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في نياية ىذا العمل، أتقدم بالشكر الجزيل إلى من مّد يد العون وقدم لي 

 :واىتماموالكثير من وقتو وجيده 
 

 الدكتور المهندس عبد السالم زيدان
 

وكل من  انبي وشجعنيوأتوجو بكل الشكر واالمتنان لكل من وقف بج
 أفادني بخبرتو وعممو.

لى  وفائق االحترام والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب عممنا، وا 
كل من وقف عمى المنابر وأعطى من حصيمة فكره لينير دربنا ويذلل كل 

 :عائق أمامنا، إلى

 األساتذة الكرام في كمية الهندسة المدنية.
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 :ممخص البحث
اليامة التي يتم تجاىميا كثيرًا أثناء عمميات د أحد الموارد تعد المساحات المتوافرة بمواقع التشيي

الموقع محدودة ومطموبة مما في مساحات الخالية تصبح أحيانًا الو  التخطيط المبدئي لممشاريع. 
ميّمة تخطيط  .  وتتم يجعميا بنفس درجة أىمية الموارد التقميدية المستخدمة لعمميات التشييد

 .سابقة لممشاريع الحالية الحّس العام وتبني مخططات باالعتماد عمىالموقع  عمميًا 

شاممة  مشاريع التشييد من خالل مراجعةفي   الموقعالتعرف عمى إدارة  ثىذا البحاليدف من 
 معوقات تطبيق إدارة ط الضوء عمى يسمتو   .ودراسة الحالة لمدراسات السابقة والمقابالت التفصيمية

ميمل غالبًا   تخطيط موقع التشييد، ألن بالشكل األمثل في مشاريع القطاع العام في سورية الموقع
 .  في سورية

فعالة وتقميل المنة و اآل البناء الموقع الجيد ميم لتعزيز عممياتتخطيط أظيرت نتائج البحث أن 
ومن   حركة المواد والمعدات ضمن حدود الموقع. جوال ومناولة المواد وتجنب عرقمةوقت الت

 التشييد. مخططات موقعل لتخطيط الحذرا الواضح أىمية

في مشاريع القطاع العام يوصي البحث بالتوجو نحو استخدام التخطيط الديناميكي لموقع التشييد 
ط أثناء وضع الخطط.   في سورية.  واقترح البحث أسس التخطيط  لتوجيو الُمخط 

واختيار المخطط  القرار باتخاذط خط  مساعدة المُ ل وقدم البحث أداة تقييم لممخططات المقترحة 
 األفضل. 

 
تخطيط الديناميكي، مشاريع إدارة تخطيط موقع التشييد، المرافق المؤقتة، ال الكممات المفتاحية:

 التشييد.
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 إلً حاهٍ الدَار

 إلً رهز العطاء الذٌ تزى كلواته فٍ صوُن أعواقٌا

 الً صاحب القلب الكبُز والٌفس الطُبت والزوح العطزة

 إلً قائد الىطي

 سُادة الزئُس بشار األسد

 

 

 

 حواة الدَار علُكن سالم..........

 اح الشهداء الذَي قدهىا أرواحهن لٌحُا بأهاىالً أرو

 ن واطفالهن لُجوعىا شولٌا وَحافظىا علً اطفالٌاعائالتهوفارقىا 

 الً كل جٌدٌ شزَف َقف وراء سالحه لُصىى بدهه شزف وكزاهت الىطي

 إلً هي الَوكي أى ًىفُهن حقهن بأٌ كالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إهٍ الحبُبت:

إنٗ انزٙ سٓطد انهٛبنٙ ٔثصنذ صحزٓب ٔعبفٛزٓب ٔسٍُٛ عًطْب كٙ رٕصم  أٔالزْب إنٗ ثط 

 .ططٚك انعهى األيبٌ فٙ

 سٓب نزضٙء حٛبرُب.إنٗ اإلَسبَخ انزٙ حطلذ َف، حمٓب يًٓب فعهذ اعطٛٓبإنٗ يٍ ال ًٚكُُٙ أٌ 

 .إنٗ يٍ رحًهزُٙ فٙ كم حبالرٙ نزطسى عهٗ ٔجٓٙ اثزسبيخ  ضغى كم أحعآَب

 .إنٗ انطٔح انزٙ رحطسُٙ ثكم نحظخ ثحُبَٓب ٔعطفٓب ٔلٕح إضازرٓب

 ضفٛمخ طفٕنزٙ ٔصجب٘ ٔضفٛمخ انطٔح    إنٗ   ....إنٗ أيٙ انحجٛجخ    

 

 

 أبٍ الغالٍ:

 ًٔٚأل حٛبرٙ ثحجّ ٔعطفّ. ًٓٙصسٚمٙ انص٘ أيأل حٛبرّ ث

 كُذ يرطئخاألَسبٌ انص٘ أعزسد أٌ أَبلشّ ثكم شٙء  ٔأعزسد أٌ ٚزحًهُٙ يًٓب 

 انطجم انص٘ أسزطٛع أيبيّ أٌ أكٌٕ كًب أَب ٔأٌ ٚسزٕعجُٙ ثكم أحٕانٙ

 طفع ضأسٙ أَّ أثٙانطجم انص٘ ٚشطفُٙ ٔٚ

 انطجم انص٘ شمٙ كٙ َسعس            ٔفُٗ عًطِ كٙ الُٚمصُب شٙء

 انطجم انص٘ أرًُٗ ثٓصِ انهحظخ أٌ ألجم ٚسِ ٔججٓزّ ٔألٕل نّ شكطاً ٚب أثٙ

 

 

 :و حبُب روحٍ شزَك عوزٌ

 صسٚمٙ انص٘ ٚمبسًُٙ ًْٕيٙٔ حجٛجٙ انص٘ ٚشبضكُٙ انعًط

 ٕزِزضثٙ انص٘ جعم انسضة أجًم ثٕجضفٛك 

 كبٌَٕ انثبَٙ يعُٗ فٙ حٛبرٙ 01انغبنٙ انص٘ جعم نزبضٚد ٔ

 .ٔشبضكُٙ حٛبرٙ ٔجعهُٙ فرٕضح ثأَٙ شطٚكخ زضثّ ٔأو أٔالزِ

 ٔانص٘ ٚسبعسَٙ ثزشجٛعّ انسائى، ٔٔلفزّ ثجبَجٙ زٔيبً 

 

 

 



 هحود أخٍ

 ٚمف ثجبَجٙ حٍٛ أحزبجّ زٔيبً  انص٘ األخ إنٗ

 عهّٛ انسَٛب لسٕح ضغى جّله فٙ انسَٛب طٛجخ ٚحًم انص٘ اإلَسبٌ إنٗ

 اٜذطٍٚ غسض نٕ حزٗ انٕفٙ انصسٚك إنٗ.....   شٙء ٚأرّٛ أٌ ٔالُٚزظط ُٚعطٙ انص٘ اإلَسبٌ إنٗ

 جسا نمهجٙ لطٚت أَّ ضغى عُٙ ثعٛساً  ٚكٌٕ انحٛبح جعهزّ انص٘ انشرص إنٗ

 يبحٛٛذ الأذسطِ أٌ أرًُٗ ٔانص٘ أحزطيّ انص٘ أذٙ إنٗ

 

 أخٍ حسي

 إنٗ صسٚمٙ انصغٛط يًٓب كجط

 إنٗ يٍ جعهُٙ أشعط ثبأليٕيخ يُص طفٕنزٙ   عُسيب ٔجّس فٙ حٛبرٙ  

 إنٗ يٍ أرًُٗ أٌ ٚكٌٕ افضم انُبغ كًب رزًُٗ األو نٕنسْب

 إنٗ يٍ أرًُٗ أٌ الٚجعس عُٙ يًٓب حسس

 إنٗ أذٙ ٔصسٚمٙ انًشبغت

 

 أختٍ شذي

 إنٗ يٍ لسذ انسَٛب عهٛٓب نطٛجزٓب

 خ طفٕنزٙ ٔعًط٘ٔيٍ كبَذ صسٚم

 إنٗ األذذ انزٙ أرًُٗ أٌ أكٌٕ ثمطثٓب كم انعًط

 

 أختٍ رشا

 إنٗ انفزبح انزٙ ذهمذ طٛجخ  انمهت ٔحُبَّ نزكٌٕ صفزٓب 

 ٔانزٙ ذهمذ األَٕثخ ٔانطلخ نزعُٚٓب

 الرسزحك سٕٖ كم ذٛطٔانزٙ 

 ٔانزٙ نٍ أضربح حزٗ أضاْب سعٛسح ثحٛبرٓب

 انزٙ شبضكزُٙ اصعت انهحظبد ٔأحالْب ٔ

 

 



 أختٍ هُساء

 إنٗ يٍ رحًم أجًم ٔأطٓط ٔأطٛت لهت فٙ انسَٛب

 إنٗ يٍ أعشك عُٛٛٓب ٔطٛجزٓب، إنٗ يٍ رطعبَٙ ثحجٓب ٔرجعم انحٛبح أجًم ثٕجٕزْب

إنٗ يٍ رسزطٛع أٌ ركٌٕ انسُس انمٕ٘ عُسيب أحزبج إنٛٓب ......  ٔركٌٕ األذذ انصغٛطح فٙ أ٘ 

 .ٔلذ

 

 حبُب روحٍ أبٌٍ

 جعء يُٙ ٔأغهٗ يب أيهك فٙ انسَٛبإنٗ لطعخ يٍ ضٔحٙ ٔ

إنٗ طفهٙ انحجٛت انص٘ شلذ يعّ جًبل األيٕيخ ٔشعطد يعّ ثمسسٛخ انحٛبح عُسيب أعٛشٓب ألجم 

 ضحكخ عهٗ ٔجّٓ ٔألصٗ يب أرًُبِ أٌ ٚكٌٕ ثرٛط

 

  إلً عائلتٍ الثاًُت

 انزٙ أحجٓب ثكم صسق ٔأرًُٗ نٓب كم انرٛطإنٗ عبئهزٙ 

ِّ ٔ أحجّ  حًم ثمهجّ كم انصسق ٔ ْٕ األة انثبَٙ انص٘أثٕ يبظٌ انص٘ ٚ عوٍ الغالٍ  أفزرط ث

 فٙ  حٛبرٙ. ٔثٕجٕزِ 

أو يبظٌ انزٙ أرًُٗ يٍ كم لهجٙ أٌ ُٚعطٛٓب هللا انصجط ٔانمٕح نزجمٗ فٙ حٛبرُب    خالتٍ الحٌىًت

 الرجرم عهُٛب ثحجٓب ٔعطفٓب انص٘ الٚمسض ثثًٍ.األو انغبنٛخ انزٙ 

 ز وسحز وهدَل.هاهٔإنٗ أذٕرٙ انغبنٍٛٛ: 

 

 

 إلً أصدقائٍ

       ....   ٔكبَٕا انسُس عُسيب احزبج نٓى....يٍ شبضكُٙ انهحظبد انًطح ٔانحهٕح كم إنٗ 

      

      

 ٔإنٗ كم يٍ ٔلف ثجبَجٙ ٔسبعسَٙ نهٕصٕل إنٗ ُْب.
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 الخامسالفصل 

 «تقييم المخططات المقترحةنموذج »
 

 مقدمة: 5-1

المخطط  تخذ القرار في اختيارم  ساعد الذي ي نموذج التقييم المقترح في بحثنا،فكرة  الفصليشرح ىذا 
وباالعتماد عمى منيجية التخطيط الديناميكي لموقع  لمموقع من ضمن عدة مقترحات لمتخطيط.  األفضل

يحدث فييا  بالفترة الزمنية التي التتمثل المرحمة و  شروع لعدة مراحل تخطيط متتالية،لمالتشييد تم تقسيم ا
ط في خط  تغيير في تواجد أو توضع أو توجيو المرافق المؤقتة ضمن الموقع.  وبذلك يساعد النموذج الم  

لنموذج مالئم .  ويعتبر ىذا امن مراحل التخطيط كل مرحمةلط المقترح األفضل خط  اتخاذ قرار لتحديد الم  
 تم العمل في بيئة  يرات طارئة في موقع العمل. أي تغلممساعدة في تعديل الخطة عند 

 

 صياغة النموذج: 5-2

تم توضيح كيفية صياغة النموذج من خالل عرض المفاىيم األساسية ومتغيرات القرار وتابع اليدف الذي يحقق 
  المدروسة وكمفة انتقال المرافق من مرحمة ألخرى.أقل قيمة لمجموع كمفة التجوال بين المرافق في المرحمة 

 وتوضيح قيود التخطيط التي يجب التقيد بيا عند تخطيط موقع التشييد.
 
 

 المفاهيم األساسية: 5-2-1
 :خاللو أي تغيير في توضع أو وجود المرافق  يحدث ىي اإلطار الزمني الذي ال المرحمة

 Primary Time)إطار الوقت األساسي PTFوتدعى في أغمب المراجع السابقة   ضمنو.

Frames)،  البحث ىذا في تم ترميزىاوt . 
 :كمفة التجوال بين المرافق في نفس  تابع يتضمنىو عبارة عن  مؤشر تقييم الحل األفضل

من مرحمة  اتجاىوالمرفق أو تغيير  انتقالوكمفة  ،Transportation Cost (TC) المرحمة
 .LayoutCost المؤشر سندعو  .Relocation Cost (RC)  لممرحمة التالية

 

LayoutCost
t
 = Transportation Cost (TC) + Relocation Cost (RC) 

 

 المقترحة  يمتزم بأسس التخطيط، و يحقق أقل قيمة لمؤشر التقييمىو الحل الذي  :الحل األفضل
 .الموضحة في الفصل السابق

 

 متغيرات القرار: 5-2-2
من  حيث يتم تقسيم الموقع  .واتجاىياالمرافق المؤقتة  ترح ىي توضعنموذج المقال إن متغيرات القرار في

ط وتحديد أماكن األبنية  ،لشبكة من الخاليا لسيولة تعيين توضع المرافق ضمن الموقع قبل الم خط 
 الدائمة والعقبات والمناطق غير القابمة لالستعمال من قبل المخطط عمى الشبكة.
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 تابع الهدف: 5-2-3
 التالية:  (1-5) مخص تابع اليدف بالمعادلةيت

LayoutCost   (1-5معادلة )
 
= min (TC + RC) 

  يمي.مكونات تابع اليدف موضحة فيما  حيث أن
  :(RC) كمفة االنتقال 5-2-3-1

 التي تحقق أحد الشرطين التاليين: القابمة لمتحريكتحسب ىذه الكمفة لكل المرافق المؤقتة 

 ويبقى موقعيا نفسو.  اتجاىياتغير  -11
 تغير مكان توضعيا السابق بغض النظر عن اتجاىيا الجديد. -1ً

 :يتألف مؤشر تقييم كمفة االنتقال من
ط.  FRCm(Fixed Relocation cost)  ثابتةالكمفة ال  ت عبر ىذه  يتم إدخاليا من قبل الم خط 

 االنتياء بانتظاركمفة تعطل العمل  عن تعبر، وقد كمفة فك وتركيب المرفق المؤقتالكمفة عن 
 .المرفق اتجاهأو تغيير  تغيير مكان توضع المرفق عمى الموقعمن عممية 

 .االنتقالمسافة بتغيير تغير ت VRCm (Variable Relocation Cost) متغيرةالكمفة الو  
 بالعالقة التالية: االنتقالوتعطى كمفة 

 

 (ً-5المعادلة )
 

 

 :أن حيث
 (3-5)المعادلة 

 حيث:
 mمعامل وجود المرافق المتحركة  

 مسبقًا. اً موجود mإذا كان المرفق المؤقت القابل لمحركة  
 جديد في ىذه المرحمة. mإذا كان المرفق المؤقت القابل لمحركة   و 

 VRCm (Variable Relocation Cost:) نتقال واحدتو )واحدة المكون المتغير لكمفة اال
ويتم حسابو ب جداء وزن االنتقال لممرفق المدروس )الذي يتم ادخالو   (.الكمفة / واحدة المسافة

ط( بمسافة انتقال المرفق من مكان توضعو في المرحمة السابقة لمكانو الجديد  من قبل الم خط 
 في المرحمة المدروسة.
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 FRCm (Fixed Relocation cost:) ثابت لكمفة االنتقال )واحدة كمفة(.المكون ال 
Dmm.مسافة االنتقال : 

Mt.عدد المرافق القابمة لمحركة التي غيرت مكانيا في المرحمة المدروسة : 
N.عدد مراحل التخطيط : 

 عندما: وتكون قيمة كمفة االنتقال في المرحمة المدروسة معدومة
 .(موجودة في المرحمة السابقةلم تكن ) في المرحمة المدروسة المرافق المؤقتة المتحركة جديدةتكون  -1
  المرافق ولم يتغير موقعيا من المرحمة السابقة: اتجاهلم يتغير  -ً

 
 

 :TC كمفة التجوال 5-2-3-2
 

 (4-5المعادلة )

 
 

 
  حيث أن:

Z.عدد المرافق الكمي في المرحمة المدروسة : 
 .)وحدة مسافة( i,jالمرفقين : طول مسار الحركة بين 

T: .)مدة المرحمة الحالية )اليوم 
 معدل التجوال بين المرافق خالل اليوم )مرة/ اليوم(. : 

: وزن القرب، وىو يعبر عن عالقة القرب المطموبة بين المرافق الموجودة عمى المخطط.  
 .واحدتو )واحدة الكمفة/ واحدة المسافة( لذي يختارهوباإلسموب ا ويتم إدخاليا من قبل المخطط

 التالية:وفق القيم السابقة  طيت خالل الدراساتمع العمم أن أوزان القرب أ ع
  حيث تزداد القيمة  ،يختارىا المخطط وفقًا ألىمية القرب بين المرافق 111إما بشكل نسبة من

 .(Zouein and Tommelein 1999)أىمية القرب كما في  بزيادة
 

  التالي:( 1-5)بما يتوافق مع القيم الموجودة في الجدول أو 
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 (: أوزان القرب لممرافق المؤقتة 1-5الجدول )
(Alagarsamy, 2012; Osman and Georgy, 2005; Osman et al., 2003) 

 

 وزن القرب المرافقالمطموبة بين القرب عالقة 
Absolutely necessary (A) 

 ضروري جذا
18 

specially important (E) 

 أهمية خاصة
33 

Important (I) 

 مهم
9 

Ordinary closeness (O) 

 قرب عادي
3 

Unimportant (U) 

 غير مهم
8 

Undesirable (X) 

 غير مرغىب
0 

 

 ر عن العالقة المطموبة بين المرافق وفق الجدول بــ:حيث ي عب  
A : قتينبين المرفقين المؤ  القرب ضروري جداً عندما يكون ،E لمقرب بين المرافق أىمية :

: Xغير ميم، بين المرفقين : القرب U: القرب عادي، O: القرب بين المرافق ميم، Iخاصة، 
 القرب غير مرغوب.

 ( 5أو ت ؤخذ قيم أوزان القرب كما يتوافق مع الجدول-ً :) 

 ( (Patil & Joshi, 2013; Elbeltagi &  Hegazy, 1999( قيم أوزان القربً-5الجدول )
 

 وزن القرب المرافقالمطموبة بين القرب عالقة 
Absolutely necessary (A) 

 ضروري جذا
65 = 7.776 

specially important (E) 

 أهمية خاصة
64 = 1.296 

Important (I) 

 مهم
63 = 216 

Ordinary closeness (O) 

 قرب عادي
62 = 36 

Unimportant (U) 

 غير مهم
61 = 6 

Undesirable (X) 

 غير مرغىب
60 = 1 
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ي ترك لممستخدم حرية إختيار الطريقة التي يراىا مناسبة لمتعبير عن قيم أوزان القرب بين المرافق في 
 المقترح. النموذج

لمرة واحدة فقط لكل مرحمة من  نات يتم إدخاليا من قبل المستخدمبيا و  و  Tإن العوامل    
، ويمكن أن طخط  ط المقترح من قبل الم  خط  يختمف بحسب الم   أما العامل  . تخطيطمراحل ال

ط الطريقة التي يجدىا مناسبة لحساب ىذه المسافة بحيث تكون القيمة أقرب ما يمكن  يختار الم خط 
 لمواقع المدروس.

التشييد، استخدمت غالبًا مع العمم أن األبحاث السابقة التي بحثت في حل مشكمة تخطيط موقع    
 نقطتين: إحدى طريقتي إيجاد المسافة بين

وىي طريقة قد تكون   التي تعتمد عمى نظرية فيثاغورث لحساب المسافة. :Euclidean طريقة إقميدس
غير عممية بسبب وجود العقبات أو المرافق األخرى أو األبنية الدائمة عمى الطريق المباشر بين 

عندما بين المرفقين المؤقتين، اختيار ىذه الطريقة لحساب المسافة  النموذج م ستخدمالمرفقين.  ي مكن ل
 وقريبة من واقع المسافة المدروسة. مالئمةالطريقة تكون 

حساب المسافة ين نقطين بحساب مجموع القيم المطمقة لفروق إحداثيي  : Manhattan مانهاتنطريقة 
في حساب المسافة بين مرفقين مؤقتين بينيما بعض العقبات التي أكثر واقعية الطريقة النقطتين، ت عتبر 

 تمنع استخدام طريقة إقميدس.
 ( يظير الفرق بين الطريقتين في قياس المسافة.1-5وفي الشكل )

 

 
 .((Alagarsamy, 2012 بين المرافق المؤقتة قياس البعد طرق(  1-5الشكل ) 

 أن يقوم الم خطط بإدخال قيمة أقرب لمواقع قدر اإلمكان.في نموذجنا يمكن استخدام أي طريقة، وي فضل 
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 قيود:ال 5-2-4
 :عند تخطيط موقع التشييد التالية مراعاة قيود التخطيطيجب 
 عدم تداخل المرافق مع بعضيا البعض ومع األبنية أو العقبات.قيد التداخل : 

 عضمن حدود الموق المرافقي فرض ىذا القيد لضمان توضع كل  :قيد الحد (Abdel-Fattah, 

2013). 

 

 .((Abdel-Fattah, 2013 بين المرافق المؤقتةقيود الحد والتداخل  ( 2-5الشكل ) 

 

 مثل االلتزام بقيد المسافة الدنيا بين المبنى والموارد والمرافق أثناء التشييد لتقميل قيود األمان :
بالقرب من مخازن المواد القابمة بعدم وضع مكاتب الموقع  وااللتزام  أخطار األشياء المتساقطة.

 الخ.لالشتعال....
 

 قيود تخص قابمية التشغيل في الموقع مثل:: قيود تشغيمية 

 األعمال تكون أن يجبحيث مثل التعامل مع الرافعة البرجية،  :قيد المسافة العظمى *
 الرافعة. ذراع متناول في رفعيا المطموب واألحمال تنفيذىا المطموب

في موقع تتناسب تربتو مع  كما في حالة توضع الرافعة البرجيةالتركيب:  قيد إمكانية *
 عمميا. انتياءمع مراعاة إمكانية فك الرافعة عند   شروط التركيب الخاصة بالرافعة.

مثل وجود مواقع عمل متداخمة مع مقاول : عن غيره قيود يفرضيا واقع المشروع ويتفرد بيا *
 .ات مستقبميةآخر قد يؤدي استخداميا إلى نزاع

 

 الشكل النهائي لمنموذج: 5-2-5

-5يبين الشكل )وتطبيقات الفيجوال بيزك ضمن مايكوسوفت إكسيل، و  V.B.NETتم العمل باستخدام 
 ( اإلطار العام لمنموذج المقترح.3
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 المقترح ( اإلطار العام لمنموذج3-5الشكل )
 

 آلية استخدام النموذج المقترح: 5-3

الحمول  إيجادالتي البّد من االلتزام بيا في مرحمة في الفصل السابق، و  طأسس التخطي تم عرض
لمحصول عمى مخططات صحيحة ومقبولة.  بعد اقتراح عدة مخططات مناسبة لمموقع المقترح سيتم 

، حيث أن المخطط األمثل ىو األفضلاعتماد أحد المخططات من خالل مؤشر تقييم الختيار المخطط 
 لمؤشر التقييم. الذي يحقق أقل قيمة
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قيود عامة متضمنة في أسس التخطيط وقيود تخطيط خاصة بكل موقع  يوجدبالنسبة لقيود التخطيط 
 .الحمول إيجادتفرضيا ظروف الموقع والعمل البّد من االلتزام بيا في مرحمة 

أسس  المخططات التي تحقق( كيفية العمل وفق النموذج المقترح، من خالل اقتراح 4-5ي بين الشكل )
التخطيط وقيود التخطيط.  ومن ثم يتم تقييم المخططات المقترحة من خالل حساب قيمة مؤشر تقييم 

 الحل األفضل واختيار المخطط األمثل الذي ي عطي أدنى قيمة لممؤشر.
 

