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َٓٗا اطباب١ تـ١ُُٝٝ اٚ تٓفٝض١ٜ اٚ سيت املٓاخ ٚ اطباب اخشٟ , عًٞ   (     flexible pavement) ٖٓاى اْٛاع نجري٠ َٔ ايتؼككات يف ايطشم االطفًت١ٝ 
 َؼانٌ يف ْكف االَٛاٍ .عًٞ عًِ بايٓٛع ايتؼكل ٚ اطباب١ ٚ اي١ٝ ايـٝا١ْ يهٌ ْٛع , باالخف يف ايعشٚف ايًزٟ ميش ب١ بًذْا َٔ املٗٓذطني إ ٜهْٛٛا 

 االطاي١ امل١ًُ.يزا ساٚيت إ امجع ٚ ارتف نٌ املؼهالت َابعذ ايتٓفٝض , يٝهٕٛ َفٝذا يًزٟ َٗتِ بٗزا ايعًِ املفٝذ , ٚبؼهٌ خمتـش ٚ َفٝذ , بعٝذا عٔ 

ِ )خاؿ١ رنا٤ املـُِ ٚ خرب٠ املـُِ ( ٚ َشس١ً ايتٓفٝض ٚ قبٌ ايبذ٤ اسٜذ اكاف١ ْكط١ اال ٚ ٖٞ َشاسٌ قبٌ ايتـُِٝ )ايهؼف املٛقعٞ ٚ املظح ( ٚ َشس١ً ايتـُٝ
) االفرتاكٞ ٚ ايٛاقع اذتاٍ( ٚ َشس١ً َا بعذ ايتـُِٝ ) ايـٝا١ْ املظتُش٠ ( ٜؼهالٕ انجش َٔ ثالخ اسباع ايعُش اذتكٝكٞ ٚ ايٛاقعٞ يًطشٜل ٚ هلِ تاثري نبري عًٞ ايعُش

 ُاّ ايكـٟٛ يهٌ املشاسٌ بذٕٚ االطتجٓا٤.بٗزا البذ يًذ١ٗ املع١ٝٓ باٟ َؼشٚع إ ٜعطٞ االٖت

 

 ٚيهٔ مبا ا١ْ حمٛس عجٓا عٔ املشس١ً َا بعذ ايتٓفٝض )اٟ ايـٝا١ْ ( طٓشنض عًٞ دٛاْبٗا ناف١:

 

 بػشض ٚريو اْتؼاسٖا قبٌ ٚاألعطاٍ ايعٝٛب َٚعادت١ ايطشٜل يظطح ايذٚس١ٜ ايٓعاف١ أعُاٍ ٖٞ :ايـٝا١ْ

 :تؼٌُ يًـٝا١ْ أْٛاع ثالث١ ٖٓاى. ممه١ٓ فرت٠ ألطٍٛ دٝذ٠ عاي١ ايطشٜل عًٞ احملافع١

 .ايطشٜل ططح َٔ ٚاألْكاض األتشب١ ي١اصا:  (ايشٚت١ٝٓٝ) ايذٚس١ٜ ايـٝا١ْ- 1

 .ايطشٜل عًٞ تعٗش اييت ٚاألعطاٍ ايعٝٛب َعادت١:  )املعادتات( ايٛقا١ٝ٥ ايـٝا١ْ -2

 .االفرتاكٞ ايعُش ٚجتاٚص ايعٝٛب تهجش عٓذَا أطفًتٝ٘ تك١ٜٛ طبك١ إكاف١ - 3 

  ايـٝا١ْ أعُاٍ خطٛات

 املٝذاْٞ املظح  -1

 )االطتُاس٠ سظب( ايعٝٛب بٝاْات مجع -

 ايشؿف طبكات ملٛاد عٝٓات خزٚ ا سك١ًٝ تسااختبا -

 ٚايٓتا٥ر ايتشًٌٝ -2

 َع١ًُٝ تسا اختبا  -

 اذتك١ًٝ ايبٝاْات حتًٌٝ -              

 .ايطشٜل يف "ؼاسااْت األنجش ايعٝٛب ٚنجاف١ ػذ٠ حتذٜذ                                        1-

 ايعٝٛب هلزٙ احملت١ًُ األطباب إجياد                                        2-

 يًُعادت١ ٚاملٓاطب١ ايفعّاي١ ايع١ًُٝ ايطشما  اقرت                                        3-

 ايـٝا١ْ 3 -        

 . املطًٛب١ ايـٝا١ْ َعادتات دشا٤ إ -            

 . يًـٝا١ْ ايذٚس١ٜ املتابع١ -            
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 املٝذاْٞ املظح    

 تأثري ٚاَتذاد ٚػذت٘ ايعٝب ْٛع بتشذٜذ ٜتِ ايطشٜل ساي١ ايتكِٝٝ .ططش٘ ع٢ً ايعٝٛب أْٛاع ٚتظذٌٝ ايطشٜل عًٞ املٝذاْٞ باملظح ايطشٜل ساي١ تكِٝٝ ٜتِ

 -:ايطشٜل ساي١ تكِٝٝ ٚطا٥ٌ أِٖ َٔ .ايظال١َ ٚطا٥ٌ اتباع جيب يًُٛقع َظح أٟ دشا٤  قبٌ .ايشؿف طبكات ع٢ً ايعٝب

 َعذات َٔ ٚغريٖا َرت 4 ايٞ 3 بطٍٛ َظتك١ُٝ قذ٠ , قٝاغ َظطش٠ , قٝاغ ٚعذ١ً ػشٜط تؼٌُ بظٝط١ ٚأدٗض٠ َعذات باطتخذاّ ايبـشٟ املظح -1

