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 الملخص: 

الدولة بشكل كبير في توسيع النقل قطاع حيوي لالقتصاد األردني ومكون مهم في الحياة اليومية لألردنيين. في العقد الماضي، استثمرت  
قطاع الطرق ، الذي يشكل العمود الفقري لنظام النقل الوطني ، وتحسين النقل الحضري ، وتعزيز الصناعة اللوجستية والعالقات الدولية. 

النقل عملية تحرير تدريجية ، وفتح السوق أمام المشغلين من القطاع الخاص والمستثمرين   القطاع في موازاة ذلك ، شهد قطاع  من 
 الخاص. لمواجهة هذه المهام الجديدة ، كان الهيكل المؤسسي وال يزال يتغير تدريجيًا. 

الدولة وفي   السكاني والتطور االقتصادي داخل  النمو  الشحن ، بسرعة ، بسبب  للركاب أو  بالنسبة  النقل ، سواء  الطلب على  يتزايد 
قل ، بالقرب من المناطق الحضرية الرئيسية وعلى طول الممرات الرئيسية. ونتيجة  المنطقة. ويتركز هذا النمو على أجزاء من شبكات الن

لذلك ، تتعرض أجزاء من الشبكات للضغط ، وكان األداء أقل من االحتياجات. بدون تدخالت ، كما يتضح من نموذج التنبؤ ، ستزداد  
ألداء حسب الحاجة لدعم االقتصاد األردني والحياة اليومية للمواطنين. األمور سوًءا وفي نهاية العقد المقبل ، لن يكون النظام قادًرا على ا 

د. في  سيزداد عدم الموثوقية والتأخير ، مما يتسبب في تكلفة األفراد واألنشطة التجارية وفي النهاية يؤثر سلًبا على األداء االقتصادي للبل
، على التمويل وتطلب اختياًرا األقل على المدى القصير / المتوسط    الوقت نفسه ، تفرض األزمة المالية الدولية قيوًدا خطيرة ، على

 دقيًقا لالستثمارات من أجل تعظيم اآلثار اإليجابية وزيادة كفاءة نظام النقل بأكمله. 

  المقدمة: 

يكونوا على الفور يفعلون المزيد للحفاظ فقدت البلدان النامية البنية التحتية الثمينة بقيمة مليارات الدوالرات من خالل تدهور طرقها. إذا لم  
م دوور    292.1على طرقهم ، فسوف يخسرون مليارات الدوالرات األخرى. في األردن ، استهلكت تكلفة بناء الطرق وصيانتها حوالي  

ب كبير ،  (. شبكات الطرق الكبيرة ، التي تم بناؤها على حسا2013-2011في )  192.2( وحوالي  2009-2007في برنامج التنفيذ )
كانت تحت الحفاظ عليها واستخدامها بشكل كبير وإيذاء مما كان متوقًعا. إذا استمر هذا اإلهمال ، فإن تدهور الطرق سوف يتسارع مع 
 انهيار األرصفة القديمة وتتجاوز األسلوب الجديد الفترة األولية التي تكون خاللها آثار اإلهمال بالكاد ملحوظة. ستكون تكلفة استعادة 

هذه الطرق المتدهورة أكبر من ثالث إلى خمس مرات من الفاتورة التي كان من أجل الصيانة الفعالة في الوقت المناسب واالستعادة 
 ليست سوى جزء من التكلفة. 

ة إلنقاذ  تدهور الطرق شائع جًدا في البلدان النامية. إن الحفاظ على الطرق في حالة جيدة هو الطريقة األكثر فعالية من حيث التكلف
رق الطرق السريعة في األردن. يعد التنبؤ الدقيق لتطوير التثبيت عنصًرا أساسًيا في اإلدارة الفعالة ألنظمة األرصفة. يشير إلى عيوب الط 

كدليل واضح على وجود حالة غير مرغوب فيه في الرصيف الذي يؤثر على قابلية الخدمة أو الحالة الهيكلية أو المظهر. ويشير أيًضا  
إلى أن تعريف "عيب الطريق" يشمل أي جزء من الطريق أو الطريق السريع أو موقع البناء الذي ال يفي باللوائح الخاصة بالطريق اآلمن. 
باإلضافة إلى ذلك؛ في ورقته عن عيوب الطرق في نيجيريا ، يشير إلى أن العيوب التي تسبب في معظم األحيان تسبب إصابات 

ي لحقت بالمركبات تشمل: عدم كفاية أكتاف الطرق ، والممرات غير المستوية ، والرصيف غير المتكافئ ،  لألشخاص أو األضرار الت
 وعالمات غير متكافئة ، وأضواء التوقف الوظيفية ، وإهمال البناء. واإلهمال البلدي.

