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 الخالصة
يعد االزدحام االمروري واحد من المشاكل الرئيسية في العاصمة بغداد لذلك تم اختيار شبكة 

مرورية تقع ضمن قاطع الكرخ . هناك العديد من المراكز الحيوية ( تعليمية، تجارية، حكومية) 

نطقة التي ينتج عنها كثرة استخدام هذة الطرق حيث تعاني هذة الشبكة متقع ضمن حدود هذة ال

 من ازدحامات خانقة وبصورة خاصة خالل اوقات الذروة الصباحية والمسائية .

 رمضان ، 14- 3-ساحة اللقاء ، 2-الفرات ، 1 تقاطعات (7هي  في منطقة الدراسة والتقاطعات 

 - نفق الشرطة) 7-  ساحة االردن ، 6- اليرموك ،5- المنصور ، 4

 21 رمضان ، و 14مابالنسبةللشوارعالتيترتبطبتلكالتقاطعات والتي هي ( شارع الفرات ، ا

 رمضان ،شارع المنصور ،  اليرموك ، شارع الربيع ،شارع االردن ).

 حيث جمعت انواع 2014 وانتهت في ايلول 2014حيث بدات فترة جمع البيانات في نيسان 

 مع HCS,GIS,EVENT)( والتي هي مختلفة من البيانات  .وباستخدام  عدة برامج وادوات 

تم تقييم انماط الحركة المرورية للتقاطعات وللشبكة وتم تقييم مستوى GPS GEO-XTجهاز

والطريقة الثانية EVENT-HCS) بواسطة طريقتين، االولى باستخدام برنامجي ( LOSالخدمة 

 ).GPS-GISباستخدام ( 

 رمضان 14)ماعدا  تقاطع F خدمة (لتقاطعاتداخاللشبكةبمستوىكالاننتائجعمليةتقييماالداءبينتان

E)( ثالثة بدائل اقترحت لتحسين االداء النماط الحركة المرورية في الشبكة المرورية المختارة .

، 

 14رفي االشارة المرورية وزمن كل دورة لتقاطعات ( اللقاء ، االردن ،ي البديل االول هو تغي

رمضان ).البديل الثاني هو تغيير بعض الخصائص الهندسة للتقاطعات مثل ( عزل الجانب 

 االيمن ) لتقاطعات (الفرات والمنصور )

 ) .ليرموك ونفق الشرطة(       الفرات وااما البديل الثالث هو انشاء مجسر فوق التقاطعات 



هو قريب  (HCS)  التي تم تحليلها باستخدام برامج ان مستوىالخدمة للشبكة لقداظهرتالدراسة

) للتقاطعات والشوارع وللشبكة حيث  GPS GEO-XT +GISجدابمستوى الخدمة التي بينها (

 بالدقة )(GPS-GIS. حيث امتازت بيانات HCS% من بيانات 83وصلت دقة التقييم الى اكثر من  

 في جمع البيانات وقلة الوقت الالزم لجمعها وبدون الحاجة الى معرفة حجم البيانات المرورية. 



جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة التكنولوجية 

   قسم هندسة البناء واإلنشاءات 

 
 

تقييم عمليات المرور فيمنطقة مختارة من مدينة بغداد 

بأستخدام التقنيات الرقمية 
 

 رسالة مقدمة إلى قسم هندسة البناء واإلنشاءات في
 الجامعة التكنولوجية

جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوموهي   
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