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 الملخص

 ألرشــفة معلومات GIS الجغراف�ة المعلومات نظم مجوتوظیف برنا الجســور عن دراســةهذه الورقة  تضــمنت
فمن خالل ال�حث عن معلومات عن الجســـــور لدي مؤســـــســـــات الدولة المعن�ة بجســـــور  الجســـــور، عن هذه

تبین عدم وجود أي ب�انات، مما تطلب حصــــــــر معظم الجســـــــــور داخل مدینة طرابلس  داخل مدینة طرابلس
منطقة ر�ط الجســـــــر) لعدد العامة والمتمثلة في ( االســـــــم، االحداث�ات، الطول، العرض، و  توجمع المعلوما

وجمع الب�انات عن  ظاهري  �صـــري  فحصواجراء  جســـور ثالث عن تفصـــیل�ة دراســـة عمل وتمجســر،  51
حالتها ووظائف عناصـرها اذا كانت تشتغل �الشكل المطلوب وما بها من عیوب ام �صحة جیدة و�عد جمع 

ات التي تم �طاقات ور�ط كل الب�انب�انات الفحص ال�صــري وتقی�م حالة الجســور تم وضــع هذه الب�انات في 
ل الكترون�ا ل�ســهل الوصـــول الیها في أي وقت من قب ألرشــفتهاجمعها في برنامج نظم المعلومات الجغراف�ة 

المهتمین للحصول علي معلومات عن الجسور داخل مدینة طرابلس �طر�قة سهلة وم�سورة وفي اسرع وقت 
 وتكون خطوة لالستغناء عن االرشفة الورق�ة.

 ب�انات.قاعدة  الجسور،، GIS المعلومات الجغراف�ة، منظ: كلمات مفتاح�ة

 ة. المقدم1

تعتبر مدینة طرابلس اللیب�ة عاصـــمة الدولة، وهي المدینة األكبر من حیث الســـكان والمســـاحة على مســـتوى 
لیب�ا، تشــــــــغل المدینة موقعا هامًا فهي تطل على ال�حر األب�ض المتوســــــــط في الجزء الشــــــــمالي الغر�ي من 

، ي من الجهة الجنو��ةلیب�ا، وتشــــــــــترك �حدود مع منطقة تاجوراء من الجهة الشــــــــــرق�ة، كما تحدها الســــــــــوان
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عن مســـــتوى ســـــطح ال�حر  �ارتفاعكیلومتر مر�ع  400وجنزور من الجهة الغر��ة، وتقدر مســـــاحتها حوالي 
 تساعامتر تقر��ا، و�ذكر أن مدینة طرابلس بها أكبر عدد من الجسور في لیب�ا وذلك �سبب  81�صـل إلى 

 .]1،2[ش�كة الطرق وكذلك التخط�ط العمراني. 
 

 الدراسةمشكلة  .2

اإلحداث�ات، األ�عاد الجیومتر�ة، تار�خ اإلنشـــــــــــاء،  العام،عدم توفر الب�انات العامة للجســـــــــــور (كالموقع  -
كل األجهزة  في المطلو�ة)، نوع�ة الصـــــ�انة االخت�اراتب�انات للفحص ال�صــــري، تقی�م حالة الجســـــور، 

 والجسور.�الطرق  والهیئات والمرافق المعن�ة
الطرق �ــ والهیئــات والمرافق المعن�ــةي أو إلكتروني یــذكر عنــد كــل األجهزة ال یتوفر أي أرشــــــــــــــیف ورق -

 والجسور
 .عدم وجود أي نماذج خاصة �التقی�م ال�صري للمهندس -

 . اهداف الدراسة3

 حصر معظم الجسور الخرسان�ة الخاصة �المرك�ات داخل مدینة طرابلس. -
 العــام،كــالموقع (تجم�ع معظم الب�ــانــات عن الجســــــــــــــور الخرســـــــــــــــان�ــة داخــل مــدینــة طرابلس وخــارجهــا  -

