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:فھرس الخرائط 

رقم 
الخریطة

الصفحةعنوان الخریطة

6خریطة الموقع اإلداري لبلدیة المیلیة01

11خریطة االنحدارات لمدینة المیلیة02

14مدینة المیلیةخریطة توزیع الكثافة السكانیة في 03

17)ضاحیة + منطقة مركزیة (خریطة تنطیق المجال 04

23خریطة تحدید مجال الدراسة05

:فھرس الصور 

رقم 
الصورة

الصفحةعنوان الصورة

25)مركز المدینة ( صورة لساحة الشھداء 01

0126صورة للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم 02

0128الثاني من الطریق الرئیسي رقم صورة للجزء 03

0130صورة للجزء الثالث من الطریق الرئیسیة رقم 04

0132صورة للجزء الرابع من الطریق الرئیسي رقم 05

0238صورة للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم 06

0240صورة للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم 07

0241من الطریق الرئیسي رقم صورة للجزء الثالث08

0243صورة للجزء الرابع من الطریق الرئیسي رقم 09

0244صورة للجزء الخامس من الطریق الرئیسي رقم 10

0348صورة من الطریق الرئیسي رقم 11

0450صورة من الطریق الرئیسي رقم 12



52)ضاحیة من (01صورة للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم 13

54)من ضاحیة (01صورة للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم 14

56)من  ضاحیة (02صورة للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم 15

58)من الضاحیة (02صورة للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم 16

61)من  ضاحیة (03صورة للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم 17

63)من الضاحیة (03صورة للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم 18

65)من الضاحیة (03صورة للجزء الثالث من الطریق الرئیسي رقم 19

67)من الضاحیة (04صورة للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم 20

69)من الضاحیة (04صورة للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم 21

71)من الضاحیة (04صورة للجزء الثالث من الطریق الرئیسي رقم 22

0574صورة من الطریق الرئیسي رقم 23

:فھرس األشكال 

رقم 
الشكل

الصفحةعنوان الشكل

2004منحنى بیاني لكمیة التساقط السنویة في بلدیة المیلیة في الفترة من 01
2013إلى 

08

2004لكمیة التساقط الشھري في بلدیة المیلیة في الفترة من منحنى بیاني 02
2013إلى 

09

منحنى باني یمثل متوسطات درجة الحرارة الشھریة في بلدیة المیلیة في 03
2013إلى 2004الفترة من 

09

13منحنى بیاني لتطور سكان مدینة المیلیة عبر السنوات اإلحصائیة04

13النمو لسكان مدینة المیلیةمنحنى بیاني لتطور معدل05

17دائرة نسبیة لتوزیع النشاط التجاري06

18دائرة نسبیة لنوعیة التجارة الموجودة في المنطقة المركزیة07



19دائرة نسبیة لنوعیة التجارة المنتشرة في الضاحیة08

24)ساحة الشھداء ( رسم تخطیطي لمركز المدینة 09

0126األول من الطریق الرئیسي رقم مقطع عرضي للجزء10

0128مقطع عرضي للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم 11

0130مقطع عرضي للجزء الثالث من الطریق الرئیسي رقم 12

0132مقطع عرضي للجزء الرابع من الطریق الرئیسي رقم 13

0134رسم تخطیطي للتقاطع األول في الطریق الرئیسي رقم 14

0135رسم تخطیطي للتقاطع الثاني في الطریق الرئیسي رقم 15

0136رسم تخطیطي للتقاطع الثالث في الطریق الرئیسي رقم 16

0137رسم تخطیطي للتقاطع الرابع في الطریق الرئیسي رقم 17

0238مقطع عرضي للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم 18

0240الثاني من الطریق الرئیسي رقم مقطع تخطیطي للجزء 19

0241مقطع عرضي للجزء الثالث من لطریق الرئیسي رقم 20

0243مقطع عرضي للجزء الرابع من الطریق الرئیسي رقم 21

0244مقطع عرضي للجزء الخامس من الطریق الرئیسي رقم 22

0246رسم تخطیطي للتقاطع األول من الطریق الرئیسي رقم 23

0246رسم تخطیطي للتقاطع الثاني في الطریق الرئیسي رقم 24

0247رسم تخطیطي للتقاطع الثالث في الطریق الرئیسي رقم 25

0348مقطع عرضي لجزء من الطریق الرئیسي رقم 26

0450مقطع عرضي من الطریق الرئیسي رقم 27

52داخل الضاحیة01مقطع عرضي للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم 28

54داخل الضاحیة01مقطع عرضي للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم 29

داخل 01رسم تخطیطي للتقاطع الرئیسي في الطریق الرئیسي رقم 30
الضاحیة

55



56داخل الضاحیة01مقطع عرضي للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم 31

58داخل الضاحیة01الطریق الرئیسي رقم مقطع عرضي للجزء الثاني من 32

داخل 01رسم تخطیطي للتقاطع الرئیسي في الطریق الرئیسي رقم 33
الضاحیة

60

61داخل الضاحیة03مقطع عرضي للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم 34

63داخل الضاحیة03مقطع عرضي للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم 35

65داخل الضاحیة03عرضي للجزء الثالث من الطریق الرئیسي رقم مقطع 36

67داخل الضاحیة04مقطع عرضي للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم 37

69داخل الضاحیة04مقطع عرضي للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم 38

71الضاحیةداخل 04مقطع عرضي للجزء الثالث من الطریق الرئیسي رقم 39

73داخل الضاحیة04رسم تخطیطي للتقاطع األول من الطریق الرئیسي رقم 40

73داخل الضاحیة04رسم تخطیطي للتقاطع الثاني من الطریق الرئیسي رقم 41

0574مقطع عرضي من الطریق الرئیسي رقم 42

76رسم تخطیطي لعملیة التھیئة المقترحة لمركز المدینة43

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء األول من الطریق الرئیسي 44
01رقم 

77

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء الثاني من الطریق الرئیسي 45
01رقم 

78

0178جزء من مخطط تھیئة الجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم 46

للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم منظور یبین عملیة التھیئة المقترحة 47
01

78

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء الثالث من الطریق الرئیسي 48
01رقم 

79

0179منظور لعملیة التھیئة المقترحة للجزء الثالث من الطریق الرئیسي رقم 49

من الطریق الرئیسي الرابعمقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء 50
01رقم 

80



رسم تخطیطي لعملیة التھیئة المقترحة للتقاطع الثاني من الطریق الرئیسي 51
01رقم 

81

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء األول من الطریق الرئیسي 52
02رقم 

82

الرئیسي مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء الثاني من الطریق 53
02رقم 

83

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء الثالث من الطریق الرئیسي 54
02رقم 

83

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترح للجزء الرابع من الطریق الرئیسي 55
02رقم 

84

جزء من مخطط التھیئة المقترح للجزء الخامس من الطریق الرئیسي رقم 56
02

85

منظور یبین عملیة التھیئة المقترحة للجزء الخامس من الطریق الرئیسي 57
02رقم 

85

0486مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للطریق الرئیسي رقم 58

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء الثاني من الطریق الرئیسي 59
داخل الضاحیة01رقم 

87

التھیئة المقترحة للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم منظور یبین عملیة 60
داخل الضاحیة01

88

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء األول من الطریق الرئیسي 61
داخل الضاحیة02رقم 

89

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء الثاني من الطریق الرئیسي 62
داخل الضاحیة02رقم 

89

داخل 02مخطط التھیئة المقترح للتقاطع الموجود في الطریق الرئیسي رقم 63
الضاحیة

90

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة لجزء األول من الطریق الرئیسي 64
داخل الضاحیة03رقم 

91

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء الثاني من الطریق الرئیسي 65
الضاحیةداخل 03رقم 

92



مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء الثالث من الطریق الرئیسي 66
داخل الضاحیة03رقم 

92

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء األول من الطریق الرئیسي 67
داخل الضاحیة04رقم 

93

الرئیسي مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء الثاني من الطریق 68
داخل الضاحیة04رقم 

94

04منظور لعملیة التھیئة المقترحة للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم 69
داخل الضاحیة

94

داخل 04في الطریق الرئیسي رقم 01مخطط التھیئة للتقاطع رقم 70
الضاحیة

95

داخل 04في الطریق الرئیسي رقم 02مخطط التھیئة للتقاطع رقم 71
الضاحیة

96

:فھرس الجداول 

رقم 
الجدول

الصفحةعنوان الجدول

15جدول التركیب االقتصادي لسكان مدینة المیلیة01

15جدول توزیع العاملین على مختلف القطاعات02

15جدول یبین المؤسسات الصناعیة في بلدیة المیلیة03
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:المقدمة العامة 

یعتبر الطریق شریان الحیاة لكل نشاط ، سواء النشاطات االقتصادیة أو 
االجتماعیة و ھو محرك للعملیة التنمویة على جمیع األصعدة و المیادین ، و یعود 
تاریخ وجود الطرق إلى تاریخ وجود اإلنسان فوق سطح األرض بدایة من استخدامھ 

.فل إلى غایة الطرق الحدیثة المعبدة للمسالك الترابیة و الدروب إلى طرق القوا

و مع التطور المستمر لألنشطة االقتصادیة و االجتماعیة أدى إلى الزیادة في 
الحركیة و زیادة حجم حركة المرور ، كل ھذا أدى إلى زیادة الضغط على الطرق 
الموجودة و أصبحت ھذه الطرق غیر قادرة على مواكبة ھذا التطور ، فأصبحت 

و ھنا تظھر الحاجة إلى توسیع و تھیئة ھذه الطرق ، و یبدو أن . عائق أمامھ تشكل 
األمر یكاد یكون مستحیل داخل المدن ، فیتم اللجوء إلى تھیئة ھذه الطرق وفق 

.اإلمكانیات المتاحة 

و مدینة المیلیة كغیرھا من المدن شھدت تطور كبیر و سریع خاصة في ضل ما 
ت سیاحیة ، صناعیة و طبیعیة ، و كذلك احتاللھا لموقع تتمتع بھ من إمكانیا

و كذالك تحتل . عبور شمال جنوب و شمال شمال ةاستراتیجي ھام ، كونھا منطق
. م 1956مكانة إداریة كبیرة كونھا تحتل رتبة دائرة مند الفترة االستعماریة مند سنة 

المیلیة و بالتالي زیادة حجم كل ھذه اإلمكانیات ساھمت في التطور السریع لمدینة 
حركة المرور ، فحسب دراسة للوكالة الوطنیة للطرق السریعة فقد بلغ حجم حركة 

مركبة 5319، فیما بلغ 2010مركبة للوزن الثقیل في الیوم سنة 4631المرور 
مركبة للوزن 8901، و حسب ھذه الدراسة سیبلغ 2017للوزن الثقیل في الیوم سنة 

]1[. 2047لیوم مع آفاق سنة الثقیل في ا

كل ھذا جعل من شبكة الطرق لمدینة المیلیة غیر مؤھلة الستیعاب ھذا الحجم من 
حركة المرور و متطلباتھ ، و ھنا تظھر الحاجة و الضرورة الملحة إلعادة تھیئة ھذه 

. الطرق حتى تستجیب لمختلف الطلبات و االحتیاجات 

.الوكالة الوطنیة للطرق السریعة 1
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: اإلشكالیة المطروحة 

بفعل ما شھدتھ مدینة المیلیة و إقلیمھا من تطور كبیر و سریع في جمیع 
المجاالت ، و انعكاس ھذا التطور على شبكة الطرق ، فأصبحت كثافة و حجم 
المرور كبیرین مقارنة مع بقاء الطرق على حالتھا ، و التي أصبحت غیر قادرة على 

فظھرت جلیا للعیان مجموعة من استیعاب ھذا الحجم الكبیر من حركة المرور ، 
المشاكل منھا ضیق ھذه الطرق في بعض األحیان و مشكل آخر بات یؤرق سكان 
المدینة و زائریھا وھو غیاب مواقف السیارات ، باإلضافة إلى مشكلة تصریف میاه 
األمطار التي أصبحت تجري وسط الطرقات مع وجود خطر الفیضانات الذي یھدد 

.ساقط الكبیرة المدینة مع كمیة الت

: و ھنا یمكننا طرح اإلشكالیة التالیة 

كیف یمكننا تحویل ھذه الطرق إلى طرق ذات كفاءة عالیة بحیث تكون قادرة 
على استیعاب حجم حركة المرور الكبیر ، و تساھم في الحد من خطر الفیضانات 

الذي یھدد بالمدینة ؟  

: األسئلة الفرعیة 

ئص المدینة و إقلیمھا البلدي على شبكة الطرق ؟كیف تؤثر خصا.1
ما ھو واقع شبكة الطرق ؟ .2
ما ھي عملیة التھیئة المقترحة لھذه الطرق ؟ .3

: الفرضیة الرئیسیة 

القیام بتھیئة ھذه الطرق بطریقة تجعلھا قادرة : الفرضیة الرئیسیة في بحثنا ھي 
.المتاحة لذلك على استیعاب حجم حركة المرور وفق اإلمكانیات 

:  الفرضیات الجزئیة 

.خصائص المدینة و إقلیمھا البلدي ھي التي تتحكم في توجیھ و أبعاد الطرق.1
واقع شبكة الطرق ھو واقع مزري ، طرق ضیقة و في حالة سیئة ، و أرصفة .2

.....ضیقة ، و غیاب تام لمواقف السیارات 
األرصفة و تجھیزھا ،          توسیع الطرق و : عملیات التھیئة المقترحة ھي .3

