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الرصيف
يعتمددا السددلي اليددتن ل د تددسداًن ايتمددلاا ساي دلا ياددن الندديلرس فتددن تا سلس د
تالتد د

ت تفت ددلت ال ددن ان ددت اان الن دديلرس ووو تالن ددالر الر يند د

المنددلل صدديرس

ددت ي ددان ت ددتلر اترصد د

المسلن د الت د تنددليا ن ياددن انددت اامًل ت صددعت يالددتر ال دتاره تالت د تددن تصددميمًل
انلنلا لانيل ار لدطو

ت سددلح فديد د تي تاددف يايًددل ي سددل ت د

ددترس الندديلرس ياددن الم ددل تل سسددل تيمس د ا

سغ ل فلج اتسنل الن النيلرس تفلج النيلرس الن اتسنل و
لسجا أ أ ر المسل ق فيتيد تس دلف لد أد مايسد

د المسدل ق التد يتداا ل ليًدل س دلن

فرس النيلرس مع س لن فرس الم لسو
تنسسل ش سل ستيل م ال تاره تاترص :
•

المسل ق العلم ( ال تاره الر يني ) تاتنتاقو

•

المسل ق النسسي ( اتفيلء )و

المسل ق العلم ( ال تاره الر يني ) :
تيمسسسل ال صل التدلن لد
اسسل سجا ا مع ن اتس

دا المسدل ق الدي س دلن فرسد النديلرس تس دلن فرسد الندير فيد
تالفيتي ت ت ل اتمل

الت ياتد ليًل س لن فرس النيلرس

تس لن فرس الم لسو
ل

ال تاره الر يني الت تزيا ليًل فرس النيلرس للسه تالدام تفايدا اتمدل

لفرسد د الم ددلس تاام ددل

الم صصد

الم صصد د لفرسد د الن دديلرس لس ددتمس مد د يي ددلء الم ددلس ال ددعتر

لتمل تاتنتمتله ا سلء النيرو
أمدل سي يد تفايدا أمدل

الم دلس تامدل

سناليلا تمفمي م النيلرس وووووو
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النديلرس لًدت ليجدلا أرصد يريود سنداليلا تمرت عد
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تالنؤال ااتل سل مل ت العرض المسلنر لارصيف ل
ااا يرلسددل ددر يددرض الرصدديف ل د

تاره ر يني م ل ا ووو لم الا

ددلره ال ددلمال از ليزيدده المعددرتف ل د مايس د ددلريي ددت

فتال ي رس امتلر ل سل جً لتتلر ا المنلف لام لس الفري لانير الإ م سل تتدتلير
ت ا يست سصف يرض داا ال دلره سلليدلا لد
لًن المرتسه ال للي لمزاتل م تا اتس
أد م د ال دتاره الر ينددي الم صص د لاتنددتق تيًددل فرس د ندديل ار منددتمر يام دلا ددر ا ددل
يددرض ممسد

تدل عل

ددت اريعد امتددلر عددا ل يالدداأ السددلي لل ددعتر للزفددلنوو تتالددا سددل مد تددتلير

لام لس سل  20الن  30مت ارو

تالنؤال ال لس مل ت التصمين المسلنر لارصيف تمل

متاصد لته ت دا ا التد

التجدلرر

العاي دداس ا اترت ددله المسلن ددر لارص دديف يد د ال ددلره ددت  45ن ددن تال دداى يجع ددل لام ددلس
اتلواي

تيع يًن ا مي ا الر تامل ا رو

تليمل يا أ ن المعليير الت يجر ا ا ل عي اتيت لر يسا تصمين اترص

تلًاا السدته

م ال تاره الر يني :
1و مرايلس يرض اترص الجلسالي لا لره في

تتدل ي  %10مد يدرض ال دلره لد

سدل اتجدل لمد ال دلره يروده  30متدر لدل لعدرض المسلندر لارصديف دت  3امتدلر لدن
سل جلسر ( تي ول ا تيدل ي  4امتلر م سل جلسر )و
2و رلع مسنتر اترص الجلسالي

مل يدلرر  45ننو

3و تددتلير الفملي د الالزم د ل د الجً د المفلاي د لفرسد الندديلرس امددل الترسيددر ندديلت فايدداد
أتيسلء فل ط نلسا لرت له 60نن ليتمس الم لس م انتعملله لاجاتيوو
4و تتلير المدليا تالم ال
5و تتلير تدل عل

م في ت ر و

لام لس تتتلر ليًل تنل ل اتمل تالنالم و

6و ان ددت اان المد دتاا تاتلد دتا المسلند د لد د اترو دديل
المجنمل

الجمللي و
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تالفد دتا ط تتو ددع مد د ف ددي ت ددر
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لد

دتاره يايدداس م د مايس د الريددلض ت ددت ليًددل نددري الندديلرس يللي د سندداليلا تاترص د

الم صصد د لام ددلس و دديد تمس
التاوف تالتًايا تتعرو لا

د د اترت ددله لتع د د الن دديلرس لام ددلس ال ددعتر للن ددي رس

ر لد أد ت د

تاي دلء ات ميد لانديلرس تتيمسد لد

دا

الفلل الغلء فرس الم لس سايل فيس ا تالا م تس يا المعليير الماسترس نل دلاو

امددل ل د ال دتاره الت د يددتن تفتياًددل ساي دلا لام ددلس لإسسددل سددل تيمس د ا سغ ددل أ مي د الندديلرس
تتي ول ال صل التدلن الدي س دلن فرسد النديلرس تس دلن فرسد الم دلس تتالدا مد التددلؤ ن مد

