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ً
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بالمملكة العربية السعودية 

ربيع محمد علي. د 

ةشركة خارطة اإلنماء لإلستشارات الهندسي



البيئية؟ي عىل االستدامةاآللي ما هو تأثير ضبط جودة البيانات الرقمية للرصد 

ي المختلفةالجوانب•
البيئةعىلتؤثر الت 

ر باستخداماألوتوماتيكالرصد • ز اتالبيانجودةوضبطاللي 

البيئةعىلوأثرها المختلفةالصيانةقرارات•

الصيانةقرار صحة•



تعريفات هامة 

حرم الطريق•

نظام إدارة وصيانة اصول الطرق•

ي تحديد قرار الصيانة •
ز
المعدات المستخدمة ف

قرارات وأولويات الصيانة•

االستدامة البيئية•

ديناميكيات النظم•



حرم الطريق/ تعريفات هامة 

ي العناص كافةالطريقحرميشمل
ي عالمقطمنها يتكونالت 

العرضز
ي بما )للطريق

ز
ز ذلكف وقد .(يةالجانبالميولإنشاءعنالناجمالحي 

كانيةإمباالعتبار تأخذ إضافيةمسافةالطريقحرمعرضيشمل
ي الطريقتوسعة

ز
الطريقمحر عرضتحديد المهمومن.المستقبلف

لكامولحجز العمرانيةالمخططاتإعداد أبرزها ألغراضبعناية
ز  .الطرقلتطوير والمخططالالزمالحي 



(AMMS)نظام إدارة وصيانة أصول الطرق / تعريفات هامة 

ي واألساليباألدواتمنمجموعةهو 
لأفضإلللوصولالقرار متخذيتساعد الت 

اتيجيات ي ريقةبالطالتأهيلوإعادةواإلصالحالصيانةمتطلباتلتخطيطاالسي 
تؤديالت 

.الطريقأصلعمر مدار عىلجيد خدمةمستوىتحقيقإل
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Slide Title

MFV

ي تحديد قرار الصيانة / تعريفات هامة 
 
المعدات المستخدمة ف

FWDSkid ResistanceGPR



Multi Functional Vehicle (MFV)/ تعريفات هامة 

تلفةالمخالطرقرصفعيوببتحليلالمعدةهذهتقوم
هما ومدىالطريقوعورةمعاملوتحديد  ودةجعىلتأثي 
كما .دةالمعمنالمستخرجةالبياناتتحليلبعد الرصف
ي بمسحتقوم

اتطريقعنعمرانز ي الكامي 
طينا تعوالت 

استخراجيمكنوبالتالي الطريقحرملكاملحقيقيةصورة
.منهاالطريقأصول



Falling Weight Deflectometer (FWD)/ تعريفات هامة 

نعاإلنشائيةالرصفحالةتحديد بالمعدةهذهتقوم
قيقةحقيمةفيعىطللرصفمتلفغي  اختبار طريق
فلأسالحادثالتشكلقياسنتيجةاإلنشائيةللقوة
ي يساهمبحيثالساقطالديناميىكالحمل

ز
قراراتوضعف

.للطرقالصيانة



Skid Resistance/ تعريفات هامة 

زالقالنالرصفسطحمقاومةتحديد بالمعدةهذهتقوم
ومدىالفراملعىلالضغطأثناءالسياراتعجالت
ي االنزالقلهذا الرصفسطحمقاومة

ز
جةالحر الحاالت ف

.األمطارسقوطمثل



Ground Penetration Radar (GPR)/ تعريفات هامة 

الرصفطبقاتسمكتحديدبالمعدةهذهتقوم
سبمناالسمكهذا كانإذا ذلكبعد والتحققالمختلفة
ي هذا ويساعدنا المروريةاألحماللتحمل

ز
ر قراإتخاذ ف

.مناسبصيانة



قرارات وأولويات الصيانة / تعريفات هامة 

,MFVالمعداتمنالمستخرجةالبياناتنتائجعلىلصيانةاار قريعتمد FWD, Skid Resistance, & GPRإلالصيانةقراراتتنقسمحيث:

ءإلنشادة اعاإ ء ي
ال تفعل ش 

تينيةولرالصيانة ا

لوقائيةالصيانة ا

لتأهيلدة اعاإ



قرارات وأولويات الصيانة / تعريفات هامة 

ي 
 
األساس اإلنشائ

ة المطلوبة، حيث يتم  تحديد منها القوة اإلنش ائية لطبقات للرصف يوفر معلومات حول األحمال المرورية خالل الفي 
ي للطريق

.الرصف وبالتالي تقدير عمر الخدمة المتبق 

ي 
األساس الوظيف 

ي قدرته عىل خدمة مستخدم
ز
الطريق، ويتأثر هذا األساس بعدة عوامل منها الوعورة ومقاومة للرصف يتمثل ف

.....  االنزالق

األساس المالي 
انية المتاحة ز ي قدرته عىل إجراء أعمال الصيانة المطلوبة من خالل المي 

ز
.يتمثل ف

:منهاأسسعىلبناءاالولوياتترتيبتمي



االستدامة البيئية/ تعريفات هامة 

ف عرَّ
ُ
لتجنبيئةالبمعالمسؤولالتفاعلبأنها البيئيةاالستدامةت

اف ز طويلةبيئيةبجودةوالسماحتدهورها أو الطبيعيةالموارد استيز
تياجاتاحتلبيةضمانعىلالبيئيةاالستدامةممارسةتساعد ،المدى
.ياجاتهماحتتلبيةعىلالقادمةاألجيالبقدرةالمساسدوناليومسكان