.و إنشاء مواقف السیارات 
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:أھداف البحث 

نھدف من خالل ھذا البحث إلى اقتراح حلول لمجموعة المشاكل الموجودة في 
شبكة الطرق و التي باتت تؤرق مستعملي الطریق و المواطنین و السلطات العمومیة 

.من جھة أخرى 

:دوافع اختیار الموضوع 

یعود سبب اختیارنا لھذا الموضوع لحداثتھ ، و كذلك من حكم معیشتي لألوضاع 
المزریة التي تعاني منھا شبكة الطرق في مدینة المیلیة ، ومحاولتنا لوضع حلول لھذه 

.المشاكل 

:المنھجیة المتبعة 

نظرا لطبیعة الموضوع المدروس اتبعنا منھجیة محدد من أجل الوصول إلى 
.ابة لإلشكالیة المطروحة ، و اعتمدنا باألساس على المنھج الوصفي إج

:و كانت المنھجیة المتبعة كالتالي 

 جمع المصادر و الكتب و االتصال بالجھات التي لھا صلة بموضوع الدراسة
 استخراج المعلومات التي نحتاجھا من مختلف المصادر.
 ل رفع القیاسات                        من أج) خرجات میدانیة8(الخروج إلى المیدان

.و المالحظات 
 ترتیب المعلومات المتحصل علیھا:

 الدراسة التحلیلیة لبلدیة و مدینة المیلیة : الفصل األول.
 تشخیص شبكة الطرق الرئیسیة لمدینة المیلیة وفق   : الفصل الثاني

.بروتوكول عملي من أجل تحدید جل النقائص 
 الفصل الثالث عبارة عن اقتراحات للتھیئة لكل طریق .
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:صعوبات البحث 

: في إطار قیامنا بھذا البحث صادفتنا العدید من الصعوبات أھمھا 

 صعوبة الحصول على المعلومات.
 صعوبة التنقل في مجال الدراسة بسبب كبر المساحة و غیاب النقل الحضري

.ألغلب األماكن 
 القیاسات و التقاط الصور بسبب الحركة الدائمة و الكثیفة صعوبة رفع

.للسیارات  



الدراسة التحلیلیة لبلدیة : الفصل األول 
و مدینة المیلیة

مقدمة الفصل

I.نبذة تاریخیة حول مدینة المیلیة
II.الدراسة الطبیعیة لبلدیة و مدینة المیلیة

III.الدراسة السكانیة لمدینة المیلیة
IV.الدراسة االقتصادیة لبلدیة و مدینة المیلیة

V.دراسة شبكة نقل المسافرین

خالصة الفصل
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: مقدمة الفصل 

من أجل الفھم الجید لمشكلة البحث و المتمثلة في تشخیص و إعادة تھیئة الطریق 
بمدینة المیلیة یتعین علینا الحصول على قاعدة من المعلومات الطبیعیة و السكانیة و 

.االقتصادیة حول مدینة و بلدیة المیلیة  

ھذا الفصل دراسة مختلف الخصائص الطبیعیة و السكانیة و فيو لھذا نتناول
.االقتصادیة لمدینة وبلدیة المیلیة ، و التي تخدم موضوع دراستنا 

مدینة المیلیة و دورھا و مكانتھا بلدیة و و ھذا من أجل الوقوف على مدى أھمیة 
و خلفیة إنشاء مدینة على الصعید اإلقلیمي ، و سنبدأ بتقدیم نبذة تاریخیة حول كیفیة 

و بعدھا نقوم بالدراسة السكانیة ، و في المیلیة ثم نقوم بدراسة الخصائص الطبیعیة 
لبلدیة و مدینة المیلیة ودراسة المیزات االقتصادیة وبدراسة الخصائصنقوم األخیر

.شبكة نقل المسافرین 

I.1[ذة تاریخیة حول مدینة المیلیة نب [:

، حیث تجسدت نواتھا األولى في 1860بدایة سنة إلى تعود النشأة األولى لمدینة المیلیة 
م فوق سطح 101البرج العسكري أو الثكنة العسكریة أنشأھا االستعمار فوق ربوة ارتفاعھا 

.البحر 
و كغیرھا من المدن الجزائریة التي أنشأھا االستعمار أنشأت لغایة عسكریة من أجل بسط 

. م 1848طرة و الرقابة على المجال نتیجة لالنتفاضات العدیدة التي قام بھا األھالي سنة السی
مما جعل الجنرال قاستو یقوم بمھاجمة السكان و إنشاء مركز المیلیة للمراقبة و بانتھاء بناء 

م بسطت السلطات االستعماریة نفوذھا على منطقة القبائل الصغرى و بحلول 1861البرج سنة 
أصدرت الحكومة الفرنسیة مرسوما یتضمن خلق ما یعرف بالبلدیات المختلطة       1880عام 

و كانت المیلیة واحدة من بین تلك البلدیات التي یرأسھا حاكم فرنسي و یساعده على رأس كل 
بلدیات      4م تم ترقیة المیلیة إلى مستوى دائرة تضم 1956، و في عام  ) القاید ( دوار عمیل 

و السیطرة على ھادوار ، و لكن مع زیادة لھیب الثورة و كمحاولة من المستعمر إلخماد21و 
م یقضي بترقیة الدواویر إلى مستوى بلدیات تدعى 1959قانون إصدارالوضع في اإلقلیم ثم 

. بلدیة 14بالبلدیات المختلطة و أصبحت دائرة المیلیة تضم 
.یة المیلیة و بلدیة أوالد یحي خدروش بلد: وحالیا تضم دائرة المیلیة بلدیتین 

بورورو أمال ، مدینة المیلیة عوامل الركود و آلیات التنمیة الحضریة ، مذكرة تخرج لنیل درجة ماجستیر ، 1
.9، ص 2011-2010كلیة علوم األرض و الجغرافیا و التھیئة العمرانیة ، جامعة منتوري قسنطینة ، 
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II. الدراسة الطبیعیة لبلدیة و مدینة المیلیة:

:]2[تقدیم عام لبلدیة المیلیة.1

تعتبر بلدیة المیلیة من أھم الوحدات اإلداریة لوالیة جیجل خاصة ما تتمتع بھ من الخصائص 
²كم206.28للوالیة ، تبلغ مساحتھا حوالي حیث تقع في الحدود الشرقیة . الریفیة و السیاحیة 

نسمة سكان حضریون45733، حیث ²كم/ن377نسمة بكثافة 77697و تظم حوالي 
من إجمالي %41.14( نسمة سكان ریفیون 31964و ) من إجمالي السكان 58.86%( 

أفراد في المنزل 5مسكن ، أي تقریبا بمعدل 15679، و حظیرة سكنیة تقدر ب ) السكان 

: ] 3[الموقع اإلداري لبلدیة المیلیة .2

بلدیة المیلیة من أھم الوحدات اإلداریة لوالیة جیجل و أكبرھا مساحة ، تقع بلدیة المیلیة في 
: كم ، یحدھا 60القسم الشمالي الشرقي لوالیة جیجل حیث تبعد عن مقر الوالیة  بحوالي 

.األبیض المتوسطمن الشمال البحر -

.وف ، و بلدیة السطارة من الجنوب بلدیات أوالد یحي خدروش ، سیدي معر-

.من الشرق والیة سكیكدة -

من الغرب بلدیتي خیري واد عجول و بلدیة العنصر-

2rapport PDAU d'EL MILLIA,2EM phase ,P 3, 4
3rapport PDAU d'EL MILLIA,2EM phase ,P 7
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: ]4[موضع مدینة المیلیة.3

تتموضع مدینة المیلیة في الضفة الشرقیة لحوض الوادي الكبیر على ارتفاع یصل إلى 
ارتفاعھ بل النحانح الذي یصل إلى جم فوق سطح البحر ، حیث تستند في الجھة الشمالیة 101
م یفصل 219ارتفاع قدرهفي الجھة الشمالیة الشرقیة إلى جبل بن قارة بتستند و ، م279إلى 

.بینھما منخفض تامدور وسط المدینة و ذلك بانحدار شدید 
م فوق سطح البحر نحو الوادي الكبیر بحي 30حیث یصل النسیج العمراني إلى ارتفاع 

م فوق سطح البحر في حي زاھر ، أي بفارق ارتفاع رأسي قدره 240و إلى ارتفاع المریجة
.م 210

و ھم ما یؤكد العالقة القویة بین موضع المدینة و مظاھر السطح الطوبوغرافي ، ذلك أن 
.ھذه األخیرة تلعب دور ھام في تحدید اتجاه التوسع العمراني 

ى مد مختلف الشبكات القاعدیة و خاصة الطرق التي أي أن مظھر السطح لھ تأثیر كبیر عل
تعتبر القاعدة األساسیة لعملیة التعمیر و لمد مختلف الشبكات القاعدیة األخرى ، و في مدینة 

.المیلیة نجد بأن توسع المدینة و شكلھا العام كان لمظھر السطح الغلبة في تحدیده 

:المناخ .4

ذو الشتاء المعتدل و الممطر و صیف حار    یسود بلدیة المیلیة مناخ البحر األبیض المتوسط ، 
و جاف ، و تلعب العوامل المناخیة دورا كبیر في شبكة الطرق خاصة في كیفیة تصریف میاه 
األمطار و اتجاه الشوارع و تحدید نوعیة النباتات المستعملة في األرصفة و غیرھا ، و من أھم 

.التساقط و الریاح و الرطوبة و درجة الحرارة : العوامل المناخیة التي سنقوم بدراستھا 

13بورورو أمال ، مرجع سابق ، ص 4
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: التساقط -4-1
:المتوسط السنوي للتساقط -1.1.4

یتضح لنا أن نسبة التساقط في بلدیة المیلیة كبیرة ، المنحنى البیاني المبین أعاله من خالل 
و ھنا نجد صعوبة في . 2013م سجلت سنة لم1310.26تساقط ھي كمیة للحیث أن أعلى 

تصریف ھذه الكمیة من األمطار خاصة مع االنحدارات الشدیدة في مدینة المیلیة و كذا إمكانیة 
تعرض مدینة المیلیة لخطر الفیضان ، جراء ھذه الكمیة الكبیرة للتساقط باإلضافة إلى فیضان 

ملم سنة 795.5أما أدنى كمیة للتساقط سجلت في ھذه الفترة ھي .الوادي الكبیر و وادي بوسیابة 
.سنة / ملم 1073.64و بمتوسط سنوي قدر ب . 2008



9

:المتوسط الشھري للتساقط -2.1.4

2004من خالل المنحنى البیاني الذي یمثل كمیة التساقط الشھریة  في الفترة الزمنیة الممتدة من 
ملم ، 175.94یتضح أن أكبر كمیة للتساقط مسجلة في شھر نوفمبر حیث بلغت 2013إلى غایة 

و ھنا ننوه بأنھ یجب تنظیف بالوعات       . ملم 1.7أما أدنى كمیة مسجلة  شھر جویلیة و بلغت 
و قنوات تصریف میاه األمطار في شھر سبتمبر و ھذا لضمان التصریف الجید للمیاه لتفادي 

.خطر الفیضانات 

: درجة الحرارة -4-2
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من خالل المنحنى البیاني یتضح أن أدنى درجة حرارة تم تسجیلھا في ھذه الفترة ھي 
11.27)c° ( 26.22في شھر جانفي  ، و أقصى درجة حرارة تم تسجیلھا)c° (   في شھر أوت

) .°c(18.39و بمتوسط حراري یقدر ب 

: ] 5[الرطوبة -4-3

تتمیز بلدیة و مدینة المیلیة بنسبة الرطوبة مرتفعة على طوال شھور السنة حیث تم تسجیل 
و أعلى نسبة تم تسجیلھا في شھر جانفي         %71.3أدنى نسبة للطوبة في شھر أوت و قدرت ب 

بحر و نسبة الرطوبة العالیة ھذه تعود إلى وجود ال. %75.36و بمتوسط بلغ %77.91و بلغت 
.و الودیان الدائمة الجریان باإلضافة إلى سد بوسیابة 

:]6[الریاح-4-4

تتعرض بلدیة المیلیة إلى ریاح شمالیة غربیة و شمالیة شرقیة و ذلك في فصل الشتاء    كما 
.تھب ریاح جنوبیة شرقیة و ریاح جنوبیة على المدینة و المعروفة بریاح السیروكو 

و للعناصر المناخیة تأثیر كبیر على ھندسة و تخطیط شبكة الطرق و ذلك بدراسة كیفیة 
.إلخ ... تصریف میاه األمطار و اختیار نوعیة النباتات و تحدید اتجاه توجیھ الشوارع 

الدیوان الوطني لألرصد الجویة ، محطة األرصاد الجویة ، أشواط ، جیجل 5
الدیوان الوطني لألرصد الجویة ، محطة األرصاد الجویة ، أشواط ، جیجل6
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:االنحدارات .5

نمیز أربعة فئات من و التي تمثل االنحدارات في مدینة المیلیة  02من خالل الخریطة رقم 
: االنحدارات و ھي 

 یتموضع ھذا الصنف من االنحدارات على ضفاف الوادي الكبیر :%8-0الفئة األولى
و في ھذا الصنف تكون عملیة التعمیر و مد مختلف الشبكات . غرب مدینة المیلیة 

. القاعدیة سھلة و بأقل التكالیف ، و لكن مع وجود خطر الفیضانات 
 ش و كذلك في ینتشر ھذا الصنف من االنحدارات ناحیة حي منقو:%15- 8الفئة الثانیة

.الجھة الشمالیة الشرقیة 
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 یتموضع ھذا الصنف من االنحدارات تقریبا في المركز :%25- 15الفئة الثالثة
.الجغرافي لمدینة المیلیة 

 یتموضع ھذا الصنف من االنحدارات في الجھة الجنوبیة :%25الفئة الثانیة أكثر من
الشرقي ، ھنا تكون عملیة التعمیر الشرقیة لمدینة المیلیة و كذلك في أقصى الشمال 

.صعبة و مكلفة جدا 

من خالل ھذه الخریطة یتضح لنا أن جل الطرق الرئیسیة التي سنقوم بدراستھا تقع في مناطق 
%8تفوق نسبة االنحدار فیھا 

: ]7[الغابات .6

من إجمالي مساحة البلدیة ، و تنقسم ھذه %59.69تتمیز بلدیة المیلیة بغطاء غابي كبیر یحتل 
:المساحة إلى خمسة غابات رئیسیة ھي

 ھكتار 3193غابة مشاط مساحتھا.
 ھكتار 1707غابة تیسمالنت مساحتھا .
 ھكتار 1742غابة أوالد دباب مساحتھا .
 ھكتار 3641غابة أوالد قاسم مساحتھا .
 ھكتار 1226غابة سیدي علي مساحتھا.

