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 :  ملحق التحكم المروري في مناطق العمل6.4.6
 :  إدارة التحكم المروري1.6.4.6

يهـدف الـتحكم المـروري فـي مـناطق العمـل إلـى تأميـن سالمة مستخدمي الطريق مع ضمان استمرارية                      
 :وتتضمن القواعد األساسية التالية. سرعة وسالمة وآفاءة العمل

 .ن آل مشروع ـ اعتبار السالمة المرورية جزء أساسي م1
 . ـ عدم عرقلة حرآة المرور بقدر اإلمكان2
 . ـ إرشاد سائقي العربات بشكل واضح وإيجابي3
 . ـ القيام بالتفتيش الدوري لعوامل السالمة والحرآة المرورية4
 . ـ التأآيد على السالمة المرورية لجوانب الطريق5
يساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة في  ـ يكـون نظـام التحكم المروري سهل الفهم للسائقين بحيث     6

 .وقت آاف
 .يجب توجيه السائق إلى ما ينبغي عمله بشكل تدريجي

فمثًال يراعى عدم إغالق أي مسار مع . يفضـل عـدم إعطـاء السـائق أآـثر من توجيه واحد في الوقت نفسه           
 .تخفيض السرعة في الموقع نفسه

 :قع العمل  منطقة التحكم المروري المؤقت في مو2.6.4.6
تشمل المنطقة آامل األجزاء من الطريق الذي يبدأ من أول عالمة للتحذير المبكر إلى آخر عالمة مرورية، 

 .2.6.4.6وذلك آما هو موضح في الشكل 
 :  منطقة التحذير المبكر3.6.4.6

 .عملهتكمن أهمية هذه المنطقة في تنبيه السائق للتغير الحاصل في الطريق وتوجيهه إلى ما ينبغي 
 :  اإلشارات1.3.6.4.6

 : يجب أن تكون إشارة التحذير األولى حسب األسس التالية- 1
 :ـ المسافة بين أول إشارة تحذيرية وبين بداية إغالق المسار أو موقع حامل الراية هي

 . م1500.    أو مزدوج/ ـ طريق سريع و
 . م1000.        ـ طريق مفرد باتجاهين
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 : ـ يجب أن تكون المسافات بين اإلشارات التحذيرية المبكرة حسب األسس التالية2

 .  م300..    أو مزدوج/ ـ طريق سريع و
 .        م 250..          ـ طريق مفرد باتجاهين

أو ما يقـرره / ة، وـ المسـافات بين إشارات موضحة في رسوم األمثلة النموذجية أو حسب المواصفات الخاص       
 .المهندس

 .أو المزدوجة/  م للطرق السريعة و1.5 م، ويمكن استخدام مقاس 1.1 ـ مقاس إشارات التحذيرية هو 3
 ):األضواء التحذيرية(  الرايات الحمراء 2.3.6.4.6

 ويفضل  . ـ تهـدف الـرايات الحمـراء الموضـوعة فـوق العالمـات المـرورية لفـت انتـباه السـائقين أثـناء الـنهار                         1
 .استخدامها آعالمات تحذير أولية مبكرة 

 . ـ تهدف األضواء التحذيرية الومضية إلى زيادة االنتباه في الليل2
 :  المطبات االصطناعية3.3.6.4.6

يكـون موقع المطبات االصطناعية عند بداية أول إشارة تحذيرية لمنطقة العمل وتوضع مطبات اصطناعية نـوع            
شارة تحذيرية واضحة الرؤية عند عبور السيارة المطب االصطناعي ويستثنى من ذلك            بحيث تكون أول إ   ) ب(

 .أعمـال األآتاف المتحرآة
 

 
 

 )ب(مطبات اصطناعية نوع   ـ3.6.4.6الشكل 

 :  تخفيض السرعة4.6.4.6
فضـل للتحكم المروري إلى التأثير على حرآة المرور عند الضرورة القصوى، ولهذا ي            تدعـو الضرورة األساسية   

ومن التجربة اتضح أن السائقين يخفضون السرعة إلى حد         . تالقـي تخفـيض السـرعة آلمـا آـان ذلك ممكناً           
وعادة ال يستطيعون تخفيض سرعتهم     . معيـن ال يـتجاوزونه، وذلـك مهمـا آانـت السـرعة المطلوب تخفيضها              

 85ن يخفضوا إلى أقل من سا، فإن السائقين ل/  آم 120ساعة، مثًال إذا آانت السرعة   /  آم   35 بأآـثر مـن   
 .ويالحظ أن وجود سيارة المرور في منطقة العمل تساعد في التحكم في السرعة. سا/ آم 

 :  المنطقة االنتقالية1.4.6.4.6
  Taper:    المسافة االنتقالية2.4.6.4.6

نتقالية محددة  م ويجب أن تكون المسافة اال   280يجـب أال تقـل المسافة االنتقالية الندماج حرآة المرور عن            
والمسافة بين آل   . بأجهـزة تحديـد المسـارات على قواعد مرنة بحيث تعود إلى وضعها السابق عند صدمها               