 
 ( كيفية العمل وفق النموذج المقترح. 4-5الشكل ) 

الين.  حيث المثال األول يوضح بشكل مبسط وسيتم توضيح طريقة استخدام نموذج التقييم من خالل مث
كيفية تقييم مخططات كل مرحمة تم اقتراحيا من قبل المخطط.  وفي المثال الثاني تم تقييم حمول 

 أعطتيا الدراسات السابقة ألحد األمثمة االفتراضية.

  (:8المثال التطبيقي ) 5-4

مرافق مؤقتة  8والذي يتألف من برنامج، التالي لتوضيح كيفية استخدام ال اإلفتراضي تم وضع المثال
(. وفيما يمي توضيح لكيفية استخدام النموذج المقترح لتقييم الحمول المقترحة.  6-5موضحة في الشكل )

 الواجية الرئيسية لمبرنامج:  (5-5)في الشكل 
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 (  إدخال البيانات ضمن الواجية الرئيسية5-5الشكل ) 

 

 رافق المؤقتة( إدخال بيانات الم6-5الشكل )

 ثم يتم إدخال أوزان القرب ومعدل التجوال خالل المرحمة األولى:
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 ( إدخال أوزان القرب ومعدل التجوال لممرحمة األولى7-5الشكل ) 

 

 ( نتيجة النموذج بالنسبة لممرحمة األولى8-5الشكل )
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 ة.( إدخال بيانات المرحمة الثاني9-5الشكل )

 

 

 ( نتيجة النموذج بالنسبة لممرحمة الثانية.10-5الشكل )

 (:2المثال التطبيقي ) 5-5

الديناميكي لموقع  المخططلتحميل  Zouein and Tommelein (1999)ق دم  ىذا المثال سابقًا من قبل 
ل  التشييد با .  كما تم ح ل  (16-5الحمول المبينة في الشكل )، وتم اقتراح ىجينة تزايدية   ستخدام طريقة ح 

الذي قدم نموذجين لحل المثال باالعتماد عمى التخطيط   Said  Hisham (2010) المثال نفسو من قبل
 وىما:  Dynamic Site Layout Planning (DSLP)الديناميكي لمموقع 
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 أمثمية   تحقيق وذج:  نمGenetic Algorithms (DSLP-GA)الوراثية  الخوارزميات نموذج -
 يستعمل النموذج ىذا. الموقع  الدينامي كي مخطط تخطيط ت حسين قادر عمى تطّوري   أساسو  
. لتحقيق الوراثية   الخوارزميات   تطبيق  األمثمية 

: Approximate Dynamic Programming (ADP)نموذج البرمجة الديناميكية التقريبية  -
 المتعددة الموقع مخطط تخطيط التقريبية لحل مشكمة   يكيةالدينام استعمل ىذا النموذج البرمجة

 المراحل   في المتعّددة   لممرافق الموقع   تخطيط   قرارات   أمثمية ت تطّمب  تحقيق التي األبعاد،
 .المتعاقبة  

يقوم بتقييم  البحث ىذا ت لمموقع، أما النموذج المقدم فيفي كال البحثين يتم حل المثال بتوليد مخططا
ات المقترحة من قبل المخطط.  لذلك سيتم تقييم المخططات التي قدميا البحثين السابقين المخطط

 الختيار المخطط األمثل بينيم.

، وقسمت مدة المشروع 10units×20أيام وحجم موقعو  4مدتو  افتراضييتألف المثال من مشروع 
 قع المشروع.( البيانات الخاصة بمرافق مو 3-5لمرحمتين أساسيتين.  يبين الجدول )

 (Zouein & Tommelein, 1999) ( مرافق المشروع3-5الجدول )

 
 أوزان القرب لممرافق المؤقتة في كل مرحمة كما في البحثين المذكورين سابقًا. (11-5)ويبين الشكل 

 
 (Zouein & Tommelein, 1999) ( أوزان القرب لممرافق المؤقتة 11-5الشكل ) 
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 م المخططات المقترحة في كل بحث باالعتماد عمى النموذج المقترح:فيما يمي شرح لكيفية تقيي

 .(1ً-5كما موضح في الشكل )في البداية يتم إدخال البيانات األساسية 

10 * 10UNIT حجم

مرحلة2

20  *  10UNIT

7

               

                  N

          

                  Z

                                                           

                                            

  
 ( الواجية الرئيسة إلدخال البيانات. 1ً-5الشكل )

 روع.( كيفية إدخال بيانات المرافق المؤقتة وأي قيود تخطيط خاصة بالمش 13-5يبين الشكل ) 

LxLyXYθ
المرحلة األولى 

   )5 أيام(

المرحلة الثانية   

)شهر 30 يوم(

R1moveable8875

R2FIXED21016.08.50.0

R3moveable2.82.850

 R1, R3 اليقل البعد بين

 عن  x باتجاه المحور

8units

R4moveable4275

R5FIXED42011.06.090.0

R6moveable4375

R7moveable4250

facility

ثابت مرحلة توضعه على الموقعالموقع ال

شروط خاصة بالتخطيط

األبعاد    
)UNIT( وزن االنتقال

)وحدة كلفة/ واحدة 

الطول(

النوع

                            
 ( إدخال المرافق الخاصة بالمشروع.13-5الشكل )
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2

W ijمعدل التجوالd T

W ijR5R4R2R1d TR5R4R2R1

R125050R1102

R20100R204

R475R43

R5R5

المرحلة األولى 

مرة/ يومأوزان القرب

              t  

                    T

                           

                  facility

 
 ( إدخال بيانات المرحمة األولى من مراحل التخطيط14-5الشكل )

2

W ijمعدل التجوالd T

W ijR7R6R4R3R1d TR7R6R4R3R1

R10075100R10057

R300100R3016

R400R400

R60R60

R7R7

المرحلة الثانية 

مرة/ يومأوزان القرب

              t  

                    T

                           

                  facility

  
 ( إدخال بيانات المرحمة الثانية من مراحل التخطيط 15-5الشكل )

 :Zouein and Tommelein (1999) قبل تقييم المخططات المقدمة من -5-5-1

 يمي: مخطط لممرحمة األولى ومخططين لممرحمة الثانية وىما كما مبينان فيما قدم ىذا النموذج
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 Zouein and Tommelein (1999)( المخططات المقترحة من قبل  16-5الشكل ) 

 

 :Said  Hisham(  2010) قبل المخططات المقترحة من ً-5-5 

  
 (Hisham, 2010)التقريبية  ةالديناميكي ( المخطط المقترح وفق نموذج  البرمجة17-5الشكل )

 
 (Hisham, 2010)( المخطط المقترح وفق نموذج الخوارزميات الوراثية  18-5الشكل )

 نتائج أداة التقييم: 5-5-3 
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 ( نوضح مقارنة بين نتائج تقييم المخططات المقترحة في الدراستين السابقتين.4-5في الجدول )

 قترحة( نتائج تقييم المخططات الم 4-5الجدول ) 

 المجموع 2مرحمة  8مرحمة  تاريخ المرجع )الطريقة(

1999 6,250 33,995 40,245 

2010 

DSLP-ADP 6,935 29,840 36,775 

DSLP-GA 6,795 30,840 37,635 

  

 تحميل النتائج: 5-5-4

نا وىي ى  المخططات التي تعطينا قيمة المؤشر األقل. اختيار يمكنمن خالل أداة التقييم المقترحة 
  .DSLP-ADP مخططات

مخططات تبين أن  المثال عدد مراحل التخطيط، فمن خالل ىذا باختالفقيمة المؤشر تختمف  إن
DSLP-ADP  مخططات أكثر أمثمية من مخططات  أعطتىناDSLP-GA لكن ىذا ضمن  .

 مختمفة.كامل المشروع وكل المراحل قد تكون النتيجة لمخططات المرحمتي تخطيط فقط أي لو تم دراسة 

وىذا يظير في الجدول السابق، حيث أن نتائج المرحمة األولى لمتخطيط غير كافية لتقييم المخططات 
تخطيط كل مرحمة  األخذ بعين االعتبار أن من الميمألن النتيجة تختمف في المراحل الالحقة.  ولذلك 

التخطيط لموقع التشييد  مولذلك من المهيعتمد عمى المرحمة السابقة ويؤثر في المرحمة الالحقة.  
 وضرورة التخطيط المسبق ومتابعة تحديث الخطة بما يتناسب مع واقع العمل.

 
 النماذج األخرى السابقةمقارنة النموذج ب 5-6

 

 بمايمي:نموذج عن النماذج المقدمة في األبحاث المرجعية السابقة يختمف ىذا ال
 

ىذا يط الموقع.  أما النموذج المقترح في إن النماذج السابقة تعمل عمى توليد مخططات لتخط 
ستخدم، ليساعد في اتخاذ قرار اختيار المخطط ي قيم مخططات موضوعة من قبل الم   البحث

األفضل.  باعتبار أن ىذه الطريقة ت خدم الوضع الحالي لمشاريع المؤسسة، حيث يوجد الكثير 
ة مقاولين عمى نفس عد يوجدمن االقتراحات من قبل المقاول والمالك وفي أغمب األحيان 

 الموقع، مما يزيد من مقترحات التخطيط.
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بين المرافق في حساب كمفة التجوال، فكرة جديدة مقترحة لجعل  dt إن فكرة معدل التجوال 
 أقرب لمواقع. أكثر دقة و النموذج 

طريقة تم حساب المسافة في األبحاث السابقة من قبل النماذج المقدمة بطريقتين، إما باستخدام  
المقترح ي مكن إدخال قيمة البعد بين المرافق بشكل  النموذجمانياتن.  أما في  أو طريقة إقميدس

دخال القيمة بواقعية أكبر.  اختيارأقرب لمواقع من خالل   الم خطط لمطريقة األنسب لمقياس وا 

بل إن تابع اليدف يشمل عدة أىداف ضمنية، وليس فقط الحصول عمى أقل كمفة لمتخطيط.   
لم يحقق  يدخل مرحمة التقييم ما ط الخط  إنو يحقق كافة أسس التخطيط وقيود التخطيط، ألن الم  

ط من خالل وي مكن لمم خط   أسس التخطيط وقيود األمن والسالمة والقيود الخاصة بكل مشروع. 
من الصعب التعبير عنيا مع أىداف يريد الحصول عمييا و  تتالءمإدخال البيانات إعطاء قيم 

  بشكل قياسي في تابع اليدف. 
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 لفصل األولا

 « مقدمةال »

 

 مقدمة 1-1

ُيعتبر الرأسمال والوقت حيث ال بّد من تطبيق اإلدارة الفّعالة لموارِد التشييد لنجاح أي مشروع ىندسي.  
موارد البناء الرئيسية المعروفة، ويتم إىمال أحد أىم موارد البناِء وىو ىي والعمال والمواد والمعدات 

 الحسبان في مناحي إدارة المشروع اليندسي.  ب هالبّد من أخذالذي  الفراغ. 

خطط بدقَة وأن يتم يُ يصبح الفراغ موردًا نادرا في المواقِع الضيقة والُمزَدَحمِة جدًا وِمْن الضروري َأْن 
توفر الفراغ في المواقِع الكبيرِة لكن البّد من إدارة الموقع بشكل رغم و   .جيداستغالل موقع التشييد بشكل 

التشييد والعمل عمى تقميل الكمف الناتجة من نقل المواد وتضارب  مرافقالتوضع المالئم ل صحيح لتحقيق
األعمال مع بعضيا وعوامل أخرى سيتم توضيحيا في ىذا البحث.  بغض النظر عن أبعاِد الموقِع فإن 

ة أثناء لمموقع المتاح وتخصيص الموارد عميو ُتحقق سيولة الوصول والوظيفة المطموب الجيدةاإلدارة 
 التشييد.

 لموقع التشييد ال يخمو من الصعوبات ومن ضمنيا إدارة المواد والمعدات الجيدةإن تحقيق اإلدارة 
  .توضع المرافق المؤقتة في المكان المالئم الذي ُيحقق أكبر فائدة مرجوة منياتخطيط و 

االستفادة من الخبرات المتوفرة من خالل الحّس العام وبي مشاريع القطاع العام فيتم تخطيُط الموقع عادة 
لمميندسين بدون وجود إجراءات محددة وبدون التقيد بمعايير ناظمة تحقق األىداف المطموبة من إدارة 

ومن خالل  الموقع، حتى أن ىذا المفيوم غائب عن واقع مشاريعنا الحالية وال يوجد فكرة واضحة عنو. 
ييد العام تم مالحظة الخمط بين مفيوم إدارة الموقع وبين عاممين في قطاع التشالالمقابالت الشخصية مع 

 واضح ليذا الموضوع.المفيوم الوذلك بسبب غياب  ،إدارة تنفيذ التشييد في الموقع عند األغمبية

بالشكل ومحاولة تطبيقو في مشاريع القطاع العام  ،من ىنا تم العمل في ىذا البحث لتوضيح ىذا المفيوم
 والمشاكل ر المشاريعأحد األسباب اليامة لمشكمة تأخ وتخطيرفع كفاءة العمل مما يسيم في الصحيح، 

 موقع في مشاريع التشييد.الصحيحة لمدارة اإلالناتجة عن عدم وجود  األخرى
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 المشكمة البحثية 1-2

حيث   عدم وجود منيجية معتمدة إلدارة موقع التشييد في مشاريع القطاع العام.تتمخص مشكمة البحث ب
تطبيق التخطيط الصحيح لمواقع التشييد، وغياب المفيوم الواضح إلدارة الموقع وأىمية تطبيقيا في اليتم 

عتماده، مما يترتب عميو مشاكل الحقة ضمن اط قبل خطَ اليوجد تقييم صحيح لممُ مشاريع التشييد.  و 
 المشروع. الموقع تؤثر عمى اإلنتاجية وتؤدي لتأخر

 

 الهدف من البحث 1-3

تطوير الوسائل واألدوات إلدارة موقع العمل بالشكل الصحيح لتدارك المشاكل إلى  ييدف ىذا البحث
    الحاصمة ورفع كفاءة العمل في مرحمة التنفيذ.

أداة  القتراحط في وضع الخطة، باإلضافة خطِ من خالل وضع أسس التخطيط التي ُتساعد المُ وذلك 
 ة.القرار المناسب لتوضع المرافق المؤقت التخاذمساعدة 

 

 منهجية البحث  1-4

اعتماد أسموب المقابالت الشخصية استخدام المنيج الوصفي التحميمي، حيث تم تم في ىذا البحث 
بحث في المعوقات والعقبات الّتي قد تحول دون تطبيق إدارة الموقع في لم ،ودراسة الحالةوالمالحظة 

تم  ودراسة الحالة نتائج المقابالت وباالستفادة من  مشاريع التشييد في القطاع العام بصورٍة صحيحة.
 ساعد المخطط في وضع الخطة.تالتي  التخطيط التوصل إلى أسس 

وتم اقتراح أداة تساعد المخطط في اتخاذ القرار، من خالل اختيار الخطة األفضل بين عدة خطط 
 مقترحة تحقق أسس التخطيط.

 

 حدود البحث  1-5

مشاريع كبيرة تشمل المشاريع السكنية  ، وىيلإلسكان مشاريع المؤسسة العامةتم اختيار مجال البحث 
تم اختيار المؤسسة العامة لإلسكان ألن الخ.  ومشاريع خدمية ...وضواحي سكنية )أبنية عادية وأبراج(  

 ، وتعتبر مشاريع استراتيجيةواسعة ومتعددة في أكثر محافظات القطرمشاريعيا واسعة وتمتد عمى مواقع 
يخمق حاجة  ، مماالمقاولينمن مختمف ويعمل في الموقع عدد كبير من العمال واآلليات وعدد   .ىامة

باإلضافة لضرورة حل المشاكل التي تواجييا ىذه   كبيرة لمتخطيط وتنظيم وترتيب العمل عمى الموقع.
 المشاريع بسبب غياب التطبيق الصحيح إلدارة مواقع التشييد. 
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 أهمية البحث 1-6

تشييد ركن أساسي إلدارة المشروع، وخاصة في المشاريع الكبيرة التي يتطمب العمل بيا إدارة موقع ال
.  حيث تحقق إدارة الموقع الناجحة التنسيق والتواصل الالزم في الموقع، المقاولينتواجد العديد من 

 المختمفين. المقاولينوتخفف من أثر تضارب األعمال والصراع عمى الفراغ في الموقع بين 

لمواقع مختمفة،  باإلضافة إلى  موحدةمف موقع التشييد من مشروع آلخر واليمكن تطبيق خطة يخت
صعوبة التخطيط في بعض المواقع.  لذلك البّد من تطوير أسموب لمتحقق من صحة التخطيط وتقييم 

من خالل توضيح تأثير  أىمية تخطيط موقع التشييدتم عرض ( 1-1الشكل )من خالل   الخطة.
 عمى الوقت والكمفة وأمن وسالمة الموقع مما يؤثر عمى الكمفة والزمن ومعدل اإلنتاج لممشروع. التخطيط

 
 

 

 

 ( أهمية تخطيط موقع التشييد1-1الشكل )
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 تنظيم الرسالة: 1-7

 :مرتبة كالتالي فصول 6وفق االطروحة تم ترتيب 

ساسية في ىذا البحث، حيث يبدأ بمقدمة عن الموضوع، : يحتوي مقدمة عن العناصر األالفصل األول
ثم توضيح ألىمية البحث وعرض لممشكمة البحثية وىدف البحث ومنيجية البحث وحدود البحث وعرض 

 الرسالة. تنظيم

استعراض الدراسات المرجعية السابقة في مجال تخطيط موقع التشييد، والتركيز تم فيو : الفصل الثاني
 المستخدمة في حل ىذه المشكمة. عمى بعض البرامج 

تم عرض الخمفية النظرية لمبحث.  حيث تم التعريف بإدارة موقع التشييد وبيان أىميتيا، : الفصل الثالث
وعرض مناىج حل مشكمة تخطيط الموقع والصعوبات التي تواجو عممية التخطيط، وبين عناصر 

 ختالف تأثير ىذه العوامل بإختالف نوع موقعالعوامل المؤثرة عمى تخطيط الموقع، واتعريف التخطيط و 
باإلضافة لتوضيح خصائص المرافق المؤقتة وأىم المرافق المؤقتة المستخدمة في صناعة  البناء.

 .مواقع التشييدتخطيط في  والمعدات إدارة الموادأىمية التركيز عمى التعرف عمى و   التشييد.

دراسة الحالة التي تم القيام بيا، وتمخيص شخصية و المقابالت العرض العمل ضمن تم  الفصل الرابع:
يجب التقيد بيا عند إعداد المخططات وعرض أسس التخطيط التي   النتائج التي تم التوصل إلييا.

 .المقترحة

توضيح كيفية تشكيل النموذج المقترح، من خالل عرض متغيرات القرار وتابع تم : الفصل الخامس
المخطط األفضل لكل مرحمة من مراحل التخطيط الديناميكي.  ويتم  فية اختيارياليدف والقيود وك

من خالل مثال تطبيقي يوضح آلية إدخال البيانات ونتائج الحل.  باإلضافة لعرض مثال  إيضاحو
تطبيقي تم تخطيطو سابقًا من قبل باحثين سابقين، وتم تقييم الحمول المقترحة من قبميم بواسطة أداة 

 ي ىذا البحث.التقييم المقترحة ف

 لألبحاثتمخيص نتائج وتوصيات البحث التي تم التوصل إلييا، واقتراح التوصيات : تم الفصل السادس
 المستقبمية.
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 الفصل الثاني:

 «السابقة المرجعية الدراسات»
 

 مقدمة: 2-1

بما في ذلؾ كيفية تحديد نوع إلدارة موقع التشييد.   مف الجوانب المختمفةأجريت بحوث واسعة في العديد 
 تحسيف مواقعيا. وكيفية المرافؽ المؤقتةموقع و وحجـ 

دارة موقع التشييد، باإلضافة لتسميط يستعرض ىذا الفصؿ أىـ الدراسات السابقة التي تعرضت لموضوع إ
 الضوء عمى بعض البرامج المستخدمة.

  :الدراسات السابقة 2-2

ثابتة لحؿ مشكمة  منيجية إليجادعمى تطبيؽ تقنيات مختمفة  0791 بدايةمنذ عمؿ العديد مف الباحثيف 
 موقع التشييد بإيجاد حؿ أمثمي رياضي.

ىذه ولدت ر تقميدية لحؿ المشكمة ُمعتمدة عمى الذكاء الصنعي، في أواخر التسعينات تـ تقديـ أساليب غي
 النماذج التي تتعامؿ مع التخطيط الديناميكي وكانت  .عمى كامؿ مدة المشروعالنماذج مخططات ثابتة 

 محدودة. تناسبة مع مراحؿ التخطيط المختمفة(مُ  موقع مخططاتقدـ عدة يُ )الذي 

 وىو نظاـ ُمتكامؿ يعتمد عمى.  ArcSiteنظاـ ُيدعى  0771في عاـ  Cheng and O’Connor قدـ
المؤقتة في  مرافؽلتحديد أماكف الGeographic information systems (GIS)  المعرفة مع نظاـ قواعد

 .(Cheng & O’Connor, 1996) موقع التشييد

 باستخداـ تحميؿ التدفؽ يدعى الفراغنموذج لجدولة  0777في  Tommelein and Choo عرض
WorkMovePlan   يسمح النموذج كمورد أساسي.  لمفراغلتخطيط موارد العماؿ والمعدات باإلضافة 

مف  دـخِ ستلمُ ا فوُيمك   ،الموقِع عمى قاعدة يومية لمعماؿ واألجيزة والمواد فراغَتحديد حاجاِت بلممستخدـ 
لتقييـ جدوى  الُمخِططة ساعد ناتج المحاكاو  أثناء الحركة.  إتباعوالذي يجب  ؽالتدف َتعييف طريؽ

 خطط العمؿ في وضع ، مما يساعدهوبالتالي يقيس جودة تسمسؿ العمؿالموقع  في النقؿمسارات حركة 
   .(Tommelein and Choo, 1999) أسباب الفشؿِ وتعّمـ إدراؾ  النوعية

اعد قو ستخدـ مجموعة مف أدوات الذكاء الصنعي وىي )نموذج ي 1110ي ف  .Elbeltagi et alاقترح
عادة تنظيـ خطة موقع  ،المعرفة والمنطؽ الضبابي والخوارزميات الوراثية( لتشييد خالؿ الخمؽ وتحسيف وا 

نظامية وعدة خيارات الغير وذج تمثيؿ مرف ألشكاؿ الموقع دمج النم فترات مختمفة مف المشروع. 
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يًا ومتطور ببرامج جدولة ستند النموذج المقترح عمى نظاـ آلي متكامؿ كما  لتوضع المرافؽ في الموقع.
 (.Elbeltagi et al., 2001)  مستخدمة عمى نطاؽ واسع

 Nonstructural Fuzzy Decision ضبابي ىيكمي غير قرار دعـ نظاـ 1111 في .Tam et alاقترح 

Support System (NSFDSS) . المواضيع، تـ  متعددة نموذجية مشكمة الموقعِ  مخطط عتبار تخطيطبا
 قرار و الخبراء حكـجمع ىذا النظاـ   المشاكِؿ. ليذه القراراتِ  إّتخاذ عممية ذج لَتسييؿالنمو  اقتراح

 البدائؿ مقارنة عمى استندت تقديرات النموذج  .المعّقدةِ  البناءِ  مشاكؿِ  لتقييـِ  مناسباً  جعمومما الحاسوب 
 .(Tam et al., 2002)  كافيةال غير الدقيقة المعمومات شرط تحت حتى موثوقة تقييـِ  نتيجةلتقديـ 

 اإلمكانيات ُتكامُؿ ىذه النظرة ،المطموبة كرة إلْنتاج المخططاتنظرة مبت  1112في  .Osman et alقدـ 
تحقيؽ أمثمية الخوارزمياِت  ةوقابمي (CAD) التصميـ بمساعدة الحاسوب لبرنامجالتخطيطيَة المتطّورَة 

ىدؼ  ، مف خالؿ تطبيؽالمؤقتة مرافؽتوزيع ال ميّمة أداءفي Genetic Algorithms (Gas)  الوراثية
إلدارة موقع  ليس كاؼ اليدؼ لكف ىذا  .مرافؽبيف ال الكمّية التجواؿمصاريَؼ  تقميؿتحقيَؽ األمثمية 

 وضح . بالبيئة العاممة اآلمنة الموقِع وُيزّود ازدحاـْنقَص يٌ َأْف  يجب التشييد، ألف التخطيط األمثؿ لمموقع
ُكّؿ  باالعتبارنموذج رياضي شامؿ َيْأخُذ  صياغةاس بعض ىذه األىداؼ، وصعوبة النموذج صعوبة قي

 artificialيتي َتستعمُؿ تقنيات الذكاء الصنعال األخرىوجاء في البحث أف النماذج  . األىداؼىذه 

intelligence (AI)   المعرفة قواعد  المعتمدة عمى)خصوصًا األنظمةknowledge-based systems 

