
 1  

 أتثري أنواع املركبات املختلفة على سعة التقاطعات املزودة إبشارات ضوئية 
 

 سعد بن عبدالرمحن القاضي 
 أستاذ مشارك، قسم اهلندسة املدنية، كلية اهلندسة، جامعة امللك سعود،

 ، اململكة العربية السعودية11411الرايض  088ص.ب. 
 
 
 

 امللخص
الللا اط للوط ا رلللية املدلونللة  لللر ر للسية ال ريللر  اسللت  ل كللا ملل  دييللا السللا يفون ي مدينللة الللرايض إ  ج

من  رض مدخا التيفاطع املز د إبشارة لو ية. فاملركبات تتزاحم ي مدخا التيفاطع لتكوين  لدد ملن  لسو  
قامل  لل ا الورقلة بتلليلا أ لر  االنتظار يتجا ز  ادة  دد احلارات املر ريلة املط  لة  للر ر لسية ال ريلر.  قلد

ا السلوك  لر سعة التيفاطعات املز دة إبشارات لو ية  تيفلدير قليم مكلافي سليارات الركلاب ال ل تة  لسلتة ل 
تو يل  طرييفلة يليلا االرلدار اط لع املتعلدد،  لكلن ملع أنواع خمتلسة ملن املركبلات ي  لا لل ا الظلر  .    

تسلتطدماا املركبلات املتجالة لمملام،  للي  ت ويرلا حبيث يتم ا تبار إمجايل بياانت مجيع احلارات املر رية الل  
تيفاطعللا ي مدينللة  11حلللارة  احللدة كمللا لللو املتبللع  للادة.  مجعلل  البيللاانت ال زمللة لتيفللدير  للوذج االرللدار مللن 

الرايض ابستطدام الت وير ابلسيديو من خ ل كامتات غرفة التلكم  السي رة إبدارة مر ر اللرايض.  تو لل  
مسيدة لتلليا سعة التيفاطعلات امللز دة إبشلارات للو ية، حيلث  جلد أن معلدل التلدفر  الدراسة إ   دة نتا ج

سليارة ركلاب  ل تة لكلا سلا ة خللرار للشلارة لكلا حلارة خم  لة  للر  1441املشبع  ند التيفاطعات لو 
ميفعلللدك مكاف لللة  11ملللدخا التيفلللاطع.  كشلللس  النتلللا ج أن احلافللللة ال للل تة ومرتلللا حافللللة تويلللو  كوسللل  ذات 

ارة الركلللاب ال للل تة، ملللن حيلللث تيفاطرللللا اللللزم   ابلتلللايل ، تللللا  للللر سلللعة التيفلللاطع،  أرجعللل  ذللللك إ  لسلللي
الر ونة  التاور املللو ني ملعظم سا يفع تلك احلاف ت. كما تو ل  الدراسة إ  أن الشلاحنة الرتيفيللة  احلافللة 

 .178رات الركللللاب ال لللل تة سلللليارة ركلللاب  لللل تة، ي حللللني تبلللل  قيمللللة مكللللافي سللليا 17.1الكبلللتة تعللللادل 
 للشاحنة اطسيسة.

 . مقدمة1
ديكن ا تبار  لم لندسة املر ر، من جوانل   لدة،  للر أنل  ملن العللوم السللوكية، فالو مبل   للر سللوك مسلتطدم 

ج ال رير ي تسا ل  مع اطواص ال بيعية للمركبة  ال ريلر. لل ا، فلان السالم العميلر هلل ا التسا لا يعلد شلرطا للر راي للطلر  
حبلللول  مليللة.  معظللم املعرفلللة احلاليللة ي للل ا العلللم مبنيلللة بشللكا أساسللع  لللر  لللر   الللد ل املتيفدمللة، مرتللا اللللوالايت 
املتلللدة ا مريكيللة  أ ر اب،  لكللن الظللر   املر ريللة ي الللد ل الناميللة،  خ و للا سلللوك السللا يفني،  للادة مللا تكللون خمتلسللة 

 [.1]اخت فا ج راي  ناا ي الد ل املتيفدمة 
ن جان  آخر، يعد التيفاطع الس لع من ألم  نا ر ت ميم ال رق  تش يلاا.  خيتل  يليلا سلعة التيفاطعلات م

اخت فلللا جللل راي  لللن يليلللا سلللعة ال لللرق. فسلللع ال لللرق، يسللل ض  لللدم تعلللرض حركلللة امللللر ر  يلللة ميفاطعلللة حبيلللث التلللل ر 
، جيل   للر املركبلات التوقل ،  للر سلبيا املركبات للتوق   سباب خارجة  ن حركة املر ر.  لكن ي حالة التيفاطعلات

املرتال،  ند اإلشارات املر رية. ابإللافة ل لك، فلان سلعة ال ريلر التتلإ ر إال ابط لا د اهلندسلية لل ريلر نسسل    واملا 
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احلركة املر رية  لي  فيفل،، ي حلني أن سلعة التيفلاطع تتلإ ر ابط لا د اهلندسلية طميلع ال لرق الل  تتيفابلا  نلدا   واملالا 
 املر رية.  ل ا ابل بع جيعا يليا سعة التيفاطعات أشد تعيفيدا من  لل رق. 

 يتم  ادة أخ  ، ت العواملا املر ريلة  للر سلعة التيفاطعلات امللز دة إبشلارات للو ية ابال تبلار ملن خل ل اسلتطدام 
لللر حسلل  طوهلللا  وامللا  زنيللة، تسللمر مكللافي سلليارات الركللاب ال لل تة.  لللع تع للر   للنا  املركبللات املطتلسللة،  

 قدرات تسار اا  تباط اا  ميفدار محولتاا  الوق  ال ي تست رق  ميفارنة بسليارات الركلاب ال ل تة، يلا يلد ر بلد را  للر 
 معدل التدفر املشبع ملدخا التيفاطع املز د إبشارة لو ية.

د ل املتيفدملللة، كملللا  نظلللرا الخلللت   الظلللر   املر ريلللة ي اللللد ل الناميلللة،  خ و لللا سللللوك السلللا يفني،  نالللا ي الللل
تيفدم، فان  الديكن نيفلا قليم مكلافي سليارات الركلاب ال ل تة امليف حلة ي دليلا سلعة ال لرق وا مريكلعك  اسلتطداماا ي 
د لللة انميللة بللد ن دراسللة متإنيللة للظللر   ايفليللة فياللات  ي كرتللت مللن احلللاالت يتبللني أنلل  البللد مللن إ للادة حسللاب مكللافي 

 [.1ل دراسات لحلية ]سيارات الركاب ال  تة من خ 
 يسللتطدم مساللوم مكللافي سلليارات الركللاب ال لل تة لمخلل  ابال تبللار اكبر السلللبية للمركبللات الرتيفيلللة  لللر حركللة 
املللر ر، فاملركبللات الرتيفيلللة، بسللب  زايدة أبعادلللا  ا سللاض معللدالت تسللار اا  تباطدلللا، رأللا تللد ر سلللبيا  لللر أدار حركللة 

مكافي سليارات الركلاب ال ل تة ملركبلة ملن نلوع معلني  نل   لدد سليارات الركلاب ال ل تة  املر ر  ند التيفاطعات.  يعر 
ال  هلا نس  التإ ت  لر حركة امللر ر الل ي تسلبب  مركبلة  احلدة ملن لل ا النلوع. أ  أعلع آخلر للو  لدد سليارات الركلاب 

فاملركبات الرتيفيلة الواقسة  ند التيفاطع تتسب   ال  تة ال  تزحياا مركبة  احدة ي   ر   ال رير  حركة املر ر السا دة.
ي حللد ث فجلللوات زمنيلللة وتيفلللاطر زمللل ك أطلللول منالللا للسلليارات ال للل تة  نلللد  بورللللا للتيفاطعلللات،  ابلتلللايل تتسلللب  ي 
،خت املركبات خلساا.  الييفت ر سب  حد ث التلإخت  للر اللزايدة ي زملن تيفلاطر املركبلة الرتيفيللة نسسلاا،  لكنل  يشلما 

 [. 1الزايدة ي  التيفاطر الزم  للمركبات ال  خلساا ] أيلا
[، خيتل  سللوك السلا يفني أ نلار  قلوفام ي 1 ي مدينة الرايض،  رأا ي غتلا من مدن اململكة العربية السعودية]

ملللدخا  طلللوابت انتظلللار  نلللد اإلشلللارات الللللو ية ي التيفاطعلللات،  نللل  ي كرتلللت ملللن اللللد ل ا خلللر . فاملركبلللات تتلللزاحم ي
التيفاطع لتكوين  دد من  سو  االنتظار يتجا ز  دد احلارات املر رية املط  ة  املدلونة  لر ر لسية ال ريلر. كملا أن 
بعل  السلا يفني اليلتللزم ابحللارة املر ريللة املط  لة للمنللا رة الل  ينللوي اليفيلام سللا. فملرت ، قللد يسللك السللا ر احللارة املر ريللة 

د تكلون خم  لة فيفل، ل نع لا  لليملني،  للو يريلد االسلتمرار لمملام أ  حل  االنع لا  ال  ي أق ر اليمني،  ال  قل
[.  قللد كللان للل ا السلللوك السريللد للسللا يفني ي مدينللة .-4لليسللار أ  الللد ران للطللل   نللد بللدر زمللن ا خلللر للشللارة ]

 الرايض حافزا لليفيام س ا الدراسة.
الركاب ال  تة ملطتل  أنواع املركبات،  ذلك لللركلة املسلتمرة   هتد  ل ا الورقة العلمية لتيفدير مكافي سيارات

إ  ا مللام وبللد ن انع افللاتك  نللد التيفاطعللات املللز دة إبشللارات لللو ية ي مدينللة الللرايض  معرفللة ، للت ذلللك  لللر سللعة 
 التيفاطعات.