 . م20جهاز وجهاز هي 
 :  أجهزة تحديد المسارات3.4.6.4.6

هذه تنبه السائقين إلى حالة الطريق أثناء العمل عليه، آما تؤمن الحماية للعاملين ، ويجب أن يتالءم اختيار 
 : األجهزة مع المستوى الخطر المتوقع نتيجة ألعمال الطريق ،ويتم االختيار وفقًا للترتيب التالي

 . ـ عالمات أنبوبية1
 .  ـ أقماع2
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 . ـ اللوحات3
 .  ـ براميل مرورية بالستيكية4

 :   عالمات الشيفرون4.4.6.4.6
تقالية على أن يتم وضع ثالث عالمات   يفضـل اسـتخدام عالمـات الشـيفرون عـند المنحنـيات والمسافات االن             

 .آما يجب وضع عالمات الشيفرون على قواعد مرنة.شيفرون على األقل بحيث تكون واضحة للسائقين 
 :  لوحات السهم الومضية التحذيرية5.4.6.4.6

ــتحويالت و أعمــال الطــرق خاصــة فــي الطــرق ذات المســارات المــتعددة      يجــب اســتخدامها فــي جمــيع ال
 .والمزدوجة
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 :  المنطقة الفاصلة5.6.4.6
 . ـ يجب أن تكون مسافة المنطقة الفاصلة بطول المسافة االنتقالية نفسه على األقل1
 . مترًا على طول مسافة المنطقة الفاصلة40 ـ يجب أن يكون البعد بين عالمات تحديد المسارات 2

 :  منطقة العمل6.6.4.6
حاجـز ثابت لفصل حرآة المرور عن منطقة العمل، فعلى          بالنسـبة للطـرق السـريعة يفضـل أن يكـون هـناك              

سـبيل المثال،مـن الممكـن اسـتخدام الحواجـز الخرسانية للمناطق التي يوجد فيها فرق آبير بين مستوى                   
 سطح الطريق

ويجـب ربطهـا بشـكل مسـتمر حـتى يـتم ضـمان عدم دخول السيارات أو جزء من              . ومسـتوى سـطح األرض    
وتكون نهايات  .صـطدام بها بحيث تعمل آوحدة واحدة حسب طريقة تصميمها         السـيارة بيـن الفـتحات عـند اال        

ويجب إضافة عالمات الحدود وأجهزة . الحواجـز ملـتفة إلـى الخلـف بحيـث ال تكون فبي مواجهة حرآة المرور             
 .تحديد المسارات والعالمات األرضية مع الحواجز

 :  نهاية منطقة العمل7.6.4.6
ى مسافة انتقالية إغالقية لمنع والحد من دخول السيارات القادمة من الجهة            تحـتاج مـنطقة نهايـة العمل إل       

 م وال حاجة لهذه     50المعاآسـة إلى منطقة العمل،وعلى أال تقل المسافة االنتقالية في هذه المنطقة عن              
 .المسافة االنتقالية في الطرق المزدوجة

 :  متفرقات8.6.4.6
 ):الدهانات والعواآس(رضية   إزالة العالمات الرصفية األ1.8.6.4.6

إذا اسـتغرق العمـل علـى الطريق أسبوعًا أو أآثر فإن العالمات األرضية التي تتعارض مع حرآة المرور نتيجة           
 .للعمل على الطريق يجب إزالتها

 :  أنصاف أقطار المنحنيات2.8.6.4.6
ويجب استخدام  .  م 600ى الطرق   يجـب أن يكون الحد األدنى ألنصاف أقطار المنحنيات األفقية للتحويالت عل           

 .لسطح الطريق حسب دليل التصميم) superelevation(تعلية إضافية 
 :   األضواء الثابتة3.8.6.4.6

يمكـن اسـتخدام األضـواء الثابـتة لمسـاعدة أجهـزة الـتحكم المرورية األخرى في تحديد المسار اآلمن خالل                 
العالمات ويستخدم عادة سلسلة من هذه األضواء لهذا أو على / وعادة تكون على الحواجز و  . منطقة العمل 

 .الغرض
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 : حاالت نموذجية للتحكم المروري في مناطق العمل9.6.4.6 

توضـح األمـثلة فـي الصـفحات التالـية حـاالت نموذجـية مخـتلفة لتصميم مناطق عمل وتحويالت لطرق عدة                      
د الحلول المناسبة لها حسب نوع      وعلــى المهـندس دراسـة آـل مـنطقة عمـل وتحويلـة علـى حـدة، وإيجا                  

 .وحرآة وطبيعة تضاريـس المنطقة
عـند إعـداد التخطـيط الخـاص بموقـع أجهـزة الـتحكم فـي المـرور ، يجب على الدارس استخدام اإلرشـادات                     
الخاصــة بـتحديد المسـافات الموضـحة فـي أمـثلة الحاالت النموذجية وأن يبدأ في تصميم منطقة العمل ثم               

