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 انسىت انخامست -متقذمت  تقاواث محاضراث مقرر 

 التوربٌنٌةالدوارات المرورٌة 

Turbo – Roundabouts 

 



 



 مقارنة بين الجوارات القجيسة والجوارات الحجيثة
 ما ىي مالمح الجوارات القجيسة؟

 عمى الظخيق الجائخي  الستساوجةالحخكات. 
 األفزمية لمقادم مؽ اليسيؽ( حخكة السخور عمى طخق االقتخاب )السخور يأتي مؽ اليسيؽ. 

 ولكن ماذا كانت الشتيجة ؟
لسدافة قريخة أدى إلى ترادمات عجيجة  التساوج. 
 الجوار يربح مددحؼ بذكل سخيع ووجيت ىحه السذكمة ببشاء الجوارات ذات أنراف أقظار أكبخ مسا جعل

 , الدخعات عمى الجوار أكبخ 
 :مالمح الجوارات الحجيثة

 وبالتالً نماط تصادم للٌلة  90نقاط الترادم تتجمى بؾضؾح في اترال الظخق الستقاطعة بداوية. 
يسيؽ الظخيق عمى الجوار. 
- سرعات منخفضة وهً مالئمة للعربات الكبٌرة. 

 :الشتائج 
 دوارات صغيخة مع سعة كبيخة 
سخعة مشخفزة والعجيج مؽ الحؾادث 

 



 



 تصمٍم انذواراث وحٍذة انحارة 

 
 : تصمٌم الدوارات وحٌدة الحارة ٌجب أن ٌقوم بحل المشاكل 

حٌث أن متطلبات األمان , تتعلك بعرض الحارة على الدوار المشكلة األولى  -

 .تؤدي إلى حارة ضٌمة بٌنما مالئمة الشاحنات تؤدي إلى مساحات واسعة 

كٌف ٌمكن تحمٌك تخفٌض السرعة على الدوارات والمحافظة : لذلن السؤال هو 

 مرورٌة كثٌفة أي ذات سعة عالٌة ؟ حجومعلٌها  لابلة إلمرار 

 :هنا نرى أن الحل لتحمٌك متطلبات األمان هو

 .درجة  90أن تكون الزاوٌة بٌن األذرع والطرٌك الدائري -1

 .العرض المحدود للطرٌك الدائري-2

 .الشرٌط الدائري المركزي ٌمدم عرض إضافً للطرٌك من أجل الشاحنات  -3

والدوار والزاوٌة بٌن  االمدخلكوصلة بٌن ( اإلبط)الجزٌرة المركزٌة فً الزاوٌة  -4

 .المخرج والدوار تمدم عرض إضافً من أجل الشاحنات 

 



   



 : جزئٌنهذه المشكلة تتضمن .هً نصف المطر نفسه المشكلة الثانٌة 

 .األول المشكلة فٌما ٌتعلق بالسالمة وحدها -1

 سرعات منخفضة على الدوار تحتاج نصف لطر صغٌر 

سرعات منخفضة فً االستمامة تحتاج إلى نصف لطر كبٌر. 

 .الثانً المشكلة بٌن السالمة والسعة  -2

 للطرق الفرعٌة لٌست صغٌرة جدا  ( لنولة)جزر فصل : متطلبات السعة هً 

جزٌرة الفصل لٌست كبٌرة جدا  ألنه بذلن الحٌن تصبح حركة العربات : متطلبات السالمة هً 

 الشاحنة سلسة جدا  

 الجزر المركزٌة الواسعة تحتاج لنصف لطر كبٌر لٌتحمك انخفاض السرعة األمثل 

  ٌمكن ( أي انخفاض نصف لطر منحنً العبور)ازدٌاد انحناء مسار العربات العابرة للدوار

 :تحمٌمه من خالل زٌادة نصف لطر الدوار للدرجة المثلى التً تعتمد على 

عرض الطرٌك الدائري وعرض جزر الفصل على أذرع , الزاوٌة بٌن أذرع االتصال

 .التماطع
 

 تصمٍم انذواراث وحٍذة انحارة 

 



عشجما تكؾن الداوية   
بيؽ أذرع التقاطع 

 180إلى  90مؽ 
درجة عشجىا 
ستدداد سخعة 

 التجاوز
 بذكل فعمي 

لتخفيض الدخعة 
يجب أن نديج 

 نرف قظخ الجوار



 الخالصة 
 :متطلبات السالمة 

 أنصاف ألطار الدوارات ٌنبغً : سرعة المرور على الدوار منخفضة
 .أن تكون كبٌرة جدا  

 نصف لطر الدوار : منخفضة ( فً االستمامة)سرعة عبور الدوار
 لٌس صغٌر جدا  

 :متطلبات السعة 

هل ٌوجد ولت كاف لتمدم العربات المغادرة للدوار على نفس الذراع  -
 .كما دخلت ؟ هذا ٌعنً أن عرض جزر الفصل لٌس صغٌر جدا  

 .إنه تحدي إلٌجاد الممٌاس األمثل لجمٌع العناصر األساسٌة للدوار -

 .الزاوٌة بٌن أذرع التماطع  -

 .نصف لطر الدوار  -

 .عرض الطرٌك الدائري -

 .على أذرع التماطع ( المنولة)عرض جزر الفصل -

 



 مالئمت انذوار نهشاحىاث

 نعرض هنا ممر العربة الشاحنة المتمفصلة على دوار ذو حارة

(  الشرٌط الدائري حول الجزٌرة الوسطٌة)إنه ٌستخدم ,وحٌدة 

 .سا/كم 22حٌث أن السرعة فمط 

نموم بتجهٌز , الشرٌط المركزي ال ٌنبغً أن ٌكون شدٌد االنحدار

 :الشرٌط الدائري حول الجزٌرة المركزٌة بحٌث 

 7ٌكون منفصل عن حارات الدوار من خالل تعلٌة ممدارها-

هذا سٌمنع السٌارات السٌاحٌة من استخدامه ولن ٌسبب , سم 10

 .إزعاجا  للشاحنات

 



 



  

الرؾرة التالية تبيؽ مدار العخبات الذاحشة عشجما تكؾن  -
 سا/كؼ30سخعتيا 

 .لجعل ىحا مسكشًا سؾف نحرل عمى دوارات كبيخة ججاً  -
إنو مؽ الحكسة أن نختار األبعاد لمذخيط , عمى أية حال 

الدخعات أكبخ مؽ  بياالجائخي بسثل ىحه الظخيقة التي تكؾن 
 .سا/كؼ 25

 الدوار الحدٌث ذو الحارة الوحٌدة هو الحل األكثر أماناً من

 .أجل التقاطعات 

 



 