ات الركللاب  يعللرض اطللزر التللايل مللن الورقللة مراجعللة مستسيلللة لمسللالي  املسللتطدمة ي حسللاب مكللافي سلليار 
ال  تة  ند التيفاطعات.  يناقش اطزر الرتالث ا سلوب الرايلع ال ي تبنت  ل ا الدراسة. أما اطزر الرابع فيشرح  ملية 
مجللع البيللاانت ال زمللة ملعللايرة النمللوذج الرايلللع،  اللل ي تللتم مناقشللة نتا جلل  ي اطللزر اطللام  مللن الورقللة.  يعللرض اطللزر 

 ال  تو ل  هلا ل ا الدراسة. ا خت النتا ج  التو يات 
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 . مراجعة الدراسات السابقة2
أجريللل   لللدة أحبلللاث ملللن أجلللا فالللم ، لللتات ا نلللواع املطتلسلللة للمركبلللات  للللر سلللعة التيفاطعلللات امللللز دة إبشلللارات 
لو ية.  ي سبيا تيفدير مكافي سيارات الركاب ال  تة فيفد سلك  تلك الدراسات  دة طرق  أسالي  سيتم  رلاا 

 نيساا املولح أدانا.حس  ت 

 (Websterطريقة ويبسرت ) 2-1
م، قام  يبس  إبجرار جربة لحكوملة،  للر طريلر خم لد للتجلارب، حلسلاب مكلافي سليارات 1410ي  ام 

الركللاب ال لل تة.  قللد  للن  املركبللات إ   للنسني خلللا املركبللات اطسيسللة  املركبللات املتوسلل ة  الرتيفيلللة.  قللدر قيمللة املكللافي 
د رة متتابعللة للشللارة اللللو ية ش رسللم شللكا بيللام للع قللة بللني متوسلل،  للدد  11لللة عمللع بيللاانت مللن للمركبللات الرتيفي

املركبلللات الرتيفيللللة لكلللا د رة،  للللر اإلحلللدا ع ال لللادي، ملللع متوسللل،  لللدد املركبلللات اطسيسلللة لكلللا د رة،  للللر اإلحلللدا ع 
وب ميلل  مكلافي سليارات الركلاب ال ل تة السي .  قد  جد أن النيفاط املرسومة كانل  تشلكا خ لا مسلتيفيما، ديرتلا ميفلل

للشلللاحنات الرتيفيللللة  17.1[.  ي دراسلللة أخلللر ، أ  لللر  يبسللل  ابسلللتطدام قيملللة للمكلللافي قلللدرلا 0للمركبلللات الرتيفيللللة]
 [.4لللاف ت،  ذلك  ند حساب معدل التدفر املشبع لللركة املستمرة لممام  ند التيفاطعات] 1711 قيمة 

 طريقة االحندار اخلطي 2-2
ك Branston and Gipps[  برانسلتون  قيبلز و18ك]Branston and Van Zuylenرانسلتون  فلانز يلن و لرض ب

[ طرييفللة ل رللدار اط للع املتعللدد لتيفللدير املعلمللات املر ريللة  نللد التيفاطعللات املللز دة إبشللارات لللو ية، أللا ي ذلللك 11]
ا التيفللاطع إ   لل ث فلل ات متتابعللة مكللافي سلليارات الركللاب ال لل تة. حيللث   تيفسلليم زمللن ا خلللر املط للد ملللدخ

ي  الس ات "ا   "   "الوس ر"   "ا ختة".  ت  ع الس ة ا    تزايد معدل التدفر ملن ال لسر  نلد بلدر  للل ر ُسم
زملن ا خلللر  حل  الو للول للتللدفر املشلبع، ي حللني ت  للع السل ة الوسلل ر طللول فل ة التللدفر املشللبع الرتابل ، أمللا السلل ة 

تشما ا ساض معلدل التلدفر  لن املعلدل املشلبع خل ل زملن ا  لسر.    تسلجيا أزملان م لادرة املركبلات طل، ا ختة ف
ك،  الل  تبلدأ  تنتالع  نلد أزمنلة اختياريلة. بعلد ذللك   ت بيلر Tالوقو   ند التيفاطع  ح ر أنوا اا لسل ة زمنيلة قلدرلا و
ك  مكللافي سلليارات الركللاب ال لل تة 0يارات الركللاب ال لل تة ومعادلللة االرللدار التاليللة لتيفللدير معللدل التللدفر املشللبع لسلل

 ك:iمن املركبات ا خر  و  iلكا  ن  

   
 pci

iipc nTn 0 ك1و     

 حيث أن:
 pcnدد سيارات الركاب ال  تة ال    ح رلا ي د رة اإلشارة  = 
  in  دد املركبات ا خر  من ال ن  =i   
ميفدار اط إ العشوا ع = 

 قلللد سلللجل  أزملللان م لللادرة املركبلللات ب لللرييفتني خمتلستلللني خللللا "املتزامنلللة"   "ال متزامنلللة"، حيلللث يلللتم ي ا    
بلللة،  لكلللن ي ال رييفلللة الرتانيلللة يلللتم إ لللار املشلللالدات ي أي زملللن االلتلللزام إب لللار املشلللالدات  نلللد حلظلللة امل لللادرة  يلللة مرك

لل رييفلة  1714لل رييفلة املتزامنلة    17.4اختياري.   تو ل  الدراسة امل كورة لتيفدير قيمة املكافي للمركبات الرتيفيلة بلل 
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بعلد اسلتبعاد اللزمن الللا ع ال متزامنة،  ذلك  ند ت بير طرييفلة االرلدار  للر احلركلة املسلتمرة لمملام  نلد التيفاطعلات،   
  ند بدر احلركة.

كملا قللام برانسللتون أيللا، ي دراسللة أخللر ، بت بيلر أسلللوب يليللا االرلدار اط للع  لللر بيلاانت احلركللة املر ريللة 
للشللاحنات املتوسلل ة  17.0   1711املسللتمرة لممللام ي تيفللاطع مسللتو بللد ن ميللول،  تو للا لتيفللدير املكللافي ابليفيمللني 

 [. 11لتوايل ] الرتيفيلة،  لر ا
 لر سعة التيفاطعلات امللز دة  (Light Duty Trucks) قد أجري  مدخرا دراسة لتيفدير ، ت الشاحنات اطسيسة 

 [.    ي ل ا الدراسة تيفسيم الشاحنات اطسيسة إ  أربع جممو ات لع :11إبشارات لو ية ]
 لع ما يزيد طوهلا  ن مخسة أمتارك ال ويلة،   Sport-Utility Vehicleاطدمية و-املركبات الرايلية .1
 أمتار 1اطدمية اليف تة،  لع مااليزيد طوهلا  ن -املركبات الرايلية .1
 Minivan)مركبات الل "فان" ال  تة و .1
 (Pickup)الشاحنات ال  تة أ  "الواني "  .4

 احنات اطسيسة: قد استطدم  الدراسة امل كورة معادلة االردار التالية لتيفدير مكافي السيارات ال  تة للش
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 حيث :
 T جمموع الزمن ال زم ل ابور املركبات لعبور خ، الوقو   ند اإلشارة = 
 مدخا التيفاطع = الزمن اللا ع املرتب، ابملركبات ا    ي ال ابور زا داً الزمن ال زم للمركبة ا    إلخ ر 
Bj  متوس، الزمن اإللاي ال زم لشاحنة خسيسة من النوع =j لعبور خ، الوقو  ميفارنة بسيارة الركاب ال  تة 
k  سيارة ركاب   تة من النوع  –= متوس، السجوة الزمنية للتدفر املشبع املرتب ة بز ج مركبةk 
i احنة خسيسة من النوع = متوس، السجوة الزمنية للتدفر املشبع املرتب ة بشj 

m  دد املت تات الرتنا ية و احد أ   سرك املشمولة ي ا  نا  املطتلسة للمركبة ا    ي ال ابور ومع استبعاد  =
 املت ت الرتنا ع لسيارة الركاب ال  تةك

P = سيارة ركاب   تة – دد التباديا املميزة ل تي  أز اج املركبة 
n  اطسيسة املشمولة ابلتلليا=  دد ا نا  الشاحنات 

Dj  مت ت  نا ع و احد أ   سرك للداللة  لر ما إذا كان  املركبة ا    ي ال ابور من النوع =j 

xk  دد املركبات ي ال ابور من النوع  =k أمام سيارة ركاب   تة 
yj  دد الشاحنات اطسيسة من النوع  =j ي ال ابور 
 اكم من اط ا د غت املشالدة طميع املركبات ي ال ابور،  خ ا د سا يفياا.= اط إ ال ي ديرتا الزمن امل  

ك أ لل ا، بنللار  لللر قياسللات ميدانيللة، قاملل  الدراسللة بتيفللدير مكللافي السلليارات 1 بعللد معللايرة املعادلللة رقللم و
 ال  تة ملطتل  أنواع املركبات ابستطدام املعادلة التالية:

    PCEi   = 

p

ii




                                                 (1) 
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 حيث أن:
PCEi  مكافي السيارات ال  تة للشاحنة اطسيسة من النوع =i 

i  متوس، السجوة الزمنية املرتب ة بشاحنة خسيسة من النوع =i 

p  ة أخر = متوس، السجوة الزمنية املرتب ة بسيارة ركاب   تة تتبع سيارة ركاب   ت 
  i متوس، التإخت اإللاي ال ي تتسب  ب  شاحنة خسيسة من النوع = i. لع تتبع سيارة ركاب   تة  

 .178اطدميلة اليف لتة  ال ويللة للو - قد تو ل  الدراسة إ  أن مكلافي سليارات الركلاب ال ل تة للمركبلات الرايللية
للوانيلل ،  ذلللك لللركللة املسللتمرة لممللام  نللد التيفاطعللات  1714،    1714،  لللر التللوايل،  للسللان ال لل تة 1741  
[11.] 

 طريقة نسبة التقاطر الزمين 2-3
ك طرييفة نسبة التيفاطر الزم  والسجوة الزمنيلةك.  لل ا Greenshields، طور قرينشيلدز  زم ؤا و.144ي  ام 

يسللا ي نسللبة متوسلل، التيفللاطر  كiPCEو iال رييفللة مبنيللة  لللر أن مكللافي سلليارات الركللاب ال لل تة للمركبللة مللن النللوع 
 ك:pchك إ  متوس، التيفاطر الزم  لسيارات الركاب ال  تة و(i  ihالزم  للمركبة من النوع 
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لتلديلد مكلافي سليارات الركلاب ال ل تة  نلد التيفاطعلات  تعد طرييفة نسبة التيفاطر الزم  أكرتلر ال لرق شليو ا 
[. فعلللر سللبيا املرتللال،   اسللتطدام للل ا ال رييفللة لتيفللدير مكللافي سلليارات الركللاب ال لل تة 14املللز دة إبشللارات لللو ية]

 ..1ملطتللل  أنللواع املركبللات املو للر ابسللتطداماا لت للميم التيفاطعللات ي اململكللة املتلللدة،  اللل  ،خلل  اليفلليم التاليللة: 
للمركبلة التجاريلة الرتيفيللة وهللا أكرتلر ملن لحلورينك    171للمركبة التجاريلة املتوسل ة وهللا لحلورين  أربلع إطلارات أ  أقلاك،   

 [.11لللافلة ] 178
 ابلرغم من أن ل ا ال رييفة بسي ة  مباشرة، إال أ ا ال،خ  ابال تبار اكبر السلبية للمركبات الرتيفيللة  للر التلإخت. 

