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 1-1مقدمة

مقدمة
إن التطور السريع والمطرد الذي عاشته وتعيشه مدن المملكة بشكل عام ،لهوانعكاس لما تقدمه الدولة رعاها هللا من دعم ال محدود لمسيرة التقدم والنماء في جميع المجاالت ،وخاصة المجال
الحضري العمراني .فجميع المدن السعودية وخاصة الرئيسية منها شهدت خالل العقود السبعة الماضية نمواً عمرانيا ً وسكانيا ً سريعا ً جعلها تتحول من مدن صغيرة ذات طابع عمراني بسيط
ومتجانس إلى مدن كبيرة ذات أنماط عمرانية حديثة متنوعة ومتباينة .وبالرغم من اإليجابيات العديدة لهذه المسيرة المباركة ،إال أن وتيرتها المتسارعة والتزايد المطرد في عدد السكان وارتفاع
كثافاتهم أدى إلى انعكاسات سلبية كثيرة على نسيج البيئة العمرانية والمشهد الحضري في المدن السعودية نظراً لكون التخطيط الحضري المتميز يعد مطلبا ً أساسيا ً وخطوة أولى نحوالتنمية
المستدامة وأنسنه البيئة العمرانية وتحسين المشهد الحضري للمدن ،فإن غياب أوضعف مستوى التخطيط الحضري وقدم بعض األنظمة والتشريعات ،والندرة والتباين في معايير التصميم
العمراني المستخدمة في الوقت الراهن ،ونقص أعداد الكوادر المتخصصة في هذا المجال ،مصحوب بضعف الرقابة واألشراف الفني على تنفيذ المشاريع ،والتهاون في تطبيق األنظمة بحق
المخالفين ،كل ذلك أدى بشكل مباشر أوغير مباشر إلى تدنى مستوى منتجات البيئة العمرانية وأحدث شرخا ً في المشهد الحضري للمدن .وهذا يظهر جليا ً في العديد من الطرق والشوارع
المليئة بالحفر ،واألرصفة المتهالكة ،واألشجار غير المتناسقة ،والمسطحات الخضراء المهملة ،واألماكن العامة الغير مشجرة ،وواجهات المباني غير المتناسقة ،والفضاءات العامة داخل
األحياء السكنية التي تفتقر إلى المقياس اإلنساني وأبسط عناصر التصميم العمراني ،وغيرها من أشكال التشوه البصري والمنتجات العمرانية المتدنية المستوى.
لذا انطالقا ً من أهداف ومرتكزات رؤية المملكة  ٢٠٣٠وبرنامج التحول الوطني  ٢٠٢٠المنبثق منها الذي أكد على ضرورة تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية كأحد األهداف
الرئيسية المنوطة بوزارة الشؤون البلدية والقروية ،عمدت الوزارة إلعداد هذا الدليل كوثيقة إرشاديه تستفيد منها األمانات والبلديات التابعة لها عند إعداد التصميم الخاص بعناصر البيئة
العمرانية كالطرق والشوارع وعناصر فرش الطريق والساحات والميادين واألماكن العامة واللوحات من أجل تحسين المشهد الحضري لمدنهم.
تسعى الوزارة من هذا الدليل إلى تقليص التباينات بين األمانات والبلديات ،وتوحيد المنهجية والمعايير المطبقة من قبلهم في تنفيذ المشاريع البلدية ختاماً ،يجدر بالذكر أن إعداد هذا الدليل تم
وفقا ً لمرجعيات ومعايير عالمية وإقليمية ومحلية متخصصة في التصميم العمراني ،وتأمل الوزارة أن يحقق هذا الدليل الهدف إعداده كأداة لمساعدة األمانات والبلديات في االرتقاء بمستوى
جودة البيئة العمرانية وتحسين المشهد الحضري للمدن السعودية.

٩

 1ـ  1المقدمة

مركز تطوير التصميم والتخطيط الحضري للمدن السعودية

دليل البيئة العمرانية هو دليل صمم ليكون عام وشامل لتوضيح أساسيات
التصميم الحضري بغض النظر عن جغرافية المنطقة ومناخها.
يعمل المركز مع أمانات المناطق والهيئات الستحداث أدلة تناسب جغرافية
ومناخ المنطقة وهويتها العمرانية.

دليل تصميم البيئة العمرانية

أمانة منطقة
الرياض

أمانة العاصمة
المقدسة

الكود العمراني
لمنطقة الرياض

أمانة منطقة
جازان

الكود العمراني
للعاصمة
المقدسة

الكود العمراني
لمنطقة نجران

أمانة منطقة
الحفر الباطن

الكود العمراني
لمنطقة عسير

الكود العمراني
لمنطقة جازان

أمانة منطقة
حائل

الكود العمراني
لمنطقة الجوف

الكود العمراني
لمنطقة الحفر
الباطن

أمانة منطقة
المدينة المنورة

الكود العمراني
لمنطقة تبوك

الكود العمراني
لمنطقة حائل

أمانة منطقة
الطائف

الكود العمراني
لمنطقة القصيم

الكود العمراني
لمنطقة المدينة
المنورة

أمانة منطقة
األحساء

الكود العمراني
للمنطقة الشرقية

الكود العمراني
لمنطقة الطائف

أمانة منطقة
الباحة

الكود العمراني
لمنطقة الحدود
الشمالية

الكود العمراني
لمنطقة األحساء

متابعة وتوجيه

أمانة منطقة
نجران

أمانة منطقة
عسير

أمانة منطقة
الجوف

أمانة منطقة
تبوك

أمانة منطقة
القصيم

أمانة المنطقة
الشرقية

أمانة منطقة
الحدود الشمالية

أمانة منطقة
جدة

الكود العمراني
لمنطقة جدة

الكود العمراني
لمنطقة الباحة

١٠
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الوضع الراهن

الوضع المستهدف

١١

 1ـ  ٢أهداف الدليل

 1ـ  3وصف الدليل ونطاق تطبيقه

 1ـ  ٤المعنيون باستخدام الدليل

 1ـ  ٢أهداف الدليل
يعتبر هذا الدليل بمثابة وثيقة إرشادية لعملية تصميم ونقل شوارع وطرقات والفضاءات العامة لمدن المملكة نحوشوارع
وطرقات وفضاءات أكثر تنوعا ً وأكثر قابلية للمشي من خالل إبراز أهمية عناصر البيئة العمرانية المختلفة من
أرصفة للمشاة بعناصرها الكاملة والفتات إعالنية وتشجير باتباع وتطبيق المبادئ والمعاير التي يجب مراعاتها أثناء
إعداد التصاميم لهذه العناصر ،مما يسهم في تحسين البيئة العمرانية الحالية لتكون بيئة عمرانية صديقة لإلنسان.
ونظراً لما للشوارع والطرق والفضاءات العامة اآلمنة والمريحة من أهمية بالغة في إضفاء الحيوية واالزدهار كونها
هيكل المدينة ،تم تناولها في هذا الدليل بمنهجية متوازنة يسهم تطبيقها في تحسين وتوفير مخرجات من الشوارع
والطرق والفضاءات المتكاملة تمكن مختلف الفئات العمرية ،والقدرات الجسدية من السكان ،ومستخدمين هذه األماكن
من المشاة ،وراكبي الدراجات الهوائية ،ومستخدمي وسائل النقل العام ،وسائقي وراكبي السيارات من استخدامها بشكل
آمن ومريح.
كل من
هذا وسيلعب الدليل دوراً هاما ً في تطوير النسيج العمراني لمدن المملكة إذا ما تم العمل به عن كثب مع ٍ
مخططي استخدامات األراضي ومخططي النقل ،إذ يسعى الدليل إلنشاء شوارع متكاملة ومريحة ومتعددة األنماط يسعد
باستخدامها سكان المدينة وزائروها ،حيث ال يقتصر الدليل على تطوير الشوارع والفضاءات الجديدة فقط ،بل يسعى
لتحسين الشوارع القائمة من خالل التالي:
 .١توفير معايير لتطوير شوارع متكاملة مصممة على نحوآمن لكافة فئات السكان مع مراعاة اختالف المستويات
التعليمية والفروق الثقافية والقدرات الجسدية لدى مستخدمي الشوارع.
 .٢توفير منهجية متوازنة لتصميم الشوارع تسهم في تقليل االعتمادية على التنقل بالمركبة الخاصة والتمهيد الستيعاب
خيارات وسائط النقل األخرى.

 1ـ  3وصف الدليل ونطاق تطبيقه
تطبق معايير وخطوط التصميم اإلرشادية الواردة في هذا الدليل على كافة الشوارع والطرق والفضاءات العامة القائمة
والمستحدثة في المناطق الحضرية في كافة مدن المملكة ،إضافة إلى الشوارع والطرق التي يتم تطويرها من قبل الجهات
األخرى الحكومية أو من القطاع الخاص.

 1ـ  ٤المعنيون باستخدام الدليل
يوفر هذا الدليل الخطوط اإلرشادية األساسية لتصميم الشوارع والطرق والفضاءات العامة لكل من المخططين والمصممين
العمرانيين والمعماريين والمهندسين وجميع المختصين العاملين في مجال تصميم البيئة العمرانية؛ حيث يعتبر هذا الدليل
أداة مساعدة للمختصين المعنيين بعملية تخطيط ،وتصميم ،وتشييد وصيانة الشوارع والطرق والفضاءات العامة القائمة
والجديدة في المدن والمناطق الحضرية بالمملكة من األمانات والبلديات وكافة أجهزة القطاع البلدي والجهات األخرى
المعنية من القطاعي العام والخاص.

منقول بتصرف من دليل أبوظبي لتصميم الشوارع الحضرية

١٢
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٢ـ 1مبادئ تصميم الشوارع

الشوارع قابلة للتغيير

الشوارع الجيدة هي جيدة للتجارة واألعمال

أبدأ اآلن

يمكن لمهندسي النقل العمل بمرونة داخل حرم الشارع .وهذا يشمل تحريك الحواجز ،وتغيير
نوعية الرصف ،وإعادة توجيه حركة المرور عند الضرورة .تطور المدن أثبت وجود حاجة
إلى تغيير شوارع المدينة بعد حقبة زمنية من إتمام بنائها بهدف إعادة تشكيلها وإعادة استخدام
مساحة الشارعً لتلبية االحتياجات والوظائف الجديدة .يمكن أيضا استخدامها ألغراض
مختلفة ،مثل االستراحات وأماكن الجلوس ،ومشاركة الدراجات ،وتهدئة حركة المرور.

لقد أدركت المدن أن الشوارع ليست فقط عناصر ذات وظيفة محددة ضمن تركيبة
المدينة وإنما تعتبر من األصول االقتصادية لها .وال شك أن الشوارع المصممة على
أسس ومبادىء عمرانية صحيحة ،تعتبر مصدر تحقيق إيرادات عالية للتجار وأصحاب
األعمال وتمنح قيمة عالية ألصحاب المساكن.

استخدام مواد منخفضة التكلفة يساعد في بعض األحيان على سرعة اتخاذ القرار لتنفيذ
مشاريع التطوير .تم في مدن العالم المتقدم اتباع نهج تدريجي لعمليات إعادة التصميم
الرئيسية ،حيث تم استخدام المواد المؤقتة على المدى القصير واستبدالها الحقا ً بمواد
دائمة بمجرد توافر التمويل ،وذلك مكن السكان من اختبار التصميم الجديد بدقة والتكيف
مع التوجه الجديد.

١٥

٢ـ 1مبادئ تصميم الشوارع

الشوارع هي نظم بيئية

التصميم للسالمة

الشوارع هي أماكن عامة

تصمم الشوارع كنظم بيئية ،حيث تتداخل األنظمة المدنية (األنظمة التي ليس من صنع
الطبيعة) مع األنظمة الطبيعية .على سبيل المثال يجب مراعاة الميول أثناء تصميم األرصفة
بطريقة تضمن جريان مياه األمطار إلى أشجار الشوارع؛ لكونها توفر الظل وتعتبر عنصراً
مهما ً في البيئة العمرانية ،لذا فإن النظم البيئية لديها القدرة على العمل كمحرك لتصميم مستدام
طويل األمد.

مراعاة متطلبات األمن والسالمة أثناء تصميم الشوارع والطرق لجعلها قابلة لالستخدام من
قبل السكان بمختلف أعمارهم ولمختلف األغراض (المشي والتسوق والعبور بين مختلف
المقاصد) وراكبي الدراجات الهوائية  ،والسائقين وذوي اإلعاقات واإلحتياجات بشكل آمن.

ً
حيوية حيث إنه باإلضافة إلى
في المدن ،غالبا ًما تكون الشوارع أكثر الفراغات العامة
توفيرها مساحة للتنقل ،فإنها تلعب دور في الحياة العامة للسكان والمجتمعات العمرانية،
لذا يجب أن تصمم كأماكن عامة ممتعة وجميلة ومليئة بالحيوية  ،باإلضافة إلى كونها
قنوات للحركة والتنقل.

١٦

 ٢ـ  ٢أولويات ومعايير التصميم

أولويات التصميم
تماشيا ً مع رؤية المملكة  ٢٠٣٠وأحد أهم ركائز الرؤية وهي مجتمع حيوي ،فقد تم وضع أولويات دليل تصميم الشوارع
الحضرية على النحوالتالي.

األولوية األولى ـ المشاة
يجب أن تكون جميع الشوارع آمنة ومريحة للمشاة من جميع الفئات العمرية وبمختلف القدرات الجسدية.

األولوية الثانية ـ مستخدمووسائل النقل العام
إن مستخدمي وسائل النقل العام هم من بين المستخدمين األكثر فاعلية لمساحة الشارع .وتتضمن هذه الوسائل المترو،
والقطارات الخفيفة ،والحافالت بمختلف أنواعها.

األولوية الثالثة ـ راكبوالدراجات الهوائية
إن سائقي الدراجات الهوائية هم من أكثر المستخدمين المعرضين للحوادث المرورية ،ويجب مراعاة سالمتهم أثناء
التصميم .كما أنهم يعتبرون من بين المستخدمين األكثر فاعلية لمساحة الشارع.

األولوية الرابعة ـ المركبات
إن استيعاب الحركة المرورية للمركبات هوبغاية األهمية لتحقيق استمرارية النموألي مدينة .ولكن فيما يخص الطاقة
االستيعابية لحركة المرور في الشوارع الحضرية ،يجب أن تتضمن خيارات للتنقل بدون قيادة بنفس القدر من الجاذبية
لخيارات استخدام السيارات الخاصة ،وتؤكد أولويات التصميم التي ينص عليها الدليل أهمية توفير بيئة آمنة للمشاة راكبي
الدراجات الهوائية ،وذلك نظراً لكونهم األكثر عرضة لإلصابة بمخاطر الطرق في األماكن الحضرية ،ومن ثم تحفيزهم
على ممارسة المشي والعمل على االرتقاء بمستويات الصحة العامة وتحقيق االستدامة المنشودة.

منقول بتصرف من دليل أبوظبي لتصميم الشوارع الحضرية
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 ٢ـ  ٢أولويات ومعايير التصميم

 ٢ـ  3الصيانة واإلدارة

معايير التصميم
عند تصميم الشوارع الحضرية في المدن السعودية ،يجب مراعاة تحقيق التوازن بين احتياجات جميع المتنقلين ليشمل
المشاة ،ومستخدمي النقل العام ،وراكبي الدراجات الهوائية وسائقي المركبات.
كما أن تصميم الشوارع الحضرية الناجحة التي تسهم في خلق بيئة جذابة ومريحة للمشاة يوجب اتباع األبعاد والمعايير
القياسية للتصميم لجميع المستخدمين وهي على النحوالتالي:

على المخططين ومصممي الطرق األخذ في عين االعتبار أثناء إعداد تصاميم الشوارع والطرق توفير المسارات المخصصة
للدراجات الهوائية ضمن مجال المشاة على هيئة مسارات للدراجات الهوائية أوضمن الشارع المخصص للسيارات كمسارات
للدراجات أومسارات مشتركة .إن مسارات الدراجات الهوائية هي ممرات مخصصة للدراجات فقط ،بينما ال يتم تحديد المسارات
المشتركة مع المسارات المخصصة للمركبات.

المركبات
المشاة
عند إعداد التصاميم للشوارع الحضرية في المدن السعودية ،يجب مراعاة احتياجات وخصائص المشاة لتشمل ما يلي:
 ١توفير المظالت وأماكن االنتظار والجلوس بهدف الحماية من درجات الحرارة الملتهبة والتعرض ألشعة الشمس خاصة
أثناء أشهر الصيف.
 ٢يعد األطفال األكثر عرضة لمخاطر الطرق ،لذا يجب منحهم اهتماما ً خاصا ً ومراعاة بعض االعتبارات الخاصة بهم،
حيث من المتوقع أن يكون األطفال قادرين على المشي على جانبي الشارع وعبور تلك الشوارع ،كما أنهم قد يستخدمون
العديد من الشوارع السكنية ألغراض اللعب .ويجب االهتمام بشكل خاص بسالمة األطفال ،خاصة قرب المدارس والمالعب
والمساجد والمراكز المجتمعية والمتاجر المحيطة .حيث تصعب رؤية األطفال من قبل السائقين ،كما أن قدرة الطفل على
تقدير السرعة وتحديد مصدر الصوت والمسافة التي تفصله عن المركبات القادمة تعد محدودة جداً .كما يجب مراعاة
متطلبات الحركة.
 ٣يجب حماية حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وتطبيق معاير الوصولية الشاملة .ووفقا ً لهذا المبدأ ،فإنه يجب
توفير معابر ومنحدرات في األرصفة واستخدام مواد مناسبة وما إلى ذلك من المتطلبات والمعاير ذات العالقة بصورة
عادلة ،في جميع جوانب التصميم.
 ٤يجب االهتمام بصورة خاصة بالمس ّنين حيث إنهم قد يستخدمون الكراسي المتحركة أوالعربات المزودة بمحرك للتنقل
عبر الممرات المخصصة للمشاة ،أما أثناء المشي فقد تكون سرعتهم بطيئة وقدرتهم على الحركة محدودة ،وقد يعاني بعض
المسنين من إعاقات سمعية أوبصرية فيجب مراعات ذلك اثناء التصميم.

