
 جـامـــعة دمـــشق
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 امكانٌة توفٌر فً األساسٌة مهمتها تتمثل ، أكثر أو طرٌمٌن بٌن المشتركة المنطمة هً•

 .مختلفة باتجاهات لمساراتها المركبات تغٌٌر

 بٌن التوازن تحمك أن ٌجب ألنها النمل نظام فً حرجا   مكونا   المرورٌة التماطعات تعتبر•

 :معاٌٌر

ة   ء ا ف ك ل نو ا ا ألم سرعةو ا ل ةو  ا ف ل ك ل ةو ا سع ل   ا

 

  األداء ومعاٌٌر مؤشرات خالل من المرورٌة التماطعات تمٌٌم ٌسمى ما وهذا•

measures of effectiveness. 

   :Traffic  Intersection))المرورٌة التماطعات 
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 تصنيف التقاطعات المرورية

 حسب طبٌعة المولع -1

 عدد األذرع -2

 مستوى التماطع -3

 أسلوب التحكم المروري -4

 :ٌوجد عدة معاٌٌر  لتصنٌف التماطع المروري مثل
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 :المولعطبٌعة حسب  -1
 تماطعات خارج المدنrural intersection: 

 المدنتماطعات داخل urban intersection   : 
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 :حسب عدد األذرع -2

 تماطع رباعً األذرع  تماطع ثالثً األذرع 

 تماطع متعدد األذرع 
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 :حسب مستوى التماطع -3

 (Intersections):بمستوي وحٌد تماطعات 

 (Interchanges):تماطعات بعدة مستوٌات 
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 خلف الضوء األحمرفً تماطعات المستوي الوحٌد، تضطر المركبات للتولف إما 

 زمنٌة مناسبة للعبور عن فجوة أو تضطر للتولف بحثاً ( فً حال وجود إشارة ضوئٌة)

 (.فً حال كان التماطع غٌر ضوئً)

 خدمة أعلى ومستوٌات سعة مرورٌة المتعددة فإنها توفر المستوٌات فً تماطعات 

 . ممارنة مع تماطعات المستوى الواحد( أرفع وأفضل)

المرورٌة سٌفصل الحركات ذلن إلى أن فصل الطرق باستخدام أكثر من مستوى ٌعود 

إشارات ضوئٌة، وٌوفر حركة ضرورة استخدام ما سٌخفف من وهذا الرئٌسٌة عن بعضها، 

 .وٌملل من نماط التعارض مع الحركات المرورٌة األخرىمستمرة دون انمطاع 
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 المنظمة بإشارات مرورٌة التماطعات غٌر(Unsignalized Intersections) 

 

 التماطعات المنظمة بإشارات مرورٌة(Signalized Intersections) 

 

 التماطعات الدوارة( (Roundabouts 

 :تصنٌف التماطعات حسب أسلوب التحكم المروري 4 - 
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 :فٌها بواسطة اإلشارات المرورٌة و تمسم إلىضبط عملٌات المرور ال ٌتم التً وهً التماطعات 

تماطعات غٌر منظمة بشاخصات مرورٌة. 

 تماطعات(TWSC) two-way stop-controlled   ٌتم التحكم بذراعٌن بالشاخصات المرورٌة. 

تماطعات all-way stop-controlled (AWSC)  بالشاخصات المرورٌةبجمٌع األذرع ٌتم التحكم. 

 

 مرورٌةالتماطعات غٌر المنظمة بإشارات 

 (Unsignalized Intersections) 

o فً التماطعات الضوئٌةهو الحال تتمٌز هذه التماطعات كونها ال تتطلب تكلفة عالٌة لتشغٌلها كما. 

o ًالمرورٌة  الغزاراتحال كون كما تتمٌز بسهولة الحركة وانخفاض زمن التأخر للرحلة فمط ف

 .منخفضة

o  تصل المركبات على أحد أذرع التماطع حسب توزٌع بواسون ومن ثم تمف على التماطع بحثاً عن

 ..فجوة زمنٌة مناسبة بٌن المركبات التً تسٌر على االتجاه المتعامد
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 مرورٌة التماطعات المنظمة بإشارات(Signalized Intersections)   