 انذواراث بحارتً مرور

 ًالمشكلة التً تطرح نفسها هً أن الدوارات بحارت

مرور ستسبب تصادما عنٌفا ولهذا السبب استبدلت 

الدوارات المدٌمة بتماطعات منظمة بإشارات ضوئٌة ولكن 

وجد فٌما بعد ازدٌادا فً الحوادث وخصوصا بالنسبة 

للمشاة وسائمً الدراجات وهذه المشكلة أدت إلى ظهور 

 .العدٌد من األفكار الجدٌدة والمبدعة



 Passing)مؽ ىحه الحمؾل دوارات مع حارة لمعبؾر بجون الجخؾل إلى الجوار
lane  ) وىي بذكل أساسي دوارات بحارة مخور واحجة مع حارة مخور إضافية

 .والتي تسخ مؽ أمام الجدء الجائخي 
 :الشقظة الحخجة ىي في نياية الحارة وىشاك حميؽ

  100حارة مؾازية بظؾلm 
 ألن الشتائج تؤدي إلى  بياال يشرح )وصمة عسؾدية تؤدي إلى مخخج الحارة

 (زاوية رؤيا سيئة 
السخور الكبيخة قج ال تدتؾعب عمى دوار بأربع أذرع لحلػ  حجؾم: السذكمة  -

 .نحؽ بحاجة إلى دوار بحارات مزاعفة



 



 

 

 السذكمة ىي كيف نرسم 
 دوارا آمشًا بحارتي مخور 

 حيث سشقع بسذكمة إنقاص
 خطهرة الترادم  بين  

 مدتخجمي الطخيق 
 ( (الجراجات العادية والشارية)

 وإنقاص خطخ الترادم
 الجانبي الشاتج عن 
 .التساوج 



 



أكثخ مؽ حارة مخور )التحجي كان أن نظؾر الجوارات لتربح بدعة أكبخ 
مع تدييالت التجاوز ولكؽ بشفذ خاصية األمان والذخط (  واحجة

 :لمحل كان
ال حخكة تساوج في الجوارات 
ال تديج حارات السخور عؽ حارتيؽ 
سخعة مشخفزة 

 الشتيجة كانت الجوار التؾربيشي
 



 تعخيف الجوار التهربيشي
  

أو مخخج /ىؾ عبارة عؽ تقاطع دائخي لو عمى األقل مجخل و
باإلضافة إلى ذلػ يسكؽ أن يكؾن ,  4أو 1مؽ الشسط 

األنساط األربعة لمسجخل . 3و  2لمسجخل والسخخج الشسظيؽ 
 والسخخج يؾضحيا الذكل التالي

من فكرة تغٌر عدد الحارات على الدوار أطلمت تسمٌة التوربو 

 على هذا النوع من الدوارات



  أوماط انمخارج فً انذوار

 أوماط انمذاخم فً انذوار



 : انتىربىانمبادئ األساسٍت نذواراث 

 
بإمكان كل . ال توجد ضرورة لتبدٌل حارة المرور داخل الدوار -1

.  سائك عند دخوله إلى الدوار تعمب المخرج الذي اختاره مسبما  

 :ٌتحمك ذلن 

إما من خالل الفصل المسبك عند المدخل لالتجاهات المرورٌة   - 

من أجل المرور على ( . 1نمط المدخل )إلى حارتً مرور 

الحارة الٌسارٌة للمدخل ٌضاف على الدوار من الجهة الداخلٌة 

.حارة مرور ثانٌة  

أو من خالل بحث السائمٌن الداخلٌن إلى الدوار بشكل مباشر عند  -

حارتً مرور مستمرة )المدخل لحارات المرور التً ٌمصدونها 

(3نمط المدخل  -على الدوار  

 



ٌسمح على الغالب بالتبدٌل الضروري على حارة المرور الذي ٌبدأ عند أول  -2

مثل هذه التبدٌالت تكون ضرورٌة عندما تستخدم فً التبدٌل أنماط . فرصة

 4و  3الدخول والخروج 

هذا الخط . على المخارج تفصل حارتً المرور بخط ال ٌمكن السٌر فوله -3

ٌمكن أن ٌنفذ بحٌث أن العربات المارة على الحارة الٌمٌنٌة تجبر بالتوجه إلى 

فً هذه الحالة ٌمكن أن ٌنفذ المخرج بحارتً (. 1نمط المخرج )المخرج 

مرور بحٌث ٌمكن للعربات المارة على الحارة الداخلٌة للدوار من الوصول 

.للمخرج  

ٌمكن تنفٌذ فصل حارات المرور بخط طالء مستمر أو كما فً هولندا بعتبات 

.أطروفٌة ال ٌمكن السٌر فولها إال بصعوبة  

 



ما عجا )لمسجخل والسخخج  4في معغؼ الحاالت يجب تجشب الشسط 
ألن تبجيل حارات السخور في الجوار يسكؽ أن ( لجوارات بثالث أذرع

.يربح ضخوريًا والحي ال يشاسب مبجأ دوارات التؾربؾ  
.  3يسكؽ أن يعكبو فقط نسط السجخل  3مؽ الؾاضح أن نسط السخخج 

فإن دوار التؾربؾ  2إذا كانت كل السجاخل والسخارج مؽ الشسط 
كحلػ يشتج مؽ تعاقب . يتحؾل إلى دوار كالسيكي بحارة واحجة

. دوار كالسيكي بحارتي مخور 3السخارج والسجاخل مؽ الشسط 
.  يدتثشى مؽ ذلػ السجاخل بحارتي مخور إلى الجوار بحارتي مخور

.     ىحا مسكؽ ولكشو ال يشاسب مبجأ دوارات التؾربؾ  
 



 انتىربىودواراث ( انتقهٍذٌت)مقاروت بٍه انذواراث انكالسٍكٍت 

 
إن تدايج السخكبات في الجوارات الستعجدة الحارات يخمق ازديادًا 

في االحتكاك الجانبي بيؽ تيارات السخور السختمفة والحي 
يسكؽ أن يديج خظؾرة الترادم الجانبي لحلػ نحتاج أن 

 نتعامل مع إحجى السذكمتيؽ 
 ارتفاع خطهرة الترادم الجانبي لمسخكبات 
 راكبي )ارتفاع خطهرة الترادم بين مدتخجمي الطخيق

 بدبب ارتفاع الدخعة( الجراجات العادية والشارية
 



 



 ؟ انتىربٍىٍتانذواراث انمتطهباث فً تصمٍم وحقق كٍف ٌمكىىا أن 

 
المستخدمٌن براحة تتعلق  معاٌٌر: 

بتطبٌك دوائر مع مراكز مختلفة تجعل مسارات العربات ( 1

هو المحور ) زاحةإن تحدٌد مولع محور اال, الشاحنة سلسة 

ٌعتبر مهما   من ( المختلفةالدوائر الذي توجد علٌه نماط امراكز 

أجل المٌادة المرٌحة لجمٌع العربات المستمٌمة والمنعطفة وبالتالً 

 .لها نفس السرعة تمرٌبا  



الحارات يجب أن تختار عخيزة ججًا بحيث أن الذاحشات الظؾيمة ( 2
م يسكؽ أن تدتخجم الجوار بجون استخجام الذخائط الجائخية 16.5

عخض مشاسب لمظخيق ) السخكدية السختفعة قمياًل عؽ سظح الظخيق
 (   الجائخي 

لمذاحشات ذات الظؾل  الذخائط الجائخية السخكدية السختفعةباستخجام ( 3
 .م مع محاور خمفية تدتظيع اجتياز الجوار28

معمؾمات الحارات يجب , الظالء الظخقي, أخيخًا إشارات الظخيق ( 4
أن تكؾن ثابتة وتقجم لمدائق الحي يتقجم نحؾ الجوار معمؾمات كافية 

 .الختيار الحارة الرحيحة
 



 



 األمان فً انتصمٍممعاٌٍر 

 : األمان هً معاٌٌر

 الطالء بشكل حلزونً باستخدام وذلن ( التماطع)إلغاء نماط التصادم. 

