
 جامعة حلب 

 كلية الهندسة المدنية

 قسم هندسة النقل والمواصالت

 

 

 

 

 

 دراسة تحليلية لواقع ومستقبل معابر المشاة في مناطق من مدينة حلب

An Analytical Study of the State of Pedestrians Paths in Some Areas 

of Aleppo City : Present and Future 

 

 درجة الماجستير في هندسة النقل والمواصالتأطروحة أعدت لنيل 

 

 إعداد

 المهندس محمد كميت  حسن عاصي الشيخ

 

 إشراف

 الدكتور توفيق محمود محمود

 

 

4102 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 السادة أعضاء لجنة الحكم

 

 أستاذ في قسم هندسة النقل والمواصالت  الدكتور المهندس                                              

 جامعة حلب -كلية الهندسة المدنّية                                                     مروان عاصي  

 

 أستاذ مساعد في قسم هندسة النقل والمواصالت  الدكتور المهندس                                           

 جامعة حلب -كلية الهندسة المدنّية                                                      رياض المحمد  

 

 مدرس في قسم هندسة النقل والمواصالت   الدكتور المهندس                                              

 جامعة حلب -لية الهندسة المدنّيةك                                                       توفيق محمود  

 



 تصريح

 

 

 أصرح بأن هذا البحث:

 دراسة تحليلية لواقع ومستقبل معابر المشاة في مناطق من مدينة حلب

"An Analytical Study of the State of Pedestrians Paths in Some Areas of 

Aleppo City : Present and Future" 

 للحصول على أّي شهادة, وال هو مقدم حاليا للحصول على شهادة أخرى.لم يسبق وأن قبل 

                             

 

 

 المرّشح                                                                                              

 ي الشيخصالمهندس محمد كميت عا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شهادة

 

 نشهد بأن العمل الموصوف بهذه الرسالة هو نتيجة بحث علمي قام به المرّشح المهندس محمد كميت 

 عاصي الشيخ تحت إشراف الدكتور توفيق محمود المدرس في قسم هندسة النقل والمواصالت في كلية

 الهندسة المدنية بجامعة حلب. 

 رسالة وحسب ورودها في النصإّن أّية مراجع أخرى ذكرت في هذا العمل موثّقة في نص ال

 

 

 المرشح المهندس                                                      المشرف الدكتور المهندس     

 محمد كميت عاصي الشيخ                                                   توفيق محمود محمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

 :الملّخص

: نظرا للنمو الكبير في غزارات تيارات المشاة والمركبات نتيجة الزيادة السكانية من جهة والنمو مقدمة

االقتصادي المتسارع الذي عاشته مدينة حلب في الفترة األخيرة, فقد ظهرت مشكلة مرورية هامة وهي االزدحام 

ر بتأمين العبور اآلمن والسريع ما أمكن المروري للمشاة والتداخل بين تيارات المشاة والمركبات مما قاد للتفكي

للمشاة وذلك بمحاولة فصل حركة المشاة عن المركبات بواسطة معابر المشاة العلوية والسفلية, وخاصة في 

المناطق التي تشهد احتماالت كبيرة لتصادم تيارات المشاة مع المركبات كالعقد المرورية واالتسرادات وقرب 

 رية.المراكز التعليمية والتجا

فالواقع الراهن يشير لوجود لهذه المعابر الماسة مدينة حلب  حاجةعلى الرغم من الهدف من البحث وأهميته: 

ثالثة معابر فقط في المدينة األمر الذي قادنا للتفكير بتحليل الواقع الراهن لهذه المعابر من الناحية التصميمية 

تعزيز اإليجابيات بغية التوسع بإقامة المعابر في النقاط التي والخدمية واستخدام المشاة لها لتالفي السلبيات و

تشهد مشكالت مرورية للمشاة وذلك عبر دراسة مستقبلية لتقدير الحاجة لمثل تلك المعابر في بعض من مناطق 

 مدينة حلب األمر الذي يؤدي الى تأمين العبور اآلمن والسريع للمشاة. 

بر تام اساتخدام اساتمارة بيانياة الساتطالع اراش المشااة المساتخدمين طريقة البحث: لدراسة واقع تلك المعاا
ثام تام احصااش النتاايص ليصاار الاى  عبار دراساة ميدانياة في مديناة حلاب وغير المستخدمين للمعابر الموجودة حاليا 

عثصم  اارع إجمتحمراإلجمرع اعدحثم اطريقم اعد رعةم اعداي عةيم ااتم اعتتام  تحليلها, أما فيماا يخاص الدراساة المساتقبلية 
بعدحةممملاعدتثتيممم ابعدتا يممم عيا ممم اعداةممم ط اااممملاعداثممم برابعهذر ادممممذ اعداثممم بردعممم  اعدا ممم رابعداريحممم يا ممم اعدع يممم ا

اعدا ربة اعداقترث ا.
عدارعجعممم اعدحث:يممم لاتممم اعدتطريممم اعدممملا مممقيلا ممم اممممذعاعداجممم  اعد ممم اعتب ااتاممم: اح د رعةممم ياعدحث:يممم اذعيا

ي ةمياتلمااعد رعةم يااثليم ارباترحيم اربات دايم اارام اعد م اعد:م ة ا  ما ارا:لم اتبضميثي ااعدصل اح دابضمب اةمبع ع
ا.تلاعدتطحيق ياعدعالي ا  اإق ا اعداع حراتللاعدصعي اعداثل ابعدع دا 

عد رعةمم اعدةيريمم لابتمم ات دممم اتعريممشارةممبع ابر ممي  اعداعمم حرابعتةممحاعدتصمماياي اعدتمم اتثمم  اعدث جمم ادتلمماا
تتيمم راعدثمم اعتا:مم اامملاحمميلاتمم راتيمم رعياات ثمم ايامم اتمم اعدتطممر اعدمملاعتحعمم  اعدتصمماياي اداعمم حراعداعمم حرابطريقمم اع

اعدا  ر
 رعةمم اعدبعقممراعدممرعملادلاعمم حرابتثليمم اعدةتمم ة لاتامميا رعةمم اعداعمم حراعدابجممب را مم اا يةمم اثلمم ابممم ااعحممرا

ا ررابتمم اتثليمم اعدةتمم ة ا ي ةممياعدةممري لاعدةممول اباعحممراايةمملبلاعدعلممبواعداتممتلطاباعحممرامةمم ةباعدعلممبواتحممراعهةممت
 اتةممح  ااتعمم  رابج مزيمم ابرلاعبلمم اعدا مم راهايةممتت ابةمابتمم اي عدت صمم ارلابعقعممم ا بلاعدطابثمم ياتصمماياي ا

اجتا تي ابعدةوةي اربادع  اج مزيتم .اةم اعتةح  اعه
ي ياعدتا يم ادمحع ا رعة ااةتقح ااعم حراعدا م رلاتم ا رعةم ابمزعرعياعدا م رابعداريحم يابعدحةملاعدتثتيم اب مح

عداة ط اذعياعدا  ي اعداربري اح دةةمح ادلا م رابذعياعدامزعرعياعدارتوعم ادتيم رعياعداريحم يابعدا م را م اا يةم اثلم ا
بذدمماادتث يمم اعدث جمم اداعمم حراعدا مم را مم اتلممااعداةمم ط ابامملا:مم اعتتيمم راةممب اب ممي اعدثمم اعداقتممر ادلاعمم حرابعتحعمم  ا

بااثيطاعدا ية اعدج اعي اإلجمرع اممذ اعد رعةم اثيم اتم اتقةمي ااثميطاعدا يةم ااعدتصاياي ابت اعتتي راة ث اعدج اع 
عدج اعيمم اعدمملا: :مم ااثمم براعداثممبراعهب اياتمم اامملا بعراعدعامم رراعدمملاعداعممم اعدزرعتمم ابتامميا رعةمم ااةطقتمميلا يمم ا



دعام رراعدملا بعراعدورقم لاعهبدلا بعراعدعا ررابعد: ةي اقر اا ت اعدا يةم اعد ما د اابعداثمبراعد:م ة ابياتم ااملا بعراع
عهقتص  ابتامياعد رعةم ا م اممذعاعداثمبرا م ااةطقتميلاعهبدملا بعرايلي ابعداثبراعد: د ايات االا بعراعدورق لاعدلا

اعدورق لابعد: ةي اقر اا ت اعدا ية اعدجةبح .ا
بحعمم اتلممااعد رعةمم اتمم اعدتبصمم اعدمملااجابتمم اامملاعدثلممب اعدتمم اامملا مميةم اتةيممي ااممربراعدا مم را مم اعدةقمم طا

إق ام ااعحمراااتم اعقتمرع عداذيبررابيايلاعيج زم احوص اثري اعدا  راتلاعداريح يا ح دةةح اداثيطاعدا يةم اعدج اعيم ا
 اعدلاإق ام اةم ث اتلبيم ااريزيم ادلا م را م اض  لا ية ابآتراقر اعدا ت اعدجةبح اإتلبواقر اعدا ت اعد ا د اد

باتق راعدورقم لاباعم حراتلبيم ااتصمل ا م اتقم راعدعام رراارام ا يام ايتمااةم ث اعدج اعم ا قم اتم ا رعةم اتم راثلمب ا
ياط اي   اعتذر ابعداث براارا اعدث اعد:م ة ا يم لاثم اةمولي ادث اعتب احإق ا اجةراا  راثلق اثلييلااعاعتتي ر

اريزي ادلا  رارةو اة ث اعدج اع .حإق ا اة ث اا
ملاعدملاجالم ااملاعدتبصمي يابعدتم ااملارمامم ارةم ابعتتام  عاتلملاعدبعقمراعدمرعات اعدتبصم ب  اةم ي اعدحث ا

لاابعصمو تم اديمتايلاعدا م رااملاعةمتت عام ابتيمبلااج يم ابتميالايزي  تمم ابتثةما إلات  امذ اعداع حراقلي ابيجم 
اتعاممي ا:ق  مم ااربريمم اج يمم رادمم ااعدا مم راح دقيمم  احثامم يادة ممراعدممبت اعداممربروعدعحممبراعنامملابعدةممريرادممم ابيممذداا

دتبضيحارماي اعداع حراح دةةح ادلا  رااابت  اعهيتو  احةملاعدقمبعةيلابعداث ةمح ادلا م راعدمذيلاهايةمتت ابلاعداعحمرا
  اداجابتم ارتمراااملاعداثم  اعدتج ريم ا يمم ااإضم ايإق ام ح ايجم اريضم اجمذ اعدا م راعدملاعةمتت ع اتلمااعداعم حرا

اعدتبصي يابعداقترث ي.
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ا 000000000000000000000000000000128ا ية اثل اتبصي ياداةتقح ااع حراعدا  را  ا 7-2-2
ا

ا

 



III 

 الجداول:

 الفصل الخامس:

 الدراسة العملية االستبيانية واالحصائية للواقع الراهن للمعابر المتواجدة في مدينة حلب 

 0000000000000056(لابزعرراعدا  راعدذيلايةتت ابلااعحراعدةري لاعدةول ا تا/ة ت ا1ا-5عدج ب ا)
   0000000000056(لابزعرراعدا  راعدذيلاهايةتت ابلااعحراعدةري لاعدةول ا تا/ة ت ا2ا-5عدج ب ا)
 00000000000057(لاعد رعةحاعدعاري ابعدتعلياي ادلعية اعهثص ةي ا  ااعحراعدةري لاعدةول .3ا-5عدج ب ا)
 00000000063طا تا/ة ت ا(لابزعرراعدا  راعدذيلايةتت ابلااعحراايةلبلاعدعلبواعداتتل4ا-5عدج ب ا)
 00000000064(لابزعرراعدا  راعدذيلايةتت ابلااعحراايةلبلاعدعلبواعداتتلطا تا/ة ت ا5ا-5عدج ب ا)
  00000064اااا0(لاعد رعةحاعدعاري ابعدتعلياي ادلعية اعهثص ةي اداعحراايةلبلاعدعلبواعداتتلطا6ا-5عدج ب ا)

 0000000000075اااا0ت ابلااعحرامة ةباعدعلبوا تا/ة ت (لابزعرراعدا  راعدذيلاهايةت7ا-5عدج ب ا)
 76اااا000000000000(لابزعرراعدا  راعدذيلاهايةتت ابلااعحرامة ةباعدعلبوا تا/ة ت ا8ا-5عدج ب ا)

 0000000000076اااااا(لاعد رعةحاعدعاري ابعدتعلياي ادلعية اعهثص ةي ا  ااعحرامة ةباعدعلبو9ا-5عدج ب ا)

ا

 شاة في مدينة حلب دراسة في مستقبل معابر الم لسادس:الفصل ا

   0000000000000000000085. تا/ة ت ابزعرراتي رعياعدا  را  ارذر ا بعراعدعا ررال(1-6عدج ب ا)

   000000000000000086.بعدتصاياي ا  ارذر ا بعراعدعا رابزعرراتي رعياعدا  راعدث دي ال(2ا-6عدج ب ا)

   0000000000000000000000087بزعرراتي رعياعدا  راقر اعدا ت اعد ا د ادلا ية .ال(3ا-6عدج ب ا)

   00000000000088(ابزعرراتي رعياعدا  راعدث دي ابعدتصاياي اقر اعدا ت اعد ا د ادلا ية .4ا-6عدج ب ا)

  0000000000000000000089. تا/ة ت ا(ابزعرراتي رعياعدا  را  ارذر ا بعراعدورق ل5ا-6عدج ب ا)



 000000000000000090ا0بزعرراتي رعياعدا  راعدث دي ابعداةتقحلي ا  ارذر ا بعراعدورق ل.ال(6ا-6عدج ب ا)
 00000000000000000000091. تا/ة ت ابزعرراتي رعياعدا  را  اعدا ت اعدجةبح ال(7ا-6عدج ب ا)
  00000000000092بزعرراتي رعياعدا  راعدث دي ابعدتصاياي اقر اعدا ت اعدجةبح ادلا ية .ال(8ا-6عدج ب ا)

 00000000000000000000097(لاعتحع  اعدتصاياي ادلث اعدعلبوادلا  را  ا بعراعدعا ررا9ا-6عدج ب ا)
عدعلبوادلا  راعداقتر اا(لارحع  اعترصو ابعدا عت ادتيايلاثري اعدا  راعدذيلاهايةتت ابلاعداعحر10-6عدج ب ا)

 0097ا0000000000000000000000000000000000000000000000000000  ا بعراعدعا رر
 0000000000000000000098(لاعتحع  اعدتصاياي ادلث اعدعلبوادلا  را  ا بعراعدورق ل11ا-6عدج ب ا) 

تت ابلاعداعحراعدعلبوادلا  راعداقتر ا(لارحع  اعترصو ابعدا عت ادتيايلاثري اعدا  رادلذيلاهاية12-6عدج ب ا)
 000000000000000000000000000000000000000000000000000000098  ا بعراعدورق ل

(لارحع  اعترصو ابعدا عت ادتيايلاثري اعدا  راعدذيلاهايةتت ابلاعداعحراعدعلبوادلا  راعداقتر ا13-6عدج ب ا)
 00000000000000000000000000000000000000000100عدا ت اعدجةبح ادلا ية اعدج اعي ا  
(لارحع  اعترصو ابعدا عت ادتيايلاثري اعدا  رادلذيلاهايةتت ابلاعداعحراعدعلبوادلا  را14-6عدج ب ا) 

           000000000000000000000000000000000000101عداقتر ا  اعدا ت اعد ا د ادلا ية 
 0000000000000000000000000105.ة ث اعدج اع ذر ابزعرراتي رعياعدا  را  ارال(15ا-6دج ب ا)ع

 00000000000000106ة ث اعدج اع بزعرراتي رعياعدا  راعدث دي ابعدتصاياي ا  ارذر اال(16ا-6عدج ب ا)

  

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 األشكال التوضيحّية

 الفصل األول: مقدمة البحث وأهميته وأهدافه

  0000000000000000000000003ا(لات عت اتي رعياعدا  رابعداريح يابعد رعج ياعدمبعةي ا1ا-1عد ي ا)

 000000000000000000000000000000000003اثل اعدق يا ا-(لاعدوبضلاعداربري ا2ا-1عد ي ا)

 00000000000000000000003ة ث اةع اعهللاعدج حرواا-(لاعدوبضلاعداربري ابعدات دو يا3ا-1عد ي ا)

 000000000000000004ة ث اةع اعهللاعدج حرواا-(لاةابذجادلعحبراعدتطرابعدات دشادلا  ر4ا-1عد ي ا)

 0000000000000000000000000004قر اعدث يق اعدع ا اا-(لا بضلابات دو يااربري 5ا-1عد ي ا)

 000000000000000000000000000004(لاتع واعداريح ياتللااارعياعدا  راعدةطثي 6ا-1عد ي ا)

 5اا0000000000000000000000000000000000000000(لابعقراعدا  رابةطاعدا ية 7-1عد ي ا)

 00000000000000000000000000000000000005اااعدا ية اعدق يا –(لابعقراعدا  را8ا-1عد ي ا)

 0000000000000000000000000005جةراعد ع را-(لاعدعحبراعدات دشابعدتطرادلا  را9ا-1عد ي ا)

 00000000000000000000000006ا[5]ااا(لاتطبرات  اط  اج اع اثل ااةذاة يتم 10ا-1د ي ا)ع

ا

 الفصل الثاني: المراجعة البحثية

 00000000000000000000012(لاعدبعقراعدرعملاتث ااع حراعدا  راعدعلبي ا  اا ية ا ا  1ا-2عد ي ا)
 00000000000000000000013عدةولي ا  اا ية ا ا  (لاعدبعقراعدرعملاتث ااع حراعدا  را2ا-2عد ي ا)
 00000000000000000000013(لاصبرراجبي ادجةراا  راقر اج اع ات ريلا  اعد ذقي ا3ا-2عد ي ا)
 00000000000000000000014(لااةقطاع ق ادة ث اعديالا  اا ية اعد ذقي احابقعم اعدع  4ا-2عد ي ا)
 14اا000000000000000000000000000ااااااالا  اعد ذقي (لاصبرراجبي ادة ث اعديا5ا-2عد ي ا)



 15ا00000000عد ذقي اا-ة ث اعديالادلا  را–(لاا عت اعتةو  ابتاطيتم ابعدة ث ياعدتضرع ا6ا-2عد ي ا)

 00000000000000000000000000000000016اMonmouth(لاةو اا  را  اج اع ا7ا-2عد ي ا)
 00000000000000000000000000000000000019  ةام و(لاجةراا  راثلق ا  ا8ا-2عد ي ا)
 00000000000000000000000000000020(لاعدابقراعدع  ادجةراعدة  ادلا  را  اية ع9ا-2عد ي ا)
 00000000020ية عا-جةراعدة  -(لاجا دي اعدابقراعداتت رادجذ اعدا  راعداثلييلابعدةي  10ا-2عد ي ا)

 0000000000000000000000000000000021ة عيا–راعدة  ا(لااةيرا عتل ادجة11ا-2عد ي ا) 
  

ا

ا

 دراسة نظريةالفصل الثالث: ال

ا 0000000000000000000000000000025اا(لاجةراا  راحي رعجاتبعزوااثبراعدرصيش1ا-3عد ي ا)

 00000000000000000000000000000025(لاجةراا  راحي رعجاتع ا ااثبراعدرصيش2ا-3عد ي ا)
تلاا) ا5.5ا-5عداريح يابابعقشاح ص ياذعيااةةب ااةتو ا)اجةبراعدا  راا ب اةيرا(ل3ا-3عد ي ا) 

  000000000000000000000000000000000000000000000000000026اااةةب اعترصو 
لاعهرصو احاةةب ارق االاتاةتبااابعقشاعدةق اعدعابا اعداةتوض ااحةوحااربرث رعيا(لا4ا-3عد ي ا)

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000027ا00 (5)
  000000000000000000000000000000027ا0(لاجةرادلا  را ب اعبتةترع ااةتو 5ا-3عد ي ا)

 000030ا0ا(لاتصةيشار ي  اعداع حراعدةولي اثة ات  ابرا يلاعت رعجاح دةةح ادألحةي ابعد  ر 6ا-3عد ي ا)
  0000000000000000000000000000000000031يلابحيرحع ار رعج(لاةو اا  راحا تل7ا-3عد ي ا)

 000000000000000000000032اا(لا  اا  راذعاا ت اتللا ي اقاراالاإث ااعدجم ي8ا-3عد ي ا)
  000000000000000000000000000032(لاةو اا  راذباا ت اتللا ي ازعبي ابقبح9ا-3عد ي ا)

 000000000000000000000000000000033اعدعق اعدطرقي (لار ي  ارةو  اعدا  را  ا10ا-3عد ي ا)
 00000000000000000000000000034ا[3]ا(لااةقطار ق ادةو اا  راحة ث ااريزي اا11ا-3عد ي ا)
  000000000000000000000000034ا(لااجابت ارةو  اا  راحة ث ااريزي اتثيا  ر 12ا-3عد ي ا)



  00000000000000000000000035ح بعر اتت ياي اج ةحي (لاةو اا  راتثياربتبةترع ا13ا-3عد ي ا)

 000000000000000000000036(لارةو  اا  راح بلار رعجارباحي رعجاذعياعرتو ت ياقليل 14ا-3عد ي ا)
ا 000000000000000000000000037ا    (لاةو اا  را  ار اي ياجةراطري اةي رعي15ا-3عد ي ا)

 000000000000000000000000000037ا[3]ا ي ارعا ااا(لاةو اا  راحا عت اتلل16ا-3عد ي ا)
 00000000000000000000000000000000000000000038[3]ا(لارعا ااري اا17ا-3عد ي ا)
ا 00000000000000000000000038[3]ا(لاةو احا عت اتللا ي ارعا ابر رعجات  ي اا18ا-3عد ي ا)

 00000000000000000000000000000039عداج بررا(لاةو اا  راا عتل االاعتحةي ا19ا-3عد ي ا)
ا 0000000000000000000000000039[3]اا(لاا ت اةو اا  را  اقحباعتحةي اعداج برر20ا-3عد ي ا)
 0000000000000040[3]اا(لاا رب اةو اا  راحة ث ااريزي اتللاتق راطرقي احاةةبحيلا21ا-3عد ي ا)
 0000000000000000000041ا[3]ااق راطرقي احاةةبحيلا(لااجابت ارةو  اا  راتثيات22ا-3عد ي ا)

ا 

 الفصل الخامس:

 الدراسة العملية االستبيانية واالحصائية للواقع الراهن للمعابر المتواجدة في مدينة حلب 

(اصبراتبضيثي اتا: اعدبضراعدرعملادلاعحراةتيج اعهما  ابتحيلا ي اعهبة خابعديت ح يا1ا-5عد ي ا)
 000000000000000000000000000056اااااابت  اعدارعقح ابعةتت عا االاقح اعداتةيعيلعد رت قي ا

  000000000057  ااعحراعدةري لاعدةول اا(لاةةح ااعدا  راعدذيلايةتت ابلاالاي ا اعدعية 2ا-5عد ي ا)
  000000000058  ااعحراعدةري لاعدةول اا(لاةةح اعدذيلايعر بلات  اعداع حرا  اا ية اثل 3ا-5عد ي ا)

 000000000000058اا  ااعحراعدةري لا(لاةةح اعدذيلايعتق بلاحيو ي اعداع حرا  اا ية اثل 4ا-5عد ي ا)

 0058ا000000000000000000(لاثب اث د اعداع حراعدت اي ابعدتصاياي ا  ااعحراعدةري ل5ا-5عد ي ا)

 00000000000000059عداع حرا  ااعحراعدةري لاعدةة اعداةبي ادألابراعتي:رارماي ا  اال(6ا-5عد ي ا)
 000000000000000000059ا)اعحراعدةري ل(عدةة اعداةبي اها يلاتوضي ابجب اعداع حرال(7ا-5عد ي ا)
 59ا00000000000000000000ا(لاةة اعداوضليلادلاع حراعدةولي ابعدعلبي ا)اعحراعدةري ل(8ا-5عد ي ا)



 000000000000000000000060)اعحراعدةري ل(ااهةح  اةوةي ا(لاةةح ابيراعداةتت ايل9ا-5عد ي ا)
 000000000000060اا)اعحراعدةري ل(عتةح  اعدةوةي ادع  اعةتت ع ااع حراعدا  راعدةولي ال(10ا-5عد ي ا)

 60ا0000000000000000000)ااعحراعدةري ل((لاةةح ابيراعداةتت ايلاتةح  اعجتا تي 11ا-5عد ي ا)

 61ا0000000000اا)اعحراعدةري ل(اعتةح  اعهجتا تي ادع  اعةتت ع ااع حراعدا  راعدةولي (ا12ا-5عد ي ا)

 000000061ا)اعحراعدةري ل(اعتابراعدت اتثت جم اعداارعياعدةولي ادتصححاق حل اد ةتت ع ال(13ا-5عد ي ا)
 0000000000000000000000000000062)اعحراعدةري ل(اإاي ةي اعةتت ع اعداع حرال(14ا-5عد ي ا)
 00000000000000000000000000062ا(لاصبرراجبي اداعحراايةلبلاعدعلبواعداتتلط15ا-5عد ي ا)
 00000000000000000000000000000000062اا(لااةيرات  اجةراايةلبلادعلبو16ا-5عد ي ا)
 00000000000000000000000000063(لاجةراايةلبلاعدعلبواعداتتلطااةيراج ةح ا17ا-5عد ي ا)

 000000000064ا(لاحع اعدا  راعدذيلايةتت ابلااعحراايةلبلاعداتتلطابالاي اعدجةةيلاا18-5ي ا)عد 
 000000000000000000000000000065ا(لايو ي اعداع حرا  اا ية اثل ا)عدةري ل(.ا19ا-5عد ي ا)
 000000000000000065اا)اعحراايةبل((لاةةح ااعدا  راعدذيلايةتت ابلاالاي ا اعدعية 20ا-5عد ي ا)
 0000000066(لاةةح اعدذيلايعر بلابهايعر بلات  اعداع حرا  اا ية اثل ا)اعحراايةلبل(ا21ا-5عد ي ا)
 000000000000000000066ااا(لاعتابراعدت ايعتحرم اعدا  راري:رارماي ا)اعحراايةلبل(22ا-5عد ي ا)
 000000000000000067(لاعتا يلاعدت اتوض اعدا  رابجب اعداع حرا يم ا)اعحراايةلبل(ا23ا-5عد ي ا)
 0000000000000000067ا(لاةة اعدذيلايوضلبلاعداع حراعدعلبي ابعدةولي ا)اعحراايةلبل(24ا-5عد ي ا)
 00000000000000068(لاثب اث د اعداع حراعدت اي ابعدتقةي ابعدتصاياي ا)اعحراايةلبل(ا25ا-5عد ي ا)
 0000000000000000000000000000068ا(لاتحبراعدا  راقر ااعحراايةلبلاعدعلبو26ا-5عد ي ا)
 0069(لايبضحات  االاعدا  راعدات دويلابعدذيلاهايةتت ابلاجةراعدا  راعدعلبوا  اايةلبلا27ا-5عد ي ا)

 0000000000000000000000000000000069ا(لاات دو ياعدا  را ب اجةراايةلبل28ا-5عد ي ا)
 0000000000000000069ا   ااعحراايةلبلا(لاةةح ابيراعداةتت ايلاتةح  اعجتا تي 29ا-5عد ي ا)
 0000000000000000000000070(لاةةح ابيراعداةتت ايلاهةح  اعجتا تي ا)ايةلبل(ا30ا-5عد ي )
 000000000000070ايةلبلاعدعلبو(لاتثلي اعتةح  اعإلجتا تي ادع  اعإلةتت ع ا  ااعحراا31ا-5عد ي ا)
 00000000000000000000000000000000000071(لاعتبة خاتثياجةراايةلبلا32ا-5عد ي ا)
 00000000000000000000000071ا(لاةةح ابيراعداةتت ايلاتةح  اةوةي ا)ايةلبل(33ا-5عد ي ا)
 72اااااا0000 ا  ااعحراايةلبلااابلاتةح  اةوةي(لاتثلي اعتةح  اعدةوةي ادلذيلاهايةتت 34ا-5عد ي ا)



     72اا000000000ا(لاث ج اعداع حراعدعلبي ادلتاطي االاعدعبعا اعدجبي ا  ااعحراايةلبل35ا-5عد ي ا)
           73ا00000000(لاعاي ةي اعةتت ع اعداع حرا  اث  اتب ريابحث د اجي را)ايةلبل(ا36ا-5عد ي ا)

 073عداع حراالاقح اعدا  را  اث  اتبع ريابحث د اجي ر)اعحراعدةري ل((لاثب اق حلي اعةتت ع ا37ا-5عد ي ا) 

                0000000074(لاةي ة اعدتبجي اعدقةروادلا  رابت  اج بعم ا)اعحراايةلبل(ا38ا-5عد ي ا)
    0000000000075(لااعحرامة ةباعدعلبواابضحا ي اعت رعجابعدتاطي االاعدعبعا اعدجبي ا39ا-5عد ي ا)

 0000000076(لاا ت ابر رعجااعحرامة ةباعدعلبوابييمرا ي احع اعتطو  اعداةتت ايلاد ا40ا-5عد ي ا) 

 0000000000000000077)اعحرامة ةب(ا(لاةةح ااعدا  راعدذيلايةتت ابلاالاي ا اعدعية 41ا-5عد ي ا)
 000000000000000077ا)اعحرامة ةب(ا(لاةةح اعدذيلايعر بلات  اعداع حرا  اا ية اثل 42ا-5عد ي ا) 

 00000000000000078)اعحرامة ةب(اا(لاةةح اعدذيلايعتق بلاحيو ي اعداع حرا  اا ية اثل 43ا-5عد ي ا)
 00000078ا(لاعدذيلايعتق بلاحيلاث د اعداع حراعدت ا ابعدتقةي ابعدتصاياي اجي را)اعحرامة ةب(44ا-5عد ي ا)
 000000000000000079عداع حرا)اعحرامة ةب(اي ا  اعدةة اعداةبي ادألابراعتي:رارماال(45ا-5عد ي ا)
ا             000000079اا(لاعدةة اعداةبي اثب ارا يلاتوضي اعدا  رادلاع حرا)اعحرامة ةب(46ا-5عد ي ا)

 0000000000000080(لاعدةة اعداةبي اثب اتوضي اعداع حراعدعلبي ابعدةولي ا)اعحرامة ةب(ا47ا-5عد ي ا)

 000000000081اادحع اعدا  راعدات دويلابعدذيلاهايةتت ابلااعحرامة ةباعدعلبوا(لاصبرا48ا-5عد ي ا)

 0000000000000081اااتةح  ات  اعةتت ع اعدا  راداعحرا)اعحرامة ةب(اعداةبي اةةح عد(لا49ا-5عد ي ا)

 00000000000000000082)اعحرامة ةب(اعتةح  اعدةوةي ادع  اعةتت ع ااع حراعدا  راال(50ا-5عد ي ا)
 000000000000000082)اعحرامة ةب(عتةح  اعهجتا تي ادع  اعةتت ع ااع حراعدا  راال(51ا-5عد ي ا) 

 00000000000083اا)اعحرامة ةب(اادتصححاق حل اد ةتت ع ع حراعتابراعدت اتثت جم اعداال(52ا-5عد ي ا)
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Abstract:  

 

Introduction: Due to the considerable growth in abundance streams of pedestrians and 

vehicles as a result of population growth on the one hand and the rapid economic growth 

experienced by the city of Aleppo in the recent period, it appeared the problem of traffic jams 

important a traffic congestion and pedestrian interference between streams pedestrians and 

vehicles, which led to think of securing safe passage and quick as possible for pedestrians 

and by trying to separate pedestrian traffic from vehicles by pedestrian crossings upper and 

lower extremities, especially in areas where there is great potential for a collision with 

streams of pedestrians and vehicle traffic nodes near high ways (autostrades) and 

educational centers and commercial.  

The goal of the research and its importance: Although the need for the city of Aleppo urgent 

for these crossings fact quo refers to the presence of three crossings only in the city, which 

led us to think about the analysis of the current situation of these crossings in terms of 

design, service and the use of pedestrians have to avoid the negatives and enhance the 

positives in order to expand the establishment of crossings in the points experiencing 

problems for pedestrians and traffic through a prospective study to assess the need for such 

crossings in some areas of the city of Aleppo, which leads to secure safe passage for 

pedestrians and quick.  

Search method: to study the reality of those crossings were used form graphic to explore the 

views of pedestrian users and non-users of the crossings that are currently in the city of 

Aleppo across a field study was then tally the results so they can be analyzed, either with 

respect to future study we adopted to conduct a search method field study by conducting 

census of the number of pedestrians and vehicles in several axes and arms to these hubs, 

infrastructure and extensions proposed in the studied areas.  

Review of research has been to forge a two-fold in this area represented by the first part of 

research studies relevant whether those studies were local, Arab or international, while the 

second part evolved to include illustrative examples of practical applications in the 

establishment of crossings at the local level and global level.  

Theoretical study: which was the definition of the types and forms of crossings and design 

fundamentals that determine the need for such crossings and the method of selecting the 

best solution from among several options are also touched on the dimensions of the design 

of pedestrian crossings  

Study of the current situation of the crossings and the analysis of the results: This study 

crossings in the city of Aleppo, which is crossing the Syrian bottom and crossing Maysaloon 

upper mixed crossing Hanano upper path form was analyzed results were Conclusion that 

reality without ambitions design parameter and, service and readiness that most pedestrians 

do not use them for many reasons, including the causes of social and psychological or the 

lack of readiness.  

Study the future of pedestrian crossings: The study abundance of pedestrians and vehicles, 

infrastructure and networks extension to some areas with traffic problems for pedestrians 

and with abundance high streams of vehicles and pedestrians in the city of Aleppo in order to 

determine the need for pedestrian crossings in those areas and then choose the type and 

form of the proposed solution for the crossings and dimensional design was chosen 

University Square and the vicinity of the university campus to conduct this study were divided 

vicinity of the university city to the three axes of the first axis extending from the rotor 



architecture to the agricultural Institute and has been studied two areas in which the first 

roundabout architecture and the second near the entrance of the city north, and the second 

axis extends from the roundabout architecture to the roundabout Criterion and Axis the third 

extends from the roundabout to the Criterion economy and has the study in this axis in two 

first roundabout Criterion and the second near the southern entrance to the city.  

After the study was to reach a range of solutions that will regulate the passage of pedestrians 

in the points mentioned can be summarized to separate pedestrian traffic from vehicles For 

the vicinity of the university city we proposed the establishment of crossing loft near the 

northern entrance of the city and another near the southern entrance in addition to the 

establishment of Square top central pedestrian in a knot Criterion crossings top connected to 

the node architecture, regarding the University Square has been studied several solutions 

and the election now, the first solution to establish pedestrian bridge throat to cover all arms 

and axes, while the second solution was a solution inferiorly to establish a central courtyard 

pedestrian down University Square.  

At the end of the research came to the conclusion a number of recommendations and 

foremost of which is that, depending on the current reality, the number of these crossings few 

,and we must to increase the pedestrians and improve specifications of them to be able to 

use and to be meaningful and secured safe passage and quick for them as well as the 

dissemination of the culture of traffic new to the infantry to do campaigns to raise awareness 

of traffic to illustrate the importance of crossings for pedestrians, and not only to enact laws 

and accounting for pedestrians who do not use the crossing, but must also attract 

pedestrians to use those crossings Kqama shops where, in addition to another set of 

recommendations and proposals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 الفصل األول

 مقدمة البحث وأهميته وأهدافه

 المقدمة:          1-1

اممراعدممذوادمم ايبضممرادمم اإلاتةيممي ا برراعدا مم رايعتحممرا مم ااق امم احممرعا اتةيممي اعداممربرا مم اعدامم لابمممباعتااااااااا
ا[.1]ااب بعرتم اب ق ادألصب اعدوةي حرة ا ا  ا اح دةةح اداتتلشااة ط اا ية اثل ا

ثي ا م يااةطق اثل ا  اعدةةبعياعتتيرراةمض ايحيرراباتةم رت اتلملاي  م اعتصمع رابح مي اتم اا
 عدتبةراعت ق ابعد  قبد ااا اجع االارم اعدا  ي اعدت اتع ة ااةم اا يل اعز ث  ا بعرتم اح داريح يابعدا  ر.

