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 الملخص

خصائص  لىإضافة إية والتخطيطية للمناطق الحضرية، ت حسب الخصائص العمراناأنواع ممرات الدراج ختيارإ خلتفي
الدراجات كوسيلة للتنقل اآلمن تصميم ممرات  أهداف تظلختالف سرعاتها وعروضها، لكن إالمرور والحركة للشوارع ب

 .تلك الممرات ختيار أنواعي المحرك األساسي إله سهولة الوصول أهدافعن  فضالا  بين وسائل النقل اآلليةوالمريح 
في الشكل و تؤثر في البيئةوالتي تخدم وتنسيق الشارع  مكوناتحدى إالحواجز هي  هخر تكون هذلكن على الصعيد اآل

في هذا  معدالت جودة الحياةنتائج  في بدوره يؤثرالذي  التغييروعلى حسب إختيار نوع الحاجز يحدث ، النهائي للشوارع
 ةاجز مناسبمريحه بدون حونه من الصعب تحقيق ممرات دراجات آمنه ولى أوالذي تظهر نتيجته في هذا البحث إ ،المكان

 خر.التنقل من مكان إلى آ ةات في سهولراكبي الدراج ةحاجل
كعنصر من عناصر الدراجات  اتحماية ممرختيار حواجز إ الشوارع حسب وظيفتها على تأثير تتضح إشكالية البحث في
 .هدافهاأنجاح المنظومة في تحقيق وإستدامتها  تنسيق الشارع بما يضمن

ا إوقد  لدراسة  ستنتاجيستخدم المنهج اإلفقد إ، لطبيعة كل جزء من البحث ستخدم البحث مجموعة من المناهج المختلفة تباعا
طار إ ية الوصول إلىفي النهافي البحث، و ةالمدرج لدراسة التجاربالخلفية النظرية في حين تم إستخدام المنهج التحليلي 

لخاصة بدعم التكامل جراءات والسياسات امع ربطها بأهم اإل ومريحة منهآممرات دراجات  لىإالوصول  تطبيقي يساعد في
 .مع مبادئ تصميم الشوارع (non-motorized)نتقال الفردية بين وسائل اإل

 
 الشوارع وظيفة  –ممرات الدراجات  –عناصر تنسيق الشوارع  :الدالةالكلمات 

 

Use of protected bicycle lanes as entry for streetscape application on Shabina Al 

Koum city  

Dalia Ezzat Ali  
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Abstract 
Safety and comfort are considered as the most important elements for the success of 

bike-lanes and are achieved by applying the streetscape elements, which in turn 

enhances the function of the bike-lane and supports its movement, bike-lanes always 

need protection on various types of roads speed and width to be safe and comfortable, 

and encouraging their use and protection . 

Egypt tendency to encourage environmental-friendly transportation means in several 

places where cultures and executive conditions differed, so the research attempts to 

study forms of bike-lanes protection and their suitability for streets and reconcile this 

matrix in a manner that depends on several factors such as road widths, speed, traffic 

intensity, main road function, land use & the user's awareness and the culture, which 

are important factors for choosing the appropriate form of protection and the 

execution method  

In addition to studying one of the developing projects of bike-lanes in an Egyptian 

city and trying to read those elements in the urban fabric in which the bike-lanes was 

implemented exploring the most important results for the bikes protecting means and 
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their inclusion with the urban environment and its impact on the success or failure of 

this new transportation system. 

 

Key words: Streetscape elements – Bike lane – Street functions  

 المقدمة

هما من خالل تطبيق عناصر لنجاح ممرات الدراجات ويتم تحقيق مان والراحة هما أهم عنصريناآل ينصرع  يعتبر 
لتوجه الدولة  ونظراا الدراجات وتدعم حركته  اتممر من وظيفةالتي بدورها تعزز بشكل صحيح و تنسيق الشارع

الجمهورية وفي صديقة للبيئة في عدة مشاريع مختلفة على مستوى مواصالت لى تشجيع حركة النقل بوسائل إ
 اتممر دراسة أشكال حماية البحث يحاول ولهذا فإن ،ختلفت فيها الثقافات والظروف التنفيذيةعدة أماكن إ

كثافة  ،سرعتها ،بشكل يعتمد على عدة عوامل كعروض الطرق فيق هذاتوتها للشوارع والدراجات ومدى مالئم
قاطني المكان  بجانب وعي المستخدمين وثقافةعليه  اإلستخدامات الواقعة ،للطريق الوظيفة األساسية، الحركة

نجاح منظومة الدراجات، لضمان  ابه والتوعية اتطبيقه وطريقة المناسب إلختيار شكل الحماية ةمهم وهي عوامل
دراسة البحث ألحد مشروعات تطوير مسارات الدراجات بمدينة مصرية ومحاولة قراءة تلك العناصر إلى  إضافة

في المحتوى العمراني للمدينة التي تم تنفيذ مسار الدراجات بها والوصول إلى أهم النتائج الخاصة بوسائل حماية 
 .أو فشل تلك المنظومة الجديدة الدراجات وكيفية تداخلها مع البيئة العمرانية وتأثيرها على نجاح

 
 إشكالية البحث .1

 ةمن تشجيع الدول على القيادة سائقي الدراجات بإختالف أجناسهم وأعمارهم وقدراتهم على نصيب بإلقاء الضوء
وال دراجات غير مؤهلة لحمايتهم  ة للبيئة والدفع بهم في أنظمةنقل صديق ةوالحث على إستخدام الدراجة كوسيل

 ةبطريقبأشكالها المختلفه و كان البد من دراسة طرق لحماية مسارات الدراجات ،لروادها مانعنصر األتوفر
ليكون مردود إستخدامها على لتزيد عدد مستخدميها و المنظومة في هذه الراحةوترفع عاملي األمن وتدعم البيئة 

إلى  وتتغير معدالت جودة الحياة ةاعية فيشعر الفرد بالرضى والسعادحالتهم الصحية، المزاجية، النفسية واإلجتم
  األفضل.

 الخلفية البحثية  .2
 

 الدراجات  مكونات منظومة 1. 2
 

ومة المكونة تحت المنظه رصر تنسيق الشارع الذي يندرج بدواعنصر من عنكتندرج منظومة الدراجات 
وتتكون  ومنظومة الطرق، يالتخطيط العمران ،عنصر مشترك بين تنسيق الشارع أنهللعمران لذلك نالحظ 

ا ا ةمنظوم   :(SERA, 2009)لما ذكره  لدراجات مما يلي تبعا

 Bike lane حارة الدراجات .1

 Bicycle parking أماكن إنتظار الدراجات .2

 Bike corral إيقاف الدراجات ةأدا .3

 Sharrow عالمات توجية الحركة .4

 Conventional bicycle lanes ةجات التقليدياممرات الدر .5

 Buffered bicycle lanes حرم ممر الدراجات .6

 Protected bicycle lanes ممرات الدراجات المحمية .7

 Bike boxes نقطة إنطالق الدراجات .8

 Two-stage turn queue منطقة تغيير اإلتجاة .9

 Bicycle signal إشارة الدراجات المرورية .10

 Contra – Flow bicycle lanes                                 السير ةلتدفق حرك ةمرات الدراجات المنظمم .11

