
 هندسة الطرٌق المستدام

 

 المهندس سعد عٌسى سرسم

 استاذ مساعد فً هندسة المواصالت

كلٌة الهندسة –جامعة بغداد   

 مقدمة

ان للصناعة االنشائٌة تاثٌر واضح على البٌئة من نواحً مختلفة ومنها استخدام الطاقة، استخدام المواد، 

فان انشاء البنٌة التحتٌة او تصمٌم الطرق ٌعتبر  من الصناعة االنشائٌة،ضوانتاج المخلفات واالنقاض، وب

 .احد اكبر مستهلكً الموارد الطبٌعٌة واالقتصاد فً العالم

جة الفضالت لمعال تم تطوٌر برامج مكثفة ومتعددة العادة تدوٌر، استخدام، او اعادة تصنٌع المواد

مسببة لتغٌرات كبٌرة فً التقنٌة تعتبر مثل هذه الجهود . العمرو الصالحٌة واالنقاض والمواد المنتهٌة

دورات عمر االستخدام خالل  البتداع مواد مستدامةواصبحت جزء من طرق التصنٌع، ولكنها لٌست كافٌة 

 .الكلٌة

ان كل المهندسٌن، والمصممٌن، وصناع القرار، أو آخرٌن مهتمٌن بالتصامٌم وعملٌات االنشاء ٌقومون 

ٌتطلب االمر معالجة مثل هذه القرارات بحذر بٌئً شدٌد . البٌئة باتخاذ قرارات ٌكون لها وقع سلبً على

 .خالل عملٌة التصمٌم

ٌعتبر من اكثر الصناعات المتطلبة للمواد فً العالم مع وقع شدٌد على االقتصاد والبٌئة الطرق  ان انشاء

هذه الجهود  ، مثلوتبذل جهود واضحة ٌمكن مالحظتها فً اعادة تصنٌع او اعادة استخدام مواد الرصفة

تعتبر جٌدة وبدأت باخذ دورها فً عملٌة التصنٌع ولكنها غٌر كافٌة النشاء مواد مستدامة خالل العمر 

التصمٌمً، ولذلك ٌعتبر استخدام نظام تقٌٌم بٌئً للطرق اساسٌا لمساعدة المصممٌن والمهندسٌن 

التطوٌر من خالل العملٌة  والمخططٌن لتشخٌص قضاٌا البٌئة المتعلقة بكل مشروع وتحدٌد اٌن ٌمكن

 .الٌوجد حتى االن مثل هذا التقٌٌم البٌئً فً عملٌة انشاء الطرق. التصمٌمٌة

 :طرٌقة تقٌٌم الطرٌق المستدام

 :تتكون هذه الطرٌقة مما ٌاتً

 .تحدٌد وتصنٌف وتعرٌف الفقرات المختلفة فً مشروع انشاء الطرٌق -أ

 .ٌر على البٌئة مع تحدٌد اسالٌب للتقٌٌمتشخٌص قرارات التصمٌم الحاملة لوقع كب -ب

 .مقارنة بٌن النقاط االستراتٌجٌة الحالٌة والتوثٌق الالزم لها -ج

 .وضع نمذجة لنظام التقٌٌم البٌئً لتصمٌم الطرٌق مع تحدٌد بعض الثوابت واجبة االتباع -د

 .مناقشة استراتٌجٌة االستخدام وتحلٌل وقعها البٌئً -ه

سوف ٌوفر واسطة ٌحصل فً البداٌة على اهتمتم فً مشارٌع انشاء الطرق، وهذا  ان نظام التقٌٌم قد

للتطوٌر اعتمادا على االداء وبحدود الواقع البٌئً، وبالتالً سوف ٌزٌد من الحذر حول امور البٌئة فً 



جزء من هذه الصناعة والذي ٌعتبر ذو اعلى وقع على البٌئة، وٌإدي الى حصول دفعة قوٌة السواق 

 .دة توفر حلول بٌئٌة نظٌفةجدي

 .ان البٌئة المستهدفة فً هذا السٌاق هً البٌئة الداخلٌة للمنشآت وللمناطق المحٌطة او المجاورة لها

ٌعتبر الطرٌق مصدر ذو وقع نقطً على البٌئة من خالل مقطعه العرضً، وباالضافة لذلك ٌشكل الطرٌق 

الوقع خالل ماٌحٌط بالطرٌق من محرم، مناطق  مصدر ذو وقع خطً على البٌئة عند انتشار مثل هذا

حضرٌة، مناطق رٌفٌة، ومناطق ذات جغرافٌة تختلف مع اختالف فً التؤثٌر الباٌولوجً والحساسٌة 