:]8[حات الزراعیة المسا.7
 و تتموضع ھذه ھكتار1132أراضي ذات مردودیة زراعیة عالیة و تبلغ مساحتھا ،

.األراضي على حافة الوادي الكبیر و سد بوسیابة 
 ھكتار 5299أراضي ذات مردودیة زراعیة متوسطة و تبلغ مساحتھا حوالي.
 ھكتار 1944أراضي ذات مردودیة زراعیة ضعیفة و تبلغ مساحتھا.

: ]9[مصادر المیاه .8

تحتوي بلدیة المیلیة على شبكة ھیدروغرافیة كبیرة أھم ودیانھا الدائمة الجریان  الوادي الكبیر 
3ملیون م802.5كم و یصل مستوى الصبیب فیھ إلى 12) داخل مجال البلدیة ( یبلغ طولھ 

.3ملیون م378كم و یصل مستوى صبیبھ إلى 20سنویا ، و وادي بوسیابة یبلغ طولھ 

حیث نستفید من مصادر المیاه ھذه في عملیة غسل الطرقات و سقي المساحات الخضراء دون 
.للشرب ةاستعمال المیاه الصالح

7rapport PDAU d'EL MILLIA,2EM phase ,P 42
8rapport PDAU d'EL MILLIA,2EM phase ,P 45
.17بورورو أمال ، مرجع سابق ، ص 9
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III. الدراسة السكانیة  لمدینة المیلیة  :

تعتبر معرفة عدد السكان و معرفة وتیرة تطوره في غایة األھمیة في ما یخص تحدید أبعاد 
الطرق و معاییرھا التقنیة ، ذلك أن الزیادة في عدد السكان توافقھا زیادة في حجم اإلنتاج 

لمرافق و النشاطات و الحركات االجتماعیة و التحركات الیومیة للسكان و كدا زیادة الطلب على ا
.العامة و خاصة الطریق 

: دراسة التطور السكاني -1

یعود سبب ارتفاع عدد سكان مدینة المیلیة إلى تحسن األوضاع الصحیة و المعیشیة             
.و انخفاض معدل الوفیات 

:تطور معدل النمو 
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بالتناقص ، و ھذا راجع إلى رمن خالل المنحنى البیاني یتضح أن معدل النمو السكاني یتطو
ھجرة السكان إلى البلدیات و الوالیات المجاورة خاصة بلدیة الطاھیر و جیجل و والیة قسنطینة 
بسبب األوضاع األمنیة في العشریة السوداء و كذا للبحث عن فرص عمل و البحث عن ظروف 

طنھم األصلیة بعد و كذا بسبب رجوع السكان النازحین من األریاف إلى مواأحسن للمعیشة
.]10[2008إلى 1998تحسن األوضاع األمنیة في الفترة من 

: دراسة توزیع الكثافة السكانیة في المدینة -2

: تتوزع الكثافة السكانیة في مدینة المیلیة عبر ثالث قطاعات أو فئات رئیسیة 

 ھكتار ، / نسمة 170.6إلى 129.9و تكون الكثافة السكانیة عالیة من : القطاع األول
و یتوضع ھذا القطاع في مركز المدینة و حي المریجة  و تنتشر في ھذا القطاع 

.مجموعة من السكنات الفردیة و الجماعیة و مجموعة من التجھیزات العمومیة 

.45-41بورورو أمار ، مرجع سابق ، ص 10
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 25.18و تكون فیھ الكثافة السكانیة متوسطة و تتراوح ما بین : القطاع الثاني
لھكتار ، و ھو القطاع المحیط بمركز و یقع في الناحیة الشرقیة  نسمة في ا56.19و 

و الجنوبیة و كذا شمال مركز المدینة ، و فیھ یكون مزیج بین السكنات الفردیة          
. و الجماعیة و مجموعة من التجھیزات العمومیة 

 الھكتار ، / نسمة 14.7و تكون فیھ الكثافة السكانیة ضعیفة و تقدر ب : القطاع الثالث
و یقع  ھذا القطاع في الجھة الشمالیة للمدینة ، و جل السكنات فیھ عبارة عن سكنات 

. فردیة 
IV. الدراسة االقتصادیة لبلدیة و مدینة المیلیة :

: التركیب االقتصادي لسكان مدینة المیلیة -1

.جدول التركیب االقتصادي لسكان المدینة : 01الجدول رقم 

عدد السكان في عدد السكان
سن الشغل

عدد السكان 
العاملین فعال

عدد البطالین

4573330409225405932مدینة المیلیة

49بورورو أمال ، مرجع سابق ، ص : المصدر 

جدول توزیع العاملین على مختلف القطاعات: 02الجدول رقم 

الخدماتالصناعةالفالحةالقطاع
2511789712099عدد العمال

11.235.153.7النسبة
49بورورو أمال ، مرجع سابق ، ص : المصدر 

: الصناعة في مدینة و بلدیة المیلیة -2

1970یعود التأسیس الصناعي في مدینة المیلیة إلى المخطط الرباعي الثاني خالل السنوات من 
، و تحتوي مدینة المیلیة على مجموعة من المؤسسات الصناعیة منھا الوطنیة و منھا  1975إلى 

: الصغیرة و المتوسطة ، كما یوضحھ الجدول التالي 

الصناعیة في بلدیة المیلیةجدول یبین المؤسسات : 03الجدول رقم 

اإلنتاجطبیعة المنتجعدد العمالاسم المؤسسةطبیعة المؤسسة

طن443978الخزف الصحي445وحدة الخزف الصحيالمؤسسات الوطنیة

طن17369معالجة الكاولین118الجزائر للكاولین

وحدة771144الورق+الكراس16مؤسسة كراس الشرقالمؤسسات الصغیرة 
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م بوزكري     .أ.ذ.شو المتوسطة
و إخوانھ

3م9100الحصى8

و الرمل      .ش.ذ.ش
و المناجم

3م4880الحصى8

3م7500الحصى7مؤسسة براھیم حسین

3م10345الحصى7بن براھیم حسین

وحدة731450أنواع الجلود131مدبغة خنیفر مسعود

8740المجموع

معالجة الطالب+ 117.116بورورو أمال ، مرجع سابق ، ص : المصدر 

باإلضافة إلى ھذا ھناك آفاق صناعیة كبیرة جدا في بلدیة المیلیة خاصة المنطقة الصناعیة 
.بالرة خاصة مصنع تركیب الھیاكل الحدیدة 

ھذا ما سیؤدي إلى تطور القطاعات األخرى خاصة في مجال التجارة و الخدمات     
.و المواصالت و بالتالي زیادة الضغط على الطرقات و زیادة الحاجة إلیھا 

:]11[السیاحة في بلدیة المیلیة -3

إمكانیات سیاحیة ضخمة خاصة السیاحة الشاطئیة في منطقة التوسع ةتمتلك بلدیة المیلی

بواد الزھور و ھي منطقة مفتوحة لالستثمارات األجنبیة  إضافة إلى السیاحة الجبلیةیاحيالس

.من إجمالي مساحة البلدیة %59.69و الغابیة كون المساحة الغابیة تحتل 

: دراسة المنظومة التجاریة في مدینة المیلیة -4

. المنطقة المركزیة ، و الضاحیة : قمنا في البدایة بتنطیق المجال إلى منطقتین رئیسیتین 

:المنطقة المركزیة ھي -

منطقة ذات تركز تجاري كبیر و في نفس الوقت تشكل مركزیة تاریخیة و إداریة كونھا تحتوي 
زیة إداریة حیث تتركز في ھذه على النواة األولى لمدینة المیلیة باإلضافة إلى احتاللھا مرك

.المنطقة أغلبیة التجھیزات اإلداریة و األمنیة 

حدود ( المنطقة المحیطة بالمنطقة المركزیة و تمتد إلى غایة حدود المدینة   :  الضاحیة ھي-
.04، كما توضحھ الخریطة رقم ) النسیج العمراني 

PDAU D'EL MILLIA 11
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: محل تجاري على اختالف نمط التجارة 1546و انطالقا من التحقیق المیداني تم إحصاء 
: تتوزع حسب كل قطاع  كما یلي . إلخ  ... تجارة صافیة ، تجارة خدماتیة ، تجارة حرفیة 

المنطقة 
المركزیة

69%

الضاحیة
31%

دائرة نسبیة لتوزیع النشاط التجاري : 06الشكل رقم 
حسب القطاع

2017من انجاز الطالب اعتمادا على نتائج التحقیق المیداني : المصدر
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من إجمالي %68.63محل تجاري داخل المنطقة المركزیة بنسبة 1061حیث تم إحصاء 
محل في الضاحیة أي بنسبة 485و في المقابل تم إحصاء یة في مدینة المیلیة ، المحالت التجار

.من إجمالي المحالت التجاریة الموجودة في مدینة المیلیة 31.37%

: أنماط التجارة المنتشرة في المنطقة المركزیة -4-1

نالحظ من خالل ھذه الدائرة النسبیة المبنیة على نتائج التحقیق المیداني أن أكبر أنواع التجارة 
تلیھا تجارة المواد الغذائیة بنسبة %36المنتشرة في المنطقة المركزیة ھي تجارة المالبس بنسبة 

.%1ھا ذیل الترتیب تأتي تجارة مواد البناء و قطع الغیار بنسبة متساویة قدرو في10%

المالبس
36%

األدوات الكھرومنزلیة
الصیدلیات2%

2%

الدھب
6%

الخردوات
6%

خدمات + االعالم اآللي 
خدمات ھاتفیة + مكتبیة 

10%

المطاعم
6%

المقاھي 
3%

المواد الغدائیة
13%

مواد البناء
1%

قطع الغیار
1%

التجارة الحرفیة
2%

أخرى
12%

دائرة نسبیة لنوعیة التجارة الموجودة في المنطقة : 07الشكل رقم 
المركزیة

2017اعتمادا على نتائج التحقیق المیداني من انجاز الطالب: المصدر 
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:التجارة المنتشرة في الضاحیة ماطأن-4-2

من خالل الدائرة النسبیة التي تمثل أنواع التجارة المنتشرة في الضاحیة نالحظ أن أكبر نوع 
، أما النشاط التجاري المتمثل في بیع %25منتشر للتجارة ھي تجارة المواد الغذائیة بنسبة 

.الذھب فیحتل ذیل الترتیب بمحلین تجاریین 

V. دراسة شبكة نقل المسافرین :

تعتبر مدینة المیلیة نقطة عبور بین مختلف الوالیات المحیطة بھا ، و نجد في بلدیة المیلیة العدید 
من أنماط النقل ، منھا النقل الحضري ، النقل الریفي و تعتبر نقطة مرور بالنسبة لمجموعة من 

:  خطوط النقل الوالئي ، و في الجدول التالي تفصیل لشبكة النقل العمومي للمسافرین 

.جدول تفصیلي لشبكة نقل المسافرین : 04الجدول رقم 

) مسافر(طاقة االستیعاب عدد الحافالت الخط المستغل

النقل 
الحضري

301100المستشفى-حي المریجة 

9315المستشفى-فیفري 18حي 

4156حي منقوش-المحطة 

النقل الریفي 
ومابین 

641920جیجل-المیلیة 

24840سیدي معروف-المیلیة 

المالبس
8%

األدوات الكھرومنزلیة
2%

الصیدلیات
3%

الدھب
0%

الخردوات
6%

خدمات + االعالم اآللي 
خدمات ھاتفیة + مكتبیة 

7%

المطاعم
6%

المقاھي 
المواد الغدائیة5%

25%
مواد البناء

3%

قطع الغیار
12%

التجارة الحرفیة
2%

أخرى
21%

دائرة نسبیة ألنواع التجارة المنتشرة في الضاحیة08: الشكل رقم 

2017من انجاز الطالب اعتمادا على نتائج التحقیق المیداني : المصدر 
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24840بلغیموز-المیلیة البلدیات