 Left – side bicycle lanes تجاه األيسر للدراجاتإلاممر  .12

  
 األمان المتوفر في فصل الحركةإال أن جميع أشكالها تحتاج لتوفير  الرغم من تعدد عناصر هذه المنظومةوعلى 

وجعلها  التعارض بين جميع أنواع الحركةمن وحل ة في مكان آالمشا الدراجات كذلك وضع حركةمر عن م ليةاآل
 .لذلك سنتطرق إلى طرق فصل الدراجات عن الطريقآمنه، 
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 طرق فصل ممر الدراجات  2. 2

 طرق التركيبفي التصميم والخامات المستخدمة وتختلف  وذات أشكال عديدة ةرق فصل ممر الدراجات متنوعط
، تثبت في أرضية منطقة حرم حماية الدراجات أو منطقة زراعيةالتي  ةيحديدال دى أشكالها األعمدةحإ والتكلفة،
ا  ذات أوزان  ةمرتفع ةسانيابلوكات خرعلى شكل  ويمكن أن تكون ةمتحركأو  ةعلى شكل أحواض منفصلأيضا
األحساس الطريق مما يزيد من األمان وويستحسن رفع مسار الدراجات عن منسوب سطح ، التحريك ةصعب ثقيلة
بفصل أنواع الحركة  ع الممرعنها كلما زاد إحساس السائقافكلما زاد البعد عن حركة السيارات وإرتف ةالراحب

 اتمختلفة لفصل ممروفيما يلي عرض ألشكال ، بالراحة واألمان من حوله وبالتالي يعزز إحساسه الخطرة
 الدراجات عن الطريق.

 وبناء (Nick Jackson, 2015)  الممرات ةلحماي ةمن طريق فمن الممكن اإلستعانه بأكثر (1)الشكل بناء على 

 أوسط في األرض هي متصل فاصل زراعيعلى معايير الراحة واألمان فإن مسار الدراجات المحمي عن طريق 
تحسين  ستساهم في ةوطويل ةوأفضلهم للبيئة المحيطه حيث سيتم زراعتها بنباتات كبير ةفي التكلف هذه الطرق

أوقات المطر  ، تحسين الهواء، وقد تستخدم كمصارف للمياة الزائدة فيالبيئة وزيادة الظل على مسار الدراجات
وترطيب الجو  ناء القيادةلسائقي الدراجات بحجبهم عن درجات الحرارة العالية أث ةوهذا سيوفر الكثير من الراح

ا لظروف البيئة العامة، ومن جهه أخرى فإنها كنوع من اإللزام لعدم التعدي على مسار الدراجات من  وتحسينا
ا  ناحية الطريق  يلكنها لن توفر مستوى من الراحه واألمان كاف ةوالتي هي أقل تكلفه للحواجز الخطية المثبت خالفا

إختيار نوع الفاصل على عرض الشارع  ويتوقف ،درجتها من حركة المرورنظراا إلرتفاعها المنخفض وقرب 
، لجمالياتا ،ةالمتان، ةالتكلفوعدة عوامل أخرى ك للسياراتأماكن إنتظار  المسموح بها للسيارات وتوفر والسرعة
 -( وهي كما يلي :1كما وردت في شكل ) يلي توضيح ألنواع الفصل المختلفة ، وفيماةالصيان

 

 

 
 

 

 أشكال الحواجز المختلفة المستخدمة لفصل مسارالدراجات عن الطريق وأنواع الحركة األخرى من حوله (1)شكل  
 (Nick Jackson, 2015المصدر:  )
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 Delineator Posts   أعمدة التحديد .1
ا أنواع عناصر الفصل شيوعحدى أكثر إتعد من   ومع ذلك فإن متانتها  هاتركيبكلفتها وسهولة تإلنخفاض  اا نظر ا

 أو مثبتة حره قد تكونلكنها تعمل على تأدية الوظيفة بشكل مناسب،  بالدرجة المطلوبةليست  وجودتها الجمالية
حسب ما تقتضيه  ممرات الدراجات في منتصف المنطقة العازلة أوعلى جانب أعمدةوضع ت بمسامير في األرض،

مدى ( يوضح شكل عنصر الفصل هذا والذي يتضح فيه شكله الجمالي و2) في شكل الطريق وتصميمهظروف 
 ( .Pop-up cycle lanesويظهر بشكل أساسي في حارات الدراجات المؤقتة أو ما قد ي عرف بـ ) قوته

 

 
 Bollards  أعمدة الفصل  .2
ا رأسي اا عنصر ريوف ا قوي  ا يث ح ،بالطرق األخرى مقارنةا  أعلى في تكلفته، هذا النوع من الفصل المعزولةللمساحة  ا

في العمود  المستخدمةامات فيصعب إزالته أو تحريكه كذلك الخ في طبقات الطريق بقواعد خرسانيةيتم تثبيته 
ا وقد ال يكون مناسب (3)شكل كما هو موضح ب وقويةي ثابتة هيصعب ثنيها أو كسرها ف ات قويةخام في الشوارع  ا

 ة.ذات السرعة العالي

 

 
  Concrete Barrier )البردورات( الخرسانية  الحواجز .3

حيث أنها أقل تكلفة من العديد و والفصل بين أنواع الحركة ةالحمايتوفر الحواجز الخرسانية أعلى مستوى من 
أقل  الحواجزقد يكون هذا النوع من  ومع ذلك ة،تتطلب القليل من الصيانكما أنها ألخرى ا طرق الفصلمن 

 طريقة الفصل بأعمدة التحديد (2)شكل 
 (Alta, 2014المصدر: )

 يوضح أعمدة الفصل( 3)شكل  
 ADO CORPORATEB LOG,2018)) المصدر:
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إليجاد حل لحركة صرف المياة في  ةوقد يحتاج إلى حلول إضافيويختلف أطواله حسب شكله التصميمي  جاذبية 
 (4الطريق كما هو موضح بشكل )

 

 

 

 
 Raised Median ةالوسطى المرتفع ةالجزير .4

ا يوفر ممراا مرفوعو، في اإلنشاءاألكثر تكلفة الفصل يعد هذا النوع من عناصر  ا جذاب ا ( 5 كما هو موضح بشكل )ا
 .من وقت إلى آخر كما أنه يعتبر عنصر فصل قوي وآمنالصيانة  يحتاج إلى

 

 
 

 
 
 Raised Lane  ةالمرفوع اتالممر .5

بين منسوب  ريق إلى مستوى الرصيف أو إلى درجة بينيةوالتي ترتفع عن مستوى الط ةممرات الدراجات المنفصل
، فقد يكون من الضروري رصيف المشاهإذا تم تصميمه على مستوى الرصيف ومنسوب الطريق، وفي حالة ما 

للحفاظ على فصل راكبي  على هذا السطح تنبه لوجود نوعين من الحركةالتي  من األرضياتإستخدام أنواع 
(، ويعد هذا النوع من الفصل هو آمن لراكبي الدراجات من اإلصطدام 6كما هو موضح بشكل ) ،والمشاهالدراجات 