يوفر الدليل التفاصيل المتعلقة بمتطلبات التصميم الخاصة بالمركبات في مختلف أقسام هذا الدليل ليشمل معايير مواقف
السيارات ،والقطاعات العرضية للشوارع ،وتفاصيل تصميم التقاطعات.

الصيانة واإلدارة
يمثل برنامج الصيانة الجيد للشوارع أهمية بالغة في تمكين الشوارع من القيام بوظائفها على أكمل وجه ،وبالنسبة لتصميم
شوارع المدن السعودية ،فإن عناصر تصميم وصيانة الشوارع تعد محاور رئيسة في هذه العملية وهي كالتالي:
مستو وغير معطل ،بحيث يكون ذلك السطح في حالة تشغيلية آمنة
 .١معالجة السطح لضمان الحفاظ على سطح أفقي
ٍ
لجميع المستخدمين وفي جميع األوقات .وينطبق هذا األمر على األسطح المرصوفة في أماكن المشاة ومسارات الدراجات
الهوائية ومناطق النقل العام وطرق السير.
 .٢تصميم المساحات الخضراء مع عدم إهمال توفير برامج للصيانة الدورية لتقليم األشجار وتهذيبها تستمر مع القيام
بصورة دورية لضمان عدم إعاقة أوراق الشجر لخطوط الرؤية واإلنارة ،وضمانخلوها من المخلفات والقمامة.
 .٣إزالة الرمال واألتربة المتجمعة عند االنحرافات العمودية في سطح الشارع مثل :منصات األرصفة على حافة طرق
السير وعند جزر الدوارات وعند مصارف مياه األمطار.
 .٤توفير قنوات لتصريف مياه األمطار من أجل تقليل مستوى االنسداد داخل شبكات صرف المياه السطحية.

مستخدمووسائل النقل العام
تمثل وسائل النقل العام أهمية بالغة باعتبارها أحد أنماط النقل الفعالة التي تسهم في إيجاد بيئة حضرية مستدامة ،كما أن
العمل على توفيرها في مدن المملكة يعد أحد األهداف التي تنطوي عليها خطط رؤية ٢٠٣٠ولكي يتسنى لوسائل النقل
العام تقديم أعلى مستوى من الخدمات ،فإنه يجب أن يتم العمل على تهيئة الشوارع الستيعاب مركبات النقل العام وأن يتم
توفير سبل وصول المشاة لمحطات النقل العام التي تتمثل في توفير متطلبات السالمة واألمان والراحة في محطات الوقوف
واالنتظار .كما يجب توفير السبل التي تمكن مستخدمي النقل العام من عبور الشوارع بأمان وفاعلية مع مراعاة تأمين
متطلبات سهولة الوصول الشامل إلى المواقف المخصصة لحافالت النقل العام .كما يتعين اختياراألماكن المناسبة لمعابر
المشاة كي يتسنى الوصول من خاللها إلى مواقف النقل العام بصورة آمنة ومباشرة.

 .٥وضع المرافق القائمة والجديدة والتأكد من عودة جميع العناصر المعطلة في الشارع إلى جودتها األصلية بحيث ال يقلل
وجودها من مساحة المكان العام ،وال تحجب خطوط الرؤية الخاصة بالمشاة والمركبات ،كما ال تتسبب في عرقلة الممرات.
 .٦صيانة تجهيزات وأثاث الشارع بشكل جيد.
 .٧وضع اإلشارات المؤقتة وسياجات الحماية التي ال تحجب الرؤية أوتعوق ممرات المشاة.
 .٨يجب أن تراعي تصاميم الشوارع معايير الجودة والعمر االفتراضي لمواد تجميل وتجهيز الشوارع ،األمر الذي يسهل
من عملية صيانتها.

راكبوالدراجات الهوائية
تعتبر الدراجات الهوائية وسيلة مواصالت بالغة الفاعلية واالستدامة ،لذا يتعين أن تستوعب تصاميم الشوارع الجديدة في
مدن المملكة راكبي الدراجات الهوائية وفقا ً لقواعد المخطط العام للمشي والدراجات الهوائية على المخططين ومصممي
الطرق األخذ في عين االعتبار أثناء إعداد تصاميم الشوارع والطرق وتوفير المسارات المخصصة للدراجات الهوائية ضمن
مجال المشاة على هيئة مسارات للدراجات الهوائية أوضمن الشارع المخصص للسيارات كمسارات للدراجات أومسارات
مشتركة .إن مسارات الدراجات الهوائية هي ممرات مخصصة للدراجات فقط.
منقول بتصرف من دليل أبوظبي لتصميم الشوارع الحضرية
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 ٢ـ  ٤أساسيات تصميم الشوارع

مكونات الشارع

مرونة التصميم ضمن أبعاد حرم الطريق الثابتة

إن مجال المشاة هي المنطقة الواقعة ما بين حافة الرصيف وخط العقارات أوالمباني .وتوجد كذلك مناطق للمشاة عند نقاط
االلتقاء والتقاطعات وعند محطات الحافالت وأماكن االنتظار ومواقف سيارات األجرة.

يتعين اتباع األبعاد والمعايير القياسية عند تصميم كافة الشوارع الجديدة ،إال أنه عند إعادة تصميم الشوارع القائمة ،أوعند
توفير متطلبات األمن والسالمة أوعند استيعاب مرافق لشوارع جديده أوقائمة ،قد ال يتماشى إجمالي عرض حرم الطرق
مع األبعاد النموذجية لتصميم الشوارع ويقدم هذا الجزء من الدليل اإلرشادات الخاصة بحاالت مشابهة ، ،مع عرض
أولويات تقليص أوتوسعة الشوارع الستيعاب حرم الطريق المحدد سلفاً.

المشاة

مستخدموالنقل العام
تشمل خدمات النقل العام مداخل محطات القطار واألنفاق والمتروومسارات ومواقف ومحطات الحافالت والترام ومنصات
االنتظار الخاصة بها .وال بد من التنسيق الوثيق مع الجهة المسؤولة عن النقل العام لتحديد نوعية خدمات النقل العام
المطلوبة.

حرم طريق صغير
البد من تقيد تصميم الشارع بحرم الطريق المحدود ،حيث ال يمكن تحريك المباني أوخطوط المرافق القائمة.

حرم طريق كبير
راكبوالدراجات الهوائية
يمكن استيعاب الدراجات الهوائية من خالل مسارات الدراجات الواقعة ضمن مجال المشاة ومسارات الدراجات الهوائية
الواقعة ضمن طريق السيارات ،واالستخدام المشترك للمسارات الطرفية مسارات الجانبية.

سائقوالمركبات
تشمل المساحة المخصصة للسيارت مسارات الشارع ومسارات االنعطاف والمواقف في حين تكون المواقف الواقعة
على الشارع اختيارية في جميع أنواع الشوارع ،إال أنه يفضل أن تتوافر في جميع األنواع عدا الجادات حيث يمكن توفير
المواقف في إحدى المسارات الطرفية فقط.

الجزر الوسطية

تقليل استخدام الجزر ّإال إذا حد الوضع لذلك بسبب سرعة الطرق بحجم أكبر من 45م حيث للجزر وظيفة واضحة في
التنظيم والسالمة .تقع الجزر الوسطية في وسط الجادات والطرق وتقوم بمهام متنوعة على سبيل المثال مساحة الحتواء
المشاة عند العبور ،وتحديد مسارات االنعطاف ومسارات الترام.

تكامل الخدمات
ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار أماكن ومتطلبات المرافق الواقعة تحت األرض وفوقها ،وذلك بنا ًء على متطلبات مزودي
الخدمات وتتضمن اعتبارات التصميم المتعلقة بتكامل الخدمات ما يلي:
 ١تقليل االزدحام في مساحات الشوارع.
 ٢التأكيد على سالمة وحرية حركة المشاة من خالل الحد من العوائق في مسار المشاة.
 ٣التقليل من متعارضات الصيانة من خالل الحفاظ على المداخل الضرورية للمرافق.
 ٤تجنب وضع أغطية المرافق الخاصة بالتوصيالت المنزلية بالقرب من مداخل المباني.
 ٥استخدام تمديدات األرصفة لتضمين الخدمات الواقعة فوق مستوى سطح األرض ،طالما أنها ال تعوق مسارات ومعابر
المشاة.
 ٦دمج أغطية المرافق وغرف التفتيش في األرصفة.
 ٧استخدام أغطية المرافق وغيرها من أدوات الحجب لتحسين مستوى الجودة في رؤية مساحات الشوارع.
 ٨توفير منحدرات ومصارف مناسبة للمياه للتأكد من تصريف مياه األمطار بفاعلية.
 ٩توفير قدر كا ٍ
ف من التربة لدعم عملية زراعة النباتات واألشجار وتجنب التعارض بين جذور األشجار وخطوط المرافق
الواقعة تحت األرض.

١٩
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الوضع الراهن

الوضع المستهدف
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 ٢ـ  ٥تعديل الشوارع القائمة

الوضع الراهن

الوضع المستهدف
اآلليات المتبعة:
ـ إضافة منطقة سير مرصوفة.
ـ إضافة عنصر لتظليل.
ـ إضافة مسار مخصص للدراجات.
ـ إضافة جلسات للمشاه.

ـ
ـ
ـ
ـ

تقليل عرض مسارات السير إلى  3أمتار.
خفض عدد مسارات السيارات إلى حارتين في كل اتجاه.
إضافة إضاءة مخصصة للمشاة.
إنشاء اماكن لالنتظار على جانب الطريق.
المصدر :أمانة منطقة عسير
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الوضع الراهن

الوضع المستهدف

المصدر :أمانة منطقة عسير
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 ٢ـ  ٦هرمية الشوارع

نموذج لمخطط دوكسيادس:

نموذج توضيحي لمقترح االتمته:
تصنيف الشارع

عرض الشارع

محلي (أ)

 ١٠:٨متر

محلي (ب)

 ١٢متر

محلي (ج)

 ١٥متر

تجميع ثانوي

 ٢٠متر

تجميعي رئيسي

 ٣٠متر

شرياني داخلي

 ٤٠متر

شريان رئيسي

 ٥٠متر

حارة خدمة
طريق حر

 ٧٠:٦٠م

حارة خدمة
دائري

 ١٠٠متر أو أكبر

طرق سريعة  -حر (شرياني ،دائري)
طرق تجمع مركزي ( ٤٠م)
طرق تجمع رئيسي ( ٣٠م)
طرق تجميعي ثانوية( ٢٠م)

هرمية الشوارع .المصدر(هيئة تطوير مدينة الرياض )

٢٣

طرق محلي ( ١٥:١٠م)

 ٢ـ  ٧القطاعات العرضية النموذجية

القطاعات العرضية النموذجية
ً
حيوية في المدن .حيث إنه باإلضافة إلى توفيرها مساحة للتنقل ،فإنها تؤدي دورً ا مهما ً وحيويا ً في الحياة العامة للسكان والمجتمعات العمرانية،
غالبا ً ما تكون الشوارع أكثر الفراغات العامة
لذا يجب أن تصمم كأماكن عامة باإلضافة إلى كونها قنوات للحركة والتنقل.
هذا الفصل هوبمثابة دليل إرشادي يدعم عملية نقل المملكة العربية السعودية نحوتخطيط أكثر استدامة الستخدام األراضي .وعلى غرار ذلك ،فإن هذا الدليل هوبمثابة دعم لعملية انتقال
شوارع السعودية نحوشوارع مستقبلية أكثر تنوعا ً وأكثر قابلية للمشي.
عند تحديد القطاعات العرضية النموذجية ،يتم تحويل تصميم الشارع إلى مخطط مبدئي تصوري ،كما يجب التأكد من تضمين كافة مكونات الشارع مثل :مسارات السيارات والمواقف
ومسارات الدراجات الهوائية.
يجب دمج عناصر الشارع مثل :محطات الحافالت ،ومواقف سيارات األجرة ،ومداخل محطات المترووالمرافق الرئيسية في المخطط المبدئي وتطوير المخطط المبدئي مع توضيح
عناصر الشارع.
يجب تحديد مناطق التفاعل التي تتقاطع عندها شبكة النقل متعددة األنماط ،مما قد يسهم بدوره في وقوع بعض التعارضات التي يلزم ترشيدها ،كما يجب ترشيد الحلول لمناطق التفاعل
والتعارض طبقا ً ألولوية مستخدمي الشارع ،مع منح المشاة وراكبي الدراجات الهوائية أعلى درجات األولوية ،نظراً لكونهم األكثر عرضة للمخاطر .وفي الوقت ذاته ،يجب تحديد األماكن
التي يتعين تزويدها بإشارات ضوئية ،إضافة إلى العمل على استخدام إجراءات تهدئة السرعة.

٢٤

 ٢ـ  ٧القطاعات العرضية النموذجية

قطاع طريق حر نموذجي في المناطق التجارية بعرض  60م

هــوائية

٢٥

مواقف/خدمات

 ٢ـ  ٧القطاعات العرضية النموذجية

 60م
قطاع طريق حر نموذجي في المناطق التجارية بعرض 50

هــوائية

٢٦

 ٢ـ  ٧القطاعات العرضية النموذجية

قطاع طريق تجميعي نموذجي في المنطقة التجارية /سكنيه  40م

هــوائية

٢٧

 ٢ـ  ٧القطاعات العرضية النموذجية

قطاع طريق تجميعي نموذجي في المنطقة التجارية /سكنيه  36م

هــوائية

٢٨

 ٢ـ  ٧القطاعات العرضية النموذجية

قطاع طريق تجميعي نموذجي في المنطقة التجارية /سكنيه  30م

هــوائية

٢٩

 ٢ـ  ٧القطاعات العرضية النموذجية

قطاع نموذجي لشارع محلي  /سكني بعرض  25م

هــوائية

٣٠

 ٢ـ  ٧القطاعات العرضية النموذجية

قطاع نموذجي لشارع محلي  /سكني بعرض  20م

هــوائية

٣١

)(1

 ٢ـ  ٧القطاعات العرضية النموذجية

قطاع نموذجي لشارع محلي  /سكني بعرض  20م

)(2

هــوائية

٣٢

 ٢ـ  ٧القطاعات العرضية النموذجية

قطاع نموذجي لشارع محلي  /سكني بعرض  18م

هــوائية

٣٣

)(1

 ٢ـ  ٧القطاعات العرضية النموذجية

قطاع نموذجي لشارع محلي  /سكني بعرض  18م

)(2

هــوائية

٣٤

 ٢ـ  ٧القطاعات العرضية النموذجية

قطاع نموذجي لشارع محلي  /سكني بعرض  15م

1

2
هــوائية

٣٥

)(1 - 2

هــوائية

 ٢ـ  ٧القطاعات العرضية النموذجية

قطاع نموذجي لشارع محلي  /سكني بعرض  12م

هــوائية

٣٦

 ٢ـ  ٧القطاعات العرضية النموذجية

قطاع نموذجي لشارع محلي  /سكني بعرض  10م

هــوائية

٣٧

 ٢ـ  ٧القطاعات العرضية النموذجية

قطاع نموذجي لشارع مشاة بعرض  8م

)(1 - 2

2

1
هــوائية

هــوائية

٣٨

 ٢ـ  ٧القطاعات العرضية النموذجية

هــوائية

٣٩

مجموع  6مسارات
20.2m

1.2m
0.6m

60m

2m

15.8m

4m

6m

50m

2m

9.8m

4m

مسارين
2.8m

مواقف طولية
5m

40m

2m

13.4m

4m

3m

مواقف طولية
5m

12m

36m

2m

9.4m

4m

3m

مواقف طولية
5m

12m

0.6m

30m

4.5m

3m

2.8m

5m

12m

0.6m

25m

4.5m

3m

2.8m

5m

6m

0.6m

20m

2.6m

3m

2.8m

5m

6m

0.6m

20m

5.4m

3m

مسارين مشتركين

مواقف طولية
5m

6m

0.6m

18m

3.4m

3m

مواقف طولية
5m

مسارين
6m

0.6m

18m

3.4m

3m

مواقف طولية
5m

مسارين
6m

0.6m

15m

6m

مسارين مشتركين

مواقف طولية
5m

مسارين
6m

0.6m

15m

3.4m

مسار مشترك

مواقف طولية
5m

3m

0.6m

12m

3.4m

مسار مشترك

مواقف طولية
5m

3m

0.6m

10m

1.4m

مسار مشترك

مواقف طولية
5m

3m

0.6m

3m

8m

3m

2m

3m

8m

3m

2m

مسارين
3m

5.8m

مواقف طولية
5m

مجموع  6مسارات
20.2m

1.2m

 ٢ـ  ٨معاير تصميم األرصفة والمنحدرات

ارتفاع الرصيف
يتعين تصميم حواف األرصفة بحيث تمنع المركبات من الدخول إلى مجال المشاة ،مع المحافظة على سهولة ارتقاء وهبوط
المشاة ما بين مجال المشاة والشارع .وفيما يلي التوجيهات المتعلقة بارتفاع الرصيف.

االرتفاع النموذجي المفضل
ـ الجادات والطرق 150 :مم.
ـ الشوارع والوصالت ومسارات طرفية 100 :مم.
يعد استخدام حواف األرصفة الملتفة مناسبا ً للحد من تراكم الرمال ،مع تحديد استخدامها في المناطق ذات الكثافة المرورية
المنخفضة.
ـ عندما يمثل وقوف السيارات على الرصيف في مساحة المشاة مشكلة ،يتعين استخدام وسائل لحماية المشاة مثل األعمدة
القصيرة وأصيص النباتات للحيلولة دون اعتراض السيارات لمجال المشاة.
ـ العمل على توفير صرف إيجابي للمياه عبر استخدام المنخفضات والمنحدرات البينية والتدرجات الطولية وتقنيات
التدرج األخرى عوضا ً عن الزيادة في ارتفاع الرصيف.