نوع�ة  ،االخت�اراتلفحص ال�صــــــــــــري، تقی�م حالة الجســــــــــــور، اات، األ�عاد الجیومتر�ة، ب�انات اإلحداث�
 . )الص�انة المطلو�ة

 طرابلس. وخارج مدینةفحص وتقی�م �صري لعدد من الجسور داخل  -
 .الجسورو تقی�م للجسور التي أنجزت من قبل مصلحة الطرق  من تقار�رب�انات والمعلومات تجم�ع ال -
ــانــات التي تم جمعهــا في برنــامج نظم المعلومــات الجغراف�ــة  - ــانــات وٕادخــال الب�  (GIS)إعــداد قــاعــدة ب�

 .وأسرع الطرق لتسهیل الوصول إلى المعلومة �أ�سط 

 . الجسور المحصورة ضمن الدراسة4

معظم الجســور الخرســان�ة الخاصــة �المرك�ات وترمیزها حســب البلد�ات الموجودة بها حیث �شــیر تم حصــر 
أما األرقام األخرى تشــــــــــــــیر إلى الترق�م  ) للبلد�ات6إلى  1) لمـدینـة طرابلس الكبرى، واألرقام من (5الرقم (

ات والب�انات التي تم جمعها ) المعلوم1التســــــلســــــلي للجســــــر حســــــب البلد�ة الموجود بها و�وضــــــح الجدول (
 المحصورة. الجسورهذه ل�عض 

 ) �عض الجسور المحصور لمدینة طرابلس1جدول (
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 الدراسة المیدان�ة. 1.4

خرسان�ة المسلحة المنتشرة �مدینة طرابلس و�شكل كبیر تتعرض في الوقت الحاضر الى أحمال الجسور ال 
ثقیلة ومتكررة مما �ستدعي تقی�مها ودراسة وضعها االنشائي وقد تم حصر معظم الجسور والتعر�ف بها ووقع 

جسر طر�ق  ،جسر الشعاب، جسر سیدي بنور(على ثالثة جسور شملها التقی�م التفصیلي وهي:  االخت�ار
 .)السور

 جسر الشعاب  -

 وصف عام للجسر أوال:

�قع جســـــــــــــر الشـــــــــــــعاب �منطقة زاو�ة الدهماني على الطر�ق الرا�ط بین فندق المهاري ووزارة الخارج�ة عند 
 :اإلحداث�ات الجغراف�ة

 N "49.32′12°13  خط الطول       

 E "56.54′53°32      خط العرض 
قد ُأنشـــــئ هذا الجســـــر لیخدم الحركة المرور�ة في االتجاهین المتقابلین (شـــــرقًا وغر�ًا)، و�عبر فوق الطر�ق ل

 .بین موقع والمظهر العام للجسری) 1الرا�ط بین طر�ق الشط وزاو�ة الدهماني. األشكال (

 بدایة نھایة
عرض إحداثیات

 (م)
طول 

ترمیز  الجسر (م)
 الجسر

 ترقیم
البلد
 ة

إسم 
البلد
 ة

 ترقیم
Y (N) X (E) 

جزیرة شارع 
 ال

 1 1-1-5 السكة 285 26 13.19049 32.88374 طریق السكة

كز
مر

س ال
رابل

ط
 

1 
 2 1 2-1-5 الودان 522 18.5 13.19041 32.89432 طریق الشط رةالظھ
 3 1 3-1-5 الشعاب 19 22 13.20063 32.89684  
 4 1 4-1-5 سیدي المصري 106 20 13.20710 32.86630 سیدي المصري غشیرباب بن 

 5 1 5-1-5 باب بن غشیر 114 25 13.20007 32.87010 باب بن غشیر
 6 1 6-1-5 طریق السور 35 25 13.19860 32.87279 سیدي المصري سیدي خلیفة

