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حالة دراسية -عيوب تصميمية وتنفيذية في بعض أجزاء الطرق والجسور داخل العاصمة عّمان  

 األستاذ الدكتور يوسف مصطفى صيام

 جامعة البترا

  ملخص   

ٌشتمل هذا البحث على دراسة الجانب التصمٌمً والتنفٌذي لعناصر هندسٌة معٌنة فً مواقع 

كحالة دراسٌة. مختارة من طرق وجسور داخل العاصمة عّمان،  

إن الهدف الرئٌسً من هذه الدراسة هو البحث عن الثغرات، المالحظة فً الجانبٌن التصمٌمً 

والتنفٌذي لهذه المواقع، بهدف الوصول الى استنتاجات وتوصٌات من شأنها أن تساهم فً 

وبنى  تجنب الوقوع فٌها مستقبالً سواء على نطاق إعادة إعمار ما تم تدمٌره من جسور وانفاق

تحتٌة أخرى كثٌرة فً عدة دول عربٌة او / و على نطاق مشارٌع جدٌدة واعمال صٌانة 

 مستقبلٌة محلٌة.
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Abstract 

This research is concerned with the study and analysis of specific design 

and execution aspects of selected sections in some primary highways 

within the capital Amman, as a case study. 

The primary objective of this study is to investigate observed design 

and execution deficiencies in the selected portions in order to arrive at 

useful conclusions and recommendations, which will hopefully help in 

avoiding such deficiencies in the reconstruction of the destroyed 

infrastructures, including tunnels and bridges, in many Arabic countries. 

It helps also in the future local highway projects and maintenance.   
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  المقدمة -1

فٌها االخطاء المساحٌة , من  اة و التنفٌذٌة بمٌرات الهندسٌة التصمٌمالتعرف على الثغ نا

فٌها و اخذ ما ٌلزم من احتٌاطات  خالل دراسة حالة مناسبة , ٌعتبر اساسٌا لتجنب الوقوع

مستقبلٌة فً مرحلتً الصٌانة و التوسع . تزداد االهمٌة هنا عندما نواجه او نتوقع اعادة اعمار 

بنى تحتٌة ضخمة مدمرة , فً عدة دول عربٌة , من طرق و ابنٌة و مشارٌع صحٌة و غٌرها 

وع فً اخطاء متعددة على ا للوق. وال بد هنا من اعادة االعمار مستقبال على اسس سلٌمة تجنب

فً دراسة أجزاء حساسة من  لقد راى الباحث أن ٌساهم التنفٌذي. و التصمٌمًالصعٌدٌن 

 طرق داخل حدود أمانة عمان الكبرى اشتملت على عدة مواقع للجسور واألنفاق والمنعطفات.

للحجم الهائل إن مشارٌع الطرق هً من أكثر البنى التحتٌة حساسٌة وأهمٌة وتكلفة نظراً 

 لألضرار المادٌة والبشرٌة الناجمة عن الحوادث المرورٌة على الطرق.

( ٌبٌن ملخص الحوادث المرورٌة ومدى االضرار البشرٌة والمادٌة بسببها 1الجدول رقم )

 ( .2014( الى )2010خالل الفترة من )

 إن المصادر الرئٌسٌة لهذه األضرار البشرٌة والمادٌة هً:

)مرض ، نقص فً النوم  م الجوال ، عدم التركٌزري ) السرعة ، استخداالمصدر البش -

 ،هموم .... إلخ( .

 .المصدر األلً )المركبة( ، من حٌث الصالحٌة والصٌانة  -

  .المصدر الهندسً من حٌث مدى جودة التصمٌم والتنفٌذ والصٌانة وعالمات األرشاد -

 من حٌث الظروف الجوٌة والبٌئة المحٌطة بالطرٌق. المصدر الطبٌعً ، -

 صدر الهندسً غاٌة فً األهمٌة ومن أهم العوامل التً تدخل فً نطاق هذه المصادر:مٌعتبر ال

 غرافٌتها.وطبٌعة األرض التً تمر عبرها الطرٌق وطب. 1

، والتً إلى مناطق األغوار تؤديالتً تمر بها الطرٌق وخاصة تلك التً  طبٌعة المنطقة2. 