(KBS)   موقع ال ازدحاـُيْمِكُف َأْف ُتطّوَر في المستقبِؿ لتأخذ بالحسباف سمات غير ممموسة كإجراءات
 . (Osman et al., 2003) الوقائية وتعميمات األماف

ديناميكي لموقع التخطيط الإلدارة و ل 4D نموذج رباعي األبعاد 1115في  Zhang et al. طبؽ    
ـَ تخطيط متكامؿوىو  . التشييد سوية َمع   الموارد وفراغات الموقعو  3Dُيكامُؿ الجدولة ونماذج ، نظا
 .(Zhang et al., 2005) ليقدـ إمكانية تخطيط الموقع بتصور رباعي األبعاد CAD (4D)تقنية 

 Geographic المعمومات الجغرافية  نظاـ تاستخدمدراسة  1112في  .Sebt et alقدـ       

information systems (GIS)  أظيرت الدراسة إمكانية االستفادة مف تقنيات خطيط موقِع التشييدلت  .
 لتخطيطِ  السابقة النماذج مشاكؿ إحدىفي عمميات تخطيط موقع التشييد، لحؿ  وتطبيقيا GIS نظاـ 
وُعِرض في الدراسة   .والمرافؽ المؤقتة لمموقع مختمفة ألشكاؿ التخطيطِ  قابمية البناء أال وىي عدـ موقعِ 

في إيجاد التوضع األمثؿ لممجبؿ البيتوني. وبنفس المنيجية يمكف االستفادة مف  GISف تطبيؽ مثاؿ ع
 .(Sebt et al., 2008) البرنامج بتحديد أماكف المرافؽ المؤقتة األخرى
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 Harmonyنموذج يعتمد عمى خوارزمية بحث االنسجاـ 1101في  .Gholizadeh et al اقترح    

Search Algorithm (HS) مجموعة المواقِع  فيالمحّددة مسبقًا  المرافؽؿّْ مشكمَة َتخصيص مجموعة حل
مشكمة تخطيِط موقع اؿ ىذه الخوارزمية لحؿ إستعمبيف البحث فائدة   بناء.الالُمَخصَّصة ضمف موقع 

المتقف.  وىي  العمميَة الموسيقيَة لمَبْحث عف حالة اإلنسجاـِ  ىو تقميد (HS)خوارزمية مبدأ  بناء. ال
ت األخرى والخوارزميا (HS).  قارف البحث بيف خوارزمية لتطبيؽا ةفي المفيوـِ وسيم وارزمية بسيطةخ

أقؿ في  نفس الَنتاِئِج لكف َمع ُجيد حسابيُتعطي ُيْمِكُف َأْف  ، وبيف أنياGAsالوراثية  مثؿ الخوارزميات
في  ثميَف جداً الحؿ األمثمي  في إيجاد ريعالتقارب السىذا ُيمكُف َأْف َيُكوَف   .المراحؿ المبكرة لمخوارزمية

 .(Gholizadeh et al., 2010) بعض المشاريع لمتقميؿ مف الوقت المصروؼ في التخطيط

 Buildingو  GISنموذج يدمج بيف امكانيات  1101في  Irizarry and Karan عرض     

Information Modeling BIM عمى موقع التشييدرجية لتحديد األماكف المثمى لتوضع الرافعات الب ،
في تحميؿ كميات كبيرة مف البيانات المكانية المستخدمة في  GIS تـ االستفادة مف امكانياتحيث 

عممية تحسيف موقع الرافعات البرجية في موقع التشييد. باإلضافة لدمج نتائج التحميؿ مف نظاـ 
مف تصور الصراعات  المستخدـ مكفتُ  3Dالمعمومات الجغرافية مع نماذج بصرية ثالثية األبعاد 

مرافعات البرجية ليحدد النموذج التوليفة المناسبة   المحتممة مع الرافعات البرجية بقدر كبير مف التفصيؿ.
أداة و  GIS مخرجات نموذج  ص مبدأ عمؿ النموذج بالربط بيفمخَ وتَ  الموقع.  فيلتحسيف توضعيا 

BIM،  مخرجات نموذج  حيث أفGIS أو أكثر مف المناطؽ الممكنة لتغطية كافة تضمف واحدًا ت
توليد نماذج ثالثية األبعاد لتصور ل BIMمناطؽ التحميؿ ومناطؽ طمب المواد، التي يتـ ربطيا إلى أداة 

المواقع األفضؿ لمرافعات البرجية.  ونتيجة لذلؾ يتـ الكشؼ عف الصراعات المحتممة مف خالؿ مشاىد 
3D لتوضع الرافعات البرجية مختمفة لتحديد األماكف المثمى Irizarry and Karan, 2012)). 

تـ استخداـ  نموذج لمتخطيط الديناميكي لموقع التشييد.  1101في نفس العاـ  .Lin et alقدـ و      
مستوًا خفض مف مسافة وكمفة النقؿ ويضمف يُ  جيدخطيط النقؿ ضمف موقع التشييد بشكؿ لت النموذج

، حيث يمكف لممخطط التشييدىذا النموذج إمكانية التغيير بالخطة أثناء عممية ِمْف األماف.  مايميز  عاؿٍ 
أف ُيغّيُر موقَع وشكؿ وحجـ المرافؽ المؤقتة أثناء عمميِة البناَء.  َيْشمؿ النظاـ الُمقَتَرح أربع وحداِت 

 Rapidly-exploring Random Treesباستخداـ خوارزمية  Path Planningرئيسيِة: تخطيط الطريِؽ 

algorithm (RRT)  ومحاكاة النقؿTransportation Simulation  والتصورVisualization والتداخؿ 
 Interaction(Lin et al., 2012). 
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 دارة موقع التشييد:ة في إالبرامج المستخدم 2-3

ي قد تساعد في تـ استخداـ العديد مف البرامج سابقًا إلدارة موقع التشييد، تـ اختيار بعض ىذه البرامج الت
 رفع سوية أعماؿ القطاع العاـ في حاؿ استخداميا.  والتي تـ عرضيا فيما يمي:

 :GIS ا  اختصار  وتسمى  Geographic Information System نظام المعمومات الجغرافية 2-3-1

عمى نطاؽ واسع لَحّؿ  استعممت( أداة معتمدة عمى الحاسوب GISنظاـ معمومات جغرافية )
نظاـ االنتشار الواسع الستخداـ  فالمشاكؿ اليندسية الُمْخَتِمفِة المتعمقة بالبياناِت المكانيِة.  بالرغـ م

 .(Bansal, 2007)مجاؿ التشييد تو في اإمكاني كافة استثمارلـ يتـ  المعمومات الجغرافية

قع ما بحساب المسافة األقصر التي تحقؽ ىي إيجاد مو  GISمف التطبيقات العامة التي يشتير بيا 
أكبر فائدة مرجوة مف الموضوع المدروس.  سواء كانت فائدة مادية أو اجتماعية أو أي أىداؼ مرجوة 

في تحديد الموقع المثالي لممجبؿ مف خالؿ تحقيؽ  GISولذلؾ يمكف االستفادة مف تطبيؽ   أخرى.
وبنفس المنيجية يمكف تحديد توضع ف موقع التشييد.  المسافة األقصر بينو وبيف كافة نقاط الطمب ضم

.  كما أف العرض البصري (والخ ساحات التصنيع مخازف، مواقؼ، مكاتب،)المرافؽ المؤقتة األخرى 
مكانية التطبيقية فرضياتو أو في البيانات في الذي يقدمو البرنامج ُيساعد المخطط في فيـ األخطاءِ   وا 

 . المستخدمة قةِ العال عمى  التغييراتِ  إجراء

 لكؿ الفعميَ  النقؿ كمفة تأخذ باالعتبار ، والتي GIS النوعية في نظاـ الػ َأو الكّمية ُيمكف استخداـ الطرؽ
  .الموقعِ  في والشحف الطمبَ  مناطؽِ  بيف زمنية وحدةِ  لكؿّ  التي يتـ تحريكيا الموادِ  كميةِ  َأو زمنية وحدة
مرفقيف  وجود رغبةِ  لمتعبير عف الشخصيِ  العدديِ  القربِ  وزف ارفإنيا تأخذ باالعتب النوعية الطرؽ أما

 . (Sebt et al., 2008)الموقع مخطط عمى البعض بعضيـ مف مؤقتيف قريباف

ىو استخدامو المباشر لمجوانب المكانية لموقع التشييد وعرض  GISإف الميزة األساسية لنظاـ 
ة استخداـ التقنيات البصرية لزيادة تعزيز وظائؼ النتائج بشكؿ مناسب لممستخدـ. وباإلضافة إلمكاني

 .((GIS Irizarry and Karan, 2012وسالمة نماذج نظاـ 

وتطبيقيا في عمميات إدارة موقع التشييد مف خالؿ استخدامو GIS  االستفادة مف تقنيات نظاـ ُيمكف
مكانية تحديد في إيجاد التوضع األمثؿ لوحدة توزيع الخرسانة عمى نقاط الطمب في موقع الت شييد وا 

التوضع األمثؿ لممرافؽ المؤقتة وموقع الرافعة البرجية الذي ُيمكنيا مف تخديـ أمثؿ لألعماؿ المرجوة منيا 
   .(Bansal, 2007)مع تحقيؽ أمف وسالمة موقع التشييد 
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  GISمقارنَة نتيجة وب ،موقع التشييد في يةالبرج الروافعتحديد موقع  في GISنظاـ  إف استخداـ
والتخطيِط المختمِؼ  الروافعأنواَع مختمفَة ِمْف  ةضافوبإ ،في موضوع موقع التشييد بَنتاِئِج النماذِج السابقةِ 

 إلى إزالة عيِب النماذِج السابِؽ.  أدى  GISنقاِط التجييِز إلى نموذِج لأيضًا 

مشروِع الظمة إدارة أنو  (CAD) التصميـ أنظمةمثؿ  خرىاألحاسوب الوأنظمة  GISتشابيات بيف إف ال
(PM ) المرافؽوأنظمة إدارة (FM  ) ُؽ يطبّ ت مفْمِكُف تGIS  موقِع البناء مخطط إعدادفي (Sebt et 

al., 2008).  

يسيؿ  ،مثؿ القرب وعممية تراكب مواقع الوظائؼ GISإف استخداـ وظائؼ التحميؿ المكاني الذي يقدمو 
ستخدمة في عممية تحسيف موقع المرافؽ والروافع في موقع تحميؿ كميات كبيرة مف البيانات المكانية الم

 .((Irizarry and Karan, 2012 التشييد

موقع التشييد.  وذلؾ  إدارةفي  التي استخدمت GISبعض البرامج التي أساسيا  وفيما يمي تـ عرض   
يد والمساعدة لتوضيح بعض البرامج التي يمكف أف ُتطبؽ أو ُتطور مستقباًل إلعداد مخطط موقع التشي

 في اتخاذ القرار في مشاريع القطاع العاـ. 
 

 :ArcSiteباستخدام  بناءالتخطيط موقِع  2-3-1-1

مسودات باستخداـ  (  تصميـ مخطط الموقعTFs) المؤقتة ؽمرافتخطيط اللالنظرة التقميدية  َتتضّمف
َنتاِئَج كافية  عطيال تُ المؤقتة  مرافؽلم البصرية الطمباتمثؿ ىذه   ثنائي البعد. عادينموذج و  ومطبوعات

لَتخفيض  النشاطات التي ستتعمؽ بيامف  قريبالمؤقتة  مرافؽميحدد مكاف ل أفو يجب كما أن  .ووصفية
ـَ آلِي   O'Connorو Chengطور . GISدور  وىذا ىو ،بينيا التجواؿوقِت   ArcSite ُيدعى نظا

إليجاد  ةمطموبالعمومات الم ArcSite ُيكامؿُ   .GISإستعماؿ ب التشييد المؤقتة مرافؽتخطيِط موقِع ل
وُيؤّدي سمسمَة العممياِت المكانيِة المعّقدِة وتساؤالت قاعدِة البيانات لَتحديد الموقِع  TFs ػموقِع مناسِب ل

 .(Bansal, 2007) المثالِي الذي مف الصعُب أدائو يدوياً 
 

 :MaterialPlanباستخدام برنامج  المواِد في موقِع البناءأماكن خزن تخطيط  2-3-1-2

ـُ قواعَد   تخطيط مخطِط المواد.لـ المعمومات الجغرافية اأداة أساسيا نظ ىي  التخميفَيستعمُؿ النظا
حيث  ،GISبيئة  باستعماؿ MaterialPlan الػ رَ و  طُ  . الموادرير حجـ وموقع منطقة خزف لَتقْ  والتجربة

عمى معمومات  يستندو   .في المشروعخالؿ مراحؿ العمؿ  خطة متطمبات الموادمع  ُيكامُؿ التخمينات
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 الموقَع المناسَب لَخْزف مواِد البناءِ  لكي ُيحدد بخصوص الكميات ومواقع المواد المطموبة في المشروع
(Bansal, 2007). 
 

 :GISودمج عممه مع  BIMبرنامج نمذجة معمومات البناء   2-3-2

مف  GISدعـ برنامج  BIMلتشييد يمكف لػ في حالة تخطيط التوضع األمثؿ لمرافعات البرجية في موقع ا
الرافعات البرجية  تصادـلمنع  ،البصرية لتوسيع التمثيؿ المرئي لرصد حركات الرافعة إمكانيتوخالؿ 

 العاممة في منطقة العمؿ المشتركة.

ى والبّد مف العمؿ عم ،تزداد العقبات مع التقدـ بعممية التشييد حيث تزداد العناصر المثبتة في الموقع
عدـ اصطداـ الرافعة البرجية بأي مف ىذه العناصر المثبتة خالؿ العمؿ، لذلؾ يجب العمؿ عمى إيجاد 

 ,Irizarry and Karan) مع تقدـ البناء إنشائيامسار خالي مف العقبات الحالية والمستقبمية التي سيتـ 
2012) . 

ة المتغيرة لمبناء بشكؿ مناسب.  إف قادرة عمى تمثيؿ البيئ BIMبواسطة  إنشائياإف المقطات التي يتـ 
يوفر القدرة عمى محاكاة وجية نظر المشغؿ لمكشؼ عف التصادـ المحتمؿ بيف الرافعات  BIMنموذج 
 .(Irizarry and Karan, 2012) في بيئة موقع العمؿ الكياناتالبرجية و 

سة، بينما يتـ مع أقصى مستوى مف التفصيؿ في اليند الكياناتُيركز عمى تطوير  BIMإف نظاـ 
الموجودة بطريقة أكثر تجرد.  إف عدـ وجود قدرات التحميؿ المكاني في  الكياناتلتحميؿ  GISتطبيؽ 
BIM .يؤكد الحاجة الستخداـ نظـ المعمومات الجغرافية 

 إمكانيةباستخداـ معيار تقميؿ  GIS و BIMنموذج  1101في عاـ  Irizarry and Karanـ استخد
أي معايير أخرى ليا قيمة مف  استخداـومف الممكف أيضًا  قع الرافعات البرجية. ت لتحسيف مو الصراعا

 حيث التكمفة أو الوقت.

( مقارنة 0-1) ُيوضح الجدوؿ  .GISوبيئة   BIMباستخداـ قوة  GISو BIMيتحقؽ التكامؿ الحقيقي لػ 
مكانيات خصائص   .GISو BIMوا 
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مكانيات( مقارنة بيف خصائص 0-1الجدوؿ )  ((GIS Irizarry and Karan, 2012و BIM  وا 
 

 GIS BIM 

بيئة 
 النمذجة

ُيركز أساسًا عمى البيئة في اليواء 
 .الطمؽ

ويتوفر   ُيركز عمى البيئة في األماكف المغمقة.
لمرافؽ الموقع ونمذجة  األبعادنمذجة ثالثية  فيو

 التضاريس

نظاـ 
 المرجعية

Reference 

System 

ىي دائما البيانات الجغرافية 
بيانات جغرافية مكانية. يتـ 

في العالـ المادي  الكياناتتعريؼ 
العالمي أو  اإلحداثياتمع نظـ 

 إسقاطات الخريطة.

ليا تنسيؽ محمي خاص بيا إشارة  BIM كيانات
عالمية، عمى سبيؿ المثاؿ  إحداثياتنظاـ  إلى

 .في الزاوية اليسرى مف المبنى

تفاصيؿ 
 الصياغة

لموجودة يستند عمى المعمومات ا
. وىو يغطي مساحة الكياناتو 

أقؿ و مقاييس تفاصيؿ كبيرة مع 
 أصغر.

لتطوير مقاييس  BIMتستخدـ قدرات صياغة 
 .أكبر مع مستوى أعمى مف التفاصيؿ

منطقة 
 التطبيؽ

ضرية أو يركز عمى المناطؽ الح
 .المدف

 .المبنى وخصائصو

نمذجة 
ثالثية 
 األبعاد

تقتصر قدرات نظـ المعمومات 
 2Dعمى أشكاؿ بسيطة  رافيةالجغ

 GISفي  3Dومازاؿ التجريب مع 
 .في مرحمة مبكرة

فريدة مف نوعيا في التعامؿ مع  BIMإف قدرات 
كاممة. ويحتوي عمى مجموعة غنية مف  3Dبيئة 

 .السمات المكانية والخصائص
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 الفصل الثالث

 «إدارة موقع التشييد»
 

 مقدمة: 3-1

وىناك مواضيع كثيرة لمبحث فييا في ىذا  ،إدارة الموقع في ثنايا عمميا كل ما يخص الموقعتتضمن 
 ،الموقع فراغ في توضع المرافق المؤقتةتحقيق إدارة  الموضوع.  فبلبّد إلدارة الموقع الفعمية والمثمى من

دارة المواد والمعدا العمالة ضمن موقع التشييد لمحصول عمى كفاءة العمل في حل ىذه المشكمة و ت وا 
 البحثية.

دارة المخزون، وتوزيع المواد والمناولة والنقل ضمن الموقع اد في موقع التشييد عمى )إدارة المو وتتضمن إ
دارة توزيع  اإلنتاجيةوضمان جودة المواد ضمن الموقع(.  وتشمل إدارة العمالة: العمل عمى )زيادة  وا 

 وضمان سبلمة العمال ضمن موقع العمل ونقاط عدة يمكن البحث فييا(. ،العمال عمى النشاطات

فكار، وبذلك يتاح الطريق عمى اإللمام بالموضوع من حيث األ في ىذا البحث تم توضيح المفاىيم والعمل
ويركز البحث عمى موضوع أمام إيجاد حمول مستقبمية لممشاكل البحثية المتضمنة في ىذا الموضوع.  

 .Site layout Planningمخطط موقع التشييد  إعداد

 

  

  (Razavialavi & AbouRizk, 2013)( التعريف بإدارة موقع التشييد1-3الشكل )
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 الموقع: إدارةأهمية  1-1

ي َتْضمَن معدَل الجيدة لمواقع التشييد لك واإلدارةالسوقية شركاِت البناء لمعمل عمى التنظيم  تقود المنافسة
 (.(Mangin & Alkriz, 2005 إنتاج جيَد وىوامَش جديدَة ِمْن الربح

وتسميم  ،تتضّمُن إدارة الموقِع ُعمومًا العديد ِمْن المياِم، مثل التحقق من الموقع َقْبل البدء بعمميَة البناءِ 
دارة  موقع جيد  اتصالقاء عمى واالستمرار بَتحسين أوضاع سجبلِت الموقِع، واإلب اقتناءىا،المواد وا 

 إلىتنسيق بين األجزاء المختمفة، ويؤدي بانتظام وال، ومراقبة األداء بالمستوى المطموب معموماتالتدفق و 
  .(Elbeltagi, 2014) مخطط موقِع جيد إعداد

البناء كعممية حيوية في تخطيط  موقع استخدامبتخطيط في صناعة التشييد الممارسون والباحثون إعترف 
 .(Alagarsamy, 2012) جيدبشكل  الموقع المتوفر فراغ استعمال بتخطيط يمكن تعريفيا ، التيتشييدال

أكثر مواقع البناء التي واجيت مشاكل كانت ألسباب َتعّمقت بالعوامل اإلدارية بداًل ِمْن أن تكون بسبب 
وفيِر الوقت أثناء عمميِة في الكمفِة وتتحسيناَت ىاّمَة  إلىالموقع  ُيْمِكُن َأْن تؤدي إدارة  المشاكل التقنية.

عمى الموقع والمحافظة عمى   إّن دوَر مدراِء الموقِع السيطرة  بدون أن تتطمب كتمة عمِل إضافِي. البناء
 األداء غير المرضية. حاالت إصبلحالعمِل والعمل عمى  أداء

ر مباشرة عمى األمِن وتشغيل إن جدولة التشييد و ترتيب الموقع  أساسي إلدارِة المشروع، حيث ُيؤثّ 
ىناك حاجة   تقدم التشييد.و  المادي وتوزيع الطاقة الكيربائية باإلضافة إلى الكمفةِ  واالنتشارالمعدات 

دارِة   .(.Zhang et al) مموقعِ المؤقتة ل المرافقو  الفراغقوية لمتخطيط األكثِر فّعالية وا 

  .(Tam et al., 2002) المشروع لنجاحِ  وىو حاسمُ  اإلنتاج معدلِ  عمى الموقعِ  تخطيط ُيؤّثرَ  َأنْ  وُيْمِكنُ 
اإلنتاج عمى شكل مصاريف  خسارة معدللُيؤّدي سموقِع دارة صحيحة لتخطيِط الإ عدم وجودحيث أن 

 .(Kumar & Singh, 2007) االنتقالمتزايِدة وأمان مخّفض وزياَدة كمف  تجوال

المبّكرة لمشاريِع البناِء ُيْمِكن َأْن يؤّدي إلى مخططاِت  إْىمال تخطيِط الموقِع أثناء مراحل التخطيطإن 
ال تظير  قد ُيكّمُف َتصحيح الخطأ أكثر ِمن منَعو وتبلفيو في البداية. و  ،تصحيحَ  إلىمناسبِة َتحتاُج  غير

رِة المراحِل المتأخّ  أثناء غالباً  ظيربل ت مناسب أثناء المراحِل المبّكرِة لممشروع،ال غيرالتخطيِط  مشاكل
في َذِلك  لتخطيط في إْنجاز متطمبات الموقعا حيث قّد يعجز ،التي َحدثتْ  بسبب التغييراِت الواسعةِ 

 .(Osman et al., 2002) الَوقت

 والمرافق والمداخل باإلتصالَ  يتعمق فيما المحيطةِ  ببيئتو الُمقَتَرحِ  الموقعِ  عبلقةَ  الموقعِ  تخطيطُ  ُيوضح
الخرسانة  الموقع في تَقميل وقت التجّوال وكمف حركة الجيدة لتخطيط اإلدارة ساعدُ تُ الموجودة مسبقًا.  و 
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مواقع في  العمل عدم عرقمة، وَيْضمُن طات أثناء التشييد وحوادث الموقعوالعمال والمواد وتداخل النشا
 .(Tam et al., 2002) ىذه المواقع في لممواد غير المناسبن يخز تبالالبناء 

تتوفر مساحة  ىي األكبر وال الحضرية المناطق في البناءِ  مشاريعِ  ِمنْ  العديدفي تكون ساحة العمل 
 إْسِتْعمال التخطيط سَتيدفَ يَ  َأنْ  َيِجبُ  لكلذ  .لعممية التشييد المطموبة المؤقتة المرافق ُكلّ  كافية لتوضع

 البناء مشاريعِ  في  .مثلأ بشكل البناءَ  نشاطاتِ  لَتنفيذ الموقعَ  حدود ضمن عممياً  المتوفرة األقل الفراغات
 توفر بسبب البناءِ  مرحمةِ  ِبداية في الموقعِ  تخطيطب المشروع مدراء ييتم القد  ،الكبيرة المواقع عمى

 أي بدون خاّصة قاعدة عمى المؤقتة المرافقتوضع  طُيخط الحاالِت، ىذه مثل في  .المساحات الكافية
 غير عمالية وحركة الموادِ  نقلِ  متزايدة ناتجة عن كمف إلى ؤّديتو، مما يوأمثميالتخطيط  قمق حول كفاءة

 المشروع.  موقعِ  إلى الموادِ  تسميمِ  بعد المواد مكان خزن قرار اتخاذقد يتم المثال  سبيل عمى . مناسبة
 محصورُ  الموقعَ  سواء البناءِ  نجاحِ  عمى ُيؤّثرُ  المؤقتةِ  المرافق لتخطيطِ  الحذر التخطيط الواضح أن من
 يؤدي الستيبلك الُمْخَتِمفةِ  المرافق بين التجوالُيمكُن أن يكون  حيث ،جداً  كبير موقع َأو دودِ مح فراغب

