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  الخ(صة
م أي بل�د كم�ا وأن كمي�ة ونوعي�ة الط�رق المبلط�ة ھ�ي الطرق الحديثة تعكس حض�ارة وتق�دأن       

بھ�ا م�ن خ�*ل أنش�اؤھا أو تأھيلھ�ا أو ص�يانتھا  ا+ھتم�امأن اي�*ء . مقياس للتطور الحاصل في البل�د
حج�م ا4م�وال المص�روفة عل�ى يعد أمراً مھم�اً ف�ي الحف�اظ عل�ى الث�روة الوطني�ة وتقلي�ل الھ�در ف�ي 

يك��ون ناتج�اً ف��ي كثي��ر م��ن  ا8س��فلتيةذي يص��احب الخلط�ات أن الفش�ل ال��.تأھي�ل الط��رق أو ص��يانتھا
وذلك سيؤدي الى الخلل  ا8نتاجيةفي بعض من مراحلھا  ا8سفلتيةا4حيان عن سوء أنتاج الخلطات 

أثناء رصفھا أو أن ذلك سيدفع الى ض�رورة  ا8سفلتيةالقصوى من استعمال الخلطات  ا+ستفادةفي 
) وا4س�اسالس�طحية (تن�اول البح�ث طبق�ات الط�رق .ي�ر محس�وبةأعادة تأھيلھا خ*ل فت�رة زمني�ة غ

 ا8س���فلتيةوالفحوص���ات الرئيس���ة المطلوب���ة لنج���اح الخلط���ة  ا8س���فلتيةوكيفي���ة تص���نيع الخلط���ات 
الحاص��لة ونس��بھا وت��أثير ذل��ك بش��كل مباش��ر أو غي��ر مباش��ر عل��ى الكل��ف المص��روفة  وا+نحراف��ات

وشكلت نسبة  جدا مؤثرة%) 10(ة الخصم ا+كثر من نسب بينت النتائج أن .الطرق تأھيلأو  8نشاء
 خلطة، اما نسبة الخصم ا+كثر من 35البالغة )عينة البحث(من الخلطات %)34(

كمعي�ار %)5(لذلك يوص�ي الباح�ث باعتم�اد نس�بة الخص�م  ،من الخلطات%) 46(فشكلت %) 5( 
ة الخل�ط ومناخ�ل الت�درج ل*نحرافات ويتم اتخاذ اج�راءات مناس�بة عن�د تجاوزھ�ا مث�ل تع�ديل معادل�

    . %)5(نسبة الخصم للعاملين في حالة عدم تجاوز وتخصيص حوافز 
.ا+نحراف��ات ، نس��بة الخص��م ، الت��درج، الثب��ات، نس��بة الزف��ت، معادل��ة الم��زج:  كلم*ات مرش**دة    

Effect of Asphalt Concrete Test Results Deviation on Ratio 
Discount Decided of Cost And Ability Decrement  

Abstract  
       The road is the mirror of the civilization in any country so the quality and 

the quantity of the paved road measure the development in the country. During 
construction stage must be taking  a care for a rehabilitation or maintenance 
operations latest for cost saving and reduce losses in money involved for these 
tow activities .The unsuccessful results in testing asphaltic  mixtures always 
could be occur due to unsuitable operation throughout any stage in the 
production process, leading to disturb the optimum benefit use of such mixture 
.This paper reviewed roadway layers ( base and surface course),and concerns 
about different alternatives of designing and testing of asphaltic mixtures that 
required to be succeed, and take a deviation that may be occur, and the direct or 
indirect  effect of that deviation on roads construction costs . The results show 
that the discount ratio more than 10% is very effective and make 34%of the 35 
mixes samples that taken. While, the discount ratio more than 5% leading to 46% 
of the samples taken. Accordingly, this research work recommended using the 
5% discount ratio as a deviation criteria and it is essential to do an appropriate 
steps behind it such as adjustment of mixing proportion or increase working 
inducement in case where there is no discount. 
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  المقدمة
تعتب��ر الط��رق م��ن أھ��م البن��ى ا+رتكازي��ة    

أي تق��دم ف��ي ل��ن ي��تم ل*قتص��اد ال��وطني ، و
ما لم تسبقه شبكة جيدة من ط�رق  مجال اخر

ل��يس م��ن اج��ل تحقي��ق التق��دم   ،المواص��*ت
ا+قتصادي للب*د فحسب بل من اجل تقليص 
الفوارق بين الريف والمدينة وتحقي�ق ت�وازن 

ل اوث��ق ب��ين س��كان اجتم��اعي وثق��افي واتص��ا
أن الدراسات التي اع�دت ف�ي مج�ال . القطر 

الى اعادة التاھيل  )في العراق(حاجة الطرق 
وا+كساء تكشف لنا ا+رق�ام الكبي�رة +ط�وال 
تل��ك الط���رق والم���وارد المالي��ة الت���ي س���وف 

القطر لھذا العمل والت�ي تص�ل ال�ى  يحتاجھا 
ملي��ارات ال��دو+رات مم��ا يؤك��د ال��دور ال��ذي 

معام��ل ص��ناعة الخرس��انة ا+س��فلتية  س��تلعبه
  )1(.  في العراق في المستقبل القريب 

تط��ور نظ��ام رص��ف الط��رق والش��وارع     
بش����كل مط����رد عب�����ر الس����نين لك����ي يلب�����ي 
احتياج��ات الم��رور ، ولك��ن ھ��ذا التط��ور ل��م 

الزي�������ادة الس�������ريعة ف�������ي ع�������دد يواك�������ب 
نتج ع�ن ذل�ك وج�ود ع�دد م�ن  مما،المركبات

ب���ات ذات حج���م الط���رق القديم���ة تخ���دم مرك
ووزن وس���رعة تزي���د عل���ى تل���ك الت���ي ت���م 

ا+م�ر ال�ذي ،تصميم طبقات الرصف +جلھ�ا 
سبب ظھور العجز في سطح الطريق وال�ذي 

 ل�ذلك ت�م اللج�وءقد يكون وظيفيا او أنشائيا ، 
لعملي��ات أع��ادة التأھي��ل وال��ذي يع��رف بأن��ه 
جمي��ع ا+عم��ال الت��ي يش��رع بھ��ا بغي��ة أطال��ة 

م م��ن خ��*ل أع��ادة عم��ر خدم��ة الطري��ق الق��ائ
ف��رش الطبق��ة الس��طحية أو الت��رميم أو القي��ام 
با4عم��ال ا+خ��رى الض��رورية وق��د يتض��من 
ھ��ذا العم��ل ا+زال��ة الكامل��ة للس��طح وإع��ادة 

  .  أنشائه
تختلف ا+عمال ا+ساسية للتأھي�ل بش�كل      

واضح عن أعمال الصيانة بمختل�ف أنواعھ�ا 
ظيف�ة ، اذ ان الو) وقائي�ةوعادية ،روتينية،  (

ا+ساس��ية +عم��ال الص��يانة ھ��ي حف��ظ س��طح 
ا+حم��ال  الطري��ق الق��ائم لي��تمكن م��ن تحم��ل

المطبق��ة علي��ه ، ف��ي ح��ين تنف��ذ أعم��ال أع��ادة 
  )2(. التأھيل بغية أطالة العمر الوظيفي له 

