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  الملخص
 إبراز قیمة اھتمام ھمیةأجاءت ھذه الدراسة لتوضح 
في المجاري  اإلرشادیةالدراسة في معرفة العالمات 

 المائیة البحریة للتعرف على الطرق التي تستخدم فیھا
لتحقیق الربط البصري بین مضمون  اإلرشادیةالعالمات 
ومعرفة تكوین الصورة البصریة،  اإلرشادیةالعالمات 

 في اإلرشادیةوالتعرف على أماكن وضع العالمات 
ي فالمجاري المائیة البحریة، لیساعد في تحقیق المعرفة 

وقانون المسافة في  ةالمعادالت الفیزیائیة والریاضی
یث رشادیة في المجاري المائیة البحریة، حالعالمات الإل

 اإلرشادیةثبتت الدراسة فھم متطلبات تصمیم العالمات أ
ن في المجاري المائیة، وذلك ما یوقع على الغرض الذي م

وكل ذلك  .جلھ نصمم الجسم بھذه الوظیفة التي یؤدیھاأ
یتوقف على البیئة التي توضع فیھ من خالل عالقة 

نیة األحجام وأشكالھا وتنسیقھا اإلیقاعي والعالقات اللو
التصمیم في ن اللون من العناصر المھمة إ إذودرجاتھا 

ً من لون آلخر یضفیھ على الھیئ ة یعطي انطباعاً مختلفا
   .المصممة

، المجاري اإلرشادیةالعالمات  :الكلمات المفتاحیة
  شارة.المائیة، اإلدراك البصري، اإل

Abstract 
This study came to clarify the importance 

of highlighting the value of knowing the 
guide signs in marine waterways, in order to 
identify ways in which guide signs are used to 
achieve a visual link between the content of 
the guiding signs and knowledge of the 
composition of the visual image. This helps in 
identifying the places of guideline placement 
in marine waterways to help in achieving 
knowledge in the physical and mathematical 
equations and the law of distance in the 
indicative signs in marine waterways. The 
study demonstrated the understanding of the 
requirements for designing indicative signs in 
waterways, which depends on the purpose for 
which we design the sign and the function it 
performs, and it all depends on the 
environment in which it is placed through the 
relationship of sizes, shapes, rhythmic 
coordination, and color relationships and 
degrees, as color is one of the important 
elements of design to give a different 
impression from one color to another, which 
it gives to the designed body. 

Keywords: Indicative signs, Waterways, 
Visual perception, Sign. 
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  مقدمة
ل ن المشاكدید میواجھ السائقون أثناء قیادتھم لمركباتھم على الطرقات المحلیّة والطرقات العامة الع
مل التي تح فتاتوالتحدّیات التي قد تھدد سالمتھم وأمنھم، لذا تضع مدیریات الطرق والمرور عدداً من الال

 یثح السائق ومن معھ من ركاب،تھدف إلى حفظ سالمة  على طول الطرق اإلرشادیةمختلف العالمات 

یره ریق وغإلى توصیل بعض المعلومات إلى السائق وغیره من المارة حول الط اإلرشادیةتھدف العالمات 
طلبھا لتي یامن األماكن المحیطة بھم، والتي من شأنھا أن تعرفھم على الخدمات اإلضافیّة واإلرشادات 

  الكثیر من ركاب المركبات خالل السفر.
ذه ا تأتي ھدةً موعا ؛على مجموعتین أساسیتین، وھما العالمات األساسیّة اإلرشادیةنیع العالمات یتم تص

تي ال رشادیةاإلت وتتمثل في العالما ،العالمات على شكل مستطیل أو مربع، والعالمات ذات األبعاد المختلفة
عاد ف أبوأحجامھا باختال وتختلف أبعاد ھذه العالمات .ل مختلفة ومتعددة لمستخدمي الطرقتقدم رسائ

 لحروفاومساحات الطرق التي توضع فیھا، باإلضافة إلى عدد الرسائل التي تقدمھا، كما یختلف عرض 
 المعاییربلتزم والرموز وطولھا بناًء على ذلك وعلى طریقة وضعھا على اللوحات، أما اإلنتاج والتصنیع فی

في  یةاإلرشاد ماتتستخدم العال، وومعاییر الطرق الدولیّة التي یتم تحدیدھا من قبل المدیریات العامة للطرق
 دودوالح دمات، وأماكن المستوطناتالنقاط التي یتم عرض األولویّات عندھا، باإلضافة إلى نقاط الخ

  والمعلومات الجغرافیّة. واالتجاھات ومعلومات المسافات
ت تشكل مجسماة وما تحتویھ من كتل وتعد البیئة غنیة بالھیئات ذات الدالالت واالستخدامات المتنوع

 لطبیعیة،البیئة حجامھا مع اختالف نوعیة الخامة المشكلة بھا أو منھا، وھذا ما یحصل في اأھیئات في نسب 
 ن قراراتملیھا المصمم تغییر تلك البیئة الطبیعیة من خالل ما یضیفھ إ یستطیعأما في البیئة الصناعیة ف

، زئیاً یاً أو جیر كلوقد یكون ھذا التغی ،م ما في البیئة العامة إلى نظام آخریضعھا حیز التنفیذ لتغییر نظا
میعھا ت، فجوكذلك یتم في نطاق األبعاد الثالثة كالتصمیم المعماري والتصمیم الصناعي وفي فنون النح

ما ئتھا، كیبضمن  یستطیع المصمم من خاللھا تغییر نظامھا الحقیقي أو العام وبناء نظام آخر بعالقات جدیدة
نیة لمسات ف مم منن جمیع األعمال ثنائیة األبعاد تشكل أعماالً ثالثیة األبعاد من خالل ما استخدمھ المصأ

لونیة ة والمدروسة موھماً بوجود بعد ثالثي من خالل اإلیحاءات المتنوعة التي تجسدھا القیمة الضوئی
نھ إل فالشك ي الصفات العامة والخاصة، أماوالتراكب والتداخل لألشكال والملمس، فالھیئة ھي التي تحو

