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 !غیرهمسطح آشنا شویم یهاتقاطعبا 

 
كالت ، اهميت بررسي مششودميآمدن معضلي كه از آن به ترافيك ياد  به وجودبا افزايش روزافزون وسايل نقليه در شهرها و 

مد ايشتصادفات ترافيكي پ. اصلي شهرهاي بزرگ است هايدغدغهبراي تغيير وضعيت آن يكي از  هاييحلراه ارائهترافيك و 

 هاانسانعمر  درنهايتتصادفات ترافيكي موجب هدر رفتن زمان، سرمايه و  .باشندميجريان ترافيك  ناپذيراجتنابنامطلوب و 

مـار آ بر اساس. براي مثـال شودمي. در معابر شـهري، تصادفات در تقاطعات بخش اعظمي از كل تصادفات را شامل شوندمي

صادفات فـوتي و  98/22اسـت،  منتشرشده 1999آمريكا كه در سال  متحدهاياالتملـي  درصد از  69/44درصـد از كـل ـت

 .كل تصادفات مربوط به تقاطعات بوده است

 به مجبور را رانندگان كه باشدمي نقطه يك در مختلف مسيرهاي شدن همگرا ،تقاطعات در تصادفات بروز اصلي علت اساساً

 تصادفات افزايش لذا و برخورد نقاط افزايش موجب تقاطعات در نقليه وسايل جابجايي پيچيدگي .نمايدمي گيريتصميم

 ايمنطقه چه در تقاطع يا است حدي چه در تقاطع يك از عبوري ترافيك جريان اينكه. گرددمي ترافيكي مختلف هايجريان

 همسطح تقاطع يك وضعيت تغيير در كه هستند خصوصياتي ،... و ايمني مسئله همچنين است، واقع زمين قيمت لحاظ به

 .باشندمي مؤثر غيرهمسطح تقاطع به
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 کلی داریم: بندیدستهدر حالت کلی دو نوع 

 :تقاطع همسطح -

 هایراه اینارتباطی است. وقتی همه  چندراهمحل برخورد دو یا  که باشدمینوعی از تقاطع  تقاطع همسطح

 .بورومرور یکدیگر را مختل نمایندع کهطوریبه باشند، شده ساختهزمین سطح از ارتفاع یک در ارتباطی

نقاط برخورد بیشتر شده و حاصل آن  بعضاًکه در آن  باشدمی چهارراهو  راهسه، همسطح هایتقاطعنوع رایج 

 .شودمیراهنمایی استفاده  هایچراغاز  همسطح هایتقاطع، در عالوهبه. باشدمیافزایش احتمال تصادفات 

 :رهمسطحتقاطع غی -

های ارتباطی است وقتی هریک از این راه چندراهمحل برخورد دو یا که  باشدمینوعی از تقاطع  تقاطع غیرهمسطح

 .عبور و مرور یکدیگر را مختل ننمایند کهطوریبهشده باشند،  ساختهزمینهای مختلفی از سطح ارتباطی در ارتفاع

 طي ،گرددبرمي 1928 سال به آن اولين ساخت كه غيرهمسطح هايتقاطع اوليه هاينسل ساخت از هاسال گذشت از پس

 ازپيشبيش ترافيك جريان عبور تا كرد پيدا رشد هاتكنولوژي بقيه مانند نيز غيرهمسطح هايتقاطع 1980 و 1970 هايدهه

 هامزيت داراي هاآن از هركدام كه شد گرفته نظر در غيرهمسطح هايتقاطع براي اصلي نوع 6 پيشرفت اين طي .يابد تسهيل

 :شودمي پرداخته هاآن به اينجا در بودند كه خود به مربوط هاينقصان و

 

 :(Full Clover Leaf) شبدری کامل .1

 خروج و ورود مشکل حل و مجزا صورتبه حرکات کلیه انجام امکان به دلیل غیرهمسطح، هایتقاطع از شکل این

 جهتازاین را بیشتری مراتببه ایمنی راه، راست سمت از حرکات این انجام و چپ سمت از چپبهگردش حرکت

 قسمت به طول شدتبه مسائل این و آیدمی به وجود تداخلی قسمت طول در مشکالتی هرچند ؛آوردمی به وجود

 نگرانی اگر ولی .کند غیراقتصادی شهری محدوده در را طرح این تواندمی هارمپ زمین مسئلهدارد.  ارتباط تداخلی

 تواندمی غیرهمسطح هایتقاطع از شکل این ،شهریبرون محدوده مانند باشد، نداشته وجود زمین تحصیل برای

 .باشد مناسب
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 :(Partial Clover Leaf) شبدرینیمه. 2

 است. آن طرف سه حداكثر در Loop Ramp اينكه جزبه است، كامل شبدري شبيه غيرهمسطح، هايتقاطع از شكل اين

 در چپبهگردش ترافيك حجم اينكه يا نباشد موجود هاگوشه همه در الزم زمين كه رودمي بكار مواقعي براي حالت اين

 حركت ورود به دليل غيرهمسطح، هايتقاطع از شكل اين .باشدن آن ساخت به نيازي و است كمتر خيلي تمايالت برخي