الرص���ف الخرس���اني ا+س���فلتي  يخض���ع     
ا+ن ال��ى أنم��اط جدي��دة م��ن العي��وب ،التش��وه 

فلتي والھب�����وط الس�����طحي للرص�����ف ا+س�����
دد خ����المع����روف ب����الزحف الس����طحي أو الت

وال��ذي ي*ح��ظ ف��ي مس��ار ا+ط��ارات ويمك��ن 
  :التعرف عليھما وحدوثھما بسبب 

ـ ض���عف طبق���ة أو أكث���ر م���ن طبق���ات  1
الرص��ف ا+س��فلتي كنتيج��ة ل*جھ��اد الش��امل 
ال��ذي يول��د بالحم��ل الثقي��ل للش��احنات وك��ذلك 

  . ضغط العالي ال
رج��ة ـ ت��أثير البيئ��ة المحيط��ة وخاص��ة د 2

  .العاليةالحرارة 
مقاوم���ة التش���وه الس���طحي للرص���ف  تعتم���د 

اساس����ية عل����ى مكون����ات  بص����فةا+س����فلتي 
وخصائص الخلطة ا+سفلتية المس�تخدمة ف�ي 

   )3( .الرصف 
  الھدف من البحث

ت يھدف البحث الى دراسة الفحوصا      
نسبة (وتحديد نسب ا+نحرافالمختبرية 

صم ونسب الخ) الزفت ، الثبات ، التدرج
عمل وبيان المقررة على كلفة كل وجبة 

مدى تـأثير ذلك على الكلفة الكلية للمنتوج 
لغرض تحديد المعالجات المناسبة لتجاوز 

  . الخسارة المتكررة بالكلفة
  صناعة الخلطة ا-سفلتية الحارة

تستخدم الخرسانة ا+سفلتية على نطاق       
واسع في أكساء الشوارع والمطارات 

ذلك لتوفر مواردھا ا+ولية والساحات و
محليا وديمومتھا الجيدة وإعطائھا سطحا 
مستويا خاليا من المطبات با+ضافة الى 
سھولة وسرعة تنفيذ ا+عمال عند أستخدامھا 

.  
تتم صناعة الخلطة ا+سفلتية الحارة       

4غراض التبليط المرن في معامل ا+سفلت 
 Asphalt hot(ذات الخلط الحار 

mixtures (ين وھي تشمل نوعين رئيسي
ومعامل  ھما معامل ذات الخلط المتواصل

                            .الدفعة
Bituminous ( الخلطات ا/سفلتية  

Mix (  
الخلطات ا4سفلتية عبارة عن م�زيج           

الم��ادة متج��انس م��ن م��واد الرص��ف وتش��مل 
والرك�ام بدرجات�ه المختلف�ة  ة الرابطةا4سفلتي

الم��ادة  عم��لت .ض المض��افات ك��البودرةوبع��



       ثير ا+نحراف في نتائج فحص الخرسانة ا+سفلتيةتأ                    2011 ،4العدد  ،29المجلد ،والتكنولوجيا مجلة الھندسة  
      المقررة من الكلفة وامكانية تقليلھا على نسبة الخصم                   

     

177 
 

عل����ى حماي����ة الخلط����ة م����ن الم����اء  الرابط���ة
وك��رابط لحبيب��ات الرك��ام لتك��وين كتل��ة كثيف��ة 
متماس��كة عن��دما تلتص��ق م��ع بعض��ھا وھ��ذا 
ي���ؤدى إل���ى زي���ادة متان���ة ومقاوم���ة الخلط���ة 
ويت����أثر آداء الخلط����ة ا4س����فلتية بك����ل م����ن 
خص������ائص مكوناتھ������ا ك������*َ عل������ى ح������دة 

  .ةوبخصائصھا مجتمع
 Hot Mix( الخلطات ا/سفلتية الساخنة  

Asphaltic Concrete (  
ُتستخدم الخلطات ا4سفلتية الساخنة في   

رصف الطبقات السطحية للطرق الھامة 
السريعة سواء كانت داخل المدن أو الطرق 
الخارجية كونھا افضل انواع الرصف 
با+سفلت ويجب ا+ھتمام بالتدرج الحبيبي 

للحصول على  الحصىو لكسر ا+حجار
تستعمل الخرسانة ا+سفلتية  .كثافة عالية

لرصف الطرق الجديدة وتكون بسمك من 
سم فوق طبقة ا+ساس او تستعمل ) 10ـ5(

كطبقة سطح فوق طريق قديم مرصوف 
  )4(. أو اكثرسم )3(بالمكادام بسمك حوالي 

  : مكونات الخلطة ا�سفلتية الساخنة    
ا4س���فلتية الس���اخنة  تتك���ون الخلط���ة           

خل�يط م�ن (من ركام متدرج متج�انس الخل�ط 
المتدرج��ة والرم��ل  والحص��ى كس��ر ا4حج��ار

مغلف بطبقة من ا4سفلت الصلب ) والبودرة 
ولتجفي���ف الرك���ام و الحص���ول عل���ى درج���ة 
سيولة كافية لRسفلت الصلب يتم تسخين ك* 
م��ن الرك��ام و ا4س��فلت الص��لب قب��ل الخل��ط 

رج��ة مناس��بة م��ن لض��مان الحص��ول عل��ى د
التش���غيل وم���ن ھن���ا نش���أت التس���مية والخل���ط 

ت���تم عملي���ة  ،)Hot Mixالخل���ط الس���اخن (
الخلط للركام و ا4سفلت الصلب في محطات 
الخل��ط ا4س��فلتية ، حي��ث يس��خن الرك��ام ف��ي 

 ا+وعي��ة، وا4س��فلت ف��ي )Dryer(المجف��ف 
ب��ه إل��ى درج��ات الح��رارة المناس��بة  ةالخاص��

( ت��تم ف��ي الخ��*ط 8تم��ام عملي��ة الخل��ط الت��ي 
Mixer  ( وبعدھا يتم نقل الخلطة إل�ى موق�ع

العم��ل ف��ي عرب��ات نق��ل خاص��ة ،وف��ي الج��و 
        الب�����ارد تغط�����ى العرب�����ات بالمش�����مع لمن�����ع 
فق���دان الح���رارة واحيان���ا تس���تعمل عرب���ات 
خاصة معزولة في نقل الخلطة وتمن�ع معظ�م 

الخرسانة ا+سفلتية في  من فرش مواصفاتال
ت�����نص حي�����ث الممط�����ر الب�����ارد او  الج�����و

المواص��فات عل��ى ان تت��راوح درج��ة ح��رارة 

 ي���تدرج���ة فھرنھا) 60ـ���32(التش���غيل ب���ين 
حي�ث ي�تم  ،درج�ة مئوي�ة  )15.5- 0(وتعادل

فرشھا على طبقة ذات سمك منتظم ومستوية 
الح��اد+ت ( الح�دلبواس�طة مع�دات  ح�دلث�م ت

ذات  ح�����اد+تأوال ذات العج�����*ت الملس�����اء
ح ـل��ى سط��ول عـللحص��) ا+ط��ارات المط��اط

