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 ملخص البحث:

في صناعة التشييدوأحد أهم قطاعات البنى التحتية في سورية، ولذلك فإن دراسة أساسية تبر مشاريع الطرق السريعة دعامة تع

حساسا  يؤثر على حركة النقل واالقتصاد وسالمة المسافرين وذلك من أجل إعطاء  عدُّ أمرا  لعوامل المؤثرة على مدة تنفيذها يا

جدوى تنفيذ الطريق واتخاذ  ة( يساعد بشكل رئيس في دراس)المراحل المبكرةتقدير مقبول للمدة في المراحل األولية للمشروع 

 .القرار في اعتماد المشروع أو العدول عنه

عوامل تأثيرا  على مدة تنفيذ الطرق وذلك من خالل التحقيق في أغلب العوامل المؤثرة إلى التوصل ألكثر ال يهدف البحث

 مقابلة الخبراء واالستشاريين في قطاع الطرق. قة ومناقشة تأثيرها المحلي عن طريقالمعتمدة في الدراسات الساب

 عشر عامال   السابقةوإحصاء أكثر خمسةسات حيث تم اعتماد المنهج التاريخي التحليلي، وذلك من خالل مراجعة األبحاث والدرا

من أجالختيار لعرض هذه العوامل على الخبير، ومن ثم تحليل نتائج المقابالت  المقابالتيحمل تأثيرا  على المدة، ثم إجراء 

 على مدة تنفيذ الطرق السريعة في سورية.العوامل المؤثرة 

على مدة تنفيذ الطرق السريعة في سورية وهي: كلفة الطريق المتوقعة، وقد توصل البحث إلى سبعة عوامٍل تحمل أعلى تأثيٍر 

موقع الطريق وطبوغرافية المنطقة، الطول الكلي للطريق، زمن إزالة العوائق، ظروف التربة، ظروف الطقس المتوقعة خالل 

 فترة التنفيذ، المنشآت الصناعية على الطريق.

المراحل ، العوامل المؤثرة، تقدير المدة، مشاريعلتشييد، الطرق السريعة، مدة المشاريع اإدارة المشاريع،  الكلمات المفتاحية:

 ، سوريةالمبكرة
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Studying the Factors Influencing implementation duration of the Highway projects in Syria 

Abstract: 

Highway projects are a mainstay in the construction industry and one of Syria's most critical 

infrastructure sectors. Therefore, studying the factors influencing their implementation duration is 

a sensitive matter that affects transport, the economy. Moreover, travelers' safety gives an 

acceptable estimate of the duration in the initial stages of the project (early stages) It mainly helps 

in studying the feasibility of implementing the road and deciding to approve and abandon it. 

The research aims to determine the most influencing factors on the duration of road 

implementation by investigating most of the influencing factors adopted in previous studies and 

discussing their local impact by meeting experts and consultants in the road sector . 

The historical and analytical approach was adopted by reviewing previous research and studies 

and counting the fifteen factors that affect the duration. Then, conducting interviews to present 

these factors to the expert and then analyzing the interviews' results to choose the factors 

affecting highways implementation duration in Syria. 

The research has shown seven factors that have the highest impact on the implementation 

duration of the Highway projects in Syria. The factors are these the following: expected Road 

costs, the location of the road / topography of the Area, total length of the road, time required to 

remove the obstacles, soil conditions, weather conditions expected while implementing the road, 

industrial facilities in the road. 

Key words: project management, building construction, highway, projects duration, influencing 

factors, estimating of duration, early stages, Syria 
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 المقدمة: 

يتسم العمل بمشاريع التشييد بمستوى  كبيٍر من عدم اليقين على أكثر من صعيد؛ ومن هنا تأتي جوهرية عملية التقدير وخاصةَ في 

الرئيسي إلدارة المشروع وهو: إكمال المشروع في مرحلة ما قبل التصميم )الفكرة( كونها تصب مباشرة  في تحقيق الهدف 

