
مقتفي حفر طرق ھیوستن\

تحیاتي لرفاقي أبناء مدینة ھیوستن!

تعتبر مبادرتي منكم لضرورة القیام بأمر ما حیال شوارعنا.أتفھم حالة اإلحباط لدیكم وقد استمعت إلى المكالمات التي وردت
والھدف من ھذه المبادرة ھو تقییم وإصالح الُحفر التي إلصالح ُحفَر الطرق أول خطوة نحو استعادة ثقتكم حیال ھذه المسألة.

ذه الجھود، قمنا بتسھیل العملیات وفي إطار ھبحلول یوم العمل التالي.311تم اإلبالغ عنھا لخط المساعدة واالستعالم رقم 
وأعلم أن ھذا حل قصیر األجل، لكنھ خطوة نحتاج إلى اتخاذھا للوصول إلى الحل وتحسین بروتوكوالت الردود على العمالء.

وأعلم كذلك أن فرق شوارعنا المجتھدة على قدر ھذا التحدي.طویل األجل إلصالح طرقنا.

لتوفیر إمكانیة الوصول إلى المخططات والرسوم وقد أُنشئ ھذا الموقع اإللكتروني  ً لتوفیر المعلومات حول ما یمكن وما ال یمكن أن یُعتبر حفرة وأیضا
الحالیة المتعلقة بتقدمنا في العمل.

عن ُحفر الطریق فھو أسرع طریق لإلبالغ.Googleأو iTunes، فأرجو أن تقوموا بتنزیلھ من 311وإذا لم تكونوا قد قمتم بالفعل بتنزیل تطبیق 
).0311837713لتقدیم البالغات. (من خارج ھیوستن، اطلب 311كما یمكنكم االتصال برقم والحاالت األخرى التي توجد في شوارعنا.

لكم لمساعدتنا في جعل شوارع ھیوستن آمنة لجمیع قائدي السیارات. شكراً

مع خالص التحیة،

سیلفستر تیرنر
العمدة

ارات األربعة التالیة: أبلغ عن ُحفر الطرق باستخدام الخی

) 713-837-0311(311االتصال برقم ·
houstontx.gov@311إرسال رسالة برید إلكتروني إلى العنوان ·
اإللكتروني على 311استخدام الخدمة الذاتیة على موقع ·

www.Houston311.org
أو Apple App Store، الذي یمكن تنزیلھ إما من متجر 311استخدام تطبیق ·

Google Play لتطبیق)Android.(
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أسئلة یتكرر طرحھا

ما الذي كنت تنتظر معرفتھ لكنك لم تكن تعلم من تتوجھ إلیھ بسؤالك...

ما المقصود بُحفر الطریق؟
وتتشكل الحفرة عندما یتسرب الماء إلى أسفل الرصیف وإلى أساس حفرة الطریق ھي حفرة في رصیف الطریق قد تتفاوت في حجمھا وشكلھا.

وعندما تسیر المركبات على ھذه المناطق الضعیفة، یتالشى الرصیف وتتسع الحفرة.الطریق.

أقدام وال یوجد بھا رصیف على اإلطالق أو یوجد بھا رصیف حالتھ 5أقدام في 5إلى وفي مدینة ھیوستن، تعتبر الحفرة أیة منطقة تصل مساحتھا
سیئة للغایة.

لماذا یوجد الكثیر من الحفر في شوارع مدینة ھیوستن؟
ء والربیع، بعد وتتوقع معظم المدن ظھور حفر كثیرة في فصلي الشتاألف میل، ستظھر الحفر في أماكن عدیدة.16مع امتداد شوارع المدینة إلى 

لطقس مدینتنا، یرى أبناء ھیوستن ھذه الحفر على مدار السنة.  وتعاني شوارع الفترات التي تشھد درجات حرارة باردة وأمطار أو جلید. لكن نظراً
األساس، مما یجعلھا تتفاعل بشكل عدیدة، وال سیما في المناطق القدیمة من المدینة داخل منطقة األعمال الرئیسیة، من تقادم البنیة األساسیة، أو طبقة

سيء مع ھذه الظروف ویزید من عدد الحفر التي تظھر.

قمت بردم حفرة، لكن بعد بضعة أیام ظھرت مجدداً. لماذا ال تدوم اإلصالحات التي نقوم بھا فترة أطول؟
لطبیعیة ھي أمور تحدد بشكل عام مدى كفاءة أداء المنطقة إن الظروف الجویة أثناء إصالح الحفرة والحركة المروریة بعد اإلصالح وتسویة التربة ا

ورغم أن العدید من حفر الطریق قد یعمل ترمیمھا بشكل جید على مدار شھور أو حتى سنوات عدیدة، إال أنھ في حالة وجود التي تم ترقیعھا.
مؤقتاً. یسي في ظھور الحفرة، مثل المیاه المتسربة أسفل الرصیف، قد ال وإذا لم یُعالج السبب الرئمشكالت أسفل الطریق یكون ترقیع الحفرة حالً

