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 قبول الثغرات الزمنية على تقاطعات األفضليةسلوك السائق ل
Driver Behavior to Accept the Gaps at Priority 

Intersections 
 

 مقدمة:
ّكّ تش ّكبيرة ّنسبة ّتقاطعاتّاألفضلية ّالمدنّوضواحيها،ّل ّتقاطعاتّالطرقّوالشوارعّضمن من

اّ ّإمَّ "ّشارةّ"ّتمهلّأفضليةّالمرورّللغيرإوّبأ"ّّقفّإشارةّ"بوتكونّطريقةّتنظيمّالحركةّعليها
ّالتقاطعاتّبثالثة،ّونميّ الموجودةّعلىّاألذرعّالثانويةّللتقاطع أذرعّأوّأربعةّأوّمتعددةّّزّمنها

ّ.األذرع
ّالتقاطعاتّحركةّالعرباتّعلىّشوارعّثانويةّمعّحركةّالعرباتّعلىّشوارعّ تتداخلّعلىّهذه

ّ:(1)موضحةّبالشكلهيّكماّ. لتعارضّالمروريةلنقاطّاّةلةّبذلكّأنواعّمتعددرئيسيةّمشكّ 
ّ

ّ
 Tمن النوع نقاط التعارض على تقاطع (1)الشكل

 
 Priority of Stream :[1]الحركة أولويات

أولوياتّويتمّترتيبّمعينةّّلحركاتّمروريةّتقاطعاتّاألفضليةعلىّّيعطىّحقّأفضليةّالمرور
ّ:(2اّهوّموضحّفيّالشكلّ)كممستوياتّّربعةوفقًاّألالحركةّ

والحركاتّالمنعطفةّلليمينّالرئيسيّّالتيارعلىّالمستقيمةّّشملّالحركاتي:ّ(r=1ّ)1ّالمستوىّ
ّوحركةّالمشاةّمنّالرئيسيّإلىّالثانوي.ّالرئيسيّالتيارمنّ

المنعطفةّّاتالرئيسيّوالحركّالتيارالمنعطفةّلليسارّمنّّالحركاتيشملّّ(:r=2ّ)2ّالمستوىّ
ّوحركةّالمشاةّمنّالثانويّإلىّالرئيسي.ّالتيارّالثانويّلليمينّمن

ّ.منّالتيارّالثانويّالمستقيمةشملّالحركاتّي(:r=3ّّ)3ّالمستوىّ
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ّشملّالحركاتّالمنعطفةّلليسارّمنّالتيارّالثانوي.يّ(:r=4ّ)4ّالمستوى
ّ

ّّ

a  تقاطع من النوع.T b  تقاطع من النوع.TWSC1 

 Hcm2000حسب( ترتيب أولويات الحركة  2)الشكل

 :The working principle at Priority Intersections األفضليةمبدأ عمل تقاطعات 
ّّيعتمد ّعلى ّالعمل ّعلىّمبدأ ّالعربات ّبين ّالزمنية ّالثغرات ّاستغالل ّعلى ّاألفضلية تقاطعات

اهّتجةّالمرور(ّمنّقبلّالعرباتّعلىّااليفضلالشارعّالرئيسيّأوّاتجاهّالحركةّالرئيسيّ)الذيّلهّأ
ّ(3كماّفيّالشكلّ)ّاالنعطافّأوّالثانويّللقيامّبعمليةّالعبور

 

 
 توضيح مفهوم الثغرة( 3الشكل)

                                                             
1TWSC :Two- Way Stop-Controlled 
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بينهّوبينّأقربّّةالزمنيّالثغرةالثانويّأنّّالشارعإذاّاعتبرّالسائقّالذيّيصلّإلىّالتقاطعّمنّ
ّا ّعلىّالشارع ّسيارة ّاالنعطاف، ّأو ّالعبور ّبعملية ّللقيام ّكافية ّالمقترحة( ّ)الثغرة عندئذّلرئيسي

ّأمَّاّفيّالحالةّالمعاكسةّيجبّعلىّالسائقّانتظارّأقربّ ثغرةّيقررّمباشرةّالقيامّبهذهّالحركة،
ّالمطلوبةّزمنية ّبالحركة ّللقيام ّكافية ّذلكّفيّّ.بينّالعرباتّعلىّالشارعّالرئيسيّيعتبرها أثناء

نتظارّخلفّالعربةّلشارعّالثانويّفإنهّيجبّعليهاّااللّعرباتّأخرىّإلىّالتقاطعّمنّاحالّوصّو
ّاألولى.

