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 تحليلية لتكاليف إصالح تدهور الطرق المصرية دراسة
 لتعظيم العائد الناتج على المجتمع المصرى

               [21] 
 (3)حسن عبد الظاهر حسن مهدى -(1)سماسم كامل موسى -(2)رنين فتحى حافظ 

 ةجامع ،الهندسة كلية (3 عين شمس جامعة ،التجارة كلية (9ستعالمات الهيئة العامة لال (0
 عين شمس

 المستخلص
مشكلة التدهور البيئى للطرق يؤدى إلى أضرار كبيرة تؤثر سلبًا على تقدم الدولة وبالتالى 
يتطلب األمر دفع تكاليف إلصالح هذه الطرق، وبالتالى يتحقق عائد من هذا اإلصالح متمثل 

ويصبح  ،حفى التخلص من أضرار هذا التدهور، وكذلك المنافع التى تعود من هذا اإلصال
إجراء دراسة تحليلية لتكاليف إصالح تدهور الطرق المصرية لتعظيم هو  الهدف من البحث

 البياناتباإلطالع على ، منهج الدراسة اإلستنباطىولتحقيق ذلك أستخدم  ،العائد للمجتمع
 عينةوكانت ، من الدراسة النظريةما تم التوصل إليه  تطبيقب منهج الدراسة التطبيقىو  وتحليلها
مستخدمى الطرق فى محافظة القاهرة األفراد  من فرد ٠1معلومات من عبارة عن  البحث

واألدوات المستخدمة هى اإلستبيان ، فى المؤسسات والهيئات المختصة بهذه الطرقالعاملين و 
 قصورووجود ، عدم كفاءة الطرق المتاحة حاليا بالطرق التقليدية وكانت من نتائج البحث هو

هذا البحث إثبات أنه يتحقق وقد تم فى  ،فى تلبية إحتياجات الحركة المروريةشبكة الطرق  فى
، مما يشجع الدولة على عملية إصالح الطرق، عائد ناتج عن دفع تكاليف إلصالح الطرق

ضرورة رفع كفاءة الطرق المتاحة حاليًا بما يتيح تلبية احتياجات الحركة ولذلك من التوصيات 
 األساليبضرورة اتباع و انفاق و او كبارى ألطرق بإضافة طرق جديدة توسيع شبكة او  المرورية

 .فى صيانة الطرق العلمية الحديثة
 

 المقدمة
ى تدهور الطرق نتيجة لهذا أدت الزيادة السكانية إلى الزحام الشديد وبالتالى أدت إل

يادة لى ز ، كما أن سوء التخطيط واإلهمال فى معظم القطاعات المرتبطة بالطرق أدى إالزحام
نادية حمدى ) ، وأدى ذلك بدوره إلى تزايد المشاكل المتعلقة بالطرقتدهور الطرق تدهورًا شديداً 

مثل مشكلة ضعف حركة المرور وكذلك مشكلة سوء تمهيد الطرق ومشكلة ( 9113 -صالح 
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، مما أدى إلى قونقص نظافة الطر  تلوث هواء الطرق نتيجة لعوادم السيارات وضعف اإلضاءة
، وهذا الضرر يمثل خسائر كبيرة يتحملها المجتمع المجتمعدة الضرر الذى يعانى منه زيا

ولقد . مما يعوق عملية التنمية والتقدم نتيجة لهذا التدهور الذى يؤثر على كل مظاهر الحياة
قط بل ، وهى ليست معوقة فى الحاضر فشكلة تعوق سير العمليات الحياتيةأصبحت هذه الم
ويتطلب األمر العمل على . مستقبليًا، حتى أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة قد يمتد تأثيرها

وهذا التدهور . تصورات لحل المشاكل المتعلقة بهاالتحديد الدقيق لهذه الظاهرة ووضع خطط و 
، د، فيعمل على إهدار فى المال والوقت والجهله عواقب وخيمة، فهو يؤدى إلى أضرار عديدة

تقرير ) ة، مثل زيادة األمراض الصدرية الناتجة عن تلوث الهواءكما أنه يؤدى إلى مخاطر كبير 
رق وماينتج عنه من ضحايا بعوادم السيارات وحوادث الط (9101-حالة البيئة فى مصر

ر وتضحيات كبيرة يتحملها ، وللتخلص من هذا التدهور وما ينتج عنه من خسائومصابين
ن الح هذا التدهور يحتاج األمر إلى أ، ينبغى إصالح هذا التدهور، ولكى يمكن إصالمجتمع

، وقبل اإلقدام على دفع هذه التكاليف يجب دراسة جدواها تقوم الدولة بصرف تكاليف كثيرة
دراسة وتحليل التكلفة  عن طريقشروع يتم دراسة جدواه اإلقتصادية،اإلقتصادية، فى صورة م

الرصف يعمل  من حيث تدهورفى سوء حالة الطرق  والتدهور البيئى للطرق المتمثل. والعائد
على تدهور السيارات وسوء حالتها وبالتالى تحتاج إلى صيانة فيتكلف األفراد دفع تكاليف 

، وكذلك ضعف المرور يعمل على تأخر وصول ة سياراتهم وشراء قطع غيار جديدةصيان
عمل ، كما أن نقص التشجير فى الطرق الذى يماألفراد إلى أعمالهم ويعوق تحقيق متطلباته

 األكسجين الهامة فى عملية التنفسعلى تنقية الهواء ـــ لما للتشجير من أهمية فى إخراج مادة 
حة العامة وخاصة وبالتالى تدهور الص بعوادم السيارات ـــ يؤدى إلى زيادة تلوث الهواء

، واإلهمال فى زيادة نسبة الحوادث ، وكذلك نقص اإلضاءة يعمل علىاألمراض الصدرية
لطرق يعمل على إنتشار الميكروبات والحشرات وكذلك الحيوانات الضالة نظافة ا
تالى يؤدى ذلك إلى زيادة وبال (0222–فارعة حسن محمد -أحمد حسين اللقانى)والقوارض
يتضح من هذا أن المجتمع يدفع تضحيات وتكاليف باهظة نتيجة لتدهور الطرق . األمراض

