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ABSTRACT



Road safety inspection on rural roads aims to find deficiencies and shortcomings existing
on these roads whether they were design errors or errors caused by putting the road in
service. Tartous – Safita road is considered one of the rural roads with two lanes and two
directions from the first classification. A distance 5km of the road was studied In two
sections. In the first part, 2km of the road was studied where photos and road
measurements were taken; the road width, the bankit width, the road sides, visibility
conditions, compatibility between the horizontal and the vertical elements of the road,
drainage, intersections, speed limits, passing ability, the traffic signs, pedestrian and public
transport and the road markers were studied every 100m and inspection reports were
prepared. These reports contain photos with descriptions and mention the existing
deficiencies and proposed improvement procedures. The second part, 3km of the road was
studied but every 50m, 81 reports were prepared. The study based on the accidents data
between 2014 - 2016, and the results were got after collecting the data and driving on the
road, after look out and discussion. A list of procedures was suggested to improve the road
safety on the studied section.
Key word: Road safety inspection - Road safety audit – Assignment compositions to road
safety
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 مم ّخص



ييدف فحص السالمة المرورية عمى الطرق الريفية إلى إيجاد النواقص والعيوب الموجودة عمى ىذه الطرق إن كانت
أخطاء تصميمية أو أخطاء ناتجة عن وضع الطريق موضع الخدمة ،ويعد طريق طرطوس  -صافيتا من الطرق الريفية
بحارتين باتجاىين من الصنف األول ،وقد تمت دراسة  5kmمنو عمى جزأين ،الجزء األول دراسة  2kmمن الطريق
حيث تم التقاط صور وأخذ القياسات لمطريق ،تمت دراسة عرض الطريق وعرض البانكيت وجوانب الطريق وظروف
الرؤية والتالؤم بين العناصر األفقية و الشاقولية لمطريق والتصريف والتقاطعات وحد السرعة وامكانية التجاوز

والشاخصات المرورية وعالمات الطريق والمشاة ووسائل النقل العام كل  100mواعداد تقارير الفحص ،التي تتضمن
الصور مع وصف لمصورة وذكر لمعيوب الموجودة واجراءات التحسين المقترحة ،والجزء الثاني تمت دراسة  3kmمن
الطريق ،ولكن كل  ،50mتم إعداد  81تقرير ،الدراسة تمت باالعتماد عمى بيانات الحوادث بين عامي – 2014
 ،2016وقد أنجزت النتائج بعد جمع البيانات والقيادة عمى الطريق ،وبعد المراقبة والمناقشة .وتم اقتراح مجموعة من
اإلجراءات لتحسين السالمة المرورية عمى القطاع المدروس.

الكممات المفتاحية :فحص السالمة المرورية ،تدقيق السالمة المرورية ،التراكيب الميمة ألمان الطريق
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مقدمة:
أصبحت الحوادث المرورية تمثل وبشكل كبير ىاجساً وقمقاً لكافة أفراد المجتمع ،وأصبحت واحدة من أىم المشكالت
التي تستنزف الموارد المادية ،والطاقات البشرية ،وتستيدف المجتمعات في أىم مقومات الحياة ،والذي ىو العنصر

البشري .إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة ،مما أصبح لزاماَ العمل عمى إيجاد

الحمول واالقتراحات ووضعيا موضع التنفيذ لمحد من ىذه الحوادث ،أو عمى أقل تقدير معالجة أسبابيا والتخفيف من

آثارىا السمبية.
تعد دراسة حوادث المرور وأسبابيا من المسائل المعقدة ،ألن الحادث المروري يقع نتيجة ترافق مجموعة من العوامل
التي ترتبط بشكل أساسي بكل من السائق والمركبة والطريق والمشاة واألحوال الجوية.

في أغمب األحيان يتم تحميل السائق المسؤولية عن الحادث المروري في أغمب بمدان العالم ،وبالرغم من أن ذلك
صحيح إلى حد كبير ،إال أن الدراسة التفصيمية إلحصائيات حوادث المرور تظير أن البيئة الطرقية تساىم في كثير
من الحاالت في وقوع الحادث المروري.

ومن األىمية عند وقوع الحادث المروري ،تحديد األسباب التي أدت إليو منفردة أو مجتمعة ،ويكون الموقع الطرقي سبباً

في وقوع الحوادث عندما يحصل تكرار لوقوع الحوادث في ذات الموقع ،ومثل ىذه النقاط تسمى النقاط السوداء.

ىناك توجيو من قبل الدول األعضاء لالتحاد األوروبي الستعمال أربع أدوات أساسية إلدارة أمان بنى الطريق التحتية،
التي تيدف لضمان أن أخطار الطرق المصممة ،المخططة ،المبنية والمستعممة يمكن أن تحدد بشكل منظم وتقيم
وتزال ،ىذه األدوات ىي]1[ :

 تقييم تأثير السالمة المرورية .)RSIA( Road Safety impact assessment
 تدقيق السالمة المرورية .)RSA( Road safety audit
 إدارة السالمة المرورية ( )RSM( Road safety managementدورية).
 فحص السالمة المرورية ( )RSI( Road safety inspectionمنظم).

تقييم تأثير السالمة المرورية ( :)RSIAإن ىدف تقييم تأثير أمان الطريق أن يحدد تأثير متغيرات الطريق المختمفة عمى
سالمة الطريق والطرق األخرى ضمن تأثر الشبكة بالطريق المخطط]7[ .

تدقيق السالمة المرورية ( :)RSAىي عممية التزام منظمة لتحقيق خطة مشروع الطريق في شروط سالمة المرور،
مراجعة مشروع الطريق من قبل فريق المدققين في شروط الخطر إلمكانية وقوع الحوادث لجميع مستعممي الطريق.

