
 مفاهيم الدعة ومدتوى الخدمة

  capacity الدعة:

ىي السعدل الداعي األععسي لمعربات أو األشخاص الذي يسكؼ أن يجتاز نقطة أو مقطع طرقي بذكل 
معقؽل خالل زمؼ محدد ضسؼ العروف السديطرة والتي تذسل العروف الطرقية، السرورية وظروف التحكػ 

  بالحركة.
وبالتالي سشجد سعات مختمفة لسؽاقع مختمفة باختالف ظروفيا الطرقية سديطرة إذًا تتأثر الدعة بالعروف ال

 والسرورية طبيعة التحكػ بالحركة، ونالحظ أن الدعة تعرف عمى أساس التؽقع السعقؽل والسشطقي.

 Level Of serviceمدتوى الخدمة:
ىذا  يعّبر عؼ، وعادة سروريةىؽ مكياس كسي يعّبر عؼ العروف التذغيمية )العسمياتية(  لتيار الحركة ال 
 بالدرعة وزمؼ الرحمة وحرية السشاورة واإلعاقات السرورية وراحة الحركة.السكياس 

 Service Flow rate ل غزارة الخدمة:معد  
سشقؽم باستخدام الطريقة التحميمية بتحديد معدل السرور األععسي لسختمف الحاالت ومؼ أجل كل 

الذي تكؽن عشده الحركة غير مدتقرة وغير ثابتة، إذًا لكل  Fثشاء السدتؽى مدتؽى مؼ مدتؽيات الخدمة، باست
 . Eإلى  Aحالة مؼ الحاالت السدروسة خسس قيػ لسعدالت غزارة حدب مدتؽيات الخدمة مؼ 

 العوامل المؤثرة على الدعة ومدتوى الخدمة:
 العروف األساسية )الحالة األساسية(:

ة لمطقس ولمرصف الطرقي، وعؼ معرفة مدتخدمي الطريق أو تعبر الحالة األساسية عؼ ظروف جيد
التقاطع وإطالعيػ الجيد عميو، وعدم وجؽد أية إعاقات لتيار الحركة السرورية )باخترار تعبر عؼ ظروف مثالية 

 لمحركة ولمطريق (، ويسكؼ أن نعّرف العروف األساسية لمحركة السدتسرة كسا يمي:
 ، m 3.6عرض حارة السرور  -
 ،m 1.8جؽانب خالية مؼ العؽائق بعرض ال يقل عؼ  -

 لمطرق متعددة الحارات، km/h 100سرعة جريان حر  -

 تيار الحركة مؤلف فقط مؼ عربات ركاب خفيفة، -

 ال تؽجد مشاطق ال يسكؼ التجاوز ضسشيا عمى الطرق بحارتيؼ باتجاىيؼ، -

 ال تؽجد إعاقات بدبب تجييزات ضبط وتشعيػ الحركة، -

 
 ألساسية عمى أذرع التقاطعات )حركة متقطعة( فيي:أما العروف ا

 ، m 3.6عرض حارة السرور   -



 السشطقة مدتؽية، -

 عدم وجؽد وقؽف لمعربات عمى جؽانب الطريق، -

 عدم وجؽد مؽاقف لباصات الشقل، -

 التقاطع يقع خارج قطاع التجارة واألعسال، -

 عدم وجؽد حركات مذاة، -

 Roadway Conditions العروف الطرقية:
 ل العروف الطرقية الذكل اليشدسي لمطريق إضافة لعشاصر أخرى:تذس 

 عدد حارات السرور، -
 نسط السؽقع السدروس ومحيطو، -

 عرض حارات السرور، -

 عرض األكتاف الجانبية الخالية مؼ العؽائق، -

 الدرعة الترسيسية، -

 السشحشيات األفكية والذاقؽلية، -

 وجؽد حارات مخررة لالنعطاف عمى التقاطعات، -

 Traffic Conditions المرورية: العروف

تذسل العروف السرورية التي تؤثر عمى الدعة أنؽاع العربات والتؽزع االتجاىي لمحركة عمى حارات   
السرور. إن األنساط السختمفة لمعربات السذاركة في تيار الحركة السرورية والتي تستمغ قدرات ضعيفة عمى 

 .رنة بالعربات الخفيفةمقا والتباطؤ رعادتالسشاورة والحركة وال

 signals conditions: ظروف اإلشارات الضوئية
فة إلى زمؼ دورة اإلشارة الزؽئية واألزمشة الخزراء لكل \تذسل مخطط األطؽار لإلشارة الزؽئية إضا 

 طؽر مؼ أطؽار الحركة السرورية عمى التقاطع.
 

  

 

 