لتكاليف يتطلب األمر دفع تكاليف أخرى هى وسوء حالتها وللتخلص من هذه التضحيات وا
، بكثير من هذه التضحيات والتكاليفتكاليف إصالح هذه الطرق والتى قد تكون أقل 
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فالتضحيات والتكاليف التى يتحملها المجتمع نتيجة لعدم إصالح الطريق او التأخر فى القيام 
لذلك يجب أن تقوم الدولة  ،يقإلصالح هذا الطر  بصيانته تفوق التكاليف التى يتحملها المجتمع

. لمجتمع مكاسب نتيجة لهذا اإلصالحدون تأخر بعملية صيانة الطريق وبالتالى يحقق ا
والمكاسب التى سوف يحققها المجتمع نتيجة إلصالح الطرق تتمثل فى التخلص من الخسائر 

خالل من  والتكاليف التى يدفعها المجتمع كما أنها تعمل على تعظيم فى المكاسب والعائد
ة لمستخدمى الطرق لتحقيق ، وبالتالى السرعة فى الوصول بالنسباإلرتقاء بمستوى أداء الطرق

، ومن ثم يعمل ذلك على تحقيق تقدم يؤدى إلى تنمية فى المجتمع على المدى القريب أهدافهم
 .لمرغوبةصلة وتحقيق الرفاهية اوالبعيد اى تتحقق التنمية المستمرة المتوا

 

 ثحمشكلة الب
ستطالعية ايمكن التعرف عليه كدراسة و لطرق البيئى لالتدهور تتمثل مشكلة البحث فى 

بالنظر إلى سوء حالة الطرق كما أننا نعانى منه يوميًا فى أثناء جلب إحتياجات المطالب 
من سوء تمهيد الطرق وكثرة المطبات ينتج عنه كثرة حوادث السيارات وبالتالى زيادة  ،اليومية

أالف نسمة 01/حادثة0.9: 9102حيث بلغ معدل حوادث السيارات عام ، والمصابينالضحايا 
ونقص فى ، (9102 -الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء )مركبة 0111/حادثة0.0و

وضعف فى إضاءة ، سيولة المرور مما يؤدى إلى التأخر فى وصول األفراد إلى أهدافهم
وكذلك نقص التشجير مما يؤدى إلى زيادة ، والسرقات الطرق ينتج عنه زيادة نسبة الحوادث

ينتج عنه  -لما للتشجير من أهمية فى عملية تنقية الهواء  -تلوث الهواء بعوادم السيارات 
من السكان عام %  21ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن نحو  الصدريةزيادة األمراض 

باإلضافة إلى ،  BBC -NEWS -(2016) الرئتين ىتعرضوا لجسيمات عالقة ف 9102
وهذا ، نقص نظافة الطرق مما يؤدى إلى إنتشار الحشرات والقوارض وبالتالى زيادة األمراض

التدهور البيئى فى الطرق يمثل تكاليف تتحملها الدولة ينتج عنه إعاقة لعملية التقدم لذلك يجب 
أقل بكثير من هذه  على الدولة دفع تكاليف أخرى هى تكاليف إصالح الطرق والتى قد تكون

التكاليف وبالتالى يمكن التخلص من أضرار هذه التكاليف وأيضًا تحقيق مكاسب مثل السرعة 
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وبالتالى تحقيق تعظيم العائد الناتج من عملية إصالح الطرق ، فى وصول األفراد إلى أهدافهم
قيق التنمية فيساعدالدولة على تحقيق التنمية المرجوة على المستوى القريب والبعيد اى تح

 . المتواصلة
 :يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل صياغة األسئلة التاليةو 
 ؟ إلى حدوث تدهور فى الطرق المصريةالمسببات التى تؤدى  إمكانيةما  -0
 ؟ار التدهور البيئى للطرق المصريةمعرفة أضر  إمكانيةما  -9
 ؟ة إلصالح هذه الطرقتتحملها الدولقياس التكاليف التى يمكن أن  إمكانيةما  -3
 ؟تم معالجة التدهور للطرق المصريةعائد يمكن تحقيقه إذا  ما مدى وجود -2
 

 أهداف البحث  
ق يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى إجراء دراسة تحليلية لتكاليف إصالح تدهور الطر 

 :لتاليةمن خالل األهداف الفرعية اويمكن تحقيق هذا الهدف  ،لتعظيم العائد للمجتمع المصرية
 .ر التدهور البيئى للطرق المصريةمعرفة أضرا( 0
 .إصالح التدهور فى الطرق المصريةقياس تكاليف ( 9
 .إصالح التدهور فى الطرق المصريةتحديد العائد الذى يتحقق للمجتمع نتيجة ( 3
 

 فروض البحث  
رق وتكاليف البيئى للط بين التدهور ذات داللة رتباط جوهريةاتوجد عالقة : الفرض األول

 اإلصالح للطرق
رالبيئى للطرق والعائد من  بين التدهو ذات داللةرتباط جوهرية اتوجد عالقة  :الفرض الثانى
 إصالح الطرق 
بين تكاليف إصالح الطرق والعائد من  ذات داللةرتباط جوهرية اعالقة  توجد: الفرض الثالث
 .إصالح الطرق
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 حدود البحث
 اإلصالح والعائد من هذا اإلصالحلتدهور البيئى للطرق وتكاليف دراسة ا: حدود موضوعية( أ

 إجراء الدراسة فى فترة البحث: حدود زمنية( ب
 صر البحث على الطرق المصرية فقط يقت: حدود مكانية ( ج

 

 منهج البحث

نتقاء وعرض وا  ، تم اإلطالع على الدراسات السابقة :منهج الدراسة اإلستنباطى: أولا 
عن طريق وتحليلها، بتكاليف صيانة الطرق والخاصة( األولية والثانوية) معلوماتالبيانات وال