إحللد  الدراسللات أن نسللبة حلللور املركبللات الرتيفيلللة ي املوقللع ا مللامع ل للابور املركبللات املنتظللرة  نللد اإلشللارة فيفلد ذكللرت 
تكللون أكرتللر تكللرارا مللن نسللبة تلللك املركبللات ي حركللة املللر ر.   نللد اسللتطدام تلللك الدراسللة ل رييفللة نسللبة التيفللاطر الللزم ، 

ا املركبللة اللل  هلللا أكرتللر مللن    للة لحللا رك ي حالللة كو للا ي املوقللع  جللدت أن املكللافي للشللاحنات الرتيفيلللة واللل   رفتاللا   لل
 [..1ي حالة كون الشاحنة الرتيفيلة ليس  ي ميفدمة ال ابور ] 17.1،  كان  قيمت   4781ا مامع لل ابور لو 

يفلاطر اللزم  ك تعدي   لر طرييفة نسبة التيفاطر الزم  لمخ  ابال تبلار اللزايدة ي التMolina قد اق ح مولينا و
للمركبات املنتظرة ي طابور خل  مركبة  يفيلة، حيث اق ح أن يتم حساب مكلافي سليارات الركلاب ال ل تة للمركبلة ملن 

 [:1ك كالتايل]iPCEو iالنوع 
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 حيث أن:
ih   متوس، التيفاطر الزم  للمركبات من النوع =i 

pch متوس، التيفاطر الزم  املشبع لسيارات الركاب ال  تة = 
H الزمن اإللاي اإلمجايل للتيفاطر الزم  ل ابور املركبات ال ي تسبب  الشاحنة الرتيفيلة = 

iTT  الزمن الكلع مل ادرة طابور املركبات ال ي تتيفدم  شاحنة من النوع =i 
pcTTالزمن الكلع مل ادرة طابور املركبات ال ي تتيفدم  سيارة ركاب   تة = 

  قد  جلدت تللك الدراسلة أن موقلع الشلاحنة داخلا طلابور املركبلات املنتظلرة، ابلنسلبة للشلاحنات املسلردة ذ ات
ايفورين  الرت  ة لحا ر، لي  ل  ، ت ي كر  لر قيملة مكلافي سليارات الركلاب ال ل تة ،  لكلن ، لت املوقلع كلان ملموسلا 
 لر قيمة املكافي للشاحنة ذات اطمسلة لحلا ر. ملع العللم أن تللك الدراسلة كانل  ميف لورة  للر احلركلة املسلتمرة لمملام 

ث مل يللللتم ا خلللل  ابال تبللللار  وامللللا أخللللر  مرتللللا حجللللم املللللر ر  نسللللبة مللللع  جللللود شللللاحنة  احللللدة فيفلللل، ي ال للللابور، حيلللل
للمكلللافي للشلللاحنات الرتيفيللللة  اطسيسلللة،  للللر التلللوايل  .17   .17الشلللاحنات.  قلللد أ  للل  الدراسلللة ابسلللتطدام قيمللل  

[1.] 

ك بتلليلا بيلاانت مجعل  ي تيفاطعلات ي  يلوان،   جلدا Tsao and chuم، قلام تسلا   شلو و1441 ي  لام 
وس، التيفاطر لسيارات الركاب ال  تة  للمركبات الرتيفيلة اليعتمد  لر نوع املركبلة الل  تكلون أمامالا مباشلرة. كملا أن مت

أشارت نتا ج دراستاما إ  أن  جي  استطدام  واما ت ليح خمتلسة للمركبات الرتيفيلة،  ند التيفاطعلات، ي حاللة حركلة 
 [..1] املر ر املتجاة لممام  ن تلك املنع سة لليسار

 طريقة دليل سعة الطرق 2-4
 [:18-10ك أيخ  ال ي ة التالية ]hvfيستطدم دليا سعة ال رق  اما ت ليح للمركبات الرتيفيلة و
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 حيث أن:
HPنسبة املركبات الرتيفيلة = 

PCE ات الركاب ال  تة للمركبة الرتيفيلة= مكافي سيار 

للمكافي،  171[ ابستطدام قيمة 10مك ]1401 ي يليا سعة التيفاطعات، يو ع الدليا ي طبعت  الرتانية و
، 178[ ابسلللتطدام قيملللة 11-14مك ]1888م  .144م   1444ي حلللني يو لللع ي طبعاتللل  اللللرت ث ال حيفلللة و
بشللكا  للام، فللان نتللا ج ا حبللاث السللابيفة املعر لللة أ لل ا قريبللة مللن قيمللة    لكللن بللد ن إ  للار أيللة أسللباب هللل ا الللزايدة. 

 إن  -للمكللافي، اللل  تو للع سللا ال بعتللني الرتالرتللة  الرابعللة لللدليا سللعة ال للرق وا مريكللعك ابلنسللبة للمركبللات الرتيفيلللة 178
ادة لل لرق، ي حاللة يليلا سلعة . كما أن  من املام اإلشارة إ  أن  ي حالة امليلول احللكان  متيا إ  أن تكون أقا مناا

ال للرق، فلللان اللللدليا يو للع ابسلللتطدام قللليم مت للتة للمكلللافي حسللل  نللوع املركبلللة الرتيفيللللة  نسللبتاا ي حركلللة امللللر ر. بينملللا 
 يستطدم الدليا، ي حالة التيفاطعات، قيمة ببتة للمكافي ب   النظر  ن نوع املركبة الرتيفيلة  حجم احلركة املر رية.



 .  

كنلللدي لسلللعة التيفاطعلللات امللللز دة إبشلللارات للللو ية فيعلللر   حلللدة سللليارة الركلللاب   لللا مركبلللة نيفلللا أملللا اللللدليا ال
الركللاب اللل  تتسللع لتسللعة أشللطاص حبللد أق للر  اليزيللد  للدد إطاراهتللا  للن أربعللة،  لللع  للادة ماتشللما سلليارات الركللاب 

 178ملكافي سيارات الركاب ال ل تة:  ك.  يعتمد الدليا الكندي اليفيم التاليةpickupك  الواني  وvanال  تة،  السان و
للشلاحنة ذات امليف لورات  احلموللة  171للشاحنة املسردة،    171لوحدة سيارة الركاب وال  تشما السان  الواني ك،   

 [.11لللاف ت] 17.1للشاحنة ذات امليف ورات  احلمولة الرتيفيلة،    171غت الرتيفيلة،   

 طرق أخرى 2-5
ألللم ا سللالي  ا خللر  املسللتطدمة ي الدراسللات السللابيفة لتيفللدير مكللافي سلليارات  تعللد ايفاكللاة احلاسللوبية مللن

" .-الركللللاب ال لللل تة. فيفللللد اسللللتطدم  إحللللد  الدراسللللات  للللوذج ايفاكللللاة املر ريللللة الكلللللع املعللللر   ابسللللم "ترانزيلللل 
ت الرتيفيللة كداللة ك يفاكاة شبكة من الشوارع احللرية  اسلتنتاج مكلافي سليارات الركلاب ال ل تة للمركبلاTRANSYT-7و

ي حجللم املركبللة  توقيلل  اإلشللارة  حجللم املللر ر.  قللد   تيفللدير املكللافي حبسللاب نسللبة أزمنللة االنتيفللال اإلمجاليللة للمركبللات 
 ك، خللللل ل تنيفلالللللا  للللل  شلللللبكةpcTTك إ  تللللللك اطا لللللة بسللللليارات الركلللللاب ال للللل تة وiTTو  iالرتيفيللللللة ملللللن النلللللوع 

 [:11الشوارع]
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 تو للل  تلللك الدراسللة لتيفللدير مكللافي سلليارات الركللاب ال لل تة لسللبعة أنللواع مللن املركبللات، حيللث ترا حلل  اليفلليم بللني 
 للشاحنة ذات ميف ورة. 1711للشاحنة املسردة  ح   1784

ك، أ  لحلللاكع NETSIMابسلللم "نيتسلللم" و كملللا   سللل  دراسلللة أخلللر   لللوذج ايفاكلللاة امللللر ري اطز لللع املعلللر  
الشللبكة،  ذلللك السللتنتاج قلليم مكللافي سلليارات الركللاب ال لل تة  لللر شللوارع شللراينية حلللرية سللا  للدة تيفاطعللات متتاليللة 
مز دة إبشارات لو ية.  قد حسب  تللك اليفليم  للر أسلاس اللزمن اإلللاي إلمجلايل زملن االنتيفلال  للر ميفلاطع الشلوارع 

رات، النلللاتج ملللن إدخلللال املركبلللات الرتيفيللللة للللمن احلركلللة املر ريلللة.  قلللد تو لللل  الدراسلللة لتيفلللدير قللليم الشلللراينية بلللني اإلشلللا
 [.  14للشاحنة ذات امليف ورة] 1741للشاحنة املسردة    1,1للمكافي ترا ح  بني 

كملللا اق حللل  دراسلللة أخلللر  أن مكلللافي سللليارات الركلللاب ال للل تة، كملللا للللو مسلللتطدم لتيفلللدير معلللدل التلللدفر 
جيلل  أن الحيسلل   لللر أسللاس أنلل   للدد سلليارات الركللاب ال لل تة املكاف للة اللل  تزحياللا مركبللة  يفيلللة  احللدة مللن  املشللبع،

ال ريلللر بسلللب  حجمالللا،  لكلللن  للللر أسلللاس العلللدد الللل ي يع لللع أقلللا زملللن ،خلللت للتيفلللاطع.  قلللد قامللل  تللللك الدراسلللة 
أن قيملة املكلافي الل ي يع لع أقلا ،خلت ابستطدام ايفاكاة لتيفدير املكافي حس  التعريل  املعلدل، حيلث تو لل  إ  

