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 الملخص: 

واألشغال العامة من المساهمين الرئيسيين في عدم  كان التنسيق الضعيف والتدفق غير الفعال للمعلومات في إدارة الطرق ، وزارة الطرق  
ية  الدقة في المراقبة واإلدارة والتخطيط والتطوير الالحق للبنية التحتية للطرق في كينيا. الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو إظهار فعال

أرصفة الطرق لدعم اإلدارة الفعالة لها. ويتحقق ذلك  ( في اتخاذ قرارات سليمة وفي الوقت المناسب حول  GISنظم المعلومات الجغرافية )
( CBDمن خالل تطوير نموذج أولي لنظام إدارة الرصف القائم على نظم المعلومات الجغرافية لمنطقة األعمال المركزية في نيروبي )

وغير المكانية ذات القيمة إلدارة الرصف.  ( قاعدة بيانات للبيانات المكانية  1كدراسة حالة. النتائج الرئيسية الثالث لهذه الدراسة هي: )
( تطوير واجهات المستخدم لالستعالم عن  3( تكامل النماذج للتنبؤ بظروف الرصف المستقبلية بناًء على الظروف الحالية ؛ و )2)

 لطرق. قاعدة البيانات وتحليلها. من المتوقع أن يحسن النظام بشكل كبير عملية صنع القرار المتعلقة بإدارة أرصفة ا 

  المقدمة:

يستفيد المقيمون من نظام نقل جيد ألنهم يتمتعون بسهولة الوصول إلى وجهاتهم وإلى جميع مناطق المدينة التي يرغبون في الوصول 
إليها. يمكن لألشخاص التنقل بسهولة في أماكن التسوق والترفيه والزيارات، واالنتقال من المناطق السكنية إلى أماكن العمل لتقصير 
دوًرا مهًما في عملية  النقل  قطاع  يلعب  النقل.  لقطاع  االستثمارية  التنمية  التنقل. تخصيص نسب عالية من خطط  المسافات ووقت 
التخطيط بشكل عام ألنه يسهل التنقل من مكان إلى آخر. يجب مراعاة جودة الطرق ومناطق االزدحام التي تعرقل حركة المرور يجب 

 .أن تؤخذ في االعتبار

ر النقل من أهم األنشطة البشرية التي ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالمكان. ينعكس ذلك بطرق مختلفة في أسلوب حياتنا. أيًضا ، تتكون يعتب
 الحركات البشرية من العالقات المتبادلة بين شبكة الطرق كمكان والبشر كمستخدم.

يكن األردن بعيًدا عن هذا التطور. منذ تأسيس الدولة األردنية عام  لقد شهد النقل تطورًا هائاًل في العالم خالل القرن الماضي، ولم  
، حظي هذا القطاع باهتمام كبير لتطوير نظام النقل. وعليه، تم إنشاء دائرة جديدة تسمى "وزارة األشغال العامة واإلسكان" أخذت 1921

العامة ببعضها على عاتقها إنشاء شبكة متطورة من الطرق التي تربط أجزاء المملكة ببعضها ا لبعض، تم ربط دائرة ووزارة األشغال 
تم إنشاء هيئة النقل العام، ومنذ تطور قطاع النقل ظهرت الكثير   2001البعض وأصبحت وزارة األشغال العامة واإلسكان، وفي عام  

 من المشاكل بسبب النمو السكاني المرتفع، سوء تخطيط المدن وعدم وجود نظام نقل متماسك. 

 السابقةالدراسات 

البنية التحتية التي تربط الناس"   -: تصف الورقة تنفيذ مشروع "الطرق والجسور ذات الجودة  (2013وآخرون. )  Sitanyiovaدراسة،  
( لشبكة الطرق في مدينة أوالنباتار. تحتاج قرارات إدارة الرصيف إلى دمج البيانات ذات PMSحيث تم تطوير نظام إدارة الرصف )

ية المتنوعة ، بما في ذلك استطالعات الحالة، وتاريخ البناء، وقياسات مقاومة االنزالق، وحسابات المرور، وسجالت المرجعية المكان
البناء والصيانة، وما إلى ذلك. توفر تقنيات نظم المعلومات الجغرافية األدوات المناسبة للتعامل مع مثل هذا النوع من البيانات. طور 