 .الوقت المحدد وضمن الموازنة المخطط لها وبالجودة المطلوبة

وعلى وجه مخّصص فإن تقدير مّدة المشروع هو تقدير المدة المعطاة من قبل المالك للمقاول لتنفيذ جميع بنود العقد لذلك تعتبر 

 .«TIME IS MONY»مفصلية لنجاح مشروع ما ألن الوقت هو المال تقديرات المدة الدقيقة والواقعية نقطة 

وبما أن مشاريع الطرق السريعة أحد أهم قطاعات البنى التحتية في سورية لذلك تعد عملية تقدير المدة في المراحل المبكرة من 

ل المؤثرة على مدة التنفيذ الحجر المشروع ناجعة جدا  للمساعدة في التوصل للقرار الصحيح حول جدوى المشروع، وتُعّد العوام

 المحلية هو المؤثرة األساس والشرط المشترك في جميع أبحاث تقدير المدة في مراحل المشروع المبكرة وإيجاد هذه العوامل

 .المقدم هدف البحث

 مشكلة البحث:

تبيّن من خالل االطالع  باالستعانة بالعوامل المؤثرة على المدة ة بشكل موثوق في المراحل المبكرةمن أهمية تقدير المدّ  بالرغم

على الواقع المحلي في مجال تنفيذ الطرق أن األدوات المستخدمة للتقدير تقتصر على الخبرات الفردية والتي تفتقر إلى الدقة 

 والتأكد وتؤدي غالبا  للمبالغة في التقدير زيادة  أو نقصانا .

 أهمية البحث:

أهمية البحث في قلة وندرة األبحاث السابقة خاصة المحلية منها في مجال تحديد العوامل المؤثرةلتقدير مدة تنفيذ الطرق في تكمن 

المراحل المبكرة للمشروع؛ وذلك من أجل مساعدة االستشاريين في التقدير الصحيح لمدة تنفيذ الطريق التخاذ القرار حول 

 جدوى المشروع.

 أهداف البحث:

 من البحث هو تحديد أكثر العوامل المؤثرة على مدة تنفيذ الطرق السريعة في سورية، وذلك من خالل:هدف الرئيسي إن ال

 تحديد العوامل المؤثرة على المدة األكثر اعتمادا  في الدراسات السابقة. .1

 مقابلة الخبراء للتفضيل بين هذه العوامل حسب الواقع المحلي. .2

 .تنفيذ الطرق في سوريةصل ألهم العوامل المؤثرة محليا  على مدة تحليل نتائج المقابالت للتو .3
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 دود البحث:ح 

 دراسة مشاريع الطرق السريعة.

 البحث لتحديد العوامل المؤثرة على المدة في المراحل المبكرة من المشروع.

 منهجية البحث:

 المنطقي اآلتي:سيتم في هذا البحث اعتماد المنهج التاريخي التحليلي وذلك وفق مخطط التدفق 

 

 

 الدراسات السابقة:

 :تعددت الدراسات السابقة في مجال تقدير الزمن مع اختالف شروط البحث والبيانات المتاحة ونعرض منها األبحاث التالية

حيث قدم هذا البحث نظاما  لتقدير مدة عقد مشاريع الطرق السريعة الستخدامه في حل :(2002نبدأ ببحث جيونغ وآخرون )

وقامت منهجية البحث ، ُجمعت البيانات من مشاريع الطرق المنفذة في أوكالهوما في السنوات العشرة األخيرة، والنزاعات الحقا  

 على:

 .تصنيف المشاريع حسب حجم المرور –

ر بعد ذلك تحديد النشاط الغير المسيطر من غيره وهو النشاط الذي يمكن تنفيذه بالتزامن مع أنشطة أخرى دون أن يؤث –

 .عليها كبناء الرصيف مثال  

ثم تحديد معدالت اإلنتاج التقريبية لألنشطة المسيطرة حيث يحتاج الُمستخدم لضبط معدالت اإلنتاج هذه للتمكن من  –

وقعه، وظروف استخدام البرنامج وهي تعتمد على عوامل عدة: كـ الطقس، وطبوغرافيا المنطقة، وحجم المشروع وم