 .(Alagarsamy, 2012) اجوبطء اإلنت الوقتِ 

ُكّل مقاول ثانوي َيتطّمُب   عدة مقاولين ثانويين يعممون في مساحة مقيدة. األبنيةَيتضّمُن تشييد     
 اآلمنة المبلئمةوطرق تنقل باإلضافة إلى المناطِق  لتخزين الموادو يزِة فراغ لؤلجو عمِل معّيِن  ساحة

مكان العمل المزدحم سبب رئيسي في نقصاِن معدِل اإلنتاج والتداخِل َأو تأخيِر  أنإلْكمال ميّمتو. أي 
المساحة  األعمال ُمقدمًا ألنيا توضح المفصمة َتضاربالبرنامج. َتْكشُف خطَة تخطيِط الموقِع 

عمى أية حال، بدون خطة   ثانوي، وىكذا ُتحّسُن تدفَق وكفاءَة العمِل العاّمِة. مقاولكل ل صصةالمخ
وتأخيرات  مزدحم ويواجو مشاكل تصادم أعمال وعرقمة العملإدارة الموقع، ُيْمِكُن َأْن ُيصبَح موقع العمل 

 .(Guo, 2002) شروعفي الم يا َأْن ُتحّطَم الروح المعنويةوشكاوى عديدة ُيْمِكنُ  ،البرنامج

 معّقدُ  أنو من العاِم بالرغم والحّس  المخّططين تجربةِ  عمى رئيسي بشكل الموقعِ  في تخطيطِ  ُيعتمدُ   
 .(Tam et al., 2002)...الخ المشروع  الموقِع وطبيعة مكان مثل العواملِ  ِمنْ  كبيرة َتْشِكيمة وَيْشملُ 

يندسين استنادا فقط عمى تجربِتيم وحّسيم العاِم، وَقْد تخطيط الموقِع ِمن ِقبل المعند حسن العمل تي ال
مكانيِة  مبلئمغير  واستعمالُيؤّدي إلى الكمِف اإلضافيِة واليدر في وقت العمل وفي المواد  لممصادر وا 

   .(Tam et al., 2002) الخبلفات عمى الفراغ في مواقع التشييدتزايد 

بشكل أفضل مع إمكانية أقل لحدوث آمن  موقعالموقع المخطط بشكل صحيح  يُكونُيحتمل َأْن 
كمفة الوقت و الَتْعني مثل ىذه الشروِط توفيَر  وقدرة مناورة جيدة.  الخبلفات عمى الفراغ في الموقع

   .(Elbeltagi & Hegazy 2002) أعمى جودةتحقيق و 



 «مىقع انتشييذإدارة »   انثانثانفصم 

21 

 

يجب و   .ي األوقات المختمفةجيزة فاألو  دالمؤقتة والموا المرافقَتْشِكيمة  بشكل عام الموقع َيِجُب َأْن يضم
 ةفمتادم النشاطاِت في المراحل المخالوصول وتص إلى منع يمكن أن يؤدي بشكل خاص بكل ماعناية ال

حديد مكان الموقع لت في المطموبة الخزن ومناطقالبنود  إدراج كل الضروري ومن  وتفاديو. لممشروع
 .خطة الموقع ضمن توضعيم

لن يكون عند  كون المواد التي يمكن أن ُتستعمل ثقيمة َأو كبيرة جدًا. تدما التخطيط الجيد عن أىمية تزداد
بدون خطة تخطيِط موقِع  مدير الموقَع وموّظفو الموقِع اآلخريِن ما ُيوّضُح توضع المخازِن والمكاتبِ 

وجود سمسمة  مطموبمن الومناطِق العمِل وأكواِم المواِد.  حاجات التصنيع دقيقة، وَيِجُب َأْن ُيحّدد مكان 
 ,Elbeltagi) مموقع الُمقيد َأو المعّقد لتغطية التخطيِط في ُكّل مرحمة من مراحل العمللمن الخطِط 

2014). 

َتْخمُق ىذه  التخطيِط الديناميكِي.  بإدارةُيعرف  الطبيعِة الُمَتَغّيرة باستمرار لمواقِع البناء أّدْت إلى ظيوِر ما
ُكل تخطيط إلْنجاز متطمباِت الموقَع أثناء فترِة حياة  ليجاىدالمشروَع  مخططات َتغّطي مّدةَ  النظرة عدة
 .(Osman et al., 2002) التخطيطَ 

 

 موقع العمل: الخالفات عمى الفراغ المتوفر فيأهمية إدارة الموقع في حل  1-1

ىذا  لكن . طلمجدوِل الُمَخط   وفقاً  بشكل تقميدي موقع العمل في يرتب ميندس الموقع النشاطات اليومية
الخبلفات عمى َتْحدث  إطاراِت زمنية معّينِة.  خبللمتعامبلت الُمْخَتِمفِة لمُعّماِل ل فراغَيتطّمُب تخصيَص 

لَتمييز ُكّل  محددةمنيجية عدم وجود  اإلجراء الرسمي َأو بسبب قمة في موقع التشييد الفراغ المتوفر
التجربة َقْد ال َيستطيع تحديد كل الخبرة و لمشروع ذو مدير اأن حتى  . المحتممة الفراغ مشاكل تداخبلت
 .(Guo, 2002) تقميديًا يتم التعامل مع المشاكل كما تنشأ لذلك المشاكل المحتممة

والمعدات وتخزين المواد  طريَق لمُعّمالّمُب فراغات ُمْخَتِمفًة لمعمل و َقْد َيتضّمُن النشاط ِعّدة ميام وَيتط
عمى الفراغ في موقع التشييد بين النشاطات الخبلفات د يزيد من مخاطر ، مما قالمرتبطة بالنشاط

ظير في الفترة األولى ولكن المشاكل قد ال تحيث أن  المختمفة خبلل فترات معينة من زمن المشروع. 
تأخير في انجاز احد النشاطات،  الموقع مما قد يسبب فيمع تقدم المشروع تتداخل النشاطات واألعمال 

عمى الفراغ في الموقع في حال كانت األعمال المتداخمة تعود لمقاولين مختمفين،  دة الخبلفاتوتزداد ح
( الحاجة إلدارة 2-3الشكل ) يبين  وىذا ما يمكن مبلحظتو في أعمال القطاع العام لمتشييد بشكل كبير.

ير كيفية يظ (3-3وفي الشكل )  .من نشاطات العمل المختمفة ليمبي حاجة كل نشاط فراغ الموقع
 تداخل أعمال النشاطات خبلل تقدم العمل في المشروع.
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 (Guo, 2002)في موقع التشييد  فراغلمحاجة ( ترتيب ال2-3الشكل )

 
 .(Guo, 2002)في الموقع الفراغ  الخبلفات عمى لتوضيح ( شكل توضيحي3-3الشكل )

 لذلك  برنامج العمل في أغمب األحيان. ؤدي لتأخيرسي، الموقع فيفراغ ال عمى جّدية خبلفات حدوث إن
والعمل عمى تبلفييا  الفراغ مشاكلالذي يحاول حل  إن العمل عمى إيجاد التخطيط األمثل لموقع التشييد

 موقع العمل لُكّل المقاولين الثانويين. فيمعدل اإلنتاج جوىريًا  سيؤدي لتحسين، مسبقاً 
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 الخبلفاتأن  تبين ،العاممين في قطاع التشييد العام مقاولي التشييدشخصية مع ومن خبلل المقاببلت ال
الموقع بين عدة مقاولين يعممون في نفس الموقع وتضارب نشاطات العمل  في الفراغالتي تحدث عمى 

حيث أنو عند  أسباب التأخر الحاصل في مشاريعيم. ىو من أحد أىم  ،الخاص بكل منيم مع اآلخر
حل المشكمة من خبلل وغالبًا يتم ، إيجاد الحل الموقع فبل بّد من فيتضارب األعمال  ظيور مشكمة

غالبًا في مشاريع القطاع العام مما سيؤخر العمل المتعمق المراسبلت التي قّد يتأخر الرد عمييا 
  بالمشكمة.

، تم اإلطبلع ومن خبلل دراسة الحالة المطبقة في ىذا البحث عمى مشاريع المؤسسة العامة لئلسكان
رئيسيين، والناجمة عن المقاولين العمى الفراغ بين  الخبلفاتعمى مشكمة تأخر المشاريع الناتجة عن 

تضارب األعمال وتوضع المرافق المؤقتة ألحد المقاولين بما يعرقل سير عمل المقاول اآلخر.  وذلك 
ء بالتنفيذ، وضعف التنسيق مبكرة قبل البدمناسب وفي مراحل الشكل البسبب عدم تخطيط الموقع ب

موقع العمل والقطاع العام )بصفتو المالك أو اإلشراف أو  فيوالتواصل بين األطراف المختمفة العاممة 
 كبلىما معًا(.

 

 تخطيط موقع التشييد: 1-1

 العمالالمشاريع الكبيرة )حيث يكون عدد ففي  مخطط الموقع.  إعدادالمياِم الميمِة إلدارِة الموقِع  من
تتعرض إلى  أنالمعّقدة( من الممكن  المعدات واآللياتالكثير من بير والعديد من المقاولين الثانويين و ك

التخطيط  تخطيط الموقع. لخسارة الوقت وتجاوزات الكمفة إذا لم يكن ىناك منيجية فّعالة ومنّظمة 
من تحقيق تحسيِن كبيِر بَتقميل  المؤقتة ُيْمِكُن َأْن ُيمّكن اإلدارةَ  مرافقالمفصل لمخطط الموقع وموقع ال
وزيادة روح العامِل المعنوية من خبلل بيئِة العمِل األفضل االنتظار وقت التنقل ضمن الموقع وزمن 

  .(Elbeltagi, 2014) واألكثر أماناً 

لفراغ في الموقع ىو مورد ال يقل أىمية عن غيره من الموارد )المال والوقت والمواد واليد العاممة ا
خطيط الموقع وييدف ت مشكمة تخطيط ميمِة جدًا.  إن تخطيط الموقِع  في أعماِل البناء عدات(. والم

 مؤقتَة في الوقِت الصحيِح وبذلك يمكن َأْن ُيْخَدمَ ال لممرافق إلى الحصول عمى التوضع الجغرافي الصحيح
-Mawdesley & Al) اممةبكمِف أقل ما يمكِن وتحسين األماِن والبيئِة العو التشييد بشكل مرضي  يةعمم

Jibouri, 2003). 
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 َيتضّمنُ  . لممشروعِ  الناجحِ  لئلكمالِ  أساسية ضرورة البناءِ  مشروعِ  في النشاطات لُكلّ  المكاني التخطيط
 عمميةِ  لَدْعم الضرورية المؤقتةِ  المرافق توضعل المحدود الموقعِ  فراغ إستعمالِ  َتنسيق البناء موقعِ  تخطيطُ 
 .(Georgy & Basily, 2008)البناء 

التي ُتسَتعمُل لَدْعم  في الموقعالمؤقتَة  البناءِ  مرافق توضعالذي َيتعامُل مع ) موقِع البناء استخدامتخطيط 
َتتضّمُن   عمميِة البناَء( سمة حيوية لتخطيط عمميِة البناِء التي ُتساىُم كثيرًا في إْنجاز أىداِف المشروَع.

المجبل مكان و مساحات الصناعِة و  المواد تحميل وتنزيلشروع مناطَق مالالمؤقتة المثالية في  مرافقال
أي   مستعممة من قبل مقاولين ُمْخَتِمفيِن.المؤقتِة الموقِع الجيزِة ومكاتب األمناطق خزِن و  المركزي

المؤقتِة ُيْمِكُن َأْن يؤّدي إلى تأخيراِت العمل فعبًل وخزن مادي مؤقت سيتم  مرافقتخطيط سيء لتوضع ال
ماِل الوقت و النتاج وتأخيراِت وضياِع اإلمعدِل خفض َتحريكو فيما بعد ومعالجة متعّددة لممواِد ُتؤّدي إلى 

 .(Alagarsamy, 2012) وشروط َعَمل خطرة

ُروري َمنْ  حيث موضوعية، متعددة كمشكمة تصويرىا ُيمكنُ  البناءِ  في التخطيطِ  إدارة مشكمة   َأنْ  الض 
 تدفقِ  كمفةَ  ويقمل المشروعَ  وقيودَ  المتطمباتَ  يْدمجُ  الذي المؤقتةِ  المرافق تَوْضع يالمثال التخطيط ُيمّيزَ 
 المتطمباِت  بسبب بناءِ  مشروع ُكلّ  في فريدُ  المؤقتة المرافق تخطيط إنّ   .البناءِ  أمانَ  نحسوي المواد
 . (Alagarsamy, 2012)لكل مشروع الموقِع مختمفةِ وشروَط  ترتيباتِ  ألن المتغيرةِ  العمميةِ 

كل  فإن ،الخ...البيئية والتأثيرات الوقتِ  وقيود المشروعِ  وتصاميم الشركة طبيعة في متباينُ  إن البناء وكما
 Tam et)واالختبلفات المتغّيرات ِمنْ  بالعديد فريدًا عن غيره، متأّثراً  ُيصبحُ  لمشروع ُيخّططُ  موقع تخطيط

al., 2002). 

 :الدعِم )مثلالتنظيم والتحضيرَ ىذه الحالُة لمموادِ  . التشييد موقعِ  فيًا موارد التشييد فراغتَتطّمُب أكثر 
 وىناك طرق، َأو مكان العمل(ال، ساحة الموادومناطق ُمَخط طة )مثل:  وقوف(المقطورات َأو أماكن ال

ن الموقِع لمموارد حتى يكون م فراغإن تخصيص   (.القائمةبنايات الشجار َأو األ)مثل:  العقباتأيضًا 
إدارة تخطيط ء التشييد ىي المشكمة المعروفة بالممكن تحقيق سيولة الوصوَل والوظيفة المطموبة منيا أثنا

نشاء المخططاِت التي تتغير مع الوقَت خبلل تقدم التشييد يسمى تخطيط المخطط الدينامِيكيالموقع  .  وا 
(Osman et al..) 

حمة ميمة جدًا لشركاِت البناِء مع الرىانات الرئيسيِة ضمن موقِع البناء مر  لمرافقضع الرافعاِت واإن تو 
كّمية لتَْقرير األوضاع المثمى لمرافعاِت المعالجة ال .  لذلك أصبحتعمى الكمفِة والمّدِة ألّي مشروع بناءِ 

اء يدويًا ِمن ِقبل الميندسين ذوي الخبرة أثن ىذه الميّمة تُنفذ  موقِع.الالتشييد مرغوبة جدًا لتخطيط  ومرافق
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ىذه العمميِة معّقدُة وصعبُة َأْن تُنجَز بسبب تعقيِد المعرفِة والكميِة   مراحِل التنظيم  والتحضيَر لمتشييد.
 (.(Mangin & Alkriz, 2005المستعممة والتفاعبلِت بينيم  لممرافقالكبيرِة 

أّي مشروع يتم  أساسُي لنجاحِ  المشروع مدة ليبلئم الموارد طوال الموقعلفراغ  صحيحإن االستعمال ال
والنشاطاِت التي تحدث عمى مواقِع  الفراغُتشّكُل نماذج المحاكاُة  أداة قوي ة لَتَصوُّر وُمَعاَلَجة  ،العمل بوِ 
حيث موارد المشروِع،   واستعمالتخطيِط الموقِع تخصيَص  لالخطة الفّعالة ُيْمِكُن َأْن ُتحّسن  البناء. 
العديد  انتباهَجذبْت ىذه القضيَة لقد  نتائَج رابحة. تؤدي لّسن الجدولة و ى عمميات أكثر كفاءة وُتحتؤّدي إل

 .(Zhou et al.  2009) رْت نماذج تخطيِط موقِع ُمْخَتِمفةِ ِمْن الباحثين، وُطو  

 :(Kumar & Singh, 2007)مايمي لموقع التشييد ب صحيحوبذلك يمكن تمخيص فوائد التخطيط ال

 المشروِع. تكمفةِ  في تخفيض 

  َالمواد. مناولة المصروف عمى والُجيدِ  التقميل من الوقت 

 العمِل. جودة في تحسين 

  ِإنتاج. معدل زيادة 

 المشروِع. عمميات أمانِ  في تحسين 

 المشروِع. إكمالِ  وقتِ  نقصان 

 المواد ومناولة لمموارد ضروريةِ ال غير التخطيط التيوا   الرحمة لمد ةِ  أدنى حدّ  تحقيق. 

 

 

 موقع التشييد: صعوبات تخطيط 1-1
تخطيط موقِع البناء ىي ميّمِة التخطيط  التي تمي مرحمة إكماَل رسوِم التصميِم لممشروع وقبل البدء إن 

جم ومكان توضع المرافق نوع وعدد وح تحديدمخطِط الموقِع عمومًا  إعدادَيتضّمُن   بمرحمة التنفيذ.
 :أصناف 4إلى  تخطيِط الموقع واجو عمميةالصعوبات التي ت ُيْمِكُن َأْن ُتصّنفَ لذلك   .المؤقتة

بخصوص كم عدد المرافق  قمة المعمومات يىالصعوبة ىنا إّن : مجيول المؤقتةِ  مرافقعدد ال -1
المواقِع الُمزَدَحمِة ب صعوبة التخطيط  ترتبطإّن  المؤقتِة التي َسَتُكوُن مطموبة ِمن ِقبل ُكّل مقاول ثانوي. 

 لتوضع بعض المرافق المؤقتِة. مكانفِر، كأْن ال يتوفر المتو  الفراغبتقييِد  وتكمن
تأخر أحد األنشطة في الجدول الزمني بإن المشكمة تكمن ىنا  :الموقعِ  إلى المرافق المؤقتة ُدُخول -2

لممشروع، وما سينجم عنو من تأخر في تخطيط الموقع الديناميكي.  فبل يمكن أن تتوضع المرافق 
 .مية التي تتطمب إزالة مرافق النشاطات السابقةالمؤقتة لمنشاطات المستقب
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 في الكافيةِ  الفراغاتِ  امتبلك ناحية من لمحيرةِ  رئيسي سبب مرافقال حجمَ  إنّ : المؤقتةِ  المرافق حجم -3
 .األولِ  الصنفِ  في كما ىنا تماماً  الصعوبةستكون  . الموقعِ 

الصعوبة ىنا  ،والموقِع خبلل حياِة المشروعَ  الحجمِ بَتتغّيُر المنطقُة المتوفرة  :ظروف موقع التشييد -4
وىذه الصعوبات  المطموبة.  مرافقلم ةغير كافي تكمن بأنو من الممكن أن تكون المنطقة المتوفرة بالواقع

ُيْمِكُن   .ثابتِة داخل المنطقة وجود مرافقبشكل خاطئ و  عقبات غير معّرفِة َأو ُمَعر فةتنتج بسبب وجود 
-Abdel) المتوفر حجِم المنطقةحول حيرة الكافية بسبب الغير لمنطقِة المتوفرِة ا مشكمةتظير َأْن 

Fattah, 2013.) 
 

 :تخطيط الموقع مناهج حل مشكمة  1-1

ىذه المناىج   .التخطيطِ  مشكمِة إدارة الباحثون في ىندسة التشييد مناىج مختمفة لمتعامل مع طبق    
 Osman et) أصناف 3إلى  عامُيْمِكُن َأْن تُقّسَم بشكل و  بمستوى التفصيل َتختمُف من أحدىما لآلخر

al., 2002). 

  ِالتخطيط الساكن static layout planning. 

 خطيط الديناميكيتال dynamic layout planning. 

  الفراغجدولةspace scheduling . 

 ساكِن:التخطيط  ال 1-1-2

الذي َسَيمتدُّ عبر  ،لمموقعِ  فقط واحد مخطط عدادإ " إذا َوضَع الُجيَد فيstaticأي تخطيط ُيسمى "    
َتتغّيُر حيث  بعد أّي تقّدم ىام في المشروِع، غير مناسبىذا التخطيِط ُيصبح عادة  كامل مّدِة المشروِع. 

 ,.Osman et al)في كافة المراحِل المختمفِة ِمْن التشييد آلخرحاجات مواقِع البناء إلى حدٍّ كبير ِمْن وقت 

2002). 

حيث َيفَترض بأّن كل  ،موقِع البناء خبلل الوقت فيلتغييراَت التي َتْحدُث باساكن التخطيط ال ييتمال 
لطبيعة الديناميكية لمواقِع اط ىذه الفرضيِة بسِ تُ  لكامل مّدِة المشروِع. تبقى الموقِع  فياألشياء الموجودة 

العمل، مدة الموقع خبلل  فيحدوث تغييرات بسيطة ُيمكُن َأْن َتُكوَن النماذج الساكنة عمميَة عند   البناء.
كما في المشاريِع قصيرة األمِد ببْضَعة أىداف وموقع بناء  ،متوفرًا بالشكل المبلئم الفراغوعندما يكون 

يؤّدي قد  ثانية في مشاريِع األمد الطويل والفراغ المحدود،  الفراغ استعمالإىمال إمكانيَة لكن   كبير.
 مبلئمةعمى الفراغ في الموقع َأو مخططاِت غير  الخبلفاتالكثير من  تحوي إلى مخططات

(Sadeghpour & Andayesh, 2014.) 
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 :خطيط الديناميكيتال 1-1-1

الموارد خبلل مّدِة مشروع التشييد مشكمة حرجة وتدعى  لتوضعالموقِع  راغلف مناسبالإن االستعمال     
التي تمتد عمى كامل  ة َيتضّمُن َخْمق سمسمة المخططاتالمشكمَحل ىذه  ديناميكي''. ال التخطيطمشكمة ''

مطمبيم المتغير و الموقِع  إلى وصوليمتوقيت و الموارد التي تم الحصول عمييا  ، تتضمنمّدِة المشروعِ 
 تأمينالتخطيِط الديناميكي  منإّن اليدَف  . انتقاليمقيود عمى موقِعيم وكمف والبمرور الوقت  مفراغل
أقل ما يمكن  ة االنتقالتكّمفإبقاء  التتداخل مواقعيا والعمل عمى بحيثلموقِع لكل الموارد افي  راغفال

(Tommelein & Zouein, 1999). 

 تتغير حاجات مواقع البناء إلى حد كبير من وقت آلخر في كافة أنحاء المراحل المختمفة من البناء .

تَْترُك أقل فراغ لَوْضع لذلك الدائمِة أكثر المساحة بالمرافق  تنشغل أثناء نمو المشروع – 1
 المساندِة. مرافقال

 ،موقع إلى حدٍّ كبير في كافة أنحاء المشروعِ في الالموزعة  الموادأنواع وكميات  غيرتت - 2
 . التغير مناطق خزِنيا وفقًا لذلكتتغير  لذلك

ىذا   .أكثر المشاريعِ في  الثقيمِة في الموقِع خبلل تقدم المشروع لممعداتالحاجة  َتتغّيرُ  - 3
والموضع  مرافقىذه ال إلحتواءُيسّبُب تغييراَت ىاّمَة ِمْن وقِت آلخر في فراغ الموقِع المطموِب 

 نسبة إلى اآلخرين.منيا باللُكّل  االفتراضي

المتوفرة أثناء إحدْى مراحل التشييد متوفرة بالضرورة أثناء مرحمِة  الطرقَقْد ال َتُكوُن  – 4
 .(Osman et al., 2002) أخرى

 

 جدولة الفراغ: 1-1-1

 فييمكن لمتصميم الديناميكي فقط تعيين مجموعة من المرافق التي تحتل الموقع خبلل فترة زمنية معينة 
يوجد حل ممكن، يجب تغيير الُمَخَطط بإعادة  موقع منطقة محددة سمفًا.  إذا كان خبلل أية فترة زمنية ال

 النظر إلى جدول أعمالو.

 فراغتعتبر جدولة ال . لممرافق ةخّصصَ المخّطط جدوَلو َأو ُيعيُد النظر في المنطقِة َأْن ُيعّدُل المُ  َيِجبُ 
 .(Osman et al., 2002) ُتخاطُب مشاكَل من ىذا النوع التي األكثر عمومية المنيجية
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 عالقة التخطيط بنوع الموقع: 1-1

حيث َيتغّيُر  كيديناميالُمزَدَحم الموقع الاألول النوع   موقَع.ممواقِع ِمْن وجيِة نظر تخطيِط الل نوعينىناك 
ساكِن حيث  كبيرموقع  والنوع الثاني  في مركز مدينة. كالمشاريعتخطيَط الموقَع أثناء حياِة المشروَع 

 ,Abdel-Fattah) دينةالممحطة كيرباء خارج كتخطيِط الموقَع أثناء المشروِع، يتغير  من النادر أن
 ( تم توضيح اختبلف تخطيط الموقع وفقًا لنوع الموقع.1-3ومن خبلل الجدول )  .(2013

 

 (Abdel-Fattah, 2013)( عبلقة تخطيط الموقع بنوع الموقع 1-3الجدول )

 

 انمىاقع انكبيرة انمىاقع انمسدحمت وىع انمىقع

 انحانت

 .ديىاميكي جذا  

حاء مىقع انمرافق انمؤقتِت كثيرا  في كافت أوَسيَتغيُّر )

 (انمحذود انفراغ بسببحياِة انمشروَع  

 .ساكه إنى حٍذ كبير

أنَّ مىقع انمرافق حيث )

عادة أثىاء حياِة  ثابت  انمؤقتت

 (انمشروعِ 

انهذف 

 انرئيسي

زدحام )انىقت اتحّذيذ مكان انمرافق بأقم 

 انصحيح وانمكان انمىاسب(.