كوین الت وذلك ،حتوي على الصفات الخاصة وعناصرھا المتعددة التي تبني ذلك الشكل المسمى بالتكوینی
اص التي الخو والشكل ھو مجموعة ،إذن لكل ھیئة ثالثیة األبعاد خصائص الشكل ؛عندما یكتمل یسمى الھیئة

 لىع تمدیعوالشكل  ،تتجمع الصفات الحسیة لتعطینا معنى شكل الشيء تجعل الشيء على ما ھو علیھ، اذ
حدد لتي تمجموع األجزاء وعالقتھا مع بعضھا والبعض اآلخر وبینھا وبین الفضاءات داخلھا وخارجھا ا

 لھیئة ھياینما ب لذلك الشيء أو الجسم، فالشكل إذن ھو الصیاغة األساسیة للجسم أو المادة، امتمیز اطابع
إنما وعم، والشكل ھو مجموعة من العناصر أدركت بمجموعھا، إذن فالھیئة ھي األ ،وم العام للشكلالمفھ

ألداء  یوجھھإدراك الشكل ھو بما تكسبھ حواسنا بمحیط العالم الخارجي، وھو ما ندركھ لیحدد سلوكنا ول
نظرة ئما التسبق داي ، وھیدرك األشیاء من خالل النظرة اإلجمالیة األولى لھا اإلنسانمعین أفضل ألن 

ا من ى موقعھمان علوإنما معناھا وشكلھا یتوقف ،فاألجزاء منفردة ومنعزلة عن بعضھا ال معنى لھا ؛التحلیلیة
ت حتى عالقابباقي األجزاء وعلى كیفیة انتظام الشكل وأجزائھ وبعد تحلیل الشكل یعاد ربطھا مع بعضھا 

ذا ھ، وھشكل بوصفھ وحدة واحدة خالل نظرة إجمالیة لوعندما یتم استیعاب ال ،تكون سھلة االستیعاب
 .الكلالشكل مع یتطابق مع ما تطرحھ نظریة الجشتالت التي تنطلق من منطلق إدراك 

ناصر یف بین عالتألویقوم المصمم بعملیات التحلیل والتركیب في أثناء العملیة اإلبداعیة لھ أو اإلسقاط و
ي وضع شكل فلھذا نجد لھ القدرة على التحلیل بتصور جزء من ال معینة من خالل عالم المدركات الحسیة،

الشكل  نأي أ ؛من خالل األشكال ومكوناتھا ة على ربط األجزاء بعالقات جدیدةآخر وزاویة أخرى أو القدر
بحدود  ر عنھن الشكل ھو ما یعبإیظھر من خالل مجموع وسلسلة الخطوط التي تكون باتجاھات مختلفة لذا ف

  .بسط مقوماتھ وبالتالي تعطینا (الھیئھ/ التصمیم)أخالل الخطوط لتكون شكال في الشكل من 
  البحث مشكلة 

ا ھو وفر عنھكل ما یت إذ إن ،البحریةئ للموان اإلرشادیةتكمن مشكلة البحث في عدم معرفة العالمات 
یمكن  كیف في:ویمكن أن تتحدد مشكلة البحث  )،من ھنا(في الطرق العامة فقط  اإلرشادیةالعالمات 

كي جرافیاالستفادة في معرفة المعلومات عن إمكانیات وتطورات التكنولوجیا الحدیثة في التصمیم ال
  ؟مةلم العالعمجال  لباحثین فيالبحریة العالمیة ل ئالمجاري المائیة البحریة والموانفي  اإلرشادیةللعالمات 
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  ھمیة البحثأ
لبحریة المائیة افي المجاري  اإلرشادیةلعالمات لقیمة ومات كمعرفة المعلتكمن أھمیة الدراسة في إبراز 
ن مماتیة واالستدالل بھا ضمن شبكة معلو اإلرشادیةم فیھا العالمات دوالتعرف على الطرق التي تستخ

ق سھ الطرلى سالكثر تفاعلیة عبر الشكل البسیط للفھم ینعكس بدوره عالدالالت یمكن من خالل إثراء نظام أ
  .البحریة

  داف البحثھأ
  .وماھیتھا في المجاري المائیة البحریة اإلرشادیةالعالمات  دراك الباحث والمصممإ. 1
   .في المجاري المائیة البحریة اإلرشادیةماكن وضع العالمات أ معرفة. 2
 یةحرائیة الباري المالرشادیة في المجیھ وقانون المسافة في العالمات االمعادالت الفیزیائیة والریاضدور . 3

  .كبر في نظام الطرق المائیةأ اوریولد تط
  منھجیة الدراسة

   یتبع الباحث المنھج التاریخي الوصفي والتحلیلي للوصول لنتائج تتفق مع أھداف البحث.
  داة البحث أ

  حث.ھداف البأطار النظري لتساھم في مخض بھ اإلفي تحلیل العینات بما ت داة البحثأ تتمركز
 حدود البحث

لمجاري افي  اإلرشادیةعي: القیم الجمالیة للتصمیم الجرافیكي بما یتناسب مع العالمات الحد الموضو
 البحریة العالمیة. ئالمائیة البحریة والموان

  میة.العال في المجاري المائیة البحریة والمواني البحریة اإلرشادیةالحدود المكانیة: العالمات 
  مصطلحات:تحدید ال

  ):Indicative signs( اإلرشادیةالعالمات 
و أعالن معین قد تكون لغرض اإلرشاد أو اإلھي عبارة عن صورة أو عالمة ممیزة للداللة على شيء 

ً وتستخدأ  لیام داخغراض أخرى حسب المكان الموضوعة فیھ وقد تكون مكتوبة أو مصورة أو االثنین معا
ً ، كالشركات أو المصانع أو الفنادق  .أو خارجیا

  ):Waterways( المجاري المائیة
 اإلنسانع نظمة مائیة من صنأوھي  ،المالحة أوالصرف  أوھا بغرض الري إنشاؤھي شرایین مائیة تم 

نقل  خصوصال وغراض حالیا ھي النقھم ھذه األأو ،اإلنسانغراض التي تھم ستعمالھا في العدید من األال
كما  ،ةثر سرعة وكفاءأكة اربحیث تصبح حركة التج ،خرىأ إلىخر ومن دولة آى إلالمنتجات من مكان 

