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: محتوى المحاضرة

شبكة الطرق

وسائط النقل على الطرق

الطرقعلى خصائص الحركة 

قيلطرالتصنيف الفني ل

قيلطرالسرعة التصميمية ل



الطرقشبكة

:مقدمة

النقلبوسائطرينوالمسافالبضائعنقلتؤمنفهيالحاليةحياتنافيأساسيا  دورا  المواصالتتلعب

.والراحةماناألشروطتوفرأنيجبمنشآتهافإنولهذا،المختلفةوالمائيةوالجويةوالبحريةالبرية

.والمرافئوالمطاراتالحديديةوالسككالطرق:المواصالتآتمنشوتشمل

ببعضهااألخرىتآالمنشكافةربطتؤمنفهيانتشارا  تآالمنشهذهأكثرمنتعتبرالطرقأنإال

مقطعينوالاألفقيالمسقطفيبعناصرهوالتعريفالطرقدراسةعلىاألكبرالتركيزجاءلهذا

.والعرضيالطولي



:الطرق في شبكة النقل دور 

والطرقلحديديةاالسككمنتتألفالتيالمختلفةالنقلوسائطفيوالمسافرينالحموالتنقليتم

.بأنابيبوساطةنقلهافيجريوالغازاتالسوائلأما.والنهريةوالجويةالبحريةوالخطوط

كلتكملبحيثومتكاملمتناسقبشكلتعملوأنمتكاملةوحدةالنقلوسائطكلتشكلأنيجب

.اآلخرىمنهاواحدة

.بعيدةلمسافاتوالمسافرينالحموالتنقلفيرئيسيا  دورا  تلعبالحديديةالسككفمثلا 

استقبالتميحيثبالمحطاتمرتبطةأنهابماولكن،الوظيفةلهذهمتكاملةنقلوسيطةذاتهابحدفهي

.المحطاتإلىالحموالتنقلمنالبدلذلك،حصرا  المحطاتمنوتفريغهاالحموالت

تقوميوالتالمحطاتإلىالسياراتبهاتصلالتيالطرقتصميممنالبدإذالطرقدوريأتيوهنا

.المطاراتوالمرافئعلىنفسهالكالموينطبقبعضمعمتكاملينفهمالذلك،المحطاتهذهبتخديم

ي يمكن القول بشكل عام أن الطرق تشكل الشرايين الت

.تصل بين محطات السكك الحديدية والمرافئ والمطارات



اجةالحأماكنإلىتواجدهاأماكنمنمباشرةالحموالتبنقلتقومأنأيضا  للطرقيمكنكما-

عليةفاالنقلأنواعأكثرالطرقبواسطةالنقليعدكللذ،أخرىوسيطةإلىالحاجةدونإليها

ا القصيرةالمسافاتأجلمنوالمسافرينللحموالت النقلفإن،الطرقشبكةوضعوحسبنسبيا

.ديديةالحالسككبواسطةالنقلمنوفعاليةاقتصاديةأكثروأسرعيعد(400km-200)لمسافة