 .التربة، وظروف المرور

 تُمكن من تقدير مدة العقد (ACCESS) وهو تطبيق مؤتمت قائم على قاعدة بيانات OK-CTDS تطوير تطبيق –
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وينتهي البحث بتقديم هذا التطبيق الجاهز للمستخدمين بمجرد توفير معدالت إنتاج األنشطة المسيطرة ليقوم البرنامج  – 

 هائيين.بحساب فترات كل نشاط ثم تقديم الجدول الزمني ومدة العقد الن

حيث ال نتمكن دوما   في المراحل المبكرة مدة تنفيذ طريق ن الصعب تعميم هذا التطبيق لتحديد العوامل المؤثرة علىولكن نجد م

من تقدير صحيح نوعا  ما لنسب اإلنتاج لكل نشاط عندما نكون في المراحل األولية من المشروع )الفكرة( وذلك بسبب شحِّ 

ة بينما يطلب التطبيق المقدم من المستخدم قاعدة بيانات كبيرة تقلل من إمكانية استعماله في مراحل المعلومات في هذه الفتر

 دراسة الجدوى.

 باستخدام الشبكات العصبية (2002بحث بيودم وآخرون )ولتدارك مشكلة قاعدة البيانات الكبيرة المطلوبة من المستخدم قام 

(ANN) ر البحث نموذجا  :ؤية حيثباعتبارها فعالة في األغراض التنب تنفيذ طريق سريع في  للتنبؤ بميزانية ومدة (ANN) طوَّ

 (، وقامت منهجية البحث على:2002-2002عامي) مشروعا  لطريق سريع في تايلند بين 11ُجمعت بيانات مرحلة البناء، و

 منفصلين أحدهما للكلفة واآلخر للزمن. (ANN) إنشاء نموذجين –

المؤثرة على مدة المشروع التالية: تاريخ بدء العمل، مدة العقد)باليوم(، النسبة المئوية لإلنجاز تم اعتماد العوامل  –

 المخطط له، النسبة المئوية لإلنجاز الفعلي.

 تم اختيار شبكة عصبية ذات انتشار خلفي. –

بؤ المسبق بمخاطر وكانت مخرجات البحث تقدير كلفة وزمن نهائيين من خالل النموذج المقدم الذي يهدف إلى التن –

 تزايد التكاليف والُمدد الذي قد يحصل في مرحلة البناء.

وأيضا  نجد من الصعوبة استخدام هذا النموذج نظرا  لكونه في مرحلة البناء األمر الذي يعطي اختالفا  بالعوامل المؤثرة والبيانات 

 المتاحة عن مرحلة الفكرة.

دروس في مرحلة التخطيط حيث: تم في هذا البحث تقدير مدة تنفيذ طريق سريع الم (2010عرفان وآخرون )لذلك ننتقل لبحث 

على أساس ثالث متغيرات فقط اعتبرها البحث كافية بما أنها األكثر معرفة  في المراحل األولية للمشروع، وُجمعت بيانات من 

)كلفة المشروع النهائية والزمن النهائي(، وقامت  مشاريع الطرق السريعة المنفذة في والية إنديانا األمريكية، وتضمنت البيانات:

 منهجية البحث على:

 % للتحقق. 20لتطوير النموذج، و% 00تجزئة البيانات 

 جسور...(، نوع العقد.-بناء أرصفة-العوامل المؤثرة الثالثة المأخوذة هي: التكلفة المتوقعة، نوع المشروع )إعادة تأهيل 

 م إنشاء نموذج انحدار خطي يقوم بتقدير مدة التنفيذ.وباستخدام هذه العوامل كمدخالت ت 

 .وبالتالي كانت مخرجات النموذج هي قيمة مدة متوقعة على أساس الكلفة المخطط لها 
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لكن يُؤخذ على هذا البحث إهمال العوامل المؤثرة األخرى التي تعطي فرقا  كبيرا  في مدة التنفيذ كظروف الطقس والتربة كما أن  