 على األرصفة. إنتباه المشاهيستعدي بالسيارات ولكنه 
 

 إحدى أشكال الفواصل الخرسانه والتي تمت معالجتها لتسمح بمرور المياة من خاللها (4)شكل 

 (fastcompany.com, 2017) المصدر:

 بين حركة الطريق وحركة الدراجات  ةالفاصل ةمثال لشكل الجزر المرتفع (5)شكل 
 (Bike Eastbay، 2013المصدر: )
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 Planters  ةأحواض الزراع .6

ا ل يضيف عندما تستخدم  شوارع وهو حاجز رأسي مناسب وسريع التثبيتلهذا النوع من الفصل عنصراا جماليا
الحلول األخرى، ويتطلب صيانة  يعتبر مكلفاا عن ،(7)شكل بكما هو موضح  الغير مثبتةو الوحدات المنفردة
ا ، وقد ال يكون مناسبةالمناظر الطبيعي  .ةفي الشوارع عالية السرع ا

 

 

 Stopsصدادات ال .7
 ،ير مكلفة تقدم العديد من المزاياغ ةحواجز توقف السيارات والحواجز الخطية المنخفضة المماثلة هي حلول عازل

الحد  تتمتع هذه الحواجز بمستوى عاٍل من المتانة، ويمكن أن توفر فصالا شبه مستمر وهي حل جيد عندما يتوفر
يوفر نفس المستوى من الراحة  إن إستخدام الحد األدنى للعرض لنومع ذلك ف ،األدنى من عرض الممرالمؤقت

 .للسيارات بتخطيها بسهولةوالتي تسمح  جاتها من حركة المروردررتفاعها المنخفض وقرب إل والحماية نظراا 
 
  Car parking نتظار السياراتأماكن إ .8
ا متوقفة يمكن أن توفر مستوى إضافين السيارات الإ تشكل  نظراا لكونها الحماية والراحة لراكبي الدراجاتمن  ا

 سيارةلفتح باب ال وجود مساحة كافية مع مراعاة (8)شكل كما هو موضح ب الطريقحاجزاا بين ممر الدراجات و
فتح األبواب وغيرها من للسماح بسم  90نى للعرض يبلغ مطلوب حد أد ،دون حدوث عائق لراكب الدراجة

كما يجب توضح  ،اب السيارة أو تخلق مخاطر التعثريجب تجنب أنواع العوائق التي تعرقل فتح أبو ،المناورات
 صطدام.لتجنب اإل ذا الممر بعالمات واضحةتقسيم المساحات في ه

 

  هركه بينها وبين المشاوتمييز أرضيتها وإستعمال عالمات لفصل نوعي الح ةالممرات المرفوع (6)شكل  
 (Alta, 2014المصدر: )

لتحديد  ةت السيارات المطاطيا)يسار( وصداد لحماية ممر الدراجات ةشكال أحواض الزراعة كوحدات منفردأ (7)شكل  
 ممرات الدراجات 

 (Bryon White, PE, PTOE, 2019)( و Bike Winnipeg, 2017المصدر:)
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بين الطريق  ةففي حالة توفير جزيرة وسطى مرتفع ةلفصل مجتمعه لتحقيق الفوائد كاملويمكن إستخدام أنواع ا

عور راكبي الدراجات زز شكون قد ع  يف ةلموازية على هذة الجزيرة المرتفعوبإستخدام مواقف السيارات ا ،ممرالو
 واألمان وتشجيعه على إستخدام ممر الدراجات. ةبكل من الراح

 Degree of cycle laneومن خالل ما سبق، فإنه يمكن ترتيب تلك المعاجات على حسب درجة الفصل )

exclusionيتدرج من أقل  نتقال في حرم الطريق نفسه لتكون متصالا وسائل اإل ن مسار الدراجات وسائر( بي
، والذي بدوره قد يتأثر هذا المتصل بشكل (9كما هو موضح بالشكل ) حماية إلى أقصى حماية في الطرف اآلخر

 كبير بوظيفة الشارع التخطيطية والتصميمية، والتي تظهر في الشكل التالي: 
 

 

 
 

  جات بوظيفة الشوارعاعالقة مسار حارة الدر 3. 2

مكونات عناصر التشكيل العمراني، وقد تناولت العديد من األدبيات التصنيفات المختلفة   الشوراع أحد أهمعد ت
للشوراع، ومن أحد أهم العوامل التي تؤثر في تصنيف الشوارع الحضرية تصنيف درجة المكانية للطريق، وقد 

درجة )  لمكانيةالوظيفة اخالل وظيفتين، األولى هي  تناولت دراسة )مارشال( وغيره تصنيف الشوارع من
وهي الشوارع التي تعتبر وجهة مقصد في حد ذاتها وتتدرج الشوارع من شوارع  (place streets) (مكانيةال

 Lowerذات وظيفة مكانية أقل ) إلى شوارع (Higher place functions streetsذات وظيفة مكانية عالية )

Function place streets  وظيفة الربط(، والوظيفة الثانية للشوارع هي (Link function streets  ،)
 نتقال من مكان آلخرالتي تستخدم حرم الطريق نفسه لإل تتدرج وظيفة الربط على الشوارع على حسب الوسائلو

   .(10كما هو موضح بالشكل ) كلما تعددت الوسائل زادت وظيفة الربط

 نتظار كوسيلة لحماية حارة الدراجاتستخدام أماكن اإلإ (8)شكل 
 (safecitying.com, 2017)المصدر: 

 متصل الحماية والفصل لحارات الدراجات (9 )شكل 
  (KellBlom،2013) المصدر:
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من خالل ذلك المفهوم تم تطبيق متصل درجة الحماية لمسارات الدراجات على االطار المقترح من قبل )مارشال( 
لدراجات للمساعدة في الوصول ية المكانية والربط بدرجة حماية مسارات المعرفة عالقة وظيفة الشوارع من ناح

لحماية مسارات الدراجات في المناطق الحضرية  ختيار موجهات الحلول التصميميةإطار تطبيقي يساعد في إإلى 
 بمصر كما يظهر في الشكل المقابل:    

 High) العالية تقل درجة الحماية لمسارات الدراجات في الشوارع ذات المكانية  (11)من خالل الشكل 

place values ال والتي يكون من ضمنها نتقكة على أنواع مختلفة من وسائل اإلتعتمد في الحر( والتي
ومن أقرب بينما تزيد أهمية معالجات الحماية كلما قلت درجة المكانية وزادت درجة الربط للشوارع،  الدراجات

األمثلة لتلك الشوارع هي الطرق السريعة والشريانية ومحاور الحركة الرابطة من منطقة ألخرى أو من مدينة 
  .ألخرى

 

 

 مفهوم تصنيف الشوارع حسب الوظيفة المكانية ووظيفة الربط (10)شكل  
  Jones, P., Marshall, S., & Boujenko, N (2008المصدر: )