بعيدةاتلمسافالنقلاكتسبفقدالحاضرالوقتفياداترتوستواألشبكةإنشاءبعدأنهإال-

.خاصةاهميةالمستعجلةوالموادالعطبسريعةللبضائعالطرقبواسطة

وقتضياعىإلتحتاجالتيالحديديةلسككهيمماأكبرعليهاللنقلالوسطيةالسرعةألنونظرا  

.الشحنمحطاتفيالعرباتتجهيزأجلمنكبير

هومامأكبرتواترذاترحالتبواسطةيتمأنيمكنالطرقبواسطةالمسافريننقلأنكما-

.الحديديةللسكك

بإيصالمحيسحيثالقليلةنيةاالسكالكثافةذاتالمناطقتطويراجلمنأهميةذاتالطرقتعد-

.أقلبكلفةالحموالت



:طرقالاتشبك

جاريةوالتوالصناعيةالسكانية(التجمعات)المراكزبينالواصلةالطرقكل:الطرقشبكة

ةالحديديالسككمحطات)النقلوسائطمناألخرىاالنواعكلوبينةيوالسياحوالزراعية

.(والمطاراتوالمرافئ

،دةالشمختلفالحموالتمنتيارا  فتشكلالطرقهذهعبرالمنقولةوالحموالتالركابأما

.والسكانياالقتصاديالنشاطمتطلباتحسبمعينةاتجاهاتفيويكون

.الطريقنصممالتيارهذالشدةوتبعا  

.قريةأوحيةنافي(االولىالدرجةمنطريقيعتبروالذي)اوتوسترادنضعأنامنطقيليس:مثال  

إلىإضافةةالرئيسيالحموالتمعأساسيبشكليتوافقأنيجبالطرقشبكةتصميمفإنلذلك

.الركابحركة



صةوالمخص(األولىالدرجةطرق)األوتوسترادشبكةهوالطرقيةالشبكةأساسفإنهذاوعلى

.بعيدةولمسافاتالحموالتأوللركابسواءالسريعللنقل

ألساسيةااالقتصاديةالمناطقأوببعضهاالمحافظاتمراكزأودولبيناألوتوستراداتعادةتصل

.القطرفيالمهمةوالمراكز

نفسهالدورلعبتالتيالثانويةالطرقفيأخرىشبكةتصميمإلىننتقلتوستراداألتصميمبعدثم

.المحافظةنطاقعلىولكنلألوتوستراد

طرقشبكات5ليصبحواوالقريةوالناحيةالمنطقةنطاقعلىأخرىبشبكاتالشبكةهذهنستكملثم

.أهميةاألقلإلىاألهممنالتصميمناحيةمنمرتبةتصميمية

ذويكوننأويجبكبيرةأهميةلهفإنالتصميمناحيةمنصنفناهماإذادوليطريق:فمثلا 

ونيكأن–الحاراتعدد–الطريقعرض)ممتازةهندسيةبخواصعاليةفنيةمواصفات

.(األفقيبالمسقطالمنحنيات–الطوليةالميول–باالتجاهين



شبكات الطرق
من ناحية 

التصميم

طرق درجة 
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طرق درجة 
على )خامسة 

