانات الالزمة ل١-٤-٢
 : وفق اخلطوات التاليةمراحل مجع البيانات الالزمة للتحليل املروري ملواقف السياراتميكن تنظيم 

 
 ملواقف املتاحة يف املواقف املدروسةاعدد معرفة  -١

  أنـواع  وذلك لكل نوع من   ، معرفة عدد املواقف املتاحة يف املوقع املدروس عن طريق العد اليدوي          جيب  
يف حال عدم وجود ختطيط     ). أو طابقية ، حتت أرضية ، مواقف سطحية ، جوار الرصيف (ملواقف يف حال وجودها     ا

يتم يف هذه احلالة حساب عدد املواقف عن طريق تقسيم األطوال املتاحة للتوقف على األبعـاد                ، أرضي للمواقف 
  وذلك حسب نـوع املواقـف      بل الوزارة الدنيا املسموحة للمواقف الواردة يف اشتراطات املواقف املنشورة من ق         

هذا الطول متغري بالنسبة للمواقف املائلـة وذلـك         ،  متر للمواقف العمودية   ٢,٥للمواقف املوازية و     أمتار ٦,٥(
 ).حسب زاوية امليالن

 
 حتديد وقت التعداد ومدته عن طريق تعدادات جتريبية -٢

ملية تتطلب جهود كادر بشري مـدرب       عملية مجع البيانات هي عملية مكلفة بشكل عام ألن هذه الع          
ألنـه مـن الصـعب      ،  وسيلة آلية جلمع املعلومات هلذا النوع من البيانات        ةوجد أي توال، لعدد من ساعات العمل   

 . االعتماد على تصوير لوحات تسجيل السيارات اخلارجة والداخلة



 ٧

ختصـار  او ،ناتع البيا مجعملية   ختفيض اجلهد املبذول يف      و،  احلصول على بيانات ذات مصداقية     وبغرض، لذلك
 للطلـب علـى     وة الـذر  ساعات وأيام يتم حتديد توقيت للتعداد يوافق       ،مدة عملية مجع البيانات وبالتايل كلفتها     

 .  يف املوقع املدروسالتوقف
وذلـك   (يتم هذا عن طريق إجراء تعدادات جتريبية لعدد السيارات الداخلة واخلارجة من وإىل مواقف السيارات              

ات زمنية متقطعة قدرها نصف ساعة يف األوقات اليت يتوقع أن تكون فيها ذروة وذلك بنفس طريقة التعـداد                   لفتر
واليوم الذي تكون فيه    ،  وذلك ملعرفة وحتديد توقيت الذروة اليومية      ) التالية اخلطوةاليت سيتم شرحها يف     التفصيلي  

يف اليوم والزمن الـذي     (  يف وقت الذروة األسبوعية      وذلك إلجراء التعداد املروري التفصيلي    ، الذروة األسبوعية 
 ). ميكن  على التوقف يف املوقع املدروس أكرب ماالطلبيكون 

مدة وتوقيت التعداد تعتمدان بشكل أساسي على طبيعة        . بعد ذلك ميكن حتديد توقيت إجراء التعداد ومدته الزمنية        
فمواقف املنشآت احلكومية على سبيل املثال ستكون       ، املنشأةوطبيعة النشاطات البشرية يف هذه      ، املنشأة املستخدمة 

 متتد عرب فتـرة الـدوام       ملواقف هذا النوع من املنشآت    حصر البيانات املرورية    وبالتايل  ، يف الغالب مزدمحة صباحاً   
واقـف  يف م بينمـا   ، مواقف املناطق السكنية تعاين من ذروة خارج أوقات الدوام الرمسي         . الرمسي بالكامل تقريباً  

يتم حتديد مدة احلصر عموماً اعتماداً على التعدادات التجريبيـة          .  غالباً ما تكون الذروة مسائية     ،األسواق التجارية 
 والبأس من االستعانة مبالكي ومستخدمي املواقف ملعرفة أوقات الذروة بشكل           .حبيث تغطي مدة الذروة بالكامل    

 .تقرييب
 

د املروري املوافقة لذروة استخدام مواقف السيارات املدروسة عـن طريـق            بعد القيام بتحديد توقيت ومدة التعدا     
    .يتم إجراء التعداد تعدادات جتريبية

 
  ملواقف السيارات املدروسة التفصيلي املروريإجراء التعداد -٣

 :يتم التعداد باتباع اخلطوات التالية
،  املوجودة قبل التعداد   حات السيارات لوجيب تسجيل بيانات    ، قبل بدء التعداد املروري التفصيلي مباشرة      .١

 باستخدام االستمارة املوضحة بالشـكل      وذلك، دخلت مع بداية التعداد   قد  أا   فيما بعد    ضيفترواليت س 
 .  يف امللحق)١(رقم 

  
وذلك لتمييزهـا عـن   ،  أو أي منفذ للمواقف )وار الرصيف جواقف  مل  البلوكات يف حا  (ترقم البوابات    .٢

 .بعضها
 

 
وذلـك  ،  يف امللحق  )١(التعداد املروري التفصيلي باستخدام االستمارة املوضحة بالشكل رقم         يتم إجراء    .٣

 . من قبل أشخاص يتم تدريبهم مسبقاً



 ٨

يتم توزيع األشـخاص علـى       خمصصة للوقوف    ات مساح اليت تكون على شكل    مواقف السيارات    ةيف حال 
     بيانات  على االستمارة    ن زمن بداية التعداد    م ءاً بد ل كل منهم  بوابات املساحة املخصصة للوقوف حبيث يسج

 . باإلضافة لتسجيل زمن الدخول أو اخلروج، )أو خارجة(لوحة كل سيارة داخلة 
ينصح بتخصيص شخص لتسجيل بيانات السـيارات       ، البوابة خمصصة للدخول واخلروج معاً    كانت  يف حال   

 .وشخص آخر لتسجيل بيانات السيارات اخلارجة، لداخلةا
 مـن    بيانات كل نـوع     بني فصلالو ،إدخاهلا إىل احلاسب ومن مث حتليلها     ،  جتميع البيانات  يف عمليات يراعى  

.  وذلك عن طريق استمارة منفصلة جلمع البيانـات        )جوار الرصيف ، سفلية، مواقف سطحية (أنواع املواقف   
يانـات السـيارات    ن احلصول على ب   ن سيقومون جبمع املعلومات بشكل يؤم     ييتم ذلك بتوزيع األشخاص الذ    

الداخلة واخلارجة لكل نوع من أنواع املواقف بشكل منفصل عن بيانات السيارات اليت تـدخل أو ختـرج                  
 وذلك كي يكون باإلمكان حتليل كل نوع من املواقـف            )١شكل رقم    ( األنواع األخرى للمواقف   إىل/من

  .واقفمن أنواع املنوع على حدة بغرض التمييز الدقيق لطريقة استعمال كل 
 السيارات الداخلة أو اخلارجة لنوع      من عد ن كالً منهم    فني بالتعداد بشكل ميكّ    األشخاص املكلّ  وضعيتم  إذاً  

 .املواقفمن واحد 
 
عندئذ يخصص عدد من املواقف املتجاورة      ، )توجد بوابات  ال(يف حال كانت املواقف جماورة للرصيف        .٤

لوكات متوافقة مع بلوكات املباين يف موقع الدراسـة لكـل            املنطقة إىل ب   تقسمأو   )اً موقف ١٥ إىل   ١٠(
،  كل سيارة تقوم بالتوقف يف املوقف      ة لوح شخص مشارك يف التعداد كي يقوم مبراقبتها وتسجيل بيانات        

 . أوتغادره
 
واليت سيتم  ، السيارات اليت بقيت بعد اية التعداد      لوحات   يتم مباشرة تسجيل بيانات   ، بعد انتهاء التعداد   .٥

 ).  ١(وذلك باستخدام االستمارة املوضحة بالشكل رقم ، تبارها على أا خرجت يف ايتهاع
 



 ٩

 
 
 
 

 يوضح مثاالً عن الفصل بني بيانات خمتلف أنواع املواقف ). ١(شكل رقم 
 
 

  مجع البيانات الالزمة للتقييم اهلندسي ملواقف السيارات٢-٤-٢
ـ      ،  ملواقف السيارات  يتم مجع البيانات الالزمة للتحليل اهلندسي      حة وذلك باسـتخدام االسـتمارة املوض

 املواصفات الفنية املعتمدة يف هذه االستمارة مستقاة من االشتراطات الفنية ملواقـف             ، يف امللحق  )٢(بالشكل رقم   
يوضـح   باإلضافة لرسم كروكي هندسـي للمواقـف         ، لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية     ةالسيارات املعتمد 

 : مما يليح هذا الكروكي اهلندسي يوض،نوع من أنواع املواقفة لكل  اهلندسيالتفاصيل
 .شكل وأبعاد فراغات مواقف السيارات -
 .وعالقتها مع الشوارع احمليطة باملواقف،  و طريقة استعماهلااتعرض البواب -
 .أبعاد املسارات وطريقة استعماهلا -
 .على الكروكي يف حال وجودها... نيةرسااخلصدات امل، طباتامل، زيل شاخصات الداللةـتن -

 منفصلة وذلك وفقاً ألرقام  Excelفصل بيانات كل نوع من أنواع املواقف يف صفحة
 فالبوابات املؤدية لتلك املواق



 ١٠

  هـذه  سار مـن  املومدى استمرارية   ،  يف حال وجودها   ذوي االحتياجات اخلاصة  عدد ومواصفات مواقف     -
مةاملواقف إىل بوابات املنشأة املخد . 

- ب   ايـة    ، يف حالة مواقف جوار الرصيف    (صة للمواقف عن أقرب تقاطع      عد بوابات املساحة املخصبعد بداية و
 ).واقف عن أقرب تقاطعامل

عالقة املساحة املخصصة للمواقف مع الشوارع واألبنية       ، ظروف اإلضاءة ، قع خمتلف أنواع العوائق   اتوثيق مو  -
 .احمليطة باملواقف

 
 بغرض تقييم الوضع املروري   تبدأ عملية حتليل هذه البيانات        ومن مث  ،كملتقد است  عملية مجع البيانات     ذا تكون 

 . السيارات املدروسةواهلندسي ملواقف
 

 منهجية تقييم الوضع املروري ملواقف السيارات ٥-٢
      يتم إدخـال هـذه البيانـات إىل        ، مة هلذا الغرض  بعد مجع البيانات املرورية باستخدام االستمارة املصم

 . Excelاحلاسب اآليل عن طريق استخدام برنامج 
م اإلدخال باستخدام منوذج رقمـي لـنفس االسـتمارة           يت ، امكانية معاجلة البيانات و عرضها بسهولة      ذلكيتيح  

 منفصلة Excelيف صفحة   (كل بوابة على حدة     بيانات  بعد إدخال   . املستخدمة يف مجع البيانات املرورية للمواقف     
 يتم جتميع البيانات يف جدول واحد     ،   يف حالة املساحات املخصصة للتوقف     ))١ (ل رقم ككما هو موضح يف الش    

 : مع مراعاة)واع املواقفلكل نوع من أن(
هو مبني  كما  ،  جهة من اجلدول   منهاكل  ل(السيارات اخلارجة   بيانات  السيارات الداخلة و  بيانات  الفصل بني    -

 ). يف امللحق)١( املوضحة بالشكل رقم يف االستمارة
 تـؤدي   أي أن هذا التجميع يطبق على بيانات البوابات اليت        ، الفصل بني بيانات كل نوع من أنواع املواقف        -

وذلك كي يكون باإلمكـان     ) مواقف سطحية أو سفلية أو مواقف جوار الرصيف       (لنوع واحد من املواقف     
بغرض التمييز الدقيق لطريقة استعمال كل نوع من أنواع املواقف، يف           ، حتليل كل نوع من املواقف على حدة      

باين على حـدة للحصول على     حال مواقف جوار الرصيف يتم حتليل كل املواقف اليت تقع أمام كل بلوك م             
مستوى من التفصيل ميكّن من فهم طريقة اسـتعمال املواقف بالعالقة مع املنشــآت املخدمـة األقـرب              

 )).٢(الشكل رقم ( 
 

  
 
 



 ١١

 
 

 

 
 جتميع بيانات دخول وخروج السيارات لنفس نوع املواقف). ٢(الشكل رقم 

 
املواقـف ليسـت   كون يف حال ، أو كل بلوك(ن أنواع املواقف بعد ذلك تبدأ عملية التقييم املروري لكل نوع م    

 :متر عملية التقييم املروري باملراحل التالية). بل هي مواقف جوار رصيف عادية، مساحات خمصصة للوقوف
 

  حتليل املدد الزمنية لوقوف السيارات ١-٥-٢
مدة الوقوف الوسـطية    . راتسياالقف  ا مو  موقف حمدد من   سيارة متوقفة يف  كل  وهي املدة اليت تقضيها     

 . الزمن الذي تقضيه كل سيارة من السيارات اليت استخدمت مواقف السيارات خالل مدة احلصرمعدلهي 
عادة توقـف   ). طويل، متوسط،قصري( يف حتديد منط وقوف السيارات       عة املنشأة املخدمة دوراً أساسياً    تلعب طبي 
 .ت املوظفني طويالًاينما يكون وقوف سيارب، يكون قصرياً) مراجعني أو زبائن (الزائرين 

باتباع اخلطـوات   وذلك  ، تتم معاجلة البيانات للحصول على مدة التوقف لكل سيارة         ، Excelمن خالل برنامج    
 :التالية
زمـن  ( ترتيب البيانات وفرزها حبيث تكون بيانات دخول كل سيارة و بيانات خروجها على نفس السطر                 -١

 مـن مثّ    ،)فرز (Sort وذلك باستخدام أمر     )السيارات اتلوحل  متطابقة بياناتإىل  افة  باإلض، الدخول واخلروج 
جيب ، لنتمكن من ذلك   (حتسب آلياً املدة الزمنية لبقاء كل سيارة يف املواقف بطرح زمن الدخول من زمن اخلروج              

ة وذلك حىت يتمكن    يف أعمدة منفصل  ، ٠٤:٣٠مثالً  ، أن تكون أوقات الدخول واخلروج مكتوبة بنظام الساعات       
 . )اً حسابياً طرحيسمن التعرف عليها كأزمنة وبالتايل اجراء عملية طرح لألزمنة ول Excelبرنامج 

 .)٣الشكل رقم  ( ترتيب جدول البيانات تصاعدياً حسب مدد الوقوف-٢

وع من نفس الن ة ل ات المؤدي ل البواب ات السيارات من آ تجميع بيان
المواقف مع الفصل دائمًا بين السيارات الداخلة والسيارات الخارجة 



 ١٢

 

 
 ترتيب وفرز بيانات كل نوع من املواقف حلساب مدد التوقف). ٣(الشكل رقم 

 
 ١٠-٠وقـوف   (دقـائق    ١٠نف مدد الوقوف حسب جماالت زمنية متدرجة خبطوة مقدارها           بعد ذلك تص   -٣

ومن مثّ يسجل تكرار عدد السيارات لكل فئـة زمنيـة للمـدد،             ، ....) دقيقة ٣٠-٢١،  دقيقة ٢٠-١١، دقائق
لسيارات املتوقفة  باإلضافة حلساب تكرار السيارات املتوقفة يف كل فئة زمنية ونسبة هذا التكرار إىل العدد الكلي ل               

 ).)٤(الشكل رقم ، وذلك لكل نوع من أنواع املواقف(
 

 )٥(شـكل رقـم     (متثّل نتائج هذه املرحلة مبخططني بيانيني األول لعدد السيارات املتوقفة املوافق لكل مدة زمنية               
 )٦(شكل رقـم     (والثاين لنسبة السيارات املتوقفة يف كل جمال زمين من عدد السيارت الكلي           ) يوضح مثاالً لذلك  
 ). يوضح مثاالً لذلك

وغريها من املعايري اإلحصائية    ، االحنراف املعياري لبيانات مدد الوقوف    ، كذلك يتم حساب مدة الوقوف الوسطية     
  .Excelاليت تصف بيانات املدد الزمنية للوقوف وذلك بشكل آيل ضمن برنامج 