   )5(. وثابتم ـوى ناعـمست
  :طبقات الطرق ذات التبليط المرن

ان الغرض ا+ساسي من تنفيذ الطرق 
مين نقل احمال المركبات أبطبقات ھو لت

اثناء مرورھا على سطح الطريق خ*ل 
طبقات التبليط المختلفة حتى يصل تاثيرھا 
الى طبقة التربة ا+صلية التي يتوقف عليھا 

التبليط وتحمله لھذه ا+حمال مدى ص*حية 
  ـ:،وھي 

  الطبقة السطحية ـ
   ـ الطبقة الرابطة
  ـ طبقة ا+ساس

  طبقة ما تحت ا+ساس ـ
  طبقة التربة التحتيةـ 
ھي الطبقة التي تؤمن : الطبقة السطحية  *

سطح يسھل انتقال وحركة المركبات بسرعة 
ويعتمد سمكه على قوة تحمل وبامان عليه ، 

وتلي  .ل المسلطيمة الحموعلى قا+ساس 
الطبقة الطبقة السطحية طبقة إسفلتية وھي 

ولكل من ھاتين الطبقتين تدرج  الرابطة،
ومن وظائف الطبقة  بھا،للركام خاص 

   )6(: يلي ما والرابطة السطحية
  .ـ تامين الراحة وا+مان للسائق 1
  .ـ مقاومة البري والتفتت  2
   .فلىـ منع تسرب الماء الى الطبقات الس 3
  .ـ حماية الطبقات السفلى من الفشل4
  .ـ اعطاء المرونة الكافية للتبليط5
  .ـ اعطاء قوة للتبليط 6
ھي الطبقة التي تتولى : طبقة ا+ساس *

بشكل رئيسي نقل وتوزيع ثقل المركبات 
تمد مقدرة الطبقة تع. على الطبقات السفلى 

والتوزيع على نوع مادة من حيث النقل 
ومن فوائد ھذه .سمكھا طبقة ا+ساس و

   )7( :الطبقة 
  .ـ حمل وتوزيع ا+ثقال  1
ـ تشكل الجزء الرئيسي من التبليط والقيام  2

  .مقام السطح اذا دعت الضرورة لذلك 
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الفشل و الجوفيةـ حماية السطح من المياه  3
  .والھبوط

  .ـ المساعدة على تصريف المياه  4
تربة ـ الحماية من تاثير انتفاخ وانكماش ال 5

  .اثناء جفافھا واشباعھا بالماء
  .ـ منع تاثير الجليد والتجمد على السطح  6
الماء والتراب من مفاصل  منع تسربـ  7

   .الصلبالتمدد والشقوق في التبليط 
المواصفات  حدود)1(يبين الجدول رقم

لطبقات  العراقية للطرق والجسور
  )8( )السطحيةا+ساس،الرابطة،(الطرق

       
       :الساخنة خلطة ا�سفلتيةعيوب ال

توجد مجموعة من العيوب تؤدى إلى  
ي رفض الخلطة ا4سفلتية الساخنة نوجزھا ف

  :اTتي 

إلى أكسدة أو  زيادة تسخين الخلطة يؤدي •
تصلب ا4سفلت مما يتسبب في ضعف 
الخلطة ا4سفلتية الساخنة ويظھر ذلك من 

لطة ، فإذا ـتصاعد دخان أزرق اللون من الخ
ن ـم قياس درجة الحرارة وكانت أعلى مت

في طرق تصميم الخلطات  عليھا المنصوص
يتم  ا+سفلتية وحسب المواصفة المستخدمة

ال*زم نحو إص*ح  رفض الخلطة وعمل
  .الحالة في محطة الخلط

تسبب في تعطيل ماكينات يبرودة الخلطة  •
ويجب  حدلالفرش والتسوية وتقل قابليتھا لل

ھا أقل من ة حرارتـدرج ھا إذا كانتـرفض
عليھا في المواصفات فمث* في  المنصوص

درجة )130(المواصفات العراقية +تقل عن 
درجة مئوية  )120(مئوية للطبقة السطحية و

على يمكن ا+ستد+ل للطبقة الرابطة، و
ھر حيث تبدو ـمن المظالخلطة الباردة 

متجمدة وي*حظ عدم انتظام تغطية المواد 
  .                                                   ة با4سفلتالصلبة الخشن

ويمكن م*حظة ذلك  زيادة نسبة ا4سفلت •
بسھولة فيكون سطح الخلطة في سيارات 

 مستوى أو أفقي وليس ھرمي الشكل ،النقل 
                                                         .ذلك فورا و+بد من اختبار

تظھر الخلطة النقص في ا4سفلت أذ  •
بمظھر خشن مع عدم انتظام تغطية المواد 

اختفاء اللمعان بالخلطة وبعد الخشنة و
من شكلھا الجاف ولونھا البني بدوتالفرش 

الذي يظھر على السطح مع صعوبة 
  .حاد+تبالدكھا

ويظھر ذلك من وجود عدم انتظام الخلط  •
 بقع ضعيفة جافة ذات لون بني مختلط

                                                                                         .ا4سفلتن بأجزاء +معة بھا نسبة زائدة م

ھرھا تبدو من مظزيادة نسبة الركام  •
ظھورھا كما الخشن وعدم سھولة التشغيل و

لو كانت تحتوى على نسبة عالية من 
لسطحية للركام ا4سفلت لصغر المساحة ا

  .                                                 نالخش

تبدو الخلطة زيادة نسبة المواد الناعمة  •
بلون بني مثل الخلطات التي تحتوى على 

يمكن تمييزھا من ونسبة أسفلت منخفضة ، 
الفرق الواضح بينھا وبين المخلوط المنتظم 

اء التدرج ، كذلك من سلوك المخلوط أثن
  )2( .حاد+تأسفل ال لحدلالفرش و ا

دور معامل الخرسانة ا
سفلتية في العراق 

عادة التأھيل وتأثير فشل الطرق على 

  ا
قتصاد الوطني 
دور معام������ل انت������اج الخرس������انة  أن        

ا+سفلتية كبيرا حاض�را ومس�تقب* ف�ي أنج�از 
أعم��ال الص��يانة واع��ادة ا+نش��اء للط��رق ف��ي 

ص���بحت ش���بكة الط���رق ف���ي فق���د أ. الع���راق 
الع����راق تع����اني م����ن ش����تى أن����واع العي����وب 
والفشل التي من الممك�ن رؤيتھ�ا عل�ى س�طح 

  . التبليط 
ان من اكبر المعوقات التي حالت دون  

القيام بصيانة فعالة لشبكة الطرق والجسور 
يصات التي ترصـد سنويا ھي قلة التخص

لراھنة ليس في المرحلة ا( لھـذا الغرض
حيث ينظر الى ھذا )نشاء الشبكةوانما منذ ا

قد يعزى  .أھميتها+مر نظرة ثانوية رغم 
ذلك في حينه الى ان ا+ستثمار في مجال 

مباشرا صيانة الطرق + يعطي مردودا 
ذات (بالمشاريع الجديدة وملحوظا بالقياس 

) . والبلد  نـردود السريع على المواطـالم
)1(  

ھا لقد حددت ا+مم المتحدة بموجب قياسات
من كلفة ) % 1ـ  0.5(العالمية نسبة 

ويا حيث ـا+نشاء +غراض الصيانة سن
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في السنة %) 0.5(  ري تخصيص نسبةـيج
ا+ولى +نشاء الطريق وتزداد ھذه النسبة 

