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 جامعة تذرين        
 كلية اليشدسة السدنية    

 قدم ىشدسة السهاصالت والشقل
 

 
  دوارات التهربه

 تطهرىا والخبرات السكتدبة 

Turbo – Roundabouts 
 Development and experiences 

 دراسة وترسيم أول دوار تهربيشي في ألسانيا -1

التي أخمتيا القؾات الفخندية بعج قيام الؾحجة األلسانية في إطار إعادة استخجام السشظقة العدكخية 
األلسانية تؼ تخظيط وبشاء مشذأة مخورية غيخ مألؾفة . نتيجة   Baden–Badenفي مجيشة 

 )الظخيق الدخيعلظخيق االتحادي عمى ا شكل لالتراللمسشاقذات وتبادل اآلراء حؾل تخظيط 
السؤلف مؽ أربع حارات مخورية , تست السؾافقة مؽ  B500( باتجاىيؽ مفرؾليؽ بجديخة وسظية

ىحه  تعسليجب أن قبل وزارة السؾاصالت األلسانية عمى بشاء دوار مخظط عمى شكل عشفو . 
 تظؾيخ مدتؾى األداء والدالمة  لمتيارات السخورية السؾجؾدة عمىالعقجة السخورية إضافة إلى 

B500وصل السشاطق الؾاقعة شسال وجشؾب  عمى B500  وأن يذكل لكل االتجاىات السخورية
 .مؽ الجية الغخبية  Baden–Badenيتشاسب مع التخظيط اإلقميسي لمجخؾل إلى مجيشة انفتاحًا 

لحلػ عسل  .قيج الجراسة مخكد التدؾق و تخكيبة التيارات السخورية أخح بعيؽ االعتبار أثشاء الترسيؼ 
الخبخة في مجال ذات فخق الكافة بيؽ السذتخكؾن في التخظيط مشح البجاية عمى التعاون والتشديق 

السؤسدات الحكؾمية ذات الرمة , والتي  وبيؽوىشجسة السخور والتخظيط البيئي التخظيط الظخقي 
خ أيار مؽ أدت في الشياية إلى حل تخظيظي ناجح . تؼ وضع الجوار السخوري بعج بشائو في شي

 قيج التذغيل وأثبت كفاءتو مشح ذلػ الحيؽ .  2006عام 

 

 

 



2 
 

 وصف مشطقة الدوار - 2

في عام   Baden–Badenمجيشة ألسانيا في الفخندية الستسخكدة في  السدمحة لقؾات ايؼ دمبعج ت
إعادة , تؾجب ومخكد السجيشة   Baden–Oosبيؽ في السشظقة   العميا تياقيادمؾقع  1990
 مخوريًا , بشيؾيًا وبيئيًا وربظيا في سياق التخظيط اإلقميسي.  وعيفيًا ,تأىيميا 

السؤلف مؽ أربع حارات مخور يذكل الذخيان السخوري الخئيدي لسجيشة  B500الظخيق االتحادي 
Baden–Baden  الظخيق االتحادي بكل مؽ , يترل ىحا الذخيان غخبًاB3  واألوتؾستخاد

بعقجة عمى مدتؾييؽ . حتى قبيل عسمية إعادة التأىيل كانت السشظقة  BAB A5 االتحادي 
سؾجؾدة عمى الجانب الذسالي ومداكؽ العدكخييؽ عمى الجانب الجشؾبي لمظخيق  الالعدكخية 

B500  عمى الظخيق مخئية مؽ قبل الدائقيؽ بالكاد محجدة بؾضؾح وكانت B500 . 

واتجاه الشغخ نحؾ مجيشة  2003السمتقظة في عام  B500( يغيخ صؾرة لمظخيق 1الذكل رقؼ )
Baden–Baden . 

 
 ,  2003السلتقطة في عام  B500( صهرة للطريق 1الذكل )

 Baden–Badenاتجاه الشظر نحه مديشة 

/طخيق سخيع , ولكؽ ألسباب تتعمق بالتمؾث مرسسًا كأتؾستخاد مجيشي  سابقاً  B500كان الظخيق 
السيسة الخاصة بجمج مشظقة . Km/h 60الزجيجي تؼ مشح فتخة تحجيج الدخعة العغسى ب 

 بالسدائل التالية :التؾسع ىحه بالتخظيط اإلقميسي تتسثل بترسيؼ مشذأة مخورية تتأثخ 
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مخوريًا  B500والسؾجؾدة جشؾب  (Cité) ربط  الؾحجات الدكشية في السشظقة الدكشية  -
 B500  بالظخق ذات الترشيف األعمى وخاصة بالظخيق االتحادي

الؾاقع شسااًل عمى السشظقة العدكخية الؾاقعة السرسؼ ربط مخكد التدؾق الستخرص  -
 معجة لمبيع ووقؾف العخبات   m2 20000بسداحة 

 الفرل لمظخيقربط السشظقة بشغام الشقل العام )خظؾط الباصات( والتغمب عمى تأثيخات  -
B500 