 .ايبظٝط١ ايكٝاغ

 املظح أدٗض٠ , شداسيا اٍ دٗاص ,   (Benklman Beam )بِٝ بٓهًُإ دٗاص َجٌ َتطٛس٠ ٚأدٗض٠ َانٝٓات بٛاطط١ اذتذٜج١ ايتك١ٝٓ باطتخذاّ املظح -2

 .اذتذٜج١ األدٗض٠ َٔ ٚغريٖا ايتـٜٛشريات ٚناَ اإليهرت١ْٝٚ

  

 .ايطشم يف يًعٝٛب ايبـشٟ املظح يف املظتخذ١َ ايبظٝط١ املعذات: (1) سقِ ؿٛس٠          

  

 ايطشم . يف ايعٝٛب ملظح سذٜج١ ٚناَريات أدٗض٠: (2) سقِ ؿٛس٠
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 :   ( Alligator cracking)ايتؼكل ايتُظاسٞ    -1

 ٖٞ طًظ١ً َٔ ايؼكٛم املتـ١ً  . -

ايؼكٛم  ٖز٠ ايؼكٛم تبذا بايعٗٛس عًٞ ايظطح عًٞ ػهٌ طًظ١ً َٔ ايؼكٛم ايؼعش١ٜ ايطٛي١ٝ املتٛاص١ٜ , ٚ بعذ تعشكٗا يًشُٛالت احملٛس١ٜ تتـٌ ٖز٠ -
 َه١ْٛ قطعا بعذ٠ اجتاٖات رات صٚاٜا ساد٠ َه١ْٛ ػهال" ٜؼب١ دًذ ايتُظا .

 طِ يف االجتا٠ االطٍٛ. 66تهٕٛ ٖز٠ ايكطع بطٍٛ ال ٜتذاٚص  -

 
 

 االطباب :
 
 الت احملٛس١ٜ ايضا٥ذ٠ ٚ املتهشس٠ عًٞ ايطشٜل .اذتُٛ+ 
 كعف ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ دتظِ ايطشٜل ٚ عذّ نفا١ٜ مسانات طبكات ايشؿف.+

 +عذّ ٚدٛد ْعاّ ايتـشٜف يًُٝا٠ أٚ ٚدٛد خًٌ يف ْعاّ ايتـشٜف يف دظِ ايطشٜل.
 

 

 طشٜك١ ايـٝا١ْ
 

 ايهؼف عًٞ َٛقع ارتشاب يتشذٜذ دسد١ ارتشاب ٚ طبب سذٚث١ يتشذٜذ طشٜك١ ايـٝا١ْ باسذٟ ايطشم ايتاي١ٝ:

 ( ارا نإ ارتشاب يف َشاس١ً االٚيٞ ٜتِ سك١ٓ مباد٠ اطفًت١ٝ طا١ً٥R.C250    (  أٚ )أًَؼٔ اطفًيتRapid setting  (R.S) )  َِع سؾ سٌَ ْاع
 )ؿًٜٛح ( فٛق١ .

 : ارا نإ ارتشاب قذ جتاٚص املشاسٌ االٚيٞ ٜتِ َعادتت١ عٔ طشٜل 

 ًت١ٝ.ايطبكات االطف ايطبك١ أٚ ايطبكات االطفًت١ٝ ايتايف١ ٚ اعاد٠ تعبٝذٖا بطشٜك١ ايرتقٝعات يف ساي١ إٔ ارتشاب مل ٜتعذٟ اصاي١ -1
خمتاس٠ خمًٛط١ باملا٤ اصاي١ ايطبك١ أٚ ايطبكات االطفًت١ٝ ايتايف١ ٚ َا حتتٗا َٔ طبكات ايشؿف يًٛؿٍٛ ايٞ ايطبك١ ايػري َتلشس٠ , ٚ ٜتِ اعاد٠ ايشؿف مبٛاد -2

 شٜك١ ايطشقٝعات.ٚ َتذاْظ١ َع َٛاد دظِ ايطشٜل , ٚ دسًٗا عًٞ طبكات يًٛؿٍٛ ايٞ دسد١ ايشى املطًٛب١ , ٜٚتِ اعاد٠ تعبٝذٖا بط
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 :   Bleeding  ايتذَٝع-2
 

 ايٛؿف
بظبب صٜاد٠ َاد٠ ٖٛ تهٕٛ طبك١ َٔ املٛاد االطفًت١ٝ عًٞ ططح ايطشٜل , ٚ بظببٗا ٜـبح ايظطح الَعا نايضداز ٚ يضدا" , ٚ ٜتهٕٛ ايتذَٝع عًٞ ططح ايطشٜل 

(    ٚ /أٚ ق١ً     R.S(   أٚ )    R.C( أٚ عًٞ ططح ارتًط١ ايكذمي١  )   M.Cاالطفًت يف ارتًط١ ٚ / أٚ صٜاد٠ املاد٠ االطفًت١ٝ ايالؿك١ عًٞ ططح طبك١ االطاغ )   
 ايفشاغات اهلٛا١ٝ٥ فٝٗا . 

تعٛد ايٞ داخٌ ارتًط١ , فأْٗا سٝح إٔ ع١ًُٝ ايتذَٝع يٝظت عهظ١ٝ , أٟ أْٗا يف ادتٛ ايباسد ئ  ٚ تعٗش َجٌ ٖز٠ املؼه١ً عاد٠" عًٞ ططح ايطشٜل يف ادتٛ اذتاس . ٚ
 تتذُع عًٞ ايظطح مما ٤ٜٛدٟ ايٞ صٜاد٠ ْع١َٛ ططح ايطشٜل ٚ تكًٌٝ َعاٌَ االستهاى َظببا سذٚخ االْضالقات .