جية وأدوات فعالة إلدارة البنية التحتية لشبكة الطرق وإعادة بنائها وصيانتها. مشروع تقنيات نظم المعلومات خبراء من جامعة سيلينا منه
الجغرافية المتكاملة مع نظام إدارة الرصف الجديد المطور. يعمل النظام الجديد على تخزين المعلومات واسترجاعها وتحليلها واإلبالغ 
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ار المتعلقة بالرصف. يعمل النظام على مستوى الشبكة ومستوى المشروع. الغرض األساسي من عنها للمساعدة في عملية صنع القر 
أنشطة اإلدارة على مستوى الشبكة هو تطوير برنامج ذي أولوية وجدول زمني إلعادة التأهيل أو الصيانة أو أعمال إنشاء رصف جديدة 

المطور حديًثا للمستخدمين بعرض نتائج   GISكم. يسمح نظام    420ظام ضمن الميزانية اإلجمالية. يبلغ طول شبكة الطرق في هذا الن
استعالمات قاعدة البيانات وتحليالت إدارة الرصيف بشكل مرئي على الخريطة. يمكن للمستخدمين عرض ظروف الشبكة وبرامج العمل 

على    PMSهندسي  المتوقعة. تتكامل الخرائط مع الرسوم البيانية والجداول والمخططات وما إلى ذلك، وهي فعالة للغاية في مساعدة م
 التواصل مع السياسيين وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين. 

: كان التنسيق الضعيف والتدفق غير الفعال للمعلومات في إدارة الطرق ، وزارة الطرق واألشغال  (2009وآخرون. )  Kiemaدراسة،  
والتطوير الالحق للبنية التحتية للطرق في كينيا. الهدف  العامة من المساهمين الرئيسيين في عدم الدقة في المراقبة واإلدارة والتخطيط  

( في اتخاذ قرارات سليمة وفي الوقت المناسب حول أرصفة  GISالرئيسي من هذه الدراسة هو إظهار فعالية نظم المعلومات الجغرافية )
ف القائم على نظم المعلومات الجغرافية  الطرق لدعم اإلدارة الفعالة لها. ويتحقق ذلك من خالل تطوير نموذج أولي لنظام إدارة الرص

( قاعدة بيانات للبيانات المكانية 1( كدراسة حالة. النتائج الرئيسية الثالث لهذه الدراسة هي: )CBDلمنطقة األعمال المركزية في نيروبي )
(  3ًء على الظروف الحالية؛ و )( تكامل النماذج للتنبؤ بظروف الرصف المستقبلية بنا2وغير المكانية ذات القيمة إلدارة الرصف. )

تطوير واجهات المستخدم لالستعالم عن قاعدة البيانات وتحليلها. من المتوقع أن يحسن النظام بشكل كبير عملية صنع القرار المتعلقة 
 بإدارة أرصفة الطرق. 

بكة الطرق فيما يتعلق بالكثافة  : الهدف من هذه الدراسة هو تحليل نمط استخدام األراضي وش(2018، وآخرون. ) Qtiashatدراسة،  
السكانية والتوزيع. تم استخدام أدوات تحليل نظم المعلومات الجغرافية للتحقيق ووصف خصائص أنماط استخدام األراضي. الطريقة من 

ي وتقييمها  خالل استخدام طرق المسح والتحليل اإلحصائي المكاني ودراسة تضاريس المناطق ؛ والتي تشمل االستخدام األمثل لألراض
من خالل التصوير الجوي الذي يحدد التطور العمراني المستقبلي إلى جانب تحديد الدور الذي تلعبه شبكة الطرق داخل منطقة الدراسة.  

٪. كما أوضحت الدراسة أن النمو العمراني كان  77.19أظهرت الدراسة أن االستخدام السكني هو المسيطر في منطقة الدراسة بنسبة  
ورافقه زيادة في الطلب على استخدامات األراضي لألغراض السكنية. وأوصت الدراسة بإيالء مزيد من االهتمام لألنشطة الزراعية    عشوائياً 

في مدينة السلط وإنشاء منظمة تجارية تجذب الزوار من العاصمة عمان الذين يرغبون في الخروج من حياة المدينة المزدحمة مع البقاء 
 عمان. بالقرب من العاصمة 

لطالما لعب النقل البري دوًرا مهًما في نمو البلد، ومن أجل إدارة شبكات الطرق وضمان مستوى   (:2016وآخرون. )  Gristinaدراسة،  
نظم  و  البيانات  قواعد  باستخدام  والخاصة  العامة  الطرق  قوائم جرد  تنفيذ  تم  والسالمة(،  والكفاءة  المتانة  )مثل  الطرق  أداء  عاٍل من 