Gap:ّيطبقّهذاّالتعريفّبغضّّ:الفترةّالزمنيةّبينّوصولّعربتينّمتتاليتينّفيّالتيارّالرئيسي
ّالحركة. ّاتجاه ّوهو"قدّ ّالنظرّعن ّتعريفّأكثرّخصوصية ّباحثون ّالجهةّّم ّبين ّالزمنية الفترة

ّ[7]لخلفيةّللعربةّاألولىّوالمقدمةّاألماميةّللعربةّالتاليةّعندماّتتجاوزانّنقطةّمعينة.ا

Lag: ّّلتجاوز ّالتوقفّوالتحضير ّالثانويّلخط ّالشارع ّمن ّالزمنيّبينّوصولّعربة الفاصل
ّأخرى،ّهيّالجزءّالمتبقيّمنّالتيارّالرئيسي.ّالتقاطعّووصولّالجهةّاألماميةّللعربة أوّبعبارة

ّمنّالتيارّالثانويّإلىّالتقاطعّوالتيّمنّالثغ ّتصلّعربة ّفيّالتيارّالرئيسيّعندما ّاألخيرة رة
جزءّبسيطّّ(lagتتحضرّلتنفيذّالمناورةّالمطلوبة.ّوفيّهذاّالسياق،ّتعتبرّدائمًاّالثغرةّمنّالنوعّ)

ّgap. [7]منّالنوعّ

ّ: Critical gapالثغرة الحرجة

 [7] :نّالتعاريفمجموعةّمّتيفهومّالثغرةّفيماّيألتوضيحّم

ّ ّسائقّهيّأواًل: ّينتظرها ّالرئيسيّوالتي ّالتيار ّمتتاليتينّمن ّوصولّعربتين ّبين ّالزمنية الفترة
ّيتسنىّلهّتنفيذّمناورتهّبأمان.يارّالثانويّوحينّيعتبرهاّكافيةّالت

ينّهيّالثغرةّالتيّيتساوىّعندهاّعددّالسائقينّالذينّيقبلونّالثغرةّمعّعددّالسائقينّالذثانيًا:ّ
ّيرفضونها.

ّثالثاًّ فت: ّالرئيسيHcm1994ّّعر  ّالحركة ّتيار ّبين ّاألصغرية ّالزمنية ّالفترة ّبأنها ّالحرجة الثغرة
ّ.والتيّتسمحّلعربةّالتيارّالثانويّبالمرور

ّأشارت ّّلقد ّالسابقة ّالدراسات ّاألفضلية ّبتقاطعات ّهذهّالمتعلقة ّوتحليل ّدراسة ّيمكن بأنه
ّإطار ّا"ّالتقاطعاتّضمن ّللثغراتّالزمنيةخصائصّقبول ّلسائقين ّتحدثّ" ّالحركةّباالتي تجاه

ّ ّأهمية ّإلى ّأيضًا ّوأشارت ّالرئيسي، ّتأن ّاؤخذ ّالبعين ّوالمركبات،ّعتبار خصائصّالسائقين،
ّ.باإلضافةّإلىّخصائصّالحركةّالمروريةّوالثغراتّالزمنيةّوالرحالت
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نتائجّّاستخدامّوتمّ مل،ّعتبارّعاملينّأوّثالثةّعوااالبعينّّأخذتدراساتّتحليليةّّأجريتّلقدّ
ّ.تقاطعاتّاألفضليةأداءّتحديدّمستوىّالمستخدمةّفيّّهذهّالدراساتّفيّالطرقّالتحليلية

 العوامل المؤثرة على سلوك السائق لقبول الثغرة 
Factors Affecting Driver Gap Acceptance Behavior                : 

ّ ّيتأثر ّالثغرات ّلقبول ّالسائق ّسلوك ّللعّرّخصائصبالزمنية ّقيادته ّأيضاًّّتأثريّوّبة،وسلوك
قدرةّوبّ،ذاتهاّحجمّالثغرةّبحدّ بّوّ،لةّللثغرةنوعّوسرعةّالعربةّالمشكّ بّوّ،للتقاطعّهندسيةالعناصرّالب