د إدراك استخدامات المركبات والتطبيقات يساهم حجم حركة المرور وحجمها )خاصة للتحميل الزائد( في السالمة والظروف على الطرق. يع
 )النقل الصناعي( المفتاح لتخفيض تدهور الطرق. اإلطار القانونية وإدارة النقل هي األهداف الوطنية في تقليل تدهور الطرق. 
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 القسم )أ( التحضير لصيانة الطرق 

 عملية تخطيط الطرق 

 تقييم ظروف الطرق الحالية  .1
 تحديدالبلدية لألولويات .2
 ة العمل السنوية للبلدية وضع خط .3
 وضع خطة تفتيش، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة  .4
 التنسيق مع شركاتالمرافق العامة .5
 تحديد العوامل التي تؤثر على تطوير الطرقوعملية التصميم .6

 القسم )ب( الرصفات

 أنواع حاالت الرصف  .1
 الرصف الصلب .2
 أنواع الرصف الصلب .3
 الرصف المرن  .4
 والرصف الصلبالفرق بين الرصف المرن   .5

 القسم )ج( رصف الخليط األسفلتي الحار 

 ( الطبقة السطحية 1)

 ( الطبقة الرابطة 2)

 ( طبقة األساس 3)

 ( طبقة ما تحت األساس4)

 ( طبقة التأسيس5)

 ( الرصف البيتومين 6)

 القسم )د( االختبارات والتعاريف ومفاهيم الطرق 

 ( اختبار التآكل 1)

 ( اللدونة 2)
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 ( اختبارالفلطحة واالستطالة  3)

 ( اختبارلمكافئ الرملي 4)

 (الصالبة 5)

 ( الفراغات الموجودة في الركام المعدني.6)

 العوامل المؤثرة على الفراغات الموجودة في الركام المعدني 

 ( تدرج الركام  1)

 ( شكل الركام  2)

 ( تركيب الركام     3)

 ( االمتصاص  4)

 حرارةاإلنتاجفي المحطة( درجة 5)

 الفراغات الهوائية 7

 ( الفراغات المملوءة باألسفلت  8)

 ( محتوى األسفلت  9)

 ( اختبار مارشالللثبات10)

 ( تدفق مارشال 11)

 ( البيتومين 12)

 القسم نظام صرف الطرق 

 (المصارف الجانبية1

 ( المصارف الخارجية 2

 ( المجاري المائية في الطرق 3
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 الطرق القسم عقود هندسة 

 التصميم (1

 جمع البيانات 

 نموذج التصميم 

 التصميم األولي

 التصميم النهائي

 إعداد وثائق المناقصة 

 المشتريات  (2

 تنفيذ العقد

 قائمة التفتيش قبل وضع األسفلت

 قائمة التفتيش أثناء وضع األسفلت

 القسم المالحق (3

 الملحق نموذج التفتيش األسبوعي

 الملحق بيان اتمسح المنطقة

 الملحق تحديد األولويات

 الملحق خطة العمل السنوية (4

 الملحق  قائمة التحقق من طبقة األساس 

 الملحق  قائمة التحقق من طبقة ما تحت األساس 

 الملحق  قائمة التحقق من األسفلت

 الملحق نماذج أمر التغيير 

 لدية في صيانة الشوارع.تعكس النشرة الحالية محتوى الوحدة األولي من البرنامج التدريبي لمهندسي الب
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 القسم التحضير لصيانة الطرق: 

 تعمل البلديات مع أموال دافعي الضرائب، وعموًما، فهي تفتقر إلى الوسائل الالزمة إلجراء الصيانة على المستوى المطلوب.