فددي ت ددر تالدداد يددؤاد الددن ت يددف اتس د

اتجتمليي د تالتنددتيدي الم تا د ل د

ددا

التدل عل و
للاا اراسل تفتيل افا ال تاره التجلري الن تاره لصد لفرسد الم دلس لددط لالالدا لسدل مد
ات ا عي اتيت لر عض المعدليير الًلمد تالتد تندليا يادن المفلل د ات زيدلاس الس دلف

التجلرد ل

ل دلره المتسالد لد فد المادز يسدامل تدن تفتياده الدن

دا ال دتاره تسمدل فدا

لره لص لفرس الم لس لدط تلددا فيتيتده

دسل ساليدر دللر ن مد

دًرته التجلريد تمد

ا المعليير مل يا :
1و اران الت

المسلنر تت لا الدرارو

2و يمل انت تلء نتاء لامتا سي أت لامفال

التجلري و

3و يان ال صل الي س لن فرس النيلرس تس لن فرس الم لس

سل تلنو

4و ا الق أت تفتيل ال لره يان مرافل تاريجي و
5و يان السلء مجنمل

ي تا يلا تتتتسلنر مع فجن ال لرهو

6و ت جيع يلن عض اتس

اتجتمليي تالتنتيدي

أد الترتيجو

7و انت اان اتلتا المتسلند و
نسر ا يان ناليل الم لل افاى ال تاره الر يني ل مايس الريلض س دلره اتميدر ندا ل
( لره ال ال ي العايل) ل ف العايل تيماسل له عض التعايال
1و تفتيددل اتجددل النددير لاندديل ار

لتجددل تافددا م د

ر لاو
/43ABD/LETTER97/ARCH/REPORT/REP012A PAGE

ال ني

التللي

:

ددلره العايددل ري دلا الددن ددلره الو د لر
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2و تس يددا ارصد يريود سندداليلا تتدددل يد  6متددر لد سددل جًد

تالنددملا التوددع جانددل

لرجي لام لينو

3و توايل مسل ق الجانل
4و تصمين ال لره في

تت ييي ًل تت جير لو
تيمس زيلاس النري ليه ي  40سان/نلي و
سل ناين تجميل تتتلير ل سل  30-20مت ارو

5و تصمين تدل عل

الم لس

6و ت جير ال لره

ريد مارتن و

الرصيف ل اتفيلء النسسي :
الرصدديف م د أ ددن ال ددامل

الت د يمس د تدددايمًل لنددسل الف د التافددا ن دتاء لتددسداًن اا ددل

الف أت م ف آل ر يالر ال تاره الر يني تل سسل سالفظ يان تتلر اترص ل مع دن
اتفيددلء النددسسي تااا تددتلر
الًاف اتنلن م

ددا اترص د لرسدده لمنددف ال ددايا لددن يؤ ددا عددي اتيت ددلر

ا اترص ت

يمسلسي انت اامًل م

الل الم لسو

أهم معايير التصميم لالرصفة في االحياء السكنية
تمد د أ ددن المع ددليير التد د يج ددر مرايلتً ددل ا س ددلء ت

دديط اتفي ددلء تتص ددمين الم ددلس لت ددتلير

ارص ا ر املسلا تيراين ليًل تنل ل النالم :
أو اتنتم ارري
يجد ددر ا تتد ددتلر اتند ددتم ارري ل د د اترص د د تتود ددع الفاد ددتل الجيد دداس ل د د عض
العتا ددق التد د

ددا تع ددرض اترصد د ند دتاء سلسد د

تانتغالل اليع اترض مل أمس و

رو اامل
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اترصد د من ددتديم أت ماتتيد د
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يجددر ات تمددلن لد التدل عددل

الددي اترصد تال دتاره أت ال ددرق الر ينددي تا

يتن تتلير اإل ل ار الوت ي تالاتفل
مع مسنتر ال لره تالتدايل م

اإلر لاي ترلع مسنتر تدل عل

ا التدل عل

الم دلس

مل أمسد تيجدر تدتلير اإلودلءس

ال للي د د الت د د تتسلند ددر مد ددع فجد ددن اارص د د تتالد ددا م د د ات د ددا عد ددي اتيت د ددلر
المعل ي و

تو الراف
يجر أ يست ن ح الرصيف منتت تمد اتلودل اندت اان المدتاا ال اليعد ت
م د اتسفدداا ار الم لج د امددل لنددت اان الددارت أت لنددت اان

الددت اص مددل أمس د
اسفاار السنر ايا و

تتلير الفملي ال للي م ا ع ال مي أت الريلا ال اياس تالح لنت اان المتاا
ال اليعي سل ات جلر ت الفتا ط الجمللي و
ات دا عدي اتيت دلر
مسًل تسالح اتصتا

دترس الغدل از التد تس عد

مد النديل ار تفمليد الم دلس

المزيج تالت تنالر أ لرصفي ني و

تددتلير مد فدي يلددن ت ددر ت صددترس مت ليدداس انددترافل
جمللي تم ال

تامل

سددل ال ارند تمجنددمل

تتتلر ليًل ميل لا ررو

او المتع
ت ددتلير ع ددض ات ددلرس تالمتعد د مد د ف ددي آل ددر يا ددن اترصد د
اتلتا أت ينت اان المدتاا الم تا د يادن اترودي
تف

اترص أت الستالير تال الت

ام ددل لن ددت اان

ات اندت اان الميدل المتفرسد

الصغيرس أت رنتن متفرس و

دو المال م ( نًتل اتنت اان )
تتلر الت جيع م تنل ل اتيالن لامفلل
مد

المعددليير المدداسترس نددل دلا تأ مًددل

الم ل لاف مع

سل
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الم ل العلم و

تفملي الالي تتتلير أ ل مل يمس
ددت ا يسددت

سددلح ت د ار ط الددي

دس