اليت تقضيها السيارات   ) فأمناط التوقّ (ن حيث املدد الزمنية     يمكّن هذا التحليل من تقييم آليات استخدام املواقف م        
 .مجالية للمواقف خالل فترة احلصريف املواقف وبالتايل انعكاس هذه املدد على السعة اإل

 

ل روج آ ول وخ ات دخ بيان
 سيارة على نفس السطر

ل وف آ دة وق اب م حس
ن  يارة وم بس م ترتي  ث

اداً  ل اعتم دول بالكام الج
على القيم التصاعدية للمدد



 ١٣

 
 ااالت الزمنية لوقوف السيارات ونسب السيارات يف كل منها لكل نوع من أنواع املواقف). ٤(الشكل رقم 

  
زيل الركاب دون أن تشـغل      ـ دقائق يف املواقف هي سيارات تقوم بتحميل وتن        ١٠قضي أقل من    السيارات اليت ت  

 ٣٠الوقوف متوسط األمد هو للفترات بـني        .  قصري األمد  اً وقوف يعد دقيقة   ٣٠بينما الوقوف ألقل من     ، اقفمو
  . دقيقة٦٠والطويل األمد هو لفترات تتجاوز الـ ،  دقيقة٦٠دقيقة و 
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مواقف نوع واحد من  زمنية يف  مدةعدد السيارات املتوقفة يف كلوضح  يمنوذج عن خمطط بياين). ٥( رقم الشكل

 سياراتال



 ١٤

 

 
  السيارات املتوقفة منوذج عن خمطط بياين يوضح نسبة). ٦( رقم الشكل

 سيارات المواقف نوع واحد من  زمنية يف مدةيف كل 

 
  حساب مشغولية مواقف السيارات ٢-٥-٢

 يف  ٢اجلدول الناتج من اخلطـوة      ( من جدول مدد التوقف املرتب تصاعدياً اعتماداً على هذه املدد            ابتداًء
 :يتم مايلي، ))٣(شكل رقم ، حساب مدد التوقف

بل تقـوم   ، ل مواقف غتش ألن هذه السيارات ال   ،  دقائق ٥السيارات اليت مدد وقوفها أقل من       بيانات   حذف   -١
 دقائق لضمان أن النتائج تتعامل مع       ١٠يتم حذف السيارات اليت تقف دون الـ        مل  ( زيل الركاب   ـبتحميل أو تن  
 ). املدروسة يستخدم املواقفتوقفعلى الممكن أكرب طلب 

معاجلة بيانات السيارات الداخلـة و ترتيبـها تصـاعدياً          تتم  ، انطالقاً من اجلدول الناتج من اخلطوة السابقة       -٢
وذلك لبيانات  (ألمر بالنسبة للسيارات اخلارجة اعتماداً على زمن اخلروج         وكذلك ا ، باالعتماد على زمن الدخول   
 .)٧(شكل رقم كما هو موضح يف ال )كل نوع من أنواع املواقف

مث متثيل  ،  دقائق، تبدأ بزمن بداية التعداد وتنتهي بزمن ايته        ١٠ تقسيم فترة التعداد لفترات زمنية متساوية من         -٣
 . ف هذه الفترة الزمنيةكل فترة زمنية بزمن منتص

 . حساب تكرار دخول السيارات وتكرار خروج السيارات خالل كل فترة زمنية-٤
يتم حساب صايف عدد السيارات املتوقفة يف كل فترة زمنيـة يف            ،  اعتماداً على هذا الشكل يف عرض البيانات       -٥

 . جة من الداخلة يف كل فترة زمنيةوذلك بطرح عدد السيارت اخلار،  دقائق١٠املوقف املدروس وذلك لكل مدة 



 ١٥

 

 
مث السيارات اخلارجة ، ترتيب السيارات الداخلة تصاعدياً اعتماداً على زمن الدخول). ٧(الشكل رقم 

 تصاعدياً اعتماداً على زمن اخلروج وذلك لكل نوع من أنواع املواقف 
 
 مع جمموع   فترة زمنية  للسيارات املتوقفة يف كل      العدد الصايف (ع األعداد الصافية للسيارات املتوقفة تراكمياً        مج -٦

جيب االنتباه  ). زمنيةالفترة  ال للسيارات املتوقفة يف هذه      األعداد الصافية للمدد اليت تسبقها جمموعاً إليه العدد الصايف        
ل بدايـة   بل هي عدد السيارات املوجودة يف املواقف قب       ، اًإىل أن القيمة األوىل هلذا اموع التراكمي ليست صفر        

 إليها عدد السيارات اليت دخلت املواقـف        مضافاً )أي تعترب هذه السيارات كأا دخلت يف بداية التعداد        (التعداد  
 التعداد يعترب أنه خرج يف ايـة        انتهاء بعدكما أن عدد السيارات     . ))٨ (شكل رقم  (فعالً يف الفترة الزمنية األوىل    

 اخلارجة من املواقف عدد السيارات اليت بقيت يف املواقف بعـد ايـة              يضاف إىل آخر قيمة للسيارات     (التعداد
 .اًولذلك تكون القيمة النهائية للمشغولية صفر، )التعداد

لكـل  (على عدد املواقف املتاحة     فترة زمنية    بتقسيم اموع التراكمي لكل      فترة زمنية  حساب املشغولية لكل     -٧
 .١٠٠بضربه بـمئوية نسبة حتويل الناتج لو )نوع من أنواع املواقف

متثّل نتائج املشغولية برسم بياين يعطي املشغولية كنسبة مئوية لعدد املواقف املشغولة يف كل فترة زمنية من العـدد                   
 ). )٩ (الشكل رقم(الكلي للمواقف املتاحة  

 
 
 
 



 ١٦

 
 

 
  لكل نوع من أنواع املواقفجدول حساب املشغولية). ٨(الشكل رقم 
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  ح نسب املشغوليةمنوذج عن خمطط بياين يوض). ٩( رقم لالشك

 سيارات المواقف نوع واحد من يف كل فترة زمنية يف 

يارات دد الس افي ع ص
ي المتوقفة في آل فترة زمنية وع التراآم المجم

افية داد الص داد     لألع  عدد+ عدد السيارات الموجودة قبل التع
  الفترة الزمنية األولىالسيارات الداخلة في



 ١٧

 يف املواقـف     املواقف املشغولة من العدد الكلي للمواقـف املتاحـة         لعدد هي عبارة عن النسبة املئوية       :املشغولية
وكذلك توقيت هذه القيمة من حتديـد       ، ية للمشغولية تمكّن القيمة األعظم  . )لنوع واحد من املواقف   (املدروسة  

مما يعطي فهمـاً أوضـح      ، قيمة الطلب األعظمي على التوقف يف موقف السيارات املدروس وتوقيت هذا الطلب           
 .لطريقة استخدام املوقف

، )Effective Supplyوذلك اعتماداً على مبدأ الــ  % (٩٠ عادةً القصوىنسبة املشغولية ال تتجاوز 
يتم هذا  . وهو ما يسمى بالعرض الفعال ملواقف السيارات      ، ليت تعبر عن وصول املوقف إىل طاقته االستيعابية       وهي ا 

التخفيض يف سعة املوقف لألخذ بعني االعتبار االنطباع اخلاطئ لدى مسـتخدم مواقـف السـيارات يف حـال                
كان لوقوف سيارته معترباً أن كـل املواقـف         نه غالباً لن يبذل جهداً كبرياً يف عملية البحث عن م          إإذ  ، ازدحامها
 .فارغة البعيدة عن البوابات حىت وإن كان هناك بعض املواقف، مشغولة

يف . ، يكون الطلب على هذا املوقف أكرب من عدد املواقف املتاحة          %٩٠عندما تتجاوز مشغولية املوقف     
 Parkingن عرض هذه املواقـف   أكرب مParking Demandهذه احلالة يكون الطلب على مواقف السيارات 

Supply ، مـع    املواقف عن طريق اجراء تعديالت يف الوضع اهلندسي         امكانية زيادة سعة   يف البحث   وعندئذ جيب 
 و علـى  ، احلفاظ على احلدود الدنيا اليت تفرضها اشتراطات املواقف املقدمة من قبل الوزارة لبقية عناصر املواقف              

اقف عن طريق ختصيص املزيد من املساحات املخصصة لوقوف          أو زيادة عدد املو    .ةظروف األمان يف املواقف املعني    
 . املواقف احملاذية للرصيفالسيارات أو

وغريهـا مـن املعـايري      ، و االحنراف املعياري لبيانات املشغولية    ، يتم حساب القيمة الوسطية للمشغولية    
  .Excelشكل آيل ضمن برنامج اإلحصائية اليت تصف بيانات مشغولية مواقف السيارات وذلك ب

 

 Parking Turnoverحساب معامل استخدام املوقف الواحد  ٣-٥-٢
  . خالل فترة زمنية حمددة واحد اليت تتوقف يف موقف املختلفةتاهو عدد السيار :معامل استخدام املوقف
  \الل مدة احلصر  اليت استخدمت املوقف خاملختلفة السيارات جمموع = Turnoverمعامل استخدام املوقف 

 ).                  وذلك لكل نوع من أنواع املواقف(عدد املواقف املتاحة                                           
، يكون هذا املعامل ملواقف األسواق واملراكز التجارية أعلى من قيمته للمنشآت احلكوميـة ومواقـف املـوظفني       

بينما ، ملواقف املوظفني ١,٢ إىل   ١,١ عادة من     هذا العامل  يتراوححيث  ،  أة املخدمة وتعتمد قيمته على طبيعة املنش    
 . يف اليومة مر١١ إىل ٣يف مواقف مراكز التسوق قد يكون من 

 فـإن   بينما يف األسواق  ،  يف اليوم يف حالة مواقف املوظفني      ني خيدم سيارة واحدة أو اثنت     اً واحد اً موقف أنذلك  يعين  
 . يف اليوم الواحدة سيار١١ إىل ٣ املوقف قد خيدم من

 عدد املرات اليت يستخدم فيها املوقف متوسطيعطي هذا العامل فكرة عن كثافة استخدام املواقف عن طريق معرفة          
 .الواحد

 



 ١٨

 سعة املواقف املوافقة ملدة الوقوف الوسطية ٤-٥-٢
قـوف   ملدة تساوي مدة الو    وذلك،  اليت تستطيع الوقوف خالل مدة احلصر       املختلفة عدد السيارات وهي  

 :وتحسب بالعالقة،  خالل مدة احلصرالوسطية يف املواقف املدروسة
N= (Pn*Tc*F)/Td 

N:اليت تستطيع الوقوف يف املوقف املختلفة عدد السيارات . 
Pn:عدد املواقف . 
Tc:مدة احلصر . 
F: ٠,٩٥-٠,٨٥ بني معامل تعديل الوقت الضائع أثناء الدخول واخلروج من املوقف وهو يتراوح. 

Td:مدة الوقوف الوسطية . 
 .تعطي فكرة عن سعة املوقف حتت ظروف تشغيله الراهنة وملدة زمنية تساوي فترة احلصر هذه املعادلة و

تتم مقارنة هذه السعة املوافقة ملدة الوقوف الوسطية مع العدد الكلي للسيارات اليت تسـتخدم املواقـف                 
 اليت تعكس ظروف  يفوق سعة املواقف Parking Demand مواقف السيارات لتقييم فيما إذا كان الطلب على

 .Parking Supply )وذلك باعتبار مدة الوقوف الوسطية يف حساب هذه السعة(وآلية استخدامه 
يتم تقييم كـل نـوع      ، يف حال مواقف السيارات املدروسة حتوي نوعني أو ثالثة من مواقف السيارات           

يتم حساب القيم النهائيـة     . املشغولية وبقية العناصر املرورية   ، لك حبساب مدد الوقوف   وذ، مرورياً بشكل منفصل  
املشغولية العظمى وغريها من النسب إلمجايل املواقف بأخذ املتوسطات احلسـابية للقـيم             ، ملدة الوقوف الوسطية  

 . املوافقة هلذه النسب من نتائج حتليل كل نوع من أنواع املواقف
 

  اهلندسي ملواقف السياراتتقييم الوضع ٦-٢
بل يتعداه إىل تـأمني عمليـة       ، اليقتصر تصميم املواقف على تأمني االستغالل األقصى للمساحة املتاحة        

، إىل املوقف  عملية دخول وخروج السيارات من و      باإلضافة إىل مراعاة األمان يف    ، التوقف بأقل عدد من املناورات    
 .مة وذلك لكل مستخدمي املواقفة املخد إىل املنشأ اآلمن لركاب السياراتو تأمني االنتقال

 : تتضمن املبادئ التصميمية ملواقف السيارات مايلي
 . حارات تباطؤ يف الطرق السريعة ويف طرق اخلدمة بتأمنيتوفري الدخول اآلمن للسيارات إىل املواقف •
 .اليت تستعملهايارات  وغزارة الساملساحة تتناسب مع أعداد وأبعادخروج ب نشاء بوابات دخول أوإ •
 .توفري احليز الالزم للمركبات للبحث عن مكان للمناورة و التوقف ضمن ساحة الوقوف •
 .توفري احليز الكايف لوقوف مركبة مع فتح األبواب •
 .تأمني الوصول اآلمن للمشاة من وإىل املنشأة املخدمة •
• صة لوقوف السياراتتوفري احليز الالزم للمركبات للبحث عن خمارج يف املساحة املخص. 
 . حارات تسارعبتأمنيىل طرق اخلدمة أو الطرق السريعة إتوفري اخلروج اآلمن من ساحة املواقف  •



 ١٩

املرجعية املعتمدة من قبل هذه الدراسة لتقييم الوضع اهلندسي للمواقف هي االشتراطات الفنية للمواقف املقدمة من                
ة الوضع اهلندسي للمواقف باحلدود والقيم الدنيا الواردة يف هـذه           يتم مقارن . قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية    

 :وتشمل، االشتراطات
 . طولم ٥,٥ عرض و م ٢,٥أبعاد دنيا للمواقف العمودية  .١
 . طولم ٦,٥ عرض و م ٢,٥أبعاد دنيا للمواقف املوازية  .٢
 ار الرصـيف  بعد أدىن لبوابات املساحة املخصصة ملواقف السيارات ولبدايات وايات مواقف جـو            .٣

 . عن تقاطعات الطرق الرئيسيةم ١٥  و، عن تقاطعات الشوارع الثانوية أمتار٦مقداره 
 مـع   م ٧,٥  معـاً  و لبوابة الدخول واخلروج   ، م ٣,٥احلد األدىن لعرض بوابة الدخول أو اخلروج         .٤

 .م ٠,٥جزيرة فاصلة بعرض 
 .  م٧,٥ني ذي االجتاه، م ٤,٥احلد األدىن لعرض املسار ذي االجتاه الواحد  .٥
 ومواصفات هذه املواقف واستمرارية مسارها حنـو        ذوي االحتياجات اخلاصة   أدىن لعدد مواقف     حد .٦

 .) من عدد املواقف على أن ال تقل عن موقفني% ٥ (بوابات املنشأة املستخدمة
 

ت الـيت    فما فوق من إمجايل السيارا     %١٥( دقائق كبرية    ١٠يف حال كانت نسبة السيارات اليت تتوقف أقل من          
 أو مـوقفني    موقف مـوازٍ  باإلضافة لتخصيص   ، هلايتم اقتراح مسار خاص     ، )تدخل املساحة املخصصة للمواقف   

حبيـث يـتم تـأمني      ، )وذلك يف حال املساحات املخصصة للوقوف     (بوابات املنشأة املخدمة     احدى   بالقرب من 
 .التصريف السريع هلذه السيارات

 يف املساحات املخصصة للمواقف     ان أساسي ان مناطق عبور املشاة مها أمر     إنشاء مطبات ختفيف السرعة وختطيط    إن  
باإلضافة لضرورة توفري إضـاءة     . وذلك لضمان سالمة املشاة ضمن هذه املساحات      ، ذات احلجم املتوسط والكبري   

 .مناسبة للمواقف
ة عـن   يعلومات تفصيل  الوضع اهلندسي و احلصول على م      تقييم التحليل اهلندسي للمواقف دف      التعمق يف يشمل  