تصم  واتم عاتملايمبلاممذ اعتزام اتةمح اعةعي ةم  اهايتوم ابام اتاليم ابدي امذعاعةعي ة ت اتللاعدة ت اعهق
قم  اعدام لا م اعدتم ريعابدعحميا برعايحيمرعا م ارثيم اتعتحمراا يةم اثلم ااملاااملاقيام اثضم ري ابجا ديم اعدا يةم مذ ا

بعدت ةمم ياةممبع اعد ممعحي اعه:ريمم ابعدترع:يمم ابعتاعدت رطمم اعدثضمم ري ادةممبري اعدطحيعيمم ابتممذتراامم يةتم اعدق يامم اح تامم يل
ضم   ادقيام اإج ةم الاثل ااقص عادلةبع اعدةبرييلابعتبعح اعدت اجعليااعدلاقلعتم اعدعريق اببيرم االاعتض   اإ

 مع  اإضم   ادبجمب اج اعم اثلم اياريمزاإقتص  ي ابعدصمة تي ادلمح  اتج ري اثي اتعتحراثل اعدع صا اعإلثل اعد
 مرقي ااملاعدقطمرايم اجمزع ااملاعداةطقم اعد ما دي ابعدرلم اديتم  احةم  اا يةم اثتلا ايتع اا بر اعدت ام اعدتعليايم ات

بتلقمياا ميل ام ام ابمم اعدعحمبرااي:مرااملاتقم رر ايحيراحتل اعتتة قم يااربريم ا م اةمايابح يرمذ اعداعطي يا
 الادلا  را.عن

ا م راتملاثريم ادلاعدتوييراحث ايجةحة اي امذ اعداةم ب،اابدعم اعدثم ايياملا م ا صم اثريم اعدإمذعايقب ا
ام لادلا م رابتثقم اعداط ديم اعباتلبيم اتةمم ا م اتثةميلااةمتبااعتعدةي رعياتلاطري اإة   ااع حراا م راةمولي ا

ا[.2]ااقتص  ي ابعداعا ري عإل

إلاعدزيمم  راعداةممتاررادعمم  اعدةممي لابعداريحمم يا مم اعدامم لاتجعمم اامملاعتمايمم احايمم لاتمميايلايممربشاطحيعيمم ا
عدتةييامم اعدقمم ي اب مم ااعد ممي امملاعدةممي رعيابعدا مم ر.ابت صمم ا مم اعدامم لاعدق يامم اذعيادلةمميرابر ممرارامم لاعدةمميراديمم ا

تق طع ياعد بعر ا  ااةمتبابعثم ا مإلاةمرت اةميراعداريحم يابعدا م راتقم ابيمذداايمز ع اتم  اثمبع  اعدامربرابيمز ع ا
 ممم اي:يمممرااممملاا عدضمممي  ا ممم اعهقتصممم  اعدمممبطة اةتيجممم اعدتبقمممشابعهةتيممم راعدطبيممم اراممم  اعدعقممم ابعه ممم رعياعدضمممبةي

ا[.3]ااعدث هي



بامملامممذعاعداةطلمم اعقياممياحعمم ااعمم حراعدا مم را مم اا يةمم اثلمم ابديمملاممم اي ةممياي  يمم اامملاثيمم اعدعمم   ا
 اه ابام اعدةمح ابرع ارجي ر ابم اتةتت  االاقح اعدا م رابم اي ةياجي راالاثي اعدابقر ابم اث دتم اعدت اي ا

اذداا بم ام اارعقح اح ي اجي ا 

اممملاثيممم اةممم ا ااياعداةجمممزراباارعقحممم اعداة ممم يا ةيممم بوممم  اعدصمممي ة اعد عةاممم ادلاة ممم إيمممت اارهّاياممم ايجممم ا
 رعجادممممذ ااممم يلاعداممم عت ابعترذيممم ا ممم اعتتيممم را[.اباممم ذعاتممملاارعتممم رااحعممم اعد مممربطاعهضممم  ي اعدتةوي4]ااعداة مممير

ةمح  ارشاتةم اباثم ابعدبقما يلاتجاراعداي   ابذدمااحايم اتعزيمزاممذ اعدتجرحم ا م اثم  اي ةمياة جرعداع حراحعي عاتلا
تريممزابممزعررا  مملم احايمم ات  مم امممذ اعدةمملحي يا مم اعد رعةمم ياعداةممتقحلي ا مم اثمم  اي ةمميامممذ اعدتجرحمم ا   ممل ااثيمم ات

اةبع اعدتج ري ابعدث عة ابعدة ث ياعدع ا ابعدارعيزاعدتعلياي ابحت ص اعدج اع ي.تي رعياعدا  راقر اعت

 في مدينة حلب: واقع المشاة وبعض المخالفات المرورية 1-2

ايمرياقضي ام ا اتصبص ثل ا  اةبري اتابا ابا ية اااراعدتزعي اعديحيراتت ع اعدا  رابعداريح ي
لاييبلامذعاعدحث ارثي ايؤا ااضربرراالث اعدث االاات دو ياعدا  ر يصححابم اا يل اعداربراعنالادلا  را

ا اردحة  اعدت  اعدا ية  ا   ادلا  ر اآاة  ااربري  اب حي  ااربرو اةي   احة   ا   ابدل اعدص رت  اح دات دو ي لارتض 
باة ةقيلايا ارري ادي:يراالاعدابعطةيلاالاا  رابادلا  رابمذعاعدبعقرايعيحا يا ايعيحاعد:ق   اعدارباردلاريح يا

ا-1عج ياعدمبعةي ابعدا  راارا اعد ي ا)ت عت اتي رعياعداريح يابعد راا(اثي اة ثي1ا-1ييمراذداا  اعد ي ا)
ااراعدا2 اعدق يا ا  اثل اتيمرات عت اتي رعياعدا  ر ا مباايتبذاالاعدا ية  ايا ا( ريح ياح ي ابيرااةي ا

ض   ادت بيم ادلقيا ا اعتاراعدذوايعر اثي تم ادلتطراإعدطري اح ي اطبدايعحربللاحع اعدا  راي ثيار
عدعريق اب  اي:يراالاعدث هياهاتقتصراعدات دو ياتللاعدة ةقيلاح اق اتيبلاعدثض ري ابعدجا دي ادا ية اثل ا

(اعدذوايبضحات راات دو يادلا  رابعداريح يا  اة ث اةع ا3ا-1عدات دو ياعداربري ااريح ايا ايحية اعد ي ا)
اايا اي ثياعهللاعدج حروا  ابةطاا ية اثل ااثي اي ثياتحبرارث اعدا  راعدطري اح ي اطبد احيلاعداريح ي

عضطرعراتي راعدا  راعدلاعدعحبراعدات دشابت  اعةتت عام ااارعياعدا  راةتيج اتبقشاث  ل اعدةق اعدعابا اح ي ا
اعدضبةي  اتاب اعه  رر ابتج بزم  اتعزااعدي:يراالاعدات دو ياإات دشا ب اااراعدا  ر دلاضعشاعد:ق   ااايا 

عدذوايبضحاات دو اعدا  رابتحبرم االاةقط اات دو ارب اا(4ا-1عداربري اد ااعدابعطةيلايا ايبضث اعد ي ا)
دلاث رراعداريح ياعدلاعدات دو اح د تب اابجب اااراةطث ادلا  راهايحع اةبااحضع ارات راااا اعضطراتي ر

(ا5ا-1اربري ااتصص ادتي رعياعداريح ياعداةعطو اية رعادتجة اص  اعدا  راعدات دويلاابيذداا إلاعد ي ا)
دا  رااقر اعدث يق اعدع ا ا  اا ية اثل اااييمرا ي ات عت اتي رعياعدا  رااراتي رعياعداريح يايبضحابعقراع

اعدا  رابيعي اثري اعداريح ياابالاعديبعمراعدةلحي ا  اثري اعداربرا  ااععتاراعدذوايةح اتطرا تللاثي ر
اراعدذوايث اعدضبةي اعت  رراإلعدا  راعدةطثي ابتج بزم اتاب اعا ية اثل اتع واتي رعياعداريح ياتللااارعيا



اعداريح ياعد ي ا) اتل اعدا  ر ادلتوييراحوص اثري  ابيقب ة  اعدةطثي  ااارعياعدا  ر ابدع ا6ا-1الا  تلي  (ا
االا ايع ةبة  ادا  ابعتطو   اعدةل ا   ابعديح ر اعداع قيل ام  اثل  اا ية  ا   ادلا  ر اعدبعقر ادمذع اعتيحر عدضرر

(ايبضحارج ااع  ايث ب اتحبرا  ر ا7ا-1داز ثا اح داريح يابعد ي ا)ات طرعيايحيرراتة اتحبرم اعد بعر اع
قصراابالامة اييمرادة اضربرراعدعا اتي رعياعدا  راحث: اتلاعداة راعتح ي ايت عت ا ي اتي رعياعداريح ياارا

 ب اا(ابت ص 8ا-1عد ي ا)تطراعدعحبراإليج  ااع حراتؤالاعدعحبراعنالابعداريحاديح راعدةلات ص ابتجةيحم ا
ا) ابعداريح ياعد ي  احتي رعياعدا  ر اعدازيرر اعدتطرر ادتي رعيا9ا-1عدعق  اعدات دشابعدتطر اعدعحبر ايحيل ابعدذوا )

عدا  راتثياجةرادلاريح يا ب اتق رااربري ا  ااةطق اعد ع رااثي اي لاح إلاي لاعة   اجةرااتتلطادلا  را
اطرا  اعدعحبر.بعداريح يايا ا  اجةراايةلبلابح دت د اتجةي اعدا  راعدت
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ا



ا
 قرب الحديقة العامة  -(: فوضى ومخالفات مرورية5 -1الشكل )

 

 
 (: تعدي المركبات على ممرات المشاة السطحية6 -1الشكل )

ا
 (: واقع المشاة وسط المدينة7-1الشكل )

ا



ا
 المدينة القديمة–(: واقع المشاة 8 -1الشكل )

 

ا
 جسر الشعار -للمشاة (: العبور المخالف والخطر 9 -1الشكل )

 

بدع االاعي:راعداة ط اعز ث ام ااملاثيم اتيم رعياعدا م رابعداريحم يا م اا يةم اثلم امم اااثميطاعدا يةم ا
جتا تيمم ابعد:ق  يمم اقتصمم  ي ابعإلحطاتطممبراعداجتاعمم يا مم اعدةممبعث اعإلعدج اعيمم ابةمم ث اعدج اعمم اثيمم اتمم  راامم ايممرت
رعيزاعدحث:ي اعهتراابحا اا  تلي امذ اعداؤةة يااباملامةم اةمعيابعدعلاي احبجب اعدارعيزاعدعلاي ابعدج اع يابعدا

 م ااجم  اعدتعلمي ابت صم اعدجامبري اعدعرحي اعدةبري اعدلاعدبدبجا  اري  اعدعم د اعداتقم  اتحمراتثقيم اقومزعياةبتيم ا
يليم ااب ايليم ا يمم ابمم رمم اج اعم اثلم اعدعريقم اثيم اتيةةمياة م  اعدج اعم ياباةإ ق ابعد م قبد ا م اعدتبةراعت

لاعةطلقمممياج اعممم اثلممم اح مممي ا علممم اردممملاإ- ا ممم اث ديممم -حعممم ادلج اعممم اعدةمممبري بي ةممميات ا1946عدمة ةممم اتممم  ا
ا[.4]اا1958باةتق ات  ا



باةذاعةط قتم اتالياج اعم اثلم اتلملاعةمتيع  اتم  ايحيمرااملاعحةم  اثلم ابعداةطقم اعد ما دي ابعد مرقي ا
اتطمطاا(ايحميل10ا-1بعد مي ا)  م ياةابعااضطر عابتزعي ات  اطلحتم ابيبع رم اعدت ريةي ابعه عريم اح مي ايحيمرا

 لاا  اج اع اثل ادطلح تت ع اعاعدع  وعدتطبراثص ة ايبضحاإ

ا   
 [5]اا (: تطور عدد طالب جامعة حلب منذ نشأتها11 -1) الشكل

دمملازيم  راتمم  اعدطم  ا م اعدا يةمم اعدج اعيم اثيمم احلمعاتمم  اعدطلحم اتمم  ااإ يارممذ اعدزيم  را مم اعهةمتيع  ا
عدا يةم ااملاتم  اعيمبع اتم  ااملاةة ة اعدذواق اياح ا[اعض   اعدلاعد براعإل5]ااط د ااقي ا20000قرعح ا2013

اممراعدممذواةممح ازيمم  راتمم  اعداريحمم يابعدا مم رابةممح ابضمم  اعدتمم ات  ممتم اعدا يةمم امممذعاعتعداتضممررراجممرع اعتةممراعت
اعتتة ق يااربري ابا ي يات ي رادلا  را  ااثيطاعدا ية اعدج اعي .

مذعاعدبضرايقب اعدلاعدتوييراحث ايجةحة اي امذ اعداة ب،اابدع اعدث اييالا  ا صم اثريم اعدا م راتملا
بعدثضمم ري ابعدعلايمم اح ممي ايليمم احمم دقي اعدجا ديمم ابا مم  ااعمم حراا مم راةممولي اعباتلبيمم ا رعياتمملاطريمم اإةثريمم اعدةممي
ا. دمذ اعدج اع

ا

 اهمية البحث واهدافه: 1-3

 الهدف من البحث: 1-3-1

ا  اثل ابتق ي ا اعدا  ر ابعقرااع حر االاعدحث اح رعة  اعدا ي  اعدم شارب ايايلاعيج ز اةح ارت   اا 
احلي ادحع اعداة ط ا  اعدا ية احاي اتثةيلابعقراعداربرادلا  رابذدااتحراارثلتيلارة ةيتيلاما لعدثلب اعداةتق

ةح  ات  اعةتت عام االاقح ارلاعداع حراعدابجب رابابعصو تم اباةتحي ةي اتوصيلي اتعق ي ا رعة ااي عةي ات-
حاي اتق ي اعدثلب اباعدتبصي يادلجم ياعداتتص ادتثةيلاابعصو ياعداع حراعدابجب رامة ةي اااعدا  راثل 

ابتقةي ا.



اذعي- احع اعداة ط  اا رعة  اعةتة  ع ادلاع حر اعدا ة  اعداة ط اإعدث ج  ا   ادلا  ر اعداربري  اعدازعرعي دل
اعداز ثا اح دعرح ياذعياعدةبي اعدبعث راةذيرااةم ال

اة ث اعدج اع -1

اعدعا ررا بعر-2

ا بعراعدورق ل-3

 ا عت اعدا ية اعدج اعي )عدجةبح ابعد ا د (-4

 أهمية البحث والنتائج المتوقعة: 1-3-2

تق ي اث امة ة اباتطحيق ادلعق اعداز ثا اتصبص اعدة ث ياعداتع  راعتذر االاعداؤا االاعدحث ا
اعداتع  را يح ةتت ع اعدة ث ياعداريزي اذعياعهةتت عا

الايق  اثلبهادع راا ي يااربري اعمام لربح دت د ايايلادمذعاعدحث ا

 ا.قل اعداع حراعدابجب رادتت ي اعدا  را  اعتا يلاعدثة ة ابعدت اي ا  اا ية اثل ا-

 ي:رراثبع  اعدا  رادع  اعةتت عام االاقح اعدا  راتةح  ااتتلو .ا-

اعدابعصو ياعدمة ةي ابعدتقةي اعدةية .ابعصو ياعداع حراعدابجب رابيراعدي  ي ابذعياا-

دلاج اع اثل اباجلحاا ية اثل ابع  عرراعداربرا  اثل احم شاإ اعدةت ة اعدتثليلي ابعدتوصيلي ابالا: اتق ي
تثةيلاعداع حراعدابجب راببضراتط ااةتقحلي امة ةي ادألا يلاعدت اتتطل ااع حراا  راحابعصو ياتقةي ا

اعدعرحي ابعدع داي ا  امذعاعداج  .اابت داي اح هةتو  راالاعدتج ر 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني

 المراجعة البحثية

ا

 مسّببات البحث الحالي: 2-1

جرياعدع  را  اجايراعدا لاعدةبري اباةم اا ية اثل اتللااث بد اث اا ي ياعدا م راابعدتصم   احميلا
بتمميايلاعدعحممبراعنامملادلا مم راح ةممتت ع اااممرعياعدا مم راعدةممطثي اقممر اعه مم رعياتيمم رعياعدا مم رابتيمم رعياعداريحمم يا

عدضمبةي ابديمملامممذ اعدطريقمم ادمم اتةممم اح ممي ا عمم  ا مم اثم ارزامم اعداممربرادلا مم رابعداريحمم يا مم اعدا يةمم ابرحامم ايعممب ا
يلاح ممي اتمم  اامملاذدمماادلزيمم  راعديحيممررا مم ابممزعررامممذ اعدتيمم رعياامملاجممم ابدل:ق  مم اعداربريمم اعدضممعيو ادمم ااعداممبعطة

ةمم ةقيلارباا مم رابتمم  اتقيمم م احيةيامم اعدةمميراامملاجممم ارتممراااباممراتومم ق اعدا مميل اعداربريمم ادلا مم رابعرتومم  اتمم  ا
ثممبع  اعدتصمم   احمميلاعدا مم رابعداريحمم يابعدتمم ا مم اي:يممراامملاث هتممم ار ياعدمملاثممبع  اب مم رابحت صمم ا مم اصمموبشا

رثم ارريم لاةيم اعدةم ا اعداربريم ااممذعاعدبضمرار ااإدملااعدا  راثيم ايعتحمراعدا م راعدثلقم اعهضمعشاتةم اعتمت  
عدتبةراحإ ت  اتة صراج ي راعدلا حي ااربراعدا  را  اعدا ية االاعداع حراعدعلبي ا)عدجةمبر(ابعدةمولي ا)عتةوم  (ا
لم ارب ارلامذ اعداع حراق اعةتت ايااةذابقمياطبيم ا م اي:يمرااملاحلم علاعدعم د اعهاعةمم اي ةميااثم ب راعدةتم ة ابقلي

ا  اا ية اثل .

ابالامة اعةطلقيا يرراعدحث ابعدت اعةصحياح تج ميلل

ا-بعقممرامممذ اعداعمم حراعداةجممزرابممم ا: :مم ااعمم حرا مم اا يةمم اثلمم ا)اعحممراعدةممري لاعدةممول تجمم  اعتب لاعإل-
ااابيو يتم ابث دتم اعدتصاياي ابعدت اي .ااعحرامة ةباعدعلبو(اا-اعحراايةلبلاعدعلبو

دثممم اممممذ ااتلممملاحعممم اعداةممم ط اذعياعدامممزعرراعديحيمممررا ممم اتيممم رعياعدا ممم رابعدةمممع ريمممزااتجممم  اعد:ممم ة لعإل-
حعمم  ااي ةيمم اعدتةويممذابعتع اباةممولي اب مم اعداممزعرعيابار ةيمم اعدثمم اتحممرااعمم حراا مم راتلبيمم اايإعدا مميل اامملاتمم  ا رعةمم ا

لاباتعزيمزاعإليج حيم يااابذدااحع اتج بزاعدةلحي ياعدت اق اتيمراتةم اتثليم ابعقمراعداعم حراعدمرعمعدتصاياي اعدات ث 
ا.  اتلااعداع حراإلابج ي

 لمحة عن أعمال سابقة : 2-2

تلمملاعدممرب اامملايممبلا صمم اثريمم اعدا مم راتمملاثريمم اعداريحمم يالمحةةة عةةن أعمةةال بحثيةةة:  2-2-1
تاب ي ااح ةتت ع اعداع حرادتيايلاعداربراعنالادلا م را يمرراديةمياث ي:م ات دايم اديةمم احقيميا م اا يةم اثلم ا يمررا



 اتقريحمم ادممبهاحعمم اعدتجمم ر اعدتجبدمم اتاليمم ابعداقتصممرراتلمملا: :مم ااعمم حرا قممطا مم اي امم اعدا يةمم اارامم اتمملاةيريمم
اعتتا  اعدحث:ي ا  امذعاعد يلا يايلارلاةقةام اعدلاقةايللا

تامم  اعدحث:يمم اعداثليمم ا قيممررا مم امممذعاعدج ةمم اي ةممياعتأعمةةال بحثيةةة محليةةة وعربيةةة:  2-2-1-1
ابطر اعة  ةم ابةذيرااةم ل عد رعة يابعدتثقيق ياعداصبررابعدت اة ق يابضراعداع حربعقتصرياتللاحع ا

 رعة يا  ارةو  اباع حراعدا  رلابم اتح رراتلااجابت ااقم هياب رعةم ياجاعميا م ايتم  اصم را-1
 اااتمم ا يممم اتبضمميحارةممبع اعداعمم حرابر ممي دم ابطممر اتصممايام1985تمملاةق حمم اعدامة ةمميلاعداريزيمم ا مم ا ا مم اتمم  ا

بعدث جمم اعدمملاعةممتت عام ابتلصمميامممذ اعد رعةمم ياعدمملاعدممرحطاحمميلابممزعرراتيمم رعياعداريحمم يابتيمم رعياعدا مم رادتث يمم ا
ق ام اعداعم حرادلوصم احميلاثريم اعداريحمم يابعدا م رابتمي:يراعدبضمراعدطحمببرع  ادلاةطقم اب محي اعدتا يمم عياعدث جم اإل

م اتتتمم راعتحعمم  اعدتصمماياي ادمممذ اعداعمم حرايامم اتلمملاةممب اعداعحممراعداةممتت  اايامم ابضممعياعهةممحاعدتمم اتلمملاعة ةمم
عثتبياحع امذ اعد رعة ياتللارا:ل اتبضيثي ادثة  اعدازعرعياعدث دي ابتثبيلم اعدلابزعرعياتصماياي اباملا:م ا

ا.ا[3]ااة   اعداعحرابذدااحع اعةتةت جاعدتي راعها: اضالااجابت اتي رعياات ث عتتي راعدابقراعت ض اإل

تتطيطا حي اثري اعدا  رالاة قشا يم اعدح ث ابضراعدا  را  اا ية اعدقم مررابابضمرااق د احعةبعلاا-2
ارةحادتتطيطا حي اثري اعدا  رابعدت ايايلاعيج زم احا ايل ل

امة اات راةق طايج اارعت تم اتة اعدقي  احتتطيطا حي اآاة ادثري اعدا  رابم ل

 داريح ي.عدتي ا ا  اعدتتطيطاد حي اثري اعدا  راارا حي اثري اع 

 اعرتح طا حي اثري اعدا  راحيم عشاعدثري اداةتت ا اعد حي .ا

 عدت رجاعدمرا اعدبييو اد حي اعدا  را  اإط را حي اعدةق .ا 

 عهرتح طاحيلارا يلاعهةتي رابعدة ث ياعدع ا ابابعقشاعدةق اعدعابا ابتبزيعم ااراتبزيرا

  حي اعدا  ر.

 عتتح راعداة ط اعدرةيةي اعداوترض ادثري اعدا  رااة ط ا: ةبي اح دةةح ادثري اعداريح ي.ا 

 عداثبراعدرةية ادثري اعدا  رايج ارلايتصااحي ال ادلا  رااةوص احذدااتلاثري اا

 عداريح ياا اعايل.



 ااع حرا احبجب  ابات ث  ااج ي  اذدا اي ل اعل ار قي  اعداريح ي ابثري  اعدا  ر اثري  احيل اعدوص 

 دلا  رابع   رعياتةيياي .ا

 عدوص اعدرعة احيلاثري اعدا  رابثري اعداريح يابذدااحبجب ااع حراةولي ادلا  ر)رةو  (ااعباا

 اع حراتلبي ادلا  ر)جةبر(اةبع ا: حت اربااتثري .

 (ابذدااحا ايةةج ااراعدعبعا ابعد ربطاعدحيةي ا500ارعت رااة   ياعدةيرابملا  اث ب ا)اتر

  ية .اعدة ة را  اعدا

 .يج اتبع راعدثا ي ابعنالابعدبق ي االاعتتط راعداثلي ااح دةةح ادلا  ر 

 . تب يراعدت ا يابعتا يلاعدايلل ادلبق ي االاعدعبعا اعداة تي 

 اح داة رابح د ي اعدذوا اعداثيط  ادألرضي يابعدعة صر اح دةةح  اعدةبعث اعدجا دي  يج اارعت ر

 يةةج ااراعدةةي اعدعارعة ادلا ية .

 تبجي اتللا حي اثري اعدا  رايج ارلاييبلاتةصرعارة ةي ا  اتث ي اعداة رابذدااحبضراعد

 ت ا يااايزرادي اقط  اتللاعداة ر.

 ايتة ة اارابزعرعياتي رعياعدا  را ابح ي  اعداة راا ةا  علاييبلاتر اعداة را  ا حي 

 عداةتوي رااة .

 بتجة اعهة رراعدازتج ابت ص ا  اعداة ط اتب يراعإلض  راعدا ةا اعدت اتثق اعدرؤي اعدةليا ا

اروااةثةي ياربا اتل ابتي رعياعداريح يابعدحع  اتي رعياعدا  ر عدت اتثبواتللاتق طع ياحيل

ااي ححا اعب اعدا  ر ادثري  اعل اد ةزهق ي ادلرصشاتجةح  ات ل اةطح اتصاي  ايج  ايا  ايب 

 عداريح ي.

 اربري .عةتت ع اعدتجميزعيابعإلر   عيابعد  تص يابعد ههياعد 

 ااةتباا اتلل ااريزي  اتثي  احار   ارحطم  اباث بد  اعداربري  اعدةق ط ا   اعدتثي  اةي  عةتت ع 

 عدا ية ا.



 .ةمبد اتاريراعدت   ادازعرعياتي رعياعدا  راح دتبعزلاحيلاةرت ابثج ابتر اعداة ر 

 . تب يراعترصو احعرب اا ةا اح دةةح اداةتبااعدطري اعدق ةا اتلي 

 [.ا1]اا ةا اتحع  اعداة رابعدثيزي:ي اتللاعداة رايج ارلاتيبلااتة صراعدت جيرابعدت 

 : دراسات بحثية عالمية:2-2-1-2

لاة ممريا مم اج اعمم اعةيمم عة ا مم ااق دمم احثمم اتلامم احعةممبعلاتصمماي ااعمم حراا مم راتلبيمم ا مم اج اعمم احبديومم ر-1
ا2009(اتمم  اا(Indiana University-Purdeu University Fort Wayneاعدبهيمم ياعداتثمم راعتاريييمم 

بةمم قشا يممم اعدح ثمم اضممربرراعةممتت ع ااعمم حراعدا مم را مم اعدج اعمم يابعتةممحابعد ممربطاعدت صمم اهةممتت ع اتلمماا
ااعداعم حرا مم اعدج اعم يابعدارعيممزاعدتعليايم ابقمم  اا:م هاتبضمميثي اتملاتصمماي اجةمرادلا مم را م اج اعمم احبديومم ر 

ا.[4]
ثيم اقمم  اا2004امملاعدةمت ةليحاةمتي لاة ممريا م اعدا ةيمم احا يةم اايمبةعاتمم  اااق دم احعةمبعلاجةممبراعدا م را-2

عدح ثمم ا يممم اا:مم هاتطحيقيمم اتمملاةاممبذجااعمم ة ادجةممراا مم راحعمم ارلاثمم  اجايممراعدعة صممراعدتصمماياي ابعهحعمم  ا
ا.[5]ااب  ا ربطاعدازعرعي

 بعض التجارب واألعمال التطبيقية العملية: 2-2-2
 محلية: تجارب وأعمال تطبيقية 2-2-1

 :مدينة دمشق-1

ا ا   اثبعد اا  اا ية  ابثبعد ا23بث م  ادلا  را ابثبعد اا26ااجةرع  اا ية اا25ةوق  ا ادلةي رعياضال ةوق  

اُيةتت  اا اديلاحعضم  اعد ا د ا اعدارح ابعدا ت  ابعدا ت  اعدجةبح ا اعداتثل اعد ا د ابعدا ت  احيل اا   ا  ا

اابيعب امذعاعدابضب اإدلابي  ا:ق   اعدبت ا(2ا-2(ابعد ي ا)1ا-2يا ا  اعد ي )ابعدحع اعنتراهاُيةتت  

علارةو  ابجةبراعدا  را  ا ا  ...تممرجياالاعدتم امم اببعقمعم اة  ابيعب اابتبضحاعدتق ريراعداصبرربعدة ا ا

 ذداادع رارةح  ل

ات  اعد عبراح تا لا-1

ا(ةو اعن ع )  اعهةو  ااعهز ث  ا يل اا-2

ا(و اعدثاي ي )ة رعجاعديمرح ةي ابا ي ياعدصي ة ابعةقط  اعديمرح  اعت-3

ا(و اعدحرعاي )ةا يل اعدةي   ا-4



ا(جةرا  ر اعد:برر)ا يل اتصريشاعداي  ا-5

ا(ةو اعن ع )تثرشاجةة ا-6

اثتي ج ياعدت ص .عدمحبطابت ص اديح راعدةلابذبواعإل رعجاعدجةبرابعدصعب ابارصعبح اعةتت ع اا-7

ا.بزعرراعدصة ت ا(اقر و ااريزاعدت ري اعدامة )ةة رراعهةو  ابت ص ا  ا ص اعد ت  اإت  ا -8

ا(ل2ا-2(اا)1ا-2بعدبعقراعدرعملاداع حرا ا  اتحية اعت ي  ا)

ا

 (: الواقع الراهن ألحد معابر المشاة العلوية في مدينة دمشق1 -2الشكل )

ا

 المشاة السفلية في مدينة دمشق(: الواقع الراهن ألحد معابر 2 -2الشكل )

ا

امدينة الالذقية:-2
ا



را ا  ااث  ي اعد ذقي ا ي ةيات  اعداع حراعق ااةم ا  اا ية ا ا  ابديلا  تليتم اعيحرابيعب اذداا
اعداع حرا اعدة جث ادمذ  اعدعارعة اعدث ي ادا ية اعد ذقي ااق رة احا ية ا ا  اابالاعها:ل  عدلاعدتةيي 

الةذيرا
 :المحيطة بجامعة تشرين ومداخل مدينتها الجامعيةالمعابر -أ
ت ع اعدط  ا  اج اع ات ريلاعادلا  راحةح اعدزي  راعديحيرراتثي اي ةياعداةطق ات م اعز ث ا ايحيراا

را إلاعدتطبرراعهيحراض   ادمذ اعدازعرراعديحيررا  اتي رعياعدا  تت  اعداةطق اعدة ثلي ات ا اح إلايبةم 
يا امبااطرعراعدا  رادعحبراعبتةترع اةريرايرحطاا ية اعد ذقي احا يةت اثل اب ا   االاعضي ةيااتيتي

ا) اح د ي  ات ريلا  ا3ا-2ابضح اعدعلبوا  ااثيطاج اع  اعدا  ر اداعحر اجبي  ابعدذوايا: اصبرر )
ا ا ع عد ذقي ا اعدجةر امذع اح دةةح ااهبعتتحر ا  اةبري  اعدة جث  اعدقليل  اعداة  ياعدمة ةي  اال ابمب ج ع

 .ا  رادل

 
 (: صورة جوية لجسر مشاة قرب جامعة تشرين في الالذقية3 -2الشكل )

 أنفاق ساحة اليمن: -ب
ايض االاعداع حراعدة جث ادلا  رابعدت اثلياا يل ايحيرراتا:ليا  اعدازعرعياعدم ةل اعدت اي ةياتةتقطحم ربا

ا(4ا-2عد ي ا)ااةطق ا بعراعديالادقرحم االااثط اعدقط رابعديرعج يابديبةم ابعقع اتللاتق راحع راعذر 
بحازعررات دي ادلاريح ياابت ص ا  ا ص اعدصيشاعدذوايعتحراعدابة اعدةي ث ادلا ية .ثي اثلياعدا يل ا

اعديإح ا  اة ث  اةولي  اا  ر ااع حر احق ا  ابم  اعد ذقي  اقط ر اقر ااثط  ابعتراايمرح ةي ايال ا: حت   رعج
اح د ي  اابضث  ام  ايا  ارعةر اجا د  ااةير ابذعي اعدجبي  اعدعبعا  اال ادلبق ي  اااط ر (ا5ا-2)بحا عت 

بحصبرراجبي اباحية ا يم اعداث براعداربري ادلاريح يابجةراعداريح يا  اة ث ا بعراعديالاارا ا يا ايتاا
ابعدتاطي االاعدعبعا اعد ا يم  ا ب اا عت ارةو  اعدا  ر ابرلااة دااعدا  ر جبي اباعدة ث ياعدتضرع اايا 

ا(ل6ا-2عدةو اضالاعدة ث ياعدتضرع ا م اابضث اح د ي ا)



ا
 (: مسقط افقي لساحة اليمن في مدينة الالذقية بموقعها العام4 -2الشكل )

 

ا
 (: صورة جوية لساحة اليمن في الالذقية5 -2الشكل )

اا



اا
 الالذقية  -ساحة اليمن للمشاة –(: مداخل األنفاق وتغطيتها والساحات الخضراء 6 -2الشكل )

 : تجارب وأعمال تطبيقية عالمية 2-2-2

 :Monmouth نفق مشاة جامعة  -1

ياعدج اعي ا ت  ايحيراالاعداة ط دح ايا اتثتبواتللاا5000يوب اا  اتلااعدج اع اط  عدت  اثي ا
ةة اي لامة اااة  راتحبرادلا  رااجمزراا30دلاقةايلاا قح اإعدذواي طرم ا(Route 71 )يجت زم اطري ا

   رراضبةي ابث رحاديؤالاتحبراعدط  .إح

اا ادلاريح ياتة  اعدتبقشاعداو جل  اديل ات ي ر اع ااعدلاا  ي  اعدا  ر ادلا  راإعحر اعداريح ياعب ادجم  ل
 تا/ة ت ايا ايجت زاعدطري اا600عي:راالاابت ص اادجم ابزعرراتي رعياعدا  راثي ايةتت  اعدطري 

  اتللاثتا دي ابقب اعدثبعإت ع اعديحيرراتزي االااامذ اعتااريح /ة ت 1200تي راالاعداريح يايق را اا
ايج  اث ادمذ اعدا يل .إمذعاعدطري ا ي لاهح االا

عدور اعدجةبح ااثي اي لر ات ريت اإدلج اع ابت ص ادا اتاتلي االابي لاعدث اارعتي ادل ربطاعدعارعةي ا
االا اردلاعحراجز  اجةر اعقترع احة   ات  ااح عي  اعدث اي لاالاعداايلاا اات ريتي  لايقل ارديلاا: امذع

يؤ واعدار ااماي اعدت ريتي ادلاةطق ا.ابالاجم اعتراا إلابضراحبعح ادلعحبراث اةريرابةم ابديلاهعت
تلاعدةي رعيااادذدااي لاعقترع احة  اار ص اعدا  اي رعياح ي اي ا ابيوض يايلاعلاياةراتبقشاعدةاباه

اةو ادلا  يامباعدث اعها: .

اعدا رب اعدذواعةتار ا دلا ص اثري اإ اارة   ارلامرادلتصاي ااباةة ادإل ا11بي لاالاةت ة امذع
اعدا  راتلاثري اعداريح يااح ي اي ا .

ي ة اعدقيا اعدثض ري ادلج اع ااثي ارقي اح ي اMonmouth ةو اا  راج اع ا(ايبضحا7ا-2بعد ي ا)
ابحا ايةةج ااراعدةةي اعدعارعة ادألحةي اعداثيط 



ا

ا
 Monmouth(: نفق مشاة في جامعة 7 -2الشكل )

 جسر المشاة الجديد في جياتسوى :-2

ةي ااثي ااة ا بعر ارةيتيقرامذعاعدجةراعد عةرواعديحيرا  اث احب بةعا  ا  ةام وا ب اتق راطرقي اتثبوا
 Orientalاة ط ااتتلو اتةتقط ارت ع عايحيرراالاعدا  راعدلاحرجاداي ةي اعدبصب اإيتيحامذعاعدجةرادلا  را

Pearl Towerباعدبصب اإدلاعداة ط اعدتر يمي اا: اارعيزاعدتةب ابعداق م اباثط اتحبراباح ة اعداي ت .اا
ا اتقريح  ايرتور اعدا عت ا6.5عدجةر اال اعدع ي  اتحر اعدي  اعدا  ر ايصع  اثي  اعداربرا اث رعي ااةتبو ا ب   

 يم ابارعتي اعدرابزاابعدات رج.ايتايزامذعاعدجةراتصاي ااع صراج عاباث يت ادلةةي اعدعارعة ادلاةطق اعداق  



عد:ق  ي ااات عاتللااة   ياطبيل احيلاعتتا راثي اي لاعدم شاعهة ة االامذعاعدجةرامبا ص اعدا  راتلا
جةراعدا  را(ايا: ا8ا-2بعد ي ا)عداربرادتقلي اعدثبع  ا  اا: امذ اعداة ط اعداز ثا اح دةي رعيابعدا  را

 ب ات رااث برادلاريح يااثي ايبضحاعدتصاي اعدث ي اعداةةج ااحزبعي ااتتلو اعدذوارقي اعدج ي ا  اجي تةبا
ااراعدترع اعدصية احيدبعة اعدزعمي ااايا ايبضحاعت رعجاعديمرح ةي اعدت اتةتت ام اتي رعياا  رابزيرر

 



 

 



 
 (: جسر مشاة حلقي في شنغهاي8 -2الشكل )

 جسر السالم في كندا-ج 

ا ااةطق  احيل ايص  ا  اية ع اعدحب اتللاضو شاةمر اعدجةر امذع اا EAU CLAIREيقر  -HILLHURSTب
SUNNYSIDEاعدذعمحيلا اعدا  ر اال ابعداتزعي  اعديحير اعدع   اعةتيع   امب اعدجةر امذع احة   اال اعدم ش اي ل ا

قطلا يم اق ا اثي اياي ة ااوض ادإلا CALGARYSعدلاعدةي  ااتع ااةطق ااح إلض   بعدع ة يلاعدلاعدعا ا
ابيشابدذعااي لاهح االات ايلاطر اابعص ياهةتق  اعدابيويلاعدلااريزاعدا ية ااا000ا120عي:راالا

بعد ي ااديؤالارعث ا  اعداربراثي ايةاحامذعاعدجةراحاربراعد رعج ياعدمبعةي ا6.2mتر امذعاعداعحراثبعد ا
اعدعلبوادلا  ر(ايبضحاعداي لاعداقتر اإل9ا-2) اعهدتو شاثب ااق ا اجةراعدة   اثي ايجة اعدا  ر   اية ع

عدةمرادلعحبراعدلاعدضو اعهترااابرقي امذعاعدجةراحطريق اجايل اباتقة ادي ة اعث اعدا ي ياعتة ةي االاعة  ة ا
(ا11ا-2(اارا اعد ي ا)10ا-2بم اجذ ارت ع ايحيرراالاعدةي  ادلتاتراح داة يراعدت ح ا ب اعدةمراعد ي ا)

دجةراعدة  ا  اية عاابتي رعياعدا  راعدت اتةتت ا ابالاي   اعد رعةحاعدعاري ابالاي اا يبضحااةيرا عتل 
عدجةةيلاايا ايبضحاتاطيت االاعدعبعا اعدجبي احطريق اجايل اب ع د احثي اهاتثج اعدرؤي اتلاعدا  را عتل ا

ايبة ايةتت  االاقح اعدةي  

ا



ا

 

ا
 للمشاة في كندا(: الموقع العام لجسر السالم 9 -2الشكل )

ا

ا



 كندا -جسر السالم-(: جمالية الموقع المختار لجذب المشاة المحليين والسياح11 -2الشكل )

ا

ا

ا
 كندا –(: منظر داخلي لجسر السالم 11 -2الشكل )

 

اةح اة ثياعت ادذدااةعياعدي:يراالا ب اعدع د اهي  ااا  ابعدةولي  ااةم  اعدعلبي  اعدا  ر اداع حر اعديحيرر ماي 
ماي امذ اعهةو  اي:ق   اعداربري ابعدبت اعداربرواحا  راعماي ايحراابتيايلااربراآالاباريحادم اااعهاعلاعدعد

ابعدجةبراا زعدياحعي را  ااجتاع تة اتلاعدةبي اعداطلبح االاعدبت اعداربرو.

ت اتقشابرع اتجزاتللاعدطر ااي لاهح االاعدةؤع اتلاعتةح  اعدااعدثبع  اعداربري اعداتيرررااباراعز ي  ا
ابعدجةبراا اعتةو   اعةتت ع  احضربرر اعدابعطل احإقة   اعديويل  اعدةح  يج   ابع  ااةم ا اعدتتويش اتل اعتطرعش ي   

ابتوضيل  ااح هت ا ات   اتل اعابعدتتل  اداج ز   اعدحيتبةي حعحبر اعداةّصو ي ا ب  ابعدقوز اح دري ا ارباعدطري  ا
حثضبرابعقرااعتزا اعدارت اابا اتثال اااعدث ي ي اابعدات طرراحثي ت اعدت اتصححاضثي ااربري اابت ص اعنل

اعدطري ارلاةضرا ا م ايةتث اعتتص راحضرادثي يادقطر االااو ج يا عت اعتةو  اعدايلا .. حيلاطي تم 



اتحر اعداارعياعناة  اةحث اتل ار  اعدابيا اار ات ةرر اابعجم  ا   اعدجم ياارةوةة  ابةط د  ابعدجةبرا عتةو  
ا عداتتص احتجميزم ادتيبلاق  رراتللاتيايلاة اتة 

بالامة اعةطلقيا يرراحث:ة اد ج ح اتلامذ اعدتة ؤهياب رعة اعدبعقراعدرعملاداع حراعدا  راعداتبعج را  اا ية ا
ا  را  اا ية اثل .ثل اثب ايو يتم ابجب تم اب ع ديتم ادتبعي اعدث ج اعدالث ادزي  راعت ع اعدا

ي اعداريح يابالا: ا رعة اعدثلب اعداةتقحلي ادحع اعداة ط اعدايتي اح دثري اعداربري ادلا  رادوصلم اتلاثرا
ا اةولي  ااع حر ابعدت ارحبعةط  اعدا ية  ا   اث دي  اعداق ا  ادلاة  ي اعدةبعقاابعدةلحي ي اتةت را اث ي:  اتلبي  ب

اي عةي ا  اعدوصب اعدق  ا .ثص ةي ااإةةةتعرضم ابةقب اح رعةتم ا رعة ا

 
ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 الفصل الثالث

 دراسة نظرية:ال

 : مقدمة نظرية:3-1

ي ةمياممذ اعدام لااتطمبررادام ااتع ا رعةم اثريم اعدا م راعدع ام اعهمم ا م اتتطميطا محي اعدثريم ا عتم اعدام لاةمبع ع
باثتملاعدام لاعدعريقم اذعيارتع ةي االاي:   اةي ةي اترع قم ابزعرعيا  اتي رعياعدا  رابعتمراا م اتيم رعياعداريحم يا

لاإبلاتلمملاعهبلمم اةمميرعاتلمملاعهقمم ع اعدحةيمم اعدعارعةيمم اعدق يامم ادامم اتجلحمم اامملاثريمم اي:يومم ادلةممي  اثيمم اعدتةقمم اييمم
عدعمممب اعدت ريتيمم ادمممذ اابادجممم اعدثومم ياتلمملاعداتممزبلاعدثضمم رواباث يمم رر اعدامم لامممذدجممم اضممي اعدطرقمم يا مم ا

اراعدذوايتطل ا رعة ااتيةي ادتيايلاتحبراآالادلا م رابيام ايمت   اامراعدةةمي اعدعارعةم ابعداث  يم اتلملاعدا لاعت
اداتا:ممم ا مم ا)عداريحممم يا  دا مم رامممم اعممم اضمملرااممملاعضمملراا:لممم اعدةمم ا اعداربريمم اعاا[6]ااعد ممي اعدعمم  ادلا يةممم ا

عدطممر ابتجميزعتممم (ااااب مم ااعيمم ا ب اعدعمم د ا:لمم اعدممرث ياعديبايمم اممم ارثمم ياا مم  اتلمملاعتقمم ع ا مم ااعدا مم را
اضعش.هاتثب اعدا  راعدلاعدثلق اعتع اايلابارت راثري ااريث ادلا  راا اعدا لاعهاراعدذوايتبج اتلية اارع



عدا ممم راعتي:مممراترضممم ادلثمممبع  اادمممذداايجممم ارلاي ممما اعدتتطممميطاابيحممم راعدةممملابعتطوممم  امممم اعدةةمممح اعتيحمممراامممل
 بعدتصاي اعهتتح رعياعدت ص احم .

لاعدتطممراتلمملاعدا مم رايمميت اامملاعدتعمم ر ااممراثريمم اعداريحمم يابزيمم  راتمم  اةقمم طاعدتصمم   اعداثتالمم احمميلاعدا مم راإ
ةمتت ع ا.ابدتثقيم ابعداريح يااادذداايج اتا اعدتجميزعياعدت اتقل االاعدات طرابتيمبلاآاةم اااريثم ابةممل اعإل

اايل.اربعزلاا احيلاعداةتت ايلاح ي ااتاعدم شاالاعدطري ايج اتبزيرااةطحاعدطري 

ثيممم اتت ممم ح اثريممم اعدا ممم راباثريممم اعداريحممم يااممملاثيممم اعهةمممحابعداحممم  ،ابعدع قممم احممميلاعدةمممرت ابثجممم اعدامممربرا
ببزعرتم اباةمتبي ياعدت امم ادثريم اعدا مم راعدا م حم اتا امم اداةمتبااعدت امم ادثريم اعداريحمم ياذعياعداةمتبي ياعدةممت ا

(A,B,C,D,E,F) ا.ا

رلايؤتممذا مم اعهتتحمم رااتث يمم ا ممي اب برراعدثريمم احممم ابيجمم  اعدا مم رام امم اجمم عاد رعةمم اثريمماتعتحممرااااااااااااااا
عدثري اعدم ةل اعدة تج اتلااثط ياعدةق اعدع  ابعدتق طع ياح بعر ابةطاعدا يةم ا م اةم ت ياعديمب اعداتتلوم ابعدتايمرا

 ادثريممم اعدا ممم راعديمممبا ابعتةمممحبت ابعد ممممروادمممم ااابتةمممتعا اممممذ اعد رعةممم يا ممم اتعيممميلاتمممر اعترصمممو اعد زاممم
بتةتعا اريض ا م اتث يم ارام يلارةمبعراثا يم اعدا م رابتث يم اابعقمراإ م رعياتحمبراعدا م را م اعد مبعر ابعدتق طعم يا
بقمم ايثتمم جاعتاممرااممراعدي:  مم اعدع ديمم اإدمم ا صمم اثريمم اعدا مم راتمملاعداممربراحيةومم  ارباجةممبراتلبيمم اب مم اعهامم يلا

تيومم ابتةمم م اةلجممياعدممملاةي ةمم اتتصمميااحعمم اعد ممبعر ادثريممم اعدثة ةمم اعلايمم اتلممااعهجممرع عياعدةممم حق اقمم اها
 عدا  را قطاعباتطحي اعدتم ة اعداربري .