 لية.لذلك،ُيعد كل من التخطيط والبرمجة وتحديد األولويات بعناية خطوات أولية مهمة للغاية فيتلك العم 

 يجب أن تتكون عملية التخطيط إلنشاء طرق جديدة أو إعادة تأهيل الطرق الموجودة داخل البلديات من الخطوات التالية: 

 تقييم ظروف الطرق الحالية.  -1
 تحديد البلدية لألولويات.  -2
 وضع خطة العمل السنوية للبلدية. -3
 وضع خطة تفتيش، وإجراء عمليات تفتيش منتظمة.  -4
 لمرافق العامة. التنسيق مع شركات ا -5
 تحديد العوامل التي تؤثر على تطوير الطرق وعملية التصميم.  -6

 ( عملية تخطيط الطرق: 1

 تقييم ظروف الطرقالحالية.  -1

ُيعد هذا التقييم مهم جدُا ألي مخطط صيانة حتىيتسنى له معرفة ما هو الوضع الفني الحالي للطرق، وما هي أخطاء الماضي، وما هي 
 اإلجراءات التي يجب إتخاذها لتحسين جودة نظام الطرق. 

 يحتاج هذا التقييم إلى:

 قاعدة بيانات الطرق التي تشمل:

 . العدد اإلجمالي للطرق لكل منطقة فرعية.1

 . الطرق ذات األرصفة. 2

 . الطرق بدون أرصفة. 3

 . الطرق ذات العبارات المائية.4

 ب( الحالة الفنية الحالية لكل طريق.

 وصف المشاك الحالية.  ج(

 د( تحديد الحلول المحتملة وخطة العمل. 
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 ه( إلتقاط الصور للتوثيق.

يجب تسجيل هذه البيانات في نماذج مع توصيات إلتخاذ إجراءات. هذا هو "تقييم حالة الطريق الحالية للمنطقة ، نموذج بيانات مسح 
 المنطقة.

 تحديد األولويات: 

 لذهن على الفور وهو: كيف نحدد األولويات؟هناك سؤال رئيسي يتبادر إلى ا 

ُيعد تحديد األولوي عمال جماعًيا، يشمل صناع القرار، وأصحاب المصلحة، والموظفين الفنيين الماليين والتقنيين. ستعمل هذه العملية 
 على تعزيز جودة العمل الذي يتعين القيام به. تتمثل الخطوات فيما يلي:

 صحاب المصلحة أو المستفيدين أو المستخدمين النهائيين لتحديد مشاكلهم وإحتياجاتهم. تعقد إجتماعات التشاور مع أ -1

يجب على الخبراء التقنيين والمهندسين الذهاب وتفتيش عن حلول لحل المشاكل المحددة، وتقييم مدى الضرورة الملحة لكل عمل،   -2
 وإعداد تقديرات للميزانية الالزمة لكل عمل. 

 من الحكمة وضع معايير إختيار تستند إلى وجهات نظر تقنية لمساعدة صانعي القرار والمجتمع.  في هذه المرحلة، -3

 تحديد أولويات جميع إحتياجاتهم. قد تتضمن هذه المعايير على األقل:

 يجب أن ُتفيد الخدمات التي تقدمها البلدية أكبر عدد من المواطنين •
رب من مؤسسة حكومية، أو أماكن مزدحمة )مراكز تجارية( أوأماكن دينية )مساجد(  يجب أن تكون الخدمة التي تقدمها البلدية بالق •

 أوأماكن عامة )حدائق ومناطق ترفيه ومستشفيات ومدارس(.
 يجب أن تكون الخدمات المقدمة داخل الحدود التنظيمية للبلدية، •
 ينبغي إعتماد معايير اإلختيار هذه من قبل المجتمع المحلي ورئيس البلدية.  •

 يذ.سيقوم الموظفون الماليون في البلدية بجمع جميع التقديرات التي يتم إعدادها ومقارنتها مع ميزانية البلدية لمعرفة مدى توافرها للتنف  -4

التشاور: ينبغي اعتماد معايير اإلختيار واألولويات الناتجة بشكل صريح من قبلرئيس البلدية. سيتم منح المجتمع المحلي الفرصة    -5
 إجتماع تشاوري( إلبداء رأيه حول المعايير واألولويات الناتجة.  )في

 ينبغي أن يقوم رئيس البلدية ومن بعده المجلس البلدي بالموافقة على التقرير الكامل لصانعي القرار. -6

 السنوية.في البلديات التي تضم مقاطعات، يجب تنظيم عملية التشاور في كل مقاطعة وضع الخطة العمل  -7