، وذلك من خالل تكاليف اإلصالح والعائد منهاو  اسة المكتبية ودراسة تدهور الطرقالدر 
 .اإلستعانة بالكتب والمراجع العلمية والتقارير والنشرات والدوريات

م أسلوب الدراسة العملية للبحث من خالل ستخدااتم : منهج الدراسة التطبيقى: انياا ث
إستخدام عمليات حسابية و جمع البيانات الالزمة ألغراض البحث باإلضافة إلى تطبيق 

 .اإلطار الذى تم التوصل إليه من الدراسة النظرية
 

 أهمية البحث
 تتمثل األهمية العلمية للبحث فى دراسة وتحليل تدهور الطرق: األهمية العلمية للبحث( أ

وتكاليف إصالحها وناتج هذا اإلصالح لمحاولة إبراز حجم كاًل من هذه التكاليف التى 
هتمام الدولة بإصالح الطرق، األمر ا، و ار العائد الناتج عن اإلصالحتتحملها الدولة ومقد

تعظيم هذا العائد من ضرار الناتجة عن هذا التدهور، و الذى يعمل على الحد من األ
 .معمنظور الدولة والمجت

تكمن أهمية البحث العملية فى أنه فى حالة تحفيز الدولة : األهمية العملية للبحث( ب
على سرعة إصالح تدهور الطرق فإن ذلك يعمل على القضاء على أضرار هذا التدهور، 

، مما يؤدى إلى تقدم على تحقيق الجودة المطلوبة للطرقوباإلضافة إلى ذلك فإنه يعمل 
 .دولة وسرعة تنميتهاال
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 مصطلحات البحث
فراد او إدراك ذاتى بأن هناك عددًا من األ هو شعور (9103 –بوال كامل )  :اإلزدحام( 2

، وهو المشقة التى يشعر بها الفرد عندما تصبح الكثافة فى مساحة محددة ال تتسع لهم
 ." العددية كبيرة 

مشاه او  –ق ستعملى الطريهى عدم قدرة م (9103 – خالد مصطفى): مشكلة المرور( 1
، وبأقل جهد وتكلفة ل من مكان ألخر بالسرعة المناسبةعلى اإلنتقا –و ركاب أسائقين 
و دون التعرض لمخاطر الحوادث وتلوث البيئة أحقيق مصالحهم ومتطلباتهم اليومية، بغية ت

 .قتصاد الوطنى فى مجاالت متعددةمما يعود بضرر بالغ على اإل
البيئية التى تهدد حياة  هو أحد المظاهر (9112 -نورنيفين أ ) :التدهور البيئى( 3

، فإذا كان التلوث يعنى ظهور مواد او ميكروبات تلحق األذى باإلنسان وتسبب اإلنسان
، هوم التدهور أعم وأشمل من التلوثخلاًل فى التوازن الطبيعى بين الكائنات الحية فإن مف

دام واإلستنزاف والنضوب الذى يلحق ستخى التلوث إلى جانب سوء االحيث أن التدهور يعن
  ."بالموارد الطبيعية 

هى تكاليف صيانة الطرق  (0221 – صالح حسن) :تكاليف إصالح تدهور الطرق( 4
القيمة النقدية بالجنيهات لكل ما يصرف من أجل المحافظة على الطريق بحالة " وهى 

، أما إذا كانت من أجله أوال ة ال تزيد عما أنشئ، وبدرجمنه كافية ألداء الخدمة المطلوبة
ستثمارية اصروفات ، فإنها تعتبر مت بقصد زيادة الخدمة أكثر من ذلكهذه المصروفا

، تتضمن إصالح كل ما يتلف بالطريق تكاليف الصيانة وعلى ذلك فإن ،إضافية للتحسين
يجار معدات ،ذلك من أجور عمال وما يدخل فى  ."، وأثمان مواد ووقود وا 

األثار المترتبة على برامج الرقابة " هو (9100 - عبد العليم صبحى) :بيئىالعائد ال( 5
على عناصر التلوث وهل تم إعادة التوازن للنظام البيئى بما يؤدى إلى حماية الموارد 

وهو الذى يحقق أقل  ،اعية فيما يعرف بإستدامة التنميةوالرخاء اإلقتصادى والعدالة اإلجتم
 ."ادة معدالت التنمية بالدولةمع زيأضرار ممكنة للبيئة 
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 الدراسات السابقة
 :بعنوان: ,et al . ,  Srinivas 2009  :دراسة -2
 (Community, Environment and Disaster Risk Management) 

وقد تطرقت هذه الدراسة إلى أن المدن والمناطق الحضرية لغالبية البشر تتعرض للعديد 
وتؤدى إلى تفاقم مخاطر الجوانب الطبيعية والجوانب اإلقتصادية  ، من المشاكل البيئية العالمية

 .ستهالك المواردالحياة الحضرية و واإلجتماعية المختلفة وأنماط ا
 ,Roge and Pebayle :    2009 :دراسة -1

 Deterioration of the useful visual field with ageing during ): بعنوان

simulated driving in traffic and its possible consequences 

for road safety).  
أوضحت أن المجال  أنها ونتج عنها، الدراسة إلى دراسة تدهور الطريق تهدف هذه

سنًا وسرعة  ة كوظيفة للقائدالكبيرالبصرى يتدهور فى حالة كثافة مرورالطريق والعمل بالقياد
السيارة بشرط اإلستمرارية بحيث يؤدى رتابة القيادة كمهنة للسائق والعمر وسرعة السيارة وكثافة 
حركة المرور الذين تفاعلوا معًا إلى التأثير على المجال البصرى المفيد للقيادة،ويؤثر ذلك على 

 .السالمة أثناء السير فى الطريق
  Ibrahim,  : Hassan and  2011: ةدراس -3

 Improving the Long Term Performance of Asphalt): بعنوان

Pavement Mixes Using Modified Binder) 
ستبدال األسفلت بالمجاميع الجيدة فى مخاليط األسفلت اهداف الرئيسية لهذه الدراسة هى األ
ضافة إلى تعزيز الغالف األسفلتى المتدهور مستخدمًا ، إاإلطارات المطاطيةستخدام مخلفات بإ

