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: محتوى المحاضرة

اصطالحات وتعاريف

خطوات رسم المقطع العرضي



:وتعاريفاصطالحات 

قطععنالناتجللشكلمعينبتصغيرالمرسومالمخططهو:للطريقالعرضيالمقطع

.الطريقمحورعلىعموديشاقوليبمستويالطريق

كلمنهجاوريوالطريقبغطاءالسياراتعليهاتسيروالتيالطريقمنالشريحةتسمى

"بانكيت"الجانبيةاألكتافطرف

يأتيوهنالوالمستقبالحاضرفيالطريقعلىالمرورلغزارةالعرضيالمقطعشكليتبع

ضروريالالجزءبتنفيذفيقوم،المستقبلأجلمنالمرورغزارةيقدرالذيالمهندسدور

ازدادتماكلالتوسعيستطيعثمومنالحاليةالغزارةالستقبالالطريقعرضمنوالالزم

.الزمنمعالغزارة

:اثنينلمتحولينتابعالعرضيالمقطعبأنالقولويمكننا

.العرضيالمقطعتكاليف1.

.االستثمارتكاليف2.



:لذلك عند دراسة المقطع العرضي يجب أن تحقق الدراسة الشروط التالية

.إعطاء العرض الكافي لتصريف القوافل بأسرع ما يمكن1.

ه بشكل مفاجئ أن يكون هناك استمرارية في شكل المقطع العرضي حتى ال يتعرض السائق لتغير سرعت2.

"تبع الختالف الطقس"أن يكون المقطع العرضي للطريق مقارباً بجميع األحوال الطبيعية 3.

:الجدول التالي يبين عناصر المقطع العرضي تبعاً لدرجة الطريق4.



مياهبتصريفومتقالتيالجانبيةالخنادقمعوالردمالحفرحالتيفيالترابيالطابقإنشاءيتم

.ربةالتمقاومةيضعفإذالترابيالطابقعلىتؤثرالمياهألنالطريقسطحعناألمطار

الغطاءلعرضتتبعوهياألمطارمياهلتصريفجانبيةميولالطريقغطاءإعطاءويتمكما

اوحتترجانبيةميالا فيعطيالبانكيتأما،%3-2بينوعادةالمنطقةوحالةالطريقمادةنوع

.الجانبيةالخنادقإلىاألمطارمياهلتصريفوذلك%4-3بين

:وسنحدد عناصر المقطع العرضي الرئيسية





يثحالردموالحفرعليهموضححيث"المشروعخط"الطوليالمقطعرسمبعد

عرضيالالمقطعمحورلرسمالطريقمحورعنداإلسفلتسطحمنسوبعلىنعتمد

:يليكماوالردمالحفرميولمعرفةبعد

:الردمحالة



:حالة الحفر

(ربة الصخريةالت)الحفر في المناطق الجبلية وغالباً ، بهايجب مراعاة التربة التي ستحفر 1.

.ةيعاديمكن أن تكون ميول المنحدرات نفس الميول التي في حالة الردم إذا كانت التربة2.

:أما في حالة التربة الصخرية فتبعاً لنوع الصخور3.

1:0.3وقد تصل إلى 1:0.5أو 1:1

.ةفيجب حساب توازن المنحدرات حسب ميكانيكية الترب7mأما إذا زادت االرتفاعات عن . 4

ً ر يجب تنفيذ خنادق جانبية لتصريف مياه األمطا( الحفر و الردم)وفي كال الحالتين  إن ، طوليا

من أسفل طبقات الرصف وإن m 0.5عمق هذه الخنادق في مناطق الحفر يجب أال يزيد عن 

.1:6الميول الجانبية لتلك الخنادق بصورة عامة 



:الجيديبين الشكل التالي المقاطع العرضية النموذجية ذات التصريف





:العرضيخطوات رسم المقطع 

وإنما " وليكالمسقط األفقي أو المقطع الط"إن رسم المقطع العرضي للطريق ال يكون لكل الطريق 

رسمها ولتحديد هذه المقاطع وللسهولة ن،األخرىيكون لكل مقطع من الطريق مختلف عن المقاطع 

..  عند كل وتد

خطوطبينمسارهوتحديدالطريقمنسوبلمعرفةوذلكاألفقيالمسقطعلىالطريقمحوررسم

.التسوية

ً بالشكلالمبينةالنقطةعندالمنسوبطلبفإذا منسوبعمعندهاالمنسوبحسابفيمكنناجانبا

:كالتاليالعرضيالمقطعشكلفيصبحالطريقمحورمنسوبمعالطبيعيةاألرض

𝑆𝑇27يبعدالذيوللوتد𝑆𝑇50بالوتد50mـبمثالً الطريقبدايةعنبيعدالذيللوتدنرمز

𝑆𝑇27+30بالرمز30mمسافة





:مالحظات

"تمنسوب الزف"منسوب محور الطريق نجده من المقطع الطولي 

يات األكتاف الجانبية تستخدم لتمكين السيارات من إجراء عمل

زمة االنعطاف والدوران كما تستخدم لوضع المواد اإلنشائية الال

.إلصالح الغطاء

لطريق الميول الجانبية تستخدم للوصل بين المنسوب الجديد ل

انبي ومنسوب األرض الطبيعية وذلك لمنع انحدار التربة على ج

.الطرق نتيجة الحفر أو الردم

شكل طولي خنادق التصريف تستخدم لتصريف المياه عن الطريق ب

بعة بعد هطول األمطار فمثالً يراد تصميم طريق من الدرجة الرا

3mهو د حالواوعرض المسار 2لذلك فأن عدد المسارات هو 

بالتالي عرض الطابق 2mالبانكيتوعرض 3mوعرض الغطاء 

ية وتبين األشكال المقاطع النموذجية العرض10m ,i=2%الترابي 

.في حالتي الحفر و الردم