تخفّيْض مسافت  وتردَد 

 انتجىال.

 

 موقع العمل:اعتبارات تخطيط   3-8

لدعم عمميات البناء  يجب عمى المقاول السيطرة عمى العديد من العوامل عند النظر في موقع التشييد
 (. (AISC, 1999والتشييد

 .الموقع وحجم البناء وتكوينو  -

 .المجاورة مكان الطرق والمباني والمرافق -

 .ظروف التربة ومتطمبات الحفر  -

 .جدولةتتالي عمميات التشييد و ال -

 .موقع المرافق تحت األرض -

 .االحتياجات من المعدات  -
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 .كمية المواد وتخزينيا و تسميميا  -

 .العمال أماكن استراحة -

 .تخزين المعدات واألدوات -

 .عمميات تشييد المرافق والمقطورات -

 .المرافق الصحية -

 التشييد:العوامل المؤثرة عمى تخطيط توضع المرافق المؤقتة في موقع  1-1
-Abdel) التالية بالعواملموقِع البناء  فيتوضع المرافق المؤقتة تخطيِط  فيالعوامَل األكثر أىميًة  تتمخص

Fattah, 2013): 

 وصول إلى الموقِع. التتوضع المرافق بالشكل الذي يمنع سيولة  وصول: الَيِجُب َأنال إمكانية •

، َيِجُب َأْن َتُكوَن المسافة مرفقين مؤقتينَأو األدواِت بين  لمموادمسافة: في حالة النقل الثقيل ال •
 قصيرة بقدر اإلمكان.

 المؤقتِة.  المرافقَوْضع تماِن عامل مؤثر جدًا لاألمان: ُيمكُن َأْن َتُكوَن مخاوف األ •

رفق مُكوَن يْن الضروري َأْن يكون منِ ماِن، لؤلسباب األمنية، َقْد األمن: َكَما ىو الَحال َمَع األ •
 . المرفق اآلخرمرئي ِمْن مؤقت 

 ة.اإلعتبار خصوصًا في الموقِع الُمزَدَحمِ  بعينبيئة: ىذا العامِل يجب أْن يؤخذ ال •

 تَب.االتي تُنتُج الكثير ِمْن الضوضاِء بعيدًا عن المك ميكانيكالورشة  كأن تتوضععاممة: البيئة ال •

 ىذه اإلختبلفاِت. ( 2-3الجدول ) ين تَتفاوُت أىميُة ُكّل عامل طبقًا لنوِع الموقِع؛ يب
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 (Abdel-Fattah, 2013)( اختبلف العوامل المؤثرة عمى تخطيط الموقع في المواقع الواسعة والضيقة 2-3الجدول ) 
 

 موقع كبير موقع مزدحم العوامل المؤثرة

 امكانية الوصول
The Access 

 

 المواقعِ  َتصميم في األىم األولويةِ  منطقةُ  ىذه
 الوصولِ  منطقة يتم تحديد  .َحِمةالُمزدَ 

لممشروِع أواًل وتعتبر منطقة غير متاحة ألي 
 مرافق مؤقتة.

 .نادراً  ال يؤخذ بالحسبان إال

 المسافة
The distance 

 

 

 

 

 دائماً  َليَس  مرافقال بين محتملِ  طريقِ  أفضل
 األقصر المسافة أحياناً  . األقصرَ  المسافةَ 
 َأو وجود انَ األم قضايا بسبب ممكنة َليستْ 
 إْسِتْعمال َيستطيع العمال عادة  ال  .العقباتَ 
 َأنْ  وُيْمِكنُ  الُمزَدَحمِة، المواقعِ  عمى العرباتِ 

 معدلِ  عمى مرافقال بين الكبيرة ُتؤّثَر المسافة
 .إنتاجيم

 إنّ  . أىميةً  األكثر العاملَ  ُتعتَبرُ  المسافة
 ىي اليدفُ  المناطقِ  بين األقصرَ  المسافةَ 
 لكي البناء مواقعِ  تخطيط في يُ األساس

 .الماديةِ  المعالجة كمفةَ  ُيخّفَض 

 السالمة
Safety 

 

 ىذا َيْأخذُ  الُمزَدَحِم، الموقعِ  طبيعةِ  بسبب
 المثال، سبيل عمى . دائماً  األولويةَ  عاملِ 

موضوع يتعمق  يجب أن ييتم المخّططون بأيّ 
 إنتقال خبلل َيْظيرَ  َأنْ  والذي يمكن   باألمان
 إلى المؤقتِ  خزنيا موقع ِمنْ  الثقيمةِ  ادِ المو 

باإلضافة إلى عدم   .منطقة العمل بيا
 في والمتفّجرة الخطرة السماح بخزن المواد

 .الموقع

 المرافق موقع يتعرض أن من النادر
 كبير أمان لخطر المؤقتة في ىذه الحالة

وبكل األحوال . مقارنة بالمواقع المزدحمة
 والمتفّجرة الخطرة المواد يجب تخزين
 المؤقتِة. المكاتبِ  عن بعيداً 

 األمن
Security 

 

 المدى في المؤقتة عادةً  تتوضع المرافق
 .الموقع أمن موّظفي ِمنْ  المرئيِ 

المثال  سبيل عمىميم.   عامليعتبر 
 األدوات خزن منطقة َتُكونَ  َأنْ  َيِجبُ 

 .األمن باب ُقْرب الغاليةِ 
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 البيئة
Environment  

 

 ،المحيطة بالبيئة الُمزَدَحمة واقعالم اعلتَتف
 الموقعِ  تخطيط ولذلك تؤثر البيئة في

 َيُكونَ  َأنْ  َيِجبُ  المثال، سبيل عمى . المزدحم
مدخل اليواء  عن بعيداً  المؤقت الموّلد موقع

 .قريبة بنايات أليّ 

عمى  ككل البيئة تأثير يؤخذ باالعتبار
 لكن ،قعالمو ا ِمنْ  النوع ىذا في المشروع
 لنادر أن يؤخذ باالعتبار التأثيرمن ا

 .المؤقتة مرافقمل الفردي

 بيئة العمل
Working 

environment  

 

ال يؤخذ بالحسبان  المتوفِر، الفراغ تقييدِ  بسبب
 .إال نادراً  التقييدِ  ىذا

 عمى ُيساعدَ  َأنْ  ُيْمِكنُ  بالحسبان أخذ إذا
 المثال، سبيل عمى . اإلنتاج معدلِ  زَيْاَدة
 بعيدةَ صاخبة ال المرافق َتُكونَ  َأنْ  َيِجبُ 
 االستراحة منطقة بينما المكاتِب، عن

 .منيم قريبة َتُكونَ  َأنْ  َيِجبُ 

 

 :مخطط الموقع إعدادعناصر  1-22

 :(Elbeltagi, 2014) بحيث يؤدي إلى يتضمن الموقع المخطط بشكل جيد ُكّل الوسائل والمرافق المؤقتة 

 .اإلنتاج واألمان ( زيادة معدل1 

 .المؤقتة مرافق( تقميص المساحة التي تحتاجيا ىذه ال2 

 . امني لبلستفادة( تحقيق حّد أقصى 3 

 :الموقِع الجيد التالية لتخطيطِ النقاط  باالعتباريجب أْن تؤخذ لذلك 

 :األمان -2

لمنع مشروع الموقع  فيلؤلمان  األساسية حريق من المتطمباتالمطافئ ُتعتبر : الحريقمنع  •
 أضراره، ألن الحرائق ُتشكل ضررًا كبيرًا عمى مواقع التشييد.الحريق و 

ود غرفة موقع المشروع.  و من الميم وج فيخدمات طبية: يتوجب وجود عّدة إسعافات أولية  •
التحوي عن مراكز المدن و في المشاريِع البعيدِة  طبيب وممرضوجود مع  طبية ُمَجي زة بشكل جيد

 .أي منطقة طبية

مثل  ،َيِجُب استعماليا من قبل الُعّمالالتي يات األماُن ناِء: ُيجّيُز الموقع بأساسلباس أماِن الب •
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 .اآلمنةوقاية الونظارات  قفازاتوال قبعاتوالحذية األ

 :Security اإلجراءات األمنية  -1

، ويقوم أيضًا بُمتَاَبَعة بغرفة خاصة بوِ مدخل: من الضرورُي وجود حارِس لمدخل الموقِع مزّوَد ال •
 ُكّل الزّوار إلى المشروِع.

 إلْبقاء إضاءة الموقِع. احتياطضاءة: من الضرورُي َأْن َيُكوَن في الموقع موّلد  اإل •

 تسييج الموقع:  َيِجُب َأْن ُتسّيَج حدود الموقع ِمْن وجية نظر األمِن. •

َة عالية لسائقي الروح المعنويلموقع التشييد  الوصول السيلَسَيبقي  الموقِع: إلىالوصول إمكانية  -1
 وُيوّفُر وقتًا في الُمَناَوَرة لمُوُصول إلى المشروع أو الخروج منو.  لعربات، وُيقّمُل فرصَة الحوادثِ األجيزِة وا

  طرَق َيُقوُد ِمْن الطريق السريِع األقرِب. مخططإلى  في حالة المشاريِع الكبيرةِ  يتطّمُب التخطيط الصحيح
أيضًا أماكن  ، ويشمل التخطيطضرورية لمتدفِق السيِل لمعمالِ الداخمية الطرق ال ويشمل تخطيط الموقع

 .العاممين ضمن المشروع والحرفيين والموظفين لئلداريينوقوف مجّيزة 

 . الفتات المعموماِت:1

المشروِع، وتعرض في مكتِب المديِر َأو مديِر موقع  ُتحّدد تفاصيلَ خريطة الموقع:  َيِجُب َأْن  •
 في باِب مدخَل المشروع. المشروع وُتعمق

مشاريِع الكبيرِة في َتوجيو المروِر في الإشارات المروِر التنظيميِة: ُتساعُد اإلشاراَت التنظيميَة  •
 عمى الموقِع وَتتفادى الحوادَث إلى َحّد كبير.

 بين العمال الخبلفاتىذه َسُتساعُد في إزالة  عرض سياسِة عبلقاِت العماِل وقواعِد األماِن: •
 دارة.واإل

أثناء تقدم طرق اليروب الطارئة  إظيارمن الُميِم  :ممرات الطوارئ  والخدمات تحت األرض •
 ضررىا.توَيِجُب َأْن ُيؤّشر عمى مواقع الخدمات تحت األرض  لَمْنع   .عممية البناء

المشاركين  نوع من الموّظفين لُكلّ  سكنمشاريِع البناِء الكبيرِة بمعسكر  من الضرورُي َتزويد المساكن:. 5
 في المشروِع.

زّوُد وتُ  َيِجُب َأْن َتُكوَن المكاتب َقريبَة من بعضيا وقريبة من الموقِع وفي منطقة آمنة. : . المكاتب6
مكتب المقاوِل العام  و المكاتَب بأجيزِة المكتِب المبلئمة.  َقْد تتضّمُن المكاتب في الموقِع مكتَب العمل 

 .الثانويين ومكاتب المستشارين والمقاولين
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في مواقع مبلئمة  ياهالمرحاَض والم مرافقمن الضروري وجود  :إمداد المياه وتصريف المجاري. 7
 .القوة العاممة لحاجة

عمميات البناِء َأو أكثر  ُيْمِكُن َأْن ُتصّنَف ُثمث :Material Handling . معالجة المواد )مناولة المواد(1
 ،المتعّددةِ  المناولةوالتخطيط المتقّدِم لتَقميل  وادالم لمناولةِة المبلئمة األجيز  إن استعمال كمعالجة مادية. 

 .ؤّدي إلى توفير الكمفة المباشرِة وتوفيِر الوقتيسَ 

 لمواِد لتجنب الحركة المتعّددة لممواداخزن و لَتخطيط  ةضروريال من المرافق :. الخزن و تنظيف الموقع1
(Elbeltagi, 2014): 

الكبيرِة وُيمكُن َأْن َيُكوَن  والمعداتلخزِن المواِد  تحجز ىذه المساحات :Laydownمناطق  -
 قصير األمَد َأو طويل المدى.التخزين 

حتى يتم توزيعيا عمى  فييا حيث يتم خزن المواد الموادتحمي  إنيا :Warehousesمخازن  -
 العمِل.

كون المواد المخزنة بالقرب تستعمل عندما ت: Material staging areasمناطق تدبير المواد  -
 من منطقة العمل ولفترة زمنية قصيرة.

التنظيف ضرورُي في موقع العمل وخصوصًا عندما تكون كمية الحطام  إن تنظيف الموقِع: -
 الناتجة كبيرة. الرمي المنتظم لمحطاِم ضرورُي.

 :تخديم العمال أماكن. 22

 .االنتظار ستراحة أثناء فتراتاإلوالَغسل و  وَخْزن المبلبسلحرفيين لَتْغيير محميًا لمموظفين ا مكاناً تؤمن 

 :Batch plant and Fabrication Shopsساحات التصنيع و  المجبل أماكن. 22

 فية، لذلك ُينصح بتجييزىا ِشراء الخرسانة الجاىز  اقتصادية ِمنْ الموقِع أكثر  فيإْنتاج الخرسانة  إن
سمنِت وعربات المزِج  في الموقِع. أكوام  ُيرافق المجبل  .الموقع إن أمكن الخزِن الكميِة ومستودعاِت وا 

الميكانيكي  ساحاتتضّمُن تو  ،الموقعِ  فيحيث ُتركب المواَد واألجيزَة  ساحات التصنيعَتستعمُل 
األجيزِة وموظفي  والفحص لتوضعاالختبار  ساحاتُيسَتعمُل أيضًا و  ،والكيربائي والنجارة والطبلءِ 

 .ييِن لممشروعالضرور  االختبار
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  :في موقع التشييدوالخدمات المهمة  المرافق 1-22

 :(Elbeltagi & Hegazy, 2002) فيما يمي عرض ألىم الخدمات والمرافق في الموقع

 معنويات سائقي المعدات والعربات عالية الموقِع سُيبقيالوصول السيِل إلى إن  الموقع: مداخل ومخارج
 في المشاريع الكبيرة  ُيوّفُر الوقت في الُمَناَوَرة لمُدُخول والخروج من المشروع.و  ،ُيقّمُل فرصَة الحوادثِ و 

وأماكن  الطرق إلى الطريق السريِع األقرب والطرق الداخمية لتوجيوالصحيح  بالشكل لطرقاتخطيط  يجب
 (.المتوفر كاف   الفراغالوقوف )إذا كان 

ن يثانويالن يمقاولوالبمكاتب لممقاول العام  و  لمعمل، مكتبَ ب الموقع زّوديُ َيِجُب َأْن  مكاتب الموقع:
من بعضيا البعض، قريبة من مكان التشييد وفي  يجب َأْن َتُكوَن مكاتب الموقع َقريبةو   ن.يمستشار الو 

   .عمميات البناء نالناتجة عضوضاء تعرض لمبرؤية جيدة َمع أقل  يكون موقعيا مزوداً َأْن ، و منطقة آمنة

إلى  لبلمتثالالدنيِا  المرافق الصحية الضروريةبَيِجُب َأْن ُتزّوَد مواقِع البناء  :ية الضروريةالمرافق الصح
خزن و أماكن تغيير المبلبس و المغاسل و : المراحيض َقْد َتتضّمنُ والتي   والسبلمِة.تعميماِت الصحة 
كافية التدفئة ال فر فيياوتتو سيمة الوصوَل ىذه المرافق يِجُب َأْن َتُكوَن  . استراحةشخصية ومناطق 

 تيوية.الضاءة و واإل

 .عند الحاجة ليا يجب أن تكون اإلسعافات األولية متوفرة لمعنايِة الطبية اإلسعافات األولية:

أعمال القالب و ألواح الخشب مع المساميِر البارزِة وُكّل  زال باستمراريجب أن تُ  أعمال تنظيف الموقع:
 أثناء التشييد.  خرىاألتراكيب المِل والممر ات و األدراج والبنايات َأو الحطام اآلخر ِمْن مناطِق الع

ورشات الموقِع. ىذا َيتضّمُن  فيَتستعمُل الورشات حيث ُتصنع المواد وحيث المعدات  :الورشات
سَتعمُل إلقامة التي تُ  الميكانيكي والكيربائي والنجارة ومحبلت الطبلِء أيضا ومحبلت الفحص واالختبار

 .واألشخاصالضرورية لممعدات  ختباراتاال

الحركة المتعّددة يتم تجّنب لذلك  مخازن الموادضروري تخطيط وحفظ ال من تخزين المواد ونقمها:
د وامستعممة لخزِن المالمخازن الو  staging areasمناطق و  Laydownمناطق  ُتحدد عموما  لمماّدة.

األجيزِة المناسبة لنقل المواد والتخطيط لَتقميل  استعمال ؤّدييُ سَ   قريبة من موقع العمِل قدر اإلمكان.
 وقت.والمباشرة الكمفِة توفير في ال إلىنقل المتعّدد عممية ال
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 :المؤقتة مرافقخصائص ال 1-21

خصائص وفيما يمي عرض ل مخطط الموقِع.  إعدادالمؤقتِة قبل  مرافقمن الُميِم َفْيم خصائِص ال
 :  (Elbeltagi, 2014)مؤقتة العامةال مرافقال

 : جميع المرافق المؤقتة َيِجُب َأْن ُترضي البيئة وتعميمات األماِن. توافق البيئُة وتعميماُت األمانِ .  1
المرافق المؤقتة مثل  محطات توزيع االسمنت  التي َليا إمكانيُة تموِث  إلىبشكل خاّص  االنتباهيجب 

الترتيبات المناسبة لمَسْيَطَرة عمى تموث اليواَء والماء والضجيج  بإجراءعاليِة.  َيِجُب َأْن يقوم المخّططون 
 ِمْن مثل ىذه المرافق. 

: ىناك العديد ِمْن الترتيباِت التي يمكن تقديميا إلنشاء مرفق توفر الحموِل المتنّوعِة لنفس المشكمةِ . 2
الموقِع أو َيستعمُل  فيع ط بناء مستودخط  حاجة لمستودع، فيمكن لممُ ال عندعمى سبيل المثال،  مؤقت. 

الموقِع أو يمكنو استئجار مبنى ُقريب من الموقِع، أو التخطيط لمجرد  الموجودة فيالمرافق الحاليَة 
 مؤقت مرفقبناء  كما في حال ،عدة بنود فرعية إلى حلكل تقسيم ويمكن   التسميم في الوقت المحدد.

 المعدني. الييكل أووالطوب أالخشب  مختمفة مناستخدام مواد ب

: يعتمُد العمر االفتراضي لمنشأة مؤقتة عمى مّدِة العمر االفتراضي قصير نسبيًا لموقع معّين -3
 من إزالتو بمجرد االنتياء من المشروع.بشكل عام البّد  المشروِع. 

يجب عمى المخططين  :ياالمؤقتة َمع خسارة دنيا لنفس الوظيفة َأو تعديم المرافق استخدامإعادة  -4
 فيالمؤقتِة  لممرافقالمؤقتة وذلك نظرًا لفترِة الحياة القصيرة  المرافقباالعتبار إعادة استخدام  خذاأل

من خبلل التعديبلت المبلئمة ُيْمِكُن استعمال  ىذا ُيْمِكُن َأْن ُيؤّدي إلى توفير في كمفِة البناِء.  الموقِع. 
 لبناءاْمِكُن َأْن تِزيد الصيانة الجيدة وتخزين مواد لذلك يُ   .أخرىالمؤقتِة ألغراِض مختمفة  مرافقأغمب ال

 بشكل ممحوظ. و نقصاِن كمف البناء االستخداممن وتيرة إعادة  بالشكل الصحيح

المؤقتة َسُيخّفُض كل من  مرافقسيولة تفكيك وجمع ىياكل ال :واالستغبللسيمة الجمع والتَفكيك  -5
مرافق المؤقتة في فترة قصيرة جدًا عند انتياء المشروع فمن وبما أنو يجب إزالة ال وقت الجمع والتفكيك. 

 سيمة الفك والتركيب دون إي ضرر عمى مكونات الييكل. المرافقالضروري أن تكون ىياكل ىذه 

ُيمكننا توحيد مقياس تصميِم وبناِء المرفق المؤقِت من زيادة وتيرة إعادة  توحيد مقياس التصميِم: -6
وىذه المنيجية ُتسيل عممية  عاَت العمل والكمفَة البلزمة لبناِء المرفق المؤقت. وُتخّفيُض سا استخداميا
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أيضًا، ىناك منافع مكتسبة بَتزويد قابميِة تبادل قطِع الغيار وُيخّفُض  المؤقتة.  مرافقصيانَة ونقل وخزن ال
 من َتْشِكيمَة قطِع الغيار المخزنة في المستودع.

  :لمالئمة لموقع المشروعا المؤقتة المرافقإختيار  1-21

 ,Elbeltagi) مشروع معّين في موقعالمؤقتة المطموبة  المرافق ختيارالاإلعتبارات  بعض ىذا القسم َيِصف

2014): 

 ،: َيتطّمُب بناء منشأة صناعيِة )مثل محطِة توليد الكيرباء( المزيد من السعة التخزينيةنوع البناء -
 .اريع األخرى مثل مشروع طريق سريعوالكيربائية أكثر من المشلؤلعمال الميكانيكية  ومنطقة صناعة

عقد ففي حالة يختمف اختيار المرافق وفق نوع العقد وعدد العقود ضمن الموقع المدروس.  نوع العقِد: -
 مرافقالعمميات اإلدارية وعمميات التشييد بإختيار ُيْمِكُن َأْن َيْدعَم المقاول  (turn-key) تسميم المفتاح

أما في حال كان المشروع ُمَداُر تحت سمسمة عقود مختمفة، ىذا  ييد أقل لكنيا أضخم وأكثر كفاءة. تش
 األصغر التي َتْخدُم ُكّل مقاول فردي. المؤقتة لمرافقَسُيترجُم إلى عدد أعمى ِمْن ا

يب نّقال.  بينما نسبيًا ِمْن مقطورة َأو ترك البسيط: ُيْمِكُن َأْن ُيداَر المشروع المشروعِ أعمال حجم  -
 مؤقتَة ذات طبيعة أكثر ديمومة. مرافقسنوات  11إلى  5من الذي مدتو  المشروعيحتاج 

غيِر َمْسُكونِة َأو أماكن اليتوفر فييا العمالة َتتطّمُب المشاريع الواقعة في مناطق  :مشروعالموقع  -
ة عن المراكز الصناعية خدماِت أكثر في َتتطّمُب المشاريع البعيد إضافيَة لؤلكل والمعيشة.  مرافقالماىرة 
 ومراكز ترفييية أخرى. لوقت أطولمثل مجبل بيتوني وأماكن صيانة األجيزة ومنطقة خزِن  ،الموقعِ 

 . الموقع ُبعد مكان اإلقامة الدائمة لمعمال عنعمى  المؤقتة المرافقأيضًا، َيعتمُد إختياَر البعض ِمْن 
 إلى ثبلثة أصناِف: عدوفق ىذا الب ةعمالالُيمكن تقسيم 

 ال تحتاج إلى النقل َأو السكن. :كيمومتِر عن الموقِع( 5يبعد مكان سكنيا محمّيِة ) عمالة 

 التحتاج إلى سكن لكنيا بحاجة إلى  :كيمومتر عن الموقِع( 61 - 5قريبِة )تبعد من  عمالة
 وسائل نقل.

 لمسكن.تأمين ابحاجة ل مإني :كم عن الموقع 61أبعد من  عمال 
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 موقع التشييد.تخطيط أهمية التركيز عمى إدارة المواد في  1-21

من جدول  %86من التكاليف اإلجمالية لممشاريع وتتحكم في  %66بينت الدراسات أن المواد تشكل 
يا ( أنCIIالدراسات السابقة التي أجراىا معيد صناعة البناء ) .  وبينت(UL Asad, 2005) المشروع

   .(Perdomo, 2004) ٪ وفورات إضافية 6-4٪ ويمكن أن تنتج  6ة بنسبة نتاجياإل يمكن أن ُتحسن

ر مواد البناء يتوفل ، تيدفالبناء موقع في الموادلتخطيط والَتنفيذ والَسْيَطَرة عمى اإدارة المواد ىي عممية 
لمبلئم لكمية نظام إدارِة المواَد الجودة الصحيحة واالختيار احقق يُ  في نقطة استعماليا عند الحاجة ليا. 