17595غبالة -المیلیة 

17595أقوف-المیلیة 

383بوشارف-المیلیة 

354السطارة -المیلیة 

15450أوالد یحي-المیلیة 

7210أشبو-المیلیة 

21273بولعابة-تالفت -المیلیة 

20700تابریحت-المیلیة 

13455أوالد علي-المیلیة 

14490تانفدور-المیلیة 

15525أوالد عربي-المیلیة 

496الشرفة-المیلیة 

253مشاط-المیلیة 

484المصیف-المیلیة 

372أوالد بوزید-المیلیة 

4172بو الصفصاف-المیلیة 

3127الصالحأوالد-المیلیة 

النقل الوالئي

مابین ( 
)الوالیات 

33990قسنطینة-المیلیة 

275عنابة-المیلیة 

32885)سكیكدة(عین قشرة -المیلیة 

6324الجزائر-المیلیة 

39312479خط27المجموع

اعتمادا على نتائج التحقیق المیدانيمن انجاز الطالب: المصدر 
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من خالل الجدول یتضح أن مدینة المیلیة ھي مركز انطالق و إیاب عدد ھام من خطوط نقل 
12479حافلة بطاقة استیعاب 393خط تشتغل بھ 27المسافرین ، حیث بلغ عدد الخطوط 

ا ما یعكس قیمة الجدب الكبیر لمدینة المیلیة على إقلیمھا           مسافر في الرحلة الواحدة ، و ھذ
و األقالیم المجاورة لھا ، و تتضح أیضا قیمة التأثیر الكبیر للحافالت على الطریق حیث تعتبر 

. ھي الوزن الثقیل المرخص لھ بدخول المدینة ، مع عدم وجود مسالك خاصة بھذه الطرق 

: خالصة الفصل 

ل ھذا الفصل وقفنا على الدور المھم الذي تلعبھ بلدیة و مدینة المیلیة على من خال
نقطة عبور ، و تتمتع مالصعید اإلقلیمي ، فھي تحتل موقع استراتیجي باعتبارھا 

بإمكانیات ضخمة خاصة في الجانب السیاحي و المتمثلة في السیاحة الجبلیة و الغابیة 
التوسع السیاحي بواد الزھور زیادة عن و كذلك السیاحة الشاطئیة في منطقة 

األراضي الزراعیة و الثروة المائیة في القطاع الفالحي ، زیادة عن البنیة الصناعیة 
الھامة و المتمثلة في المنطقة الصناعیة ببالرة و كذلك مركز استخراج الرمال 

بطریقة           كل ھذا یسھم،مغرافي الذي تلعبھ لدیالحمراء بواد الزھور ، و كذا الثقل ا
أو بأخرى في الدفع بعجلة التنمیة في المنطقة ، إذا ما استغلت ھذه اإلمكانیات 

و من ھنا نقول بأن الدفع بعجلة التنمیة یتطلب انجاز بنیة تحتیة . االستغالل األمثل 
.   و تھیئة الطرق الموجود بطریقة تجعلھا تواكب التطور الحاصلھامة خاصة الطرق



تشخیص شبكة الطرق : الفصل الثاني 
لمدینة المیلیة

مقدمة الفصل

I.البروتوكول العملي
II.تحلیل شبكة الطرق داخل المنطقة المركزیة

III.ق داخل الضاحیةرتحلیل شبكة الط

خالصة الفصل
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: مقدمة الفصل

یعتبر تشخیص شبكة الطرق ضرورة و حتمیة و قاعدة أساسیة في موضوع بحثنا 
ھذا ، و ھذا من جل تحدید النقائص الموجودة في ھذه الطرق من أجل تسھیل اقتراح 

.عملیة التھیئة المناسبة و برھنة ضرورتھا و حتمیتھا 

حیث سنقوم في ھذا الفصل بإعداد تشخیص عام للطرق الرئیسیة و ھذا حسب 
بروتوكول عملي واضح و بسیط  حیث سنقوم بتحدید الطرق الرئیسیة و تحدید نقاط 

طول الطریق (رفع المالحظات و القیاسات علیھا  ، ثم سنقوم برفع مختلف القیاسات 
الظاھریة لھذه ةعلى الحالة الفیزیائیو كذلك التعرف)  و عرضھ  و حجم السیر فیھ

.الطرق و طبیعة التجارة المنتشرة فیھا 

I. البروتوكول العملي :

: المنھجیة -1

) .05الخریطة رقم ( تحدید مجال الدراسة - 1-1

: تحدید نقاط رفع القیاسات و المالحظات ، بحیث - 1-2

 نقاط  10: الطریق الرئیسي األول.
 نقاط 9: الثاني الطریق الرئیسي.
 نقاط 4: الطریق الرئیسي الثالث.
 نقاط 5: الطریق الرئیسي الرابع.
 نقاط 3: الطریق الرئیسي الخامس.

.رفع القیاسات -1-3

.حساب عدد المركبات المارة - 1-4

: المالحظات - 1-5

 مكونات الطریق.
 حالة الطریق.
 عدد اتجاھات السیر في الطریق.
 عدم وجود الرصیف و مكوناتھ و حالتھ إن وجد وجود أو.
 وجود أو عدم وجود الجزیرة الفاصلة بین مسارب الطریق.
 شبكة تصریف المیاه و حالتھا إن وجدت.
 وجود أو غیاب اإلنارة العمومیة.
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 طبیعة التجارة المنتشرة حول الطریق.

: الوسائل المستعملة -2

، كامیرا رقلم ، كراس ، جھاز دیكا مت: ھي أدوات بسیطة و في متناول الجمیع  تتمثل في 
.رقمیة 
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II. المنطقة المركزیة داخلتحلیل شبكة الطرق :

:) ساحة الشھداء ( مركز المدینة .1

المیلیةحیث تعتبر ساحة الشھداء مركز للمدینة و ھي النواة األولى التي تشكلت فیھا مدینة 
البنك الجزائري الخارجي : و منھا بدأ التوسع و ھي محاطة بمجموعة ھامة من التجھیزات مثل 

مركز األمن وبنك الفالحة و التنمیة الریفیة  ، قباضة الضرائب ، مصلحة الحالة المدنیة 
افة إلى ھذا و منھا تنطلق جمیع الطرق الرئیسیة التي سنقوم بدراستھا ، إض. إلخ ... الحضري 

فھي تحتوي على موقفین لحافالت النقل الحضري ، و مجموعة من المحالت التجاریة باإلضافة 
، و الشيء المالحظ في مركز المدینة ھو غیاب ممرات الراجلین و إلى وجود محطة للخدمات 

.اختالط حركة المشاة بحركة السیارات 
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بالمدخل الذي یربط مركز المدینة 01دراسة و تشخیص الطریق الرئیسي رقم .2
) : اتجاه قسنطینة ( الجنوبي الغربي لمدینة المیلیة 

ینقسم ھذا كم داخل المنطقة المركزیة ، بحیث1.1منھا كم2.75یبلغ طول ھذا الطریق حوالي 
المنطقة المركزیة إلى أربعة أجزاء رئیسیة و ھذا حسب تغیر الخصائص الطریق داخل 

، باإلضافة ) السیر في اتجاه واحد أو في اتجاھین (في الطریق الجیومتریة و عدد اتجاھات السیر
.   إلى وجود أربعة تقاطعات ھامة في ھذا الطریق و ابتداء منھا تتغیر مختلف الخصائص 

لساحة صورة : 01صورة رقم 
)المدینة مركز( الشھداء 

2017-من التقاط الطالب-
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Pk0.06-Pk0: األول الجزء-1.2

01الرئیسي رقم مقطع عرضي للجزء األول من الطریق: 10الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -

01الرئیسي رقم من الطریقاألولء زصورة للج: 02صورة رقم 
2017-من التقاط الطالب-
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: و الجدول التالي یقدم وصف عام لھذا الجزء من الطریق 
01جدول یقدم وصف عام للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم : 05الجدول رقم 

الطالب: المصدر 
: مالحظة 

 حواجز فصل حركة المشاة عن حركة السیارات ، ممرات : تجھیزات السالمة ھي
.إلخ ...الراجلین ، قنوات تصریف میاه األمطار ، الممھالت 

 إلى غایة الساعة 10:00المرور في ساعة الذروة من الساعة تم حساب حجم حركة
یوم الثالثاء ، حیث تشھد مدینة المیلیة في ھذه الساعة أكبر حجم لحركة المرور 11:00

.بسبب انصراف المواطنین من السوق األسبوعي 
 ھي جمیع مركبات الوزن الخفیف منھا السیارات و الشاحنات : نوعیة المركبات

كغ ، باإلضافة إلى حافالت نقل المسافرین                 3500تي ال یتجاوز وزنھا الصغیرة ال
. و التي تعتبر ھي مركبات الوزن الثقیل المسموح لھا بدخول المدینة 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk 0.06 - Pk

0
.متوسطةطریق واسع و في حالة -م9.45م 60

.حركة السیارات في اتجاھین -
رصیف واسع في كلتا الجھتین ، أرصفة -

.مبلطة و في حالة جیدة 
انتشار النشاطات التجاریة على قارعتي -

مكتبة ، محلین لبیع المالبس : الطریق مثل 
. إلخ...، محل لبیع األدوات الكھرومنزلیة

العمومیة و  تجھیزات  غیاب تام لإلنارة -
.السالمة 

. غیاب تجھیزات تصریف میاه األمطار -
. مركبة في الساعة 750حجم السیر -
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Pk 0.34-Pk 0.06: القسم الثاني -2.2

من الطریق الثانيء زصورة للج: 03صورة رقم 
2017-من التقاط الطالب-

01الرئیسي رقم مقطع عرضي للجزء الثاني من الطریق: 11الشكل رقم 
2017- من إنجاز الطالب -
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:و الجدول التالي یقدم وصف عام لھذا الجزء من الطریق 
01جدول یقدم وصف عام للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم : 06الجدول رقم 

الطالب: المصدر 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk0.34-
Pk0.06

.طریق واسع و في حالة متوسطة  -م14م 283
.حركة السیارات في اتجاه واحد -
رصیف واسع في كلتا الجھتین ، أرصفة -

.مبلطة و في حالة جیدة 
انتشار النشاطات التجاریة على قارعتي -

خاصة بیع المالبس و المواد ( الطریق 
)الغذائیة 

. غیاب تجھیزات  السالمة -
وجود لألشجار في األرصفة على كلتا -

.الجھتین من الطریق 
. غیاب تجھیزات تصریف میاه األمطار -
. مركبة في الساعة 600حجم السیر -
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Pk 0.5القسم الثالث -3.2 - Pk 0.34 :

: و الجدول التالي یقدم وصف عام لھذا الجزء من الطریق 

01الرئیسي رقم ء الثالث من الطریقزللجصورة : 04صورة رقم 
2017-من التقاط الطالب-

01مقطع عرضي للجزء الثالث من الطریق الرئیسي رقم : 12الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -
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01جدول یقدم وصف عام للجزء الثالث من الطریق الرئیسي رقم : 07الجدول رقم 

الطالب: المصدر 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk 0.5- Pk

0.34
.طریق واسع و في حالة جیدة  -م17.4م 160

.حركة السیارات في اتجاھین -
رصیف واسع في كلتا الجھتین ، أرصفة -

.جیدة مبلطة و في حالة 
انتشار مجموعة ھامة من التجھیزات -

: اإلداریة على جانبي الطریق ، مثل 
البرید المركزي ، مقر البلدیة ، الوكالة 

.التجاریة التصاالت الجزائر
وجود اإلنارة العمومیة وغیاب تجھیزات -

السالمة مع و جود لألشجار في الرصیف 
.األیمن للطریق 

. األمطار غیاب تجھیزات تصریف میاه -
. مركبة في الساعة 912حجم السیر -
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Pk:الرابع الجزء-4.2 1.1 - Pk 0.5

مقطع عرضي للجزء الرابع من الطریق : 13الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -01الرئیسي رقم 

01الرئیسي رقم من الطریقالثانيء زصورة للج: 05صورة رقم 
2017-من التقاط الطالب-
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:و الجدول التالي یقدم وصف عام لھذا الجزء من الطریق 

01عام للجزء الرابع من الطریق الرئیسي رقم جدول یقدم وصف: 08الجدول رقم 

الطالب: المصدر 

: أھم التقاطعات في ھذا الطریق -2-5

تقاطعات تتغیر بعدھا 3تقاطعات رئیسیة ھامة منھا 4یحتوي ھذا الطریق على 
.خصائص الطریق و تقاطع واحد ال تتغیر بعده خصائص الطریق 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk 1.1 - Pk

0.5
19.36م 600

م
.طریق واسع و في حالة جیدة  -
حركة السیارات في اتجاھین مع وجود -

.الجزیرة الفاصلة بین االتجاھین 
رصیف واسع في كلتا الجھتین ، أرصفة -

.حالة جیدة مبلطة و في 
األنشطة انتشار مجموعة ھامة من-

.التجاریة خاصة بیع المالبس 
وجود اإلنارة العمومیة و غیاب -

تجھیزات السالمة مع و جود لألشجار في 
.الرصیف األیمن للطریق 

. غیاب تجھیزات تصریف میاه األمطار -
. مركبة في الساعة 912حجم السیر -
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: التقاطع األول - 2-5-1

داخل 01و ھو أول تقاطع یفصل بین الجزء األول و الثاني من الطریق الرئیسي رقم 
المنطقة المركزیة حیث یزداد عرض الطریق بعد ھذا التقاطع و یتحول السیر من السیر في 

:اتجاھین إلى السیر في اتجاه واحد ، كما یوضحھ الرسم التخطیطي التالي 

داخل 01ي للتقاطع األول في الطریق الرئیسي رقم رسم تخطیط: 14الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -المنطقة المركزیة 
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: التقاطع الثاني -2-5-2

و الجزء الثالث منھ ، 01یفصل ھذا التقاطع بین الجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم 
حیث بعد ھذا التقاطع تتغیر أبعاد الطریق  ، و یتحول السیر من اتجاه واحد إلى اتجاھین ، و 