    

o ًبواسطة إشارات عبارة عن التماطعات التً ٌتم ضبط عملٌات المرور فٌها وه

 .المرور الضوئٌة

o الضوئٌة تركٌب اإلشارات التماطعات تكلفة عالٌة لتشغٌلها أي تكلفة هذه تتطلب

 .وتولٌتها وتصمٌمها وصٌانتها

o   التأخٌر ٌخفف من تضارب الحركات وٌخفف من زمن للحركة مما تتمٌز بوضع نظام

 .  المرورٌة مرتفعة الغزاراتكون فً حال 

o التماطعات الهامة داخل المدنشٌوعا  فً التماطعات الضوئٌة النوع األكثر تعتبر. 

o   وتشكل صفوفا  من المركبات خالل الضوء أذرع التماطع على أحد هنا تصل المركبات

 .خالل فترة الضوء األخضرٌتم تصرٌفها األحمر، ومن ثم 
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 التماطعات الدوارة( (Roundabouts 

o ًعلى جزٌرة دائرٌة فً منتصفها، بحٌث تضطر تحتوي عبارة عن تماطعات وه

 .سرعتها والدوران حول الدوارالمركبات لتخفٌف 

o متنوعةضوئٌة أو غٌر ضوئٌة أو تكون أذرع التماطع. 

o فً التماطعات هو الحال بأن حوادث االصطدام فٌها ال تحدث بزواٌا لائمة كما تتمٌز

 .نسبٌا  وبسرعات منخفضة بزواٌا صغٌرة التملٌدٌة، ولكن تحصل حوادث االصطدام 
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 :تتضمن  Measures of effectiveness ( (MOEمماٌٌس التأثٌر  
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 ممٌاس األداء•
 اإلشعاع•
 الطالة واستهالن الولود •
 الطالة اإلنتاجٌة•
 معدل الحوادث•
 السرعة الوسطٌة•
 التأخٌر•
 التولفات•
 مدة الرحلة الكلً•



Types of Intersection Maneuvers 
 عمليات المناورة في التقاطعات

 (Diverging) التفرع,لتباعدا

 (Merging) االندماج

 13 19األول،  كانون 12 (Crossing)لتماطع ا



 (Weaving Interchange) التشابن,لتبادل ا
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 1=التماطعنماط 

2=تفرعالنماط   

كل  +تماطع على شكل 

شارع باتجاه وكل اتجاه 

.واحد بمسرب  

2=نماط االندماج  
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4=نماط التماطع  

2=لتفرعانماط   

كل  +تماطع على شكل 

شارع باتجاه وكل اتجاه 

.بمسربٌن  

2=نماط االندماج  

8= المجموع   
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Elementary 4-way Intersection 

conflict points 32  
• Crossings 16 
• Merging 8  
• Diverging 8 
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 تصنٌف التماطعات المرورٌة بعدة مستوٌات (Interchanges)   

 :حسب الشكل أو النوع

  
o تماطع الماسة(:(Diamond Interchange 
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o شٌوعا  النوع األبسط من العمد التبادلٌة واألكثر ٌعد. 

o ذات سرعات عالٌة( الرامبات)تكون المداخل والمخارج 

o ًاستمالن األراضً ٌسهل عملٌة ال ٌحتاج الستخدام مساحة كبٌرة على جانبً الطرٌك، وبالتال. 

o  للتماطعات التملٌدٌةٌتوافك مع تولعات السائك التملٌدٌة وٌكون أكثر شبها. 

o األخرىبشكل عام، ٌعتبر األلل كلفة ممارنة باألنواع. 

o مرورٌة كبٌرة غزاراتوجود الخروج فً حال  رامباتلتماطعات ضوئٌة على نهاٌة بحاجة. 

o زمن العبور)تماما  غٌر مستمرة السعة المرورٌة محدودة لبعض الحركات ألن تلن الحركات 

 (.كبٌرأو التأخر    

o الذي لد ٌتشكل صف المركبات من أجل تخزٌن  للرامبفٌه حاجة لتطوٌل مبالغ هنان لد ٌكون

 الضوئٌةالتماطعات خلف 

إٌجابٌات تماطع الماسة: 

  الماسةتماطع سلبٌات: 
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o كلٌفرتماطع وردة (: (Cloverleaf Interchange 
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o بسبب عدم االنعطاف وذلن بالسعة المرورٌة الكبٌرة والمعمولة لجمٌع حركات ٌتمٌز