 طار تطبيقيإلدراجات للمساعدة في الوصول إلى درجة حماية مسارات ا (11)شكل  
 Jones, P., Marshall, S., & Boujenko, N (2008. ) المصدر: 
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 عالمية ة ربدراسة تحليلية لتج .3

ني وبالتالي فهي تعا للسكان في نيوزيالند اا مناطق تعدادوهي من أكبر التون هي العاصمة النيوزيالندية ندينة ويلم
ولكن الذي ساهم في تطوير أوضاع ركوب الدراجات  ،الحال في البيئة المحلية وكما ه ةمن اإلختناقات المروري

ربة عن غيرها هو سبب كوسيلة إنتقال، وسبب إختيار هذه التج ةوذلك إلختيارهذه الوسيلنة ذاتها هم سكان المدي
ها بدون وضع مساحة لحارة الدراجات منذ البداية ؤالمحلية حيث أن الطرق هناك قد تم إنشا ةللحال تهامطابق

وضع حدود لمسار وعلى الرغم من محاولة  ،زة إلستقبال هذا النوع من الحركةوبالتالي لم تكن الطرق مجه
وعها وإضافة أهداف أخرى لة لتغير أهداف مشرضطر الجهات المسؤإاجات إال أنه كان غير مالئم مما الدر

 :اب إختيار هذه التجربة في ما يليويمكن تلخيص أسب ،وتعديل تصميم الشوارع

 .منفذة بدون تخصيص أماكن لمسارات الدراجات منذ البدايةوجود طرق مصممة و •

  .مشروع المطبق على عدة أهداف تدعم جودة الحياةإشتمال ال •

  .محاولة تطبيق مسارات دراجات بدون حماية في مرحلة المشروع األولى •

  .تطوير مسارات الدراجات لتالئم حالة الراكبين وتوفير السالمة لهم كهدف أساسي •
صميم منذ ى مسار الدراجات في التتحتوي عل القريبة للبيئة المحلية التي ال حيث أن حالة هذه المدينة قد تكون

 . ختناقات المرورية على مدار اليوموتعاني من اإل ةالبداية وهي مدينة كبير
 

 وصف التجربة العالمية  1. 3

ا  منذ أن أعرب سكانها عن رغبتهم في ركوب الدراجات ولكنهم الون ويلنتبدأت تجربة   يشعرون باألمان خصوصا
لمدينة الحكومة بتطوير تصميم شبكة النقل في ا فقامت ،(12كما هو موضح بالشكل ) ةفي الشوارع المزدحم

رغبتهم من ركوبها  تتحركمن وبالتالي آوغيرهم لركوب الدراجات في محيط  كبار السنلتشجيع النساء واألطفال و
 أكبر وإستخدامها للذهاب للعمل والمدرسة وقضاء جميع إحتياجاتهم اليومية بها . مسافاتإلى 

األخذ في  و ،ت ومستخدمي النقل العاماوالسيار همن الدراجات والمشا توفير مساحات كافية لكالا  راعى التصميم
الدراجات حتى تتطور وضع شبكة ل ،وأماكن رحالتهم قيادتهم اءةوكف درجة ثقتهمعتبار أعمار المستخدمين واإل

 لتشمل المدينة بجميع أنحائها.

ت والدراجات لم يحمي هذا مسار الدراجات  ابين طريق السيار ةمع تنفيذ مسارالدراجات بمنطقة مشترك نولك
 ةالخطر الممراتعلى هذه  ةعتراض سكان المدينإء ومن هنا بد ةولكن كانت هناك تعديات وحوادث سير كثير

كهدف  ةامت بتطوير المشروع ليشمل السالموبالتالي إستجابت الجهات المعنية لطلباتهم وق ،جهمالتي ال تلبي إحتيا
 .رئيسي في التطوير

 أولهما ةهم جزئين في هذه التجربأل وفيما يلي عرض
 ؟التي واجهتها بعد تنفيذ المشروع ؟ ماهي المشكلةتجهت ويلنتون إلى دعم حركة الدراجاتالماذا 

 لحل هذه المشكلة ؟ ةالجهات المختصكيف كان توجه 
 تون. نشاء ممر للدراجات في مدينة ويلنأهداف إ

 ؟ تجهت ويلنتون إلى دعم حركة الدراجاتإسيتم الرد على التساؤل،  لماذا  ةفي هذه النقط
 وهي كما يلي:  2015اإلجابة تتمثل في أهداف مشروع تطوير ممرات الدراجات في عام و
 

  livable cityمدينة قابلة للعيش فيها  .1
بهذا تحقق هدف أن تكون المدينة أكثر مالئمة للعيش نين خيارات للتنقل والحركة أفضل عطاء الساكإل

قتصادي ى المدينة مما يساهم في النمو اإلوجعل سكانها سعداء ويعمل على جذب المزيد من السكان إل
 لها. 

 قتصادي النشاط اإل .2
ت للدراجات الهوائية والرحالت القصيرة إلى المتاجر والمحالت وبالتالي يساعد على يسهل وجود ممرا

 قتصادية للمدينة.شراء ورفع الحالة اإلزيادة حركة البيع وال
 شبكة نقل فعالة  .3

ا  اا ن جعل ركوب الدراجات اختيارإ ، وبالتالي سيكون جميعلتعمل بكفاءة أكبر ل للنقل يعني أن طرق حقيقيا
البيئة حيث سيقلل من إستخدام السيارات كوسيلة نقل  هو أحد الخيارات الداعمة لسالمة ا الخيارهذ

اإلنتقال بوسائل نقل بعيدة عن الزحام وسريعة  ، وسهولةإستخدام المواد البتروليةوبالتالي الحد من 
 الوصول.
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 النفسية تحسين الحالة الصحية و .4
الرياضي التمرين  التأكد من أنيجعل من السهل  نساناإلالتي من شأنها تنشيط جسم النقل وسائل ختيار إ

تغيير الحالة المزاجية ورفع دقيقة في اليوم  30 بـ توصي وزارة الصحةكما  ،روتين اليوميالجزء من 
 .بالصحة وشعورك  الصحة النفسية

 السالمة  .5
 ة.في المائ 40ممرات الدراجات المحمية من مخاطر إصابة مستخدمي الطرق بنسبة  قللت

 
 

مسارات تصميم محمية من قبل الناس للحث على  في شارع فيذرستون في ويلنتون وهيحارة الدراجات  (12شكل )

ا   دراجات أكثر أمانا

 Damian George. (2019) المصدر:

 تونتبع في تجربة مدينة ويلنمإطار العمل ال 2. 3

 -تون :ويلن مدينة في دليل مجلس ما ذكرتكإتبع إطار عمل لتطوير شبكات الدراجات على ثالث مراحل 

 Strategy developmentإستراتيجية التطوير    .1
العمل على إنشااااااااء شااااااابكة لركوب الدراجات للحد من العوائق أمام ركوب الدراجات وربط الناس 

تسااااااتند شاااااابكة الدراجات على عدد األشااااااخاص الذين يمكن  ،التي يرغبون في الذهاب إليهاباألماكن 
ا قلل الحواجز التي يواجهونها حاليفي كل منطقة، وهذا من شأنه أن ي الوصول إليهم ندما يتعلق األمر ع ا