دث دم ابمة ايج راعدتاييزاحيلاعدتتطميطاد محي اعدامربرا م اعهام يلاعدابجمب رااةمحق اثيم اييتوملا م اممذ اع
يجم اارعتم را محي اعدامربرااحعم اثيم ايلابحيلاعدتتطيطاعداةح ا م ااةم ط ادم اتةومذارحر راةبي ا حي اعداربراا ا

ابهابقح اي ا   ا  اعداتطط ياعدتةيياي ابيراعداةوذراحع .ر

 مم اي:يممراامملاعدثمم هياهايايمملاتةيممي ا ممحي ااممربراعدا مم راتلمملااةممتبابعثمم ااممرا ممحي ااممربراعداريحمم يا
تمملااح ممي ااممبجزاةمميت ا ممرثم تةمم م ايجمم اعدوصمم احمميلاعدثممريتيلابةلجممياتةمم م اعدمملاعق امم ااعمم حراعدا مم رابعدتمم ا

ابعتم ابتصةيو تم اعتي:را يبت ابحع اعدث هياعدمة ةي اعدارع ق اهةتت عا تم .ارع

الااتصنيف معابر المشاة 3-2

اتقة ااع حراعدا  راعدلاصةويلارةيةييلال

ااع حراتلبي ا)جةبراا  ر(-1



ااع حراةولي ا)رةو  اا  ر(-2

الاجسور المشاة  3-3

 مكن تصنيف جسور المشاة كما يلي:ي 3-3-1

ابااتع  راعدوتث يربق اتيبلاحوتث ابعث رااحسب عدد الفتحات:-1

قم اتيممبلاجةمبراذعياعةمتت ع ااضم تشادلا مم راارب قم اتيممبلاجةمبرادلا م را قمطااحسةب اسةتخدامها :-2

ا[7]اابعداريح يااع ا

اصممحب ا مم اا-اةممح اعهجممم  ا-لا قمم اتيممبلاامملاعدحيتممبلا)اةممح اعدصممةرحسةةب طبيعةةة مةةادة االنشةةاء-3

اباق اتيبلاجةبرعااعلق .رلاتيبلاجةبرعااتتلط ارتيبلاجةبرااع ةي ايا ايايلاابق اعداي لا(

 :الوضع النسبي لمحاور مداخل المعبر والرصيف حسب -4

اعدطريق اعدتصاياي اا:أو الشارع  توازي محور الرصيف بمداخل أدراجهاجسور مشاة - اإدلامذ  اةلجي هاتة ا 
عدث د اعدت اييبلا يم اتر ااا: امذ اب  ااثبراعدرصيشاايع ا  رعجاح ي اإق ا اعتحاحع  اعدرصيشتةاحار

اتللارعث اعدا  راا4عدرصيشاصايرايت اتةويذا اح تج  ا)اابعزا(اداثبراعدرصيشا)ثرص  ر رعجاتيبلااث برم 
ا(1ا-3)عدق  ايلاالاي اعتج  (ايا ا  اعد ي 



ا
 أو الشارعتوازي محور الرصيف  ومداخل مشاة بأدراجلل معبر علوي(: 1 -3الشكل )

a اجانبي ايمثل مسقط  
b  يمثل مسقطا افقيا 

 :أو الشارع تعامد محور الرصيفمداخل أدراجها جسور مشاة ب-
ايو ي احثي ايةاحاحبا اعدث د اييبلاعدرصيشاتريض  ثي اااذاعه رعجاح ي ااع ا اداثبراعدرصيشيتةو  امذ 

ايحيرراو اإدلاث عة ارباة ث ياربااعدرصيشاتري  احيحع   االاي اجم اات ا  ا رجابعث  اتةويذ ايت  تة م 
ا(ا2ا-3اع ا اداثبراعدرصيشايا ا  اعد ي )بح ي ا

 

ا



 يوضح المسقط األفقي للجسر bيوضح مسقطا جانبيا للجسر,   a(: جسر مشاة بأدراج تعامد محور الرصيف,2 -3الشكل )

 :لها تصميميةشكال و األ لجسور المشاةبعض الحاالت الخاصة  3-3-2
داة دااعدرةيةي اإدلاعإض   ا بعر اباة داا رتي اعدطر اعدت اتثبوا  احع اعدث هياق اةص  شاحع اا-1

اعدث د ا)رجزع ادةيراعدةي رعياذعياعدازعرعياعدقليل ا( ا  اا  اا: امذ  ا ب اعدجز اعدرةية ايا  اعدجةرامة  يةوذ
اعدتق طراحاةتبابعث ا.ا يتراا عدتت يايح دةةح ادل بعر اعدورتي ابارا ااا2باا1عدث دتيلا

ا  احع اعدث هياإدلاتةويذاا عت اعدجةبراالاحع اعتحةي اعداج برراالارث اعتطرعشارباالاا-2 ق اةلجي
الاعدا  راة ا اييبلاعبل اعدا  رايعحربلاعد  ر ادلبصب اعدلااحةلايةتقط ات  عايحيراري:راالاطرشابذداات
باج اع يا  دا يل امة ارباا ت اربا براةيةا ارباعدابهيارةبع اعداط ت ابعتث ارباريحع اعد بعةراعدرةاي ا
 عد  ر اح ابزعرراتي رعياعدا  راعديحيررا.اديةيابزعرراعداريح يا  

اعدطري ا ا-3 اداةطق  ا رب اعداة ةي اعدطحببرع ي  اتةتير اييبلااةةب اعدطري ا  احع اعدث هيايايةة  ق 
ابعقشاعدةق اارا يلةتو  راالا ر اعداةةب احع راطر ابذدااثة اح دت د ايايةة ا  امذ اعدث د اعإلاةتو ابا
ااةةبحم ايا ا  اعدث هياعدت دي لبات  ابجب م ابيذدااثة ابثة ابجب م ارعدعابا ا

اي ةياابعقشا-ر جةبراتة م اةصا ااتلااةةب اعترصو ا) ا5.5ا-5ح ص ياذعيااةةب ااةتو ا)عداإذع
اعداريح ياباا رعدا  امة يايةاثي اابعقشلعد ب اةير ااة  اإلاح ي اابعزاعت رعجتصاي  ااع ا  ابارب اعدةير تج  

الاةلحي يامذعااريحادلا  راتلاعدعحبرايت اتللااةتبابعث ااراعترصو اااباااايتايزامذعاعدتصاي احية عداعحر
ال(3ا-3)يحيررايا ا  اعد ي اعدا  رابزعررتريض ايبلاابر رعجاص ت اربار رعجااتثري ااعدتصاي اث جتة اإدل

ا

ا
 عن منسوب األرصفة )م 5.5 -5المركبات ومواقف باصات ذات منسوب منخفض ) جسور المشاة  فوق سير (:3 -3الشكل )

 
رصو احاةةب اتلاعتاتللااةتبابعث ااةتو اابعقشاعدةق اعدعابا بااث رعياعداربررا ا  اث  اي ةيا- 

 لاييبلاحإة   اةبتيلاالاعت رعجايا ايل تة م اييبلاعدث اا)  ا5رق االا)
االاعترصو اإدلاجةراعدا  ر.عدةب اعتب ايةتت  ادتاريراتي رعياعدا  راا-
ا.إدلاابعقشاعدح ص ياترصو عدةب اعد: ة ادتاريراتي رعياعدا  راعدق  ا االاعا-

الاإيج حي ت ارلاح ق اااارا  هرتو ت يايحيررري  اعدةق اعدع  ايتبج اتليم اصعب اابالاةلحي يامذعاعدث ارل
قبحاارار رعجاتقرااتةويذداعةتت ع ا تث ياعدجةرابعهةتو  رااةم ايجت زبلااة   اقصيررا)يايلةعدا  رااتي رعي



ا  اعد ي ا)ا  ا تث اعدجةر( ا ب اطري ا  اتة  اتاق ارق االا)4ا-3يا  ادلا  ر اعدذوايا: اجةرع )5-
ا( 5.5
ا.

ا
 مستوى مواقف النقل العمومي المنخفضة  بنفس مرورحارات (: 4 -3الشكل )

 م(5عن االرصفة بمنسوب أقل من )
ا

 لثليليا ا  اعدطر اعدةريع امة اةايزاات  ابجب اابعقشادبة ةطاعدةق اعدع  اياقليل اق اةص  ش  اث هباا-ج
تصا ااع حراعدا  راح بلار رعجابتيبلاث رعياعداريح يارةو اا ا)ا5.5ا–ا5ي لا ر اعداةةب ا)ا  اث  ا-ا

اعداعحراحيةا ايت حراعدا  راةيرم االاعترصو اإدلاعداعحرااح  ررا
ا(.5ا-3يا امباابضحاح د ي )ا تةوذا  امذ اعدث د اع رعجاحاق عرا ر اعداةةب صايرا  اث  اي لاعدور اا-

ا



 ض(: جسر للمشاة فوق اوتستراد منخف5 -3الشكل )
a  ,المنظر الجانبيb المسقط األفقي 

 شوارع تخديمية )محلية( -3األعشاب  -2األرصفة -1
 جزيرة وسطية  -5مسالك سير المركبات  -4

 ركيزة وسطية -7جسر مشاة  -6
اإة   -  ج ةحي ات ص ادبة ةطاااة داااةوذا ب اطري ايقراضالاتة  اصةع ابايثبواا  ردلجةراايايةة 

عدةق اعدع ا ا  امذ اعدث د ايت اعجتي زاعد  ر االاقح اعدا  را  ااةتبابعث ا  اعداة دااعدج ةحي اذعياعدةيرا
 ة ايتيحادلا  راعدعحبرا يم ا بلاصعب اربامحبطا.عدتصاي ارعدقلي اباحع اذدااتحراجةراعدا  رابايزرامذ ا

عد بعر ا اإدلاعداريح ياعدع ديتثبي اةيرااإاي ةي ارااعغاتثياعدجةرتقلي اعدورابيذدااالااث ةلامذ اعداع حرا
اعدتت ياي .

 لاهاتتعل اح داةةب احيلاعدطري اباعترصو ابادم اث هيات ص الاتلبي ادث هيااعية اا  ر اع حرا-4
 عدا  راتؤالاتاريراتي رعيا ب اعداة دااارااص ت اربار رعجايمرح ةي اتلبي احا عت اج ةحي اا  راااع حر

 بتةم ا  ارعثتم .اإدلااةةب اعدجةر
 لار:راعداة خادبع ا و   اباتية ادثا ي اعدا  رااربارااط راربااالق اح دزج جاعداقباااتلبي اا  رااع حر

 ترابعدعبعا اعدجبي اعت
 اعدتق طرا عت اعدا ية ارباتة ا تة اتق طراتي رعياعدا  رااراتطبطاعدةق ادلةيااعدث ي ي اإلاي لامذع

ا ادلا  ر ااع حر ايج اإق ا  ابا عتلم  ار رعجابيتعل اعرتو تم ااثي اثط ياعداتلاا ب رطرع م  اار تةوذ
 بتر اعداةلاالح دورعغاعداطلب ابعدذوايث   اعرتو  اعداريح ياعدا رراتثت ا

ا ب اتطبطاعداتربالاا-
  6.3≤تة م ايةوذاعدجةراح رتو  اااا  5  اث  اي لاتر اجةراعدا  ر=ا
ا 6.5≤ اتة م ايةوذاعدجةراح رتو  اا5  اث  اي لاتر اجةراعدا  را<ا

 )mا7-ا6.5ا(ضالاعداثط ياييبلاعهرتو  ا=ا-
 mا5.55≤ ب اتطبطاعدةيااعدث ي ي اا-
جز عاالااة يراريحراااع حراعدا  راتعتحرا  امذ اعدث د الدا  رابعداريح يعداتتلط ادتي رعياعاجةبراعدا  را-5
ا  اي ااعدعق ا  ااعداتع  رااة ةي عداذعيعدطرقي  اعدث د  اعدجةبراب  امذ  اررصو  اعد  ر اح ةتت ع  اعدا  ر يجت ز

 [3]اعداتتلط ا

الاالبعاد التصميمة لجسور المشاة 3-3-3

بثتلااعدح ط الاعدةطحاعدةول ادجبعةزااعدضبة ارتو  عإلاعدجةراحية يعرشاعرتو  اارتفاع جسور المشاة:إ-1
بيج اعهةتح  اجي عاهرتو  اعدجةراي اتةتطيرااا( 6.5-5.5حيلا)لث رراعداربري ابتيبلات  راعدرصشادااةةب 

 م ا ابديلاتةا5عداريح ياعديحيرراعداربراتثتم اب  اث هيات ص اج عايايلاتةويذاعدجةبراح رتو ت ياعق االا



يج ابضراع  رعاب ههيااربرابعضث ابعجرع عياث ةا ادثيرااربراعداريح ياعديحيرراذعياعدثابهياعدارتوع ا
اتثيامذ اعدجةبرابعبل امذ اعدث هياتيبلاضالاعدا ية ابحعي عاتلااة رعياعدث   ياعدط حقي ا.

اي اة داااربراا3عر ادم اري:راالاعد باايتعل اعإلرتو  اعتصاروادلجةبراحع  ااة دااعداربرا إذعاي ةيابمذعا
ا .) 5.5ا–ا5رتو  اعدثراعتصارواحيلا)دلاريح ياييبلاعإلارتوع ابذعيابزعررااربري ا

احعيلاعرض الجسر: -2 اعتذيل اعداةتقحلي  اعدا  ر اتي رعي ابزعرر اتلل اعتتا  ع اعدا  ر اتر اجةر اتث ي  يت 
عدجةرا  اعداةتقح ابذدااعتتا  عاتللاعدعاراعدت ا اعهتتح راعدةاباعداتبقرادع  اعدا  راعدذيلاةيةتت ابلامذعا

اتعتحراق رراتاريرااةلااالاعدجةراترض ااترابعث ا  تا/ة ت ابعدعر اا2000عداتبقرادلجةرابت  راا 
ا.دتيايلاة ا ااربراعدا  رابعدع ا اعدةوة ادم ا بق اا ا3عهصارواعدثراحيلاعد رعحزيلادلجةرامبا

ا
ت  اعبو  اعدايب اعدطبدي ابعدعرضي ادلجةرابذدااحاي اتصريشااي  اعهاط راايج الميل الطولي والعرضي: -3

بح دت د اتجة اا ي ياتجاراعداي  ابع:رم اعدةلح اعلاتللاتة صراعدجةراعهة  ةي اي دح ط اعباتللاتة صر ا
 ا ع%(اثي ايزا7-%5صارواحث ب ا)بعتا[3]اا%(ا40-%30عدتجميزي ابيؤتذاعداي اعدطبد اعهتيا احث ب )

صارابيةقااحزي  راطب اعدجةرابيج راعهةتح  اعدلاضربرراعداث  ي اتللارمذعاعداي ايلا اي لاطب اعدجةرا
 ابيؤالات  راا5عهرتو  اعهصارواعدثراحيلااةتبواعدطري ابعدجيزعلاعدةولي ادح ط اعدجةرابمذعاعهرتو  اق ر ا

عباحتصاي امذعاعداي ا  اةا ي اعدح ط ا  اث  امذعاعداي االا ر اعهرتو  احيلاطر  اعدجةرا  اث  ابجب  ا
اعدج ةح ا مبا) اعداي اعدعرض اعب ااا2-%1.5ت  ابجب ا ر ا  اعدايب احيلاطر  اعدجةرارا  ايج ا%( يا 

ذداابتللاذعاي لاتر اعدجةرايةاحاحإج ةح اعدجةراعبا  ااةتصشاعدجةرااا اتللإا ااص رشااطري اق إ
ا اري ا اطب اعدجةراحتح ت  اعهاط را ا10تيا اق ر  اثة ابزعرر اعدتح ت  اابيتتلشامذع بعداي اا  اعداةطق 

اعدطبد ابعدعرض ابعقط راعداص رشاعداةتت ا .
لايث  اعدعر ادأل رعجاعتتا  عاتللابزعرراتي رعياعدا  راعدت اتةتت ا ااةتقح اثي اتعتحراعرض االدراج -4

اة ت . تا/ا1500ق رراعدتاريراد ريث ااتري االاعه رعجا
اعدجةرا اثي اطب  اال اذدا اعهار اعقتضل اعذع اعدح ط  ا   ات ص  اتا   ا بعص  اتةويذ اعدل ايج اعهةتح   يا 

اب رج ياعدثرعرا  اعداةطق .
ايةوذاعدجةرا  ااةطق اةيةي اعبااةطق اايتي اح تحةي ايايلاتةويذاري ةزاعدجةرا  اجة اعدحة  ابيذداا تة ا 

ا.%ا60 ي ارعا اهيزي اايل اتلايحيرعا يايلاتةويذاعدا عت اتللااعه رعجاعا اتة ا اييبلاتر اعهرصو 
تعتحرارعث اعدا  راعدع ا اعهم ا  اعتتي راعحع  اعد رج ابحيةياعدتجرح اعلاعدقي ة ياعهي:رااابعاد الدرجة: -5

اعهحعا3.3ل1(ة اعواحاي اق ر ا40*12رعث ادلا  رام ا)   اديلا  اي:يراالاعدث هياق اهاتيبلاا: امذ 
عواحقي حا رج ياا2.3ل1ات ث اثي اهاتيو اعداة ث ادتةويذاا: امذ اعه رعجاتة م ايايلاتةويذاع رعجاحايب ا

ا .1.5 رج اب  ثطاترض اعهصارواا14(اة اثي ايج اعلاييبلات  اعد رج ياعق االا32*14)
احيلاطرشاعد  ر اب رحزبلاعه رعجاهاتق اتلا ايج اتراااة    ا  اث  ات ا0.75يا  ا  اطرشاا  تةويذم 

عدرصيشاعدقري االاعدطري ايا ايج اتراااة   احيةم ابحيلاعهحةي ا  اث  اةوذيا  اطرشاعدرصيشاعدقري ا
ا[.3]اااالاعهحةي 



ا
ا
ا
ا
ا
ا
 
 المعابر السفلية )أنفاق المشاة(: 3-4

تي رياا  راب ص ابم اتح رراتلااة  يامة ةي ااربري اتةوذاتثياطر اعدةي رعياارار رعجاعدا ي ااةم اتاريرا
ايثري اعدا  راتلاعداريح 

 تصنيفات وبعض أشكال معابر المشاة السفلية: 3-4-1

 اة ر (اا–ا تل اا–ذدااتحع ا )بضراعدةو اباام ب قااع حراعدا  راعدةولي ايايلاتصةيش:ا ات راتبعا ا

(ل6ا-3ثة ات  اعدا عت ابعت رعجابقرحم االاعتحةي ابعد  ر ايا ا  اعد ي ا)-1

ا
 (: تصنيف أشكال المعابر السفلية حسب عدد وأماكن األدراج بالنسبة لألبنية والشارع6 -3الشكل )

a المداخل عند طرف الرصيف وبشكل مستقيم 
b المداخل عند طرف األبنية وبشكل مستقيم 
c المداخل عند أطراف األرصفة وبشكل زاوي 

d المداخل عند أطراف األبنية وبشكل زاوي 
 بمدخلين واربع ادراج بدرجين عند كل مدخل:نفق مشاة -



ابح رجيلاتة اي اطرشاالارطرعشاعد  ر ا)رةو احيرحرا-ع ا اراتراااة   اa)  رعجابا تليلادلا  ر
  ا0.75توصل اتلاعد  ر احث ب ا

اراتراااة   اتوصلم اتلاb)  رعجابا تليلابح رجيلاتة اطرشاعتحةي اعداج بررا)رةو اا  راحيرحرا- 
  ا0.75عداج برراهاتق اتلاعهحةي ا

 رعجابا تليلابح رجيلاتة اي اطرشاالارطرعشاعدتق  ا  رتيلااج بريلااراتراارةو اا  راحيرحرا-ج
 (c)  اا0.75اة   اتوص اي اا ت اتلاعد  ر احث ب ا

احيرحراا-   رعجابا تليلابح رجيلاتة اعطرعشاعدتق  اعد  رتييلاعداج بريلابديلاالاعدجم ارةو اا  ر
تلي ارواقر اعدتق  اعهحةي اب  امذ اعدث د ايج اتراااة   احيلاعدا عت ابعهحةي اعداج برراهاتق اعد ع
ا(d)  ا0.75تل

باالايت حعبلاةيرم اتللاعدرصيش(ابزعرراتي رعياعدا  را)االايةتت ابلاعداعحراالريايلاعدقب اثي ا
عدع ا اعدث ة احةي ابعد بعر ات ي اذ اعتداج بررابعدحةي اعدتثتي ادمحع  اعدرصيشاببضراعهحةي اعض   اتإ

اةو  ااحع  امذ اعترا يلابار ي  ابار  اعتتي را
إدلاعدرصيشاايعحربلة اتة ا اتيبلابزعرراعدا  راعدذيلايت حعبلاةيرم اري:راالاعدذيلاييج راعهةتح  اح

اعدث  اييبل اتللاا d , bعنتر اهايعحربلا  اعدةو ابيت حعبلاةيرم  اعدذيل اعدا  ر اتل ري:راا ةا 
صراا ايايلابالاايزعيارقبح دت د اييبلاتحبرم اعدرصيشاهايضطربلاإدلاعهدتو شاثب اا ت اعدةو ا

 عة ايةاحاحإيج  اة ث يادابعقشاعدةق اعدع ا اbعدث 
ا d , bرا االااة ب،اعدثليلا اعدتا ي عياعدصثي اباا االاعتحةي اعداج برراهايةاحاحتةويذ رلاقرحما 

تا  اعدتا ي عياحطريق اةمل ااابالاعدة ثي اعهقتص  ي ا يلايلوتما اريحرارببيرم االااعدم تشابعديمرح  
 تةما ارطب ابح دت د اتز ع اياي ياعهتا  اعدترعحي االاثورابتيتي ابت تي .ا a , cالاعدثليلا

ابيراي شاا إذع اي لاترضم  اإذع ارا  اعدث د  اعداةطق اتريض ايو ي ا  اا يل ا  امذ  ي ةياعترصو ا  امذ 
 ااق عرعا4تة م اةةتطيراعيج  احع اعدثلب احإحع  اا عت اعداعحراتلاطرشاعد  ر احاق عراي شابيعتحراعداق عرا

اعإلجرع  امذع ااي  ي  اعدع ا  اعدةق  ابة ةط اةير اابعقش احإيج   ايةاح ا  اإض    اتعري اعد  ر  ادة  ايتيح ديبة 
 :[3]ا(اعدذوايا: اةوق احا تليلابحيرحع ار رعجا) رجيلاتة اي اا ت (اا7ا-3)اعدث ج ايا ا  اعد ي اعداةتقح 

 



 
 (: نفق مشاة بمدخلين وبأربعة أدراج7 -3الشكل )

 المسافة من الرصيف بين طرف الشارع ومدخل النفق -2مسالك المركبات فوق النفق,  -1
 أدراج المداخل -4المشاة ,  نفق -2

 

 :من أحد أطرافه أو من كال طرفيه نفق المشاة ذو المدخل الواحد -
عدع ا اعدث ة ا  اتث ي ات  اعدا عت االارث اعتطرعشارباجايراعتطرعشامباعدتبز ااعدةةح ادازعرعياتي رعيا

اعدتصاي ابا اتللاذداايةوذامذع ادي اجم االاعدجم يابحة  ع االاث ااقحبها  اث  ايعتحراعدا  ر اعدا  ر بزعرر
 ا.قتص  ي بايزرامذ اعدث د ام اتقلي اعديلو اعإلااعتترااعإلتج م ياحيةا ام اقليل ا  اةةحي اإث ااعدجم يايحيرر

ا يا ايتاا ي اا عت امذ اعتةو  ا  اعد ي اعدقاع ا)ا عت اعتا يلارحع رام ايايلاتةويذرا   ي  اةذيرااةم 
(اعدذوايا: اةو اا  راذعاا ت اتللا8ا-3)اح ي ازعبي اربااةثةي ياقبةي ايا ا  اعد ي اعدع ا اباعداترب(ارب

ا(اعدذوايا: اةوق ادلا  راذعاا ت اتللا ي ازعبي ابقبحل9ا-3 ي اقاراالاإث ااعدجم يابعد ي ا)

اا          



 (: فق مشاة ذا مدخل على شكل قمع من إحدى الجهات8 -3الشكل )
 األدراج المستطيلة-3األرصفة , -2حارة مرور, -1

 الشريحة الخضراء-6المدخل القمعي , -5نفق المشاة , -4

 
 (: نفق مشاة ذو مدخل على شكل زاوية وقوس9 -3الشكل )
 مدخل مستطيل-3رصيف , -2حارة مرور , -1

 مدخل قوسي-5مدخل على شكل زاوية , -4
ح لاتيبلااب ادا عت اعهةو  دتةويذاا: امذ اعدثلاعدتصايا ارصو حع  اعتهاتة ت ة اراث هياي:يرراق بديلا  ا
عدلاتةوذاعت ي  اعترحع اعدة حق اتللاجز االاعدرصيشاحزي  راترض اتة اا ت اايبتة م اق اةلجابيراي  ي ا

ايؤ واي اهاةؤ:راتللاث رعيااربراعداريح ياثي اق عدةو اباذدااتة اعةتث د اتعريض اتللاطب اعد  ر ا
يذدااتة ا اييبلاتر اعدرصيشاي شادتاريراعدا  رااا اث رراعداربرادعر ابيرااةاب اح تضيياإدلاعتار

ايايلاعلاةلجياعدلاعهجرع عياعدة حق ايا ايايةة اتبةيراعدرصيشاحع  ابضراابعقشاةي رعيااي لاا عت اعدةو ا
 تصنيف النفق حسب شكل مسقطه ومساره الى الحاالت التالية : -2

رباة ث اا x اعدذوايص احيلاي ازبعي اعدعق رارباتق طراعد بعر اعداثيط اباييبلااةتطي ارباةو اعدا  راعداال
ا(اعدذوايا: ار ي  ارةو  اعدا  را  اعدعق اعدطرقي 10ا-3 ي ا)يا ا  اعداTاريزي اربا

ا



ا
 (: أشكال أنفاق المشاة في العقد الطرقية11 -3الشكل )

a –نفق مستطيل مغلق 
b-  نفق مغلق على شكل حرفX 
c- نفق مغلق مع ساحة مركزية 

d- نفق بشكل حرفT 
e , f-  نفق مشاة بشكل حرفV 

ا
 نفق مشاة بساحة مركزية:-3

رةو اا)الاثي ا حي ياعدتا ي اعداتتلو االاا  ابيمرح  ابم تشابيح اضبة (ا  اث  اةاثياعدةحلاعدتثتي 
اتع ي  بعر ااتع  رايايلاتةويذامذعاعدةب االاعتةو  اعدت اتؤ واإديم ابذدااحع ا يم االت قمذ اعدة ث ياعدت ات

ا  اعد ي  ايا  ااريزي 11ا-3)ا حي ياعدتا ي  احة ث  اعدذوايا: ااةقطار ق ادةو اا  ر اعدث اا( بعةت رامذع
ا.[3]ات ص ا  ا ب اعإلتث  اعدةب يت اة حق اب ر اربرح اا

 

ا
 [3]اا(: مسقط أفقي لنفق مشاة بساحة مركزية 11 -3الشكل )



ادمذ اثي ا ا  ابيرااةطق االاعد ب اعداتق ا ادا  ايحيرع اربج  اعدطريق االاعدتصاي ااؤترع  م يامذ 
اعإلةت:ا ر اصعي  ابتلل ادلا  ر ا بعة  اال اتيبلاعدة ث ي ارل ايايل اباج ي اابح دت د  ااوي ر اتيبل عل

مذعااعقتص  ي اثي ايايلاعةت:ا رم االاقح اعدقط  اعدت اا)تثبوااث  اتج ري اباتقصراعداة   ي(
يض اعدعة ي احم االاقح ااةت:اريم ابعهمتا  احةي  تم ابرض  تم ابارعقحتم اعهاراعدذوايلق ارعهاراةيتيحا

 رعشابعإل عرراعدع ا ادم اجم ياعدرةاي اتللاعإليقتصرا براعدتلاي م اعدجم ياعدرةاي اتلااعداما ابا
(ابعدذوايا: ااجابت ارةو  اا  راحة ث ااريزي اتثيا  ر ا  اا ية ايييشا  ا12ا-3عد ي ا)  ا

العبيرعةي 

 
 (: مجموعة أنفاق مشاة بساحة مركزية تحت شارع12 -3الشكل )
 محل بيع زهور-3محل بيع مرطبات , -2مقهى , -1

 استعالمات– 6كشك مطبوعات ,  -5صندوق بيع تذاكر ,  -4
 مخرج الى مواقف وسائط النقل – 8اجزاء تخديمية ,  – 7

 مدخل الى محطة المترو – 9
 : أو فرعية تخديميةالتي تحوي مسالك أو شوارع تحت الشوارع  معابر المشاة السفلية المنفذة -4

تورضم ابزعرراتي رعياعدا  را  اعداةطق اتثياعد بعر اعدرةيةي اتةوذاا: امذ اعداع حراتة اعدث ج اعدت ا
ا رتي  ارب اتت ياي  ااعدت اتثبوااة دا ااإق ا ثي ايوض  اتثتم  اعدا  ر ارةو   اي ةياعد بعر ا   ث د 

اه اعدع ا  اهاتةاحاحاربرابة ةطاعدةق  اعدرةيةاعد  ر ا عت ادأل رعجاتللاج ةح اعدرةية  ا  اا ا يا 
التت ياي اابعزي اباة يررادل  ر اعدرةية يا: اةوق ادلا  راتثياربتبةترع اح بعر ااعدذو(ا13ا-3عد ي ا)



ا
 (: نفق مشاة تحت أوتوستراد بشوارع تخديمية جانبية13 -3الشكل )

 نفق مشاة-3شوارع تخديمية , -2أوتوستراد , -1
 مخرج من النفق إلى األرصفة الرئيسية عند األبنية-4

 مواقف وسائط النقل العامةمخرج من النفق إلى -5
ا
 أنفاق المشاة بدون أدراج أو بأدراج قليلة االرتفاع  : -5

إذعاي لاعد  ر اارتوراتلااةةب اعداةطق اح ي ات  اةبع عاح ي اطحيع ارباإذعاي لاعد  ر ااةوذعا ب ا
اعدور ا  اعداةةب اثبعد ا اثي اا) ا3)+ر اي يابي لامذع حيلاعدرصيشابث رعيااربراعداريح ياا

يايلامة ادلا  راعدعحبرا بلار رعجارا ادلبصب اإدلاابعقشاعدةق اعدع ا اعداتبعج راتللاةوحاعداةةب ا
.را ا  اث د اي لاعد  ر ا(aا-14ا-3عد ي ا)اعدارتورادث رعيااربراعداريح يا ب اعدر اي ا تةوذار رعجا

حاق عراعدور احيلاا)   3تةوذار رعجادلةزب اإدلااةةب ا)ا)  ا3رتللاالااةةب اعدرصيشاحيق االا)
بتتبعج امذ اعدث د اا(bا-14ا-3عد ي ا)ا ا)عهرتو  اعدتصايا ادةو اعدا  ر(اا3اةةبح اعدر اي ابع ا

ا اتص  ش اقلا  ا اعدا ية  اضال اثي  اعدا ل ات رج ا)ب دح  احاةةب  اعدارتوع  اعد بعر  تلاا)  ا3تل
 .ا ا  اعدا للعترصو اقلي



ا

ا
 (: أنفاق مشاة بدون أدراج أو بأدراج ذات ارتفاعات قليلة14 -3الشكل )

a- م أو أكثر3ارتفاع الردميات 
b- م3ارتفاع الردميات أقل من 

 مداخل جانبية-3أرصفة المشاة على طرف األبنية , -2حدود األبنية , -1
 مشاةنفق -6حارة مرور المركبات , -5أرصفة المشاة على جانب الشارع , -4

 مواقف وسائط النقل العامة -8أدراج لمواقف وسائط النقل العامة , -7
 أدراج الى مواقف وسائط النقل العامة-11أدراج للوصول الى منسوب األرصفة االساسية , -9

 درج جانبي قليل االرتفاع-11
ا

 :(15ا-3عد ي ا)ايا    ار اي ياجةراطري اةي رعيرقي ااةو ادلا  را  احع اعدث هياةص  شا
ا



 
 (: نفق مشاة في ردميات جسر طريق سيارات15 -3الشكل )

 
 :مع أدراج  ذات سطح مائلأو  بمداخل ذات سطح مائل فقط,أنفاق المشاة  -6

اةتقي اربااةثة ارباالتشابتةتت  ااتيبلاتللا ي ق اثي ايايلاتةويذاعدةطب اعدا ةل احع رار ي  ا 
اعدةو االاعداع قيلا اعدت اتةتت  امذع اعهةبع ا  اث  اي ةيا ريث اعدا  ر اراترح ياارام يبارمذ 

يا: ار ي  ا(اعدذوا16ا-3اايا ا  اعد ي ا)عهطو  ايحيرراةةحي ا)قر ا براعدثض ة ابعدارعيزاعدصثي (
اا ة ارةو  اعدا  رااراا عت اح ي 

 
 [3]اا : نفق مشاة بمداخل ذات سطوح مائلة(16 -3)الشكل 

a – , رامب مستقيمb – , رامب باتجاهينc –رامب قوسي 



ق ا ازبعي ايتطل ااة ث يايحيرراإلبالااة ب،امذعاعدتصاي ارة ابالاعم اعةبع اعدرعاح يا)عدرعا اعداري ا(لا
 (ال17ا-3)ايا اعد ي اراة ابرعث ادلا  رااادية ايعتحراري:راع ةي اتري ااراعد رجا)ث عة اعتطو  ابابيرم ا(

 
 [3]اا (: رامب مركب17 -3الشكل )

a- , مسطحb-مسقط جانبي 
 درج بين طرفي الرامب-2مسار الرامب , -1

 ساحة-5درج , -4درابزون , -3
 رعا اا عت اةو اايبة االا رجات  وابا(18ا-3)بيحيلاعد ي 

ا
 [3]اا وأدراج عادية (: نفق بمداخل على شكل رامب18 -3الشكل )

 
 أنفاق المشاة ذات المداخل المغطاة : -7

يةوذاتة اابعقشابة ةطاعدةق اعدع ا اباتللاعدطر اتج راعإل  رراإدلاعديلو اعديحيررادتاطي اا عت اعتةو  اثي ا
ا.اعدجبي بديةم اتؤالادلا  راثا ي اريحراالاعدعبعا اتتطل ااة ث ايحيررااديبةم عدحعي راالاعداة ط اعدةيةي ا

  :أنفاق المشاة ذات المداخل من األبنية المجاورة  -8
  اةلجيادا: امذعاعدث اإا اديبلارث امذ اعتحةي اذعيارماي ايحيررادلا  رابتةتقط ارت ع عايحيررااةم اربا

تةوذاحي رعجااتع ية اااتة ا اييبلاتر اعترصو ابابزعرراعدا  راهاتةاحاحتةويذاعدا عت ا  اعترصو 



تيبلات  را  اعدط ح اعترض اااعقتضياعدث ج ادتقلي اعداة ث اعدا ابد االاعتحةي اإلبحر عيااتق حل ا
لاتعذراذداايايلارلاتي ابلا  اعدقحبااتةتت  اريض ادرحطات رارحةي ات حع اإل عررابعث رادتجة اتربجبع 

اةوحاع اضال ايتةقلبل اعدذيل اإلعدا  ر ااإدل عرر اثي اتتارترايتل  اعد بعر  االاتحر اعدطريق  وشامذ 
ا-3اايا ا  اعد ي ا) عرر  اعد بعر اعداثيط ايا اتب راعدرعث ادلا  راعدذيلايقص بلاتلااعإلاز ث  عإل
ايا: اةو اا  راا عتل االاعتحةي اعداج برر(اعدذوا19

. 

 
 (: نفق مشاة مداخله من األبنية المجاورة19 -3الشكل )

اقحباعتحةي اعداج بررالا(اا ت اةو اا  را  20ا-3يا ايبضحاعد ي ا)

 
 [3]اا(: مدخل نفق مشاة في قبو األبنية المجاورة21 -3الشكل )

 مساحة فاصلة ثانية-3مساحة فاصلة , -2درج يصل الى الرصيف , -1
 ممرات تحت-6نفق مشاة , -5درج مع ساحة يصل الى الرصيف , -4

 كشك بيع-9أماكن تخديمية , -8و7البناء على منسوب القبو , 
 أماكن-12أدراج على األرصفة, -11أماكن للوحات اإلعالن , -11

 طرف الرصيف-14حارة مرور المركبات , -13تصريف المياه , 
 
 



 : بإتجاه واحد أو إتجاهيين أنفاق المشاة ذات األدراج المتحركة -9
تةتت  ا  اث د اي ةياعدا عت االاعتحةي ارباعداثط يااييبلاعدع ا اعدث ة ا  امذعاعإلتج  امباتا اعدةو ابا

اتي رعياعدا  رايحيررااإذع ا.يا اتةتت  اا3ي لاعدعا ا<ااإذععةتت عام اضربري ا هاعدرصيشاارحع  ي ةيابزعرر
الاق ررايحيرراتللاتصريشاتي رعياعدا  راثبعد اادم دا اثي اتوض امذ اعدةبتي االاعت رعجاحتعري ااحتةا
اتةتت  ااراعت رعجاعدع  ي اثي ااعت رعجالااريحرا1.5 ا ااريث ا اعه رعجاعديمرح ةي اايلو اباديةم  عد: حت امذ 

دع  اإت ق اثري اعدا  را  ا ترعياعةقط  اعدتي راعديمرح ة اربات  ا ترعياتيبلادلصعب ااايةوذاري:راالا رجا
اعدصي ة .

 المستويات:  متعددةأنفاق المشاة  -11
عدث د ايايلاتاريراجز ايحيراالاتي رعياعدا  راعدذيلايعحربلاعد  ر اح ي ااريحااب بلاصعبح ا ب ا  امذ ا

ةو اعدةي رعيا يا اتاراتي رعيارترااالاعدا  راتحراعةو  اا  راابعزي اهةو  اعدةي رعيابتحرزاد ية اا يل ا  ا
عيا إذعاي لاتي راعداريح ياعداةعطشاذبااة راعدا  رااراعداة رعياعداةعطو االاعدةي راامذ اعدث د ابم اتق طر

را اإذعاي ةياعهةعط   يابزيرراحثي اتيبلاةق طاعدتص   احيلاتي رعياااابزعرراضعيو ا  دث اييبلااقحبهاباج ي 
بقتم اةثلااضطربلادتةويذارةو  ادتاريراعدا  راب  اي اعإلتج م يادتي رعتم اااعدا  رابتي رعياعداريح ياي:يررا

ذداايااارلايؤ وامذعاةو اا  را ب اةو اعدةي رعياإدلاا اعتةو  اعدعا اعديحيراعدة ج اتلاتةويذبالاةلحي يامذ
ابمبارارابيرااربب ا ي ادألةح  اعدت دي لزي  راطب اا تل ااعدث ا  احع اث هت اإدل

بعدتيتي ابعدت تي اع اعداة  ياعداةتثي اإزعدتم ابزي  رايحيررا  ايلو اعدثورايايلارلايتبعج ا  اعداةطق اح -1
  حي ياعدتا ي .دابعدتع ي ازعث عإلاتتا  عض   ادزي  رايحيررا

اا ت اعدةو .احزي  راطب اعدعق اعدطرقي اعدت دي اح ي اهايةاحام االقرحا-2
يحيلا(اعدذوا21ا-3يا ا  اعد ي ا)اعدة ث ابتاريراةو اعدا  را ب اةو اعدةي رعيازي  راإرتو  ابادتج بزم ايايلا

اةو اا  راحة ث ااريزي اتللاتق راطرقي احاةةبحيلا رب ا



 

 [3]اا (: مشروع نفق مشاة بساحة مركزية على عقدة طرقية بمنسوبين21 -3الشكل )
 منسوب السطح-3مداخل لساحة النفق , -2نفق المركبات , -1

 مداخل الى المترو-4
بمة اةةثت جاثتا ات رعجااا9 ا=<  تاريايلاتةويذاةو اعدا  راتثياةو اعدةي رعيااا ايص اإدلامذ اعدث د ا

 اتثري ادلصعب ابعدمحبط
 يحيلااجابت ارةو  اا  راتثياتق راطرقي احاةةبحيلل(ا 22ا-3را اعد ي ا)



 
 [3]اا (: مجموعة أنفاق مشاة تحت عقدة طرقية بمنسوبين22 -3الشكل )

 

 نفاق المشاة:أل  الهندسية الرئيسية المكونات 3-4-2
ادذداا إلالإ اعدعحبر ابديلاديحاتللاثة  اةمبد  ادلا  ر اعنال اعدتارير ام  اعدا  ر اداع حر اعتة ةي  اعدا ي 

اعدذيلا ادلا  ر ابعها ل اعدرعث  اعهتتح ر احعيل اجايعم  اتيتذ ايج اعل اعدةولي  ادلاع حر اعدرةيةي  اعدعة صر تصاي 
اةيةتت ابةم .