   : ما يليدراسة، مواقف السيارات على جانب الطريق و عن املواقف املخصصة سطحية كانت أم حتت أرضية
 . للموقفالعظمىكفاية عدد املواقف بعد حساب املشغولية -
 . الوضع اهلندسي للمداخل من حيث األبعاد، املوقع وشاخصات الداللة-
 .عادها املسارات من حيث استعماهلا وأب-
 .ذوي االحتياجات اخلاصة املواقف حبد ذاا، من حيث نوعها، أبعادها، عددها، متطلبات مواقف -
     وذلك اعتماداً على نسبة ،  اقتراح مسارات خاصة ومواقف للسيارات اليت تقوم بالتحميل والتفريغ فقط-

 . دقائق١٠     السيارات اليت توقفت أقل من 
 .ممرات املشاة داخل ساحة املواقف توزيع شاخصات الداللة و-
  ، ميول رامبات ( التحت أرضية واشتراطاا اهلندسية األخرىاملواقف الوضع اهلندسي ملداخل وخمارج -
 ..).خشونة سطحها     
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 ....)مقابل مايل للتوقف، حتديد أوقات معينة للتوقف( نوعية التحكم يف املواقف يف حال وجوده -
 . جرة يف حال وجودهامعايري تشغيل سيارات األ-
 ). من تقاطع رئيسياًاملوقف قريبكان يف حال ( الرؤية عند التقاطعات -

 
تم حتليل هذه البيانات ومقارنتها مع االشتراطات الفنية للمواقف املقدمة من قبل وزارة الشئون البلديـة       يبعد ذلك   

 الشـكل   .للمواقف املدروسة فصيلي  زيل التحسينات املقترحة لكل موقف على كروكي هندسي ت        ـوالقروية، وتن 
  .يوضح مثاالً عن الكروكي اهلندسي الناتج مع التحسينات) ١٠(رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢١

 
 

 صة للوقوف مع التحسينات اهلندسية املقترحة عليهاكروكي هندسي ملساحة خمص). ١٠(الشكل رقم 
 
 

 



 ٢٢

 تمنهجية تقييم األداء املروري للتقاطعا -٣
  مقدمة١-٣

ا تشكّل اختباراً لنجاح إدارة شبكة      إإذ  ،  التقاطعات الطرقية من املواقع احلساسة يف أي شبكة طرق         تعد
على الرغم مـن أن التقاطعـات       و.  من جهة أخرى    ككل وحتديداً لسعة النظام الطرقي   ، الطرق املتوفرة من جهة   

ألن سعة  . إال أن هلا بالغ األثر على هذا النظام       ، اجلغرايف صغرياً من النظام الطرقي من حيث االمتداد         ءاًتشكّل جز 
ـ ستشكل ما يسمى  ،  من سعة النظام الطرقي كطرق وشوارع      أقلالتقاطعات يف حال كانت      ، "عنق الزجاجة  " ب

أي تصبح هذه التقاطعات عبارة عن مناطق اختناقات وازدحامات مرورية تؤثر سلباً على األداء العـام لشـبكة                  
 .وختفيض مستويات اخلدمة عند هذه التقاطعات، يق زيادة أزمنة التأخري وأزمنة الرحالتالطرق عن طر

مثل أحجـام املـرور     ، لعواملوذلك نظراً للكثري من ا    ، قاطعات أمهية خاصة يف املناطق احلضرية     تأخذ الت 
)  الصباحية واملسـائية   وقت الذروة (ة واملسائية الكبرية املرتبطة برحالت الذهاب والعودة من وإىل العمل           الصباحي

اشكاليات تنفيـذ الفصـل     ، اليت تستخدم هذه التقاطعات يف أوقات قصرية نسبياً باإلضافة لتناوب هذه األحجام           
 .  وغريها من العوامل األخرى، املكاين لتقاطعات املدن

وذلك علـى   ، قي من أثر على سعة النظام الطر      له ملا   باملدن إجراء عمليات تقييم للتقاطعات      لذلك من الضروري  
جراءات املمكنة الكفيلة بتحسني أداء هـذه       وبالتايل اختاذ اإل  ، أسس علمية متكننا من التحديد الدقيق ملواضع اخللل       

 : تقسم التقاطعات إىل ثالثة أقسام .مكانإلالتقاطعات قدر ا
 .شارة ضوئيةإمبستوى واحد وبدون تقاطعات  .١
 .شارة ضوئيةإ مبستوى واحد وبتقاطعات .٢
 ).فصل مكاين للحركات املتصادمة( مبستويني أو أكثر تتقاطعا .٣

 . التركيز يف هذه الدراسة على التقاطعات مبستوى واحد وباشارة ضوئيةمتّوقد  
وجـد أن   . مت تقييم األداء املروري لبعض التقاطعات يف بعض املدن املشمولة بالدراسـة             ، يف إطار هذه الدراسة   

وبالتـايل اخنفـاض    ، نتيجة ارتفاع أزمنة التأخري عليهـا     ،  مرورياً يءدروسة س الوضع الراهن ملعظم التقاطعات امل    
هذا يعود إىل احلجوم املرورية العالية اليت تستخدم هذه التقاطعات من           و. تدنيةمستوى اخلدمة فيها إىل مستويات م     

ب دراسـات   ضعف التنسيق بني التقاطعات املتجاورة وضعف إدارة شبكة الطرق ككل يف ظل غيـا              وإىل، جهة
ن معظم الدراسـات  إذ أ،  ككل ودراسة كل ما يتعلق بهشاملة على مستوى كل مدينة لتنظيم وإدارة قطاع النقل  

  . املرورية تبقى عبارة عن معاجلات حلاالت فردية دون نظرة استراتيجية شاملة ملعاجلة قضايا النقل
 

البد من حملة نظرية موجزة ألهم املفاهيم والتعريفات        ، قبل تناول منهجية تقييم األداء املروري للتقاطعات يف املدن        
 .ذات الصلة
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 حملة نظرية ٢-٣
  تعاريف١-٢-٣
 مـروراً   الزمن اإلمجايل لإلشارة لتكمـل دورة كاملـة  هو :Cycle Length  دورة اإلشارة الضوئيةمدة -

 .مبختلف أطوار اإلشارة
عطي حق املرور موعة من احلركات يف نفـس  عبارة عن جزء من دورة اإلشارة الضوئية ي       : Phase  الطور -

 .الوقت خالل فترة حمددة 
، "All red"  إليه الزمن األمحر للكل  هو عبارة عن الزمن األصفر مضافاً:Change Interval  زمن التبديل -

 يؤمن تفريغ كافة احلركات خالل طور معني قبـل بـدء احلركـة              حبيثعن الزمن بني األطوار     الذي يعرب   
  محـراء  األمحر للكـل   شارة خالل تكون اإل  و .لتفريغ حركة املشاة املتصادمة   أو  ) املتصادمة(ت التالية   للحركا

 . جلميع احلركات
    ).G(لطور الذي تكون اإلشارة خالله خضراء اهو زمن :  الزمن األخضر -
ن قبـل أي    هو الزمن الذي يكون خالله التقاطع غري منشط أو غري مستخدم بشكل فعال م              : الزمن الضائع  -

زمـن تـأخر أثنـاء      ( ، وخالل كل طور     ) زمن اإلخالء    (  بني األطوار  حركة وحيدث خالل فترة التبديل    
 ).اإلقالع

 طور معني مستخدم بشكل فعال من قبـل حركـات           ههو الزمن الذي يكون خالل    :  الزمن األخضر الفعال   -
 . منه الزمن الضائع إليه زمن التبديل مطروحاًاًمعينة، ويؤخذ عادة الزمن األخضر مضاف

يف كل ذراع إىل جمموعات من احلارات اليت حتوي حارات خمصصـة             يتم تقسيم احلارات   :جمموعة احلارات  -
و حارات مشتركة حلركة مستقيمة مع حركة انعطاف أو حركة          ) ميني أو يسار  (حدى حركات االنعطاف    إل

 .  حبيث يتم ادراجها يف طور واحد مشترك فقطمستقيمة
 
 واع اإلشارات الضوئيةأن  ٢-٢-٣
تتعاقب فيها األزمنة اخلضراء، أزمنة التبديل، األزمنة احلمراء، : (Pretimed) إشارات ذات زمن حمدد  ثابت -١

 .بشكل دوري وثابت وقيمها حمددة مسبقاً
تعطي زمن أخضر بشكل مستمر للشارع الرئيسي ما        : (Semi-Actuated)  باحلركة إشارات مرتبطة جزئياً   -٢

عالن عن حاجة لزمن أخضر على االجتاه الثانوي عن طريق الكواشف اخلاصة املوضوعة يف الطريق               مل يتم اإل  
 .الثانوي

 مرتبطة بعمل   فيهاتكون كافة أطوار اإلشارة الضوئية      : (Fully-Actuated)  باحلركة إشارات مرتبطة كلياً   -٣ 
 .ليت توضع على كافة أذرع التقاطع ا)احلساسات (الكواشف
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ة تكون برامج االشارة الزمنيـة خاضـع      : (Computer-Controlled)رتبطة بنظام حتكم مركزي      اشارات م  -٤
ناء على برنامج حتكم مركزي يعتمد على معلومات مرورية يتم احلصول عليها من             للتنسيق مع االشارات ااورة ب    

 .جمسات منتشرة على شبكة الطرق
 

وميكن اتباع نفس املنهجيـة     ، وئية ذات الربنامج الزمين احملدد    تقاطعات اإلشارات الض   تـم يف هذه الدراسة تناول    
ميكن قياس خمتلف األزمان لالشارات املرتبطة جزئيـاً أو كليـاً           . مع األنواع األخرى بعد مجع املعلومات الالزمة      

 .هلا) الوسطي(جراء القياس املباشر هلا ميدانياً لعدد من املرات وأخذ املعدل إب
 

  Capacityالسعة  ٣-٢-٣
 يف الظروف املرورية والطرقيـة وظـروف        اً معين اً الذي ميكن أن يعرب قطاع     أقصى عدد من املركبات   هي  

 حتسب السعة للتقاطع لكل جمموعـة مـن         . خالل ساعة معينة   اإلشارات الضوئية املوجودة على التقاطع املدروس     
مث حتسـب   ،  بشكل مستقل  )مشتركةأو حارات   ، أو حنو اليسار  ، نعطاف حنو اليمني  حارات خمصصة لال  (ات  رااحل

 .ومن مثّ للتقاطع ككل، لكل ذراع
 :العوامل التاليةتتأثر السعة ب

 : وتشمل، للتقاطعالظروف اهلندسية
 ).مركز املدينة ، مناطق أخرى ( طبيعة املنطقة  -
 . على كل ذراع عدد احلارات -
 . عرض حارة املرور -
 .لكل ذراعامليل الطويل  -
 .طاف لليسار أو اليمني وجود حارات خمصصة لالنع -
 .منطقة انتظار العربات املنعطفةطول   -
 .سيارات عند التقاطعقوف ال ظروف و -
 : وتشمل، للتقاطعالظروف املرورية 
 . االجتاهية غزارة حركة املرور -
  . غزارة اإلشباع يف الظروف املثالية -
 .ساعة الذروةمعامل  -
 . يف تيار املرور نسبة العربات الشاحنة -
 .  اليت تستخدم التقاطعشاة املتصادمة غزارة امل -
 . وسائل النقل العام عند التقاطعوقوف  -
 . شكل وصول العربات إىل التقاطع -



 ٢٥

 . نسبة العربات اليت تصل خالل الزمن األخضر -
 .سرعة الطريق -

 : وتشمل ،ظروف اإلشارات الضوئية
 . زمن دورة اإلشارة الضوئية -
 . الزمن األخضر -
 . زمن التبديل األصفر -
 .  All Red)األمحر للكل (من اإلخالء ز -
 .)إشارة ذات زمن ثابت أو مرتبطة باحلركة(نوع برنامج اإلشارة الضوئية   -
 .ركة املشاةحلزر خاص وجود إشارات مزودة ب  -
 . للمشاة الزمن األخضر األصغري -
 .خمطط تتابع األطوار  -
 .فترة التحليل -
 

 Level of Service  مستوى اخلدمة٤-٢-٣
كـل  للمركبات ل  التأخري    معدل شارات الضوئية على معيار التأخري املروري الذي ميثّل       وى اخلدمة لإل  يعتمد مست  

، ارات مث للذراع  حو يتم حسابه لكل جمموعة      ، الناتج عن استخدام اإلشارات الضوئية للتقاطع     جمموعة حارات و  
 .اطعات املنظّمة بإشارات ضوئية املستخدم عاملياً للتقيو هو معيار التقييم األساس. مث للتقاطع بالكامل

 ).١(دول رقم مبينة يف اجلهناك عدة مستويات للخدمة 
  

  (HCM2000) مستوى اخلدمة يف تقاطعات منظمة بإشارات ضوئية). ١(جدول رقم                 
 

 )مركبة/ثانية( زمن التأخري معدل مستوى اخلدمة
A ≤           10 
B >  10  -  20 
C >  20  -  35 
D >  35  -  55 
E >  55  -  80 
F >           80 
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  األساس النظري ملنهجية تقييم أداء التقاطعات٥-٢-٣
األول واألكثر شيوعاً  املرجع Highway Capacity Manual  (HCM 2000)يعترب دليل سعة الطرق  
واألكثر مشوالً وتكامالً من حيـث تغطيتـه        ، ات يف الدراسات ذات الصلة بتقييم األداء املروري للتقاطع        يف العامل 

ومتّ تبنيه يف العديد مـن      ، متّ تطويره على مراحل تدرجيية يف الواليات املتحدة األمريكية        . ملختلف املواضيع املرورية  
 .دول العامل كدليل معتمد لتصميم خمتلف أنواع التحكم املروري وتقييم عمل خمتلف أنواع العناصر الطرقية

شارات ضوئية على املعادلة    داء املروري للتقاطعات املنظمة بإ     يف عملية حتليل األ    HCMيعتمد الـ   ، اسيبشكل أس 
 :األساسية التالية حلساب الغزارة املعدلة

S = S0 . N . fw . fhv . fg . fp . fbb . fa . flu . flt . frt . flpb . frpb 
 :حيث

S  الغزارة املعدلة    
S0 املثالية   غزارة اإلشباع  
N عدد احلارات     

f
w 

 حارة املرور  عرض  معامل تعديل 

f
hv

   معامل تعديل السيارات الشاحنة

f
g 

  الطويل للذراعيل  معامل تعديل امل

f
p 

   معامل تعديل مواقف السيارات

f
bb

 صاتا  معامل تعديل توقف الب
f

a 
   معامل تعديل طبيعة املنطقة

f
lu

 ات  معامل تعديل استعمال احلار
f

lt
   معامل تعديل االنعطاف لليسار

f
rt

   معامل تعديل االنعطاف لليمني

f
lpb

  معامل تعديل املشاة لالنعطاف لليسار 
F

rpb
   مني معامل تعديل املشاة لالنعطاف للي

 
 باستنتاج قيم معامالت التعديل السابقة من جداول و معادالت خاصة اعتمـاداً علـى    HCM 2000يقوم الـ

نسـبة  ، بعد ذلك يتم حساب السعة    . باإلضافة لظروف اإلشارات الضوئية   ، دسية و املرورية للتقاطع   الظروف اهلن 
ومن مثّ يتم حسـاب أزمنـة       .  وذلك لكل جمموعة حارات     للحصول على نسبة التحميل    حجم املرور إىل السعة   

 .وأخرياً للتقاطع ككل، ذراع، التأخري ومستويات اخلدمة لكل جمموعة حارات
 قـوف ةـييم أداء التقاطعات املنظّمة بإشارات ضوئيـظرية املتبعة يف تقـة النـيوضح املنهجي) ١١ (الشكل رقم

 .HCM 2000 دليل 
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  لتقييم األداء املروري للتقاطعات املنظّمة بإشارات ضوئيةHCMمنهجية الـ ). ١١(الشكل رقم 

 

  منهجية تقييم األداء املروري للتقاطعات٣-٣
ختتلف هذه الربامج عن بعضها الـبعض   . HCM برامج عديدة تعتمد منهجية التقييم املتبعة يف الـ     هناك