فؾق اإلقميسي والظبؾغخافي والؾعيفي لمعالقة بيؽ مسخات السذاة وطخق الجراجات   الخبط  -
 . رسسةالس

في مجال السشظقة العدكخية  Baden–Badenالتخظيط اإلقميسي لسجيشة  تؾسع يجب أن يؤدي
 السشظقة السغمقة بذكل شجيج في الدابق وبالتالي تذكيل مجخل غخبي ججيج لمسجيشة.لفتح 

 

 السدروسةالحلهل  -3

مؤلف مؽ أربع حارات مخورية وواقع في  B500مؽ وجية الشغخ السخورية وعمى أساس كؾن 
لتخظيط السشذأة السخورية الججيجة تأخح  مشظقة خالية مؽ البشاء وتقاطعاتو حخة فإن الفكخة األولية

شكل تقاطع حخ بذكل كامل أو جدئي . أدت وعيفة التخظيط اإلقميسي , ضغط التكمفة 
 والسداحات السؾضؾعة تحت الترخف إلى صخاع شجيج لمؾصؾل إلى حل مشاسب.

 مدهدات أو أفكار الترسيم السروري   3-1 

 , Km/h 60عمى الظخيق السؾجؾد ب تحجيج الدخعة العغسى   -    :بدبب 
 أىجاف التخظيط اإلقميسي و  -           

 تكمفة البشاء الستؾقعة عشج اعتساد حمؾل لمعقجة عمى عجة مدتؾيات ,  -           

مظمؾبًا . لؼ يعج لجى السؤسدات الحكؾمية عمى مدتؾى الؾالية واالتحاد بشاء العقجة بذكل حخ 
 كان الذخط ىؾ تحقيق مدتؾى أداء وعيفي ومخوري جيج لمعقجة السخورية عمى مدتؾ واحج . وإنسا 

الستخجام تؼ األخح بعيؽ االعتبار عشج الترسيؼ السخوري التأثيخات الستؾلجة عؽ السخور عمى ا
بل  B500ربط الظخق الفخعية ليذ فقط مؽ خالل  وجب.  B500شسالي وجشؾبي  السرسؼ

نتج عؽ ذلػ ترسيؼ شبكة طخق يستج ئيدية السجيشية . بذبكة الظخق الخ أيزًا بذكل مباشخ 
 (.2تأثيخىا إلى ما بعج السشظقة السجروسة . انغخ إلى الذكل رقؼ )
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لمعخبات السذاة والجراجات . مؽ أجل الحل  تؼ األخح بعيؽ االعتبار في الترسيؼ السخوري إضافة
 لسذاة والجراجات مؽ خالل جدخ مشفرل عشيا.السخوري لمعقجة عمى مدتؾ واحج تؼ تأميؽ عبؾر ا

 

 B500/Rotweg( فكرة التصميم المروري لعقدة 2الشكل )

 التشبؤ بالغزارات السرورية  3-2

بجا واضحًا بأنو وقبل في إطار مشاقذة فكخة الترسيؼ السخوري والحمؾل الستعمقة بالعقجة السخورية 
التحميل كل شيء مؽ أجل الحل بسدتؾ واحج ال بج مؽ معخفة التيارات السخورية الستؾقعة . 

حؾالي  B500أعظى غدارة مخورية عمى كامل السقظع العخضي لمظخيق  2003السخوري لمعام 
إلى جانب التأثيخات تؼ األخح بعيؽ االعتبار حيؽ حدابات التشبؤ السخوري .  عربة /يهم 29000

, التؾسع  لسشظقة السخاد إعادة تأىيميافي األراضي الستؾقعة لستعساالت لكل االالسخورية الستؾلجة 
. تؼ حداب التشبؤ السخوري مؽ قبل شخكة والسشظقة السحيظة Baden–Baden الكمي لسجيشة

PTV AG (Karlsruhe) مؾديل حالة  – 2020لمعام  االعتساد عمى مؾديل مخوري متؾفخب
 الرفخ )بجون تغييخ في الذبكة( وعجة تشبؤات أخخى .

 ما يمي : 2020بمغت قيسة الغدارة لمعام 

  عربة/يهم 37000حؾالي  B500عمى  -
)نذأت ىشا التيارات  عربة/يهم 8000عمى الفخع الذسالي لمعقجة السخورية السرسسة  -

 عؽ وعائف الخبط وانفتاح السشظقة(السخورية 
أخح ىشا بعيؽ االعتبار جسيع  عربة/يهم 4000 (Rotweg)عمى الفخع الجشؾبي لمعقجة  -

 (3انغخ الذكل ). Citéالسداكؽ لمسشظقة العدكخية  
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   لجسيع العخبات حؾالي  العقجة الجاخمة إلىالغدارة السخورية الستؾقعة مجسؾع بمغ يوبالتالي 
عربة  3300. وبمغت الغدارة في ساعة الحروة بعج الغيخ عمى التقاطع  عربة/يهم 40000

 سياحية/سا.