المنحدرات والتدرجات
توفير منحدر عرضي بنسبة  1:50كحد أقصى على كافة األسطح المرصوفة في مجال المشاة ومعابر الشارع (بما في
ذلك الممرات الجانبية والمنحدرات) .إن الحفاظ على الحد األقصى في المنحدرات البينية سيسهل الحركة على مستخدمي
الكراسي المتحركة وسيحد من مخاطر تعثر المشاة كما سيوفر صرفا ً إيجابيا ً للمياة من األسطح الصلبة.
ـ يتعين أال تزيد التدرجات الطولية في مساحة المشاة عن نسبة  1:20كحد أقصى .وإذا كانت التدرجات أكبر من هذه
النسبة في أي مكان من مساحة المشاة (مثالً على امتداد واجهة أحد المباني) ويعد إنشاء منحدر طولي أمراً ضرورياً.
ـ يتعين أال تزيد درجة انحدار المنحدرات الطولية عن نسبة  1:12كحد أقصى.
ـ يتعين توفير حماية طرفية للمنحدرات األكثر حدة في  1:200أوالمهابط التي يزيد ارتفاعها عن  1.3متر فوق الدرجة
المجاورة.

( )١معايير ارتفاع األرصفة .المصدر( سنوهومش))Snohomish county public works(.

منحدرات الرصيف
تسهل منحدرات الرصيف من إمكانية العبور عند تقاطعات الشوارع وعند معابر المشاة الوسطية وفي المناطق األخرى،
حيث تكون هناك حافة بين مكان المشي والرصيف .وتعمل منحدرات الرصيف على تسهيل العبور لمستخدمي الكراسي
المتحركة واألشخاص الذين يجرون عربات األطفال وسائقي الدراجات الهوائية وغيرهم .كما أنها تساعد األشخاص الذين
يعانون من إعاقة بصرية على تحديد موقع عبور الشارع.

إرشادات التصميم حول استخدام منحدرات الرصيف عند التقاطعات
ـ يتعين أن يكون موقع منحدرات الرصيف في مركز معبر المشاة على كامل المعبر.
ـ يتعين تصميم الطرف المنخفض من منحدر الرصيف بحيث يلتقي بمستوى الشارع بما يضمن انتقاالً سلسا ً مع عدم
وجود حواف.
ـ يتعين أال يتم وضع منحدرات الرصيف على جزر التوصيل أومالذ الجزر الوسطية .كما يتعين توفير فتحات عبور
سطحة بالكامل على مستوى الشارع في هذه الحاالت.

منقول بتصرف من دليل أبوظبي لتصميم الشوارع الحضرية

معالجة مستويات مداخل المحالت التجارية
٤٠

 ٢ـ  ٨معاير تصميم األرصفة والمنحدرات

مفهوم أرصفة المشاة
مساحة مخصصة لتوفير حركة مسار آمن للمشاة (المارة) ،وتحمل الخصائص التالية:
 فصل كامل عن حركة اآلليات أما برفع منسوب تنفيذها عن منسوب الطريق واما بوضع حواجز لمنع اقتحام المركبات. يجب ان يتالءم عروضها مع كثافة حركة مرور المشاة عليها. يجب ان تناسب حركة مرور كافة األعمار وذوي االحتياجات الخاصة عليها. يجب ان يتوافر على األرصفة عناصر لخدمة المشاة ،ويفترض في تصميمها مراعاة الذوق العام والجماليات مع مراعاة عدمجرح خصوصية قاطني المباني المطلة عليها.
 مكونات الرصيف تحدد عناصر التصميم و تنفيذ األرصفة يجب أن يتم وفقا للمعايير واالشتراطات الخاصة ،والتي تتحدد معهاعروض ومكونات الرصيف كما هو موضح بالشكل التالي:

مسار مركبات
خاصة.

٤١

مسار حافالت
النقل العام.

مواقف
طولية/
خدمات.

حافة رصيف
من الخرسانة
لتصريف المياه
ومنطقة طرفية
فاصلة لحماية
راكبي الدراجات
الهوائية والمشاة.

مسارات
الدراجات
الهوائية.

منطقة أثاث
الشارع والتشجير
والتظليل .وأيضا ً
تعمل كمنطقة
فاصلة.

منطقة مشاة.

واجهة
نشاط.

حد البناء.

 ٢ـ  ٨معاير تصميم األرصفة والمنحدرات

العوامل المؤثرة على تصميم وتنفيذ األرصفة

األنظمة واللوائح والدالئل والمواصفات

جودة اإلعداد

مالئمة
االحتياجات

إلزام بالتطبيق

السكان

التخطيط

عرض الشارع

استعماالت

مباني

أراضي

يجب أن تعكس
األنظمة واللوائح والدالئل والمواصفات
تكامالً وتوافقا ً مع كافة العوامل المؤثرة على
تصميم وتنفيذ ممرات المشاة واألرصفة

الدور
األرضي

اقتصادية

اجتماعية

ثقافية

العمر

احتياجات خاصة

األدوار
العلوية

الكثافات/المعدالت

اإلمكانيات المتاحة

جودة اإلعداد

العوامل
المناخية

طبوغرافية
المنطقة
البناء

المرور

السكان

الماضي
)المعايير(

الحاضر

الرؤي
المستقبلية

التطوير

مجتمعية

مادية

تقنية

العوامل المؤثرة على تصميم وتنفيذ األرصفة .المصدر وزارة الشؤون البلدية والقروية ،وكالة الوزارة للشؤون الفنية

٤٢

 ٢ـ  ٩تهدئة حركة المرور

الجزر الوسطية وجزر انتظار المشاة

نقاط تضييق

يمكن رفع الجزر الوسطية وجزر انتظار المشاة للحد من عرض
مسار المركبات ،ويمكن أيضا ً استخدامه لتنظيم حركة المرور عند
التقاطعات أوإقفال بعض المواقع.

هي عبارة عن تضييق الطريق في نقطة المنتصف .يمكن الجمع
بين هذا األسلوب ومطبات السرعة لتوفير مناطق عبور مشاة ذات
جودة عالية .ويمكن أيضا ً استخدامها في الشوارع المكونة من
اتجاهين ذات الكثافات المرورية المنخفضة ،حيث تتطلب تنازل
أحد سائقي السيارات إلى اآلخر.

معالجة البوابات والمداخل

المظهر ومواد الرصف

تنفيذ معالجة خاصة لمدخل ما ينبه سائقي السيارات أنهم يدخلون
منطقة تتطلب تهدئة السرعة .قد تشمل المعالجة الفتات ودخول
البوابات ،ومطبات السرعة ،ومناطق عبور مرتفعة وتوسعة
األرصفة.

تغير مواد وطريقة الرصف من خالل معالجات خاصة ال شك أنه
يسترعي االنتباه واالهتمام ،على سبيل المثال الخرسانة المطبوعة
واألسفلت الملون وغيره تعتبر أساليب يمكن استخدامها لتهدئة
حركة المروبشكل واضح لسائقي السيارات ،ومناطق عبور المشاة
والتقاطعات يمكن تمييزها بألوان إلبراز منطقة العبور.

المباني واألشجار

منحنى الزاويا

البناء على حد حرم الطريق بواجهات مميزة التصميم يدل على أن
الشارع يقع في منطقة حضرية وليس على طريق سريع.

تصغيير منحنى الزوايا يحد من السرعة أثناء االنعطاف ،وكذلك
يقلل من مسافة المشى في منطقة عبور المشاة تصغير منحنى
الزاوية أمر هام جداً لخلق تقاطعات متضامة وآمنة.

تغيير المسار

تضييق المسار

تستخدم بتناوب موقف السيارات  ،وزيادة مساحة الرصيف،
أوتوسعة حافة الجزر لتشكيل مسار حركة لتهدئة سرعة السيارات
على شكل حرف.

٤٣

تضييق مسارات حركة السيارات يسهم في تهدئة السرعة وتقليل
الحوادث المرورية في شوارع المدينة ويجعل سائقي السيارات في
حالة حذر من حركة المرور والمستخدمين األخرين .يمكن استخدام
المساحة اإلضافية لزيادة منطقة المشاة ،وخدمات الدراجات ،أو
منطقة النباتات.

 ٢ـ  1٠األثر الحالي لغياب التصميم العمراني والتحديات وإمكانية الوصول

األثر الحالي لغياب التصميم العمراني والتحديات وإمكانية الوصول

المشاكل والمعوقات

إن سبب وضع هذا القسم في الدليل هولتوضيح األثر الحالي لغياب التصميم الحضري والعمراني في المدن السعودية وأيضآ غياب االشتراطات والمعايير
والتنظيمات الضرورية لخلق بيئة حضرية وعمرانية مؤنسنة آمنة ومكتملة وظيفيا ً وشكلياً ،حيث ال تقل أهمية المشهد البصري عن الشكل الوظيفي لجميع
مرافق البيئة الحضرية والعمرانية في المدن.

 عدم مالءمة بعض من عروض األرصفة الحالية بما يتناسب مع الحركة اآلمنة لمرور المشاة. اليوجد تسلسل هرمي للممرات بما يخدم حركة المشاة فرعية ورئيسية ومركزية .عدم توفير ممرات آمنة لحركة الدرجات الهوائية. عدم وجود ارتدادات لخدمة السيارات األجرة او سيارات النقل العام. تفتقد العديد من الشوارع الى الممرات والمعابر األمنة من رصيف الى أخر. عدم توافر الخدمات الالزمة للمشاة مثل المقاعد والمظالت و اإلشارات الضوئية. قصور االهتمام بالمعاير الجمالية والعناصر التشكيلية بالشوارع واألرصفة. عدم وجود أرصفة على االطالق في بعض الشوارع. اختالف مستوى جودة تنفيذ وانهاء األرصفة ،كما ان بعضها ينفذ بمواد غير مناسبة. اختالف مستوى إنهاءات األرصفة من حي إلى أخر ومن مدينة الى اخرى. تعدد و تنوع اشغاالت بالممرات األرصفة بما ال يسمح بحركة للمشاة. -الحالة الراهنة للعديد من عناصر تشطيب االرصفة سيئ ويحتاج الى صيانة.

إيجاد ممرات مشاة خالية من العوائق

إيجاد ممرات عبور مشاة آمنة

هنا نسلط الضوء على بعض هذه التحديات ،حيث يتم إعطاء مثال على الممارسات الصحيحة والمتبعة عالميا ً في التصميم والتأهيل والمحافظة على
عناصر الطرق والبيئة العمرانية والحضرية في المدن السعودية وقد تم تغطية الكثير من التحديات والحلول في مختلف فصول الدليل بشكل متعمق أكثر.

()٢

الوضع الراهن

()٣

ممرات مشاة .المصدر(بيكباي) )Pikby social media analytics(.

الوضع المستهدف

الوضع الراهن

الوضع المستهدف

إيجاد أرصفة للمشاة وتشجير الشوارع

يجب التأكد من اكتمال أعمال إنشاء الطرق وعناصره

()٥

( )٤شارع مكتمل العناصر .المصدر ( الهيئة الملكية للجبيل وينبع )

الوضع الراهن

ممرات مشاة .المصدر )gettyimages(.

الوضع المستهدف

الوضع الراهن

شارع منطقة سكنية .المصدر )gettyimages(.

الوضع المستهدف
٤٤

 ٢ـ  1٠األثر الحالي لغياب التصميم العمراني والتحديات وإمكانية الوصول

إيجاد ممرات مشاة خالية من العوائق

تشجير الشوارع بطريقة متناسقة ومدروسة

( )٦شوارع مشجرة .المصدر(ادسلقيت ) )Adslgate, July 2017(.

الوضع الراهن

الوضع المستهدف

الوضع الراهن

إلزام أصحاب المنازل إلزالة العوائق من ممرات المشاة

( )٩شارع بعالمات طريق .المصدر )actives gv(.

المصدر)United Nations Educational, scientific and cultural organization(.

الوضع المستهدف

الوضع الراهن

الوضع المستهدف

تخطيط التقاطعات بشكل دوري

إيجاد اماكن لراحة المشاة

( )١٠ممرات من غير أرصفة وأثاث .المصدر)AL Arabiya Monday, 19 August 2013(.

( )١١ممرات مشاة .المصدر )architizer(.

الوضع الراهن

الوضع المستهدف

٤٥

الوضع المستهدف

تخطيط الشوارع بشكل دوري

( )٨منزل بدون عوائق للمشاة.

الوضع الراهن

( )٧ممرات خالية من العوائق .المصدر ( فريمبول ) )Frame pool right smith company(.

( )١٢تخطيط التقاطعات .المصدر )Probok(.

الوضع الراهن

الوضع المستهدف
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إيجاد ممرات مشاة خالية من العوائق

إيجاد ممرات عبور مشاة آمنة

( )١٤ممر عبور مشاة .المصدر )Hollyburn properties limited(.

( )١٣ممر عبور مشاة .المصدر )Urbanize los Angeles , august 2018(.

الوضع الراهن

الوضع المستهدف

استخدام أساليب تهدئة حركة مرور مبتكرة

الوضع الراهن
التأكد من صيانة ممرات المشاة بشكل دوري

( )١٥فضاء عام .المصدر )Bell Street Park / NACTO(.

الوضع الراهن

الوضع المستهدف

الوضع المستهدف

( )١٦ممر عبور مشاة .المصدر )Skyrise Gallery(.

الوضع الراهن

الوضع المستهدف
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 ROAD. MARKINGSعالمات الطريق

قبل

تكمن أهمية عالمات الطريق في أنها تسهم برفع مستوى اإلدراك لدى السائق ،حيث تلعب عالمات خط الطريق دورً ا
مهمًا عندما يتعلق األمر بالترويج للسالمة في حركة المرور .وتوفر عالمات الخط هذه معلومات وتعليمات هامة لسائقي
السيارات والسائقين حول تحديد موقع السيارة  ،ومواءمة الطريق وغيرها من معلومات الطرق الحيوية.
هناك الكثير من التقارير حول حوادث الطرق  ،والتي تسببت في بعض الوفيات لسائقي السيارات ،وركابها وكذلك المشاة.
وتفيد التقارير أن هذه الحوادث ناجمة عن عالمة خط مفقودة .وهذا أمر شديد التهديد  ،ألنه يجب وضع إستراتيجيات مختلفة
لتجنب هذه الحوادث  ،والحفاظ على سالمة الطرق .إن دور وسم الخط هنا هوالتأكد من أن جميع السيارات مدفوعة في
الممرات المناسبة لكل منها .ومن الضروري أن يتم وضع عالمة على هذه الممرات بشكل صحيح وحيوي وهذا هوالسبب
في أنه من المهم أيضًا العثور على عالمة خط تستخدم أجهزة متطورة تقنيًا لكي تظهر العالمات بطريقة واضحه وظاهرة
وال تزول بسهولة.
وتؤكد أهمية وضع العالمات الخطية أيضا ً أهمية اختيار أفضل المقاولين الذي يسمح لهم بالقيام بهذه المهمة .وينبغي أيضا ً
القيام باستثمارات في شراء آالت ومعدات وضع عالمات الطرق ذات الجودة العالية.
في هذا القسم سوف نقوم بشرح مصور ألفضل الممارسات العالمية وطرق وألوان عالمات الطريق ومعانيها.

.

بعد

( )١٧شارع بعالمات طريق .المصدر )Radio-canada(.
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الخط األبيض المتقطع على شارع ذي اتجاه واحد يشير إلى إمكانية
التخطي لتغيير مسار المرور إذا كانت حالة الطريق تسمح بذلك.

ممرات عبور المشاة تميز دوما ً بأشرطة متوازية من الدهان األبيض
العريض ولزيادة التنبيه لها توضع بقربها شواخص تحذيرية متقطعة
وأشرطة عاكسة للضوء.

باللون األخضر مسار مخصص للدرجات الهوائية فقط.

الخط األبيض المتواصل وسط الطريق يمنع االنتقال من مسار إلى
أخرى في شارع ذي اتجاه واحد.

باللون األحمرمسار مخصص للحافالت فقط.

الخط األصفر المتقطع على الطريق ذي اتجاهين يشير إلى إمكانية التخطي
لتغيير مسار المرور إذا كانت حالة الطريق تسمح بذلك.

شارع ذواتجاه واحد مشترك بين السيارات والدراجات الهوائية.

أسهم للسير في المفترق ،حيث يجوز عبور المفترق من المسلك
الموضح بالسهم وفقط باتجاه السهم.

تركيبة من الخطوط على طريق ذي اتجاهين يمنع التجاوز من جانب
الخطوط المتواصلة ويسمح بالتجاوز من ناحية الخطوط المتقطعة بشرط
العودة إلى اتجاه مسارك.

خطان متواصالن ويعتبران بمثابة جزيرة وسطية تفصل بين االتجاهات
ويمنعان التجاوز بشكل قاطع.

باللون األحمرمواقف مخصصة للحافالت فقط.
باللون األزرق مواقف مخصصة لذوي اآلحتياجات الخاصة.
باللون األبيض مواقف مخصصة للسيارات.

خطان متواصالن ويعتبران بمثابة جزيرة وسطية تفصل بين االتجاهات
ويسمح بالتجاوز واآلنعطاف باستخدام الجزيره الوسطية.

٤٨
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أحجار حافة الشارع مصبوغة باألحمر يمنع
الوقف لغير الحافالت.

أحجار حافة الشارع مصبوغة بطريقة
تقليدية غير مرغوبة.

( )١٨أحجار حافة الشارع .المصدر )Reddit(.

( )٢٣أحجار حافة الشارع .المصدر )Shutterstock(.

شريط تعليم وتنبيه متطور.
أحجار حافة الشارع مصبوغة باألزرق لذوي
االحتياجات الخاصه فقط.