إدارة المواد نظام إن   شراء واستبلم ومناولة المواد في الموقع بطريقة  مناسبة وكمفة معقولة.و المواد 
لمتخطيط والَسْيَطَرة عمى ُكّل الُجيوِد الضرورِية لضمان الجودة الصحيحِة وتحديد كمية المواد واألجيزة 

  ة، ومن الميم جدًا توفرىا لبلستعمال عند طمبيابشكل صحيح وبطريقة مناسبة، واكتسابيا بكمفة معقول
(Vyas & Patel, 2011). 

إن ميمة إدارة المواد ضمن موقع التشييد ليست بالسيمة عمى اإلطبلق.  فبل يمكن ْطمُب المواَد    
بكمياِت كبيرِة في تاريِخ مبكِر خبلل تنفيذ المشروع ألنيا ُتؤّدي إلى خسارات مالية بسبب كمفة الخزن 

تأمين المكان المبلئم باإلضافة لمفراغ الذي ستشغمو.  واألسوأ من ذلك ىو احتمالية تدىور جودة المواد و 
أثناء تخزينيا َأو تعرضيا لمسرقة.  وبنفس الوقت ليس باإلمكان تأخير ْطمب المواد مما قْد يسّبب تسميم 

بط بيا، مما يؤدي إلى تأخيرات في متأّخر لممواد وبالتالي نقصانيا عند الحاجة ليا وتوقف العمل المرت
 المشروع وعرقمة سير العمل.

وتكون  ،لحد األدنى من التواصلبا حالياً  وظائف إدارة المواد في صناعة البناء والتشييديتم تطبيق    
حدد بوضوح المسؤوليات بين األطراف المعنية.  ىذه التجزئة تخمق فجوات في تدفق تمجزأة وال 

مخزون اإلفراط في لذي يؤدي إلى التأخر في طمب وتمقي المواد وزيادة التكاليف و المعمومات، األمر ا
 .(PERDOMO, 2004) المشروعفي تأخير البعض المواد و 

جودة تخزين المواد ضمن الموقع، حيث أن تجييز المواد اإلنشائيِة والمكّوناِت في  تضمن إدارة المواد
ؤثر بشكل ىام عمى مستويات معدِل اإلنتاج.  تَتطّمب المواد الموقع مشحون بالعقبات التي ُيمكُن َأْن تُ 

الخزن عادة تراكيب َأو مركبات  مرافقتكون و  ،الموقع فيقدرة خزن كبيرة نادرة التوفر غالبًا اإلنشائية 
مؤقتة، وفي أغمب األحيان تكون الشروط المحيطة بالمواد تؤدي لمضرر بيا مثل الطقس وحركة الناس 

 .(Notman et al., 1998) مجيزة ما لم يتم مراقبة الجودة بشكل صار والرافعات واأل

من خبلل اإلطبلع عمى واقع مشاريع المؤسسة العامة لئلسكان، تبيَن إن التأخير في الحصول عمى    
المواد سيؤدي لتأخير في تنفيذ عمميات التشييد المرتبطة بوجود ىذه المواد.  وبالتالي سيحدث تغيير 
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زمني لممشروع وقد يتغير ترتيب بعض األعمال بما يتوافق مع المواد المتوفرة، مما يؤدي بالجدول ال
لتغيير في تخطيط الموقع المقترح لممرحمة الحالية.  وبالتالي البّد من العمل عمى تطبيق اإلدارة الفعالة 

 اصمة عمى خطة العمل.لممواد لموصول إلى إدارة جيدة لموقع التشييد والعمل عمى الحّد من التغييرات الح
 ,Perdomo) دمن بين ىذه الفوائلمشاريع التشييد، و  إدارة المواد نظام فعال لجمب العديد من الفوائد   

2004): 
   .وتحقيق وفورات  ،إدارة أفضل لمتدفقات النقديةحيث تحقق  الحد من التكاليف اإلجمالية لممواد

 في كمفة الشراء
 لتشييدفي موقع ا تحسين مناولة المواد. 
 المواد في الموقع عند الحاجة ليا وبالكميات المطموبة.  توفر 
  شراء المواد في الوقت المناسب ينتج عنو انخفاض االحتياجات الفعمية لمرافق المستودعاتإن 

  الحد من تخزين المواد في الموقع. في موقع التشييد، و 
 وتقميل جيد العمال.  ل.اتحسينات في إنتاجية العم  
 ات في الجدول الزمني لممشروع. تحسين 
 .بشكل أفضل مراقبة الجودةو   سيطرة ميدانية أفضل لممواد . 

 

 بالنسبة لموقع التشييد:  توضعها تصنيف المواد حسب مكان  3-14-1
، وكذلك يجب أن تكون قريبة من ُمتعمق بيا قبل البدء بأي عمل يجب أن تكون المواد موجودة مسبقاً 

قل أإلى مكان استعماليا  مكان خزنيامن  نقميااختصار وقت و  مناولة الموادتأمين متطمبات ل موقع العمل
وآخرون،  عبد عمي)إلى ما يأتي  التشييد موقعتواجدىا في ويمكن تصنيف المواد حسب  . ما يمكن
9669): 

 .أ. مواد في مخازن الموقع

 .ب. مواد عمى شكل أكداس داخل الموقع

 .ج. مواد في مخازن خارج الموقع

 :في الموقع موادالنسبة هدر وتمف  التي ُتزيدوامل المؤثرة الع  3-14-2

تقمل من نسبة اليدر والتمف  جيدةيجب مراعاة العوامل التالية في عممية إدارة المواد لموصول إلى إدارة 
التي تؤدي لزيادة التكاليف وعدم الحفاظ عمى المواد كمورد نادر وىام في و  في مواقع التشييد، بالمواد

 :(9668وآخرون،  عكاب) .  وىذه العوامل ىيشروعموقع الم
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  مكانل ة ىذا الموقععند اختيار موقع المخازن عممية التفريغ والتحميل ومبلئم بالحسبانيؤخذ ال 
 .أعمال التشييدتنفيذ 

  وادمبلئمة لطبيعة المغير اآلليات المستخدمة في نقل المواد. 

  متخصص في إدارة المخازنغير  روعموقع المشالكادر المسؤول عن إدارة المخازن في. 

  الدراية الكافية بطبيعة  وال يوجد لدى العمال يكون اختيار األيدي العاممة عمى أساس الخبرة. ال
 .مواصفات المواد المستخدمة

  مخطط ليا.ىو يتم تصنيف األعمال وفق ما ال 
 

 

 أهمية إدارة توضع المعدات في تخطيط موقع التشييد.  3-15
في  موقع. الجدًا لتخطيط  ميمالتشييد  مرافقعالجة كّمية لَتْقرير األوضاع المثمى لمرافعات و إن تطبيق م

 يدويًا ِمن ِقبل الميندسين ذوي الخبرة أثناء مراحل التنظيم والتحضير لمتشييد. الميّمة ىذه  يتم تنفيذ الواقع
 Mangin) بينيم المستعممة والتفاعبلت مرافقىذه العممية معّقدة وصعبة َأن تُنجز بسبب الكمية الكبيرة لم

& Alkriz, 2005). 
نتاج ونقل مجموعة متنوعة     ُتعتبر الرافعات البرجية اليوم عمى موقع التشييد ىي حجر الزاوية لرفع وا 

من األحمال.  أحيانًا تعمل الرافعات البرجية عمى مناطق عمل متداخمة وغالبًا تحت قيود الوقت والكمفة 
تحديد العدد والمكان األمثل لمرافعات البرجية مسألة ىامة، يمكنيا أن تقمل من الصراعات  والعمال.  إن

 ية والمرافقرافعات البرجالمحتممة بين ال بين المجموعات عمى الرافعات البرجية وتداخل مناطق العمل
 (.(Irizarry and Karan, 2012 األخرى

 

 ت في موقع التشييد:مساوئ عدم التخطيط الجيد لتوضع المعدا 3-15-1
 تكون والتي ،لتوضع المعدات في موقع التشييدالسيئة  اإلختياراتَ  أحيانًا عند تطبّيق كبير خطر ىناك   

اإلنتاج وزيادة الكمفة المترتبة عمى  معدلِ  في الكبيرةِ  والخسارةِ  الضائعِ  لشركة البناء من حيث الوقتِ  مكمفة
 .(Mangin & Alkriz, 2005)ذلك 
 نقل في رئيسيا دورا تمعب إنيا . البناء مشاريع في البناء لمعدات كمركز البرجية الرافعات رتعتب   

 عددىم عمى كبير حد إلى البرجية الرافعات تعتمد كفاءة . وأفقياً  عمودياً  المواد من متنوعة مجموعة
 حول مناسب قرار اتخاذ في صعوبات المخططون يواجو قد . ومكان توضعيم في الموقع ونوعيم

 البرجية.   الرافعات عمى الطمب وزيادة العمل ميام البرجية بسبب زيادة عدد لمرافعات األمثل التخطيط
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إن القرار الضعيف لو آثار سمبية كبيرة ستؤدي لتكاليف إضافية وتأخير في مشروع البناء، إن االختيار 
 ,Irizarry and Karan)البناء  المناسب لمرافعة لو تأثير كبير عمى الوقت والتكمفة وسبلمة عمميات

2012). 
 

 عوامل مؤثرة في اختيار اآلليات والمعدات عمى موقع التشييد: 3-15-2 
من خبلل التعرف عمى واقع العمل، واإلطبلع عمى دراسات سابقة واالستفادة من خبرة العاممين في 

ليات والمعدات في موقع مشاريع التشييد.  تبين أنو يجب مراعاة عدة نقاط أساسية عند اختيار اآل
 التشييد، وىي كما يمي:

 توفر اآلليات والمعدات وتوفر قطع الغيار ليا ليتمكن فريق الصيانة من صيانتيا عند الحاجة. .1
العمر االفتراضي لممعدات المستخدمة.  وتأثير زمن االستخدام عمى التكمفة النيائية الستخدام  .9

 اآللية في موقع التشييد.
مكانية وجود مكان مبلئم لتوضعيا  مبلئمة المعدات .3 واآلليات لحجم الموقع وظروف العمل.  وا 

 أثناء توقفيا عن العمل، بما اليعيق العمل ويتناسب مع المساحات المتوفرة عمى الموقع.
 تكاليف عممية الخزن المؤقت والدائم. .4
 عمميات انتقال المعدات من موقع لموقع آخر. .5
 تكاليف الصيانة المستمرة. .6
 ف التشغيل.تكالي .7
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 الرابعالفصل 

 ودراسة الحالة الشخصية المقابالت

 

يعرض ىذا الفصل النتائج التي تم التوصل إلييا من خبلل المقاببلت الشخصية ودراسة الحالة.  والتي 
 تم من خبلليا العمل عمى تحديد أسس تخطيط موقع التشييد.

 المقابالت الشخصية: 4-1

ماد عمى المبلحظة والمناقشة لمتعرف عمى واقع المشكمة.  تم القيام بزيارات ميدانية لمواقع التشييد واالعت
جراء ) ( مقابمة شخصية مع ذوي الخبرة في مجال التشييد في مشاريع تابعة لمقطاع العام.  لمتعرف 26وا 

لقاء الضوء عمى بعض معوقات تطبيق إدارة الموقع في  عمى مدى فيم وتطبيق إدارة الموقع فييا، وا 
 .سورية مشاريع القطاع العام في

( العمل الحالي لؤلشخاص التي تمت المقاببلت معيم، حيث كانت النسبة األكبر 1-4يبين الشكل )
لممدراء الذين يمكنيم اتخاذ القرار والعمل عمى  تطوير واقع العمل.  وتم االستفادة من خبرتيم 

ة بأقل خطأ ومقترحاتيم لمتوجو نحو وضع أسس تخطيط ُتساعد في إعداد مخططات الموقع المبلئم
( عدد سنوات الخبرة لمن تمت المقاببلت معيم وكانت النسبة األكبر لمن 2-4ممكن.  ويبين الشكل )

 سنة من سنوات الخبرة بالعمل. 20إلى  10تتراوح خبرتيم من 

 
 .ؤلشخاص التي تمت المقاببلت معيمل( معمومات عن العمل الحالي  1-4الشكل ) 
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 عدد سنوات الخبرة لؤلشخاص التي تمت المقاببلت معيم( معمومات عن  2-4الشكل ) 

 

 النقاط التي تم التركيز عميها في المقابالت: 4-2
 

 تم التركيز في المقاببلت عمى مايمي:

 .آلية تخطيط الموقع المتبعة 

 .عناصر خطة تخطيط الموقع 

 .أسس التخطيط التي يجب التقيد بيا عند إعداد مخطط الموقع 

 طة وتحديثيا. عن متابعة الخ المسؤول 

 .المعوقات التي تحول دون التطبيق األمثل إلدارة موقع التشييد في مشاريع القطاع العام 

  ممؤسسةلاليامة  مشاريعالتبعيات عدم التخطيط الكفء في. 

 اإلجراءات المتبعة.حل المشاكل و  آلية 

 .المقترحات لتخفيف مشاكل الموقع 
 

لموقع خبلل ىذه المقاببلت تم التعرف عمى واقع العمل، والتأكد من غياب التطبيق الصحيح إلدارة اومن 
   وقع التشييد في مشاريع المؤسسة العامة لئلسكان.وعدم وجود منيجية ثابتة ومحددة لتخطيط م
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 دراسة الحالة: 4-3

تمت دراسة ومبلحظة اإلجراءات .  عد القيام بزيارات ميدانية لموقع التشييد والتعرف عمى واقع المشكمةب
 إنتاجيةأدت إلى تأخير المشروع وأثرت عمى الموقع خطيط تسوء  الُمتبعة في معالجة مشاكل ناتجة عن

ظيار دور المؤسسة ودور   العمل.  في الوصول ليذه المشاكل. المقاولوا 

.  ودراسة عمال المتعيدين الناتجة عن سوء التخطيط وتنسيق موقع العملأكمشكمة تضارب  -
 كيفية تفعيل دور المؤسسة كقطاع عام في حل المشكمة.

يترتب عميو الحقًا من تعديبلت مكمفة، وىدر وتمف  عدم التخطيط الجيد لمموقع، ومامشكمة  -
 المواد التي التخزن بالمكان والشكل المبلئم ضمن الموقع.

 

 المقاولين عمى موقع التشييد:الحاجة لمفراغ بين تضارب  4-3-1

تعرض حتمًا لمشاكل إن أي موقع تشييد غير مخطط بشكل صحيح وغياب اإلدارة الناجحة لو سي    
وتأخيرات في العمل.  كمشكمة تضارب أعمال المقاولين في الموقع، والتي تم مبلحظتيا ودراسة أسبابيا 

 واقتراح الحمول ليا.

 الحالة األولى: 4-3-1-1

في ىذه الحالة المدروسة يتم عرض مشكمة تداخل ساحات العمل بين مقاولين مختمفين، وكيفية     
ى الفراغ لنشاطات مختمفة تابعة لجيتي عمل مختمفتين.  والبحث في أسباب المشكمة تداخل الحاجة إل

 واقتراح حل مناسب.

 عقدين لمقاولين مختمفين:في ىذه الحالة يتضمن الموقع المدروس 

/ 57-70، لتنفيذ أعمال الييكل واإلكساء لمبرجين /2005/7/4تاريخ  5/24/64العقد األول:العقد رقم 
(، عدد الشقق 81-80-79-78-77-76-75-74-73-67-66ت األرقام )والعمارات ذوا

 شقة. 374اإلجمالي 

، لتنفيذ أعمال الييكل واإلكساء لمبرجين 4/9/2006، تاريخ العقد:5/24/128العقد الثاني: العقد رقم 
(، عدد الشقق اإلجمالي 71 -69 -68 -63 -62 -61 -60 -59 -58( والعمارات ) 72-82)

 (. 3-4زع األبنية واألبراج كما ىو موضح في الشكل )شقة.  تتو  294

استمم المقاول األول الموقع وبدأ بأعمالو، وخطط موقعو بما يتناسب مع خطة عممو ودون مراعاة     
 A1لدخول مقاول آخر الحقًا.  حيث اختار المقاول الساحة المناسبة لمكاتبو ومخازنو في المنطقة 
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عمال العقد األول، وىي المنطقة األكثر مبلئمة لتوضع المرافق ( في أ3-4الموضحة في الشكل )
 المشروع بشكل كامل. انتياءالمؤقتة، حيث لن يتم العمل بيا حتى 

ظيرت المشاكل عمى الفراغ عند دخول المقاول الثاني إلى موقع العمل، حيث ظيرت مشكمة     
( مع أعمال المقاول الثاني 57-70ول )تداخل منطقة العمل في أعمال البرجين التابعين لممقاول األ

(.  باإلضافة إلى عدم وجود مكان مبلئم لتوضع مرافق المقاول 3-4كما ىو موضح في الشكل )
 الثاني ألن المقاول األول استغل الفراغ المتاح بما يتبلئم مع مرافقو وبما ُيخدم عممو.

المشكمة.  وىذا ماحدث حيث تأخر  إن مشكمة كيذه ستؤدي لخبلفات وعرقمة لسير العمل حتى يتم حل
العمل حتى تم حل المشكمة وتوزيع الفراغ بما يتناسب مع أعمال المقاولين.  طبعًا ىناك خسارة في 
الوقت ناتجة عن عرقمة بعض األعمال لممقاول األول ريثما قام العمال بفك وتركيب المرافق التي تعيق 

مقاول الثاني لعممو ريثما توفر المكان المبلئم لتوضع أعمال المقاول الثاني.  وتأخير في مباشرة ال
 مرافقو.  وىناك زيادة في الكمفة ترتبت عن تأخر العمل وعن كمفة فك وتركيب المرافق ونقميا.  

 الحل المقترح:

لمحل المقترح سمسمة من المبلحظات منذ مرحمة التخطيط لئلعبلن وحتى مرحمة التنفيذ.  حيث يجب 
بشكل عام والمؤسسة العامة لئلسكان بشكل خاص مراعاة توزيع المشاريع ضمن  عمى القطاع العام

خطة اإلعبلن بما ُيقمل من تداخل ساحات العمل بين المقاولين المختمفين الحقًا، لمعمل عمى الحّد من 
 النزاعات وعرقمة العمل الحقًا.

المشاكل قبل حدوثيا.  ففي  باإلضافة ألىمية التواصل والتنسيق بين المؤسسة والمقاول لمنع حدوث
الحالة المدروسة يمكن منع المقاول األول من استخدام المساحات المتوفرة في الموقع دون مراعاتو 
لتوزيع الفراغ بشكل عادل بين المقاولين.  ُيمكن اقتراح عدة حمول لتخطيط الموقع ومنيا الُمخطط 

(، حيث تم تقسيم المنطقة 3-4في الشكل )المقترح في بحثنا ىذا لحل المشكمة المدروسة والموضح 
المناسبة لتوضع المرافق بما ُيخدم المقاولين.  باإلضافة لتوزيع األبراج واألبنية في مرحمة التخطيط 

 لئلعبلن بما ُيساعد المقاولين الحقًا لتخطيط الموقع بأقل إمكانية لحدوث النزاعات عمى الفراغ.

مقاولين، وُيظير مشكمة تداخل ساحات العمل. باإلضافة إلى ( ُيبين أعمال عقدي ال3-4إن الشكل )
عرض النموذج المقترح لحل المشكمة موضحًا فيو كيفية تعديل خطة اإلعبلن لمحّد من تداخل األعمال 
لمحّد من النزاعات عمى ساحات العمل وعرقمة األعمال الحقًا.  وكيفية توزيع الفراغ بشكل عادل عمى 

خمين لكل مقاول أحدىما مدخل لمعربات واآلخر مدخل رئيسي لمعمال والزوار.  المقاولين، وتحديد مد
لى الموقع. االزدحاموبذلك يتم تخفيف أزمة   وعرقمة حركة اآلليات والعربات من وا 
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 لحل المشكمة ( التوزيع الحالي ألعمال العقدين عمى موقع التشييد والتخطيط المقترح3-4الشكل )
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 ثانية:الحالة ال 4-3-1-2 

ع المؤسسة.  حيث برج لمسكن الشبابي في أحد فرو  24في ىذه الحالة ندرس موقع مشروع تشييد 
المقاولين عمى الموقع والنزاع عمى الفراغ المتوفر  الخبلفات عمى الفراغ في الموقع بينظيرت مشكمة 

 في الموقع وأدت المشكمة لعرقمة العمل.

أعمال مقاول تشييد األبراج، وتم ططًا بما يتناسب مع المدروس مخكان الموقع   توصيف الحالة:
.  وخبلل عمل مقاول بناء األبراج تم مباشرة أعمال مقاول الموقع العام بشكل كاملاستغبلل الفراغ 

كمحاولة من المؤسسة لتسريع العمل قدر اإلمكان وتسميم الشقق لممواطنين.  لكن تبين أن مقاول الموقع 
 بالعمل كما ُخطط لو بسبب معوقات ُيسببيا عمل المقاول اآلخر عمى نفس يستطيع البدء العام ال

 الموقع.  وتشمل ىذه المعوقات مايمي:

توضع مرافق وآليات ومعدات ومواد المقاول في األماكن التي سيتم العمل عمييا.  حيث تتوضع   -
والمجبل في مكان  المعدات في مكان الطريق ومكاتب المقاول في مكان الحديقة، ومخازن المواد

حديقة أخرى، وساحات الصناعة تتوضع في أماكن مراكز التحويل.  وأماكن العمل بشكل عام 
 متضاربة.

عدم قيام المقاول األول بترحيل نواتج حفرياتو وأعمالو خارج الموقع.  مما أدى إلى تجمعيا بشكل   -
 كبير ُيعيق أعمال المقاول الثاني.  

 اإلجراء الموصى بِه:

 وجود خطة مسبقة إلدارة الموقع تؤمن توزيع فراغ عادل وتنظيم العمل عمى الموقع بشكل صحيح.  •

يجب حل األمور والمشاكل التي قد تعيق العمل مسبقًا قبل توقيع العقد مع المقاول الثاني وقبل  •
 المباشرة الفعمية لمعمل.  والعمل عمى وضع مخطط لترتيب العمل عمى الموقع.

 اءات قانونية سريعة تسرع العمل وتحل المشاكل العالقة.  وجود إجر  •
 

 سوء خزن ومناولة المواد ضمن الموقع: 4-3-2
لقد وضحنا سابقًا أن إدارة الموقع بالشكل الصحيح ُتحقق كافة متطمبات خزن ونقل ومناولة المواد ضمن 

في مواقع مشاريع التشييد  موقع التشييد.  وفيما يمي سنعرض بعض المشاكل التي تم رصدىا ومتابعتيا
 المدروسة في بحثنا.

 الحالة األولى: 4-3-2-1
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تم مبلحظة عدة حاالت لتمف وىدر بعض المواد نتيجة سوء التعامل معيا في الموقع، ومن ىذه 
رف تم تخزينيا في غُ  . تتصف بسيولة الكسر( والتي 4-4الحاالت  لدينا المداخن الموضحة بالشكل )

توضعيا و أثناء تحميميا التي تم تشييدىا، مما أدى لتعرضيا لمكسر من قبل العمال  براجاألعالية ضمن 
مما زاد من الكمفة المتعمقة بإعادة شراء المواد نفسيا والتي يمكن أن ندعوىا كمفة   في أماكن خزنيا.

 خسارة التمف.

         
 ( تعرض المداخن لمتمف أثناء خزنيا ومناولتيا.4-4الشكل )

 : الموصى به  اإلجراء 

  البّد من وجود من يتابع عممية مناولة المواد ونقميا لمتحقق من توضعيا بشكل صحيح وعدم
باإلضافة لمراقبتيا بشكل دوري لمتحقق من عدم تعرضيا لمتمف المتعمد أو غير المتعمد ، تمفيا

 من العمال.
 د )بقاياىا( من موقع التشييد ُيوصى بأن يكون ىناك متابعة جدية لموضوع إزالة نفاية الموا

 إلبقاء الموقع بشكل نظيف ومرتب.
 

 الحالة الثانية: 4-3-2-2

وتتمخص ىذه الحالة بعدم االلتزام بشروط التخزين ضمن الموقع.  سيتم عرض مشكمة تخزين     
الحصويات في أحد مشاريع المؤسسة في المناطق الساحمية بشكل غير مطابق لشروط الخزن، وتعرض 

مال لتغيير في رطوبتيا بسبب الخزن غير المبلئم ليا في موقع التشييد.  ونعرض أيضًا مشكمة الر 
تعرض حديد التسميح لمصدأ والغبار بسبب خزنو بشكل خاطئ عمى أرض الموقع دون مراعاة ألىمية 

 توضع المواد في أماكن خزن مبلئمة في الموقع.  