(نطاق القرية



:قالطروسائط النقل على 

.السياراتوهيأالالنقلوسائطمنواحدنوعلمرورالطرقتصميميجري

وسائطذلكوك"الطريقسطحتتلفوالتي("التراكتورات)جنازيرعلىالمتحركةالوسائطاما

الترابيةطرقالعلىتسيرأنفيجب"اآلنمعدومةنسبتهاتكونأنيكاديوالت"الحيوانيالنقل

.المعبدةاألساسيةللطرقالموازية

:لفةالمختبأنواعهاالسياراتهيالطرقعلىاألساسيةالنقلوسائطفإناألساسهذاوعلى

الناريةالدراجاتبمروريسمحكما،والثقيلةمنهاالخفيفةوالشاحناتوالباصاتالسياحية

.مطاطيةدواليبعلىتسيرالتياألخرىالزراعيةواآلالتوالجرارات

عنتزيدالالتيالحموالتمرورفقطيؤمنأنيمكنآخرهندسيمنشأكأيالطريقإن

ا التصميميةالحموالت ا وكما .نوعا



تحسينهاإلىيؤدي،الحمولةوحتىوالشكلبالسرعةالسياراتصناعةفيالسريعالتطورأنإال

علىينسنعدةأوسنةكلسياراتهانماذجبتغييرتقومالسياراتمصانعوأننموذجهاوتغيير

.امعبشكلالشاحنةللسياراتالكليةالحموالتزيادةنحوعاما  ميال  هنالكأنكمااألكثر

فإنهلذلك(سنة25-20)السنينعشراتالنقلحركةيخدملكيعادة  وإنشاؤهالطريقتصميميتم

الطريقخدمتستسوفالتيوحموالتهاوأبعادهاالسياراتبمميزاتسلفا  نتنبأأنالممكنغيرمن

.المستقبلفي

مدارلىعإضافيةإنشائيةأمانعواملوذطريقإنشاءالوقتنفسفياالقتصاديغيرمنأنهوبما

حموالتهاوالسياراتألبعاد"كود"حديةعالميةمواصفاتوضعجرىقدفإنهالسنينمنكبيرعدد

المنظورمدىالعلىالسياراتمصانعبهاتتقيدبحيثالطريقعلىتسيرأنيمكنالتيالمحورية

.قالطريعناصرلتصميمالالزمةالمواصفاتبوضعبموجبهاالطرقمهندسويقوموبحيث



السياراتأبعادبتحديد(ASHTOO)الطرقلمهندسياألمريكيةالجمعيةقامتحيث

:التاليبالجدولواردهوكمانماذجنماذجلستةاألمريكيةالمتحدةالوالياتفي

لدورانها فموضحة األصغريةأما األشكال الحسابية لهذه السيارات وأنصاف األقطار 

بالكتاب( 1-6)حتى ( 1-1)باألشكال من  



عنيديزالبماوحموالتهاوالباصاتالشاحنةالسياراتأبعادفتحددروسيافيأما

.طن10علىاإلفراديالمحوريالحمل

.طن18علىاالعظميةالحمولةتزيدأالفيجبمزدوجا  المحوركانإذاأما

التيةالنموذجيالشاحنةللسياراتالخارجيةاألعظميةاألبعادالمجاورالشكليوضح

يزيدأالعلىتنصوالتيالروسيةالمواصفاتبموجبالطرقعلىتسييرأنيمكن

2.5mعناألعظميالعرضو4mعنللسياراتاالعظمياالرتفاع





:خصائص الحركة على الطرق

......واتحميلهودرجةأشكالهافيالبعضبعضهاعنتختلفالتيالسياراتمجموعةتشكل

سابقا  ناتكلموكما،ضمنهالسياراتعددبازدياد(غزارته)شدتهتزداد،المرورحركةمنتيارا  

اؤهوإنشالطريقتصميمالواجبمنكانالمرورحركةتيارضمنالسياراتعددازدادكلماأنه

.عاليةفنيةبمواصفات

المتنوعةواصالخنستخدمالمختلفةالطريقلعناصراألساسيةالمتطلباتتحديدمننتمكنولكي

.المرورحركةلتيار

دعدنستخدمالترابيالطابقأوالغطاءعرضأوالمرورحاراتعددتحديدأجلمنفمثال  

.حموالتهاوليسالطريقعلىمعينةزمنيةمدةخاللالمارةالسيارات

.المروربغزارةالطريقعلىللحركةاألساسيةالخصائصعنةدعايعبرلذلك



الزمنواحدةفيالطريقمنمعينمقطعخاللالمارةالسياراتعددهي:المرورغزارة

(ساعةأويوم)