( )٢٤شريط تعليم وتنبيه .المصدر )Kelly Bros(.

( )١٩أحجار حافة الشارع .المصدر )Reddit(.

شريط تعليم وتنبيه متطور
( )٢٥شريط تعليم وتنبيه .المصدر )Kelly Bros(.

أحجار حافة الشارع مصبوغة باألصفر تمنع
الوقوف الطولي أوالعرضي في هذا الجزء
من الشارع مطلقاً.
( )٢٠أحجار حافة الشارع .المصدر )Asphalt patching(.

أحجار حافة الشارع مصبوغة باألبيض تسمح
بالوقوف المؤقت لإلنزال وتحميل أوألنواع
المركبات الخاصة المسموح لها بالوقوف

تجنب استخدام السراميك في الشوارع.
( )٢٦عيون قطط سيراميك .المصدر )Share images(.

( )٢١أحجار حافة الشارع .المصدر )Plusarquitectura(.

أحجار حافة الشارع غير المصبوغة يسموح
بالوقوف دوماً.
( )٢٢أحجار حافة الشارع .المصدر )Drawing ninja(.

تجنب استخدام عيون القطط في الشوارع.
( )٢٧عيون قطط .المصدر )Share images(.
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حافة الرصيف
في هذا الجزء سوف نتحدث عن حافة الرصيف.
تحقق حافة الرصيف العديد من الوظائف .تفصل
الطرق عن بعضها البعض .تمنع السائقين عن
الوقوف أوالقيادة على األرصفة والمسطحات
الخضراء .كما أنها توفر الدعم الهيكلي لحافة
الرصيف .يمكن استخدام الحواجز لتوجيه مياه
األمطار السطحية إلى مصارف المياه ويستوجب
في ذلك استخدام مادة اإلسمنت حيث إنها تقاوم
التفاعالت الفيزيائية عند تعرضها للماء بخالف
مادة اإلسفلت  ،أيضا جانب السالمة حيث تظهر
للسائق أطراف الطريق .هناك أيضا الجانب
الجمالي .وبما أن الحواف تزيد من تكلفة إنشاء
الطريق  ،فإنها تقتصر عادة على المناطق
الحضرية وشبه الحضرية ونادراً ما توجد في
المناطق الريفية إال إذا كانت هناك ظروف
معينة للصرف (مثل الجبال أوالمجاري) تجعلها
ضرورية.

( )٣٠أحجار حافة الرصيف .المصدر )Drawing Ninja(.

( )٢٨تفصيل أحجار حافة الرصيف .المصدر )cellcode(.

( )٢٩شريط تعليم وتنبيه .المصدر )Kelly Bros(.

( )٣١أحجار حافة الرصيف .المصدر )JUNCUS STUDIO(.

انحدار سطح الشارع
حيث ان الطرق والشوارع تحتاج إلى نسبة انحدار بسيطة لتساعد على توجيه مياه األمطار إلى
حواف الشارع حيث تقع فتحات التصريف مياه األمطار تختلف نسبة االنحراف واتجاهه على
حسب تواجد جزيرة وسطيه من عدمها.

( )٣٢انحدار سطح الشارع .المصدر Development and Building Control Division. Land Transport Authority, Singapore.
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المواد

أمثلة على مواد ال يجب استخدامها

في هذا القسم سوف نتحدث عن مبادئ أفضل المواد المستخدمة في صنع مرافق الطريق والبيئة العمرانية والتي
أثبتت نجاحها عمليا من عدة نواح والتي يجب مراعاتها في كل تصميم وهي:

الشمولية
أن تكون مناسبة لكل المستخدمين المشاة ذوي االحتياجات الخاصة كبيري السن واألطفال.

االستدامة
إن إدراك تأثير اختياراتنا للمواد على المناخ الحضري له أهمية كبيرة  ،ألنه له تأثير مباشر على صحة السكان ونوعية
الحياة ،يجب مراعاة االستدامة عند اختيار المواد المراد استخدامها في تطبيق تصاميم البيئة العمرانية حيث إن المواد يجب
أن تحقق هذا الشرط سوءا في عمر المواد أوفي سهولة إصالحها وإعادة تأهيلها حيث يجب استخدام مواد غير مضرة
بالبيئة قابلة للتدوير عند الحاجة لذلك.

السالمة
أن ال تكون هذه المواد مهددة لسالمة المستخدم ،حيث يراعى في اختيارها مقاييس السالمة الكاملة لكل فئات
المستخدمين.

الجودة

ألواح األلمنيوم (كالدينج )
ألواح األلمنيوم ال تستطيع تحمل األحوال الجوية القاسية وتعكس الحرارة وتتطلب صيانة عالية وعزل عالي للماء وللحرارة وسوؤ استخدام األلواح ينتج تشوه بصري وطمس لهوية المدن٪

أن تكون هذه المواد ذات جودة عالية ،حيث تحافظ على عمرها االفتراضي والذي يجب أن يكون محدداً ومقاسا ً بالعمر
االفتراضي لهذه المواد علمياً ،فمعيار الجودة هنا هومن أهم المعايير التي يجب أن ال يتم التغاضي أوالتساهل بها ،حيث
إن هذه المواد تكلفتها وتكلفة إعادة تأهيلها عالية جداً إن البداء بمواد عالية الجودة من البداية هي خطوة مهمة وصحية
اقتصاديا ً لضمان عدم هدر المال العام أوتعطيل الخدمات بسبب عدم جودتها والحاجة الستبدالها في وقت أقصر من العمر
االفتراضي للمواد.

.

المظهر

أن يكون المظهر العام لهذه المواد ذا مظهراً بسيطا ً وغير مغاير أومبالغ فيه ،حيث ان البساطه في التصميم هي مقياس
جمالي عامة ،يجب مراعاة التناسق في استخدام المواد وعدم وضع مواد مختلفة ومتعددة في منطقة واحدة ،المحافظة على
االستمرارية في استخدام مادة معينة ،حيث إن هذه تعد من أبسط وسائل المحافظة على مظهر بسيط جميل ومتكامل.
(

)

البالطات المتداخلة (إنترلوك )

( )٣٣البالطات المتداخلة إنترلوك  .المصدر )gharpedia(.

ال يجب استخدام اإلنترلوك كمادة للرصف ألسباب كثيرة منها أن البالطات تفشل بشكل عشوائي فال يصبحوا على نفس المستوي من ما يؤثر سلبا على الوصولية الشاملة،
وارتفاع تكلفة تنظيفه ،وتغير األلوان الغير متساوي للبالطات ونموالنباتات بينهم مما يساهم في زيادة التشوه البصري للمدن.
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المواد األنجح واألكثر استخداما ً عالميا ً

ممرات مشاة

( )٣٤المصدر )Denbow march 2017(.

ممرات مشاة

( )٣٥المصدر )Land perspectives April 2013(.

تعدد المواد استخدام مواد متعددة عالية الجودة في تأهيل الشوارع الحضرية المختلفة هوأحد الخيارات .المصدر.

ممرات مشاة
( )٣٦المصدر ( فريمبول ))Frame pool right smith company(.

( )٤٢المصدر )News SSf(.

ممرات مشاة

( )٣٧المصدر )Therma hexx(.

األرصفة الباردة األشعة تحت الحمراء (اليسرى) والصورة الفعلية (يمين) تحتوي على أجزاء فاتحة ومظلمة .تظهر صورة األشعة تحت الحمراء أن الجزء السفلي من الصورة هوحوالي
( )٤٣المصدر )MATERIAUX INTELLIGENT(.
 17 ، APCAدرجة مئوية أكثر برودة من الجزء الداكن (أعلى) (تصوير الري سكوفيلد)
ممرات مشاة
( )٣٨المصدر ( فريمبول ))Frame pool right smith company(.

ممرات مشاة

( )٤٠المصدر )Therma hexx(.

أرصفه اسمنتيه مختلفة التصميم

مواد رصف

( )٣٩المصدر )The constructor(.

مواد رصف

( )٤١المصدر )The constructor(.

أرصفه من البالط المصنع مختلفة التصميم
واالستخدام

األرصفة القابلة للنفاذ يساعد تبخر الماء على تقليل درجة حرارة سطح األرصفة ويساهم في تخفيف تأثير الجزر الحرارية الحضرية مع تقليل مخاطر الفيضان.

(.)٤٤المصدر)Annapolis(.

٥٢
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تقاطع مرتفع صغري

الوضع الراهن
١ـ
٢ـ
٣ـ
٤ـ
٥ـ

٥٥

تقاطع شارعين باتجاه واحد ،مسار واحد لحركة مرور السيارات لكل منهما ،وموقف السيارات غير منظم على كال الجانبين.
يشجع منحنى االنعطاف الكبير السائقين على القيادة بسرعة عالية ،ويسبب ذلك تعارضا ً مع حركة المشاة.
إن المركبات المتوقفة على مقربة من التقاطع تقلل من إمكانية تبادل الرؤية (االتصال البصري المتبادل) بين السائقين والمشاة.
وجود عوائق بأرصفة المشاة يفتقر لوجود الظل وفرش الشارع .
يوجد الحد األدنى من خطوط الشارع الخاصة بمعابر المشاة مع عدم توفر منحدرات الوصول الشامل .

إرشادات التصميم
١ـ رفع التقاطع لتهدئة السرعة وخلق تقاطع آمن .توفير مطبات وعناصر ارتداد رأسية لتهدئة السرعة ووضع إشارة لسائقي السيارات لسماح للمشاة
بالعبور.
٢ـ توسعة مساحة الرصيف لزيادة المساحة المخصصة للمشاة  ،وتقليل مسافة العبور  ،ومنع وقوف السيارات عند زوايا التقاطع ،يتم استخدام هذه
المساحات لتوفير مناطق تشجير وأثاث الشوارع.
ً
ً
٣ـ عندما يكون الوقوف غير النظامي على األرصفة أمرا شائعا ،يتم استخدام حواجز أوأثاث الشوارع لمنع المركبات من التعدي على المناطق المخصصة
للمشاة.
٤ـ في األماكن التي ال يوجد بها دوران السيارات ،يتم تصميم زوايا ومنحنيات االلتفاف بالحد األدنى وهوتقريبا ً نصف متر.
٥ـ تحديد أولوية دورة المرور في الممرات ذات السرعات المنخفضة من خالل التعامل معها كدورة الشوارع مع خطوط الطريق المسار المشترك.
٦ـ إزالة مسار واحدة من مواقف السيارات لتوفير مسار مؤقت لحركة سير االتجاه المعاكس .التقاطعات المرتفعة تسهم في رفع مستوى السالمة لراكبي
الدراجات الذين يسيرون باالتجاه المعاكس ويقومون بعمل انعطافات عبر حركة المرور القادمة.
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دوار صغير

الوضع الراهن

إرشادات التصميم

١ـ يُظهر الرسم التوضيحي أعاله تقاطعًا بين شوارع ذات اتجاهين ،يحتوي كل منها على مسار لحركة المرور ،وموقف سيارات غير رسمي.
٢ـ المساحات المخصصة في هذا التقاطع غير متوازنة ،حيث إن هذه الشوارع ذات كثافات مرورية منخفضة للغاية ولكن تحتل المركبات معظم المساحة.
٣ـ وقوف السيارات غير منظم ويتم إيقاف السيارات بالقرب من زوايا التقاطع.
٤ـ منحنى االنعطاف الكبير ،يعتبر خطراً بسبب دوران المركبات بسرعة عالية وتعارضها مع حركة المشاة.
٥ـ عدم وجود خطوط الطريق عند التقاطع يؤدي إلى حالة من الضبابية بشأن المساحة المخصصة لكل مستخدمي الطريق.

 ١ـ وضع دوار صغير واستخدام خطوط الطريق البسيطة أوجزر مرفوعة ،توضع مع المزروعات أواألشجار الصغيرة ،يسهم في تهدئة حركة المرور
وتجميل الشارع.
٢ـ توفير ارتداد  ٥أمتار من زاوية التقاطع إلى أبعد نقطة في الدوار .يمكن توفير ارتداد أقل من  ٥أمتار إذا ما تم توفير مصدات خرسانية بردورات على
حافة التقاطع.
٣ـ عندما يكون حجم حركة المشاة مرتفعاً ،يتم استخدام المعابر المرتفعة لتقليل سرعة السيارة.
٤ـ يمكن توسعة منطقة الرصيف لتقصير مسافة العبور  ،وحماية المشاة الذين ينتظرون العبور  ،وإضاءة التقاطع  ،ومنع الوقوف غير النظامي الخطر
.بالقرب من زوايا التقاطع
٥ـ زراعة أشجار النباتات ،وري الزرع على منطقة الرصيف المضافة.

٥٦
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الدوار الكبير ضمن تقاطع كبير

الوضع الراهن

إرشادات التصميم

يُظهر الرسم التوضيحي أعاله تقاطعًا عريضًا مع عدم وجود إشارات مرورية ويتضمن وجود دوار كبير ومنطقه تشجير ،ولكن ال يمكن
الوصول إليها ،كما يوجد جزر وسطية تقسم حركة المرور في كال االتجاهين.

١ـ تنظيم المسارات عبر التقاطع .مع خطوط تقاطعات المشاة لتوجيه المستخدمين إلى المسارات المستمرة.

١ـ يلغي الدوار الكبير العديد من فوائد الدوار الصغير  ،مثل إدارة السرعات وخفض التعارضات بسبب كبر منحنى االنعطاف والحد األدنى من مستوى
االنحراف المطلوب لحركة المركبات.
٢ـ ال يوجد توازن بين المناطق المخصصة لمختلف وسائط النقل.
٣ـ يصعب الوصول إلى المنطقة المركزية بسبب الكثافة المرورية المرتفعة في ظل عدم وجود معابر للمشاة ،ومعابر المشاة غير متوائمة ومجوفة من
التقاطع  ،مما يزيد من مسافة المشي.

٥٧

٢ـ وضع مناطق معابر للمشاة باتجاه ثنائي للحد من االزدحام المروري وزيادة إجمالي الطاقة االستيعابية للشوارع.
٣ـ منع االنعطافات التي تتقاطع مع النقل العام في التقاطعات التي ال يوجد بها إشارات.
٤ـ استغالل الجزيرة الوسطية الواسعة لكونها منطقة عامة ذات قيّمة يجب .استخدم الجزيرة الوسطية الواسعة على طول معابر المشاة لتوفير مظالت
ومناطق انتظار للمشاة ،ويجب تصميم مناطق انتظار للمشاة تتواءم مع مناطق عبور المشاة بهدف تأمين الوصول إلى المحطات ،وتوفير مقاعد جلوس
في مناطق التشجير.
٥ـ وضع مسار ثنائي االتجاه للدراجات في وسط الجزيرة الوسطية لخلق أنشطة وفراغات للتنقل واالستخدامات الترفيهية .مسار الدراجات مستمر ،مع
توفير منطقة عبور مركزية محمية مع توفير إمكانية االنعطافات الجانبية للدراجات.
٦ـ يجب حماية راكبي الدراجات من خالل توفير جزر انتظار للمشاة في الزوايا ،وقضبان معدنية للتوقف وجعلها واضح ًه للسيارات القادمة والقاصدة
لالنعطاف.
٧ـ ينبغي أن تكون الجزر الوسطية واسعة ومزروعة الواسعة خضراء ومزروعة لزيادة مستوى نفاذية المياه  ،وتوفير الظل ،والتنوع البيولوجي.
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تحسين الزويا في التقاطعات الكبيرة

الوضع الراهن

إرشادات التصميم

يُظهر الرسم التوضيحي أعاله تقاطع شارع كبير ذي اتجاه واحد مكون من أربعة مسارات حركة للسيارات مع شارع ذي اتجاهين مكون من ثالثة مسارات
حركة للسيارات في كل اتجاه .وهذا التقاطع يعتبر واسعا ً للغاية ،والمناطق المخصصة لمختلف وسائط النقل غير متوازنة .ودورة اإلشارة المرورية
طويلة كذلك ،حيث تم تصميمها بشكل أساسي لسائقي السيارات ،واألرصفة ضيقة للغاية أوتكاد تكون معدومه الحركة.

١ـ إزالة جسور المشاة العلوية واستبدالها بمعابر مشاة أرضية ،وهذا يقلل من الوقت المستغرق للعبور ومسافة المشي ،ويزيد من مساحة الرصيف،
ويجعل منطقة عبور المشاة قابلة لالستخدام من قبل الجميع.
٢ـ تصغير منحنى االنعطاف وزيادة مساحة الرصيف لتستوعب أحجام أكبر من المشاة وبشكل آمن .وهذا يخلق مساحة إضافية للنقل العام والباعة
المتجولينة.
٣ـ وضع جزر انتظار للمشاة لتقليل مسافة العبور وتوفير حمايه لمناطق انتظار المشاه.
٤ـ تقليل عرض المسارات وتوسعة الجزيرة الوسطية كإجراء بسيط وفعال من حيث التكلفة لرفع مستوى السالمة.
٥ـ وضع خطوط أرضية لمسارات الدراجات في منطقة التعارض داخل التقاطع.
٦ـ إعطاء األولوية للنقل العام لزيادة الطاقة االستيعابية في الشوارع المزدحمة من خالل تحويل مسار حركة السيارات في كل اتجاه من الشارع ذي
االتجاهين ،ومسار واحد من شارع باتجاه واحد ،إلى مسار نقل فقط.
٧ـ في الشوارع ذات االتجاه الواحد ،يتم إلغاء مسار واحد لحركة السيارات من أجل إضافة مسار للدراجات في اتجاهين محمي بمواقف السيارات.
٨ـ في الشارع ذي االتجاهين ،يتم إضافة مسار مرتفع للدراجات على كل جانب من الشارع ،ويتم رفع الممرات بمستوى الرصيف عندما تكون مقابلة
لمواقف محطات النقل.
٩ـ تحديد مسارات حركة السيارات من خالل خطوط الشارع األرضية وتقليل عرضها لخفض سرعة المركبات.

