
ب المالصق 
ّ

يط الُمعش  ال�ش
)NATURE STRIP( لممر المشاة

إرشادات لتنسيق الحدائق
المشاة؟ لممر  المالصق  ب 

ّ
الُمعش يط  ال�ش ما هو 

ن الملك الخاص وطرف الرصيف،  هي قطعة األرض المملوكة للحكومة والواقعة ب�ي
وتثبت عليها عادًة مرافق مثل الهاتف واالتصاالت السلكية والالسلكية والغاز 

والمياه والرصف الصحي والطاقة واإلضاءة العامة، وعادة ما يتم زرع شجرة عليها 
وتعشيبها.

ب 
ّ

الُمعش يط  ال�ش الغرض من وجود 
توفر مساحة مسطحة لمواقع حاويات النفايات االعتيادية وصناديق النفايات 	 

ي يعاد تدويرها  ال�ت
ن لفتح األبواب وحركة مرور المشاة وعربات األطفال والكراسي 	  تسمح بح�ي

ن الطريق وممر المشاة المتحركة ب�ي
ي الدراجات والمشاة عند 	  ي السيارات وراك�ب

تحسن مجال الرؤية لسائ�ت
التقاطعات أو المنحنيات عىل الطريق وبالقرب من ممرات السيارات الخاصة 

بالمنازل
ا وباوركور	  تتيح سهولة النفاذ لمقدمي الخدمات من أمثال تلس�ت
توفر مساحة لزراعة األشجار	 

ب
ّ

الُمعش يط  ال�ش فوائد 
امتصاص مياه األمطار وتقليل سيالنها عند العواصف 	 
ي الطرقات 	 

ن البيئة الطبيعية للحي من خالل زراعة األشجار �ن تحس�ي
تخفيف التأث�ي البرصي لألسطح الصلبة من أمثال الطرق وممرات المشاة 	 

ي
وممرات السيارات الخاصة واألرصفة واألسوار والمبا�ن

لك 	  ن يط الُمعّشب أن تضيف قيمة عىل م�ن يمكن لألشجار المزروعة عىل ال�ش
وعىل عافيتك بشكل عام

ب؟
ّ

الُمعش يط  ال�ش الحفاظ عىل  المسؤول عن  من 
ل عىل عاتق الساكن  ن يط الُمعّشب المجاور للم�ن تقع مسؤولية الحفاظ عىل ال�ش
وتشمل قص العشب وإزالة الحشائش الضارة والقمامة منه، إذ ال يقوم مجلس 

طة الُمعّشبة.. بلدية مدينة ويندهام بالحفاظ عىل األ�ش

بة  
ّ

الُمعش طة  األ�ش المزروعة عىل  األشجار 
ي الشوارع أو إزالة المزروع منها، إذ تقع مسؤولية 

ال ُيسمح للسكان بزراعة أشجار �ن
زراعتها والحفاظ عليها عىل عاتق بلدية مدينة ويندهام وتتوافق مع سياسة 

البلدية الخاصة بتشج�ي الشوارع.



الشوارع   ي 
�ف بة 

ّ
الُمعش طة  لأل�ش المقبولة  المعالجات 

 إال أن المعالجات 
ً

طة الُمشعبة شيوعا وتفضيل العشب هو أك�ث طرق معالجة األ�ش
التالية مقبولة أيًضا: 

الحىص الناعم المضغوط مثل طبقة الليليديل أو التوسكان العلوية لعمق 	 
أقصاه 75 ملم 

المهاد العضوي لعمق أقصاه 75 ملم 	 
وط التالية: 	  الزراعة الُمصّدقة من قبل البلدية، مع ضمان استيفاء ال�ش

إتاحة مسافة م�ت واحد عىل األقل من طرف الرصيف خالية من النباتات 	 
للسماح بفتح أبواب السيارات

الحرص عىل وجود مساحة مناسبة لوضع وتفريــــغ صناديق القمامة 	 
االعتيادية والقمامة القابلة إلعادة التدوير

ن من 	  السماح بالنفاذ اآلمن المناسب إىل ممر المشاة لألشخاص الخارج�ي
ي حالة عدم وجود ممر للمشاة يجب إبقاء مسافة 1.5 

سيارات مصفوفة. �ن
يد  م�ت من خط الملكية خالًيا من الزراعة للسماح بدخول المشاة وسعاة ال�ب