 .تستطیع القنوات تغییر اقتصاد الدول التي تمر فیھا
  :)Sea Ports( الموانئ البحریة

سلة یة في سللرئیسھي العمود الفقري للتجارة الخارجیة للدولة وبواباتھا على العالم الخارجي والحلقة ا
  قتصادیة.یة التنمیة االضافة لدورھا الحیوي في دفع عملالنقل المتعدد الوسائط، باإل

  :)Visual perception(اإلدراك البصري 
ث مراً، حیاً مستمتزاجاامل الذاتیة بالعوامل الموضوعیة رتقائیة تمتزج فیھا العواعملیة  ھیعرف على أن

 مع عالمھ الخارجي المحیط بھ. اإلنسانلفاعلیة  ایعتبر المدرك البصري للعمل الفني نتاجً 
  :)Simbole(الرمز 
لتفید بتمثیل  لذاتھ الشيء المكمل ھو ما یدل علىو )،sumbolom(من اللغتین الالتینیة واإلغریقیة  ىأت

ا مإختصرة ة المت بلغة األشكال الفنیفكرة ما من الناحیة البصریة واالختزال للتعبیر عن خالصة المعلوما
 بصریة.الستعارة االو أو الرسوم أبالكتابات 

  ):Signal(شارة اإل
مي ع التحكویقوم على الطاب لھ،و فكرة لتعطي معلومات عما تشیر أیص مفھوم معین ا یفید بتلخھو م

 شارة ذات طراز خاص من الرمز.حیث تعتبر اإل ،بین الدال والمدلول
  :)Sign(العالمة 

  م للمتلقین. معلو ءالتي تعني تقدیم شي )signum(ومن الالتینیة  )signe(ھي كلمة مشتقة من الفرنسیة 
  ):Logo(الشعار 

سم لتحقیق الشخصیة واألسلوب ال تعتمد على اللفظ ،بصریة إیضاحیة ھو عبارةٌ عن صورة أو رسوم
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بخلفیّة  وبعضھا، اللون األبیضمن بخلفیّة  اإلرشادیةمعین لتحقیق الشخصیة البصریة. تأتي معظم العالمات 
أیا كان و .ن األسود أو اللون األحمرأزرق، أما الحروف والرموز فإما أن تكون باللومع إطار  بیضاء

ویتم عرض  .یظل النور على حالھ یجب أنھا خصائص وئھا أا یتعلق بالعالمة أو ضوموضع السفینة فیم
والشرط  لوان المصابیح والحد األدنى ألبعادھا مبینة في التذییلألوان العالمات الممیزة وأنواع وأو شكلال

 .العالمات ھو ضمان رؤیة جیدة لجمیع العالمات واألنوار لیال ونھاراه بواسطة ؤاألساسي الذي یجب استیفا
 ھناك ثالث درجات من ظھور العالمات:

  العالمة مرئیة للعین المجردة ال یمكن تحدید معنى العالمة (مرئي ببساطة).. 1
  .تكون العالمة مرئیة بوضوح ویمكن تحدیدھا وفقًا لألحكام. 2
  ف ویمكن تمییزھا عن الخلفیة المحیطة بھا (واضحة).تكون العالمة قابلة للتعری. 3

لى عحافظ (أو ، )ممنوع الدخولمثل ( العالمات التي یجب أن یراھا قبطان السفینة على مسافة حتمیة
ة ة الثانیالدرج یجب أن یكون لھا وضوح (بسبب أبعادھا المناسبة) من ،وما إلى ذلك ...)مراقبة، حدة معینة

إلشارة ا تكون ابة عندمتكون درجة الرؤیة الثالثة مطلوو ،عالمات وفقا لذلكالختیار أبعاد أو الثالثة، وینبغي ا
فیة سبب الخلبللیل لنظر في اعلى اأو الضوء قابالً للتحدید من حیث المبدأ، لكن ال یمكن أن یكون ذلك سھالً 

  .(1) ةء الموجوداضوأو عدد كبیر من األ حاجب المحیطة ووجود بناء
  وضوح العالمات واألضواء على الشروط التالیة: تعتمد درجة

 عالمات:. 1
لطبیعي والظروف ابما في ذلك ضوء النھار ، اإلضاءةت.  تباین األلوان واالختالفات.ب.   زاویة الرؤیة.أ. 

 الجویة.
  
 األنوار: .2
  حوال الطقس.أت.    أضواء المنافسة واإلضاءة الخلفیة.ب.   شدة اإلضاءة.أ. 

  وأبعاد العالمات:شروط الرؤیة 
(دقیقة  لضمان الرؤیة من الدرجة األولى یجب أن تكون العالمة مرئیة خالل النھار بزاویة أكثر من

فیما یتعلق بالبیئة، والشكل المفصل ولون العالمة (رؤیة الدرجة الثانیة والثالثة) ال  ومع تباین كافٍ  الزاویة)
الحد و للعالمة التي یتم مالحظتھا Lنخفاض في المسافة اكبر زاویة للرؤیة أو مع أیمكن تمییزھا إال من 

دقائق  5و أ 3إلخ) بین  ...األدنى لزاویة التمییز في النھار لألشكال البسیطة (األسطوانة، المخروط، الكرة،
لزاویة لكي یتمكن قبطان السفینة لدقائق  8و  5، إلخ) بین ...للزاویة، ولألشكال المعقدة (األرقام والحروف

 التعرف على عالمة الیوم (بدون أي أدوات مساعدة بصریة) على مسافات مناسبة لزاویة الرؤیةمن 
 1یمكن استخدام الصیغة التالیة لحساب األبعاد المطلوبة من األشكال البسیطة والمعقدة (انظر الشكلو(2)

  كما یلي:سیطة والمعقدة یمكن استخدام الصیغة التالیة لحساب األبعاد المطلوبة من األشكال البو )،2والشكل
H= L ∙ tg α ≅ L ∙ sin α, 
where: 
H (m) — height of the sign; 
L (m) — distance to the sign; 
α (’) — viewing angle. 