 .البولى إيثيلين
 :. Zouch, et al   : 2012دراسة -4

 )  .(Optimizing road milling and resurfacing actions: بعنوان
الهدف من هذه الدراسة هو تقليل تكاليف صيانة الطرق حيث أن نهج الصيانة المثلى 

ومن نتائج الدراسة أنه لكى يتم الوصول . حل مشكلة تحطم رصف الطريقللطريق قد تطور ل

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753509000708
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753509000708
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753509000708
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إلى سياسة صيانة مثلى تقلل تكلفة الصيانة المخفضة الكلية فإن صيانة الطريق تتكون من 
 . إضافة طبقة أسفلت جديدة

 : 1122 –عيسوى  : دراسة -5
تدهور البيئة الصناعية فى نموذج مقترح لقياس اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية ل: ) بعنوان

 ( مصر لتحقيق التنمية المستدامة
، وقياس أسباب التدهور عامة وفى مصر خاصةتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على 

ومن نتائج الدراسة أنه تبين وجود . واإلجتماعية على البيئة الصناعيةتأثير األثار اإلقتصادية 
ل تكلفة التدهور البيئى بمعامإلقتصادية واإلجتماعية و عالقة جوهرية بين كل من األثار ا

وعدم وجود برامج للصيانة تتميز بالفعالية والكفاءة فى  ،رتباط قوى مع البيئة الصناعيةا
 .التطبيق

 :et al ., Moretti , 2016  : دراسة -2
),maintenance   Management of road tunnels: Construction: بعنوان

and lighting costs).  

هدف هذه الدراسة إلى تحليل تكاليف دورة الحياة، والذى يوضح تكاليف البناء والصيانة ت
ادة النوع الهام للمونتج عن هذه الدراسة تحديد . وتكاليف اإلضاءة الالزمة لنفق طريق سريع

دار  .المستخدمة فى رصف سطح الطريق ة وتوصى هذه الدراسة بأهمية التخطيط للبناء وا 
 .األرخص وأقل تكلفةالتكاليف وذلك إلختيار البديل 

  : Krishnamoorthy, et al . , 2016 7-  دراسة :  
 Repair of Deteriorating Pavement Using Recycle Concrete): بعنوان

Materials). 

تطوير المواد الملموسة خفض التكاليف وتحسين األداء من خالل تهدف هذه الدراسة إلى 
تتكون من بورتالند األسمنت والرمل النهرى النظيف )القياسية المستخدمة فى رصف الطريق 

اعية مثل اإلطارات ملموسة معاد تدويرها من النفايات الصن مع مواد( والماء والركام الخشن 
المطاطية الممزقة والزجاجات البالستيكية المطحونة وتستخدم كبديل للركام الخشن والرمل 

 .النهرى النظيف فى مزيج الخرسانة المستخدمة فى رصف الطرق
  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0886779815301905
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0886779815301905
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 :  , et al ., Javier( (2017 :  دراسة -8
)treetS and Morphology Urban Between Relationship The  :بعنوان

 Spanish sized-Medium from EvidenceCosts: Operating Lighting

)Cities 

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة  تغطية بعض أوجه القصور القائمة من خالل تحليل تأثير 
كثافة السكن والطول النسبي ومساحة الشوارع على )الحضرية الرئيسية ثالثة من المتغيرات 

 .وتكلفة تشغيل وصيانة البنية التحتية إلنارة الشوارع( مجموع األراضي المتقدمة
 

 لبحثل اإلطار النظرى
 فوق األرض لمرور( منشأت هندسية ) تعرف الطرق على أنها هى عبارة عن ممرات  :الطرق

وقد تقسم ( 9100–سميرعمار) .حيوانات ونقل البضائع من مكان إلى أخرالعربات والمشاة وال
أسفلتية، مثل  –مرصوفة ( أ  (9112 -محمدجالل): من حيث طبيعة الرصف إلىالطرق 

طرق ، مثل الحصوية(ج .، مثل رصف رصيف الشارعخرسانية–مرصوفة( ب. رصف الشارع 
 .ق غير المرصوفة وطبيعتها ترابيةر مثل الط، ترابية( د .غير المرصوفة وطبيعتها حصوية

طرق و  رئيسيةطرق ( 9100-رسميرعما) :إلى ةوظيفال من حيث الطرق فيتصنويتم 
 المرور حركة حسبأيضًا  مصر في الطرق تصنفوقد  .محليةطرق ثانوية و  تجميعية

 درجة طرق و ثانية درجة طرق و أولى درجة طرقو  مزدوجة طرق  :(9100-رسميرعما)إلى
( 910٠ –أسامة فتحى)  :ى للطرق على عاتق الجهات التاليةقع مسئولية التدهور البيئوت .ثالثة

ويرى الباحثون أن التدهور البيئى  المحليات -وزارة اإلسكان والتعميروزارة النقل والمواصالت و 
التدهور  ابسبأ منو  المجتمع بأكملهالدولة فى المقام األول ثم على للطرق يقع على عاتق 

قصور شبكة الطرق فى تلبية إحتياجات الحركة :  (9103 -خالد مصطفى) لطرقالبيئى ل
وجود  و ندرة أماكن إنتظار السياراتو زيادة أعداد المركبات المرخصة بكافة أنواعها و  المرورية

 :ف أضرار التدهور البيئى للطرق إلىيتصنويرى الباحثون أنه يمكن  .زيادة فى عدد األكشاك
خسائر و  نفسية خسائرو  فى الجهد اوالصحة خسائرو  فى الوقت خسائرو  ةمادي اوخسائر أضرار
 طريقة القياس النقدى -0 :هذه األضرار يوجد عدة طرق هىتحديد طرق قياس ولبشرية 

http://link.springer.com/article/10.1007/s12061-016-9187-1
http://link.springer.com/article/10.1007/s12061-016-9187-1
http://link.springer.com/article/10.1007/s12061-016-9187-1
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 وهو :ىكمطريقة القياس ال -9 .المحاسبة المالية على أسعار التبادل ىيعتمد القياس ف :فيهاو 
تعتمد هذه : طريقة القياس الوصفى -3 .بقا لقواعد محددةتعيين إعداد لألشياء أو األحداث ط