١ـ معابر المشاة مفصولة عن حركة السيارات من خالل توفر الجسور العلوية التي تزيد بشكل كبير من مسافة المشي وال يمكن الوصول إليها من قبل
الذين يواجهون صعوبات في التنقل.
٢ـ يوجد أسوار على طول الرصيف لمنع الناس من المشي على قاع الطريق وتمنع وقوف السيارات غير النظامي ،مما يزيد من مسافة المشي ،وغالبا
ما تستخدم من قبل البائعين لعرض سلعهم.
٣ـ يشكل منحنى االنعطاف الكبير المصمم الستيعاب المنعطفات العالية السرعة وجزر انتظار المشاة غير الكافية خطرً ا على المستخدمين منحدرات
األرصفة في زوايا التقاطعات تشجع سائقي السيارات على القيادة بسرعة عالية أثناء االنعطافات دون الحاجة إلى التوقف.

٥٨
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التقاطعات المعقدة ـ تحسين الدوارات المرورية

الوضع الراهن

إرشادات التصميم

١ـ يوجد في العديد من المدن دوارات مرورية كبيرة تحتوي على مناطق مركزية غير قابلة للوصول .وأنماط حركة مرور معقدة  ،وأوضاع خطرة
على جميع المستخدمين.
٢ـ يظهر الرسم التوضيحي أعاله دوارً ا كبيرً ا تصب فيه سبعة شوارع في عدد من الزوايا المختلفة  ،مما يؤدي إلى دخول السائقين الدوار بسرعات
مختلفة ومع خطوط رؤية متباينة ،يؤدي إلى تجميع مربك لحركة المرور في الشوارع ذات االتجاه الواحد أواالتجاهين داخل التقاطع يتسبب في خلق
حركة مرور سريعة الحركة.
٣ـ التقاطع الدائري الكبير يلغي العديد من فوائد الدوران الصغير ،مثل إدارة السرعات والحد من التعارضات.
٤ـ المنطقة المركزية الواسعة غير قابلة للوصول .وجود مسارات متعددة لحركة مرور السيارات في ظل عدم وجود خدمات للدراجات الهوائية وخطوط
أرضية يشكل خطر كبير على المستخدمين.

١ـ اقتصار الدوار على مسارين لحركة مرور السيارات للحد من عدد التعارضات وتغيير المسارات ضمن الدوار.
٢ـ إعادة تهيئة الشوارع إلى زوايا أقرب لتكون  ٩٠درجة بالنسبة لدوار المرور قدر اإلمكان .ويجب التأكد من أن جميع السيارات الداخلة لديها خطوط
رؤية واضحة على جميع أنواع حركة المرور القادمة  ،ويجب إيقاف أوإبطاء جميع السيارات الداخلة.
٣ـ زيادة مساحة أرصفة المشاة والساحة المركزية  ،وتخصيص مساحة للباعة المتجولين واالستخدامات النشطة األخرى .إضافة النباتات واألشجار
والجلسات واإلضاءة وغيرها من أثاث الشوارع لجعل المنطقة المركزية أكثر جاذبية.
٤ـ تحديد مسارات راكبي الدراجات في جميع أنحاء التقاطع بشكل واضح ،حيث تلتقي خدمات الدراجات المختلفة في الشوارع المجاورة لدائرة المرور.
٥ـ وضع مسارات للدراجات على الجزء الخارجي من الدوار لتقليل التعارض مع المركبات  ،وتغيير خطوط األرضية للشارع عند نقاط التعارض
المحتملة.

٥٩
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 ٤ـ  1الفضاءات العامة

 ٤ـ  ٢مبادئ تصميم الفضاءات العامة

الفضاءات العامة
تضم األماكن العامة جميع المساحات الخارجية وممرات الربط التي يمكن للناس استخدامها ،مثل الشوارع وممرات
المشاة ومسارات راكبي الدراجات الهوائية والمحطات والمواصالت العامة المركزية ،والمداخل ،والمنتزهات والحدائق
والواجهات المائية والعناصر الطبيعية والمعالم والميادين والساحات العامة وواجهات المباني والمساحات المحيطة بها ،تم
.تصنيف تلك األماكن إلى فئتين
المساحات المفتوحة العامة
هي جميع المساحات المفتوحة التي تقع ضمن حدود النموالعمراني و/أوالبيئة الطبيعية ،والتي يمكن استخدامها من قبل
العامة سوا ًء كان دخولها مجانيا ً اوخاضعا ً لرسوم وهي المساحات التي يتم تخصيصها لألنشطة الترفيهية ،وللتجمع
والتواصل االجتماعي بين جميع أفراد المجتمع.
وتشمل تلك المساحات ما يلي
المساحات الطبيعية أوشبه الطبيعية.
مناطق المحميات الطبيعية.
الواجهات المائية الطبيعية والصناعية.
الحدائق والمنتزهات المطورة.
الحدائق الطولية وعناصر البنية التحتية الخضراء.
الميادين الحضرية والساحات العامة والمساحات المدنية.
المساحات المفتوحة ضمن أراضي المساجد.
الفواصل السكنية السكك المطورة.

كثافة أراضي متعددة االستخدامات

مساحات عامة

٦٣

مساحات الشوارع
عبارة عن جميع عناصر الشارع ،وتشمل حرم الطريق والجزر الوسطية وممرات المشاة واألشجار ووسائل اإلنارة
وتجهيزات الشوارع والفتاتها وجميع المساحات العامة التي تتضمن أعماالً تجميلية وبستنة ،والتي تشترك جميعها في
تشكيل الهوية المرئية المتناسقة للشارع.

مبادئ تصميم الفضاءات العامة
وتشكل انطباعاتنا عن المدينة بشكل أساسي من جودة أماكنها العامة ،لذا يجب أن يكون التخطيط الجيد لهذه المساحات
هوالقاعدة وليس االستثناء .بين مباني المدينة  ،هناك شبكة من المساحات التي تنشئ وتقوي العالقات على مستويات مختلفة
ً
ارتباطا مباشرً ا ببناء ما نسميه المدينة.
من التأثير وترتبط المساحات العامة التي تمأل الفجوات الحضرية بالحياة
عندما نشير إلى الشوارع واألماكن العامة للمدينة  ،فإننا نتحدث بالفعل عن هوية المدينة الخاصة ،سيكون الناس في الشارع
إذا كانوا يشعرون باألمان وسيكون الشارع بيئة أكثر أما ًنا كلما زاد عدد األشخاص الذين يستخدمونه.

أماكن متصلة

بيئة للجميع

فيما يلي  ،نقدم عشرة مبادئ يجب أخذها في االعتبار للحصول على مساحة عامة عالية الجودة:

تنوع االستخدامات
مزج المناطق السكنية والمكاتب والمحالت التجارية  ،مثل المطاعم والمقاهي والتجارة المحلية  ،يجذب الناس ويجعل
البيئة أكثر أمنا ً ومتعة .حيث إن تنوع االستخدامات يولد أنشطة خارجية تسهم في سالمة الفضاءات العامة ،حيث يساعد
ازدياد عدد الناس في الشوارع على منع الجريمة وزياده حيوية المكان ،ومع ذلك فإنه يجب أن تغطي جميع اوقات اليوم.
إذا كانت المساحات مزدحمة خالل النهار  ،فستظل أماكن غير آمنة في الليل .إن تخطيط األماكن العامة بطريقة تشجع
التعايش ودوام الناس هوأيضا ً وسيلة لالستثمار في األمن.

الواجهات النشطة
إن الربط بين المستوى األرضي للمباني والمسار الجانبي يسهم في خلق الشوارع الحية ويعزز األمن ويدعم جاذبية
التصميم الحضري ،حيث إن الناس تفضل الشوارع األكثر إثارة لالهتمام بصريا وتؤثر هذه العالقة على إدراك الناس
للمدينة وكيفية استخدامها.
بنية تحتية شاملة

أماكن آمنة وجذابة

 ٤ـ  ٢مبادئ تصميم الفضاءات العامة

اإلشراف على الموارد البيئية
يتم تصميم األماكن العامة لتحقيق االستخدام األمثل للمياه والطاقة والمساهمة في الحفاظ على المناطق البيئية والمواطن
الطبيعية.

الشمولية
توفر األماكن العامة مساحات مفتوحة عامة آمنة ومريحة ومتنوعة لتحقيق المتعة للجميع وتعزيز الترابط في.
المجتمع

اإلضاءة
تعمل اإلضاءة الفعالة والموجهة على األشخاص على تسهيل شغل األماكن العامة في الليل  ،مما يعزز السالمة .عند
التثبيت على نطاق المشاة والدراجات وتخلق اإلضاءة العامة الظروف الالزمة للتحرك بأمان أكبر عندما ال يكون هناك
ضوء طبيعي.

التميز في تصميم األماكن العامة وإعدادها وتنظيمها
تتألف األماكن العامة من مساحات ذات جودة عالية وجذابة ،وبأبعاد وأحجام قياسية ومريحة .كما أنها تتضمن
حلوالً تصميمية مرنة ومتعددة الوظائف ومناسبة.

تحفيز االقتصاد المحلي
ال تفيد المساحات العامة عالية الجودة الناس فقط من خالل توفير مناطق الترفيه والمعيشة  ،ولكن لديها أيضا
القدرة على تعزيز االقتصاد المحلي.

الهوية المحلية
يجب تخطيط األماكن العامة لألعمال التجارية الصغيرة التي تميز المدينة .تتمتع المشاريع الصغيرة بتأثيرات
كبيرة على المدى الطويل  ،فضالً عن إضافة شخصية وهوية المكان .عند التخطيط لمساحة عامة  ،من الضروري
مراعاة الديناميكا االجتماعية والخصائص الثقافية للمنطقة  ،من أجل خلق عالقة قوية بين الناس والمكان.

الشوارع الكاملة

حيثما أمكن  ،يجب التفكير في المناطق العامة وف ًقا لمبادئ الشوارع الكاملة و“المساحات المشتركة” .يعرف مفهوم
الشوارع الكاملة أنها الشوارع المصممة لضمان التداول اآلمن لجميع المستخدمين  -المشاة وراكبي الدراجات
والسائقين ومستخدمي وسائل النقل العام .األرصفة في حالة جيدة والبنية التحتية للدراجات وأثاث الشوارع
والالفتات لجميع المستخدمين هي من بين العناصر التي يمكن أن تشكل شارعًا كامالً.

المناطق الخضراء
باإلضافة إلى المساهمة في جودة الهواء والمساعدة في تخفيف درجات الحرارة في فصل الصيف  ،فإن الغطاء
النباتي لديه القدرة على إضفاء طابع إنساني على المدن من خالل جذب الناس إلى األنشطة الخارجية .عندما
تصبح المدن أكثر كثافة  ،سيصبح الوصول إلى المساحات العامة الخضراء أكثر أهمية ،حيث يمكن أن تخفض
مستويات التوتر لدى الناس وتعزز الرفاهيه في المدن.

المشاركة االجتماعية
إشراك السكان في تصميم وتخطيط وإدارة األماكن العامة الحضرية أواألحياء التي يعيشون فيها ضروري
للحفاظ على جودة هذه المساحات .إذا كان المكان ال يعكس مطالب ورغبات السكان المحليين  ،فلن يتم استخدامه
أوصيانته المشاركة االجتماعية هي عنصر مركزي لبناء مناطق عامة أكثر أما ًنا وإنصا ًفا.

الربط بين األماكن
تتميز األماكن العامة بكونها متصلة ،كما أنها تعزز حركة السكان من خالل توفير منافذ وصول مريحة ومتصلة
لمسارات المشي وركوب الدراجات الهوائية وغيرها من أنماط النقل.

( )٤٥فضاء عام .المصدر )Bell Street Park / NACTO(.

٦٤

 ٤ـ  ٢مبادئ تصميم الفضاءات العامة
في ما يلي هي أمثلة لبعض الحدائق الحضرية واألماكن العامة التي حققت نجاحا ً مبهر عالميا ً ومحليا ً:

 - JWواجهة جدة البحرية ،جدة المصدر -أمانة جدة
تعد هذه المرحلة التطويرية أكبر مرحلة تطوير لواجهة جدة البحرية وتوجد خدمات وعناصر تم إضافتها ألول مرة على مستوى الواجهات البحرية بجدة ،مجهزة بخدمات
تناسب كافة الفئات واألعمار.
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 ٤ـ  ٢مبادئ تصميم الفضاءات العامة

 Millennium Parkفي شيكاغو

( )٤٦المصدر magazine(.

) architect

حديقة حضرية ساهم العديد من المهندسين المعماريين والفنانين في إنشاء رمز شيكاغوالجديد هذا بما في ذلك
Renzo Pianoو Hammond Beeby Rupert Aingeو Gehry Partnersو McDonough Associates
Harley Ellis Devereauxو Terry Guen Designو SOMو OWP / Pو GGNو Building Workshop
هناك نوعان من القطع الفنية في ميلينيوم بارك التي حصلت على قبول عام استثنائي Muller .و
نافورة  Anat Kapoorومنحوتة  The Beanألنها توفر تجربة مجتمعية تفاعلية للغاية

 supekilenهي “حديقة حضرية فائقة الجودة” من قبل المهندسين المعماريين
( )٤٧المصدر) designboom(.
BIG ، topotek1 + superflex
شمال وسط مدينة  nørrebroهي حديقة طويلة تقع على مساحة كيلومتر واحد وتقع في منطقة “”superkilen
كوبنهاغن  ،وتعتبر واحدة من أكثر األحياء تنوعًا من الناحية العرقية واألكثر تحديًا اجتماعيًا في العاصمة
الدنماركية حيث أنها تضم أكثر من  60جنسية
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 ٤ـ  3الفن التفاعلي

الفن التفاعلي
هذا النوع من الفن  ،في كثير من األحيان  ،وإن لم يكن
دائمًا  ،ضخم الحجم  ،يلوح في األفق في األماكن العامة،
ً
رموزا
حيث يجعل المساحة ذات طابع يمكن أن تصبح
للمدينة  ،وبذلك  ،تولد الفخر والملكية في السكان المحليين.
كما نعلم ،هذه المشاركة العامة والملكية هي المفتاح لنجاح
الفضاء العامة .وقد تكون مؤقتة ،تأتي وتذهب أحيا ًنا
اودائمة .يمكن للقطع التجريبية أوالمثيرة للجدل أن يكون
لها دور في أثارة النقاش العام ،والمشاركة ،طابعها المؤقت
يجعلها منطقة ديناميكية ومثيرة .إن الفن العام المتغير
باستمرار يعني أن المساحة يمكن أن تكون مكا ًنا واح ًدا في
فصل الصيف  ،وتأتي المساحة األخرى في الشتاء.
لقد وجدت الدراسات الحديثة أن الفن العام له دور أساسي
في خلق مجتمع جذاب وحيث العروض االجتماعية
واالنفتاح والترحيب واألهم من ذلك جماليات مكان ما،
فنها ومتنزهاتها ومساحاتها الخضراء احتلت مرتبة أعلى
من التعليم  ،والسالمة  ،واالقتصاد المحلي “كمحرك للتعلق
بالمدينة” ،“ .وفي” فيلي :أظهر استطالع رأي للسكان
المحليين أن مشاهدة الفن العام كانت ثاني أكثر األنشطة
شعبية في المدينة ترتيبا ً فوق التنزه وركوب الدراجات.

.

( )٤٨المصدر ) artatk (.

Calgary, Canada

Artist
Year 2012
Location

( )٤٩المصدر ) architect magazine(.
Artist Anish Kapoor
Year 2004
Locatio
Chicago, Illinois, USA

.

يجب األهتمام بالفن العام وجعله جزء من تصميم األماكن
العامه لما يضيفه من قيمه مكانيه وثقافيه والتعاقد مع
فنانين متمكنين ومحترفين عالميا ومحليا لنظهر
بمنتج جيد.

Artist
( )٥٠المصدر Janet Echelman ) City of Phoenix (.
Year 2009
Location
Phoenix, Arizona, USA

Artist Jaume Plensa
( )٥٢المصدر ) architect magazine(.
Year 2004
Location Chicago, Illinois, USA
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( )٥١المصدر ) Theartstack (.

Artist
Alexander Calder
Year 1974
Location
Chicago, Illinois, USA

( )٥٣المصدر habitat (.

) In

Artist
Designo Patagonia
Year -----Location
Córdoba, Argentina

 ٤ـ  ٤الظل وتخفيف حرارة الجو

الظل وتخفيف حرارة الجو
ينبغي أن يعزز تصميم مساحات الشوارع من توفر درجة الحرارة المريحة وذلك عن طريق إنشاء شبكة من المسارات
المظللة والممتدة.
عند تطوير الشوارع الجديدة يجب توجيه هذه المسارات وتحديد أحجامها بحيث يستفيد من الظل الناشئ عن المبانى
المجاورة حيث أمكن .في المشاريع التطويرية التي ال يصل ارتفاع المباني فيها إلى القدر الكافي لتظليل مجال المشاة .يتعين
وضع حلول معمارية والتي قد تتمثل في إنشاء مظالت وأروقة من خالل المباني المجاورة حيثما أمكن.

