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و السالمة المروریةالطرقاتالملتقى الوطني حول 
الطرقاتالمبادئ األساسیة لتصمیم 

(EVRNZA)ةلورقعباني السعید، قسم الري و الھندسة المدنیة  جامعة 
:مقدمة

لھذه السیئلتصمیم الھندسي كثرة حوادث المرور في الطرقات ناجمة عن عدة عوامل، منھا اإن 
السیارات و التي تسمح بتحركالھندسیة الدنیا عین االعتبار أثناء التصمیم المواصفاتؤخذ بتلم حیث ب، اتقرلطا

الخصائص الھندسیة والمیكانیكیة لھا عالقة بھذه المواصفاتن،اآمالشاحنات على الطرقات بكل راحة و 
بصفات ھا عالقةكما ل، )الخ. . . احتكاك قوة محرك ، طول ، عرض ، سرعة ، ثقل ، ( للسیارات و الشاحنات 

.)الخ. . . م كتحرؤیة ، انتباه ، ( المستعملین 

:اتف الطرقیصنت
حسب العوامل االقتصادیة و االداریة للمناطق المراد في الجزائر إلى خمسة  أصنافالطرقاتتصنف 

.ربطھا 
الثقیلة أو التي تربطھا التي تربط بین المراكز االقتصادیة الكبرى أو مراكز الصناعات الطرقات: الصنف األول -

.بمراكز الصناعات التحویلیة
.أو بینھا و بین مراكز الصناعات الخفیفةالتي تربط بین مراكز الصناعات التحویلیةالطرقات:الثانيالصنف -
.2و1صنف السابقةالطرقاتالتي تربط بین الوالیات و الدوائر و الطرقات:الثالثالصنف -
.3و2، 1السابقة صنفالطرقاتلتي تربط بین التجمعات السكنیة و االطرقات:الرابعالصنف -
.4و 1،2،3األخرى التي ال تشملھا األصناف السابقة صنف و الممرات الطرقات: الصنف الخامس -

A:مراكز الصناعات الثقیلةB :مراكز الصناعات التحویلیةC :مراكز الصناعات الخفیفة
W:مركز الوالیةD :مركز الدائرةE :التجمعات السكنیة

سریعةاتطرق–وطنیة اتطرق–والئیة اتطرق–بلدیة اتطرق: كما تصنف اداریا الى 
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أصناف الطرقات: 1شكل 
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محیط الطریق
المیل المتوسطو المتوسط نسبة التعرج :ھماعاملینلتحدید محیط الطریق یجب تحدید 

بین الطول المتعرج على الطول الكلي للطریقھي النسبة : نسبة التعرج المتوسط

S= ls/L

م200من ھا أقلنصف قطرھو طول المنعرجات التي :المتعرجالطول 

التصنیفsالتعرج المتوسط
S تعرج بسیط0.1 ≥
≤ S ≤ 0.30.1تعرج متوسط
S تعرج قوي0.3 ≤

مع الطول الموافق لھا و الطول الكلي للطریقھو النسبة بین مجموع جداء المیول: المیل المتوسط

H= ∑pi.li/L

التصنیفhالمیل المتوسط  
h ةطحمس1.5% ≥
% ≤ h ≤ 4%1.5ةھضابی
h ≥ ةجبلی4%

P1

L1

P2 P3
P4

P5

P6

L3 L4 L5 L6L2

مخطط طولي للطریق: 3شكل 

R=120
R=180

R=300

R=550

للطریقيمخطط على المستو: 2شكل 
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:ین العاملین نستطیع تحدید محیط الطریق حسب الجدول التاليذطبقا لقیم ھ