إدارة السالمة المرورية ( :)RSMىي قياس يعتمد عمى تحميل شبكة الطرق إليجاد المواقع ،وقياس بأقصى اإلمكانيات
لتحسين سالمة المرور ،وتتضمن تحميل ظيور الحوادث من أجل فيم األسباب ألخطار سالمة المرور عمى كل
الطرق]7[ .
تظير التحميالت األولية أن األدوات المعينة إلدارة أمان بنى الطريق التحتية يمكن أن تخفض عدد اإلصابات بالنسب
التالية]1[ :

 تقييم تأثير السالمة المرورية ( )RSIAنسبة التخفيض ىي.)10 – 20 %( :
 تدقيق السالمة المرورية ( )RSAنسبة التخفيض ىي.)5 – 20 %( :
 إدارة السالمة المرورية (( )RSMدورية) نسبة التخفيض ىي.)5 – 15 %( :
 فحص السالمة المرورية (( )RSIمنظم) نسبة التخفيض ىي.)1 – 20 %( :
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فحص السالمة المرورية:

يعرف فحص السالمة المرورية كأداة فعالة لتمييز العيوب المتعمقة بالسالمة في بنى الطريق التحتية ،ويعتبر أداة
وقائية ،وىو فحص منظم لمطرق الموجودة ،ينفذ من قبل فرق أمان متدربة وخبيرة ،يعطي تقرير رسمي باألخطار
الموجودة لتالفييا ،ويعمل عمى رفع مستوى السالمة المرورية لمطرق.
تقارير : RSI

إن تقرير فحص أمان الطريق ىي الوثيقة الرسمية التي فييا نتيجة الفحص مجمعة]8[ .

ويكون ىناك عادةً ثالثة أجزاء في التقرير:
 جزء  Aمعمومات عامة حول القطاع (قسم الطريق).

 جزء  Bشكل تحقيق بمقادير النقص وتوثيق بالصور.
 جزء  Cاقتراحات لإلجراءات المضادة.

أىمية البحث وأىدافو:
أداة فحص السالمة الطرقية تبحث في كل التراكيب الميمة ألمان الطريق وكل الظواىر التي تحدث عمى الطرق وفي
منطقة األمان ،وبشكل خاص]1[ :
 ىندسة الطريق ،أرصفة ،طرق ،أرصفة عمى أقسام الطريق ،أكتاف ،الميول ،خنادق ،مجرى مائي ،جدران أو
حواجز استنادية.

 سطح الرصف ،التقاطعات والتبادالت.
 اإلشارات األفقية و الشاقولية ،التحكم بالمرور ،إدارة المرور.
 العقبات الجانبية (أشجار ،شجيرات  ،)...موانع أمان ،سكك ،سياج ،وأي تجييزات أمان أخرى.


تصريف سطح الطريق.

 معابر السكك الحديدية ،جسور ،أنفاق ،عبور الحيوانات (ممرات الحيوانات).
 الرؤية في مناطق المخارج ،الممتقيات ،مناطق الخدمة ،تبادالت (تقاطعات) ،الرؤية بين التقاطعات ،إضاءة
الطريق.
 العناصر األخرى لمبناء التحتي ،في منطقة األمان (مثال عمى ذلك :إعالن ،سياج ،موانع ضوضاء....الخ).

تحدد األخطار التي يجب إزالتيا أو تطبيق اإلجراءات المحتممة لحماية المستعممين منيا ،وىذا يشكل القاعدة لمخطوات
األخرى المصممة لحل المشكمة.
وييدف البحث بشكل رئيسي إلى استنتاج واستقصاء األسباب التي قد تسبب الحوادث المرورية وتحديد شدتيا باالعتماد
عمى الدراسات السابقة [ ]2والمتعمقة بطريق طرطوس  -صافيتا عن طريق أخذ القياسات ومراقبة الطريق والقيادة عميو،

وامالء قوائم فحص خاصة تضم مجموعة من األسئمة عن الطريق ومحيطو ،واستنتاج النسبة المئوية اإليجابية ألىم
المعايير التي تؤثر عمى السالمة عمى الطريق واقتراح اإلجراءات المضادة من أجل زيادة السالمة المرورية وتحسين
الطريق لتالفي الوقوع في الحادث ومنع تك ارره في مواقع محددة لمحفاظ عمى األرواح البشرية ومنع اإلصابات ،والتقميل

من األعباء المادية الناتجة عنو من صيانة لشبكة طرق ورعاية صحية والتوقف عن العمل ،وتقديم منيجية العتمادىا
في فحص السالمة المرورية عمى الطرق.
989

مجمة جامعة تشرين  العموم اليندسية المجمد ( )19العدد (Tishreen University Journal. Eng. Sciences Series 9199 )9

طرائق البحث ومواده:
 -1المعايير التي تم االستقصاء عنيا:

عيوب السالمة التي تم أخذىا بعين االعتبار في ىذا البحث ىي]3[ :

 الشاخصات المرورية:
يجب أن تكون واضحة ومفيومة وبالمكان المناسب ،يجب أن تكون قابمة لمفيم من قبل السائقين ،يجب أن ال تكون

كثيرة جداً وال قميمة.

 تجييزات الطريق:

تشمل تجييزات الطريق حواجز األمان والعواكس المانعة لالنبيار ،وقمة ىذه التجييزات قد تؤثر عمى السالمة المرورية
أثناء الميل.