: ھو كما یوضحھ الرسم التخطیطي التالي 

داخل 01الطریق الرئیسي رقم للتقاطع الثاني فييرسم تخطیط: 15الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -المنطقة المركزیة  
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: التقاطع الثالث - 2-5-3

، حیث ال تتغیر خصائص 01یقع ھذا التقاطع ضمن الجزء الرابع من الطریق الرئیسي رقم 
: و ھو مبین في الرسم التخطیطي التالي . الطریق بعد ھذا التقاطع 

داخل 01للتقاطع الثالث في  الطریق الرئیسي رقم يرسم تخطیط: 16الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -المنطقة المركزیة  
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: التقاطع الرابع -2-5-4

الجزء الذي یقع 01یعتبر ھذا التقاطع نقطة الفصل بین جزأي الطریق الرئیسي رقم 
داخل المنطقة المركزیة و الجزء الذي یقع ضمن مجال الضاحیة ، حیث بعد ھذا التقاطع 

: تتغیر أبعاد الطریق ، و ھو موضح بالرسم التخطیطي التالي 

داخل 01للتقاطع الرابع في  الطریق الرئیسي رقم يرسم تخطیط: 17الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -المنطقة المركزیة  
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الرابط بین مركز المدینة و المدخل الشمالي 2تحلیل الطریق الرئیسي رقم .3
) : اتجاه جیجل ( الغربي للمدینة 

كم ، حیث یربط ھذا الطریق بین 1.02یبلغ طول ھذا الطریق داخل المنطقة المركزیة حوالي 
ینقسم و . المركزیة ةنوفمبر داخل المنطق01مركز المدینة و محطة المسافرین مرورا شارع 

أقسام رئیسیة و ھذا حسب تغیر مختلف الخصائص الجیومتریة  و مختلف 5ھذا الطریق إلى 
.لطریق مكونات ا

PK 0-PK 0.01: الجزء األول - 3.1

2مقطع عرضي للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم 18الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -

ء زصورة للج: 06صورة رقم 
01الرئیسي رقم من الطریقالثاني
2017-من التقاط الطالب-
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:لھذا الجزء من الطریق و الجدول التالي یقدم وصف عام 

02جدول یقدم وصف عام للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم : 09الجدول رقم 

الطالب: المصدر 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk 0.01 - Pk 01011.4م

م
.طریق واسع و في حالة جیدة -
.حركة السیارات في اتجاھین -
رصیف واسع في الجھة الیمنى و ضیق -

.ما في الجھة الیسرى نوعا 
. غیاب قنوات  تصریف میاه األمطار -
. مركبات في الساعة 1410حجم السیر -
.غیاب مواقف السیارات -
حركة السیر بطیئة بسبب وجود حواجز -

.مقر األمن الحضري
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Pk: الجزء الثاني من الطریق -2.3 0.45- Pk0.01

: و الجدول التالي یقدم وصف عام لھذا الجزء من الطریق 

2مقطع عرضي للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم : 19الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -

02الرئیسي رقممن الطریقالثانيء زصورة للج: 07صورة رقم 
2017-من التقاط الطالب-
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02جدول یقدم وصف عام للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم : 10الجدول رقم 

الطالب: المصدر 

Pk: الجزء الثالث من الطریق -3.3 0.55-Pk 0.45

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk0.45- Pk0.01450

م
12.5

م
.طریق واسع و في حالة جیدة -
.حركة السیارات في اتجاھین -
رصیف واسع في كلتا الجھتین ، -

.أرصفة مبلطة و في حالة جیدة 
انتشار مجموعة ھامة من األنشطة -

. أھمھا تجارة األثاث المنزليالتجاریة
. وجود قناة  تصریف میاه األمطار  -
.مركبات في الساعة1410حجم السیر -
.غیاب مواقف السیارات -

مقطع عرضي للجزء الثالث من الطریق : 20الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -02الرئیسي رقم 

02للجزء الثالث من الطریق الرئیسي رقمصورة : 08صورة رقم 
2017-من التقاط الطالب -
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:و الجدول التالي یقدم وصف عام لھذا الجزء من الطریق 

.02الثالث من الطریق الرئیسي رقم جدول یقدم وصف عام للجزء : 11الجدول رقم 

الطالب: المصدر 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk0.55-Pk 0.45105

م
16.3

م
.طریق واسع و في حالة جیدة -
.حركة السیارات في اتجاھین -
رصیف واسع في كلتا الجھتین ، -

.أرصفة مبلطة و في حالة جیدة 
انتشار مجموعة ھامة من األنشطة -

. التجاریة 
. غیاب قنوات تصریف میاه األمطار -
. مركبة في الساعة 1410حجم السیر -
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Pk: الجزء الرابع من الطریق  -4.3 0.83-Pk 0.55

من الرابع و الجدول التالي یقدم وصف عام للنتائج و المالحظات المتحصل علیھا في الجزء
: 02الطریق الرئیسي رقم 

02صورة للجزء الرابع من الطریق الرئیسي رقم: 09صورة رقم 
2017-من التقاط الطالب -

02مقطع عرضي للجزء الرابع من الطریق الرئیسي رقم : 21الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -
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02یقدم وصف عام للجزء الرابع من الطریق الرئیسي رقم جدول : 12الجدول رقم 

الطالب: المصدر 

Pk: الجزء الخامس من الطریق - 5.3 1.02-Pk 0.83

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk0.83-Pk 0.55276.26

م
14.7

م
.طریق واسع و في حالة جیدة -
.حركة السیارات في اتجاھین -
رصیف واسع في كلتا الجھتین ، أرصفة -

.مبلطة و في حالة جیدة 
انتشار مجموعة ھامة من األنشطة -

. التجاریة 
. غیاب قنوات تصریف میاه األمطار -
. مركبة في الساعة 1410حجم السیر -
.غیاب مواقف السیارات -

02صورة للجزء الخامس من الطریق الرئیسي رقم: 10صورة رقم 
2017-من التقاط الطالب -

موقف سیارات رصیفمسار السیارات

مقطع عرضي للجزء الخامس من الطریق : 22الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -02الرئیسي رقم 
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من الخامس للنتائج و المالحظات المتحصل علیھا في الجزءو الجدول التالي یقدم وصف عام 
: 02الطریق الرئیسي رقم 

02جدول یقدم وصف عام للجزء الخامس من الطریق الرئیسي رقم : 13الجدول رقم 

الطالب: المصدر 

: أھم التقاطعات في ھذا الطریق -3-6

یحتوي ھذا الطریق على ثالثة تقاطعات ھامة و انطالقا منھا تتغیر أبعاد الطریق ، و ھي 
: كالتالي 

:التقاطع األول - 3-6-1

، حیث          02یفصل ھذا التقاطع بین الجزء الثالث و الجزء الرابع من الطریق الرئیسي رقم 
:ھو موضح في الرسم التخطیطي التالي انطالقا من ھذا التقاطع تزداد أبعاد الطریق ، وو 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk 1.02-Pk

0.83
17.35م187.5

م
.طریق واسع و في حالة جیدة -
.السیارات في اتجاھین حركة -
حیث رصیف واسع في كلتا الجھتین ، -

الرصیف األیمن مبلط و في حالة جیدة             
.و الرصیف األیسر في حالة ردیئة 

وجود موقف للحافالت في الجانب -
األیسر من الطریق یؤدي إلى عرقلة حركة 

.المرور 
انتشار مجموعة ھامة من األنشطة -

. وق الیومي للخضر التجاریة كالس
وجود  بالوعات تصریف میاه األمطار -

لكنھا مسدودة مما یؤدي إلى تشكل برك 
. للمیاه في الطریق عند تساقط األمطار 

. مركبة في الساعة 1410حجم السیر -
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: التقاطع الثاني - 3-6-2

، بحیث 02یفصل ھذا التقاطع بین الجزء الرابع و الجزء الخامس من الطریق الرئیسي رقم 
: و ھو موضح بالرسم التخطیطي التالي . انطالقا من ھذا التقاطع تزداد أبعاد الطریق 

داخل 02للتقاطع األول في الطریق الرئیسي رقم يرسم تخطیط: 23الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -المنطقة المركزیة  

داخل 02للتقاطع الثاني في الطریق الرئیسي رقم يرسم تخطیط: 24الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -المنطقة المركزیة  
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: التقاطع الثالث -3-6-3

الجزء الذي یقع 02یعتبر ھذا التقاطع نقطة الفصل بین جزأي الطریق الرئیسي رقم 
داخل المنطقة المركزیة و الجزء الذي یقع ضمن مجال الضاحیة ، حیث بعد ھذا التقاطع 

: تتغیر أبعاد الطریق ، و ھو موضح بالرسم التخطیطي التالي 

داخل 02لث في الطریق الرئیسي رقم للتقاطع الثايرسم تخطیط: 25الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -المنطقة المركزیة  
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: الرابط بین مركز المدینة و أوالد عنان 3تحلیل الطریق الرئیسي رقم .4

مقطع عرضي للجزء من الطریق : 26الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -03الرئیسي رقم 

03صورة  من الطریق الرئیسي رقم: 11صورة رقم 
2017-من التقاط الطالب -
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: و یأتي تفصیل النتائج المتوصل إلیھا في الجدول التالي 

03جدول یقدم وصف عام للطریق الرئیسي رقم : 14الجدول رقم 

الطالب: المصدر 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk0.09 - Pk 09815.45م

م
طریق واسع و في حالة جیدة على طول -

م من ھذا الطریق في 28م و 70حوالي 
.حالة ردیئة 

.حركة السیارات في اتجاھین -
رصیف واسع في كلتا الجھتین ، أرصفة -

.مبلطة و في حالة جیدة 
انتشار مجموعة ھامة من األنشطة -

. التجاریة 
. وجود قناة  تصریف میاه األمطار -
. مركبات في الساعة 510سیر حجم ال-
.وجود موقف جانبي للسیارات -
حركة السیر بطیئة بسبب التوقف المعیق       -

.و تردي حالة الطریق 
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الرابط بین مركز المدینة و المدخل الشرقي 4تحلیل الطریق الرئیسي رقم .5
) : اتجاه والیة سكیكدة ( للمدینة 

و في ما م181یحتوي ھذا الطریق على جزء واحد داخل المنطقة المركزیة یبلغ طولھ حوالي 
.لي مقطع عرضي و جدول یقدم وصف عام لھذه الطریق 
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: و الجدول التالي یقدم وصف عام لھذا الطریق 

04صورة  من الطریق الرئیسي رقم: 12صورة رقم 
2017-من التقاط الطالب -

04رقم مقطع عرضي من الطریق الرئیسي 27الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب - 
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04جدول یقدم وصف عام للطریق الرئیسي رقم : 15الجدول رقم 

الطالب: المصدر 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk 0.18- Pk 0181 4 .13م

م
.طریق واسع و في حالة جیدة  -
حركة السیارات في اتجاھین -
رصیف واسع في كلتا الجھتین ، أرصفة -

.مبلطة و في حالة جیدة 
انتشار مجموعة ھامة من األنشطة -

.تجارة المواد الغذائیةالتجاریة خاصة 
وجود اإلنارة العمومیة و غیاب -

تجھیزات السالمة مع و جود لألشجار في 
.كال جھتي الرصیف 

. تصریف میاه األمطار غیاب تجھیزات-
. سیارة في الساعة 810حجم السیر -
حركة المرور بطیئة في اغلب األحیان -

.بسبب التوقف الجانبي المعیق 
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III. تحلیل شبكة الطرق في الضاحیة :

: داخل الضاحیة 01تحلیل الطریق الرئیسي رقم .1

داخل مجال الضاحیة إلى قسمین رئیسیین و یحتوي ھذا 01ینقسم الطریق الرئیسي رقم 
الطریق على تقاطعین ھامین ، حیث عند التقاطع األول ال تتغیر خصائص الطریق بعده ، بینما 

.تتغیر بعد التقاطع الثاني 

Pk: الجزء األول -1.1 1.84 - Pk1.1

:و في الجدول التالي وصف عام لھذا الجزء من الطریق 

-داخل الضاحیة  01األول من الطریق الرئیسي رقم صورة للجزء : 13صورة رقم 
2017-من التقاط الطالب 

01مقطع عرضي للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم 28الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -داخل الضاحیة   
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داخل 01وصف عام للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم جدول یقدم: 16الجدول رقم 
.الضاحیة 

الطالب: المصدر 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk1.84- Pk1.1740 25.45م

م
.طریق واسع و في حالة جیدة  -
حركة السیارات في اتجاھین ، مع وجود -

. الجزیرة الفاصلة بین المسربین 
، أرصفة رصیف واسع في كلتا الجھتین -

.مبلطة و في حالة جیدة 
یقع ھذا الطریق داخل السوق األسبوعي        -
إلخ ...و المواشي و المالبسسوق الخضر(

یوم الثالثاء و السوق األسبوعي للسیارات 
) .یوم الجمعة 

وجود اإلنارة العمومیة و غیاب -
.تجھیزات السالمة 

. غیاب تجھیزات تصریف میاه األمطار -
. مركبة في الساعة 1500حجم السیر -
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Pk: الجزء الثاني -2.1 2.75 - Pk1.84

الذي یربط المیلیة بوالیة قسنطینة  27و یتمثل في جزء صغیر جدا من الطریق الوطني رقم 
مركبة من 6000حیث یبلغ حجم السیر في ھذا الطریق حسب الوكالة الوطنیة للطرق السریعة 

.في الیوم 

حیث نالحظ أن ھذا الطریق في حالة جیدة و یعتبر طریق ضیق حیث السیر فیھ في اتجاھین 
و نالحظ أنھ یفتقر لإلنارة العمومیة و قنوات تصریف میاه األمطار ، باإلضافة إلى وجود مساحة 