وذلك بغرض االقتراب أكثر     HCMيف تبنيها بعض نتائج البحوث املتعلقة يف ناحية من النواحي اليت يتناوهلا الـ              
أو القيام بوظائف   ، اه نوع معني من الدراسات    أو تقوية أداء عمل الربنامج يف اجت      ، من القيم الفعلية ألزمنة التأخري    

ـ                ، متطورة ها وبالتايل هناك اختالفات قد تكون طفيفة أو جذرية يف نتائج هذه الربامج نتيجة للتعديالت اليت تدخل
وذلك بغرض تطوير منهجية    ، التأخري دمة يف حساب غزارات املرور املعدلة وأزمنة      على املعادالت والعوامل املستخ   

أو حـىت لتعـديل     ، ولتخصيص عمل الربنامج لنوع من عمليات التحليل املروري       ، العوامل من جهة  حساب هذه   
 .الربنامج حبيث يتضمن عوامل تعكس الظروف املرورية احمللية لبلد معني

 املدخالت
 هندسية •
 حركة مرور •
إشارات •

 جمموعة احلارات 
  واحلجومجمموعة احلارات •
 ذروةمعامل ساعة ال •
 محر األيفاالنعطاف لليمني  •

 غزارة االشباع
 املعادلة االساسية •
 معامالت التعديل •

 السعة و نسبة احلجم للسعة
 السعة •
 نسبة احلجم للسعة •

 معامالت األداء
 التأخري •
 املوجة اخلضراءتعديل  •
 مستوى اخلدمة •
طول الصف •



 ٢٨

 تقيـيم   الربجميات املستخدمة يفإحدىاختيار قامت هذه الدراسة ب . HCS, Sidra, Synchroمن هذه الربامج 
وري للتقاطعات وذلك بغرض توضيح وبناء منهجية لتقييم أداء التقاطعات وليس إجياد حلـول ائيـة                األداء املر 
إذ أن هذه الربجميات حتتاج ملعايرة وتعديل يف بعض العوامل الداخلـة يف منهجيـة احلسـاب الـيت                   . للتقاطعات

وف املرورية احمللية وعكسها يف     وذلك بغرض استيعاب الظر   ، تستخدمها قبل اعتمادها كوسيلة حتليل وتقييم رمسية      
 . طريقة احلساب املتبعة من قبل برنامج معني

 

 هو عبارة عن حزمة برجمية تقوم بتقييم الوضـع الـراهن ألداء   و،  Synchro 5برنامج متّ يف هذه الدراسة اختيار 
تشـمل  . أو املستخدم وذلك بناًء على تعديالت يقترحها الربنامج       ، كما تقوم باقتراح حلول مرورية    ، التقاطعات

 .أو تغيري يف ختصيص احلركة على احلارات،  األطوارخمطط تتابعتغيري يف ، هذه التعديالت تغيري برامج اإلشارات
إذ ،  بسـهولة االسـتخدام    كأداة لتقييم أداء التقاطعات مرورياًمتّ اختيار هذا الربنامج ألنه يتميز عدا عن انتشاره    

وإخـراج  ، و عمليات حتليل بناًء على طرق متنوعـة       ، عن طريق واجهات سهلة   يتيح للمحلل عمليات اإلدخال     
 .  يتيح إجراء عمليات حماكاة للوضع الراهن ولبدائل احللولباإلضافة إىل كونه، واضح وسريع للتقارير

دون أن يتطـرق اىل     ، يتيح الربنامج البحث يف تعديالت تتعلق بالظروف املرورية و ظروف اإلشارات الضـوئية            
 بـني   ين تعتمد على الفصل املكا    و ال يقدم حلوالً   ، ال يتدخل الربنامج بأبعاد احلارات    ( لظروف اهلندسية للتقاطع    ا

إذ يعود الدور يف تقرير مستوى احللول املقترحـة إىل          ،  التقاطع كبناء جسر أو نفق     يفخمتلف احلركات املتصادمة    
  ).ى عوامل سيتم ذكرها الحقاًمهندس املرور الذي يقوم بعملية التحليل وذلك بناء عل

استناداً على    Level Of Service (LOS)تعتمد عملية تقييم األداء املروري هذه على حساب مستويات اخلدمة
 .ومن مثّ التقاطع ككل، ذراع، حساب أزمنة التأخري لكل جمموعة حارات

 

   Synchro  5مناذج إدخال البيانات إىل برنامج  ١-٣-٣
خال البيانات الىت يتطلبها الربنامج للقيام بعملية التقييم عن طريق عدد من النوافذ اليت تتيح إدخـال                 تتم عملية إد   

 :وتشمل، نوع واحد من البيانات

 املدخالت اهلندسية ١-١-٣-٣

 :وتشمل

 No. of  Lanes  يف كل جمموعة حاراتعدد احلارات  -

 .Lane Width  عرض احلارة -

 .Grade  الطويل للذراع امليل -

 .Area Type نوع املنطقة -

 .Storage Length طول حارات التخزين عند التقاطع وعددها -
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 .Link distance طول الذراع -

 .Link speed السرعة يف الذراع -

 .Travel lanes  الذراعيفعدد احلارات  -

 القيـاس مـن     أو عن طريق  ، يتم احلصول على البيانات اهلندسية عن طريق املالحظة والقياس املباشرين يف املوقع           
 .يوضح منوذجاً لنافذة املدخالت اهلندسية) ١٢ ( رقمالشكل. خمططات هندسية ذات دقة مقبولة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منوذج لنافذة املدخالت اهلندسية). ١٢(رقم الشكل 
 

  املدخالت املرورية٢-١-٣-٣
 :وتشمل

 .Ideal Saturated Flow غزارة االشباع املثالية -

 .Traffic Volumes  (vph) يةحجوم املرور االجتاه -
 .Conflicting Pedestrians حجوم املشاة -
 .Peak Hour Factor معامل ساعة الذروة -
 .Adjusted Flow حجوم املرور املعدلة -
 .Growth Factor معامل النمو -
 .Heavy Vehicles تيار املرور يفنسبة املركبات الثقيلة  -
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 .Bus Blockages  تيار املروريفنسبة الباصات  -
 .Adjacent Parking Lane حارات خمصصة للمواقف -
 .Parking Maneuvers  املواقف ااورةيفعدد حركات املناورة لوقوف السيارات  -
 

 تصـوير   حيث يتم ،  التعداد املباشر ميدانياً أو بالتصوير      عن طريق  حجوم املرور الكلية  يتم احلصول على    
وكـذلك األمـر    ، والذروة ظهراً عند العودة   ، الناس إىل العمل  الصباحية عند ذهاب    ( يف أوقات الذروة  التقاطع  

 .)بالنسبة لالزدحامات  املسائية املرتبطة بالتسوق أو برحالت العمل
وذلك بناًء على األفالم    ، قيقة د ١٥يتم إجراء تعداد يدوي للسيارات املارة يف كل ذراع كل           ، بعد انتهاء التصوير  

و هي الساعة اليت ميرر خالهلا التقاطع أكرب حجم مـن السـيارات           ، ع ككل تحديد ساعة الذروة للتقاط   لاملصورة  
 ). جمموع حلجوم املرور على األذرعربحتديد توقيت أك(وذلك موع األذرع 

علـى   بناء على األفالم املصورة وذلك بغرض احلصول         تعداد يدوي إجراء  يتم  ، بعد حتديد توقيت الذروة للتقاطع    
نسبتها من حجـم املـرور     (نسبة السيارات الشاحنة و الباصات املوافقة لساعة الذروة       ، احلجوم املرورية االجتاهية  

 .)اإلمجايل وذلك لكل جمموعة حارات
 .ملـدروس  حجم املشاة بتعداد يدوي يف ساعة موافقة لساعة الذروة علـى التقـاطع ا              احلصول على يتم  

 .لنافذة املدخالت املروريةيوضح منوذجاً ) ١٣ ( رقمالشكل
 

 
 منوذج لنافذة املدخالت املرورية). ١٣ ( رقمالشكل

 

 دخالت اإلشارات الضوئية وأطوارهام ٣-١-٣-٣
 :  تتضمن،اسات يف حال وجودهاوتشمل كل ما يتعلق بزمن الدورة و الفاصل الزمين واملشغالت و نوع  

 .Phase Templates    خمطط أطوار االشارة الضوئية-

 .Controller Typeنوع اإلشارة الضوئية  -
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 .Cycle Lengthطول دورة االشارة الضوئية  -
 .Traffic Volumes حجوم املرور االجتاهية -

 .Turn Type نوع االنعطاف -

 .Total Splitجمموع األزمنة اخلضراء   -
 .Yellow Time الزمن األصفر -

 .All-Red Time زمن الكل أمحر -
 .Pedestrian Phase  للمشاةيطور حمم -

، أما بقية البيانات املرورية كحجم املشاة .  عادية ساعة توقيت ات الضوئية بواسطة    يتم قياس بيانات اإلشار   
يف التوقيت  (عدد حركات املناورة لوقوف السيارات و ختصيص جمموعات احلارات فيتم مجعها مباشرةً من املوقع               

يوضح منوذجاً لنافذة مـدخالت اإلشـارات       ) ١٤ ( رقم لشكلا).  املوافق لتوقيت ذروة احلجوم املرورية للتقاطع     
 .الضوئية

 
 

 منوذج لنافذة مدخالت اإلشارات الضوئية). ١٤( الشكل
 

يتيح الربنامج إجراء حماكاة فعلية للموقع عن طريق تشـغيل برنـامج            ، بعد إدخال البيانات وإجراء عملية التحليل     
SimTraffic شكّل جزمن برنامج ءاً الذي ي Synchro 5 ، حبيث يقوم األول باستخدام مدخالت الثاين وإجراء

مما ميكنه بعدئذ من أخذ القرار بقبول البـديل حتـت           ، حماكاة تساعد املهندس يف تقييم احلل بصرياً على احلاسب        
 .الدراسة أو البحث عن بديل آخر

 .يوضح منوذجاً  لعملية احملاكاة هذه) ١٥ ( رقمالشكل



 ٣٢

 

 

 Sim Trafficمنوذج لعملية احملاكاة باستخدام . )١٥(الشكل رقم 

 

  تقييم األداء املروري للتقاطع ٢-٣-٣
يتم تشغيل الربنامج ، لتقييم أداء التقاطعات Synchro 5برنامج بعد أن يتم ادخال البيانات اليت حيتاجها 

 .لتقييم أداء التقاطعات اعتماداً على حساب أزمنة التأخري ومستوى اخلدمة
 هو حساب مستوى اخلدمة للتقـاطع وذلـك         ، الذي اعتمدته الدراسة   ، املعتمد عاملياً لتقييم أداء التقاطعات     املعيار

 . اعتماداً على حساب وسطي أزمنة التأخري للسيارات اليت تستخدم التقاطع
توضيح  متكما  ، لكل مركبة تستخدم التقاطع   وذلك   )ثانية( تأخريال زمن   عدلمل ر كل مستوى خدمة عن جمالٍ     يعب 

 ).١(ذلك يف اجلدول رقم 
 
 
 
 
 



 ٣٣

، )Cويفضل  ( على األقل    Dإن اهلدف من حتسني أداء التقاطع هو رفع مستوى اخلدمة فيه إىل املستوى               
 منخفضة  اتوسرع، مترافقة مع صفوف طويلة من العربات     ،  يعربان عن أزمنة تأخري كبرية     F و Eن املستويني    إ إذ

 .ثري من التوقفاتيتخللها الك، جداً لتقدم السيارات
 

 : مستويات للتقييمةيقوم الربنامج بإجراء تقييم األداء املروري للتقاطعات مروراً بثالث
وذلك عن طريق حساب وسطي أزمنة التأخري لكل مركبـة          : تقييم األداء املروري لكل جمموعة حارات      .١

 .ومستوى اخلدمة لكل جمموعة على حدة، جمموعة احلاراتيف 
ومستوى اخلدمة  ، ذراعال يفحساب وسطي أزمنة التأخري لكل مركبة       : روري لكل ذراع  تقييم األداء امل   .٢

 .للذراع ككل
، حساب وسطي أزمنة التأخري لكل مركبـة تسـتخدم التقـاطع          : تقييم األداء املروري إلمجايل التقاطع     .٣

 .ومستوى اخلدمة للتقاطع بالكامل
 بالتقييم اإلمجايل ملستوى اخلدمة للتقـاطع       ءاًبد، ة مستويات هذه العملية تمكّن احمللل من القيام بالتحليل على عد        

وبالتـايل توجيـه    . وصوالً إىل التحديد الدقيق ملواضع التأخري يف التقاطع على مستوى جمموعات احلارات           ، ككل
ز على  دون صرف اجلهد يف التركي    ، بدائل احللول املقترحة إىل احلارات أو األذرع اليت تعاين من أزمنة تأخري عالية            

  .اً كبرياًجمموعات احلارات اليت الحتوي تأخري
 

  مناقشة بدائل احللول٣-٣-٣
تقاطع ليس أمراً صعباً حبد ذاته إذا ما توفرت املدخالت الالزمة لتشغيل حزمة             لإن حتديد مستوى اخلدمة ل    

ناسبة للتقـاطع حتـت     لكن تكمن الصعوبة يف حتديد بدائل حلول م       ، الربامج املستخدمة يف تقييم أداء التقاطعات     
 .والوصول بالتايل إىل احلل األمثل ملعاجلة وحتسني أداء التقاطع املدروس، الدراسة

مـن حيـث   ) أوحىت جمموعات احلارات األسوأ   (كثر تأثرياً على األذرع األسوأ      ار احلل األ  يتم هذا عن طريق اختي    
 . مستوى اخلدمة

موعات احلارات دون التأثري على مستوى اخلدمة       بعض احللول قد ترفع من مستوى اخلدمة على بعض جم          
أو نتيجة  ارتفاع احلجوم املرورية على       ، نتيجة عدم مالءمتها  ، مما يدل على فعاليتها القليلة    ، اإلمجايل للتقاطع ككل  

 .أكثر من ذراع يف التقاطع
 

ون لديه القـدرة    حبيث يك ،  إن اقتراح بدائل احللول عملية تتطلب حساً هندسياً من قبل مهندس املرور            
ملواضـع الضـعف داخـل      والتحديد الدقيق   ، على فهم ظروف التقاطع واستيعاب املشكالت فيه بشكل منطقي        

وأمناط ، االستيعاب الكامل لتأثريات كل من بدائل احللول على املناطق ااورة للتقاطع          ، هة أخرى ومن ج ، التقاطع
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أن يأخذ بعني االعتبار التـأثريات املتبادلـة        ، اقتراح احللول جيب على احمللل عند     ، مبعىن آخر . استعمال األراضي 
 .دون أن يعزل التقاطع عن البيئة املباشرة احمليطة به، واملتنوعة بني التقاطع واملناطق والفعاليات احمليطة به

  قليلـة  حلـول بسـيطة   ميكن تصنيف بدائل احللول املمكنة لتحسني األداء املروري للتقاطعات إىل           ، بشكل عام 
 . لدراسات تفصيلية خاصةج عالية التكلفة حتتا معقدةوحلول، التكلفة

أو سيناريوهات حلـول    ، وفق سيناريوهات جاهزة يقدمها الربنامج    ، يتعامل الربنامج مع احللول املرورية البسيطة     
طيع احمللـل   اليت يسـت  البسيطةهناك طيف واسع من بدائل احللول املرورية   . يقترحها املهندس الذي يقوم بالتحليل    

 :ومنها، جتريب مدى فعاليتها يف حتسني األداء املروري للتقاطع املدروس
 يف حال كانت    :احلفاظ على مدة دورة اإلشارة ككل     تعديل أزمنة خمتلف أطوار اإلشارة الضوئية مع         •

 .أزمنة األطوار ال تتناسب مع احلجوم املرورية املارة يف كل طور
ر وذلـك الشـارة      يف حال ازدياد احلجوم املرورية يف ذراع أو أكث         :ةتعديل مدة دورة اإلشارة الضوئي     •

