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 جامعة تذرين        
 كمية الهشدسة السدنية    

 قدم هشدسة السهاصالت والشقل
 

 
 التهربيشيةالدوارات السرورية 

Turbo – Roundabouts 
 الدوار التهربيشي تعريف  -1     

إلى  , باإلضافة 4أو 1ىه عبارة عن تقاطع دائخي لو عمى األقل مجخل و/أو مخخج من الشسط 
.األنساط األربعة لمسجخل والسخخج  3و  2أن يكهن لمسجخل والسخخج الشسظين يسكن ذلك 

( 2و 1ين )يهضحيا الذكم  

 

أنساط السخارج في الدوار ( 1الذكل )  

 

في الدوار داخلأنساط الس( 2الذكل )  

عمى ىحا الشهع من الجوارات التهربه أطمقت تدسية  من فكخة تغيخ عجد الحارات عمى الجوار  
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: السبادئ األساسية لدوارات التهربه -2  

 عشج دخهلو إلى الجوار كل سائقبإمكان ال تهجج ضخورة لتبجيل حارة السخور داخل الجوار.  -1
 تعقب السخخج الحي اختاره مدبقًا. يتحقق ذلك :

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

 الجاخمية حارة مخور ثانية.

لحارات السخور  الجاخمين إلى الجوار بذكل مباشخ عشج السجخلالدائقين أو من خالل بحث  -
(3نسط السجخل  -التي يقرجونيا )حارتي مخور مدتسخة عمى الجوار  

حي يبجأ عشج أول فخصة. مثل تبجيل الزخوري عمى حارة السخور اليدسح عمى الغالب بال -2
4و  3ىحه التبجيالت تكهن ضخورية عشجما تدتخجم في التبجيل أنساط الجخهل والخخوج   

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

في ىحه الحالة يسكن أن يشفح السخخج بحارتي مخور بحيث يسكن لمعخبات السارة عمى الحارة 
 الجاخمية لمجوار من الهصهل لمسخخج.

يسكن تشفيح فرل حارات السخور بخط طالء مدتسخ أو كسا في ىهلشجا بعتبات أطخوفية ال يسكن 
إال برعهبة. الديخ فهقيا  

لمسجخل والسخخج )ما عجا الجوارات بثالث أذرع( ألن  4الشسط في معظم الحاالت يجب تجشب 
ال يشاسب مبجأ دوارات التهربه. وىحاتبجيل حارات السخور في الجوار يسكن أن يربح ضخوريًا   

 . إذا كانت كل السجاخل3يسكن أن يعقبو فقط نسط السجخل  3من الهاضح أن نسط السخخج 
فإن دوار التهربه يتحهل إلى دوار كالسيكي بحارة واحجة. كحلك يشتج من  2والسخارج من الشسط 

من ذلك السجاخل  دوار كالسيكي بحارتي مخور. يدتثشى 3تعاقب السخارج والسجاخل من الشسط 
      يشاسب مبجأ دوارات التهربه. إلى الجوار بحارتي مخور. ىحا مسكن ولكشو البحارتي مخور 
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مقارنة بين الدوارات الكالسيكية )التقميدية( ودوارات التهربه -3  

في االحتكاك الجانبي بين  السخكبات في الجوارات الستعجدة الحارات يخمق ازدياداً أعجاد إن تدايج 
أن نتعامل عميشا خظهرة الترادم الجانبي لحلك في تيارات السخور السختمفة والحي يسكن أن يديج 

  :السذكمتينمع إحجى 
  ارتفاع خظهرة الترادم الجانبي لمسخكبات 
 بدبب  الجراجات العادية والشارية( يكبا)ر  ارتفاع خظهرة الترادم بين مدتخجمي الظخيق

 ارتفاع الدخعة

خ الجوارات لتربح بدعة أكبخ )أكثخ من حارة مخور واحجة ( والذخط يظه بجأ التفكيخ في ت من ىشا
 لمحل كان :

  في الجواراتال حخكة تساوج 
 ال تديج حارات السخور عن حارتين 
 سخعة مشخفزة 

( 3كسا في الذكل ) الشتيجة كانت الجوار التهربيشي  

 
دوار تهربيشي( 3الذكل )  
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:مقارنة مع الدوارات الكالسيكية  الفهائد الرئيدية لدوارات التهربهإذًا    