 
 PTVحدب {DTV(Pkw+Lkw/24h},  2020( تشبؤ الغزارات في العام 3الذكل )

 تقييم الحلهل 3-3

أدت أىجاف التخظيط وفكخة الترسيؼ السخوري والتشبؤ بالغدارات إلى تظؾيخ خسذ حمؾل رئيدية 
 آخخ :مع حل تذعبي 

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

. عشج بقة مؽ خالل معاييخ مخورية , تخظيط إقميسي ومعاييخ بيئيةاتست دراسة وتقييؼ الحمؾل الد
ذاة قيسة جدخ الستقجيخ قيسة التكمفة لجسيع الحمؾل عمى مدتؾ واحج كان مؽ الؾاجب أخح 

 مشح البجاية. 2a;4;2والجراجات بعيؽ االعتبار . بعج الجراسة والتقييؼ تؼ استبعاد الحمؾل 
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 الحل األول , ترسيم التقاطع بإشارات ضهئية 4الذكل                  

 
 تهربيشيمروري , ترسيم التقاطع بدوار  لثالحل الثا 5الذكل          
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 مروري واقع في األعلى )جدر(, ترسيم التقاطع بدوار  خامسالحل ال 6الذكل          

كانت السعاييخ الستعمقة بالتخظيط اإلقميسي والخبط البشائي غيخ السخضي  أسباب ىحا االستبعاد
في التقييؼ الكمي استبعجت جسيع والحاجة إلى مداحات كبيخة والتقبل الدمبي مؽ قبل الدائقيؽ . 

عمى عجة مدتؾيات باستثشاء الجوار السحسؾل عمى جدخ . الحدابات األولية ألداء أنؾاع العقج 
التقاطع أعيخت بؾضؾح بأن التقاطع باستخجام اإلشارات الزؾئية والجوار السخوري عمى مدتؾ 

الحخجة ويشذأ عؽ ذلػ واحج محسل بذكل كبيخ في ساعة الحروة وأداؤىا يقع ضسؽ الحجود 
 . واضح ازدحام

إنسا ألسباب تتعمق  ية السخورية يسكؽ مبجئيًا تفزيل حل الجوار السحسؾل عمى جدخ ,مؽ الشاح
–Badenمجمذ مجيشة مؽ بسعاييخ التخظيط اإلقميسي وألسباب تتعمق بالتكمفة فقج كانت رغبة 

Baden  ومؽ استذاري التخظيط لجييا بالتفكيخ بالترسيؼ عمى مدتؾ واحج وتحجيجًا بجوار
)التقاطع بشفذ بب السداحة والذكل الكبيخ لمتقاطع تؼ رفض الحل األول بد . مخوري ما أمكؽ

السدتؾي باستخجام اإلشارات الزؾئية ( وألسباب تتعمق بالتخظيط اإلقميسي باإلضافة إلى تؾقع 
ارتفاع التمؾث الزجيجي . مؽ جية أخخى كان ىشاك شػ فيسا إذا كان بسقجور الجوار الكبيخ 

ومخارج  الؾاقع في نفذ السدتؾي الديظخة عمى الغدارة الكبيخة في ساعة الحروة عمى مجاخل
. كحلػ وجب تؾضيح فيسا إذا كان لمجوار الكبيخ نفذ مدتؾى الدالمة  B500 الظخيق االتحادي 

 . الحي يحققو التقاطع السدود بإشارات ضؾئية

األستاذ في جامعة بؾخؾم  Brilonتؼ تعييؽ البخوفدؾر بخغبة مؽ السذتخكيؽ في التخظيط 
استذاري مخوري في ىحا السذخوع . أكج التقخيخ ( Ruhr-Universität Bochum)  األلسانية

السخوري السكيؼ لحل الجوار الكبيخ عمى مدتؾ واحج عمى حداسية األسئمة الستعمقة بالدالمة 
فيسا  Brilonالبخوفدؾر  أرشجالسخورية ومدتؾى األداء لجوار مؤلف مؽ عجة حارات مخورية. 
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يؽ اإلمكانيات الستعمقة باالستيعاب )مدتؾى بستابعة تحد يتعمق بالجوار السخوري )الحل الثالث(
األداء( والدالمة السخورية. ويتبع لحلػ اتخاذ الحيظة التي تجعل مؽ السسكؽ استخجام اإلشارات 

"الحل الزؾئية إذا اقتزى األمخ . بعج تقييؼ تخكيبات التيارات السخورية تؼ اقتخاح ما يدسى 
مع إضافة حارة داخمية أو في ألسانيا غخ إلى الجوارات السخورية الكبيخة ليش ما كان .التهربيشي" 

.  مؽ قبل مجيخ السذخوعجادة خارجية عمى أنيا حل قياسي حتى كانت ىشاك مخافقة عمسية 
أعيخت الجوارات السخورية الكبيخة السؾضؾعة قيج التذغيل في ألسانيا في الغالب عيؾبًا تتعمق 

 بالدالمة السخورية.