•

ً

فيما يلي مزيد من االعتبارات الالزم مراعاتها إلعداد إستراتيجية فعالة للتظليل
ـ استكمال دراسات مفصلة عن إسقاط الظل وزاوية شعاع الشمس حتى يتسنى تحديد مدى الحاجة إلى مسارات الظل في
•
مساحات الشوارع بشكل فعال.
ـ التأكد من أن التصميم مناسب للبيئة المحيطة والتي تعتمد على نوع الشارع وأستخدام األراضي المجاورة وارتفاع
المباني ودرجة التعرض للشمس ومدى إتاحة المياه المعالجة إذا لزم األمر.
ـ يرجى الرجوع إلى إرشادات تصميم المنطقة أوالحي حسبما تقتضيه الظروف وباتباع اآلنظمة العمول بها.
•
ـ توفير الظل القائم بذاته أواألشجار عند تعذر إيجاد هياكل الظل المتكاملة أوالملحقة معماريا ً وخصوصا ً في المناطق التي
تشهد نشاطا ً منتظما ً من جانب المشاة والتي يدعم فيها تحليل زوايا الشمس  /الظل الحاجة إلى الظل.
ـ استخدام المواد التي من شأنها خفض الحرارة المكتسبة.
•
ـ السماح للهواء بالتدفق من خالل تصميم نظام تهوية طبيعية.
ـ توفير اإلضاءة الكافية والتأكد من أن هياكل الظل توفر أحساسا ً باألمان لدى المشاة أثناء الليل.
واألفقي.
ـ االلتزام بالحد األدنى ألبعاد الشعاع الرأسي ٌ
ـ تحديد مواقع األشجار بطريقة إستراتيجية متوافقة مع اإلرشادات.

•

•

أنواع التظليل
وبالنسبة ألماكن التظليل المزودة بحواجز رأسية في المناطق المعرضة ألشعة الشمس بزوايا منخفضة وبصورة مباشرة
فإن مثل هذه التركيبات تؤدي دورها على أكمل وجه عند دمجها مع عناصر التظليل الرأسي التي توفر الظل عندما تكون
الشمس مرتفعة في السماء إال أنه عند تركيب الحواجز الرأسية فمن األهمية بمكان مراعاة وضوح الرؤية وذلك ألغراض
األمن والسالمة.
تقوم المظالت بتوفير الظل وتشجع على أنشطة المشاة.
توفر الحواجز الرأسية الظل للمناطق المعرضة لزوايا الشمس المنخفضة.
قد تكون اآل شجار افضل وسائل التضليل ،حيث إنها من أهم عناصر االستدامة وتخفيف درجة الحرارة.

استخدام المظالت أفقية ١

( )٥٤المصدر ) postal (.

استخدام األشجار كأحد وسائل التظليل

( )٥٥المصدر) cashadvance6online (.

•

•
استخدام المظالت األفقية ٢

( )٥٦المصدر ) dezeen (.

استخدام حواجز الرأسية الظل للمناطق المعرضة لزوايا الشمس المنخفضة
( )٥٧المصدر ) dezeen (.

•
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 ٤ـ  ٥أثاث الشارع

أثاث الشارع
يشمل أثاث الشارع االحتياجات التي تقع في منطقة األثاث (وأحيان ِا ً يتم دمجها مع منطقة الحافة) لتوفير الراحة للمشاة.
ويعد تجهيز الشوارع جزءا اليتجزأ من عملية التصميم الكلية لمساحات الشوارع ،كما ينبغي أن ترفع من الجودة الحضرية للشوارع .يجب اختيار باقة متناسقة من أثاث الشارع بحيث
تعمل على إضفاء سمة مميزة ومتناغمة للشارع .يجب التنسيق مع االمانه اوالبلدية المحلية حول أختيا أثاث الشارع.

يتم تصميم واختيار أثاث الشارع بما يتماشى مع االعتبارات التالية:
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

إعداد مجموعة نموذجية تتضمن األثاث وهياكل الظل ووسائل الرصف لكل مشروع من مشاريع تنسيق مساحات الشوارع.
اختيار المواد واألنماط حسب عمرها االفتراضي وراحتها وأمانها وسالمتها وسهولة استخدامها.
ينبغي ان تعكس مجموعة التجهيزات مدى تعزيز مساحات الشوارع للسمة المميزة للممرات والمنطقة المحيطة وفقا لمتطلبات البلدية.
التركيز على وضع أثاث مساحات الشوارع في األماكن ذات االحتياجات الخاصة مثل داخل المناطق المظللة من الشارع ومحطات النقل العام وبالقرب من معابر المشاة ومداخل البنايات.
وضع أثاث الشارع في منطقة التجهيزات.
يمكن وضع أثاث الشارع في بعض المناطق ،مثل تقاطع الطرق ،ومواقف النقل العام والمناطق الطرفية بناء على احتياجات المنطقة وعلى المساحة المتاحة.

توضح الصور مجموعة نموذجية للتجهيزات الشائعة لمساحات الشوارع
مقاعد لراحة المشاه بتصاميم عصرية

( )٥٨المصدر )todayview(.

( )٥٩المصدر )Yousense(.

( )٦٠المصدر )Dna -barcelona(.

( )٦١المصدر )Trojmiasto(.

( )٦٢المصدر )External works index(.

( )٦٣المصدر )Lireos(.
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 ٤ـ  ٤الظل وتخفيف حرارة الجو

مواقف مخصصة للدراجات

مقاعد مظللة

حاويات النفايات

محطات انتظار حافالت مظللة ومكيفة

( )٦٤المصدر ) Forms+ surfaces (.

( )٦٩المصدر )You Brandinn (.

( )٦٥المصدر ) landscape forms (.

( )٦٧مقاعد مظللة .المصدر )archdaily(.

( )٦٦المصدر ) Hood design studio (.

()٦٨

( )٧٠المصدر )Archi expo (.

( )٧١المصدر )Dexigner Jan 18, 2010(.

( )٧٢المصدر )Dexigner Jan 18, 2010(.

مقعد طويل مظلل .المصدر)Setavin(.
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 ٤ـ  ٦اإلضاءة

اإلضاءة
تعد اإلنارة جزءًا ال يتجزأ من تصميم الشارع سواء أكانت إنارة للشارع أولمناطق المشاة أوأماكن عبور المشاة .وينطبق هذا على وجه
الخصوص على مدن المملكة حيث تمارس كثير من النشاطات في المساء عند انخفاض درجات الحرارة ،كما ينبغي أن تمتد اإلنارة لتشمل
المساحات العامة المجاورة.

نوع الطريق

نسبة المشاة

طريق سريع

وهناك عادة مستويان من اإلنارة مالئمان لمساحات الشوارع:
١ـ اإلضاءة على طول طريق سير السيارات وتوضع على منطقة حافة الشارع قد يتم ضمها أحيا ًنا إلى منطقة التجهيزات أوالجزيرة الوسطى.

رئيسي

٢ـاإلضاءة الموجهة للمارة بطول األرصفة ومسارات الدراجات الهوائية ،وتوضع في منطقة األثاث هذا يعتمد على عرض المنطقة
المخصصة للمارة ،وقد يتم دمجها أحيا ًنا مع المنطقة الطرفية أوتركيبها على المباني وتعد اإلضاءة عنصرً ا هامًا في إنشاء شبكات يمكن
للمشاة السير بها ،وتحسن اإلنارة أيضًا من درجة السالمة وتوضيح عالمات مسارات الحركة ،وقد تعمل إنارة مساحات الشوارع كعنصر
تعريف بصري يعزز من الشخصية والهوية الجمالية للممر والحي.

تصنيف الرصيف
R1

R2 & R3

R4

عالية
متوسطة
قليلة

10 lx
8 lx
6 lx

14 lx
12 lx
9 lx

13 lx
10 lx
8 lx

3.0

عالية
متوسطة
قليلة

12 lx
9 lx
6 lx

17 lx
13 lx
9 lx

15 lx
11 lx
8 lx

3.0

مجمع

عالية
متوسطة
قليلة

8 lx
6 lx
4 lx

12 lx
9 lx
6 lx

10 lx
8 lx
5 lx

4.0

محلي

عالية
متوسطة
قليلة

6 lx
5 lx
3 lx

9 lx
7 lx
4 lx

6 lx
5 lx
3 lx

6.0

( )٧٢متوسط مستويات اإلضائة األفقية التي يجب المحافظة عليها للطرق التي بها مشاة ()Lux

٤

يجب أن تكون جميع اإلنارات المستخدمة بتقنية LED
وذلك بسبب طول عمرها االفتراضي وقلة احتياجها
للصيانة وقلة استهالكها للكهرباء.

أعمدة إضاءة مزودة بموجهات موازية لألرض ٢
٧١

( )٧٣المصدر )chiroassociates(.

نسبة التماثل

٣

يتجنب األنواع غير المحمية بشكل صحيح مثل أعمدة الضوء المستقيمة ـ.٤
يتجنب أعمدة الضوء التي تنبعث الضوء نحو السماء مثل ٣ـ.٤

أعمدة إضاءة مزودة بموجهات موازية لألرض ١

( )٧٤المصدر )chiroassociates(.

٢

المصدر (Illuminating Engineering Society of North America )IESNA 2000

١

تشير أفضل الممارسات إلى أعمدة إضاءة مزودة بموجهات موازية لألرض
مثل ١ـ.٢
ينبغي ان تكون محمية بالكامل مثل ١ـ.٢

أعمدة إضاءة مزودة بموجهات موازية لألرض مزودة بألواح طاقة
شمسية ( )٧٥المصدر )soluxio(.

 ٤ـ  ٧مواقف السيارات

مواقف السيارات
تعتبر منطقة مواقف السيارات مساحة يتم تصميمها لتلبية احتياجات السكان والزائرين.
ويمكن أن تتضمن مناطق المواقف أنظمة مواقف سفلية أوسطحية أوالمواقف المقامة
تحت الهياكل اإلنشائية وترتبط األمور البيئية بشكل خاص بالمواقف السطحية؛ حيث
تتكون هذه المناطق في الغالب من مساحات كبيرة مرصوفة باألسفلت داكن اللون الذي
يمتص أشعة الشمس ويزيد درجة حرارة الهواء واألسطح؛ مما قد يؤدي إلى ما يلي:
١ـ ارتفاع درجة الحرارة ،مما يؤدي إلى زيادة استهالك الطاقة المستخدمة في تبريد
المباني وحدوث تلوث حراري للماء وزيادة مستويات التلوث باألوزون والتأثير على
صحة اإلنسان وراحته.
٢ـ انخفاض جودة الهواء نتيجة النبعاثات المواد الهيدروكربونية المتبخرة التي تطلقها
السيارات المتوقفة والتي تسهم في رفع مستويات التلوث باألوزون ،فكلما ارتفعت
حرارة خزان الوقود في السيارة أثناء توقفها ،ازدادت كمية االنبعاثات الصادرة عنها.
ويؤثر ذلك على جميع األفراد ولكن يتأثر به بشكل خاص من يعانون من أمراض
الجهاز التنفسي تتسبب المساحات الواسعة من األسطح غير المنفذة للماء إلى عدم
السماح للمياه بالنفاذ عبرها مما يؤدي إلى فيضان المياه أثناء هطول األمطار.

الوضع الراهن

مواقف سيارات تحت األرض.

مبنى مواقف سيارات )٧٧( .المصدر )dafko(.

( )٧٦المصدر)In habitat(.

مبنى مواقف سيارات )٧٨( .المصدر
)Leafimage , Jan 2019(.

مجموع عدد مواقف السيارات في مرفق مواقف سيارات

مجموع الحد األدنى من مواقف ذوي االحتياجات الخاصة

مجموع الحد األدنى من مواقف ذوي االحتياجات الخاصة
)شاحنة صغيرة(

٢٥-١

١

١

٥٠-٢٦

٢

١

٧٥-٥١

٣

١

المعايير واإلرشادات

١٠٠-٧٦

٤

١

١ـ يجب تصميم مناطق المواقف بحيث تكون آمنة وجذابة وفعالة ومناسبة لالستخدام
المشترك.
٢ـ يجب توفير إضاءة جيدة في جميع المساحات داخل نطاق الموقف ومسارات حركة
السير.
٣ـ يجب توجيه اإلضاءة إلى أسفل وتجنب وصولها إلى العقارات والشوارع والمساحات
المفتوحة العامة المجاوة.
٤ـ ينبغي توفير مدخل إلى مناطق المواقف من الشوارع الفرعية إن أمكن.
٥ـ ينبغي إعداد التصميم بحيث يساعد على خفض سرعة المركبات عند الدخول
والخروج.
٦ـ ينبغي استخدام مواد رصف تجميلية أوتغيير ألوان وخامات األعمال التجميلية
بالمواد الصلبة لتوضيح الحواف ومسارات ومعابر المشاة والمنافذ ومناطق التحميل
والعناصر األخرى داخل نطاق منطقة المواقف.
٧ـ ينبغي زراعة األشجار بمعدل شجرة ظل واحدة لكل أربعة مواقف في المواقف
المسطحه.

١٥٠-١٠١

٥

١

٢٠٠-١٥١

٦

١

٣٠٠-٢٠١

٧

٢

٤٠٠-٣٠١

٨

٢

٥٠٠-٤٠١

٩

٢

١٠٠٠-٥٠١

 ٪٢من المجموع الكلي للمواقف

-١٠٠١وأكثر

 ١+٢٠لكل  ١٠٠موقف

الهدف من ذلك هوضمان توفير مواقف مريحة وآمنة تتميز بمظهر جميل وتسهم في
تعزيز الجوانب البيئية ومشاركة الموارد المتاحة.

المنشآت الصحية
 ٪١٠من مجموع المواقف الكلية يجب أن تكون مواقف ذوي احتياجات خاص.
مرافق إعادة التأهيل البدني يجب أن تكون مواقف ذوي احتياجات خاصة  ٪٢٠من مجموع المواقف الكلية يجب أن تكون مواقف ذوي احتياجات خاصة.
( )٧٩جدول مواقف ذوي االحتياجات الخاصة المصدر (Americans with Disabilities Act )ADA

6.00

6.00

5.50

5.50

2.50

2.50

1.50

مقاسات المواقف الطولية لذوي االحتياجات الخاصة

مقاسات المواقف الطولية

٧٢

الفصل الخامس ـ التشجير
 ٥ـ  ١مقدمة
 ٥ـ  ٢مواصفات التشجير
 ٥ـ  ٣أنواع التشجير

 ٥ـ  1مقدمة

مقدمة
يعتبر التشجير من أهم عناصر البيئة العمرانية ،حيث إن التشجير بجانب إضافته الشكلية للمدن فإنه له وظائف متعددة ومهمة في تصميم البيئة العمرانية بجانب أنه يضفي
على األماكن العامة والشوارع مظهراً جميالً فإن التشجير أيضا ً عامل مهم ،حيث له وظائف متعددة ،حيث إنه يساعد في تخفيف تأثير التصحر في المدن  /يسهم بتنقية
الهواء في المدن.
يجب اتباع العديد من المقاييس عند الشروع في تصميم الطرق واألماكن العامة والبيئة العمرانية حيث يتم اختيار األشجار وفقا ً لمقاييس المدينة منها أن تكون مناسبة للبيئة
المزروعة فيها بتغير جغرافية المكان وذلك الختالف جغرافية المدن السعودية ومناطقها عن بعضها البعض.
أن ال تتطلب كميات كبيرة من المياه.
أن يكون لها استخدام وظيفي حيث تسهم بتظليل الشوارع واألماكن العامة لخلق بيئة مناسبة أكثر للمشاة.

الوضع الراهن

الوضع المستهدف

( )٨٠طريق مشجر .المصدر )Pxhere(.

( )٨١ممرات مشاة .المصدر(بيكباي) )Pikby social media analytics(.

( )٨٢ممر عبور مشاة .المصدر )Hollyburn properties limited(.

( )٨٣استخدام األ شجار كأحد وسائل التظليل المصدر) cashadvance6online (.

منقول بتصرف  http://www.ada.gov.sa/ada_a?i=1الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

٧٥

 ٥ـ  ٢مواصفات التشجير

مواصفات التشجير

يجب أن تكون حفر اإلنبات على النحوالتالي

تركيب التربة

حفرة النخيل

يجب أن تكون التربة العلوية أووسط النموذات تصريف حر وخالية من السموم وقادرة على توفير نموصحي للنبات
يجب أال تحتوي التربة على كربونات كالسيوم أوتربة تحتية أونفايات أوطين ثقيل أوأعشاب ضارة أومواد سامة للنبات
أورمل خشن أوصخور أوفروع شجر أوقمامة أوأي مواد متحللة أومخلفات أخرى.

م  x 2,0م  x 2,0م 2,0

خصائص التربة يجب أن تكون على النحوالتالي
حموضة التربة تتراوح من  6إلى  7بالتربة المشبعة
التوصيل الكهربائي أقل من  2500مايكروموس (معكوس األوم) في الخالصة المشبعة
التربة الطفلية تتكون من حجم حبيبات على النحوالتالي
الرمل ( 2ملليمتر إلى  0,05ملليمتر)  70%إلى 80%
الطمي ( 0,05ملليمتر إلى  0,002ملليمتر)  25%إلى 30%
الطين (< 0,002مليمتر)  5%كحد أقصى
يجب تحليل العينات الممثلة للتربة لمعرفة كافة الخصائص الموضحة آنفا ً ويتم تقديم النتائج إلى المهندس  /االستشاري
العتمادها.
يتم رفع تقرير حول مالءمة التربة العلوية لنموالنباتات .ويجب تقديم تحليل معملي للتربة من مختبر مستقل لفحص التربة
ووفقا ً للنتائج التي تم الحصول عليها يتم تقديم توصيات حول كميات المواد المغذية مثل النيتروجين والفسفور والبوتاس
وأي تعديالت الزمة باستخدام الحجر الجيري أوكبريتات األلومنيوم أوغيرها من مواد تعديل التربة التي يتم إضافتها
لتحسين اإلنتاجية.

األسمدة

حفرة الشجرة
م  x 2,0م  x 2,0م 2,0

التشجيرات الكبيرة
م  x 1,0م  x 1,0م 1,0
الشجيرات  /الحشائش النباتات العصارية
م عمق 0,3

المسطحات الخضراء
م عمق 0,3

كسوة األرض ونباتات طباقية
م عمق 0,3
وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن الرجوع لمزيد من التفاصيل حول التشجيرات إلى دليل نباتات الرياض الصادر من
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

السماد العام الموصى به هوالكبريت بطيء التحلل (أوزموكوت) أوما يعادله من األسمدة المعتم.