سنويا لتصل في نھاية % ) 0.1(بمقدار 
من % ) 1(العام الخامس من عمر الطريق 

كلفة ا+نشاء سنويا وتستمر ھكذا حتى نھاية 
   ) .سنة عادة  25(عمر الطريق التصميمي 

أوجز البنك الدولي ل*نشاء والتعمير في 
دراسة له حول عيوب الطرق في الدول 
النامية كلف فعاليات الصيانة المطلوبة كما 

   )9( :ياتي 
وتتض��من اص��*ح : ـ الص��يانة الروتيني��ة  1

وا+كت���اف ووس���ائل  العي���وب عل���ى الس���طح
الكلي����ومتر تص����ريف المي����اه وق����درت كلف����ة 

دو+ر امريك�����ي ) 1500(  الواح�����د بح�����دود
  سنويا 

قدرت تكاليفھا بح�دود : الصيانة الدورية ـ  2
دو+ر امريك��ي للكلي��ومتر الواح��د ) 10000(

وتج��ري بمع��دل م��رتين خ��*ل عم��ر الطري��ق 
  .سنة) 25(البالغ 

وتش�مل اض�افة طبق�ة س�طحية : ـ ا+كس�اء  3
م����ن ا+س����فلت وتج����ري عن����دما تب����دأ حال����ة 

يق بالتحول من الحالة الجيدة الى الحالة الطر
المتوس����طة وتق����در كلف����ة أكس����اء الكلي����ومتر 

  .دو+ر امريكي) 30000(واحد بحدود ال
استنادا الى تلك التق�ارير ف�أن كلف�ة ص�يانة    

لك�����ل ) كام�����ل فعالي�����ات الص�����يانة(ال�����ذروة 
) 4.8(كيل�����ومتر س�����تكون بح�����دود ) 1000(

) 2.4(ملي����ون دو+ر امريك����ي او مايع����ادل 
ملي���ار دين���ار وف���ق الس���عر التع���ادلي لل���دينار 

  )9(    ).2000(العراقي في العام 
  العملي  انبالج

لغرض تحديد أس�باب ا+نحراف�ات الت�ي       
تحص���ل ف���ي خلط���ات الخرس���انة ا+س���فلتية 
والتي تؤدي الى زيادة كلف�ة المش�روع س�واء 

  ، ف��ي مرحل��ة الص��يانة ة التنفي��ذ أوف��ي مرحل��
الفحوص�ات المختبري�ة البيان�ات ع�ن م جمع ت

الت��ي ي��تم أجرائھ��ا عل��ى خلط��ات الخرس��انة 
ا+س���فلتية المنتج���ة ف���ي المعام���ل الحكومي���ة 

ھذه والتابعة +مانة بغداد +جل تحديد اسباب 
بغي��ة الوص��ول ال��ى المعالج��ات ا+نحراف��ات 

المواص����فة العام����ة  المناس����بة وبم����ا يط����ابق
للطرق والجسور الصادرة من الھيئ�ة العام�ة 

لجس��ور التابع��ة ل��وزارة ا+عم��ار للط��رق وا
  .2003وا+سكان والمعدلة لعام 

الفحوص���ات  م���ن ع���دد ت���م اخ���ذ نت���ائج      
المختبري��ة للخلط��ات ا+س��فلتية المنتج��ة ف��ي 

وھ�و أح�د ) كحال�ة دراس�ية( بيدي ـل الع�ـمعم
المعامل التابعة لل*مان�ة أذ ھن�اك معم�ل أخ�ر 

) ع�ن العم�ل حالي�ا متوقف(ھو معمل التاجي 
معم��ل العبي��دي نھاي��ة ع��ام  العم��ل ف��ي أب��د، 
) 200(وتبل����غ طاقت����ه التص����ميمية ) 2009(

) 120(طاقت���ه المتاح���ة  س���اعة ولك���ن/ط���ن
   .ساعة/طن

النت����ائج الت����ي ت����م الحص����ول عليھ����ا تب����ين  
ف���ي  الت���ي ت���م فحص���ھا(للخلط���ات ا+س���فلتية 

التابع���ة  العام���ة مختب���رات ش���ركة اب���ن رش���د
 ا نفي�ذت أم�ا التي نف�ذتللمشاريع  )+مانة بغداد

م��ن قب��ل ا+مان��ة او نف��ذت م��ن قب��ل  امباش��ر
ا+نحراف������ات  القط������اع الخ������اص ش������ركات

 ھ���ذه الحاص���لة ف���ي الخلط���ات س���واء كان���ت
الت��درج او نس��بة الزف��ت او ( نحراف��ات ف��ي+ا

والت��ي ت�ؤثر بش��كل س�لبي عل��ى ) الثب�ات ق�وة 
)  2(، والج��دول  كلف��ة تنفي��ذ ھ��ذه المش��اريع

لطبق���ة  فح���ص أس���فلت تقري���ر يمث���ل نم���وذج
ا+نحراف ف�ي (*) ، أذ تبين الع*مة سطحية 

نتيج���ة الفح���ص ع���ن ح���دود معادل���ة الم���زج 
  .الخاصة بالمعمل

ا
نحرافات في الطبقة السطحية ـ   
للخرسانة ا
سفلتية لمعمل العبيدي كحالة 

  دراسية
 نحرافانسب ) 3(الجدول رقم  يبين     

لنتائج عدد من الفحوصات للخلطات  التدرج
ش وتبليط الطرق تخدمة في فرا+سفلتية المس

مع حساب نسبة الخصم ) الطبقة السطحية(
 )4(رقم جدولالو ،الخاصة بانحراف التدرج

اما الجدول  ،ا+نحراف في نسبة الزفتيبين 
الخلطات التي حصل فيھا  فيبين) 5(رقم

 )6(والجدول رقم  ، قوة الثبات في انحراف
يبين مجموع نسب الخصم الكلية لكل 

، )السطحيةالطبقة (البحث  خلطات عينة
 في نحرافات+يبين نسب ا )7(الجدول رقم 

،اما الجدول رقم ا4ساسطبقة  فحوصات
فيبين نسب الخصم لكل انحراف اضافة ) 8(

  .)طبقة ا+ساس( الى نسبة الخصم الكلية
كما مبين في  ھذه ا+نحرافاتويتم حساب 

والمعمول بھا حاليا في دائرة  أدناهالمعاد+ت 
يحسب بغداد، و 4مانةاريع التابعة المش

    )10( : التدرج من المعادلة التالية انحراف
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  )1 (..............  )    د_  ج(          
تمثل نتيجة الفحص ): ج(: حيث أن

المنحرفة عن حدود قيم معادلة المزج لكل 
  .تدرج

لكل  تمثل حدود قيم معادلة المزج): د(  
  .تدرج

الزفت فيحسب كما في أما انحراف نسبة    
  :المعادلة التالية 

  )        2)      ..................(عـ  ك(     
الزفت تمثل قيم نسبة ):  ك(: حيث أن 

  .  معادلة المزج حدود قيمعن  المنحرفة
  .                                                             تمثل حدود قيم معادلة المزج): ع (   