رتو  اعد رج ياإ  اث  اعقتضياعدضربررادم ابيذداااح يا رعجابعدرعم اتر اعدةو ابعتاعدايبة يم امذ ابالاع
اعطرعشاعد  را احيل اعدبعج اارعت تم  ادلاة   ي اعد ةي  اعدعر اعإلبعدث ب  ابيذدا اعهةو   ابا عت  ادلةو ا  ض   

ابراعدت اتت  احيرابيبدح ياعدم تشاببيرم االاعتعدت ا ياعدع ا ايلبث ياعهت ة يابعي  اابارعيزاعدادتب ير
ا  اث  اةاثياعدحةي اعدتثتي ابعداة ث يابي ةياعق اتم ااج ي ات اي ابعقتص  ي .اعدا  ر

ا
ا



 عرض نفق المشاة:-
م ا  اتث ي اتر اعةو  اعدا  رامبابزعرراتي رعياعدا  راعدتصاياي الاعدع ا اعتإعدا  راعدعلبي ا اع حرا  ايا ا

دت اتةتت ا ا  اعدبقياعدرعملابتصعي  احع ا اعدةاباعداةتقحلي ابعدت ايت اعدثصب اتليم احع اعجرع اتع ع ادلا  راع
عداةتقحل ابذدااتحراعدعاراعدت ا اعداقتر ادلاعحراعدةول ابيت اذدااحتقةي اعديب اعدلا ترعيازاةي ايت اعهثص  ا

عداتبةط ايج  اعدازعرراإدبعث رارحراة ت اعباة ت ابالا: الايت اعدتع ع ات  ا ترعياات ثق اا راعدوترراعي اي يم
وترعياعدزاةي اصايررايلا اة ايلا اي ةياعدإدلاررا  اة ت اعدذربرابتج راعه  ررادتلااعدوترعياعباعةتةت جاعدازعرا

 ارا ا1اثي ايؤتذات  راتر اةلاااربراعدا  رااري:را ق ثص  ا ابيلا اي لاعإلرقةثرعشاعداعي رواي لاعإل
اح ابيذدا اعدا  ر اةير احةرت  ا تتعل  اعدتارير اق حلي  اعض    اعدا  ر اةير ابعدبقيااإدلازعرر اعدةو  ااةطح ايب 

ابعديربشاعداثيط .
ا اية ة اصايراارا  راعدا تاررا اةرت اةيراعدا  را م اتتعل احعبعا ااتتلو اةذيرااةم  ببضراعدطري ا ا 

لاإقليل ا ايبلابزعرراتي رعياعدا  رام يااراترح ياعهطو  اا عة ا ات اق اهاية ة ايح راعدةلابعتعد  اربعدةلا
ااي  اعدت ايري م  ايةيراح دةرت  ا راةم  اتز ع ابزعرتم  اتة ا  ابعدي:   اثي اإا  اح دازعرر لاعدةرت اتصححااتعلق 

تتة قااعدةرت ااراعز ي  اعدازعررا  دع ق احيلاعدةرت ابعدازعررام ات ق اتيةي ابيايلاعتتح راعدا  رايةيربلا
ااإذعح ي اثرا اعدث د اتيبلاعدةرت ا)ا2/  تاا1ي ةياي:   اتي راعدا  ر ذع(ي /ة ا5-4ب  امذ  عز ع ياابع 
اتةتاراعدةرت اح دتة قااارازي  راعدي:   ا4-3تةتو اعدةرت اعدلا)ا2 تا/ ا2عدي:   اعدلا (اي /ة ابميذع

)عدةرت ااتة م اتصححاعدةرت ا ح ااع با ادتي رعياعدا  را2 تا/ ا10ثتلاحلبغاعدث اعهتيا ادلي:   ابمبا
ا.اعدصوري (

 تا/ة اا2000 ا1بح داثصل ايايلاعتتح راق حلي اتاريراةلاااربراعدا  را  ااع حراعدا  راعدةولي اترض ا
اا[3]اا اال اربذدا اال ارا  اعدذربر اة ت  ارج  اعتتح رم  ا يايل اعدازعرعي ااتبةط ابيايلاا1500ج   تا/ة 

اث ااعدث دتيلاثة اعدضربرعياعدتصاياي ابعهقتص  ي ا.إاي اتللاعدتص
ا)اةو  رتر ا اي دت د ل ام  ا يبت  اعهي:ر ا4-6-8-10-12عدا  ر اداةطق ا(  ااةطق  اتتتلشاال ارل بيايل

ار اعدات ث  اعدعر اعتبثة اعتحع   اصارواتا  ات  ر ا يؤتذ ادأل3ةو  اعدا  ر ا عت اعدا لاارا ا  ةو  اعداق ا 
ادلازعرعيا  اتلااعداة ط عدا لا الاعداايلاعدتة م احذدااات رج ااتتلو ااحي ي  بذداااابذدااتحع  تصاياي 

ادلا  را قطادتاريرالاعدعر اعدة ح امباعدعر اعدتت يا ارقطراعباصة بقي ااابتج راعه  ررايعح رعيا عةري اعدا
  اث  اي لاعدةو ايةتت  ا قطادا ي اتيايلاعداربراعنالادم ارا اإذعاي لادلةو ات ا يارترااالاعداتبقرارلا

ادلا  راالا جحيازي  راتر اعدةو ات ة يا عة م اباتعلي ادبث ياعإلدةو  اج رعلاعتاي ةتت ع ة  ط يايؤ يم 
ااي اهايعي ا اعذعاي ةياتلااعدلبث ياالاطر يلابذد2ذعاي ةياتلااعدلبث ياالاطرشابعث اعباإ اا1حاق عرا

باري  ااحيرارلاتق  اريا ايايلاااربرادح ق اعدا  راضالاعدةو ا  اتلااعدلبث ياثري اعدارعدا  راتة اتبقوم ا
ي لادذداا  ة رااإذعثتلااث ياتج ري ابت اي اضالاعدةو ابذدااثة اعداة ث ياعدات ث ابثة اابقراعدةو ا

عدةو ااة   إة ةي اعدت ات اعدا  رابم اعدا ي اعتاقتص  ي اتللاعلاهاييبلاذدااتللاثة  ارعث إاربتت ياي ا
ثي لاق اهاييو اض  ي اعداتبقع اب  احع اعتازعرعياعإلح ي اي ة اعدجلم ابتة م ايج ازي  راتر اعدةو ارالا



اتبةعيا عةرراعدت ا ياعدت ااة ث ااريزي ادلا  راح هاالاتعري اعدةو اإلق ا تعري اعدةو ابةلجياتة م ا إذع
ا.يؤ يم اعدةو 

ا
 النفق: أدراجعرض -

ابزعرعي اتر اعتاتث   اعدتصاياي  اتي رعياعدا  ر اتارير اق حلي   ا1الاعه رعجاحعر ااةلا رعجاثي اتعتحر
ح دازعرراعداتبةط ا يت اثة  اتر اعد رجاحتقةي ابزعرراعدا  راتللاق حلي اتاريرامذعاا[3]اا تا/ة ا1500

ا ا  ارث  ات اتةويذا رجابعث ادي اا ت ا( ا  ا2-2.5عدةلااب  اعواث د ايج اعهايق اتر اعد رجاتلا)
ايايلاتقةي ا ايتبزتبلاح ي ااةتي احيلاث  اتةويذا رجيلادا ت ابعث اتة م  عدعر ابذدااح تتح راعلاعدا  ر

تارراتي رعيايحيرراالاعدا  راح دقر االااثط اايترباربااتجرايحيراث ااعدجم ياإ  اث  اي ةيااإهّاعد رجيلا
جب ارباباباابعقشاث   يات ا اراةبع اتج ري ابابهياب براةيةا راربزاتعلياي االاج اع يابا عرحايعاراربا

بذدااحاي اا ةيتذا  امذ اعدث د اعدازعرراعدثقيقي ادلا  ريحراالاعدا  رارت ع ارلاعداة  ياعدت اتةتقط ااببيرم ا
اتث ي اتر اعد رجاالاي اجم ياذدااعدا ت .

ا
 نفق المشاة:ل السطح المائلعرض -

ثي اتور ااض  ي ا  اعهةو  ابديةياضربري ا  اجايراعهةو  إلاعدرعاح يام اتة صرارتج راعه  رراح عي ا
اعدث ج ادلرعا االات ام  ايوضلبلاعةتت ع اعارل دياعدتج ر اارذاطحيع اعدا  ر  رعجابديلا  اتعبل اعدا  ر

ا اعتث هيااث  ر ابذداا   اعدرعاح ياضربري  اترح ياتيبل اعهام ياار اال ايحيرر اةةح  ايةتت ام  اعدت  ةو  
ب براعدرت ي اعدصثي اثي اةثت جادم االاعج ااعهطو  اقر ا براعدثض ة اا: اعباقر ا براعدعجزرابعدا    

تةق اترح ياذباعهثتي ج ياعدت ص ابديلارب اذداا و اي:يراالا ب اعدع د اعداتثضرراهايت اعبو  اعدرعاح يا
[ا3]اا تا/ة ت ا1750اثي ايث  اتر اعدرعا اح تتح راق حلي اتارير ام ااتبةط احيلاعد رعجابعهةو  اعوا

 تا/ة ت االاعج اعدازعرعراعداتبةط ابح واث  ايج اعهايزي اتر اعدرعا اا1375باالاعج ابزعرراعدذربرا
( ابذدااثة اطري اتةويذاعدرعا ابزعبيت اببضع اح دةةح اد  رعجاثي ايايلاعهيتو  ا2.75-2عهتيا اتلا)

عذعاي لاا( 2.5-2 اعذعاةوذاعدرعا اح ي اابعزاد  رعجايا ايج اتةويذاة ث ياترضم اهايق اتلا)ا1حعر ا
احزعبي ااةورج اابيج اعدتةحي اعدلاعلاتر اعه رعجايث  ا بلاتر اع درعا اثي ايعتحراتر اعدرعا االتو 

 رعجابعدرعا احبعةط ا رحزبلاتة اتةويذم ايا ايج اعدوص احيلاعتاا رعجض  ي ااةتق اتلاعتإعدرعا اتر ا
اح ي اا ص اد  رعج.

ا
 ميل الدرج:-

لاعدم شاالا رعة ااي اعد رجامباتثقي اعدرعث ادلا  راا اعايلاباضربرراعدتقي احم اعذعاإ يا ا  اعداع حراعدعلبي ا

ا2.3ل1بيايلاتةقيذا رجاحاي اا3.3ل1(ة اعواحاي ا12*40ي ةياعداة ث ياات ث ابعحع  اعد رجاعداوضل ام ا)



 رج اح بلابجب اا14تلات  اعه رعجا يوض اعهاتزي اتلاارا د اتيلاعداة ث ياات ث ااإذع(ة ا14*32)اروّا

اعدا  را.اعدلاتع عةترعث اثي ازي  رات  اعد رج يايؤ وا

 تصريف المياه:-

ا اعد رعج يابعد  ثطاايب اق رم  ايج اعتط   ابم ات  ا15دتصريشاعداي   ام ا  اعدلاقضي  %ابيج اعهةتح  

اعهاط راالاعدرصيشاعدلاعدةو اتحراعدا عت ابعه رعجادذداايج اعتط  اعرتو   عض   ادل  ثطااتةر ااي  

اة .6عدعلبواتلاعدرصيشاحاق عرا

%اب  احع اعدث هيايصع اتيايلامذعاعداي ادذداايايلا4تعطلاعر اعدةو اايبهاطبدي احاق عراعتيا اق ر ا

ا%ادتيايلاتصريشاعداي  ا عت اعدةو .1جعل اصوري ابعهةتع ض اتة احاي اترض اق ر ا

 ارتفاع النفق:-

عدحع اعدثراحيلااربيق حاعرتو  اعدةو اح دحع اعدضبة اضبة ارباعترتو  اعدضبة ابايعرشاعرتو  اعدةو اح دةم اعد

اعهرتو  ااربةو اجيزعلاعدح ط اععدتحليطابحيلااربتا  اعدرصشاررضي اعدةو احع ار ارلعدةقشابيج اتللامذع

ا اعدا  ر ادتارير ابدذداايج اإييبلاي  ي  اح دضي اضاة  اعدا  ر اي عر اعض   اي اه ادعلب يق امذعااهّارض   

ا  احع اعدث يااعدثرج ااراتحي لاةح اذدا. ا2 ابيايلاتقلي امذعاعهرتو  اعدلا2.3عهرتو  اتلا

رضي اعدةو ابحيلااص حيحارتة م ايعتا اعهرتو  اعدثراحيلااة ررا  اعدةو احبعةط ااص حيحااعلق عإلايذعاي ةرا اإ

صارواحيلاعراعه  رراعدلابجب اتثقي ااةةب ايا اتج ا ا2.3يق امذعاعهرتو  اتلاارّهاة رراعداعلق ابيج اعإل

ارضي اعدةو اثرص اتللارعث اعدا  رابذدااتحراتقلي ات  اعد رج ي.راةتبااعد  ر ابا

ا احيةما  اي  ي  ااة    ايج اترا ادل  ر  اح دةةح  اعدةو  اا ت  اابعزي ابحثة ابضعي  اعدةو  اا ت  اييبل  عة ا 

بيوض ااابعد عتل ادلا ت اعدرصيشة احيلا75اترضم اهايق اتللا ارعد  ر اتة م ايج اتراا ريث اادطرش

بدتيايلاعدعحبراعنالابعداريحادتي رعيااايلاذدااإلار( ا4-3بيحع اتةم ا)ادلرصيشبلاا ت اعدةو اابعزي اييارل

ااعدا  راعدذيلايت حعبلاةيرم اتللاعدرصيشابح ي اابعزاداثبراعد  ر اروادتي رعياعدا  راعدذيلاهايةتت ابلاتل

را ا ريث االاعدرصيشاح ي اهايعي اثريتم اآتذيلاحعيلاعإلتتح راترااتةويذاا ت اعدا  راعداع حرايج اتلية ا



اارراتي راعدا  راعدذواهايةتت  اعدةو ابيت حراةير اتللاعدرصيشا تثة احة  عاتللابزعا  امذ اعد ريث اتلارحع

  اث  اي لاا ت اعدةو اثتلاح عي ااةثة اعدرصيشاق اةلجيا  احع اعدث ياإدلازي  راطب اعدجز اعداةتقي ابا

ا .ا5اة اطب امذعاعدجز اعداةتقي ايج ارّهايق اتلقريح اا

تللا ا7يا اتج راعإل  رراإدلابجب اإحق  اا ع اعدةو احعي رايو ي اتلاابعقشاعدةق اعدعابا احاة   اهاتق اتلا

اعدذيلايةتيربلابة ةطاعدةق اعدع ا .عهق اي اهاتعي اثري اعدا  راعداتجميلاعدلاعدةو اعدري  ا
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ثص ةي ابذدااحاي اتث ي اا ااإاربقح اعد رب ا  اتث ي اابقرااع حراعدا  رايج اعدقي  اح رعة اتثليلي ااي عةي ا

ابعت اببزعرر ااعطي ياعداتططاعدتةييا ادلاةطق  ابيذداا رعة  اعداعحراالاجم  اا: امذع ادتةويذ اةيراعدث ج  ج  

تي رعياعداريح يابعدا  رابعا يلاباة ةي اعدتا ي عياعهرضي ابالا: اعقترع ات راثلب ابعت ع اتق ريراتلاي ا

ث ااايلاالاي   اعداة ث اعدت اي ابعدتةويذي ابعهقتص  ي احاي اعةتت  اعدث اعها: ابعدذوايثق اعدم شاعهم ا

دلا  راب  اعق اعديلشاعهقتص  ي اا اعايلابيت اذدااتحراا  اتالي اتةيي اعداربرابمباعداربراعنالابعداريح

ات راارعث ل
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اربحبعةط اعه ت اا)عدارعقحيل(اارا اح ةتت ع اعدعةصراعدح روا قطيت اتث ي ابزعرراعدا  راح دع اعداح  رابذداا

ا ارحبعةط  اعداؤتاياح ةتت ع  اعدع  ات  ارجمزر اعدتي رعيايا  ادمذ  اعدارعقحيلايز ع اارلبتبا تييي اثة اعدازعرر ت  

اا ابعداريح يابحزي  ر اتي رعياعدا  ر اعدارعقحيلاحزي  رابزعرر اي لات   ا يلا  يحراي ةياعدةتيج اعهثص ةي ارث برم 

اي:را ق .ر

اعدتق طع يا امذ  اتبضر اتق طع ياعدطر ابيت  اارعقحيلاتللاي  اعداح  راحبضر اعدازعرعياح دع  اتث ي  ثي ايت 

ا.اة ة ايرعت اطحببرع ي اعداةطق بعداع حراتللااتططاحاقي حا

ض   اإعدا  راعدذيلاياربلاتللاعدرصيشاابدتقلي اةةح اعدتطيايقب اي اارعق احع اجم ابعث را قطاثي ايت ات 

اعدع ا ايت  اعد  ر  اتحبر اعدرصيشا بل اتلل اةيرم  ايت حعبل اعدذيل ادلا  ر ابح دةةح  اعد  ر  ايعحربل اعدذيل دلا  ر



ح دث د اعدحةيط االاقح اارعق اعباري:رارا اعذعاي لات  اعدا  راعدذيلايت حعبلاةيرم اتللاعدرصيشايحيرا إلا

ات  م ايت اتث ي  احبعةط ات ق ايا ا  اعد ي ال

                                (3- 1                                )2Nt=N3+N4-N 

Nt-ات  اعدا  راعدذيلايت حعبلاةيرم اتللاعدرصيشا بلاعةتعا  اعداعحراا

N3روات  اعدا  راعدص  راعدلاعدةقط اعدا ربة ااا4ا3  اعدا  را  اعدجم ياتا-ا4اN2ت  اعدا  راعدبعر االاا

اعدةقط اعدا ربة .

الاعدة ت اعدة حع اات  اعدوترراعدة ط ادتي رعياعدا  راب  اربل اعدحل علاتعتحرامذ اعدوتررااثي ايت اعدع ات  ر

ات  اا راهاتق اتلا: : اعي  .بهاييتولاح دع اديب ابعث ابيوض ااصح ث ابثتلاعدة حع ااة  عا

اة ر ابعدا ت اباثط ياعدقط رعياتة م ابتة ا اييبلاابقراعدع اقريح االارا يلاتجاع يايحيرراي دةيةا ابعد

اةي  اتا امذ اعها يل.عدحرة ا اعدزاة ادرحطاعدع اارااعر  اب رعة ااعطي ياتبعتراتا امذ اعداة  ياديج ا

تللاعدازعررات  اعدع ا: اتةي ااربيج اتقةي ا ترراعدع اعدلا ترعيااتة بي ااا ايةاحاحا ثي اعدتايرعياعدت اتطرا

ا.ادتي رعياعدا  رة حامذ اعدةت ة اتثة اعدازعرراعدعيالاعداة بي ادلازعرراعديحرااربتللااعدةت ة ا  اج عب 

ا.دجايراعدوترعياعدا ربة ااقةبا اتللات  اعدوترعياعيالعدازعرراعدا اعدازعرراعداتبةط ا تة بوااجاب ار

اإ اتلل اية ت  اعدذو ادلابعقشبعتار اح دةةح  اعدا  ر اداع حر اعه ض  اعداي ل اعدع إامبايج   ااجرع  قر اعداي عة 

اابعقشاعدةق اعدع ا .

بيذداايج اتث ي اعد ريث اعدعاري ادلا  راالاعهطو  اعباعداةةيلاببيرم ابجارااعلبا ياتلابزعرراعداريح يا

لاعقتضياعدضربرراذدااثي اتةتت  اي امذ اعداعطي يادتث ي ااي لاإتللاعد  ر اعدرةية ابعد بعر اعدورتي ا

ا رعج .رحع  اربااعحراعدا  رابترض ا
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يا ا  اجايراعد رعة ياعدتصاياي اعدمة ةي اهاييتولات  راح داعطي ياعدث دي اح اهح االاعتذاتبعا ات راحعيلا

دلعية اعدا ربة اعهتتح راعلاالاجم اعدعبعا اعدحيةي اعدت اتاياحم اعد رعة ابعدت اتؤ:راتللاعدةت ة اعهثص ةي ا

 عللاةحي اعدا:  ا إلات  اعدا  را  ا ص اعدصيشايتتلشاتة ا  ا ص اعد ت  اتابا ابيذداا  لات  اعدا  را

احيلايتتلشاحيلااةطق ابعترااثة اطحيع امذ اعداةطق ا ع  اعدا  راقر اعدج اع  اا: ايتتلشاعتت   اجذري 

جا دم احع ا ابعث ابمباا ايةالاحع ا اتايراعدازعررات  اإا ايايلبق ياعدعط ا ي امذ اعدعبعارابق ياعد بع ابر

ذعاإا1.3بزعررابقيا ااي:ربا  اعدبقياعترعذعاعجرواعدع اصيو اا1.1تذاقيا اثي ايياK1 ترعيااعية ابيرازا ا

ج اتراامة اات ا اآترايرمذعاالاجم ابالاجم اق ابزعررادتي رعياعدا  راابا  اعدبقياعترجرواعدع ا ت  عار

ةتت ع ات ا اةاباعدازعرراعدذوايؤتذاعابو د ابمبات ا اعدةاباعداةتقحل ابعدذوايت اتث ي  احع راطر ااةم إات  

بيؤتذاتللامذ اعدطريق ات  ادثياعدقيا اعدثقيقي اداع  اعدةاباعدةةبوادع  اعدا  راالااK2بيرازاد اا1.3ت  را

اع ابح دت د  ادلاة ير اعدت ا  اعدعار ادتي:ير اعبو دم  ابيذدا اعدت ا اجم  اعدعار اةم ي  اتة  ادلا  ر اعداتبقر دةاب

اةي اب  اعدع ق لباا ايعرشاح دطريق اعتر ي  اح تح  اعدطريق اعد: ةي اترعض ادلاة يرابيت ات   امذعاعإلعه 

                             (3- 2                       )K2=(1+e)^n 

-K2ات ا اةاباعدازعرراعداةتقحلي ا

-eااع  اعدةاباعدةةبوادتي راعدا  راا

-nاعدعاراعدت ا اعداتبقرادلاة يرابتق راح دةةبعيا

اةيتذات  راعدقيا اعتيحر.اK2بدلابعةا احيلاعدث دتيلاعداتتلوتيلا ا

ا[ل3]ااابدتث ي اعدازعرراعدتصاياي اةطح اعدع ق 

                      Np=Nn×K1×K2(3ا-3)ااااااااااااااااااااااااااا

-K1ات ا اتايراعدازعرر

K2ات ا اةاباعدازعرر



Nnاعدازعرراعدث دي اةتيج اعدع ا) تا/ة ت (ا

Npاعدازعرراعدتصاياي ا) تا/ة ت (ا

ذعاي ةياعداةطق اعدت ايةوذا يم ااعحراعدا  راد اييتا احة ؤم احع ا يج اعتتح راعدةاباعداةتقحل ادمذ اعداةطق اإرا ا

بتة احة  اعثي  اج ي رايلي اعباا لاي ال ا يج ا رعة اةاباات اةتحةلاحم تة ا اييتا احة ؤم ابثة اعداة  ياعد

ابابعقرااع حراعدا  راتة ا رعة اعداتططاعدتةييا ادمذ اعداةطق .
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امة اات رااعطي يادتث ي اعا يلاتبعج ااع حراعدا  رايج اعهتذاحم ابالاعم امذ اعداعطي يل

تت دييلاتلاتزي اعداة   احيلااعحريلااارهّاثي ايج ااعدعيالاعداةابث احيلااعحرواا  رااتت دييللعداة   ا-1

ماي اعد  ر اح دةةح ادلا  رابحثة ابزعرراتي رعياعدا  را يم اثي اتيبلاعداة   ار( ابذدااثة ا400-600)

دازعرعياعديحيرراج عايايلاعلاتيبلا ا  اعد بعر اعدتج ري اعدت اتقراتللاطر يم اعدات جراب  اعد بعر اذعياع400

ا ا  اعد بعر اذعياعدازعرعياعدقليل ارااة  ة ا  اتلااعدث د إبار ابتة م ايج اتق ي اتحريرامة ة ا200عداة   ا

ا .600تة م ايايلارلاتص اعداة   اعدلا

بذدااتلاطري االا لاعدا  رربااالا حي ااربري ايحراام  م اتيايلارعث اعع حراعداق ا اجز الاتيبلاعدريج ا-2

ابا ادلةق  اعدع ا  اعدبة ةط اابعقش اار اعداع حر اابعقر ابعترحط اعدقط رعي اباثط ي اعداترب اعدتج ري اثط ي ةبع 

ابعدث عة ابعداح ة اعدت اي اعدع ا اعداثيط ابعداج بررادلاع حراعداق ا .

عدتثي اتثبواطبرادلا  راا)ع  ريااربري اذعتي اعباعدي لارواتلااعدت اتثبوا  اعد بعر اذعياعدثري اعداةيا -3

ضالاحرة اجم اعدزاة (ابحا اعدةيراتلابزعرراتي رعياعداريح يايج اعق ا ااع حراا  راةولي اعباتلبي ا  ا

ا .14 تا/ة ت ابتر اعد  ر اعي:راالا3000ث  اي ةيابزعرراتي رعياعدا  راري:راالا

ا  اعد بعر اذعياعدثري ابيراعداةيا ايج راعدتايزاحيلاعد بعر -4



 إذعااعداريح يهاتثتبواتللاجزيررابةطي لاهاييتولاح رعة ابزعرراعدا  را قطاح اهاح االا رعة ابزعرراتي رعيا-

اعي:راالا اعدازعرر اعي:راالاا600ي ةيامذ  اعدا  ر ابي ةيابزعرر ا  اعهتج ميلااع   تا/ة اا150اريح /ة 

اتة م ايج اعق ا ااع حراا  راتلبي اعباةولي .

ا تا/ة .ا150اريح /ة ابعدا  را1000بةطي لاتصححاعدازعرعيايا ايل ااتثتبواتللاجزيرر-

الاعداة   ياحيلاعدعق اتعتحرا بعر اذعياثري ابيرااةيا ايةطح اتليم اا اذيراة حق .راإدل  ررايا اتج راعإل-

باعدا  رارالاالاجم اعداريح يإ اعدتي رعياعداةعطو اةثباعديايلابو إ يج ات  االا اح دةةح ادلعق اعداربري ر-5

اري:راالا اعديايل اةثب اتي رعياعداريح ياعداةعطو  اي ةيابزعرر ابيرااةيا اا300 إذع ابي ةياثريتم  اريح /ة 

اارعراتي رعياعدا  راح ي اآالاباريح.باةولي اإلعويذااع حراا  راتلبي اتة م ايج اتة

اح دةةح ادألبتبةترع عيابعدطر اعدةريع -6 باتلبي اتة اي اتق طرااثتا ارايج اتةويذااع حراا  راةولي الرا 

لااربراعدا  راتللااةتبابعث ااراباعداريح ياتر ياحا اعدةيراتلاعدازعررادلا  راحيلاتي رعياعدا  رابعداريح

اعداريح ياةييبلاتطرعاج عاتللاثي راعدا  را  اي اعدةرت ياعديحيرراعدت اتةيراحم اعداريح ياتللاميذعاطر .

يج اتةويذااع حرادلا  را بلاعدةيراال  رعياعداربرإبعدت اهاتةتت  ا يم ااعد بعررباعدة ث يار  اعداةت يرعيا-7

ادازعرعياتي رعياعداريح يابعدا  ر.

باجةبرادلا  رارو  ارةيوض اتةويذالالاعدا  رااعيحيرااعباث عة اتةتقط ات  رةي ارحبار  اث  ابجب اارعيزا-8

ادلامذ اعداريزااح  رر.إعداثيط ااعد بعر الا

اعهبتةتراا-9 اح   اعدازب ر اإع عي ااربري  ال  رعي ا رعة  ا يج  اعه  رعي ادمذ  اعدزاة  اعدزالاإعدحرة ا  اي ل ذع

ابديلا  احع اعدث ه ادتةويذااع حراعدا  ر اهاضربرر اتة م  اتي رعياعدا  ر ادتاريرات   ابزعرر ياعهثاراي  ي 

عدضبةي اق  رعاتللاتاريرم ابذداادضربرعياعدرعث اا  ررلاي لاعدحرة ا اعدزاة ادإلع ايوض اتةويذاا: امذ اعداع حرابا

ا[.3]ااباعدتجايرابعدتبجي اعداربروادلا  ررا لابعت
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ررابعداتا:ل احع اعدتطبعياعدة حق االاثة  اعدازعرعياعدث دي ابعدتصاياي ااب رعة اابقراعداع حراتح راعدارثل اعهتي

اعتح تتي را اداع حرعدتصاي  ااا:  اار اعدارثل  ابتترع  امذ  اإعدا  ر اتقرير اعد رت ع  ابابد اي ا  اعداعا ري  رعة 

ة   اب  اعدتصاي اعدذوات ايحيلاعدتةلة اعدزاة ادعالي ياعتاتا  اعدتقريحي اببضراحرة ا ازاة تث ي اياي ياعت

ابعدذوايثق ااتطلح ياعتإ ا بلاتتا    عداقتضي يابعد ربطاعهقتص  ي ابعداعا ري ااابو  اإا لابعدرعث ادلا  ر

اجا اعديربشاعداثيط ابعدت اا: اضالاة ةي اتة اعتتي راعدتصاي اعت ربطابعتتح رعياتث  اعدقبعت اعتابمة ا

اجا دم احا ايل لإيايلا

صاري اراعايلاعهاراعدذوايثق ااة   اةيرعداث  ي اق راعهاي لاتللاعةتق ا اعداة راعدذوايعحر اعدا  راا ا-1

ا   اي:يرعاتلاتحبراعد  ر ا بلاعةتعا  امذعاعداعحر.ةر:ة  اعدعحبراحثي اهاتزي امذ اعدا

ا-2 اعدا عت ابعإعهةتح   اعداع حتدلاابعقر اتثق ا رعجادمذ  احطريق  اتصايام  احثي ايت  اعدرحطارر ارا ض اةح 

اا يل.اثط ياعدةق اعدع ا اببيرم االاعتا يلاتجاراعدا  راالااثط يااتربابار

داع حراحثي اهاتعي اعدا عت ابو  اتي رعياعدا  راعدت اتت حراةيرم اتللاعدرصيشا بلاعةتعا  امذ اعإت  ا-3

ا رعجاثريتم اتللاعدرصيش.بعت

تتح رازي  راتر اتذاحعيلاعإلي رعياعدا  راعدت اتةتت ا ااراعتلاييبلاتر امذ اعداع حراي  ي ادتاريراتر-4

ا رعجايمرح ةي اتة اعدث ج ا.ربارطو  اترح ياعتااةطب اا ةل ات ة اثري  اةو  ادتصاي رعجا  اعتعت

زعث اإم اتا  اعدثورابعدر  ابعترق اا ايايلاالاثي ارتا  اي ا  اعدتي راحثي اتيبلاياي ياعتقتص  عإل-5

اعت اعدتا ي عي اعدتاررضي  ا   اعدتبةر اعثتا هي اارعت ر اار اعداعحر اةط   اضال اعدابجب ر اعدمبعةي   ي عياب

اعداةتقحلي .

 اعديلو ابعداض يق يادذوايقل االام راعدبقيابعدا  ابيتوعاراق ابقيااايلاعتردلاإياعدتةويذاعتتص رابق-6

اترا.رربري ادتاريراعداريح يا  ا بعر اجرع اعدتثبي ياعداإعدة جا اتلا

التذاحعيحع اتجرحتم ااراعتابع:حتياةج ثم ها ةراالاعةتت ع اا  ريرابتص اي اةابذجي ات اعجرعؤم اة حق ا-7

اجرع اتع ي ياتللاتلااعدتص اي اعدةابذجي اعداةتت ا .إعة ادي اا رب ااعطي يات ص اتور ادلاإتح راعهت



ة   اااعداع حراحثي ايايلاعةتت عام اإلحع  اعض  ي ادتلرتط  اإي ةياعداة ث ياي  ي اهاا ةراالا  اث  ا-8

ارهّات ةي اايبلاتلااعداع حراةتيبلات ا اعةتقط  ايحيرادلا  راتللاإج اتعلي ادبث يارباالاري  اادلحيرار

االابعداريحادلا  ر.ةالادتلااعداع حرابمباعدتاريراعنتؤ:راتللاعدم شاعت

تا  اتراي ادل بعر ابعدة ث ياعدت اةيةوذا يم ايباعثتا  اعدقي  احرتا  اعدصي ة اعد بري ادلاع حراربو  اإت  ا-9

اعهثتا هياعدة جا اتلاذدا.عداعحراب رعة اي ا
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 الفصل الرابع

 ريقة البحثط

 الواقع الراهن: 4-1

دا  راقر اعداعحراحع اعتتا اإلجرع اعدحث اطريق اعد رعة اعداي عةي اتحراإجرع امذعاعهةتحي لااراحع اع
اعداعحرابعدذيلاهايةتت ابل.تذاتية االاعدا  راعدذيلايةتت ابلامذعار

عدةولي ادتج بزاا يل اعدعلبي ابابدألةشا إلاا ية اثل ابرب اعثتي ج تم اعديحيررادلتبةرا  ااع حراعدا  را
عهتتة ق يابعدعحبراعنالادلا  رابحت ص اةتيج ابجب ات  ايحيراالاعدا عرحابعدارعيزاعدتعلياي ابعدتج ري اقر ا

عيابعدطر اعدع ا اا إلامذ اعداع حراية رابجب م ادبهابجب ااعحراعدةري لاعدةول اعدتق طع ياعدتطررابعهبتةترع 
ادلا  رادلا  ر اعدعلبو امة ةب اباعحر ابعداريح ي ادلا  ر اعداتتلط اعدعلبو اايةلبل اعد رعة ااباعحر اعقتصري دذدا



احرا قط عداعا عداي عةي اتللامذ

احية اعد رعة اعإلثص ةي ابعد رعةحابعدعية ياعداةتم   ل

ااالااتتلشا  تعتتية ات بعةي االادي اابقراالاعدابعقراعد: : ا)عدةري لاامة ةبااايةلبل(ا الياعد رعة ا
اق رح اعدبعقراإدلاث ايحيرااياعد رعة بث بدا ارايلاذدااااعد رعةحاعدعاري ابعهجتا تي ابعد:ق  ي ابدي اعدجةةيل

اعدبا اببير اعداةتت ايل اعدا  ر اآرع  اعةتقص   اآرع اذدااالات   اتاو  ابد  اعدا ربحااي عةي  ادلاعحر اةتت ايل
اعدعاري اي   .عد رعةحا

برعتياعهةتا ررااةتبي ياعد:ق   اعداتتلو اد اا رعةحاعداجتارابعتتا ياتللاطريق اعتةةل اعداةطقي اعدت اتعتا ا
ا قطاعإلج ح اتللاعتةةل اعداطربث اا)اةع ارباها(ا.

ا  ايت اعإلتح ري  اق  راتللاعإل  ض االا بلاإما  اعدطريق  اعة  ادالايعتق  اعدا ثي ياعد تصي   ح 
ا.عدابضب ابدلازي االاعداص عقي 

 ب يا ايل اةةعر اعهةتا رراعهةتحي ةي اعدت اةتثل اعثص ةي اعدبعقراعدرعملاداع حراعدا  را  اا ية اثل .

 استمارة استبيانية حول معابر المشاة الموجودة في مدينة حلب 

ا

اعهةتحي للة ت ا

 اة  عا7-6 اة  عا30ل3-30ل2 صح ث ا30ل8-30ل7ا
   

ااي لاعهةتحي لالاا

ا.........................................................................

ايب اعجرع اعهةتحي لال

 عدتايح عهرحع   عد: :   عه:ةيل عهث  عدةحي
      

اا ام ات  اعداع حرا  اا يةتاال

اهاعترشا-2اااااااااااااااااااااااااااا--------عترشا-1



ام ام اي  ي ابتؤ واعدت ا اعداطلبح  

اها-2ةع ااااااااااااااااااااااااااااا-1

اعيلاتوض ابجب م  

اعهتبةترع عياعدرةيةي ا-2ااااااااااااااااااااااااااوالتقاطعات  اعدعق ا-1

اقر اعدارعيزاعدتج ري ا-4اااااااااااااااااقر اعدارعيزاعدتعلياي اااااا-3

ام اتوض اعداع حرل

اعدةولي اااااااا-2عدعلبي ااااااااااااااااااااااا-1

ا

اي:راعماي ا  اتلااعداع حرلرابراعدت اتعتق م اا ام اعت

اعتا لا-2ض  راااااااااااااااااااااعإل-1

اعدةي   ا-4عدارعقح ااااااااااااااااااااا-3

اعدتقةي ابعدت اي ابعدتصاياي اجي ر ا*م اث دتم 

ا هاااااا-2ةع ااااااااااااااااااااااااااا-1

ا

ا

ا  اث  ات  اعهةتت ع ارج اتللاعهةةل اعدت دي ل

ا*دا اذعاهاتةتت ام ا 

اتةح  اعجتا تي ااا-2تةح  اةوةي اااااااااااااااااااااااااااااااا-1

ادع  اجمبزيتم ااا-4اااااااااااادع  اتب راعتا لاااااااااااااااا-3

اعتةح  اعدةوةي الاا)يةاحاح تتي راري:راالاإج ح ابعث را(اااااااااااااااااااااااا-ر



ار عراح دضي ا  اعتةو  اا-2ر عراح دتبشاالاعتا يلاعدارتوع اااااااااااااااا-1

اعتةح  اعهجتا تي الاا)يةاحاحيي:راالاإج ح ابعث را(ا- 

اتعرضيادلتثرشاا-2ز ث  اعدة   ابقياعدذربرااااااااااااااارتجة اعه-1

اتعرضيادلضر اا-4تعرضيادلةرق ات  ااربروا ي اااااااااااااااا-3

ابجب اربة خااقر  ا ي ا-6رت شاعداربرا ي ا  ابقيااتيترااااااااااااااااا-5

ابجب ايت ح ياهارت قي ا-7

اعتا لابعدثا ي لا-ج

اعدعلبي ااتثت جاإدلاتاطي ابثا ي االاعدعبعا اعدجبي اعداع حر*

اها-2 ةع اااااااااااااااااااااا-1

ا*عداارعياعدةولي اتثت جالا)يةاحاحيي:راالاإج ح ا(

اإض  را-2تمبي اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا-1

اتثي ي ارعياارعقح ابا-4را لاالاعدثري اااااااااااااااااااااااااااا-3

ا  اث د اتبع راعداارعيابحع  اجي ابتجميزعياجي رالا- 

اديحاح دضربرراعلارةتت ام ا-2ح دتييي اةيةتت ام ااطبت اااااااااااااااااااا-1

ا

احرريااا ذعايةقاااارعتة اثتلاتصححاق حل اد ةتت ع ال

------------------------------------------------------------------
ا----------------------------------------------

ا--------------------------------------عهة ا)عتتي رو(ل

ا-----------------------------------------------عدعارالا



ا----------------------------------------------عدعةبعلالا

اعدجةحالا)ااااااااااااااااااااااااااا(

 -------------------------------------------------عدامة ل

 

 

 :ةالمستقبليالدراسة  4-2

عتتامم اإلجممرع اعدحثمم اطريقمم اعد رعةمم اعداي عةيمم اتحممراإجممرع اعثصمم  ادعمم  اعدا مم را مم اعدع يمم اامملاعداثمم برا
بحت صمم اعلاعبلمم امممذ ااعدعقمم ابعدةمم ث يابعد ممبعر اعدا ربةمم ابعداقتممر اعة مم  ااعمم حراعدا مم را يممم اابعهذر اداثمم بر

ا زاةيماححمرعا عداث برابيرااةيا ااربري ادلا  راح ي اجي ابيقتصراعدتةيي ا يم اتللاع  رعياضبةي اعدي اعدتثي ا
عديحيممراامراتمم  اعدا م راعديحيممراعدمذيلايعحمربلاامملاجمم ابتمم  اعداريحم يااملاجممم اعتمراابتممر اعد م ر ااتتة ةم ها

عهتتحم راعام يلاتبضمراعدارعقم ا)عدمذوايقمب احتعم ع اعدا م ر(ادي ما اي  م اااراعتتذاحعميل  اتلااعداة ط اعداقترث ا
ا.ب  اي اعداث براعدا  رتي رياعتذر اديتايلاالاتع ع اي   ا

[ا1تث ي ارا يلاجةبراباعةو  اعدا  راحة  عاتللاعداتططاعدتةييام ادلا يةم ابتةيمي اعدامربرا]اثي اةيت ا
 رعةم ااعطيم ياعداتطمطاعدتةييام ادلاةطقم اببمزعررابعتجم  اةميراعدا م راا يم ابدمذعاتةم اعد رعةم ادابقمراعداعحمراتامي

اصث .اصرشعداي  اباعدتا ي ادلبرا يلاباةةب اعدتا ي عياعهرضي االا حي يا

  

 

 

 

 

 



 

 الفصل الخامس

 الدراسة العملية االستبيانية واالحصائية للواقع الراهن للمعابر المتواجدة في مدينة حلب 

 

 :كنموذج وحيد لمعابر المشاة السفلية في مدينة حلب السريانمعبر  5-1

يقرااعحراعدةري لاعدةول ا  ااةطق اعدةري لاقر اتق رااربري اتت  اارعيزاتعلياي ا)ة ا اعديي د ااا
م ااعد عرعبوااا زلا ح غ(ااعض   ادارعيزاتر يمي ا)ة  واعدثري ااة  واعدةيا(اعض   ادبجب ات  االاعدارعيزا

ةم اترحطاعدةري لاداةطق االاري:شاعداة ط اةي ةي اتةتقط ات  عايحيرعاالاعدا  راايا اتعتحراععدثيباي اعدت ات
اعدق يا ابعدج ي رابتق طراعدرثالااراعت ر ي .

حع ا رعة اق اياالااجلحاعدا ية اةيرعادتيرعراثبع  اعد محابعدتص   اا2005حة امذعاعداعحرات  ا
حيلاتي رعياعدا  رابتي رعياعداريح يا  اتلااعداةطق ااةتوي يلاالا ر اعدايب احيلااةطقت اث اعدزمبرابجةرا

اق ا ات رااث ياتج ري ا  اعدةو . احإت  راا ايوضلبلاعداعحراعدةول ابدإلةتو  رااة اعةت:ا ريت ريلاتلاعدا  را

ايت  ا ابه اة   اتصاي  اذب احية  اعداةطق  ا   ابدلق طةيل ادلجم ياعداعةي  اتحيل ابجيزر احوترر اعة  ة  حع ع
اعداةطق اح ي اصثيح

ة  راالاقح اعدلصباا(اييمراح دصبرا1ا-5بعد ي ا) عدبضراعدةي ادلةو ابا ابص اإدي االاترع ابع 
ابعدع ح:يلابعداتةبديل.