 –مطاوع السعيد)  .معينعلى التوصيف اإلنشائى لخصائص أو مظاهر حدث الطريقة 
 اإلختناقات المروريةكثرة الحفر والمطبات و  :البيئى للطرق التدهورومن مظاهر  .(9112

همال النظافةو  ضعف اإلضاءةو  نقص التشجيرو  تلوث الهواءو  وللحد من  .الضوضاءو  ا 
التدهور البيئى للطرق يتطلب األمر صيانة الطرق عن طريق مجموعة من األساليب ويمكن 

الصيانة و  الصيانة المتكررةو  (9112_ محمد جالل) الصيانة الروتينيةتقسيم هذه األساليب إلى 
ساب وتتكون عملية صيانة الطريق من عدة مراحل لح. (9112 –غريب هملت ) الدورية
 .صيانة ألعمال بحاجة ىالت الطريق مقاطع تعيين -0 :(9100- رسميرعما)هى  تكاليفها

 تكلفة تقدير -3 .مقطع لكل الالزمة الصيانة أعمال وكميات أنواع وتحديد تعريف -9
 التراكمية اإلجمالية التكلفة حساب -2 .الطريق مقاطع من مقطع لكل الصيانة نشاطات
 .تصنيف تكاليف الصيانةيمكن و  .الصيانة لنشاطات

       :أيضًا إلىكما يمكن تقسيمها . تكاليف الصيانة المتغيرةو تكاليف الصيانة الثابتة  :إلى
تكاليف إدارية ( جتكاليف األجور ( تكاليف المواد ب( أ: وتتكون من: تكاليف مباشرة( 0

تم إنفاقها ى يالتكاليف التوتمثل  :(0221 –طلعت الدمرداش) مباشرة اليف غيرتك( 9 .مباشرة
 .محدد وال ترتبط مباشرة بطريق

 الدراسة الميدانية
فى  المستخدمة ستخدم الباحثون قائمة اإلستقصاء كأحد األدوات الهامةا: أدوات الدراسة

قوائم لإلستبيان كل قائمة تحتوى على أسئلة خاصة بأحد متغيرات البحث  3ستخدم اف، الدراسة
فرد  ٠1صحة هذه الفروض وهذه األسئلة موجهة إلى المأخوذة من فروض البحث للتأكد من

 . مأخوذين كعينة من مجتمع الدراسة لإلجابة عليها
للطرق وتكاليف إصالح  ىالتدهور البيئ: ض البحث تكون هىتبعًا لفرو  :متغيرات الدراسة

 .والعائد من إصالح الطرق الطرق
 . والجيزة سكندريةواإل لقاهرةالطرق با ومستخدمى بالطرق يشمل العاملين :مجتمع الدراسة
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 .فردًا منشأة من مجتمع الدراسة ٠1شتملت عينة الدراسة على  إ: عينة الدراسة
الناتجة عن قائمة بإدخال البيانات  ونقام الباحث: التحليل اإلحصائى المستخدم

، حيث تناول التحليل SPSS 24ستخدم البرنامج اإلحصائى ا  للحاسب اآللى، و اإلستقصاء 
فرد أخرجت ثالث  ٠1البيانات التى أخذت من و . صائى للبيانات إلختبار فروض البحثاإلح

 :جداول كل جدول خاص بأحد متغيرات البحث متمثل فى شكل سؤال واألسئلة والجداول هى 
 ما يتعلق بأسباب التدهور البيئى برجاء تحديد مدى موافقتك على ما يلى بخصوص -2س 

 .للطرق من وجهة نظرك 
 :(2)ول رقم جد

رقم 
العبار 
 ة

موافق  العبارة
 غير محايد موافق بشدة

 موافق
موافق  غير

 المجموع بشدة

قصور شبكة الطرق فى تلبية  0
 ٠1-  ٠-  1 2٠ إحتياجات الحركة المرورية

عدم تناسب شبكة الطرق مع  9
 ٠1-  ٠ 1 ٠ 21 أحجام المرور الحالية

عدم كفاءة الطرق المتاحة  3
 ٠1-  ٠-  2 22 حالياً 

2 
عدم تناسب المحاور 

المحاور الطولية  العرضيةمع
 او العكس

39 1 01 01  -٠1 

زيادة أعداد المركبات  5
 ٠1- -  2 1 25 المرخصة بكافة أنواعها

ندرة أماكن إنتظار السيارات  ٠
 ٠1 2 1 5 5 31 فى كافة األماكن

2 
وجود زيادة فى عدد األكشاك 
 التى يتم إقامتها على

شغاالت ورش األرصفة  وا 
 السيارات

55 5  - - -٠1 

1 
ممرات للدرجات  عدم وجود

وضيق األرصفةأمام 
 حركةالمشاه

91 01 9 05 5 ٠1 
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علق بتكاليف الطرق من برجاء تحديد مدى موافقتك على ما يلى بخصوص ما يت -1س 
 وجهة نظرك
 :(1)جدول رقم 

رقم 
العبار 
 ة

موافق  العبارة
 غير محايد موافق بشدة

 فقموا
 غير

موافق 
 بشدة

 المجموع

0 
 :تكاليف الصيانة الروتينية وتشمل( ا

التى تظهر فى  التعرف على العيوب
 سطح الطريق

9 5 5 1 21 ٠1 

 ٠1 22 01 ٠- -  إصالح العالمات المرورية 9
 ٠1 25 01 ٠- -  إصالح الحواجز المعدنية الواقية 3
والحواجز المعدنية  تنظيف العالمات 2

 ٠1 25 01 ٠- -  ة والعواكس األرضية المضيئةالواقي
 ٠1 92 ٠ 2 ٠ 05 التحكم فى الحشائش 5
صيانة طمس أحرف الطريق وتجديد  ٠