 ال ٌوجد أكثر من حارتٌن مستمرتٌن فً الدوارعند المداخل. 

ضمان السرعات المنخفضة على الدوار هو استخدام ألطار صغٌرة. 

 بٌن الحارات البنائًفصل العن طرٌك الحارات التجاوز فً منع. 

 وبٌن عاللة جٌدة بٌن عرض جزر الفصل فً األذرع المرتبطة تحمٌك

 .أنصاف ألطار الدوار وذلن لتخفٌض السرعة خالل سٌر العربات

 



 



 انسعت فً انتصمٍممعاٌٍر 

 سعة  حمكنباستخدام حارتٌن للدخول وحارتٌن للخروج

 .عالٌة

 الحارة  ٌؤدي إلى استخدام منع االندماج على الدوار

 .الداخلٌة بشكل أفضل

المرونة فً إمكانٌة اختٌار الحارة 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 لمخخوج ة واحجةنقاط الترادم السحتسمة عمى دوار بحارتين مع حار           

 التماوجنماط تصادم بسبب  4 + تصادم عند الدخولة نمط12             

 
 



 :نقاط الترادم عمى دوار بحارتيؽ مع حارتيؽ لمخخوج
نقاط ترادم بدبب التساوج 2 + ترادم عشج الجخؾل ةنقظ 2 +نقط 12  

ترادم بدبب التقاطع ة  



 لجوارات التهربه عذخ نقاط ترادم عشج السجاخل ولكن ليذ لجييا نقاط تقاطع أو تساوج 



 



 :مقارنة بٌن نقاط القٌادة المرٌحة 

األفضل بالنسبة لسائمً الطرق الدوارة ذات الحارة الواحدة  طةالنم
 تستطٌع اختٌار المخرج من داخل الدوار  /هً عندما ٌستطٌع

 :وال توجد حاجة ل

 كما هو الحال غالبا  )الختٌار الحارة الٌمٌنٌة عند  السٌر نحو األمام
 (على التماطعات المزودة بإشارات ضوئٌة

فً الحركة عند مغادرة الدوار للتماوج 

المشكلة فً الطرق الدائرٌة المتعددة الحارات أن الخٌار محصور بٌن 
 : حلٌن

 ال ٌكون )على الدوار وجه اال ٌكون بحركة متماختٌار الحارة الممابلة
 (حلزونٌةبخطوط 

ما ٌنتج عنه حرٌة  مابلال ٌوجد خٌار إلزامً فً الحركة باالتجاه الم
استخدام الحارة  انولكن بوجود سلبٌة وهً الدوار اختٌار الحارة فً 

 (خطوط مركزٌة)الداخلٌة ٌتطلب وجوب حركة متموجة 

 





 

EGG TURBO ROUNDABOUT 

    بٍضىي تىربىدوار  -1
 



: البٌضويلدوارات ذات الشكل لالصفات الرئٌسٌة   

مخرجان بحارتٌن ومخرجان بحارة واحدة  -  

مدخالن بحارتٌن ومدخالن بحارة واحدة  -  

مما ٌجعل هذا النوع من الدوارات مناسبا  من أجل التماطع بٌن 

طرٌمٌن أحدهما بتدفك مروري عال واآلخر بتدفك ثانوي 

.نسبٌا    

 



 BASIC TURBO RAقٍاسً  تىربىدوار  -2

 



:لصفات الرئٌسٌة لدوارات التوربو القٌاسٌة ا  

مخرجان بحارتٌن ومخرجان بحارة واحدة  -  

أربع مداخل بحارتٌن -  

وهذا ما ٌجعل هذا النوع الدوارات مناسبا  للتماطعات بٌن 

. طرٌمٌن أحدهما بتدفك عال واآلخر ألل منه نوعا  ما  

 



KNEE TURBO ROUNDABOUT 

 عهى شكم ركبت   تىربىدوار   -3

 



:لصفات الرئٌسٌة لدوارات التوربو على شكل ركبة ا  

دوارات التوربو على شكل ركبة مناسبة للتماطعات التً 

ٌسود فٌها تٌارات تتجه بكثرة للٌمٌن والٌسار كما هو 

.      مشار إلٌه فً الشكل  

 



SPIRAL TURBO ROUNDABOUT  

 حهزووً  تىربىدوار  -4

 



 دوار تهربيشي حمدوني كبيخ مدود بذخيط داخمي مختفع قمياًل يسكن الديخ 
نرف ,يهم /عخبة 25000الغدارة السخورية ,عميو عشج مهقع االترال بأتهستخاد في ىهلشجا

2003تاريخ البشاء , م10عخض الطخيق , م50القطخ الخارجي     



:الصفات الرئٌسٌة للدوارات التوربٌنٌة الحلزونٌة   

مخرجان بحارتٌن ومخرجان بحارة واحدة -  

مدخالن بثالث حارات ومدخالن بحارتٌن  -  

وهذا ما ٌجعل هذا النوع من الدوارات مناسبا  للتماطعات بٌن 

طرٌمٌن أحدهما بتدفك عال باتجاه االستمامة واآلخر بتدفك 

.ٌتجه غالبا  ٌمٌنا  وٌسارا    

 



الغدارة , دوار حمدوني كبيخ في مجيشة ىامبهرغ عشج مهقع االترال بأتهستخاد
عخض ,م 53/58نرف القطخ الخارجي ,يهم /عخبة23000السخورية 
 م6/11الطخيق 



ROTOR TURBO ROUNDABOUT   

 (    مكىك) متىاوب تىربىدوار  -5

 



: (المكوكٌة)المتناوبة الصفات الرئٌسٌة للدوارات التوربٌنٌة   

أربع مخارج بحارتٌن -  

أربع مداخل بثالث حارات -  

إمكانٌة االنعطاف نحو الٌمٌن عن طرٌك حارتٌن -  

إمكانٌة السٌر باتجاه االستمامة عن طرٌك حارتٌن -  

إمكانٌة االنعطاف نحو الٌسار عن طرٌك حارة واحدة -  

ٌجب أن ال ٌحوي الدوار المتناوب دائما  السعة األعلى ولسوء الحظ ال 

ٌمكن االنعطاف نحو الٌسار من كل االتجاهات فً الطرق بحارتٌن 

وهذا )هذا ٌتطلب ثالث حارات فً الطرٌك الدائري بدال  من اثنان 

 (ٌتعارض مع المبادئ األساسٌة للتصمٌم 



 : انتىربىعىامم تصمٍم دواراث 

 