،  ذلللك بسللرض أن متوسلل، التيفللاطر الللزم  لكللا مللن سلليارة الركللاب ال لل تة 171للتيفللاطع ي حالللة املركبللة الرتيفيلللة كللان 
 [.11بنية،  لر التوايل ] .471   178 املركبة الرتيفيلة لو 

ك، حلسلاب TRAF-NETSIMنيتسلم" و-را  مدخرا   تو ي   وذج ايفاكاة املر ري اطز ع املعر   ابسم "ت
مكللافي سلليارات الركللاب ال لل تة بنللار  لللر مساللوم التللإخت، حيللث تت للت قيمللة املكللافي حسلل  حجللم املللر ر  نللوع املركبللة 

للشلللاحنة  .171   1788الرتيفيللللة  نسلللبتاا ي حركلللة امللللر ر.  قلللد تو لللل  الدراسلللة إ  أن قيملللة املكلللافي تللل ا ح بلللني 
 [..1للشاحنة املركبة، حس  ت ت حجم املر ر  نسبة الشاحنات] 1710   1788املسردة،  بني 

من جاة أخر ، لناك بع  الدراسات السابيفة ال  استطدم  أسالي  أخلر  لتيفلدير قيملة مكلافي سليارات 
ك مللن خلل ل قيللاس الللزمن اإللللاي اللل ي يتاجلل  الشللاحنة الكبللتة  املتوسلل ة Millerالركللاب ال لل تة. فيفللد تو للا ميلللر و



 0  

[. كمللا أفللادت دراسللة أخللر   .1] 1701لعبللور التيفللاطع ميفارنللة بسلليارة الركللاب ال لل تة إ  تيفللدير املكللافي هلللا بيفيمللة 
لتللإ ت السلليارات ال لل تة  لللر سللعة التيفاطعللات املللز دة إبشللارات لللو ية، أن مليفللاس املركبللة  نللوع املركبللة اللل  أماماللا ، للتا  

راسللات إ  يديللد ميفللدار التللإخت، اللل ي تتعللرض للل  املركبللات اللل  ت للا [.  تو للل  إحللد  الد10كبللتا  لللر التيفللاطر]
إ  التيفاطع، من خ ل حساب السرق بني الزمن ال ي تست رق  املركبة الواحدة ل نتيفال    التيفلاطع ابتلدار ملن نيف لة ملا 

اسلللتمرار املركبلللات  قبللا خللل، الوقللو   نلللد مللدخا التيفلللاطع  أخللر  بعلللدا،  اللللزمن اللل زم ليف لللع املسللافة نسسلللاا ي حالللة
ابلست بسر اهتا العادية.  تشت النتا ج ال  تو ل  إلياا تلك الدراسلة إ  أن قيمل  املكلافي للشلاحنة املسلردة  الشلاحنة 

 [.14،  لر التوايل ] 170   .17ذات امليف ورات خلا 
اإلشللللارة إ  أن   بعللللد للللل ا املراجعللللة املستسيلللللة  سللللالي  تيفللللدير مكللللافي سلللليارات الركللللاب ال لللل تة، ينب للللع

ا سالي  امليدانية املعر للة ي ال لرق اللرت ث ا    مبنيلة  للر أن اليفياسلات تلتم ي حلارة مر ريلة  احلدة، حيلث تكلون 
املركبات منتظمة ي احلارات املر رية املط  ة  لر مدخا التيفاطع.  ملن الواللح أن لل ا  للر خل   ملالو مشلالد ي 

ض.  يعلللرض اطلللزر التلللايل ملللن الورقلللة النملللوذج الرايللللع الللل ي   تو يسللل  للتعاملللا ملللع معظلللم التيفاطعلللات ي مدينلللة اللللراي
 الظر   اطا ة ال  أ جدلا سلوك السا يفني ي مدينة الرايض.

 . النموذج الرايضي3 
ي لللن  دليلللا سلللعة ال لللرق سللليارات الركلللاب   لللا تشلللما سللليارات الركلللاب ال للل تة  مجيلللع الشلللاحنات اطسيسلللة 

ك Minivanك،  اللللل"فان" ال للل تة وpick-upك،  للللع  لللن  ملللن املركبلللات يشلللما "الوانيللل " وLight Duty Trucksو
ك، أي"اطيلل "  املركبللات العا ليللة مرتللا "اطملل " أ  "ال للالون"،  Sport-Utility Vehiclesاطدميللة و- املركبللات الرايلللية

توسلل، طللول الشللاحنات اطسيسللة،  نوا اللا رطللاك.  يزيللد م 0188 اللل  اليتجللا ز  ز للا اإلمجللايل حللوايل أربعللة أطنللان و
[. كما أن متوس، ارتساع ليكلالا أكل  منل  11املطتلسة،  ن متوس، طول سيارات الركاب ال  تة حبوايل  شرة ابملا ة]

لسيارات الركاب ال  تة، يلا قلد يعيلر الرؤيلة لسليارات الركلاب ال ل تة الل  تيفل  خلسالا  نلد التيفلاطع.  ابللرغم ملن أن 
الشاحنات اطسيسة السليب  للر سلعة التيفلاطع يلزداد بسلب  لل ين العلاملني، أي زايدة ال لول  االرتسلاع، إال أن كل  ، ت 

[ اليللزاالن 11[  الللدليا الكنللدي لسللعة التيفاطعللات املللز دة إبشللارات لللو ية ]11مللن دليللا سللعة ال للرق وا مريكللعك ]
 ي نسا ا  لر أ ا سيارات   تة.
% ملن إمجلايل السليارات اطديلدة املسلجلة 44  أن نسبة الشاحنات اطسيسة بل    تشت إحد  الدراسات إ

% .17م، ي حلللني بل للل  النسلللبة امليفابللللة للشلللاحنات املتوسللل ة  الرتيفيللللة .144ي اللللوالايت املتللللدة ا مريكيلللة لعلللام 
ملركبللات اطديللدة الت للن  أمللا ي اململكللة العربيللة السللعودية، فللان اإلح للا يات الرُسيللة املنشللورة لتسللجيا ا[. 18فيفلل،]

املركبلللات حسللل  أنوا الللا،  لكلللن حسللل  نو يلللة رخ لللة املركبلللة،  الللل  تشلللما  لللدة  تيفسللليمات ملللن أخلالللا: خ و لللع، 
 أجللرة،  نيفللا،  حافلللة.  تشللما املركبللات "اط و للع"، حسلل  ت للني  اإلدارة العامللة للمللر ر، مجيللع سلليارات الركللاب 

-ظم أ نا  الشاحنات اطسيسة، مرتلا اللل"فان" ال ل تة  املركبلات الرايلليةال  تة، ما دا سيارات ا جرة، ابإللافة ملع
اطدمية وأي ال الون  اطي ك.  قد تبلني ملن العينلة الل    مجعالا ي لل ا الدراسلة لتيفاطعلات خمتلارة ي مدينلة اللرايض،  

% شللاحنات 1170مللن  مركبللة، أ للا مكونللة 181.كمللا سلليتم  رللل  ي اطللزر التللايل مللن الورقللة،  اللل  بللل  حجماللا 
% حلللاف ت كبلللتة وأكرتلللر ملللن .17ميفعلللدك،    11% حلللاف ت  للل تة و171% شلللاحنات  يفيللللة،   171خسيسلللة،   

 %ك.4.ميفعدك  الباقع سيارات ركاب   تة و 48
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 ابلللللرغم مللللن أن ، للللت الشللللاحنة اطسيسللللة  لللللر سللللعة التيفللللاطع أقللللا مللللن ، للللت الشللللاحنة الرتيفيلللللة، إال أن  جللللود 
ة ي حركللة املللر ر أكرتللر شلليو ا،  ابلتللايل فللان ، تلللا اإلمجللايل  لللر سللعة التيفللاطع سلليكون ملموسللا يللا الشللاحنات اطسيسلل

يت ل  أخ ا ابال تبار ي ل ا الدراسة. ل ا سيتم ي ل ا الدراسة تيفسيم أنواع املركبات إ  ستة أ نا  للع: سليارات 
هللا  لن مخسلة أمتلارك ،  الشلاحنات اطسيسلة ال ويللة والل  الركاب ال ل تة،  الشلاحنات اطسيسلة اليف لتة والل  اليزيلد طو 

كوسل ك،  احللاف ت الكبلتة  الشلاحنات الرتيفيللة. -يتجا ز طوهلا مخسة أمتارك،  احلاف ت ال  تة ومرتا حاف ت تويو 
 ية السعودية.ك أبعاد بع  أنواع الشاحنات اطسيسة املتوفرة ي سوق السيارات ي اململكة العرب1 يبني اطد ل رقم و

 نظللرا لل بيعللة اطا للة لسلللوك السللا يفني ي مدينللة الللرايض، مللن حيللث  للدم التللزامام ابلوقللو  ي طللوابت لللمن 
احلارات املر رية املط  ة  املدلونة  لر ر سية ال رير، فان املركبات غالبا ماتكون متداخلة ملع بعللاا اللبع   التيفل  

ك التسللت، ي ال الللل ، ي  للسو  منتظملللة  نللد يركالللا مللع بلللدر زملللن ي  للسو  انتظلللار منتظمللة،  ابلتلللايل فاللع كللل ل
ا خلر للشارة.  ل ا السللوك حيلد ملن إمكانيلة االسلتطدام املباشلر  ي ملن ا سلالي  امليدانيلة امل ر قلة ي الدراسلات 

ات ملإخوذة ل لابور السابيفة وال رق الرت ث ا    ي اطلزر السلابرك. إذ أن تللك ا سلالي  مبنيلة  للر أن تكلون اليفياسل
من املركبات املنتظمة ي حارة  احدة، مرتا التيفاطر الزم  بني كا مركبة  املركبلة الل  تسلت أمامالا مباشلرة ي حلارة مر ريلة 
 احدة.  للت ل   لر ل ا املشكلة البد من ا تبار مجيع املركبات املسلتمرة لمملام ي ملدخا التيفلاطع  كملل ، أي  لدم 

 ة مر رية  احدة.االقت ار  لر حار 
بنللار  لللر ذلللك، سلليتم اسللتطدام طرييفللة يليللا االرللدار اط للع املتعللدد،  لكللن مللع يويرلللا حبيللث يللتم ا تبللار مجيللع 
احلللارات املر ريللة اللل  تسللتطدماا املركبللات املتجاللة لممللام فيفلل،،  اسللتبعاد احلللارات املر ريللة اللل  سللا حركللات االنع للا ، 

لكاما حلركات االنع ا  أ  تستطدم طللي، ملن مركبلات منع سلة  أخلر  مسلتمرة سوار كان  تلك احلارات خم  ة اب
 لممام.