قل من نقاط االصظجام بين العخبات.أعجد  -  
الجوار.قل ضسن أسخعة  -   
الجانبيالرجم قل لحهادث أمخاطخ  -   

مقارنة دوارين أحجىسا كالسيكي بحارتي مخور واآلخخ حمدوني )تهربه( من  ( يبين4الذكل )
 14نقظة ترادم )حالة الجوار الكالسيكي( إلى  30ناحية عجد نقاط الترادم الحي انخفض من 

  ترادم )الجوار الحمدوني(.  ةنقظ

 
لدوار كالسيكي كبير بحارتي مرور غير مزود بإشارات ضهئية وال بطالء  نقاط الترادم تبين( مقارنة 4الذكل )

 طرقي ودوار حمزوني )تهربه( بحارتي مرور ومزود بطالء طرقي

معايير ترسيم الدوارات التهربيشية  -4  

معايير تتعمق براحة السدتخدمين 4-1  

دوائخ مع مخاكد مختمفة تجعل مدارات العخبات الذاحشة سمدة , إن تحجيج مهقع محهر  إنذاء( 1
لسخيحة ا)ىه السحهر الحي تهجج عميو نقاط السخاكد السختمفة( يعتبخ ميسًا من أجل القيادة  اإلزاحة

 لجسيع العخبات السدتقيسة والسشعظفة وبالتالي ليا نفذ الدخعة تقخيبًا.
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م يسكن أن تدتخجم 16.5عخيزة ججًا بحيث أن الذاحشات الظهيمة رات الحا( يجب أن تختار 2
)عخض مشاسب  الجوار بجون استخجام الذخائط الجائخية السخكدية السختفعة قمياًل عن سظح الظخيق

 لمظخيق الجائخي(  
م مع محاور خمفية 28لمذاحشات ذات الظهل  الذخائط الجائخية السخكدية السختفعة( استخجام 3

 تدتظيع اجتياز الجوار.
إشارات الظخيق , الظالء الظخقي, معمهمات الحارات يجب أن تكهن ثابتة وتقجم تجييد ( 4

 لمدائق الحي يتقجم نحه الجوار معمهمات كافية الختيار الحارة الرحيحة.

الدالمة السروريةمعايير  4-2  

ترادم  باستخجام الظالء المهلبي.ال يهجج نقاط  -1  
ال يهجج أكثخ من حارتين مدتسختين في الجوار. -2  
استخجام أقظار صغيخة ىه ضسان الدخعات السشخفزة عمى الجوار. -3  
تجشب تغييخ الحارة عمى الجوار عن طخيق الفرل البشائي. -4  
ف أقظار الجوار وأنرا )القشهلة(تظبيق عالقة جيجة بين عخض جدر الفرل في األذرع  -5

.العابخة لمجوارخالل سيخ العخبات بالذكل الكافي وذلك لتخفيض الدخعة   

عةمعايير الد 4-3  

باستخجام حارتين لمجخهل وحارتين لمخخوج نظبق سعة عالية. -1  
سشع االنجماج عمى الجوار وبشاء عمى ذلك ندتخجم الحارة الجاخمية بذكل أفزل.ب -2  
إمكانيات اختيار الحارة السظمهبة.السخونة من خالل ب -3  

التهربهأنهاع دوارات   -5  

egg turbo roundabout دوار تهربه بيزهي  5-1   

( 5الذكل )كسا في    
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egg turbo roundabout دوار تهربه بيزهي ( 5الذكل )  

ذات الذكل البيزهي :التهربه الرفات الرئيدية لدوارات   

مخخجان بحارتين ومخخجان بحارة واحجة  -  
مجخالن بحارتين ومجخالن بحارة واحجة  -  

مسا يجعل ىحا الشهع من الجوارات مشاسبًا من أجل التقاطع بين طخيقين أحجىسا بتجفق مخوري 
 عال واآلخخ بتجفق ثانهي ندبيًا.