 7 1 7-1-5 الشعاب 175 33 13.20156 32.89786 شططریق ال

شارع  21 25 13.21314 32.89891 شارع الجماھیریة
 8 1 8-1-5 الجماھیریة

 9 1 9-1-5 بوستةا _ 16 13.21708 32.90186 طریق الشط بوستة

 10 1 10-1-5 سوق الثالثاء 275 28 13.15636 32.87993 سوق الثالثاء ةالمنصور

 11 1 11-1-5 شارع النصر 21 15 13.15953 32.88178 سوق الثالثاء شارع النصر
 12 1 12-1-5 شارع الصریم 56 15 13.17495 32.88439 الصریم
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 موقع ومظهر العام للجسر) 1الشكل ( 

 تان�ا: تق�م الحالة االنشائ�ة للجسر 

صف المرن إلى ط�قة الر  بز�ادة الجسر تبین انه یتكون في جم�ع عناصره من الخرسانة المسلحة �اإلضافة
ان الخرسان�ة المحّملة على الجدر  جزء واحد متصل من ال�الطة والكمرات الطول�ة الجسر ع�ارة عنو العلو�ة. 

رات تم تقی�م وضع الجسر وعدد من االخت�امن خالل الفحص ال�صري )، Abutmentsالساندة الطرف�ة (
�طاقة تقی�م نوع ) الذي یوضح جزء من 2وحصر االضرار لكل جزء من المنشا كما هو مبین في الجدول (

أثناء الفحص لعناصر الجسر یتم تعبئة مجموعة من ال�طاقات لغرض إدخالها في  الص�انة المطلو�ة للجشر
. تم عمل عدد من إلكترون�ًا في قاعدة الب�انات ت) لحفظ الب�اناGISبرنامج نظم المعلومات الجغراف�ة (

 وهي كالتالي: [3]ال�طاقات التقی�م وذلك حسب برنامج تقی�م الجسور العالمي 

 �طاقة الفحص ال�صري  -
  ]1[المطلو�ةتقی�م ونوع الص�انة �طاقة  -
 الحقل�ة والمعمل�ة االخت�ارات�طاقة  -

 لجسر الشعاب والص�انة المقترحةتقی�م جزء من �طاقة ) 2جدول (

 األضرار العنصر ت
درجة التقی�م  نوع الص�انة

)1-4( 
 الوصف

)0-9( 

 ةالط�قة االسفلت� 1

شقوق في الرصف 
 طف�فة

7 1 
توجد �عض الشقوق السطح�ة ال�س�طة 

 تشققات عرض�ة ،ال ضرورة ألعمال الص�انة
 التشققات الحرار�ة

2 
ال�الطات 
 الخرسان�ة

 التشققات
8 1 

ال�الطة الخرسان�ة تبدو �حالة جیدة وال 
 التشظي والتفتت توجد أي عیوب ظاهرة
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 GIS البرنامج توظیف. 6

 االستغناء مكن �ال يالت العالم يف القرار دعم نظم أهم من دواح حأص�) GIS( ة�الجغراف المعلومات نظم أن

توظیف برنامج نظم المعلومات الجغراف�ة  قد تمل �شهدها العالم، يالت ع�السر  التطور مجاالت يف عنها
GIS) ( [4]في اعداد قاعدة ب�انات للجسور وذلك �ات�اع الخطوات التال�ة: 

تظهر خر�طة توضح حدود البلد�ات ومواقع الجسور داخل مدینة طرابلس التي ط�قة الجسور و انشاء  -
 ).2الكبرة كما موضح �الشكل (

 
 ) مواقع الجسور داخل مدینة طرابلس2الشكل (

اخت�ار ط�قة الجسور �ظهر لنا قائمة تحوي على جم�ع الجسور التي تم حصرها داخل مدینة � -
 ).3كما موضح �الشكل ( جسر) 51( طرابلس

 
صغر سمك الغطاء 

 الخرساني
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 تم حصرهاالجسور التي ) 3الشكل (

 لتعر�ف�ةاوعلى سبیل المثال تم اخت�ار ثالث جسور لتكون نموذج لهذه الدراسة شاملة ال�طاقات  -
المعمل�ة) و �طاقة االخت�ارات الحقل�ة ، �طاقة تقی�م ونوع الص�انة المطلو�ةال�صري، الفحص  (�طاقة