 التقاطعات:
تصميم بعض التقاطعات الحالية لم يتغير مع الوقت ،حيث كانت سرعات العربات منخفضة ،اليوم الحالة مختمفة جدا
السرعة المتزايدة وحجم المرور يتطمبان تصميم ىندسي أفضل ليذه المواقع ،تصميم التقاطعات يجب أن يخفض إمكانية
االصطدام ،التقاطعات يجب أن تزود معمومات مناسبة لجميع مستخدمي الطريق ،تمكنيم من اتخاذ ق اررات آمنة.

 مسار الطريق ومسافات الرؤية:

مسار ورؤية الطريق في أغمب األحيان ىما عامالن مرتبطان ،حيث أن الرؤية الناقصة يمكن أن تكون نتيجة
المنعطفات الحادة والمنحنيات الشاقولية أو النباتات المحيطة ،ومن أكثر المشاكل المتعمقة بالمسار األفقي :المنعطفات
المتتالية ذات أنصاف أقطار متباينة التي تسبب اختالفات كبيرة في السرعة ،منعطف بنصف قطر صغير عمى أقسام
سريعة (التغييرات المفاجئة في عناصر الطريق) ،عدم التالؤم بين العناصر األفقية و الشاقولية لمطريق الذي ينتج عنو
الخدع البصرية (ومثال عمى ذلك :انخفاضات مخفية) ،وعدم القدرة عمى استقراء الطريق من قبل السائقين ،النتائج
المحتممة ليذه العيوب اصطدامات مباشرة.
عندما تكون الرؤية سيئة ،يجب أن يزود السائق بمعمومات كافية حول الطريق وحول التوقعات األبعد.
 المقطع العرضي:

يجب أن يكون عرض الطريق كاف الستيعاب الغ ازرة المرورية عميو لكي ال يسبب بطء في حركة المرور وزيادة زمن

الرحمة.
 عالمات الطريق:
ترشد السائق إلى حارتو الخاصة بو وتمفت انتباىو إلى التغيرات التي قد تحدث عمى مسار الطريق.

 التصريف المطري:

الماء ىو العدو األكثر تأثي اًر عمى الطريق وسطحو وعمى حركة العربات ،لذلك يجب إزالتو عن الطريق بأسرع ما يمكن.

 إمكانية التجاوز:

تتم عممية التجاوز عمى الطريق بحارتين باتجاىين باستخدام الحارة المجاورة ،لذلك يجب أن نضمن إمكانية التجاوز
لكي ال يسبب ذلك بطء في المرور وزيادة في زمن العبور بسبب الشاحنات الثقيمة.
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 جوانب الطريق:
يجب أن تكون الجوانب خالية من العوائق التي قد تؤثر عمى الرؤية وعمى فيم السائق لمسار الطريق وتعيق حركة

المرور ،ويجب أن تؤمن ممجأ لمسائقين عند الضرورة لكي ال يؤثر وقوفيم االضطراري عمى حركة المرور.
 طرق الخدمة والوصول إلى الممكيات واألراضي الزراعية:

يجب أن تكون طرق الخدمة آمنة والرؤية عمييا كافية لكي ال يفاجأ السائق عمى الطريق الرئيسي بالعربات القادمة
منيا.

 المشاة ووسائل النقل العام:
المشاة ىم العنصر األكثر أىمية ،ويجب أخذىم بعين االعتبار وتأمين الحركة اآلمنة ليم خصوصا أن طريق طرطوس
– صافيتا يمر بمناطق مأىولة بالسكان ،عند التقاطعات واألماكن التي تكثر فييا الحركة ،و يجب تزويد الطريق بمعابر
خاصة بيم وجزر لجوء واشارات تحذيرية ،باإلضافة إلى مواقف خاصة بوسائل النقل العام.
الدراسة العممية وجمع البيانات:

يعتبر طريق طرطوس صافيتا من الطرق الريفية بحارتين باتجاىين من الصنف األول بحسب تصنيف  ،HCMيصل
بين مدينة طرطوس ومدينة صافيتا ،يخدم سرعات عالية نسبياً.

السرعة المحددة عمى الطريق  )60-80(kmيبمغ طولو  ،23kmويعد من الطرق الشريانية بحسب التصنيف الوظيفي

لمطرق.
لم نعثر عمى مخطط لمطريق ،لذلك تم جمع الصور الجوية الممتقطة باستخدام برنامج الـ  Google Earthومعالجتيا
لمحصول عمى مخطط تقريبي لمطريق ،الستخراج المعمومات اليندسية (االستقامات والمنعطفات).

بداية الطريق مدخل مدينة صافيتا يوجد فصل لمحركات بجزيرة وسطية عرضيا  2mويوجد رصيف يتراوح عرضو بين
 ،)0.9 - 2(mوعرض الطريق في ىذا الجزء يصل إلى  16.3mمع الجزيرة ،ويتراوح عرض الطريق الغير مفصول
بجزيرة وسطية بين  ،)13.9 – 9.2( mويتراوح عرض جوانب الطريق الخالية من العوائق بين  ،(0 - 7) mتمت
دراسة  5kmمنو عمى جزأين لدراسة التغيرات والعيوب الموجودة ،ومحاولة وضع الحمول لتصحيحيا ،لمتقميل من عدد
الحوادث ،الجزء األول بطول  2kmمن الطريق حيث تم التقاط صور وأخذ القياسات لمطريق كل  100mواعداد تقارير
الفحص التي تتضمن الصور مع وصف لمصورة وذكر لمعيوب الموجودة واجراءات التحسين المقترحة والجزء الثاني
بطول  3kmمن الطريق واعداد التقارير حيث تم التقاط الصور كل  ،50mوتم إعداد  81تقرير ،باالعتماد عمى
بيانات الحوادث بين عامي . 2014 –2016
من تحميل بيانات الحوادث تم استنتاج الجدول التالي:
الجدول ( )1المواقع التي تكررت فييا الحوادث المرورية عمى القطاع المدروس

