
جـامـــعة دمـــشق

المدنيةكليــــــــة الهندسة 

قسم هندسة النقل ومواد البناء

يات التقاطعات بعدة مستو

المحاضرة الخامسة



:ميمالمنطلقات األساسية للتص: أوال

روط سالممة المالرور لتصميم التقاطع الطرقي بمستويات مختلفة من شالتكنومروريةتنبع المتطلبات 

:ليوانسيابية التدفقات المرورية ومن الشروط الخاصة للحالة المدروسة والتي تتضمن ما ي

أهمية الطرق المتقاطعة ودرجاتها وتصنيفها•

.المستقبلية المتوقعة على الطرق المستقيمة والطرق الملتفة في التقاطعالغزارات•

.التقاطعاتالتباعد بين •

.طبيعة وطبوغرافية المنطقة وتوضع التقاطع في مسار الطريق•



:اتمحاسن التقاطعات بعدة مستوي

.الملتقيةالطرقبينالزوايالمختلفتنفيذهايمكن1.

عمالاألبإنشاءوذلككبيرةغيرالغزراتتكونعندماوخاصةمراحلعلىتنفيذهايمكن2.

.المتقاطعةالطرقبينالمزمةالميولوتسويةالصناعية

.وانسيابيةبأمانالغزاراتتصريف3.

:اتالتقاطعات بعدة مستويساوئم

.كبيرةلمساحاتتحتاج1.

.أكثرتكلفة2.

.فيهاورهمرعندكثيرةأخطاءيرتكبالمفارقمنالنوعهذاعلىالمروريعتدلمالذيالسائق3.



:قد مبادئ تصميم الع: ثانيا

:تعتبر العقد المرورية أكثر سممة عندما تتصف بأنها

.معروفة، ومرئية، وقابلة لإلدراك، وكافية لحركة المركبات واألشخاص

:تلفةمخإنشاء التقاطعات على مستويات 

ألرضاشكلإلىيتبعمختلفةمستوياتعلىالتقاطعاتمشاريعمنمشروعكلتنفيذإن

:يليكماهيمشروعكلفيمراعاتهاالمزمالقواعد،المحليةوالشروط

االتجاهنبتجمعدوما  اليمينباتجاهأواألمامإلىإماللتقاطعالسيارةوصولاتجاهيكونأنيجب-1

.خطيرةحوادثوقوعإلىويؤديالعرباتتصريفإيقافإلىيؤديذلكألناليسارنحو

الرئيسيةالطرقعلىالسرعةمن0.7والمحوالتالرامباتفوقالسرعةتتجاوزالأنيجب-2

.الطريقعلىالسرعة1/3و1/2بينتتراوحأنالمستحسنومن



.مسلكينوذاتواحدباتجاهالوصلأقسامتكونأنيجب-3

.(ارعوتستباطؤإضافيةحارات)واالنفصالاالتصالأماكنعندالطرقاتتعريضيجب-4

5.6)عنارتفاعهايقلوالكافيةالصناعيةاألعمالأبعادتكونأنيجب-5 m)بعضوفي

5.5)بـيسمحالخاصةالحاالت m)مزادا  تحتهيمرالذيالطريقعرضيساويالمنشأةومجاز

1.2)جهةكلمنعليها m)  1.8)وأحيانا m)  ندمسللمنشأةكانوإذاالتغطيةطبقةنهايةمنابتداء

1.2)مقداريزادأنيجبوسطي m)التغطيةطبقةنهايةمنابتداء  جهةكلمن.