   

  
  1شكل  

  

  
  L = 500 mیمكن التعرف علیھ عند المسافة  H = 0.5 mیوضح أن شكل عالمة ذات بعد  :2شكل ال

  .م H = 1ثم  ،م L = 1000دما '؛ عن α = 4زاویة الرؤیة 
سھم) على العالمات یجب أن یكون تقلیل الرؤیة بنسبة أو خط، أو عند وجود رسومات بسیطة (نقطة، و

ونعرض أمثلة على القیاسات األخیرة للعالمات  ؛%30، في حین أن الرسوم المعقدة ستكون 15%
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وفیر معیار لمختلف عمل على تالعالمات تاألحرف األبجدیة الرقمیة على بأن نوه نیجب أن و والعوامات،
یقل طول الحروف واألشكال والرموز المماثلة عن خمسمئة من الحد األقصى للمسافة  أالیجب و العالمات،

  ھذا االرتفاع. قا، ویجب أال یقل سمك الحد عن سابالتي یجب قراءتھا منھ
قاعدة ة إلى الللوح تفاع من الحافة السفلیةبالنسبة للعالمات المرئیة وعالماتھا، یكون الحد األدنى لالر

اإلغاثة)، في األماكن التي یكون ذلك ضروریًا بسبب تكوین التضاریس (وم، 3یجب أن یكون أدنى عالمة 
 ویجب أال تقل ،االرتفاع عن سطح الماءوفي أعلى مستویات میاه المالحة  امسموحیكون م 2حیاناً ارتفاع أو

  .م1.5 عنلعالمة الحافة السفلیة للوحة ذات ا
 ةالمطلیر یة غیفیما یتعلق بعالمات وإشارات العوامات غیر المضاءة ومع األلواح ذات العالمات المرئو

توافق تجب أن یلكن و قد تكون مغطاة،؛ والعوامات الخفیفة والعالمة المرئیة المضاءة للوحات بمادة عاكسة
جب تغطیة یوت، و العالمات المرئیة في جمیع الحاالألوان ھذه المواد مع تلك المحددات ألضواء العوامة أ

ة واضح اإلرشادیةالعالمات البارزة للعوامات الضوئیة بطالء عاكس من أجل ضمان أن تكون العالمات 
جوانبة، وطبیعة المنطقة و یجب تحدید أبعادھا من حیث الغرض، المسافة بین الممرو )،3للعیان(

این بین التب إلشارة علىلتعتمد الرؤیة الجیدة و دة للقطاع المعني،والخصائص أو غیرھا من الشروط المحد
انت كإن  ثالعلى سبیل المف لعالمات،ایجب أن یؤخذ في االعتبار اختیار موقع ونصوع اإلشارة والخلفیة، 

ندھا ع، بجانب األخرى على خلفیة خفیفةإحداھما  وضعت ،واحدة حمراء واألخرى بیضاء :نتالوحھناك 
 البیضاء اللوحة في المقابل ستكون بینما ،من البیضاء أبعدوضوًحا على مسافة  وحة الحمراء أكثرستكون الل

  ).4أسھل في الرؤیة من اللوحة الحمراء على خلفیة داكنة (
للیل ا في ارؤیة العالمات الواردة التي تنظمھا المالحة على الممرات المائیة یجب ضمانھوإذ تعد 

طان بحیث ال یضيء الضوء على قب توضعو ،اھیة ثابتة تعمل دون انقطاعجبإضاءة مصابیح بیضاء ات
دة لمااكسة مادة عبلواح اإلشارة مغطاة في حالة تعذر استخدام اإلضاءة الكھربائیة یجب أن تكون أوالسفینة، 

 جب أنیوءة، نظار لضمان رؤیة األلواح المضایجب أن یكون الرمز مرئیًا بوضوح لألاللون المقابل الذي 
ون لون یكو، تظامھتتوافق اإلضاءة الخلفیة مع األحكام والشروط الدولیة للمالحة، باإلضافة إلى النصوع وان

ا في رؤیتھ للتأكد من أن األلوان تحت الضوء االصطناعي تبدو كما ھي عند قد أنشئمصدر الضوء األبیض 
أن یكون وقًا، عالمة ناعماً ومتناسیجب أن یكون سطح الو ضوء النھار، من أجل تحدید موثوق بھ في اللیل،

  ).5كان ذلك ممكنًا(عاكسا إن 
  شروط رؤیة األضواء واإلضاءة:

ة ن أرصفقد یتم توفیر اإلضاءة في اللیل (مثل إضاءة الجزء السفلي من الجسر م في بعض الحاالت
لعالمات اتكملة لءة قد تستخدم ھذه اإلضاوتقاطع قناة مائیة، وما إلى ذلك). والجسر، وقفل الطرق المائیة، 

ن حیث مفئات  یتم تقسیم الكثافة المضیئة إلى ثالثویجب أن تكون اإلضاءة مصممة بحیث تتجنب اإلبھار، و
اء م إعطیتوأضواء المالحة للممر المائي الداخلي السفن ویتم تحدید إشارات الضوء وفقا لخصائصھا، 

  ).6الخصائص من خالل لونھا وإیقاع مصدر الضوء(
  :تزام بعدم عرقلة حركة المرور على الطرق والسكك الحدیدیةاالل. 1

 ذا كانإوسائط النقل وھا حركات اآلخرین ؤت واإلشارات بطریقة ال تعوق أضوایجب تثبیت العالما
ر كل ما ذك یتم تثبیتعندھا طریق سیارات أو سكة حدید بالقرب من النھر، مثل من النھر،  قریباالطریق 

  عالمات واإلشارات بالتشاور مع الجھات المختصة.ویتم تنفیذ ال ،أعاله
 :العوامة ووضع عالمات على الممر المائي. 2

كل غیل بشیجب أن تكون العالمة قید التش بھن،متطلبات الوفاء بالعالمات وخطة العالمات الخاصة 
لتضاریس ا من ایكون المجرى المائي خالیً  نأن نقطة مستمر طوال النھار واللیل بقدر اإلمكان، ابتداًء م

  ).7یجب تصحیح التغیرات التي تحدث في مستوى المیاه وفي الممرات (إذ الجلید؛ ك ة،الجوی
على  لراسیةاوالعالمات العائمة ھي  یجب تثبیت العالمات العائمة لضمان سالمة السفن على الممراتو