 اإلزاحةمحور 

 فصل حارات المرور بتعلٌة بنائٌة للٌلة االرتفاع 

اتأسهم االتجاه 

اإلرشادٌة الشاخصات المرورٌة 

معابر الدراجات 

 





 : مرور العربة  على الخط المنحنً فً الدوارات التوربٌنٌة

 سٌر تم احتواء TURBO  فً نظام الدوارات التوربٌنٌة

الشاحنات من خالل نظام تغٌر بنماط دائرٌة عبر محاور 

أساسٌة ونتٌجة لذلن فان السائك المادم إلى الدوار علٌه 

 .المرور بمنعطفات كثٌرة عندما ٌغادر هذا الدوار 

 







 الفوائد الرئٌسٌة لدوارات التوربو: 

.لل من نماط االصطدام بٌن العرباتأعدد -  

.لل ضمن الدوارأسرعة -   

.لل للحوادث الجانبٌةأمخاطر  -   

 



 تشظيم األفزمية والطالء الطخقي السهجو لحخكة الديخ عمى مجخل دوار تهربه في ىهلشجا



 الفرل البشائي لحارات السخور والطخؼ السختفع القابل لمديخ فهقو في
الجديخة الهسطية لجوار تهربه في ىهلشجا   

















 دراست وتصمٍم أول دوار تىربٍىً فً أنماوٍا

 
 Baden–Badenتؼ تخظيط وبشاء مشذأة مخورية غيخ مألؾفة في مجيشة   •

 . عشفةىحه السشذأة عبارة عؽ دوار مخوري عمى شكل ,األلسانية   

السؤلف مؽ أربع حارات   B500يرل ىحا الجوار الظخيق االتحادي  •

 لكل االتجاىات السخورية  B500مخورية بالسشاطق الؾاقعة شسال وجشؾب  

يذكل ىحا الجوار انفتاحًا يتشاسب مع التخظيط اإلقميسي لمجخؾل إلى مجيشة  •

Baden–Baden   مؽ الجية الغخبية. 
 



 إضافة إلى ضخورة األخح بعيؽ , تخكيبة التيارات السخورية
وضعت , الستخرص قيج الجراسة  التدؾقياالعتبار لمسخكد 

 . متظمبات وشخوطًا خاصة لمتخظيط 
 لحلػ عسل السذتخكؾن في التخظيط مشح البجاية األولى لمجراسة

عمى التعاون والتشديق لكافة فخق الخبخة في مجال التخظيط 
وىشجسة السخور والتخظيط البيئي مع السؤسدات الحكؾمية  الظخقي

 .  والتي أدت في الشياية إلى حل تخظيظي ناجح , ذات الرمة 
 2006تؼ وضع الجوار السخوري بعج بشائو في شيخ أيار مؽ عام  

 .قيج التذغيل وأثبت كفاءتو مشح ذلػ الحيؽ 
 



 نمحت تارٌخٍت ووصف نمىطقت انذوار  -1

 سمست القؾات السدمحة الفخندية الستسخكدة في ألسانيا في مجيشة

Baden–Baden   مؾقع الكيادة العميا ليا  1990في عام. 

  ىحه السشظقة الؾاقعة بيؽBaden–Oos   ومخكد السجيشة

بشيؾيًا وبيئيًا وربظيا في , مخوريًا ,وجب إعادة تأىيميا وعيفيًا 

 .  سياق التخظيط اإلقميسي
 



 الظخيق االتحاديB500  السؤلف مؽ أربع حارات مخور يذكل
يترل ,  Baden–Badenالذخيان السخوري الخئيدي لسجيشة 

 واألوتؾستخاد B3ىحا الذخيان غخبًا بكل مؽ الظخيق االتحادي 
 .بعقجة عمى مدتؾييؽ  BAB A5االتحادي  

  حتى قبيل عسمية إعادة التأىيل كانت السشظقة العدكخية السؾجؾدة
عمى الجانب الذسالي ومداكؽ العدكخييؽ عمى الجانب الجشؾبي 

محجدة بؾضؾح وكانت بالكاد مخئية مؽ قبل   B500لمظخيق  
 . B500الدائقيؽ عمى الظخيق  

 



اتجاه الشظخ ,  2003السمتقطة في عام  B500يظيخ صهرة لمطخيق ( 1)الذكل رقم 
  BADEN–BADENنحه مجيشة 

 



 كان الظخيقB500   مجيشي  كأتؾستخادسابقًا مرسسًا
ولكؽ ألسباب تتعمق بالتمؾث , طخيق سخيع /

 60 بالزجيجي تؼ مشح فتخة تحجيج الدخعة العغسى 
Km/h. 

  السيسة الخاصة بجمج مشظقة التؾسع ىحه بالتخظيط
اإلقميسي تتسثل بترسيؼ مشذأة مخورية تتأثخ بالسدائل 

 :التالية 
 



 ربط  الوحدات السكنٌة فً منطمة(Cité)  مرورٌا  بالطرق

 B500ذات التصنٌف األعلى وخاصة بالطرٌك االتحادي  

 ربط مركز التسوق المتخصص لٌد التصمٌم بمساحة 

20000 m2   معدة للبٌع وولوف العربات 

 (خطوط الباصات)ربط المنطمة بنظام النمل العام 

 الربط  فوق اإلللٌمً والطبوغرافً والوظٌفً للعاللة بٌن

 .ممرات المشاة وطرق الدراجات  المصممة 

 



 الحمهل  -2 

 

 كانت الفكخة األولية لتخظيط السشذأة السخورية الججيجة مؽ
مؤلف مؽ  B500 وجية الشغخ السخورية وعمى أساس كؾن 

أربع حارات مخورية وواقع في مشظقة خالية مؽ البشاء 
تأخح شكل تقاطع حخ بذكل كامل أو جدئي , وتقاطعاتو حخة 

ضغط التكمفة , كسا أدت وعيفة التخظيط اإلقميسي 
والسداحات السؾضؾعة تحت الترخف إلى صخاع شجيج 

 .لمؾصؾل إلى حل مشاسب
 



 مدهدات أو أفكار الترسيم السخوري   2-1

 :    بدبب 
  60 بتحجيج الدخعة العغسى عمى الظخيق السؾجؾد Km/h , 
 وأىجاف التخظيط اإلقميسي 
 تكمفة البشاء الستؾقعة عشج اعتساد حمؾل لمعقجة عمى عجة مدتؾيات, 

فإنو لؼ يعج مظمؾبًا لجى السؤسدات الحكؾمية عمى مدتؾى الؾالية واالتحاد 
وإنسا كان الذخط ىؾ تحقيق مدتؾى أداء وعيفي . بشاء العقجة بذكل حخ

 .  ومخوري جيج لمعقجة السخورية عمى مدتؾ واحج 



 تؼ األخح بعيؽ االعتبار عشج الترسيؼ السخوري التأثيخات الستؾلجة عؽ
 .  B500السخور جخاء االستخجام السرسؼ في شسالي وجشؾبي 