النتماما  دقيقغيرالنظربغضالمارةللسياراتالفعليبالعددالمرورغزارةعنالتعبير

أثيرهتفييعادلالبطيئةبسرعةتسيرضخمةمقطوراتورائهاتجرقاطراتعددمرور

.عاليةسرعةبتسيروالتيالخفيفةالسياحيةالسياراتمننفسهالعددمرورواستمراريته

زارةغإلىالفعليةالمرورغزارةتحويلإلىالسياراتعددحسابأجلمنغالبا  نلجأ

.لحسابيةاالتصميميةالسيارةتعتبرالتيالخفيفةالسائحةللسياراتمكافئةمرور

احيةالسيالسياراتعدديمثلتحويلبعاملالسياراتأنواعمننوعكلبضربوذلك

سيارةورمريستغرقهالذيالزمنخاللالطريقمنجزءعلىتمرأنيمكنوالتيالخفيفة

.مقطورةأوقاطرةأوواحدةشاحنة



وزنوةمحدودأبعادولهاالمكافئةبالسيارةونسميهاقياسوحدةهي:السياحيةالسيارة

كللهاحولتمرجعوتعدTAXIالصغيرةالسيارةأيالسياحيةبالسيارةيقصد"ثابت

.“التحويلعاملبوساطةىرخاألالسياراتأنواع

اللخالطريقمنجزءعلىتمرأنيمكنالتيالسياراتعدديمثلوهو:التحويلعامل

مقطورةأوقاطرةأوشاحنةمروريستغرقهالذيالزمن

:كافئةالتالي قيم عوامل التحويل المستخدمة في حساب غزارة المرور المالجدول يبين 



:الجدولعلىمالحظات

واحداليساويالسياحيةللسيارةالتحويلعامل-

.المرجعأنهاأي

ذاتوالمركباتالباصاتتحويلعوامل-

لتنقالتيالشاحنات"مثلالخاصاالستخدام

السيارةنوعحسبمالتهاامعتؤخذ"البرادات

.لحموالتهاالمطابقةاألساسية

طاةالمعالقيمبينالسياراتحمولةتقععندما-

.تناسبوالبالنسبةالتحويلمعاملقيمحسابيمكن

بالجدولالواردالتحويلمعاملضربيجب-

1.2ـبفقطوالقاطرةالمقطورةوللشاحنةبالنسبة

بالمناطقالطريقمرورحالفيوذلكمرة

.الجبليةأوالهضبية



طولعلىآخرإلىجزءمنتختلفبلالطريقمناطقلجميعثابتةالمرورغزارةتبقىال

ديديةالحالسككومحطاتالسكنيةالتجمعاتأوالمدنقربواضحبشكلتزدادحيثالطريق

مقاطعندععاليةتكونالمرورغزارةأي،الطريقمنالمتوسطاألجزاءعلىالدنياقيمتهاوتبلغ

.الطريقمنتصففييمكنماأقلوتصبحالتجمعات

تقلالمرورغزارةإنبلالواحدةالسنةأوالواحداليومخاللثابتةالمرورغزارةتبقىال

المناطقيففالواحدةالسنةخاللأيضا  ثابتةتبقىالالغزارةأنكماالليلساعاتخاللجدا  

علىالشاحناتحركةتقلكما،المحصولجنيمواسمأثناءالمرورغزارةتزدادمثالالزراعية

حةالسائالسياراتحركةوتزدادالرسميةواألعياداألسبوعيةالعطلأيامفيكافةالطرق

.الخفيفة

:ملحظات



هذهعنيرالتعبيمكننالذلكالزمنتغيرمعثابتةغيرالمرورغزارةانيتضحسبقمما

عادةخدموتست،الحسابيةالزمنيةالمدةخالللهاالوسطيةبالقيمةدقيقوبشكلالغزارة

.السنةمدارعلىالمأخوذةالواحداليومفيالوسطيةالمرورغزارة

.الوسطيةاليوميةالمروربغزارةتسمىحيث

منإنهفالطريقعلىالمرورلحركةدوريأودائمآليتعدادفيهايجريالتيالدولفيأما

.السنةخاللالذروةساعاتمن30للساعةالموافقةالمرورغزارةاستعمالاألدق

للغزارةقيمة24لديناأيساعة24اليومفيلدينا30للساعةالموافقةالمرورغزارةلحساب

منيمةقكلحيث،بينهماألعظميةالقيمةنأخذ(بالساعةأوباليومإماتكونالغزارةواحدألن)

يوم365ةالسنفيوبالتالي"واحديومفيأعظميةمرورغزارة"تمثلالسابقةاألعظميةالقيم

.أعظميةيوميةغزارة365لدينابالتالي

.30للساعةالموافقةالغزارةقيمةهي30الترتيبذاتوالقيمةاألصغرإلىاألكبرمننرتبهم



السنةفيساعة29فقطقبلهايوجدالتيالقيمةهي:30للساعةالموافقةالقيمةتعريف

انيمكنناعمليا  ،30للساعةالموافقةالغزارةمنأكبرمنهاكلفيالغزارةفيهاتكون

الوسطيةاليوميةالغزارةمن%15تساوي30للساعةالموافقةالغزارةهذهنعد

.السنةمدارعلىالمأخوذة

العامفي30للساعةالموافقةالمرورغزارةهي:التصميميةالمرورغزارةتعريف

.(سنة25-20)عادةللطريقالتصميميللعمراألخير



:ريق التصنيف الفني للط

30للقيمةةالموافقالغزارةحسبناثممكافئةغزارةإلىوحولناهاالفعليةالغزارةحسبناانبعد

"لطريقلالفنيالتصنيف"الطريقدرجةبتحديدناآلنقوم(الحسابيةالتصميميةالغزارة)

:درجات5إلىالطرقتقسم

عاليةنيةفبمواصفاتعادةيكونوالذياألوتوسترادتمثلوالتياالهمهياألولىالدرجةتكون

.(منصفةوسطيةجزيرةواتجاهلكلحاراتعدةمنمكونالطريقحيث)