  أيخ   وذج االردار اط ع املتعدد امليف ح استطدام  ي ل ا الدراسة ال ي ة التالية:

BBMBMBTTLLDTLLDTSLDTSLDTPCPC nnnnnnT   0 ك4و   

 حيث أن:
T ات املنتظرة  ند اإلشارة لعبور خ، الوقو  من  بدر الزمن ا خلر للشارة أ نار = إمجايل الزمن ال زم ل وابت املركب

 احلركة املر رية املشبعة، أ  طول زمن ا خلر، أياما أقا، ابلرتوام
PCn  إمجايل  دد سيارات الركاب ال  تة ال  ت ادر خ، الوقو  خ ل =Tطميع احلارات املستمرة لممام ، 

SLDTn  إمجايل  دد الشاحنات اطسيسة اليف تة ال  ت ادر خ، الوقو  خ ل =Tطميع احلارات املستمرة لممام ، 
LLDTn  إمجايل  دد الشاحنات اطسيسة ال ويلة ال  ت ادر خ، الوقو  خ ل =Tطميع احلارات املستمرة لممام ، 

Tn  إمجايل  دد الشاحنات الرتيفيلة ال  ت ادر خ، الوقو  خ ل =Tطميع احلارات املستمرة لممام ، 

MBn  إمجايل  دد احلاف ت ال  تة ال  ت ادر خ، الوقو  خ ل =Tلممام ، طميع احلارات املستمرة 
Bn  ت الكبتة ال  ت ادر خ، الوقو  خ ل  = إمجايل  دد احلافTلممام ، طميع احلارات املستمرة 
0 الزمن اللا ع لبدر احلركة من  إلارة اإلشارة اطلرار  ح  الو ول ملعدل التدفر املشبع، ابلرتانية = 
i ب، أركبلللة ملللن النلللوع = متوسللل، التيفلللاطر اللللزم  للتلللدفر املشلللبع امللللرتi  للللع معلللام ت املعلللايرة،   حلللداهتا للللع  ،

 بنية/مركبة/مجيع احلارات املستمرة لممام ي مدخا التيفاطع.
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 ك : أبعاد  ينة من الشاحنات اطسيسة املبا ة ي اململكة العربية السعودية1جد ل رقم و
 ا بعاد

ت ني   ال انع النوع ال راز
العرض الكلع  املركبة

 كوملم
االرتساع الكلع 

 وملمك
ال ول الكلع 

 وملمك
1884 
1811 
14417. 
1814 
1018 
1.48 
1418 
1441 
1881 
1..1 
1404 

1411 
1441 
100.71 
1418 
1008 
1818 
1011 
1... 
141. 
1.41 
1048 

11.8 
1.10 
1181 
114.70 
1811 
14.8 
1818 
1181 
1818 
.111 
11.1 

 سوبرابن
 اكسكرشن
 انفيجيتور
 اكسبديشن

H – 1 
H 100 
 ابتر ل

  يند ستار
 يوكون
 رينجر
 Fالسلسلة 

  الون
  الون
  الون
  الون
 فان
 فان 

 جي 
 فان

  الون
  اني 
  اني 

 جع. إم. سع.
 فورد

 لينكلون
 فورد

 ليونداي
 ليونداي
 نيسان
 د دج

 جع. إم. سع.
 فورد
 فورد

 شاحنة
 خسيسة
 طويلة

1448 
1.18 
1.0171 
101. 
1018 
1.48 
14.4 
1.11 
1.01 

10.8 
10.1 
1.1.74 
1..1 
1.11 
1448 
100. 
1.10 
1048 

4048 
4..8 
4.0.74 
4.18 
4.48 
4.48 
4011 
4441 
4.48 

 الندكر زر
 براد 

 أكسبلورر
 شت كع
 اب سايندار
 أ رفان
 سساري
 جيمع
 جالوبت

 جي 
 جي 
  الون
 جي 
  الون
 فان
 فان

  الون
 جي 

 تويو 
 تويو 
 فورد
 جي 
 نيسان
 نيسان

 جع. إم. سع.
 ع.جع. إم. س
 ليونداي

 شاحنة
 خسيسة
 قصرية

 امل در:  كاالت بيع السيارات املطتلسة ي مدينة الرايض  

 ديكن من خ ل معايرة  وذج االردار اط ع أ ل ا تيفلدير متوسل، التيفلاطر اللزم  املشلبع لكلا نلوع ملن أنلواع 
ك  للر متوسل، التيفللاطر iركبلات املعللني واملركبلات السلتة املشلمولة ي النمللوذج.  بيفسلمة متوسل، التيفللاطر اللزم  لنلوع امل

ك ديكللن احل للول  لللر مكللافي سلليارات الركللاب ال لل تة هللل ا النللوع مللن املركبللات. 0الللزم  لسلليارات الركللاب ال لل تة و
  يعرض اطزر التايل أسلوب مجع البياانت ال زمة ملعايرة  وذج االردار اط ع املتعدد.

 . مجع البياانت4



 11  

 ريلة  احلدة، فلان نظرا ل كيز الدراسة  لر حركة املركبات املستمرة لمملام،  الل  تشل ا  لادة أكرتلر ملن حلارة مر 
ذلك يشكا  عوبة ي مجع البيلاانت امل لوبلة ملن خل ل املسلح امليلدام اليلد ي املباشلر،  ذللك بسلب  سللوك السلا يفني 
من حيث  دم تيفيدلم ابحللارات املر ريلة املط  لة  للر ال ريلر يلا اليتليح تسلجيا البيلاانت بدقلة. لل ا فيفلد   اسلتطدام 

 ركبات  ند التيفاطعات املطتارة ي أ قات ال ر ة،  من ش تسري  البياانت مناا مكتبيا.الت وير ابلسيديو لتسجيا حركة امل
 قللد متلل  االسللتسادة مللن بعلل  كللامتات املراقبللة املر ريللة التابعللة ل رفللة الللتلكم  السللي رة ي إدارة مللر ر الللرايض، 

مرتسعة عوار التيفاطعات يلا يتليح جملاال  اسلعا   ال  ت  ع مثانني تيفاطعا لاما ي املدينة.  تلك الكامتات مرتبتة ي مواقع
للرؤيللة مللع إمكانيللة ت لل ت ال للورة  تكبتلللا حسلل  الرغبللة،  لللع تع للع أيلللا  للورة  اللللة لللللارات املر ريللة املط  للة 
 لر مداخا التيفاطع.  لكن، يا يعي  ل ا الكامتات أ ا غت ملونة، يا قد يعير، أحياان  ي بعل  التيفاطعلات، رؤيلة 

 ول االشارة من اللد ا محر إ  اللد ا خلر بشكا  الح، خ و ا ي الناار.ي
ك بدقللة Tك يسلل ض حسللاب الللزمن اإلمجللايل طمللع البيللاانت لكللا د رة و4 لكللن  للوذج االرللدار ي املعادلللة رقللم و

ك، 0ر املعاملا ومن  حلظة بدر زمن ا خلر، ل ا فيفد ر  لع إجلرار تعلديا طسيل   للر  لوذج االرلدار حبيلث يلتم إل لا
جبلللار خللل، اللللزمن الللللا ع لبلللدر احلركلللة منللل  إللللارة اإلشلللارة اطللللرار  حللل  الو لللول ملعلللدل التلللدفر املشلللبع،  ذللللك إبأ  

 االردار  لر املر ر بنيف ة ا  ا، لي بح  وذج االردار كالتايل:

BBMBMBTTLLDTLLDTSLDTSLDTPCPC nnnnnnT   ك18و    

ك،  أيلللا ح للر أ للداد T سلللوب مجللع البيللاانت حبيللث يللتم البللدر بيفيللاس الللزمن و  للل ا يت للل  تعللدي  ميفللاب 
املركبات حس  أنوا اا، بعد مر ر ف ة زمنيلة التيفلا  لن اللزمن الللا ع لبلدر احلركلة.  قلد تو لل  دراسلة سلابيفة أجريل  

زمن الللا ع لبللدر احلركللة ي مدينلة الللرايض حلسلاب معللدل التللدفر املشلبع  نللد التيفاطعلات، إ  أن أق للر قيمللة ملتوسل، اللل
[. لللل ا،   ي لللل ا الدراسلللة .بنيلللة ] 1711منللل  إللللارة اإلشلللارة اطللللرار  حللل  الو لللول ملعلللدل التلللدفر املشلللبع كانللل  

ك بعللد مللر ر فلل ة زمنيللة قللدرلا  لل ث  للوان مللن بللدر يللرك املركبللة ا    ي طللابور املركبللات Tا تمللاد البللدر بيفيللاس الللزمن و
 يفاطع.املنتظرة  ند مدخا الت

 قللد   مجللع البيللاانت ال زمللة للدراسللة مللن سللبعة تيفاطعللات خمتللارة،  ي أ قللات خمتللارة، ر  للع ي اختيارلللا  للدة 
 معايت لندسية  مر رية تشما مايلع:

  دم  جود  وا ر طبيعية وكاطسورك يد من  لوح ت وير مدخا التيفاطع بكامتات إدارة املر ر .1
 عتنوع املركبات ال  تستطدم التيفاط .1
تللل ي ا  قلللات الللل  يلللتم فيالللا منلللع دخلللول املركبلللات الرتيفيللللة للللبع  ال لللرق الر يسلللية ملللن قبلللا إدارة امللللر ر  .1

  اراك 11018-11018 باحا    4088-088.و
  جود حركة مر رية مشبعة مستمرة لممام  ند التيفاطع، أي ي أ قات ذر ة .4
 يارات اطانبية دم  جود إ اقات خارجية لللركة  ند التيفاطع، مرتا مواق  الس .1
 أن يكون التيفاطع ي من يفة مستوية وبد ن أية ميولك ..
 م اك 17.1أن يكون  رض احلارة املر رية ي مدخا التيفاطع مرتاليا و  ..