يحسب انحراف قوة الثبات من المعادلة  
  : التالية

  ) =س(نسبة ا+نحراف  
  )3............(  100×) 8)/ـ ث 8((   

تمثل الحد ا+دنى لقيمة ): 8:  (حيث أن    
حسب ) للطبقة السطحية(الثبات       قوة

  المواصفات 
تمثل قوة الثبات للخلطة المفحوصة ): ث(   

    .صفةوالمنحرفة عن الموا     
كذلك الحال بالنس�بة لحس�ابات طبق�ة ا+س�اس 
للخلط��ات ا+س��فلتية ولك��ن ھن��ا تختل��ف ح��دود 
قيم معادلة الم�زج وك�ذلك ح�دود المواص�فات 

   )R9 .)10/ العامة للطرق والجسور 
ام�ا نس�بة الخص��م م�ن س�عر الكلف��ة لك�ل ن��وع 
انحراف من ا4نواع المذكورة اع*ه فتحسب 

  :  كما يلي
في حالة حص�ول انح�راف  :أـ خصم التدرج 

 منخ��لف��ي الت��درج ع��ن معادل��ة الخل��ط +ي 
%) 0.25( خص�م يتم) 200رقم  منخلعدا (

انحراف عن حدود معادل�ة الخل�ط %)1(لكل 
وارد بالمواص������فات،ونظرا  منخ������لولك������ل 

عم��ا )200(رق��م  منخ��للوج��ود ت��اثير اكب��ر ل
ا+خ��رى عل��ى نض��وح القي��ر وق��وة  مناخ��للل

لك��ل %)2(الثب�ات ل��ذلك تك��ون نس�بة الخص��م 
 ،)200(رق���م  المنخ���لانح���راف ف���ي %) 1(

  .يبين انحرافات التدرج )3( رقم جدولوال
ف�ي حال�ة وج�ود :ب ـالخصم في نسبة الزف�ت

انح���راف ع���ن ح���دود معادل���ة الخل���ط لغاي���ة 
م��ن الس��عر لك��ل %) 3(ي��تم خص��م %)0.5(
يادة ا+نحراف على انحراف، وعند ز%) 1(
ي��زداد س��مك الطبق��ة %) 1(ولغاي��ة %)0.5(

ا+نح�راف  زيادةسم، وعند )2(التالية بمقدار 
  .أنشاؤھاتقلع ويعاد %) 1(عن 

يسمح بنقصان في قوة : ج ـ خصم قوة الثبات
%) 15(الثب�����ات ع�����ن المواص�����فات لغاي�����ة 

ويخص��م م��ن س��عر الطبق��ة بموج��ب المعادل��ة 
  :التالية
)                       4......( 100× 2) 40)/5+ س = ((ص 

  نسبة الخصم                : حيث أن ص
   نسبة ا+نحراف: س       

ف��ي الطبق��ة الس��طحية  نس��بة خص��مأن أعل��ى 
ة رق��م ـخلط��)/744(حص رق��م ـك��ان ف��ي الف��

م���ن س���عر ) %21.765(غ ـحي���ث بل���) 18(
بالنس������������بة  ، ك������������ذلككلف������������ة العم������������ل

نس����بة ك����ان مجم����وع ) 6،17،5(لخلط����اتل
عل���ى ) 20.92،19.5،17.063(لھ��ا الخص��م
ھ����ذه  إن،م����ن س����عر كلف����ة العم����ل الت����والي

خص��م ا+نحراف��ات تش��ير ال��ى ف��رض نس��بة 
م��ن كلف��ة الكمي��ة ) % 22ـ��17(تت��راوح ب��ين 

المجھ���زة ال���ى المق���اول وھ���ي نس���بة عالي���ة 
وان المجھ���زة  وادمفروض��ة عل��ى كل���ف الم��
عل��ى  2م)1000(تكرراھ��ا لطري��ق مس��احته 

تحسب  بالكلفةلى خسارة سبيل المثال يؤدي ا
  :كما يلي

 ا8سفلتيةسعر المتر المربع من الخرسانة  
 قبل شركاتمن تنفذ (دينار) 15000= (

  )الخاصالقطاع 
  = 2م) 1000( ا8سفلتية الىكلفة الخرسانة 

  دينار 15000000=  15000×  1000   
لخلطات  ةبالنسب سعر الخصم كحد أعلى

=  15000000×%22= عينة البحث
  دينار 3300000

تكرار ا+نحرافات لعشرة مشاريع ذات  إن
  كمية

 الجھة المنفذه يؤدي الى خسارة 2م )1000( 
  :مبلغ قدره

  دينار  33000000=  10×  3300000 
وفي حالة عدم وجود ھذه ا+نحرافات فان 

ا قدرھالتخلص من خسارة ذلك يؤدي الى 
   .دينار)  33000000(
  

لخصم في تحديد التفاوت في نسب اـ   
  خلطات المعمل 

ان اعلى ) 6(يتبين من خ*ل الجدول رقم 
الطبقة السطحية تتراوح  نسبة للخصم في
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 )12(الى وذلك )%  21.765ـ  10( بين 
  .خلطة ) 35(من مجموع  خلطة

فكانت تتراوح بين اما أقل نسبة خصم 
خلطة من ) 18( الىوذلك )% 5 ـ 0.33(

 خلطة ونسبة الخصم التي) 35(مجموع 
) % 10ـ أقل من  5اكثر من (تتراوح بين 

) 35(من مجموع  خلطات )4(الى كانت 
  .خلطة عينة البحث 

ن لنا ان نسبة يمما ورد أع*ه يتب      
 الى قد حصلت%) 10(الخصم أكثر من 

أقل خلطة ، وكانت نسبة الخصم ) 12(
خلطة ،وھذا )22(الى قد حصلت%) 10(من

لخلطات من ا%)  34(يشير الى ان أكثر من
أن   .%)10(من تواجه نسبة خصم أكثر 

تم التي حوصات ـالتدرج للف قيم انحرافات
كانت  )للطبقة السطحية (ع البيانات عنھاـجم

، وقد كان متوسط )48ـ1.04(تتراوح بين 
فأن عدد  ،)23.48(ا+نحراف يساوي 

 الخلطات التي يتراوح أنحرافھا بين
خلطة من ) 26(ھو ) 23.48ـ1.04(

ھناك خلطة قيمھا مطابقة (، )34(مجموع 
ويعادل نسبة ھذه )  معادلة المزج لحدود

  :الخلطات بالنسبة للعدد الكلي 
)26/34 ( ×100 =76.47 %  

الخلطات التي يتراوح  عدد أما نسبة
الى العدد الكلي  )48ـ23.48(أنحرافھا بين 

:  
)8/34 ( ×100 =23.53 %  

الفحوصات التي يقل  انحرافأما مجموع 
) 249.25(يساوي ) 23.48(عن  افھاانحر

ھذه الفحوصات  انحرافوتكون نسبة ،
بالنسبة لمجموع ا+نحراف الكلي لجميع 

  :يساوي) 569.67(الفحوصات عينة البحث 
× ) 249.25/569.67=(نسبة ا+نحراف 

100  =43.75%  
أما مجموع انحرافات الفحوصات التي يزيد 

 ،)320.42(يساوي ) 23.48(انحرافھا عن 
تكون نسبة ا+نحراف لھذه الفحوصات نسبة ف

  :الى المجموع الكلي تساوي 
) 320.42/569.67= (نسبة ا+نحراف 

×100  =56.25 % 
بمواقع ) 9(تم اعداد الجدول رقم       

الطرق التي نفذت فيھا الخلطات المفحوصة 

لمعمل اسفلت العبيدي والتي بدأ تنفيذھا 
)20/12/2009.(  

توزيع كيفية  )2(،)1( لينالشكيبين          
التي ھي أقل للخلطات  لخصمنسب ا

بين  ، والخلطات التي تقع%)5(من
ويمكن استخدام )% 20ـ10(و)%10ـ5(

 كخارطة ضبط للسيطرة اتالمخطط هھذ
  . ا8نتاجعلى  النوعية

  ا
ستنتاجات 
%) 10(سبة الخصم ا+كثر من تعتبر نـ  1 

من  %)34( نسبة تشكل مؤثرة 4نھا
خلطة وھذا ) 35( عددھا ات البالغالخلط
      خلطة ھناك ) 1000(ان كل  الى يشير