 ٠1 25 01 5- -  العالمات المرورية
 ٠1 22 1 5- -  صيانة أعمدة اإلنارة وعمليات الكهرباء 2

1 
 :تكاليف الصيانة المتكررة وتشمل (ب

لتية والجزر تنظيف األسطح األسف
 الوسطية والجانبية واألكتاف والميول

 - -5 1 22 ٠1 

 ٠1 22 1 5- -  تجديد تخطيط الطريق 2
 ٠1 ٠1- - - -  إصالح الطبانات 01
ملئ الحفر وترقيع الطبقات األسفلتية  00

 ٠1 55-  5- -  وسد التشققات

تفريغ أوعية المخلفات الموجودة على  09
 ٠1 91 5 91 05-  الطريق

 ٠1 35 05 01- -  تنظيف إنهيار الجوانب على الطريق 03
معاينة وتفقد المنحدرات الجانبية  02

 ٠1 35 05 01- -  للقطعيات الصخرية
 ٠1 51 5 5- -  تنظيف شبكات تصريف السيول  05
الخفيفة لبعض أعمال الصيانة  0٠

 ٠1 32 1 2 5 2 الطريق األخرىعناصر 

02 
 :وتشملالصيانة الدورية  ( ج

 السطحيةةبالطبق تغطية
 (ترميم وتغطية بطبقة سطحية رقيقة ) 

5 2 2 1 32 ٠1 

ترميم وتغطية بطبقة )ترميم وتغطية  01
 ٠1 52 3- - -  (سطحية سميكة 

 ٠1 22 2 9 3 9 تقوية وتغطية 02
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للطرق  صالح البيئىاإلص العائد من برجاء تحديد مدى موافقتك على ما يلى بخصو  -3س
 .وجهة نظركمن 

 :(3)جدول رقم 
رقم 
موافق  العبارة العبارة

 غير محايد موافق بشدة
 موافق

غيرموافق 
 المجموع بشدة

تقليل تكاليف إصالح  0
 ٠1- -  3 2 53 المركبات 

اإليجابى على التأثير  9
 ٠1- -  2 3 53 صحة المواطنين

توفير الوقت  3
 ٠1- - -  5 55 للمواطنين 

تحسين التوتر  2
 ٠1- - -  ٠ 52 العصبى لألفراد 

تخفيض حوادث   5
 ٠1-  2 ٠ 5 21 السيارات 

تخفيض الخسائر  ٠
 ٠1- -  9 2 52 البشرية فى الحوادث 

المساهمة فى زيادة  2
 ٠1- -  3 2 53 التنمية 

 ٠1- - - -  ٠1 تحقيق سيولة المرور  1
ستقصاء ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة، إل قائمة بإعطاء رقم مسلسل لك ونقام الباحث

مشتماًل على رقم السؤال ورقم العبارة داخل السؤال فالرمز  Xبترميز العبارات بالرمز  واكما قام
X1_01 داخل السؤال ىيدل على السؤال األول والعبارة األول. 
بات المحتوى لمتغيرات ث، و ئى كأحد مقاييس صدق أداة الدراسةالصدق البنا تم قياسقد و 
يعطى هذا االستبيان نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعه أكثر من مرة تحت للتأكد من أن  الدراسة

لقياس مدى إعتمادية النتائج المتحصل عليها من العينة ومدى و  نفس الظروف والشروط
يمة هذا المقياس ، وتتراوح قستخدام معامل الثباتإبوذلك  إمكانية تعميمها على مجتمع الدراسة

ذا زاد هذ%011بين الصفر،  أمكن اإلعتماد على نتائج الدراسة، % ٠1المقياس عن  ا، وا 
 .وفيما يلى تطبيق هذا المقياس على أبعاد الدراسة
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 :(4)جدول رقم 
معامل الثبات  عدد العبارات األسئلة

Alfa 
معامل 
 )*(الصدق 

 1.292 1.1٠1 1 أسباب التدهور البيئي للطرق
 1.2٠9 1.295 2 روتينيةتكاليف الصيانة ال

 1.220 1.115 2 تكاليف الصيانة المتكررة
 1.123 1.222 3 تكاليف الصيانة الدورية
 1.291 1.1٠9 1 العائد من إصالح الطرق

  .ىلمعامل الثبات، ويقصد به الصدق البنائ ىمعامل الصدق هو الجذر التربيع)*(  
( 1.295، 1،222)قد تراوحت بين  قيمة ألفا( معامل الثبات)أن يتضح من الجدول 

حيث تراوح بين  انعكس بدوره على معامل الصدق ىعلى محاور قائمة االستقصاء، والذ
(1.123 ،1.2٠9 .) 

مكانية تعميم ن ك إلى ثبات استجابات عينة البحث،نخلص من ذل تائج الدراسة على وا 
 .مجتمع الدراسة

 :ختبار فروض الدراسةا
 : األول الفرض ختبارا
 ىالبيئ التدهورالبسيط بين  ىنحدار الخطرتباط واإلبار هذا الفرض تم إجراء تحليل اإلختوإل
 :ىوجاءت النتائج كما يل وتكاليف إصالح الطرق لطرقل

 التدهور البيئي للطرق وتكاليف إصالح الطرقنتائج االنحدار البسيط بين  (:5)جدول رقم 
 صالح الطرقتكاليف إ X2: المتغير التابع 

 التدهور البيئي للطرق X1: المتغير المستقل
F 

 المحسوبة
مستوى 
 Tقيمة قيمة المعامل R square R المعنوية

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

02.3 1.111 1.95 1.511 α= 1.211 9.003 1.132 
β= 1.991 2.312 1.111 

 :ىيتضح من الجدول ما يل
التدهور البيئي " X1عالقة طردية ذات داللة معنوية بين نحدار وجود  أظهرت نتائج اإل -