 
 االطباب

 أسذ االطباب ايتاي١ٝ:ػشط سذٚخ ٖزا ايعٝب ٖٛ استفاع دسدات اذتشاس٠ باالكاف١ ايٞ 

 . ُِٝصٜاد٠ املاد٠ االطفًت١ٝ ايشابط١ يف ارتًط١ عٔ ايتـ 

    ( صٜاد٠ املاد٠ االطفًت١ٝ ايالؿك١ عًٞ طبك١ االطاغM.C    (  أٚ عًٞ ططح ارتًط١ ايكذمي١    )R.C     (   ٚأ  )R.S   .   ) 

 . ُِٝق١ً ايفشاغات اهلٛا١ٝ٥ عٔ ايتـ 

 .اذتُٛالت احملٛس١ٜ ايضا٥ذ٠ 
 

 ايـٝا١ْ:
 ايهؼف عًٞ املٛقع يتشذٜذ سذِ ارتشاب ٚ ايظبب يف سذٚث١ يتشذٜذ طشٜك١ املعادت١ باسذٟ ايطشم ايتاي١ٝ:

 .ارا نإ ايتذَٝع يف َشاس١ً االٚيٞ ٜتِ سؾ ايظطح املتلشس بشٌَ ؿًٜٛح يف االٜاّ اذتاس٠ ٚ دس١ً مبذس١ً ناٚػٛى 

  املٓطك١ املتلشس٠ أٚ عٔ ايطشٜل قف ٚ اصاي١ ايطبك١ االطفًت١ٝ املتلشس٠ ٚ اعاد٠ تعبٝذٖا بطشٜك١ ايرتقٝعات.ارا نإ ايتذَٝع يف َشاس١ً املتذ١َ ٜتِ نؼط ططح 
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 :   Block cracking   ايتؼككات املعًع١ -3
 ايٛؿف

ايضٚاٜا ػب١ قا١ُ٥ . ٚ ٖٞ َشس١ً َتكذ١َ َٔ  ّ ( , ٚ ته3ٕٛطِ ( ايٞ )36ٖٞ تؼككات َتـ١ً تكظِ ططح ايطشٜل ايٞ قطع َظتط١ًٝ , ٚ ترتاٚ  اطٍٛ االكالع َٔ ) 
ز٠ ايتؼككات يف ططح ايطشٜل بظبب تكًف ططح ارتًط١ ْتٝذ١ تػري دسدات اذتشاس٠ اي١َٝٛٝ , ٚ ٜذٍ ٚدٛد َجٌ ٖزا ايتؼككات ايطٛي١ٝ ٚ ايعشك١ٝ . ٚ حتذخ َجٌ ٖ

ٜلا يف ايطشم رات ايهجاف١ املشٚس١ٜ ايك١ًًٝ الٕ ٖزا ايعٝب ٜعتُذ بؼهٌ اطاطٞ عًٞ املش١ْٚ . ٚ ٜٛدذ أايعٝب يف ايطشٜل عًٞ إ ارتًط١ االطفًت١ٝ قذ فكذت خاؿ١ٝ 
 ايعشٚف ادت١ٜٛ .

 ٚ خيتًف ٖزا ايعٝب عٔ ايتؼككات ايتُظاس١ٝ َٔ سٝح َا ًٜٞ:           

 : ٌايؼه 

 تهٕٛ ايكطع يف ايتؼككات ايتُظاس١ٝ عؼٛا١ٝ٥ ايؼهٌ 
 َظتطٌٝ تكشٜبا".اَا ايكطع يف ايتؼككات امللًع١ عًٞ ػهٌ 

 : طبب اذتذٚخ 

 تٓتر ايتؼككات ايتُظاس١ٝ عٔ ايهجاف١ املشٚس١ٜ ايعاي١ٝ ,
 يف سني ايتؼككات امللًع١ فتٓتر عٔ فشٚقات دسدات اذتشاس٠ اي١َٝٛٝ.

 : َظاس١ ايكطع 

 تهٕٛ َظاس١ ايكطع يف ايتؼككات ايتُظاس١ٝ ؿػري٠ , 
 أَا يف ايتؼككات امللًع١ فتهٕٛ َظاستٗا نبري٠.

 ١ٜ ظٗٛس ايتؼككات :بذا 

 تبذأ ايتؼككات ايتُظاس١ٝ بايعٗٛس َٔ أطفٌ ايطبك١ االطفًت١ٝ ايٞ أعًٞ,
 أَا يف ايتؼككات امللًع١ فتبذأ َٔ أعًٞ ايطبك١ االطفًت١ٝ ايٞ أطفٌ.

 االطباب

 .تبأٜ دسدات اذتشاس٠ اي١َٝٛٝ 

 .تكادّ املاد٠ االطفًت١ٝ يف ارتًط١ االطفًت١ٝ 

  االطفًت١ٝ ايشابط١ املال١ُ٥ يًعشٚف ادت١ٜٛ يف املٓطك١.عذّ اختٝاس املاد٠ 

 ايـٝا١ْ:   

    ( يف ساي١نٕٛ ايعٝب يف املشاسٌ االٚيٞ ٜتِ سكٔ ايتؼككات مباد٠ اطفًت١ٝ َٓاطب١RC250     (  ٚأ   )R.S   ٚ فٛقٗا ) (   َع سؾ سٌَ ْاعِ )ؿًٜٛح
 دسًٗا مبذس١ً ناٚػٛى.