 تتمٌز بمٌالنها الشدٌد .

بعض المواقع التً تمر بها الطرٌق والتً تحول دون إجراء أعمال قطع  جٌولوجٌة3. 

 عمٌق أو طمم عال.
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الكلفة العالٌة التً تترتب على تنفٌذ طرق أمنة وذات مواصفات هندسٌة عالٌة وخاصة  4.

المناطق التً تعانً من مشاكل األنزالقات المتكررة  أو فً المناطق الجبلٌة الوعرة 

 واألنجرافات أثناء الفٌضان فً مجاري الودٌان والتً تجاور أحٌاناً مسارات الطرق.

 إتجاه الطرٌق ومدى تأثرها بالظروف الجوٌة. 5.

تصمٌم عناصر الطرٌق المختلفة ومن بٌنها األنحرافات االفقٌة والمٌول الرأسٌة و 6. 

ت األفقٌة الرأسٌة ، ومسافات الرؤٌة األمنة  للتوقف والتجاوز، والسرعة المنحنٌا

أنسجامها مع أنصاف أقطار المنحنٌات والمٌول العرضانٌة  والطوالنٌة ،  و ةٌالتصمٌم

رض األكتاف ع، وواألطوال الخاضعة للمٌول الرأسٌة ، وعرض الجزء المخصص للسٌر 

 ، ... ألخ . 

 أسمنتٌة ، أسفلت ، زلط ، ترابً (  )خرسانةسطح الطرٌق 7. 

مواد السالمة وتنظٌم المرور ) عالمات الطرق األرضٌة لتوجٌه مستخدمً الطرٌق ،  8.

 .(... ألخ  ة، واالشارات الضوئٌ واإلرشادٌةواخص المرورٌة شوال

 غٌاب اإلشراف الهندسً الكامل والمتزامن مع فترة التنفٌذ. 9. 

 امل فترة التنفٌذ.غٌاب التدقٌق المساحً لك 10.
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( يبين ملخص الحوادث المرورية و نتائجها و مؤشراتها خالل الفترة 1الجدول رقم )

 [8(, ]م2010-2014)

 السنة
 البيان

2104 2013 2012 2011 2010 

 عدد الحوادث 140014 142588 112817 107864 102441

 عدد الوفيات  670 694 816 768 688

 عدد الجرحى 17403 18122 17143 15954 14790

1331563 1263754 1213882 1147258 1075453 
عدد المركبات 

 المسجلة 

6675 6530 6388 6249 6113 
عدد السكان 

 باالف 

 حادث لكل يوم 383.6 390.7 309.1 295.5 280.7

 وفاة لكل يوم 1.8 1.9 2.2 2.1 1.9

 جريح لكل يوم 47.7 49.6 47.0 43.7 40.5

769.3 853.5 929.4 1242.9 1301.8 
عدد الحوادث 

االف  10لكل 

 مركبة 

5.2 6.08 6.7 6.0 6.2 
عدد الوفيات لكل 

 االف مركبة  10

111.1 126.2 141.2 158 161.8 
عدد الجرحى 

االف  10لكل 

 مركبة 

10.31 11.76 12.8 11.0 11.0 
عدد الوفيات لكل 

 الف نسمة  100

221.6 244.3 268.4 289.9 284.7 
عدد الجرحى 

الف  100لكل 

 نسمة 

 معدل الخطورة  13. 13. 16. 16. 15.
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239 259 267 314.5 311 
التكلفة المالية 
 )مليون دينار(

  

  الغاية من الدراسة -2

 

  الغاٌة األساسٌة من إجراء هذا البحث هً دراسة و تحلٌل العٌوب الهندسٌة  التصمٌمٌة

والتنفٌذٌة التً ساهمت وتساهم ، مع عٌوب وعوامل أخرى كثٌرة و أساسٌة ، فً 

التسبب فً زٌادة الحوادث المرورٌة و من ثم الوصول إلى استنتاجات وتوصٌات من 

ورٌة المتنامٌك فً عددها شأنها أن تساعد فً التخفٌض من هذه الحوادث المر

فً رق والبنى التحتٌة األخرى وضررها , مستقبال سواء على صعٌد مشارٌع الط

أو/ و مشارٌع إعادة االعمار للبنى التحتٌة المدمرة فً العدٌد من الدول العربٌة األردن 

  المجاورة.