بمستوى معنوية  F=03.3، حيث بلغت قيمة "تكاليف إصالح الطرق" X2، وبين "للطرق
التدهور البيئي ، أي أن 1.10مما يعني معنوية العالقة عند مستوى معنوية  1.111
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 التدهور البيئي للطرقد يؤثر طرديًا على تكاليف إصالح الطرق، أي أنه كلما زا للطرق
كلما زادت تكاليف اإلصالح، ألنه كلما زاد التدهور البيئي للطرق كلما احتاج ذلك إلى 

 . إصالحات عالجية كثيرة، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف
 :بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالي -

X2 =0.488+0.288*X1+ ε 
 :حيث
X2  تكاليف إصالح الطرق 
X1 التدهور البيئي للطرق 

ε ىالخطأ العشوائ 
 ختبار معنوية المتغير المستقلإ

، بمستوى T =2.312حيث بلغت قيمة  T testيتضح معنوية المستقل وذلك من اختبار 
 β، ويتضح من قيمة 1.10مما يؤكد معنوية العالقة عند مستوى معنوية  1.111معنوية 

 بدرجة واحدة ىالتدهور البيئتشير إلى قوة أو درجة التأثير، أى أنه كلما زاد  ىتوال( 1.991)
 .درجة( 1.991)يتبعها زيادة فى تكاليف إصالح الطرق بمقدار 

 Rوذلك كما يتضح من قيمة % 95بلغت القدرة التفسيرية للنموذج  :القدرة التفسيرية للنموذج

square  المتغير التابع يشرحها المتغير المستقل من التغيرات التي تحدث في% 95أي أن. 
 .نخلص من ذلك إلى قبول الفرض األول

 :الثانى ختبار الفرضا
 Simpleالبسيط  ىء تحليل االرتباط واالنحدار الخطختبار هذا الفرض تم إجراوإل

Regression  ىوجاءت النتائج كما يل والعائد من إصالح الطرق طرقلل ىالتدهور البيئبين: 
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 التدهور البيئي للطرق والعائد من إصالح الطرقنحدار البسيط بين نتائج اال (:2)جدول رقم 
 العائد من إصالح الطرق X3: ير التابعالمتغ 

 التدهور البيئي للطرق X1: المتغير المستقل
F 

 المحسوبة
مستوى 
 Tقيمة قيمة المعامل R square R المعنوية

 مستوى المعنوية المحسوبة

90.1 1.111 1.922 1.593 α= 2.22٠ 5.922 1.111 
β= -1.10٠ -2.٠23 1.111 

 :ىيتضح من الجدول ما يل
التدهور البيئي " X1أظهرت نتائج اال نحدار وجود عالقة عكسية ذات داللة معنوية بين  -

بمستوى   F=90.1، حيث بلغت قيمة "العائد من إصالح الطرق" X3، وبين "للطرق
التدهور ، أي أن 1.10معنوية العالقة عند مستوى معنوية  مما يعني 1.111معنوية 

ألن زيادة التدهور البيئى ينتج سيًا على العائد من إصالح الطرق،يؤثر عك البيئي للطرق
 .عنه العديد من الخسائر التى تحد من العائد

 :بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالى -
X3 =4.796-0.016*X1+ ε 

 :حيث
X3  العائد من إصالح الطرق 
X1 التدهور البيئي للطرق 

ε الخطأ العشوائى 
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حيث  T testيتضح معنوية المستقل وذلك من اختبار : ختبار معنوية المتغير المستقلا
مما يؤكد معنوية العالقة عند مستوى  1.111بمستوى معنوية  ٠23.T =-2بلغت قيمة 

والتى تشير إلى قوة أو ( 1.10٠-)  βح من قيمة معامل االنحدار ، ويتض1.10معنوية 
يتبعها نقص فى العائد من  التدهور البيئى بدرجة واحدةدرجة التأثير، أى أنه كلما زاد 

  .درجة( 1.10٠-)إصالح الطرق بمقدار 
ة وذلك كما يتضح من قيم% 92.2بلغت القدرة التفسيرية للنموذج  :القدرة التفسيرية للنموذج

R square  من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع يشرحها المتغير % 92.2أى أن
 .المستقل

 .ىخلص من ذلك إلى قبول الفرض الثانن
ختبار هذا الفرض تم إجراء تحليل االرتباط واالنحدار الخطى وإل: الثالث ختبار الفرضإ

، ائد من إصالح الطرقوالع ،طرقلتكاليف إصالح لبين  Simple Regressionالبسيط 
 :ىوجاءت النتائج كما يل

 تكاليف إصالح للطرق والعائد من إصالح الطرقنتائج االنحدار البسيط بين  (:7)جدول رقم 
 العائد من إصالح الطرق X3: المتغير التابع 

 تكاليف إصالح للطرق X2: المتغير المستقل
F 

 المحسوبة
مستوى 
 Tقيمة لقيمة المعام R square R المعنوية

 المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

02.122 1.111 1.992 1.222 α= 2.٠2٠ 2.٠31 1.111 
β= 1.133 2.091 1.111 

 :يتضح من الجدول ما يلى
تكاليف إصالح " X2أظهرت نتائج االنحدار وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية بين  -

بمستوى  F=02.122قيمة  ، حيث بلغت"العائد من إصالح الطرق" X3، وبين "للطرق
تكاليف ، أي أن 1.10مما يعني معنوية العالقة عند مستوى معنوية  1.111معنوية 

يؤثر طرديًا على العائد من إصالح الطرق، ألن زيادة تكاليف إصالح  إصالح للطرق
الطرق يؤدي إلى الحد من تدهور الطرق، وبالتالي الحد من الخسائر التي تنتج عنه، مما 

 .زيادة العائديتبعه 
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 :بعد تقدير معالم نموذج االنحدار يمكن صياغة معادلة االنحدار بالشكل التالي -
X3 =4.676-0.033*X1+ ε 

 :حيث
X3  العائد من إصالح الطرق 
X1 تكاليف إصالح للطرق 

ε الخطأ العشوائى 
 حيث T testيتضح معنوية المستقل وذلك من اختبار : ختبار معنوية المتغير المستقلا