أوترابيا  طريقا  يكونانيمكنالذيالخامسةالدرجةإلىوصوال  وهكذاالثانيةالدرجةتليهاثم

.المناجمداخلأوالصناعيةالمنطقةداخل



:طريقالتحديد درجة 

أكبررورالمغزارةكانتفكلماالتصميمةالمروربغزارةالحاالتمعظمفيالطريقاهميةتتعلق

.فنيةالدرجةالزادتوبالتاليالطريقأهميةزادت

هوآخرعاملهناكإنبلالطريقدرجةيحددمنفقطهيالغزارةليسلكن

قالطربعضإنشاءعادةيجريأنهحيث"للطريقوالدوليةواإلداريةاالقتصاديةاألهمية"

اماكنإلىلةالواصكالطرق،عليهانسبيا  قليلةالمرورغزارةالنظربغضعاليةفنيةبمواصفات

تسيرأنجبيعليهاالسيارةتسيرعندماولكنقليلةفيهاالغزارةتكونأنيمكنالتياالصطياف

.قتصاديةااللألهميةتبعا  وذلكللمصطافينممكنةراحةأقصىبتوفيريتميزبحيثةفهمر

منليصبحةمرتبنرجعهفإننااقتصاديا  هامطريقلكنهثالثةدرجةالطريقكانحالفيفمثال  

.الثانيةالدرجة



:اتملحظ

ديةاقتصاأهميةعننبحثألنحاجةفالاالولىالدرجةمنالطريقكانحالفي1.

.المواصفاتبأعلىيصممسوفألنهوذلك

وكذلكوميالقلالقتصادبالنسبةالطريقواهميةواستثمارهالطريقتكلفةأنكما2.

درجةدتحديفيدورا  تلعبالعواملتلككلللقطرعامةالنقلشبكةفيدوره

.االوليينالعاملينبهايقومالتياألهميةليسولكنالطريق



:يق السرعة التصميمية للطر

للذهنتبادريانهحيثالطريقعلىرتسيالتيالتصميميةالسرعةذوالطريقدرجةتحديدبعد

.ةأهمياألكثراألمورمعرفةبعدتحددأنهاإال،الطريقمفتاحهيالتصميميةالسرعةأن

تسيريالتاألرضطبيعةمعرفةوالطريقدرجةمعرفةمنالتصميميةالسرعةتحديدويتم

.ألخرىمنطقةمنتختلفالتصميميةفالسرعة،السيارةعليها

لطريققمطابغيرسهليةمنطقةفياولىدرجةطريقفيالتصميميةالسرعةتكونفمثال  

.جبليةأوهضبيةمنطقةفيأولىدرجة

.المنطقةوطبيعةالطريقدرجةمنكال  معرفةيجبالسرعةلتحديدولذلك



التيميةاألعظالسرعةمعاالولىالدرجةمنللطرقاألساسيةالتصميميةالسرعةتتوافق

الدرجةمنللطرقالتصميميةالسرعةأما،الخفيفةالسائحةالسياراتتحققهاأنيمكن

.الشاحنةالسياراتبموجبهاتسيرأنيمكنالتياالعظميةالسرعةمنقريبةفهيالخامسة

التيهانفسهيالمنخفضةالفنيةالدرجاتذاتالطريقعلىتمرالتيالسياراتنوعيةإن

.العاليةالفنيةالدرجاتذاتالطرقتستخدم

الخواصبتحقيقتسمحالوالخامسةوالرابعةالثالثةالفنيةالدرجةذاتالطرقأنإال

.التاليلجدولافيالواردةالتصميميةالسرعاعتمادحالفيكاملبشكلللسياراتالميكانيكية

تحققبحيثالطوليوالمقطعاألفقيالمسقطفيالطريقعناصربتصميمدوما  ينصحولهذا

فيادةزيإلىذلكيؤديالوعندما،المحليةالشروطبذلكسمحتإذا،عاليةتصميميةسرعة

محسوسبشكلالطريقوكلفةاألعمالحجم



السرعاتالتاليالجدوليبين

حسابعندالمفروضةالتصميمية

قياألفالمسقطفيالطريقعناصر

اوغيرهوالعرضيالطوليوالمقطع

ذلكوبالسرعةالمتعلقةالعناصرمن

الطرقأنواعمختلفأجلمن