اا

اا

اا
( صور توضيحية تمثل الوضع الراهن للمعبر نتيجة االهمال وتبين فيه االوساخ والكتابات الالأخالقية وعدم المراقبة واستخدامه 1 -5الشكل )

 من قبل المتسكعين

ا

 العينة االحصائية وفضاء العينة )معبر السريان السفلي(: 5-1-1

عة حيراالاعدارعقح ابعدرص ابعدا  م راعدعيةي اتاية االات دم اتةيي اج عب اتقريحي اا8تاياعد رعة اتللاا اا
تت ع اعدا  راعدذيلايةتت ابلابعدذيلاهايةتت ابلااعحراعدةري لاثي اتا: اي اقيا االاعدقي اعديباي ااتبةطا

ا لاعدقي ادمذعاعديب اتحرا:ا ةي اعة حيرا ي ةياعدقي ايا ايل



اعدا  راعدذيلايةتت ابلاعداعحرل -أ

 (: غزارة المشاة الذين يستخدمون معبر السريان السفلي شخص/ساعة1 -5الجدول )

 مساءا 0-6 3:7:-03:7 صباحا 03:7-03:7 

 ـــــــــــــــــــ 51 ــــــــــــــــــــــــــــــ السبت

 : 57 1 االحد

 ـــــــــــــــــــ 6 0 االثنين

 0 07 1 الثالثاء

 ـــــــــــــــــــ 50 9 االربعاء

 5 51 : الخميس

 6 08 7: المجموع

 

ا ايةتت ابل ادلذيل اعديل  اا120عداجاب  اةةح  ارتذي ادلاعحرا10 تاا اعداةتت ايل اعدا  ر %اال
اعةتا رر.ا12=ا120%*ا10ي ةيات  اعهةتا رعيادم اا=ابح دت د إلجرع اعداق حل ابعا  اعهةتا ررا

اعدا  راعدذيلاهايةتت ابلاعداعحرل- 

اداعحرا اعداةتت ايل ابير اعدا  ر ارت ع  ايبضح ابعدذو اعدت د  اعدج ب  ات يي  اال اتاية  ااا :ل  حطريق 
الا ي ةياعدقي اي دت د ل عدةري

 (: غزارة المشاة الذين ال يستخدمون معبر السريان السفلي شخص/ساعة2 -5الجدول )

 مساءا 0-6 3:7:-03:7 صباحا 03:7-03:7 السبت

 507 567 07 السبت

 507 67: 087 االحد

 087 007 501 االثنين

 597 007 501 الثالثاء

 551 57: 507 االربعاء

 597 91: 057 الخميس

 5701 5601 5707 المجموع

 

اعدةري لاعدةول ا اداعحر اعداةتت ايل ابير اعدا  ر اا3840عداجاب اعديل اتت ع  ارتذ تاا ةةح اات 
اآرع ا2 اثب  ااةص  اعمتا اة  اديبل ابذدا اة حقتم  اال اعق  اةةح  اعهةتا رر ابعا   اعداق حل  اهجرع  اتقريح  %

عداةتت ايلادلاعحراتةم اعتق راتللاتبصيشابضراعداعحراعدرعملاالاجم ابالاجم اعترااديبلاعت ع اعدا  را
اعهةتا رعيابيراعداةتت ايلاريحراحي:يراالاعداةتت ايلاثي اي ةيا ي ةيات  ادلا  راا80  اح دةةح  عةتا رر

 عدذيلاهايةتت ابلااعحراعدةري لا.

لغير المستخدمين, ومزوعة  04و للمستخدمين  01استمارة  24وبالتالي أصبح فضاش العينة مكون من 

 على الشكل التالي:

 السفلي.(: الشرائح العمرية والتعليمية للعينة االحصائية في معبر السريان 3 -5الجدول )



 النسبة المئوية % الشريحة العمرية النسبة المئوية % السوية التعليمية

 05 56-50 0841 ابتدائية أو أقل

 :0 01-50 545: اعدادية

 50 1:-06 0148 ثانوية أو معهد

 50 17-6: 5040 جامعية

  15-67 55 

 0 وأكبر65  

 

 

 :نفق السريان النتائج ومناقشتها 5-1-2

 نسبة  المشاة الذين يستخدمون من كامل العينة: -1

عةممتا ررااداعحممراعدةممري لاعدتمم اتمم اتثليلممم اااتحمميلاا(ا92حعمم اعهةطمم  اامملاعدعيةمم ايلممم اييتلمم ابعثمم راروا)ا
حيلاعدةةح اعدعيالاالاعدعية اعدا ربة اهايةتت ابلامذعاعدةو اتةح  ااتتلو اةيت اتثليلم اهثقم  ايام اممبااحميلا

ا(2ا-5عد عةرواعداحيلا  اعد ي ا)  اعداتططا

 
 في معبر السريان السفلي (: نسبة  المشاة الذين يستخدمون من كامل العينة2 -5الشكل )

 نسبة الذين يعرفون عدد المعابر في مدينة حلب: -2
  اعدةؤع اعد ث اتا اإذعاي لامؤه اعت مت ااعدمذيلا مالتم اعد رعةم ايعر مبلاتم  اعداعم حرا م اعدا يةم ا

يو يتم ااتحيلاحيلاعدةةح اعديحراااةم اهايعر مبلاتم  م ابهاام اايو يتمم ايام اممباابضمحاح ت مي  اعد عةريم ابا اا
ااا(3ا-5)



ا
 في معبر السريان السفلي (: نسبة الذين يعرفون عدد المعابر في مدينة حلب3 -5الشكل )

 نسبة الذين يعتقدون بكفاية المعابر في مدينة حلب: -3
عدعية االاا  رااةتت ايلاببيرااةتت ايلادلبقمبشاتةم اعدةةمح ااملاعدا م راعدمذيلايعتقم بلااةطلقيلاالاي ا ا

ا(4ا-5حيو ي ات  اعداع حراعدابجب راث دي ا  اا ية اثل ا ي ةياعدةت ة ااحية اح د ي ا)

 
 في معبر السريان (: نسبة الذين يعتقدون بكفاية المعابر في مدينة حلب4 -5الشكل )

 الخدمية والتقنية والتصميمية: حول حالة المعابر -4
دمم ااعدةممؤع اعدابجمم ادأل ممت ااعداةممتت ايلادلاعحممراتمملاعدث دمم اعدت ايمم ابعدتقةيمم ابعدتصمماياي ادمم ااي ةمميا

ا.(5ا-5يا ايبضث اعد ي ا)اعإلج ح احية اة  ادلا ي ابحث ج اإلت  راعدةيرا ي اح ي اي ا 



 

 في معبر السريان(: حول حالة المعابر الخدمية والتصميمية 5 -5الشكل )

 ما هي االمور التي يعتقدها المشاة األكثر أهمية بالنسبة للمعبر: -5
ةمم اعتي:مرارمايم ادتثةميلاابعصمو ياعدةوم ابت ا تم ارام  اعدا م رايعتابراعدتم ايعتقم م اعداةمتت  احارا ا  

ا(6ا-5ابضحاح د ي ا) ي ةياعإلض  رابعتا لابعدارعقح ابعدتثي ابعدي ايرعيابعدةي   احةة ااتو بت ايا امبا

ا
 المعابر في معبر السريانالنسب المئوية لألمور األكثر أهمية في  :(6 -5الشكل )

 ما هي األماكن التي تفضل وجود المعابر فيها: -6
ب مم اعدةممؤع اتمملاعتامم يلاعدتمم اتوضمم ابجممب اااممرعياعدا مم راامملاعدعيةمم اعدا ربةمم ا ي ةممياعدةةمم ااتتلومم ا
حثة ارماي اعتا يلاابي ةياعدةةح اعتتللا  اعدعق ابعدتق طعم ياتليمم اقمر اعدارعيمزاعدتعليايم اب م اعهبتةمترع عيا

ال(7ا-5عدةريع ابقر اعدارعيزاعدتج ري ايا امباابضحا  اعد ي )

هل حالتها الخدمية والتقنية 
 والتصميمية جيدة

 %1نعم 

 %011ال 



ا
 )معبر السريان(النسب المئوية الماكن تفضيل وجود المعابر :(7 -5كل )الش

 لدى السؤال عن نوع المعبر الذي يفضله المشاة: -7
دلاعدث د اعدصثي ابعد ريث اعدعاري اإض   اإ ت اااتق رح ابرحا ايعب اذداادازعجاعتج ح اي ةيالاعإلرة ثيا

ا.(8ا-5يا ا  اعد ي ا)ادم ا  اعدعحبراةم ريوضلبلاعداع حراعدةولي اديبةم اا  ديح راا: 

ا
 (: نسب المفضلين للمعابر السفلية والعلوية )معبر السريان(8 -5الشكل )

اتحليل النتائج االستبيانية: 5-1-3

ةيت اتثلي اعدةت ة اعدت اثص اتليم االاعدعيةم اعدا ربةم اب قم  ادألةمةل اعداطربثم اعدتم اتم اتصمةيوم اب قم  ا
 دا ايل ل

 من كامل العينة:ال يستخدمون ألسباب نفسية  -1
يةمممتت ابلاا(ااممملاإجاممم د اعدعيةممم اعدا ربةممم اه%6,49عداجممم براحممميلاةةمممح ا)ا(9-5ي ثممميااممملاعد مممي ا)
 عداعحراعدةول اتةح  اةوةي 

 :هل تفضل المعابر 

 %50.5العلوية 

 %20.5السفلية 



ا
 )معبر السريان( (: نسبة غير المستخدمين السباب نفسية9 -5الشكل )

 تحليل األسباب النفسية لعدم االستخدام: -2
%اعهتمرااي معربلاح دضمي ا80%اامةم ايتم  بلااملاعديم  ابحم لا20تويم احم لاي ةياعدةتم ة اعهثصم ةي 

ا(10ا-5  اعها يلاعداةتوض ايا امباابضحاح د ي )

 
 )معبر السريان(األسباب النفسية لعدم استخدام معابر المشاة السفلية :(11 -5الشكل )

 :التي ال تستخدم المعبر ال يستخدمون ألسباب اجتماعية من كامل العينة -3
هايةمتت ابلااعدا  رابيمراعداةمتت ايلا(االاإجا د ا%53.24(احيلاةةح ا)11ا-5ي ثياالاعد ي ا)

اعداعحراعدةول اتةح  اعجتا تي 

 
 ) معبر السريان((: نسبة غير المستخدمين ألسباب اجتماعية11 -5الشكل )

 تحليل االسباب االجتماعية لعدم االستخدام: -4



يحممرا مم اذدمماايليممم اعدةي  مم اتلعمم اعدمم براعتابةمم خابتمم  لاعتيجتا تيمم احممبي ةممياتثليمم امممذ اعتةممح  اعإل
عدتعممر ادلتثممرشابعدضممر اامملاعداةمميةيلاببجممب ايت حمم ياهرت قيمم ابتجةمم اعهز ثمم  ا مم ارامم يلاضمميق اباثصممبررا

ا(12ا-5ح د ي )ا لابعدارعقح ايا امباابضحاةرق ا  ارا يلاتق ا يم اتبعا اعتبعدت ي االاعد

ا
 )معبر السريان(( األسباب االجتماعية لعدم استخدام معابر المشاة السفلية12 -5الشكل )

 ماذا تحتاج المعابر السفلية لتصبح فعالة وقابلة لالستخدام -5
(ايبضممحاحمم لاعدةةممح اعتيحممراامملاعدعيةمم اعدا ربةمم اريمم ياتلمملاضممربررابجممب ايمم ايرعيا13ا-5إلاعد مي ا)

%(ابعدتمبيممم اعداة ةمممح احوتثممم ياتلبيممم اربا023.3%(ات مممم اتمممب راعإلضممم  راعدي  يممم ابحةةمممح )45.6)ارعقحممم ابحةةمممح ا
اج ةحي ارباحيجمزراطر اي  ي ابالا: اتب رابة ة اعتا لاالاعدثري .

ا
 )معبر السريان( األمور التي تحتاجها الممرات السفلية لتصبح قابلة لالستخدام :(13 -5الشكل )

 المعابر في حال توفرها وبحالة جيدة:هل ستستخدم هذه  -6
 مم اةم يمم اعتةممةل اعداطربثمم ايمم لاعدةممؤع ارةمم ا مم اثمم  اتبع رممم ابحث دمم اجيمم راممم اةتةممتت  امممذ اعداعمم حر ا

%(ابعدةةمح اعدح قيم ارةم ادميحاح دضمربروارلاعةمتت ام ايام اممباابضمحا م اعد مي ا87ي لاعدجبع اح دتيييم احةةمح ا)
ا(14ا-5)



 
 )معبر السريان(إمكانية استخدام المعابر :(14 -5الشكل )

 

 

 :العلوي المختلط للمشاة والمركبات ميسلونمعبر  5-2

ا
 (: صورة جوية لمعبر ميسلون العلوي المختلط15 -5الشكل )

ا

ع حراتلبي ادلا  راق ا ااإجادلاريح يابعدا  راثي اد اياو اجةراايةلبلابمباالاعدجةبراذعياعهةتت ع اعداز با
احبعةط ا رعحزبلاربذدااتللا ي ا رصو اتلبي اابعزي ادث رعيااربراعداريح يا ب اعدجةرابت اعدوص احيةما 

ال(16ا-5)اع ة ايا امباابضحاح د ي 



ا
 (: منظر عام جسر ميسلون العلوي16 -5الشكل )

ةما ا رحزبلاث ي واااباا ايؤتذاثي اتيمرا ي اث ررااربراعداريح يابحجبعر ااةلااتحبرادلا  رابيوص احيا
ا(17-5تلي اقرح االاعتحةي اعدةيةي ايا اتبضث اعدصبررايا ايبضث اعد ي )

حةي اعدةيةي اابيذدااعا يلابعقي ا  ااةطق ااز ثا اح داريح يابعدا  رابيؤتذاتللاتصايا اقرح ابا صقت ادأل
تعي اتي رعياعدا  راعدت اتت حراةيرم اتللاصحثيارجزع ايحيرراالاعدرصيشاحثي ارتذيار رعجاعدت اعتارتابض

ارصو اعت

ا
 (: جسر ميسلون العلوي المختلط منظر جانبي17 -5الشكل )

شاايا ا رعجاحطريق اتعي اثري اعدا  راعدذيلايت حعبلاةيرم اتللاعدرصيشابذداادضي اعدرصيبي ثياإق ا اعتا
دلاعدجةرايا ا ر احطريق اات دو اتللاعدصعب اإد رب  اعدا  راعدذيلايجت زبلاعي ثيابضراثبعجزااع ةي اإل

ا(.17ا-5يبضث اعد ي ا)

ا



 العينة االحصائية وفضاء العينة )معبر ميسلون العلوي(: 5-2-1

اعدا  راعدذيلايةتت ابلاعداعحرل -ار
 (: غزارة المشاة الذين يستخدمون معبر ميسلون العلوي المختلط شخص/ساعة4 -5الجدول )

 مساءا 0 – 6 3:7: – 03:7 صباحا 03:7 -03:7 

 97 557 07 السبت

 67 91 01 االحد

 97 97 01 االثنين

 01 557 97 الثالثاء

 97 571 07 االربعاء

 91 501 571 الحميس

 157 601 171 المجموع

 

ا ايةتت ابل ادلذيل اعديل  اا1640عداجاب  اةةح  ارتذي ادلاعحرا5 تاا اعداةتت ايل اعدا  ر %اال
اعةتا رر.ا82=ا1640%*ا5عهةتا ررابح دت دي اي ةيات  اعهةتا رعيادم اا=إلجرع اعداق حل ابعا  ا

اعدا  راعدذيلاهايةتت ابلاعداعحرل- 

اداعحرا اعداةتت ايل ابير اعدا  ر ارت ع  ايبضح ابعدذو اعدت د  اعدج ب  ات يي  اال اتاية  ااا :ل  حطريق 
اايةلبلا ي ةياعدقي اي دت د ل

 يستخدمون معبر ميسلون العلوي المختلط شخص/ساعة(: غزارة المشاة الذين 5 -5الجدول )

 مساءا0 – 6 3:7: – 03:7 صباحا 03:7 – 03:7 اليوم

 007 067 017 السبت 

 0:7 087 007 االحد

 057 007 017 االثنين

 067 977 057 الثالثاء

 087 001 0:7 االربعاء

 067 907 957 الخميس

 8607 1::1 80:7 المجموع

 

ابيراعداةتت ايلاداعحراايةلبلاعدةول ا اعدا  ر ارتذياةةح اا14735عداجاب اعديل اتت ع   تاا
اآرع ا1 اثب  ااةص  اعمتا اة  اديبل ابذدا اة حقتم  اال اعق  اةةح  اعهةتا رر ابعا   اعداق حل  اهجرع  اتقريح  %

رااديبلاعت ع اعدا  راعداةتت ايلادلاعحراتةم اعتق راتللاتبصيشابضراعداعحراعدرعملاالاجم ابالاجم اعت
عةتا رراح دةةح ادلا  راا147ةتا رعيابيراعداةتت ايلاريحراحي:يراالاعداةتت ايلاثي اي ةيا ي ةيات  اعإل

 عدذيلاهايةتت ابلااعحراعدةري لا.

لغير المستخدمين,  021للمستخدمين و 04استمارة  442وبالتالي أصبح فضاش العينة مكون من 

 :وموزعة على الشكل التالي



 (: الشرائح العمرية والتعليمية للعينة االحصائية لمعبر ميسلون العلوي المختلط6 -5الجدول )

 النسبة المئوية % الشريحة العمرية النسبة المئوية % السوية التعليمية

 504860 56-50 014:00 ابتدائية أو أقل

 94:75: 01-50 94:75: اعدادية

 0640 1:-06 004070 ثانوية أو معهد

 5:45 17-6: :50466 جامعية

  15-67 504666 

 84:66 وأكبر65  

ا

ا

 :لمعبر ميسلون العلوي النتائج ومناقشتها 5-2-2

اا(18ا-5بالاي اعدجةةيلاعد ي )الا رعةحاتاري ااتتلو ابااالاعدا  راعداةتت ايلادبثيابجب اةةح اضعيو 

ا
 المختلط ومن كال الجنسين (: بعض المشاة الذين يستخدمون معبر ميسلون 18-5الشكل )

ا

 نسبة الذين يعتقدون بكفاية المعابر في مدينة حلب: -1
دمم ااةممؤعدة اتمم  اامملاعدا مم راثممب ايو يمم اعداعمم حرا مم اا يةمم اثلمم ااةطلقمميلاامملاعدعيةمم اي المم اييتلمم ابعثمم راروا

ا(ل19ا-5عةتا رراي ةياعدةت ة ايا ايبضثم اعداتططاعهثص ة اح د ي ا)ا229



ا
 (.ميسلونكفاية المعابر في مدينة حلب )(: 19 -5الشكل )

 نسبة  المشاة الذين يستخدمون من كامل العينة: -2

عةتا ررااداعحراايةلبلاعدت ات اتثليلم اااتحيلاحيلاعدةةح اا(ا229حع اعهةط  االاعدعية ايلم اييتل ابعث راروا)
تثليلم اهثق  ايا امبااحيلا  ااعدعيالاالاعدعية اعدا ربة اهايةتت ابلامذعاعدةو اتةح  ااتتلو اةيت 

 (ل20ا-5)عداتططاعد عةرواعداحيلا  اعد ي 

ا
 )معبر ميسون((: نسبة  المشاة الذين يستخدمون من كامل العينة21 -5الشكل )

 نسبة الذين يعرفون عدد المعابر في مدينة حلب:-3

 ميسلون/ جول كفاية المعابر في مدينة حلب 

 %02.65كافية 

 %01.35غير كافية 

نسبة الذين يستخدمون والذين ال يستخدمون من 
 المشاة في العينة

 %01.05يستخدمون 

 %02.05ال يستخدمون 



  اعدةؤع اعد ث اتا اإذعاي لامؤه اعت مت ااعدمذيلا مالتم اعد رعةم ايعر مبلاتم  اعداعم حرا م اعدا يةم ا
ا(21ا-5)اح د ي با اايو يتم ااتحيلاحيلاعدةةح اعديحراااةم اهايعر بلات  م ابهاا اايو يتم ايا امباابضحا

ا
 مدينة حلب )معبر ميسلون((: نسبة الذين يعرفون وال يعرفون عدد المعابر في 21 -5الشكل )

 

 ما هي االمور التي يعتقدها المشاة األكثر أهمية بالنسبة للمعبر: -4
لا  را ي ةيادرا ا  اعتابراعدت ايعتق م اعداةتت  ادلةو اح ةم اعتي:رارماي ادتثةيلاابعصو ياعدةو ا

ا(22ا-5ابضحاح د ي ا)عإلض  رابعتا لابعدارعقح ابعدتثي ابعدي ايرعيابعدةي   احةة ااتو بت ايا امبا

ا

ا
 (: األمور التي يعتبرها المشاة أكثر أهمية )معبر ميسلون(22 -5الشكل )

 ما هي األماكن التي تفضل وجود المعابر فيها: -5

نسبة الذين يعرفون وال يعرفون عدد المعابر في 
 مدينة حلب

 %40.032يعرفون 

 %10.0ال يعرفون 

 :االمور التي تراها اكثر اهمية في المعابر

التغطية من العوامل الجوية 
0.133% 

 %46.4األمان 

 %23.660المراقبة والتحكم 

 %40.322النظافة 



ب مم اعدةممؤع اتمملاعتامم يلاعدتمم اتوضمم ابجممب اااممرعياعدا مم راامملاعدعيةمم اعدا ربةمم ا ي ةممياعدةةمم ااتتلومم ا
حثة ارماي اعتا يلاابي ةياعدةةح اعتتللا  اعدعق ابعدتق طعم ياتليمم اقمر اعدارعيمزاعدتعليايم اب م اعهبتةمترع عيا

ا(23ا-5عدةريع ابقر اعدارعيزاعدتج ري ايا امباابضحا  اعد ي )

 

ا
 (: األماكن التي تفضل المشاة وجود المعابر فيها )معبر ميسلون(23 -5الشكل )

 لدى السؤال عن نوع المعبر الذي يفضله المشاة: -6
ض   اعدلاعدث د اعدصثي ابعد ريث اعدعاري اإ ابرحا ايعب اذداادازعجاعه ت ااج ح اي ةيااتق رحلاعإلرة ثيا

ا.(24ا-5يا ا  اعد ي ا)اديبةم اعةم ادم ا  اعدعحبر  ديح راا: ايوضلبلاعداع حراعدةولي ا

 

ا

 :اين تفضل اماكن وجود المعابر

 %46.63في العقد والتقاطعات 

 %42.10في االوتسرادات 

 %42.1قرب المراكز التعليمية 

 %02.66قرب المراكز التجارية 

 :هل تفضل المعابر 

 %23.405العلوية 

 %56.105السفلية 



 (: نسب الذين يفضلون المعابر العلوية والسفلية )معبر ميسلون(24 -5الشكل )

 حول حالة المعابر الخدمية والتقنية والتصميمية: -7
ي ةمميادمم ااعدةممؤع اعدابجمم ادأل ممت ااعداةممتت ايلادلاعحممراتمملاعدث دمم اعدت ايمم ابعدتقةيمم ابعدتصمماياي ادمم اا

ا.(25ا-5عد ي ا)اعإلج ح احية اة  ادلا ي ابحث ج اإلت  راعدةيرا ي اح ي اي ا 

 

 
 (: حول حالة المعابر الخدمية والتقنية والتصميمية )معبر ميسلون(25 -5الشكل )

ا:لمعبر ميسلون المختلط تحليل النتائج االستبيانية 5-2-3

االايةلبلاعداتتلط(ايبضحاصبرادحع اعدا  راقر ااعحرا26ا-5بعد ي ا)

اا
ا

 :هل حالة المعابر التقنية والخدمية والتصميمية جيدة

 %45.165نعم 

 %12.435ال 



ا
 (: عبور المشاة قرب معبر ميسلون العلوي26 -5الشكل )

يحراالاعدا  راهايةتت ابلامذعاعدجةرابحت ص اعدذيبرابيح راعدةلايا اتبضحالاعدةةح اعتإب  اعداق ح ا 
ا ل(27ا-5  اعد ي ا)عدصبرراعدت دي ا

ا
 والذين ال يستخدمون جسر المشاة العلوي في ميسلون(: يوضح عدد من المشاة المخالفين 27 -5الشكل )

 

ب  احع اعتثي لا:ا اا  رايصع بلاتللار رعجاعداعحراعدعلبوابيقبابلاح دعحبراعدات دشا ب اعدجةرابذداا
تحراث رعياعداربراعداتصص ادلاريح ياح هاالاعةتت ع ااةلااعدا  راعدعلبواعداث ذوادث رعيااربراعداريح يا

ا(28ا-5عد ي ا)عدعلبي ايا ا  ا



ا
 (: مخالفات المشاة فوق جسر ميسلون28 -5الشكل )

اا

اتحليل اساب عدم االستخدام للمشاة الذين ال يستخدمون معبر ميسلون: -1
اةطلقمميلاامملاعدعيةمم اةمميت اتثليمم اعدةتمم ة اعدتمم اثصمم اتليممم اامملاعدعيةمم اعدا ربةمم اب قمم  ادألةممةل اعداطربثمم ا

 ل(29ا-5دل ي ا)عدت ات اتصةيوم اب ق  اعةتا رراا147عدت اهاتةتت  ا قطاروا

ا
 في معبر ميسلون (: نسبة غير المستخدمين ألسباب اجتماعية29 -5الشكل )

 :المشاة الذين ال يستخدمونال يستخدمون ألسباب اجتماعية من  -2
يةممتت ابلاعداعحممراا(اامملاإجامم د اعدعيةمم اعدا ربةمم اه%45.5(احمميلاةةممح ا)30ا-5ي ثممياامملاعد ممي ا)

بمممم اي امم اعت ممت اابيممراعداةممتت ايلاامملاعدعيةممم اا147 ممتااامملارصمم اا67روااجتا تيمم إعدةممول اتةممح  ا
اعدا ربة .

 أسباب عدم استخدام المعابر في معبر ميسلون

 %0.05اسباب نفسية 

 %25.5اسباب اجتماعية 

 %01عدم توفر االمان 

 %42.35عدم جهوزيتها 



ا
 (: نسبة غير المستخدمين السباب اجتماعية )ميسلون(31 -5الشكل)

 تحليل األسباب االجتماعية لعدم االستخدام: -3
: اتيت اعدةي   اتلع اعد براعهيحرا  اذدااابة خابت  لاعتيتثلي امذ اعتةح  اعهجتا تي احابي ةي

عدتعر ادلتثرشابعدضر االاعداةيةيلاببجب ايت ح ياهرت قي ابتجة ااح ق اعتابرابحةة ااتق رح اتقريح ااةم 
االاعد ابعدت ي  اباثصبرر ا  ارا يلاضيق  اتبعا اعتعهز ث   ا  ارا يلاتق ا يم  امباةرق  ايا  ا لابعدارعقح 

ا(31اا-5ح د ي )ابضحا

ا
 (: تحليل األسباب اإلجتماعية لعدم اإلستخدام في معبر ميسلون العلوي31 -5الشكل )

ا

نسبة غير المستخدمين ألسباب اجتماعية 
 ميسلون/

نسبة غير المستخدمين ألسباب 
اجتماعية من الذين ال يستخدمون 

25.5% 

غير المستخدمين ألسباب اخرى 
 %52.5مختلفة 

تحليل لالسباب االجتماعية لعدم االستخدام من الذين ال 
 يستخدمون السباب اجتماعية

 %03.2تجنب االزدحام 

 %0.25تعرضت للضرب 

 %1.5تعرضت للتحرش 

 %00.2تعرضت للسرقة 

 %01.2كتابات ال اخالقية فيه 

 %54.45وجود اوساخ فيه 



اا
 (: األوساخ تحت جسر ميسلون32 -5الشكل )

ا(لايبضحاري ةزاعدجةرابعدث د اعدازري االاة ثي اعتبة خابعديت ح ياعد رت قي 32ا-5بعد ي ا)

 كامل العينة:من ال يستخدمون ألسباب نفسية  -4
عدعيةمم ابيممراعداةممتت ايلاامملا(اامملاإجامم د ا%8.15(اعداجمم براحمميلاةةممح ا)33ا-5ي ثممياامملاعد ممي ا)

يةمممتت ابلاعداعحمممراعدةمممول ا مممتااها147 مممتااهايةمممتت ابلاتةمممح  اةوةمممي ااممملارصممم اا12رواعدا ربةممم ا
اتةح  اةوةي 

 
 (: نسبة غير المستخدمين ألسباب نفسية )ميسلون(33 -5الشكل )

 تحليل االسباب النفسية لعدم األستخدام : -5

نسبة غير المستخدمين ألسباب نفسية من 
 ميسلون/مجمل غير المستخدمين 

غير المستخدمين ألسباب نفسية 
0.05% 

غير المستخدمين ألسباب أخرى 
 %20.05مختلفة 



اعحراايةلبلاتةح  اعجتا تي االا(ايتحيلادة اتب اةةح اعدا  راعدذيلاهايةتت ابلا34ا-5الاعد ي ا)
 جا د اعدعية اعدت اهاتةتت  اعداعحر.اإ

ا
 (: تحليل األسباب النفسية للذين ال يستخدمون ألسباب نفسية في معبر ميسلون34 -5الشكل )

 لتصبح فعالة وقابلة لالستخدام العلويةماذا تحتاج المعابر  -6
(ايبضحاح لاعدةةح اعتيحراالاعدعية اعدا ربة اري ياتلملاضمربررابجمب ايم ايرعياارعقحم ا13إلاعد ي ا)

%(ابعدتمبيم اعداة ةمح احوتثم ياتلبيم ارباج ةحيم اربا023.3%(ات م اتمب راعإلضم  راعدي  يم ابحةةمح )45.6بحةةح ا)
ا.(35ا-5يا امباابضحاح د ي ا)اطر اي  ي ابالا: اتب رابة ة اعتا لاالاعدثري حيجمزرا

 

ا
 (: حاجة المعابر العلوية للتغطية من العوامل الجوية في معبر ميسلون35 -5الشكل )

 

 تحليل االسباب النفسية للذين ال يستخدمون السباب نفسية

صعوبة الصعود والهبوط على 
 %33.333االدراج 

اشعر بالخوف من السقوط من 
 %66.661االدراج 

 الجويةهل تحتاج المعابر العلوية الى التغطية من العوامل 

 %21.5نعم 

 %2.5ال 



 هل ستستخدم هذه المعابر في حال توفرها وبحالة جيدة: -7
ي لاعدةؤع ارة ا  اث  اعةتا رراا147ح دةةح ادايراعداةتت ايلارواي ةياعدعية ام ا  اةم ي اعتةةل اعداطربث ا

ا%(6.8)ا%(ابعدةةح اعدح قي 93.2تبع رم ابحث د اجي رام اةتةتت  امذ اعداع حر اي لاعدجبع اح دتييي احةةح ا)
ا(36اا-5)ارة اديحاح دضربروارلاعةتت ام ايا امباابضحا  اعد ي 

ا
 انية استخدام المعابر في حال توفرت وبحالة جيدة )ميسلون((: امك36 -5الشكل )

 

 حول امكانية االستخدام في حال توافرت بعدد كاف وحالة جيدة:

اد ااعدةؤع اتلاعاي ةي اعةتت ع اعداع حرا  اعداةتقح ا  اث  اتبع رياحع  اي شابحث د اتصاياي ابتت ياي 
 (ل37ا-5بتقةي اجي را ي ةياعدةت ة ايا ا  اعد ي ا)

ا
 (: حول قابلية استخدام المعابر من قبل المشاة في حال توافرت وبحالة جيدة)معبر السريان(37 -5الشكل )

حول امكانية استخدام المعابر في حال توفرت 
 ميسلون/وبحالة جيدة 

 %23.4بالتأكيد سأستخدمها 

ليس بالضروري أن أستخدمها 
6.0% 

في حال توافر الممرات بعدد كافي وحالة 
 جيدة هل ستستخدمها؟



 سياسة التوجيه القسري للمشاة وعدم جدواها )معبر ميسلون(:-

اراعدذواد اا رعةحابعةع االاعدابعطةيلاعتم اتيالا  اعد:ق   اعداربري اعدضعيو الاعدا يل اعتربعداوي اقبد ا
  راعدجم ياعداعةي اعدلا ر اعدعحبراتللاعدابعطةيلاح ةتت ع اعداعحراعدعلبوابذدااحبعةط ابضراثبعجزااع ةي ا

عحبرابيراعهالابمذ اةشا  لاعدابعطةيلاق ابعاحتثطي امذ اعدثبعجزابعةتعالبم ادلثرص اتللاة اتم ابديلادأل
اتلل اتقتصر اد  اع تالياعتاعدات دو  اح  ااعية  اتاري  اعدصبر ريث  اتبضث  ابعد ح  ايا  ابعديح ر   ااطو  

ا(ل38ا-5عد ي ا)

اا

اا
ا

ا



ا

 (: سياسة التوجيه القسري للمشاة وعدم جدواها )معبر ميسلون(38 -5الشكل )

 

ةتت ع اعداض تشارب ااث بد او ياعدا  راتثياجةراايةلبلاذواعت(اات د38ا-5ثي ايبضحاعد ي اعدة ح ا)
دلاعداعحراالاعدا  رايتث يلبلادع  اعدصعب اإعجح رم ادلاربراتحر اح ةتت ع اثبعجزااع ةي ابديلادبثيارلاي:يرا

و اث ع اتر ا  اتلااعدثبعجزاعدث ي ي ابعدج يراا ثيت ارلاعدات دويلاالاعدا  راالا رعةحاتاري ااتتلإتحرا
عتاراعدذوايؤي ات  اةج  امذعاعداعحراالاجم ابضعشاعد:ق   اعداربري اد اا رعةحابعةع االاعدابعطةيلاالا

اجم ارترا

ا

ا:كنموذج وحيد للمعابر العلوية للمشاة في مدينة حلبجسر هنانو :  5-3

ذبا رجابعث ادي اا ت االابمبااعحراعدا  راعدعلبواعدبثي اعداتصاادلا  را قطا  اا ية اثل ابمبااعحرا
(اعدذوا39ا-5ح د ي ا) رعج ااع ةي اااطلاح دبع ا و   اابضحار ا  ااةطق امة ةبا ب اعبتةترع اباقيرا تلي ا

اببجب  اعدجبي  اعدعبعا  اال ابعدتاطي  اعت رعج ا ي  اعدعلبواابضح امة ةب ااعحر اإايحيل ا ي  ض   احع اعتبة خ
اا  ردايمرا عتل اييمرا ي اعداعحرات دي االاعد

 



  
 (: معبر هنانو العلوي موضح فيه األدراج والتغطية من العوامل الجوية 39 -5الشكل )

 العينة االحصائية وفضاء العينة )معبر هنانو العلوي(: 5-3-1

اعدا  راعدذيلايةتت ابلاعداعحرل -ار
 (: غزارة المشاة الذين ال يستخدمون معبر هنانو العلوي شخص/ساعة7 -5الجدول )

 مساءا 0 – 6 3:7: – 03:7 صباحا 03:7 -03:7 اليوم

 07 557 07 السبت

 97 581 97 االحد

 07 501 97 االثنين

 01 557 97 الثالثاء

 97 571 01 االربعاء

 557 507 517 الحميس

 101 061 101 المجموع

 

%االاعدا  راعداةتت ايلادلاعحرا5ةةح اات ارتذ تاااا1865عداجاب اعديل ادلذيلايةتت ابلا
اعةتا رر.ا84=ا1865%*ا5إلجرع اعداق حل ابعا  اعهةتا ررابح دت دي اي ةيات  اعهةتا رعيادم اا=

اعدا  راعدذيلاهايةتت ابلاعداعحرل- 

اداعحرا اعداةتت ايل ابير اعدا  ر ارت ع  ايبضح ابعدذو اعدت د  اعدج ب  ات يي  اال اتاية  ااا :ل  حطريق 
الا ي ةياعدقي اي دت د لايةلبا

 (: غزارة المشاة الذين ال يستخدمون معبر هنانو العلوي شخص/ساعة8 -5الجدول )

 مساءا0 – 6 3:7: – 03:7 صباحا 03:7 – 03:7 اليوم

 617 017 617 السبت 

 017 977 077 االحد

 077 017 017 االثنين

 017 077 001 الثالثاء

 077 017 117 االربعاء

 017 917 977 الخميس

 8077 1577 8:01 المجموع



 

%ا1 تااارتذياةةح اا14125عداجاب اعديل اتت ع اعدا  رابيراعداةتت ايلاداعحرامة ةباعدعلبوا
تقريح اإلجرع اعداق حل ابعا  اعهةتا رراةةح اعق االاة حقتم ابذدااديبلاعمتا اة ااةص اثب اآرع اعداةتت ايلا

اتبصي اتلل اعتق ر اتةم  ابيرادلاعحر اعدا  ر اعت ع  اديبل اعترا اجم  ابال اجم  اال اعدرعمل اعداعحر شابضر
عةتا رراح دةةح ادلا  راعدذيلاا141عداةتت ايلاريحراحي:يراالاعداةتت ايلاثي اي ةيا ي ةيات  اعهةتا رعيا

 هايةتت ابلااعحراعدةري لا.