 بعللد يديللد التيفاطعللات املطتللارة،   ت للوير مللدخلني مللن مللداخا كللا تيفللاطع لسلل ات زمنيللة متسا تللة،  مللن ش 
د ية، مع تكرار  ملية التسري  مرتني  لر ا قا، للتإكد من  لة تسريل  البيلاانت. تسري  بياانت أشرطة السيديو ب رييفة ي
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 تشللللما  مليللللة تسريلللل  البيللللاانت، لكللللا د رة مللللن د رات اإلشللللارة  لكللللا مللللدخا مللللن املللللداخا املشللللمولة ي الدراسللللة ي 
بلللة ا    ي ال لللابور طللل، التيفاطعلللات املطتلللارة، تسلللجيا إمجلللايل اللللزمن املنيفللللع بعلللد ملللر ر  للل ث  لللوام ملللن م لللادرة املرك

الوقو ،  ح  م ادرة آخر مركبة ي طوابت املركبات املنتظرة  ند اإلشارة احلمرار ي اللد رة السلابيفة، أ  حل  انتالار زملن 
ك.  كل لك تسللجيا  لدد املركبللات امل للادرة طل، الوقللو  خلل ل Tا خللر للشللارة، أياملا أقللا،  اللل ي يرملز للل  ابلرمللز و

ك البيلللاانت الللل    مجعالللا لكلللا ملللدخا ملللن امللللداخا السلللتة  شلللر 1نو الللا.  يلطلللد اطلللد ل رقلللم و لللل ا اللللزمن حسللل 
 املشمولة ي الدراسة.

 ك: التيفاطعات املشمولة ابلدراسة  ملطد البياانت ال    مجعاا1جد ل رقم و 

إمجايل  دد 
 املركبات

 دد احلارات 
 املستمرة

 لممام 

 دد د رات 
 اإلشارة

 اسم السرع
 اطعالتيف

 م

 الشرقع 4 1 411
 1 طرير العليا مع طرير ا مت  بدهللا

 ال ريب 11 1 1.1
طرير ا مت  بدهللا مع طرير امللك  الشرقع 0 1 114

 1  بدالعزيز
 ال ريب 11 1 11.
ال رير الدا ري الشرقع مع طرير  الشمايل 14 1 1101

 1 ك18ا مت  بدهللا وخمرج 
 الشرقع 4 4 4.1
ال رير  الدا ري الشرقع مع طرير  الشمايل .1 1 18.

 4 ك14 مر بن  بدالعزيز وخمرج 
 الشرقع 4 4 111
 الشمايل 11 4 1841

 1 ميدان ُست أمي 
 اطنويب . 4 118
 الشرقع 11 1 .11

 . طرير اطامعة مع شارع السرزدق
 ال ريب .1 1 144
 اطنويب 4 1 ..1

 . طرير امللك فاد مع الوشم
 ال ريب . 1 111

 اجملموع 141 44 181.

 . معايرة النموذج5
[ اإلح لا ع احلاسلويب Minitab ب ]-ابستطدام طرييفلة مربعلات االررافلات ال ل ر   تو يل  بلرانمج ميل 

 [،   يليا البياانت ال  مجع   تيفدير معام ت  وذج االردار والكاماك كالتايل:11]

BMBTLLDTSLDTPC nnnnnnT 0621.16145.00592.16753.06541.06128.0       

ك11و  

      (17.8)         (2.42)            (2.35)            (3.11)    (2.80)         (2.82) 
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n = 142, 2

adjR = 0.9731,  F = 857.35 

2حيللث يظاللر مللن قيمللة معامللا التلديللد و

adjRع قلليم اختبللار وك جللودة تيفللدير النمللوذج،  ا رقللام اللل  بللني قوسللني لللt ك
اإلح للا ع،  اللل  تللدل قيمللة كللا مناللا  لللر أن قيمللة معامللا االرللدار امليفابلللة كانلل  ذات داللللة إح للا ية  نللد مسللتو  

.  اطللدير ابللل كر أن قلليم معللام ت االرللدار ي النمللوذج مللالع إال متوسلل ات التيفللاطر الللزم  8781ك قللدرا αمعنويللة و
 لر متوس،  دد احلارات املر رية املستمرة لممام. نواع املركبات امليفابلة ميفسومة  

 ابسلللتطدام معلللام ت االرلللدار الللل    تيفلللديرلا ي النملللوذج أ للل ا، ديكلللن حسلللاب مكلللافي سللليارات الركلللاب 
ال  تة لكا نوع من أنواع املركبات املطتلسة  ذلك بيفسمة قيملة معاملا االرلدار لنلوع املركبلات املعلني  للر قيملة معاملا 

لسيارات الركاب ال ل تة. كملا ديكلن أيللا حسلاب متوسل، التيفلاطر اللزم   نلواع املركبلات املطتلسلة  ذللك ملن  االردار
حلارة مر ريلة فعليلة  1781خ ل لرب قيمة معاما االرلدار ي متوسل،  لدد  لسو  املركبلات املسلتمرة لمملام، البلال  

 .ك نتا ج ل ا احلساابت1ي ل ا الدراسة.  يلطد اطد ل رقم و

 ك11ك : ملطد نتا ج تيفدير  وذج االردار الكاما ومعادلة رقم 1جد ل رقم و

مكافي سيارات 
 الركاب ال  تة

معدل التدفر 
املشبع ومركبة/ 
 سا ةخلرارك

متوس، التيفاطر 
 وبنية/مركبةك

معاما 
 نوع املركبة رمزلا االردار

1788 1441 17011 87.110 PC سيارة ركاب   تة 
178. 1011 1.4.1 87.141 SLDT شاحنة خسيسة ق تة 
17181 1... 17814 87..11 LLDT شاحنة خسيسة طويلة 
17.10 1111 17144 178141 T شاحنة  يفيلة 
17881 1448 1701. 87.141 MB حافلة   تة 
17.11 1111 17180 178.11 B حافلة كبتة 

سلليارات الركللاب ال لل تة، متيفاربللة لكللا مللن   يظاللر مللن اطللد ل أن قلليم معللام ت االرللدار،  ابلتللايل مكللافي
 أز اج املركبات التالية:

 سيارات الركاب ال  تة  احلاف ت ال  تة .1
 الشاحنات اطسيسة اليف تة  ال ويلة .1
 الشاحنات الرتيفيلة  احلاف ت الكبتة .1

االرللدار لكللا مللن  للل ا فيفللد   إجللرار  للدد مللن اختبللارات السللر ض اإلح للا ية للتليفللر مللن إمكانيللة تسللا ي قلليم معللاملع
نللو ع املركبللات ي احلللاالت الللرت ث. فسللع احلالللة ا   ،  لللر سللبيا املرتللال، تكللون فرلللية العللدم لللع وانظللر معادلللة رقللم 

 ك:18

   MBPCH  :0 أك 11و      

   MBPCH  :1 بك 11و      
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ج االرلدار الكاملا وا  للعك، كملا   ي املعادللة  يت ل  إجرار االختبار اإلح لا ع هلل ا السرللية تيفلدير  لوذ 
ك، ش اختللزال النمللوذج بللدمج مشللالدات  للدد سلليارات الركللاب ال لل تة مللع  للدد احلللاف ت ال لل تة ي مت للت 11رقللم و

  احد  إ ادة تيفدير  وذج االردار املطتزل، حيث  جد أن  أيخ  ال ي ة التالية:

BTLLDTSLDTMBPC nnnnnnT 062.10589.16746.06538.0)(613.0  ك11و       

  (22.39)                   (2.47)              (2.53)             (3.14)         (2.84) 

 n = 142, 2

adjR = 0.9733,  F = 1036.38 

اإلح ا ع  ذلك من خ ل حساب  (F) إلجرار االختبار اإلح ا ع للسرلية أ  ا يتم استطدام اختبار 
 [:11يل ] لر النلو التا *Fقيمة 

F*  = 
FR dfdf

FSSERSSE



 )()(
/

Fdf

)F(SSE
ك14و       

 حيث أن :
SSE(R)  ك11= جمموع مربعات ا خ ار للنموذج الكاما ومعادلة رقم 

SSE(F)  ك11= جمموع مربعات ا خ ار للنموذج املطتزل ومعادلة رقم 

dfF درجات احلرية للنموذج الكاما = 

dfR للنموذج املطتزل = درجات احلرية 

لللو   ، حيللث   (-1) نللد حللد  يفللة  Fيللتم ميفارنتاللا مللع اليفيمللة النظريللة الختبللار  *F بعللد حسللاب قيمللة 
 Fك. أي ابلنسللبة لللالللة اللل  رللن ب للدد دراسللتاا تكللون قيمللة dfF  و  (dfR-dfF)مسللتو  املعنويللة ،   نللد درجلل  حريللة 

 [:11النظرية]
F(1-), 1 , n-6 = F0.95 , 1 , 136  = 3.84 

 

، الل  (H0)ك فيجل  رفل  فرللية العلدم 1704ايفسوبة أك  ملن اليفيملة النظريلة وأي  *F  ندما تكون قيمة 
MBPCتيفللللللول  ن معللللللاملع االرللللللدار متسلللللللا يني.   نللللللد إجللللللرار اختبلللللللار السللللللر ض لللللللللاالت اللللللللرت ث وأي    ،

LLDTSLDTو   و ،BT    قيمللة ( ظهررر أF*  ،ايفسللوبة أ لل ر مللن قيمتاللا النظريللة لكللا مللن تلللك احلللاالت
  ابلتايل   قبول فر ض العدم هلا كلاا.