 شروع قد ال يُؤخذ به في معظم األبحاث لكونه ثابتا  كمشاريع طرق سريعة مثال .عامل نوع الم

تّم في هذا البحث دراسة دقة أنظمة الجدولة المتبعة :حيث (2012بحث تايلور وآخرون )ونجد تعدد العوامل المؤثرة بالنظر إلى 

مشروعا  لطريق سريع في والية  66ُجمعت بيانات في مؤسستي نقل حكوميتين لتقدير مدة العقد لمشاريع الطرق السريعة، 

 :(، وقامت منهجية البحث على2000-2002كنتاكي األمريكية بين عامي )

  م لموظفي الشركتين دراسة النموذجين المستخدمين في كال الشركتين لتقدير مدة العقد حيث تم إدراج نتائج استبيان قُدِّ

 لقياس مدى علمهم بالنموذج ومدى تطبيقه.

 فقط في صدد تطبيقه وذلك لضعف دقة  10من الموظفين على دراية بالنموذج لكن % 01وضح االستبيان أن %أ

 النموذج وصعوبة استخدامه.

  لذلك قدم البحث خيارا  محسنا  عن أسلوبي الشركتين في التقدير حيث طور نموذج انحدار إحصائي متعدد المتغيرات

 لتقدير مدة العقد.

 بيتون...(، -بيتومين-لنموذج: كميات المواد الواردة في جدول تحليل األسعار )حجر مجروشوكانت مدخالت هذا ا

 أعمال الحفر والردم، أعمال تدعيم الفوالذ، تقدير المهندس االستشاري لمدة العقد.

 .وبالتالي مخرجات البحث هي تقدير مدة عقد نهائية لطريق سريع 

ذج المستخدمة في الشركتين المدروستين أكثر من كونه نموذجا  عاماَ يمكن لكن نجد في هذا البحث دراسة لصالحية النما

استخدامه في تقدير المدة في المراحل األولية لمشاريع مختلفة للطرق السريعة، باإلضافة للحاجة للخوض في كميات وأسعار 

 ي مرحلة الفكرة.المواد بدال  من الكلفة الكلية المتوقعة والتي غالبا  ما تكون هي المعروفة فقط ف

ر البحث :كأداة فعالة لعمليات التقدير حيث  (ANN)استخدام الشبكات العصبية( 2011بحث نايك وراديكا )وأيضا  اختار  طوَّ

للتقدير األولي لمدة وكلفة إنشاء طريق سريع، وتتكون قاعدة البيانات في هذا البحث من مشروعي طريق  (ANN) نموذجا  

بيانات: )األعمال التحضيرية، أعمال الحفر والردم، أعمال طبقة األساس، األعمال البيتومينية، سريع مكتملين وتضمنت ال

 المنحنيات، الجسور الرئيسية والثانوية على الطريق، أعمال الصرف الصحي، إشارات المرور(، وقامت منهجية البحث على:

  تطوير نموذجANN  باستخدام البيانات األولية لهذين المشروعين ثم مقارنة نتائج النموذج مع بيانات الطريقين الفعلية

 ونظرا  لتقارب النتائج تم التوصل إلى فعالية النموذج.

  تم اختيار شبكة ذات تغذية أمامية وتدريبها مع معلم بواسطة خوارزمية االنتشار الخلفي نظرا  لثبوت فعاليتها في

 ت التنبؤ.مجاال

 .وبالتالي كانت مخرجات البحث كلفة وزمن نهائيين 
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لبناء نموذج شبكة عصبونية تحتاج إلى بيانات  كاف ويُؤخذ على هذا البحث ضعف في جمع البيانات فاالكتفاء بمشروعين غير 

 تدريب واختبار وتحقق مما يقلل من فعالية النموذج وإمكانية استخدامه.