د أكبر عدد ممكن من األشاااخاص على تسااااعهذا يعني أن شااابكة ركوب الدراجات  ،بركوب الدراجات
 . بغرض قصد جهات عملهم أو مدارسهمأو  ،بغرض التجولكوب دراجاتهم تخاذ قرار رإ

في  تساااق، ويساااعدر الوضااوح واإليفتووإظهار كيفية تطوير الشاابكة بوضااوح  هوالهدف من اإلطار 
 يحدد اإلطار ما يلي:، وترتيب الذي ننشئ به أجزاء مختلفةتحديد ال
  .خطة الشبكة الشاملة وأنواع الممرات المراد إنشائها •
  .ستخدام حارات الدراجاتإل إجتذابهالمشروع حاول ينوع راكبي الدراجات التي  •
  .مبادئ التصميم الخاصة بنوع ممرات الدراجات التي تم إختيارها •
في نطاق السااااااياسااااااة والقرارات التي  تونمجلس مدينة ويلن تخذهايحدود القرارات التي ساااااا •

 المدينة. تتطلب المزيد من مدخالت مجلس
ا مكن من المضاااااااي قدمتفاق على المبادئ اإلطارية وخطة الشااااااابكة قبل التيجب اإل  في تطوير طرق ا
 محددة.

 
 Optimization and packaging  تحسين المنظومة .2

 ت على أن تقساااام لمراحل ويتم تحديديتم خاللها تحديد الشااااوارع التي ساااايتم تنفيذ فيها ممرات الدراجا
 الممرات بها على أن ال تخرج عن طريقتين  وضعالطريقة التي سيتم 

موقف ساايارات موازي من عن طريق الساايارت بحوض زراعة و اا صااول تمامفممر دراجات م   -
 ناحية الطريق .

 للممر  ةخرساني يمنع وصول السيارت بسهول حاجز    -
سااااائقي الدراجات من فاقد للثقة  تاختالف قدرإيحدد على حسااااب درجة الشااااوارع والساااارعة  و كالا و
 في القيادة . حتى المتمرسو
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  Design and deliveryالتسليم التصميم و .3
إلى المقاولين لتنفيذ المشااااروع  اإلساااانادهي مرحلة خاصااااة بإعداد الرسااااومات وتسااااعير الخامات وو
 .تسليمه للتنفيذو

 وعلى أساس إطار العمل فقد تم إختيار الحلول لتكون كاألتي :
 Quiet routesالطرق الهادئة  - 

 ،وليس على الطرق الرئيساااية اا طول شاااوارع الضاااواحي األقل ازدحام تكون هذه الطرق على
قد  ،الت الطفيفة لجعلها مناسااااااابة للغرضمن المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى بعض التعدي

 ا التخصيصهذ ،ستحواذ على األراضية من خالل اإلتمر عبر طريق مسدود أو الطرق الحالي
ين يجب على األشااخاص الذ ،الحجم المنخفضفي المناطق ذات الساارعة المنخفضااة و ساايطبق

ون هناك تقاطع دقيق وتصااااااميم يجب أن يكو سااااااتخدام حارة المرورإون الدراجات يسااااااتخدم
 (.13، كما هو موضح بالشكل )جانبي

 
 

 األول من الطرق التي تم إختيارها لشوارع الضواحي الضيقة وليست الرئيسية والتي ال عالنو( 13)شكل 

  الشارع.للعبور وقطع  مع عمل تقطعات تعاني من التكدس أو الزحام

 (Wellington, City Council, 2015)المصدر:  

 

 Shared vehicle/bike zonesالسيارات   المناطق المشتركة بين الدراجات و -
 ةستخدام المناطق المشتركة في المناطق التجارية المزدحمة، حيث توجد مساحة محدودإتم 

إلى تحتاج الشركات في هذه المناطق و ،والكثير من الناس يسيرون على طول الشارع وعبره
تحتاج هذه المناطق إلى وسبب الحجم الكبير لحركة المرور، ب موقف سيارات مناسب لعمالئها

طوال األمناسبة فقط على مدى  هذه الطريقة ،كم / ساعة أو أقل( 30) ةحدود سرعة منخفض
كما اهو  ،رستخدام حارة المروإألشخاص الذين يستخدمون الدراجات يجب على ا ،قصيرةال

 .(14موضح بالشكل )

 
 لراكبي الدراجات ةلدراجات والتي تكون فيها األولويت وااالمناطق المشتركة بين السيار (14شكل )

 (Wellington, City Council, 2015)المصدر:  
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 Protected bike lanesممرات الدراجات المحمية     -
هذه ل تنجذب معظم الركاب أن، حيث هتقع ممرات الدراجات المحمية على الطرق الرئيسي

 قتضاء.حسب اإلفير مواقف بديلة الطرق التي قد تحتاج فيها إلى إزالة مواقف السيارات، مع تو
 

 هو موضحمساحات الشوارع اإلجمالية كما  ةترقيستخدام ممرات الدراجات المحمية في إيمكن 
 دود سرعة أعلى وحركة مرور كثيفة.ستخدامها على الطرق التي توجد بها حإتم ( 15)شكل ب

 
 

 ممرات الدراجات المحمية والمفصولة عن الطريق بحاجز اليسمح بالتعدي عليها  (15شكل )  
 (Wellington, City Council, 2015)المصدر:  

 
 Alternative bike pathsممرات الدراجات البديلة       -

 ،ةتم وضع مسارات بديلة للدراجات عبر الحدائق والمحميات وعلى طول المناطق الساحلي
ستخدامها بشكل أساسي عندما تكون المساحة مقيدة في ممرات الطريق وهناك فرصة إيتم و
ولكنها مرتبطة بالشبكة  ههذه الطرق غير متوفر، بغرض الترفيةمن قبل الركاب ستخدامها إل

هذه ليست مسارات لركوب الدراجات في الجبال، ولكنها طرق ذات جودة عالية  ،األوسع
تتضمن المشكالت التي يجب مراعاتها  ،اسب البيئة الطبيعية المحيطة بهاسيتم تصميمها لتن

، كما هو موضح قاطعات مع طرق أخرىعند تصميم هذه المسارات األمان الشخصي والت
 .(16بالشكل )

 

 
 

 يوضح تصميم ممرات الدراجات البديلة والتي تسير في أماكن غير ممهدة للسيارت  (16)شكل 

 (Wellington, City Council, 2015)المصدر:  
 

 
 أهداف التصميم الجديدة : قالنقل لتحقفقد تم وضع بعض المبادئ التي تساهم في تطوير شبكة 
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يجب أال يكون هناك و ،هتساهم في توفير بيئة آمنة للمشاالتأكد من أن البنية التحتية لركوب الدراجات  •
نخفاض عدد إمن  ه، وسوف يستفيد المشانتيجة لتطبيق شبكة الدراجات همشاأي تأثير سلبي كبير على ال

 .همشارات الالذين يستخدمون مم راكبي الدراجات
يجب أال يكون هناك أي تأثير سلبي على ممرات الحافالت األساسية وطرقها وليس أكثر من تأثيرات  •