المقطع
)0-100(m

عدد الحوادث خالل األعوام 2014-2015-2016
التاريخ

األضرار

طبيعة الحادث

األسباب

2014/1/28

مادية

تصادم سيارتين

صدم من الخمف عند التوقف لالندماج

سياحيتين

مع الطريق الرئيسي

2014/3/18

جسدية

صدم مشاة

عند قطع الطريق

2015/6/1

مادية

دراجة مع سيارة

الصدم من الخمف بسبب السرعة الزائدة
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)200 – 300)m

وجسدية

سياحية

مادية

دراجة مع سيارة

الرؤية غير كافية عمى المنعطف

وجسدية

سياحية

والسرعة الزائدة

2014/9/2

مادية

تدىور سيارة سياحية

اصطدام بالمنصف عند االنعطاف

2015/5/4

مادية

سيارة سياحية مع

صدم أثناء التجاوز

2015/5/27

مادية

2014/5/15

ميكروباص
سيارة سياحية مع

السير في منتصف الطريق

ميكروباص
2015/8/31

مادية

تدىور سيارة سياحية

انفجرت العجمة األمامية اليمينية

2016/6/14

مادية

تدىور سيارة سياحية

السرعة الزائدة

وجسدية
)600 – 700)m

2014/9/8

مادية

سيارة سياحية مع

السبب غير معروف

2014/9/30

مادية

دراجة مع ميكروباص

السرعة الزائدة

شاحنة

وجسدية
2015/3/22
)800 – 900)m

مادية

دراجة مع سيارة بيك

وجسدية

أب

2014/4/5

مادية

تصادم سيارتين

السير في منتصف الطريق

2014/4/14

مادية

دراجة وسيارة سياحية

عند االندماج مع الطريق الرئيسي من

سياحيتين

وجسدية
2014/5/14

السرعة الزائدة

طريق الوصول

مادية

دراجة مع سيارة

وجسدية

سياحية

2015/4/22

مادية

سيارة سياحية مع

عند محاولة التجاوز
صدم من الخمف عند التجاوز

ميكروباص عام
2016/7/19

مادية

سيارة سياحية مع

السير في منتصف الطريق

2014/6/24 )1700 – 1800)m

مادية

دراجة مع سيارة

تصادم أثناء التجاوز

وجسدية

سياحية

2014/7/15

مادية

تدىور سيارة سياحية

السرعة الزائدة والمنعطف الحاد

2014/10/8

مادية

شاحنة مع شاحنة

تصادم من الخمف عند انتظار الدور

2015/3/19

مادية

دراجة مع سيارة

ميكروباص

لموصول إلى محطة المحروقات
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السير في منتصف الطريق

أحمد ،يوسف

تطوير منيجية لفحص السالمة المرورية عمى الطرق الريفية

وجسدية

سياحية

مادية

سيارة سياحية مع

وجسدية

ميكروباص

2015/9/11

مادية

سيارتين سياحيتين

صدم من الخمف عند التجاوز

2016/5/10

مادية

سيارة سياحية مع

السرعة الزائدة

وجسدية

سيارة بيك أب

2016/7/25

مادية

سيارة سياحية مع

2015/6/11

وجسدية

السير في منتصف الطريق

السير في منتصف الطريق

ميكروباص
)2050 – 2100)m

2014/7/4

مادية

ميكروباص مع

سير الميكروباص في منتصف الطريق

2015/3/19

مادية

سيارة سياحية مع

السير في منتصف الطريق

2015/7/3

مادية

2016/7/20

جسدية

دىس مشاة أثناء

2014/7/4

مادية

تدىور سيارة سياحية

2014/7/8

مادية

شاحنة

ميكروباص
تدىور سيارة سياحية

عند االبتعاد عن صدم سيارة والسرعة

واصطداميا بعمود

الزائدة

كيرباء

(2750 – 2800)m

الرجوع إلى الخمف

أثناء الرجوع إلى الخمف
عند االبتعاد عن صدم سيارة

واصطداميا بحائط
سيارة سياحية مع

عند االنعطاف وسير السيارة األخرى

سيارة حكومية

في منتصف الطريق

2015/7/19 )5000 – 5050)m

مادية

تدىور سيارة سياحية

السرعة الزائدة والمنعطف بنصف قطر

2016/1/17

مادية

تدىور سيارة سياحية

السرعة الزائدة والمنعطف بنصف قطر

2016/10/3

مادية

سيارتين سياحيتين

واصطداميا بحائط

صغير جدا
صغير جدا

السير في منتصف الطريق والمنعطف
بنصف قطر صغير جدا

بعد القيام بالمسح البصري لمطريق وأخذ القياسات والمراقبة تمت اإلجابة عمى قائمة تضم مجموعة من األسئمة حول
الطريق ومحيطو وىذا جزء منيا:
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الجدول ( )2قائمة أسئمة حول الطريق ومحيطو

نعم

الموضوع
ىل ىناك أي معمومات متوفرة عن  RSIسابقة؟

ال

التعميق

ال

ىل ىناك بيانات حوادث متوفرة؟

نعم

ىل ىناك خصائص تركيب المرور ألخذىا باالعتبار (مثال:مشاة

نعم

ولكن لم يتم أخذىم بعين االعتبار

ىل ىناك إجراءات خاصة متطمبة لمجموعات معينة ومثال عمى ذلك:

نعم

ولكن لم يتم تطبيق أية إجراءات

خالل قسم الطريق) ؟

الشباب – كبار السن –المرضى – ذوي االحتياجات الخاصة –
السمع – الناس ضعيفي أو فاقدي البصر؟