 بعد تحديد جميع األولويات لكل منطقة، يجب تصنيفها كما يلي: 

 . األولوية األولى )الميزانية المتاحة، يمكن تنفيذها في سنة الميزانية األولى(1
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 . األولوية الالحقة )ال يمكن تنفيذها، بسبب نقص الميزانية أو بسبب مشاكل فنية( 2

إعدادخطة عمل سنوية للجمع بين األولويات األولى في خطة عمل مع تحديد خطوط زمنية للسنة يجب على الموظفين الفنيين في البلدية  
 بأكملهاعلى أساس الميزانية المتاحة. 

ل ُيقصد بالميزانية هنا الميزانية الداخلية )التي تمولها الحكومة( للبلديات والتمويل الخارج للبلديات الذييأتي من مصدر غير حكومي مث
 جانب أو المانحين المحليين.المانحين األ

إذا كانت لدى البلدية خطة عمل سنوية واضحة لتدخالتها، فإن األولويات الالحقة التي ظهرت من تحديد إحتياجات المجتمع المحلي قد  
 يتم إسنادها إلى جهات مانحة خارجية. ستساعد خطة العمل البلدية على ضمان ما يلي: 

 . تنسيق أفضل مع الجهات المانحة1

 . تنسيق أفضل بين البلدية وشركات المرافق العامة2

  . إدارة أفضل لتوقعات المجتمع المحلي. 3

 : التفتيش

 يعتبر التفتيش ذو أهمية محورية لمراقبة جودة جميع األماكن العامة والطرق وحاالت األرصفة والحدائق وما إلى ذلك. إن التفتيش المنتظم
لمفاجئة مثل األعمال غير المشروعة في الطرق العامة أو االستجابة السريعة للتلف المفاجئ للطرق سيمكن البلدية من معالجة المشاكل ا 

التفتيش وهذا يؤديإلى   أو شكاوى الجمهور وسيوفر معلومات مهمة لخطط الصيانة السنوية المستقبلية. في األردن غالباما يتم إهمال 
 نين.مشاكل غير متوقعة وعدم كفاية معالجة شكاوى المواط

 خطة التفتيش 

يجب أن يتم التفتيش على أساس خطة. ليس هنا كحاجة لتفتيش كل طريق كل يوم حيث يجب أن تحدد الخطة الصورة الدورية لتفتيش 
 للطرقوالسبب وراء ذلك. 

الشركة  مراقبة أعمال  إذا كانت البلدية على دراية بعم لتقوم به شركة خاصة أو شركة مرافق )اتصاالت، مياه، كهرباء(، فإنه يجب عليها  
 وتفتيشها على أساس منتظم لضمان ما يلي:

 . يقوم المقاول بتنفيذ جميع المواصفات المتفق عليها،1

 . يأخذ المقاول جميع تدابير السالمة لتقليل الحوادث، 2

 . ال يتسبب المقاول في إلحاق الضرر بأي خدمة أخرى، 3

 ل العمل،. ال توجد شكاوى من المجتمع المحلي بخصوص جدو 4
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 . يقوم المقاول بإعادة الطريق لحالته األصلية، 5

  ُيعد التفتيش الفوري إلزامي عندما يكون هناك حالة طارئة مثل الفيضانات وسقوط األمطار الغزيرة والزالزل األرضية. يجب إجراء التفتيش 
مصارفوالعبارات، ويجب اإلبالغ عن أي حاالت لفحص الوضع الحال يمباشرة بعد المطر أو أثناء الفيضانات ولمعرفة مدى فاعلية ال

 طارئة على الفور، حتى يمكن اتخاذ إجراء.  