الجغرافية. أنها تمكن من تسجيل وإدارة كميات كبيرة من معلومات الطريق المختلفة، ولكن حتى اآلن ال تركز على معلومات  المعلومات
الطريق ثالثية األبعاد، وتكامل البيانات، وقابلية التشغيل البيني. ومع ذلك، في بيئة حضرية ثالثية األبعاد معقدة بشكل متزايد، وفي 

تطلب التطبيقات بما في ذلك أنظمة النقل الذكية، وإدارة التنقل والمرور، وصيانة الطرق، والسالمة، بنى تحتية عصر المدن الذكية، ت
المتكاملة نماذج الطرق )قابلة لالستعالم عنها   3Dللبيانات الرقمية إلدارة بيانات الطريق: وبالتالي، فإن قوائم الجرد الجديدة تستند إلى  

لمشاركة عبر اإلنترنت( مطلوبة. توضح هذه الورقة الخطوة األولى نحو تنفيذ قوائم جرد الطرق القائمة على نظم وقابلة للتحديث وقابلة ل
المعلومات الجغرافية ثالثية األبعاد. بالتركيز على دراسة الحالة الخاصة بـ "سجل الطريق" )جرد الطريق اإليطالي كما هو محدد بموجب 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ربعون السادس وال   العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –  آب  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

341 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

الحالية والتحسينات المطلوبة ويقارن أيًضا بنية البيانات المطلوبة التي يفرضها التشريع المساحي مع القانون(، فإنه يحقق في القيود  
الدراسة إلى: أ( تحديد ما إذا كان نظام المعلومات الجغرافية ثالثي األبعاد من شأنه  احتياجات مستخدمي الطريق الحقيقيين. تهدف 

لبيانات من خالل مشاريع البنية التحتية لدورة الحياة الكاملة(؛ ب( تحديد نموذج مفاهيمي تحسين السجل المساحي للطرق )لتحسين إدارة ا
 لسجل مساحي ثالثي األبعاد إليطاليا )يمكن توسيع مبادئه العامة أيًضا لتشمل بلداًنا أخرى(. 

 استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط النقل 

د أي بلد، حيث يمكن تسخير نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط وصيانة نظام النقل، فمن يعد نظام النقل ركيزة أساسية في اقتصا
خاللها يقوم مخططو تحديد المشكالت المحتملة بسهولة حتى يمكن معالجتها بشكل أكثر كفاءة واقتصاًدا من األساليب السائدة، ومن 

 ي مجال تخطيط النقل، في ما يأتي ذكر ألبرزها:الجدير بالذكر أن لنظم المعلومات الجغرافية استخدامات عدة ف 

 صيانة الطرق السريعة .1

أصبحت صيانة الطرق السريعة على مدى السنوات القليلة الماضية سهلة وفعالة من حيث التكلفة بسبب إدخال نظام المعلومات الجغرافية، 
  .لحرجة التي تواجه تحدياتحيث يمكن لألقمار الصناعية التقاط صور للطرق السريعة، مما يوضح المناطق ا

كما يتم أيًضا استفادة الحكومات والهيئات ذات الصلة من الخرائط المصممة بواسطة نظام المعلومات الجغرافية التخاذ القرار حول أي 
الجغرافية والوصول إليها  عمل تحديثات للطرق، إذ يمكن إدخال المعلومات حول هياكل الطرق السريعة في قواعد بيانات نظم المعلومات  

 من أي مكان بسهولة.

 تحليل الحوادث  .2

تستخدم نظم المعلومات الجغرافية مع خدمات التصوير باألقمار الصناعية في تحليل أماكن الحوادث وأسبابها، إذ يتم استخدام عناوين 
يعمل نظام المعلومات الجغرافية كمصادر للتقارير   الموقع لرفع اإلنذار إلى المستجيبين لحاالت الطوارئ لتقديم المساعدة، كما يمكن أن 

 في حالة وقوع الحوادث.