بتظؾيخ التخظيط  إلى أىجاف التخظيط الستذعبة جدئيًا لمسؤسدة الظخقية ومجمذ السجيشة  أدت
مع نذخ وزارة تقييؼ إيجابي بذكل عام وإلى قبؾل دوار مخوري خاص عمى شكل عشفة. 

 السؾاصالت االتحادية تؼ التسكؽ مؽ متابعة تظؾيخ الذكل الخاص لمجوار وأخيخًا تؼ تشفيحه.

 تخطيط السشذأة السرورية  -4

 التخطيط الطرقي 4-1

فقج تؼ تشديق عشاصخ الترسيؼ اليشجسية وتحجيجىا بذكل ة السخورية أالذكل السبتكخ لمسشذ بدبب
مكثف بيؽ جامعة بؾخؾم والسؤسدة الظخقية ومجمذ السجيشة .تؼ أخيخًا ترسيؼ الجوار السخوري 

 . م(65القطر األعظسي )عمى أساس مخكدي دائختيؽ مع قظخ خارجي متغيخ 

حالو ووجب ترغيخ مقاطع التدؾية مع الجوار الججيج .  ىبذكل أساسي عم B500بقي مدار 
الجخ  حشياتعشج الترسيؼ اليشجسي لمجوار اعتسجت أنراف أقظار الجخؾل والخخوج السؾافقة لسش

كانت ىشاك ضخورة لحل وسط بيؽ انديابية الديخ )قبل كل شيء عمى لمذاحشات الكبيخة . 
B500 )  والدالمة السخورية. أنراف أقظار الخخوج عمىB500  تست زيادتيا أثشاء التشفيح مؽ

 وذلػ لتأميؽ سيخ الذاحشات. م50م إلى 20

في مجال التقاطع عمى مقظع حفخ وردم )حفخ في الجشؾب وردم في  B500يستج الظخيق 
مع ميل األرض ذسال( . لتأميؽ تشاغؼ مع الظبيعة تست مظابقة السيل الظؾلي لمؾصل الججيج ال

الظبيعية وبالتالي تؼ تقميل استسالك األراضي وتؼ الؾصؾل غمى تؾازن مخض لكسيات الحفخ 
 والخدم.

بذكل يحاكي ميل األرض  %2.5وضع الجوار مؽ ناحية االرتفاع كدظح مائل بسيل قجره 
, كان مؽ % 2.5 بكيسة كانا متعاكديؽ بالسيل ويسيالن B500الظبيعية , ألن كال فخعي 

 B500 الزخوري إجخاء عسمية رفع عخضاني عمى الجيتيؽ الغخبية والذخقية لمجوار في الظخيق 
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ة السشظقة عشج فخع بدبب طبؾغخافي مججياً . لؼ يكؽ تؾجيو السيل لمحمقة السخورية نحؾ الخارج 
نحؾ الجشؾب يبجي خط مذخوع ذو ميل طؾلي أعغسي  Rotwegاالترال الجشؾبي . اترال 

 (.7, انغخ الذكل ) %2وميمو في الذسال باتجاه مخكد التدؾق التخرري  %6قجره 

 
 Rotweg/Kreisel  ( السقطع الطهلي 7الذكل )

ألنو لؼ يؤخح بعيؽ االعتبار في الجوار السخوري الؾاقع في نفذ السدتؾي عبؾر السذاة والجراجات 
ألسباب تتعمق بالدالمة فقج كان مؽ الزخوري ترسيؼ جدخ  B500عبخ الظخيق االتحادي 

إضافي قخيب مؽ السشذأة السخورية لعبؾرىؼ . رمبات ربط طخيق السذاة والجراجات الججيج صسست 
بحيث يسكؽ . قدؼ خط السذخوع إلى مقاطع وحدشت بعتبات  %8ؾلي أعغسي قجره بسيل ط

 استخجاميا مؽ قبل السعاقيؽ.

في سياق الترسيؼ الظخقي تؼ تجييد مخظط لمظبيعة مخافق لمسشذأة السخورية . شسل التخظيط 
أيزًا جدءًا يزؼ ترسيسًا احتياطيًا لتحؾيل الترسيؼ التؾربيشي إلى دوار عادي بحارتي مخور 

ما أريج مشو أي في حالة ومدود بإشارات ضؾئية في حالة إخفاق الجوار التؾربيشي في تحقيق 
عض السذاكل لجى تذغيمو , ىحا التحؾيل في الترسيؼ كان مقبؾاًل مؽ ناحية البشاء عيؾر ب
 والكمفة.
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 العشاصر اليشدسية للترسيم 4-2

 تتكؾن عشاصخ التخظيط لمسشذأة السخورية مسا يمي :

 حارات السخور عمى الجوار

   5                 عخض الحارة الخارجية عمى الجوار m 
 5.25                عمى الجوار عخض الحارة الجاخمية m 