 

 مجال الدراسة  -3

مل هذا البحث على العناصر الهندسٌة التالٌة من أجزاء مختارة من الطرق تٌش 

 والشوارع ضمن حدود امانة العاصمة عمان :

 

 المٌول العرضانٌة فً األجزاء المنحنٌة من األنفاق والجسور و بعض الشوارع. -

الخاصة بتصرٌف  والطرق،المستقٌمة من الشوارع  األجزاءالمٌول العرضانٌة فً  -

 المٌاه السطحٌة.

 و المٌول فً المنعطفات بجوار األنفاق والجسور .  اإلنحناءات -

مع األبعاد األفقٌة والرأسٌة الواردة على مدى انسجام دقة األعمال المساجٌة المنفذة  -

 خططات التصمٌمٌة. الم

تمدٌدات المجاري والصرف الصحً والكهرباء .... الشوارع )التمدٌدات المتعددة فً  -

 وتأثٌر سوء التنفٌذ على الركاب والمركبات. الخ( 
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 موقع الدراسة  -4

جرى أختٌار بعضاً من الجسور واألنفاق والشوارع ضمن و فً محٌط حدود أمانة           

 عمان الكبرى ، وهً : 

 شارع الجامعة األردنٌة.  -

 سارع المدٌنة المنورة .  -

 شارع المطار. -

 جسر تقاطع شارع مرج الحمام مع شارع المطار. -

 .الثامن( األول إلى )مننفق تقاطع شارع المدٌنة المنورة مع شارع الدواوٌر  -

 نفق دوار الواحة . -

 الجامعة  بإتجاه صوٌلح . المنعطف المؤدي من جسر الجامعة األردنٌة إلى شارع  -

 منعطف شارع الجامعة األردنٌة المؤدي  إلى شارع المدٌنة المنورة . -

 جسر تقاطع شارع مكة مع شارع عبد هللا غوشة . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-8- 
 

  القياسات الميدانية -5

( تبٌن قٌاسات مٌول المقاطع العرضانٌة فً بعض الشوارع  8( إلى )1األشكال من ) 

 والجسور و األنفاق و المنعطفات.

 

كم من جسر تقاطع شارع مرج الحمام  2طرٌق المطار ,  لىمقطعان عرضانٌان ع -1-شكل 

 باتجاه المطار
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المؤدي الى الجامعة باتجاه منعطف جسر الجامعة االردنٌة على  عرضٌان مقطعان -2- شكل

  صوٌلح

 

 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 1 2 3 4 5 6 7

ب
سي

نا
لم

 ا
ور

ح
م

 

 محور المسافات االفقية 



-10- 
 

 

فً منعطف جسر الجامعة باتجاه شارع الجامعة االردنٌة المتجه  عرضٌان مقطعان -3- شكل

  جنوبا

 

 

 . المؤدي الى شارع المدٌنة  االردنٌة الجامعة شارع منعطف فً عرضٌان مقطعان -4- شكل
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 عرضٌان فً الجسر الذي ٌتفرع من شارع مكة باتجاه شارع عبدهللا غوشة مقطعان -5-شكل 

 

فً المنعطف المتفرع من شارع المطار باتجاه مدٌرٌة االمن العام مقطعان عرضٌان  -6-شكل 

 و جامعة البترا
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مقطعان عرضٌان من المنعطف المتفرع من شارع المطار باتجاه عبدون بجوار  -7-شكل 

 شارع المطار –جسر مرج الحمام 

 

 فً النفق الغربً ٌتجه من الدواوٌر الى شارع المدٌنة النورة عرضٌانمقطعان  -8-شكل 
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  التحليلالنتائج و -6

 تحلٌلها( ٌبٌن المواقع التً تمت دراستها مع بٌان العٌوب و 2الجدول رقم )

 

 التحلٌل نتٌجة الدراسة نوع الدراسة الموقع

شارع الجامعة 1. 