وسط اإلنبات
يجب أن تتكون التربة السطحية أووسط االستنبات من خليط متجانس من التربة وسماد عضوي (كومبوست) واألسمدة
المحددة.
خلطة التربة الموصى بها لتربة اإلنبات يجب أن تكون ( 50%رمل أحمر و 30%تربة وادي و 20%إضافات (سماد
عضوي كومبوست ومواد عضوية وسباخ ويشمل  2%بيرليت) ويتم إضافتها بالتسريب البطيء ،سماد  2كجم1 /م 3من
التربة.
يجب أن يكون السباخ بنيا ً خشنا ً وال يحتوي مواد خشبية وخاليا ً من الكبريت والحديد .كما يجب أن تكون حموضة التربة له
في حدود ( .)4-5يجب أن يكون محتوى المادة العضوية  5-99%في الوزن الجاف ويجب أن تكون القدرة على االحتفاظ
بالماء .45-55%
يجب خلط إضافات التربة مع التربة الحمراء بمعدالت محددة .ويجب مزج التربة ميكانيكيا ً بطريقة معتمدة لخلق مزيج
متجانس .يجب فحص معدالت التطبيق بشأن محسنات النمووتحسينها من قبل استشاري قبل مزج كل دفعة.

منقول بتصرف  http://www.ada.gov.sa/ada_a?i=1الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
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 ٥ـ  3أنواع التشجير

النخيل
يجب تجنب استخدام النخيل في الشوارع والطريق ومحاولة االكتفاء
باستخدامها في األماكن العامة في مجموعات ،كما هوالوضع
الطبيعي في زراعة النخيل ،حيث إن النخيل له مقياس استهالك
عالي للمياه وال يعتبر نبات تظليل إال إذا وجد في مجموعات ،حيث
بذلك نعطى النخيل حقه واحترامه

نخيل واشنطونيا

النخيل المروحي

نخيل البلح

األشجار
محاولة استخدام األشجار ذات الظالل الوفيرة في الشوارع
واألماكن العامة ومحاولة زرعها في جميع األماكن المناسبة وقدر
المستطاع ،حيث كثرة هذه األشجار تسهم في التظليل وخفض
حرارة الجووتنقية الهواء ومكافحة التصحر

السرسوع

اللوز الهندي  -لتشجير الشوارع

٧٧

شجرة القنصل “التين النبيل”
لتشجير الشوارع

لبونسيانا  -شجرة ضخمة

السنط العربي  -شجر ضخمة

المورينغا “البان”  -لتشجير
الشوارع

البورتيا

سرسيديم  -لتشجير الشوارع

السنط أنيق

“الزلة “الشبرم

أكاسيا أنورا

شجرة العناب

السنط أمبليسبس

سنط كبا  -متعددة األفرع

الطلح األنباري  -متعدد األفرع

فرشة الزجاج

السدر

“الفيكس”لسان العصفور

“اللبخ “ذقن الباشا

منقول بتصرف  http://www.ada.gov.sa/ada_a?i=1الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

 ٥ـ  3أنواع التشجير

الشجيرات

الصبار

الشث سياج

توت الحمام األصفر

اآلس المجعد

الجاتروفا

السنا الفضي

صبار جلد النمر

القطف “سياج

الجهنمية

توت الحمام “سياج

توت الحمام الليلكي

الالنتانا “فابيوال

المرامية الفضية “سياج

التيكوما

التيكوماريا

الحمر “ زهرة الطاووس

الياسمين الزفر “سياج

دورنتا خضراء

الشجيرة الهشة

اآلس الحمبالس

البلوماريا

الدفلة الصفراء

القنب

القنب

سجادة الصحراء
منقول بتصرف  http://www.ada.gov.sa/ada_a?i=1الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
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 ٥ـ  3أنواع التشجير

مغطيات التربة
استخدامها لتغطية التربة لمكافحة
التصحر وإلضفاء منظر أكثر
خضرة ولمنع تحرك التربة

عرف الديك

صبار سيسل

دم العاشق

التفاح السبخي

القلب األرجواني

حصا البان اكليل الجبل

الجبل مكنسة النجار

رجل األرنب

البقلة

الخزامى قطن

لجزانيا الفضي

توت الحمام الليلكي

الدلب

زهرة الشيخ

الياسمين الهندي

النباتات المتسلقة

الحلفا “القرمزية

الباسبالم

الحلفا

حشيشة الجاموس

الحشائش واألعشاب

الياسمين

٧٩

الجهنمية

نبات ست الحسن

لياسمين الزفر

تمرحنة الياسمين الهندي

منقول بتصرف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
http://www.ada.gov.sa/ada_a?i=1

٨٠

الفصل السادس ـ الالفتات التجارية
 ٦ـ  ١مقدمة
 ٦ـ  ٢الممارسات الحالية والممارسات النموذجية المرجواتباعها

 ٦ـ  1مقدمة

الالفتات التجارية
المقصود باإلعالنات والالفتات هي كل منتج بصري مضاف لحرم الطريق أوفي مجاله العمراني أوالبصري ويحمل رسالة أومعلومة لمستعملي
الطريق سواء للحركة اآللية أولحركة المشاة  ،سواء كان الهدف من تلك الرسالة تجاريا ً أوغير تجاري إرشادي ،أورسالة توجيهية أودعائية
أوإعالمية  ،وتحدد التعريفات األساسية على النحوالتالي:
اللوحة اإلعالنية :هي منتج بصري يحمل رسالة لها مردود تجاري على هيئة منشأ أوعنصر تصميمي يتصف بالدوام على المدى المتوسط والمشروط
ويوضع لفترة زمنية محددة يتفق عليها مثل اإلعالنات التجارية  ..وما يماثلها.
الالفتة اإلعالمية :هي منتج بصري يحمل رسالة إخبارية أودعائية أومعلوماتية وهي ال تستهدف الربحية التجارية ،مثل :الالفتات المؤقتة لالنتخابات
بأنواعها أوالفتات المهرجانات واالحتفاليات ...وغيرها.
الالفتة اإلرشادية :هي منتج بصري يحمل رسالة توجيهية لمستعملي الطريق أوالفراغ العام بالمدن ،سواء بهدف التعرف على المكان أوعناصره
العمرانية أومالمحه المعمارية أوالتاريخية ،مثل :الفتات العناوين والفتات األنشطة اإلدارية والمهنية والالفتات اإلرشادية المرورية وغيرها.

٨٣

 ٦ـ  ٢الممارسات الحالية والممارسات النموذجية المرجواتباعها

الوضع الراهن

الوضع المستهدف

بعض مالمح الوضع الراهن والمشكالت السائدة بالمدينة من فوضى بصرية
وعشوائية ،ونماذج لرسم الصورة البصرية والعمرانية التى نهدف إلى تطويرها
واالرتقاء بها ،وهنا بعض هذه المالمح.

فوضى وعشوائية الالفتات المهنية واإلدارية على العقارات بالمدينة

تناسق الالفتات التجاري في الحجم والتصميم

( )٨٤المصدر )jcheights(.

.

فوضى وعشوائية اإلعالنات والفتات أسماء األنشطة التجارية بالمدينة

تناسق الالفتات التجاري في الحجم والتصميم وتناسبها مع التصميم المعماري للمبنى

تداخل اإلعالنات االحتفالية والتجارية مع حجب الرؤية البصرية للمعالـم التاريخيـة أوالمعماريـة
أوالجمالية بالمدينة

وضوح وتناسق الالفتات التجاري في الحجم والتصميم وتناسبها مع التصميم المعماري للمبنى

( )٨٥المصدر )partyearth(.

( )٨٦المصدر )Hotel540(.

٨٤

ملحق ٧ -ـ  1اللوائح التنظيمية الالفتات التجارية

 ٦ـ  3اللوائح التنظيمية الالفتات التجارية

موقع المنشأة
يحدد موقع النشاط التجاري ضمن المبنى مكان وضع الالفتة التجارية الخاصة به

مقدمة
من خالل تطبيق هذه اللوائح سيتم:
 /الرقي بجودة الالفتات والحصول على شكل موحد لها
 /الحد من التلوث البصري الناتج عن العشوائية وعدم التناسق في حجم وشكل العديد من الالفتات
 /الحفاظ على السمات المعمارية للمباني القائمة
 /تحسين واجهات المنشآت التجارية في جميع أنحاء اإلمارة

األهداف

جسم المبنى

تهدف هذه الوثيقة إلى التعريف باللوائح التنظيمية الخاصة بالالفتات التجارية على المباني من حيث:
 /أنواع الالفتات المسموح بها
 /مواقع الالفتات على المبنى
 /المواصفات القياسية وأبعاد الالفتات

طابق الميزانين

الطابق األرضي

منقول بتصرف  https://www.upc.gov.ae/publications/manuals-and-guidelines :مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني

٨٧

الطابق األرضي
يعتمد تحديد موقع الالفتة التجارية في الطابق األرضي على هيكل
الطابق إن كان ذا رواق ام ال

من غير رواق

مع رواق

تقسم منطقة وضع الفتات األنشطة التجارية في الطابق األرضي إلى منطقتين:

ما هوإرتفاع منطقة الواجهة
وحاجزالسطح ؟

الواجهة :هي الواجهة الزجاجية الممتدة من أعلى باب المحل إلى الخرسانة الفاصلة بين الطابق األرضي والطابق الذي يليه
حاجز السطح :هوالخرسانة الفاصلة بين الطابق األرضي والطابق الذي يليه
يجب مراعاة الفتات المحالت التجارية المجاورة لتحديد وتوحيد منطقة وضع الالفتات

يساوي أوأكبر من  ٨٠سم
أصغر من  ٨٠سم

في حال كان إرتفاع كل من الواجهة الزجاجية وحاجز السطح أقل عن  ٨٠سم ,يجب إتباع التالي:

منطقة حاجزالسطح

الخيار األول :وضع الالفتة التجارية على الواجهة الزجاجية وإتباع الشروط ذات الصل
الخيار الثاني :وضع الالفتة التجارية على حاجز السطح وإتباع الشروط ذات الصلة في حال تعذر وضع الالفتة على الواجهة
الزجاجية ألي سبب كان

منطقة الواجهة
الطابق األرضي

يجب مراعاة الفتات المحالت التجارية
المجاورة لتحديد وتوحيد منطقة وضع
الالفتات التجارية
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٨٨

١

منطقة الواجهة

١

يجب أن ال يقل أرتفاع الواجهة الزجاجية عن  80سم

حدود الالفتة التجارية

في حال كانت واجهة المحل ال تحدد منطقة الواجهة الزجاجية ,يجب وضع الالفتة
التجارية للمحل على إرتفاع ال يقل عن إرتفاع باب المدخل الرئيسي للمحل

ال يقل عن٨٠ :سم

٢
٢

يجب أن ال يتعدى سمك الخلفية عن ١٠سم في
حال تم أستخدامها
أن ال يتعدى السمك الكلي لالفتة التجارية عن
٢٥سم كحد أقصى من سطح الواجهة

ادنى إرتفاع :إرتفاع المدخل

إن كان أرتفاع الالفتة التجارية المقترحة ال تغطي الواجهة الزجاجية بصورة
كاملة ,فيجب تقيم المسافة المتبقية بحيث يكون ضمها إلزاما ً لتحسين المظهر العام

SIGNAGE

محفورة في خلفية

ثالثية األبعاد مع خلفية

ثالثية األبعاد بدون خلفية

حروف وأشكال محفورة بعمق  ٠.٥سم كحد أدنى
على خلفية

حروف وأشكال ثالثية األبعاد مثبتة على خلفية

حروف وأشكال ثالثية األبعاد مثبتة بصورة مباشرة
على سطح الواجهة الزجاجية

SIGNAGE

SIGNAGE

SIGNAGE

يمثل الحد األقصى ألرتفاع الالفتة التجارية ١ :متر
يجب ان ال يتعدى عرض الالفتة الجارية عرض واجهة المحل
يمثل الحد األدنى لألرتداد الجانبي لمحتوى الالفتة التجارية١٠ :سم
يمثل األرتداد العلوي والسفلي لمحتوى الالفتة التجارية والمقدر ب ١٠سم
كحد أدنى على أن تتساوى قيم األرتدادين

توجد ثالث أنواع من الالفتات التجارية المسموح أستخدامها على:
الواجهة الزجاجية
 /ثالثية األبعاد بدون خلفية
 /ثالثية األبعاد مع خلفية
 /محفورة في خلفية

منطقة حاجز السطح

SIGNAGE

حاجز السطح
منطقة حاجز السطح :هوالخرسانة الفاصلة بين
الطابق األرضي والطابق الذي يليه
يجب أن ال يقل أرتفاع حاجز السطح عن  ٨٠سم
النوع الوحيد المسموح أستخدامه من الالفتات
التجارية في منطقة حاجز السطح هي الفتة ثالثية
األبعاد بدون خلفية

حدود الالفتة التجارية
ال يقل عن٨٠ :سم

يمثل الحد األقصى ألرتفاع الالفتة التجارية١ :متر
يجب ان ال يتعدى عرض الالفتة الجارية عرض واجهة المحل
يمثل الحد األدنى لإلرتداد الجانبي لمحتوى الالفتة التجارية١٠ :سم
يجب أن تبعد الالفتة بمسافة ال تقل عن ١٠سم من حدود منطقة الالفتة،
كما يجب أن تتساوى القيم العلوية والسفلية

٢
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٨٩

٢

يجب أن ال يتعدى السمك الكلي لالفتة التجارية
عن ٢٥سم كحد أقصى من سطح حاجز السطح

ثالثية األبعاد بدون خلفية
حروف وأشكال ثالثية األبعاد مثبتة بصورة مباشرة
على سطح حاجز السطح

SIGNAGE

ذات الرواق
يعتمد تحديد موقع الالفتة التجارية في الطابق األرضي على الرواق في
حال يحجب المناطق المخصصة لوضع الالفتة أم ال

تقسم منطقة وضع الفتات األنشطة التجارية في الطابق األرضي للمباني
ذوات الرواق إلى منطقتين
 /حاجز سطح الرواق
 /بين أعمدة الرواق

منطقة حاجز سطح الرواق
منطقة بين اعمدة الرواق

تكون أولوية الخيار لوضع الالفتة التجارية على منطقة حاجز سطح
الرواق ،فإن تعذر ذلك يتم وضعها بين أعمدة الرواق
يجب مراعاة الفتات المحالت التجارية المجاورة لتحديد وتوحيد منطقة
وضع الالفتات
ال يعوق الرؤية

يعوق الرؤية

ذات الرواق
يجب أن ال يقل أرتفاع حاجز السطح عن  ٨٠سم
ثالثية األبعاد بدون خلفية

يجب مراعاة الفتات المحالت التجارية المجاورة
لتحديد وتوحيد منطقة وضع الالفتات

منطقة حاجز سطح الرواق

حروف وأشكال ثالثية األبعاد مثبتة بصورة مباشرة
على سطح حاجز السطح

النوع الوحيد المسموح إستخدامه من الالفتات
التجارية في منطقة حاجز سطح الرواق هي الفتة
ثالثية األبعاد بدون خلفية

يمثل الحد األقصى ألرتفاع الالفتة التجارية١ :متر
يجب أن ال يتعدى عرض الالفتة الجارية عرض واجهة المحل
يمثل الحد األدنى لألرتداد الجانبي لمحتوى الالفتة عن حدود حاجز السطح١٠ :سم
يجب أن تبعد الالفتة بمسافة ال تقل عن ١٠سم من حدود منطقة الالفتة ،كما يجب أن
تتساوى القيم العلوية والسفلية

حدود الالفتة التجارية
ال يقل عن٨٠ :سم

SIGNAGE

SIGNAGE
٢
٢

يجب أن ال يتعدى السمك الكلي لالفتة التجارية عن
٢٥سم كحد أقصى من سطح حاجز السطح
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٩٠

الفتة إضافية
يسمح بوضع الفتة إضافية واحدة فقط لكل نشاط تجاري
يتم وضع الالفتة اإلضافية بأرتفاع يوازي الواجهة الزجاجية أوحاجز السطح أيهما كان أنسب
بعد تقييم التصميم المعماري للمبنى
يجب وضع الالفتة عند الطرف األيمن أواأليسر من مدخل المحل بصورة مباشرة
يجب ان تكون الالفتة مربعة الشكل
يجب تقييم تصميم المبنى لتحديد الموقع األنسب لتثبيت الالفتة

حدود الالفتة اإلضافية

يوجد نوعان من الالفتات التجارية المسموح استخدامها كالفتة إضافية:
 /ثالثية األبعاد مع خلفية
 /محفورة في خلفية

محفورة في خلفية

ثالثية األبعاد مع خلفية

حروف وأشكال محفورة بعمق  ٠.٥سم
كحد أعلى خلفية

حروف وأشكال ثالثية األبعاد مثبتة على
خلفية

SIGNAGE
١
٢

يجب أن ال تتعدى المسافة بين الالفتة
التجارية وسطح الحائط عن ١٥سم
يجب تثبيت الالفتة التجارية في وسط
منطقة الواجهة الزجاجية أوحاجز
السطح

يمثل الحد األقصى لطول وأرتفاع الالفتة٥٠ :سم كما
يجب تساوي أضلع الالفتة للحفاظ على شكلها المربع
يمثل الحد األدنى ألرتداد محتوى الالفتة التجارية ٥ :سم

١
SIGNAGE

٢

١
١
٢
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٩١

٢

يجب أن ال يتعدى سمك خلفية
الالفتة التجارية عن ١٥سم
يجب أن ال يتعدى السمك الكلي
لالفتة التجارية عن ٢٥سم

SIGNAGE

SIGNAGE

ذات الرواق
يسمح بوضع الفتة تجارية بين أعمدة الرواق في حال تعذر وضعها على حاجز سطح الرواق
يمنع تغطية اي تصاميم معرية أوأعمدة الرواق بالالفتة التجارية
قد يتعين تصميم الالفتات التجارية بحيث تتماشى مع العناصر المعمارية للمبنى
يجب مراعاة الفتات المحالت التجارية المجاورة لتحديد وتوحيد منطقة وضع الالفتات