 B500الجخؾل مؽ أذرع     

                                3.75عخض حارة السخور m 
  عخض حارة السخور بجانب الجوار   (Bypass) 5. 50 m 

  التدارع  ةحار     

 3.75        عخضيا m     130  وطؾليا m 

 أنراف أقظار الجخؾل والخخوج     

 50 m )الظخف الخارجي لمظخيق( 

 الجخؾل الجشؾبية والذسالية  ذرعأ    

 3.25                       عخض حارة السخور m 
              4عخض السجخل والسخخج m  4.50و m 

 

 خخوجالو الجخؾل نراف أقظار أ    

-  14 m )الظخف الخارجي لمظخيق( 

 تذكيل الدوار  4-3

جدءًا مؽ السجخل الغخبي األكثخ أىسية  B500تعتبخ العقجة السخورية عمى الظخيق االتحادي 
ترسيؼ الظبيعة )األشخطة الخزخاء( السؾجؾدة في التخظيط .  Baden–Badenلسجيشة 

تؼ تشفيحه في مشظقة الجوار بسدروعات عمى  "الدخهل األخزر للسديشة"اإلقميسي والسعبخ عشيا 
 مؽ خالل تذجيخ عمى شكل جادة.  Rotweg شكل أيكات وفي محؾر الظخيق األحسخ 
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نفح مخكد الجوار بسدروعات عمى شكل كمى متؾضعة عمى شكل ىزبة والتي ترل إلى خشادق 
 بذكل مخيح.لدائقي الديارات  خغؾبةالتدخيب وتؤمؽ حجب الخؤية الس

إلى مخكد الجوار في تذكيمتو , بحيث يسكؽ مؽ إجخاء أعسال الريانة لحفخ السخاقبة دمج مجخل 
 ( .8السؾضؾعة في السخكد بجون أي مذكمة. انغخ الذكل )

 
 2006, تذرين الثاني  B500( الدوار السروري على 8الذكل )                 

 الطالء الطرقي واللهحات السرورية 4-4

خاصًا  حافداً B500 يذكل الجوار السخوري بذكل عشفة لمدائقيؽ عمى الظخيق االتحادي 
لمتؾجو إلى الحارة السظمؾبة . لحلػ أعظي لمظالء الظخقي ولمؾحات السخورية اىتسامًا كبيخًا في 

وىشاك أيزًا ضخورة التخظيط والتشفيح لتأميؽ التؾجو الزخوري وتحقيق الدالمة السخورية . 
معمؾمات شاممة مبكخة وواضحة لمدائقيؽ القادميؽ إلى الجوار مؽ السجخميؽ الذسالي إلعظاء 

لكال  ىي التي تسكؽ مؽ عبؾر العقجة فقطالحارة الجاخمية لمجوار  ألنوالجشؾبي بحارة واحجة 
 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 
  عشج التؾجو إلى الحارة اليسيشية السخررة لB500  فإنو يسكؽ فقط الكيام باالنعظاف

 نحؾ اليسيؽ أو بالحخكة السدتكيسة
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  الحارة الجاخمية لكال فخعي الظخيق االتحادي يسكؽ متابعة الديخ لمقادميؽ مؽB500 
 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.

عمى الظخيق كقاعجة عامة مؽ الزخوري عمى الجوار عمى شكل عشفة تشغيؼ تؾجيو اتجاه الديخ 
في ىحه الحالة يسكؽ كسا في حالة التقاطع السدود بحارة انعظاف نحؾ اليدار.  B500االتحادي 

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

إلى الظالء السؾضؾع بذكل مدتسخ كعشرخ ميؼ لجعؼ الدالمة السخورية عشج  يسكؽ الشغخ
السخارج السؤلفة مؽ حارتي مخور . يجب عمى الدائقيؽ عمى الجية الخارجية لمجوار السخوري 
حتسًا مغادرة الجوار . وضع الظالء بذكل متقظع لمدساح عمى مقاطع محجدة مؽ الجوار )مشظقة 

رة مخورية أو بتبجيل الحارة . يجب أن تغيخ الخبخة السكتدبة مؽ تذغيل الجخؾل( بالتقاطع مع حا
الحخكة السخورية فيسا إذا كان مؽ الؾاجب اتخاذ تجابيخ حازمة لاللتدام بالحارة السخورية . لحلػ مؽ 
السسكؽ التفكيخ بؾضع مداميخ طالء أو حتى مظبات في مجال مخارج حارتي السخور. ولكؽ 

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

 
 ( قطاع من الطالء الطرقي واللهحات السرورية9الذكل )



13 
 

يجب وضع المؾحات السخورية قبل الؾصؾل إلى الجوار والتي تخشج إلى االختيار الرحيح والتؾجو 
ىحه المؾحات بالتشديق مع السؤسدة  تخظيطإلى الحارة السخورية السظمؾبة بذكل مبكخ , تؼ 

 60وقجرىا  B500الظخقية السخترة عمى أساس الدخعة السدسؾحة عمى الظخيق االتحادي 
Km/h ؾر , كسا اتجاه الجخؾل والخخوج مؽ السجيشة . حسمت ىحه المؾحات عمى جد وذلػ في

بتظؾيخ العخوض وضعت لؾحات داللة عمى جانبي الظخيق. تست السحاولة لجى تخظيط المؾحات 
       السؾضؾعة في السؾاصفات لتبجو برخيًا أكثخ وضؾحًا .