 نمذجة المرور  .3

ُتعد نمذجة المرور من األمور األكثر استخداًما في نظم المعلومات الجغرافية، حيث قدمت هذه النظم حلواًل خدمية إلدارة حركة المرور  
ات، وقد أثبت ذلك أنه يخفف االزدحام حيث تم إنشاء أفضل تصميمات الطرق لمختلف شبكات الطرق الواسعة المتاحة في المدن والبلد

 .والسكك الحديدية

ور ومن الجدير بالذكر أن نظم المعلومات الجغرافية ال تقوم بمراقبة أنظمة النقل هذه أثناء اإلنشاء فحسب، بل يوفر أيًضا المراقبة والتص 
 تقليل المشاكل المرورية كالحوادث أو األزمات التي قد تحدث بدون استخدامها.لحركة المرور بعد بنائها وهذا ما يسهم في 
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 تخطيط الطرق  .4

تساعد نظم المعلومات الجغرافية في وضع تصميمات ونماذج المسارات عند إنشاء طرق أو خطوط سكك حديدية جديدة، فمن خاللها 
تمكن هذه النظم في التعرف على البنية التحتية، مثل الصرف الصحي،    يمكن اختيار المسارات األقصر واألكثر كفاءة، باإلضافة إلى ذلك

 .وخصائص التربة إلنشاء هذه الطرق بكفاءة

كما توفر نظم المعلومات الجغرافية لمخططي النقل منصة لتخزين البيانات وتحليلها لتحديد مشاكل التخطيط المحتملة، ومعالجة المشكلة  
 افية في استخدامات األراضي، والكثافة السكانية، وما إلى ذلك.من خالل دمج نظم المعلومات الجغر 

 إدارة سالمة النقل .5

تسهم نظم المعلومات الجغرافية في إدارة سالمة النقل، وذلك من خالل الحصول على إشارات أفضل للسائقين واألشخاص الذين يحاولون  
 اهم في معرفة الطرق المعرضة بشكل أكبر للحوادث. عبور مفترق الطرق أو عبور السكك الحديدية، باإلضافة إلى ذلك تس

 تقييم األثر البيئي .6

تساعد نظم المعلومات الجغرافية في تقييم األثر البيئي الناتج عن وسائل النقل من سكك حديدية، أو موانئ، أو مطارات، فمن خاللها 
 ئة المنطقة من التلوث والحفاظ على صحة اإلنسان أيًضا.يمكن تقييم األثر البيئي عند بناء أي وسائل نقل، وذلك بهدف الحفاظ على بي

 تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في إدارة األرصفة وأنظمة المعلومات

يعد الفحص الدوري لحالة الرصف أحد أهم الخطوات في تنفيذ نظام إدارة الرصف الشامل. يتضمن مثل هذا النظام تقسيم شبكة الرصف  
يل بيانات جرد القطاعات الوصفية ، وجمع معلومات أداء الرصف المتعلقة بهذه القطاعات. توفر هذه العملية إلى مقاطع منطقية ، وتسج

المعلومات الهامة الالزمة للتحليل لتحديد متطلبات الصيانة وإعادة التأهيل ، وأولويات المشروع ، وكذلك إلجراء تخطيط طويل األجل.  
القرار المتعلقة بإعادة بناء شبكة طرق أوالنباتار. تحدد هذه المنهجية مبادئ اختيار أقسام  منهجية جديدة تدعم عملية صنع FCEطور 

الطرق المصممة إلعادة التأهيل. الهدف الرئيسي هو ضمان الحل األكثر فعالية من حيث التكلفة إلعادة بناء الطرق وصيانتها. تشخيص 
أنواًعا مختلفة   PMSمن تحديد الطريقة الفنية إلعادة اإلعمار وتكاليفها. يتطلب  حالة الطريق هو أساس عملية اتخاذ القرار التي تمكن  

 من بيانات اإلدخال على النحو التالي:

 .مقياس متوسط إشغال طريق خالل فترة زمنية محددة -كثافة حركة المرور  •
 تفاصيل هيكل الطريق •
 الحالة الفعلية لمعلمات الطريق  •
 بيانات للتقييم االقتصادي.  •

، هو نظام معلومات يتعامل مع البيانات الجغرافية الرقمية، ولديه القدرة على إدارة مهام GISالمعلومات الجغرافية، المعروف باسم    نظام
 محددة مثل:
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 البيانات(. المعالجة المسبقة للبيانات في نموذج يمكن تحليله )على سبيل المثال ، إسقاط أو إعادة إسقاط اإلحداثيات وإعادة تصنيف   •
 .تحليل البيانات ونمذجة العمليات المادية واالجتماعية •
 المعالجة الالحقة للنتائج ، بما في ذلك إنتاج عروض الخرائط وتقارير البيانات.  •