 .والخواص لهذا الموقع

معقد جدا، وٌصعب تحدٌده  ٌشٌر ماتقدم فً اعاله الى ان تاثٌر الوقع على البٌئة الناتج من انشاء الطرٌق

 .تفاصٌله عند مقارنة ذلك بالوقع على البٌئة نتٌجة انشاء مبنىوالوصول ل

 

   

 ٌمثل مقطع نمطً فً طرٌق 1شكل رقم   

 

ِٓ اٌُّٙ اْ ٔززوش اْ اٌفشق فٟ اٌٛلغ ػٍٝ اٌج١ئخ  ٔز١غخ الٔشبء غش٠ك اٚ الٔشبء ِجٕٝ  ٚاظؼ، ؽ١ش 

(.اٌغذساْ) ؽذٚد اٌّجٕٝ ٠ؼزجش اٌّجٕٝ  رٚ ٚلغ ٔمطٟ ػٍٝ اٌج١ئخ ِغ ٔظبَ ١ِىب١ٔىٟ ِؼمذ ثعّٓ   

 

٠ّضً ِسمػ ٌطش٠ك ِغ ِؾشِبرٗ 2شىً سلُ   



:اْ رؾذ٠ذ ِذٜ اسز١ؼبة ٔظبَ اٌزم١١ُ اٌج١ئٟ ٘زا ٠غت اْ ٠شرجػ ثّب ٠ٍٟ  

(.سصفخ اٌّخزٍفخِىٛٔبد اال) رص١ُّ ٚأشبء عسُ اٌطش٠ك  -1  

.(اٌٛلغ اٌّشٚسٞ)ػٕذ اسزخذاَ اٌطش٠ك  ٠ٓ االػزجبسعد اٌزٟ رؤخز ةاٌفؼب١ٌب -2  

اٌٛلغ ػٍٝ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ  ثسجت ِسمػ اٌطش٠ك اٌؾعشٞ، اْ ِضً ٘زا االسرجبغ ثبٌٛلغ اٌج١ئٟ سٛف ٠زُ  -3

 .اسزٕجبغٗ ٚرؼزجش ٘زٖ اٌفمشاد ثٕفس ا١ّ٘خ رص١ُّ اٌطش٠ك 

اْ اٌٙذف اٌؼبَ ٘ٛ رشغ١غ اٌطٍت اٌّزضا٠ذ ػٍٝ اٌؾٍٛي اٌخبصخ ثسالِخ اٌج١ئخ ٚاظبفخ س١بق ػًّ ٚاظؼ  

 .شبء اٌطشق رٚ ٚلغ ث١ئٟ ِؾسٛة ٚٚاظؼ ، ٚػاللخ رٌه ثٕظُ اٌزم١ٕبد اٌّخزٍفخصٕبػخ اْفٟ 

سوبَ ) ٠خ س٠ٕٛب ِٓ اٌشوبَ اٌخبَ اٌطج١ؼٟ  فٟ االػّبي االٔشبئ١خ ٠زُ اسزٙالن اٌجال١٠ٓ ِٓ االغٕبْ اٌّزش

ٖ اٌّٛاد رسزخذَ فٟ ٚرش١ش اٌزمذ٠شاد اٌٝ اْ اوضش ِٓ خّس١ٓ ثبٌّبئخ ِٓ ٘ز( خشٓ، سًِ، ؽغش ِىسش

ِشبس٠غ اٌطشق، ٚثبالظبفخ ٌزٌه، ٠زُ اسزخذاَ و١ّبد وج١شح ِٓ فٛالر اٌزس١ٍؼ، ا١ٌّبٖ، االسّٕذ، 

 .ٚإٌّزغبد االسفٍز١خ

اْ رص١ٕغ ٚاسزخذاَ ٘زٖ اٌّٛاد ال٠ؤدٞ اٌٝ اسزٕضاف اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚؽست، ٌٚىٕٗ ٠ىْٛ ِؤصشا فٟ وً 

 .أزبعٙب، ٚٔمٍٙبٚاٌزٟ رشًّ اسزخشاعٙب، اٌفؼب١ٌبد اٌّزؼٍمخ ثبداسح اٌّٛاد 

رؼزّذ و١ّخ وج١شح ِٓ اػّبي رٕف١ز اٌطشق فٟ ٘زٖ اال٠بَ ػٍٝ رم١ٕخ اػبدح اٌزب١ً٘ أٚ اٌص١بٔخ ٌٍطشق 