مخلفات وتلوث

استهالك موارد

ة ار مباشر أصز



ديناميكيات النظم/ تعريفات هامة 

تكوني.الزمنمعالمعقدةلألنظمةالخىطي غي  السلوكلفهمنهجهي 
الخطيةغي  المعادالت منسلسلةمنالنظمديناميكياتنموذج

ي والمتكاملة
.اتوالتأخي  النظامتعقيد لفهمطريقةتوفر الت 



اإلطار العام لمنهجية الدراسة

:متتاليةمراحلثالثالدراسةمنهجيةإطار يتضمن

اختيار المعامالت و 
آلية ضبط الجودة

المرحلة األول

1

نمذجة استدامة 
حياة الطريق

المرحلة الثانية

2

تقييم النتائج

المرحلة الثالثة

3



المرحلة األول/ اإلطار العام لمنهجية الدراسة 

: منتتكون المرحلة األول بشكل أساسي 

عمل تم تنفيذ الرصد األتوماتيىكي و 

اس دراسة مقارنة لتحديد مستوى األس

:و مستوى المقارنة وذلك عن طريق

MFVجمع البيانات بمعدة ال1.

معالجة البيانات2.

تحليل النتائج 3. ةآلية ضبط الجود

ي س
يتم  تم اختيار العناص الت 

ي دراسة االست
ز
دامة استخدامها ف

ابقة البيئية من خالل دراسات س

. متخصصة

اختيار المعامالت



المرحلة األول/ اإلطار العام لمنهجية الدراسة 

آلية ضبط 

الجودة

MFVمعدة ال

معالجة البيانات

تحليل النتائج 



المرحلة األول/ اإلطار العام لمنهجية الدراسة 

آلية ضبط 

الجودة

MFVمعدة ال

معالجة البيانات

تحليل النتائج 



المرحلة األول/ اإلطار العام لمنهجية الدراسة 

آلية ضبط 

الجودة

MFVمعدة ال

معالجة البيانات

تحليل النتائج 



ضبط جودة 
الرصف

دقة قرار 
الصيانة

جودة 
الرصف

استهالك 
الوقود

انبعاثات 
الغازات الضارة

االستدامة 
البيئية

استهالك 
المواد

تكلفة المواد 
 عملية 

 
المستخدمة ف
الصيانة

تكلفة الصيانة 
الدورية

وعورة 
الطريق

جودة الركوب

رسعة 
السيارة

االزدحام 
زمن الرحلةالمرورى

تدهور حالة 
الرصف

الحجم المرورى

+
-II

B1

B2

B3

B4

B5

Causal Model Diagramالمرحلة الثانية / اإلطار العام لمنهجية الدراسة 



المرحلة الثالثة/ اإلطار العام لمنهجية الدراسة 

ر   .vsاللير 
ات الكامير

ي 
النتائج من المرحلة األول توضح أهمية تطبيق منظومة ضبط الجودة من واقع التباين الفتز

.vsاألساس 
المصحح

يتضمن هذا الفحص . ةسيتم تنفيذ سيناريوهات مختلفة للسياسات ومقارنة السلوكيات الناتج. يتم دراسة السلوكيات الناتجة عن محاكاة النموذج
ز التشغيل لمحاكاة النموذج ألكير من سنوات معينة ويتم  تسجيل سل"األساس"األولي بشكل أساسي  النموذج  .وك  للمعامالت  الناتجة، وسيتم تعيي 

التوصيات

ي  كافة مراحل الرصد مما سي
ز
، ال سيما ف ساعد عىل إتخاذ أظهرت نتائج البحث أهمية إدخال أعمال ضبط الجودة لنتائج الرصد األوتوماتيىكي

.قرارات الصيانة المناسبة مما سيساعد عىل اإلستدامة البيئية

:الثالثةالمرحلةتضم



ف-المرحلة الثالثة / اإلطار العام لمنهجية الدراسة  الي  

ر ز اللي  ات الكامي 



خ الطولي –المرحلة الثالثة / اإلطار العام لمنهجية الدراسة 
الش 

ر ز اللي  ات الكامي 



المقارنة بير  نموذج األساس والمصحح–المرحلة الثالثة / اإلطار العام لمنهجية الدراسة 

نتائج النموذج المصحح نتائج النموذج األساس

مستوى 
االستدامة

جودة القيادة
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التوصيات–المرحلة الثالثة / اإلطار العام لمنهجية الدراسة 

االستدامةتوياتمسأفضلإلالوصولمنللتأكد وذلكالرقميةللبياناتالجودةضبطأنشطةتطبيقأهميةتوضيحإلالدراسةهذهتهدف
وتحديد لدراسةالمحاولةههذأنعىلالتأكيد بمكاناألهميةمنأنهونرى.السلوكي التحليلباستخداماالستدامةبناءفهموتوسيعللطرق،البيئية
ي المستقبليةالتحسيناتفإنذلكومع.رائدةمحاولةهي للطرقالبيئيةلالستدامةجديد بعد 

ز
اضالقيود مجاالت ف .مطلوباتواالفي 



!شكرا لكم
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