الذي استخدم الشبكات العصبونية لتطوير نموذجه بعدد أوسع من البيانات  (2016رون )بحث مينساه وآخلذلك نعرض 

طور البحث نموذجا  باستخدام الشبكات العصبونية لتقدير مدة بناء جسر مسبق الصنع على الطرق الريفية، وُجمعت بيانات :حيث

البيانات: )جدول تحليل األسعار النهائي  ( وتضمنت2000-2012مشروعا  لجسور مكتملة البناء في غانا بين عامي ) 10

بيانات متعلقة بمكونات الجسر كـ مدى الجسر وعدد حارات الجسر وأوزان المكونات -تاريخ البدء وتاريخ االنتهاء-المعتمد

 الفوالذية(، وقامت منهجية البحث على:

 تحضير البيانات حتى تالئم الشبكة العصبونية 

 مشاريع  3(، 20مشاريع لالختبار )% 3من العينات(،  60مشروعا  للتدريب )% 12ي: تقسيم البينات على النحو التال

 (.20للتحقق )%

  اُعتمدت شبكة ذات طبقة مخفية واحدة واُستخدم برنامجSTATISTICA .لتدريب الشبكة 

 .كانت مدخالت الشبكة هما العاملين المؤثرين التاليين فقط: عرض الجسر، والقوالب المستخدمة 

  مخرجات النموذج والبحث مدة تنفيذ الجسر.وكانت 

أيضا  هذا البحث قّدم النموذج لتقدير المدة بعد االنتهاء من تصميم الجسر وإعداد جدول األسعار أي ال يمكن استخدامه في مرحلة 

 الفكرة، كما يُؤخذ عليه اقتصاره على هذين العاملين المؤثرين فقط وإهمال موقع الجسر مثال  وظروف الطقس.

طور :مجموعة من العوامل المؤثرة المتوفرة في المراحل األولية لدراسة المشروع حيث (2012بيسكو وآخرون )ويقدم بحث 

، (SVM) ونموذج (ANN) البحث نموذجا  لتقدير كلفة ومدة بناء طريق من خالل المقارنة بين نموذج شبكات عصبونية

(، وقامت منهجية 2012-2001نوفي ساد في صربيا بين عامي )مشروعا  لطريق حضري في مدينة  166وُجمعت بيانات 

 البحث على:

  :مشروعا  لالختبار. 12مشروعا  للتدريب، و 122تقسيم البيانات إلى 

 .اُعتمدت شبكة ذات طبقة مخفية واحدة 

 حجار الرصف، كانت مدخالت الشبكة هي العوامل المؤثرة التالية: كميات مواد البناء المتوقعة كـ )الحجر المجروش، أ

البيتومين، البيتون(، أعمال تحضير الموقع، أعمال الحفر والردم، أعمال الصرف الصحي، أعمال إشارات المرور، 

 منطقة المشروع، درجة الطريق.

 .تحديد أوزان العوامل مع االنتباه الختالف وزن كل عامل في نموذج الكلفة أو الزمن 

 يين.ونتج مخرجين عن النموذج كلفة ومدة نهائ 

  وانتهى البحث إلى تقارب النتائج بين نموذج(ANN( ونموذج )SVM.) 
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لكن البحث تناول الطرق الحضرية لذلك نجد اختالف في بعض العوامل كدرجة الطريق التي تثبت في أبحاث الطرق السريعة،  

 باإلضافة إلى إهمال بعض العوامل كحالة الطقس.

الذي درس الطرق السريعة وقدم نموذجا  لتقدير المدة باستخدام الكلفة الُمتوقعة كمؤشر  (2012سون وآخرون )ونختم ببحث 

قدم البحث نموذجا  لتقدير مدة تنفيذ طريق سريع في مرحلة :أساسي باعتباره متاحا  غالبا  طوال دورة حياة المشروع حيث

مشروعا  لطريق سريع في والية تكساس بين عامي  623التخطيط باستخدام نمذجة االنحدار الخطي المتعدد، وُجمعت بيانات 

 (، وقامت منهجية البحث على:2003-2012)

  :(.20مشاريع للتحقق )% 121من العينات(،  00مشروعا  للتدريب )% 220تقسيم البيانات على النحو التالي 

  ،حجم وظروف حركة المرور، كانت متغيرات النموذج هي العوامل المؤثرة على مدة التنفيذ التالية: موقع المشروع

 ظروف الطقس، ظروف التربة، باإلضافة إلى الكلفة المتوقعة باعتبارها مؤشر أساسي كما ذكرنا.