 . اٌّٛعٛدح ٚرزُ ِضً ٘زٖ االػّبي ثصٛسح ِٕزظّخ ِٚشؽ١ٍخ ٚثؾست ٔٛع اٌشصفخ

خشسبٔخ اسفٍز١خ، )صً ٘زٖ االػّبي ِٕٚٙب و١ّبد وج١شح ِٓ االٔمبض ٚاٌّٛاد اٌّسزٍٙىخ سٛف رٕزظ ِٓ َ

وّب رزُ اٌؾبعخ اٌٝ و١ّبد وج١شح ِٓ اٌّٛاد اٌخبَ فٟ ػ١ٍّخ االسزجذاي، ( خشسبٔخ اسّٕز١خ، فٛالر رس١ٍؼ

ٌجؼط ِٓ ٘زٖ اٌى١ّبد فسٛف ٠ؼزجش رٌه  ٌٚىٓ ػٕذ اػزّبد رم١ٕبد اػبدح اٌزذ٠ٚش ٌٍّٛاد ٚاػبدح االسزخذاَ

 .غبلخ اظبف١خ فٟ ث١ئخ اٌطشق

ٚاٌزٞ ٠ٍخص اٌّمزشؽبد اٌشئ١س١خ ٌفمشاد  1اْ اػزّبد ٔظبَ رم١١ُ ث١ئٟ وبٌّٕٛرط اٌّؼشٚض فٟ عذٚي سلُ 

اٌؼًّ ِغ ِب ٠مبثٍٙب ِٓ فٛائذ ِزٛلؼخ لذ ٠ىْٛ ِف١ذا العشاء رم١١ُ ث١ئٟ لجً رٕف١ز ِششٚع رص١ُّ ٚأشبء 

  . اٌطشق

  

ٔظبَ رم١١ُ ِمزشػ ٌٍٛلغ اٌج١ئٟ : 1َ عذٚي سق

 د٘بفٛائ اٌفمشح
رم١ًٍ اٌٛلغ ػٍٝ اٌج١ئخ ٔز١غخ ِسمػ اٌطش٠ك ٠ٚشًّ وزٌه  ِسمػ ِسزذاَ -1

اٌؾفبظ ػٍٝ اٌّسطؾبد اٌّبئ١خ، اٌغبثبد، اٌّضاسع، ٚوبفخ 

 .االساظٟ اٌؾسبسخ ٌٍزغ١ش اٌج١ئٟ

رم١ًٍ اٌٛلغ ػٍٝ اٌج١ئخ ثسجت اسزخشاط اٌّٛاد ٚاسزخذاِٙب  اٌّٛاد ٚاٌّٛاسد -2

 .ٚٔمٍٙب

رم١ًٍ اٌٛلغ اٌشئ١سٟ ػٍٝ ٔٛػ١خ ا١ٌّبٖ ٚو١ّزٙب ثسجت رٍٛس  ٚاصفاداسح ١ِبٖ اٌغ -3

 .١ِبٖ اٌؼٛاصف ٚعش٠بٔٙب

ثسجت  رم١ًٍ اٌٛلغ اٌّزؼٍك ثؾ١بح االٔسبْ ٚاٌؾ١بح اٌجش٠خ اٌس١طشح ػٍٝ ا١ٌّبٖ ٚاٌج١ئخ -4

اٌعٛظبء ٚاالظبءح ِّٚشاد رٛاصً ػجٛس اٌؾ١ٛأبرض رم١ًٍ 

الِٛس ثمذس رؼٍمٗ اسزخذاَ اٌطبلخ ٠ىْٛ ٌؾذ ِب ظّٓ ٘زٖ ا

 .ثبٌزٍٛس ٔز١غخ رغ١ش اٌؾشاسح ٚاالظبءح

رم١ًٍ اٌٛلغ إٌبرظ ػٓ االػّبي االٔشبئ١خ ِضً االٔجؼبصبد ِٓ  اٌفؼب١ٌبد االٔشبئ١خ -5

اٌّؼذاد، اسزخذاَ اٌٛلٛد، رٍٛس اٌٙٛاء، اٌعٛظبء، رٍٛس 

 ،ا١ٌّبٖ ٚرؾس١ٓ اٌعشٚف اٌصؾ١خ ٌٍؼب١ٍِٓ

 .ٚافض ٌالثزىبس ٚاٌزص١ُّ ٌفش٠ك اٌؼًّرض٠ٚذ ػ اٌزصب١ُِ ٚاالثزىبس -6

 