 صيانة الطرق: 

 التخطيط والتنفيذ والمراقبة

 . يجب على البلدية إقتراح جميع األعمال المتوقعة في السنة القادمة المصنفة حسب المناطق المستهدفة،1

 خططالعمل الخاصة بها للعام المقبل،. يجب على شركات المرافق اقتراح 2

. يجب حل مناطق النزاع على المناطق في ما بينهم بوضع خطة تنفيذ لكلمنطقة بحيث اليحدث أي تناقض، وستكون كل منظمة 3
 مسؤولة عن خطة عملها ويجب أن تكملها في الوقت المتفق عليه بحيث التؤثر على الخطط األخرى،

طة المتفق عليها، يجب على صاحب العمل إبالغ جميع األطراف األخرى في اجتماع التنسيق على  . إذا حدثت انحرافات عن الخ 4
 الفور

 ( ألي عقود يتم تنفيذها فيالطرقحيث أنه املك للبلدية، RCP. يجب على البلدية اقتراح خطة عمل الطرق )5

 المعنية، ويتعين الموافقة عليهافي االجتماع القادم،. تقوم البلدية بإجراء محاضر اإلجتماع وإرسالها إلى جميع األطراف 6

. تعقد اإلجتماعات التنسيقية شهريا أو بقدر ما تتطلب وتيرة تنفيذ األعمال خطة عمل الطريق ألية عقود يتم تنفيذها ضمن عرض 7
 الطريق: تطبق البلدية شروط الموافقة التالية على ممتلكاتها: 

 خططها في المنطقة لتقوم البلدية بالموافقة عليها، . يجب على شركات المرافق إقتراح1

التوقيت 2 للموافقة بما في ذلك المواصفات والرسومات والتوقيت بما يتماشى مع  المناقصة  . يجب على شركات المرافق تقديم وثيقة 
 المتفقعليه خالل إجتماعات التنسيق،

 . يجب على شركات المرافق وضع خطة الصحة والسالمة. 3

ل شركات المرافق مسؤولية إعادة رصف الطرق وإعادة تأهيلها على النحو الذي تطلبه البلدية ووفًقا للمواصفات والمعايير المتفق . تتحم4
 عليها.

. يجب على مهندس البلدية التوقيع على وثائق اإلستالم النهائي التي تفيد بأن المقاول انتهى من جميع األعمال في الطرق المذكورة  5
 دد في العقد، وشروط الموافقة، كما هو مح
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. يجب على شركات المرافق تقديم ضمانات بنكية بمبالغ متفق عليها لمصلحة البلدية بعد سنة واحدة على األقل من تاريخ اإلنتهاء، 6
 لضمان مسؤولية الشركة عن األعمال المنفذة،

وقع الدقيق للمرافق تحت األرض والعمق والمواصفات . يجب على شركات المرافق تقديم مخططا تحسب التنفيذ للمرافق توضح الم7
 لتقليل الضرر الذي سيحدث عندما تقوم البلدية بإصدار العقود. 

 تحديد العوامل التي تؤثر على تطوير الطرق وعملية التصميم:

 بيانات اإلدخال األساسية الواجبت توفرها عند إجراء أي تطوير لنظام الطرق: 

 ة(.أ( الموقع )تضاريس المنطق

 ب( نوع التربة.

 ج( إستخدام األراضي. 

 د( نوع المرور المستخدم

 ه( حجم األحمال المرورية. 

 و( سكان المنطقة وحالة السكان اإلقتصادية. 

 ز( عادات السفر الخاصة باألشخاص.

 اه كإحتياجات قد تشتمل عملية إعادة إنشاء الطرق أو إنشاء شبكة طرق جديدة على واحد أو أكثر من العناصر الموضحة أدن

 للعملية:

 . الخطة الرئيسية للمنطقة،1

 . الرسومات الطبوغرافية، 2

 . دراسة هيدروليكية للمنطقة تشمل:3

 أ( كثافة مياه األمطار.

 ب( موقع العبارات األنابيبوبية أو الصندوقية. 
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 الخاتمة

محتوى الرطوبة تقلل من قوة الرصيف. لذلك ، يؤدي سوء التحقيق في تأثير ضعف الصرف على حالة الطريق ووجد أن الزيادة في  
الصرف إلى الفشل المبكرة للرصيف. على نفس الخط ، يميل الرصيف إلى كسر في مرحلة ما من حياتهم في ظل العمل المشترك 

حمال المحور. يناقشون لحركة المرور والبيئة وظروف المناخ. تبحث وزارة النقل في ويسكونسن في التعب الرصيف نتيجة لعدد ووزن أ
الرصيف  الفرعي ، وسمك  العجالت ، وعدد محاور الشاحنات ، وعدد إطارات الشاحنات ، وجودة الصف  أيًضا كيف تسهم أحمال 

 والمواسم المتغيرة في التعب. 
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