 ملتكذ١َ ٜتِ عٌُ َا ًٜٞ :يف ساي١ نٕٛ ايتؼككات يف َشاسًٗا ا 
 اصاي١ املٓطك١ املتلشس٠ ٚ اعاد٠ تعبٝذٖا بطشٜك١ ايرتقٝعات . .1

 نؼط املظاس١ املتلشس٠ ٚ اعاد٠ تعبٝذٖا بارتًط١ االطفًت١ٝ ايظاخ١ٓ. .2

 (.  R.S(   أٚ   )     RC250اعاد٠ تعبٝذ املٓطك١ املتلشس٠ بعذ ادشا٤ ع١ًُٝ سكٔ ايتؼككات باملاد٠ االطفًت١ٝ )   .3
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 :    Corrugation( ايتذسز  4
 ايٛؿف

١ ) املظاف١ بني نٌ ٖٛ عباس٠ عٔ طًظ١ً َتٛاص١ٜ َٔ االستفاغات ٚ االخنفاكات املتكاسب١ يف ٚد١ ارتًط١ عًٞ ططح ايطشٜل , ٚ تهٕٛ املظافات بٝٓٗا ػب١ َٓتعُ
ٞ اجتا٠ طري املشنبات . ٚ حيذخ ٖزا ايعٝب يف ايطشم رات اذتشن١ املشٚس١ٜ َرت ( ٚ تهٕٛ ٖز٠ االستفاعات ٚ االخنفاكات عاَٛد١ٜ عً 3استفاعني َتتايٝني أقٌ َٔ 

 ايهجٝف١ باالكاف١ ايٞ َٓاطل اْطالم املشنبات ٚ تٛقفٗا .
 االطباب

 حيذخ ٖزا ايعٝب ْتٝذ١ اذتشن١ املشٚس١ٜ ايهجٝف١ باالكاف١ ايٞ اسذ ايعٛاٌَ ايتاي١ٝ:

 .عذّ ثبات ارتًط١ االطفًت١ٝ 

 االطفًت١ٝ. ط٤ٛ يف تـُِٝ ارتًط١ 

 .ط٤ٛ يف املـٓع١ٝ طٛا٤" أثٓا٤ ارتًط يف ارتالط١ أٚ تٓفٝز ارتًط١ االطفًت١ٝ يف املٛقع 

 .ُِٝصٜاد٠ املاد٠ املاد٠ االطفًت١ٝ ايشابط١ يف ارتًط١ االطفًت١ٝ عٔ ايتـ 

 ايـٝا١ْ

 .اصاي١ ايطبك١ أٚ ايطبكات االطفًت١ٝ املتلشس٠ ٚ اعاد٠ تعبٝذٖا بطشٜك١ ايرتقٝعات 
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 :   Depression( تٗبٝطات     5
 ٚؿف

طاس , مما ٜؼهٌ ٖٞ سذٚخ ٖبٛط يف َٓظٛب ططح ايطشٜل يف َٓطك١ حمذد٠ يف دظِ ايطشٜل , ٚ ارا نإ اهلبٛط خفٝفا فا١ْ الميهٔ َالسعت١ اال عٓذ تظاقط أالَ
 ايشاس١ ملظتخذَٞ ايطشٜل.ٚدٛد بكع يتذُعات املٝا٠ يف ططح ايطشٜل ٚ ٜظبب ٖزا ايٓٛع َٔ ايعٝٛب عذّ 

 االطباب
 

 يف طبك١ االطاغ مما ٤ٜٛدٟ ايٞ اْعهاطٗا عًٞ ططح ايطشٜل. ٖبٛط 

 . عذّ نفا١ٜ ايذسًفٞ طبكات ايشؿٝف ٚ طبكات ارتًط١ االطفًت١ٝ 

 ايـٝا١ْ
 ايتاي١ٝ :ايهؼف عًٞ املٓطك١ املتلشس٠ يتشذٜذ دسد١ ايعٝب ٚ طبب سذٚث١ ٚ يتشذٜذ طشٜك١ ايـٝا١ْ باسذٟ ايطشم 

 يرتقٝعات.ارا نإ ايعٝب يف طبكات ارتًط١ االطفًت١ٝ ْتٝذ١ يعذّ نفا١ٜ ايذسٌ , ٜتِ اصاي١ ايطبكات االطفًت١ٝ املرتس٠ ٚ اعاد٠ تعبٝذٖا بطشٜك١ ا 

 ملٛاد اجملاٚس٠ , ٚ دسًٗا دٝذا ٚ اعاد٠ ارا نإ ايػٝب يف ايطبكات ايشؿف , ٜتِ اصاي١ ايطبك١ أٚ ايطبكات املتلشس٠ ٚ اعاد٠ سؿفٗا مبٛاد َٓاطب١ ٚ َتٓادظ١ َع ا
 تعبٝذٖا بطشٜك١ ايرتقٝعات.
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 :   Edge cracking( تؼككات دٛاْب ايطشٜل   6
 ايٛؿف 

اْهظاس يف طِ( , ٚ يف َشاسًٗا املتكذ١َ حيذخ 66-36ٖٞ تؼككات تـٝب أطشاف ايطشٜل يف َشاسًٗا االٚيٞ , ٚ تهٕٛ َٛاص١ٜ يًشاف١ ارتاسد١ٝ يًطشٜل ٚ عًٞ بعذ )
 دٛاْب دظِ ايطشٜل ْتٝذ١ هلز٠ ايتؼككات نُا ٖٛ َٛكح ادْا.