  نماذج الستبعاد القيم المتطرفة ثم اعتماد أحدها ذو القيم األكثر مطابقة. 2تم تنظيم 

 عصبونية أثبتت فعالية ودقة أكثر في قطاعات التنبؤ.يعد البحث جيدا  من حيث العوامل المؤثرة والبيانات إال أن الشبكات ال

 

ومع اختالف الطرق إال أنها لتقدير مدة تنفيذ طريق،  بعد االطالع على الدراسات السابقة نجد تنوعاً في الطرائق المستخدمة

على بيانات تاريخية  تشترك في أهمية تحديد العوامل المؤثرة وكونها حجر أساس في أي بحث يهتم بالتقديرات األولية بناءً 

 سابقة.

 الخلفية النظرية:

ويصبح حاسما  في كثير من األحيان وخاصة في مشاريع البنى التحتية التي يكون المشروع جميع مراحل يتم تقدير الزمن ضمن 

 يسري بصورة أفضل.العامل الزمني فيها ذو تأثير حساس؛ فكلما كانت دقة التقدير ضمن الحدود المنطقية والمطلوبة كان التنفيذ 

لكن يتمثل التحدي الرئيسي في إعداد تقدير زمني موثوق لمشروع طريق سريع خالل المراحل المبكرة في االفتقار إلى بيانات 

المشروع الالزمة؛ فقد تتوفر المعلمات الرئيسية للمشروع بما في ذلك الموقع، ومسار الميل، ونوع المشروع، لكن المعلومات 

 التقدير مثل خطة تفصيلية للتحكم في حركة المرور وكميات عناصر عروض األسعار غير متوفرة. الالزمة لعملية

وبعد االطالع على الدراسات السابقة نجد تنوعا  في الطرائق المستخدمة لتقدير مدة تنفيذ طريق كالطرق اإلحصائية والشبكات 

ديد العوامل المؤثرة وكونها حجر أساس في أي بحث يهتم العصبونية، لكن مع اختالف الطرق إال أنها تشترك في أهمية تح

 بالتقديرات األولية بناء  على بيانات تاريخية سابقة.

 :على مدة تنفيذ طريق سريع تحديد العوامل المؤثرة

 ( الدراسة األولية:1)

 والدراسات السابقة وهذه العوامل هي:تم تحديد العوامل األكثر تأثيرا  على مّدة تنفيذ الطرق السريعة من خالل مراجعة األبحاث 

 كلفة الطريق المتوقعة. .1

 موقع الطريق وطبوغرافية المنطقة. .2
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 ظروف الطقس المتوقعة خالل فترة التنفيذ. .3 

 «حجر مجروش، أحجار الرصف، بيتون، بيتومين»كميات عناصر البناء المتوقعة  .2

 المنشآت الصناعية على الطريق. .1

 ق.المنحنيات والتقاطعات على الطري .6

 طول الطريق الكلي. .2

 أعمال الصرف الصحي. .0

 أعمال إزالة العوائق. .2

 ظروف التربة. .10

 األعمال الترابية. .11

 نوع العقد. .12

 تكنولوجيا التنفيذ والمعدات واآلليات المستخدمة. .13

 القوى العاملة. .12

 نوع المقاولين.  .11

 إدارة المشروع. .16

 تقدير االستشاري لمدة تنفيذ الطريق. .12

 ( المقابلة:2)

عوامل المؤثرة على المّدة من خالل الدراسات السابقة تم إجراء مقابالت مع الخبراء واالستشاريين في مجال الطرق بعد جمع ال

 من أجل حصر هذه العوامل حسب الحالة المحلية لقطاع تشييد الطرق.