یجدي ترقیع الحفرة أو تستمر حفر عدیدة في التشكل. ویكون الحل طویل األجل عندئٍذ ھو إعادة رصف الشارع، وفي بعض الحاالت، إعادة بناء
من طبقة التربة للطبقة العلیا ومن حافتھ الیمنى للیسرى. الشارع بدءاً

إدارة األشغال العامة والھندسة أنھا تقوم بردم الحفر في غضون ثالثة أیام عمل، لكن الحفر ال تزال موجودة. فما الذي یجري؟تقول
ثمة أسباب عدیدة لعدم قیامنا بأعمال اإلصالح التي تطلبھا:

45غمورة بالمیاه أو عندما تكون درجة الحرارة أقل من ال یمكن ردم الحفر أثناء المطر، إذا كانت الحفرة نفسھا مالتأخیر بسبب الظروف الجویة:·
ر درجة. وقد تتسبب الفیضانات أو ھطول األمطار أو استمرار درجات الحرارة المتجمدة لفترات طویلة إلى تراكم أعمال اإلصالح. وعندما تتأخ

ثم تعمل أطقم العمل ألوقات إضافیة إلنجاز أعمال لجویة.األعمال، تُدرج أعمال اإلصالح التي یتم طلبھا في قائمة انتظار حتى تحسن األحوال ا
اإلصالح المتأخرة.

یقدم العمالء في بعض األحیان معلومات غیر كاملة أو غیر كافیة وال نستطیع أن نعین مكان الحفر التي عدم القدرة على العثور على الحفرة:·
. فكلما زادت 311فك وعنوان بریدك اإللكتروني أو تستخدم تطبیق ھیوستن یبلغون عنھا. لذلك من األھمیة بمكان أن تترك اسمك ورقم ھات

المعلومات التي لدینا، كان من السھل واألسرع أن نتصل بك للحصول على وصف أفضل للمكان المراد إصالحھ.
مثل إدارة نقل تكساس أو مقاطعة بعض األماكن في مدینة ھیوستن تمتلكھا و/أو تقوم بصیانتھا بالفعل جھات أخرىالجھات المختصة األخرى:·

وعندما یقوم مواطنون باإلبالغ عن وجود حفر على طرق خارج نطاق مسؤولیة مدینة ھیوستن، نحیل ھاریس أو جھات أخرى خاصة.
المعلومات إلى الجھة المختصة.

ھرباء نقاط للوصول إلى الخدمات في الشوارع توجد للمرافق الخاصة مثل الھواتف والغاز والكالمبلغ عنھ لیس حفرة طریق: أغطیة المرافق:·
وعندما تبلى ھذه المداخل المؤدیة إلى المرافق المثبتة تحت األرض، یجب على الجھة المسؤولة عن المرفق إصالح الرصیف المتصدع العامة.

، نقوم بإحالة البالغ إلى المرفق المختص لیقوم وعندما تكون الحفرة المبلغ عنھا ناتجة عن أغطیة ھذه المرافقو/أو المتضرر حول حافة المداخل.
باإلصالح.

في بعض األحیان تكون الحفرة على جانب الطریق، وبخاصة عندما تكون قناة تصریف المیاه غیر مالئمة أو وقوع الحفرة على جانب الطریق:·
من مسؤولیة مالك العقار المجاور. ونحن لدینا مفتشون یتحققون مما إذا عندما تستخدم المنطقة إلیقاف السیارات. وتكون صیانة ھذه المناطق عادةً

كانت الحفرة تقع ضمن الطریق الذي یتم تحسینھ أم ضمن حرم الطریق الذي ھو من مسؤولیة مالك العقار.



وع آخر من أنواع بعض العیوب التي یتم اإلبالغ أنھا حفر طریق ھي في الحقیقة نعدم إمكانیة اإلصالح باعتبار المبلغ عنھ حفرة طریق:·
للحصول على عیوب ال تٌعتبر حفر طریقالمشكالت التي ال یمكن إصالحھا على أنھا حفرة طریق وتحتاج إلى إصالحات أكثر شموالً. انظر

المزید من المعلومات.

غ عنھ یمكن إصالحھ باعتباره حفرة طریق أم ال؟كیف أعرف ما إذا كان ما أبل
. ونحن نشجعك 311ال نتوقع أن یستطیع الجمیع التمییز بین عیوب الرصیف. وتوجد أنواع عدیدة لخدمة صیانة الطرق یمكن طلبھا من خالل خدمة 

إذا لم یكن العیب حفرة من حفر الطریق، سنجیب على اإلبالغ عن أي نوع من أنواع عیوب الرصیف التي تشغل بالك، وال سیما إذا بدت خطیرة. و
للحصول على المزید من المعلومات.عیوب ال تٌعتبر حفر طریقعلیك ونخبرك أن طلبك قد تم تصعیده إلى نوع الخدمة المناسب. انظر

ا المدینة؟كم عدد الحفر التي تردمھ
كل عام. وأكثر من 50تقوم مدینة ھیوستن بردم  ً تكون مقدمة من عموم المواطنین.6ألف حفرة تقریبا ً آالف طلب إصالح سنویا