  وجب ربط الظخق الفخعية ليذ فقط مؽ خاللB500   بل أيزًا بذكل
 . السجيشيةمباشخ بذبكة الظخق الخئيدية 

  نتج عؽ ذلػ ترسيؼ شبكة طخق يستج تأثيخىا إلى ما بعج السشظقة
 (.2)انغخ إلى الذكل رقؼ . السجروسة 

 تؼ األخح بعيؽ االعتبار في الترسيؼ السخوري إضافة لمعخبات السذاة
مؽ أجل الحل السخوري لمعقجة عمى مدتؾ واحج تؼ تأميؽ . والجراجات 

 .عبؾر السذاة والجراجات مؽ خالل جدخ مشفرل عشيا
 
 



 B500/ROTWEGفكخة الترسيم السخوري لعقجة ( 2)الذكل 

 



 السخورية  بالغداراتالتشبؤ  2-2

 
 أعظى غدارة مخورية عمى كامل السقظع  2003 السخوري لمعام التحميل

 .   يهم/عخبة  29000حؾالي   B500العخضي لمظخيق 

 األخح بعيؽ االعتبار حيؽ حدابات التشبؤ السخوري إلى جانب التأثيخات تؼ
السخورية الستؾلجة لكل االستعساالت الستؾقعة لألراضي في السشظقة السخاد 

والسشظقة  Baden–Baden  التؾسع الكمي لسجيشة, إعادة تأىيميا 
 .  السحيظة

 حداب التشبؤ السخوري مؽ قبل شخكة تؼPTV AG (Karlsruhe) 
 2020باالعتساد عمى مؾديل مخوري متؾفخ لمعام 

 



 ما يمي  2020بمغت قيسة الغدارة لمعام: 
 عمىB500   يهم/عخبة 37000حؾالي   
 يهم/عخبة 8000عمى الفخع الذسالي لمعقجة السخورية السرسسة 
 لمعقجةعمى الفخع الجشؾبي (Rotweg)  4000 أخح ىشا بعيؽ يهم /عخبة

 (3)انغخ الذكل . Citéاالعتبار جسيع السداكؽ لمسشظقة العدكخية  
 وبالتالي يبمغ مجسؾع الغدارة السخورية الستؾقعة الجاخمة إلى العقجة لجسيع

 . يهم/عخبة 40000العخبات حؾالي 
   عخبة  3300وبمغت الغدارة في ساعة الحروة بعج الغيخ عمى التقاطع

 .سا/سياحية
 



   {DTV(PKW+LKW/24H},  2020في العام  الغداراتتشبؤ ( 3)الذكل 
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إلى تظؾيخ خسذ  بالغداراتأدت أىجاف التخظيط وفكخة الترسيؼ السخوري والتشبؤ 

 :حمؾل رئيدية مع حل تذعبي آخخ 
 (4الذكل )التقاطع باستخجام اإلشارات الزؾئية : الحل األول 
 (عمى مدتؾ واحج/حخة)مؾازية  رمبات: الحل الثاني 
 2الحل الثانيa   : الخمباتحل مذتق مؽ الحل الثاني مع تزييق 
 5الذكل ( بحارتي مخور)دوار مخوري كبيخ : الحل الثالث 
 (مدتؾ واحج/تقاطع حخ)الحل الخابع نرف ورقة البخسيؼ متشاعخة 
  (6الذكل )مؾازية  رامباتمع ( جدخ)الجوار واقع في األعمى : الحل الخامذ 

 



 ترسيم التقاطع بإشارات ضهئية, الحل األول  4الذكل 



 ترسيم التقاطع بجوار مخوري تهربيشي, الحل الثالث  5الذكل  



 (جدخ)ترسيم التقاطع بجوار مخوري واقع في األعمى , الحل الخامذ  6الذكل  



 تست دراسة وتقييؼ الحمؾل الدابقة مؽ خالل معاييخ مخورية  ,
 تخظيط إقميسي ومعاييخ بيئية

 عشج تقجيخ قيسة الكمفة لجسيع الحمؾل عمى مدتؾ واحج كان مؽ
 الؾاجب أخح قيسة جدخ السذاة والجراجات بعيؽ االعتبار

 2 ; 2بعج الجراسة والتقييؼ تؼ استبعاد الحمؾلa ; 4 مشح البجاية. 
 أسباب ىحا االستبعاد كانت السعاييخ الستعمقة بالتخظيط اإلقميسي

والخبط البشائي غيخ السخضي والحاجة إلى مداحات كبيخة والتقبل 
 .  الدمبي مؽ قبل الدائقيؽ 

 



 في التقييؼ الكمي استبعجت جسيع أنؾاع العقج عمى عجة
 . مدتؾيات باستثشاء الجوار السحسؾل عمى جدخ 

 الحدابات األولية ألداء التقاطع أعيخت بؾضؾح بأن التقاطع
باستخجام اإلشارات الزؾئية والجوار السخوري عمى مدتؾ واحج 
محسل بذكل كبيخ في ساعة الحروة وأداؤىا يقع ضسؽ الحجود 

 .  الحخجة ويشذأ عؽ ذلػ ازدحام واضح
 



 مؽ الشاحية السخورية يسكؽ مبجئيًا تفزيل حل الجوار السحسؾل عمى
إنسا ألسباب تتعمق أبسعاييخ التخظيط اإلقميسي وألسباب تتعمق ,جدخ 

واستذاري   Baden–Badenبالتكمفة كانت رغبة مجمذ مجيشة 
التخظيط لجييا التفكيخ بالترسيؼ عمى مدتؾ واحج وتحجيجًا بجوار مخوري 

 .  ما مكؽ

 التقاطع )بدبب السداحة والذكل الكبيخ لمتقاطع تؼ رفض الحل األول
وألسباب تتعمق بالتخظيط ( بشفذ السدتؾي باستخجام اإلشارات الزؾئية 

 .اإلقميسي باإلضافة إلى تؾقع ارتفاع التمؾث الزجيجي 



  مؽ جية أخخى كان ىشاك شػ فيسا إذا كان بسقجور الجوار
الكبيخ الؾاقع في نفذ السدتؾي الديظخة عمى الغدارة الكبيخة 
في ساعة الحروة عمى مجاخل ومخارج الظخيق االتحادي  

B500   . 