 االطباب

 َشٚس اذتُٛالت احملٛس١ٜ عًٞ اذتٛاف ارتاسد١ٝ يًطشٜل. 

 . اْتفاخ يف ايرتب١ اطفٌ اذتٛاف ارتاسد١ٝ يًطشٜل بظبب ٚدٛد تشب١ اْتفاخ١ٝ يف دظِ ايطشٜل 

 . عذّ ٚدٛد محا١ٜ ٚ دعِ دتٛاْب ايطشٜل 

 .دشٜإ املٝا٠ عًٞ دٛاْب ايطشٜل مما ٤ٜٛدٟ ايٞ ادمشاف طبك١ االطفًت ٚ طبكات االطاغ 

 .عذّ نفا١ٜ دسٌ طبكات ايشؿف عًٞ دٛاْب ايطشٜل 
 ايـٝا١ْ

 :ايهؼف عًٞ املٓاطل املتلشس٠ ملعشف١ َظاس١ ايعٝب ٚ طبب سذٚث١ يتشذٜذ طشٜك١ ايـٝا١ْ

   ( ٜتِ سكٔ ٖز٠ ايتؼككات مباد٠ اطفًت١ٝ َٓاطب١ , ) تؼككات بظٝط١( ٞارا نإ ايعٝب يف َشاس١ً االٚيRC250     ( ٚأ   )R.S   ) ( َع سؾ سٌَ ْاعِ ) ؿًٜٛح
 فٛقٗا ٚ دسًٗا مبذس١ً ناٚػٛى.

 َع تاَني نتف محا١ٜ نإ ايعٝب يف َشاس١ً املتكذ١َ )نظش ادتٛاْب ايطشٜل ( , ٜتِ اصاي١ ايطبك١ اٚ ايطبكات املتلشس٠ ٚ اعاد٠ تعبٝذٖا بطشٜك١ ايرتقٝعات ,  ارا
االكاف١ ايٞ ٚكع ْعاّ يتـشٜف َهٕٛ َٔ سـ١ُ ايفشػٝات املخًٛط١ باملا٤ ٚ املذسٛي١ دٝذا" َع عٌُ ٚد١ ختاَٞ يًهتف بذسد١ طٌٝ نٛت أٚ خًط١ اطفًت١ٝ , ب

 َٝا٠ االَطاس سظب اذتاد١.
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 :   Joint Reflection cracking( تؼككات املٓعهظ١ فٛم ايفٛاؿٌ ايتُذد   7
 ايٛؿف

عًٞ طبك١ ارتًط١ االطفًت١ٝ ٚ ٖٞ تؼككات تعٗش عٓذ تٓفٝز طبك١ ارتًط١ االطفًت١ٝ فٛم ايبالطات االمسٓت١ٝ , سٝح تٓعهع اَانٔ فٛاؿٌ ايبالطات االمسٓت١ٝ 
أٚ عٔ سذٚخ ٖبٛط يف ٜٓتر ريو عٔ سشن١ ايبالطات االمسٓت١ٝ أطفٌ طبك١ أالطفًت , طٛا٤" ناْت سشن١ ايبالطات ْاجت١ عٔ تػٝري دسد١ اذتشاس٠ )متذد أٚ تكًف ( 

 ايبالطات االمسٓت١ٝ .

 
 

 االطباب

  االطفًت ْتٝذ١ ايعشٚف ادت١ٜٛ .متذد ٚ تكًف يف ايبالطات االمسٓت١ٝ حتت طبكات 

  ٟايبالطات االمسٓت١ٝ أطفٌ ارتًط١ االطفًت١ٝ.سذٚخ ٖبٛط يف اسذ 

 .سذٚخ سشن١ يف ايبالطات االمسٓت١ٝ ْتٝذ١ اذتشن١ املشٚس١ٜ فٛم ارتًط١ االطفًت١ٝ 

 ايـٝا١ْ 

    (  يف املشاسٌ االٚيٞ يًتؼككات ٜتِ سكٔ ٖز٠ ايتؼككات مباد٠ اطفًت١ٝ َٓاطب١RC250     (  ٚأ  )R.S   ) ٚ َع سؾ سٌَ ْاعِ )ؿًٜٛح ( فٛقٗا
 دسًٗا مبذس١ً ناٚػٛى.

 ات.يف املشاسٌ املتكذ١َ يًتؼككات ) حتفش يف طبك١ االطفًت ( ٜتِ اصاي١ طبك١ أٚ طبكات االطفًت املتلشس٠ ٚ اعاد٠ تعبٝذٖا بطشٜك١ ايرتقٝع 
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 :      Lane / shoulder drop off(فشم َٓظٛب نتف ايؼاسع عٔ دظِ ايطشٜل  8
 ايٛؿف 

 ٖٛ سذٚخ ٖبٛط يف نتف ايؼاسع مما ٤ٜٛدٟ ايٞ ٚدٛد فشم َٓظٛب بني ايهتف ٚ ططح ايطشٜل .
 االطباب

 .تاانٌ نتف ايطشٜل ْتٝذ١ دشٜإ املٝا٠ 

 .ٖبٛط يف طبكات االطاغ حتت نتف ايطشٜل 

 .اعاد٠ تعبٝذ ططح ايطشٜل عذ٠ َشات دٕٚ تعذٌٜ َٓظٛب ايهتف 

 ايـٝا١ْ

  ايهؼف عٔ املٓطك١ املتلشس٠ ملعشف١ َظاس١ ايعٝب ٚ طبب سذٚث١ ٚ يتشذٜذ طشٜك١ ايـٝا١ْ ايالص١َ. 