جّعنّالناتّباإلرباكشعورّالسائقّبّوّ،لةّللثغرةاسبّلسرعةّالعربةّالمشكّ السائقّعلىّالتقديرّالمن
ّرالتأخي ّالسائقبّوّعمرّالسائقّوجنسه،بّو، ّخبرة ّمعدلّتدفقبّوّنوعّالمناورة،بّوّهدفّالرحلة،بّو،

ّ.تشغيلّالعربةدرجةّبحركةّالمشاةّعلىّالتقاطعاتّّووبّحركةّالمرورّعلىّالتيارّالرئيسي،

اهتمتّبدراسةّالعواملّالمؤثرةّعلىّسلوكّّأبحاثملّالمذكورةّأعالهّذكرتّفيّالعديدّمنّالعوا
فيّمعالجةّّفشلتّتلكّالدراساتإالّأنّقاطعاتّاألفضلية.السائقّلقبولهّالثغراتّالزمنيةّعلىّت

التأثيراتّالناتجةّعنّأغلبيةّتلكّالعوامل.ّولوحظّفيّالبعضّمنّالدراساتّوجودّتباينّكبيرّفيّ
ّبالتأثيراتّالناتجةّعنّالمتغيراتّومنها ّوالمتعلقة ّحجومّّالنتائجّالمعلنة ّالتيارّالرئيسي، )سرعة

عدةّدراساتّاهتمتّبتحليلّالعواملّالمؤثرةّعلىّّسابقاًّتّأجريّوقدّحركةّالمرور،أزمنةّالتأخير(.
ّ[ّ[2,4,9,12,13.سلوكّالسائقّلقبولّالثغرة

ّ:ّّتيكاآلّؤثرةّعلىّسلوكّالسائقالمّالعواملّيمكنّتنظيم

 :Driver Characteristicsخصائص السائق 

ّ:الثغرةّوالتيّتؤثرّعلىّسلوكهّلقبولتتضمنّالعواملّالمتعلقةّبالسائقّ

إلىّثغراتّّقاتّاإلناثوالسائّالمعمروننّّوالسائقّيحتاج : Age and sexعمر وجنس السائق
ّ[2,13,10].ّرلذكّوالسائقينّالشبابّوالسائقينّامقارنةّمعّأطولّ

ّ ّالشكل 4ّ)يظهر )(ّ ّالحرجة ّالثغرة ّبين ّالعالقة ّالعربةCritical gap()secّتطور ّوسرعة )
شبابّّينوسائقّyearsّ(61-70)تتراوحّبينّنّبأعمارّيمعمّرّين(ّمنّأجلّسائقft\secالمتقدمةّ)

ّ[7] .(ّوتبعًاّلجنسّالسائقّأيضا16-40ًّ)yearsّ تتراوحّبينّّبأعمار
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ّ
ّ( العالقة بين الثغرات المقبولة وسرعة العربة المتقدمة وعمر السائق4الشكل )

 

مقدارينّلتعيينّتجربةّالسائقين،ّعددّسنواتّّيوجد : Driving Experienceتجربة السائقين
ّ ّفيّالسنواتّالماضية ّالمقطوعة ّاألميال ّوعدد ّكانتّالسياقة، ّكلما ّالقبول ّإمكانية حيثّتزداد

ّ.[7سائقّأكثرّ]تجربةّال

ّتعليمهّ: Level of Educationمستوى التعليم ّبمستوى ّالسائق ّسلوك ّيقيّ ّ،يتأثر مّحيث
ّّوالسائق ّذوي ّالن ّالمستويات ّالمتوفرةّالتعليمية ّالثغرة ّبقبول ّالمتعلقة ّالمخاطرة ّمستوى مختلفة

ّ[7] تزدادّقيمةّثغرةّالقبولّكلماّزادّمستوىّتعليمّالسائق.ّوبصورّمختلفةّ

يتأثرّسلوكّالسائقّلقبولّّ: Familiarity with the Siteلسائقين)األلفة للموقع(نوعية ا
ّ ّبالموقع. ّلموقعّمعطىّبمعرفته ّللموقعّثغراتّأقصر.ّفالثغرة ّاأللفة ّيقبلّالسائقّذو يمكنّأن