نعم

بنية الطريق ىل تعزز المرور المختمط؟

ال

الوصول إلى الممكيات واألراضي الزراعية الخاصة بجانب الطريق
محقق لشروط السالمة وال يؤثر عمى السالمة عمى طول القسم
الواصل بين المدن؟

معظم أجزاء الطريق الرؤية عمييا غير
كافية

ىل ىناك أي طرق موازية لمطريق ستكون مستعممة من قبل العربات

نعم

ولكن ال تخدم العربات عمى طول

ىل ىناك أي مكان لتراكم عناصر الطريق مثل األقواس – قمم تالل

نعم

ىناك بعض األقسام نالحظ عمييا تراكم

الخاصة (كالعربات والمعدات الحقمية)؟
– تقاطعات ...الخ؟

الطريق

منعطف أفقي ومنعطف شاقولي مما

يؤدي لعدم القدرة عمى فيم مسار الطريق

ىل مستعممو الطريق يدركون تغيير وظائف وخصائص الطريق قبل

ال

إجراءات معينة أخذت (ومثال عمى ذلك :جزر تسارع وسطية )...في

ال

وقت كاف ومبكر ؟

في معظم األقسام ىناك سوء فيم لمسار
الطريق عند االنتقال من استقامة إلى
منعطف وبالعكس

مدخل البمدات عند االنتقال من مدينة إلى ريف أو من طريق منار
إلى طريق غير منار؟

ىل السرعة المحددة مطموبة ومطبقة في أغمب الطريق؟ ىل أخذت
إجراءات مناسبة لضمان تطبيق السرعة المحددة؟

ولكن عمى بعض األقسام نالحظ عدم

نعم

مالئمة السرعة المحددة لعناصر الطريق
وغياب الشاخصات التي تشير إلييا

ىل مسافة الرؤية لمتوقف متوفرة عمى كامل طول الطريق؟ ىل مسافة
الرؤية لمتوقف معرقمة (مثال :باألقواس الشاقولية الضيقة)؟

ال

مسافة الرؤية لمتوقف غير كافية عمى
بعض األقواس الشاقولية

النتائج والمناقشة:
تم إعداد  81تقرير ،كل تقرير يحوي عمى الصور الممتقطة والكيمومتر لمنقطة باإلضافة لمقياسات المأخوذة ووصف
لمنواقص الموجودة واقتراح التحسين وامالء قائمة الفحص ضمن جداول خاصة.
وتم تحميل عناصر الطريق ووصف العيوب الموجودة واقتراحات التحسين باالستعانة بمخطط لمطريق والصور الممتقطة
والقياسات المأخوذة والقيادة عمى الطريق وتسجيميا ضمن الجدول التالي:
987

أحمد ،يوسف

تطوير منيجية لفحص السالمة المرورية عمى الطرق الريفية

الجدول ( )3تحميل عناصر الطريق ,وصف العيوب واقتراح الحمول

قضايا األمان

عنصر الطريق

الشدة

الوصف

العمل

واالحتمال []4
0 – 140
استقامة

 -ال يوجد إشارة لمداللة عمى المنعطف

 ىناك زيادة في عدد الالفتات المتوضعةعمى الجزيرة الوسطية مما يؤدي إلى حجب
الرؤية وسوء تقدير لمسار الطريق

متوسط[]4

 -وضع إشارة لممنعطف

منخفض

 -التباعد بين الالفتات لوضوح الرؤية

 طريق الوصول غير موضح بعالمات واليوجد فصل لمحركات

 -يوجد نباتات عمى الرصيف والرصيف

ووضوح المنعطف

 وضع جزيرة لفصل الحركات لطريقمتوسط

الوصول

منخفض

إعادة تأىيل الرصيف

140 – 265

 -مسافة الرؤية غير كافية بسبب العوائق

متوسط

 -إزالة العوائق

265 – 355

 -يوجد عوائق عمى األكتاف ونباتات

منخفض

 -إزالة العوائق

355 – 400

 -مسافة الرؤية غير كافية

متوسط

 -إزالة النباتات لوضوح الرؤية

400 – 533

 -ال يوجد إشارة لمداللة عمى المنعطف

متوسط

 -وضع إشارة قبل المنعطف في مكان

منخفض

 -توضيح طريق الوصول بالعالمات

عمى الجسر يحوي عمى حفر

منعطف
استقامة

منعطف
استقامة

 -طريق الوصول ال يوجد عالمات

 -المطبات غير واضحة لمسائقين

 -تنظيف الرصيف من النباتات

مناسب

وفصل الحركات بعالمات أو جزر
 -وضع الدىان الطرقي لتوضيح

متوسط

المطبات

 -وضع الحاجز غير مناسب مع مسار

منخفض

 -نقل الحاجز إلى استقامة

 -المطبات غير واضحة

متوسط

 -توضيح المطبات بالدىان الطرقي

578 – 608

 -نباتات تغطي البانكيت

 -حاجز الحماية متقطع ومغطى بالنباتات

منخفض
منخفض

 -إزالة النباتات

608 – 693

 -طريق الوصول غير موضح بعالمات وال

متوسط

533 – 578
منعطف

استقامة

منعطف

693 – 880

الطريق

يوجد فصل لمحركات والرؤية غير كافية
لمعربات المندمجة مع الطريق الرئيسي
 -نباتات عمى البانكيت

