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  عبدالرحيم محمد الشراح ثـــــاسم الباح

متطلبات التصميم الـداخلي السـتراحات الطـرق         ثــــعنوان البح
  السريعة وتطبيقها في منطقة الخليج العربي

  حلوان ةـــــــجامع
  الفنون التطبيقية  ةــــــــكلي
  صميم الداخلي شعبة التصميم الداخلي واألثاثالت م ــــــــقس

  )م١٩٩٠(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 إلقاء الضوء علـى مـشكلة       –ليه البحث   إالهدف الذي يصبو    تحدد  ي
 وحلها بالدراسات   –حيوية لدى عدد من الدول العربية في منطقة الخليج          

قدير معايير التصميم الداخلي التـي       تحقيقا إلى وضع وت    –العلمية والفنية   
  .يفتقر إليها المصمم عند معالجته لمشكلة استراحات الطرق السريعة

  
  منهج الدراسة

 الطرق السريعة المقامـة     استراحات ي عن المنهج الوصفي التحليل   -
حاليا والتعرف على أهم المشكالت التي تعاني منها هذه االسـتراحات فـي             

  .بيئتها
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 لدراسة تاريخ البيئـة والتطـورات الـسريعة         –خي  المنهج التاري  -
  .الحادثة

  استنتاجات الدراسة
يـه  ل والـذي خلـصت إ     ، أن التخطيط  السليم الستراحات الطرق السريعة       -

  :هي كالتالي يقوم على أسس ثابتة –الدراسة 
  . والمناظر الطبيعية من حلوها،الخصائص المناخية لموقع االستراحة •
 والمسافة بينها وبين الموقع العمراني الـذي    ،راحةالموقع الجغرافي لالست   •

  .ليهييسبقه والذي 
  .حجم وطاقة الحركة المرورية على الطريق •
  .المتطلبات األساسية والثانوية لجمهور المسافرين •
  .التقاليد والعادات الشائعة في البيئة •
  : المستوى الفندقي لالستراحة في ضوء ما هو متطلب-

  . شاليه-جـ     موتيل-ب   فندق -أ
 : م ١٠٠ بعد موقع اإلنشاء لالستراحة عن الطريق العـام بحـوالي مـن              -

 وما تتـضمنه مـن منـشآت    ،ويتوقف هذا على حجم االستراحة   . م٥٠٠
  .ومساحات خضراء

شـاليهات متفرقـة    " : تعدد مكونات االستراحة لعدد من المباني والوحدات       -
 باإلضافة على منشآت الخـدمات األساسـية والمرافـق العامـة            ،"مثال

 محطـات  – مراكز االتـصاالت  – محالت الخدمة  –المحالت التجارية   "
  ".الخ... الصيانة
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 ووضـوح ويـسر     ،تؤكد الدراسة ترابط التخطيط لجميع هذه العناصـر        •
  .الطرق والممرات بينها

سبة مثـل األحجـار     إبراز المؤشرات الجمالية باستخدام خامات بيئية منا       •
  .والصخور المتميزة

 والمـساحات   ، والزهـور  ، والنباتـات  ،إضافة عناصر التشجير للزينـة     •
 .الخضراء ونافورات المياه

ـ    •  – الصفـصاف    ٠ الكـافور    –الجازوارينـا   (ات  قوجود األشجار الباس
 ، يعمل علـى تقليـل ضوضـاء الطـرق         ،تحيط الموقع العام  ) رالصنوب

 . للرياح الشديدةتوكمصدرا

 ، شمولية التخطيط عامل حيوي في تحقيق التصميم السـتراحات الطـرق           -
 .وتوفير احتياجات جمهور المسافرين رواد االستراحة

 قريبة من الوحدات الـسكنية      –تخطيط مواقف السيارات الخاصة بالرواد       •
 .وفي نطاقها

 .تحديد مواقف خاصة للطوارئ في نطاق مركز االستقبال واالستعالمات •

داري المباشر ما بين قسم االستقبال واالستعالمات وبين جميع   االرتباط اإل  •
 .عناصر ووحدات االستراحة

 .إلخ...  حريق–إسعافات " توفير أجهزة وأدوات طوارئ األمن واألمان •