 [7] .خاللّفترةّمنّالزمن)باأليام(تقدرّاأللفةّبعددّالمراتّالتيّيمرّفيهاّالسائقّمنّالموقعّّو

 والمخالفات المروية المسجلةالحوادث 
Accident and traffic violation records:ّ

يقبلّّويتأثرّسلوكّالسائقّلقبولّالثغرةّبعددّالحوادثّالتيّارتكبهاّوبالمخالفاتّالمروريةّالمسجلة.ّ
ّ[7].ّرفاتّوالحوادثّالمروريةّثغراتّأقصالمعدالتّالعاليةّللمخالّذوّالسائق
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 :Traffic Characteristicsحركة المرورخصائص 

ّّ: Major Stream Volumeحجوم التيار الرئيسي ّيتأثر ّالسائق ّبتدفقّحركةّلقبول لثغرة
همالويمكنّأنّيؤديّّ،المرورّعلىّالتيارّالرئيسي ّحجمّحركةّالمرورّللتيارّالرئيسيّتجاهلّوا 

ّّ[7]ّ.ة%ّأخطاءّفيّتقديرّقيمّالثغراتّالحرج100إلىّ
رئيسيّالشارعّالعلىّ(vph)عدلّالتدفقبينّالثغراتّالحرجةّومّتطورّالعالقة(5ّيظهرّالشكلّ)

شارعّرئيسيّبحارتينّباتجاهينّوشارعّثانويّمؤلفّمنّاليمينّلتقاطعّّللحركاتّالمنعطفةّنحو
ّ[2]ّبحارةّواحدةّباتجاهّواحدّ.

 

ّ
ّلرئيسيالعالقة بين طول الثغرات الحرجة ومعدل التدفق على التيار ا  (5)الشكل

ّ

وجدّتالّشاراّبأنهالدراسةّالسابقةّوأنتائجّWohl and Martin (1967) ّالباحثينّكاًلّمنّانتقد
-vph(620مرورّالحركةّّتدفقّمعدلقبولّالثغرةّمنّأجلّالسائقّبقّباألهميةّفيّسلوكّّوفّر

470.) [7]ّ

ّ ّالباحث ّأنهّ(Neudorff(1985)) وأشار ّتأثيرّإلى ّالرئيسي ّقرارّّليسّلتدفقاتّالتيار على
ّّالسائقّبقبولّالثغرة.

لتيارّعلىّاتأخيرّالزمنّّيعتبر : Minor Stream Delayزمن التأخير على التيار الثانوي
النتائجّفإنّالثانويّواحدّمنّالعواملّالقليلةّالتيّحظيتّباهتمامّكبيرّسابقًا.ّوبالرغمّمنّذلكّ

ّالعاملّليستّحاسمة.ّ ّالعاملّنّالعديدّمنّالباحثيفالمذكورةّحولّهذا الذينّاهتمواّبدراسةّهذا
ّتأثيرّواضحّعلىّسلوكّقبولّالسائقّللثغرةواّذكّر ويميلّالسائقّبقبولّّ،بأنّأزمنةّالتأخيرّلها
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ّالتأخيّالثغراتّاألقصر ّازدادتّأزمنة ّأشارّالبعضّمنّالباحثينّ. [7,13,2]ّركلما هّبأنبينما
ّّ.[7]ائقّللثغرةّزمنةّالتأخيرّأهميةّبالتأثيرّعلىّقرارّقبولّالسليسّأل

نّمقاديرّمختلفةّألزمنةّالتأخير،ّالبعضّفصلّأزمنةّالتأخيرّإلىّزمنّتأخيرّّولقدّاقترحّالباحث
منهماّفيّمتغيرّّأنهّمنّاألفضلّجمعّكلّ ّمنهمّووجدّالبعضّ،خطّالتوقفّوزمنّتأخيرّالرتل

ّ)زمنّالتأخيرّالكلي(.ّّواحدّيدعى
ّّ: Speed of the Oncoming Vehicleي()سرعة التيار الرئيس سرعة العربة القادمة

ّالمتغيرالعديدّمنّالباحثينّاهتمّ تقديرّسرعةّعلىّسائقّالتيارّالثانويّّةقدّرتؤثرّ. بدراسةّهذا
ّّ.[7]ّعلىّسلوكهلةّللثغرةّمنّالتيارّالرئيسيّالمشكّ ّالعربةّالقادمة