. خاصة للتوقف على جانبي الطریق 

الضاحیة  داخل01من الطریق الرئیسي رقم الثانيصورة للجزء : 14صورة رقم 
2017-ن التقاط الطالب م-

01من الطریق الرئیسي رقم الثانيمقطع عرضي للجزء : 29الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب - داخل الضاحیة 
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: التقاطعات الموجودة في ھذا الطریق -1-3

كونھ حلقة الوصل بین ھذا الطریق     01یعتبر ھذا التقاطع أھم تقاطع في الطریق الرئیسي رقم 
، و انطالقا من ھذا التقاطع ننتقل من الطرق الحضریة إلى الطرق 27و الطریق الوطني رقم 

.یة الوطنیة أو الطریق السریع ، و یمثل ھذا التقاطع المدخل الجنوبي الغربي لمدینة المیل

للتقاطع الرئیسي في الطریق الرئیسي رقم يرسم تخطیط30الشكل رقم 
2017- من إنجاز الطالب -داخل مجال الضاحیة  01
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:داخل الضاحیة 02تحلیل الطریق الرئیسي رقم .2

Pk: الجزء األول -1.2 1.73- Pk1.02

داخل الضاحیة  02الرئیسي رقم صورة للجزء األول من الطریق : 15صورة رقم 
2017-من التقاط الطالب -

02ریق الرئیسي رقم مقطع عرضي للجزء األول من الط: 31الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -داخل الضاحیة
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:و في الجدول التالي تفصیل للنتائج المتوصل إلیھا فیما یخص ھذا الجزء من الطریق 

داخل 02جدول یقدم وصف عام للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم : 17رقم الجدول 
.الضاحیة 

الطالب: المصدر 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk1.73-Pk1.02740 24.72م

م
.طریق واسع و في حالة جیدة  -
حركة السیارات في اتجاھین ، مع وجود -

. الجزیرة الفاصلة بین المسربین 
في كلتا الجھتین ، أرصفة رصیف واسع-

.مبلطة و في حالة جیدة 
ینتشر على جانبي ھذا الطریق مجموعة -

ھامة من األنشطة التجاریة أھمھا بیع قطع 
.الغیار 

وجود اإلنارة العمومیة و غیاب -
.تجھیزات السالمة 

. غیاب تجھیزات تصریف میاه األمطار -
. مركبة في الساعة 1572حجم السیر -
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Pk: الجزء الثاني -2-2 2.43- Pk1.73

:تحصل علیھا فیما یخص ھذا الجزء و في الجدول التالي وصف عام للنتائج الم

داخل الضاحیة  02من الطریق الرئیسي رقم الثانيصورة للجزء: 16صورة رقم 
2017-من التقاط الطالب -

02من الطریق الرئیسي رقم الثانيمقطع عرضي للجزء : 32الشكل رقم  
2017-من إنجاز الطالب - داخل الضاحیة 
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داخل 02جدول یقدم وصف عام للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم : 18الجدول رقم 
.الضاحیة 

الطالب: المصدر 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk2.43-Pk1.73700 20.75م

م
.طریق واسع و في حالة جیدة  -
حركة السیارات في اتجاھین ، مع -

. وجود الجزیرة الفاصلة بین المسربین 
غیاب تام لإلنارة العمومیة و تجھیزات -

.السالمة 
.غیاب تجھیزات تصریف میاه األمطار-
. مركبة في الساعة 1572حجم السیر -
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: التقاطعات الموجودة في ھذا الطریق -2-3

یحتوي ھذا الطریق على ثالث تقاطعات ھامة متالحمة فیما بینھا ، حیث تشكل المدخل 
: الشمالي الغربي لمدینة المیلیة ، و الرسم التخطیطي التالي یوضح ھذه التقاطعات 

داخل مجال الضاحیة  02للتقاطع الرئیسي في الطریق الرئیسي رقم يرسم تخطیط: 33الشكل رقم 
ال

معالجة + PDAU D EL MILIA: لمصدر ا

2017الطالب 
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: داخل الضاحیة 03تحلیل الطریق الرئیسي رقم .3

:و ھي ینقسم ھذا الطریق إلى ثالثة أجزاء رئیسیة 

Pk: الجزء األول -3-1 0.75- Pk0.09

داخل الضاحیة  03من الطریق الرئیسي رقم األولصورة للجزء: 17صورة رقم
2017-من التقاط الطالب -

03من الطریق الرئیسي رقم األولمقطع عرضي للجزء : 34الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب - داخل الضاحیة
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المتحصل علیھا فیما یخص الجزء األول من الطریق جو في ما یلي جدول تفصیل للنتائ
: داخل الضاحیة 03الرئیسي رقم 

داخل 03جدول یقدم وصف عام للجزء األول من الطریق الرئیسي رقم : 19الجدول رقم 
.الضاحیة 

الطالب: المصدر 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk0.75-PK0.09655 11.8م

م
م و في 400طریق واسع و في حالة جیدة -

.م 155حالة سیئة على طول 
.حركة السیارات في اتجاھین -
وجود أرصفة واسعة مبلطة وفي حالة -

.جیدة 
وجود اإلنارة العمومیة و غیاب تجھیزات -

. السالمة 
. غیاب تجھیزات تصریف میاه األمطار -

.غیاب مواقف السیارات 
انتشار مجموعة من األنشطة التجاریة -

.أھمھا تجارة المواد الغذائیة 
. مركبات في الساعة 510حجم السیر -
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Pk: الجزء الثاني -3-2 1.07- Pk0.75

داخل الضاحیة  03من الطریق الرئیسي رقم الثانيصورة للجزء: 18صورة رقم
2017-من التقاط الطالب -

03من الطریق الرئیسي رقم الثانيمقطع عرضي للجزء : 35الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب - داخل الضاحیة
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: و في ما یلي جدول تفصیلي للنتائج المتحصل عبیھا فیما یخص ھذا الجزء من الطریق 

داخل 03جدول یقدم وصف عام للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم : 20الجدول رقم 
.الضاحیة 

الطالب: المصدر 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk1.07-PK0.75330

م 
.ضیق و في حالة ردیئة طریق -م8.6

.حركة السیارات في اتجاھین -
.وجود أرصفة ضیقة و في حالة ردیئة -
وجود نادر اإلنارة العمومیة و غیاب -

. تجھیزات السالمة 
. غیاب تجھیزات تصریف میاه األمطار -

.غیاب مواقف السیارات 
انتشار مجموعة من األنشطة التجاریة -

.أھمھا تجارة المواد الغذائیة 
. مركبات في الساعة 510حجم السیر -
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Pk: الجزء الثالث -3-3 2.77- Pk1.07

-داخل الضاحیة03من الطریق الرئیسي رقم الثالثصورة للجزء: 19صورة رقم
2017-من التقاط الطالب 

03من الطریق الرئیسي رقم الثالثمقطع عرضي للجزء : 36الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب - داخل الضاحیة
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: و فیما یلي جدول یقدم وصف عام لھذا الجزء من الطریق 

داخل 03جدول یقدم وصف عام للجزء الثالث من الطریق الرئیسي رقم :21الجدول رقم 
.الضاحیة 

الطالب : المصدر 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk 2.77- Pk1.071700

م 
.واسع و في حالة جیدة طریق -م7.5

.حركة السیارات في اتجاھین -
.غیاب تام لألرصفة -
. غیاب أجھزة اإلنارة العمومیة -
. وجود قناة لتصریف میاه األمطار -

.غیاب مواقف السیارات 
انتشار مجموعة من األنشطة -

التجاریة أھمھا تجارة المواد الغذائیة و 
مجموعة من األنشطة الحرفیة أھمھا 

.النجارة 
مركبات في 510حجم السیر -

. الساعة 
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: داخل الضاحیة 04تحلیل الطریق الرئیسي رقم .4

ینقسم الطریق الرئیسي رقم داخل الضاحیة إلى ثالث أجزاء رئیسیة ، و جاء ھذا التقسیم على 
.  أساس تغیر مختلف خصائص الطریق 

Pk: الجزء األول -4-1 0.38- Pk0.18

داخل الضاحیة  04من الطریق الرئیسي رقم األولصورة للجزء: 20صورة رقم
2017-من التقاط الطالب -

04من الطریق الرئیسي رقم األولمقطع عرضي للجزء : 37الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب - ة داخل الضاحی
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: و ھذا جدول تفصیلي یقدم وصف عام لھذا الجزء من الطریق 

داخل 04من الطریق الرئیسي رقم جدول یقدم وصف عام للجزء األول : 22الجدول رقم 
.الضاحیة 

الطالب : المصدر 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk0.38- Pk0.18200 واسع و في حالة ردیئة طریق -م12.7م.

.حركة السیارات في اتجاھین -
وجود أرصفة واسعة و في حالة -

.جیدة
. وجود نادر ألجھزة اإلنارة العمومیة -
وجود قناة لتصریف میاه األمطار -

و المالحظ أنھا غالبا تعاني من االنسداد 
. و ھي عكس میل الطریق 

.غیاب مواقف السیارات -
انتشار مجموعة من األنشطة الحرفیة -

أھمھا النجارة الخشب و األلمونیوم و 
بیع األثاث المنزلي و محل لبیع المواد 

.الغذائیة و مقھى 
مركبات في الساعة 810لسیر حجم ا-
 .



69

: الجزء الثاني .2.4

داخل الضاحیة  04من الطریق الرئیسي رقم الثانيصورة للجزء: 21صورة رقم
2017-من التقاط الطالب -

04من الطریق الرئیسي رقم الثانيمقطع عرضي للجزء : 38الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب - داخل الضاحیة 
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: و ھذا جدول تفصیلي یقدم وصف عام لھذا الجزء من الطریق 

داخل 4جدول یقدم وصف عام للجزء الثاني من الطریق الرئیسي رقم : 23الجدول رقم 
.الضاحیة 

الطالب : المصدر 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk 0.8- Pk0.38420 م

16.65
م

واسع و في حالة ردیئة على طریق -
م ، و في حالة جیدة على 100طول 
.م 320طول 

.حركة السیارات في اتجاھین -
وجود أرصفة واسعة  مبلطة و في حالة -

.جیدة 
. وجود نادر ألجھزة اإلنارة العمومیة -
وجود قناة لتصریف میاه األمطار -

ي القادمة من الجبل بینما نالحظ غیابھا ف
. الطریق 

.غیاب مواقف السیارات -
انتشار مجموعة من األنشطة التجاریة -

.تجارة الدقیق و أعالف الحیواناتأھمھا
.مركبات في الساعة810حجم السیر -
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Pk: الجزء الثالث -3.4 2.5- Pk0. 8

داخل الضاحیة  04من الطریق الرئیسي رقم الثالثصورة للجزء: 22صورة رقم
2017-من التقاط الطالب -

04من الطریق الرئیسي رقم الثالثمقطع عرضي للجزء : 39الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب - داخل الضاحیة
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: و ھذا جدول تفصیلي یقدم وصف عام لھذا الجزء من الطریق 

داخل 04جدول یقدم وصف عام للجزء الثالث من الطریق الرئیسي رقم : 24الجدول رقم 
.الضاحیة 

الطالب : المصدر 

:أھم التقاطعات الموجودة في ھذا الطریق -4.4

یضم ھذا الطریق تقاطعین ھامین داخل مجال الضاحیة و انطالقا من ھما تتغیر خصائص 
.مختلف أجزا الطریق 

: التقاطع األول . 1.4.4

داخل مجال 04یفصل ھذا التقاطع بین الجزء األول و الثاني من الطریق الرئیسي رقم 
: الضاحیة  ، و ھو موضح في الرسم التخطیطي التالي 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
Pk 2.5- Pk0. 81700

م 
12من 

م حتى 
م13.7

.واسع و في حالة جیدة طریق -
.حركة السیارات في اتجاھین -
وجود أرصفة واسعة  من اإلسمنت على -

م  و ھي في حالة جیدة 285طول 
.و غیابھا في باقي الطریق 

. وجود نادر ألجھزة اإلنارة العمومیة -
وجود قناة لتصریف میاه األمطار القادمة -

. من الجبل بینما نالحظ غیابھا في الطریق 
.غیاب مواقف السیارات -
عة من األنشطة الحرفیة انتشار مجمو-

على طول ھذا الطریق أھمھا إصالح 
ھیاكل السیارات 

. مركبات في الساعة 810حجم السیر -
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: التقاطع الثاني -2.4.4

داخل مجال الضاحیة ، و 04یفصل ھذا التقاطع بین الجزء الثاني و الثالث للطریق الرئیسي رقم 
: ھو موضح بالرسم التخطیطي التالي 

داخل مجال الضاحیة  04للتقاطع األول في الطریق الرئیسي رقم يرسم تخطیط: 40الشكل رقم 
الشكل رقم 

داخل 04للتقاطع الثاني في الطریق الرئیسي رقم يرسم تخطیط: 41الشكل رقم 
مجال الضاحیة 
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: 05تحلیل الطریق الرئیسي رقم .5

یقع جل ھذا الطریق داخل مجال الضاحیة ، حیت یعتبر حلقة الوصل بین الطریق الرئیسي 
.02و الطریق الرئیسي رقم 01رقم 

داخل الضاحیة 05صورة من الطریق الرئیسي رقم : 23صورة رقم
2017-من التقاط الطالب -

05مقطع عرضي من الطریق الرئیسي رقم : 42الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب - داخل الضاحیة 
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: و ھذا جدول تفصیلي یقدم وصف عام لھذا الجزء من الطریق 