خلطة تتطلب ) 340(منھا أي %)  34(
  .فأكثر من الكلفة%) 10(نسبة خصم 

%) 5(ـ أما نسبة الخصم ا+كثر من  2
عينة (من الخلطات%) 46(نسبة تشكل ف

خلطة من ) 460( ان كل أي)البحث
 ثر منخلطة تحتاج الى خصم أك )1000(
     .%)22(ويصل الى %) 5(

  التوصيات
يجب وضع حدود في أنتاج ا+سفلت   

تزيد عن تسبب نسبة خصم ل*نحرافات التي 
  ـ:ومنھا %) 5(
ـ تعديل معادلة الخلط باستمرار كلما زاد  1

عن الحدود التي تسبب نسبة  ا+نحراف
  %) .5(عن خصم تزيد 

مناخل التدرج باستمرار  تدقيق وصيانة ـ 2
  .اذا كان موجودا بالتدرج ا+نحراف لتجاوز

من ـ السيطرة على نوع الزفت ومنشاءه  3
خ*ل اخضاعه للفحوصات المختبرية 
وضمان مطابقته للمواصفات العراقية 

  .المطلوبة
ـ وضع حوافز على أساس توزيع  4

في حالة عدم حصولھا  الخصومات المتوقعة
  .والمنتسبينعلى المعامل 

لفرش الطبقة السطحية ـ وضع معايير  5
النمذجة الخاطئة التي قد  وا+ساس لتجاوز

  .انحراف في الفحص تسبب
ـ تطبيق معايير الجودة ومنظمة الجودة  6

العالمية على معامل ا+سفلت لغرض تقليل 
   .ا+نحرافات

ومن خ*ل متابعة الطرق المنفذة ـ  7
بعد و) 9(والمبينة مواقعھا في الجدول رقم 
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نوصي في ) فترة الصيانة(ل عام كاممرور 
كون حالة عدم وجود صيانة او في حالة 

المبالغ الخاصة بصيانة الطريق قليلة جدا 
من يمنح نسبة بسيطة  ان المقاول علىف

الى عمال  الكلف المتوقعة للصيانة كحوافز
وھذا . ن المعملـن وموظفييـومشغل

ا+شتراك في ا+رباح يساعد على تقليل 
  .ا+نحرافات

  ادرالمص
تطوير " ـ الحديثي ،بيفيان اسماعيل ،]1[

نظام +دارة الجودة في تحقيق المنتج وفق 
لمعامل )2000ـ9001ايزو(المواصفة الدولية

مجمع (انتاج الخرسانة ا+سفلتية الحارة 
ة ـاطروح ،)معامل الدورة حالة دراسية

لبناء ا ھندسة قسم ماجستير مقدمة الى
 ة،التكنولوجي الجامعة/وا+نشاءات

  .43،ص1،ص2004
 ـ المھندس الخطيب،لؤي اكرم ،]2[
مھندس .محمد راتب ودسطاس،    مھندس.د

الوظيفي  التقويم"،الحفار محمد بشار
ل*غطية الطرفية المرنة القائمة بھدف اعادة 

  " .تأھيلھا
                                                   

http://www.damascusuniversity.edu.
sy/faculties/civil   ,2008   .                 

                          
عبد .د.زھو،مجدي عبد العزيز،وأ.د.اـ ]3[

طريقة جديدة لتصميم "  ابراھيم،  W بن
الخلطات ا+سفلتية على ا+داء الزحفي 

،السعودية، جامعة الملك "والمقاوم للتخدد 
 ريرسعود،مركز بحوث كلية الھندسة ،التق

  .) 2009ـ2008( السنوي ،
  http:// Engineering.  ksu. edu. sa     

                                   

ھندسة " سالم،محمود توفيق، .د ـ]4[
كلية الھندسة ـ جامعة بيروت " الطرق

شورات العربية ،الجزء ا+ول والثاني ، من
  . 286،ص1984دار الراتب الجامعية، 

دسة ھن"أوحلسبى،. ھــ ك*ركسن،]5[ 
، الناشر دارجون وايلى وابنائه، " الطرق 

  .793، ص1986ترجمة للعربية 
البسيط في تصميم " ـ الشريف،روحي،]6[

الجزء الثاني، الجمعية " وانشاء الطرق 
  .209ص ،1982الملكية، عمان، 

حس��اب " ـ�� ال��دليمي،ھاجر ف��ائق خض��ير، ]7[
رق ا+نتاجي��ة القياس��ية لف��رق عم��ل تبل��يط الط��

رسالة ماجس�تير مقدم�ة ال�ى قس�م " ا+سفلتية 
الجامع�������ة / ھندس�������ة البن�������اء وا+نش�������اءات

    . 13،ص2001التكنولوجية ،
ـوزارة ا+سكان والتعمير،الھيئة العامة ]8[

المواصفات العامة " للطرق والجسور،
قسم "  R9للطرق والجسور ـ الفصل 

  .   2003 ،الدراسات/التخطيط  والتصاميم
الجدوى "لي اكرم ، محسن،ع ـ]9[

وقائع " ا+قتصادية لصيانة الطرق والجسور
ندوة صيانة الطرق والجسور، وزارة 

   .2000ا+سكان والتعمير، بغداد،
ـ تعميم من وزارة ا+سكان والتعمير، ]10[

معالجة " الھيئة العامة للطرق والجسور 
خواص المزيج القيري  ا+نحرافات في

  .1993ت ، الدراسا/،التخطيط والتصاميم"
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  )8(حدود المواصفة العراقية للطرق والجسور لطبقات الطريق ) 1(جدول رقم 
  