أنّمتوسطّثغرةّّتوجدينّّوالتأثيرّالسلبيّللسرعةّعلىّسلوكّالسائقأظهرتّبعضّالدراساتّقدّل
ّالقادمةال ّالعربة ّازدادتّسرعة ّتنقصّكلما ّالرئيسيّقبول ّالتيار ّّ.[7]من ّبعضّأبينما هملت

علىّقرارّقبولّللسرعةّتأثيرّمهمّّالدراساتّسرعةّالعربةّالقادمةّمنّالتيارّالرئيسيّلعدمّوجود
 [.8ّ]ّالثغرة

لماّازدادتّسرعةّرةّالحرجةّ"ّتقلّكبأنّالثغرةّالمقبولةّاألصغريةّ"ّالثغوجدّالباحثونّّ،العمومب
ّ[4,7].العربةّالمتقدمة

العالقةّبينّالثغراتّّ((Ashworth and Bottom,(1978)الباحثانّوجدّكماّ(6)الشكلّيظهر
ّ[7]ّ.العرباتّالمتقدمةّمسافة(ّوسرعاتّ–المقبولةّ)زمنّ

ّ

aّزمن الثغرة وسرعة العربة المتقدمة .عالقة
ّ
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ّ
b مع سرعة العربة المتقدمة مسافة الثغرة.عالقة 

ّ( العالقة بين الثغرة مع سرعة العربة المتقدمة6الشكل)
 

ّ)اندماجّلقدّعالجّالعديدّمنّالباحثينّ: Maneuver Typeنوع المناورة ّ-تأثيرّنوعّالمناورة
اوراتّاالندماجّالثغراتّالحرجةّعادًةّتملكّمنّوّ،انعطاف(ّعلىّسلوكّقبولّالسائقّللثغرةّ-تقاطع

ّ[2,13]ّتملكّالحركاتّالمنعطفةّّالثغراتّالحرجةّاألعلى.ّوّ،األقصر
اسخةّتمامًا(.ّغيرّأنهّمنّمنّاألمورّالثابتةّ)ّرّالمناورةّعلىّحجمّثغرةّالقبولّتأثيرّنوعّيعتبر

ّلنوعّّالممكن أنّتختلفّأهميةّتأثيرّعواملّمختلفةّمؤثرةّعلىّسلوكّالسائقّلقبولّالثغرةّتبعًا
ّالمناورة.

طولّرتلّبأنّّPant and  Balakrishnan,(1994)))ّالباحثينّمنّ:ّصرحّكالًّطول الرتل
ّالثانويّعرباتّ ّفيّيؤثرالشارع ّالسائق ّقرار ّرفضّالثغرةّعلى ّأو ّقبول ّّولكن. الباحثّوجد

((Mase(1981)ّّقرارّالسائقّبقبولّّعلىأهميةّّذيليسّبعاملّالشارعّالثانويّأنّطولّرتل
ّ.(1الثغرةّوالنتائجّالتيّحصلّعليهاّمنظمةّفيّالجدول)

ّالعالقة بين طول الرتل على الشارع الثانوي ومتوسط الثغرات المقبولة (1الجدول )
 طول الرتل ((secمتوسط طول الثغرة المقبولة 

5.5 1-5 
5.55 6-10 
5.5 11-15 
5.6 16-20 
5.58 >=21 
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سائقيّالعرباتّنّسلوكّبأّ(Cooper and Wemell,(1978))الباحثينّكاًلّمنّأيضًاّوصرحّ
ّ[7] .علىّوجودّعرباتّمنتظرةّخلفهايعتمدّالالمنعطفةّلقبولّالثغرةّ

ندماّتكونّالثغراتّالحرجةّأقصرّعّ: Minor Stream Volumeحجم المرور للتيار الثانوي
ّطولّ ّوزيادة ّالتأخير ّأزمنة ّزيادة ّذلكّإلمكانية ّويعود ّالثانويّعالية ّالتيار ّمرور تكونّحجوم

ّالرتل.
عرباتّزمنّوصولّلّبدراسةّوجودّتأثيرّ(Troutbeck,(1994))ّاهتمّالباحث: زمن الوصول

لنوعّفيّقبولّالثغراتّمنّاّيترددوننّالسائقيّوصرحّأنّارّالثانويّعلىّسلوكّقبولّالثغرةالتي
(Lags).ّّ

قصرّخاللّفتراتّأالتيارّالثانويّيقبلونّثغراتّّسائقيّأنّ(Neudorff,(1985)صرحّالباحثّ)
ّّ[7] الذروةّمقارنةّمعّفتراتّالعطالة.