 .يف ساي١ ٚدٛد فشم َٓظٛب ْتٝذ١ اعاد٠ ايتعبٝذ ألنجش َٔ َش٠ ٜتِ تعبٝذ ايهتف يٝتُاػٞ َع املٓظٛب ايزٟ ؿُِ عًٞ أطاط١ ايطشٜل 
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 :   Longitudinal Cracking( ايتؼككات ايطٛي١ٝ   9
 ايٛؿف

ٞ ططح ايطبك١ ٖٞ تؼككات حتذخ يف طبك١ ارتًط١ االطفًت١ٝ َٔ دظِ ايطشٜل ٚ بؼهٌ طٛيٞ ٚ َٛاصٟ الجتا٠ سشن١ ايظري , تبذأ ٖز٠ ايتؼككات باظٗٛس َٔ أعً
 اس٠ اي١َٝٛٝ.االطفًت١ٝ ٚ متتذ ايٞ أطفًٗا ٚ ٜعٛد طببٗا ايش٥ٝظٞ ذتذٚخ ٖزا ايعٝب ايٞ تكًبات دسدات اذتش

 االطباب

 .تكًب دسدات اذتشاس٠ اي١َٝٛٝ 

 .ط٤ٛ تٓفٝز ايًشاَات ايطٛي١ٝ أثٓا٤ ايتعبٝذ 

  ارتًط١ َٔ ططح ايطشٜل.تكادّ ٚ تـًب املاد٠ االطفًت١ٝ ايشابط١ املٛدٛد٠ يف طبك١ 

 .اْعهاغ ايتؼككات يف طبكات ارتًط١ االطفًت١ٝ ايظف١ًٝ ايٞ ايطبك١ ايع١ًٜٛ 

  ًٌيف َهْٛات ارتًط١ االطفًت١ٝ عٔ املٛاؿفات .ٚدٛد ػزٚر أٚ خ 

 ايـٝا١ْ 

    (  يف املشاسٌ االٚيٞ يًتؼككات ٜتِ سكٔ ٖز٠ ايتؼككات مباد٠ اطفًت١ٝ َٓاطب١RC250     (  ٚأ  )R.S   فٛقٗا ٚ دسًٗا ) ( َع سؾ سٌَ ْاعِ )ؿًٜٛح
 مبذس١ً ناٚػٛى.

 ) ٜتِ اصاي١ طبك١ أٚ طبكات االطفًت املتلشس٠ ٚ اعاد٠ تعبٝذٖا بطشٜك١ ايرتقٝعات. يف املشاسٌ املتكذ١َ يًتؼككات ) حتفش يف طبك١ االطفًت 
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 :   Transverse  Cracking  ( ايتؼككات ايعشك11١ٝ
 ايٛؿف

باظٗٛس َٔ أعًٞ ططح اجتا٠ سشن١ ايظري , تبذأ ٖز٠ ايتؼككات عاَٛدٟ عًٞ يف طبك١ ارتًط١ االطفًت١ٝ َٔ دظِ ايطشٜل ٚ بؼهٌ  بؼهٌ عشكٞ  ٖٞ تؼككات حتذخ
 ايطبك١ االطفًت١ٝ ٚ متتذ ايٞ أطفًٗا ٚ ٜعٛد طببٗا ايش٥ٝظٞ ذتذٚخ ٖزا ايعٝب ايٞ تكًبات دسدات اذتشاس٠ اي١َٝٛٝ.

 االطباب

 .تكًب دسدات اذتشاس٠ اي١َٝٛٝ 

  أثٓا٤ ايتعبٝذ. ايعشك١ٝط٤ٛ تٓفٝز ايًشاَات 

  طبك١ ارتًط١ َٔ ططح ايطشٜل.تكادّ ٚ تـًب املاد٠ االطفًت١ٝ ايشابط١ املٛدٛد٠ يف 

 يف طبكات ارتًط١ االطفًت١ٝ ايظف١ًٝ ايٞ ايطبك١ ايع١ًٜٛ. ايعشك١ٝ اْعهاغ ايتؼككات 

 . ٚدٛد ػزٚر أٚ خًٌ يف َهْٛات ارتًط١ االطفًت١ٝ عٔ املٛاؿفات 

 ايـٝا١ْ 

    (  يف املشاسٌ االٚيٞ يًتؼككات ٜتِ سكٔ ٖز٠ ايتؼككات مباد٠ اطفًت١ٝ َٓاطب١RC250     (  ٚأ  )R.S   فٛقٗا ٚ دسًٗا ) ( َع سؾ سٌَ ْاعِ )ؿًٜٛح
 مبذس١ً ناٚػٛى.