اإللحاح الذي تكشف قدرات نظم المعلومات الجغرافية هذه عن إمكاناتها كأداة لنمذجة العمليات المتضمنة في إدارة الرصف. كما أن  
يصاحب مشاكل إدارة الطرق والطبيعة المكانية لتحليل بيانات الطريق يعزز أيًضا استخدام نظم المعلومات الجغرافية. لذلك، من الواضح  
ا  أن نظم المعلومات الجغرافية هي تقنية تحتاج إلى جذب انتباه مهندسي الطرق السريعة وغيرهم من المهندسين المدنيين أكثر بكثير مم

هو الحال في الوقت الحاضر، خاصة في البلدان النامية حيث ال يزال الوعي بالتكنولوجيا والفوائد التي يمكن أن تجلبها لعملهم منخفًضا  
 جًدا. 

تتمثل إحدى المشكالت الرئيسية في إعداد استراتيجية تحسين شبكة الطرق في عدم وجود حجم كبير من البيانات الالزمة لذلك. وحتى 
نت متوفرة ، فإن المشكلة تكمن في كيفية إدارة البيانات والوصول إليها. نظًرا لتناثر مجموعات البيانات والمعلومات المختلفة في  لو كا

وكاالت مختلفة، فإن اتخاذ أي قرار بشأن مشكلة شبكة الطرق مشكلة خطيرة بالنسبة للمنظمات المعنية. في كل مرة يكون من الضروري 
المتعلقة   لهذه المنظمات أن البيانات  التعقيدات في تطوير وتحديث ومعالجة  تبدأ من الصفر في تخطيط وتنفيذ أعمالها. بالنظر إلى 

بالنقل، هناك حاجة ملحة العتماد مفاهيم جديدة حول تكنولوجيا المعلومات في تصميم وتطوير نظم المعلومات لشبكة الطرق. تطبيق  
الخ  الجغرافية، على وجه  المعلومات  المتعلقة بالطرق. نظم  للبيانات  الموزعة مكانًيا  الطبيعة  الطرق بسبب  صوص، له صلة بشبكات 

 وبالتالي، توفر تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية إطاًرا أساسًيا لنظام معلومات متكامل حول النقل.

يانات النقل. عالوة على ذلك ، فإنه يوفر وسيلة فعالة  نظم المعلومات الجغرافية هي أداة فعالة لدمج وإدارة واالستعالم والتحليل المكاني لب
لتفسير وعرض االتجاهات واألنماط التجريبية في بيانات النقل. يحتوي النظام على إمكانيات فريدة لرسم الخرائط والرسوم البيانية، مما  

 في إلينوي بأكملها بشكل أكثر كفاءة. يسمح لوزارة النقل في األردن بعرض البيانات وتحليلها وتحديثها لشبكة الطرق السريعة 

 قوائم الجرد الرقمية الحالية للطرق 

يسمح استخدام قواعد البيانات وقوائم جرد الطرق بناًء على تصاريح نظم المعلومات الجغرافية بتخزين مجموعة واسعة من أنواع مختلفة  
المطلوبة إل النقطية(  النص والمتجه والخطوط  ذلك  في  )بما  البيانات  الهندسية والمادية  من  العناصر  )مثل  للطرق  التحتية  البنية  دارة 

 وتصنيفات الطرق اإلدارية والفنية والسمات المحددة(، وتلبية الطبيعة المكانية لتحليل بيانات الطريق.

العامة من قبل قسم  يمكن العثور على مثال لجرد الطريق لتكامل البيانات في األردن، وفي هذه الحالة يتم استخدام قائمة جرد الطرق  
بيانات النقل لجمع وصيانة المعلومات حول حالة وحالة نظام الطرق باإلضافة إلى البيانات الالزمة تصنيف ومراقبة الطرق السريعة 

 والطرق والشوارع في الدولة. من خالل قواعد البيانات، يمكن للمستخدمين الوصول إلى إحصائيات المسافة المقطوعة وعدد الزيارات.