طحالب ت األمواج والیمكن وضع عالمة على مصداوأمتار من الحدود التي تشیر إلیھا،  5بعد حوالي 
صدات وعادة ما توضع ھذه العالمات أو العوامات على حدود م باستخدام عالمات ثابتة أو عوامات،

  .العواصفحتى في یجب أن تكون العوامات غیر قابلة للغرق واألمواج والطحالب أو أمامھم، 
اإلمكان وال یمیل  ال یجب أن تطفو فقط بل تكون مستقرة أیًضا، أي الحفاظ على وضع رأسي قدرو

بشكل مفرط بواسطة األمواج والریاح. الشرط األساسي الذي یجب أن تفي بھ خطة الوسم ھو ضمان سالمة 



 دوالداو القضاة

674 
 

السفن واستمراریة المرور لیال ونھارا طوال موسم اإلبحار، وإعطاء صیادي القوارب مؤشرات ال لبس فیھا 
ة تسمح بمزیج رشید من العالمات التوجیھیة یجب إعداد خطة الوسم بطریقو ،تبشأن اتجاه وحدود الممرا

عندما یتم وضع الخطة ینبغي أن تستند إلى شروط المالحة ومحددة الظروف ف عائمة،العالمات الو
الھیدروغرافیة والھیدرولوجیة، والحاجة إلى ضمان األبعاد المحددة للممرات وخلق الظروف الالزمة 

توجیھ سائقي القوارب على تعمل العالمات التوجیھیة و. نھریةلسالمة واستمراریة المالحة لجمیع السفن ال
من أجل ضمان  ،العالمات التوجیھیة في القطاعات والعالمات العائمة تكمل ة،إلى اتجاه الممرات السالك

حدوده، وكذلك تحدید إلى تشیر فقط إلى اتجاه الممر ولكن أیًضا  أن السالمة المالحة، ومن الضروري 
انخفاض الحق في مستوى الماء، فیتم أخذ أصوات االستطالع على مثل وجد فیھا عقبات، األماكن التي ت

ج إلى استكمالھا تحتاا، أو أنھا عالمات كافیالبعض أجزاء من النھر من أجل التحقق مما إذا كان وضع 
رع في كلما كان االنخفاض أسفتردد بواسطة التغیرات في مستوى الماء، الیتم تحدید و .بعالمات جدیدة

  :وترد أمثلة على تطبیق العالمات في األشكال التالیة .المستویات، تكررت األصوات المطلوبة
  
  

 الجانب األیمن من الممر: فيتكون ھذه العالمات  :3شكل لا
ecommendation on the Determination of the 
Luminous Intensity of Marine Aid-to-
Navigation Lights, December 1977, IALA 

Bulletin No. 75-1978-3;  
  
  
  
  
  

الجانب األیسر من  في 4في الشكلكون تو :4الشكل
 Recommendation on the Determination ofالممر:

the Luminous Intensity of Marine Aid-to-
Navigation Lights, December 1977, IALA 

Bulletin No. 75-1978-3;  
  

  
  

  
  شعب الممراتتفي تكون عالمات  :5الشكل

   
  

  
  
  
  
  :عوامات مع عاكس الرادار. 3

ت بحیراعندما یكون ھناك خطر من االرتباك مع عالمات وإشارات بحریة أو مع عالمات وإشارات لل
مذكور الضوء ال بعد، ال یجوز استخدام إیقاع سحھ في مامواسعة كما ھو محدد ویتم الالممرات المائیة ذات 

وضع  عند الضرورة یتمو جموعة الوامض (مجموعة من ثالث ومضات)أعاله ویجب استبدالھ بإیقاع الم
یفضل  شیر إلى الجانب الذيتعالمة حمراء أسطوانیة أو عالمة مخروطیة خضراء أعلى عالمة التشعب 

ألخضر لضوء االعالمة بعد ذلك الضوء األحمر اإلیقاعي أو ایجب أن تحمل  .المرور فیھ (الممر الرئیسي)
  .6كما ھو في الشكل )8اإلیقاعي، حسب االقتضاء(
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 Recommendation on the: 6الشكل

Determination of the Luminous Intensity of 
Marine Aid-to-Navigation Lights, December 

1977, IALA Bulletin No. 75-1978-3;  
  

  
و أعقبة  یكون المطلوب ھو مجرد لفت االنتباه إلى امة ووضع عالمات على نقاط الخطر والعقبات:العو

  یمكن استخدام ما یلي:والتحرك في اتجاه معین،  ةنقطة خطر دون الحاجة إلى السفن جاری
 صوفةء الموواألضوا العالماتوالساري، والعوامات، تستخدم للعقبات ونقاط الخطر في الممر السالك: أ. 

  لتحدید حدود الممر السالك.
  عالمات ثابتة أو عوامات في الممر المائي.تستخدم للعقبات ونقاط الخطر خارج الممر: ب. 

  یشار إلى العالمات الثابتة أدناه:
  
  
  
  

  
  European Code for Signs and Signals on Inland Waterway,p11 /C3: 7الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  

 European Code for Signs and: 8الشكل
Signals on Inland Waterway,p12/C3  

  
  
  
  

  
  
  

ن قتراب مأبواب الطرق المائیة ومداخل الموانئ عند االأو أذرع ثانویة للممر المائي، وتدل على 
ران ة على جدع عالمقد یتم وض .اب الطرق المائیة ومیناء المداخلإلى أبوأو األسلحة الثانویة للممر المائي، 

ر ، وتُعتبھة فیمر المائي حتى یصل رأس الخلد الفاصل إلى العالمات الثابتة الموصوفالضفة على جانبي الم
  ه:العوامات أدنا كما ھو موصوف في السفن التي تدخل المیناء بمثابة حركة مرور عند المنبع،

  
  

  
  

 European Code for Signs: 9الشكل
and Signals on Inland 

Waterway,p12/C3 
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یتم  مر،أن ت نتباه إلى العقبات ونقاط الخطر ووصف الجانب فقط على السفن التي یجبحیث یتم لفت اال
  استخدام العالمة التالیة (والتي یمكن وضعھا على متن طائرة مساعدة):

  
 
 

  
  