  ب لك ي بح  وذج االردار الناا ع ابل ي ة التالية:

)(0603.1)(664.0)(6129.0 BTLLDTSLDTMBPC nnnnnnT  ك11و               

        (22.62)                    (4.28)                            (3.92) 

n = 142, 2

adjR = 0.9737,  F = 1752.49 

ك نتا ج تيفلدير  لوذج االرلدار املطتلزل  النالا ع.  يظالر ملن النتلا ج أنل  اليوجلد ، لت 4 يلطد اطد ل رقم و
معظللم احلللاف ت ال لل تة اللل   سللليب لوجللود  احلللاف ت ال لل تة ي حركللة املللر ر  لللر سللعة التيفللاطع.  اطللدير ابللل كر أن

ك، أ  مللايعر  لحليللا ابسللم احلللاف ت Paratransitتسللت  لللر شللوارع مدينللة الللرايض لللع مللن حللاف ت النيفللا شللب  العللام و
[.  لللع تيفللوم بللد ر كبللت ي تللوفت خدمللة النيفللا العللام ي 11ا لليللة،  اللل  ديتلكاللا أفللراد  ييفومللون بتشلل يلاا  نسسللام ]
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% حلللللاف ت الشللللركة 18% مللللن حجللللم اإلركللللاب اليللللومع للنيفللللا العللللام، ميفابللللا 08بنيفللللا مانسللللبت  املدينللللة، إذ تسللللالم 
السعودية للنسا اطملا ع.  يعلود سلب  اإلقبلال  ليالا إ  سلر ة خلدمتاا  تيفاطرللا اطيلد، الل ي ي لا إ  حلوايل مخل  

ور   للدم االلتمللام عوانلل  السلل مة دقييفللة حلللاف ت النيفللا العللام. إال أنلل  يدخلل   لللر سللا يفياا التالل 10دقللا ر، ميفارنللة بللل 
 ر ونلللة اليفيلللادة املللو لللة الللل  يبلللد  ا ي سلللعيام لتيفليلللا أزملللان رح هتلللم،  ابلتلللايل زايدة أ لللداد اللللرح ت ذات اللللدخا 

[.  ابلتلللايل، فللللي  ملللن املسلللت رب أن تكلللون قيملللة مكلللافي سللليارات الركلللاب ال لللل تة 14 ييفيلللر  ا لللد ملللايل إللللاي ]
 لليةك مسا ية للواحد ال ليح.لللاف ت ال  تة وا 

 ك11ك : ملطد نتا ج تيفدير  وذج االردار املطتزل  ومعادلة رقم 4جد ل رقم و
مكافي 
سيارات 
الركاب 
 ال  تة

معدل التدفر 
املشبع 

 ومركبة/سا ةك

متوس، التيفاطر 
 وبنية/مركبة/حارةك

معاما 
 نوع املركبة رمزلا االردار

1788 1441 17011 87.114 
PC ارة ركاب   تةسي 
MB حافلة   تة 

178. 1011 174.1 87.148 
SLDT شاحنة خسيسة ق تة 
LLDT شاحنة خسيسة طويلة 

17.1 1114 17181 178.81 
T شاحنة  يفيلة 
B حافلة كبتة 

اطعللات مللن جانلل  آخللر، ييفللدر دليللا سللعة ال للرق وا مريكللعك، ي الظللر   اهلندسللية  التشلل يلية املرتاليللة للتيف
سليارة ركلاب  ل تة لكلا سلا ة خللرار كامللة  1488املز دة إبشارات لو ية، معدل التلدفر املشلبع للللارة الواحلدة بلل 

[. ي حلللني يشلللت اللللدليا الكنلللدي لسلللعة التيفاطعلللات أن قيملللة معلللدل التلللدفر املشلللبع 11للشلللارة لكلللا حلللارة مر ريلللة ]
سيارة ركلاب  ل تة لكلا سلا ة خللرار كامللة للشلارة لكلا  1418   10.8املشالدة ي  مدينة تور نتو ت ا ح بني 

 1441[.   لللر ذلللك يبللد  أن معللدل التللدفر املشللبع اللل ي   التو للا إليلل  ي للل ا الدراسللة،  لللو 11حللارة مر ريللة ]
سلليارة ركللاب  لل تة لكللا سللا ة خلللرار كاملللة للشللارة لكللا حللارة مر ريللة خم  للة  احللدة ، يتسللر مللع تلللك اليفلليم اللل  

 الدلي ن ا مريكع  الكندي. ييف حاا

سليارة ركلاب  ل تة.  أيفارنلة 17.1كما بين  نتا ج ل ا الدراسة أن الشاحنة الرتيفيلة   احلافلة الكبتة تكافي 
، اللل  ا تمللدهتا ال بعللات الللرت ث 1788للل ا اليفيمللة مللع نظتاهتللا ي بعلل  الللد ل ا خللر ، يظاللر أ للا أقللا مللن اليفيمللة 

الللل   1718[،  أكللل  ملللن اليفيملللة 11-14م ]1888م،   .144م، 1444لم لللوام  ا خلللتة للللدليا سلللعة ال لللرق،
 [. 10م ]1401ا تمدهتا ال بعة الرتالرتة للدليا نسس ، لعام 

 171أملللا اللللدليا الكنلللدي لسلللعة التيفاطعلللات فيع لللع  للل ث قللليم خمتلسلللة للمكلللافي للشلللاحنات حسللل  نو الللا و
للشلللاحنة ذات امليف لللورات  احلموللللة  171موللللة غلللت الرتيفيللللة،   للشلللاحنة ذات امليف لللورات  احل 171للشلللاحنة املسلللردة،   

[.  مللن الوالللح أن قيمللة املكللافي لللللاف ت تتسللر مللع نتللا ج للل ا الدراسللة، أمللا 11لللللاف ت] 17.1الرتيفيلللةك  قيمللة 



 1.  

 أنلل  مللن ابلنسلبة ملكللافي الشلاحنات فلل  ديكلن إجللرار امليفارنلة لعللدم تللوفر ت لني  للشللاحنات الرتيفيللة ي للل ا الدراسلة. إال
 اقع امل حظة الشط ية أ نار مجع البياانت فان نسبة الشاحنات ذات امليف ورات والنو ني الرتلام  الرتاللثك كانل  نسلبيا 

 متدنية.
 ابلنسبة ليفيم مكافي سيارات الركاب ال  تة ملطتل  أنواع املركبات املو لر ابسلتطداماا لت لميم التيفاطعلات 

للمركبللة التجاريللة املتوسلل ة وهلللا لحللورين  أربللع  171شللارة إ  أ للا ،خلل  اليفلليم التاليللة: ي اململكللة املتلللدة، فيفللد سللبيف  اإل
[.  أيفارنلة ذللك بنتللا ج 11لللافللة ] 178للمركبلة التجاريلة الرتيفيللة وهللا أكرتلر ملن لحلورينك    171إطلارات أ  أقلاك،   

يفلدرة لنلا. أملا ابلنسلبة للمركبلات التجاريلة فيظالر أن ل ا الدراسة يظار أن مكافي احلافلة ي بري انيا أك  من  لليفيمة امل
قللليم املكلللافي امل بيفلللة ي بري انيلللا قريبلللة جلللدا ليفيمللل  نلللو ع الشلللاحنات ا  للللني ي اللللدليا الكنلللدي لسلللعة التيفاطعلللات، 

 املعر لة أ  ا،  ابلتايل ين بر  لياما ماسبر قول  من تع ر ميفارنتاا مع نتا ج ل ا الدراسة.  
ل  تو ل  إلياا ل ا الدراسة أن الشلاحنة اطسيسلة الواحلدة، سلوار اليف لتة أ  ال ويللة، تكلافي  من النتا ج ا

[  الللدليا 11سلليارة ركللاب  لل تة.  للل ا اليفيمللة قريبللة مللن الواحللد ال للليح اللل ي يعتمللدا دليللا سللعة ال للرق ] .178
سلليارات ركللاب  لل تة. مللن جاللة [، حيللث أ مللا ي للنسان الشللاحنات اطسيسللة  لللر أ للا 11الكنللدي لسللعة التيفاطعللات ]
[،  اللل  أجريلل  ي  اليللة تكسللاس ا مريكيللة، لللع الدراسللة الوحيللدة، مللن بللني الدراسللات 11أخللر  تعللد الدراسللة رقللم ]

السابيفة، ال  حا ل  تيفدير ، ت الشاحنات اطسيسة  لر سعة التيفاطعات املز دة إبشارات لو ية.  قلد سلبيف  اإلشلارة 
   .178اطدميللة اليف للتة  ال ويلللة لللو -مكللافي سلليارات الركللاب ال لل تة للمركبللات الرايللليةتو للل  إ  أن  إ  أ للا
 للوانيلللل .  ابلللللرغم مللللن التسللللا ي الظللللالري ليفيمللللة املكللللافي  1714،    1714،  لللللر التللللوايل،  للسللللان ال لللل تة 1741

، إال أن الواقلع للو حنة اطسيسلة اليف لتةلشلااطدمية اليف تة مع قيمة املكلافي امليفلدرة ي لل ا الورقلة ل-للمركبات الرايلية
اخللت   مجيللع تلللك اليفلليم للمكللافي  للن اليفيمللة امليفللدرة ي للل ا الورقللة، حيللث أن ت للني  الشللاحنة اطسيسللة اليف للتة ي 

 اطدمية اليف تة، مركبات السان  الواني  اليف تة. -ل ا الدراسة يشما، ابإللافة للمركبات الرايلية

ك vtf   التو للا إلياللا، ديكللن حسللاب  امللا ت للليح سللعة التيفللاطع لنللوع املركبللات و بنللار  لللر النتللا ج اللل 
 ابستطدام املعادلة:

  
)]1()1(1[

1




LDTLDTHVHV

vt
EPEP

f ك.1و     

 حيث أن:
HVP   نسبة الشاحنات الرتيفيلة  احلاف ت الكبتة = 

LDTP  حنات اطسيسة واليف تة  ال ويلةك= نسبة الشا 

HVE   = 17.1= مكافي سيارة الركاب ال  تة للشاحنات الرتيفيلة  احلاف ت الكبتة 

LDTE  = 178= مكافي سيارة الركاب ال  تة للشاحنات اطسيسة. 

% 1170للعينللة اللل    مجعاللا ي للل ا الدراسللة و   لللر سللبيا املرتللال، ابسللتطدام نسلل  توزيللع أنللواع املركبللات
% حللاف ت كبللتة  البللاقع سلليارات .17% حللاف ت  ل تة،   171% شللاحنات  يفيلللة،   171شلاحنات خسيسللة،   

.  يتبلني ملن ذللك أن  87411ك، تكلون قيملة  املا ت لليح نلوع املركبلة للع .1ركاب   تةك،  ت بير املعادلة رقلم و
دفر التشللبع لللركللة املسللتمرة لممللام ي التيفاطعللات املللز دة إبشللارات لللو ية، بسللب   جللود متوسلل، ا سللاض معللدل التلل



 1.  