 كحلػ وجب تؾضيح فيسا إذا كان لمجوار الكبيخ نفذ مدتؾى
 الدالمة الحي يحققو التقاطع السدود بإشارات ضؾئية 

 



 تم تعيين البخوفدهرBrilon  األستاذ في جامعة بهخهم األلسانية استذاري مخوري في
 . ىحا السذخوع 

 أكج التقخيخ السخوري السقيم لحل الجوار الكبيخ عمى مدته واحج عمى حداسية األسئمة
 .  الستعمقة بالدالمة السخورية ومدتهى األداء لجوار مؤلف من عجة حارات مخورية

 أرشج البخوفدهر Brilon  بستابعة تحدين ( الحل الثالث)فيسا يتعمق بالجوار السخوري
 .  والدالمة السخورية( مدتهى األداء)اإلمكانيات الستعمقة باالستيعاب 

 ووجو إلى اتخاذ الحيطة التي تجعل من السسكن استخجام اإلشارات الزهئية إذا اقتزى
 .  األمخ 

 الحل التهربيشي"بعج تقييم تخكيبات التيارات السخورية تم اقتخاح ما يدسى  . " 
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 التخطيط الطخقي 3-1

 بدبب الذكل السبتكخ لمسشذأة السخورية فقج تؼ تشديق عشاصخ
الترسيؼ اليشجسية وتحجيجىا بذكل مكثف بيؽ جامعة بؾخؾم 

 .والسؤسدة الظخقية ومجمذ السجيشة 
 تؼ أخيخًا ترسيؼ الجوار السخوري عمى أساس مخكدي دائختيؽ

 .( م65القطخ األعظسي )مع قظخ خارجي متغيخ 
 



 بقي مدارB500 بذكل أساسي عمى حالو 
  عشج الترسيؼ اليشجسي لمجوار اعتسجت أنراف أقظار

 .الجخؾل والخخوج السؾافقة لسشحشيات الجخ لمذاحشات الكبيخة 
  قبل كل )كانت ىشاك ضخورة لحل وسط بيؽ انديابية الديخ

 .والدالمة السخورية ( B500شيء عمى 
  أنراف أقظار الخخوج عمىB500   تست زيادتيا أثشاء

 .وذلػ لتأميؽ سيخ الذاحشات م50م إلى 20التشفيح مؽ 
 



 يستج الظخيق B500  في مجال التقاطع عمى مقظع
( . حفخ في الجشؾب وردم في الذسال)حفخ وردم 

لتأميؽ تشاغؼ مع الظبيعة تست مظابقة السيل الظؾلي 
لمؾصل الججيج مع ميل األرض الظبيعية وبالتالي تؼ 
تقميل استسالك األراضي وتؼ الؾصؾل غمى تؾازن 

 .مخض لكسيات الحفخ والخدم
 



 بذكل  %2.5وضع الجوار مؽ ناحية االرتفاع كدظح مائل بسيل قجره
 ,  يحاكي ميل األرض الظبيعية 

 ألن كال فخعيB500   2.5كانا متعاكديؽ بالسيل ويسيالن بكيسة %  ,
كان مؽ الزخوري إجخاء عسمية رفع عخضاني عمى الجيتيؽ الغخبية 

 .   B500والذخقية لمجوار في الظخيق  
 لؼ يكؽ تؾجيو السيل لمحمقة السخورية نحؾ الخارج مججيًا بدبب طبؾغخافية

نحؾ الجشؾب  Rotwegاترال . السشظقة عشج فخع االترال الجشؾبي 
وميمو في الذسال  %6يبجي خط مذخوع ذو ميل طؾلي أعغسي قجره 

 (.7)انغخ الذكل ,  %2باتجاه مخكد التدؾق التخرري 
 



 Rotweg/Kreiselالسقطع الطهلي   ( 7)الذكل 



 ألسباب تتعمق بالدالمة كان مؽ الزخوري ترسيؼ جدخ إضافي قخيب مؽ
 .السشذأة السخورية لعبؾر السذاة والجراجات 

 ربط طخيق السذاة والجراجات الججيج بسيل طؾلي أعغسي قجره  رمباتصسست
8% 

 تؼ تجييد مخظط لمظبيعة مخافق لمسشذأة السخورية  الظخقيفي سياق الترسيؼ . 
 شسل التخظيط أيزًا جدءًا يزؼ ترسيسًا احتياطيًا لتحؾيل الترسيؼ التؾربيشي

إلى دوار عادي بحارتي مخور ومدود بإشارات ضؾئية في حالة إخفاق الجوار 
التؾربيشي في تحقيق ما أريج مشو أي في حالة عيؾر بعض السذاكل لجى 

 .ىحا التحؾيل في الترسيؼ كان مقبؾاًل مؽ ناحية البشاء والكمفة, تذغيمو 
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 حارات السخور عمى الجوار
                   5عخض الحارة الخارجية عمى الجوار m 
                5.25عخض الحارة الجاخمية عمى الجوار m 
 B500من أفخع الجخهل  
                               3.75عخض حارة السخور m 
 عخض حارة السخور بجانب الجوار   (Bypass) 5. 50 m 

 



  حارة التدارع 
        3.75عخضيا m       130وطؾليا m 

 أنراؼ أقطار الجخهل والخخوج 
50 m (الظخف الخارجي لمظخيق) 
 أفخع الجخهل الجشهبية والذسالية  
                       3.25عخض حارة السخور m 
             4عخض السجخل والسخخج m  4.50و m 

 أنراؼ أقطار الجخهل والخخوج
  14 m (الظخف الخارجي لمظخيق) 



 تذكيل الجوار 3-3

 
 تعتبخ العقجة السخورية عمى الظخيق االتحاديB500  جدءًا مؽ

 . Baden–Badenالسجخل الغخبي األكثخ أىسية لسجيشة 
  السؾجؾدة في التخظيط ( األشخطة الخزخاء)ترسيؼ الظبيعة

تؼ تشفيحه في  "الجخهل األخزخ لمسجيشة"اإلقميسي والسعبخ عشيا 
مشظقة الجوار بسدروعات عمى شكل أيكات وفي محؾر الظخيق 

 .مؽ خالل تذجيخ عمى شكل جادة   Rotwegاألحسخ  
 



 نفح مخكد الجوار بسدروعات عمى شكل كمى متؾضعة
عمى شكل ىزبة والتي ترل إلى خشادق التدخيب 

وتؤمؽ حجب الخؤية السخغؾبة لدائقي الديارات بذكل 
 .مخيح

 بحيث , تؼ دمج مجخل إلى مخكد الجوار في تذكيمتو
يسكؽ مؽ إجخاء أعسال الريانة لحفخ السخاقبة السؾضؾعة 

 ( .8)انغخ الذكل . في السخكد بجون أي مذكمة
 



 2006تذخين الثاني ,  B500الجوار السخوري عمى ( 8)الذكل 



 والمهحات السخورية الطخقيالطالء  4 -3

 
 لمدائقيؽ عمى الظخيق االتحادي   عشفةيذكل الجوار السخوري بذكل

B500  حافدًا خاصًا لمتؾجو إلى الحارة السظمؾبة. 
  ولمؾحات السخورية اىتسامًا كبيخًا في  الظخقيلحلػ أعظي لمظالء

 .التخظيط والتشفيح لتأميؽ التؾجو الزخوري وتحقيق الدالمة السخورية 
  وىشاك أيزًا ضخورة إلعظاء معمؾمات شاممة مبكخة وواضحة لمدائقيؽ

القادميؽ إلى الجوار مؽ السجخميؽ الذسالي والجشؾبي بحارة واحجة ألن 
الحارة الجاخمية لمجوار فقط ىي التي تسكؽ مؽ عبؾر العقجة لكال 