 االردنٌة

المٌول العرضانٌة و 
 الطولٌة 

ٌعود السبب الرئٌسً  غٌر منتظمة
الى كثرة التشققات و 
الترقٌعات و مناسٌب 

المناهل مع غٌاب 
 االشراف الهندسً

شارع الدٌنة . 2

 المنورة 

 و العرضانٌة المٌول
 الطولٌة

 الرئٌسً السبب ٌعود منتظمة غٌر
 و التشققات كثرة الى

 مناسٌب و الترقٌعات
 غٌاب مع لالمناه

 الهندسً االشراف

منحنٌات  1. شارع المطار 3. 

 االفقٌة
منحنٌات . 2

 الراسٌة
المٌول 3. 

 العرضانٌة 
المٌول  4.

 الطوالنٌة

بعض فً توجد 1. 

 اجزاء
الطرٌق انحناءات 
افقٌة متتالٌة دون 

وجود وصلة 
مستقٌمة بطول 
 مناسب بٌنهما 

المنحنٌات   2.

الراسٌة جٌدة 
 بشكل عام 

المٌول . 3

 العرضانٌة
و غٌر منتظمة 

بشكل خاص قرب 
ة التفرعات الخارج
 و الداخلة للشارع

المٌول  4.

 مناسبةالطوالنٌة 

ٌوجد نقص فً 
االشراف الهندسً , 

وجود فرٌق عدم مع 
, اثناء دائم مساحً 

فترة تنفٌذ المشروع و 
اثناء عملٌات الصٌانة 
و التمدٌدات المستقبلٌة 

 التً تلً فترة التنفٌذ
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شارع مرج   .4

الحمام المتفرع من 
 شارع المطار

 
 االفقٌة منحنٌاتال -1
 الراسٌة منحنٌاتال -2
  العرضانٌة المٌول -3
 الطوالنٌة المٌول -4

المٌول العرضانٌة 
لتصرٌف المٌاه 

السطحٌة غٌر منتظمة 
 فً اجزاء من الشارع 

 فً نقص ٌوجد
,  الهندسً االشراف

 فرٌق وجودعدم  مع
 اثناء,  دائم مساحً

 و المشروع تنفٌذ فترة
 الصٌانة عملٌات اثناء

 المستقبلٌة التمدٌدات و
 التنفٌذ فترة تلً التً

منعطف جسر  5.

الجامعة االردنٌة 
 -باتجاه شارع الجامعة

 صوٌلح

 المٌول العرضانٌة -1

 المنحنٌات االفقٌة -2

 

ٌة نالمٌول العرضا -1

 .غٌر منتظمة 

المنحنى االفقً  -2

متدرج لكنه غٌر 
منتظم االنحناء مع 

وجود تقطع فً 
االنحناء و بشكل عام 

ال ٌحقق الشروط 
الهندسٌة الالزم 

 تطبٌقها . 

 فً نقص ٌوجد
,  الهندسً االشراف

 فرٌق وجود عدم مع
 اثناء,  دائم مساحً

 و المشروع تنفٌذ فترة
 الصٌانة عملٌات اثناء

 المستقبلٌة التمدٌدات و
 التنفٌذ.  فترة تلً التً

منعطف جسر  6.

الجامعة األردنٌة 
باتجاه شارع الجامعة 

 المتجه جنوبا

 
 ٌةانالمٌول العرض

 
غٌر منتظمة وغٌر 

 كافٌة

 
عٌوب تصمٌمٌة 

 مساحٌة

منعطف شارع  -7

الجامعة االردنٌة 
المؤدي الى شارع 

 المدنٌة المنورة 

المٌول 1.  

 العرضانٌة.

االفقٌة.المنحنٌات   2 

 . غٌر منتظمة.1

متعاكسة مع عدم  2.

وجود وصالت 
مستقٌمة بٌنها بطول 

 كاف.

 
غٌاب االشراف 

الهندسً والتدقٌق 
 المساحً.