ّالباحثّ)لمشاةا ّاهتم :Dolus,(1983))ّّّعلىّسلوكّالسائق ّمشاة ّحركة ّتأثيرّوجود بدراسة
ّ[7] .زمنّالثغرةّالمقبولةّازدادمشاةّكلماّزادّمستوىّحركةّالوصرحّأنهّّبقبولّالثغرة

ّ
 Vehicle  Characteristics:خصائص العربة 

ّالثانويّأكثرّّويكونّسائقّ:  Type of Oncoming Vehicleنوع العربة القادمة التيار
 ترددًاّلقبولّالثغراتّالمتاحةّعندماّتكونّالعربةّالقادمةّمنّالتيارّالرئيسيّعربةّكبيرة.

ّ : Minor Road Vehicle Occupancyتيار الثانويدرجة إشغال عربة ال درجةّتؤثر
كلماّزادتّدرجةّإشغالّالعربة،ّّوّ.[7]سائقّلقبولّالثغرةّشغالّعربةّالتيارّالثانويّعلىّسلوكّالإ
ّإذاّكانّمشغلزدادّحجمّّا ركاب(ّهمّأفرادّفيّأسرةّواحدةّأوّالالعربةّ)ّوثغرةّالقبولّخصوصًا

 مجموعةّمنّاألصدقاء.
ّسائقّ: Minor Road Vehicle Typeة التيار الثانوينوع عرب ّالكبيرةّّويقبل العربات

أطول(.ّّوعرباتئّيالثغراتّاألطولّويعودّذلكّللخصائصّالمختلفةّلتلكّالعرباتّ)تسارعّبط
ّ ّسائقبينما ّالعرباتّالخاصةّويقبل ّمع ّمقارنة ّالثغراتّاألقصر ّ)التاكسي( ّالعام ّعرباتّالنقل

ّ[3])الشخصية(.
ّّ:محركقدرة ال ّالعاملّّنالباحثيّضبعاهتم ّبأنّسائقيّالعرباتّذواتّالمحركابهذا تّوصرحوا

ّ[7].رالقويةّيقبلونّثغراتّزمنيةّأقص
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 Gap Characteristics:خصائص الثغرة 
بأنّأفادواّّوبهذاّالمتغيرّّينبعضّالباحثاهتمّّ: Type of Gap (Gap or Lag)نوع الثغرة

ّينذكرّبعضّالباحثّو.ّ[7]ةمتباينgaps/lagsّ)منّالنوعينّ)ّاستجابةّالسائقينّللثغراتّالزمنية
ينّللثغراتّمختلفةّعنّاستجابةّالسائقّ(lagsلثغراتّالزمنيةّمنّالنوعّ)لّينأنّاستجابةّالسائقب

المقبولةّّ((lagsالثغراتّمنّالنوعّأنّمتوسطوجدّالبعضّمنهمّ.ّّوgapsّ[4])الزمنيةّمنّالنوعّ)
ّ ّمتوسط ّمن ّالنأعلى ّمن 7ّ]ّالمقبولةّ(gapsوع)الثغرات ّكلّ ّو[. ّاستخدام ّهي ّالعامة ّالحالة

 .ّ(gaps)أوّّ((lagsاستخدامّّناءّالموديلّبداًلّمنبفيّ(gaps/lagsّ)من
يعتبرّحجمّالثغرةّأحدّالعواملّالمصيريةّالتيّتؤثرّعلىّسلوكّالسائقّّ: Gap Sizeحجم الثغرة

 [8]لقبول.احتماليةّاّتزداداالثغرةّوكلماّزادّحجمّالثغرة،ّّلقبول
تّالمرفوضةّمنّتعتبرّعددّالثغراّ: Number of Rejected Gapsعدد الثغرات المرفوضة

ّخرّألزمنةّالتأخير.آقبلّالسائقّمقياسّ
ّ 

 :Trip  Characteristicsخصائص الرحلة 
يؤثرّهدفّالرحلةّعلىّحساسيةّواستجابةّالسائقّللثغرات.ّّ: Tripe Purposeهدف الرحلة

ّالسائف ّيقوم ّالمستعندما ّإلى ّبرحلة ّق ّالعمل، ّإلى ّأو ّطارئة( ّ)حالة ّحساسيةّشفى ّأكثر يكون
 للثغراتّوّيقبلّالثغراتّاألقصرّمقارنةّبالحاالتّالتيّيقومّفيهاّبرحالتّاستجمام.