  ).4�الشكل ( بین) كما م51لواحد والخمسون جسر (لكل جسر من ا

 

 الجسور�طاقات ) 4الشكل (

 
�عد جمع الب�انات التفصــــیل�ة عن الجســــور المســــتهدفة �الدراســــة والتي تم فحصــــها وتقی�مها (عدد  -

ت رنامج نظم المعلومابب وتم ر�طهاضـــــــــعت هذه الب�انات في برنامج االكســـــــــیل ، و ور)ثالثة جســــــــ
 ).5) كما موضح �الشكل (GIS( الجغراف�ة
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 مع البرنامج لك�ف�ة ر�ط �طاقة االكسی) 5الشكل (

 

 

 الخالصة . 7

تم حصـــــــر ما �قارب واحد وخمســـــــون جســـــــر من الجســـــــور الخرســـــــان�ة الخاصـــــــة �المرك�ات داخل مدینة  -
 طرابلس.

تم جمع معظم الب�ــانــات عن الجســــــــــــــور الخرســـــــــــــــان�ــة داخــل مــدینــة طرابلس وخــارجهــا كــالموقع العــام،   -
وع�ة الص�انة ، ناالخت�اراتاإلحداث�ات، األ�عاد الجیومتر�ة، ب�انات للفحص ال�صر، تقی�م حالة الجسور، 

 المطلو�ة.
انات ي تم حصرها وجمع ب�حقل�ة والمعمل�ة على عدد من الجسور الت واخت�اراتتم إجراء فحص �صري   -

 عن حالها واألضرار الحاصلة بها لتسهل على المهندس المختص تحدید نوع الص�انة وسبل تنفیذها.
في إعــداد قــاعــدة ب�ــانــات عن كــل مــا تم جمعــه من (GIS) تم توظیف برنــامج نظم المعلومــات الجغراف�ــة -

 ســـــــتفید منها أكبر قدر ممكن لمنمعلومات عن الجســـــــور لســـــــهولة الوصـــــــول إلیها وأرشـــــــفتها إلكترون�ا ل�
 عن األرشفة الورق�ة. االستغناء�حتاجون هذه المعلومات �اإلضافة الى 

 

 . التوص�ات:8

نوصـــــي بجمع أكبر قدر من الب�انات عن الجســـــور الموجودة في كل مدینة في لیب�ا وٕادراجها في برنامج  -
   (GIS) .الجغراف�ةنظم المعلومات 
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 د من سالمة الجسور من ناح�ة الكفاءة اإلنشائ�ة والد�مومة.نوصي بإجراء فحص دوري لتأك -
ســعة هذا البرنامج متاحة إلدخال الب�انات والمعلومات لعدد كبیر من الجســور عل�ه نوصــي بإدخال كافة  -

 المعلومات الخاصة بجم�ع الجسور بلیب�ا أو بإدخالها عند إجراء فحص جدید لتلك الجسور.
 المشاة وٕادخالها في هذا البرنامج.نوصي بإجراء دراسة عن جسور  -
نوصـــــي مؤســـــســـــات الدولة بتبني برنامج نظم المعلومات الجغراف�ة ألرشـــــفة المعلومات والب�انات بدل من  -

 األرشفة الورق�ة.
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 مصلحة الطرق والجسور اللیب�ة (تقر�ر ص�انة جسر بنور). ]1[

 مصلحة اإلحصاء والتعداد لیب�ا ]2[

 (NPIB)برنامج تقی�م الجسور العالمي  ]3[

م.عبدهللا بن محمد القرني (دراســـــة عن نظم المعلومات الجغراف�ة في حســـــن إدارة  /لألســـــتاذ الدكتور  ]4[
رة العامة اإلدا–وزارة الشئون البلد�ة والقرو�ة وكالة الوزارة للشئون الفن�ة  /المرور في الطرق الطو�لة) 

 للتشغیل والص�انة.
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