المستخدمين, وموزعة  لغير 020للمستخدمين  02استمارة  445وبالتالي أصبح فضاش العينة مكون من 

 على الشكل التالي:

 (: الشرائح العمرية والتعليمية للعينة االحصائية في معبر هنانو العلوي9 -5الجدول )

 النسبة المئوية % الشريحة العمرية النسبة المئوية % السوية التعليمية

 07 56-50 004555 ابتدائية أو أقل

 064660 01-50 14116: اعدادية

 :::054 1:-06 004000 أو معهدثانوية 

 504000 17-6: 514555 جامعية

  15-67 554555 

 4555: وأكبر65  

 

 :لمعبر هنانو العلوي النتائج ومناقشتها 5-3-2

ا
 (: مدخل وأدراج معبر هنانو العلوي ويظهر فيه بعض األطفال المستخدمين له 41 -5الشكل )

 

 العينة:نسبة المشاة الذين يستخدمون من كامل  -1



حع اعهةط  االاعدعيةم ايلمم اييتلم ابعثم راروا)عدمذيلايةمتت ابلابهايةمتت ابلا(اداعحمرامةم ةباعدتم اتم اا
تثليلممم اااتحمميلاحمميلاعدةةممح اعدعيامملاامملاعدعيةمم اعدا ربةمم اهايةممتت ابلامممذعاعدةومم اتةممح  ااتتلومم اةمميت اتثليلممم ا

ا(41ا-5هثق  ايا امبااحيلا  اعداتططاعد عةرواعداحيلا  اعد ي ا)

اةةح اعدذيلايةتت ابل=ات  اعداةتت ايل/عدع  اعديل 

ا%7ا11(=1415+1865/)1865=ااااااااااااااااااااا

 
 )معبر هنانو( (: نسبة  المشاة الذين يستخدمون من كامل العينة41 -5الشكل )

 نسبة الذين يعرفون عدد المعابر في مدينة حلب: -2
عدمذيلا مالتم اعد رعةم ايعر مبلاتم  اعداعم حرا م اعدا يةم ا  اعدةؤع اعد ث اتا اإذعاي لامؤه اعت مت اا

با اايو يتم ااتحيلاحيلاعدةةح اعديحراااةم اهايعر مبلاتم  م ابهاام اايو يتمم ايام اممباابضمحاح ت مي  اعد عةريم ا
ا(42ا-5)

ا

نسبة الذين يستخدمون والذين ال يستخدمون من 
 المشاة في العينة

 %00.2يستخدمون 

 %02.0ال يستخدمون 

نسبة الذين يعرفون وال يعرفون عدد المعابر في 
 مدينة حلب

 %05.5يعرفون 

 %02.5ال يعرفون 



 )معبر هنانو( (: نسبة الذين يعرفون عدد المعابر في مدينة حلب42 -5الشكل )

 بكفاية المعابر في مدينة حلب:نسبة الذين يعتقدون  -3
ا اتلاعدةؤع اثمب اةةمح اعدا م راعدمذيلايعتقم بلاحيو يم اعداعم حرا م اا يةم اثلم ااملاي ام اعدعيةم ا ي ةميايام ار

ا(43ا-5  اعد ي ا)

 
 )معبر هنانو( (: نسبة الذين يعتقدون بكفاية المعابر في مدينة حلب43 -5الشكل )

 والتصميمية:حول حالة المعابر الخدمية والتقنية  -4
دمم ااعدةممؤع اعدابجمم ادأل ممت ااعداةممتت ايلادلاعحممراتمملاعدث دمم اعدت ايمم ابعدتقةيمم ابعدتصمماياي ادمم ااي ةمميا

ا.(44ا-5يا ا  اعد ي ا)اعإلج ح احية اة  ادلا ي ابحث ج اإلت  راعدةيرا ي اح ي اي ا 

 

 والتصميمية جيدة )معبر هنانو((: الذين يعتقدون بأن حالة المعابر الخدمة والتقنية 44 -5الشكل )

ا

 حول كفاية المعابر

 %2.222يعتقدون بكفايتها  

 %25.556ال يعتقدون بكفايتها 

 هل حالتها الخدمية والتقنية والتصميمية جيدة

 %2نعم 

 %26ال 



 االمور التي يعتقدها المشاة األكثر أهمية بالنسبة للمعبر: -5
عداةتت  اح ةم اعتي:رارماي ادتثةيلاابعصو ياعدةو ابت ا ت ارا  اعدا  راارا ا  اعتابراعدت ايعتق م 

ا(45ا-5 ي ةياعإلض  رابعتا لابعدارعقح ابعدتثي ابعدي ايرعيابعدةي   احةة ااتو بت ايا امباابضحاح د ي ا)

ا
 المعابر )معبر هنانو(النسب المئوية لألمور األكثر أهمية في  :(45 -5الشكل )

 

 التي تفضل وجود المعابر فيها:األماكن  -6
ب مم اعدةممؤع اتمملاعتامم يلاعدتمم اتوضمم ابجممب اااممرعياعدا مم راامملاعدعيةمم اعدا ربةمم ا ي ةممياعدةةمم ااتتلومم ا
حثة ارماي اعتا يلاابي ةياعدةةح اعتتللا  اعهبتبةترع عياتليم اعدعق ابعدتق طع ياتليم اقمر اعدارعيمزاعدتج ريم ا

ا(.46ا-5ي ا)يا ا  اعد بقر اعدارعيزاعدتج ري ا

ا
 (: النسب المئوية حول أماكن تفضيل المشاة للمعابر )معبر هنانو(46 -5الشكل )

 :االمور التي تراها اكثر اهمية في المعابر

التغطية من العوامل الجوية 
1.556% 

 %20.110األمان 

 %25.333المراقبة والتحكم 

 %5.333النظافة 

 :اين تفضل اماكن وجود المعابر

 %42.02في العقد والتقاطعات 

 %42.110في االوتوسترادات 

قرب المراكز التعليمية 
40.333% 

قرب المراكز التجارية 
43.222% 



 نوع المعبر الذي يفضله المشاة:-7

ض   اعدلاعدث د اعدصثي ابعد ريث اعدعاري اإ ابرحا ايعب اذداادازعجاعه ت ااة ثياعلاعهج ح اي ةيااتق رح
ا.(47ا-5يا ا  اعد ي ا)اةم ادم ا  اعدعحبرريوضلبلاعداع حراعدةولي اديبةم اا  ديح راا: 

ا
 (: النسب المئوية حول تفضيل المعابر العلوية والسفلية )معبر هنانو(47 -5الشكل )

 

 

ا:لمعبر هنانو العلوي تحليل النتائج االستبيانية 5-3-3

ايتعل اح دةةح اعداةتحية االاعدذيلا ا يا  عداعحرا ي ةياعدةت ة اتللاعد ي اعنت ااةطلقيلاالاايةتت ابلهاعا 
اعةتا ررا.ا141عدا  راعدذيلاهايةتت ابلاعداعحرارواثج اعدعية ا

اعدات دويلابعدذيلاهايةتت ابلااعحرامة ةباعدعلبواابة ثيارلاعدات دويلاالاا ايل اصبرادحع اعدا  ر ب يا 
يعيحات  ا  تلي امذعاعداعحراالاجم ابضعشاعد:ق   اعداربري ااعدذو رعةحاتاري ااتتلو ابالاعدجةةيلاعتارا

ا(.48ا-5دلا  راالاجم اعترااعد ي ا)

ا

 :هل تفضل المعابر 

 %22.002العلوية 

 %55.000السفلية 



  

  

 
 (: صور لبعض المشاة المخالفين والذين ال يستخدمون معبر هنانو العلوي48 -5الشكل )

 

 عداطربث اعدت ات اتصةيوم اب ق  ادا ايل لةيت اتثلي اعدةت ة اعدت اثص اتليم االاعدعية اعدا ربة اب ق  ادألةةل ا

 من كامل العينة:ال يستخدمون ألسباب نفسية   -1
عجام د اعدا م رابيمراعداةمتت ايلادلاعحمراا(ااملا%8.5(اعداجم براحميلاةةمح ا)49ا-5ي ثياالاعد ي ا)

 يا ا  اعد ي .ايةتت ابلاعداعحراعدةول اتةح  اةوةي اه



ا
 ألسباب عدم استخدام المشاة لمعبر )معبر هنانو( المئوية نسبةال(: 49 -5الشكل )

 

 تحليل األسباب نفسية لعدم االستخدام للمشاة الذين ال يستخدمون معبر هنانو العلوي: -2
تممممراا%اعت74.5%اامممةم ايتممم  بلااممملاعديممم  ابحممم لا25.5بي ةمممياتثليممم اممممذ اعتةمممح  اعدةوةمممي احمممم لا

ا.(50ا-5ح د ي )ا يلاعداةتوض ايا امباابضحاي عربلاح دضي ا  اعت

 
 )معبر هنانو(األسباب النفسية لعدم استخدام معابر المشاة  :(51 -5الشكل )

 

 نسبة الذين ال يستخدمون ألسباب اجتماعية من المشاة الذين ال يستخدمون معبر هنانو: -3
هايةمتت ابلااعدا م رابيمراعداةمتت ايل(ااملاإجام د ا%53.24(احميلاةةمح ا)49ا-5ي ثياالاعد ي ا)

ا.عداعحراعدةول اتةح  اعجتا تي 

توزيع نسب اسباب عدم االستخدام للذين ال 
 يستخدمون

 %0.5ال يستخدمون السباب نفسية 

ال يستخدمون السباب اجتماعية 
56.12% 

 %01.63عدم توفر األمان 

 %42.23عدم جهوزيتها 
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يخافون السقوط من 
 %12.5االدراج

يجدون ضيق في الصعود 
 %45.5والهبوط على االدراج 

تحليل االسباب النفسية لعدم االستخدام من الذين ال 
 يستخدمون السباب نفسية

تحليل االسباب النفسية لعدم االستخدام 
 من الذين ال يستخدمون السباب نفسية



 تحليل األسباب اجتماعية لعدم االستخدام للمشاة الذين ال يستخدمون معبر هنانو العلوي: -4
يحممرا مم اذدمماايليممم العمم اعدمم براعتعدةي  مم اتابةمم خابتمم  لاعتيجتا تيمم احممبي ةممياتثليمم امممذ اعتةممح  اعإل

يت حمم ياهرت قيمم ابتجةمم اعهز ثمم  ا مم ارامم يلاضمميق اباثصممبرراعدتعممر ادلتثممرشابعدضممر اامملاعداةمميةيلاببجممب ا
ا(51ا-5ا لابعدارعقح ايا امباابضحاح د ي )ةرق ا  ارا يلاتق ا يم اتبعا اعتبعدت ي االاعد

 

 )معبر هنانو(األسباب االجتماعية لعدم استخدام معابر المشاة  :(51 -5الشكل )

 :لتصبح فعالة وقابلة لالستخدام العلويةماذا تحتاج المعابر  -5
(ايبضممحاحمم لاعدةةممح اعتيحممراامملاعدعيةمم اعدا ربةمم اريمم ياتلمملاضممربررابجممب ايمم ايرعيا52ا-5إلاعد مي ا)

%(ابعدتمبيممم اعداة ةمممح احوتثممم ياتلبيممم اربا23.3%(ات مممم اتمممب راعإلضممم  راعدي  يممم ابحةةمممح )45.6ارعقحممم ابحةةمممح ا)
ا ة اعتا لاالاعدثري .ج ةحي ارباحيجمزراطر اي  ي ابالا: اتب رابة

ا
 )معبر هنانو( لتصبح قابلة لالستخدامعابر األمور التي تحتاجها الم :(52 -5الشكل )
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تحليل لالسباب االجتماعية لعدم االستخدام من الذين ال 
 يستخدمون السباب اجتماعية
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تغطية من 
العوامل 
الجوية 
35.26% 

كمرات مراقبة 
وتحكم 
40.36% 

أمان من 
الحرايق 

02.00% 

أدراج 
كهربايية  

44% 

 االمور التي تحتاجها المعابر العلوية 

 االمور التي تحتاجها المعابر العلوية 



 هل ستستخدم هذه المعابر في حال توفرها وبحالة جيدة: -6
 مم اةم يمم اعتةممةل اعداطربثمم ايمم لاعدةممؤع ارةمم ا مم اثمم  اتبع رممم ابحث دمم اجيمم راممم اةتةممتت  امممذ اعداعمم حر ا

بعدةةممح اعدح قيممم ارةمم ادمميحاح دضمممربروارلاامملاعدا مم رابيمممراعداةممتت ايلاا%(ا78.01يمم لاعدجممبع اح دتيييمم احةةمممح ا)
ا(53ا-5عةتت ام ايا امباابضحا  اعد ي ا)

 
 في حال توافرت وكانت جيدة )معبر هنانو( إمكانية استخدام المعابر :(53 -5الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في حال توافر المعابر وبحالة جيدة هل ستستخدمها؟

 %10.10نعم 

 %40.22ليس بالضرورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس:

 دراسة في مستقبل معابر المشاة في مدينة حلب

ي:مرااةم ط اثلم اعز ث ام اتم ارتمذاحعم اعدةقم طاعدتم اتعتحمرااملارداع دج اا ميل اعدا م را م اا يةم اثلم ا
تممراا مم اا يةمم اثلمم ابعتتح رممم اةابذجمم ادثمم اااحايمم اتعاممي اعدتجرحمم اتلمملااةمم ط ارعدا مم رابعداريحمم يابذدممحتيمم رعيا

دمملااةطقتمميلاعتبدمملااثمميطاعدا يةمم ادا يةمم ااثيمم اتمم اتقةممي اج اعمم اثلمم اإتممراا مم اعحعمم اعدثمم هياعدا مم حم اعت
اعدج اعي ابعد: ةي اة ث اعدج اع .

 محيط المدينة الجامعية في مدينة حلب: 6-1

الاا(1ا-6ا ا  اعد ي ا)ت اتقةي ااثيطاعدا ية اعدج اعي اعدلا: : ااث براابزت اي

اعداعم اعدزرعت ا(ا–ب الا)عدعا رراعداثبراعت -
 عدصتررا(ا–عداثبراعد: ة الا)عدعا ررا -
 عهقتص  ا(ا–عداثبراعد: د الا)عدصتررا -

 
 صورة جوية توضح محيط المدينة الجامعية بمحاوره المرورية الثالثة :(1 -6الشكل )



 

ب اقر ا بعراعدعام رراب م اعدابقمراعد:م ة اقمر ازعرراتي رعياعداربرا  اعدابقراعتبت اتةيي اج ب ايبضحاب
اا ت اعدا ية اعد ا د اب  اا ايل ل

 المعهد الزراعي( –المحور األول )العمارة  6-1-1

 دوار العمارة: -االولالمحور  –الموقع االول  6-1-1-1
 تحديد الغزارة الحالية للمشاة و أماكن ومناسيب التمديدات االرضية: -1

ح عي اي لاهاح االا رعة ابزعرراعداربراح دةةح ادلا  را  اعدةقط اعدا ربة ابدمذدااتم اعدرصم ابتم  ا تمررا
ا  رادتعط ا ق اريحرابتيبلاعد رعةم ااج يم ابذعيااصم عقي ازاةي ااث  رابتبتيياة ت ياعدذربراح دةةح اداربراعد

ا[.3]

ا

 [8]اادوار العمارة مع تمديدات المياه ومحاور مرور المشاة :(2 -6الشكل )

 

ا
اصورة جوية توضح دوار العمارة :(3 -6الشكل )

ا

ا.شخص/ساعة غزارة تيارات المشاة في أذرع دوار العمارة :(1-6الجدول )



 A B C D توضع المراقب

 AA1 :355 BA  : 385 CB : 360 DD1  : 380 صادر

 AA2 : 320 BB2  : 80 CC1  : 515 DD2  : 410 صادر

 AB  :360 BB1  : 140 CC2 : 310 DA : 745 صادر

 AD  : 655 BC  : 315 CD  : 690 DC  : 560 صادر

 A1A : 270 AB  : 380 BC  : 315 D1D  : 340 وارد

 A2A  : 290 B2B  : 90 C1C  : 520 D2D  : 410 وارد

 BA  : 365 B1B  : 190 C2C  : 380 AD : 655 وارد

 DA : 745 CB  : 260 DC  : 560 CD  : 690 وارد

 :وحساب الغزارات الحالية  لمحاور المشاة في )دوار العمارة( تحليل النتائج -2
 :Aتحليل غزارة المشاة في العقدة  -

ا تا/ة ت ا725ا=365+360=ا AB+BA(ا=اا (ABعداثبر

ا تا/ة ت ا625=ا270+اا355=ااAA2 + A2A=اا(AA2)عداثبرا

ا تا/ة ت اا610=اا290+اا320=ااAA1 + A1A=اا(AA1)عداثبرا

ا تا/ة ت ا1400=اا655+اا745=اا DA + AD=ااا(AD)عداثبرا

ا: Bتحليل غزارة المشاة في العقدة  -
ا تا/ة ت ا725=ا(AB)عداثبرا

ا تا/ة ت ا575=اا260+اا315=اا BC + CB=اا(BC)عداثبرا

ا تا/ة ت ا330=اا190+اا140=اا BB1 + B1B=ا(BB1)عداثبرا

ا تا/ة ت ا170=اا90+ا80=ااBB2 + B2B=اا(BB2)عداثبرا

 : Cتحليل غزارة المشاة في العقدة  -
ا تا/ة ت ا575=ااBC+ CB=اا(BC)عداثبرا

ا تا/ة ت ا1250=اا560+اا690=ااCD +DC=اا(CD)عداثبرا

ا تا/ة ت ا1035=اا520+اا515=ااCC1 +C1C=اا(CC1)عداثبرا

ا تا/ة ت ا690=اا380+اا310=ااCC2+ C2C=اا(CC2)عداثبرا

 : Dتحليل غزارة المشاة في العقدة  -
ا تا/ة ت ا1400=اا(AD)عداثبرا

ا تا/ة ت ا1250=اا(CD)عداثبرا



ا تا/ة ت ا720=اا340+اا380=ااDD1+D1D=اا(DD1)عداثبرا

ا تا/ة ت ا820=اا410+اا410=ااDD2+D2D=اا(DD2)عداثبرا

 حساب الغزارات التصميمية لكافة االذرع في عقدة العمارة:-3

تثممم  ابمممزعرعياعدا ممم را ممم اممممذ اعدةقممم طاح تتحممم راعدامممزعرعياعدث ديممم ابتبعاممم اعدتايمممراتممم  اعدوتمممرعياعدزاةيممم ا
ااااااااااااااااعداتتلو ابعدةاباعداةتقحل ادمذ اعدازعرعيلاااااااااااااااااااااااااااااااا

Nn×K1×k2 Np=الاا

Npاعدازعرراعدتصاياي ا تا/ة ت ا–ا

Nnاعدازعرراعدث دي ا)ةتيج اعدتع ع (ا تا/ة ت ا–ا

K1جمرواعدعم اصميو اعذعاإا1.1(اثيم ايؤتمذا1.3-1.1وم ابيؤتمذ)ت ا اتايمراعدامزعرراتم  ا تمرعيااتتلا–ا
ا.1.2جروا ت  عاب  اث دتة اعتتحرارذعاإا1.3با

K2-عتتام  عاتلملاعد مي اا(اربايايلاعةتةت ج اح دطريقم اعدت ديم 1.3)ابزعرراعدا  رابيؤتذات  رت ا اةاباا
(ابذدااديبلاعدةةح اعتيحراالاتي رعياعدا  را  امذ اعداةطق االاطلح اعدج اع ابح دتم د ا مإلاةةمح اةامباربا1رق ا)

ا اعدج اع ابذداايا ايل لتزعي ارت ع اعدا  را  امذ اعداةطق اارتحط اح ي ايحيراحةةح اعدتزعي ادطلح

ا2013ط دمم ا مم اثمميلارصممححاتمم  م اتمم  اا40000يمم لاقرعحمم اا1997تمم  اطمم  اج اعمم اثلمم اتمم  ا
ط دممممم ابحتطحيممممم اعدع قممممم اعتةمممممي اعداريحممممم اعدت ديممممم الاتممممم  اعدطممممم  اعداةمممممتقحل =ت  اعدطممممم  اا100000يقممممم ر ا
اn(^e+1عدث د *)

100000=40000(*1+e^)16باة اةةتةت ارلااe=5%اتقريح ا

ت ا ابح دت د اةييبلات ا اةاباعدامزعررا م اممذ اعدث دم ا20بح  ترع ارلاعدعاراعدتصايا اعداقتر ادلاعحرا
K2=(1+0.05×20)=2>1.3.ا

ا.

 غزارة تيارات المشاة الحالية والتصميمية في أذرع دوار العمارة. :(2 -6الجدول )

 للمشاة شخص/ساعةالغزارة التصميمية  الغزارة الحالية للمشاة شخص/ساعة المحور

AB 001 001*540*0=5087 

AA1 601 601*540*0=5177 

AA2 657 657*540*0=5868 



AD 5877 5877*540*0=::67 

BC 101 101*540*0=5:07 

BB1 ::7 ::7*540*0=090 

BB2 507 507*540*0= 870 

CD 5017 5017*540*0=:777 

CC1 57:1 57:1*540*0=0801 

CC2 697 697*540*0= 5616 

DD1 007 007*540*0= 5000 

DD2 007 007*540*0= 5960 

 

 

 

 

 مدخل المدينة الشمالي: –المحور االول  –الموقع الثاني  6-1-1-2

 تحديد الغزارة الحالية للمشاة و أماكن ومناسيب التمديدات االرضية:الموقع العام و   -1

 

ا

ا[8]اامدخل المدينة الشمالي مع تمديدات المياه ومحاور مرور المشاة :(4 -6الشكل )

ا



ا
ا( صورة جوية توضح محيط المدينة الجامعية قرب مدخلها الشمالي5 -6الشكل )

ا

ا يا اي ةياةت ة ابزعرعياعدا  را  امذعاعدابقراتللاعدةثباعدت د ل

اغزارة تيارات المشاة قرب المدخل الشمالي للمدينة. :(3 -6الجدول )

 B1 C1 نقطة تموضع المراقب

 BIB :  190 C1C  :  520 صادر

 B1B3  :  240 C1C3 :  455 صادر

 B1C1  :  630 C1B1  :  580 صادر

 BB1  :  140 CC1  :  515 وارد

 B3B1  :  340 C3C1  :  410 وارد

 C1B1  :  580 B1C1  :  630 وارد

 :وحساب الغزارات الحالية  لمحاور المشاة في )مدخل المدينة الجامعية الشمالي( تحليل النتائج -2
الاB1عدعق را

ا تا/ة ت ا330=اا140+اا190=اBIB +BB1=اا(B1B)عداثبرا

ا تا/ة ت ا580=اا340+اا240=اا B1B3 + B3B1=اا(BIB3)عداثبر

ا تا/ة ت ا1210=اا580+اا630=ااB1C1 + C1B1=اا(BIC1)عداثبرا

الاC1عدعق را

ا تا/ة ت ا1035=اا515+اا520=ااC1C + CC1=اا(C1C)عداثبرا

ا تا/ة ت ا865=اا455+اا410=ااC1C3 + C3C1=اا(C1C3)عداثبرا

 حساب الغزارات التصميمية لتيارات المشاة قرب المدخل الشمالي للمدينة الجامعية:-3



االمشاة الحالية والتصميمية قرب المدخل الشمالي للمدينة.( غزارة تيارات 4 -6الجدول )

 غزارة المشاة التصميمية شخص/ساعة غزارة المشاة الحالية شخص/ساعة المحور

BB1 ::7 ::7*540*0= 090 

B1B3 107 107*540*0=5:90 

B1C1 5057 5057*540*0=0978 

C1C 57:1 57:1*540*0=0808 

C1C3 061 061*540*0=0706 

 االقتصاد ( : –المحور الثالث ) دوار الفرقان  6-1-2

 
اصورة جوية توضح المحور الثالث للمدينة الجامعية :(6 -6الشكل )

ا

دلابزعرراعدا  را م اممذ اعداةطقم اباقم اتم اإض   اإ(ابزعرراتي راعداربرادلاريح يا7ا-6ي ثياالاعد ي )
ذرتم ابعدابقمراعد:م ة اقمر ارب ا بعراعدورقم لاحي  م اعدابقمراعتامبقعيلاتع ع اعدا  را  امذعاعداثمبراحعم اتجزةتم اعدملا

اا ت اعدا ية اعدج اعي اعدجةبح ا.

ب اقر ا بعراعدورق لاب م اعدابقمراعد:م ة اقمر ازعرراتي رعياعداربرا  اعدابقراعتبت اتةيي اج ب ايبضحاب
اا ت اعدا ية اعدجةبح اب  اا ايل ل

ا

ا

ا

 دوار الفرقان: -المحور الثالث –الموقع االول 6-1-2-1

 )دوار الفرقان(: حديد الغزارة الحالية للمشاة و أماكن ومناسيب التمديدات االرضيةالموقع العام وت  -1

 



ا
 صورة جوية لدوار الفرقان :(8 -6الشكل )

 

 

 [8]اادوار الفرقان مع تمديدات المياه ومحاور المشاة :(9 -6الشكل )

 

ا.شخص/ساعة في أذرع دوار الفرقان( غزارة تيارات المشاة 5 -6الجدول )

 A B C D نقطة تموضع المراقب

 AA1 :380 BA  : 720 CB : 600 DD1  : 480 صادر

 AA2 : 560 BB2  : 600 CC1  : 560 DD2  : 720 صادر

 AB  :640 BB1  : 500 CC2 : 280 DA : 540 صادر

 AD  : 640 BC  : 520 CD  : 400 DC  : 380 صادر

 A1A : 440 AB  : 640 BC  : 520 D1D  : 360 وارد

 A2A  : 520 B2B  : 520 C1C  : 500 D2D  : 840 وارد

 BA  : 720 B1B  : 580 C2C  : 440 AD : 640 وارد

 DA : 540 CB  : 600 DC  : 380 CD  : 400 وارد

 :وحساب الغزارات الحالية  لمحاور المشاة في )دوار الفرقان( تحليل النتائج -2
 :Aتحليل غزارة المشاة في العقدة  -
ا تا/ة ت ا1360=640+720=ا AB+BA(ا=اا (ABعداثبرا

ا تا/ة ت ا1080=ا560+اا520=ااAA2 + A2A=اا(AA2)عداثبرا



ا تا/ة ت اا820=اا380+اا440=ااAA1 + A1A=اا(AA1)عداثبرا

ا تا/ة ت ا1180=اا540+اا640=اا DA + AD=ااا(AD)عداثبرا

 : Bتحليل غزارة المشاة في العقدة  -
ا تا/ة ت ا1360=ا(AB)عداثبرا

ا تا/ة ت ا1120=اا520+اا600=اا BC + CB=اا(BC)عداثبرا

ا تا/ة ت ا1080=اا500+اا580=اا BB1 + B1B=ا(BB1)عداثبرا

ا تا/ة ت ا1120=اا600+ا520=ااBB2 + B2B=اا(BB2)عداثبرا

 : Cتحليل غزارة المشاة في العقدة  -
ا تا/ة ت ا1120=ااBC+ CB=اا(BC)عداثبرا

ا تا/ة ت اا780=ا400+اا380=ااCD +DC=اا(CD)عداثبرا

ا تا/ة ت ا1060=اا560+اا500=ااCC1 +C1C=اا(CC1)عداثبرا

ا تا/ة ت ا720=اا280+اا440=ااCC2+ C2C=اا(CC2)عداثبرا

 : Dتحليل غزارة المشاة في العقدة  -
ا تا/ة ت ا1360=اا(AD)عداثبرا

ا تا/ة ت ا880=اا(CD)عداثبرا

ا تا/ة ت ا840=اا480+اا360=ااDD1+D1D=اا(DD1)عداثبرا

ا تا/ة ت ا1560=اا720+اا840=ااDD2+D2D=اا(DD2)عداثبرا

 حساب الغزارات التصميمية لتيارات المشاة في محاور )دوار الفرقان(:-3

ا

اغزارة تيارات المشاة الحالية والمستقبلية في أذرع دوار الفرقان. :(6 -6الجدول )

 الغزارة التصميمية للمشاة شخص/ساعة الغزارة الحالية للمشاة شخص/ساعة المحور

AB 5:67 5:67*540*0=:068 

AA1 007 007*540*0=5960 

AA2 5707 5707*540*0=0190 



AD 5:67 5:67*540*0=:068 

BC 5507 5507*540*0=0600 

BB1 5707 5707*540*0=0190 

BB2 5507 5507*540*0=0600 

CD 007 007*540*0=5000 

CC1 5767 5767*540*0=0188 

CC2 007 007*540*0=5000 

DD1 087 087*540*0=0756 

DD2 5167 5167*540*0=:088 

 المدخل الجنوبي: -المحور الثالث -الموقع الثاني 6-1-2-2

)المدخل الجنةوبي  أماكن ومناسيب التمديدات االرضيةو حديد الغزارة الحالية للمشاة الموقع العام وت  -1
 للمدينة الجامعية(:

 

ا

ا[8]اامدخل المدينة الجنوبي مع تمديدات المياه ومحاور المشاة :(11 -6الشكل )

ا

 
 صورة جوية توضح المدخل الجنوبي للمدينة الجامعية :(11 -6الشكل )

 



ا.شخص/ساعة غزارة تيارات المشاة في المدخل الجنوبي :(7 -6الجدول )

 B1 C1 نقطة توضع المراقب

 BIB :  580 C1C  :  500 صادر

 B1B3  :  410 C1C3 :  610 صادر

 B1C1  :  720 C1B1  :  530 صادر

 BB1  :  500 CC1  :  560 وارد

 B3B1  :  780 C3C1  :  360 وارد

 C1B1  :  530 B1C1  :  720 وارد

 :وحساب الغزارات الحالية  لمحاور المشاة في )المدخل الجنوبي للمدينة الجامعية( تحليل النتائج -2
 : B1العقدة  -

ا تا/ة ت ا1080=اا500+اا580=اBIB +BB1=اا(B1B)عداثبرا

ا تا/ة ت ا1190=اا410+اا780=اا B1B3 + B3B1=اا(BIB3)عداثبر

ا تا/ة ت ا1250=اا720+اا530=ااB1C1 + C1B1=اا(BIC1)عداثبرا

 : C1العقدة  -
ا تا/ة ت ا1060=اا560+اا500=ااC1C + CC1=اا(C1C)عداثبرا

ا تا/ة ت ا970=اا610+اا360=ااC1C3 + C3C1=اا(C1C3)عداثبرا

ا تا/ة ت ا 1250=اا(C1B1)عداثبرا

 :حساب الغزارات التصميمية لتيارات المشاة قرب المدخل الجنوبي للمدينة الجامعية-3

اغزارة تيارات المشاة الحالية والتصميمية قرب المدخل الجنوبي للمدينة. :(8 -6الجدول )

 غزارة المشاة التصميمية شخص/ساعة غزارة المشاة الحالية شخص/ساعة المحور

BB1 5707 5707*540*0=0190 

B1B3 5597 5597*540*0=0016 

B1C1 5017 5017*540*0=:777 

C1C 5767 5767*540*0=0188 

C1C3 907 907*540*0=0:00 

 دوار الفرقان: –محور دوار العمارة  المحور الثالث: 6-1-3

ا ايتجمبلاالا بعراعدعا رراإلا  را ي اعدا  را  امذعاعداثبرا  امذعاعداثبراي ثيات  ابجب اربع  اج ي راد
ارواتق طراردلاعدورق لاإ اتللاعدرصيشابهايبج  اةيت حعبلاةيرم  االايعحراباعدعيحابم  اراعداريح ياباةم 

اباعدعا رراب  ايلت اعدث دتيلا إلاعدق  ايلاالاعدجمتيلايةتطيعبلرعدا ية اعدج اعي ابيلي اعن ع ااعهبتبةترع احيل
اباعدورق لا  اث ج اثقيقي ادبجب ااعحرااةتق ا  امذعاعداثبررعدعحبراتحرااع حرا بعراعدعا ررا

 



 :مقترحة لتنظيم حركة المشاة في محيط المدينة الجامعيةوال دراسة في الحلول الممكنة 6-1-4

 دوار العمارة: 6-1-4-1
 دراسة الحاجة للمعابر في دوار العمارة والمتطلبات األساسية للتصميم األمثل لمعابر المشاة : -1
عداتق طعيلابعدلذيلااع يلة ةي ااتا:ل اح دتاريراعنالادتي رعياعدا  راعدذيلايعحربلاعهبتةتراعدا يل اعتا
اعدبةطي ايزي اتلاري ي لا  اثي اعدحرة ا اعدزاة احزاة اعهتضرا19رحع ارذر اتر اي اذرع ااراعدجزيرر

ا اعدتي رعيا االا رعة ابيراي شادتاريرامذ  اعدث ج اإلبدذدااهاح  ة   ااعحراالاي اذرع اتللاث ااداعر  
ا احاع حراتلبي اإ ا ص اثري اعدا  راتلاعداريح يااع دج امذ اعدا يل االات ات ام ااباعر  ا يا اعذعاي ةي

جا دم احا اإدلاع حرابعدت ايايلاا: اعيلاعهتتح رااتطلح ياعدتصاي اعتاراعتتذاحااج ي ار اهاباةولي ادلا  رر
الح يلبذداا  اث  اي لاعدث احوص اعدا  راتلاعداريح يااج ي اابالارم امذ اعداتطا[10يل ا]

صاري ابهايزي اي:يرعاتلارايلارواعلاييبلاعدعحبرارقيا اا الايةلااعدا  راتة اعدعحبرااة رعااةتر-1
اتحبراعد  ر ا بلاعةتعا  اعداعحر.

اباعدا عت اةيراعدا  راعدذيلايت حعبلاةيرم اتللاعدرصيش. رعجاتعي اعتارهّا-2

اايل.ررصو اا اعث اعدتا ي عياعدابجب راتثياعتإزات  ا-3

اعداي  .اعدعرضي ابعهرتو ت يابذداادتصريشارعت ياعدايب اعدطبدي ابا-4

 دراسة الحاجة القامة المعابر في محاور دوار العمارة: -

الاADعداثبراا-

  رراضبةي اذعتي اعدتثي اتر امذعاعد  ر ا ايوض اعدلا بعراعدعا ررااةيا احإيجت زاعدا  را ي ا  رتا
بح دت د ا ةثلاحث ج اعدلا ص اا3000≤3360بةطي اببزعرراتي راعدا  را ي ا ابيثتبواتللاجزيررا16يزي اتلا

اثري اعداريح ياتلاعدا  راحبعةط ااعحراةول ارباتلبو.

ا(الCDعداثبرا)-

 م رراضمبةي اذعتيم اعدمتثي اتمر اممذعاعد م ر اي ا  رت ايوضم اإدملا بعراعدعام ررااةيام احإيجت زاعدا  را ا
دملا صم ابح دت د ا ةثلاحث ج اإا3000≤3000طي اببزعرراتي راعدا  را ي ا ابيثتبواتللاجزيررابة16يزي اتلا

اثري اعداريح ياتلاعدا  راحبعةط ااعحراةول ارباتلبو.

ا(الBCعداثبرا)-



 م رراضمبةي اذعتيم اعدمتثي ايوض اإدملا بعراعدعام ررااةيام احإايجت زاعدا  را ي ا  رت االا بعراعدزرعت ابا
بح دتمم د اا3000>1380تممبواتلمملاجزيممررابةممطي اببممزعرراتيمم راعدا مم را يمم ا ابيث16تممر امممذعاعد مم ر ايزيمم اتمملا

ذعادةيريمم اإدمملا صمم اثريمم اعداريحمم ياتمملاعدا مم راحبعةممط ااعحممراةممول ارباتلممبواامملاعدة ثيمم اعحث جمم اإ ممةثلادةممة ا
ا م رراعدضمبةي اتةم اعدم بعراب م اممذعاعداثمبراابديملا م اممذ امرعياعدةمطثي اقمر اعإلاي لاتحبراعدا  رايمت اتلملاعد

قح اعدبصمب اعدملاعداامرعيااBCدلااعحرادلا  راعدذيلايعحربلاب  اعداثبرادث د اةثلااضطربلاد رعة اعدث ج اإع
-  رتيلاضمبةيتيلاذعتيتم اعدمتثي ) بعراعدعام رر  رت احيلاإعدةطثي اعدابجب راقر اعد بعراثي ايعتحراعداثبرامذعا
 ممم رعيااربريممم ااثيممم ابمممزعرراتيممم رعياامممةي احإا ممم ر ابيمممر بعراعدزرعتممم (ابح دتممم د ايةطحممم اتليممم ااممم ايةطحممم اتلممملا

(ااتيمممممبلاعدامممممزعررا3اريح /ةممممم ت ابحتطحيممممم اعدع قممممم )ا835عيممممم  (-عداريحممممم ياعدث ديممممم ا يممممم ابح إلتجممممم ميلا)ذمممممم  
ا150≤1380اريح /ةمممم ت اببممممزعرراتيمممم رعياعدا مممم راعدتصمممماياي اتةمممم بوا1000ا≤ا1235=1.3*950عداةممممتقحلي =

 راقحم اعدم بعرابتلملاعداثمبراعدااتم احميلا بعراعدزرعتم اب بعراعدعام ررا تا/ة ت ابح دت د اةثلاحث ج اداعحرادلا 
اإلاد ايةوذامذعاعداعحراقر ا بعراعدعا رر.

ا(الABعداثبرا)-

 م رراضمبةي اذعتيم اعدمتثي ابايوضم اإدملا بعراعدعام ررااةيام احإيجت زاعدا  را ي ا  رت االا بعراعدورقم لاا
بح دتمم د اا3000>1740ررابةممطي اببممزعرراتيمم راعدا مم را يمم ا ابيثتممبواتلمملاجزيمم16تممر امممذعاعد مم ر ايزيمم اتمملا

دمملا صمم اثريمم اعداريحمم ياتمملاعدا مم راحبعةممط ااعحممراةممول ارباتلممبواامملاعدة ثيمم اعدةيريمم اعذعا ممةثلادةممة احث جمم اإ
يمم لاتحممبراعدا مم رايممت اتلمملاعداممرعياعدةممطثي اقممر اعه مم رراعدضممبةي اتةمم اعدمم بعراب مم امممذعاعداثممبراابديمملا مم امممذ ا

قحم اعدبصمب اعدملاعداامرعيااABاضطربلاد رعة اعدث ج اعدلااعحرادلا  راعدذيلايعحربلاب  اعداثبراعدث د اةثلا
-عدةطثي اعدابجب راقر اعد بعراثي ايعتحراعداثبرامذعا  رت احيلاع  رتيلاضمبةيتيلاذعتيتم اعدمتثي ) بعراعدعام رر

يااربري ااثي ابزعرراتيم رعياعداريحم يا  رعي اا ايةطح اتللا  ر ابيرااةي احإ بعراعدورق ل(ابح دت د ايةطح اتل
(ااتيممممممممممبلاعداممممممممممزعررا3اريح /ةمممممممممم ت ابحتطحيمممممممممم اعدع قمممممممممم )ا835عيمممممممممم  (-عدث ديمممممممممم ا يمممممممممم ابح إلتجمممممممممم ميلا)ذممممممممممم  

ا150≤1740اريح /ةمممم ت اببممممزعرراتيمممم رعياعدا مممم راعدتصمممماياي اتةمممم بوا1000ا≤ا1086=1.3*835عداةممممتقحلي =
راعدااتمم احميلا بعراعدورقمم لاب بعراعدعامم رراإلادمم ايةوممذا تا/ةم ت ابح دتمم د اةثمملاحث جمم اداعحمرادلا مم راتلمملاعداثممبا

امذعاعداعحراقر ا بعراعدعا ررا.

(اامملااثمم برا بعراAD-CDبح دتمم د اةثمملارامم  اث دمم اةثتمم جا يممم اعدمملااعحممريلاتلمملااثممبريلااتع امم يل)
عدث ج اعدملااعحمرالاتةي ا يما اثري اعدا  راتللاعد بعراح بلايايلارا(AB-BCعدعا رراحيةا اعداثبريلاعداتحقييل)

(اقحمم اعدمم بعراامممذعاامملاAB-BCامملاعدة ثيمم اعدةيريمم اديمملاحمممذ اعدث دمم اةثمملااضممطريلاإلق امم اعداعمم حرادلاثممبريلا)
 حرااتصممل اهاتزيمم اامم ااعمم حرااتصممل ايممبلارلايلومم اعهة مم  اترحعمم ااعممرامم اامملاعدة ثيمم اعدعاليمم ا يوضمم اإق ة ثيمم ابا



ااب م اعدبقمياةوةم ارحعم اام عت ارباع رعجاعدثم دتيلاةمةثت جاإدملار وم ايم اق ام ااعحمريلااةوصمليلاي:يراتلايلوم اإ
يحمراحثيم اهايضمطراعدا م راتةم اعجتيم زااثمبريلااتقم طعيلااملاعدصمعب ابعدمحمبطاامرتيلارواتةم اةتيبلاعدو ةم رار

اعق امم ااعحممراحيرحعمم ارذر ااتصممل اتثمم ي اعتذر اعترحعمم ادتيمم رعياعدا مم راةممةثق ا  ةمم رايحيممرراح دوصمم اعدتمم  ادثريمم 
عدا مم راتمملاعداريحمم يابتقلمميااةقمم طاعدتصمم   اعدمملاعدثمم اعت ةمملاحمميلاتيمم رعياعداريحمم يابعدا مم رابمممذعاعدوصمم ايحممررا
عدزي  راعدطويو ا  اعديلو اعهقتص  ي اعدت اةةثت جم اإلق ا اعداعحرا ب اي اعداث براح هاالاعداعحرا مب ااثمبريلا

(اةييبلاعدثم اايلوم اري:مراAB-BCرراب  اعداثبريل)(اابتة اعض   ااعحريلاآتريلاقح ا بعراعدعا AD-CD قط)
دذداا الاعتج ااعق ا ااع حرااتصل ا ب ا بعراعدعا ررابحطريق اتثم ي ااثم براعدا م را م اعتذر اي  م اروااعحمرا
دي ااثبرابت ص ارلامذعاعد بعرايعتحرا ري ة ادي:يرااملاعداةم ط ا م اا يةم اثلم اباامراإجحم روادعم  ايحيمرااملا

عممم  اااممم اجعلممم ااز ثاممم اجممم عاح داريحممم يابح دتممم د اذدمممااعدوصممم اةيةمممم اثريممم اعداريحممم يابيجعلمممم اتطمممبطاعدةقممم اعد
اعةةي حي اري:ر.