يف هذه احلالة يتم زيادة مدة دورة االشارة الضوئية ويعاد توزيع األطوار مبـا              ،  صغرية  ذات دورة  مرورية
 .يتناسب مع احلجوم املرورية 

الـذروة الصـباحية     (تلف بني الصـباح   خم األطوار   خمطط تتابع  أن يكون    :تغيري ترتيب تعاقب األطوار    •
وذلك العطـاء أولويـة األزمنـة       ، )لعودة من العمل   املسائية ل  ذروةال(وبعد الظهر   ) للذهاب إىل العمل  

 على أوقـات الـذروتني      اخلضراء يف االشارة الضوئية لألذرع ذات احلجوم املرورية األكرب اليت تتناوب          
 مع التقاطعات القريبة يف حال وجـوده        مراعاة التنسيق ، ومن جهة أخرى  ، من جهة  الصباحية واملسائية 

 .) لتمرير احلجوم املرورية األكرب-موجة خضراء-تنسيق بني تقاطعات متجاورة (
 يف حال كانت    :استحداث أطوار جديدة خلدمة حركة انعطاف معينة ذات حجم مروري كبري نسبياً            •

ركة االنعطاف هـذه  حدى حركات االنعطاف ذات حجم مروري اجتاهي كبري نسبياً دون أن تكون حل  إ
 ختصيص طور حلركة االنعطاف هذه مبا يتناسب مع حجـم املـرور             ميكنيف هذه احلالة    ، طورها اخلاص 
 ).غالباً ما تكون انعطاف حنو اليسار(االجتاهي فيها 

 ختصيص حـارات املـرور مبـا      :إعادة توزيع جمموعات احلارات مبا يتالءم مع حجوم املرور االجتاهية          •
يسهل تصريف احلركات ذات احلجوم املرورية االجتاهية األكرب ألنـه           املرور االجتاهية    يتناسب مع حجوم  

 . عاقة بقية احلركات املرورية ويسهل عملية ختصيص األطوارإيقلل من 
أو ، ع حمددات أرضية   وض :إعادة ترتيب التحكم يف مسارات احلركة على كل أو بعض أذرع التقاطع            •

وبالتـايل تقليـل    ، تقاطعالوالتقليل من االرتباك لدى اجتيازهم      ، لسائقنيساهم يف توجيه ا   جزر توجيه ت  
 .وبني خمتلف احلركات املرورية من جهة أخرى، هةجاالحتكاك بني السائقني من 

يتيح :  جماورة للتقاطع  إضافة حارات ختزين لبعض حركات االلتفاف دون احلاجة لرتع ملكيات أراضٍ           •
كما أنه ميكّن من مشاركة هذه احلركة يف الزمن األخضر لطور           ، نعطفةسعة اضافية الستيعاب احلركة امل    

  .  وبالتايل أزمنة تأخري أقل، مما يعين تصريف أسرع هلذه احلركة، غري متصادم على ذراع آخر
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تتيح مرونة أكرب   ، يف تشغيل اإلشارات الضوئية    أكثر تطوراً    اعتماد نظم  :حتديث وسائل التحكم املرورية    •
 الـيت تسـتخدم أذرع      يةجوم املرور احل يف   ة اليومي وتالؤماً أفضل مع التغريات   ، املرورلويات  يف توزيع أو  

 .التقاطع
ربط التقاطعات املتجاورة أو الواقعة على حماور مع بعضها باسـتخدام مبـدأ             : التنسيق بني التقاطعات   •

 الفعال بني هذه التقاطعات مبا      أو ربط إشاراا الضوئية بأنظمة برجمية حديثة تتيح التنسيق        ، املوجة اخلضراء 
هذا (وبالتايل حتسني مستوى اخلدمة للمحور املدروس       ، يضمن تقليل أزمنة التأخري على جممل التقاطعات      

 ).يتم من خالل دراسة متكاملة حملور حيوي عدة تقاطعات
 

يتم التفكري  ، تقاطعيف حال عدم جناح احللول املرورية البسيطة وعدم فعاليتها يف حتسني األداء املروري لل              
 :و تشمل ،يف احللول املعقدة اليت تتطلب معاجلة إنشائية

 .توسيع التقاطع برتع ملكيات األراضي ااورة •
 .فصل مكاين بني احلركات املتصادمة عن طريق إنشاء جسور أو أنفاق •

 ارتفاع  مما يؤدي إىل  ، لتقاطعيتم اللجوء هلذه احللول يف التقاطعات ذات احلجوم املرورية العالية على كافة أذرع ا             
مما ينتج صعوبة يف الفصـل الزمـاين بـني كـل     ، ، أزمنة التأخري واخنفاض مستويات اخلدمة يف هذه التقاطعات 

بدائل احللول املعقدة هذه حتتـاج إىل       .  على أزمنة تأخري ومستويات خدمة مقبولة      احلركات املتصادمة مع احملافظة   
 .   وامكانية تنفيذها على أرض الواقعهاتدراسات خاصة للبحث يف كلف

ألن هذه العملية تتأثر إىل حد كبري       ، ال ميكن وضع منهجية صارمة للبحث عن بدائل احللول لتقاطع معني           
 :هذه العوامل تتضمن، بالعديد من العوامل اليت تتدخل يف اقتراح بدائل احللول

ن خلصائص املرور واإلشارات الراهنـة      إ إذ   ،الوضع الراهن للظروف املرورية وظروف اإلشارات الضوئية       •
  . يف اقتراح بدائل حلول بسيطةاًدور

كلفة بدائل احللول قد تلعب دوراً رئيسياً يف تفضيل أحد احللول البسيطة على الرغم من أن هذا احلل ال                   ت •
ة عاليـة أو     يف اخلصائص اهلندسية للتقاطع ذو كلف      اًيحسن األداء املروري كما قد يفعل حل يتطلب تغيري        

 .صعوبة يف اإلنشاء
ومل تجد معه احللول البسيطة لتحسني األداء ميكن التفكري         ، إذا كان التقاطع داخل مدينة    ، مكان التقاطع  •

لكن . يف توسيع التقاطع أو إنشاء جسر أو نفق لتأمني عبور بعض احلركات ذات احلجوم املرورية العالية               
، نزع ملكية األراضي ااورة للتقاطع بغرض تنفيذ املشروع       ) لفةكتو(عندئذ جيب التفكري حبذر بامكانية      

ومدى تأثري هذا املشروع على املناطق ااورة وأمناط استعمال األراضي فيها ملا ملشاريع البنيـة التحتيـة                 
 . للنقل من تأثريات جذرية على التجمعات والنشاطات البشرية ااورة
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، خص اليت تتطلب تغيرياً يف الواقع اهلندسي للتقاطع بسبب عوائق فنية          وباأل، قد يتعذر تنفيذ بعض احللول     •
أو كهربـاء أو خطـوط      ، متديدات أرضية ملياه  (مثل وجود بنية حتتية كثيفة حيوية وحساسة يف املنطقة          

 .....). ض املنشآت احلساسة يف جوار التقاطععوجود ب، خطوط كهرباء توتر عايل، اتصاالت سريعة
ل أو سياسات مرورية معينة تتبناها املؤسسات القائمة على إدارة النقل واملرور تقصي             وجود سياسات نق   •

أو حـىت   . أو الفصل املكاين على مسـتويني     ، مثالً عدم االقتناع بالدوارات   . تلقائياً بعض احللول املناسبة   
و بالتايل  ، اصةسياسات على نطاق البلد تعتمد على تشجيع أمناط نقل بديلة ال تعتمد على السيارات اخل              

وحتويل التمويل إلنشاء بىن حتتيـة      ، عدم الرغبة يف اإلنفاق على بناء جسور وأنفاق حلل املشاكل املرورية          
 .أو الترويج لربامج النقل غري الضارة بالبيئة، لوسائل نقل عام متطورة

 
عدم عزلـه عـن جممـل        عند اقتراح بدائل احللول لتحسني األداء املروري لتقاطع ما           من الضروري : اخلالصة

من خـالل   ، تلف التأثريات الفنية والسياسات املتبعة    بل تقدمي حلول آخذين بعني االعتبار خم      ،  به ةالظروف احمليط 
 .دراسات تفصيلية دقيقة حلالة كل تقاطع على حدة
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  يف املدنمنهجية حتسني السالمة املرورية -٤
  مقدمة١-٤

 أضالعها تتمثل يف مستخدم الطريق والطريـق نفسـه           املرورية دة يف وسط السالمة   مثة عالقة ثالثية سائ   
وما من شك   . واملركبة، وهي عالقة منتجة للحادث املروري وإن اختلف مدى تأثري كل عنصر من العناصر الثالثة              

        رورية مـن    نتيجة لضعف تسجيل اإلحصاءات امل     اململكةدرس بعمق يف    يف أن دور الطرق يف وقوع احلوادث مل ي
 . احلوادث من جهة أخرىجهة وقلة اخلربة الفنية يف حتقيق

 إال أن الدراسات التخصصية واخلربة العاملية تؤكد دوماً على دور الطريق يف وقوع احلوادث، حىت أن أشهر دليل                  
 Forgiving)" الطـرق املتسـاحمة  " يؤكد على مفهوم (AASHTO,2001)وهو دليل اآلشتو يف تصميم الطرق 

Highways)              تـدخل    ترسيخاً لدور مهندسي الطرق يف جعل بيئة الطريق متساحمة مع أخطاء السائقني حبيـث 
تساعد السائق على تفادي احلادث أو يف       أن  ية يف كافة العناصر اهلندسية للطريق اليت إما         رورمواصفات السالمة امل  

 . أقل األحوال تقلل من شدة الصدم
لقريب من الطريق من أجسام ثابتة مثل أعمدة اخلدمات يقلل من خطر االصطدام             فعلى سبيل املثال خلو اجلانب ا     

كما أن أعمدة اللوحات واخلدمات واإلعالنات القابلة لالنكسار والقريبة مـن           .  وبالتايل من خطورة احلادث    ا
ل الرؤية الكايف يف    كما أن جما  . الطريق تقلل من الضرر الناتج من صدمها فيما لو فقد السائق السيطرة على مركبته             

تقاطع غري حمكوم بإشارة ضوئية أو عالمات قف يعطي السائق وقتاً كافياً لتفادي الصدم باملركبات املتقاطعة مـع                  
 .طريقه

 :إن اإلجراءات اهلندسية لتحسني سالمة املرور متعددة وميكن تصنيف جماالا يف اآليت
مثل حتقيق مسافة الرؤية اآلمنة، عرض املسـارات،         العناصر اهلندسية للطريق     :التصميم اهلندسي للطرق   -

 .كتف الطريق
 احلماية اجلانبية، املنطقة اخلالية من أجسام ثابتة وأشجار، مواصفات            :التصميم اهلندسي جلوانب الطريق    -

 .أعمدة اللوحات، أرصفة املشاة
 املرور من حيـث      اإلشارات الضوئية وتشغيلها، لوحات    :التصميم اهلندسي ألدوات التحكم املرورية     -

 .املكان والوضوح، التحذير والتنبيه بعالمات بارزة
 

يشار إىل أن حتديد املشكلة قد يتطلب إضافة إىل املشاهدات امليدانية حتليالت كمية للسرعات وأوقات  
بل ، أو منهجية واحدة متكاملةاإلشارة الضوئية وغريها، كما أن متطلبات العالج ليست بالضرورة حلوالً جاهزة 

تكون يف هيئة دراسات هندسية مستقبلية وذلك  ، أو تعميمهااليت ميكنعايري املدات ورشااإل هي جمموعة من
وذلك بسبب التنوع يف العوامل املؤثرة على السالمة املرورية يف ، ة احملددة ودرجة تعقيدهاحبسب طبيعة املشكل

 .املدن



 ٣٨

 مـن إمجـايل     %٤٠مبا يزيد عن  ) جتاوز اإلشارة احلمراء  (شارة   ملخالفيت السرعة وقطع اإل    النسيبونظراً لالرتباط   
احلوادث اليت تقع يف اململكة، أي حوايل نصف احلوادث، فإن ذلك حمفز للعاملني يف هندسة الطرق بأخذ ذلك يف                   

ممكنـة وحققـت   )  ضوئية أو عالمة قـف   ًءسوا(االعتبار، فاإلجراءات اهلندسية للتصدي للسرعة وقطع اإلشارة        
 . ملموسة يف أماكن متفرقة يف العامل وهناك تطبيقات وممارسات مهنية مفيدة يف هذا الشأنجناحات

سلط الضوء على البعد اهلندسي فيما خيص التصميم اهلندسي للطرق          منهجية السالمة املرورية سوف ت    مما تقدم فإن    
رشادات نظراً لعـدم    إئة   هي ات وعالمات أرضية وغريها وذلك على     ي من لوح  وجوانبها ووسائل التحكم املرور   

 . مكانية مجع املواضيع املتنوعة املتعلقة بالسالمة املرورية يف منهجية واحدةإ
 

  دليل اإلرشادات ٢-٤
 

 اتلوحـرشادات اهلندسية لاإل ١-٢-٤
عالنية إمرورية أو   أكانت   ٌءمن خالل املسوحات امليدانية يف هذه الدراسة لوحظ تفاوت يف اللوحات سوا           

 عن األرض ومواقع تركيبها وهو ما يقتضي وضع إرشادات ملعايري هندسية تكفـل              هارتفاعاساا و من حيث مقا  
 .توحيداً هلذه العناصر

 أبعاد اللوحة ومكان التركيب، وميكن هنا االسترشـاد         ية فإن على املهندس التركيز على     عند تركيب لوحة مرور   
 .املعايري واإلرشادات األساسية لتركيب اللوحة، وفيما يلي (MUTCD,2003)بدليل أدوات التحكم املوحدة 

 
  إرشادات تركيب اللوحة١-١-٢-٤

حافة صحيفة اللوحة   بعد   ال يقل     أن تركيب اللوحة يف الواقع، ولكن ينبغي     لال ميكن حتديد مكان موحد       •
 سم يف حال عدم إمكانية حتقيـق املسـافة األوىل           ٣٠ سم وميكن أن تكون      ٦٠ رصيف عن عن حافة ال  
 ).١٦ ( رقمشكلال وجود ممر مشاة جانيب كما يوضح  عندخصوصاً

م ١,٨مبسـافة   ) فحد طبقة الرص  (حة عن حافة الطريق     يف حال عدم وجود رصيف ينبغي أن تبتعد اللو         •
 . أو حممية حباجز جانيب أو ماص للصدم(breakaway) قابلة لالنكسار  ذات قاعدةوتكون

 

  إرشادات الكتابة والرسومات٢-١-٢-٤
 . تتبع كما حددها نظام املروراأللوان •
م مسـافة   ١٢ مم ارتفاع احلرف لكـل       ٢٥حجم احلرف هي    نسبة  بة رسائل على اللوحة فإن      عند كتا  •

 .قراءة، ويتبع تنوع اخلط العريب املعمول به يف اململكة
 



 ٣٩

  إطار اللوحـة٣-١-٢-٤
 .ملوجودة يف اململكة إذا مل حيدد فإن لون اإلطار ينبغي أن يكون من نفس لون الكتابة ا:املعيار
مـم، يكـون    ٧٥٠إذا كان مقاس اللوحة     .  يستخدم لون إطار غامق مع خلفية اللوحة الفاحتة والعكس         :اإلرشاد

 علـى  يف اللوحات اليت تزيـد       ،مم١٣مم وتبتعد عن حافة صحيفة اللوحة مبسافة        ١٩ إىل   ١٣عرض اإلطار من    
وينبغي أن تكون زوايـا اللوحـة   . مم٧٥إىل  كن أن يصل    ميمم، و ٥٠ مم يكون عرض اإلطار      ٣٠٠٠ × ١٨٠٠

 ".قف"دائرية عدا لوحة 
 
  إرشادات أبعاد اللوحات ٤-١-٢-٤

 .حتديد األبعاد القياسية للوحاتتباع نظام املرور أو الدليل اهلندسي املتعارف عليه يف اعلى املهندس  •
 حبيث تكون الزيادة تدرجييـة بـ      كنممزيادة أبعاد اللوحة فوق ما هو حمدد يف املعايري لشدة االنتباه أمر              •