مرور على الجانب الصافي دون السمح بی: 10الشكل
  تقلیل السرعة

  
  
  

  
  
  
  

 European Code for Signs and: 11الشكل
Signals on Inland Waterway /C3  

  
  
  

  
  
  

   12شكل 
  
  
  
  
  

  
  
  

 European Code for Signs and: 13شكلال
Signals on Inland Waterway/C3  

  
  
  

ة لتجنب ل السرعجاریة تقلیالالسفن  من تطلبالتي حیث یتم لفت االنتباه إلى ھذه العقبات ونقاط الخطر 
  ).9مساعدة (قد یتم وضعھا سواء على العقبة نفسھا أو على طائرة والعائق، 

ا یتعلق مر فیمبالنسبة للبنوك ھذه العالمات تشیر إلى موقف الم تشیر إلى موقف الممر: عالمات البنك
بمثابة  ا أنھاكم مر عند نقاط االقتراب من البنك؛حدد المویبالبنك، باإلضافة إلى عوامة الممر المائي، 

  المعالم. 
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 NAVIGATION ، الممر القریب من الضفة الیمنى :14شكل
RULES ON THE SAVA RIVER 
BASIN,International Sava River Basin 

Commission Zagreb, 2013  
  
  
  
  

  
  
  
  

ك ك من بنتشیر عالمات عملیات االنتقال في أي نقطة یمر الممر السالحیث  :وسم عملیات االنتقال
  ): 10آلخر ویعطیھا أیًضا محور ھذا التقاطع(

  :البنك الصحیح
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 NAVIGATION RULES ON THE SAVA RIVER BASIN,International Sava River: 16- 15نالالشك
Basin Commission Zagreb, 2013  

  .(11): العوامات ووضع عالمات على البحیرات والمجاري المائیة الواسعة عالمات المالحة الرئیسیة
  :وترد عالمات المالحة الرئیسیة في عالمات مع أبعادھا الدنیا

 یة:یمكن استكمال العالمات الرئیسیة بالعالمات اإلضافیة التال عالمات المالحة المساعدة. 1
واسطة لیھا باللوحات التي توضح المسافة التي تنطبق علیھا الالئحة أو المیزة الخاصة المشار إ. أ

 توضع اللوحات فوق العالمة الرئیسیة.و )12العالمة الرئیسیة ھي التي یمكن العثور علیھا(
 

 Safety signs and signals The Health: 17الشكل
and Safety (Safety Signs and Signals) 
Regulations 1996  

  
 .إشارة مضیئة إضافیةب. 

  مؤشرات توضح اتجاه القسم الذي تنطبق علیھ العالمة الرئیسیة
 سیة.لرئیعالمة امالحظة: ال یلزم بالضرورة أن تكون المؤشرات بیضاء وقد توضع بجانب أو أسفل ال

 
 
 
 
 

  



 دوالداو القضاة

678 
 

  
  
  
  
  

 Safety signs and signals The Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations: 18شكل
1996  

  اللوحات التي تقدم توضیحات أو معلومات إضافیةت. 
  مالحظة: توضع ھذه اللوحات أسفل العالمة الرئیسیة.

  
  
  

  
 Safety signs and signals The Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations: 19شكل

1996  
 اللوحات التي تشیر إلى نوع الطائرة المعنیة. ث

عندما یكون الحظر أو مطلب إلزامي أو إشارة تنطبق فقط على نوع معین من الحرفة أو النشاط، یجب 
كما في  اء على لوحة أدناه اإلشارةأن یظھر رمز ھذه الحرفة أو النشاط باللون األسود على أرضیة بیض

  شرط الزامي للمركبة االلیة التخاذ االتجاه المحدد. ،20الشكل رقم 
 Safety signs and signals The Health and Safety (Safety Signs and: 20شكل

Signals) Regulations 1996  
  :عالمات إضافیة للمالحة بواسطة الرادار. 2

ت الرادار المنبع والمصب من األرصفة كما في الشكل تطفو األصفر مع عاكسا
21.  

 .22یتم وضع القطب مع عاكس الرادار المنبع والمصب من أرصفة الجسر كما في الشكل 

  
  Visual signals -marking- on vessels: 22شكل       : 21شكل       

 :العوامات ألغراض متنوعة. 3
 نب، لتجر إلیھا أعاله یجب أن تكون بیضاء في الغالبالعوامات المطلوبة ألغراض غیر تلك المشا

 .)13صفر، قد یحملون الصور التوضیحیة(العوامات الحمر أو الخضر أو الاالرتباك مع 
 :وظائف تحذیر. 4

ام ي أقسففي الحاالت الخاصة التي یكون من الضروري فیھا إنشاء مراكز تحذیر (على سبیل المثال 
لتي االنطاق البصري محدود)، تحدد السلطات المختصة اإلشارات  یثمتعرجة من المجاري المائیة ح

 اك أوب االرتبالمشاركات إلى أقصى حد ممكن على أساس الداللة الحالیة، وبھذه الطریقة لتجن ستعطى بھذا
 .)14تعارض مع اإلشارات الموصوفة فیھا(ال
 .وسم نقاط الخطر والعقبات والمیزات الخاصة. 5
 :العالمات الكاردین. 6

، NW-NE ،NE-SEاألرباع األربعة (الشمالیة والشرقیة والجنوبیة والغربیة) یحدھا المحامل الحقیقیة 
SE-SW، SW-NW ،الكاردینالدعى عالمة تو مأخوذة من نقطة االھتمام بعد الربع الذي وضعت فیھ. 