 
 

 الدوار التهربيشي 
إلى  , باإلضافة 4أو 1دائخي لو عمى األقل مجخل و/أو مخخج مؽ الشسط ىؾ عبارة عؽ تقاطع 

.األنساط األربعة لمسجخل والسخخج  3و  2أن يكؾن لمسجخل والسخخج الشسظيؽ يسكؽ ذلػ 
 يؾضحيا الذكل التالي:

 

 أنساط السخارج في الدوار 
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في الدوار داخلأنساط الس  

عمى ىحا الشؾع مؽ الجوارات التؾربؾ أطمقت تدسية  مؽ فكخة تغيخ عجد الحارات عمى الجوار  

: السبادئ األساسية لدوارات التهربه  

 عشج دخؾلو إلى الجوار كل سائقبإمكان ال تؾجج ضخورة لتبجيل حارة السخور داخل الجوار.  -1
 تعقب السخخج الحي اختاره مدبقًا. يتحقق ذلػ :

مؽ خالل الفرل السدبق عشج السجخل لالتجاىات السخورية إلى حارتي مخور )نسط إما   - 
مؽ أجل السخور عمى الحارة اليدارية لمسجخل يزاف عمى الجوار مؽ الجية  .( 1السجخل 

 الجاخمية حارة مخور ثانية.

 لحارات السخور الجاخميؽ إلى الجوار بذكل مباشخ عشج السجخلالدائقيؽ أو مؽ خالل بحث  -
(3نسط السجخل  -التي يقرجونيا )حارتي مخور مدتسخة عمى الجوار  

حي يبجأ عشج أول فخصة. مثل يدسح عمى الغالب بالتبجيل الزخوري عمى حارة السخور ال -2
4و  3ىحه التبجيالت تكؾن ضخورية عشجما تدتخجم في التبجيل أنساط الجخؾل والخخوج   

عمى السخارج تفرل حارتي السخور بخط ال يسكؽ الديخ فؾقو. ىحا الخط يسكؽ أن يشفح  -3
(. 1جبخ بالتؾجو إلى السخخج )نسط السخخج تسيشية عمى الحارة اليالعخبات السارة  أنبحيث 

في ىحه الحالة يسكؽ أن يشفح السخخج بحارتي مخور بحيث يسكؽ لمعخبات السارة عمى الحارة 
مؽ الؾصؾل لمسخخج. الجاخمية لمجوار  

يسكؽ تشفيح فرل حارات السخور بخط طالء مدتسخ أو كسا في ىؾلشجا بعتبات أطخوفية ال يسكؽ 
 الديخ فؾقيا إال برعؾبة.

بيانات السخرج    

تعالج فقط الجوارات التي ال يديج عجد حاراتيا عؽ اثشيؽ  -  

الذكل التالي:عشجىا يؾجج مبجئيًا أربع إمكانيات لتذكيل السخارج كسا في  -  
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 إمكانيات تذكيل أنساط السخارج

 

كحلػ يؾجج أربع إمكانيات لتذكيل السجاخل كسا في الذكل التالي : -  

 
داخلإمكانيات تذكيل أنساط الس  

لمسجخل والسخخج )ما عجا الجوارات بثالث أذرع( ألن  4الشسط في معغؼ الحاالت يجب تجشب 
يسكؽ أن يربح ضخوريًا والحي ال يشاسب مبجأ دوارات التؾربؾ.تبجيل حارات السخور في الجوار   

. إذا كانت كل السجاخل 3يسكؽ أن يعكبو فقط نسط السجخل  3مؽ الؾاضح أن نسط السخخج 
فإن دوار التؾربؾ يتحؾل إلى دوار كالسيكي بحارة واحجة. كحلػ يشتج مؽ  2والسخارج مؽ الشسط 

مؽ ذلػ السجاخل  وار كالسيكي بحارتي مخور. يدتثشىد 3تعاقب السخارج والسجاخل مؽ الشسط 
      يشاسب مبجأ دوارات التؾربؾ. إلى الجوار بحارتي مخور. ىحا مسكؽ ولكشو البحارتي مخور 

 مقارنة بين الدوارات الكالسيكية )التقليدية( ودوارات التهربه

في االحتكاك الجانبي بيؽ تيارات  الحارات يخمق ازدياداً إن تدايج السخكبات في الجوارات الستعجدة 
السخور السختمفة والحي يسكؽ أن يديج خظؾرة الترادم الجانبي لحلػ نحتاج أن نتعامل مع إحجى 