ااع حرادوص اثري اعدا  راتلاعداريح يا  اي ااث برا بعراعدعا ررااإذعا ةثلاتالي احث ج اإلة   

 بعض الحلول المقترحة ألشكال المعابر: -2
اعدااية اد بعراعدعا رراب  اا ايل لايايلااة ق  اعدثلب حة  عاتللاا اةح ا

 انفاق مشاة سفلية:-أ

دممملاإ رعجاعدتممم اةيضمممطراعدا ممم راةمممم ادلا ممم رااممملاة ثيممم اتممم  اعترإلاعتتيممم راا:ممم اممممذعاعدثممم اقممم اييمممبلاا
جممرع اإ ابعداعمم قيلابديمملامممذعاعدثمم ايوممر اطومم اي ةيمم اتةويممذارعاحمم يادعرحمم ياعتإبيممذداايتمميحادلاصمما اعةممتت عام ا

ة حيمممم اعدايمممم  اذعياربعدصممممرشاعدصممممث ابحت صمممم احةممممح ااممممربرااتلمممملاعدتا يمممم عياد ممممحي ياعدايمممم  تعمممم ي يايحيممممررا
[ابيمذداا8 ا]1.5(ابعدابجب راتللاتا اهايتج بزا2ا-6ا (ابعدابضث اح د ي ارق ا)ا200ا300ا400قط ر)عت

 اممم ايممتدمملايلومم ايحيممررات صمم ارلاعدجريمم لا يإعدصممرشاعدصممث اتثممياعدمم بعراقمم ايممؤ وا ممإلارواتعمم ي اتلمملا ممحي ا
ضمم   اعدمملاإ[اا9ح اعدايممب اعدثرجمم اعداعتامم را]دمملاعدجريمم لاح دضممعاحةممإدمملاعدتثممب اإح درعثمم ابقمم ايثممي امممذعاعدتعمم ي ا

رح يمم يااربريمم ايحيمممررايممبلاممممذعاإاباممم راتةويممذ اعدطبيلمم اتةمممح اايلومم امممذعاعدثممم اعديحيممرراامملاة ثيممم اعدثوممرابعدتمم تي 
ا.عدطري ايعتحرا ري ة ادي:يراالاعداة ط ا  اعدا ية 

 الحل بمعابر مشاة علوية : -ب

ا[ل10]اايايلاتةويذات رار ي  ادمذعاعدث )حيتبةي اعبااع ةي ابالثق تم االاعدةت ةليحاةتي (ا

الالنموذج العلوي االول-



ق امم اجةممبراا مم راديمم اذرع اح ممي ااةوصمم اب مم امممذ اعدث دمم اةيضممطراعدا مم راعدممذيلايعحممربلاذرعتمميلاإا
(اعدمملاعدصممعب ابعدةممزب ااممرتيلاتلمملاعت رعجابمةمم اي ثمميارلاتمم  اعدا مم را4(اعد ممي ا)(B-D(اعبA-Cاتقمم طعيلا)

اما دم .إاتق طعيلاديحايحيرعاديلاهايايلاعدذيلايعحربلاذرعتيلا

الالنموذج العلوي الثاني-

ذر ابمممذعاعدثمم ايجةمم اعدا مم راعدممذيلايعحممربلاذرعتمميلااتقمم طعيلاق امم اجةممبراا مم رااتصممل اتممرحطاي  مم اعتإا
قم ايلوم ااملاعدثم اعدعلمبواردلا  راتلملااةمتباتلمبوابعثم ابممباابعدةزب اارتيلاروايؤالاعةتارعري اعدثري عدصعب ا

 رعجابدممممذداايايمممملاعتتامممم  امممممذعاعدثمممم اإذعاثقمممم اعداعطيمممم يايضمممم اتةمممم ايتتصممممراتمممم  اامممملاامممم عت اعترعداةوصمممم ا
اعدتصاياي ايا ايل ل

 تا/ةم ت اا2000 امم ا1ترضم ايث  اتر اجةراعدا  راح تتحم راق حليم اتاريمرااةملاااملاعدجةمرا
 ابعدايمم ا3يقمم اعدعممر اعتصممارواعدثممرادلجةممراحمميلاعدمم رعحزيلاتمملاارهّا تا/ةمم ت اتلمملاعه رعجاتلمملا1500با

ا ادتاريرابة ةطاعدةق .5(%بعرتو  اثراق ر ا2-1.5(%ابعدج ةح )40-30عدطبد اعتتيا )

 شخص/ساعة : 3361 (A-D)المشاة الذين يجتازون المحور -

ا ا3بيؤتذاا 1.68=3360/2000=ااعرض الجسر

ا ا2.25=3360/1500=عرض الدرج

ا.AA2بااAA1ب  اعداثبرااAيا ايج اتراااة   اي  ي ادتاريراعدا  راعدذيلاهايعحربلاتة اعدةقط ا

بزعرتممممممممممم اعدا ممممممممممم رايةمممممممممممتت ا اتيممممممممممم رااممممممممممملااAA1لاإلاعدرصممممممممممميشاب ممممممممممم اعداثمممممممممممبرااAA1عداثمممممممممممبرا
ثيمممزعااةممم ااAB تا/ةممم ت اااةي ممما ااممم ت اعدممم رجادلجةمممراعدمممذوايعحمممر اعدا ممم راب ممم اعداثمممبرا1500عدتصممماياي 

 ااملا1.5 ابممباةم ت اطمر اتمر اعدم رجاعدحم دعا2.5 ابا اتحقلاالاعدرصيشاةييبلاثيزاحعر 1.5حعر اق ر ا
 تا/ةم ت اا800امررا ات0.75ثيم ايم ا مريث احعمر ا اا4عدعر اعديلم ادلرصميشا م اممذعاعداثمبرابعدحم دعا

ا.بمذعاعدعر ااتب رااا 1.4=0.75/800*1500عدلا ريث اتر ااAA1  دا  رايثت جبلاتللاعدرصيشا

بزعرتمممممممممممم اعدا مممممممممممم رايةممممممممممممتت ا اتيمممممممممممم راامممممممممممملااAA2إلاعدرصمممممممممممميشاب مممممممممممم اعداثممممممممممممبراالاAA2عداثممممممممممممبر
ثيمممزعااةممم ااAD تا/ةممم ت اااةي ممما ااممم ت اعدممم رجادلجةمممراعدمممذوايعحمممر اعدا ممم راب ممم اعداثمممبرا1464عدتصممماياي 

 ابمممباةمم ت اطممر اتممر اعدمم رجاعدحمم دعا1.75 ابامم اتحقمملاامملاعدرصمميشاةممييبلااةمملااحعممر 2.25حعممر اقمم ر ا
ا800 اتاممررا0.75ثيمم ايمم ا ممريث احعممر ا اا4 اامملاعدعممر اعديلمم ادلرصمميشا مم امممذعاعداثممبرابعدحمم دعا2.25



بممممذعااا 1.37=0.75/800*1464عدممملا مممريث اتمممر ااAA2 تا/ةممم ت ا  دا ممم رايثتممم جبلاتلممملاعدرصممميشا
ا.ر ااتب راعدع

 رجم احمر تيلاتمر اا36=500/14ييمبلاتم  اعه رعج=ا2.3ل1ةم ارواحايم اا32*14حيتذا رجم اح حعم  
 ادمممذدااهايايممملا4 ابدممم ية اتمممر اعدرصممميشا13.5=2+0.32*36 اييمممبلاعدطمممب اعديلممم ادلممم رج=ا1يممم اعةمممترعث ا

يةوممذااAشارواتةم اعدةقطمم اتةويمذاعدمم رجاح مي ااتع امم اداثممبراعدرصميشابةلجممياعدمملاتةويمذ اح ممي اامبعزاداثممبراعدرصممي
ا.ااAA2بعهتراابعزادلاثبراAA1 رجيلااتا :ليلاعث ما اابعزادلاثبرا

 شخص/ساعة : 1741 (A-B)المشاة الذين يجتازون المحور -

ا 3 ابيؤتذا0.87=1740/2000=ااعرض الجسر

ا 1.5 ابيؤتذا1.15=1740/1500=الدرجاعرض

ا.BB1-BB2ب  اعداثبرااBيا ايج اتراااة   اي  ي ادتاريراعدا  راعدذيلاهايعحربلاتة اعدةقط ا

بزعرتمممممم اعدتصمممممماياي اعدا مممممم رايةممممممتت ا اتيمممممم راامممممملااBB2لاإلاعدرصمممممميشاب مممممم اعداثممممممبراBB2عداثممممممبر
ثيممزعااةمم احعممر اقمم ر ااBC تا/ةمم ت اااةي مما اامم ت اعدمم رجادلجةممراعدممذوايعحممر اعدا مم راب مم اعداثممبرا408
 اامملاعدعممر ا1.5 ابمممباةمم ت اطممر اتممر اعدمم رجاعدحمم دعا5.5بامم اتحقمملاامملاعدرصمميشاةممييبلااةمملااحعممر  ا1.5

ثيممممم ايممممم ا مممممريث اا ابذدمممممااحعممممم اعضممممم   اعداةممممم ث ياعدتضمممممرع اا7عديلممممم ادلرصممممميشا ممممم اممممممذعاعداثمممممبرابعدحممممم دعا
عدممممممملا مممممممريث اتمممممممر ااBB2 تا/ةممممممم ت ا  دا ممممممم رايثتممممممم جبلاتلممممممملاعدرصممممممميشاا800 اتامممممممررا0.75حعمممممممر 
ا.بمذعاعدعر ااتب رااا 0.38=0.75/800*408

ا792بزعرتممم اعدتصممماياي اعدا ممم رايةمممتت ا اتيممم رااممملااBB1إلاعدرصممميشاب ممم اعداثمممبراالاBB1عداثمممبر
 ابام ا1.5ثيمزعااةم احعمر اقم ر ااAB تا/ة ت اااةي ا اا ت اعد رجادلجةراعدذوايعحر اعدا  راب  اعداثبرا

 ااممملاعدعمممر اعديلممم ا1.5عدحممم دعاا ابممممباةممم ت اطمممر اتمممر اعدممم رج5.5تحقممملااممملاعدرصممميشاةمممييبلااةممملااحعمممر 
 ا0.75ثيمم ايمم ا ممريث احعممر ا ابذدممااحعمم اعضمم   اعداةمم ث ياعدتضممرع اا7دلرصمميشا مم امممذعاعداثممبرابعدحمم دعا

اا 0.75=0.75/800*792عدملا مريث اتمر ااBB2 تا/ة ت ا  دا  رايثت جبلاتللاعدرصميشاا800تاررا
 ابح دتم د اتعتحمرااةم   اي  يم احثيم اهاا50ي:مرااملاربيحعم اام ت اعدم رجاتملاابقمشاعدحم اابمذعاعدعمر ااتمب را

اتعي ااربراعدا  راقر اعدابعقشاعدع ا .

 شخص/ساعة : 1381 (B-C)المشاة الذين يجتازون المحور -



ا ا3 ابيؤتذا0.69=ا1380/2000=ااعرض الجسر

ا 1.5بيؤتذاا 0.92=1380/1500=اعرض الدرج

ا.CC2با CC1 ب  اعداثبرااCيا ايج اتراااة   اي  ي ادتاريراعدا  راعدذيلاهايعحربلاتة اعدةقط ا

ا2485بزعرتمم اعدتصمماياي اعدا مم رايةممتت ا اتيم راامملااCC1لاإلاعدرصميشاب مم اعداثممبراا CC1عداثمبر
 ابامم ا2ثيمزعااةم احعمر اقم ر ااDC تا/ةم ت اااةي ما اام ت اعدم رجادلجةمراعدمذوايعحمر اعدا مم راب م اعداثمبرا

 االاعدعر اعديل ادلرصميشا م ا2 ابمباة ت اطر اتر اعد رجاعدح دعا2تحقلاالاعدرصيشاةييبلااةلااحعر 
 تا/ةممم ت ا  دا ممم رايثتممم جبلاتلممملاا800 اتامممررا0.75ثيممم ايممم ا مممريث احعمممر ا اا4ممممذعاعداثمممبرابعدحممم دعا

 ممإلاعدرصمميشا مم امممذ اعدةقطمم احث جمم اابح دتمم د ا ا2.3=0.75/800*2485عدمملا ممريث اتممر ااCC1عدرصمميشا
ا ابيايلاتياية االاابعقشاعدةي رعياعدت ص ابذدااتللاطب اعات ع اعه رعجا قط.ا0.3دتعري اق ر ا

بزعرتمممم اعدتصمممماياي اعدا مممم رايةممممتت ا اتيمممم راامممملااCC2لاإلاعدرصمممميشاب مممم اعداثممممبراالاCC2 عداثبرا
ثيممزعااةمم احعممر اقمم ر ااBCراب مم اعداثممبرا تا/ةمم ت اااةي مما اامم ت اعدمم رجادلجةممراعدممذوايعحممر اعدا مم 1656

 اامملاعدعممر ا1.5 ابمممباةمم ت اطممر اتممر اعدمم رجاعدحمم دعا2.5 ابامم اتحقمملاامملاعدرصمميشاةممييبلااةمملااحعممر 1.5
 تا/ةمم ت ا  دا مم راا800 اتامررا0.75ثيمم ايم ا ممريث احعممر ا اا4عديلم ادلرصمميشا م امممذعاعداثممبرابعدحم دعا

ابمذعاعدعر ااتب ر.ااا 1.5=0.75/800*1656دلا ريث اتر اإاCC2يثت جبلاتللاعدرصيشا

ا تا/ة ت الا3000ا(C-D)عدذيلايجت زبلاعداثبراعدا  را

ا ا3بيؤتذاا1.5ا=3000/2000=ااعرض الجسر

ااا 2ا=3000/1500=اعرض الدرج

ا.DD2-DD1ب  اعداثبرااDيا ايج اتراااة   اي  ي ادتاريرادلذيلاهايعحربلاتة اعدةقط ا

بزعرتممممم اعدتصممممماياي اعدا ممممم رايةمممممتت ا اتيممممم رااممممملااDD1لاإلاعدرصممممميشاب ممممم اعداثمممممبرااDD1عداثمممممبرا
ثيممزعااةمم احعممر اقمم ر ااDC تا/ةمم ت اااةي مما اامم ت اعدمم رجادلجةممراعدممذوايعحممر اعدا مم راب مم اعداثممبرا1728

عدممملااDD1 تا/ةممم ت ا  دا ممم رايثتممم جبلاتلممملاعدرصممميشاا800 اتامممررا0.75ثيممم ايممم ا مممريث احعمممر ا ا2
 ا1.35 ابدمم ية اتممر اعدرصمميشا مم امممذ اعدةقطمم ا1.75بح دتقريمم اا (1.62=)0.75/800*1728 ممريث اتممر ا

ا اإذعاهايايملاعلايامراعدا م راح إلضم   اعدملا رجااحعمر 1.3بذدمااةتيجم ابجمب اابعقمشات صم ادلةمي رعياحعمر ا
 ادذدااةلجياعدلاةق اا ت اعد رجاب  امذعاعداثبراعدلاةقط اييبلا يم اتر اعدرصميشاي  يماDC اب  اعداثبرا2



 ابح دتم د اا50بيةاحاحتاريراالايت حراةير اتللاعدرصيشادلا  رابيحع اا ت اعد رجاتلاابقشاعدح ااعي:مرااملا
ا.قشاعدع ا ادذدااةة يابصل اتلبي تعتحرااة   اي  ي احثي اهاتعي ااربراعدا  راقر اعدابع

بزعرتمممم اعدتصمممماياي اعدا مممم رايةممممتت ا اتيمممم راامممملااDD2لاإلاعدرصمممميشاب مممم اعداثممممبراالاDD2عداثممممبرا
ثيممزعااةمم احعممر اقمم ر ااAD تا/ةمم ت اااةي مما اامم ت اعدمم رجادلجةممراعدممذوايعحممر اعدا مم راب مم اعداثممبرا1968
 ااممملا2.25 ابممممباةممم ت اطمممر اتمممر اعدممم رجاعدحممم دعا1.75 اباممم اتحقممملااممملاعدرصممميشاةمممييبلااةممملااحعمممر 2.25

 تا/ةمم ت اا800 اتاممررا0.75ثيمم ايمم ا ممريث احعممر ا ا4عدعممر اعديلمم ادلرصمميشا مم امممذعاعداثممبرابعدحمم دعا
ثيمم امممذعاعدعممر اا اا1.8=ا0.75/800*1968=احعممر عدمملا ممريث ااDD2  دا مم رايثتمم جبلاتلمملاعدرصمميشا

ا ادتاريراعداريح ياتثت .ا5ارادثياعهحق  اتللاعهرتو  اتة ازعبي اعدجةراتللااتب رابابجب ا

ا(ل12ا-6 ا)بيايلاتلتيااعدةت ة اح دةةح اد بعراعدعا رراحا ايل ابيا ايبضث اعد ي

اتيايلاتحبرارالادتي رعياعدا  راب  ااع حراتلبي ااتصل ايا ايل ل

 (: األبعاد التصميمية للحل العلوي للمشاة في دوار العمارة9 -6الجدول )

 AB BC CD AD المحور

 67:: 777: 5:07 5087 غزارة المشاة شخص/ساعة

 0401 0 541 541 عرض األدراج م

 : : : : عرض الجسر م

ا

اق ا اعداعحراعدعلبواحي رعج ابا عتل لتللاعترصو احع اإاتيايلاثري اعدا  رادلذيلايت حعبلاةيرم 

 (: أبعاد األرصفة والمداخل لتأمين حركة المشاة الذين ال يستخدمون المعبر العلوي للمشاة المقترح في دوار العمارة11-6الجدول )

 AA1 AA2 BB1 BB2 CC1 CC2 DD1 DD2 المحور

 8 8 8 8 0 0 8 8 الرصيف الكلي معرض 

 0401 0 541 0 541 541 0401 541 عرض األدراج والمداخل م

 5401 0 041 0 141 141 5401 041 عرض المتبقي من الرصيف م

 540 5460 541 :04 54:0 7401 54:0 548 العرض الالزم للمشاة م

 



ا
 (: الحل المقترح لدوار العمارة12 -6الشكل)

 الفرقان: دوار 6-1-4-2

امم اتمم اذيممر اتلمملا بعراعدعامم ررايةطحمم اتلمملا بعراعدورقمم لادجممم اعدثمم اعداقتممر ابمممباعدثمم اعدعلممبوابديمملاا
ة ثيارلابزعرراعدا  را  اممذعاعدم بعراريحمرايام اة ثميارلاتم  اعدا م راعدمذيلايعحمربلاب م اري:مرااملااثمبراريحمرا

ايمملاعدبصممب اعديممم احامم عت ا)ر رعج(اامملااممةم ا مم ا بعراعدعامم ررادممذداا  دثمم اعداقتممر اعة مم  اةمم ث اتلبيمم ااريزيمم اي
ي   ارذر اعدتق طراب  اعد ي ابعهحعم  اعدتصماياي اثةمحياب م اةومحاعدطريقم ا م اعد رعةم اعدةم حق ا م ا بعراعدعام ررا

ااراارعت راعدازعرعياعدتصاياي ابرحع  اعدرصيشابرا يلاتبضراابعقشاعدح ص ياتللاعتذر اعداذيبرر.

ا(ل13ا-6د بعراعدورق لاحا ايل ابيا ايبضث اعد ي ا)بيايلاتلتيااعدةت ة اح دةةح ا

اتيايلاتحبرارالادتي رعياعدا  راب  ااع حراتلبي ااتصل ايا ايل ل

 (: األبعاد التصميمية للحل العلوي للمشاة في دوار الفرقان11 -6الجدول )

 AB BC CD AD المحور

 068: 5000 0600 068: غزارة المشاة شخص/ساعة

 0 541 541 0 عرض األدراج م

 : : : : عرض الجسر م

ا

اق ا اعداعحراعدعلبواحي رعج ابا عتل ليت حعبلاةيرم اتللاعترصو احع اإاتيايلاثري اعدا  رادلذيل

 (: أبعاد األرصفة والمداخل لتأمين حركة المشاة للذين ال يستخدمون المعبر العلوي للمشاة المقترح في دوار الفرقان12-6الجدول )

 AA1 AA2 BB1 BB2 CC1 CC2 DD1 DD2 المحور



 9 0 841 9 841 841 841 841 عرض الرصيف الكلي م

 0 541 541 541 541 0 0 0 عرض األدراج والمداخل م

 0 141 : 041 : 041 041 041 عرض المتبقي من الرصيف م

 41: 549 5460 04:0 041 :048 :048 5401 العرض الالزم للمشاة م

 

ا
 المقترح لدوار الفرقان (: الحل13 -6الشكل )

 

 المدخل الجنوبي للمدينة : 6-1-4-3

دمملااعممم اعدتممرع اراتمملا مم ر اااتمم اامملا بعراعدورقمم لاإعدممذوامممباتحمم راا(B1C1)عدا مم راعدممذيلايجتمم زبلاعداثممبرا-
 مم رعياضممبةي اذعتيم اعدممتثي ادممذداايع امم ااع الم ا مم ر ابيممرااممةي ااربريمم اعلام اعدعرحمم ابمممبااممةي ااملاطر يمم احإعد

ي ح اثي اتق راعدامزعرراعدث ديم ا ا اريح /ةم ت ابح دتم د اا980بح دت د اهاح االا رعة ابزعرراتي راعداريح ياذم ح ابع 
اريحمممم /اةممم ت ايامممم ارلابمممزعرراتيمممم راعدا ممم را يمممم اتقمممم را اا1000<1220=1.3*980تيمممبلاعداممممزعرراعداةمممتقحلي ا=

لابممزعرراتيمم راعدا مم راا ااممرابجممب اجزيممررا16عد مم ر اريحممرااملتممر ا تا/ةم ت ااا150<ا3000 بةمطي ايامم ابع 
 مم رعياضممبةي ا ر ااةيامم احإلايمم لاعد مما/ةمم ت اب مم اا:مم اميممذعابممزعرراثتمملابر ت3000 يمم ايحيممرراجمم عابتةمم بوا

 اامملاجممم ابدعمم  اتعمم ي اعدتا يمم عياقتصمم  يإقمم ايلومم اا مم رابيوضمم اعدعلممبواتةمم اعدثمم اعتادمملااعحممرإ ممةثلاحث جمم ا
اةو امذ اعداةطق الر

ا ا3بيؤتذا ا1.05=3000/2000تر اعدجةرا=ا



ا 1.5ةيتذا رجيلادي اا ت اتر اي ا رجاباا 2=3000/1500تر اعد رج=

با B1B3 عدا م راب م اعداثمبرااB1يا ايج اتراااةم   اي  يم ادتاريمراعدا م راعدمذيلاهايعحمربلابمم اتةم اعدةقطم ا
BB1ا.ا

ا2.4=ا0.75/800*2592تر اعد ريث اعداطلبحم ادتاريمراعدا م را=ا2592ت  اعدا  رااBB1عداثبرا
بح دتمم د ايايةةمم اعتممذا رجاعثمم  وابح ممي ااممبعزاداثممبراعدرصمميشاتلمملارلايةوممذاامملاا ا4 ابدمم ية اتممر اعدرصمميشا
اعدجم اعد عتلي ادلرصيش.

ا0.75/800*2856تممممر اعد ممممريث اعداطلبحمممم ادتاريممممراعدا مممم را=ا2856تمممم  اعدا مممم رااB1B3عداثممممبرا
ث  وابح ي اابعزاداثبراعدرصيشاتللارلايةومذااملار رجاتذاربح دت د ايايةة اا 4 ابد ية اتر اعدرصيشا2.6=

اعدجم اعد عتلي ادلرصيش.

 عدا مم راب مم اعداثممبرااC1بيممذدااتممراااةمم   اي  يمم ادتاريممراعدا مم راعدممذيلاهايعحممربلابممم اتةمم اعدةقطمم ا
C1C3 باCC1.ا

ا2.4=ا0.75/800*2544تر اعد ريث اعداطلبح ادتاريمراعدا م را=ا2544ت  اعدا  رااCC1عداثبرا
ثم  وابح مي اامبعزواداثمبرارتمذا رجاراة ث ياعدتضرع ابح دت د ايايةة اتذاعدرحع اا8.5بد ية اتر اعدرصيشاا 

ابم اي  ي ادلا  راعدذيلايت حعبلاةيرم اتللاعدرصيش.ا 6عدرصيشابيحقلادلا  را

ا0.75/800*2328تممممر اعد ممممريث اعداطلبحممم ادتاريممممراعدا مممم را=ا2328تمممم  اعدا ممم رااC1C3عداثمممبرا
تممذا رجاعثمم  وابح ممي ااممبعزارعداةمم ث ياعدتضممرع ابح دتمم د ايايمملاتممذارحعمم اا8.5 ابدمم ية اتممر اعدرصمميشاا2.2=

ابم اي  ي ادلا  راعدذيلايت حعبلاةيرم اتللاعدرصيش.ا6.3داثبراعدرصيشايحقلادلا  را

بيام ااق ام اعداعحمراعدعلمبواحي رعجم ابا عتلم يتم حعبلاةميرم اتلملاعترصمو احعم اإاتيايلاثري اعدا م رادلمذيل
ا(ل14ا-6يبضث اعد ي ا)

(: أبعاد األرصفة والمداخل لتأمين حركة المشاة الذين ال يستخدمون المعبر العلوي للمشاة المقترح في المدخل 13-6الجدول )
 الجنوبي للمدينة الجامعية

ا

 BB1 B3B1 CC1 C1C3 المحور

 0 0 8 8 عرض الرصيف الكلي م



 541 541 541 541 عرض األدراج والمداخل م

 641 641 041 041 عرض المتبقي من الرصيف م

 040 048 046 048 العرض الالزم للمشاة م

 

 
 (: الحل المقترح لمدخل المدينة الجامعية الجنوبي14 -6الشكل )

 المدخل الشمالي للمدينة: 6-1-4-4

دلا يةمم ايوضمم اعة مم  ااح رعةمم اعداممزعرعيابعدحةمملاعدتثتيمم ابعدتا يمم عياحطريقمم ااا :لمم اداةطقمم اعدامم ت اعدجةممبح 
ا.(15ا-6يا ا  اعد ي )ااعحراا  راتلبواح رجاعث  وابح ي اابعزاداثبراعدرصيش

ا 3 ايؤتذا1.45=2893/2000تر اعدجةر=

ا 1.5 ايؤتذا رجيلاتة اي اا ت احعر اعد رجا1.92=ا2893/1500تر اعت رعج=ا

ال يستخدمون المعبر العلوي للمشاة المقترح في المدخل  (: أبعاد األرصفة والمداخل لتأمين حركة المشاة للذين14-6الجدول )
 الشمالي للمدينة الجامعية

 BB1 B3B1 CC1 C1C3 المحور

 8 8 8 8 عرض الرصيف الكلي م



 541 541 541 541 عرض األدراج والمداخل م

 041 041 041 041 عرض المتبقي من الرصيف م

 549 04:01 :54 7408 العرض الالزم للمشاة م

ا

ا
 (: الحل المقترح لمدخل المدينة الجامعية الجنوبي15 -6الشكل )

 ساحة الجامعة: 6-2
 الموقع والوصف العام لساحة الجامعة و شبكة التمديدات والبنية التحتية فيها: 6-2-1

رحع ااث برااعداثبراعتب اراريح ياتاذيم اتي رعيااربري االاة ث اعدج اع اتح رراتلااةت يررااربري ادلا  رابعد
ط اثةيلاعدذوايصلم احاةطق اعدورق لابمباتح رراتلا  ر ادلذم  اح:  اث رعيااربري ابآترادإلي  ا  ر ا

حث رعيا:  ايثتبواتللاجزيررابةطي اب  اةم يت اتة اة ث اعدج اع اث رت ااربرادلةيراعداةتقي اااةيا ا
ا ارترااد ةعط شاةثب ابث رر اعداةت يرر اتحراعجتي ز اعدتثي  اذعتي  اضبةي  اعدار ي لاحإ  رر اعداثبر اح تج   عديايل

احعر ايل ا ا  ر  ار بةيحامب احاةطق  ادإلي  ايصلم  ادلذم  ابآتر ا  ر  ا مب اعد: ة  اعداثبر ارا  بر بةيحا
عطشاةثباعديايلابحجزيررابةطي ااةي احةم يت اتة اة ث اعدج اع احإ  رراضبةي اذعتي اعدتثي اارابجب اتي رااة

حباري  اح تج  اة ث اعدج اع ارتاراا بعربراعد: د ا مبا  ر اعداات االاحباري  اارا اعداثرح تج  ا  ر اتارا
بمباح  رتيلارث ما ادلذم  ابآترادإلي  اارابجب اجزيررابةطي ابمبااةي احإ  رراضبةي اذعتي اعدتثي اارا ا

ا.(16ا-6يا امبااحيلاح د ي ا)عداثبراعدرعحرا مباا تل اعدا ولاعدج اع ابمبابيرااةي احإ  رعيااربري ا

ا



ا
 (: صورة جوية توضح ساحة جامعة حلب بأذرعها16 -6الشكل )

 

ا(ل17ا-6را اتلاتبضراعدارعقحيلاب حي اعدتا ي ا م ااحية اح د ي ا)-

ا
 [8]اااضافة لتوضع شبكة المياه (: مسقط افقي لساحة الجامعة مع تسمية المحاور وأماكن توضع المراقبين,17 -6الشكل )



ا

 لتيارات المشاة والمركبات في ساحة الجامعة:الواقع المروري  6-2-2
ااارا اتلايبةم  ا ع ع اعدج اع اتع ااريزاعةتقط  ام ة ادتي رعياعدا  ر ا إلاة ث  االاة ثي ااربراعدا  ر را 
ادذداا م اتثتبواتللا اعدثا عةي اببيرم ( اجةبح اب ا د ا ا)ثل اعدجي ر عجح روادي:يراالاتطبطاعدةق اعدع  

يحراا ولا  اردلابجب اإض   اإ ةي اتبل اط  ابابيو اعدج اع اتعتحراة ث ا رياعدي:يراالاعدابعقشا م 
ا اعدا ية اقرحم ابمباعدا ولاعدج اع ابا ولاعدتبدي اببجب ااطع اياااح دطلح اببيرم ابمبااطع ابر راثل ابا

اراعنتراتاريزات  اديم ابعتإعدج اعي ا  ا  ر ار بةيحاعداؤ وابل اعدايتح ياريزي اعهةتقط  ادلا  راتاريزا
االاعديلي يا  ااثيطم ا)عدمة ة اعديمرح ةي ااعدمة ة اعدتقةي ااعداعم اعدمة ة اايلي اعدط اببيرم (.

ادلا  را ام ة  ااربري  اعز ث ا  ات م  ا م  اذدا ابار اعديحيرر اباة ثتم  اعدعريض  احيرصوتم  اعدج اع  اة ث  تتايز
لب ااة ةح االاثي اعدرعث ابعتا لادلا  رابحا ايلي اارااي ة ابةةث ب ا يا ايل ا رعة اثري اعدا  رابعقترع اث

اعدج اع اعدثض ري ابيةةج ااراعدةةي اعدعارعة ادلاةطق اعداثيط .

ا18ا-6عد ي ا)با اتي رعياعدا  ر اتي رعياعداريح ياار ابت عت  ابات دو تم  اعدا  ر اييمرابعقر اعداةطق ( ا  امذ 
اعتاراعدذوايعرق اةيراعداريح ياالاجم ابي ي اتطراتللاعدا  راالاجم ارترال

ا

اا

اا



اا

اا
 (: واقع المشاة والمركبات في ساحة الجامعة في حلب.18 -6الشكل )

ا

ا

 :في محاور وأذرع ساحة الجامعةلمشاة لتيارات االغزارة الحالية وتحليل تحديد  6-2-3
ح دةةح ادلا  را  اعدةقط اعدا ربة ابدذداات اعدرص ابت  ا تررازاةي ااث  رابتبتييا رعة ابزعرراعداربراتايا

اة ت ياعدذربراح دةةح اداربراعدا  رادتعط ا ق اريحرابتيبلاعد رعة ااج ي ابذعيااص عقي ا ي ةياعدةت ة اعدت دي ل

ا.ساحة الجامعةغزارة تيارات المشاة في أذرع  :(15 -6الجدول )
 A B C D توضع المراقب

 - AA1 :320 BA  : 345 CB : 950 صادر

 AA2 : 260 BB2  : 615 - DD2  : 560 صادر

 AB  :530 BB1  : 220 CC2 : 340 DA : 650 صادر

 AD  : 830 BC  : 730 CD  : 810 DC  : 640 صادر

 - A1A : 570 AB  : 530 BC  : 730 وارد

 A2A  : 375 B2B  : 270 - D2D  : 210 وارد

 BA  : 345 B1B  : 260 C2C  : 530 AD : 830 وارد

 DA : 650 CB  : 950 DC  : 640 CD  : 810 وارد

 تحليل النتائج : -
 :Aتحليل غزارة المشاة في العقدة  -



ا تا/ة ت ا875=530+345=ا AB+BA(ا=اا (ABعداثبر

ا تا/ة ت ا635=ا260+اا375=ااAA2 + A2A=اا(AA2)عداثبرا

ا تا/ة ت اا890=اا320+اا570=ااAA1 + A1A=اا(AA1)عداثبرا

ا تا/ة ت ا1480=اا830+اا650=اا DA + AD=ااا(AD)عداثبرا

ا: Bتحليل غزارة المشاة في العقدة  -
ا تا/ة ت ا875=ا(AB)عداثبرا

ا تا/ة ت ا1680=اا730+اا950=اا BC + CB=اا(BC)عداثبرا

ا تا/ة ت ا480=اا260+اا220=اا BB1 + B1B=ا(BB1)عداثبرا

ا تا/ة ت ا885=اا270+ا615=ااBB2 + B2B=اا(BB2)عداثبرا

 : Cتحليل غزارة المشاة في العقدة  -
ا تا/ة ت ا1980=ااBC+ CB=اا(BC)عداثبرا

ا تا/ة ت ا1450=اا640+اا810=ااCD +DC=اا(CD)عداثبرا

ا تا/ة ت ا870=اا340+اا530=ااCC2+ C2C=اا(CC2)عداثبرا

 : Dتحليل غزارة المشاة في العقدة  -
ا تا/ة ت ا1480=اا(AD)عداثبرا

ا تا/ة ت ا1450=اا(CD)عداثبرا

ا تا/ة ت ا770=اا560+اا210=ااDD2+D2D=اا(DD2)عداثبرا

 :ساحة الجامعةحساب الغزارات التصميمية لكافة االذرع في 

تثممم  ابمممزعرعياعدا ممم را ممم اممممذ اعدةقممم طاح تتحممم راعدامممزعرعياعدث ديممم ابتبعاممم اعدتايمممراتممم  اعدوتمممرعياعدزاةيممم ا
ا[لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا1عدةاباعداةتقحل ادمذ اعدازعرعيا]عداتتلو ابا

Nn×K1×k2 Np=الاا



Npاعدازعرراعدتصاياي ا تا/ة ت ا–ا

Nnاعدازعرراعدث دي ا)ةتيج اعدتع ع (ا تا/ة ت ا–ا

K1جممرواعدعمم اصمميو ارذعاإا1.1(اثيمم ايؤتممذا1.3-1.1ومم ابيؤتممذ)ت امم اتايممراعداممزعرراتمم  ا تممرعيااتتلا–ا
ربا  اعدوتررابيراعداز ثا االاعدعم  ابذدمااحايم ارحمطاعدعم اعذعاعجروا ت  عاا1.3باربا  اعدوترراعداز ثا ااراعدع  ا

جرواعدع ا  ا ترراعهز ثم  ااملاعدعم  ابمم ارب  اث دتة اعهثص ة اححرة ا اعدت اي ادلار  اعدا ربحابمباعدج اع ا
ا.1.1اعدقيا  ترراعد بع اعدج اع ادذدااعتتحرة ا

K2-ا20(ابح تتحم راعدعامراعدتم ا ادلاعحمرا10ا-1عتتام  عاتلملاعد مي ا)ت ا اةابابزعرراعدا  رابيؤتذاا
ا.2ت  اييبلاتة م ااة بي ا

ا.ساحة الجامعةغزارة تيارات المشاة الحالية والتصميمية في أذرع  :(16 -6الجدول )

 يمية للمشاة شخص/ساعةالغزارة التصم الغزارة الحالية للمشاة شخص/ساعة المحور

AB 001 001*545*0=0706,5901 

AA1 097 097*545*0=5901 

AA2 6:1 6:1*545*0=5:90 

AD 5807 5807*545*0=:016 

BC 5607 5607*545*0=:696 

BB1 807 807*545*0=5761 

BB2 001 001*545*0=5980 

CD 5817 5817*545*0=:597 

CC2 007 007*545*0=5958 

DD2 007 007*545*0=5698 

 دراسة حركة المرور المستقبلية لكافة أذرع ساحة الجامعة لتحديد الحاجة للمعابر فيها: 6-2-4
ا:ABالمحور  -

ا اعداثبر اتحر اعد  ر  اتحبرم  ات   ااضطربل اعدا  ر ارل اعدصبرر اال ااABة ثي ادلاريح ياإعدل اتي ر جتي ز
ا اعدةقط  اتة  اعديايل احاAاةعطشاةثب ااةي  ابير اتي ر اإبمب اتي را  رر ابزعرر ا رعة  ادذداايتبج اتلية  ضبةي 

اريح /ة ت ارا اعدازعرراعداةتقحلي اا250لابزعررامذعاعدتي راتق را ارطو اةثباعديايلابح دع اتحيلاعداريح ياعداةع
ا حع اعدتصعي احع ا اةاباعدازعرراعداةتقحل ابعدايتبذاح ي اا  ح ادتي رعياعدا  راتصححاعدقيا اي دت د ل

اK1*K2ياي ادتي راعداريح ي=ابزعرراعداريح ياعدث دي *عدازعرراعدتصا

ااريح /ة ت .ا300≤ا423=1.3*1.3*250=ااااااااااااااااااااااااااااااا

 ادذدااهاح االا ص اثري اعدا  راتلاعداريح يابةثلا14يا ارلاتر اعد  ر ااراعدجزيرراعدبةطي اريحراالا
احث ج ادتةويذااعحراا  راتلبوارباةول .



 :BCالمحور  -
دجم اعضطرعراعدا  رات  اتحبرم اعد  ر اتحراعداثبرااBCيةطح اتللاعداثبرااABا ايةطح اتللاعداثبرا

BCاا اعدةقط  اعديايلاتة  ادلاريح يااةعطشاةثب اتي ر اتي راBعدلاعجتي ز احابمب ااةي  ادذدااإبير اضبةي    رر
ا235تحيلادة اعلابزعررامذعاعدتي راتق را ايتبج اتلية ا رعة ابزعرراتي راعداريح ياعداةعطو اةثباعديايلابح دع ا

ااريح /ة ت ارا اعدازعرراعداةتقحلي ا تثة ايا ا  اعدث د اعدة حق ل

اK1*K2عدازعرراعدتصاياي ادتي راعداريح ي=ابزعرراعداريح ياعدث دي *

ااريح /ة ت .ا300≤ا398=1.3*1.3*235=اااااااااااااااااااااااااااااااا

ض   اعدلاذداا إلابزعرراتي راعدا  راب  اعداثبراااإ ا14يا ارلاتر اعد  ر ااراعدجزيرراعدبةطي اريحراالا
BCدذدااهاح االا ص اثري اعدا  راتلا تا/ة ت اا3000 تا/ة ت ابم اريحراالااا3696م اا

اعداريح يابةثلاحث ج ادتةويذااعحراا  راتلبوارباةول .

 :ADالمحور  -
  رعياضبةي اثي ااعدعحبراتحرا  ر اذواثري ااةيا احدلاإدا  راعدذيلايجت زبلامذعاعداثبراثي ايضطراع

ا ا ي  ادتي رعياعدا  ر اعداةتقحلي  اا3009عدازعرر اال اريحر ابم  ابتر امذعاا3000 تا/ة ت   تا/ة ت 
ا ةثلاحث ج اعدلااعحراا  ر14عد  ر اريحراالا ادذداا حا اعدةيراتلاعدحرة ا اعدزاة ادإل  رر تلبوارباا 

اةول ادوص اثري اعدا  راتلاعداريح يابذداادتيايلااربراآالادتي راعدا  راب  امذعاعداثبر.

 

 دراسة الحلول التصميمة المقترحة : 6-2-5
حع ا رعة اثري اعدا  را  امذ اعداةطق ابثة  اعدازعرعياعدتصايا ادتي رياعدا  رابعداريح يا  ااث برم ابيذداا

ادلاعدتي  لاعدث ادا يل اعدا  را  امذ اعداةطق اييالاحوص اثري اعدا  راتلارا ريح يابجرعياعداةعطو اياية 
ثري اعداريح ياالامة ايايلا رعة اعاي ةي اعدث ابذدااحطريقتيلات اتيلاعتبدلام اعدث اعدعلبوابعد: ةي ام ا

دااية اباة ب،اعدث اعدةول ابالاي اث ايتور ات رار ي  اتصايا اب يا ايل اةةبر ااق رة احيلامذ اعدثلب اع
باث ةلاي اث االاعدثلب اعداقترث ابعاي ةي اتةويذ ابيذدااق رراي اث اتللاتب يراعدرعث ادلا  رابذدااب  ا

اا يل ل

 الحل العلوي:  6-2-5-1



اعداريح ياحبعةط ا ادلتي رعياعدت اتعحراعد بعر ا  اتلااعداةطق اتلاثري  اعدا  ر بذدااالات  ا ص اثري 
رصو ادتي رعياعدا  راعدت اعداث  ي اتللااة ث ياي  ي االاعتتلبي ابتراااةتبواعتر ادلاريح ياارااع حرا

تت حراةيرم اتللاعدرصيشابعدت اهاتعحراعد بعر ااابالاايزعيامذعاعدث ايلوت اعداةتوض ااق رة اح دث اعدةول ا
زعث اع اث ج ادتع ي ابا ابالاجم ارترااهث ج ادعالي ياعدثورابعدت تي ابعدتيتي االاجم اثي اهالاثي اعهة  

ابعدصرشاعدصث ابعدم تشابعدي ح اعدضبة ابةبعم اد حي ياعداي   االاعدتا ي عياعترضي اعدتا ي عياعترضي   
بديلامذعاعدث ايعتحراج ا عاري:راالاعدث اعدةول اعدذوايعتحراري:راجذح ادلا  راايا اااةو اتلااعداةطق رعداق ا ا

اح دث اعدةول برلاعدث اعدعلبوايعت ااق رة  اعهرتو  اعديحيرات رعج  االاعدث اعدةول ادجم  ادلا  ر احرارق ارعث 
بت ص اديح راعدةلابديلا  اة ث اعدج اع ايايلارلاةتا ضلاتلاذداايبلاربل اعد رعةحاعدعاري ادلا  راالا

اق ا ات راتصايا يادمذعاعدث اةذيرااةم لإبيايلاعد ح  اا

 كل جسور منفصلة :معابر مشاة علوية على ش -1

ا ب اي ااثبراالااث براعدعحبرابح ي ااةتق اباةوص اتلاح ق ا اعدث اتللاتيايلاجةراا  ر امذع يعتا 
اعد اعهقتص  ي  اعدث ايلوت  اعتعداث براابالااة ب،امذع ا  ات    رعجاثي ادي اجةراارتوع االاثي اعدزي  ر

 رعجادتي رعياعدا  راثي اب ابعدمحبطاتللاعتعدلاصعبح اعدصعض   اإليلااةوصليلاب رجيلاتة اي اا ت اا ت
اعدث ا ااثبريلااتق طعيلابمذع اح ي اقطروارواتحبرم  اد ااتحبرم  ابعدمحبطاارتيل ادلصعب  اعدا  ر ةيضطر
اعدت اهاتعحراح اتت حرا ةي ا ااة ث ياريحراالاعترصو اعتاراعدذواةيضي اعداة ث ياتللاتي رعياعدا  ر

اةيرم اتللاعدرصيش.

 شاة علوية متصلة :معابر م -2

اعدث اتللاتيايلاجةبرا ب اي اع امذع اعهتص  اثي ايعتا  اييبلااح  راإداث برابح ي ااتص ابمذع بارا 
ايايلاإحبعةط ااع حراتلبي اتؤ وا اعدق  ا االاجايراعداث برايا  دلاج ةزاثلق اا ترااتاذي اتي رعياعدا  ر

ق االاعدث ارلايلو اعة  ة ارزي اتلبي ااابالاايزعيامذعاعدث اعهةتع ض اتلامذعاعدج ةزاعدثلق احة ث ااري
اعت اثي ات   اعدة ح اال ا رعج اح ي  اعدرعث  ايؤال ابيذدا اارعيارعداق ا  االاثي ات   ادتي رعياعدا  ر  ض 

تحبرم االاروااثبراتوااثبراادلاعدصعب ابعدمحبطااررابعث را قطاد اإدصعب ابعدمحبطاثي ايثت جاعدا  راع
يبلاق ات احثي اهاتإعدتثتي ابعدابقراعدع  ادلاةطق احلامذعاعدث ااج ي اح ي اعيحراعذعاةاثياعدحةلااابييباآتر

اة  ة .إاراعدذواةيزي اثتا ا  ايلو ااع حراتجايعي اطبيل ادي ااثبراعتق ا اا عتل احعي را ةثت جاتة م اإل

اعحراعدعلبواحي رعج ابا عتل لتيايلاثري اعدا  رادلذيلايت حعبلاةيرم اتللاعترصو احع اعق ا اعدا



ا رعة اتر اعدجةراباعت رعجل

اممم اعتتاممم  عاتلمملاعدامممزعرراعداتبةمممط ادجايمممراعداثممم براربا يممم اتمممر اعدممم رجا ممم اث دمم اجةمممراثلقممم اإيممت اتث
اعتتا  عاتللاعدازعرراعتتياي ادلاثبراذواعدازعرراعتيحراالااث برامذعاعداعحرل

 زارة المتوسطة كما يلي اعتمادا على الغزارة المتوسطة :نحسب الغ-

اعدازعرراعداتبةط اعدتصاياي ا=اجاب اعدازعرعياعدتصاياي ادي   ااث براعدعحبر/ت  اعداث بر

ا4(/AB+BC+CD+ADعدازعرراعداتبةط اعدتصاياي =)

ا تا/ة ت ا3019=4(/1925+3696+3190+3265=)اااااااااااااااااااااااااا

ا .2.01=ا3019/1500=اعرض الدرج

ا ا1.509=3019/2000=عرض الجسر

 باالعتماد على الغزارة التصميمة العظمى فيكون:-

ا .2.46=3696/1500=عرض الدرج

ا .1.84=3696/2000=اعرض الجسر

الدراسة أخطر نقطة للمشاة على الجسر

بم اةقط اعدت اتيبلا يم اعدازعررارتي اا ايايلاةتيج ات ق اتي رعياعدا م رااملاعداثمبريلاعهيحمرابمزعرراا
بييمممممممممبلاتممممممممم  اعدا ممممممممم رااBCبعداثمممممممممبرااCDثيممممممممم ايت قممممممممملا يمممممممممم اعدا ممممممممم رااممممممممملاعداثمممممممممبرااCدةقطممممممممم ابمممممممممم اع
 ا3.44=6886/2000 تا/ةمممم ت ابح دتمممم د اييممممبلاعدعممممر اعداطلممممب اتةمممم م =ا6657=3696+3190 يممممم =

ا اهتتح رات ا اعدتصعي اعدةوة ابعهجتا ت .4بح دت د اييبلاعدعر اعدةم ة ادلجةرا

 ابح دةةمح ادلاثمبراذواعدامزعرراعدعياملابعدبعقمرا م ا مر ااةةمب ا2اث برارا اتر اعت رعجا يؤتذادي اعد
 اديصمححاعدعمر اعدةمم ة ادلم رجا1ر بةميح(اةضمرا رجايمرحم ة احعمر ا-عتيا اريض ابممبااثمبا)ةم ث اعدج اعم 

ةم ث اعدج اعم (اباملاطمرشاا مولاعدج اعم ايؤتمذا-حمباري م إلاعدم رجا م اعداثمبرا)ر ااابيذداا 3  امذعاعداثبرا
 رعجاثريمم اعدا مم رابت صمم اامملاامملاعدرصمميشادلا مم رايمم اهاتعيمم اعتا ابذدممااإلت ثمم اريحممراقمم رااايممل1.5عدمم رجا

اعدارضل.