 .الرامبات وجود إشارات ضوئٌة عادة على نهاٌات 

o   تولفاتتكون الحركة مستمرة ودون. 

o وإزالة الممتلكات الستمالن األراضً مما ٌتطلب أعمال شالة  ةكبٌرلمساحة جانبٌة بحاجة

 .واالبنٌة

o خروجها أو عند الملتفة عند استخدام الرامبات الدائرٌة ٌستدعً تخفٌض سرعة المركبات

 دخولها

o مناورة االنعطافمسافات طوٌلة إلتمام المنعطفة للخلف عام، تمطع المركبات بشكل 

o نحو الٌسار مخالف لعادات السائك االعتٌادٌةاالنعطاف ٌكون 

  كلٌفرتماطع وردة إٌجابٌات: 

 كلٌفرسلبٌات تماطع وردة: 
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 اإلتجاهٌةالعمدة :(Directional Interchange) 

 23 19األول،  كانون 12



o الرامباتبالمستوى العالً للحركة والسرعة العالٌة على ٌتمٌز. 

o مستمرة دون تولفانعطاف تحسٌن ظروف المٌادة وتوفٌر حركة 

o انبساطاالرامبات ذات أنصاف ألطار ألل حدة وأكثر 

o السعة المرورٌة عالٌة وزمن التأخر للٌل. 

إٌجابٌات العمدة االتجاهٌة: 

 سلبٌات العمدة االتجاهٌة: 

حلمٌة على ارتفاعات كبٌرة مما ٌزٌد فً صعوبة  رامباتو بحاجة لتنفٌذ عدة جسور 

 التنفٌذ والكلفة، خاصة مع تشكل تركٌبة معمدة وخاصة من األعمدة والركائز
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 :عناصر تصمٌم التماطعات

 :ٌجب مراعاة ما ٌلً عند تصمٌم التماطعات المرورٌة

oأن يكهن لمتقاطع المروري أربعة أذرع أو أقل. 
o 90أن تكهن زاوية التقاطع المروري أقرب ما يمكن من الزاوية   
o أن تكهن أذرع التقاطع المروري مدتهية قميمة الميل ومدتقيمة قدر اإلمكان. 
oتهفير أكبر طهل ممكن لنرف قطر المنعطف الذاقهلي في منطقة التقاطع. 
o المحافظة عمى درجة الميل ذاتها في منطقة التقاطع المروري. 
o اجراء التعديالت وتغيير الميل بعيدا عن منطقة التقاطع المروري. 
oيجب أن تؤمن الحارات المرورية في أذرع التقاطع ومنطقة التقاطع المروري رؤية واضحة لمدائقين. 
oسههلة فهم واستيعاب الدائقين لمتقاطع المروري والمدالك الهاجب اتخاذها لمهصهل إلى المقرد النهائي. 
oعدد نقاط التعارض المروري أقل ما يمكن. 
oمراعاة حركة المركبات والمذاة في ذات الهقت. 
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:(CHANALIZATION) المنولة 
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:(CHANALIZATION) المنولة 

:لتحمٌك هدف واحد أو أكثر مما ٌلً المنولةٌتم تنفٌذ   

oتوجٌه مسارات حركة المركبات 

o اندماج ، )تملٌل منطمة تشابن وتعارض المركبات و التحكم والسٌطرة بزواٌا نماط التعارض للمركبات

 (.تفرق ، تماطع

oتزوٌد المركبات بالمسارات الصحٌحة لمختلف الحركات المرورٌة. 

oإعطاء األولوٌة للحركات المرورٌة للحركات المرورٌة المسٌطرة. 

oتساعد فً تأمٌن وسهولة حركة المشاة. 

o بعٌدا عن بالً توفٌر حارات مرورٌة منفصلة لتخزٌن المركبات للحركات المرورٌة المنعطفة

 .الحركات المرورٌة

oع الشاخصات وأجهزة التحكم المروري بحٌث ٌمكن رؤٌتها بسهولةضو توفٌر إمكانٌة. 

oفصل مختلف الحركات المرورٌة فً التماطعات المنظمة بإشارات مرورٌة متعددة األطوار. 
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:أمثلة عن شاخصات والعالمات المرورٌة المستخدمة بالتماطعات  
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