عميو لتوضيحو

 توضيح الطريق بعالمات وفصلالحركات بعالمات أو جزر
إزالة عوائق الرؤية

منخفض

988

 -استم اررية الحاجز ووضع العاكسات

 -إزالة النباتات
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استقامة

 -مطب غير واضح

متوسط

 -توضيح المطب بالدىان الطرقي

880 – 925

 -عدم وجود معبر لممشاة

متوسط

 -تصميم معبر لممشاة بسبب وجود

 -طريق الوصول بدون عالمات

متوسط

الحركات

 -طريق الوصول غير موضح بعالمات

متوسط

 -توضيح طريق الوصول

 -عوائق تحجب رؤية اإلشارة وتغطي

منخفض

 -إزالة النباتات

منعطف

مدرسة ووضع جزيرة وسطية لضمان

عدم تجاوز العربات وتأمين حركة آمنة
لمطالب

925 – 1180
استقامة

 النباتات عمى البانكيتالبانكيت

 ظاىرة غطس مسار الطريق1180 – 1255
منعطف

منخفض
متوسط

 ال يوجد إشارة لمداللة عمى المنعطف الرؤية غير كافية عمى المنعطف -حاجز الحماية مغطى بالنباتات

 -توضيح طريق الخدمة وفصل

 -إزالة العوائق وتوضيح اإلشارة

 -إعادة تصميم ىذا الجزء من الطريق

متوسط

 -وضع إشارة قبل المنعطف عمى

متوسط

 -إزالة عوائق الرؤية (النباتات)

منخفض

الجانبين

 -إزالة النباتات ووضع عاكسات

1255 – 1295

 -نباتات تغطي الحاجز و البانكيت

منخفض

 -إزالة النباتات

1295 – 1345

 -حاجز الحماية مغطى بالنباتات

منخفض

 -إزالة النباتات ووضع عاكسات

1345 – 1765

 -نباتات عمى البانكيت

منخفض

 -إزالة النباتات

استقامة

منعطف
استقامة

 -عدم وجود إشارة لمداللة عمى المنعطف

 حاجز الحماية متقطع ومغطى بالنباتات -طريق الوصول غير موضح بعالمات

 محطة محروقات ال يوجد عالمات توضححركة العربات

متوسط
متوسط

منخفض

لتوضيح الحاجز

 وضع إشارة لمداللة عمى المنعطف استم اررية الحاجز وازالة النباتاتوتوضيحو بالعاكسات

 توضيح طريق الوصول بعالمات توضيح حركة العربات إلى ومنالمحطة بالعالمات

متوسط
1765 – 1870
منعطف

1870 – 2015
استقامة

 -الرؤية غير كافية عمى المنعطف

متوسط

 -حاجز الحماية مكانو غير مالئم يمغي

متوسط

 -عوائق ونباتات عمى البانكيت

منخفض

البانكيت

989

 -إزالة العوائق

 تحريك الحاجز لتسييل انعطافالعربات

 -إزالة العوائق والنباتات

تطوير منيجية لفحص السالمة المرورية عمى الطرق الريفية

2015 – 2120
منعطف

2120 – 2140
استقامة

2140 – 2195
منعطف

أحمد ،يوسف

 -طريق الوصول غير موضح بعالمات

 الرؤية غير كافية لمعربات المندمجة معالطريق الرئيسي

تفصل بين منعطفين بعكس االتجاه

منخفض
متوسط

 توضيح طريق الوصول بعالمات -إزالة عوائق الرؤية

 -حاجز الحماية مغطى بالنباتات

متوسط

منخفض

 -إزالة النباتات

 -إشارة المنعطف ليست بالمكان المناسب

متوسط

 -تحريك اإلشارة إلى المكان المناسب

 -النباتات تغطي البانكيت

 تراكم منعطف أفقي مع منعطف شاقولي -الرؤية غير كافية عمى المنعطف

 -إزالة النباتات

قبل المنعطف بمسافة كافية

 -إعادة تصميم ىذا الجزء من الطريق

متوسط

 -إزالة عوائق الرؤية عمى المنعطف

 -طريق الوصول غير موضح بعالمات

مرتفع

عوائق الرؤية لمعربات المندمجة مع

الطريق الرئيسي

منخفض

والرؤية غير كافية لمعربات المندمجة مع

 توضيح الطريق بعالمات وازالةالطريق الرئيسي

2195 – 2660

 -نباتات عمى البانكيت

 -طرق الوصول غير موضحة بعالمات

منخفض

2660 – 2710

 -نباتات عمى البانكيت

منخفض

 -إزالة النباتات

 -مطب غير واضح

متوسط

 -توضيح المطب بالدىان الطرقي

استقامة

منعطف

 -عوائق عمى البانكيت

منخفض

 -إزالة النباتات

منخفض

 توضيح طرق الوصول بعالمات -إزالة العوائق

 -توضيح طريق الوصول بعالمات

 -طريق الوصول غير موضح بعالمات

منخفض

2710 – 2750

 -مطب غير واضح

متوسط

 -توضيح المطب بالدىان الطرقي

2750 – 2790

 -الرؤية غير كافية عمى المنعطف

مرتفع

 -توضيح المنعطف

استقامة

منعطف

 -ال يوجد جزر وال عالمات لفصل الحركات

مرتفع

 -ال يوجد معابر لممشاة

متوسط

 -ال يوجد مواقف لباصات النقل العام

متوسط

المتقاطعة

 فصل الحركات المتقاطعة بجزر أوعالمات

 تصميم معابر لممشاة وتصميم جزروسطية (جزر لجوء) لضمان سالمة
المشاة

991

 -تصميم مواقف لباصات النقل العام
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المقطع (:)300-200

عند النقطة  300mمن وجية نظر السائق المتجو

عند النقطة  200mمن وجية نظر السائق المتجو

إلى صافيتا

إلى طرطوس

عرض حارة المرور عند النقطة  200mىو  7.7mحيث يوجد فصل لحركتي الذىاب واإلياب،عرض الرصيف

 ،1.5mوعرض الطريق الكمي عند النقطة  300mىو  ،9.9mوعرض الجوانب اليمينية الخالية من العوائق (بعد
عمود الكيرباء عن طرف الطريق) .0.5m
المناقشة واقتراح الحمول:

يوجد سوء في التصميم اقترح استمرار فصل الحركات عن طريق الجزيرة الوسطية إلى ما بعد المنعطف وانارة ىذا الجزء
من الطريق وذلك لتالفي الوقوع في حوادث االصطدام عند االنتقال من طريق منار إلى طريق غير منار في ىذه
النقطة الحرجة حيث المنعطف بنصف قطر صغير والرؤية عميو غير كافية.