خدام عالمة یمكن است ،اسم عالمة الكاردینال إلى أنھ یجب تمریر العالمة على جانب الربع المسمى یشیر
 الكاردینال على سبیل المثال:

  .لإلشارة إلى أن أعمق المیاه في تلك المنطقة تقع على الجانب المحدد للعالمة   .أ
 .لإلشارة إلى الجانب اآلمن الذي یمر فیھ الخطرب. 
  .الطرف الضحل التشعب أو ،تقاطع ،لفت االنتباه إلى میزة معینة في الممر مثل االنحناءت. 
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 Visual signals -marking- on :23شكلال

vessels  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Visual signals -marking- on vessels : 24شكلال
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 .أو منتصف القناة أو الھبوط ،وضع عالمة على محور القناة
 عالمات المیاه اآلمنة

ھذه  شملوت م؛أنحاء العالتشیر عالمات المیاه الصالحة للشرب إلى وجود میاه صالحة للمالحة في جمیع 
ل ل لكاردینایمكن أیًضا استخدام ھذه العالمة كبدیكما عالمات الخطوط وعالمات منتصف الممر،  المراكز

  عالمة لإلشارة إلى الھبوط. أو جانبي
  :عالمات خاصة

 ة خاصةو میزالعالمات ال تھدف في المقام األول إلى المساعدة في التنقل ولكنھا تشیر إلى منطقة أ
  ھ.لترفیامشار إلیھا في المستندات المناسبة، مثل عالمات منطقة التدریب العسكري، وعالمات منطقة 
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  :عالمات الطقس وإشارات على البحیرات
 ویشیر ،)اتحذیر(في الدقیقة یمثل  ومضة 40إن الضوء األصفر الذي ینتج حوالي  ):الحذر(تحذیر 

 ذي ینتجإن الضوء األصفر ال .)خطر وشیك(ھا دون تحدید وقتر إلى ظھور محتمل لظاھرة خطیرة یحذتال
لظاھرة  یشیر تحذیر الخطر إلى الوصول الوشیكو )خطیًرا(في الدقیقة یشكل تحذیًرا  ومضة 90حوالي 
وضح الشكل یشارات على البحیرات والمجاري المائیة الواسعة، اإلعالمات والمثال على كو .)15خطیرة(

 الخاصة بالبحیرات والمجاري المائیة الواسعة. أحكام ھذا القسم التالي
  
  
  
  
  
 European Code for Signs): 25شكلال

and Signals on Inland Waterway)  
  
  
  
  
  
  
یة الثانو مداخل األسلحةو ،أیًضا مداخل المجاري المائیة الرافعة )مداخل المرافئ(یشمل تعبیر و

یجب  یناء،المة ارشادیة عند مدخل المللممرات المائیة ومداخل األرصفة، وإذا كان من الضروري وضع ع
  وضع عالمة على المدخل:

 ریقعن ط ، أحمر ؛ أواإلى میناء سفینة تدخل: عن طریق طالء عمود الضوء، ویفضل أن یكون أسطوانیأ. 
  أسطواني أو عن طریق رسم مستطیالت حمراء على الرصیف. topmarkأحمر 

طریق  ، أخضر؛أو عناضوء، ویفضل أن یكون مخروطیالمیمنة لسفینة تدخل: من خالل طالء عمود الب. 
  من عالمة خضراء مخروطیة، أو عن طریق رسم مثلثات خضراء، أشر إلى األعلى، على الرصیف.

نوار األ ذإ في اللیل، بالنسبة إلى الموانئ الصغیرة، یكفي أن تضيء عالمات الیوم الموضحة أعاله
  .یجب وضع عالمة على المدخلوتعتبر ضروریة، 

 .اتدخل السفینة إلى المیناء: من خالل ضوء أحمر، ویفضل أن یكون إیقاعیأ. 
  .ا: بواسطة ضوء أخضر، ویفضل أن یكون ذلك إیقاعیتدخل السفینة إلى المیناءب. 

دخول  للمساعدة في ةھذه األضواء كافی ىحدإكون تشكل خاص، قد لھ  في حالة وجود مدخل ضیق أو
اصة قسم الخأحكام ھذا ال یوضح الشكل التاليو .احد یجب أن یكون إیقاعیمثل ھذا الضوء الواو ،المیناء

ات على العالمتنطبق نفس القواعد على ألوان وأشكال العوامات وو ،بالبحیرات والمجاري المائیة الواسعة
یناء خل الممن المستحسن أن أضواء من نفس اللون تستخدم لإلشارة إلى مدو ،الممرات المؤدیة إلى مرفأ

 ناءدخل المیمییز میجب أن یكون لھ إیقاعات مختلفة للسماح بالتمایز تركیب األنوار أعاله لتو ،الممر یطروش
 ال یحول دون تركیب األنوار الثابتة ذات المعنى المرتبطة، بھدف تنظیم التنقل.
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  :حظر المالحة للسفن اآللیة
  
 European Code for Signs and Signals on Inland): 26شكلال

Waterway)  
  

  :حظر دخول أو مغادرة میناء أو ممر مائي رافد
إحدى العالمات الموضحة باالقتران مع اإلشارة المضیئة 

  التالیة:
  
 Study of symbol and inscription visibility on): 27شكلال

navigation signs),  

  
  :المتطلبات الخاصة اإلقلیمیة والوطنیة

م و على قسأالمنطقة في المتطلبات المحلیة اإلضافیة الموجودة عن غ تقوم السلطات المختصة باإلبال
لى ممر عمات نھر معین. ویجوز للسلطات المختصة استخدام العالمات المكملة لتلك المشار إلیھا لوضع عال

حكام األع ممتوافقة بشرط أن یكون شكلھا ولونھا والرموز المستخدمة  ،مائي معین أو شبكة مجاري مائیة
ختصة أن لطات الموز للسویج الخلط بینھا وبین العالمات المقدمة من القوانین العالمیة،یقع ال ف ،لمیةالعا

 ،منحرف (د) شبھ (ج) الماس، (ب) الثالثي . أخرى للوحات تحمل عالمات خاصة: (أ) الجولةتضع أشكاال
  ).16(ھـ) مزیج من شكلین موضحین أعاله(

  وضوح العالمات واألضواء:
أن  بشرط ات المختصة أن تضع أحكاًما خاصة للحد األدنى من أبعاد العالمات واللوحاتیجوز للسلط

 یمكن للوحة ال سفلیةتضمن سالمة المالحة المناسبة، إذا كان الحد األدنى لالرتفاع بین سطح الماء والحافة ال
خرى طلبات أصف السلطات المختصة متتمتر بسبب الظروف الجویھ، قد  1.5أن تتحقق أدنى عالمة من 

، حةلمالاسالمة  لضمان الرؤیة المناسبة ویجوز للسلطات المختصة أن تضع أحكاًما أخرى بشرط أن تضمن
  ونطاق األضواء:اللمعة ویجوز للسلطات المختصة أن تطبق معاییر أخرى لتحدید شدة 

  .للممرات المائیة دنى للعالمات من المدونةالبعد األأ. 
  .عالماتالرؤیة ب. 