، وذلك النقل العام بشكل طفيفل قد تزداد أوقات الرحالت في وسائ ،ت الحافالتضارة طفيفة على خدما
، لكن على الدراجات ستيعاب األشخاصتخفيض حدود السرعة إليجب أيضا رات المرور وبسبب إشا

من خالل مقترحات تحسين الممر، و ،توقع في ممرات المدينة الرئيسيةمزدحام يبقى اإلأوقات السفر س
 على يعمل مجلس المدينة ،نقل العام وزيادة موثوقية الخدمةإلى تحسين أوقات رحالت ال الذي يهدف

ا  سير سهلة دورة  هاجعل بالدراجات بجوار  مواقف خاصةوتوفير  ى جنب مع وسائل النقل العامإل جنبا
 .محطات السكك الحديد والحافالت

، تزيد أوقات السفرقد ف بسيطة على المركبات الخاصة هضاريجب أال يكون هناك أكثر من تأثيرات  •
تشمل المركبات الخاصة السيارات ، وعلى إمكانية التنبؤ بوقت السفر نهدف إلى ضمان الحفاظلكننا 

 احنات الصغيرة وسيارات األجرة والدراجات النارية.والشاحنات والش
يعد و ،ةتتم إزالة مواقف السيارات في الشارع في بعض المواقع لتوفير مساحة لشبكة الدورة المقترح •

ا شائع اا ان مواقف السيارات في الشارع أمرفقد د عن رافق جديدة للمشي وركوب الدراجاتعند إنشاء م ا
ومرافق ركوب  هلنتون األولوية للسالمة والمشاي، يمنح مجلس مدينة والنقلستخدام ممر إتحديد كيفية 

 ستخدامات األخرى.إلالدراجات ومحطات الحافالت وممرات الحافالت وتدفق حركة المرور على ا
لذلك قام مجلس لته من أجل تنفيذ تحسينات الشبكة، عندما يكون هناك موقف سيارات في الشارع يلزم إزا

تظل مواقف و ،عدد األماكن المتاحة زيادةات الحالية وستخدام مواقف السيارإفية بتقييم كي المدينة
تم تقييد وقوف سيارات  كما ،ستيعابواإلتاحة ولكن قد يتغير القرب السيارات العامة في الضواحي م

ترة " أو وقوف السيارات لفالركوب )أي أكثر من ثالث ساعات( لتوفير "وقوف السيارات للمقيمين
 لم يكن هناك ،في بعض المناطق تم إزالة وقوف السيارات بالكاملكما في بعض الحاالت،  محدودة

لألشخاص الذين يسافرون  ستخدامها بشكل أساسيإستبدال مواقف السيارات التي يتم إتطلع إلى ت
 عطاءإ، مع نةاألعمال التجارية في وسط المديالتقليل إلى أدنى حد من تأثير الممرات على و ،بالسيارة

عتبار خاص إلمدادات وقوف السيارات على المدى القصير للشركات ذات الحجم الكبير للمعامالت إ
تصبح الشوارع في المدينة األكثر فعالية ، لالتي تعتمد على مواقف السيارات)مثل األلبان( والشركات 

ة المروراألولوية على تأخذ حركو وسائل النقل العام وحركة المرور للمشي وركوب الدراجات في

 (Wellington, City Council, 2015) مواقف السيارات في الشوارع.

 
 تحليل التجربة العالمية  3. 3
وبين نوع  عليهالمحددة  ةوالسرع وظيفتهرتباط القوي بين عرض الشارع وإلا أنتبين  ةن التجربة السابقم

شوارع الثانوية الففي بعض الحاالت ك ،الدراجاتليات ومسار المستخدم للفصل بين حركة اآل ةحاجز الحماي
 فصل مسار الدراجات تماماا بينما في طرق السريعة تم  هتكون الشوارع مشتركة مع الدراجات والمشا ةالضيق

 .السالمةيضمن له األمان ولمسك بحقوقه التي المجتمع لختصارات مناسبة لراكب الدراجة، وعبمسار له ا
 

 المحلية  ةالتجرب-4

في ظل مشروع تطوير النقل المستدام في المدن المصرية تم إنشاء ممر للدراجات في بعض مدن المحافظات 
ع لخدمة منظومة الدراجات هناك، قد تم توفير عناصر تنسيق الشارفي محافظة المنوفية وكمدينة شبين الكوم 

  .في هذه المنطقة ابة من المجتمعإستج القى المشروعووعي سكان المدينة  رتفاع المستوى الثقافيإل نظراا و
 
 التجربة المحلية مدينة شبين الكوم  1. 4

" وهو أحد بيق مشروع "إستدامة النقل في مصرقع مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية وقد تم تطت
( UNDPبتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) ئةهاز شئون البيجالمشروعات الوطنية التي ينفدها 

المحافظات وبمشاركة عدد من الوزارات ومع ( بالتعاون والمساهمة GEFالبيئة العالمية ) ومرفق
القطاع الخاص بهدف تنفيذ مجموعة مشروعات رائدة لخفض معدالت إستهالك الطاقة وانبعاثات 

من  ةالناجمالحرارة من قطاع النقل في مصر وتشجيع إستخدام وسائل النقل العام للحد من المشاكل 
كانت عليه ، ورتأثيرات زيادة كثافة المرورعلى البيئة المحلية كتدهور نوعية الهواء وإختناق المرو

  كما يلي:مصر  حسب مل وردت في مذكرة مشروع إستدامةأهداف هذا المشروع 
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  .ازات اإلنبعاث الحراري من قطاع النقل في مصرغخفض إنبعاثات  -
  .تقليل الضوضاءو لمساهمة في تحسين نوعية الهواءا -
  .التشجيع على إستخدام وسائل النقل العام -
  .تحقيق إنسياب للمرور على بعض المحاور الهامة -
  .توفير فرص عمل لشباب -
  .خلق سياسة داعمة لتنمية قطاع النقل المستدام -
  .تحقيق شراكة بين القطاعين الخاص والعام -

 ةمنطقاني والذي له صلة بموضوع البحث وهمها المكون الثويحتوي المشروع على عدد من المكونات أ
 -ينص على : الذيو، ةالدراسة التطبيقي

( في المدن الصغيرة والمتوسطة ويهدف المشروع هالدراجات والمشالى )آتشجيع إستخدام النقل الغير 
النقل  إستخدام وسائلنتقال اليومية للسكان وتشجيعهم على شبين الكوم إالى تغيير ثقافة اإل في محافظة

ي إلى زيادة إنبعاثات الحرارية لي المستهلك للوقود والتي تؤدمن وسائل النقل اآل لية بدالا آ الغير
 دحام المرور وتؤثر بالسلب على الحياة اليومية للمواطنين.زإالغازات الملوثة وو
تنفيذ المشروع متضمنا بتعاون المشروع مع الجمعيات األهلية من خالل برنامج المنح الصغيرة في و

 ما يلي :