05جدول یقدم وصف عام للطریق الرئیسي رقم : 25الجدول رقم 

الطالب: المصدر 

: خالصة الفصل 

من خالل دراستنا لھذا الفصل تبین لنا أن شبكة الطرق الرئیسیة المدروسة تعاني 
ب الطرق ، و كذالك غیاب قنوات تصریف المیاه في أغل: من عدة نقائص أھمھا 
و غیاب تجھیزات السالمة ، و كذلك غیاب ممرات الراجلین ندرة مواقف السیارات

.و ندرة وجود اإلنارة العمومیة 

و على العموم فإن جل الطرق الرئیسیة التي قمنا بدراستھا سواء في المنطقة 
. ة أو الضاحیة ھي طرق واسعة و في حالة من جیدة إلى متوسطلمركزیةا

و ھنا نجدد الضرورة الملحة للقیام بعملیة تھیئة ھذه الطرق وفق ما ھو متاح
و بطریقة تجعل شبكة الطرق قادرة على استیعاب حجم حركة المرور الكبیر 

و أیضا تھیئتھا بطریقة تجعلھا قادرة على تجنب خطر الفیضانات خاصة او تنظیمھ
.مع كمیة التساقط الكبیرة و االنحدارات الشدیدة في مدینة المیلیة 

الوصف العام  العرض الطول الطریق 
الطریق الرئیسي 

05رقم 
.واسع و في حالة جیدة طریق -م22.2م 670

.حركة السیارات في اتجاھین -
.مركبة في الساعة 1500حجم السیر -
.وجود أرصفة واسعة  -
. وجود أجھزة اإلنارة العمومیة -
.                   وجود قنوات تصریف المیاه -
.إمكانیة التوقف الجانبي للسیارات -
انتشار مجموعة من األنشطة التجاریة -

تجارة الجملة للمواد الغذائیة ، بیع : أھمھا 
مواد البناء     و بعض األنشطة الحرفیة 

مثل إصالح السیارات 
یقع ھذا الطریق ضمن نطاق السوق -

األسبوعي 
و تقع على جانبھ المحطة البریة لنقل -

.   المسافرین 



عملیات التھیئة : الفصل الثالث 
المقترحة لشبكة الطرق

مقدمة الفصل

I. عملیات التھیئة المقترحة لشبكة الطرق
الرئیسیة داخل المنطقة المركزیة 

II. عملیات التھیئة المقترحة لشبكة الطرق داخل
الضاحیة

خالصة الفصل
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: مقدمة الفصل 

نسعى من خالل ھذا الفصل إلى وضع الحلول لمجموع المشاكل المرفوعة على 
مستوى كل طریق و كل جزء من الطریق ، و ھذا بإعادة تھیئة ھذه الطرق بطریقة 

تجعلھا تساعد على تجنب ریقةتجعلھا قادرة على تحمل حجم المرور الكبیر ، و بط
بالمدینة خاصة خطر الفیضانات ، حیث سیكون تدخلنا مجموعة األخطار التي تحدق 

.على ھذه الطرقات وفق إمكانیات التھیئة المتاحة و المناسبة 

I. ساحة الشھداء ( التھیئة المقترحة لمركز المدینة : (

:  تتضح عملیة التھیئة المقترحة لمركز المدینة في الرسم التخطیطي المبین أدناه 
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حیث قمنا بوضع حل وفق ما ھو متاح لمشكلة توقف حافالت النقل الحضري وسط الطریق ، 
باإلضافة إلى إنشاء ممرات للراجلین ، مع فصل حركة الراجلین عن حركة المركبات باستخدام 

.أعمدة خاصة ، و ھذا لضمان أمن و سالمة المشاة 

II.طقة المركزیة التھیئة المقترحة لشبكة الطرق داخل المناتعملی :
I.01لطریق الرئیسي رقم عملیات التھیئة المقترحة ل :

:Pk0.06-Pk0عملیة التھیئة المقترحة للجزء األول . 1.1

حیث قمنا بتوسیع الطریق على حساب الرصیف األیمن ، و قمنا بخلق مجاري تصریف میاه 
.األمطار و كذلك توفیر أجھزة اإلنارة العمومیة 

:Pk 0.34-Pk 0.06عملیة التھیئة المقترح للجزء الثاني من الطریق . 2.1

: حیث في ھذا الطریق كان التدخل كالتالي 

o خلق مواقف خطیة للسیارات في كال جانبي الطریق كون السیر في الطریق ذو اتجاه
تجارة ( واحد ، و وجود مجموعة من األنشطة التجاریة الھامة على جانبي الطریق 

) المواد الغذائیة ، تجارة المالبس 
o1[.بین كل موقفین تم خلق شجرة و ھذا لتوفیر الظل و تلطیف الجو[

oف المیاه للوقایة من خطر الفیضانات خلق مجاري تصری .
o خلق ممرات الراجلین لحمایتھم من األخطار.

: و العملیة موضحة بالمقطع العرضي و المخطط اآلتیین 

1 Communauté de BORDEAUX , Guide de conception des espaces publics communautaire , France ,
2009

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة  للجزء األول من الطریق: 44الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -01الرئیسي رقم 
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مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة  للجزء الثاني من الطریق: 45الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -01الرئیسي رقم 

منظور  یبین عملیة التھیئة المقترحة  للجزء الثاني من الطریق: 47الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -01الرئیسي رقم 



79

Pk 0.5عملیة التھیئة المقترحة للجزء الثالث . 3.1 - Pk 0.34:

: حیث كانت عملیة التھیئة المقترحة كالتالي 

o توسیع األرصفة.
o الجزیرة الفاصلة بین االتجاھین خلق.
o خلق ممرات الراجلین و مساحات الراحة.
o خلق قنوات تصریف المیاه للوقایة من خطر الفیضانات.

: و العملیة موضح بالمقطع العرضي و المنظور التالیین 

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة  للجزء الثالث من الطریق: 48الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -01رقم الرئیسي 

منظور لعملیة التھیئة المقترحة  للجزء الثالث من : 49الشكل رقم 
2017- من إنجاز الطالب -01الرئیسي رقم الطریق
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:01عملیة التھیئة المقترحة للجزء الرابع من الطریق الرئیسي رقم -4.1

حیث في ما یخص ھذا الجزء من الطریق حافظنا على مظھره العام ، و قمنا في ما یخص 
:عملیة التھیئة لھذا الطریق ب 

o توسیع األرصفة.
o خلق مواقف جانبیة خطیة للسیارات ة ھذا لوجود األنشطة التجاریة خاصة تجارة

.المالبس 
o خلق مجاري تصریف میاه األمطار .

: و العملیة موضحة في المقطع العرضي التالي 

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة  للجزء الرابع من الطریق: 50الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -01الرئیسي رقم 



81

: 01ة المقترحة للتقاطع الثاني في الطریق الرئیسي رقم ئعملیة التھی. 2.4

: ما یلي مست عملیة التھیئة في ما یخص ھذا التقاطع  

 إنشاء ممرات الراجلین .
 إنشاء الممھالت للتقلیل من السرعة.
 تھیئة موقف الحافالت بطریقة تجعلھ غیر معیق لحركة المرور.
 یشترط فیھا استخدام نباتات قصیرة ال تحجب الرؤیة عند ( إنشاء مساحة خضراء

) .السائقین 
 تحویل حاجز االلتفاف الدوراني إلى نافورة.
 تحسین زوایا الدوران.

: و العملیة موضحة في المخطط التالي 

.في ما یخص التقاطعات األخرى یتم إنشاء ممرات الراجلین فقط 
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: 02عملیات التھیئة المقترحة للطریق الرئیسي رقم . 2

PK0-PK0.01: الجزء األول-1.2

: حیث قمنا في ھذا الطریق ب

o انجاز مجاري تصریف میاه األمطار.
o تزوید الطریق باإلنارة العمومیة.
o توسیع األرصفة على حساب تضییق الطریق و ھذا لكون الطریق واسع مقارنة مع

.األرصفة و حجم حركة المشاة الكبیرة 
o إزالة موقف السیارات الجانبي ألنھ یعیق حركة المرور.

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة  للجزء األول من الطریق: 52الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -02الرئیسي رقم 
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: PK0.01-PK0.45الجزء الثاني 2.2

: حیث قمنا في ھذا الطریق ب 

o إنجاز مجاري تصریف میاه األمطار.
o ن ب األیم ى الجان یارات عل ف للس از موق ق ، إنج اث ( للطری ع األث الت بی د مح تواج

)المنزلي 

PK0.45-PK0.55:الجزء الثالث-3.2

في ھذا الجزء من الطریق قمنا فقط بإنشاء مجاري تصریف میاه األمطار و حافظنا على 
.الطریق كما ھو 

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة  للجزء الثاني من الطریق: 53الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -02الرئیسي رقم 

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة  للجزء الثالث من الطریق: 54الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -02الرئیسي رقم 
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PK0.55-PK0.83: الجزء الرابع -4.2

: في ھذا الجزء قمنا ب 

o زیادة عرض الطریق علي حساب الرصیف األیسر ، و ھذا من أجل توفیر مساحة لخلق
.مساحات التوقف و تسھیل حركة المرور 

o  خلق مواقف جانبیة للسیارات.
o خلق مجاري تصریف میاه األمطار.

PK0.83-PK1.02: الجزء الخامس -5.2

: قمنا في ھذا الجزء بعمل التھیئة التالیة 

o ض وفیر بع نظم و ت ر م ائقین الغی ادي دوران الس رة لتف ة بجزی اھي الحرك ل اتج فص
.جمالیة على الطریق األشجار على متن الجزیة من أجل تلطیف الجو و إضفاء مسحة 

o وضع أعمدة اإلنارة العمومیة.
o إنشاء ممرات الراجلین لحمایة الراجلین و مستعملي السیارات في نفس الوقت.
o إلخ ... وظیفة جمالیة و بیئیة ( خلق مجموعة من األشجار(.
o تھیئة موقف الحافالت بشكل مناسب یمكننا من التخلص من عرقلة الحافالت المتوقفة

.افة الرصیف لحركة المرور على ح

: و العملیة موضحة في ما یلي 

من الطریقمقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة  للجزء الرابع: 55الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -02الرئیسي رقم 
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: 03عملیات التھیئة المقترحة للطریق الرئیسي رقم .3

.ننوه إلى إعادة تعبید الجزء المھترء منھ ، و یتم الحفاظ علیھ كما ھوفیما یخص ھذا الطریق 

منظور  یبین عملیة التھیئة المقترحة  للجزء الخامس من الطریق: 57الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -02الرئیسي رقم 
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: 04عملیات التھیئة المقترحة للطریق الرئیسي رقم . 4

: في ما یخص ھذا الطریق فسنقوم بالتدخل كما یلي 

o انجاز مجاري تصریف میاه األمطار.
oف السیارات لكال االتجاھین        خلق موقف سیارات وسطي و ھذا من أجل توفیر مواق

.2و  وجود مجموعة من األنشطة التجاریة أھمھا تجارة المواد الغذائیة 

: و العملیة موضحة فیما یلي 

2 Gérard Karsenty: Guide pratique des VRD et aménagement extérieur, Edition Eyrolles ,61Bd Saint-
Germain75240 Paris (France) , 2004 , P 175 .

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للطریق: 58الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -04الرئیسي رقم   
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II. عملیات التھیئة المقترحة لشبكة الطرق الواقعة في الضاحیة :
: 01الطریق الرئیسي رقم .1

PK1.1-PK1.84:الجزء األول -1.1

.في ھذا الجزء من الطریق قمنا بإنشاء مجاري تصریف میاه األمطار فقط 

PK1.84-PK2.75: الجزء الثاني -2.1

: لتھیئة التالیة في ھذا الجزء من الطریق اقترحنا عملیة ا

o إنشاء  مجاري تصریف میاه األمطار.
o توسیع الطریق و تحویلھ إلى طریق مزدوج من أجل القضاء على مشكل تعطل حركة

.المرور 
o           إنشاء جزیرة فاصلة بین االتجاھین من أجل منع الخروج إلى الطریق المعارض

.و تفادي الدوران الخطیر من اتجاه آلخر 
o أعمدة اإلنارة العمومیة إضافة.

: و العملیة موضحة في المقطع العرضي و المنظور اآلتیین 

من الطریق الثانيمقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء 59الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -01الرئیسي رقم 



88

: 02الطریق الرئیسي رقم . 2

PK1.02-PK1.73: الجزء األول -1.2

: في ھذا الجزء كانت عملیة التھیئة المقترحة كما یلي 

o إنشاء مواقف السیارات .
o توسیع الرصیف األیمن و تضییق الرصیف األیسر من أجل خلق مواقف السیارات و

.توسیع الجزیرة الوسطیة 
o خلق مجاري تصریف میاه األمطار.
o توفیر اإلنارة العمومیة.

:و العملیة موضحة في المقطع العرضي التالي 

الثاني من الطریقمنظور  یبین عملیة التھیئة المقترحة  للجزء: 60الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -01الرئیسي رقم 
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PK1.73-PK2.43:الجزء الثاني 2.2

: في ما یخص ھذا الجزء من الطریق كان التدخل كالتالي 

o إنشاء مجاري تصریف میاه األمطار.
o توفیر اإلنارة العمومیة.