السائقينّفّ،تؤثرّمسافةّالسفرّعلىّسلوكّالسائقّلقبولّالثغرةّ: Tripe Lengthالرحلة مدة
ضلونّقبولّالثغراتّنواّأكثرّارتباكًاّعندّدخولّالتقاطعّويفالذينّيتنقلونّلمسافاتّقصيرةّسيكّو

 [7] .الحرجةّاألكبر
ثرّعلىّسلوكّيعتبرّزمنّالرحلةّفيّفتراتّالعطالةّوالذروةّعاملّيّؤّ: Tripe Timeزمن الرحلة

ويعتقدّأنّتأثيرّ.ّ[8]رأقصنّثغراتّّويقبلّالسائقّخاللّفتراتّالذروةفّ[2]. ةالسائقّلقبولّالثغّر
ّالعا ّهذا ّبعضّالمتغيراتّوالتيّتشملّبشكلّأساسيّحجمّمل ّمنّخاللّاستخدام يمثلّضمنًا

 هدفّالرحلة.ّوأزمنةّالتأخير،ّّوحركةّالمرور،ّ
 

 : Gap Acceptance Modelsموديالت الثغرة المقبولة 
ّ[2] :نوعينّمنّالموديالتتعالجّدراساتّسلوكّقبولّالثغرةّّ

 ةّمقبولةّفيّتيارّالحركةّالرئيسيّبعددّموديالتّقبولّالرتلّوالتيّتربطّطولّكلّثغّر
 عرباتّالتيارّالثانويّالتيّقبلتّالثغرة.
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 تلكّّحتماليةّقبولاموديالتّقبولّالثغرةّوالتيّتربطّطولّالثغراتّفيّالتيارّالرئيسيّب
 الثغراتّمنّقبلّسائقيّالتيارّالثانوي.ّ

ّوموديالتّ ّتحليالتّتجريبية ّطرقّمتضمنة ّاستخدمتّعدة النظريةLogit and Probitّّلقد
تلكّالطرقّتناسقّالسائقينّّوافترضت،ّ[12]لتطويرّتوابعّالثغرةّالمقبولةّعلىّتقاطعاتّاألفضلية

ّ[6,11] .رلظهورّأخطاءّثانويةّ)طفيفة(ّفيّتقديراتّالسعةّوأزمنةّالتأخيّماّأدىم

نسبةّمعالجةّإحصائيةّاحتماليةّكّ،سلوكّقبولّالثغرةProbit موديالتّّعالجتّ:Probit موديل
ّ(:ّ (Pant and  Balakrishnan,(1994)كماّفيّدراسةّللباحثّ(g)متوقعةّللثغرةّالمقبولةّ

 
ّ:ّنسبةّاحتماليةّالثغرةّالحرجة.yّحيثّ:

xّ:ّ
µّّمتوسطّحسابي:ّ
ّ

ّنمذّ ّ:Logitموديالت  ّّجّ لقد ّموديالت ّالباحثين ّمن logitّّمجموعة ّالمقبولة ّبالصيغةللثغرة
ّ:اآلتية

ّ

 
ّ

ّ.ّ (d)التيّسيقبلهاّالسائقّّ (g)احتماليةّالثغرةّ:ّّّ:ّحيث
ّ:منّالدرجةّاألولىّمنّالشكلّاآلتي:ّالجزءّالجبريّلتابعّالمنفعةّوهوّتابعّخطيّّّ

ّ
ّ

ّ
ّ(2):المتغيراتّالمستخدمةّفيّتابعّالمنفعةّملخصةّفيّالجدول

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 ع المنفعة ( يمثل متغيرات تاب2الجدول) 
 متغيرات الموديل الموديل