 ةمنآوإنشاء مسارت  هلتحسين أرصفة المشا ةزمالرتقاء العمراني التصميم وتنفيذ أعمال اإل •
 كم . 14للدراجات على شبكة الشوارع الرئيسية على طول 

توزيعها على مناطق حيوية ركيب وحدات حديثة إلنتظار الدراجات وتتصميم وتصنيع و •
لطلبة والعمال على أقساط شهرية ادراجات للموظفين و شراءلتمويل برنامج  ، وكذابالمدينة

مالت لتشجيع السير لدى المواطنين بواسطة ح رفع الوعي الثقافي ألهمية الحركةبدون فوائد و
ر المعماري والمهني لرفع كفاءة ورش الصيانة لتطويلالدراجات  إستخدامعلى األقدام و

من أهم الخطوات التي تحافظ على المهنة من األندثار  التي تعدوصالح الدراجات المتواجدة إو
  .وقد تم  تنفيذ ممرات الدراجات لتشجيع حركة الشباب

 

 
 

 مدينة شبين الكوم بالمنوفية والشوارع التي تم تنفيذ المشروع فيها (17)شكل 

 (UNDP, 2016) إستدامة نقل مصرمشروع المصدر: 
 

 شارع صبري  ،طلعت حرب بعضها إبتداء من شارعوتم تنفيذ المشروع في ستة شوارع مرتبطة ب
أبو علم، شارع عاطف السادات وشارع جمال عبد الناصر، ويربط هذه الدورة من المنتصف بشارعي شارع 

 .(17شكل )كما هو موضح بالشكل أعالة  السادات وشارع سميح مبارك رأنو

والتوثيق بالصور الفوتغرافية  (UNDP, 2016) ،2016في ديسمبر  التي تمت للمدينةوطبقا للزيارة 

بأكثر النقاط حيوية في المدينة  تمر الدراجات ةلوحظ أن حار، نهاراا و ومراقبة حالة الحركة في الممرات ليالا 
رياضية واألندية الخاصة كليات التربية الالمنوفية و ةبجامع من نقطة البداية مروراا  حيث يسير المسار

ستخدامات هي أكثر النقاط الجاذبة إليها قد تكون هذه اإل ،لمدينة، األستاد ومنطقة الكورنيشحدائق ا ،بالمدينة
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حيويه والتي خاصة شريحة الشباب، من الجدير بالذكر أنه قد تم أختيار مسار الدراجات في األماكن األكثر 
 .التي تجذب الشبابة ير من األنشطتضم كث

 

  أماكن إنتظار السيارات والدراجات 
 (18كما هو كوضح بالشكل ) الشوارع تبين تعدي السيارات على مسار الدراجات من خالل مالحظة

بزاوية ووتستخدمه كمكان إنتظار لها بعدة أشكال مختلفة سواء بشكل موازي للرصيف أو عمودية علية 
ا تقف ما وأحيا وذلك نظراا لعدم دراسة توفيرمناطق بديلة إلنتظارالسيارت  ،السيارت على الرصيف نفسهنا

مسار الدراجات  على المطلةكساحات إنتظارأو جراجات، فمعظم السيارت لقاطني الوحدات السكنية 
 وذلك أدى إلى خلق تداخل بين مسار الدراجات وأماكن إنتظار السيارت.

 

 
لسيارت حيث لم يتوفر لهم انتظار إتعدي السيارات على مسار الدراجات وإستخدامها أماكن تخزين و (18)شكل 
 خر وخاصة لقاطني الوحدات السكنية التي يمر من أمامها مسار الدراجاتآبديل 

 المصدر: الباحثة
 

السيارات هوعنصر دراجات ناجح يجب أن يتم ربطه بإدارة أماكن إنتظار السيارت فمواقف  لتصميم مسارو
أساسي في أي نظام نقل، كما تؤثر الراحة في ركن السيارة على سهولة الوصول إلى األماكن وبالتالي تؤثر 

ت في نقطتين إما توفير اوعادة ما تنحصر مشاكل عملية إنتظار السيار ،على إمكانية الوصول بشكل عام
 .دارةمراعاة أهم مبادئ اإل دارة ومن الواجباإلأعداد مناسبة من األماكن أو من حيث 

ص أماكن تخصياع جزء من نهر الطريق للدراجات ولتصميم مسار دراجات في مساحة طريق يعني إستقط
ليات الباعثة دراجات هو التقليل من إستخدام اآلبما أن أحد أهداف تصميم ممر البديلة إلنتظار السيارت و
 ىن إستقطاع جزء من الطريق ماهو سوبالتالي فإالسيارات ونطقي أن تقل أعداد لملوثات البيئة فكان من الم

ا ممرالدراجات هإستبدال مساحة من الطريق لنوع بديل من وسائل الحركة، وبينما تتراوح الطرق التي نفذ في
حظ أن هناك بعض المنشأت وحارات للسيارات، كما ل 2-4من  أي بمعنىم  6 –م 12في شبين الكوم من 
أمامها  تجمعات قد إستقطعت بالفعل جزء من نهر الشارع ألسباب أمنية أو لتجنب حدوثاألمنية أو إدارية 

تستخدم جزء أخر من نهر سيارت قد تتوقف بعد هذا الحاجز وأدى إلى تضيق الطريق وبالتالي فإن المما 
 دوث عرقله في التدفق المروري.حلطريق كموقف لها وهذا سيؤدي إلى ا

 
إيجاد حل للتداخل بين مكان مسارالدراجات وأماكن إنتظار السيارات وحيث أن  لذلك كان من الواجب أوالا 

حارة السيارت  ممر الدراجات المنفذ متر واحد وهذا ما أخذ من الطريق وذلك بدون عمل حماية في باقي
لطريق قبل تنفيذ حارة ( حيث يوضحان الفرق في قطاع ا20(،)19كما هو موضح بالشكلين ) المستقطعة

 -: ذا لوحظومن هبعد تنفيذها، جات والدرا
جاهين سوف تكون في حدود حارتين م مع جزيرة وسطية، إت12أن المساحة المستقطعة من طريق  •

أو رصيف حاجز لتوفير باقي  ةات ورصيف حماية على شكل حوض زراعالدراج تذلك لتنفيذ ممراو
وازي للرصيف وتحسين عرض خالفه، وحارة إنتظار سيارت مل وعناصر تنسيق الموقع فيه من ظ

 م .3األرصفة في بعض الحاالت ليصل إلى 
يكون ممر واحد، لذلك  هتجاإم في 6 هق عرضبهذا اإلستقطاع كطري ضهاسمح عريفي بعض الطرق لن  •

 الدراجات متشارك مع السيارت في الشوارع الفرعية الضيقة فقط ووضع عالمات إرشادية تنبه سائق
 منع إنتظار السيارت في هذة الشوارع. السيارة ألولوية سائق الدراجة و

توحيده ما أمكن على طول المسار وإستكمال أبعاد الحارات ألرصفة الجانبية وتعديل عرضها وتطوير ا •
 في الطريق.
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إنشاء مطبات في التقاطعات للتقليل من سرعة السيارات والذي من شأنه التقليل من حدوث تصادم أو  •
 م 12حوادث وخاصة على الطرق 