 ات.يف املشاسٌ املتكذ١َ يًتؼككات ) حتفش يف طبك١ االطفًت ( ٜتِ اصاي١ طبك١ أٚ طبكات االطفًت املتلشس٠ ٚ اعاد٠ تعبٝذٖا بطشٜك١ ايرتقٝع 
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 :  Patching & Utility Cut patching(ايرتقٝعات ٚ تشقٝعات ارتطٛط ارتذَات   11
 ايٛؿف

ٚ مت اعاد٠  ٖٞ َظاس١ حمذد٠ َٔ دظِ ايطشٜل مت َعادتتٗا بطشٜك١ ايرتقٝعات , باالكاف١ ايٞ املظاسات َٔ دظِ ايطشٜل اييت مت متذٜذ خطٛط خذَات فٝٗا
 أْٛاع ايعٝٛب بػض ايٓلش عٔ طشٜك١ ٚ دق١ تٓفٝزٖا.أٚكاعٗا ٚ اييت تعترب عذ راتٗا ْٛع َٔ 

 االطباب

  َتلشس٠ َٔ دظِ ايطشٜل ٚ اييت مت عٌُ ايـٝا١ْ املٓاطب١ هلا.ٚدٛد َٓاطل 

 .ٚدٛد َكاطع ارتذَات يف دظِ ايطشٜل ٚ اييت مت اعاد٠ أٚكاعٗا 

 ايـٝا١ْ

 ملشاقب١.ارا ناْت ايشقع١ ال ت٤ٛثش عًٞ َظتٟٛ ايشاس١ اثٓا٤ ايكٝاد٠ فتٛكع حتت ا 

 .ارا ناْت ايشقع١ ت٤ٛثش عًٞ َظتٟٛ ايشاس١ اثٓا٤ ايكٝاد٠ فٝتِ اصايتٗا ٚ اعاد٠ تعبٝذٖا بطشٜك١ ايرتقٝعات 

 ٚ اعاد٠  ارا ٚدذ يف دظِ ايطشٜل انجش َٔ سقع١ ٚ ناْت َتكاسب١ َٔ بعلٗا ايبعض مما ٤ٜٛدٟ ايٞ عذّ دذٟٚ ؿٝاْتٗا بطشٜك١ ايرتقٝعات , فٝتِ نؼط
 َظاس١ ايرتقٝعات يشفع دسد١ نفا٠٤ ايطشٜل.تعبٝذ ناٌَ 
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 :  Manholes levels( اختالف َٓاطٝب املٓاٌٖ   12
 ايٛؿف 

 شٜل.ٖٛ ٚدٛد اخنفاض أٚ استفاع يف َٓظٛب غطا٤ ٌَٓٗ ارتذَات / أٚ املٓطك١ احملٝط١ ب١ عٔ َٓظٛب ططح ارتًط١ االطفًت١ٝ اجملاٚس٠ يف دظِ ايط
 االطباب

  سٍٛ املٓاٌٖ َع املٛاد املظتخذ١َ يف ادتظِ ايطشٜل , َجٌ اطتخذاّ املٛاد رات ايتذسز ايٛاسذ نُٛاد طُِ سٍٛ دظِ املٍٓٗٛ.عذّ جتاْع املٛاد 

 .ط٤ٛ املـٓع١ٝ اثٓا٤ اعاد٠ أٚكاع املٓطك١ احملٝط١ باملٌٓٗ ٚ ريو يـعٛب١ دسٌ ٖز٠ املٓطك١ مما ٤ٜٛدٟ ايٞ عذّ نفا١ٜ دسدات ايشى 

 جش َٔ َش٠ ٚ عذّ نؼط١ مما ٤ٜٛدٟ ايٞ كشٚس٠ سفع أغط١ٝ املٓاٌٖ ألنجش َٔ َش٠ َؼهال" ْكط١ كعل يف ادظاّ ايطشٜل.اعاد٠ تعبٝذ ايؼاسع ألن 

 . عذّ سفع َٓظٛب أغط١ٝ املٓاٌٖ بايطشٜك١ املٓاطب١ عٓذ اعاد٠ تعبٝذ ايؼاسع , َجٌ ط٤ٛ ْٛع١ٝ ايبظهٛتات ارتشطا١ْٝ املظتخذ١َ أٚ عذدٖا 

 ٠ عًٞ ططح غطا٤ املٌٓٗ.اذتُٛالت احملٛس١ٜ املتهشس 

 . ٌٗٓط٤ٛ املـٓع١ٝ يف اْؼا٤ دظِ امل 

 .عذّ اطتٝعاب أٚ اْظذاد خطٛط ارتذَات املٓفذ٠ يهُٝات َٝا٠ ايـشف ايـشٞ املتذفك١ فٝٗا 

 ايـٝا١ْ

  املتلشس٠ احملٝط١ بػطا٤ اٚ دظِ املٌٓٗ بؼهٌ ٖٓذطٞ َٓتعِ.قف املٓطك١ 

 ظظِ املٌٓٗ ٚ ثِ ٜتِ تٓعٝف ٚ تظ١ٜٛ ٖز٠ املٓطك١. اصاي١ املٛاد َٔ املٓطك١ املتلشس٠ ٚ احملٝط١ 

   ( اطتبذاٍ ايبظهٛتات أٚ اذتًكات ايذا٥ش١ٜ ارتشطا١ْٝRings  املت ) لشس٠ املٛدٛد٠ حتت اطاس غطا٤ املٌٓٗ ببظهٛتات أٚ سًكات دا٥ش١ٜ خشطا١ْٝ
 .بايظُانات املٓاطب١ يٝهٕٛ َٓظٛب ططح غطا٤ املٌٓٗ َتظاٜٚا" َع َٓظٛب ططح ايؼاسع

  َٛاد َظشع١ ايٞ َٓظٛب اقٌ َٔ َٓظٛب ططح  ٚ باطتخذاّ 1:5ؿب املٓطك١ سٍٛ ايبظهٛتات أٚ اذتًكات ايذا٥ش١ٜ ارتشطا١ْٝ بايباطٕٛ بٓظب١ خًط
 ( طِ َع اطتخذاّ ايكذ٠ يلُإ اطتٛا١ٝ٥ غطا٤ املٌٓٗ َع ططح ايؼاسع.5ايؼاسع ب١ )