كان تكامل البيانات ، جنًبا إلى جنب مع جرد ميزات الطرق المصنفة استناًدا إلى التقييمات التعاونية )أي مشاركة أصحاب المصلحة  
 في التقييم( ، أيًضا محوًرا للنماذج التي تم تطويرها لتحسين قوائم جرد الطرق ألغراض السالمة. 
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 هل عملية التنظيم في المدن؟كيف يمكن لبرامج نظم المعلومات الجغرافية أن تس

تطيبقات نظم المعلومات الجغرافية متعدده ومتنوعه، ويختلف كل تطبيق من تلك التطبيقات استنادا الى المجال المستهدف منه استخدام  
ات التي يمكن ان  النظام المعلوماتي الجغرافي. وبما ان سؤالك ينحصر في استخدام النظم الجغرافيه في المدن، فهناك العديد من اإلمكان

توفرها نظم المعلومات الجغرافيه وادواتها   لتخطيط وإدارة ومتابعة العديد المجاالت واألنشطه. وفي مجال تنظيم المدن، تستخدم نظم 
 :المعلومات الجغرافية فيعدة مجالت منها

 .يه داخل المدن والطرق المؤدية لهاإنشاء قاعده بيانات مكانية أو خرائط لمواقع األنشطه والخدمات الحكوميه والغير حكوم

بالمدينه  االراضي  قطع  كل  عليها  موقع  خرائط  رسم  خالل  من  وادارتها  بالدوله  االراضي  الستعماالت  جغرافية  بيانات  قاعده  إنشاء 
 .واستعمالتها ومالك تلك القطع ومدى مطابقتها لما هو مخطط له

ية التحيتة بالدوله مثل شبكات المياه والصرف والكهرباء والغاز والطرق. حيث تحتوي يمكن استخدام النظم الجغرافيه في ادارة خدمات البن
تلك الخرائط على اماكن تلك الشبكات وتدفق الماده من خاللها ويمكن ان تستخدم اجهزه استشعار لمراقبة أداء تلك الشبكات والتنبيه 

 .قه على الخريطهالفوري في حالة حدوث خلل ما فى الشبكه واظهار موقع الخلل بد 

يمكن استخدام النظم الجغرافية فى جهاز الدفاع المدني لتلقي البالغات وتحديد موقع البالغ على الخريطه، وتحديد اقرب مركز دفاع 
 .مدني من مكان الحادث للتعامل مع المشكله في اقل وقت وتكلفه

م المعلومات الجغرافية واليمكن اقتصارها فى تطبيق محدد فى مجال  هناك العشرات من التطبيقات واألمثله التي يمكن ان تستخدم فيها نظ
تنظيم المدن، ولكن هناك دوما أفكار جديده تستخدم فيها النظم الجغرافية في تطوير وادارة المنظومات والهيئات المختلفة لتحسين ورفع  

 .كفاءة العمل بها

نظام المعلومات الجغرافيه فهي تختلف حسب نوع التطبيق المستهدف.    اوفيما يختص بالبرامج واألدوات المستخدمه لتنفيذ مشروعات
ولكن عموما هناك عده برامج شائعه االستخدام فى نظم المعلومات الجغرافية مثل برامج أرك جي أي أس وجيوميديا ومايكرو ستيشن  

 .وكيو جي أي. وجميعها تحقق الهدف ذاته في انشاء قواعد معلومات جغرافية

ذكرته يعتبرشرح مبسط  للتطبيقات التي بمكن استحدام نظم المعلومات الجغرافية بها. ولكن التعمق في ذلك المجال يحتاج بالطبع ما 
 قراءه ودراسه وتعمق .أكثر لفهم األدوات الوسائل المتاحه في برامج النظم الجغرافية لتنفيذ األفكار المطلوب تنفيذها لتطبيق معين. 

 الخاتمة

تحقيق عمل مكثف لتطوير النماذج الكمية في مجتمع أبحاث النقل البري لمساعدة وكاالت الطرق على اتخاذ قرارات جيدة سوف يتم  
وتخطيط إجراءات الصيانة الخاصة بهم. ومع ذلك، يجب تكييف هذه النماذج مع ظروف كل بلد، ال سيما في البلدان النامية، حيث 

ت المستخدمين وطلباتهم ال توضح بعض المقايضات المهمة هؤالء مديري الطرق في البلدان التي مستويات الخدمة ومعاييرها أقل وتوقعا
  لديها شبكات أكثر تطورًا. يرتبط تحليل جودة البنية التحتية للطرق بالمنهجية المطورة حديًثا لنظام إدارة الرصف، بما في ذلك الجوانب 

 المشروع الذي تم تحقيقه بشكل كبير في التغلب على مشاكل المرور في المدن.  االقتصادية لتنفيذ أعمال إعادة التأهيل. سيساعد
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