 . مم١٥٠
 مم ارتفاع   ٢٥عند كتابة رسائل على اللوحة فإن النسبة والتناسب اليت يؤسس عليها حجم احلرف هي                •

 .م مسافة قراءة، ويتبع نوع اخلط العريب املعمول به يف اململكة١٢احلرف لكل 
 

 
 . املروريةمكان اللوحات). ١٦(شكل رقم ال

 

 ت اإلعالنات واألشجار لوحا ٥-١-٢-٤
تنتشر لوحات اإلعالنات قرب الطرقات، ويف حال تركيبها على األرصـفة ينبغـي أن تتبـع املعـايري                   

ولكن لوحظ يف منطقيت الدراسة أن لوحات دعائية يتم         . ذكر سابقاً واإلرشادات اهلندسية للوحات املرورية كما      
ات وكذلك على أرصفة فتحات اجلـزر الوسـطية وهـذه           تركيبها بعشوائية يف التقاطعات جبوار أعمدة اإلشار      

 :ة التالياتشادراللوحات ميكن أن تكون مصدرحجب للرؤية نتيجة الرتفاعها العايل وعرضها، لذا نضع اال
 



 ٤٠

 نصف متـر ملسـافة      علىعالنية أو أشجار أو شجريات يزيد ارتفاعها        إجيب أن التوجد أي لوحات       :إرشـاد  
،  من أركان األرصفة   م ٢٥ بالنسبة للجزر الوسطية ومسافة ال تقل عن          من التقاطع  م ١٥٠التقل عن   

كمـا أن   . م ٩عالنية أو أشجار أو ما شابه ذلك مبسافة تقل عـن            إكما جيب أن ال توجد أي لوحة        
 .عرضها ينبغي أن خيضع ألبعاد اللوحات القياسية املستخدمة

 فيمكن أن تكون هذه املسافة      يفاجلانيب وحافة الرص  م بني ممر املشاة     ١ إذا وجد الرصيف وهناك مسافة       :إرشـاد
سم مـن حافـة     ٦٠لألشجار ولوحات املرور واإلعالنات وأنبوب املطافئ، ولكن مبسافة ال تقل عن            

 .الرصيف
شكل  ( املنطقة الفاصلة تعترب منطقة خدمية للوحات املختلفة أو التشجري ويف نفس الوقت محاية للمشاة              :إرشـاد

 .))١٧(رقم 

 
 . املشاة واملنطقة الفاصلةطرق ).١٧(رقم  كلالش

 

  املشاة يف منتصف الوصلةعابر م٢-٢-٤
 املشاة بني التقاطعات عابرعترب مت (Midblock Crosswalks) ذات أمهية بالغة لسالمة حركة املشاة 

ملعرب السطحي ، وخيتلف تصميم املعرب وفق اعتبارات عدة أمهها السرعة احملددة على الطريق، فا)١٨  رقمشكل(
س فأعلى، وعلى املهندس يف ظروف هذه السرعات اللجوء إىل معابر علوية أو / كم٧٠غري آمن للسرعات من 

 ذا جدوى وهو شأن يتطلب رصد حجم حركة املشاة ونسفلية آخذاً يف االعتبار املربرات واحلاجة إىل املعرب ليك
كل األحوال فإن على املهندس عند اختيار موقع املعرب بني ويف . وطبيعة واستعماالت األراضي اليت خيدمها املعرب

 حىت جيذب املعرب املشاة الستخدامه بدالً من يف موقع جذاب والطريق إليه قصري وآمن مراعاة أن يكونالتقاطعات 
 .العبور العشوائي

 
 



 ٤١

 إرشادات١-٢-٢-٤
 .م١,٨عرض املعرب ال يقل عن  •
 إىل  ٣٠ السائق للمعرب ليالً، ويكون عرض اخلطـوط مـن           ميكن طالء املعرب بلون عاكس لتحسني رؤية       •

 .سم٦٠
 علـى  (fluorescent yellow– green)جيب أن تكون هناك لوحة حتذيرية ذات عاكسية فوسـفورية   •

 .))١٨ (شكل رقم (م قبل املعرب١٠٠ إىل ٥٠مسافة من 
 .وأعلىأ اعةس/ كم٧٠تكون السرعة فيهاال يكون هناك معرب مشاة سطحي على الطرق اليت  •
 

 
 معرب مشاة يف منتصف الوصلة). ١٨(رقم شكل ال

 

  لوحات حتديد اجتاه املسار٣-٢-٤
ا تركب على الوصالت، إال أا ختدم حركات االلتفاف على التقاطع القادم،  فهذه  أعلى الرغم من

 املسار املناسب عند اللوحات ترشد السائق إىل املسار الذي ينبغي أن يسلكه مبكراً ليقوم حبركة االلتفاف من
ولكن ينبغي التذكر ، ا تهمل من قبل السائقنيإن هذه اللوحات غري مهمة حيث إقد يقول قائل . وصوله للتقاطع

نية مهندس املرور عليه توفري كافة مستلزمات الطريق القياسية وفق املعايري اهلندسية اليت حتددها املراجع املهأن 
 .لة التزام السائق إىل اجلهات اليت تنفذ تطبيق نظام املرور يف الشارعأاملتعارف عليها، وأن يترك مس

 

  إرشادات١-٣-٢-٤
 ).١٩(رقم شكل ال كما يف وبأبعادأسهم االجتاهات األرضية وكذلك الكتابة تكون بيضاء  •
 .م١,٨ارتفاع احلرف يف الكتابات األرضية يكون على األقل  •
 



 ٤٢

 
 يةمقاسات األسهم األرض ).١٩(رقم شكل ال

 

  خطوط املشاة٤-٢-٤
تقوم خطوط املشاة بدور املرشد للمشاة أثناء عبور الطريق حمددة املسلك الذي ينبغي عليهم السري مـن                  

كما أن هذه اخلطوط تعترب أداة حتذير للسائقني وتنبيـه          .  ضوئية    املنظمة باشارات  خالله، وتنتشر عند التقاطعات   
القياسي خلطوط املشاة واإلرشادات اهلندسية اخلاصة به مع        " املعيار"سنقدم  فيما يلي   . هلم بأا مكان عبور للمشاة    

 .رسم يبني ذلك

  املعيـار١-٤-٢-٤
مم وال يزيـد    ١٥٠عند استخدام خطوط املشاة ينبغي أن تكون خطوطاً بيضاء ال يقل عرض اخلط عن                

 ).٢٠( رقم شكلال كما يف مناذج مم، وتأخذ غالباً ثالثة ٦٠٠على



 ٤٣

 شاداتإر ٢-٤-٢-٤
 :هناك إرشادات ال بد من إتباعها عند تصميم معابر املشاة وهي

 . م١,٨ال يقل عرض معرب املشاة عن  •
لتفـادي  ) من الرصيف إىل الرصيف   (جيب أن متتد خطوط املشاة من حد طبقة الرصف إىل حدها املقابل              •

 ).٢٠(الشكل رقم  سري املشاة خارج املعرب ، كما يوضح 
 

  
 أنواع خطوط املشاة ).٢٠(رقم شكل ال

 
إن معابر املشاة ال يقتصر تزويدها عند التقاطعات فحسب وامنا كذلك يف وصالت الطرق حيث يعـرب                  •

 .املشاة ، أو أي مكان آخر يسلكه املشاة
يف املواقع اليت ال يكثر ا املشاة       ) ٤٥بدون خطوط قطرية    ( كتفاء باخلطني املتوازيني ملعرب املشاة      الميكن ا  •

 .عرب مشاة رئيسي وذلك توفرياً للمال وتقليالً للصيانة ميعدوال 
مم ٦٠٠ مم اىل ٣٠٠إذا استخدمت اخلطوط القطرية أو العمودية يف معرب املشاة فينبغي أن يكون عرضها           •

 . مم٦٠٠مم اىل ٣٠٠ومبسافة بينية من 
 

  املشاة اجلانبية واألرصفةطرق ٥-٢-٤
مها السـعة الكافيـة السـتيعاب املشـاة         وني أساسيني    شرط أن توفر ستخدم األرصفة للمشاة وينبغي     ت

من خالل هذه الدراسـة تـبني أن        .  بفصل حركتهم عن املركبات     املشاة وحركتهم بيسر وراحة وكذلك سالمة    
ارتفاعات األرصفة متفاوتة وال ختضع ملعايري واضحة وهذا التفاوت يربز مشكالت عدة منها تقليل الفائدة مـن                 

 خصوصاً كرسي اإلعاقة فضالً     ،ذوي االحتياجات اخلاصة   املرورية وعدم مالءمتها حلركة      استخدامها يف اللوحات  
 .عن عدم توفريها انسيابية سهلة حلركة املشاة

 



 ٤٤

  إرشادات١-٥-٢-٤
م للوحات واإلرشادات وأنبوب املطافئ وتعمل منطقة محاية للفصل بني طـرق            ١املنطقة الفاصلة بعرض   •

 .عر املشاة بأمان أكرباملشاة وطريق املركبات حبيث يش
م وهي كافية ملرور شخصني مبسافة كافية بينهما وجيب أن تكون خالية متاماً من              ١,٢ املشاة بعرض    طرق •

 ويف األماكن التجارية ال يقل عرض       ،ذوي االحتياجات اخلاصة  م خلدمة   ١,٥أي عوائق للمشاة ويفضل     
 .م٢,٤ املشاة عن طرق

 . املشاةطرق إىل عرض م٠,٥ارية فيضاف على األقل إذا كان هناك بروز ملقدمات حمالت جت •
دم ا املشـاة أثنـاء   ط املشاة ميكن أن يصطرق أجسام بارزة من جدار املباين املطلة على         وجود مينع بتاتاً  •

 .م على األقل٢ بـ ق املشاةيطرسطح األجسام مرتفعة عن هذه حتركهم إال إذا كانت 
 . املشاة أثناء فتحهاطرقاملشاة جيب أال تضيق عرض  طرقأبواب احملال واملنازل املطلة على  •
 . مبا يساعد كرسي اإلعاقة للتحرك بيسر وسهولةطريق املشاةيراعى انسيابية ونعومة سطح  •
إذا كان معرب املشاة عند التقاطع حيظى بإقبال كبري حسب حركة املشاة فعلى املهندس تصـميم زاويـة                   •

 . املشاةطرقشاة التقاطع حبيث ال يغلق املنتظرون من امل
 املشاة وكذلك املساحة الفاصلة على نوع الطريق واملساحة املتاحة للرصيف واملقاييس            طرقيعتمد عرض    •

 .ا يسترشد ا املهندسني داً حدودتعتمدأعاله 
ميكن أن  . م٠,٦ م مع مسافة فاصلة      ٢,٤ إىل   ١,٢ املشاة من    طرقيف األحياء السكنية ينصح بأن تكون        •

 .اة على جانب واحد من الطريق ولكن يفضل دوماً أن تكون يف اجلانبني مشطرق بىيكتف
 .))٢١(الشكل رقم  ( سم١٠ينبغي أال يقل ارتفاع الرصيف عن  •

 
  املشاة واملنطقة الفاصلةطرق). ٢١(رقم شكل ال

 

 
 



 ٤٥

  منحدرات ممرات املشاة اجلانبية٦-٢-٤
 ف لتسـهيل  ي يف زاوية الرص   منحدراتهناك  إذا توافر على الرصيف ممرات مشاة جانبية فيجب أن يكون           

ت علـى   را املنحد  هذه ويعتمد تصميم .  إىل معرب املشاة يف عرض الطريق      اإلعاقة أصحاب كرسي    و املشاة   حركة
عوامل عدة من أمهها عرض ممر املشاة، ونصف قطر زاوية الرصيف، ارتفاع وعرض الرصيف، وجود تصـريف                 

هناك منحدر ملعرب املشاة يف الوصلة      ( خمتلفة للمنحدرات    أشكاالً) ٢٢ ( رقم شكلالويقدم  . املياه، وعرض الشارع  
 ).وينطبق عليه من مواصفات مثل املعروضة أدناه

 
  إرشـادات١-٦-٢-٤

ـ  وعند مـدخل املنحـدر ت      % ٨سم وحبد أقصى للميالن حوايل      ٩٠ال يقل عرض املنحدر عن       • ص خص
 .نحدرشن كي حيس املشاة ببدء املاخلطح من السم ٠,٦مسافة 

رسي اإلعاقة من دخول قد يعيق ك ارتفاع مع سطح الطريق من دون حدر متصالً جيب أن يكون أسفل املن     •
 .عرضه النقالب أمامي يف حالة ارتفاع حافة أسفل املنحدر عن سطح الطريقاملنحدر أو ي

اليت تعيـق    يكون مكان اتصال أسفل املنحدر مع سطح الطريق مانعاً لتجميع املياه أو األوساخ               أنجيب   •
 .كرسي اإلعاقة

 شكلالإذا كان هناك جزيرة وسطية فيجب أن توفر عربها فتحة لعبور املشاة والكرسي املتحرك كما يف                  •
 ).٢٣(رقم 

 
 .نحدرات األرصفة يف الشوارعمل مناذج ).٢٢(رقم شكل ال



 ٤٦

 
 . الفتحات يف اجلزر الوسطية).٢٣(الشكل رقم 

 

 زر اإلشارةمنحدر املشاة والوصول إىل  ٢-٦-٢-٤
زر (زرار طلـب اإلشـارة      معرب املشاة العرضي يضع املهندس أ     أحياناً ونظراً لضعف حجم الطلب على       

 ).٢٤ ( رقمشكلالاخلضراء، وهذا الزر جيب أن خيضع ملواصفات هندسية ترتبط مبنحدر املشاة كما يف ) املشاة
 

 إرشادات ٣-٦-٢-٤
 ).٢٤(رقم شكل ال لكل اجتاه كما يف م٣ن سافة ال تقل عملزرار املشاة بتعد أتينبغي أن  •
 .م١,١يكون ارتفاع زر املشاة عن سطح ممر املشاة تقريباً  •
 

 
  يف زاوية التقاطعذوي االحتياجات اخلاصة منحدر ).٢٤(رقم شكل ال



 ٤٧

  خط الوقوف٧-٢-٤
قبـل خطـوط     هستخدم خط الوقوف لتحديد املكان الذي ستتوقف عنده السيارة ، و يكون استخدام            ي 

 ). ٢٦(رقم شكل و ال) ٢٥(رقم شكل الاملشاة وذلك منعاً لتداخل السيارات مع املشاة، كما يوضح 

 
  املعيـار١-٧-٢-٤

 . مم٦٠٠ مم اىل ٣٠٠يكون خط الوقوف ذا لون أبيض وعرضه من 

 

 
 
 

 . خط التوقف وعالقته خبطوط املشاة).٢٥(رقم شكل ال
 

  إرشـادات٢-٧-٢-٤
 . م ويكون موازياً خلطوط املشاة١,٢من معرب املشاة مسافة ) إىل اخللف  ( ينبغي أن يبتعد خط الوقوف •
ستغناء عـن خـط     اليف بعض املواقع ال يتطلب وجود خطوط مشاة يف التقاطع ، ولكن ذلك ال يعين ا                •

 م ، وميكن أن يبتعد عن حافة الطريق         ١,٢الوقوف الذي ينبغي أن يبتعد عن حافة الطريق املتقاطع مبسافة           
 .م إذا ما تطلب التصميم اهلندسي للتقاطع ذلك٩ من هذه املسافة وحبد أقصى بأكثر

 . يف كل األحوال جيب مراعاة جمال الرؤيا للسائق عند وضع خط الوقوف •
 



 ٤٨

 
 )الرصيف( املشاة اجلانبية طرقع  امتداد معابر املشاة م).٢٦(رقم شكل ال

 

  عند التقاطعاتاملواقف اجلانبية ٨-٢-٤
 يف مدينـة    مثل تقاطع األمري عبداحملسن مع شارع زيد بن اخلطـاب         (لوحظ يف بعض تقاطعات الدراسة      

ا يعيق حركات االلتفاف وجيعل مـن       مم عشوائية املواقف عند التقاطع، فالسيارات تقف يف زوايا التقاطع           )الرياض
ة اهلندسية لذلك غري متوافرة وهو ما يتطلـب إعـادة           وتبني أن املعاجل  . هذه الزوايا أماكن حمتملة لوقوع حوادث     