يستكمل و نتظاراإلجهاز تسعير  هتصميم الحاجز الحامي للدراجات بأن يكون رصيف عالى يثبت علي •
و أن يكون منطقة خضراء أ، هرصيف المشا درة على التشجير علىعدم الق ةفيه أعمال التشجير في حال

 مشجرة تعمل على تحسين البيئة وإستخدامها كمنطقة صرف لمياة األمطار.
 45ميل  ةضل من اإلنتظار العمودي أو بزاويهو أفي للحاجز الحامي لمسار الدراجات اإلنتظار المواز  •

الذي ف اإلنتظار العمودي وريق على خالعلى طول الط ةلما يوفره من حماية للدراج وذلك نظراا 
قد ظات وة الطريق للحلخروج السيارة يعمل على عرقزء كبير من الطريق كما أن دخول ويستقطع ج

 .45يؤدي الى التصادم كذلك أماكن اإلنتظاربميل 
 

 الى فبالنسبة ،منهوحتى تكون آ بحيث تتالئم مع عروضها الشوارعللسير في  المخصصةسرعات ومع تحديد 
م يمكن إنشاء أماكن إنتظار بجانب رصيف الحماية ومسارالدراجات، بينما يصعب ذلك في 12الشوارع 

وضع عالمات إرشادية تعطي  عالعربات مم حيث ستتشارك فيها السيارات و6 الشوارع ذات العروض الضيقة
يلي مسقط أفقي لتصميم فيما و ،في بعض األوقات ةة سيارة كامللسائق الدراجة واستحواذه على حار ةاألولوي

ع رتغيير إتجاهها من شوادراجات وعالقاتها مع التقاطعات وأماكن إنتظار السيارات ومقترح لخط سير ال
خذ قطاع طولي على إحدى جانبي الشارع لتحديد أن ةولتدقيق الدراس ،إلى شوارع ضيقة والعكس ةعريض

 أماكن إنتظار السيارات وكيفية التعامل معها.
 .(جات، أماكن إنتظار الدراجاتادراجات وخدماتها )عناصر حماية الدرحارات ال •

وجود مساحة في طريق السيارات خصصت لسير  بعد عمل مسح للوضع الراهن من قبل الباحث لوحظ
ن هذه الحارة لم تقم بدورها في تشجيع أ ضع الراهنلكن الوم و1.20 - 1رض من الدراجات بع

كما  إبعادها عن الطريقالحظ محاولة لفك وتحريك الصدادت ويالمستخدمين على خوض التجربة حيث 
 .(21شكل )هو موضح ب

 

 
 

 إبعادها عن الطريق وكأنها عائق الدراجات ومحاولةالتعدي على حواجز مسار  (21)شكل   
 المصدر: الباحثة

م بعد إضافة مسار 12قطاع الطريق  (20)شكل  
 الدراجات بالوضوع الراهن
 المصدر: إعداد الباحثة

 ( Link and place theoryالمصدر: )

م  قبل 12القطاع الحالي للطريق  (19)شكل  
 إضافة مسار الدراجات
 المصدر: إعداد الباحثة

 

 

 

 ( Link and place theoryالمصدر: )
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السكان  عدياتمن ت يهاللحفاظ على ممر الدراجات وسائق باإلضافة إلى أن الصدادت لم تكن المانع القوي 
 .(22شكل )الت المحالت والبائعين كماهو موضح بت واإلشغااسائقي السياروأصحاب المحالت و

 

 

 
 

 تعدي اإلستخدامات المجاورة لممر الدراجات على المساحة المخصصة له في الطريق (22شكل )
 المصدر: الباحثة

 

  .بوضع صدادت أسمنتية لحماية منشأتها الدراجات حارة السيادية التي أنهت وجودحتى بعض الجهات أو 
بجوار  حدى المدارسإقرب  هعلى الرغم من وجود واحد ةر الدراجات فلم تكن ملحوظة بالمرنتظاإأما عناصر 

هذا بخالف تعديات مداخل الجراجات على مساااااااار الدراجات وإحتياج المحالت التجارية  ،مساااااااار الدراجات
ولم تتوفر  ،لمساحة لتخديم على المحالت من إنازل بضائع وأماكن إليقاف الدراجات البخارية لتوصيل السريع

ا  ستخدام أعمدة اإلمن عناصر حفظ الدراجات قصيرة األمد أو طويلة األ أيا كعناصر ثابتة  ةنارمد مما أدى إلى إ
 .(23كما هو موضح بالشكل ) لحفظ الدراجات

 
 

 لعدم توفرها نارة كعناصر إليقاف الدراجات نظراا إستخدام أعمدة اإل (23شكل )
 المصدر: الباحثة

 والتوصيات النتائج .5
لممرات الدراجات المشاااتركة مع الطريق بشاااكل يسااامح لراكبي الدراجات  حواجز المناسااابةالساااتخدام إ -

  .ليات عن حركة اآلأمان بعيداا بسهولة وبالتنقل 
عناصاار تنساايق الشااارع المتواجدة على وراكبي الدراجات على الرصاايف و حل التقاطعات بين المشاااه -

  .الرصيف
 ستمرارية والراحة وري لضمان اإلوالسيارات أمر ضر اهالمشحل تقاطعات الطرق بين الدراجات و -
  .منشكل آلتضم مسارات الدراجات ب مستقبالا  لتطويرهاتطويرها مراجعة شبكة الطرق الحالية و -
مان من الطرق في درجة الحركة واأل لوالدراجات هي طرق أفضاااااا الطرق المشااااااتركة بين المشاااااااه -

  .المشتركة بين السيارات
ماكن ذات الكثافة المرورية العالية ذات التداخل الدراجات في األز رادعة لحق حركة ساااااااتخدام حواجإ -

  .العمراني الكبير
تجاه إات في فالعرض المثالي لمساااار الدراجعرض المساااار، يراعى في تصاااميم مساااارات الدراجات  -

اد عرض الممر كلما كانت سااام وكلما ز75سااام حيث يتحرك الراكب في حيز 120إلى  180واحد من 
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ا فيه أسهل و الحركة والوقوف لتصادم الدراجات بعضها ببعض أما عن حارة الدراجات في مدينة  تجنبا
ا   شااابين الكوم  فقد صاااممت على العرض األقل فيما البأس به ولكن كلما زاد عرض الممر كان مشاااجعا

ا أكثر وبعيداا عن اإلختناق و  لراكبي الدراجات. مستوعبا
شاااير إلى إساااتخدامه ويساااتحسااان عدم وضاااع رموز في مساااار الدراجات تكما يجب وضاااع عالمات و -

اة شاااكل غطاء إن لزم األمر فيجب مراعمن المسااااحة المساااتخدمة من الممر وبالوعات الصااارف ضااا
 .لعدم عرقة عجلة الدراجة ةالبالوع

ى نجاح منظومة عل ريأذتؤثر تأثير ج قدإساااااااتعماالت األراضاااااااي التي عدم إغفال الجزء العمراني و -
 .الدراجات كاملة
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