حدود الالفتة التجارية

توجد ثالثة أنواع من الالفتات التجارية المسموح باستخدامها بين أعمدة الرواق:
ادنى أرتفاع :أرتفاع المدخل

 /ثالثية األبعاد بدون خلفية
 /ثالثية األبعاد مع خلفية
 /محفورة في خلفية

محفورة في خلفية

ثالثية األبعاد مع خلفية

ثالثية األبعاد بدون خلفية

حروف وأشكال محفورة بعمق  ٠.٥سم كحد أدنى
على خلفية

حروف وأشكال ثالثية األبعاد مثبتة على خلفية

حروف وأشكال ثالثية األبعاد

١

١
٢
٢

يجب أن ال يتعدى سمك الخلفية عن ١٠سم في
حال تم إستخدامها
أن ال يتعدى السمك الكلي لالفتة التجارية عن
٢٥سم كحد أقصى من سطح الواجهة

SIGNAGE

SIGNAGE

SIGNAGE

SIGNAGE

يمثل الحد األقصى ألرتفاع الالفتة التجارية ١ :متر
يجب أن ال يتعدى عرض الالفتة الجارية عرض واجهة المحل
يمثل الحد األدنى لألرتداد الجانبي لمحتوى الالفتة التجارية١٠ :سم
يمثل األرتداد العلوي والسفلي لمحتوى الالفتة التجارية والمقدر ب ١٠سم
كحد أدنى على أن تتساوى قيم األرتدادين
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٩٢

الفتة إضافية
يسمح بوضع الفتة إضافية واحدة فقط لكل نشاط تجاري
يتم وضع الالفتة اإلضافية بإرتفاع يوازي الواجهة الزجاجية اوحاجز السطح ايه
كان انسب بعد تقييم التصميم المعماري للمبنى
يجب وضع الالفتة عند الطرف األيمن اواأليسر من مدخل المحل بصورة مباشرة
يجب ان تكون الالفتة مربعة الشكل
يجب تقييم تصميم المبنى لتحديد الموقع األنسب لتثبيت االفتة

حدود الالفتة اإلضافية

يوجد نوعان من الالفتات التجارية المسموح إستخدامها كالفتة إضافية:
 /ثالثية األبعاد مع خلفية
 /محفورة في خلفية

محفورة في خلفية

ثالثية األبعاد مع خلفية

حروف وأشكال محفورة بعمق  ٠.٥سم
كحد أد على خلفية

حروف وأشكال ثالثية األبعاد مثبتة على
خلفية

SIGNAGE
١
٢

يجب أن ال تتعدى المسافة بين الالفتة
التجارية وسطح الحائط عن ١٥سم
يجب تثبيت الالفتة التجارية في وسط
منطقة الواجهة الزجاجية اوحاجز
السطح

يمثل الحد األقصى لطول وإرتفاع الالفتة٥٠ :سم كما
يجب تساوي اضلع الالفتة للحفاظ على شكلها المربع
يمثل الحد األدنى إلرتداد محتوى الالفتة التجارية ٥ :سم

١
١

SIGNAGE

٢

١
٢
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٩٣

٢

يجب أن ال يتعدى سمك خلفية
الالفتة التجارية عن ١٥سم
يجب أن ال يتعدى السمك الكلي
لالفتة التجارية عن ٢٥سم

SIGNAGE

SIGNAGE

طابق الميزانين
يعتمد تحديد موقع الالفتة التجارية في طابق الميزانين
على هيكل الطابق إن كان ذا رواق أم ال

مع رواق

من غير رواق

في ما يلي قائمة األنشطة التجارية الواقعة في طابق الميزانين المصرح لها بوضع الفتات تجارية:
 /العيادات
 /مراكز التجميل النسائية
 /النوادي الصحية
 /األنشطة األخرى التي تحددها دائرة التنمية األقتصادية
طابق الميزانين
يوجد نوعان من الالفتات التجارية المسموح بستخدامها لطابق الميزانين:
 /الفتة عمودية
 /الفتة داخلية

الفتة داخلية

الفتة عمودية
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٩٤

الفتة عمودية

حدود الالفتة العمودية

يجب الحفاظ على الطابع المعماري للمبنى عن طريق تحديد الموقع األنسب
لوضع الالفتة العمودية على منطقة طابق الميزانين وأتباع شروطها
يجب على جميع الالفتات العمودية البدء من أرتفاع ٢٠سم فوق حاجز السطح
يوجد نوعان من الالفتات التجارية المسموح بستخدامها كالفتة عمودية:
 /ثالثية األبعاد مع خلفية
 /محفورة في خلفية

١

حروف وأشكال محفورة بعمق  ٠.٥سم
كحد أعلى خلفية

حروف وأشكال ثالثية األبعاد مثبتة على
خلفية

SIGNAGE

يجب أن ال يتعدى عرض الالفتة التجارية عن ١م بدءاً من
سطح المبنى المثبتة عليه
يجب أن ال يتعدى أرتفاع الالفتة التجارية عن ٢م أوأرتفاع
طابق الميزانين ،أيها كان أصغر

SIGNAGE

٢

محفورة في خلفية

ثالثية األبعاد مع خلفية

١
٢

يمثل الحد األدنى إلرتداد محتوى الالفتة التجارية١٠ :سم

يجب أن ال تتعدى المسافة بين الالفتة التجارية وسطح الحائط
عن ١٥سم
يجب على جميع الالفتات العمودية البدء من أرتفاع ٢٠م فوق
حاجز السطح
١

١
SIGNAGE
SIGNAGE
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٩٥

٢

SIGNAGE

٢

يجب أن ال يتعدى سمك خلفية
الالفتة التجارية عن ١٥سم
يجب أن ال يتعدى السمك الكلي
لالفتة التجارية عن ٢٥سم

الفتة داخلية
الالفتة الداخلية عبارة عن الفتة ثالثية األبعاد بدون خلفية مثبة ومضاءة من داخل المحل
يجب أن ال تتعدى المساحة الكلية لالفتة الداخلية عن  ٪٥٠من المساحة الكلية للواجهة
الزجاجية المثبتة عليها

حدود الالفتة الداخلية

يوجد نوعان من الالفتات التجارية المسموح إستخدامها كالفتة داخلية:
 /ثالثية األبعاد بدون خلفية
 /ثالثية األبعاد – نيون

ثالثية األبعاد – نيون

ثالثية األبعاد بدون خلفية

حروف وأشكال ثالثية األبعاد مثبتة بصورة
مباشرة على سطح الواجهة الزجاجية

حروف وأشكال ثالثية األبعاد مثبتة بصورة مباشرة
على سطح الواجهة الزجاجية

SIGNAGE

يمثل الحد األدنى ألرتداد محتوى الالفتة التجارية١٠ :سم

SIGNAGE

يجب تثبيت الالفتة الداخلية على الواجهة الزجاجية الداخلية للمحل
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٩٦

الفتة عمودية  /طابق الميزانين
يجب الحفاظ على الطابع المعماري للمبنى عن طريق تحديد الموقع
األنسب لوضع الالفتة العمودية على منطقة طابق الميزانين وأتباع
شروطها
يتم وضع الالفتة العمودية على أعمدة الرواق الخارجية
يجب على جميع الالفتات العمودية البدء من أرتفاع ٢٠سم فوق حاجز
السطح

في ما يلي قائمة األنشطة التجارية الواقعة في طابق الميزانين المصرح:
لها بوضع الفتات تجارية

حدود الالفتة العمودية

 /العيادات
 /مراكز التجميل النسائية
 /النوادي الصحية
 /األنشطة األخرى التي تحددها دائرة التنمية اإلقتصادية
يوجد نوعان من الالفتات التجارية المسموح باستخدامها كالفتة عمودية:
 /ثالثية األبعاد مع خلفية
 /محفورة في خلفية

١
SIGNAGE

٢

محفورة في خلفية

ثالثية األبعاد مع خلفية

حروف وأشكال محفورة بعمق  ٠.٥سم
كحد أعلى خلفية

حروف وأشكال ثالثية األبعاد مثبتة على
خلفية

SIGNAGE

يمثل الحد األدنى ألرتداد محتوى الالفتة التجارية١٠ :سم

١
يجب أن ال يتعدى عرض الالفتة التجارية عن ١م بدءا من
سطح المبنى المثبتة عليه
يجب أن ال يتعدى أرتفاع الالفتة التجارية عن ٢م أوأرتفاع
طابق الميزانين ،أيها كان أصغر
١
٢

يجب أن ال تتعدى المسافة بين الالفتة التجارية وسطح الحائط
عن ١٥سم
يجب على جميع الالفتات العمودية البدء من إرتفاع ٢٠م فوق
حاجز السطح
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٩٧

١
٢
SIGNAGE

SIGNAGE
SIGNAGE

٢

يجب أن ال يتعدى سمك خلفية
الالفتة التجارية عن ١٥سم
يجب أن ال يتعدى السمك الكلي
لالفتة التجارية عن ٢٥سم

الفتة داخلية
الالفتة الداخلية عبارة عن الفتة ثالثية األبعاد بدون خلفية مثبة ومضاءة من داخل
المحل
يجب أن ال تتعدى المساحة الكلية لالفتة الداخلية عن  ٪٥٠من المساحة الكلية
للواجهة الزجاجية المثبتة عليها

حدود الالفتة الداخلية

يوجد نوعان من الالفتات التجارية المسموح باستخدامها كالفتة داخلية:
 /ثالثية األبعاد بدون خلفية
 /ثالثية األبعاد – نيون

ثالثية األبعاد – نيون

ثالثية األبعاد بدون خلفية

حروف وأشكال ثالثية األبعاد مثبتة بصورة
مباشرة على سطح الواجهة الزجاجية

حروف وأشكال ثالثية األبعاد مثبتة بصورة مباشرة
على سطح الواجهة الزجاجية

SIGNAGE

يمثل الحد األدنى ألرتداد الالفتة الداخلية عن أطراف الواجهة
الزجاجية المثبتة عليه٣٠ :سم

SIGNAGE

يجب تثبيت الالفتة الداخلية على الواجهة الزجاجية الداخلية للمحل
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٩٨

جسم المبنى

منطقة قمة المبنى

:تقسم منطقة وضع الفتات األنشطة التجارية الواقعة في جسم المبنى إلى منطقتين
 /منطقة قمة المبنى
 /منطقة الميزانين
يسمح بوضع أسم المبنى والشعار كأولوية أووضع األسم التجاري والشعار لنشاط
تجاري (مستأجر واحد) فقط إن كان يشغل معظم طوابق المبنى

منطقة الميزانين

قمة المبنى
قمة المبنى :هي الثالث أمتار األخيرة من جسم المبنى
يجب مراعاة الشكل المعماري للمبنى لتحديد المنطقة األنسب لوضع الالفتة التجارية
فقط في حال تعذر وضع الالفتة على قمة المبنى
النوع الوحيد المسموح إستخدامه من الالفتات التجارية على قمة المبنى هي الفتة
ثالثية األبعاد بدون خلفية

ثالثية األبعاد بدون خلفية
حروف وأشكال ثالثية األبعاد مثبتة بصورة مباشرة على
سطح الواجهة

١

SIGNAGE

٢
٢

٢

يجب أن ال يتعدى السمك الكلي
لالفتة عن ٢٥سم كحد أقصى

١

يجب أن ال يتعدى عرض الالفتة عن  %75من عرض
الواجهة المثبتة عليه

٢

يجب أن ال يتعدى أرتفاع الالفتة عن 2م كحد أقصى
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ال يتعدى3 :م

SIGNAGE
يمثل الحد األدنى ألرتداد الالفتة عن اطراف واجهة المبنى المثبتة عليه50 :سم

الفتة عمودية
حدود الالفتة العمودية
في ما يلي قائمة األنشطة التجارية الواقعة في جسم المبنى المصرح لها بوضع الفتات تجارية:
 /العيادات
 /مراكز التجميل النسائية
 /النوادي الصحية
 /األنشطة األخرى التي تحددها دائرة التنمية األقتصادية
يجب مالحظة أن األولوية في وضع الالفتات التجارية على منطقة الميزانين تكون لألنشطة التجارية الواقعة في هذا الطابق
يجب الحفاظ على الطابع المعماري للمبنى عن طريق تحديد الموقع األنسب لوضع الالفتة العمودية على منطقة طابق الميزانين
وأتباع شروطها
يجب على جميع الالفتات العمودية البدء من أرتفاع ٢٠سم فوق حاجز السطح

يوجد نوعان من الالفتات التجارية المسموح باستخدامها كالفتة عمودية:
 /ثالثية األبعاد مع خلفية
 /محفورة في خلفية

١

حروف وأشكال محفورة بعمق  ٠.٥سم
كحد أعلى خلفية

حروف وأشكال ثالثية األبعاد مثبتة على
خلفية

SIGNAGE

يجب أن ال يتعدى عرض الالفتة التجارية عن ١م بدءاً من
سطح المبنى المثبتة عليه
يجب أن ال يتعدى إرتفاع الالفتة التجارية عن ٢م أوأرتفاع
طابق الميزانين ،أيه كان أصغر

SIGNAGE

٢

محفورة في خلفية

ثالثية األبعاد مع خلفية

١
٢

يمثل الحد األدنى ألرتداد محتوى الالفتة التجارية١٠ :سم

يجب أن ال تتعدى المسافة بين الالفتة التجارية وسطح الحائط
عن ١٥سم
يجب على جميع الالفتات العمودية البدء من أرتفاع ٢٠م فوق
حاجز السطح
١

١
SIGNAGE
SIGNAGE

٢

SIGNAGE

يجب أن ال يتعدى سمك خلفية
الالفتة التجارية عن ١٥سم
يجب أن ال يتعدى السمك الكلي
لالفتة التجارية عن ٢٥سم

٢
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١٠٠

ملحق ٧ -ـ  ٢شرائح الخدمات

٢-٧

شرائح الخدمات

شرائح الخدمات
لقد حان الوقت لنتكلم عن شرائح الخدمات وعالقتها المباشرة بجودة البنية التحتية والطرق في مدن السعودية .فقد أدى غياب النظم
الحديثة والمستدامة في بناء شرائح الخدمات إلى إهداراألموال والطاقة والتسبب بالكثير من اإلزعاج لسكان المدن السعودية وتعطيل
مسيرة التنمية مما يؤثر سلبا وبشكل مباشر على مستوى جودة الحياة واالستدامة المالية في مدن المملكة.
في هذا القسم سوف نتحدث عن تجربة سنغافورا في إعادة النظر في قطاع شرائح الخدمات للشوارع العامة إن قواعد الممارسة
هذه إلزامية لتنفيذ الشوارع حيث ال يتم التعاقد الى مع مهندس مهني مسجل في سنغافورة لتقديم أعمال الشوارع هنا
أهم تشريعات هيئة النقل البري لسنغافورة بما يخص تصميم القطاعات العرضيه للشوارع اتباعا ً للتنظيمات
.Singapore Land Transport Authority )LTA( Code of Practice for Public Streets
على الرغم من شح مساحة األراضي  ،فإن الحكومة في سنغافورة تخصص ما ال يقل عن  2.0متر من حقول زراعة
األشجار وأثاث الشارع  ،و 2.2متر من الشرائط وقطاع الخدمات  ،و 1.5م ممر والتصريف على عرض الشوارع ،
سواء كان ذلك في اتجاه واحد  ،أوفي طريق النقل المزدوج  ،أوعلى طريق  6ممرات أو 8ممرات .هذا ينطبق على
جميع التطويرات الجديدة والمستجدة.

غرف تفتيش أوبالوعات تقليدية

( )٨٧المصدر )indianexpress(.

( )٨٨المصدر )cleveland(.

( )٨٩المصدر )the times of indias(.

( )٩٠المصدر )the times of india(.

١٠٣

١٠٤

ملحق ٧ -ـ  3المواصفات الفنية للممرات الخرسانية

3-٧

المواصفات الفنية للممرات الخرسانية

المصدر :أمانة منطقة عسير

١٠٧

3-٧

المواصفات الفنية للممرات الخرسانية

المصدر :أمانة منطقة عسير

١٠٨

3-٧

المواصفات الفنية للممرات الخرسانية

المصدر :أمانة منطقة عسير

١٠٩

3-٧

المواصفات الفنية للممرات الخرسانية

المصدر :أمانة منطقة عسير

١١٠

مراجع

المراجع

هيئة تطوير مدينة الرياض
مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
National Association of City
Transportation Officials
National Association of City Transportation
Officials
Development and Building Control Division
Land Transport Authority, Singapore
The deth and life of great american cities
The Image of the city
Americans with Disabilities Act
الدليل اإلرشادي للتصميم العمراني لمدينة الرياض
 الطرق والشوارع الرئيسية- محاور النقل العام

Urban
Street
Design
Guide
National Association of City Transportation Officials

 أبوظبي- دليل تصميم الشوارع الحضرية

Global

Urban Street Design Guide

Street
Design

Global Street Design Guide

Guide
The Code of Practice on Street Work
Proposal Relating to Development Works

Global Designing Cities Initiative

Jane Jacobs
Kevin Lynch
http://www.ada.gov.sa/ada_a?i=1

 أﺑﻮﻇﺒﻲ- دﻟﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺸﻮارع اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

https://www.upc.gov.ae/en
https://nacto.org
https://nacto.org

١١٣

قائمة المصادر

١١٤

إعداد وإشراف :
م.ضي بنت ابراهيم الضويان

شارك في اإلعداد :
م.أحمد بن زاهر حسن
بتيل بنت محمد صابر
روجع من قبل :
هيئة تطوير مدينة الرياضأمانة منطقة الرياضأمانة منطقة عسيرد.محمد الماضيد.محمد المحمودوكالة تخطيط المدنمركز تحقيق األهداف-شارك في المراجعة  ١٧أمانة في ورشة عمل مصغرة في الوزارة