 دارد. قرار كامل شبدري به نسبت تريپايين سطح در ايمني و ظرفيت ازنظر مسير، يك در چپ سمت از چپبهگردش
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 :(Trumpet) شیپوری. 3

 بنابراين .رودمي بكار خوردند، به هم T صورتبه كه متقاطع مسير سه اتصال براي غيرهمسطح، هايتقاطع از شكل اين

 مهم كاربردهاي از يكي .برندمي بكار آن را هاراهيسه مشكالت حل براي صرفاً و كرد استفاده آن از جاهمه در تواننمي

 شود دريافت عوارض رانندگان از اصلي مسير به متقاطع مسير از ورود براي است الزم كه است هاييراه در معموالً تقاطع اين

 دارد. وجود سهولت به امر اين امكان تقاطع نوع اين در كه

 

 

 :(Diamond) لوزی شکل. 4

 شهري محدوده در هم فرعي، و اصلي مسير يك اتصال براي و باشدمي هاآن ترينساده غيرهمسطح، هايتقاطع از شكل اين

 .باشدمي مشخص آن چهارگوش در كه باشدمي قطري رمپ چهار شامل لوزي تقاطع .شودمي استفاده آن از شهريبرون هم و

 به نسبت چپبهگردش حركت زمان اما گردد، خارج آن از يا شود اصلي مسير وارد باالسرعت با تواندمي ترافيك جريان

 .است بيشتر مراتببه راستبهگردش

 سمت از فرعي، مسير در چپبهگردش حركت خروج و ورود به توانمي همسطح، غير هايتقاطع از شكل اين مشكالت از

 هارمپ انتهايي نقاط با دهيسرويس ظرفيت .نيست مناسب باشد، باال چپبهگردش حجم كه جاهايي براي كه كرد اشاره چپ

 عدم همچنين .دارد وجود باالسرعت با ترافيك جريان عبور امكان اصلي مسير در مستقيم حركت براي ولي شودمي محدود

 هايتقاطع از شكل اين ديگر مشكالت از هاآن عبور براي مناسبي و ايمن گذرگاه نديدن و پياده عابر مسئله به كافي توجه

 شود.هاي راهنمايي بهره برده ميهاي غيرهمسطح، در اين حالت، اكثرا از چراغبقيه تقاطعبرخالف  .باشدمي غيرهمسطح
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 (:Directional) کنندههدایت. 5

 براي كمتر شده طي هايفاصله دليل به برتري اين .ي باشدم ظرفيت لحاظ به غيرهمسطح، هايتقاطع از شكل بهترين

 بسيار ساخت هزينه مقابل در هامزيت اين همه اما ؛باشدمي تداخلي هايقسمت حذف و باالسرعت امكان گردشي، حركات

 چند در ايپيچيده هايسازه و زياد زمين نيازمند آن، تركيب به دليل غيرهمسطح، هايعتقاط از شكل اين. دارد قرار آن زياد

 صورتبه ارتباط تقاطع نوع اين در .كندمي مشكل را تركيبي چنين ساخت اجرا، و طراحي لحاظ به كه است مختلف تراز

 در سطحي چند هايپل احداث .باشندمي راست به يا چپبهگردش به قادر زياد بسيار سرعت با نقليه وسايل و است مستقيم

 ساير در و شودمي تعبيه پراهميت هايچپبهگردش در فقط مستقيم ارتباطات لذا هزينه هاي بسيارزيادي دارد تقاطع نوع اين

 .شودمي استفاده شبدري تقاطع از موارد
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 (:SPUI) اینقطه. تقاطع شهری تک 6

 باعث همين و باشدمي زمين كمتر تصرف آن، اصلي يهامزيت از و جديدتر نسبت به غيرهمسطح، هايتقاطع از شكل اين

 ساخت هزينه بيشتر دهنه با هايپل ساخت به نياز به دليل هرچند گيرد؛ قرار موردتوجه شهري محدوده در بيشتر شودمي

 به وجود قبلي نوع با مقايسه در حركت اين براي را تريباالسرعت امكان ،چپبهگردش حركت بيشتر شعاع .طلبدمي بيشتري

 .دارد وجود همچنان پياده عابر عبور و چپ سمت از فرعي، مسير در چپبهگردش حركت خروج و ورود مشكل ولي آوردمي

 چراغ با توانمي را حركات ساير و است برخوردار خاصي اولويت از مسير يك معموالً شهرها در ويژهبه اينكه به توجه با

 .است شهري هايمحيط در هاگزينه ترينمطلوب از تقاطع اين كرد، كنترل و فرماندهي راهنمايي
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 غیرهمسطح: هایتقاطعخالصه ویژگی انواع 

 :هاويژگيخالصه 

 

 :باشدميبه شرح زير  هاتقاطعجزئيات مقايسه انواع 
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 گردآورنده مطالب:

ني و هاي ستوزمينه بهسازيمهندس اسالم اسالمي دانشجوي ارشد گرايش ژئوتكنيك دانشگاه تهران هستند. ايشان در

 باشند.انجام پژوهش ميهاي بتني در حال و ... با شمع DSMسنگي، هاي خردههاي بهسازي مثل ستونمقايسه انواع روش

 