 ر الشروط الخاص بالمشروع أىمية:البند الخاص بتخزين الحصويات ضمن دفتُيبين 
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  توضع الحصويات عمى أرضيات صمبة بحيث تضمن عدم اختبلطيا بمواد الطبقة السفمى ويحظر
أن تتداخل أكوام الحصويات المختمفة القياسات بعضيا مع بعض.  ويجب الفصل بين المقاسات 

 المختمفة بحواجز مناسبة.
 كافة مواضع التخزين ثابتًا ومراقبة محتوى الرطوبة  يجب الحفاظ عمى محتوى الرطوبة في الرمل في

دفتر الشروط الخاصة بمشاريع باستعمال مقياس الرطوبة لتحديد التغير في رطوبة الرمل المستعمل )
 السكن الشبابي(.

 توصيف الحالة:
يتم تخزين الحصويات والرمل في أماكن مكشوفة معرضة لمرطوبة في مشروع السكن الشبابي في     
ينة ساحمية، حيث تزداد نسبة الرطوبة بشكل كبير.  ويتم حل المشكمة بتعديل الخمطة بما يتناسب مع مد

( كيفية توضع المواد عمى موقع العمل بشكل غير مبلئم، ألنو 5-4زيادة الرطوبة.  يوضح الشكل )
 يعرضيا لمتعرض لمعوامل الجوية غير المبلئمة وزيادة في الرطوبة.

 

 

 زين الحصويات في موقع التشييد( تخ5-4الشكل )

 :دفتر الشروط الخاص بالمشروع جاء في، حيث تخزين حديد التسميحوكذلك األمر بالنسبة ل
ُيخزن فوالذ التسميح بحيث يمنع تأثره بالرطوبة إما داخل مستودعات أو تغميفيبأغطية مانعة لمماء.  »

فض الذي تعرض لؤلوساخ حتى يخزن بشكل يضمن عدم تعرضو لؤلوساخ والزيوت وغيرىا.  وير 
 .«ينظف

  استخدامو.رغم ذلك يتم يتأثر بيا و التي لمعوامل الجوية أيام عديدة معرض في الواقع يبقى حديد التسميح 
 لمصدأ ويتعرض األرض عمى التسميح حديد وضع حيث يتم المدروسة ( الحالة6-4يوضح الشكل )

 والرطوبة. والتراب والغبار
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 حديد التسميح في موقع التشييد ( تخزين6-4الشكل )

.  عدم اإللتزام ببنود التخزين ضمن الموقع بالنسبة لممواد رغم أنيا موجودة ضمن االجراءات الموصة بيا
وضبط جودتيا والعمل عمى التأكيد عمى ، يجب أن يكون ىناك مراقبة شديدة لموضوع خزن الموادلذلك 

 كل ماىو مطموب ضمن دفاتر الشروط. 
 

 خطيط:أسس الت 4-4

أسس التخطيط التي تم وضعيا باالعتماد عمى الدراسات المرجعية ونتائج المقاببلت ُيقدم البحث 
تم تنسيقيا  واالستفادة من الدراسات السابقة لحل المشكمة.  الشخصية والزيارات الميدانية لمواقع العمل

ت الموقع، وتساعد ضمن قوائم تدقيق لتخطيط الموقع لمتحقق من اإللتزام بيا عند وضع مخططا
وتساعد في متابعة مبلئمة الخطة لمواقع أثناء   وضع التخطيط المبلئم لمموقع المدروس.الُمخطط في 
( 2-4والجدول ) (1-4) الجدولوتم توضيح أسس التخطيط بشكل مفصل ضمن   سير العمل.
 التالية: لقوائم تدقيق مخطط الموقع (3-4والجدول )

 انمىقع طمخطتذقيق  قىائم( 1-4) انجذول
 

تدقيق 

 المخطط
 أسس التخطيط

تم 

 العمل

لم يتم 

 العمل
 المالحظات

هل يشمل 

المخطط 

البنود 

 التالية

 

تحديد مسار دخول وخروج عربات نقل المواد الخام 
    لمموقع

 تحديد مسار المعدات داخل الموقع
   

برجية )عددىا ونوعيا وحجميا عمى الرافعات الو  الرافعات
    الموقع(
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 مطموبة )شاحنات ، قبلب، سيارات،...(الليات اآلتحديد 
   

 مواقف لآللياتتحديد 
   

 مناطق المقاولين الثانويينتحديد 
   

 مكان التخمص من النفاياتتحديد 
   

 أمن الموقعتحديد 
   

 مكاتب اإلشرافتحديد 
   

 مكاتب المتعيدتحديد 
   

لحدادة، اورش  لتوضع ساحات أعماتحديد  مكان 
    النجارة، ببلط....

 مواقف لمسيارات والمعداتتحديد 
   

 مياه أو مكان المصدر المائيالخزانات تحديد مكان 
   

مخازن المواد و ساحات التخزين تحديد  مكان نوضع 
    الرئيسية والفرعية

 أماكن سكن عند الضرورةو  خدمة لمعمالأماكن تحديد 
   

تدقيق 

 ططالمخ
 أسس التخطيط

تم 

 العمل

لم يتم 

 العمل
 المالحظات

يجب أن 

يحقق 

المخطط 

 مايلي:

 

 ال  يوجد تضارب بين أعمال المتعيدين عمى الموقع
   

 يتناسب المخطط مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع
   

 يتناسب المخطط مع خطة توزيع السكن في المؤسسة
   

التصال بين تحقيق اقصى قدر ممكن من سيولة ا
وحدات المشروع المختمفة بيدف سيولة حركة األفراد 

 والخامات والمعدات
   

يحقق المخطط قيود التخطيط )قيود تشغيمية، وقيود 
    افتراضية ، وقيود األمن والسبلمة(
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 مع تفصيم انمرافق انمؤقتت ( قىائم تذقيق مخطط انمىقع2-4انجذول )

 أسس التخطيط المرافق
تم 

 العمل

لم يتم 

 العمل
 المالحظات

خزن المواد 

 ونقلها

 

. أو في مكان خزن المواد قرٌب من منطقة العمل بها

    مكان طهبها حيث سيتم استخذامها.

تخزن المجموعات المتماثلة من المواد معاً الستخدامها 

    فً عمل محدد.

مقطىراث خسن انمىاد في انمكان األقرب  تتوضع

بحٌث ٌقلل نقل   .به  ه انمىاد انمحتمم أن يتم تخسي

 مخازن المواد قدر اإلمكان )لحماٌتها من التلف والهدر

 وزيادة كهفت وقهها(
   

ساحات 

 التجميع

Staging 

area 

 

سهولة الوصول إلٌها من الرافعات وأدوات المناولة 

    والنقل

ٌحدد مكان تنظٌم النشاطات بالقرب من مكان خزن 

 المواد. المواد وحٌث سٌتم تركٌب
         

تحقق ساحات التخزٌن ومخازن الموقع للشروط   

 المرفقة فً دفتر الشروط الفنٌة
         

مقطورات 

 المكاتب

 

تتوضع المقطورات الرئٌسٌة بالقرب من المداخل 

الرئٌسٌة للمشروع، لتحدٌد وصول الزوار ومراقبة 

 دخول وخروج العمال.

         

لإلسعافات األولٌة قرٌبة  قمرافالتحقق من وجود 

 وسهل الوصول إلٌها.
         

عدم توضع المكاتب بالقرب من مستوى حركة خطاف 

الرافعة البرجٌة )إن وجدت(  وبعٌدة عن خطر حركة 

 اآللٌات.

         

تحوي المكاتب كافة البنود المتفق علٌها فً دفتر 

 .الشروط الخاص بكل عقد
         

 مرافق

 الخدمات

للعمال 

ومناطق 

في مىاطق سهم انىصىل  WCوجود دورات المٌاه 

 إنيها وبعيذاً عه أماكه تشغيم اآلنياث.
         

         ٌحدد مكان وقوف العمال عند انتهاء عملهم بالقرب من 
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 وقوفهم 

 

 المدخل الرئٌسً.

المعدات 

 واآلليات

 

ٌحقق المخطط دخول آمن وغٌر معرقل لآللٌات إلى 

 ع )لحماٌتها من الحوادث والسرقات(.الموق
         

إزالة أي عقبات أو ممرات ضٌقة قد تعٌق حركة 

 اآللٌات حول الموقع
   

ٌحدد مكان توقف المعدات بالقرب من مخازن المواد 

)ساحاث انمىاد( .  وبعيذاً عه  ومناطق اإلنطالق

 األسالك انمعهقت.

   

آللٌات والمعدات  تأمٌن ممرات آمنة ومناسبة لحركة ا

 ضمن الموقع وحوله
         

          لعربات شحن المواد  تأمٌن منطقة إنعطاف

          التحقق من سهولة وصول الرافعات للقٌام بعملها

األمان 
 والسالمة

 

يحدد مكان توضع المواد الخطرة في الموقع، لتجنب 
    خطرىا.

لية، وتوفر المعدات تحديد مكان توضع اإلسعافات األو 
    البلزمة لمحفاظ عمى سبلمة العاممين والعمل بشكل عام.

 أمن الموقع

 

 وضع حواجز عمى مداخل المشروع
   

تسييج الموقع بسياج يمنع دخول الغرباء ولمحماية من 
    أي تخريب أو سرقة
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 ( قوائم تدقيق مخطط الموقع لمروافع البرجية3-4الجدول )
 

 

 

 

ع الرواف

 البرجية
 أسس التخطيط

تم 

 العمل

لم يتم 

 العمل
 المالحظات

مبادئ 

تخطيط 

موقع 

تركيب 

الروافع 

 بشكل عام

 

توضع الرافعات بعٌداً عن خطوط الكهرباء العالٌة 

    والمرافق األخرى

بعٌداً عن أي أعمال حفر قائمة أو محتملة  توضع الرافعات

    مستقبالً.

ا البعض )فً حال وجود تداخل الروافع مع بعضه عدم

    أكثر من رافعة لتخدٌم العمل(.

أن تكون األعمال المطلوب تنفٌذها واألحمال المطلوب 

رفعها فً متناول ذراع الرافعة حسب األبعاد المحددة 

    بالكتالوج الخاص الصادر من الشركة المصنعة.

أن ٌكون موقع العمل مرئٌاً بالكامل للقائم بتشغٌل الرافعة 

    بدون أي عوائق.

عند تحدٌد موقع تركٌب الرافعة ٌجب دراسة إمكانٌة فك 

    .الرافعة بعد انتهاء العمل بها

تركيب  عند
الرافعة 

 ثابتة

 

وجود ممرات كافٌة حول الرافعة تسمح لها بحرٌة الدوران 

بدون عوائق وكذلك ممرات لدخول وخروج المعدات 

ان فكها ونقلها بعد انتهاء بالموقع المقامة فٌه الرافعة إلمك

 األعمال أو فً حالة إجراء أعمال الصٌانة إذا لزم األمر.
   

من المنشأ وعلى مسافة  اً قرٌب جدتوضع مكان التركٌب 

مع مراعاة قدرة ذراع الرافعة على تغطٌة  به  تسمح بربطه 

. وتخدٌم أكبر عدد ممكن من األعمال المطلوبة موقع العمل

 منها.
   

رافعة 

متحركة 

 على قضبان

 

 وخلوها الرافعة علٌها تتحرك سوف التً األرض إستواء

    .السكة قضٌبً منسوبً وتساوي. عوائق أي من
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 الخامسالفصل 

 «تقييم المخططات المقترحةنموذج »
 

 مقدمة: 5-1

المخطط  تخذ القرار في اختيارم  ساعد الذي ي نموذج التقييم المقترح في بحثنا،فكرة  الفصليشرح ىذا 
وباالعتماد عمى منيجية التخطيط الديناميكي لموقع  لمموقع من ضمن عدة مقترحات لمتخطيط.  األفضل

يحدث فييا  بالفترة الزمنية التي التتمثل المرحمة و  شروع لعدة مراحل تخطيط متتالية،لمالتشييد تم تقسيم ا
ط في خط  تغيير في تواجد أو توضع أو توجيو المرافق المؤقتة ضمن الموقع.  وبذلك يساعد النموذج الم  

لنموذج مالئم .  ويعتبر ىذا امن مراحل التخطيط كل مرحمةلط المقترح األفضل خط  اتخاذ قرار لتحديد الم  
 تم العمل في بيئة  يرات طارئة في موقع العمل. أي تغلممساعدة في تعديل الخطة عند 

 

 صياغة النموذج: 5-2

تم توضيح كيفية صياغة النموذج من خالل عرض المفاىيم األساسية ومتغيرات القرار وتابع اليدف الذي يحقق 
  المدروسة وكمفة انتقال المرافق من مرحمة ألخرى.أقل قيمة لمجموع كمفة التجوال بين المرافق في المرحمة 

 وتوضيح قيود التخطيط التي يجب التقيد بيا عند تخطيط موقع التشييد.
 
 

 المفاهيم األساسية: 5-2-1
 :خاللو أي تغيير في توضع أو وجود المرافق  يحدث ىي اإلطار الزمني الذي ال المرحمة

 Primary Time)إطار الوقت األساسي PTFوتدعى في أغمب المراجع السابقة   ضمنو.

Frames)،  البحث ىذا في تم ترميزىاوt . 
 :كمفة التجوال بين المرافق في نفس  تابع يتضمنىو عبارة عن  مؤشر تقييم الحل األفضل

من مرحمة  اتجاىوالمرفق أو تغيير  انتقالوكمفة  ،Transportation Cost (TC) المرحمة
 .LayoutCost المؤشر سندعو  .Relocation Cost (RC)  لممرحمة التالية

 

LayoutCost
t
 = Transportation Cost (TC) + Relocation Cost (RC) 

 

 المقترحة  يمتزم بأسس التخطيط، و يحقق أقل قيمة لمؤشر التقييمىو الحل الذي  :الحل األفضل
 .الموضحة في الفصل السابق

 

 متغيرات القرار: 5-2-2
من  حيث يتم تقسيم الموقع  .واتجاىياالمرافق المؤقتة  ترح ىي توضعنموذج المقال إن متغيرات القرار في

ط وتحديد أماكن األبنية  ،لشبكة من الخاليا لسيولة تعيين توضع المرافق ضمن الموقع قبل الم خط 
 الدائمة والعقبات والمناطق غير القابمة لالستعمال من قبل المخطط عمى الشبكة.
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 تابع الهدف: 5-2-3
 التالية:  (1-5) مخص تابع اليدف بالمعادلةيت

LayoutCost   (1-5معادلة )
 
= min (TC + RC) 

  يمي.مكونات تابع اليدف موضحة فيما  حيث أن
  :(RC) كمفة االنتقال 5-2-3-1

 التي تحقق أحد الشرطين التاليين: القابمة لمتحريكتحسب ىذه الكمفة لكل المرافق المؤقتة 
 ويبقى موقعيا نفسو.  اتجاىياتغير  -11
 تغير مكان توضعيا السابق بغض النظر عن اتجاىيا الجديد. -1ً

 :يتألف مؤشر تقييم كمفة االنتقال من
ط.  FRCm(Fixed Relocation cost)  ثابتةالكمفة ال  ت عبر ىذه  يتم إدخاليا من قبل الم خط 

 االنتياء بانتظاركمفة تعطل العمل  عن تعبر، وقد كمفة فك وتركيب المرفق المؤقتالكمفة عن 
 .المرفق اتجاهأو تغيير  تغيير مكان توضع المرفق عمى الموقعمن عممية 

 .االنتقالمسافة بتغيير تغير ت VRCm (Variable Relocation Cost) متغيرةالكمفة الو  
 بالعالقة التالية: االنتقالوتعطى كمفة 

 

 (ً-5المعادلة )
 

 

 :أن حيث
 (3-5)المعادلة 

 حيث:
 mمعامل وجود المرافق المتحركة  

 مسبقًا. اً موجود mإذا كان المرفق المؤقت القابل لمحركة  
 جديد في ىذه المرحمة. mإذا كان المرفق المؤقت القابل لمحركة   و 

 VRCm (Variable Relocation Cost:) نتقال واحدتو )واحدة المكون المتغير لكمفة اال
ويتم حسابو ب جداء وزن االنتقال لممرفق المدروس )الذي يتم ادخالو   (.الكمفة / واحدة المسافة

ط( بمسافة انتقال المرفق من مكان توضعو في المرحمة السابقة لمكانو الجديد  من قبل الم خط 
 في المرحمة المدروسة.
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 FRCm (Fixed Relocation cost:) ثابت لكمفة االنتقال )واحدة كمفة(.المكون ال 
Dmm.مسافة االنتقال : 

Mt.عدد المرافق القابمة لمحركة التي غيرت مكانيا في المرحمة المدروسة : 
N.عدد مراحل التخطيط : 

 عندما: وتكون قيمة كمفة االنتقال في المرحمة المدروسة معدومة
 .(موجودة في المرحمة السابقةلم تكن ) في المرحمة المدروسة المرافق المؤقتة المتحركة جديدةتكون  -1
  المرافق ولم يتغير موقعيا من المرحمة السابقة: اتجاهلم يتغير  -ً

 
 

 :TC كمفة التجوال 5-2-3-2
 

 (4-5المعادلة )

 
 

 
  حيث أن:

Z.عدد المرافق الكمي في المرحمة المدروسة : 
 .)وحدة مسافة( i,jالمرفقين : طول مسار الحركة بين 

T: .)مدة المرحمة الحالية )اليوم 
 معدل التجوال بين المرافق خالل اليوم )مرة/ اليوم(. : 

: وزن القرب، وىو يعبر عن عالقة القرب المطموبة بين المرافق الموجودة عمى المخطط.  
 .واحدتو )واحدة الكمفة/ واحدة المسافة( لذي يختارهوباإلسموب ا ويتم إدخاليا من قبل المخطط

 التالية:وفق القيم السابقة  طيت خالل الدراساتمع العمم أن أوزان القرب أ ع
  حيث تزداد القيمة  ،يختارىا المخطط وفقًا ألىمية القرب بين المرافق 111إما بشكل نسبة من

 .(Zouein and Tommelein 1999)أىمية القرب كما في  بزيادة
 

  التالي:( 1-5)بما يتوافق مع القيم الموجودة في الجدول أو 
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 (: أوزان القرب لممرافق المؤقتة 1-5الجدول )
(Alagarsamy, 2012; Osman and Georgy, 2005; Osman et al., 2003) 

 

 وزن القرب المرافقالمطموبة بين القرب عالقة 
Absolutely necessary (A) 

 ضروري جذا
18 

specially important (E) 

 أهمية خاصة
33 

Important (I) 

 مهم
9 

Ordinary closeness (O) 

 قرب عادي
3 

Unimportant (U) 

 غير مهم
8 

Undesirable (X) 

 غير مرغىب
0 

 

 ر عن العالقة المطموبة بين المرافق وفق الجدول بــ:حيث ي عب  
A : قتينبين المرفقين المؤ  القرب ضروري جداً عندما يكون ،E لمقرب بين المرافق أىمية :

: Xغير ميم، بين المرفقين : القرب U: القرب عادي، O: القرب بين المرافق ميم، Iخاصة، 
 القرب غير مرغوب.

 ( 5أو ت ؤخذ قيم أوزان القرب كما يتوافق مع الجدول-ً :) 

 ( (Patil & Joshi, 2013; Elbeltagi &  Hegazy, 1999( قيم أوزان القربً-5الجدول )
 

 وزن القرب المرافقالمطموبة بين القرب عالقة 
Absolutely necessary (A) 

 ضروري جذا
65 = 7.776 

specially important (E) 

 أهمية خاصة
64 = 1.296 

Important (I) 

 مهم
63 = 216 

Ordinary closeness (O) 

 قرب عادي
62 = 36 

Unimportant (U) 

 غير مهم
61 = 6 

Undesirable (X) 

 غير مرغىب
60 = 1 
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ي ترك لممستخدم حرية إختيار الطريقة التي يراىا مناسبة لمتعبير عن قيم أوزان القرب بين المرافق في 
 المقترح. النموذج

لمرة واحدة فقط لكل مرحمة من  نات يتم إدخاليا من قبل المستخدمبيا و  و  Tإن العوامل    
، ويمكن أن طخط  ط المقترح من قبل الم  خط  يختمف بحسب الم   أما العامل  . تخطيطمراحل ال

ط الطريقة التي يجدىا مناسبة لحساب ىذه المسافة بحيث تكون القيمة أقرب ما يمكن  يختار الم خط 
 لمواقع المدروس.

التشييد، استخدمت غالبًا مع العمم أن األبحاث السابقة التي بحثت في حل مشكمة تخطيط موقع    
 نقطتين: إحدى طريقتي إيجاد المسافة بين

وىي طريقة قد تكون   التي تعتمد عمى نظرية فيثاغورث لحساب المسافة. :Euclidean طريقة إقميدس
غير عممية بسبب وجود العقبات أو المرافق األخرى أو األبنية الدائمة عمى الطريق المباشر بين 

عندما بين المرفقين المؤقتين، اختيار ىذه الطريقة لحساب المسافة  النموذج م ستخدمالمرفقين.  ي مكن ل
 وقريبة من واقع المسافة المدروسة. مالئمةالطريقة تكون 

حساب المسافة ين نقطين بحساب مجموع القيم المطمقة لفروق إحداثيي  : Manhattan مانهاتنطريقة 
في حساب المسافة بين مرفقين مؤقتين بينيما بعض العقبات التي أكثر واقعية الطريقة النقطتين، ت عتبر 

 تمنع استخدام طريقة إقميدس.
 ( يظير الفرق بين الطريقتين في قياس المسافة.1-5وفي الشكل )

 

 
 .((Alagarsamy, 2012 بين المرافق المؤقتة قياس البعد طرق(  1-5الشكل ) 

 أن يقوم الم خطط بإدخال قيمة أقرب لمواقع قدر اإلمكان.في نموذجنا يمكن استخدام أي طريقة، وي فضل 
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 قيود:ال 5-2-4
 :عند تخطيط موقع التشييد التالية مراعاة قيود التخطيطيجب 
 عدم تداخل المرافق مع بعضيا البعض ومع األبنية أو العقبات.قيد التداخل : 

 عضمن حدود الموق المرافقي فرض ىذا القيد لضمان توضع كل  :قيد الحد (Abdel-Fattah, 

2013). 

 

 .((Abdel-Fattah, 2013 بين المرافق المؤقتةقيود الحد والتداخل  ( 2-5الشكل ) 

 

 مثل االلتزام بقيد المسافة الدنيا بين المبنى والموارد والمرافق أثناء التشييد لتقميل قيود األمان :
بالقرب من مخازن المواد القابمة بعدم وضع مكاتب الموقع  وااللتزام  أخطار األشياء المتساقطة.

 الخ.لالشتعال....
 

 قيود تخص قابمية التشغيل في الموقع مثل:: قيود تشغيمية 

 األعمال تكون أن يجبحيث مثل التعامل مع الرافعة البرجية،  :قيد المسافة العظمى *
 الرافعة. ذراع متناول في رفعيا المطموب واألحمال تنفيذىا المطموب

في موقع تتناسب تربتو مع  كما في حالة توضع الرافعة البرجيةالتركيب:  قيد إمكانية *
 عمميا. انتياءمع مراعاة إمكانية فك الرافعة عند   شروط التركيب الخاصة بالرافعة.

مثل وجود مواقع عمل متداخمة مع مقاول : عن غيره قيود يفرضيا واقع المشروع ويتفرد بيا *
 .ات مستقبميةآخر قد يؤدي استخداميا إلى نزاع

 

 الشكل النهائي لمنموذج: 5-2-5

 ( اإلطار العام لمنموذج المقترح.3-5يبين الشكل )
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 المقترح ( اإلطار العام لمنموذج3-5الشكل )
 

 آلية استخدام النموذج المقترح: 5-3

الحمول  إيجادالتي البّد من االلتزام بيا في مرحمة في الفصل السابق، و  أسس التخطيط تم عرض
حصول عمى مخططات صحيحة ومقبولة.  بعد اقتراح عدة مخططات مناسبة لمموقع المقترح سيتم لم

، حيث أن المخطط األمثل ىو األفضلاعتماد أحد المخططات من خالل مؤشر تقييم الختيار المخطط 
 الذي يحقق أقل قيمة لمؤشر التقييم.
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طيط وقيود تخطيط خاصة بكل موقع قيود عامة متضمنة في أسس التخ يوجدبالنسبة لقيود التخطيط 
 .الحمول إيجادتفرضيا ظروف الموقع والعمل البّد من االلتزام بيا في مرحمة 

المخططات التي تحقق أسس ( كيفية العمل وفق النموذج المقترح، من خالل اقتراح 4-5ي بين الشكل )
حساب قيمة مؤشر تقييم  التخطيط وقيود التخطيط.  ومن ثم يتم تقييم المخططات المقترحة من خالل

 الحل األفضل واختيار المخطط األمثل الذي ي عطي أدنى قيمة لممؤشر.
 

