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ABSTRACT 
Traffic congestion has become a phenomenon of the normal daily things to the 

Iraqis in recent years. In the present study, three legs ground intersection of, modern 
village in Alexandria / Babil province and a comprehensive study were made to 
identify the level of service at the intersection in the base year (2011), 
threealternatives have been proposed to ensure the work of the intersection in 
acceptable level of service in the target year (after 25 years from now). The highway 
capacity software (HCS-2000) was used in the assessment and indicators of 
effectiveness for the intersection. Traffic analysis results showed that the intersection 
level of service works is of type (F) at both years of the foundation and goal (2011, 
2036). In the first alternative a Trumpet type interchange was suggested for the 
direction coming from Karbala to Baghdad, and the level of service for the 
intersection of this alternative ranges between (A) to (B) in the base year and ranging 
from (B) and (C) in the target year. The second alternative includes the construction 
of two-way over-pass on the main road between Baghdad and Hilla; the results of this 
alternative are similar to the results of the first option alternative. The third proposal 
has included the establishment of one-way over-pass from Baghdad to Hilla; the 
remaining movements in the intersection were controlled by a traffic signal. After 
analysis it was found that, the traffic level of service works the intersection of type 
(C) in the target year delay time of (23.4 sec), which is considered an acceptable level 
of serviceafter 25 years of theestablishment. 
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  دراسة البدائل والحلول المرورية لتحويل تقاطع ارضي 

  مجسر ثالثي االذرع الى تقاطع
  

  الخالصة 
. اصبحت ظاهرة االختناقات المرورية من االمور اليومية المعتادة للعراقيين في السنوات االخيرة

في الدراسة الحالية تم اخذ احد التقاطعات االرضية ثالثية االذرع والذي هو تقاطع القرية العصـرية  
توى الخدمـة  محافظة بابل حيث تم اعداد دراسة متكاملة من اجل الوقوف على مس/ في االسكندرية 

وتم اقتراح ثالثة بدائل مرورية تضمن عمل التقـاطع بمسـتوى   ) ٢٠١١(للتقاطع في سنة االساس 
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تم استخدم برنامج تحليـل السـعة المـروري    ). سنة من االن ٢٥بعد (خدمة مقبول في سنة الهدف 
)HCS-2000 (هـرت ان  نتائج التحليل المروري اظ. في تقييم وايجاد مؤشرات الفاعلية في التقاطع

في البـديل  . )٢٠٣٦,٢٠١١(عند سنتي االساس والهدف ) F(التقاطع يعمل بمستوى خدمة من نوع 
االول تم اقتراح انشاء تقاطع مجسر من النوع البوقي لالتجاه القادم من كربالء الـى بغـداد وكـان    

ح مـابين  في سنة االساس وتتـراو  ) B(و) A(مستوى الخدمة للتقاطع في هذا البديل تتراوح مابين 
)B ( و)C (البديل الثاني يتضمن انشاء مجسر باتجاهين ذهاب واياب على الطريق . في سنة الهدف

اما البديل الثالـث فقـد   . نتائج هذا البديل هي مشابهة لنتائج البديل االول، الرئيسي بين بغداد والحلة
في االسـفل للحركـات   تضمن انشاء مجسر باتجاه واحد من بغداد الى الحلة مع بقاء تقاطع ارضي 

بعد التحليل المروري وجد بان التقاطع يعمل بمستوى خدمة من نوع . المتنافسة االخرى في التقاطع
)C ( في سنة الهدف وبتاخير مقداره)سـنة مـن    ٢٥والذي يعتبر مستوى خدمة مقبول بعد ) ٢٣.٤
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