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Abstract 
Al-Thawra signalized intersection is one of the most important intersections in 

AL-Hilla city because it relates the Governorates: Baghdad, Najaf, Kerbala and Babel, 
and serves of about 21000000 passages of vehicles yearly. The excessive traffic 
volumes, during the peak periods (at morning and evening), of vehicles that entering the 
intersection increase traffic density, reduce travel speed, increase travel time, and 
increase the delay values. The delay values are reflected by McTrans Center, University 
of Florida {Highway Capacity Manual (HCM2000)} to an indicator named LEVEL OF 
SERVICE (LOS). The operational analysis of the existing conditions of this intersection 
by the Highway Capacity Software (HCS2000) indicates that the LOS of it equal to (F) 
with an intersection delay value of 263.7 sec./vehicle and a degree of saturation exceeds 
1.5. Therefore, and because of the reasons above, it is important to improve the 
performance of Al-Thawra Intersection by separate the conflicting traffic movements 
with an overpass bridge. The traffic survey shows that the high traffic volume of through 
movement of the North-South direction (Baghdad-60St.) has the major effect on the 
intersection. Therefore, the North-South is the suitable direction to construct the 
suggested bridge overpass to separate the through traffic of this direction (from Baghdad 
to Najaf {60 St.} and vice versa) from the other movements of the intersection. The 
results indicate that the intersection LOS equal (C) with a cycle time of (58) sec. and an 
intersection delay of (22.8) (sec./veh.) at the object year 2027. 
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  )HCS2000( تقييم أداء تقاطع الثورة باستخدام برنامج
  الخالصة

هو أحد التقاطعـات المهمـة فـي    ) مدينة الحلة(إن تقاطع الثورة الذي يقع في محافظة بابل 
كربالء المقدسة ومحافظة بابل ويخدم مـا  , النجف األشرف, المحافظة حيث أنه يربط محافظات بغداد

  .مركبة سنوياً 21000000يقارب من 
في هذا التقاطع مما ) صباحاً ومساءاً(إن زيادة الحجوم المرورية يكون عادة في أوقات الذروة 

يزيد من الكثافة المرورية و يقلل من سرعة المركبات ويزيد من أوقات الرحالت و بالتالي زيادة أوقات 
امل الرئيسي في تقيـيم  وكما هو معروف فإن أوقات التأخير تعد الع. التأخير عند المرور بهذا التقاطع

لذا وبعـد  . (Highway Capacity Manual)مستوى خدمة التقاطعات وكما يعتمده دليل سعة الطرق 
حساب قيمة أوقات التأخير الكلية علـى هـذا   ) HCS2000(دراسة هذا التقاطع تم من خالل برنامج 

توى خدمـة هـذا الطريـق    والذي يشير بدوره إلى أن مس) مركبة/ثانية( 263.7التقاطع و التي بلغت 
؛ لـذا  1.5مقدارها ) سعة مرورية/حجم مروري(بدرجة تشبع ) F(هو ) HCM(بموجب تصنيف الـ 

  . ولألسباب المذكورة أعاله من الضروري تحسين أداء هذا التقاطع
في هذا البحث تم اقتراح عدة بدائل و كان البديل األفضل هو فصل الحركات المتقاطعة ضمن 

  .سر مع زيادة عدد الممرات فيه والتحكم بباقي حركات التقاطع بإشارة ضوئيةهذا التقاطع بج
أشارت المسوحات المرورية بأن المرور المتجه من شمال التقاطع إلـى جنوبـه وبـالعكس    

له التأثير األكبر على أداء التقاطع؛ لذا تم اقتراح إنشاء جسر يحمل الحجـوم  ) نجف وبالعكس-بغداد(
وبعـد  . التجاه و يتكفل التقاطع أسفل الجسر بباقي الحجوم واالتجاهات المروريةالمرورية ضمن هذا ا

وجد بأن قيمة وقت التأخير عنـد التقـاطع    2027دراسة ما سيكون عليه أداء التقاطع في سنة الهدف 
  .ثانية 58وبوقت دورة للتقاطع قيمتة )   C(مركبة بمستوى خدمة /ثانية 22.8ستكون 
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