%، أي أن معللدل التللدفر املشللبع السعلللع ييفللدر حبللوايل 4,11مركبللات أخللر  غللت سلليارات الركللاب ال لل تة، لللو حللوايل 
 مركبة/سا ة خلرار كاملة للشارة/حارة مر رية خم  ة. 1011

 ات. االستنتاجات والتوصي6
 بنار  لر النتا ج ال    التو ا إلياا ي ل ا الورقة، ديكن اطر ج ابالستنتاجات التالية:

  أن ا سالي  امليدانية املسلتطدمة لتيفلدير مكلافي سليارات الركلاب ال ل تة، تبني من مراجعة الدراسات السابيفة
رة مر ريللة  احللدة  لللر حللدا، حيللث لمنللواع املطتلسللة مللن املركبللات، مبنيللة  لللر أن مجللع البيللاانت يللتم لكللا حللا

تكللون املركبللات منتظمللة ي احلللارات املر ريللة املط  للة  لللر ر للسية مللدخا التيفللاطع.  للل ا  لللر خلل   مللالو 
. للل ا،  للدم التللزام السللا يفني ابحلللارات املر ريللة املط  للةمشللالد ي معظللم التيفاطعللات ي مدينللة الللرايض، بسللب  

. باشلرة، خ و لا طرييفلة نسلبة التيفلاطر اللزم  الشلا عة االسلتطدام جلد أنل  الديكلن اسلتطدام تللك ا سلالي  م
 للت ل   لر ل ا املشكلة البد من ا تبار مجيع املركبات املستمرة لممام ي مدخا التيفاطع  كمل ، أي  دم 

 االقت ار  لر حارة مر رية  احدة.
 بعلل  الدراسللات السللابيفة، بعللد قاملل  الدراسللة بت بيللر أسلللوب يليللا االرللدار اط للع املتعللدد، املسللتطدم ي 

يويرا لي  ع املدخا  كمل  كع يتوافر مع سلوك السا يفني.  ذلك   ن يتم ا تبار مجيلع احللارات املر ريلة الل  
تسللتطدماا املركبللات املتجاللة لممللام فيفلل،،  اسللتبعاد احلللارات املر ريللة اللل  سللا حركللات انع للا ، سللوار كانلل  

 خم  ة أ  مش كة.
   للر حركلة املركبلات املسلتمرة لمملام،  الل  تشل ا  لادة أكرتلر ملن  اتالدراس كيز مرتا ل ا النوع منن تر نظرا 

حلللارة مر ريلللة  احلللدة، فلللان ذللللك يشلللكا  لللعوبة ي مجلللع البيلللاانت امل لوبلللة ملللن خللل ل املسلللح امليلللدام اليلللد ي 
 للة  لللر ال ريللر يللا املباشللر،  ذلللك بسللب  سلللوك السللا يفني مللن حيللث  للدم تيفيللدلم ابحلللارات املر ريللة املط 

اليتلللليح تسللللجيا البيللللاانت بدقللللة. للللل ا ف بللللد مللللن اسللللتطدام الت للللوير ابلسيللللديو لتسللللجيا حركللللة املركبللللات  نللللد 
 التيفاطعات  من ش تسري  البياانت مناا مكتبيا.

  تيفاطعلا أدينلة اللرايض،   تيفلدير  لوذج ارلدار يشلما سلتة  11د رة إشلارة مر ريلة، ي  141بعد مجع بياانت
مللن املركبللات املتواجللدة ي حركللة املللر ر،  لللع سلليارات الركللاب ال لل تة،  الشللاحنات اطسيسللة اليف للتة  أ للنا 

واللللل  اليزيللللد طوهلللللا  للللن مخسللللة أمتللللارك ،  الشللللاحنات اطسيسللللة ال ويلللللة واللللل  يتجللللا ز طوهلللللا مخسللللة أمتللللارك، 
ة  الشلاحنات الرتيفيللة.  بعلد ميفعلدك،  احللاف ت الكبلت  11كوسل ، - احلاف ت ال  تة ومرتا حلاف ت تويلو 

إجللرار بعلل  االختبللارات اإلح للا ية   دمللج ا  للنا  السللتة للمركبللات ي    للة فيفلل،: سلليارة ركللاب  لل تة، 
 شاحنات خسيسة  مركبات  يفيلة،  تيفدير  وذج اردار خ ع هلا.

  اب  لل تة لكللا سلليارة ركلل 1441تبللني أن معللدل التللدفر املشللبع اللل ي   التو للا إليلل  ي للل ا الدراسللة،  لللو
سللا ة خلللرار كاملللة للشللارة لكللا حللارة مر ريللة خم  للة  احللدة ي مللدخا التيفللاطع، يتسللر مللع تلللك اليفلليم اللل  

 ييف حاا دليا سعة ال رق وا مريكعك  الدليا الكندي لسعة التيفاطعات.
 لتيفلاطع، إذ تبلني  ار من النتا ج أن  اليوجلد ، لت سلليب لوجلود  احللاف ت ال ل تة ي حركلة امللر ر  للر سلعة ا

.  يبللد  أن ذلللك يعللود إ  أن معظللم احلللاف ت ال لل تة  احللدة أن احلافلللة ال لل تة تكللافي سلليارة ركللاب  لل تة
 التاور  ر ونة اليفيادة.السر ة   املشمولة ي الدراسة لع من احلاف ت ا للية، ال  يدخ   لر سا يفياا 
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  سليارة ركلاب  ل تة.  يظالر 17.1ة واملركبات الرتيفيلةك تكافي بين  النتا ج أن الشاحنة الرتيفيلة   احلافلة الكبت
مك،  اليفيمة 1888، ال  ا تمدهتا ال بعة الرابعة لدليا سعة ال رق و1788أن ل ا اليفيمة لح ورة بني اليفيمة 

يو لع  لتيفاطعلاتمك. كما أن الدليا الكندي لسعة ا1401ال  ا تمدهتا ال بعة الرتالرتة للدليا نسس  و 1718
 لللاف ت الكبتة.   17.1ة بيفيم

  سليارة ركلاب  ل تة، يلا  .1,8بين  الدراسة أن الشاحنة اطسيسة الواحدة، سوار اليف تة أ  ال ويللة، تكلافي
يت للل  أخلل لا ابال تبللار  نللد يليللا سللعة التيفاطعللات.  للل ا خيللال  ا سلللوب املعتمللد ي دليللا سللعة ال للرق 

مللع الشللاحنات اطسيسللة، حيللث أ مللا ي للنسا ا  لللر أ للا سلليارات  الللدليا الكنللدي لسللعة التيفاطعللات للتعامللا 
 .ركاب   تة

  بنار  لر تلك االستنتاجات ديكن اطر ج ابلتو يات التالية:
   لللر رة ا خلل  ابال تبللار أن الشللاحنة اطسيسللة اتللل   للن سلليارة الركللاب ال لل تة مللن حيللث ، تلللا  لللر سللعة

 التيفاطعات املز دة إيشارات لو ية.
   لللافلللة ال لل تة  1788لسلليارة الركللاب ال لل تة،  1788تمللاد قلليم مكللافي سلليارات الركللاب ال لل تة التاليللة:ا

للمركبلللة الرتيفيللللة وشلللاحنة  يفيللللة أ  حافللللة كبلللتةك،  17.1للشلللاحنة اطسيسلللة    .178ميفعلللدك،   11وا لليلللة، 
  قا ي مدينة الرايض. ذلك  ند تيفدير  اما ت ليح نوع املركبة ي يليا سعة التيفاطعات،  لر ا

    التشلدد ي فلرض لر رة تو ية  ترتيفي  السلا يفني اباللتلزام ابحللارات املر ريلة املط  لة  للر ملداخا التيفاطعلات
   .ا نظمة املر رية

  ختاما فان ل ا الورقة تو ع إبجرار  دد من الدراسات التكميلية املرتب ة أولوع ل ا الدراسة، مرتا:
   ليح سلعة التيفاطعلات بسلب  العواملا املر ريلة ا خلر  مرتلا حركلات االنع لا ، دراسة لتيفدير  واما ت

 ك  ند التيفاطعات.U-turnخ و ا حركات الد ران و
 دراسة ، ت تظليا زجاج املركبات، من حيث حجباا للرؤية   لا،  لر سعة التيفاطعات 
  ملن ملدخا التيفلاطع،  للر سلعة  دراسة ، ت مواقع ترتبي  أ مدة اإلشارات، ي اطان  اليفريل  أ  البعيلد

 التيفاطعات.

 .إجرار دراسة لتيفدير ، ت نوع املركبة  لر سعة ال رق وبد ن تيفاطعاتك 

 للللر تعا  لللا  السلللماح ابسلللتطدام كلللامتات غرفلللة اللللتلكم  يتيفلللدم املدلللل  ابلشلللكر إلدارة ملللر ر اللللرايضشرررور ويقررردير  
ل ا الدراسة، كما يتيفلدم ابلشلكر للمانلدس/اني   زيلز العتيليب   السي رة، املوجودة ي قسم مر ر النا رية، طمع بياانت

  لر مسا دت  ي مجع  تسري  البياانت.
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Abstract 
Drivers in Riyadh tend to disregard lane markings and use every 

available meter of signalized intersections approach width. Thus, actual 

vehicles queues usually exceed marked lanes. This paper analyzes the 

effect of this behavior on signalized intersection capacity by estimating 

the passenger car equivalent (PCE) for six different types of vehicles 

under these prevailing conditions. Multiple linear regression analysis was 

employed by considering all the through lanes in the approach as the unit 

of analysis; unlike the traditional treatment of a lane by lane basis, when 

lane discipline is enforced. Data were collected from 11 intersections in 

Riyadh by videotaping through the remote monitoring cameras of the 

Riyadh traffic control center. The study resulted in some useful findings 

for signalized intersections capacity analysis. The saturation flow rate is 

estimated to be 1945 passenger cars per hour of green per marked lane. 

The results revealed that the minibus (e.g., 25-seat Toyota Coaster) and 

the passenger car time headways are equal, and thus have the same effect 

on intersection capacity. It is believed that this is due to the observed 

reckless driving of minibus drivers. The study also found that the heavy 

truck and the standard bus have the same PCE of 1.73, while the PCE of 

light duty trucks is 1.07. 

 