 .السجخميؽ 
 



بسقارنة ىحا الشؾع الخاص لمجوار مع الجوارات األخخى السألؾفة مؽ ناحية السدار 
 :السخوري تبجو العؾامل التالية غيخ معتادة مؽ قبل الدائقيؽ 

يسكؽ الديخ عمى الجوار بأكسمو فقط عؽ طخيق تبجيل الحارات 
 لعشج التؾجو إلى الحارة اليسيشية السخررة B500   فإنو يسكؽ فقط الكيام

 باالنعظاف نحؾ اليسيؽ أو بالحخكة السدتكيسة
 يسكؽ متابعة الديخ لمقادميؽ مؽ الحارة الجاخمية لكال فخعي الظخيق االتحادي

B500   بإضافة حارة إضافية عمى الجوار لالنعظاف نحؾ اليدار ولمحخكة
 السدتكيسة

 يجب تجشب تبجيل الحارات السخورية قبل السخارج السؤلفة مؽ حارتي مخور بدبب
 .ارتفاع خظؾرة الؾقؾع في الحؾادث

 



 كقاعجة عامة مؽ الزخوري عمى الجوار عمى
شكل عشفة تشغيؼ تؾجيو اتجاه الديخ عمى الظخيق 

كسا في حالة التقاطع السدود  B500االتحادي 
في ىحه الحالة يسكؽ . بحارة انعظاف نحؾ اليدار

اعتبار الجوار السخوري كتقاطع مؾسع مع حارات 
 (.9)انغخ الذكل . انعظاف نحؾ اليدار 

 



 قطاع من الطالء الطخقي والمهحات السخورية( 9)الذكل 



 يسكؽ الشغخ إلى الظالء السؾضؾع بذكل مدتسخ كعشرخ ميؼ لجعؼ الدالمة
 .  السخورية عشج السخارج السؤلفة مؽ حارتي مخور 

 يجب عمى الدائقيؽ عمى الجية الخارجية لمجوار السخوري حتسًا مغادرة الجوار  . 
 مشظقة )وضع الظالء بذكل متقظع لمدساح عمى مقاطع محجدة مؽ الجوار

 . بالتقاطع مع حارة مخورية أو بتبجيل الحارة ( الجخؾل
 يجب أن تغيخ الخبخة السكتدبة مؽ تذغيل الحخكة السخورية فيسا إذا كان مؽ

لحلػ مؽ السسكؽ التفكيخ . الؾاجب اتخاذ تجابيخ حازمة لاللتدام بالحارة السخورية 
ولكؽ . في مجال مخارج حارتي السخور مظباتبؾضع مداميخ طالء أو حتى 

حخصًا عمى سالمة راكبي الجراجات الشارية وأعسال الخجمة الذتؾية فقج تؼ 
 .االستغشاء عؽ ىحا اإلجخاء 

 



 يجب وضع المؾحات السخورية قبل الؾصؾل إلى الجوار والتي تخشج
إلى االختيار الرحيح والتؾجو إلى الحارة السخورية السظمؾبة بذكل 

 ,مبكخ 
  السخترة  الظخقيةتؼ تخظيط ىحه المؾحات بالتشديق مع السؤسدة

 B500عمى الظخيق االتحادي  السدسؾحةعمى أساس الدخعة 
 .وذلػ في اتجاه الجخؾل والخخوج مؽ السجيشة   Km/h 60وقجرىا 

  كسا وضعت لؾحات داللة , حسمت ىحه المؾحات عمى جدؾر
تست السحاولة لجى تخظيط المؾحات بتظؾيخ . عمى جانبي الظخيق

 .  العخوض السؾضؾعة في السؾاصفات لتبجو برخيًا أكثخ وضؾحًا 



































 



 



 















 

 



الترسيم اليشجسي لمجوار  Geometric design of 
roundabout 

 يختكد ترسيؼ التقاطع الجوار عمى الحاالت التي تتؾافخ فييا
مداحة األرض الالزمة لمجوار ويفزل أن تكؾن األذرع الستقاطعة 
أربعة أو أكثخ، كسا يعتبخ الجوار أفزل مؽ اإلشارات الزؾئية 
حتى حجؼ مخوري معيؽ وخاصة إذا كانت أحجام السخور في 
األذرع متداوية ويجب األخح بعيؽ االعتبار بأن ال يقل القظخ 

 .اإلجسالي الخارجي لمجوار عؽ عخض الظخيق
 



  ENTRY WIDTHعرض انمذخم -1

 

 يختمف عخض مجخل الجوار تبعًا لمغدارة السخورية التي تعبخ
السجخل، والسخكبة الترسيسية، وعخض الظخيق السؤدي إلى 

إلى   m3.65وعسؾمًا يتخاوح عخض السجخل بيؽ   ،الجوار
m4.60   مع السحافغة عمى  السخورلكل حارة مؽ حارات
 األدنى لعخض السجاخل وذلػ مؽ أجل زيادة سالمة الحج

 .الجوارالحخكة السخورية في مشظقة 
 



وقج يكؾن نرف قظخ السشحشي السؤدي إلى الجوار أقل أو يداوي 
نرف قظخ السدار الحي يتؾقع أن تديخ السخكبة عميو والحي 

 .يرسؼ بحيث يكؾن مساسًا لمجديخة السخكدية
فمقج أشارت الجراسات إلى أن التحكؼ بعخض السجخل يديج مؽ 

 :الدعة وفق الظخيقتيؽ التاليتيؽ
إضافة حارة مخور عمى كامل ذراع الجخؾل إلى الجوار. 
تؾسيع السجخل تجريجيًا وذلػ تبعًا لمؾضع اليشجسي لمسجخل. 

 



-  عخض الذخيط الجائخيCirculating roadway width  
 بيشت الجراسات بأن تحجيج عخض السدار الجائخي يتؼ باالعتساد عمى

عخض السجخل ومتظمبات االنعظاف لمسخكبة الترسيسية وعسؾمًا يجب أن 
بحيث )لمسجخل  األعغسيال يقل عخض السدار الجائخي عؽ العخض 

 (لمسجخل األعغسيمؽ العخض  120%يرل إلى 
 مع العمؼ أن الترسيؼ الجيج لمجوار ىؾ الحي يتجشب السشحشيات العكدية

السخخج ، ويدتحدؽ أن تكؾن مشظقة الذخيط  والقريخة بيؽ السجخل 
 الجائخي دائخية كمسا أمكؽ ذلػ، أما بالشدبة لمعخض يجب أن ال يديج عؽ 

m15   ًويفزل أن يكؾن عخض الظخيق داخل الجوار ثابتا. 
 



- القطخ اإلجسالي لمجوار  Inscribed Circle 
Diameter  

 أشارت الجراسات العالسية إلى أن القظخ اإلجسالي لمجوار ىؾ
السدافة بيؽ حافتي الخصيف لمذخيط الجائخي، والحي يتحجد 

 .بسجسؾع قظخ الجديخة السخكدية وضعف عخض الذخيط الجائخي 
 فسؽ أجل الجوارات ذات الحارة الؾحيجة يكؾن القظخ اإلجسالي

-WB(  WB-50)السؾافقة لمعخبة m 30األصغخي لمجوار 
15 . 