: اْ ِٓ االِٛس اٌّّٙخ اٌّصبؽجخ ٌٙزٖ اٌّٛاظ١غ ٠ّىٓ رٍخ١صٙب ثّب ٠ٍٟ



. ٠خان غٍت ِزضا٠ذ ػٍٝ اٌّٛاد االٔشبئ٘ٓ -أ

. ٕ٘بن ص٠بدح فٟ أمبض اٌّشبس٠غ االٔشبئ١خ -ة

س٠غ عذ٠ذح أٚ فٟ اػبدح اٌزب١ً٘ اْ اٌزٛاصً ث١ٓ اػبدح اٌزذ٠ٚش ٚاػبدح االسزخذاَ ٌٍّٛاد االٔشبئ١خ فٟ ِشب

: ٠مذَ فٛائذ ث١ئ١خ ٚالزصبد٠خ ٠ّىٓ رٍخ١صٙب ثّب ٠ٍٟ

. رم١ًٍ اسزخذاَ اٌّٛاد اٌخبَ+ 

. رم١ًٍ اسزخذاَ اٌطبلخ+ 

. رؾ٠ًٛ اٌّٛاد اٌزٟ رُ غّش٘ب سبثمب +

. رم١ًٍ االٔجؼبصبد+

. رم١ًٍ اٌىٍفخ فٟ اٌّشبس٠غ االٔشبئ١خ+

: ف١ّب ٠ٍٟ ششػ ِجسػ ٌٙزٖ اٌفٛائذ

ٟ٘ ١ٌسذ ػ١ٍّخ ِسزّشح دْٚ ٔٙب٠خ، ٚاْ  اْ ػ١ٍّخ اٌزؼذ٠ٓ ٚاسزخشاط اٌشوبَ :اسزخذاَ اٌّٛاد اٌخبَ

. اٌّمبٌغ ؽٛي اٌؼبٌُ ثذأد فؼال ثبٌٕعٛة ٚااللفبي ٌزمٍص و١ّخ اٌّٛاد

اْ ػ١ٍّخ اٌطّش رزطٍت لطؼب ِٓ االساظٟ ثى١ّبد وج١شح، ٠ٕٚزظ ػٕٙب و١ّخ وج١شح : رؾ٠ًٛ اٌّٛاد اٌّطّٛسح

االٔجؼبصبد ، ؽ١ش رؼزجش ِضً ٘زٖ اٌّٛالغ ِٕزغخ سئ١س١خ الٔجؼبس ا١ٌّضبْ إٌبرظ ػٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ِٓ 

١ٌٍّضبْ خطش وج١ش ٚػبٌّٟ ِٚؾبر٠ش وض١شح ؽ١ش ٠ٕجؼش ثصٛسح اوجش ِٓ صبٟٔ اٚوس١ذ اٌىشثْٛ، ٚ٘ٛ )

(. ِسبُ٘ وج١ش فٟ اٌزغ١ش إٌّبخٟ ٚثصٛسح اوجش ِٓ ربص١ش صبٟٔ اٚوس١ذ اٌىشثْٛ

السزخشاط اٌّٛاد، أزبعٙب، ٚٔمٍٙب ٠زطٍت غبلخ وج١شح ثشىً اْ وً اٌؼ١ٍّبد اٌّصبؽجخ : الخ ٚاالٔجؼبساٌػ

اْ اػبدح اٌزذ٠ٚش ٚاػبدح االسزخذاَ ٌٙزٖ اٌّٛاد (. ظب٘شح اٌج١ٛد اٌضعبع١خ)ٚلٛد، ٚرٕزظ ٍِٛصبد ٚغبصاد 

. ١ٌبد٠ّىٕٙب فٟ وض١ش ِٓ االؽ١بْ ِٓ رم١ًٍ ٘زا اٌٛلغ ثزم١ًٍ ِضً ٘زٖ اٌفؼب

اْ اٌفٛائذ االلزصبد٠خ اٌّزؾممخ ِٓ اػبدح اٌزذ٠ٚش لذ رىْٛ ِجبششح اٚ غ١ش ِجبششح،  :اٌفٛائذ االلزصبد٠خ

ؽ١ش ثبِىبٔٙب رغٕت اٌىٍفخ اٌّجبششح ثزٛص٠غ اٌّٛاد ٚرم١ًٍ وٍفخ إٌمً ثبالظبفخ اٌٝ وٍفخ االٔزبط ثسجت اػبدح 

. االسزخذاَ

٘زا رٚ ربص١ش غ١ش ِجبشش ػٍٝ اٌىٍفخ ٚرٌه ثزم١ًٍ اٌزبوً فٟ شجىخ ارا رّىٕب ِٓ رم١ٍص ِسبفخ إٌمً، س١ىْٛ 

 .اٌطشق اٌّٛعٛدح