 ،ةمرئی لشكل التالي إرشادات بشأن المسافات القصوى التي تكون فیھا العالمات المختلفةیوضح ا
ة مع وضع مراقب في الزاوی ،سم100× سم 150سم و 100× سم 100المسافات صالحة للوحات بأبعاد 

 یھاكون فتالیمنى لسطح اللوحة. عند استخدام لوحات ذات أبعاد أخرى، یجب إعادة حساب المسافة التي 
  العالمة مرئیة وفقًا للمقیاس المحدد.
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 European Code for Signs and): 28شكلال
Signals on Inland Waterway)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :العالمات التالیة
)، عند استخدام كتابة سوداء على خلفیة بیضاء، DIN 1451لعدید من أنواع األحرف (مثل لبالنسبة 

 Dتبلغ  - إذا تم وضع المراقب بزاویة صحیحة على سطح السبورة  -  Dالحد األقصى لمسافة قابلیة القراءة 
  .)17ارتفاع الحرف (ارتفاع الحروف الكبیرة) فوق الخط)( hساعة تقریبًا، حیث تساوي  465 ≈

 المشاھدة بزاویة:
في  وحةراءة اللولة ق)، یتم تقلیل الحد األقصى لمسافة الرؤیة أو سھإذا رأیت منحرفًا (انظر الشكل التالي

  بین المراقب والخط العمودي المركزي: vو  hكل مرة بواسطة جیب تمام الزوایا 
D (h, v) = Do cos (h) cos (v)  
  
  

 European Code for Signs and Signals on Inland): 29شكلال
Waterway)  

  
  

  
. في v ≈ 0: 0ا )، تعتبر الزاویة الرأسیة تقریبً 30عندما یكون المراقب على مسافة كبیرة (انظر الشكل 

   مثل ھذه الحاالت، یمكن استخدام الصیغة التالیة كدلیل لتحدید مسافة الرؤیة:
D (h, v) ≈ D (h) = D0 cos (h).  

  D0دائرة قطرھا  منطقة الرؤیة ھي
  

  
 (European Code for Signs and Signals on Inland Waterway): 30شكلال
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   :النتائج
عرف على ریة والتفي المجاري المائیة البح اإلرشادیةلدراسة في معرفة العالمات لإبراز قیمة االھتمام . 1

 .اإلرشادیةم فیھا العالمات دالطرق التي تستخ
رة صوالن تكوی معرفة في المجاري المائیة في اإلرشادیةتحقیق الربط البصري بین مضمون العالمات . 2

 بصریة.ال
 .في المجاري المائیة البحریة شادیةاإلرماكن وضع العالمات ألتعرف على ا. 3
ي ي المجارفادیة رشیھ وقانون المسافة في العالمات اإلتحقیق المعرفة في المعادالت الفیزیائیة والریاض. 4

 المائیة البحریة.
ي الطالب فوثین جعل الباحلفي المجاري المائیة  اإلرشادیةالمعلومات في العالمات وتحقیق المعرفة . 5

صمیم تلبات فادرین على فھم متط ین في المجال الفني والتصمیم الجرافیكياسیة والعالملدرالمراحل ا
  .في المجاري المائیة اإلرشادیةالعالمات 

  :التوصیات
ات العالمم ي تصمیاالطالع على مقومات المجاري المائیة البحریة والمواني البحریة العالمیة وتوظیفھا ف. 1

 .اإلرشادیة
 .ةاإلرشادیالعالمات ثناء تصمیم ألبیئیة من قبل المصمم ومراعاتھا امل ادراسة وفھم العو. 2
ما لھا فلسفیة لحیة المن النااالھتمام بدراسة مقومات المجاري المائیة البحریة والمواني البحریة العالمیة . 3

 .اإلرشادیةالعالمات بعاد ودالالت وجوانب جمالیة عند استخدامھا في تصمیم أمن 
حریة ائیة الباري المفي المج اإلرشادیةالقیم الجمالیة للتصمیم الجرافیكي بما یتناسب مع العالمات مراعاة . 4

 .والمواني البحریة العالمیة
ني و المواافي المجاري المائیة  اإلرشادیةیمكن عمل بعض الشعارات او إعادة صیاغة بعض العالمات . 5

 امج جرافیكي. ندام برالبحریة العالمیة بأفكار إبداعیة جدیدة باستخ
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Lights, December 1977, IALA Bulletin No. 75-1978-3;) 

2 - Recommendation on the Determination of the Luminous Intensity of Marine Aid-to-Navigation 
Lights, December 1977, IALA Bulletin No. 75-1978-3;) 

3 - The luminance classes described in standard EN 12966-1 are intended for road traffic and 
would presuppose that the boards are installed at least as high as the minimum height of a 
bridge allowing for navigation 

4 - If standard EN 12966-1 is used for this purpose, the adjustment coefficient (the board’s 
maximum-to-minimum luminosity ratio) exceeding 100:1 is applied. 

5  - Etude de la perceptibilite des symboles et des inscriptions sur les signaux de navigation (Study 
of symbol and inscription visibility on navigation signs), Gerdes, presented at the 1990 
International Conference on Maritime Signs.p25. 

6  - If standard EN 12966-1 is used for this purpose, the adjustment coefficient (the board’s 
maximum-to-minimum luminosity ratio) exceeding 100:1 is applied. 

7 - Etude de la perceptibilite des symboles et des inscriptions sur les signaux de navigation (Study 
of symbol and inscription visibility on navigation signs), Gerdes, presented at the 1990 
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marking-+on+vessels. 

15  - afety signs according to EN ISO 7010, A user-friendly reference to EU-harmonised 
pictograms , 
https://d37iyw84027v1q.cloudfront.net/Common/ISO_Safety_Signs_brochure_English_en.pdf. 

16 - Etude de la perceptibilité des symboles et des inscriptions sur les signaux de navigation 
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