ما تكون باستخدام شاحنة ترقیع حفر یقودھا شخص واحد. وتقوم ھذه الشاحنة بعملیة اإلصالح باستخدا تحلب م مسوتتم ھذه اإلصالحات باألسفلت وعادةً
ما تُنجز عملیة اإلصالح التي تتم بالشاحنة في غضون  دقیقة من وصولھا إلى مكان الحفرة.15إسفلتي سائل وحجارة صغیرة. وعادةً

ما الذي قام بھ العمدة تیرنر لتغییر الطریقة التي تُعالج بھا ُحفر الطریق؟
من ال عیوب صباح التالي للیوم الذي تم إبالغ مدینة ھیوستن فیھ بالحفر. وھذا ال یشمل نحن نھدف لردم حفر الطریق في غضون ثالثة أیام عمل، بدءاً

.الرصیف التي ال یمكن إصالحھا على أنھا ُحفر طریق

ما سبب حدوث ُحفرة في الطریق؟
بفعل المیاه.تحدث الحفر عندما یتصدع رصی الحركة بوتتسبف الطریق ویتكسر بسبب تأثر طبقة األساس الخاصة بالطریق، ویكون ذلك عادةً

المروریة فوق ھذه المنطقة في اتساع الحفرة.

تستطیع وتستطیع المیاه التسرب ألسفل الرصیف من خالل الصدوع التي تظھر بطول عمر الرصیف أو من خالل جانب الطریق. وبمرور الوقت، 
المیاه أن تتسبب في تآكل المادة الموجودة أسفل الرصیف، مما یتسبب في ھبوط الرصیف وتكسره.

یفة أو كما یمكن للحركة المروریة الكثیفة بشكل كبیر ال یناسب تصمیم الرصیف أن تؤدي إلى تصدع الرصیف. ویمكن أن تتسبب الحركة المروریة الكث
غیر مصمم لھذه األحمال في تصدع الرصیف وتشققھ. وقد یؤدي التجمد وھطول األمطار الشدید في الشاحنات والحافالت الثقیلة التي ً تستخدم طریقا

فصل الشتاء إلى تفاقم ھذه األوضاع ویبدو األمر وكأن الحفر تنتشر بین عشیة وضحاھا.

ھل یوجد حل طویل األجل لحفر الطریق؟
في بنیتنا التحتیة من خالل العالجات االستباقیة مثل منع تسرب المیاه أسفل الشوارع وردم الصدوع یتمثل الحل طویل األجل في مواصلة االستثمار

ولن تظھر الحفر في الغالب على الرصیف وإحكام سد الوصالت وتكسیة الرصیف إلطالة عمره والتخطیط الستبدال / إعادة بناء األرصفة القدیمة.
لنوع الحركة المروریة التي تستخدمھ.الذي یكون بحالة جیدة والذي یحمي طبق ً ة األساس من تسرب المیاه والمصمم خصیصا



ُحفر الطریق وحاالت الرصیف األخرى

ویُستخدم ھذا الحل لعالج المشكالت الموضعیة مثل الُحفر والمناطق التي تتدھور فیھا للعودة إلى الحالة اآلمنة بعد حدوث ضرر.–اإلصالح·
ومن بین طرق اإلصالح المعتادة ردم الحفر أو ترقیع الطبقة الخارجیة أو الترقیع/اإلصالح المتعمق إلى حد ما الخرسانة.حالة الرصیف وتصدع

أو اإلصالح المتعمق أو إصالح لوح خرساني واحد.
لتي تدھورت فیھا حالة الطریق بشكل ویُستخدم ھذا الحل لعالج الشوارع السیئة اللعودة إلى حالة قریبة من الحالة األصلیة.–إعادة التأھیل·

ومن بین الوسائل المعتادة المستخدمة في إعادة التأھیل وضع طبقة إسفلت خارجیة أو استبدال أكثر من لوح خرساني.عام.
للمعاییر الحالیة. ویُستخدم ھذا الحل إلعادة بناء ا–إعادة البناء· ً ألرض الطبیعیة ووضع أساس إعادة بناء الطریق بالكامل لخلق حالة جدیدة طبقا

استبدال خطوط ً الطریق وسطح الطریق الجدید وتوابع الطریق واإلشارات والالفتات والتعلیم واإلضاءة واألشجار والنباتات وقد یتضمن أیضا
المرافق الموضوعة في حرم الطریق.

ھبوط موضعي للرصیفتصدعتكسرُحفرة

ال یوجد بھا رصیف على اإلطالق أو منطقة 

یوجد بھا رصیف حالتھ سیئة للغایة تصل 

مربعا25ًمساحتھا إلى  قدماً

منطقة یتكسر فیھا الرصیف الخرساني إلى 

وھي اآلن تعتبر حفرة،أجزاء

ھو االختالف في االرتفاع التصدع

عبر إحدى الوصالت

بھا رصیف متصدع ومتكسر وھابط منطقة

یختلف في حجمھ وشكلھ