 وأما مؽ أجل الجوارات ذات الحارة السددوجة يكؾن القظخ
(  WB-50)السؾافقة لمعخبة  m 45اإلجسالي األصغخي لمجوار

WB-15. 
 



 ،عمى أية حال، إن لعخض الظخيق الجائخي،عخض السجاخل والسخارج
نرف قظخ السجاخل والسخارج الجور اليام في التؾفيق بيؽ السخكبة 

 .deflectionالترسيسية واالنعظاف داخل الجوار 
 ويجب األخح بعيؽ االعتبار صعؾبة تحقيق االنعظاف الكافي داخل الجوار

ففي ىحه الحالة يجب وضع جديخة مخكدية  m40ذو قظخ أقل مؽ 
وبالتالي  APRON)) كحج أقرى mm50مشخفزة االرتفاع حؾالي 

 .أن تسخ عمييا( السقظؾرات)تتسكؽ العجالت الخمفية لمسخكبات الظؾيمة 
 يبيؽ الججول مجاالت األقظار اإلجسالية لمجوار مؽ أجل مؾاقع مختمفة: 

 



القطر اإلجمالي لمدوار المركبة التصميمية النموذجية  تصنيؼ الموقع

 m25-13 الشاحنة ذات المحور الوحيد الدوارات الصغيرة 

المناطؽ العمرانية المزدحمة 

Urban compact 

الشاحنة ذات المحور 
الوحيد/)باص( 

 m30-25 

المناطؽ العمرانية بحارة وحيدة 
urban single lane 

(WB-50  )WB-15  m40-30 

المناطؽ العمرانية بحارتين 
urban double lane 

(WB-50  )WB-15  m55-45 

المناطؽ الريفية بحارة وحيدة 
rural single lane 

(WB-67  )WB-20  m40-35 

 ruralالمناطؽ الريفية بحارتين 

double lane 
(WB-67  )WB-20  m60-55 

 



 Exits compactالسخارج   -
 يجب أن تكؾن السخارج سيمة كمسا أمكؽ، وكسا أن

السجاخل مرسسة إلبظاء سخعة السخكبات الجاخمة إلى 
الجوار فإن السخخج يرسؼ بحيث يديج مؽ سخعة 

السخكبات الخارجة مؽ الجوار مع العمؼ أن نرف قظخ 
 .السخخج أكبخ مؽ نرف قظخ السجخل

 



   Splitter  islandsالجدر الفاصمة -5
يتؼ تدويج كافة الجوارات بالجدر الفاصمة ماعجا الجوارات ذات األقظار 

 .الرغيخة وذلػ ألنيا تسشع الدائقيؽ مؽ رؤية الجديخة السخكدية
 :فاليجف مؽ وجؾد الجدر الفاصمة ىؾ كالتالي 

تداعج في التحكؼ بالدخعة. 
تقؾم بتؾجيو حخكة السخور ضسؽ الجوار. 
تقؾم بفرل حخكة السخور الجاخمة والخارجة. 
تسشع السخكبات مؽ الكيام بالحخكات الخاطئة. 

 



   Central islandالجديخة السخكدية -6
 لقج لؾحظ أن الجديخة السخكدية لمجوار تكؾن مختفعة وذات مشغخ

طبيعي ألسباب جسالية وذلػ مؽ أجل إدراك الدائق لمجوار، كسا 
أنيا مشظقة يسشع السخور عمييا، فقج تكؾن دائخية الذكل فشالحظ 
أن الذخيط الجائخي الحي حؾليا ذو نرف قظخ ثابت يداعج عمى 
رفع الدخعات الثابتة حؾل الجديخة السخكدية، ومؽ جية أخخى فإن 

األشكال البيزاوية أو الذاذة قج تكؾن أكثخ صعؾبة لمكيادة 
 .ومتخافقة مع تدايج سخعة السخكبات

 



وعالوة عمى ذلػ، إن حجؼ الجديخة السخكدية يمعب دورًا أساسيًا في 
تحجيج مقجار االنحخاف عمى السدار السدتكيؼ لمعخبة، فيؾجج 

ىشاك العجيج مؽ الظخق التي تدسح بتدايج االنحخاف دون تدايج 
 :القظخ مثل

إنقاص عخض السجخل. 
إنقاص أنراف أقظار السجخل. 
 إال أن ىحه الظخق قج تسشع مؽ مالئسة السخكبة مع مدار

 .الذخيط الجائخي 
 



 Flare design at entryتوسٌع المداخل عند الدوار  -7

 لمد تبٌن أن توسٌع مدخل الدوار ٌزٌد من سعته بشرط أن ال

ٌزٌد عدد حارات المدخل عن عدد الحارات داخل الدوار مما 

من سرعة ( لرٌبة)ٌسمح للمركبات بالدخول بسرعات مماثلة 

المركبات الدائرٌة، علما  بأن الطول الذي ٌجري فٌه التوسٌع 

 . m 95 - 30ٌمع ضمن المجال  

 



  Deflectionاالنعطاف داخل الدوار -8

لمد توصل الباحثون إلى أهم العوامل المؤثرة على أمان تشغٌل الدوار 

وهو االنعطاف الكافً للمركبات الداخلة إلى الدوار، وٌتم تصمٌم 

 Km/h45الدوار بحٌث تكون السرعة لجمٌع المركبات ألل من  

والتً تنفذ عن طرٌك ضبط التصمٌم الهندسً للمدخل وضمان مسار 

المركبات المارة طولٌا ، وٌتم انعطاف المركبات تبعا  ألحد العوامل 

 :  التالٌة 

تخطٌط المدخل والمكان المخصص بجزر الفصل لألذرع. 

تأمٌن الجزٌرة المركزٌة ذات الحجم والمكان المناسب. 

 



 

 



 

 



 ٌبٍه انشكم كٍفٍت انتحكم بعرض انمذخم عه طرٌق إضافت حارة كامهت

 

 

 



 ٌبٍه انشكم كٍفٍت انتحكم بعرض انمذخم عه طرٌق تىسٍع انمذخم تذرٌجٍا  

 

 

 



 



 

 تخطيط األذرع بحيث يتمكن السائق ضمن الطريق الدائر  من رؤية الجزيرة المركزية  :1حالة 
والجزيرة الفاصمة، كما يجب أن يتوفر لو مسافة رؤية كافية لمتوقف عمى األذرع. 

 



 مع وجود YIELD تحقيق مسافة الرؤية عند التقاطعات: أ  توقف السائق عند خط  :2حالة 
خط رؤية واضح لحركة المرور الموجودة عمى األذرع والداخمة إلى الدوار. 

 



 مسافة الرؤيا عند االقتراب: من المفترض أن ير  السائؽ القادم من أحد األذرع :3حالة 
  .YIELDالمركبات الداخمة إلى الدوار قبل الوصول إلى خط الػ 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