Basic turbo roundabout   دوار تهربه قياسي   5-2

(6كسا في الذكل )  
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Basic turbo roundabout  قياسيدوار تهربه  (6)الذكل  

لرفات الرئيدية لدوارات التهربه القياسية :ا  

مخخجان بحارتين ومخخجان بحارة واحجة  -  
أربع مجاخل بحارتين -  

وىحا ما يجعل ىحا الشهع الجوارات مشاسبًا لمتقاطعات بين طخيقين أحجىسا بتجفق عال واآلخخ أقل 
 مشو نهعًا ما. 

knee turbo roundabout دوار تهربه عمى شكل ركبة    5-3  

(7كسا في الذكل )  
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Knee turbo roundabout ( دوار تهربه 7الذكل ) عمى شكل ركبة  

لرفات الرئيدية لدوارات التهربه عمى شكل ركبة :ا  

لميسين دوارات التهربه عمى شكل ركبة مشاسبة لمتقاطعات التي يدهد فييا تيارات تتجو بكثخة 
.   ( 7)واليدار كسا ىه مذار إليو في الذكل  

   spiral turbo roundabout دوار تهربه حمزوني   5-4   

(8كسا في الذكل )  



9 
 

 

 Spiral turbo roundabout ( 8الذكل)  حمزونيدوار تهربه  

 الرفات الرئيدية لمدوارات التهربيشية الحمزونية :

بحارة واحجةمخخجان بحارتين ومخخجان  -  
مجخالن بثالث حارات ومجخالن بحارتين  -  

وىحا ما يجعل ىحا الشهع من الجوارات مشاسبًا لمتقاطعات بين طخيقين أحجىسا بتجفق عال 
 باتجاه االستقامة واآلخخ بتجفق يتجو غالبًا يسيشًا ويدارًا .

أمثمة مشفحة لجوارات حمدونية (10و9) تبين األشكال   
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مثال عمى دوار تهربيشي حمزوني كبير مزود بذريط داخمي مرتفع قمياًل يسكن الدير عميه عشد ( 9الذكل )

م, عرض 52عربة/يهم,نرف القطر الخارجي  25222مهقع االترال بأتهستراد في ههلشدا,الغزارة السرورية 
   2223م, تاريخ البشاء 12الطريق 

 

شد مهقع االترال بأتهستراد, الغزارة السرورية دوار حمزوني كبير في مديشة هامبهرغ ع( 12الذكل )
م6/11م ,عرض الطريق 53/58عربة/يهم ,نرف القطر الخارجي 23222  
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rotor turbo roundabout  5-5 مكهك(  دوار تهربه متشاوب(   

  (11كسا في الذكل )

 

Rotor turbo roundabout ( 11الذكل)  متشاوب )مكهكي(دوار تهربه  

: الستشاوبة )السكهكية(الرفات الرئيدية لمدوارات التهربيشية   

أربع مخارج بحارتين -  
أربع مجاخل بثالث حارات -  
إمكانية االنعظاف نحه اليسين عن طخيق حارتين -  
إمكانية الديخ باتجاه االستقامة عن طخيق حارتين -  
إمكانية االنعظاف نحه اليدار عن طخيق حارة واحجة -  

يحهي الجوار الستشاوب دائسًا الدعة األعمى ولدهء الحظ ال يسكن االنعظاف نحه  يجب أن ال
اليدار من كل االتجاىات في الظخق بحارتين ىحا يتظمب ثالث حارات في الظخيق الجائخي بجاًل 

 من اثشان )وىحا يتعارض مع السبادئ األساسية لمترسيم ( 
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عهامل ترسيم دوارات التهربه  -6  
 اإلزاحةمحهر  -
 فرل حارات السخور بتعمية بشائية قميمة االرتفاع  -
 أسيم االتجاه -
 الذاخرات السخورية -
 معابخ الجراجات -

 

تشظيم األفزمية والطالء الطرقي السهجه لحركة الدير عمى مدخل دوار تهربه في ههلشدا( 12الذكل )  

 

لمدير فهقه في الجزيرة الهسطية لدوار الفرل البشائي لحارات السرور وطرف السرتفع القابل ( 13الذكل )
 تهربه في ههلشدا
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مزود بحارتي مرور عشد السدخل وحارة عشد السخرج وبخميجين لهقهف الباص ( دوار حمزوني كبير 14الذكل )
ا ومعابر لمسذاة والدراجات وبمهحات إرشادية الختيار حارات السرور عشد الدخهل إلى الدوار , التحسيل السروري عمى هذ

م 6/11, عرض حارات السرور م  55/65, القطر الخارجي عربة / يهم  32222الدوار يرل حتى    