Maze(1981) ّطولّالثغرةّوحجمّالمرورالتيارّالرئيسي:.ّ
ّ.:ّطولّالرتلالتيارّالثانوي

Madanat et al (1994) ّطولّالثغرةّ)لكلّالموديالت(التيارّالرئيسي:ّ
ّالثانوي ّ)الموديلالتيار ّالرتل ّلمقدمة ّالتأخير ّزمن ّزمنّ(2: ،

ّالرت ّلمقدمة ّ)الموديلالتأخير ّللرتل ّالتأخير ّوزمن ّزمن3ّل ،)
ّ(.5(،ّعددّّالثغراتّالمرفوضةّ)الموديل4التأخيرّالكليّ)الموديل

Pantand Balakrishnanّطولّالثغرةّ،السرعةّونوعّالحركةّ:التيارّالرئيسي.ّ
ّالثانوي ّالتّوالتيار ّلخط ّالتأخير ّزمن ّطريقةّق: ّالحركة ّنوع ف،

ّ.التحكم
ّ

 مالحظات:

 ّالحظ (Maze,(1981))حتمالّالتراكميّللثغراتّالمقبولةّنحوّاليمينّانحناءّالتوزيعّاال
بداًلّمنّاستخدامّالثغراتّّ(gi)ولقدّمثلّهذاّاالنحناءّباستخدامّمحولّالثغراتّالمقبولةّ

ّالمقبولةّبحدّذاتها:ّ

ّ
ّ(.i:ّمحولّلطولّالثغرةّ)حيثّ:ّ

ّلةّ.:ّمتوسطّزمنّالثغراتّالمقبّو
ّ(.i:ّزمنّالثغرةّالمقبولةّ)

ّ
 ّالباحثّاستخدم(Drew,(1961))ّ[7] :محولّبالشكلّ

 
 ّ ّMadanatet al ,(1994)) )طور ّلخمس ّالحدّصيغ ّثنائي ّلوغاريتمية موديالت

 :(3)كماّفيّالجدولbinary logit modelsّّلوصفّّقبولّالثغرةّ
ّ
ّ
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ّMadanat et al (1994)( موديالت 3الجدول)

 
 معامالت الموديل المتغيرات المستقلة

 5.21200-ّالثابت
t, 0.89934ّطولّالثغرةّ

ّ
 معامالت الموديل  المتغيرات المستقلة

 6.304-ّالثابت
t, 1.020ّطولّالثغرةّ

D,ّ0.060ّزمنّالتأخيرّفيّمقدمةّالرتل

ّ
 معامالت الموديل المتغيرات المستقلة

 8.05251-ّالثابت
t, 1.15822ّثغرةّطولّال

D,ّ7.82490E-002ّزمنّالتأخيرّفيّمقدمةّالرتل
 D1, 3.87872E-002زمنّتأخيرّالرتل

ّ
 معامالت الموديل المتغيرات المستقلة

 7.49178-ّالثابت
t, 1.08159ّطولّالثغرةّ
TD, 4.32609E002ّالكليزمنّالتأخيرّ

ّ
 معامالت الموديل المتغيرات المستقلة

 5.96955-ّالثابت
t, 0.98422ّطولّالثغرةّ

N, 0.12581ّعددّالثغراتّالمرفوضة
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اهتمتّالعديدّمنّالدراساتّبظاهرةّقبولّالثغراتّعلىّتقاطعاتّاألفضليةّوالعواملّالمؤثرةّلقدّ
ولكنّفشلتّتللكّالدراساتّفيّمعالجةّالتأثيراتّالناتجةّعنّأغلبيةّتلكّعلىّالسائقّلقبولها،ّ
وتبقىّكبيرّفيّالنتائجّالمعلنةّوالمتعلقةّبالتأثيراتّالناتجةّعنّبعضها.ّالعواملّولوحظّتباينّ

ومدىّتأثيرهاعلىّسلوكّالسائقّومدىّتأثيرّبعضهاّتوسيعّاالهتمامّبدراسةّتلكّالعواملّآفاقّ
مفتوحًاّأمامّالباحثينّوالمهتمينّبظاهرةّقبولّعلىّبعضّومدىّارتباطهاّمعّبعضهاّالبعضّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّفضليةّالثغراتّعلىّتقاطعاتّاأل

 م. عبير محمد إسماعيل
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