عرض المسارب  -1 نفق دوار الواحة  -8

داخل النفق و عند 
مدخله و مخرجه فً 

 االتجاهٌن 

 المنحنٌات االفقٌة -2

متساوٌة مع فروق  -1

صغٌرة جدا ال تتجاوز 
 دٌسٌمتر واحد 

االنحناءات جٌدة و  -2

 كافٌة بشكل عام

 التنفٌذ جٌد  -1

 جٌد التنفٌذ -2
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جسر شارع مكة  -9

باتجاه شارع عبدهللا 
 غوشة 

 المنحنٌات االفقٌة  -1

 المٌول العرضانٌة  -2
عدم انتظام تام فً  -1

 االنحناء 

عدم انتظام تام فً  -2

 المٌول العرضانٌة 

عدم كفاٌة و دقة 
المٌول العرضانٌة و 
االنحناءات , بشكل 
 عام تعتبر مقبولة .

المنعطف  -10

المتفرع من شارع 
المطار باتجاه جامعة 

البترا و مدٌرٌة االمن 
 العام

 المنحنٌات االفقٌة  -1

 المٌول العرضانٌة -2
المسافة الفاصلة  -1

المنحٌٌن االفقٌن بٌن 
 قصٌر

 ) غٌر كافٌة(  

المٌول العرضانٌة  -2

غٌر كافٌة و غٌر 
 منتظمة 

االشراف غائب  -1

 عند التنفٌذ 

 غائب االشراف  -2

 التنفٌذ عند

منعطف عبدون  -11

المتفرع من شارع 
المطار بجوار وعلى 

ٌمٌن جسر شارع 
 مرج الحمام.

المٌول العرضانٌة  -1 المٌول العرضانٌة. 1

 مقبولة بشكل عام

الوضع الحالً  -1

 مقبول

النفق الذي ٌتجه  -12

من شارع الدواوٌر 
الى شارع المدٌنة 

 المنورة

 المنحنٌات االفقٌة  -1

 المٌول العرضانٌة  -2

  مواقع المناهل -3

منحنى قصٌر  -1

ٌتبعه منحنى طوٌل و 
باتجاه معاكس دون 

وجود مماس مشترك 
 بطول كاف 

عدم انتظام المٌول  -2

 العرضانٌة 

المناهل منخفضة  -3

المنسوب اكثر مما 
 ٌجب و ٌكفً

االشراف الهندسً و 
العمل المساحً 

 غائبان عند التنفٌذ 

. جسر الجاردنز 13

المتجه الى دوار 
 المدٌنة الرٌاضٌة

العرضانٌة.المٌول   1 

االفقٌة.المنحنٌات  2 
. غٌر منتظمة فً 1

 بعض األجزاء.

منحنٌات افقٌة . 2

متعاكسة االتجاه 
وبعضها قصٌر 

وبنصف قطر حاد 
وبمٌول عرضانٌة 

 غٌر كافٌة.

هناك حاجة ماسة 
لوضع لوحة ارشادٌة 

لتخفٌض السرعة 
والحذر من 

االنحناءات االفقٌة 
المتعاكسة دون وجود 
أجزاء مستقٌمة رابطة 

 بٌنها.
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 االستنتاجات  -7

و المنعطفات  االنفاقتً اجرٌت على العدٌد من الجسور و تبٌن من خالل القٌاسات المٌدانٌة ال 

من بعض الشوارع داخل وفً محٌط حدود لالنفاق و الجسور باالضافة الى اجزاء  لمجاورةا

 امانة العاصمة , ما ٌلً:

عدم انتظام المٌول العرضانٌة المخصصة لتصرٌف المٌاه السطحٌة فً مواقع كثٌرة من  -1

طرٌق المطار و شارع الملكة رانٌا و شارع احمد الطراونة , و كثٌر غٌر هذه . ومن 

المسببات الرئٌسة لعدم انتظام المٌل على الجانبٌن , كثرة التشققات و سوء التنفٌذ فً اعمال 

فً منسوب سطح الشارع فً بعض المواقع نتٌجة عوامل كثٌرة من  نخفاضاتاالالترقٌعات و 

بٌنها فروق احمال المركبات و سماكة الطبقة االسفلتٌة و اختالف قوة تحمل التربة باالضافة 

 الى بروزات و انخفاضات المناهل .