: مثل ما ھو موضح في المقطع العرضي التالي 

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء األول من الطریق : 61الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -02الرئیسي رقم 

الثاني من الطریق مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء 62الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -02الرئیسي رقم 
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:عملیة التھیئة المقترحة لمفترق الطرق . 3.2
على مستوى 02قمنا في ما یخص مفترق الطرق الموجود في الطریق الرئیسي رقم 

الضاحیة بخلق جسر تستخدمھ المركبات القادم من جیجل من أجل الدخول إلى المدینة ، باإلضافة 
مع المحافظة على جمیع األبعاد . إلى تحویل مختلف الحواجز الموجودة إلى مساحات خضراء 

. كما ھي 
:العملیة موضحة في المخطط التالي و 
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: 03الطریق الرئیسي رقم . 3

PK0.09-PK0.75: الجزء األول -1.3

: عملیة التھیئة المقترحة لھذا الجزء من الطریق ھي 

o توفیر اإلنارة العمومیة.
o خلق مواقف السیارات على حساب الطریق ، بسبب الحاجة إلیھا جراء وجود مجموعة

.النشاطات التجاریة أھمھا بیع المواد الغذائیة من 

PK0.75-PK1.07: الجزء الثاني 2.3

:  في ھذا الجزء تقتصر عملیة التھیئة المقترحة على ما یلي 

o إنجاز شبكة تصریف میاه األمطار.
o توفیر اإلنارة العمومیة.

: و ھذا حسب ما ھو موضح في المقطع العرضي التالي 

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء األول من الطریق : 64الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -03الرئیسي رقم 
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PK1.07-PK2.77: الجزء الثالث . 3.3

: في ھذا الجزء من الطریق اقتصرت عملیة التھیئة على ما یلي 

o إنجاز رصیف على الجھة الیمنى للطریق.
o توفیر اإلنارة العمومیة.
oإنجاز مجرى جدید لتصریف میاه األمطار عوض المجرى القدیم ، حیث تم تغطیة

.المجرى القدیم و استخدامھ كرصیف 
o استخدام الممھالت للتخفیف من سرعة المركبات كون الطریق ضیق.

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء الثاني من الطریق : 65الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -03الرئیسي رقم 

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء الثالث من الطریق : 66الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -03الرئیسي رقم 
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: 04الطریق الرئیسي رقم . 4

PK0.18-PK0.38:األول الجزء . 1.4

: في ھذا الجزء كانت عملیة التھیئة كالتالي 

o وجود بعض األنشطة ( إنجاز مواقف خطیة للسیارات على الجھة الیسرى للطریق
)  .الحرفیة كنجارة األلمنیوم و تجارة المواد الغذائیة تترجم الحاجة إلى ھذا الموقف 

o إنجاز شبكة تصریف میاه األمطار.
o اإلنارة العمومیة توفیر.
o إنجاز ممر للراجلین أمام إكمالیة األمیر عبد القادر.
o إنجاز ممھالت قبل الوصول إلى إكمالیة األمیر عبد القادر من أجل التخفیف من سرعة

.المركبات 

مقطع عرضي لعملیة التھیئة المقترحة للجزء األول من الطریق: 67الشكل رقم 
2017-إنجاز الطالب من-04الرئیسي رقم   
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PK0.38-PK0.8:الجزء الثاني . 2.4

: فیما یخص ھذا الجزء من الطریق كانت عملیة التھیئة المقترحة كالتالي 

o إعادة تعبید الطریق.
o إنجاز مجاري تصریف میاه األمطار.
o في إنجاز مواقف للسیارات في كال جھتي الطریق بسبب وجود نشاط تجاري كبیر یتمثل

.تجارة الجملة للدقیق و األعالف 
o إنشاء جزیرة فاصلة بین اتجاھي حركة السیارات من أجل من الدوران و السیر

.العشوائي في االتجاه المعارض 
o توفیر اإلنارة العمومیة .
o استعمال الممھالت من أجل التخفیف من سرعة المركبات.

المقترحة للجزء الثاني من الطریقمقطع عرضي لعملیة التھیئة : 68الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -04الرئیسي رقم   

منظور لعملیة التھیئة المقترحة للجزء الثاني من الطریق: 69الشكل رقم 
2017-من إنجاز الطالب -04الرئیسي رقم   
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PK0.8-PK2.5: الجزء الثالث . 3.4

:عملیة التھیئة المقترحة في فیما یخص ھذا الجزء ، تتمثل 

o اتمام الرصیف حتى نھایة الطریق.
o انجاز قنوات تصریف میاه األمطار :

: عملیة التھیئة المقترحة للتقاطعات . 4.4

: التقاطع األول -1.4.4

: مست عملیة التھیئة المقترحة في ھذا التقاطع ما یلي 

o وضع ممھل للتقلیل من السرعة.
oت الراجلین إنشاء ممرا.

.  كما یعود سبب عدم تحسیننا لزاویة االنعطاف إلى كون المجال المحیط بھذا التقاطع مبني كلیا 

:التقاطع الثاني . 2.4.4

: مست عملیة التھیئة في ھذا التقاطع الجوانب التالیة 

o إنجاز ممرات الراجلین.
o إنجاز الممھالت للتقلیل من السرعة.
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: خالصة الفصل 

من خالل قیامنا بعملیات التھیئة المقترحة نكون قد وضعنا مجموعة من الحلول 
الممكن تجسیدھا فوق أرض الواقع و بأقل التكالیف ، حیث قمنا بإنشاء ممرات 
الراجلین و قنوات تصریف میاه األمطار ، و توفیر مساحات التوقف ، و توسیع 

اھمنا  في القضاء على مختلف المشاكل و بالتالي نكون قد س. إلخ ...بعض الطرق 
التي تتخبط فیھا شبكة الطرق بمدینة المیلیة مما یعني المساھمة في الدفع بعجلة 
التنمیة ، و جعل شبكة الطرق قادرة على مواكبة التطور الحاصل ، و المساھمة في 

. الحد من مجموع األخطار التي تحدق بالمدینة خاصة الفیضانات 
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:الخاتمة العامة 

تشخیص و إعادة تھیئة الطرق لمدینة - من خالل دراستنا لھذا الموضوع 
و اعتمادا على المنھجیة الموضوعة توصلنا إلى مدى أھمیة مدینة و بلدیة -المیلیة 

المیلیة على الصعید اإلقلیمي ، و ھذا كون مدینة المیلیة منطقة عبور شمال جنوب    
من خالل ما تتمتع بھ يلكبیرة في الجانب االقتصادو شمال شمال ، و كذلك األھمیة ا

من إمكانیات سیاحة كبیرة خاصة منطقة التوسع السیاحي بوادي الزھور ، و كذا 
البنیة الصناعیة الضخمة خاصة المنطقة الصناعیة بالرة ، و تتمتع مدینة المیلیة 

.محل 1546ي أیضا ببنیة تجاریة كبیرة حیث یبلغ عدد المحالت التجاریة فیھا حوال

و تعتبر شبكة الطرق القاعدة األساسیة التي تكسب مدینة المیلیة ھذه األھمیة  
غیاب قنوات تصریف میاه األمطار : حیث تعاني األخیرة من عدة نقائص ، أھمھا 

خاصة مع كمیة التساقط الكبیرة في المدینة ، غیاب مواقف السیارات ، تعطل حركة 
. الكبیر ، و كذلك ضیق ھذه الطرق في بعض األحیان المرور خاصة مع حجمھا

و قد سعینا من خالل دراستنا لھذا الموضوع اقتراح الحلول المناسبة لھذه 
المشاكل التي تتخبط فیھا شبكة الطرق في المدینة ، و ھذا باقتراح عملیات التھیئة 

إنجاز مواقف لكل طریق حسب خصائص و حسب إمكانیة التدخل علیھ ، حیث قمنا ب
السیارات و توسیع الطرق الضیقة و تجھیزھا ، و قمنا بإنشاء قنوات تصریف المیاه 

عند إعادة تھیئة قنوات تصریف المیاه یجب أن تكون العملیة مبنیة على " حیث 
أساس تصریف ھذه القنوات ألقص و أكبر كمیة للتساقط من أجل تفادي خطر 

فع بعجلة التنمیة في المدینة و إقلیمھا و جعل و ھذا من أجل الد. ]1["الفیضانات 
شبكة الطرق قادرة على استیعاب حجم حركة المرور الكبیر و تطوره مع الزمن ، و 
كذالك جعل مدینة المیلیة قادرة على مواجھة األخطار التي تحدق بھا خاصة خطر 

.الفیضانات 

1 Isabelle Roussel , la gestion de l'eau en ville ces aspects technique , écologique et
juridique , Finitirra ,XXVIII , 1995 p 59-72.
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: قائمة المراجع 

: المراجع باللغة العربیة . 1

: الكتب . أ

 األستاذ الدكتور محمد أزھر السماك ،  الدكتور أحمد حامد العبیدي ، األستاذ
جغرافیة النقل بین المنھجیة و التطبیق ، دار الیازوري : محمد ھاشم الحیالي 

.2011للنشر و التوزیع ، الطبعة العربیة ، عمان ، األردن ، 

: المذكرات . ب

 مدینة المیلیة عوامل الركود و آلیات التنمیة الحضریة ، :  بورورو أمال
مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في التھیئة العمرانیة ، كلیة علوم األرض     

.2011- 2010و الجغرافیا و التھیئة العمرانیة ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 
ة تخطیط النقل الحضري في إطار ضوابط التنمیة یوزیدي مسعودة ، سیاس

المستدامة ، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر ، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم 
.2011-2010التسییر ، جامعة فرحات عباس ، سطیف ، 

2. Bibliographie en français :

a. Les ouvrage :

 Centre d'Etude Sur Les Réseaux , Les Transports ,
L'Urbanisme et Les Constructions publiques , Accessibilité
de la voirie et des espaces publics , France , 2006 .
 Centre National d'Etude et Recherche Intégrées du
Bâtiment , Guide de mise en œuvre des travaux d' amélioration
urbain , Alger .
 Centre National d'Etude et Recherche Intégrées du
Bâtiment , Guide VRD aménagement des voiries et des aires de
stationnement , Alger .
 Communauté de BORDEAUX , Guide de conception des
espaces publics communautaire , France , 2009 .



99

 Gérard Karsenty: Guide pratique des VRD et
aménagement extérieur, Edition Eyrolles ,61Bd Saint-
Germain75240 Paris (France) , 2004.

b. Les mémoires :

 AMIROUCHE Toufik , Approche des espaces publics
urbains , cas de la ville nouvelle de ALI MENDJLi , mémoire de
magestaire Faculté des Science de la terre de la géographie et de
l'aménagement , MENTOURI constantine , 2012 .
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: الملحق 

یتضمن ھذا الملحق صور لمختلف التجھیزات المستعملة في عملیات التھیئة 
.المقترحة ، و معاییرھا 

: قناة تصریف المیاه . 1
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: ممر الراجلین . 2

avec :

 langueur de la bande 2.5 m
 largeur de la bande 0.5 m
 intrdistance 0.5 a 0.8 m
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: المواقف الخطیة للسیارات . 3

: مواقف الحافالت . 4
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: أماكن انتظار الحافالت . 4
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:الممھالت .5

: أعمدة فصل حركة المشاة عن السیارات . 6

la source des images : Communauté de BORDEAUX , Guide de
conception des espaces publics communautaire , France , 2009
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: الملخص

یعتبر تحلیل شبكة الطرق القاعدة األساسیة في عملیة تھیئتھا ، نظرا ألھمیة 
تطویر مدینة المیلیة و إقلیمھا في جمیع المیادین خاصة المیدان االقتصادي ، و كذلك 

2043مركبة للوزن الثقیل مع آفاق 8901حجم المرور الكبیر الذي یصل إلى 
.حسب الوكالة الوطنیة للطرق السریعة 

حیث تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل مجال المدینة و إقلیمھا ، من أجل تحدید 
العالقة بین مختلف العناصر الطبیعیة و البشریة و االقتصادیة و أثرھا على شبكة 

و من تم تحلیل شبكة . الطرق الرئیسیة لمدینة المیلیة التي اختیرت كمجال للدراسة 
لي مبني على مجموعة من المواصفات الطرق اعتمادا على بروتوكول عم

الجیومتریة و الجیومورفولوجیة التي تتمیز بھا الطرق ، و ھذا من أجل تحدید 
النقائص الموجودة ، و من تم اقتراح عملیات التھیئة المناسبة لكل طریق حسب 
اإلمكانیات المتاحة ، و بطریقة تجعلھ قادر على استیعاب حجم حركة المرور الكبیر  

ھم بطریقة أو بأخرى في حمایة المدینة من مجموع األخطار التي تحدق بھا و یسا
.خاصة الفیضانات 

المدینة    الطریق       االقتصاد      التحلیل      التھیئة:     الكلمات المفتاحیة 
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Summary :

The analysis of the network is considered as the essence of its trim , taking into
consideration the importance of EL MILIA city development and its suburbs in all
domains particularly the economic field as well as the size of traffic which includes
more than 8901 heavyweight vehicles during 2047 as the National Highways Agency
reported .

the main objective of this survey is to analyze the city and its suburbs in order to
determine the relation between the various elements either natural , human , or
economic and their impact on the main roads network in EL MILIA which has been
chosen as a model of the survey , and to analyze the roads network depend on an
operational protocol based mainly on a bunch of geometric and geomorphological
features which characterize the roads so as to pinpoint the existing flaws and then to
suggest the suitable remedy operations for each road according to the available
possibilities that enables it to assimilate the increasing size of traffic and to contribute
in a way or another in the city protection of the surrounding dangers especially flood .

key words :       City       Road      Analyze    Economic
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