  الطبقة السطحية  الطبقة الرابطة  ا4ساسطبقة   حدود المواصفة

  KN(  8  5  7(ثبات مارشال 

  )mm(  )2- 4(  )2-4(  )2 - 4(زحف مارشال 

  )5 - 3(  )5 - 3(  ) 6- 3(  (%)نسبة الفراغات الھوائية 

 
  )طبقة سطحية(نموذج لتقرير فحص ا
سفلت ) 2(جدول رقم 

  
  الجھة المجھزة A01050123 A01050124  الرقم المختبري

   4/1/2010 4/1/2010  تاريخ أخذ النماذج

  المنطقة الصناعية/ العبيدي   الموقع  معامل أسفلت العبيدي

  المواصفات  عادلة المزجم  نتيجة الفحص  نتيجة الفحص  نوع الفحص

  4ـ  6  4.3ـ  4.9 *4.18 4.69  %نسبة الزفت 

 .8min  ـ *7.0  *7.10  كن/قوة الثبات 

  2ـ  4  ـ 3.42 3.75  ملم/مقدار الزحف 

  ـ  ـ 2.211 2.226  3سم/الكثافة المختبرية غم 

  3ـ  5  ـ 3.92 4.00  %نسبة الفراغات الھوائية 

 .90min  ـ 93 96  %نسبة التكسير 

  المواصفات  معادلة المزج  %العابر   %العابر   )ملم(مقاس المنخل /درجالت

19  100 100  100  100  

  90ـ  100  100ـ  90  99  98  12.5

  76ـ  90  76ـ 88 *89 *89  9.5

  44ـ  74  50ـ  62 *65 *64  4.75

  28ـ  58  29ـ 37 *47 *43  2.36

  5ـ  21  13ـ  21  21 17  0.3

  4ـ  10  4.0ـ  8.0 4.19 4.27  0.075

 ةذتشير الى وجود انحراف عن حدود معادلة المزج الخاصة بالشركة المنف(*) الع(مة ـ 
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  للطبقة السطحية) عينة البحث(نسب انحراف التدرج لعدد من الفحوصات ) 3(جدول رقم 

  
 المناخل مقاسات أنحراف جميع  تاريخ أخذ النماذج  رقم الخلطة  رقم الفحص

  )200(مقاس    عدا 
انحراف منخل 

  )200(مقاس 
  نسبة الخصم من انحراف 

  % التدرج

322  1  

2  

20/12/2009 

20/12/2009 

14  

7  

0.16  

0.22  

3.82  

2.19  

325  3  

4  

21/12/2009 

21/12/2009 

3  

11  

0  

0  

0.75   

2.75   

287  5  

6  

4/1/2010 

/1/20104  

9  

14  

0  

0  

2.25   

3.5  

318  7  

8  

/1/20105  

5/1/2010 

10  

8  

0  

0  

2.5   

2.0   

435  9  

10  

10/1/2010  

10/1/2010 

2  

15  

0.14  

0.23  

0.78  

4.21   

480  11  

12  

11/1/2010  

11/1/2010 

14  

14  

1.03  

1.18  

5.56   

5.86   

530  13  

14  

18/1/2010  

18/1/2010 

11  

8  

0  

0  

2.75   

2.0    

629  15  

16  

20/1/2010 

20/1/2010  

40  

41  

0.21  

0  

10.42   

10.25   

744  17  

18  

26/1/2010  

26/1/2010 

48  

42  

0  

0  

12  

10.5  

783  19  

20  

4/2/2010 

/2/20104  

1  

1  

0.12  

0.04  

0.49   

0.33   

969  21  

22  

10/2/2010  

10/2/2010  

6  

6  

0  

0  

1.5   

1.5  
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  )3(تابع للجدول 

  
تاريخ أخذ   رقم الخلطة  رقم الفحص

  النماذج
 مقاسات المناخلأنحراف جميع 

  )  200(عدا مقاس
نخل انحراف م

  )200(مقاس 
نسبة الخصم من  انحراف 

  %التدرج

1048  

  

23  

24  

15/2/2010  

15/2/2010  

13  

24  

0  

0  

    3.25  

6   

1169  25  

26  

27  

22/3/2010  

22/3/2010  

22/3/2010  

18  

4  

4  

0  

0  

0  

4.5   

1  

1  

2995  28  

29  

/4/201010 

/4/201010  

13  

18  

0  

0  

3.25   

4.5   

3385  30  

31  

16/5/2010  

16/5/2010 

41  

40  

0  

0  

10.25   

10   

3386  32  

33  

8/6/2010 

8/6/2010  

12  

10  

0.29  

0  

3.58  

2.5   

3387  34  

35  

8/7/2010 

8/7/2010  

44  

0  

0  

0  

11   

0  
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  للطبقة السطحية) عينة البحث(نسب انحراف الزفت لعدد من الفحوصات) 4(جدول 
   %نسبة الخصم من انحراف الزفت    %انحراف الزفت   تاريخ أخذ النماذج  رقم الخلطة  رقم الفحص

287  6  4/1/2010 0.12  3.6  

   9  

10  

10/1/2010  

10/1/2010  

0.39  

0.3  

11.7  

9  

530  13  

14  

18/1/2010  

18/1/2010 

0.1  

0.2  

3  

6  

1048  23  

24  

15/2/2010  

15/2/2010 

0.15  

0.07  

4.5  

2.1  

1169  25  22/3/2010  0.03  0.9  

3385  31  16/5/2010 0.02  0.6  

              
 
 
  للطبقة السطحية) عينة البحث(مجموع نسب انحراف قوة الثبات لعدد من الفحوصات ) 5(جدول    

              
  
  

       
 
 
 
 
 
 
 

  %نسبة الخصم من انحراف قوة الثبات  %أنحراف الثبات   تاريخ أخذ النماذج  رقم الخلطة  رقم الفحص

287  5  

6  

4/1/2010  11.25  

12.5  

16.5  

19.14  

744  17  

18  

26/1/2010  

26/1/2010 

11.25  

12.5  

16.5  

19.14  

1048  23  15/2/2010 9.25  12.69  
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  للطبقة السطحية) عينة البحث(مجموع نسب الخصم لعدد من الفحوصات ) 6(جدول 
رقم 

  الخلطة
نسبة خصم انحراف 

  %التدرج
نسبة خصم انحراف 

  %الزفت
نسبة خصم انحراف قوة 

  %الثبات
ة التي تمثل نسبة الخصم من سعر الكمي

  % النموذج

1  

2  

3.82  

2.19  

    3.82  

2.19  

3  

4  

0.75  

2.75  

    0.75  

2.75  

5  

6  

2.25  

3.5  

 

3.6 

16.5  

19.14  

17.063  

20.92  

7  

8  

2.5  

2.0  

   2.5  

2.0  

9  

10  

0.78  

4.21  

11.7  

9 

  11.895  

10.053  

11  

12  

5.56  

5.86  

   5.56  

5.86  

13  

14  

2.75  

2.0  

3  

6 

  3.69  

6.5  

15  

16  

10.42  

10.25  

   

  

10.42  

10.25  

17  

18  

12  

10.5  

 16.5  

19.14  

19.5  

21.765  
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  )6(تابع جدول 

رقم 
  الخلطة

نسبة خصم انحراف 
  %التدرج

نسبة خصم انحراف 
  %الزفت

نسبة خصم انحراف قوة 
  %الثبات

نسبة الخصم من سعر الكمية التي تمثل النموذج 
%  

19  

20  

0.49  

0.33  

   0.49  

0.33  

21  

22  

1.5  

1.5  

   1.5  

1.5  

23  

24  

3.25  

6  

4.5  

2.1 

12.69  14.628  

6.525  

25  

26  

27  

4.5  

1  

1  

0.9   4.725  

1  

1  

28  

29  

3.25  

4.5  

   3.25  

4.5  

30  

31  

10.25  

10  

 