 .  فاصلة ومن ثم للمنطقة االنتقالية ومن ثم لمنطقة التحذير المبكريعود للمنطقة ال
يجـب علـى الـدارس بعـد االنـتهاء مـن التصـميم زيـارة موقـع وفحـص مكـان وضع أول إشارة للتحذير المبكر،                           

 .وباإلمكان إضافة إشارات أخرى لضمان الرؤية الجيدة إذا دعت الحاجة لذلك
ن السالمة في موقع العمل وعليه مراقبة الحرآة المرورية عند يجب أن يكون هناك شخص مدرب مسؤول ع

فتح الموقع للمرور،آما يجب عليه زيارة الموقع دوريًا في الليل وفي النهار لضمان عمل جميع أجهزة التحكم                 
ويجب أن تكون لديه القدرة   . فـي المــرور بصـورة فعالـة لضـمان السالمة لكل من قائدي السيارات والعاملين               

 .نفيذ التغيـيرات إذا لزم المر لضمان استمرارية السالمةعلى ت
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 :  ترآيب وإزالة وصيانة أجهزة التحكم المروري10.6.4.6
 :  ترآيب ووضع أجهزة التحكم المروري1.10.6.4.6

ة للسائقين ويبدأ بوضع أبعد   ـ يجـب وضع أجهزة التحكم المروري في مناطق العمل بحيث تكون واضحة الرؤي             
 .جهاز عن منطقة العمل أوًال، ثم الذي يليه وهكذا إلى أن يتم الوصول إلى منطقة العمل

ومـن ثم تجهيز    ) عمـل علـى الطـريق     (ـ يـتم عـادة وضـع اإلشـارات أوًال، ويـبدأ باإلشـارة الـتحذيرية المـبكرة                   
وصول إلى المنطقة الفاصلة ثم يتم تحديد وحماية     المسـافـة االنتقالـية في اتجاه حرآة المرور إلى أن يتم ال           

 .المنطقة الفاصلة ومنطقة العمل بأجهزة تحديد المسارات وشاحنة عليها ماص الصدمات
ـ عـندما يـتم توجـيه أو تحويـل حـرآة المـرور مـن اتجاهـه الطبيعي إلى االتجاه المعاآس، يجب وضع أجهزة                         

 . اتجاهين معاآسين أوًالالتحكم المروري الخاصة بفضل حرآة المرور إلى
ويجب أخذ  . ـ علـى السـائقين عـدم مواجهـة العمـال وهـم يضـعون أجهـزة الـتحكم المـروري علـى الطـريق                        

 .الحيطـة والحذر واتخاذ جميع إجراءات السالمة المرورية أثناء عملية الترآيب
يجب إزالتها أو تغطيتها    ـ اإلشـارات الموجـودة علـى الطـريق والتـي ال تنطبق على حالة الطريق أثناء العمل                   

آما يجب تغطية إشارات منطقة العمل التي تم وضعها إلى أن يبدأ العمل             ). يقـترح غطـاء اسود بالستيكي     (
 .بالطريق لكي ال تؤدي إلى إرباك السائقين

 :  إزالة أجهزة التحكم المروري2.10.6.4.6
ويفضل إزالة األجهزة   . عدم الحاجة إليها  يجـب إزالـة جمـيع أجهـزة الـتحكم المـروري  فـور االنتهاء منها وعند                   

بعكـس طـريقة ترآيـبها بحيث يبدأ بإزالة الجهاز القرب من منطقة العمل ومن ثم الذي يليه إلى أن يتم إزالة                
 .جميع األجهزة
 :        فحص وصيانة أجهزة التحكم المروري3.10.6.4.6

باستخدام السيارة لرؤية   ) في االتجاهين (لية  ـ يجـب المرور على آامل المشروع عند اآتمال التجهيزات األو          
وتقيـيم الـتحكم المـروري آسـائقين آمـا ينبغـي فحـص التحكم المروري ومنطقة العمل ليًال ونهارًا وتصحيح                     

 .األخطاء الموجودة فورًا
ـ يجـب أن تـتم مراقبة منطقة العمل بصفة مستمرة للتأآد من سالمة جميع مستخدمي الطريق والعاملين                  

 . عليه
ـ يجـب صـيانة جمـيع األجهـزة فـي المنطقة صيانة على أعلى المستويات للمحافظة على سالمة العملية                     

ويجب فحصها أثناء الليل، وإذا وجد أن العاآسية        .وتنظيـف أو تغيير اإلشارات والعالمات المتسخة أو المتضررة       
 .غير جيدة يجب تغيير هذه األجهزة بأجهزة أخرى ذات عاآسية جيدة

 :  السالمة المرورية على جانب الطريق11.6.4.6
تحـتاج سـالمة جانـب الطـريق إلـى مراقـبة مسـتمرة أثـناء العمـل لذلك يجب توقيف أو تخزين جميع معدات                     

 م في مناطق العمل على الطرق       10وعلى بعد   . م مـن حافـة الطريق      5العمـل والمـواد وغـيرها علـى بعـد             
 .  السريعة
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