مسافة الرؤية لمتوقف عمى المنعطف األفقي غير متوفرة بسبب عوائق الرؤية في مجال المنحني األفقي لذلك اقترح إزالة
عوائق الرؤية من نباتات وأتربة وبناء لتوضيح الرؤية و وضع الشاخصة المرورية التي تشير إلى وجود منعطف أفقي
عمى بعد كافي من طرف الطريق ال يقل عن  1mوارتفاع  1.5mوعمى بعد  110mمن بداية المنعطف حسب ال
.AASHTO
بعد تجييزات الطريق (عمود الكيرباء) ىو  0.5mغير كافي وىناك خطر االصطدام بو من قبل العربات يجب أن يتم
تحريكو لمسافة تبعد عن طرف الطريق بمقدار ال يقل عن .3m
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إزالة العوائق عن الجوانب حيث يجب أن يكون عرض الجوانب الخالية من العوائق ال يقل عن 1.8m
لتتمكن العربات من استخداميا عند الحاجة وتنظيف سطح الطريق من األتربة.
المقطع (:)1000-1000

من وجية نظر السائق المتجو إلى صافيتا

من وجية نظر السائق المتجو إلى طرطوس

عند النقطة 1800

عند النقطة 1700

عرض الطريق يتراوح بين  ،)13.3 – 12.4(mتم تعريض الطريق بحيث أصبح يخدم ثالث حارات مرور ،عرض
جوانب الطريق اليسارية الخالية من العوائق  ،)0.5 – 0.4(mعرض جوانب الطريق اليمينية الخالية من العوائق

 ،)2.25 – 0.6(mيوجد محطة محروقات في ىذا القطاع تمت اإلشارة إلييا بإشارة معمومات قبل المحطة بقميل بعدىا
عن حافة الطريق  ،0.8mوعندىا يوجد عمود كيرباء بعده عن حافة الطريق .0.9m
المناقشة واقتراح النتائج:

محطة المحروقات لم يتم توجيو حركات االنعطاف منيا والييا السبب الذي أدى إلى تكرار الحوادث بالقرب منيا ،اقترح
توجيو حركات االنعطاف بواسطة جزر وكذلك دىان طرقي ،وازاحة عمود الكيرباء إلى الخمف بحيث يصبح بعده عن
حافة الطريق .3m
يوجد منعطف بنصف قطر صغير ،موقع الشاخصة المرورية الالزمة لتنبيو السائقين عمى ضرورة تخفيف السرعة غير

مناسب ،اقترح تغيير موقعيا لتصبح عمى بعد كافي من طرف الطريق ال يقل عن  1mوارتفاع  1.5mوعمى بعد
 110mمن بداية المنعطف حسب ال .AASHTO
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الرؤية عمى المنعطف غير كافية فالبناء يعيق الرؤية وكذلك حاجز الحماية ال يعطي انسيابية وراحة عند االنعطاف،
اقترح إزالة عوائق الرؤية وازاحة الحاجز لمخمف بحيث يصبح بعده عن طرف الطريق ال يقل عن  1.2mإلعطاء راحة

أكبر عند االنعطاف.

عرض جوانب الطريق الخالية من العوائق قميل يجب إزالة النباتات واألتربة عنيا ليصبح العرض ال يقل عن 1.8m
إلمكانية استخداميا من قبل العربات.
أخذت النقاط األساسية التالية بعين االعتبار عند معالجة العيوب:

 تحديد األساليب الكفيمة بالتأثير عمى كل نوع من أنواع الحوادث ،ومقارنتيا مع تقارير مشابية في بمدان أخرى.
[]699

 اختيار األساليب الكفيمة بتقميل عدد أو شدة الحوادث ذات النوع المسيطر في الموقع.
 التأكد من أن ىذه اإلجراءات لن تسبب تأثيرات جانبية غير مرغوبة عمى السالمة.
تضمنت إجراءات التحسين المقترحة:

 إزالة العوائق الثابتة والنباتات عن جوانب الطريق التي تعيق الرؤية وتؤثر عمى المرور وعمى فيم السائق لمسارالطريق والتي تعيق رؤية الشاخصات المرورية ولتأمين مسافة أمان كافية عمى جوانب الطريق من األجل استخداميا في

حال الضرورة من قبل السائقين.
 -إضافة الدىان الطرقي عمى الطريق وكذلك توضيح المطبات.

 صيانة الشاخصات المرورية و نقميا إلى مكانيا المناسب بحيث تكون واضحة ومقروءة واضافة الشاخصات الغيرموجودة.
 حاجز األمان الموجود يحتاج إلى صيانة وازالة النباتات عنو و إزاحتو في بعض المناطق وخاصة عمى المنعطفاتلتأمين انسيابية أفضل لمسائقين.