4)عنالتقاطعأجزاءفيالطوليةالميولتزيدالأنيجب-6 – 6 8)تتجاوزالأنويجب(% %)

.األحوالبكل

واضحة(داللةشاخصات)إشاراتبواسطةالتقاطعاتفوقوالحركةالسيرتنظيميجب-7

.خطأأوترددكللتجنبمقروءةورموزها

،األعلىنمالفرعيوالطريقاألسفلمنالسريعالرئيسيالطريقيكونأنيُفضل-8

.السفليالطريقفيدقيقبشكلالمياهتصريفدراسةويجبكما



:ع اختيار التقاط

:يةالتالاألمورمختلفةبمستوياتالتقاطعنوعيةاختيارفييؤثر

:صاديتهاواقتوراحتهاوبأمانهاالمروريةبالتدفقاتالتقاطعونوعشكليتأثر-1

.المتعامدةللتقاطعاتاألفضليةاعطاء•

تستمرمابينالمنعطفةهياألقلالمروريةوالتدفقاتالغزاراتتكونأنيفضل•

.الكبيرةللغزاراتاألماميةوالتدفقاتالحركة

.اطعالتقعناصرمعالتقاطعاتبينالطريقعناصرتجانسعلىالمحافظة•

حيثنمالطريقعلىالسابقةالتقاطعاتمعالمقترحالتقاطعوتمؤمارتباط•

.والتباعدالشكل



وبطبيعةمنطقةالبطبوغرافيةالمدروسةالمنطقةفيوتوّضعهللتقاطعالهندسيالشكليتأثر-2

االستخداموبالمائيةوبالمجاريالمجاورةالهندسيةوالمنشآتالمجاورةاألبنيةوبطبيعةاألبنية

علىةللمحافظباإلضافة(منهاالخصبةوخاصةالزراعيةالمناطقحماية)للمنطقةاالقتصادي

(وغيرها.....خاصةطبيعةذاتأوأثريةمناطق)البيئة

النباتياءالغطوطبيعةالمجاورةالمناطقطبيعةمعللتقاطعالمقترحالتصميميتمءمأنيجب

.المنطقةجماليةعلىسلبا  يؤثرالبحيث

الضجيجأثيروتوالغازيةوالسائلةالصلبةالعوادمخملمنوذلكبيئيا  التقاطعتقويميجب-3

.واالهتزازات



:ع التقاطتوضع

Interchange Typesاألشكال العامة للتقاطعات المتعددة المستويات



:توياتالمسأشكال التقاطعات المتعددة : ثالثا

:الحركة إلىإتجاهاتتقسم التقاطعات المتعددة المستويات من حيث 

(أو ثمث أشعةإثنان)مماسية

 (أربع أشعة أو أكثر)متقاطعة

:ومن حيث توضع األذرع وعددها إلى عدد من األشكال التالية-

:(One Quadrant)التقاطع الربع دائري -(أوال  





:(Three-Legs Interchanges)التقاطعات الثمثية األذرع -(ثانيا  

:وهنالك عدة أشكال منها

(Trumpet Interchange)البوق بشكل -أ

الشوكي التقاطع -ب

(Three-Leg Interchange – Y Type)

(Heart Type)بشكل القلب التقاطع -ج







(:Diamond Interchange)التقاطع المعين الشكل -(ثالثا  

صادم للحركة اليسارية مسببا  زيادة نقاط الت”Loops“وهذا النوع يلغي بعض 

...مع الحركات األخرى بسبب عدم وجود المساحة أو الغزارة الكافية أو





(:  Full Cloverleaf Interchange)الكاملة كليفرتقاطع وردة -(رابعا  

امل وهي تؤمن ك،كبيرةأقطار نصاف أوتحتاج بشكلها النظامي إلى مساحات واسعة 

.الحركة المطلوبةاتجاهات 





(:  Partial Cloverleaf Interchange)الجزئية كليفروردةتقاطع -(خامسا  

وجودهامنتمنععوائقوجودأواألذرعهذهعلىالغزارةلقلةوذلك.األذرعبعضبإهمال

.(..أكبرقطرنصفذوآخرذراعمعتقاطعأوأبنية)

Δ type

8 type







(:  Roundabout Interchange)تقاطع على دوار متعدد المستويات -(سادسا  





(:  All Directional Interchange)اإلتجاهاتتقاطع جميع -(سابعا  

الحركةإلتجاهاتويتميز بتعدد المستويات 