يحممميلارحعممم  اعدرصممميشاراممم اثريممم اعدا ممم راتلممملاعترصمممو ا مممم ااؤاةممم اياممم ايبضمممثم اعدجممم ب اعدتممم د اعدمممذوا
ا رعجاعداعحراب  اي اعداث برالعداتحقي احع اإق ا اا عت ابر

أبعاد األرصفة والمداخل لتأمين حركة المشاة الذين ال يستخدمون المعبر العلوي الحلقي للمشةاة المقتةرح فةي سةاحة (: 18-6الجدول )
 الجامعة.

 AA1 AA2 BB1 BB2 CC2 DD2 المحور

 841 841 841 841 841 841 عرض الرصيف الكلي م

 0 541 0 0 0 0 عرض األدراج والمداخل م

 041 : 041 041 041 041 عرض المتبقي من الرصيف م

 546 540 540 5 :54 540 العرض الالزم للمشاة على الرصيف م

 

ال(19ا-6بعد ي اعداقتر ادلث اعدعلبواعدة ح ااحيلاح د ي )

ض   اديبة ا و   ااا اثا ي اعدا  راالاعدعبعا اعدجبي اإحةب االاعدو يحراي حابح ي ايةاحاحايغطى الجسر-
ا(.19ا-6عدا  راعداةتت ايلادمذعاعداعحراح درعث اعدةوةي اعد ي )يب راعهض  راةم رعابي عرا

ااراعدةةي اعدعارعة ادألحةي اعداثيط .اا ةتح  اتة اعتتي را ي اعدتصاي احثي اييبلاا ةا اباةةجايا ايج اعإل-

ا

ا

 
 الكهربائية(: جسر حلقي علوي لساحة الجامعة بكافة األذرع كافة واألدراج المغطاة واألدراج 19 -6الشكل )



 

(ة اابدي ا رجاعةترعثتيلاحثي اهاتزي ارت ع اعد رج ياعدت اةيصع م اعدا  راتلا17.5ا-30)اابعاد الدرجة-
ا(.20ا-6 رج احيلاعهةترعثتيلابذدااثرص اتللارعث اعدا  رابحت ص ايح راعدةلابعتطو  اعد ي ا)ا11

ااثبراعدرا- ار رعجاح ي ايع ا  اإلق ا  اعدرصيشابيراي  ي  ابح ي ارحع   ابعث ر اعه رعجاحر ر صيشادذدااتصا 
ادتراااة   اامواز لمحور اعدا عت ا  ا0.75عدرصيشابتجةح  اإلق ا  احيلاطرشاعد  ر اباا ت اعداعحراةلجي  

ا(.20ا-6عدطرشاعد عتل ادلرصيشاقر اعتحةي اعد ي ا)

ا(20ا-6عد ي ا)م 5.5ارتفاع الجسر -

ر رعجايمرح ةي ايبلاعداةةب امة ااةتو اتلاة ث اعدج اع ادبجب اا رعجاعدحيتبةي ض   ادألثي اعةتت  امة اإ
 ر ااةةب ااثي ايايلاعهةتو  راالامذعاعدور ا  اعداةةب ادتيايلااي اطبد اريض ادتصريشااي  اعتاط را

ا(20اا-6  اعدجةراعد ي ا)

 
 (: منظر جانبي للحل العلوي المقترح من جهة شارع ادونيس21-6الشكل )

 

دمملاايمم اترضمم ايممؤالاتحممرابعتذر اإضمم   اإعدطممبد ادلجةممراةتيجمم ا ممر اعداةةممب احمميلاعداثمم برااليةةؤمن الميةة-
ا(.22ا-6(اا)21ا-6ةا ي اعدح ط احثي ايايلاتحراعدايب اتصريشااي  اعتاط راعد ي ا)

 



 
 (: تغطية الجسر الحلقي للحمايته من العوامل الجوية وبميول كافية لتصريف المياه21 -6الشكل )

  

حباري  اعدج اع ااةيراج ةح االاجم ا بعرار(اصبرراعدث اعدعلبواعداقتر ادة ث ا22ا-6 يا ايحيلاعد ي ا)
ايا اتتضحا يم اعه رعجاباعترصو ابا ت اعدج اع اب رجايلي اعدمة ة اعديمرح ةي ابا ولاعدج اع اا

 



 
 (: منظر جانبي لساحة الجامعة من جهة دوار ابو ريشة ومشفى الجامعة 22 -6الشكل )

 

(اصبرراعدث اعدعلبواعداقتر ادة ث اعدج اع ااةيراج ةح االاجم اعدورق لابعد مح ا23ا-6 يا ايبضحاعد ي ا)
  رعجاباعترصو ابا ت اعدج اع ا.يا اتتضحا يم اعتربزاا

 
 (: منظر جانبي لجسر المشاة المقترح في ساحة الجامعة من جهة الفرقان والشهبا روز23 -6الشكل )



ا

 الحل السفلي:  6-2-5-2

اعداريح ياحبعةط ا ادلتي رعياعدت اتعحراعد بعر ا  اتلااعداةطق اتلاثري  اعدا  ر بذدااالات  ا ص اثري 
رصو ادتي رعياعدا  راعدت اتللااة ث ياي  ي االاعتاعداث  ي بتراااةتبواعتر ادلاريح ياارااةولي اع حرا

دعلبوابالااة ب،امذعاعدث ايلوت اعدارتوع ااق رة اح دث اعااتت حراةيرم اتللاعدرصيشابعدت اهاتعحراعد بعر اا
دلاإة ا  اعدث اعدةول اةةثت جاردلاإض   اإعالي ياعدثورابعدت تي ابعدتيتي اة   اثي اةةثت جادالاثي اعإل

دلاإدعلبواح ي ات  ابعدذوايثت جا قطايحراالاعدث اعراراعدذواةيجع ايلوت اة رراعتع اتصريشادلاي  اباتمبي ابا
عديحيرراعدت اةةثت جم ادتع ي اا اتصريشاحةيط ابتاطي االاعدعبعا اعدجبي االاجم ابالاجم ارترااعديلو  تار
اع ابا ابعدم تش اعدصث  ابعدصرش اعداي   اد حي ي اعترضي  اعدتا ي عي ابةبعمزعث  اعدضبة  اعدتا ي عيابعدي ح  اال  

قط راعديحيرراة حي ااي  اعد ر اذعياعتر(ابجب ا17ا-6)ايبضحاعد ي ةو اتلااعداةطق اايا ارعترضي اعداق ا ا
ايل اهاتتج بزاعداتريلاعتبتللاعرتو ت ياقل بديلاح ي ات  ايعتحراعدث اعدةول اازعثتم اإاراعدذواةيثت اتلية 

اال ادلا  ر اجذح  االااري:ر اةةتوي  ارل ايايل ارةة  ابعدمحبطاتللاعت رعجايا  اعدصعب  اةمبد  اعدعلبوادجم  عدث 
عداة ث ياعديحيرراحإق ا ااث ياتج ري ابت اي ادلطلح ابق ت ياعةتي راببيرم االاتبعا اعدجذ ادلا  راعتارا

تيج اقل اعهةتت ع االاقح ادلارا يلادلقا ا ابعدجريا اببيرم اةيث االا   امذ اعداع حرابتثبدم اإعدذواةياةرابا
الق ا ات راتصايا يادمذعاعدث اةذيرااةم إبيايلااعدا  را

 معابر مشاة سفلية على شكل انفاق منفصلة : -1

اعدث اتللا امذع اح اة   إيعتا  اعدعحبرابح ي ااةتق اباةوص اتل اتثياي ااثبراالااث بر ق اةو اا  ر
اعدث ا عدا  رادلصعب ابعدمحبطاارتيلاد ااتحبرم اح ي اقطروارواتحبرم ااضطرعرإعداث براابالااة ب،امذع

اعدث اةي ا ااة ث ياريحراالاعترصو اعتاراعدذواةيضي اعداة ث ياتللاتي رعيا اثبريلااتق طعيلامذع
اعدت اه اعداعدا  ر اح دث  ااق رة  ابالااث ةة  اتللاعدرصيشا اثي اهاتعحراح اتت حراةيرم  اعدا  ر علبوارعث 

ا .ا5رتو  اعدجةراهايق اتلاإثي اح دث اعدعلبواااق رة  رعجايتوشات  اعتااا  ا3رتو  اعدةو إيتج بزا

 معابر مشاة سفلية متصلة : -2

اعداث بر اةو اتثياي  اتيايل اتلل اعدث  امذع اعإلاثي ايعتا  ابمذع ااتص  ابح ي  اعباإتص   ااح  ر اييبل ا 
رباتاذي اتي رعياا(X)باح ي اصة بق اعباح ي رلق ادلاةو ااتص اح ي اثإبعةط ااع حراةولي اتجايعي اتؤ واح

اعدق  ايايلاعإلعدا  ر اعداث برايا  االاجاير اةولي ا  ااريزي  اعدةو اعداتص احة ث  اتلامذع ابالاا ةتع ض  ا



زعث اإا  اعدترعحي االاثورابر  ابيذدااترراالاثي اعدياي ياعديحيررا  اعتة  ة ايحيإ الايلوراة ب،امذعاعدث ا
عدتا ي عيارا اعيج حي يامذعاعدث ارة ايعتحراعتي:رارعث ادلا  راالاثي ات  اارعياعدصعب ابعدمحبطاثي ايثت جا
عدا  راعدلاعدصعب ابعدمحبطااررابعث را قطاد ااتحبرم االاروااثبراتوااثبراآترااابييبلامذعاعدث ااج ي ا

يبلاا عتل احعي را ةثت جاتة م اق ات احثي اهاتإطق احعدتثتي ابعدابقراعدع  ادلاةح ي اعيحراعذعاةاثياعدحةلا
حي ااالاتا  اعدترعة  ة ادزي  راثج اعتإعهاراعدذواةيزي اثتا ا  ايلو ااق ا ااع حراتجايعي اطبيل ادي ااثبرإل

ي  ااحيرارة   ااث  اتج ري اباع احيرراعق ا اة ث ااريزي ادلا  راباتراايايلاب  اث  اتب ريااة ث يايرجم ا
باعدع  احثي اتيبلارترااالاعدقط تيلاعدت ااربارواجم اربيايلاعةت:ا رم االاقح اعدج اع الااعدة ث ا  ات
راعديحيررا  ايلوتم ا  ايرع عتم اعديحيرراعداتبقع ا  اارثل اعهةت:ا راعدزي  إريزادلت ا ياعدط حي احثي اتاط ايا

اة   .ارثل اعإل

 حساب أبعاد األنفاق والمداخل كما يلي:وبشكل مشابه لطريقة حساب أبعاد الجسر يتم 

الاثي اتثة اعدازعرراعداتبةط ايا ايل لاااعتمادا على الغزارة المتوسطة-

اعدازعرراعداتبةط اعدتصاياي ا=اجاب اعدازعرعياعدتصاياي ادي   ااث براعدعحبر/ت  اعداث بر

ا4(/AB+BC+CD+ADعدازعرراعداتبةط اعدتصاياي =)

ا تا/ة ت ا3002=4(/2086+3467+3190+3265=)اااااااااااااااااااااااااا

ا 2=3002/1500عد ز ا  امذ اعدث د ا=اعرض للدرجبح دت د اييبلا

ا اا1.5=3002/200عداوض اعدلاعدة ث اعداريزي ا=اعرض النفق

 باالعتماد على الغزارة التصميمة العظمى فيكون:-

ا .2.3=3467/1500=عرض الدرج

ا .1.73=3467/200عداوض اعدلاعدة ث اعداريزي ا=انفقعرض ال

  م كما يلي:3وبالتالي تنفذ عدة مداخل للنفق حيث عرض المدخل والدرج 

ا20للازعبي ا مح اربزاةثت جاعدلاعدورق ل(اتا-(ارواعداثبرا)ة ث اعدج اع AA2(اب  اعداثبر)aا ت )-1
عدا  راتحرامذعاعد رجاعدلاا ت ادلة ث اعداريزي ابحعر اة اابح ةترعثتيلا: ايتج ا15 رعجاح رتو  ا رج اق ر ار
ا(.24ا-6عد ي )ا اريض 3



ا20ع بةيح(اتللازعبي ا مح اربزاةثت جاعدلاا-(ارواعداثبرا)ة ث اعدج اع AA1(اب  اعداثبر)bا ت )-2
يزي ابحعر ادلاا ت ادلة ث اعدارالا: ايتج اعدا  راتحرامذعاعد رجاإة اابح ةترعثتي15ع رعجاح رتو  ا رج اق ر ا

ا(.24ا-6 اريض اعد ي )3

اب  اعداثبر)cا ت ا)-3 )BB1 اعدج اع ارواعداثبرا)ة ث  اعديمرح ةي ا-( اعدمة ة  ايلي  اتللازعبي  اع بةيح(
اا12دلاةثت جاإ اق ر  اح رتو  ا رج  اتلااةةب ا15 رج  ا ر ا  اعداةةب اثي اتةتو اعداةطق  ادبجب  ة 

 اريض ا3دلاا ت ادلة ث اعداريزي ابحعر اعدا  راتحرامذعاعد رجاإالا: ايتج  ااابح ةترعثتي1.2عدة ث احاق عرا
ا(.24ا-6عد ي )

رحباري  (اتللازعبي ايلي اعدمة ة اعديمرح ةي اا-(ارواعداثبرا)ة ث اعدج اع BB2(اب  اعداثبر)dا ت ا)ا-4
دلاا ت ادلة ث اإلا: ايتج اعدا  راتحرامذعاعد رجاة اابح ةترعثتي15 رج ااح رتو  ا رج اق ر اا20ةثت جاعدلا

ا(.24ا-6 اريض اعد ي )3عداريزي ابحعر ا

دلاة ث اعدا  راعداريزي ارةو اة ث اج  االايلي اعدمة ة اعديمرح ةي اإت(ابمباا ت ايؤالادلا  راعإلeا ت )-5
ا ر ااةةب ا) احيلاة ث اعدج اع ابايلي اعدمة ة ابح دت د ادلبا2-عدج اع ااح  رراثي اد ية  صب االايلي ا( 

اعدةولي اعداةتوض اتلاعداةةب احاق عرا)ة اعديمرح ةي اإعدمة  ( ا1-( اةثلاحث ج ادثورا)3-دلاة ث اعدا  ر
اعدو ر اديوض امذعاعد رجاعدلاةو احعر اا7بح دت د احث ج ات رعجات  ا  ايتج اعدلاة ث اعدا  را3تؤالامذع

ا(.24ا-6عداريزي اعدةولي اعد ي )

ععحباري  (اتللازعبي اا ولاعدج اع امة اد ية ا-را)ة ث اعدج اع (ارواعداثباCC2(اب  اعداثبر)fا ت ا)ا-6
ة ابح ةترعثتيلا: ا15 رج ااح رتو  ا رج اق ر اا23( اةثت جاعدل3-( ادلبصب اعدلااةةب ا)0.45اةةب )+

 اريض ابمباا ت اقاع ااع  اداثبراعدرصيشا3يتج اعدا  راتحرامذعاعد رجاعدلاا ت ادلة ث اعداريزي ابحعر 
(ا24ا-6ي رعياعدا  راابيترااي ا ااة ث اعدرصيشادلا  راعدذيلايت حعبلاةيرم اتللاعدرصيشاعد ي )دياط ات

ا.

اعداثبر)gا ت )-7 اب   )CDاإ اعدرصيشاعداوض  ارواتللازعبي  اثل اثي ا( ادج اع  ت ادلاعدح  اعدرةية 
: اعةترعث اا تري اا( 1.5-تللاتب يرا رجيلادمذعاعدا ت ابح ي اابعزادثبراعدرصيشاثتلااةةب ا)اعإلتتا  

ايتج اعدا  را3-دمذيلاعد رجيلا: ا رجاآترااع ا اداثبراعدرصيشادةص اداةةب ) ا:  اعرتو  اعد رج اق ر  ( ا
ا(.24ا-6 اريض اعد ي )3تحرامذعاعد رجاعدلاةو ايوض اعدلاعدة ث اعداريزي اعدةولي ابحعر ا



اب  اعداثبر)hا ت )-8 )DD2 اعدج اع ا)ة ث  ابا-( اعدرصيشاعداوض اإتللازعبيعدورق ل( دلاعدح  اعدرةية ا 
اعإلتتا  دلج اع اثي ا اعدا ت ابح ي اابعزادثبراعدرصيشابةثت جاعدلات   رج اا20تللاتب يرا رجيلادمذع

ة اابح ةترعث ابثي راا تري ااعض   اعدلا رجاآترايايلاعدا  راالاعدعحبراالاة ث ا15ح رتو  ا رج اق ر ا
: اادثر اعدج اع ابح ي ااع ا اداثبراعدرصيشابالا عت اعدثر اعدج اع عدج اع اعدةولي ااح  رراعدلا عت اع

اعد رجاإدلاةو ايوض اإ اعد ي ا)3دلاعدة ث اعداريزي اعدةولي ادلا  رابحعر يتج اعدا  راتحرامذع ا-6 اريض 
ا(.24

ا

ا
 (: مداخل ساحة المشاة المركزية السفلية )جامعة حلب(24 -6الشكل)

ا

حع  ايبرم اعدع  اة ث اعدج اع ابديلاحيتث ي احاةاساحة مشاة مركزيةدلاتوض اإاجايرامذ اعدا عت ابعتةو  
ادلتمبي اتؤمن التهويةاتتلو اثي ا اإاحبعةط ا تث اتلبي ااريزي  دلا تث يااي لا بعراة ث اعدج اع اإض   

ا(.25ا-6تمبي ا رتي اتة اعةترعث ياعت رعجاب ب اعدا عت اعد ي ا)



ا

 
 الجامعة مع تغطية المداخل وفتحات التهوية واإلنارة(: ساحة 25 -6الشكل)

ا(ل27ا-6تو صي ا تث اعدتمبي اعدرةيةي ا ب ا بعراعدج اع ا م اتح رراتلا تث يااتة ةق امة ةي اب  اعد ي ا)

 
 (: فتحات التهوية لساحة الجامعة السفلية27 -6الشكل)

ا



ايايلارلاتيبلا (اعدذواييمراعد ي اعدمة ة ا28ا-6 اعد ي ا)دلثا ي االاعدعبعا اعدجبياالمداخل مغطاةيا 
عداةةج ااراعد ي اعدع  اد بعراة ث اعدج اع ابحيدبعلام  ة ابتلامذ اعدتاطي اةتيبلاتلبي اح دةةح ادلا  را عت ا
ا  ا اةتعتا  اةم رع ابيذداارلاييبلا و شادلضب اتلاعإلة رر اعدةا   ادبلايث ي ازرق  ا  قترثة  اعدةولي  عدة ث 

اب اعد اح.ربلحم اتللاض

 
 (: التغطية للساحة المركزية السفلية28 -6الشكل)

ا(ايحيلاعداةقطاعت ق ادة ث اعدا  راعداريزي ا29ا-6بعد ي ا)



 
 (: مسقط أفقي لساحة المشاة المركزية السفلية مع المداخل واألدراج29 -6الشكل)

ا

ا



 المداخل واألدراج(: مسقط أفقي لساحة المشاة المركزية السفلية دون 31 -6الشكل)

ا

اعةت:ا  احإيايل اعداريزي  اعدةولي  اعدة ث  امذ  ار ات ا ياايتحي اااسلسلة من المحال التجاريةق ا  )ري ااحيرا
ا(.31ا-6ت ا ياط حي اا...عدع(ايا ا  اعد ي )

ا  اعد ي )االمراقبة والتحكمبيج ارهاةاو اتلاتراابر  االارج ا (ابتريي اعدي ايرعيادلارعقح ا31ا-6يا 
ايض .ع

ض   ادار  ااتصص ا اباع عتم ا  اعدة ث اعداريزي ااإعد برياغرفة أيضا لفرق الصيانةبالاعدضربرواتراا
ا(.31ا-6يا ا  اعد ي )االنظافةادعا  

ا
 (: توزيع المحالت في الساحة المركزية السفلية )ساحة الجامعة( ومكونات الساحة31 -6الشكل )

سلسلة محال  -5نفق يصل بين المدخل والساحة المركزية السفلية,  -4مدخل قمعي,  -3أحادي,  مدخل بدرج -2مدخل بثالثة أدراج,  -1
غرفة صيانة,        -8مكاتب خدمات طالبية,  -7استراحات طالبية )مشروبات سريعة وصندويش( بمقاعد ومساحة خضراء,  -6تجارية, 

 غرفة مراقبة وتحكم -11غرفة اطفاء,  -9

ة ررااراة  برراباق ت اعةتي رابتب يراإدلاعدة ث اعدةولي ايايةة اريض اعق ا اة ث اتضرع اةولي اإاولجذب المشاة
ا(.32ا-6جي رايا ا  اعد ي )



 
 (: مساحات خضراء سفلية مع كراسي االنتظار وبالط الساحة السفلية32 -6الشكل)

ا

ا اب تث ياتصريشحتيايلاايب اطاغفال تصريف المياهإبيج ات   ابترضي  اإابدي  اتلب ض   ابيذدااإتط  
دلا اعدرصيشاحثي اياةراتةر ااي  اعتاط راالاعد  ر اإدلاعت رعجابح دت د اإد  ثطاعد رجاتة اي اا ت اقرا

اعدة ث اعداريزي ابعدةولي .

ب  اثرص اضحاة ت اع تت  اعتحبع ابة ت اعإلمذ اعدة ث اببضراحرة ا ايبااتنظم ساعات عملبالاعدام ارلا
ب  ابيذدااةضالات  اتا دم ابقياة ت ياعإلدور اعدةي   ابعدصي ة اعد بري اإجرع ارا ايتةةلتللاةي  تم اثي

ادلااي لادلجريا اربااي ادلةو ي ي.بدم ايايرم االاعداع حراعدةولي اإتث

ا

ا
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 الفصل السابع 

 المقترحات والنتائج والتوصيات

 النتائج : 7-1

 الواقع الراهن لمعابر المشاة: 7-1-1

احع امذ اعد رعة اعدتثليلي ابعإلثص ةي اتلااإدلاعدةت ة ابعدتبصي ياعنتي ل

الاثي اعدع  ابيراي  ي ابقليل اج عابمة اا ر ا  ةراحيلاعدع  اعداطلب ابعداتب راااا ايترت ا -1
ة   اعدازي ااةم . ابعإلبعدع  ابحت ص اعدع  اد تاماتض  راعدجمب ادلقط تيلاعدت ا اتتة  احم ابع 

عدةةح اعدعيالاالاعداةتحيةيلاهايعر بلات  ااع حراعدا  را  اا ية اثل ابمذعاي  اتللاضعشا -2
 عد:ق   اعداربري االاقح اعدا  رابتقصيراعدجم ياعداعةي ا  اعدتبتي اعداربري .



عدرةيةي ا)م ايعق ات  ابجب ااعحرادلا  را  اا رب اات  ابجب اعداع حرا  اربل اعتبتبةترع عيا -3
ارا يلاتطرراا ابعدعحبراال اعدقوز اعدة حاإدل ايضطر ا  اثل ااا  اعترضي  اعديرر اا: اجةر يحير

ابحت ص ااراعدةرت ياعديحيررادلاريح يا ي (.
دجب راالاثي اعدجب رالبيراجي رابهايايةم ارلاتت  اعدار اعدذوات اإة  ؤم اتجل ااابهاتقتصراع -4

تللاعدة ثي اعإلة  ةي اح اتتع عم اإدلاعدجب راعدوةي ابعدة ثي اعهقتص  ي اابهايايلارلاةثا اجايرا
عدةلحي يا  امذعاعداج  اتللاعدجم اعداةوذرا)عدقط  اعدع  ارباعدت ا(ا قطاح امة اااةؤبدي اتقرا

)ايت ح اتح رعياهارت قي اتللات ت اعداةتوي يلااة ا)عدا  ر(ابذدااح داث  ي اتليم ابت  اتتريحم ا
اعدةو ي يا يم ا(.برا ا

ات  ا -5 ارةح   ابتتع   اج عا اقليل  اتةتت ام  اعدت  اعدا  ر ابةةح  ا ع د  ابير اعداع حر امذ  اجاير إل
عةتت عام االارةح  اةوةي ابرترااعجتا تي اة ميااتلاةب اعدتصاي ابعتبة خابعدثا ي اعدضعيو ا

 ةب اعدتصريشاداي  اعتاط رادم االاتبعا اعدجبادلاع حراعدعلبي ارب
 دلا)ارع  ات ا (.ريم اةتيج اةب اعدتمبي اباتثبد اإ  اةو اعدةري لاتبج اربعةحايا -6
 ض  رابهاي ايرعياعدارعقح ا  اةو اعدةري ل.هاتتبع راعإل -7
جح راتت عام اادذداادجياعدلارةلب اعدقةراإلمذ اعداع حرا  اربلحم اتجزياتلاجذ اعدا  راهة -8

ةو اجةراايةلبلاعدعلبوارباحبضرابر  اارعقح اةتت عام اإلاحبضراثبعجزااع ةي ارععدا  راتللا
 قر ااعحراعدةري لاعدةول .

بي  اةي ة اعدجذ ابعةتقط  اعدا  رابذداايايلاتثقيق احإق ا ااث  اتج ري ا  اعداع حراعدةولي ا -9
 امذعاعداضا راعداث  اا: ابعدتصاي اعدوة اعدجاي ادلاع حراعدعلبي ااثي اي ةياعدتجرح اعدبثي را 

عدتج ري ا  اةو اعدةري لابعدت اد اتةت:اراح ي اجي ا تثبدياعدلااي لادلقذعرعيابايح يادلقا ا ا
 بارتراتتا  اهارت قي .

يوض اعدا  راعداع حراعدةولي اتللاعدعلبي احةةح اضةيل ابق ايعب اذداادةمبد اعةتت عام ااق رة ا -10
 ح داع حراعدعلبي .

ا

 ة لمستقبل المعابر في بعض مناطق مدينة حلب:نتائج الدراس  7-1-2
 ات ابةتيج اعد رعة اتقيي اث  اعدا  راب رعة اعدث ج اإلق ا ااع حراعدا  را  اعدةق طاعدا ربة ابالا: اعقترع اةبا

ابعت ادلا عت  اعدتصاياي  اعتحع   اار اعدتصايا  ابعد ي  ا رععداعحر اتاو  ابد  اتللا رعجا اعدا  ر اثري  ة 
اإ احع  اح اعهرصو  اعداعحر ايةتت ابل اعدذيلاه اعدا  ر اتعي اعت رعجابعدا عت اثري  احثي اه اعداعحر ق ا 

ايت حعبلاةيرم اتللاعدرصيشااب يا ايل اةت ة اعد رعة ادمذ اعدةق طاعداقترث ل

  بعراعدورق للا -1



(ابمذعاعدث ا1ا-7ح د ي ا)ة   ااعحراتلبوادلا  راحة ث ااريزي ا  ا بعراعدورق لاابضث اإي لاعدث اعداقتر ا
اييالل

اتحبرارالادتي رعياعدا  راب  ااع حراتلبي ااتصل ايا ايل لاا-اااااااااااااا

 AB BC CD AD المحور

 061: :055 0697 061: غزارة المشاة شخص/ساعة

 0 541 541 0 عرض األدراج م

 : : : : عرض الجسر م

ا

اعداعحراعدعلبواحي رعج ابا عتل لق ا احعبلاةيرم اتللاعترصو احع اإثري اعدا  رادلذيلايت  -
 AA1 AA2 BB1 BB2 CC1 CC2 DD1 DD2 المحور

 9 0 841 9 841 841 841 841 عرض الرصيف الكلي م

 0 541 541 541 541 0 0 0 عرض األدراج والمداخل م

 0 141 : 041 : 041 041 041 عرض المتبقي من الرصيف م

 41: 549 5460 04:0 041 :048 :048 5401 العرض الالزم للمشاة م

ا

 

ادوار الفرقان بساحة علوية للمشاة :(1 -7الشكل )

 دوار العمارة: -2
الاراعدذوايثق (اعت2ا-7)عد ي ا  ة   ااعحراتلبوااتص ا ب ا بعراعدعا ررايا اإ



اتيايلاتحبرارالادتي رعياعدا  راب  ااع حراتلبي ااتصل ايا ايل ل -
 AB BC CD AD المحور

 67:: 777: 5:07 5087 شخص/ساعةغزارة المشاة 

 0401 0 541 541 عرض األدراج م

 : : : : عرض الجسر م

ا

اتيايلاثري اعدا  رادلذيلايت حعبلاةيرم اتللاعترصو احع اعق ا اعداعحراعدعلبواحي رعج ابا عتل ل -
 AA1 AA2 BB1 BB2 CC1 CC2 DD1 DD2 المحور

 8 8 8 8 0 0 8 8 عرض الرصيف الكلي م

 0401 0 541 0 541 541 0401 541 األدراج والمداخل معرض 

 5401 0 041 0 141 141 5401 041 عرض المتبقي من الرصيف م

 540 5460 541 :04 54:0 7401 54:0 548 العرض الالزم للمشاة م

ا

ا
ادوار العمارة بمعبر علوي متصل للمشاة :(2 -7الشكل )

 المدخل الجنوبي للمدينة الجامعية: -3

حثيمم اتمميالاثريمم اتحممبراعدا مم راب مم اة مم  ااعحممراتلممبوادلا مم راقممر اامم ت اعدا يةمم اعدج اعيمم اعدجةممبح اإ
 ا3 ابتمر اعدجةمرا1.5جةرادلا  راحا تليلابحم رجيلاديم اام ت ابح مي اامبعزاداثمبراعدرصميشابحعمر ا رجا

ق امم اعداعحممراحعمم اإحعبلاةمميرم اتلمملاعترصممو ا(اا مم اثمميلاايممت اتمميايلاثريمم اعدا مم رادلممذيلايتمم 3ا-7ب مم اعد ممي ا)
اعدعلبواحي رعج ابا عتل ايا ايل ال

 BB1 B3B1 CC1 C1C3 المحور

 0 0 8 8 عرض الرصيف الكلي م

 541 541 541 541 عرض األدراج والمداخل م

 641 641 041 041 عرض المتبقي من الرصيف م



 040 048 046 048 العرض الالزم للمشاة م

ا

ا
االمدخل الجنوبي للمدينة الجامعية بمعبر علوي للمشاة :(3 -7الشكل )

 المدخل الشمالي للمدينة الجامعية:  -4

يام ا م ااعدرصميشرابح مي اامبعزاداثمباة   ااعحراا  راتلبواحا تليلابحم رجيلاتةم ايم اام ت ايوض اإ
ا(ل4ا-7 ايا ا  اعد ي )1.5 ابتر اعت رعجااة بي ا3عد ي احثي اييبلاتر اعدجةرااة بي ا

ا يا اتؤالاثري اعدا  راتللاعترصو ايا ايل ل

 BB1 B3B1 CC1 C1C3 المحور

 8 8 8 8 عرض الرصيف الكلي م

 541 541 541 541 عرض األدراج والمداخل م

 041 041 041 041 عرض المتبقي من الرصيف م

 549 04:01 :54 7408 العرض الالزم للمشاة م

ا



ا
االمدخل الشمالي للمدينة الجامعية بمعبر علوي للمشاة :(4 -7الشكل )

 ساحة الجامعة: -5

 الحل العلوي: - أ
(ااحيةا ا5ا-7 ايا ا  اعد ي ا)1.5 ابتر اعت رعجا5.5 ابعرتو  ا4إة   اجةراثلق اتلبوادلا  راحعر ا

 تؤالاثري اعدا  راتللاعدرصيشايا ايل ل

ا

 AA1 AA2 BB1 BB2 CC2 DD2 المحور

 841 841 841 841 841 841 الكلي معرض الرصيف 

 0 541 0 0 0 0 عرض األدراج والمداخل م

 041 : 041 041 041 041 عرض المتبقي من الرصيف م

 546 540 540 5 :54 540 العرض الالزم للمشاة على الرصيف م

ا



 
 المغطاة واألدراج الكهربائية(: جسر حلقي علوي لساحة الجامعة منظر علوي يوضح األدرع كافة واألدراج 5 -7الشكل )

 

 الحل السفلي: - ب
ا(ل6ا-7دلاة ث ااريزي ايا ا  اعد ي )بذدااتلاطري اإة   ارةو  اتوض اإ

ا



 
 (: ساحة مركزية سفلية للمشاة )ساحة الجامعة(6 -7الشكل )

 

 التوصيات والمقترحات: 7-2
 الواقع الراهن: 6-2-4
ا-1 اعداعةي  اعدجم ي اقح  اال ااربري  اتبتي  احثا ي اعدا ية اعدقي   اإا)اجلح اجاعي ي اعداربرا عداجتارا عرر

ا رعااعدا  رادو ة راعداع حرا.عتمل ..عدع(ابذدااحاي اإ

اتثةيلاابعصو تم اعدوةي ابعدت اي ابعدتقةي .-2

ادلاتمبي ابعض  رابتصريشاجي ادلاي  .عداع حراعدةولي اتثت جاإ -3
اعدلاتاطي ابتةييشا عة .عدعلبي اتثت جااعداع حر -4
ا عةا ادلاة  ياعداةجزرا.صي ة اا-5

دلاارعقح اثري اعدا  راضالاعداعحرات ص ارلاربل اإارعقح اعداة  يا ةي ابالاثي اة ا اعداة يراإض   اا-6
ث هياعهتت ع اتللاعدا رراح دضر ارباعدتثرشارباعدةرق اتت ات  ااربرم اح داعحرادذداامة ااث ج االث ا

ة رتم اح ي اجيدتريي اي ا اي ا.رعياارعقح ابع 



حع ااةتصشاا1صح ث ابثتلاا5  ابيراربق ياعدذربراا: ا)اتوتحاالاا ااربق ياتال احع م رلاييبلامةا-7
ادلاتةيعيلابعداجرايلابيذداا اإدلاارتر اتثب اعداارعياعدةولي  اضا لات   ااةم  ا بعة  ابدذداات ر ا( عدلي 

ايةتو  االامذعاعدبقياإلجرع اعدصي ة اعدحةيط ابتةييوم .

عتم ابعدذوايثق اعدارعقح ابعإلة ررابعدةي   ابعتا لابمباتلزي اعداث ياعدابجب راضالاعداعحراابق اييبلا-8
ابعة اعدع   اةيتثق اعدم شاالادلقط  اعدت اارب ابتة م  اعتتص راحع ابت:ا رم  اح ي ا عل ابةيت  ة  ةم 

 اعدجم ياعداةت:ارراح إلض   ااة امذاعاص ريشاعدصي ة اعد بري ابعهة ررابعدةي   ابعدارعقح اعدذواةتتثا اجز 
اإدلاتثقي اريراا د ايايلارلايت اصر  ا  ااج  اعدثا يادلتبتي اعداربري اا: .

 توصيات لمستقبل معابر المشاة في مدينة حلب:  6-2-5
  اعداة ط ابيراعداحةي ارباقي اعدحة  ايج ارلايت اعدتتطيطاعدا ة ا يم ادل بعر اب حي ياعدتا ي ابعدحةلا -1

اع حراعدا  راباعدتتطيطاد حي ااربراي ال اباتي ال اتؤالاعدعحبراعنالابعداريحابعدةريرااعدتثتي احلثي
احثي ايوض اعداريح ياحإق ا اا دلا  را اثري  اتل اثريتم  اب ص  اعتر ادلا  ر تراااةةب اةطح

اعدصعب ا ا   اعدا  ر اثري  اال ارةم  اعداريح ي اثري  ايبل ادلا  ر ابديح ادلاريح ي اجةبر ارب رةو  
 بعدمحبط.

ا  امذعا -2 اعديحير ابعدتبةر اعداع حر امذ  ات   ايج ازي  ر ا  اعدتةيي  ابعد عتل  اعدث دي    ااة ط اعدا ية 
عداج  ابت ص ا  اعتا يلاذعياعدازعرراعدارتوع اح دةةح ادتي رعياعدا  رارباتلااعدت اتت عت ا يم اتي رعيا

ي اعدا  رابيزي االاتطراعدتص   اعداريح ياحتي رعياعدا  راعتاراعدذوايعرق اثري اعداريح يابيعي اثرا
اعدتعلياي ا اعدارعيز ابقر  اعتتةترع عي ا   ااع حر اعة    ابيذدا ادلب  ر اتؤ و اق  اعدت  اعد مح بثبع  

 بعدتر يمي اعدت اتةتقط ارت ع ايحيرراالاعدا  راي دث عة اببيرم .
بةم اث د اترشااربرواتصثيحاعداو مي اعداربري اد ااعدا  راحاي ار رعيم ارماي اعداع حراعدت اتتع ااي -3

ربااةيراجا د ابمذعاعت رعااهايايلاتثقيق احثا ياتبتي ااربري اربابقو ياعت ةي ا قطاح اهاح ا
قة  اعدابعطلاح ةتت عام اتالي ابذدااتة اتب يراا ياارابعقراجي ادمذ اعداع حراإلالاتي ا اتلااعدث

اعدث  ااريحابآالا حمذ  ابتصاي  اجي ر اعداع حرابحث د  اعداع حرابةيتعب بلامذ  احيماي  اعدا  ر د اةيقتةر
 تللاعةتت عام .

لاي رااعداصا ابعد عرحاا ااعدث ج اإلق ا اعداع حرابعتتي راعتا يلاعداة ةح ادأل رعجابعدا عت ابعدةب ار -4
عت ض ادي اث د ابعهادلايعط اذعااعداعحراعدةت ة اعداتبت رااة اثي اعدم شاالات يي اعداعحرامبا

 راعنالابعداريحابعدةريراا ارايلادلا  را مبا  اعدةم ي ابةيل ابديحاب ي .تيايلاعدعحبا
عتح  اةي ة اعدتربي اح  االاعجح راتي رعياعدا  راتللاعةتت ع اعداعحرابييبلاذدااحجذ اعدا  راعدي ا -5

اجايل ا احطريق  اق ت ياعةتي ر ارب اا:  اعدةولي  اعداع حر ا   اتج ري  ااث   ايإق ا  حعبعا اجذ ااتع  ر
 ي اتارواعدا  راح داربراتحرم .حث



ا -6 ارت ع  ات  ر اعدت ايرت  م  اعداة ط  ار   ايج اإق ا  اعدةل ابيح ر اعدارضل اال اربايحيرر  رعجايمرح ةي 
 اص ت اتة اا عت اعداع حراحثي ايتايلاعداةلاالاعةتت عام احيق اجم ااايل.

عدث عة اا براعدثض ة ....عدع(اطو دملاحي:ررا) براتجزرااعداة ط اعدت ايرت  م اعدعجزراعتام ياارارا   -7
 باح ة بة يااالارج اعدعرح يا.لاا عت ادلاع حراتللا ي ارعاح ياريج اتياي

 بو  ا تث ياعدتمبي ابعإلة رراعدجي رابتصريشاعداي  ا  اعداع حراعدةولي .ت  اإ -8
اتي  -9 اتةتت ام  اعدت  اعدا  ر ااع حر ايج اإ   ادلا  ر ايحيرر ارعياذعيابزعرر ادلارعقح  ابر   بعدتثي ااق ا 

بيذداات ايلابر  اداع عياب ر اعدصي ة اعد بري اباع عياعهطو  اببر  ارترااداع عياب ر اعدتةييشا
 بذدااثرص اتللارعث ابة ا اعدا  ر.

اعق اا-ا10 احثي اتعط  اعدج ي ر اعداع حر اتصاي  اتة  اعداط دي اعهقتص  ي  اعهتتح ر احعيل ايج اعتتذ يا 
ص  يتم احيلو اإة  ةم اإّهاعلامذ اعداق رة اهاتعط ا عةا اعدصبرراعدصثيث اإذاعدتي ديشا  اعإلة   ابتق راعقت

ص  ابتراي اعداة يرا. ايج ارلايؤتذاحعيلاعهتتح راا رات ا اعداة يرابعد ربطاعهةت:ا ري ابيلو اصي ة ابع 

عدت رج ادلاة يرايا ايج اريض اتة اإة   ااع حراج ي راارعت راعداط دي اعداعا ري احثي اييبلاعداةيراا-11
ابيج ارلاترحطاعد ربطاعداعا ري اح د رطاعدتقةي اعدحة ةي ا.ااا ةح اارااةيراعداةطق اعداثيط اح جاي اباتة

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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