)انصاف  عدم انتظام المٌول العرضانٌة و نسبها )مقادٌرها( و عدم كفاٌة درجة االنحناء -2

االقطار( عند المنعطفات بجوار العدٌد من الجسور و االنفاق و مداخل و مخارج الشوارع 

الفرعٌة المغادرة من و الداخلة الى شوارع رئٌسة , عى سبٌل المثال جسر الجامعة االردنٌة و 

 نفق دوار الواحة 

او \عة المركبات وتتناسب مع سر للمنحنٌات الالزٌادة فً المنسوب عند الطرف الخارجً  -3

 المثال, جسر الجامعة األردنٌة باتجاه وسط البلد.على سبٌل  المنحنٌات,انصاف االقطار لهذه 

المتتالٌة, سوء كانت بنفس االتجاه او  المماسة للمنحنٌاتالمستقٌمة  طوال االجزاءا -4

اتجاه شارع , منعطف شارع الجامعة األردنٌة ب صغر مما ٌلزم , على سبٌل المثالا متعاكسة,

 المدٌنة المنورة.

 دقة االعمال المساحٌة فً مواقع العدٌد من الجسور و االنفاق منخفضة , -5

والمجاري والكهرباء  تصرٌف المٌاه السطحٌة)ان الوضع الحالً للعدٌد من المناهل  -6

ٌعتبر مصدرا الهتزازات مزعجة و ضارة بالمركبات و بالركاب بسبب انخفاض ,  وغٌرها(

مناسٌبها بما ٌتجاوز المقدار الكافً لتصرٌف المٌاه . ان هذا بالطبع ٌترجم الى تكلفة مادٌة 

 مرهقة و متناسبة مع الفترة الزمنٌة التً تترك فٌها هذه المناهل على وضعها الحالً.
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 التوصيات  -8

التقدم بالتوصٌات التالٌة الى الجهات المعنٌة , بهدف التقلٌل من الحوادث المرورٌة و ٌمكن 

 اثارها الضارة و المتزاٌدة :

وضع اشارات مرورٌة تحدد السرعة القصوى عند مداخل و مخارج المنعطفات بجوار  -1

 االنفاق و الجسور .

وذلك من خالل وجود جهاز ضرورة التقٌد بما ٌرد فً مخططات التصمٌم عند التنفٌذ  -2

التنفٌذ و لكافة بنوده دون انفضال فرٌق  ألعمالفقا و متابعا ااشراف هندسً متخصص مر

 االشراف عن فرٌق التنفٌذ الي فترة زمنٌة اثناء عملٌة التنفٌذ المٌدانً .

الحرص على عدم اخالل عملٌات الصٌانة , من ترقٌعات و غٌرها , بالمٌول الطوالنٌة و  -3

رضانٌة للجزء من الطرٌق المراد صٌانته و ذلك من خالل اشراف هندسً متخصص و الع

 مرافق لعملٌة الصٌانة .

بدال  ترمٌم مواقع المناهل بحٌث تكون مناسٌب اسطحها منسجمة مع مٌول سطح الطرٌق -4 

 من ان تكون حفرا او نتوءات.

مع التغٌرات الحاصلة فً  اعادة ربط سرعة المركبة بالوضع الحالً للطرٌق كً تتناسب -5

 الطوالنٌة.المٌول العرضانٌة و 

تكثٌف المراقبة على استخدام السائق للجوال عند المنعطفات بجوار الجسور و االنفاق و  -6

 العرض . ةبخاصة محدود

ضرورة توحٌد عرض المسارب فً االنفاق و فً مخارجها و مداخلها تجنبا لحدوث  -7

 المركبات . امات جانبٌة بٌن اصطد

ضرورة الحرص على دقة االعمال المساحٌة فً تحدٌدها للمٌول العرضانٌة و الطوالنٌة و 8- 

نقاط المنحنٌات و حدود المنعطفات و كافة القٌاسات التً ترد على المخططات الهندسٌة 

  .التصمٌمٌة و التنفٌذٌة و خاصة مواقع االنفاق و الجسور
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