يجب أال يزيد ارتفاع النباتات المزروعة عن 500 مم لضمان وجود خط 	 
ي السيارات والمشاة 

رؤية مناسب لسائ�ت
ال يجوز استخدام ممر من األحجار إال إذا كان سطحها غ�ي قابل للزلق، 	 

وعىل نفس مستوى الرصيف وممر المشاة، وال يشكل خطر تع�ث

الشوارع  ي 
�ف بة 

ّ
الُمعش طة  لأل�ش المقبولة  غ�ي  المعالجات 

: ي الشوارع التاىلي
طة الُمعّشبة �ن من األمثلة عىل المعالجات غ�ي المقبولة لأل�ش

ي يزيد ارتفاعها عن 500 مم 	  ات ال�ت النباتات الشائكة، الشج�ي
األسطح الصلبة مثل الخرسانة أو األسفلت 	 
نظم الري 	 
الصخور أو عوارض السكك الحديدية أو أي شكل من أشكال الجدران أو 	 

الحواف االستنادية 
القضبان المدببة 	 
الحىص والحجارة السائبة 	 
العشب الصناعي 	 
مخاطر التع�ث	 

ب
ّ

الُمعش يط  بال�ش ار  اإل�ف
يط الُمعّشب نتيجة ألعمال البناء، يكون مالك العقار أو  ار بال�ش ي حالة اإل�ن

�ن
كات مرافق المياه والغاز  ن عن إصالحه. قد تحتاج �ش الجهة القائمة بالبناء مسؤول�ي
يط الُمعّشب المجاور لدارك  والكهرباء واالتصاالت الوصول بشكل دوري إىل ال�ش
يط  كة المرافق حينها هي المسؤولة عن إعادة ال�ش ألداء أعمال الصيانة. وتكون �ش

بة وبذره بالعشب.  يط بال�ت الُمعّشب إىل حالته، ولكنها ال تحتاج سوى إىل ردم ال�ش
يط بزراعة النباتات  كات المرافق بإعادة تنسيق ال�ش من غ�ي المضمون أن تقوم �ش

رة وإعادة الحىص والمهاد ليعود إىل حالته السابقة عىل الصيانة. يجب  المترصن
ة إىل إدارة خدمة  تقديم أي استفسارات بخصوص هذه األنواع من العمل مبا�ش

المرافق ذات الصلة.

Wyndham Civic Centre 
45 Princes Highway Werribee 
(PO Box 197) Vic 3030 
1300 023 411

www.wyndham.vic.gov.au 
facebook.com/Wyndhamcitycouncil
twitter.com/wyndhamcouncil 
Translating & Interpreting Services 13 14 50

ب 
ّ

الُمعش يط  ال�ش المركبات عىل  صف 
طة الُمعّشبة المجاورة لألرصفة والمنازل وذلك  يمنع صف المركبات عىل األ�ش

ي والية فيكتوريا لعام 2017. وسيؤدي أي إخالل 
بموجب قواعد سالمة الطرق �ن

ار  بهذه القواعد إىل إصدار إشعارات باالنتهاك. يتوجب عىل الساكن تصليح أي أ�ن
ي ذلك أخاديد دواليب المركبات، 

له، بما �ن ن يط الُمعّشب المجاور لم�ن تعرض لها ال�ش
 . وإزالة النفايات وأي أمور تشكل خطر تع�ث

الهامة  الهواتف  أرقام 
مجلس بلدية مدينة ويندهام: 411 023 1300	 
ا: 00 22 13	  تلس�ت
باوركور: 12 24 13	 
ن ووتر: 99 44 13	  غريت ويس�ت
ي إن: 626 687 1800	  مؤسسة إن �ب
 	www.1100.com.au :اتصل قبل الحفر

المشاةعقارك بممر 
ّ

الُمعش يط  الطريق ال�ش سطح 

 يجب أال يتعدى ارتفاع أية
مزروعات 500 مم

 مسافة م�ت واحد خالية من
ن المزروعات  النباتات ب�ي

وسطح الطريق

 يجب اإلبقاء عىل ممر
المشاة خالًيا من العوائق

ي حالة عدم وجود ممر للمشاة، يجب اإلبقاء عىل 
�ن

مسافة 1.5 م�ت من خط الملكية خالًيا من الزراعة 

م�ت

مم
 5

00

https://www.wyndham.vic.gov.au/contact-us