تصميم زوايا التقاطع ملنع الوقوف وذلك إما عن طريق إبراز األرصفة للخارج أو من خالل عالمـات أرضـية                   
 .توضح املنع إىل جانب لوحات منع الوقوف

م من  ٨,٤افة ال تقل عن     من الناحية اهلندسية فإن آخر موقف جانيب عند مدخل التقاطع ينبغي أن يكون على مس              
م من حافـة    ٢٠، بينما يكون أول موقف بعد خمرج التقاطع على مسافة           )٢٧ ( رقم شكلالمعرب املشاة، كما يف     

 .الطريق املتقاطع

 
  إرشـاد١-٨-٢-٤
 .خلطوط األرضية لفراغات املواقف اجلانبية تكون بيضاءا

 
  املعيـار٢-٨-٢-٤

م من معرب املشاة، وال يقل عرض املواقف عـن          ٨,٤اطع مبسافة   يكون أول موقف جانيب قبل الطريق املتق       •
 .م٦,٥ إىل ٦م ويتفاوت طوله من ٢,٤

خصوصاً جبوار التقاطعات للتقليـل مـن تـأثري         ) ٤٥0زاوية   (ملائل ا علىالوقوف الطويل   منوذج  يفضل   •
 .التداخل مع احلركة الطولية على الطريق

  املشاةطرق



 ٤٩

م ٣,٦ إىل   ٣نصح بأن يكون عرض املوقف اجلانيب مـن         اليت عليها نشاط جتاري ي    يف الشوارع الرئيسية     •
 ).زيل سريعـحتميل وتن(وذلك الستخدامها من قبل مركبات نقل البضائع 

م إلمكانية حتويل املواقف    ٣,٦ إىل   ٣يفضل دوماً على الطرق الرئيسية أن يكون عرض املوقف اجلانيب من             •
، ويراعى  عليهاة السري خالل أوقات الذروة وذلك من خالل منع الوقوف           اجلانبية إىل مسار إضايف حلرك    

 .تصميم زاوية التقاطع لتناسب ذلك
 .م٢,١ إىل  اجلانبية األحياء السكنية ميكن أن يصل عرض املواقفضمنيف الشوارع الداخلية  •

 

 
 

 .موقف السيارات قرب التقاطع ).٢٧(رقم شكل ال
 

  مطبات السرعة٩-٢-٤
 حدى أدوات التهدئة املرورية يف تطبيقات هندسة املـرور، ولـوحظ يف           إ) مطبات السرعة  (ت املطبا تعد

مل ختضع للمواصفات اهلندسية القياسية عند إنشائها مما قد يؤثر سلباً على هـذه              الزيارات امليدانية وجود مطبات     
تيار موقع املطب وتصميمه أمر     وعليه فإن وضع اإلرشادات اهلندسية القياسية الخ      . )٢٨  رقم شكلالنظر  ا( احلركة

 .ملح وهو ما دعانا إىل إعداد هذه اإلرشادات يف اجلزء التايل
 

 
 .مطب صناعي يف أحد الشوارع السكنية ).٢٨(رقم شكل ال

 



 ٥٠

  اإلرشـادات١-٩-٢-٤
عني االعتبار، وهـذه    بتباع إرشادات يأخذها املهندس     اإن استخدام مطبات السرعة البد وأن ينطلق من         

 :دات هياإلرشا
 :دراسة هندسية .١

 أن يكون إنشاء املطب منطلقاً من ضرورة تستدعيها ظروف سالمة وتشـغيل املـرور يف                جيب
مة بدائل أخـرى ممكنـة،      ءاملوقع قيد الدراسة، والبد من كشف هذه الضرورة بعد التأكد من عدم مال            

ني بالقرب منه من    نطكان القا  وكذلك على الس   فاملطب له تأثري سليب يف الغالب على املركبات اليت تعربه         
كمـا أن   . حيث الضوضاء والتلوث البيئي احملتمل من جراء تغري سرعة السري املفروضة من وجود املطب             

 ، قد يدفع السائقني إىل حتويل اجتاه سريهم إىل طرق أخرى جماورة           حال تكراره وجود املطب، خباصة يف     
 . ناحية السالمة املرورية أو من الناحية البيئيةالسيما السكنية وهذا له تبعاته السلبية سواء من و

 
 :تصنيف الطريق .٢

 وذلك حبسب تعريف آشتـو، (Local Streets) املطبـات على الطرق احمللية فقط تستخدم
 السـكنية  قوهي الطرق اليت تسمح بالوصول إىل استعماالت األراضي ااورة ويطبع عليها غالباً الطـر        

 .تستخدم للمرور العابراملؤدية إىل األحياء وال 
 
 :عرض الطريق وعدد املسارات .٣

قتصر إنشاء املطبات على الطرق ذات املسارين فقط الـيت يكـون             ي توصي اخلربة اهلندسية بأن   
شترط أن يكون سـطح     ، وي )أو أكرب من ذلك العرض ولكن مبسارين فقط       (م  ١٢عرض الطريق فيها حنو     

 . ويسمح بتصريف املياهاًالطريق جيد
 
 :لطريق المي .٤

، وعندما يكون امليل أكـرب      % ٨ عنطريق  الطويل لل يل  املعند استخدام املطب بأال يزيد      يوصى  
ويف .  أخرى جيب أن تعمل لضمان عدم وصول املركبة إىل املطب بسرعة عالية            تمن ذلك فإن احتياطيا   

ر اإلنشـاء أو     إلقـرا  اً خاص حال كثرة األجواء املمطرة أو تسرب مياه الصرف فإن ذلك يتطلب حتليالً           
 .عدمه

 
 :والعموديةفقية املنعطفات األ .٥

الرأسية لتـأثري   كذلك  على املهندس االبتعاد عن إنشاء املطبات ضمن املنعطفات األفقية احلادة و          
وينبغـي تفـادي إنشـاء املطـب يف         . ذلك على ديناميكية القوى املؤثرة على املركبة عند عبور املطب         

 نصف القطر   ألن) قنصف القطر من خط املنتصف للطري     (م  ١٠٠ املنعطفات اليت يقل نصف قطرها عن     



 ٥١

 يبطئ سرعة السيارة تلقائياً دون احلاجة إىل مطب لتهدئة السرعة، إذا لزم إنشاء املطب فيجب                ذا املقاس 
 . أن يكون ذلك على مماس املنعطف

 
 :مسافة الرؤية .٦

أمـام السـائقني كمـا يف       تنشأ املطبات عندما تكون أدىن مستوى مسافة رؤية للتوقف متاحة           
 . املئوية هلذا الغرض٨٥ ، وعلى املهندس رصد سرعة )٢( رقم اجلدول

 
 .احلدود الدنيا ملسافة الرؤية املطلوبة للتوقف). ٢(اجلدول رقم 

 )متر(أدىن مسافة رؤية مطلوبة  ساعة/ كم املئوية٨٥السرعة 

٥٠ ٣٠ 
٦٥ ٤٠ 
٨٥ ٥٠ 
١١٠ ٦٠ 
١٤٠ ٧٠ 
١٦٥ ٨٠ 
١٩٥ ٩٠ 
٢٢٠ ١٠٠ 

 
 :السرعة .٧

 أو أقل، وينبغي احلـذر عنـدما تكـون          اعةس/ كم ٥٠تنشأ املطبات على الطرق ذات السرعة       
 .اعةس/ كم٧٠السرعة السائدة للسري أكرب من 

 
 :أحجام املرور .٨

 حلجم املرور على إنشاء املطب فالتطبيقات يف مواقـع          اً كبري اًمل تالحظ التجارب اهلندسية تأثري    
تحديـد  تفضـي ل   مل   )اليوم/ مركبة ١٠,٠٠٠ من بضعة مئات إىل      يف املتوسط (رور  اوت فيها حجم امل   تف

 . الغرض، ولكن البد من اإلشارة إىل أمهية دراسة كل موقع على حدة لتربير اإلنشاءهلذامعيار حمدد 
 
 
 
 



 ٥٢

 :سالمة املرور .٩
لك  دون وقوع حوادث مركبات أو حوادث مشاة فإن األسباب لت          للحيلولةعندما تنشأ املطبات    

احلوادث ينبغي حتديدها للتأكد من أن إنشاء املطب سيساعد يف احلد منها، فقد يكون املطب عـامالً يف                  
 .زيادة احلوادث بدالً من ختفيضها

 
 :تركيبة املرور .١٠

 إال  % ٥ عنتزيد  ) مثل احلافالت (ينبغي تفادي إنشاء املطبات إذا كانت نسبة املركبات الكبرية          
كما ينبغي األخذ يف االعتبار عند تصميم املطـب حركـة           . كن أن تسلكه  إذا كان هناك طريق بديل مي     
 .الدراجات اهلوائية والنارية

 
 :سيارات الطوارئ .١١

 بكثرة من قبل سيارات الطوارئ مثل اإلسعاف واملطافئ، فينبغي عـدم            اًإذا كان الطريق مطروق   
م فالبد من اعتبار ذلك يف تصـميم         حلافالت النقل العا   مساراًكذلك إذا كان الطريق     . إنشاء املطبات فيه  

 .املطب
 
 :التكرار .١٢

 .م٢٢٥م إىل ٦٠ من  البينيةعند تكرار مطبات السرعة ينصح أن تبتعد مسافاا
 

 :التحكم املروري .١٣
 حتكم مروري لتحذير السـائقني بوجودهـا مثـل          يرافقهاإن إنشاء مطبات السرعة البد وأن       

ترتبط اللوحة التحذيرية للمطـب مبوقعـه،       . ت الوامضة استخدام اللوحات والعالمات األرضية واإلشارا    
ـ / كم٥٠ تهمثالً يف طريق سرع(وميكن تركيب اللوحة يف موقع املطب وكذلك قبل املطب    تركـب  اس

باإلمكان دهان املطب حىت    و.  وميكن االكتفاء باللوحة اليت تسبق املطب      ،)م٣٥اللوحة قبل املطب مبسافة     
بلون )  أو سرياميك  انده( لوحة يف نفس مكان املطب أو خطني          وجود يف حال عدم  يبدو واضحاً للسائق    

 حبسب أمهية املكان، تركيب لوحة إضافية أسفل من اللوحـة            و  كما ميكن  ،م١أصفر قبل املطب مبسافة     
 . تبني السرعة اليت ينبغي التهدئة عندهاةالتحذيرية للمطب وعلى نفس الشاخص

 
 :مراعاة تصريف املياه .١٤

اعاة تصريف املياه عند إنشاء املطب حبيث ال يعيق األخري تصريف املياه، كمـا              على املهندس مر  
وهنا . عليه تفادي تركيب املطب على فتحات التصريف أو قريباً منها جداً، أو قريباً من طفايات احلريق               



 ٥٣

اجلـة  البد من التنبه ملعاجلة طريف املطب العتراض التصريف وملرور الدراجات اهلوائية وأال تشـجع املع              
السائق من العبور من حافة املطب لتفادي املطب، لذا فالبد من أن ميتد املطب من حافة الطريق إىل حافته                   

 ).حىت عرب الكتف(
 

 :تصميم املقطع .١٥
كثر شيوعاً يف تصميم مقطع املطبات وذلك بارتفاع        األ )٢٩( رقم   شكلاليعترب الشكل البيضوي كما يف      

 . م٣,٦ وعرض )انت نسبة املركبات الكبرية مرتفعةسم إذا ك٧,٥وميكن أن يكون (سم ١٠
 

 
 .        مقطع عرضي للشكل البيضوي ).٢٩(رقم شكل ال

 

 )٣٠(  رقمشكلالكما ميكن أن يأخذ املطب شكل مستو السطح كما يف 
 

 
 .        مقطع عرضي للشكل مستوي السطح ).٣٠(رقم شكل ال

 

  حتليل املواقع اخلطرة١٠-٢-٤
 : ادات رشا ١-١٠-٢-٤

 :اتبع اخلطوات التالية
١. نصح بأن تكون ثالث سنوات، وإن كان غري ممكناً فسنة واحدة على األقلحدد فترة حتليل احلوادث وي. 
٢. لة يف موقع الدراسة خالل فترة التحليل أعالهامجع تقارير احلوادث املسج. 
افر املعلومـات أدنـاه لكـل       وتأكد من تو  ،  )٣١(املوضح بالشكل   ص بيانات احلوادث يف النموذج      خلّ .٣

 : حادث
 



 ٥٤

 .موقع احلادث -
 .حالة اجلو -
 .وقت احلادث، ويوم احلادث، وتارخيه -
 .حالة سطح الطريق -
 .نوع احلادث -
 .نوع الصدم -
 .سبب احلادث -
 ).تلفيات، إصابات، وفيات(شدة احلادث  -
 .كروكي احلادث -

 
السنة 
 األوىل

السنة 
 الثانية

السنة 
  اموع الثالثة

 عدد ددع عدد عدد
% 

 نوع احلادث
      منعطف لليسار 
       خلفي 
       زاوي 
       جانيب 
       مشاة  
       أمامي  
      بطريق جانيب  مرتبط 
       جسم ثابت  
       آخر 

 حالة الطريق
      رطب  
       جاف  

 حالة اإلضاءة
      ار 
       شروق أو غروب 
        ليل 

 خسائر احلوادث
      )وفاة(حوادث وفيات  
      )إصابة(حوادث إصابات  
       ضرر مادي فقط 

 )اإلصابات(إمجايل احلوادث 
      

  منوذج تلخيص بيانات احلوادث).٣١(الشكل رقم 
 



 ٥٥

٤. عز الرسم التخطيطي للحوادث بأمساء الشوارجه. 
 .)٣٢(رقم حسب الشكل نقل منط كل حادث على الرسم التخطيطي ا .٥
 

 
 أمناط احلوادث ).٣٢(الشكل رقم 

  
وقت احلادث وتارخيه واليـوم،     : هينقل البيانات لكل حادث على السهم احملدد للنمط وهذه البيانات           ا .٦

 : حلادث صدم زاويمثاالً )٣٣(رقم ويبين الشكل حالة اجلو، حالة سطح الطريق، 
 
 
 
 
 

 .م زاويمثال حلادث صد ).٣٣(الشكل رقم 
 

 .حدد النمط السائد من احلوادث ومكانه يف املوقع حتت الدراسة، إن وجد .٧
 .الختيار العالج املناسب) ٣( رقم جلدوليف حال حتديد النمط السائد، استعن با .٨

 اختيار السرعة احملددة ١١-٢-٤
. رعة احملددة على طريق ماهو املعيار السائد االستخدام بني مهندسي املرور الختيار الس      % ٨٥يعترب مقياس سرعة    

من السائقني على سرعات تساويها أو أقل منها         % ٨٥ا تلك السرعة اليت يسري نسبة       أ ب  %٨٥سرعة  وتعرف  
 وميكن االسترشـاد  .  السائقني ألغلبمن السائقني، لذلك فهي متثل السرعة املناسبة         % ١٥وال يتجاوزها سوى    

 :باخلطوات التالية يف هذا الشأن
يكون الرصد خارج سـاعات     . رعةوقع مناسب لرصد السرعة حبيث ال يوجد تأثريات على الس         اختيار م  •

 .الذروة
يف مدينـة الريـاض وحبسـب       . عة يف مراجع هندسة املرور    يتم رصد عينة سرعات وفق دراسات السر       •

مشـاهدة   ١٥٠كتفاء بعينة حجمها    ال ميكن ا  % ٥حصائية  إدراسات سرعة سابقة وعند مستوى داللة       
 .سرعة

 : كما ميكن حساا من املعادلة التالية. املئوية٨٥من مشاهدات السرعة تقدر سرعة  •

 هـ١٥/١٠/١٤٢٥ ليًال ، السبت ، ٩
                صحو، جاف



 ٥٦

 )حنراف املعياري للسرعةالا(١,٠٤+متوسط السرعة =٨٥سرعة مئوية
لنفس نوع الطريق    (حنراف املعياري للسرعة من دراسات سابقة     الميكن احلصول على متوسط السرعة و ا       

يف كل االحوال   وعفات العشرة،   نة، وميكن تقريب السرعة اىل اعلى من مضا       و من خالل رصد عي    أ) حتت الدراسة 
 .ن تتوافق السرعة احملددة مع السرعات احملددة يف نظام املرورجيب أ

 
 د من احلوادث يف املوقع املدروسالنمط السائ معاجلة أسباب احلوادث حسب ).٣( رقم اجلدول

 
 عاجلةطرق امل األسباب احملتملةاحلادث) نوع(منط 

 ضعف رؤية اإلشارة

 .تركيب لوحة حتذيرية مبكرة بوجود اإلشارة -

. برر ذلك من دراسة السرعةاقلل السرعة احملددة إذ -

 .أزل أي معوق للرؤية -

 ). بوصة١٢(استبدال العدسات بعدسات أكرب  -

 .غري موقع اإلشارة ورمبا حتتاج إىل إشارة علوية -

 .ف ربط وتنسيق مع اإلشارات القريبةأض -

توقيت اإلشارة الضوئية

 .عدل يف التوقيت األصفر -

 .All Redأمحر للكل أضف وقت  -

 .غري جهاز التحكم -

 .ركب جمسات -

 .أضف ربط وتنسيق مع اإلشارات القريبة -

 صدم زاوي يف تقاطع

 حمكوم بإشارة ضوئية

 ضعف جمال الرؤية

 .ركب لوحات حتذيرية -

 .ركب لوحات قف -

 .(yield)ركب لوحات أفضلية  -

 .قات الرؤيةأزل معو -

 .ركب إشارات ضوئية -

- ن مستوى اإلضاءة يف التقاطعحس. 