التعرج المتوسط
المیل المتوسط

قويمتوسطسیطب

E1E2Xةمسطح
E2E2E3ةھضابی
XE3E3ةجبلی

:السرعة المرجعیة 
صنف

محیط
5صنف 4صنف 3صنف 2صنف 1صنف 

E1VvL12012012010080
VpL40403530

E2VvL1001001008060
VpL35353025

E3VvL8080806040
VpL30302520

بینما السرعة المرجعیة . السرعة المرجعیة للسیارات الخفیفة تستعمل لتحدید الخصائص الھندسیة الدنیا  للطریق
.الطولیة للطریقللمنحدراتللشاحنات تستعمل لتحدید المیل األقصى 

.مھما كان محیط و صنف الطریقسا/كم120من خالل الجدول نالحظ أن أقصى سرعة مرجعیة ھي  

السیارة في المنعرجاتتوازن

R :المنعرجنصف قطرV :سرعة السیارةd :میل الطریق
M :كتلة السیارةFft : االحتكاكقوى

.تتناقص كلما زادت السرعةتتعلق بسطح الطریق، واالحتكاكقوى :مالحظة

M.V2/R – M.g.d – M.g.f = 0     d = V2/(R.g) – f

P.d

M.V2/R

Fft

توازن السیارة في المنعرج:4شكل 
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وقفمسافة الت

:المخطط على المستوي
: اإلستقامات الطویلة

م  یجب أن یكون نصف قطر المنعرج أكبر من نصف قطر المنعرج 400بعد استقامة طویلة  أكبر من 
و ذلك للتقلیل من قوة الطرد المركزیة، و التقلیل من ) سا/كم120≤ ( 40+ األدنى المناسب للسرعة المرجعیة 

.للطریق خاصة في المناطق الصحراویة لتفادي تشكل الكثبان الرملیةالمیل الجانبي

، یجب عدم بصورة مستمرة، و لتجنب التعرض لألضواء القویة اثناء اللیل) نعاس السائق ( لتفادي أثر النفق 
ما ھو األرض مسطحة مثل( استعمال االستقامات الطویلة ، إضافة منعرجات بالرغم من عدم وجود عوائق 

).الحال في المناطق الصحراویة
ن في إتجاھین مختلفینمنعرجی-

و ترك مسافة كافیة إلدراج منحنى التدرج ایة المنعرج الثانيبدعدم تداخل نھایة المنعرج األول مع بجب 
.لتغییر المیل الجانبي للطریقالمستمر من الجانبین

طوعة بین لحظة المسافة المق

یا و الكبح الفعليؤالر

مسافة التوقف 

مسافة الكبح

h=0.15ق ئعا

R1

R2

L

R > Rhm
(Vr+40)

L ≥ 400
m

منعرج بعد إستقامة طویلة: 6شكل 

ن في االتجاهمنعرجان مختلفا: 7شكل 

مسافة توقف السیارة: 5شكل 
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منعرجان لھما نفس اإلتجاه-
وذلك ،ستبدالھما بمنعرج وحیدإأو یجب ترك مسافة بینھمان یختالف نصفي قطري المنعرجإفي حالة 

.لتفادي االزاحة الجانبیة للسیارة الناتجة عن االختالف في قوة الطرد المركزیة

:عند المنعرجاتالزیادة في عرض الطریق
طریق من الجانبین وذلك لتفادي تصادم عند المنعرجات ذات أنصاف أقطار صغیرة یجب زیادة عرض ال

.یصبح مائال عن محور الطریق و بالتالي یصبح الطریق غیر كافي لمرورھاالشاحنات، الن محور الشاحنة

:الربط المتدرج
ثر استعماال التدرج المستمر في االنتقال من االستقامة الى المنعطف الدائري ، و المنحنى االكاستعمالو نعني بھ 

و ھو عبارة عن منحنى ذو نصف قطر متغیر من ماال نھایة إلى  نصف قطر )CLOTHOIDE(ھو الكلوتوئید 
.المنعرج الدائري

Rhm:    في حالة أنصاف أقطار المنعرجات المحصورة بین  ≤ R ≤ Rhnd
2و 1صنف الطرقاتیجب استعمال الربط المتدرج في -
3صنف الطرقاتط المتدرج في ینصح باستعمال الرب-
5و 4صنف الطرقاتیفضل استعمال الربط المتدرج في -