 السذكمتيؽ 
  ارتفاع خظؾرة الترادم الجانبي لمسخكبات 
 بدبب  الجراجات العادية والشارية( يكبا)ر  ارتفاع خظؾرة الترادم بيؽ مدتخجمي الظخيق

 ارتفاع الدخعة
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   مع تدييالت( التحجي كان أن نظؾر الجوارات لتربح بدعة أكبخ )أكثخ مؽ حارة مخور واحجة 

: صية األمان والذخط لمحل كاناالتجاوز ولكؽ بشفذ خ  
 ال حخكة تساوج في الجوارات 
 ال تديج حارات السخور عؽ حارتيؽ 
 سخعة مشخفزة 

 الشتيجة كانت الجوار التؾربيشي
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نشفح الستظمبات في الترسيؼ؟ أنكيف يسكششا   

 خرائص تتعمق بسداعجة السدتخجميؽ:
تحجيج مؾقع إن , سمدة الذاحشة بتظبيق دوائخ مع مخاكد مختمفة تجعل مدارات العخبات  (1

مؽ أجل الكيادة  يسًا يعتبخ م)ىؾ السحؾر الحي تؾجج عميو نقاط السخاكد السختمفة(  زاحةمحؾر اال
.تقخيباً  ليا نفذ الدخعةوبالتالي  جسيع العخبات السدتكيسة والسشعظفةل السخيحة  

م يسكؽ أن تدتخجم 16.5الحارات يجب أن تختار عخيزة ججًا بحيث أن الذاحشات الظؾيمة  (2
مشاسب )عخض  السخكدية السختفعة قمياًل عؽ سظح الظخيق الذخائط الجائخيةجون استخجام بالجوار 

   (الجائخي  مظخيقل
م مع محاور خمفية 28لمذاحشات ذات الظؾل  الذخائط الجائخية السخكدية السختفعة باستخجام (3

 تدتظيع اجتياز الجوار.
معمؾمات الحارات يجب أن تكؾن ثابتة  ,يالظخق الظالء , الظخيق إشارات : أخيخًا وليذ آخخاً  (4

الجوار معمؾمات كافية الختيار الحارة الرحيحة.وتقجم لمدائق الحي يتقجم نحؾ   



18 
 

 
 تظبيق خرائص األمان في الترسيؼ:

 خرائص األمان ىي:
المؾلبي. الظالءباستخجام   يؾجج نقاط ترادمال  -  
ال يؾجج أكثخ مؽ حارتيؽ مدتسختيؽ في الجوار. -  
ضسان الدخعات السشخفزة عمى الجوار.ىؾ استخجام أقظار صغيخة  -  
.تجشب تغييخ الحارة عمى الجوار عؽ طخيق الفرل البشائي -  
أنراف أقظار الجوار وذلػ و تظبيق عالقة جيجة بيؽ عخض جدر الفرل في األذرع السختبظة  -

بسا فيو الكفاية. السدتسخة لتخفيض الدخعة خالل سيخ العخبات  
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: تظبيق خرائص الدعة في الترسيؼ  

وحارتيؽ لمخخوج نظبق سعة عالية.باستخجام حارتيؽ لمجخؾل  -  
مشع االنجماج عمى الجوار وبشاء عمى ذلػ ندتخجم الحارة الجاخمية بذكل أفزل. -  
بتقجيؼ إمكانية اختيار الحارة مؽ أجل طمبات الدائقيؽ السختمفة يسكؽ أن نعالج السؾضؾع. -  
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مؽ الكالسيكية أصبحت الجوارات  جد السخكبات في الدشؾات األخيخة نتيجة االزدياد الكبيخ في ع
السؾاقع السددحسة والتي تحجث فييا العجيج مؽ حؾادث االصظجام وخاصة الجانبية لحلػ كان مؽ 
الزخوري  إيجاد حل بيجف تظؾيخ ىحه الجوارات  لديادة االستيعاب السخوري ضسشو وتقميل عجد 

  .الحؾادث عؽ طخيق تقميل الدخعة وتخفيض نقاط الترادم

متظؾرة عؽ الجوارات دعيت بجوارات التؾربؾا الحل بجراسة حالة كان ىح  
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 أنهاع دوارات التهربه

egg turbo roundabout دوار تهربه بيزهي  -1    
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ذات الذكل البيزهي : دواراتالرفات الرئيدية ل  
مخخجان بحارتيؽ ومخخجان بحارة واحجة  -  
مجخالن بحارتيؽ ومجخالن بحارة واحجة  -  

مخوري حجىسا بتجفق أبيؽ طخيقيؽ ًا مؽ أجل التقاطع مشاسبمؽ الجوارات مسا يجعل ىحا الشؾع 
.ندبياً بتجفق ثانؾي عال واآلخخ   

  قياسيتهربه دوار  -2

 

:لدوارات التهربه القياسية لرفات الرئيدية ا  

مخخجان بحارتيؽ ومخخجان بحارة واحجة  -  
أربع مجاخل بحارتيؽ -  
قل أ واآلخخحجىسا بتجفق عال أ لمتقاطعات بيؽ طخيقيؽ مشاسباً  الجواراتىحا ما يجعل ىحا الشؾع و 