 
 ( كيفية العمل وفق النموذج المقترح. 4-5الشكل ) 

وسيتم توضيح طريقة استخدام نموذج التقييم من خالل مثالين.  حيث المثال األول يوضح بشكل مبسط 
قتراحيا من قبل المخطط.  وفي المثال الثاني تم تقييم حمول كيفية تقييم مخططات كل مرحمة تم ا

 أعطتيا الدراسات السابقة ألحد األمثمة االفتراضية.

  (:8المثال التطبيقي ) 5-4

مرافق مؤقتة  8والذي يتألف من التالي لتوضيح كيفية استخدام البرنامج،  اإلفتراضي تم وضع المثال
ضيح لكيفية استخدام النموذج المقترح لتقييم الحمول المقترحة.  (. وفيما يمي تو 6-5موضحة في الشكل )

 الواجية الرئيسية لمبرنامج:  (5-5)في الشكل 



 «تقييم المخططات المقترحةمىرج ن»           الخامسالفصل 

56 

 

 (  إدخال البيانات ضمن الواجية الرئيسية5-5الشكل ) 

 

 ( إدخال بيانات المرافق المؤقتة6-5الشكل )

 :ثم يتم إدخال أوزان القرب ومعدل التجوال خالل المرحمة األولى
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 ( إدخال أوزان القرب ومعدل التجوال لممرحمة األولى7-5الشكل ) 

 

 ( نتيجة النموذج بالنسبة لممرحمة األولى8-5الشكل )
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 ( إدخال بيانات المرحمة الثانية.9-5الشكل )

 

 

 رحمة الثانية.( نتيجة النموذج بالنسبة لمم10-5الشكل )

 (:2المثال التطبيقي ) 5-5

الديناميكي لموقع  المخططلتحميل  Zouein and Tommelein (1999)ق دم  ىذا المثال سابقًا من قبل 
ل  التشييد با ل  (16-5، وتم اقتراح الحمول المبينة في الشكل )ىجينة تزايدية   ستخدام طريقة ح  .  كما تم ح 

الذي قدم نموذجين لحل المثال باالعتماد عمى التخطيط   Said  Hisham (2010) المثال نفسو من قبل
 وىما:  Dynamic Site Layout Planning (DSLP)الديناميكي لمموقع 
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 أمثمية   تحقيق :  نموذجGenetic Algorithms (DSLP-GA)الوراثية  الخوارزميات نموذج -
 يستعمل النموذج ىذا. ينامي كيالموقع  الد مخطط تخطيط ت حسين قادر عمى تطّوري   أساسو  
 األمثمية . لتحقيق الوراثية   الخوارزميات   تطبيق

: Approximate Dynamic Programming (ADP)نموذج البرمجة الديناميكية التقريبية  -
 المتعددة الموقع مخطط تخطيط التقريبية لحل مشكمة   الديناميكية استعمل ىذا النموذج البرمجة

 المراحل   في المتعّددة   لممرافق الموقع   تخطيط   قرارات   أمثمية ّمب  تحقيقت تط التي األبعاد،
 .المتعاقبة  

يقوم بتقييم  البحث ىذا ت لمموقع، أما النموذج المقدم فيفي كال البحثين يتم حل المثال بتوليد مخططا
السابقين  المخططات المقترحة من قبل المخطط.  لذلك سيتم تقييم المخططات التي قدميا البحثين

 الختيار المخطط األمثل بينيم.

، وقسمت مدة المشروع 10units×20أيام وحجم موقعو  4مدتو  افتراضييتألف المثال من مشروع 
 ( البيانات الخاصة بمرافق موقع المشروع.3-5لمرحمتين أساسيتين.  يبين الجدول )

 (Zouein & Tommelein, 1999) ( مرافق المشروع3-5الجدول )

 
 أوزان القرب لممرافق المؤقتة في كل مرحمة كما في البحثين المذكورين سابقًا. (11-5)ين الشكل ويب

 
 (Zouein & Tommelein, 1999) ( أوزان القرب لممرافق المؤقتة 11-5الشكل ) 
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 فيما يمي شرح لكيفية تقييم المخططات المقترحة في كل بحث باالعتماد عمى النموذج المقترح:

 .(1ً-5كما موضح في الشكل )في البداية البيانات األساسية يتم إدخال 

10 * 10UNIT حجم

مرحلة2

20  *  10UNIT

7

               

                  N

          

                  Z

                                                           

                                            

  
 ( الواجية الرئيسة إلدخال البيانات. 1ً-5الشكل )

 ( كيفية إدخال بيانات المرافق المؤقتة وأي قيود تخطيط خاصة بالمشروع. 13-5يبين الشكل ) 

LxLyXYθ
المرحلة األولى 

   )5 أيام(

المرحلة الثانية   

)شهر 30 يوم(

R1moveable8875

R2FIXED21016.08.50.0

R3moveable2.82.850

 R1, R3 اليقل البعد بين

 عن  x باتجاه المحور

8units

R4moveable4275

R5FIXED42011.06.090.0

R6moveable4375

R7moveable4250

facility

ثابت مرحلة توضعه على الموقعالموقع ال

شروط خاصة بالتخطيط

األبعاد    
)UNIT( وزن االنتقال

)وحدة كلفة/ واحدة 

الطول(

النوع

                            
 ( إدخال المرافق الخاصة بالمشروع.13-5الشكل )
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2

W ijمعدل التجوالd T

W ijR5R4R2R1d TR5R4R2R1

R125050R1102

R20100R204

R475R43

R5R5

المرحلة األولى 

مرة/ يومأوزان القرب

              t  

                    T

                           

                  facility

 
 ل بيانات المرحمة األولى من مراحل التخطيط( إدخا14-5الشكل )

2

W ijمعدل التجوالd T

W ijR7R6R4R3R1d TR7R6R4R3R1

R10075100R10057

R300100R3016

R400R400

R60R60

R7R7

المرحلة الثانية 

مرة/ يومأوزان القرب

              t  

                    T

                           

                  facility

  
 ( إدخال بيانات المرحمة الثانية من مراحل التخطيط 15-5الشكل )

 :Zouein and Tommelein (1999) قبل تقييم المخططات المقدمة من -5-5-1

 يمي: قدم ىذا النموذج مخطط لممرحمة األولى ومخططين لممرحمة الثانية وىما كما مبينان فيما
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 Zouein and Tommelein (1999)( المخططات المقترحة من قبل  16-5الشكل ) 

 

 :Said  Hisham(  2010) قبل المخططات المقترحة من ً-5-5 

  
 (Hisham, 2010)التقريبية  الديناميكية ( المخطط المقترح وفق نموذج  البرمجة17-5الشكل )

 
 (Hisham, 2010)وارزميات الوراثية ( المخطط المقترح وفق نموذج الخ 18-5الشكل )

 نتائج أداة التقييم: 5-5-3 
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 ( نوضح مقارنة بين نتائج تقييم المخططات المقترحة في الدراستين السابقتين.4-5في الجدول )

 ( نتائج تقييم المخططات المقترحة 4-5الجدول ) 

 المجموع 2مرحمة  8مرحمة  تاريخ المرجع )الطريقة(

1999 6,250 33,995 40,245 

2010 
DSLP-ADP 6,935 29,840 36,775 

DSLP-GA 6,795 30,840 37,635 

  

 تحميل النتائج: 5-5-4

وىي ىنا   المخططات التي تعطينا قيمة المؤشر األقل. اختيار يمكنمن خالل أداة التقييم المقترحة 
  .DSLP-ADP مخططات

مخططات تبين أن  المثال ن خالل ىذاعدد مراحل التخطيط، فم باختالفقيمة المؤشر تختمف  إن
DSLP-ADP  مخططات أكثر أمثمية من مخططات  أعطتىناDSLP-GA لكن ىذا ضمن  .

 كامل المشروع وكل المراحل قد تكون النتيجة مختمفة.لمخططات المرحمتي تخطيط فقط أي لو تم دراسة 

غير كافية لتقييم المخططات  وىذا يظير في الجدول السابق، حيث أن نتائج المرحمة األولى لمتخطيط
تخطيط كل مرحمة  األخذ بعين االعتبار أن من الميمألن النتيجة تختمف في المراحل الالحقة.  ولذلك 

التخطيط لموقع التشييد  ولذلك من المهميعتمد عمى المرحمة السابقة ويؤثر في المرحمة الالحقة.  
 تناسب مع واقع العمل.وضرورة التخطيط المسبق ومتابعة تحديث الخطة بما ي

 
 النماذج األخرى السابقةمقارنة النموذج ب 5-6

 

 بمايمي:نموذج عن النماذج المقدمة في األبحاث المرجعية السابقة يختمف ىذا ال
 

ىذا إن النماذج السابقة تعمل عمى توليد مخططات لتخطيط الموقع.  أما النموذج المقترح في  
ستخدم، ليساعد في اتخاذ قرار اختيار المخطط الم   ي قيم مخططات موضوعة من قبل البحث

األفضل.  باعتبار أن ىذه الطريقة ت خدم الوضع الحالي لمشاريع المؤسسة، حيث يوجد الكثير 
ة مقاولين عمى نفس عد يوجدمن االقتراحات من قبل المقاول والمالك وفي أغمب األحيان 

 الموقع، مما يزيد من مقترحات التخطيط.
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بين المرافق في حساب كمفة التجوال، فكرة جديدة مقترحة لجعل  dt عدل التجوالإن فكرة م 
 أقرب لمواقع. أكثر دقة و النموذج 

تم حساب المسافة في األبحاث السابقة من قبل النماذج المقدمة بطريقتين، إما باستخدام طريقة  
البعد بين المرافق بشكل  المقترح ي مكن إدخال قيمة النموذجمانياتن.  أما في  أو طريقة إقميدس

دخال القيمة بواقعية أكبر.  اختيارأقرب لمواقع من خالل   الم خطط لمطريقة األنسب لمقياس وا 

إن تابع اليدف يشمل عدة أىداف ضمنية، وليس فقط الحصول عمى أقل كمفة لمتخطيط.  بل  
لم يحقق  التقييم مايدخل مرحمة  ط الخط  إنو يحقق كافة أسس التخطيط وقيود التخطيط، ألن الم  

ط من خالل وي مكن لمم خط   أسس التخطيط وقيود األمن والسالمة والقيود الخاصة بكل مشروع. 
من الصعب التعبير عنيا مع أىداف يريد الحصول عمييا و  تتالءمإدخال البيانات إعطاء قيم 

  بشكل قياسي في تابع اليدف. 
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 السادسالفصل 

 «نتائج وتوصيات»

 
 ادار  المقع: إلتقيّيم اإلجراءات الحالية  الُمتبعة في القطاع العام  6-1

بشكؿ عاـ ومشاريع شخص ىذا البحث واقع إدارة موقع التشييد في مشاريع القطاع العاـ في سورية 
وقات عدـ تطبيقيا عف طريؽ اإلطالع عمى واقع المشكمة ومعالمؤسسة العامة لإلسكاف بشكؿ خاص، 

 بالشكؿ األمثؿ.  حيث تبيف أف:
 خالل مرحلة المناعصة قالتعاعاد  

اليوجد ما ُيمـز المقاوؿ بتقديـ خطة إلدارة الموقع بشكؿ مثالي، واليوجد ما يمزمو بتنفيذ الخطة والتقيد 
 .بيا

 خالل مرحلة التنفيذ: 
وُمطابؽ لما ىو ُمتفؽ عميو في أغمب  أمثؿال تتـ بشكؿ  إف عممية إدارة الموقع في المشروع عموما  

الدراسات المرجعية  وما ىو موجود ضمف  بعض بنود دفاتر الشروط.  باإلضافة لوجود معوقات تمنع 
 التطبيؽ األمثؿ ليا.

 :مايميوتتمخص ىذه المعوقات  ب
 .ضعؼ التواصؿ والتنسيؽ بيف جياز اإلشراؼ والمقاوؿ 
 يير العمؿ وتنسيقو بشكؿ صحيح عمى الموقع، عدـ وجود الخطة الواضحة التي تسمح بتس

والتي تساعد عمى تخفيؼ حدوث المشاكؿ والحّد مف تضارب مساحات العمؿ بيف 
 المقاوليف المختمفيف.

 .قمة توفر الكادر المؤىؿ بشكؿ مثالي لتطبيؽ العمؿ الصحيح 
 

 النتائج  6-2
 مف وسالمة الموقع، يؤثر عدـ تطبيؽ تخطيط الموقع بالشكؿ الصحيح عمى وقت وكمفة وأ

ممايترتب عميو حدوث تأخر في المشروع والتأثير عمى معدؿ االنتاج وزيادة الكمفة الكمية 
 لممشروع.

 تخطيط الموقع،  عدـ وجود أسس التخطيط التي تضبط مرحمة إعداد الخطة مف أحد مشاكؿ إف
 التي تـ حميا في ىذا البحث.و 
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  مالئمة لمشاريع التشييد في القطاع العاـ بشكؿ عاـ  التخطيط الديناميكي لموقع التشييد أكثرإف
ف  تخطيط الكؿ تخطيط لمرحمة مف مراحؿ وفي المؤسسة العامة لإلسكاف بشكؿ خاص. وا 

 موقع التشيد تؤثر عمى المراحؿ الالحقة وتتأثر بالمراحؿ السابقة.الديناميكي ل
 ترح مف قبؿ المقاولييف باستخداـ النموذج المقترح يمكف حؿ مشكمة وجود أكثر مف مخطط مق

المختمفيف والمالؾ، والمساعدة باتخاذ القرار واختيار المخطط األفضؿ الذي ُيحقؽ الفائدة المرجوة 
 لكافة األطراؼ.

 
  قالمقترحات التقصيات 6-3

  إف إدارة خطة الموقع مشكمة صعبة الحؿ يدويا  أو باالعتماد عمى الخبرة الشخصية فقط.  البّد
لموضوع أىمية أكبر في مجاؿ التعميـ في الجامعات والتأىيؿ في  العمؿ، مف إعطاء ىذا ا

باإلضافة ألىمية االعتماد عمى النماذج الحاسوبية التي تساعد في اتخاذ القرار بشكؿ أسرع 
 وأفضؿ. 

  أىمية التوجو نحو تطبيؽ التخطيط الديناميكي لموقع التشييد في قطاعنا العاـ، والعمؿ عمى
 لكافة مراحؿ العمؿ ضمف موقع التشييد قبؿ البدء بمرحمة التنفيذ. التخطيط المسبؽ

  أف أي خطة في مجاؿ صناعة التشييد تحتاج إلى متابعة وتدقيؽ أثناء سير العمؿ.  لذلؾ البّد
مف متابعة كؿ الظروؼ الطارئة وتحديث الخطة بما يتوافؽ مع ظروؼ العمؿ.  باإلضافة إلى 

تي تظير أثناء سير العمؿ، وكيفية حميا لتجنبيا الحقا  أثناء أىمية توثيؽ أخطاء التخطيط ال
 عممية التخطيط لمواقع المشاريع المستقبمية.

 التعاوف والتواصؿ بيف شركات القطاع العاـ والمقاوؿ ىو أحد أىـ أسباب تأخر كفاءة  ضعؼ
اـ. فالبد مف لموقع التشييد والتأخر في مشاريع القطاع الع الصحيحةالعمؿ وعدـ تحقيؽ اإلدارة 

 العمؿ كفريؽ واحد في اتخاذ قرار التخطيط وحؿ النزاعات والمشاكؿ في الموقع.
  وتطوير أسموب العمؿ   بما يخدـ التطور في مجاالت التشييد. وانيفالعمؿ عمى تحديث القأىمية

 في القطاع العاـ في سورية.
 
 
 
 



 «وتوصياتنتائج        «  السادسالفصل 

56 

 

 
التوصيات الالزمة لتحسيف واقع العمؿ في إدارة موقع التشييد.  وتتمخص و  المقترحاتقدـ البحث بعض 

 :بمايمي
  من قجهة نظر المالك 
  اإلعالنخالل مرحلة قض: خطة  

أثناء وضع خطة اإلعالف يجب العمؿ عمى توزيع المباني واألبراج واألعماؿ ضمف مساحات تسمح 
بيف المقاوليف مسبقا  عمى الفراغ  الخالفات وتجنب لممقاوؿ بوضع خطة مالئمة فيما بعد لمعمؿ عمييا

.  لذلؾ يجب أف يكوف ىناؾ تصور مستقبمي لمفراغ المطموب لتمبية احتياجات العمؿ قدر اإلمكاف
 لممقاوؿ.
 مرحلة تأهيل المقاقلين: 

مرحمة تأىيؿ المقاوليف بتقييـ أسموب المقاوؿ في تخطيط موقع التشييد المتبع في  ي البحث فييوص 
 وكيفية حمو لمشاكؿ تخطيط الموقع أثناء العمؿ.   .و السابقةمشاريع
 خالل مرحلة المناعصة  
 الخطة وتقييـ  .في ىذه المرحمة المقاوؿمف  ممخططات المطموبةلموقع إدارة المخطط  بإضافةيوصى 

يا إلدخالو ضمف العالمة الفنية لمعرض المقدـ، وبنسبة يقترح أسس التقييـ.  باعتمادمف قبؿ المالؾ 
  .المالؾ وُتعتمد لكافة العروض

 خالل مرحلة التنفيذ: 
متابعة تنفيذ الخطة.  ومشاركة المقاوؿ حؿ المشاكؿ واتخاذ القرار في أي تعديؿ طارئ لتوضع المرافؽ 

 في الموقع بما يعود بالفائدة عمى كافة أطراؼ المشروع.
 

  من قجهة نظر المقاقل 
 مرحلة التخطيط المسبق للمشرقع  
الذي يدرس توضع المنشآت  ه نحو تخطيط موقع المشروع باستخداـ التخطيط الديناميكيالتجاا -

 الستخداماتالمؤقتة خالؿ مدة المشروع. ووضع عدة مخططات تتناسب مع المراحؿ المختمفة 
 .ىذه المرافؽ وتغطي كامؿ المشروع

 القرار. ذاتخااالعتماد عمى النماذج والبرامج الجاىزة لتخطيط الموقع لممساعدة في  -
 

 خالل مرحلة التنفيذ: 
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دخاؿ األشراؼ في   مع الظروؼ الطارئة أثناء العمؿ. يتالءـمتابعة سير الخطة، وتحديثيا بما  وا 
 عممية حؿ المشاكؿ عمى الفراغ في الموقع مع المقاوليف اآلخريف عمى نفس الموقع.

 

 التقصيات للادراسات المستقبلية  5-4

 عف: ُيوصى بإجراء أبحاث مستقبمية

أدوات التخطيط اليندسية  وباعتماد باستخداـ الخوارزميات الجينيةلبناء نموذج دراسة مماثمة  -1
ىذا البحث نموذج لتقييـ مخططات مقترحة مف قبؿ المستخدـ، قدـ حيث  . BIMمثؿ الػ 

، وتقييميا بأسموب مماثؿ أمثمية ويمكف تطويره مف خالؿ الخوارزميات الجينية لتوليد حموؿ
 ج المقترح ضمف البحث.لمنموذ

 دراسات مشابية تختص بالمواقع الضيقة سواء في القطاع العاـ أو الخاص. -2

دارة النزاعات عمى الفراغ في مواقع التشييد بيف مقاولي  -3 دراسة معمقة في أسموب تسوية وا 
 التشييد )رئيسييف وثانوييف(.

رحمة التخطيط األولي حتى التشييد بدءا  مف م مواقعالمواد في  خزف دراسة معمقة في إدارة -4
 انتياء العمؿ في المشروع.

دراسة معمقة في إدارة نفايات مواقع التشييد في مشاريع القطاع العاـ.  والعمؿ عمى إدارتيا   -5
عادة استخداميا بما  يتناسب مع الحاجة ليا. وا 

 بيقيا.العمالة ضمف مواقع التشييد والمعوقات التي تواجو تطتوزيع دراسة معمقة عف إدارة   -6
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 المالحق:

 اسئلة المقابالت الشخصية
 
 

 ؟لمفيوم لدى من تتم المقابمة معو(ما رأيك في موضوع إدارة الموقع )لمتحقق من وضوح ا 

 عممت فيو مسبقًا خالل سنوات خبرتك؟ وىل ىل ىو مطبق لديكم؟ 

 من الشخص الذي يقوم بعممية إدارة الموقع في مشاريع التشييد لديكم: -
     نائب مدير  /مدير    •

 مدير مشروع •

 ميندس موقع •

 قسم خاص بادارة الموقع ضمن الشركة •

 قسم خاص بادارة الموقع من خارج الشركة •

 غير ذلك •

 ما المشاكل التي واجيتك في موقع التشييد؟ وكيف تم حميا؟ 
   ما المعوقات التي واجيتك في عممك تمنع تطبيق اإلدارة الناجحة لموقع التشييد برأيك؟ 
 المشكمة؟ ما مقترحاتك لحل 
 ؟المتعيدين ما االجراءات المتبعة في حال تضاربت االعمال في الموقع بين 

ماىي الفترة في حال تم مراسمة المالك لحل مشكمة عمى الفراغ في الموقع بين مقاولين مختمفين،    
 الزمنية المتوقعة التي يتم الرد بيا عمى الكتاب وحل المشكمة؟

  
 رة الموقع في الشركة :ىل يوجد برنامج مستخدم الدا 
 ؟في حال وجوده ما ىو ىذا البرنامج 

 :في حال عدم وجود برنامج 

 ىل ىناك فيم لمنيجية واضحة في ىذا الموضوع؟ 

 ىل يتم االعتماد عمى خبرة ذوي الخبرة في ىذا المجال؟ 
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  يتم ادارة موقع التشييد ليا وترك االعمال تتم بحسب تيسيرات ىل ىناك مشاريع يمكن ان ال
العمل )بالعامية: عمى التيسير،( أي عندما ُتخمق المشكمة يتم البحث عن حل ليا دون التخطيط 

 المسبق الذي يمنع المشكمة قبل حدوثيا  ودون تالفي المخاطر مسبقًا؟

 

 القطاع العام؟ادارة موقع التشييد في مشاريع  ما هي معوقات تطبيق 
 :ماىو مدى تأثير المعوقات التالية عمى تطبيق ادارة موقع التشييد في مشاريع القطاع العام 

 عدم إدراك أىمية إدارة موقع التشييد. 
 عدم فيم اساليب ادارة الموقع. 
 عدم وجود أشخاص مؤىمين لمقيام بيذا العمل. 
ضاعة الوقت في  الخوف من زيادة التكمفة المرتبطة بتطبيق مفاىيم جديدة  في العمل وا 

التخطيط )عدم ادراك فائدة التوفير في الكمفة والوقت الذي سيتحقق من خالل اإلدارة الكفء 
 لموقع التشييد(.

 
 :موقع التشييد تخطيطب الجيدة الخبرةلألشخاص الذين لدييم  اسئمة
 .ماىي قيود التخطيط التي يجب التقيد بيا عند إعداد مخطط الموقع 
 لزام ُمخِطط الموقع ماىي مق ترحاتك حول أسس التخطيط التي يمكن العمل عمى وضعيا وا 

 بالتقيد بيا.
 

 



 

Abstract: 
 

Site spaceis one of the important project resources that has been 

overlooked during the planning phases of most construction projects. In 

some projects, site space can be as crucial as any other construction 

resource.  Site space is limited resource where all temporary facilities are 

to be provided within boundary of construction site.  In practice, the task 

of site layout is usually performed through common sense and the 

adoption of past layouts to present projects. 

The aim of this paper is to identify the comprehension of site 

management in construction projects through extensive literature review, 

detailed interviews and case study.  In Syria, site layout planning is 

mostly a neglected aspect, so this research offers the hurdles of 

application of the site layout in the public sector in Syria. 

Results of this search: good site layout is important to promote safe and 

efficient operations, minimize travel time, decrease material handling, 

and avoid obstructing material and equipment movements within the 

boundary of the site.  Poor of planning and site control cause losses in 

labor productivity and overall delays that can indirectly increase total 

project costs. Effective management of worksite can reduce these costs 

and contribute significantly to the success of the project.   The need for 

careful planning of construction site layouts is evident. 

This research recommends using dynamic construction site layout 

planning in the public sector in Syria.  The research suggested planning 

principles to help scheme to site layout in the best way.  This research 

presented evaluation model to select the best layout, and assistance in the 

decision making.   

 

Keywords: Construction site layout planning, temporary facilities, 

Dynamic layout planning, Construction projects. 

 

 