R1R2

L

االستقامةمنحنى الربط المتدرجالمنعرج الدائري
الربط المتدرج : 10شكل 

زیادة عرض الطریق في المنعرج : 9شكل 

منعرجان لھما نفس االتجاه:8شكل 
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و یتم فیھ تغییر المیل الجانبي للطریق من المیل السالب في االستقامة إلى المیل الجانبي الموافق لنصف قطر 
وذلك لتفادي ،جانبي أن یكون المیل الطولي للطریق غیر معدوم في مناطق انعدام المیل الو مراعاة .المنعرج

.تجمع المیاه على الطریق خاصة في مناطق تشكل الصقیع
:في المستويمشكلة ضیاع الطریق

فإن المنحدرات في الجھة الداخلیة للمنعرج ماھیجبل أو في جانبھضبة أوفي حالة ما تكون الطریق محفورة في
.المنعرج أو تسویة المنحدر الداخلي للمنعرجیمكن تحسین الرؤیة بتكبیر نصف قطر و ، تشكل عائقا للرؤیة 

:المخطط الطولي للطریق
یجب أن تكون الرؤیة ممكنة في أي موضع في الطریق عند اجتیاز المرتفع، بحیث یمكن للسائق رؤیة عائق 

.م من مسافة ال تقل عن مسافة التوقف لكي ال یصطدم بھ0.15ارتفاعھ 

على المستوي و المخطط الطولي للطریقالتكامل بین المخطط 

توسیط مركزالمنعرج مع یجب (تجاه الطریق إال یعلم مسبقا التغیر في مشكلة ضیاع الطریق، حیث ان السائق 
)الذروة

عائق 
h=0.15

ئق عین السا
h=1.1

المنعطفبدایة مخطط على المستوي

الذروة طوليالمخطط ال

بدایة المنعطفمخطط على المستوي

الحضیض طوليالالمخطط

یقالطررؤیة عائق على: 11شكل 

ضیاع الطریق عند الذروة :12شكل 

نقطة الحضیض و بدایة المنعرج: 13شكل 

ضیاع الطریق في المنعرج :11شكل 
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).توسیط مركزالمنعرج مع الحضیضیجب (النخداع باالتجاه الظاھري للطریق عدم انسیابیة حركة السیارة و ا
)carrefour(الطرقاتملتقى 

، ھذه خالیة من كل العوائق الطبیعیة أو االصطناعیةمنھالمناطق القریبةتكونیجب أنالطرقاتعند ملتقى 
التي تسیر بسرعة االقتراب في الفراغ و ھي مسافات توقف السیارة ھا بعادأ.رؤیةعبارة عن مثلثات الالمناطق 

.للطریقالتي قد تتجاوز السرعة المرجعیة

:لملتقى الطرقات بحیثلتفادي حوادث المرور یجب على المصممین إعطاء شكل ھندسي 
في نفس النقطةیمنع تصادم عدة تیارات مرور-
یسھل الحركات المرغوبة و یمنع أو یقلل من الحركات الخطیرة-
یقلل من سرعة السیارات للطرقات الفرعیة-

: كما یمكن استعمال 
الطرقات الدائري ملتقى -
) مغیر االتجاھات( ملتقى الطرقات ذو عدة مستویات -
.ممرات التسریع أو التباطؤ قبل الدخول أو الخروج من الطریق الرئیسي-
أضواء التحكم-

خاتمة
إن التصمیم الھندسي الجید للطرقات لھ دور كبیر في التقلیل من حوادث المرور، حیث أنھ یحدد 

.دنیا التي تسمح بتصریف حركة المرور بصورة آمنة ، مریحة ، سریعة و اقتصادیةالمواصفات الھندسیة ال
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نقطة التصادم

مثلث 
الرؤیا

الطرقاتملتقى :14شكل 