0.6  

 

  10.25  

10.15  

32  

33  

3.58  

2.5  

   3.58  

2.5  

34  

35  

11  

  ـــــ

   11.0  

  ـــــ

    
  

 
 
 
 
 
 
 

  ات لطبقة ا
ساسنسب ا
نحرافات في عدد من الفحوص) 7(جدول رقم 



       ثير ا+نحراف في نتائج فحص الخرسانة ا+سفلتيةتأ                    2011 ،4العدد  ،29المجلد ،والتكنولوجيا مجلة الھندسة  
      المقررة من الكلفة وامكانية تقليلھا على نسبة الخصم                   

     

189 
 

                         
  %انحراف الثبات  %انحراف الزفت  %انحراف التدرج  رقم الخلطة  رقم الفحص

3261  1  

2  

25  

31  

  ــــ

0.28  

  ــــ

  ــــ

3262  3  

4  

48  

72  

0.22  

0.05  

  ــــ

2.2  

3265  5  

6  

46  

43  

0.23  

  ـــ

  ـــــ

  ـــــ

3572  7  

8  

101  

110  

  ــــ

  ــــ

  ــــ

  ــــ

3266  9  

10  

17  

10  

0.48  

0.50  

  ــــ

  ــــ

3267  11  23  0.47  __  

3268  12  9  0.43  __  

3272  13  

14  

11  

5  

0.1  

0.31  

__  

__  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ا/ساسلطبقة  الخصممجموع نسب ) 8(جدول رقم 
  



       ثير ا+نحراف في نتائج فحص الخرسانة ا+سفلتيةتأ                    2011 ،4العدد  ،29المجلد ،والتكنولوجيا مجلة الھندسة  
      المقررة من الكلفة وامكانية تقليلھا على نسبة الخصم                   

     

190 
 

خصم نسبة   رقم الخلطة  رقم الفحص
انحراف 

  %التدرج

نسبة خصم 
انحراف  الزفت 

%   

نسبة خصم 
قوة أنحراف 

  %لثبات ا

نسبة الخصم من سعر الكمية التي 
  %تمثل النموذج

3261  1  

2  

6.25  

7.75  

  ـــ

8.4  

  ـــ

  ـــ

6.25   

10.338  

3262  3  

4  

12  

18  

6.6  

1.5  

  ـــ

3.24  

13.65   

19.185  

3265  5  

6  

11.5  

10.75  

6.9  

  ـــ

  ـــ

  ـــ

13.225  

10.75   

3572  7  

8  

25.25  

27.5  

  ـــ

  ـــ

  ـــ

  ـــ

25.25   

27.5   

3266  9  

10  

4.25  

2.5  

16.8  

17.7  

  ـــ

  ـــ

18.363  

18.325  

3267  11  
  

5.75  14.1  
  
  

_  15.538  

3268  12  
  

2.25  12.9  _  13.463  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  للطبقة السطحية) عينة البحث(مفحوصة مواقع الطرق للخلطات ال )9(جدول 
  الموقع  رقم الخلطة  رقم الفحص

                                                             
3272  

13  

14  

2.75  

1.25  

3  

9.3  

_  

_  

3.688  

9.613  
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322  1  

2  

  من بداية اسواق سالي الى ساحة نادي التركمان المقطع ا+ول الجانب ا+يمن 14/ز506/م

  من بداية اسواق سالي الى ساحة نادي التركمان المقطع الثاني الجانب ا+يمن14/ز506/م

325  3  

4  

  قرب ساحة المستنصرية 132لغاية دار 142دار من  14/ ز 506/م

  قرب ساحة التلفزيون وا+ذاعة التركماني 124لغاية دار 132من دار  14/ ز 506/م

287  5  

6  

  المنطقة الصناعية/ العبيدي /معامل اسفلت العبيدي 

  المنطقة الصناعية/ العبيدي /معامل اسفلت العبيدي 

318  

  

7  

8  

  اسفلت العبيدي معمل/ معامل اسفلت العبيدي 

  معمل اسفلت العبيدي/ معامل اسفلت العبيدي 

435  9  

10  

  معمل اسفلت العبيدي/ معامل اسفلت العبيدي 

  معمل اسفلت العبيدي/ معامل اسفلت العبيدي 

480  11  

12  

  1/دائرة بلدية الصدر / معامل اسفلت العبيدي 

  1/دائرة بلدية الصدر / معامل اسفلت العبيدي 

530  13  

14  

  معمل اسفلت العبيدي/ معامل اسفلت العبيدي 

  معمل اسفلت العبيدي/ معامل اسفلت العبيدي 

629  15  

16  

  2معمل رقم /المنطقة الصناعية/معمل اسفلت العبيدي/معامل اسفلت العبيدي

  2معمل رقم/المنطقة الصناعية/ معمل اسفلت العبيدي/معامل اسفلت العبيدي

744  17  

18  

  المنطقة الصناعية/ العبيدي /ي معامل اسفلت العبيد

  المنطقة الصناعية / العبيدي /معامل اسفلت العبيدي 

783  19  

20  

  بجانب الرصيف) 13(من دائرة ا+طفاء الى نھاية قطاع /معامل اسفلت العبيدي

  بجانب الرصيف) 14(الى نھاية قطاع ) 13(من قطاع / معامل اسفلت العبيدي

969  21 
22 
  

  الجانب ا4يمن / كتب الشھيد الصدر الى صيرفة احمد و نصف الفلكة شارع الجوادر من م
  الجانب ا4يمن/ شارع الجوادر من صيرفة احمد الى ماكو+ت ھلي نھاية سوق الحي

1048  23 
24  

  الجانب ا+يمن من مركز شرطة الرافدين الى نھاية المركز/شارع الجوادر الرئيسي
  من نھاية المركز الى نھاية جامع الرسولالجانب ا+يمن /شارع الجوادر الرئيسي
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  )9(تابع جدول

  الموقع  رقم الخلطة  رقم الفحص

1169  25 

26 

27  

  ) 44(شارع الجوادر من المركز الى منتصف قطاع 

  الى المصرف) 44(شارع الجوادر من منتصف قطاع 

  )37(الى نھاية قطاع شارع الجوادر من المصرف 

2995  28 

29  

  شارع بور سعيد قرب السيطرة

  شارع بور سعيد مقابل معرض شاكر محمود

3385  30 

31  

  مدينة الصدر شارع الحبيبية منتصف المستشفى للو+دة/الحبيبية

  مدينة الصدر شارع الحبيبية نھاية المستشفى للو+دة/الحبيبية

3386  32 

33  

  احة الحمزة منتصف الساحةمدينة الصدر س/الحبيبية

  مدينة الصدر مقابل باب الطوارئ للمستشفى/الحبيبية

3387 34 

35 

  مدينة الصدر شارع الحبيبية مقابل مأكو+ت النعمان/الحبيبية

  مدينة الصدر شارع الحبيبية بداية مستشفى الو+دة/الحبيبية
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  )الطبقة السطحية(يبين الحدود العليا والدنيا لنسب الخصم لعينة البحث ) 1(شكل               
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )الطبقة السطحية(يبين الحدود العليا والدنيا لنسب الخصم لعينة البحث ) 2(شكل 

  
       

 
  