ن الوصول للخبير مباشرة  تم اختيار المقابلة كأداة لجمع البيانات للتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من األفكار ولضما

والتمكن من االستفادة من خبراته، حيث التواصل مع أهم المؤسسات المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الطرق مثل "المؤسسة العامة 

 .للمواصالت الطرقية" و "الشركة العامة للطرق والجسور"و"شركة الدراسات"

تنفيذ المشاريع، ومدير الدراسات، ومعاون مدير الدراسات، ومدير  كما تم مقابلة عدد من الخبراء ذوي المراكز الهامة كمدير

 دراسة الجدوى، ومدير الصيانة، ورئيس دائرة الجسور، ورئيس الدائرة الفنية، ورئيس دائرة التخطيط ومتابعة التنفيذ.

العوامل المؤثرة على مّدة تنفيذ بالنسبة لنوع المقابلة: كانت المقابالت من نوع مقابلة ذات استمارة أسئلة مغلقة حيث تم عرض 

 ما يلي:من الخبيرومن ثم الطلب  على ثمانية خبراء الطريق المحددة من الدراسات السابقة

 اختيار العوامل المؤثرة في المشاريع المحلية. –

 حذف العوامل التي ال تحمل تأثيرا  محليا . –

 اقتراح عوامل مؤثرة إضافية غير مذكورة. –
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 المقابالت:( تحليل نتائج 3) 

 تم تحليل نتائج المقابالت حسب الجدول التالي:
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 :تم إضافة عامل مؤثر غير وارد في الدراسات من قبل سبعة خبراء وهو 

 زمن إزالة العوائق                  

 

الخبراء العاملين  مقابلةالسابقة واستنادا  إلى )الدراسات ثم بالنظر آلراء الخبراء ومقارنة نتائج المقابالت بالدراسات السابقة أي 

كأكثر العوامل تأثيرا  على مّدة تنفيذ طريق سريع وهذه تارة من قبل ستة خبراء على األقلفي هذا المجال(تم اعتماد العوامل الُمخ

 العوامل هي:

 

 .كلفة الطريق المتوقعة .1

 .موقع الطريق وطبوغرافية المنطقة .2

 الطول الكلي للطريق. .3

 .العوائقزمن إزالة  .4

 .ظروف التربة .5

 تنفيذ.خالل فترة ال المتوقعة ظروف الطقس .6

 .المنشآت الصناعية على الطريق .7

 

 البحث: نتائج

في هذا البحث تم تحديد أكثر العوامل المؤثرة على مدة تنفيذ طريق سريع في سورية حسب الدراسات السابقة ومقابلة الخبراء 

لمساعدتهم في تقدير مدة التنفيذ وذلك في المراحل المبكرة من المشروع وكانت هذه العوامل ليتم استخدامها من قبل االستشاريين 

 هي:

كلفة الطريق المتوقعة، موقع الطريق وطبوغرافية المنطقة، الطول الكلي للطريق، زمن إزالة العوائق، ظروف التربة، ظروف 

 طريق.الطقس المتوقعة خالل فترة التنفيذ، المنشآت الصناعية على ال

 التوصيات والمقترحات:

للعوامل من خالل مقابلة الخبراء كونها الطريقة التي أُتيحت ضمن الظروف المحلية غير أن النتائج تم في هذا البحث التوصل 

تكون مشوبة نوعا  ما نظرا  العتمادها على وجهة نظر الخبير الشخصية؛ لذلك قد يتم التوصل لنتائج أكثر دقة في حال إمكانية 

 توفير بيانات تاريخية وتوزيع استبيانات على عدد أكبر من الخبراء.

 بداية  ألي بحث مستقبلي في مجال تقدير مدة تنفيذ طريق سريعتعد العوامل المؤثرة على مدة تنفيذ طريق الناتجة عن هذا البحث 

 وتستخدم كمدخالت للنموذج المطور للتقدير. في المراحل األولية من المشروع
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باستخدام الشبكات العصبونية الصنعية لبناء نموذج تقدير مدة تنفيذ الطريق السريع وذلك لثبات فعاليتها في مجال التنبؤ ينصح  

 كما تبين في الدراسات السابقة.
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