.(chanalization)حتديد اجتاهات احلركة بالقنوات  -
 



 ٥٧

 طرق املعاجلة األسباب احملتملةاحلادث) نوع(منط 

حجم املرور الكبري يف 

 التقاطع
 .ركب إشارة ضوئية -

 صدم زاوي يف تقاطع

رتفعة يف السرعة املغري حمكوم بإشارة ضوئية

 طرق التقاطع

 .خفض من السرعة احملددة -

تركيب عالمات بارزة للتنبيه أو  حتديد الطريق  -

(Rumple Strips). 

صدم خلفي يف تقاطع 

 حمكوم بإشارة ضوئية

توقيت اإلشارة غري 

 مناسب
 .مراجعة الوقت األصفر -

 عبور مشاة
 . خطوط املشاةركب أو حسن رؤية -

 .انقل معرب املشاة إىل مكان آخر -

السائق ال يدرك وجود 

التقاطع يف وقت مبكر
 .ركب لوحة حتذيرية -

 السطح املرتلق للطريق

 

نزالق والسطح الا" أضف لوحة حتذيرية بـ  -

 ".رطب

 .خفض السرعة احملددة -

 .حسن مستوى تصريف املياه -

(Groove Pavement)أضف خدمة لطبقة الرصف  -

 .(Overlay Pavement)عاجل طبقة الرصف  -

صدم خلفي يف تقاطع 

غري حمكوم بإشارة ضوئية

 حجم االلتفاف كبري

 .امنع حركات االلتفاف -

 .الزيادة يف أنصاف أقطار األرصفة -

 .أضف مسارات التفاف ميني ويسار -
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   خامتة-٥

 : حماورةقامت هذه الدراسة بتناول ثالث
 .ه املواقفوتقييم هذ، آلية مقارنة الطلب على مواقف السيارات باملواقف املتوفرة •
 .وآليات البحث عن بدائل حلول، تقييم األداء املروري للتقاطعات داخل املدن •
 .وآليات جردها وتقييمها، أهم اعتبارات السالمة املرورية داخل املدن •

 .اكنتيجة لعمليات مجع البيانات ودراسة املواقع اليت متّ اختياره، متّ تكوين منهجيات لتقييم احملاور الثالثة السابقة
باإلضافة لتسع مدن أخرى وذلك ملالمسة االختالفات اليت قـد          ، متّ إجراء الدراسة بشكل معمق يف مدينة الرياض       

 .تفرضها الظروف احمللية على الواقع املروري هلذه املدن
،  السعودية هي أمناط وقوف قصرية     ة يف اململكة العربية    أمناط التوقف املنتشر    أن إىل، صت الدراسة وقد خلُ 

بل تتعلـق بـإدارة     ،  كفاية املواقف حلجم الطلب على الوقوف      من مشكلة وقوف السيارات غالباً التتعلق بعد      وأ
أمـا بالنسـبة    . رة مواقف السيارات  اعادة النظر يف سياسات بناء وإد     إمما يستدعي   ، مواقف السيارات بشكل عام   

 يف ظل االعتماد على السيارات اخلاصـة        ملواقف جوار األرصفة فستبقى تعاين من طلب يفوق طاقتها االستيعابية         
 .كوسيلة التنقل األساسية

جوم مرورية تفوق   فقد اتضح أن معظم التقاطعات اليت متّ تقييمها حمملة حب         ، بالنسبة لتقييم األداء املروري   
 القليلـة   التعديالت املرورية البسيطة ذات الكلفة    . مح هلا بتمرير السيارات مبستويات خدمة مقبولة      طاقتها اليت تس  

 .حتسني مستويات اخلدمة  عاجزة عننهالك،  ختفيض أزمنة التأخريقادرة على) دون اللجوء إىل الفصل املكاين(
تطلبات السالمة املرورية ضمن املدن لعـدم االلتـزام      مب  نقاط الضعف فيما يتعلق     الكثري من  لوحظ وجود   

 السالمة   املرورية والطرقية ذات التأثري الكبري على      ناصرعاللق بتركيب وتصميم خمتلف      يتع فيماباملعايري والقياسات   
 .على الرغم من توفر هذه املعايري وتبين الوزارات املعنية هلا، املرورية

مل تتناول هذه الدراسة اجلانب التخطيطي وأثره على قطاع النقل واملرور على الرغم من األثر البالغ لعملية     
واعتماد هذه السيارات كوسـيلة     ، لنمو املطرد يف أعداد السيارات اخلاصة      ألن ا  ،التخطيط على نظام النقل ككل    

 .   قليلة الفعاليةحلوالًالنقل األساسية جيعل من املعاجلات املوضعية 
تبقى الغاية األساسية يف معاجلة مشاكل النقل من الناحية التخطيطية هي ختفيض حجوم التيارات املرورية                

أو ختفيض  ، وذلك بتخفيض معدالت امتالك السيارات اخلاصة     ، قل منعها من الزيادة   أو على األ  ، للسيارات اخلاصة 
 من خالل تشـجيع     )خاصة رحالت التوجه والعودة من وإىل العمل      (عدد الرحالت باستخدام السيارات اخلاصة      

 . النقل العام
 يث تنتج عملية التخطيط   حب،  ختطيط استراتيجية على مستوى املدن واملناطق احمليطة ا        لذلك جيب بناء آلية   

املتوسط والطويـل تعـاجل   ،  خطط عمل وسياسات واستراتيجيات نقل فعالة على املدى القصري      االستراتيجي هذه 
 .أو على األقل تقلل من تفاقمها، مشاكل النقل

 



 ٥٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امللحق
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 رية ملواقف السياراتاالستمارة املستخدمة يف مجع البيانات املرو). ١(رقم الشكل 
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 استمارة مجع بيانات التحليل اهلندسي ملواقف السيارات) ٢ (الشكل رقم

 استمارة املسح اهلندسي ملواقف السيارات 

 :املنشاة املخدمة       اسم          :                 اسم املنطقة             :                           اسم املدينة 

 : التاريخ   :                                                         الذي يعبئ اإلستبياناسم الشخص

 : أنواع مواقف السيارات املوجودة يف املوقع املدروس

  موقف أسفل املباين موقف سطحي                         موقف جوار الرصيف                            
 

 االشتراطات الفنية ومات املوقع و املالحظات امليدانيةمعل املواصفات

 مواقف جوار الرصيف

املسافة بني أقرب  تقاطع و أول سيارة 

  املواقف ااورة للطريقيفمتوقفة 
 

 تقاطع  ثانوى أمتار ٦التقل عن 
 رئيسيتقاطع  اً متر١٥

 أمتار ٦,٥  الطول األدىن للموقف املوازي

ار ااور للموقف احلد األدىن لعرض املس

 املوازي
 أمتار ٥,٥ 

البعد األدىن للموقف املائل ااور للرصيف 

 عن أقرب تقاطع

 اً متر١٢ البداية و يف أمتار ٩ 
  النهايةيف

 املواقف السطحية

 مداخل وخمارج املواقف السطحية

 
 بعيدة عن التقاطع
 قريبة من التقاطع

 

 

 املداخل و املخارج

 وجد طريق خدمةي
  طريق خدمةد يوجال

 توجد حارات تباطؤ و تسارع -
 التوجد حارات تباطؤ و تسارع -

 

 عرض املدخل و املخرج

 دخلامل
 املخرج

 خمرج+ مدخل 
 

 أمتار ٣,٥اليقل عن 
 أمتار ٣,٥اليقل عن 

 وجود مع ٧,٥ال يقل عن 
  متر جزيرة فاصلة٠,٥

 طول املوقف العمودي
 
 

 امتار ٥,٥



 ٦٢

 عرض املوقف العمودي
 
 

  متر٢,٥

 املصدات اخلرسانية
 توجد

 التوجد
 

 مقاسات املصد اخلرساين

 الطول
 العرض
 االرتفاع

 بعد طرف املصد عن حافة الرصيف

  متر١,٨٠
  متر٠,٢
  متر٠,١٥
  متر٠,٧٦

 املواقف املائلة
 توجد مواقف مائلة
 ال توجد مواقف مائلة

 

 زاوية ميالن املوقف املائل
 
 

 

 ائلالطول  املائل للموقف امل
 
 

 البعد األدىن املوافق

 عرض املوقف املائل
 
 

 البعد األدىن املوافق

للموقف املائل) العمودي ( الطول الشاقويل 
 
 

 البعد األدىن املوافق

املسارات
 

 جتاه الواحدالعرض املسار ذي ا
 
 

 امتار ٤,٥

 جتاهنيالعرض املسار ذي ا
 
 

  أمتار٧,٥

منحنيات املسارات
 

 أمتار ٣,٥ العرض ه مروري واحدمنحىن ذو اجتا

 أمتار ٧,٠٠ العرض  اجتاهني مرورينيذومنحىن 

  وجود موانع االنزالق
 أرضيه خشنة

 مطبات متالحقة صغرية

 يفمطبات ختفيف السرعة داخل املوقف 

 مواقع  عبور املشاة

 
 

 

مالحظة لوحات دخول وخروج وتوجيه 
 
 

 



 ٦٣

 مضيئة داخل املوقف

مواقف حتت أرضية
 

قف حتت أرضيةموا  
 توجد
 دال توج

 

 أبعاد املداخل املخارج

 عرض املدخل
 عرض املخرج

 مدخل و خمرج معا

 أمتار ٣,٥٠
  أمتار ٣,٥٠
 أمتار ٧,٥

 مالحظات مواقع املداخل املخارج
 
 بعيدة عن التقاطع و الطرق 

 مالحظة وضوح الرؤية عند اخلروج
 
 

 

 االرتفاع  الصايف

 االرتفاع داخل القبو
 ع بوابة الدخولارتفا

 ارتفاع بوابة اخلروج

  متر٢,٥٠
  متر٢,٥٠
  متر٢,٥٠

مالحظة وجود لوحة حتدد االرتفاع املسموح 

 به عند البوابة
 

جيب أن تكون مرنة ومعلقة من 

األعلى فقط
 

ذوي اإلحتياجات اخلاصةمواقف 
 

 ذوي اإلحتياجات اخلاصةمواقف 
 توجد

 ال توجد
 

 اصةذوي اإلحتياجات اخلعدد مواقف 
 
 

 

ذوي اإلحتياجات اخلاصةمواقف مواصفات 
  ذوي اإلحتياجات اخلاصةطول موقف

 ذوي اإلحتياجات اخلاصةعرض موقف 

 أمتار ٥,٥
  أمتار ٣,٦٠

 مالحظة القرب من املصعد
 
 

 

 مالحظة القرب من املدخل

استمرارية الرصيف للوصول اىل  املدخل ( 

 )أو ختدميه منحدرات 

 
 

 

 )خصاتشا(وجود عالمات

 ذوي اإلحتياجات اخلاصةملواقف 

 )شاخصات ( عالمات أرضية 
 )شاخصات ( عالمات معلقة 

 

   مالحظة تزود املوقف مبنحدر
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ومنـوذج   (Condition Diagram) على احمللل املروري القيام بزيارة املوقع ميدانياً وجتهيز خمطط احلالة :مالحظة 
سلوكيات السائقني يف الوقت الذي تكثر فيه احلوادث حسـب بيانـات            وكذلك مراقبة احلركة و   ) أدناه(الزيارة  
 .احلوادث

 
 نموذج تقرير مشاهدة ميدانية

 :      المشاهدة        :       الوقت            :       التاريخ           :     اليوم        :               وقع الم
  إذاضع عالمة  :طبيعة الموقع: أوًال 

 المشكلة موجودةآانت 
 معوقات رؤية ألدوات التحكم المروري في الموقع أو بالقرب منه؟ .١
 معوقات رؤية تعيق رؤية المرور المتعارض؟ .٢
 وجود مواقف نظامية تعيق من الرؤية؟ .٣
 مناسبة من حيث العدد، الحجم، الرسالة، الموقع، االنعكاسية، الرؤية؟غيرلوحات المرور .٤
ية،            منا غير إشارات المرور الضوئية   .٥ ع، االنعكاس الة، الموق دد، الحجم، الرس سبة من حيث الع

 ؟الرؤية؟ افتقاد القياسية
ية  .٦ ات األرض رالعالم بة غي ن مناس ية،      م ع، االنعكاس الة، الموق م، الرس دد، الحج ث الع  حي

 الرؤية؟
 :الجزر التقسيمية  .٧

 تقليل مناطق التعارض؟ .أ 
 تحديد مسار حرآة السير؟ .ب 
 فصل تدفقات السير؟ .ج 

 ؟آاٍفغير يا التقاطعنصف قطر زوا .٨
 ميالن أحد طرق التقاطع حاد؟ .٩
 ؟آاٍف غيرعرض المسارات وعرض الطريق .١٠
 جيد؟غيرسطح طبقة الرصف  .١١
  أجسام خطرة؟فيهاجوانب الطريق  .١٢
 مناسبة؟ غيرمواقع الطرق الجانبية .١٣
 مناسب؟ غيرمعابر المشاة مواقعها وتصميمها .١٤
 جيدة؟غيراإلضاءة  .١٥
 لوحات اإلعالنات تعيق نظر السائق؟ .١٦

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
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 إذا آانت ضع عالمة  :مشاهدات تشغيلية: ثانيًا 

 موجودةالمشكلة 
 مناسبة؟ غيرياستجابة السائقين ألداة التحكم المرور .١
 مخالفات متكررة تنتهك أدوات التحكم المروري؟ .٢
 السرعات عالية لظروف الموقع؟ .٣
 ؟ئةرآبات تغير مساراتها بطريقة مفاجالم .٤
 :حرآات مرور بعينها تحدث خطورة .٥

 المرآبات المتجهة لليسار؟ .أ 
 المرآبات المتجهة لألمام؟ .ب 
 لمتجهة لليمين؟المرآبات ا .ج 

 حرآة المرآبات الواقفة تتسبب في خطورة؟ .٦
 المرآبات الداخلة أو الخارجة من طريق جانبي تتسبب في خطورة؟ .٧
 االزدحام المروري والتأخير يتسبب في خطورة؟ .٨
 المشاة في الموقع يتسببون في إرباك أو تعارض السير؟ .٩

 :مالحظات ووصف لكل مشكلة تم تحديدها في قائمة المراجعة
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.......... 
اء شرح       قشل منا المشكالت المحددة أعاله سوف تظهر من خال       ا بالتفصيل          هاة النقاط المتعلقة بها أثن تم تناوله  إذ سوف ي

 .هميتهاحسب أ
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