مما يؤكد معنوية العالقة عند مستوى  1.110بمستوى معنوية  T =2.091بلغت قيمة 
والتي تشير إلى قوة أو درجة β  (1.133 )، ويتضح من قيمة معامل االنحدار 1.10معنوية 

يتبعها نقص في العائد من إصالح  تكاليف إصالح بدرجة واحدةالتأثير، أي أنه كلما زاد 
 .رجةد( 1.133)الطرق بمقدار 

وذلك كما يتضح من قيمة % 99.2بلغت القدرة التفسيرية للنموذج : القدرة التفسيرية للنموذج
R square  من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع يشرحها المتغير % 99.2أي أن

 .المستقل
 .نخلص من ذلك إلى قبول الفرض الثالث

 

 نتائجال
 جوهرية بين التدهور البيئي للطرق وتكاليف  توجد عالقة ارتباط: "تم قبول الفرض األول

بين التدهور البيئي ، حيث وجدت عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة "اإلصالح للطرق
، فكلما زاد التدهور البيئي، كلما 1.5للطرق، وتكاليف اإلصالح، حيث بلغ معامل االرتباط 

 .احتاج ذلك إلى زيادة في تكاليف اإلصالح
 

  توجد عالقة ارتباط جوهرية بين التدهور البيئي للطرق والعائد من : " ض الثانىتم قبول الفر
بين التدهور البيئي ، حيث وجدت عالقة ارتباط ذات داللة معنوية سالبة "إصالح الطرق

 للطرق
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   ألن التدهور البيئي ينتج 1.593والعائد من إصالح الطرق، حيث بلغ معامل االرتباط ،
  .ر التي تحد من العائدعنه العديد من الخسائ

 توجد عالقة ارتباط جوهرية بين تكاليف إصالح الطرق والعائد : "تم قبول الفرض الثالث
بين تكاليف ، حيث وجدت عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة من إصالح الطرق

زيادة ، ألن 1.222إصالح الطرق، والعائد من إصالح الطرق، حيث بلغ معامل االرتباط 
 ىق، وبالتالى الحد من الخسائر التليف إصالح الطرق يؤدي إلى الحد من تدهور الطر تكا

  .تنتج عنه، مما يتبعه زيادة العائد
 .فروض البحث الثالثة من تحقق م التي وبذلك

 
 التوصيات

 :ىباآلت ونالباحث ىيوص الدراسة الميدانية نتائج ضوء ىف
 ىاب التبمعالجة األسب ونالباحث ىلها، يوص ىالحد من التدهور البيئللحفاظ على الطرق و 

 :ىإلى التدهور كما يل ىتؤد
زيادة فى عدد األكشاك التى يتم إقامتها على األرصفة واإلشغاالت  أظهرت الدراسة وجود -0

، لذا يوصى بضرورة إزالة إشغاالت الطرق، وتخصيص أماكن السيارات التى تحدثها ورش
 .للورش وأكشاك الخدمات

من المركبات المرخصة بكافة أنواعها، وذلك بتحسين مستوى وسائل النقل  ضرورة الحد -9
، حيث أنها تعتبر البديل (إلخ... أتوبيسات عامة، مترو أنفاق، )العامة بكافة أنواعها 

 .المناسب للسيارات الخاصة
ضرورة رفع كفاءة الطرق المتاحة حاليًا بما يتيح تلبية احتياجات الحركة المرورية عن  -3

 :طريق
نفاق بما يستوعب أحجام المرور أاو كبارى او توسيع شبكة الطرق بإضافة طرق جديدة  -

 .الحالية

 .كافة األماكن ىنتظار السيارات فإزيادة أماكن  -
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 .للدراجات وحركة المشاهمالئمة ضرورة إيجاد ممرات  -
المحاور الطولية  العلمية الحديثة لتخطيط المحاور العرضية مع األساليبتباع إضرورة  -2

عادة تخطيط شبكة المواصالت العامة بما يسمح باالستخدام األمثل للطرقوالعكس  .، وا 
الروتينية، والمتكررة، )أظهرت النتائج التدنى الشديد ألعمال صيانة الطرق بكافة أنواعها  -5

نة تباع األساليب القياسية والتكنولوجية الحديثة لصياإب ونلذا يوصى الباحث( ةوالدوري
 .الطرق

ن رفع كفاءة مهندسى الصيانة العاملين بالطرق بالتدريب المتخصص الذى يؤهلهم م -٠
 .قتراح أساليب تطوير ألعمال صيانة وتطوير الطرقا  تشخيص العيوب الخاصة بالطرق، و 

ستخدام األمثل للموارد فى بحوث العمليات لتحقيق اإل تباع األساليب العلميةإضرورة  -2
ج الصيانة فى الوقت المناسب، قبل أن يحدث مانة، بإجراء براالمتاحة ألعمال الصي
 .التدهور البيئى للطرق
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ABSTRACT 

The problem of environmental degradation of the roads leads to 

significant damage that negatively affects the progress of the state and 

therefore it is necessary to pay the cost of repairing these roads. 

Therefore, a return is achieved from this reform, which is to get rid of 

the damage of this deterioration and the benefits of this reform, and the 

target of the research becomes an analytical study of the costs of 

reforming the deterioration of Egyptian roads to maximize the return to 

society. To achieve this, the Extraction study method was used by view 

the data and its analysis and the applied study method by applying the 

theoretical study. The research sample consisted of 60 individuals, from 

used roads in Cairo Governorate and workers in the institutions and 

organization concerned with these roads, and tools used are the 

questionnaire in the traditional methods. The results of the research is 

the lack of efficiency of the roads currently available and the lack of 

road network in meeting the needs of traffic. And finish in this research 

Prove that there is a return from pay the cost of repairing roads, which 



 وآخرون حافظ فتحي رنين
 

 318 9102يونيه ، الثانيالجزء ربعون، واأل السادس المجلد

encourages the state on the road repair process. Therefore, it is 

necessary recommended to upgrade the efficiency of roads currently 

available to meet the needs of traffic and to expand the road network by 

adding new roads or bridges or tunnels and the need to follow modern 

scientific methods in maintaining the roads. 

 