  .ما مشو نؾعاً 
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knee turbo roundabout    ركبةعلى شكل دوار تهربه   -3

 

: على شكل ركبةلرفات الرئيدية لدوارات التهربه ا  

لميسيؽ بكثخة تجو تعمى شكل ركبة مشاسبة لمتقاطعات التي يدؾد فييا تيارات دوارات التؾربؾ 
 واليدار كسا ىؾ مذار إليو في الذكل.      

spiral turbo roundabout   دوار تهربه حلزوني -4 
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كبير مزود بذريط داخلي مرتفع قلياًل يسكن الدير عليو عشد مهقع االترال حلزوني مثال على دوار تهربيشي 

م, 10م, عرض الطريق 50عربة/يهم,نرف القطر الخارجي  25000بأتهستراد في ىهلشدا,الغزارة السرورية 
   2003تاريخ البشاء 

 الرفات الرئيدية للدوارات التهربيشية الحلزونية :

ة واحجةمخخجان بحارتيؽ ومخخجان بحار  -  
مجخالن بثالث حارات ومجخالن بحارتيؽ  -  

 بتجفق عالأحجىسا  يؽلمتقاطعات بيؽ طخيق مشاسباً  الجواراتوىحا ما يجعل ىحا الشؾع مؽ 
. ويداراً  يسيشاً غالبًا تجفق يتجو بخخ اآلو  باتجاه االستقامة  

)ىذا الشسط ليس متاحا( مالحظة: ماذا عن ساعة الذروة الرباحية والسدائية ىل باإلمكان عكس اتجاىيا  
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عربة/يهم 23000دوار حلزوني كبير في مديشة ىامبهرغ عشد مهقع االترال بأتهستراد, الغزارة السرورية 
م6/11م ,عرض الطريق 53/58,نرف القطر الخارجي   

 

 تشظيم األفزلية والطالء الطرقي السهجو لحركة الدير على مدخل دوار تهربه في ىهلشدا
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وطرف السرتفع القابل للدير فهقو في الجزيرة الهسطية لدوار تهربه في ىهلشداالفرل البشائي لحارات السرور   

rotor turbo roundabout  5-  مكهك( متشاوبتهربه دوار(    

 

: الستشاوبة )السكهكية(الرفات الرئيدية للدوارات التهربيشية   

أربع مخارج بحارتيؽ -  
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حاراتأربع مجاخل بثالث  -  
حارتيؽعؽ طخيق إمكانية االنعظاف نحؾ اليسيؽ  -  
حارتيؽ عؽ طخيق باتجاه االستقامة الديخإمكانية  -  
حارة واحجة عؽ طخيقإمكانية االنعظاف نحؾ اليدار  -  

ولدؾء الحظ ال يسكؽ االنعظاف نحؾ الستشاوب دائسًا الدعة األعمى  الجوارأن ال يحؾي  يجب
 ق الجائخي بجالً يالظخق بحارتيؽ ىحا يتظمب ثالث حارات في الظخ  اليدار مؽ كل االتجاىات في

 مؽ اثشان )وىحا يتعارض مع السبادئ األساسية لمترسيؼ ( 

: تهربهعهامل ترسيم دوارات ال  

 اإلزاحةمحؾر  -
 فرل حارات السخور بتعمية بشائية قميمة االرتفاع  -
 أسيؼ االتجاه -
 الذاخرات السخورية -
 معابخ الجراجات -

نغام  أنن نحكخ العؾامل الستعمقة بحكيقة أىشاك وقت كاف لفعل ذلػ و ليحا نكتفي  ولكؽ ليذ
وفييا معابخ آمشة ولكؽ ذلػ  اإلزاحةبسحؾر فيو نقاط اترال بالسخكد تجعى دوارات التؾربؾ 

 أيزااستخجام مؾزعات السسخات وتحتاج  إلىوالتي تحتاج  اآلمشةيدتؾجب عبؾر السشعظفات غيخ 
اختيار السسخ وىحا أيزا يتظمب  وإشاراتسيؼ االتجاه وأ اختيار السسخ ووضع الالفتات إلى

تدييالت خاصة لمجراجات التي تعبخ عبخ مجاخل السسخات و تحتاج أيزا إلى مخخجيؽ وإلى 
 تدييل لحخكة السخور وىحا األمخ لؼ يكتسل بعج و سشتشاول بذكل استثشائي عامميؽ 

والظخيق الجائخي الستفخع مؽ السخكد واألمخ الثاني ىؾ مقدؼ السسخات األول ىؾ : نقاط السحؾر   

  الفهائد الرئيدية لدوارات التهربه:

عجد اقل مؽ نقاط االصظجام بيؽ العخبات.-  
سخعة اقل ضسؽ الجوار.-   
مخاطخ اقل لمحؾادث الجانبية. -   
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