 إعادة التصميم اليندسي لمتقاطعات الطرقية باستخدام الجزر لفصل وتوجيو حركات االنعطاف لتقميل عدد نقاطاالصطدام ،واالىتمام بالمشاة من حيث معابر خاصة وجزر لجوء ومواقف لمباصات.
التحميل اإلحصائي:

ومن قوائم الفحص الخاصة بكل مقطع استنتجت النسب المئوية اإليجابية الخاصة بالمعايير التي تم االستقصاء عنيا:
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الشكل ( )1مخطط النسب المئوية اإليجابية لممعايير التي استقصيت عنيا

تم اختيار عينة من الصور الممتقطة التي تعطي فكرة عن أىم العيوب الموجودة عمى الطريق:

الشكل ( )2الحاجز مغطى بالنباتات وال يحقق انسيابية في االنعطاف وليس عمى بعد كافي من طرف الطريق
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الشكل ( )4منعطف أفقي بنصف قطر صغير مع منحني

الشكل ( )3عدم التالؤم بين العناصر األفقية و الشاقولية

شاقولي مقعر ال تتحقق الرؤية واالنسيابية

لمطريق(ظاىرة غطس مسار الطريق)

الشكل ( )5طرق لوصول غير واضحة الرؤية بسبب العوائق عمى جوانب الطريق ,سوء فيم وعدم انسيابية لمسار الطريق وتجييزات طريق
(أعمدة كيرباء) بمكان غير مناسب

الشكل ( )6سيارات متوقفة و أرصفة مشغولة بالمحالت

الشكل ( )0تقاطع غير مصمم بشكل مناسب بدون إشارات أو توجيو

والسيارات مما يمنع إمكانية التجاوز ويسبب بطء في المرور
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االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات:

 -1عرض الطريق كاف الستيعاب الغ ازرة الموجودة عميو .

 -2ىناك بعض األخطاء التصميمية حيث نالحظ وجود استقامات طويمة بالمسار األفقي تمييا منعطفات أفقية بأنصاف
أقطار صغيرة نسبيا مما يسبب عدم انسيابية في الحركة وكذلك عدم تالؤم العناصر األفقية مع العناصر الشاقولية حيث
يوجد تراكم منعطف أفقي مع منعطف شاقولي.
 -3الرؤية جيدة نسبياً عمى الطريق ولكن يالحظ عند المنعطفات األفقية مسافات رؤية غير كافية مما قد يسبب حوادث
مرورية وعدم القدرة عمى فيم السائق لمسار الطريق وكذلك مسافة الرؤية لمتوقف عمى المنعطفات الشاقولية غير كافية.

 -4غياب العالمات الطرقية والدىان الطرقي عن الطريق كميا.

 -5حالة الرصف جيدة الطريق خال من العيوب السطحية تقريبا.
 -6الشاخصات المرورية أغمبيا في وضع سيء فيي إما غير موجودة أو موجودة في مكان غير مناسب وغير واضحة
الرؤية.

 -7جوانب الطريق أغمبيا غير خالية من عوائق الرؤية ومن األعشاب واألتربة التي تؤثر عمى فيم مسار الطريق
وتعيق المرور.
 -8تكثر طرق الوصول إلى الممكيات واألراضي الزراعية وجميعيا غير آمنة وغير واضحة.
 -9التقاطعات الموجودة غير منظمة بإشارات أو بجزر ولم يتم توجيو حركات االنعطاف لتحقيق انعطاف آمن،
باإلضافة إلى موقع التقاطع الغير مالئم والرؤية عميو غير كافية.

-10

ىناك مناطق يصعب التجاوز فييا مما يسبب بطء في المرور ،إما بسبب المنعطفات أو بسبب غياب مسافة

الرؤية.
-11

يالحظ توقف العربات عمى جوانب الطريق مما يسبب تضيق في عرض الطريق مما ينعكس عمى سرعة

العربات وعمى إمكانية التجاوز.

-12

حواجز الحماية في أغمبيا غير موضوعة بمكان مناسب ومغطاة بالنباتات ،وموقعيا عمى المنعطفات ال

يعطي انسيابية في الحركة.
-13

وسائل التيدئة المرورية (المطبات) غير مصممة بشكل جيد ،يالحظ وجودىا بكثرة مع عدم توضيحيا حيث

يفاجأ السائق بوجودىا مما قد يسبب الحوادث.

-14

تجييزات الطريق (أعمدة اإلنارة) ليست عمى بعد ثابت وبعضيا يحجب الشاخصات المرورية و بعضيا بموقع

غير مناسب عمى المنعطفات.
-15

المشاة وراكبي الدراجات لم يؤخذوا بعين االعتبار من حيث معابر خاصة أو جزر لجوء لممشاة.

-16

وسائل النقل العام ومستخدمييا غير مأخوذة بعين االعتبار من حيث مواقف خاصة.

التوصيات:

 -1المراقبة المستمرة والصيانة الدورية لمطريق من قطع النباتات واألشجار النامية لضمان توفر مسافات رؤية كافية
وازالة العوائق عن جوانب الطريق ومراقبة حالة الشاخصات المرورية وصيانتيا وكذلك الدىان الطرقي.
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 اعتماد نموذج موحد يسيل عممية التوثيق والتقاط الصور لمحادث، االىتمام بتوثيق الحوادث المرورية بشكل أفضل-2
.والتحديد الدقيق لمموقع

 اقتراح إلزامية الفحص عمى الطرق في سوريا وتشكيل فريق من المدققين وتدريبيم حتى الوصول لمستويات مناسبة-3
.لمعمل في الفحص وتنظيميم ضمن إدارة خاصة بيم
. تتوافق مع الظروف والمتطمبات المحمية لمطرقchecklist  وضع قوائم فحص-4
 التوصل لمنيجية واضحة ومناسبة لفحص السالمة المرورية والتي تحقق أكبر قدر وأعمى نسبة في الحد من أخطار-5
.الحوادث المرورية عمى الطرق

. االىتمام بإجراء بحوث في المستقبل تيتم بفحص السالمة المرورية عمى مختمف أنواع الطرق-6
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