 عًٞ اطاس اذتفش. سؾ َاد٠ أطفًت١ٝ الؿك١ عًٞ ططح ايٓٗا٥ٞ يًباطٕٛ ادتاف ٚ 

 .ًٌُٗٓفشد ارتًط١ االطفًت١ٝ ايظاخ١ٓ داخٌ اطاس ٚ دسًٗا دٝذا" عٝح ٜهٕٛ ططشٗا ايٓٗا٥ٞ َظتٜٛا ٚ َٓاطبا" َع ططح ايطشٜل اجملاٚس ي 

 .سؾ َاد٠ أطفًت١ٝ عًٞ أطشاف االطاس بني ارتًط١ االطفًت١ٝ ايكذمي١ ٚ ادتذٜذ٠ َع سؾ سٌَ ْاعِ )ؿًٜٛح ( فٛقٗا 
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 :      Polished Aggregates( ْع١َٛ ططح ايطشٜل 13
 ايٛؿف

١َٛ ططح ايطشٜل ٚ ٖٞ سذٚخ اٖرتا٤ يف ططح سبات اذتـ١ُ املٛدٛد٠ عًٞ ططح ايطشٜل , ْتٝذ١ تهشاس َشٚس اطاسات املشنبات ٚ استهانٗا ب١ , مما ٤ٜٛدٟ ايٞ ْع
 ات .تكًٌٝ َعاٌَ االستهاى ي١ , االَش ايزٟ ٤ٜٛدٟ ايٞ سذٚخ االْضالق

 االطباب

 .ايتهشاس املظتُش ٚ ايهجٝف ملشٚس املشنبات عًٞ ططح ايطشٜل 

 .ط٤ٛ اختٝاس اذتـ١ُ املظتخذ١َ يف اْتاز ارتًط١ االطفًت١ٝ ٚ ػزٚرٖا عٔ املٛاؿفات 
 ايـٝا١ْ

    (   ٌاعطا٤ طبك١ ٚد١ ختاَٞ يشفع َعاٌَ االستهاى يظطح ايطشٜل َجSlurry Seal    (  ٚأ  )Seal coat  .) 

 ٚبهؼط  ايطبك١ املتلشس٠ ٚ اعاد٠ تعبٝذٖا بارتًط١ االطفًت١ٝ ايظاخ١ٓ. أ 
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 :  Potholes( ايتخفش  14
 ايٛؿف

 ٖزٙ سذِ ٜٚضداد, (إخل, ... ١ُـاذت سبات تطاٜش, عٗاباْٛا ؼككات)ايت  َجٌ فٝ٘ أنجش أٚ عٝب ٚدٛد ْتٝذ١ ايطشٜل ططح  يف ؿػري٠ سفش ٚدٛد ٖٛ
 .عًٝٗا ايظري سشن١ َٚشٚس فٝٗا املٝاٙ يتذُع ْتٝذ١ اذتفش
 اطباب

 .َتكذ١َ ٚبذسد١ اْٛاعٗا مبختًف ايتؼككات ٚدٛد     •
 .ايطشٜل ططح َٔ اذتـ١ُ سبات تطاٜش    •
 .ارتًط١ يف ايشابط٘ طفًت١ٝال إ ا املاد٠ ْظب١ ق١ً    •
 .ارتًط٘ يف ايشابط٘ طفًت١ٝال إ ا املاد٠ إسرتام اىل ؤدٟٜ ٟ مما ارتًط أثٓا٤ طفًتٝ٘ اال ارتالط٘ يف اذتشاسٙ دسدات استفاع    •
 .ارتًط٘ يف اذتـ١ُ سباتؼٝؽ تع أٚ ايذسٌ ١قً  َجٌ طفًت١ٝاال   ارتًط١ تٓفٝز ٤اأثٓ ـٓع١ٝامل ٤ٛط •

 ايـٝا١ْ
 .ايرتقٝعات بطشٜك١ تعبٝذٖا إعاد٠  ٚ املتلشس٠ طفًتٝ٘ اال ايطبكات أٚ ايطبك١ إصاي١ ٚ قف طشٜل عٔ ايعٝب ٖزا ؿٝاْ٘ ٜتِ
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 Rutting:      ( ايتخذد  15

 د٤ٟٛت ٚاييت, االطاغ ٚطبكات فًتٝ٘ اال ارتًط٘ يف داْب١ٝ إصاس١ سذٚخ إىل  ؤدٟٜ ٟ مما, املشنبات اطاسات َظاس يف حتذخ ايطشٜل دظِ يف ٖبٛطات ٖٛ
 . اهلبٛط َٓطك١ داْيب ع٢ً طفًتٝ٘اال ارتًط٘ طحط إستفاع إىل

 االطباب
 -:ايتاي١ٝ طبابال أ ا أسذ ب َشتبط١ ايعاي١ٝ احملٛس١ٜ يًشُٛالت ْتٝذ١ ايعٝب ٖزا حيذخ

 :َٚـٓعٝتٗا طفًت١ٝاال ارتًط١ َهْٛات يف عٝٛب. 1
 .ارتًط١ يف ايشابط٘ طفًت١ٝاال املاد٠ ْظب١ صٜاد٠     •  
 .طفًتٝ٘ اال ارتًط١ يف   ( Filler ) املاي١٦ ايٓاع١ُ املاد٠ ب١ظْ صٜاد٠     •  
 .طفًتٝ٘� اال ارتًط١ يف ايضٚاٜا رات اذتـُ٘ سبات ْظب١ ق١ً     •  
 .طفًتٝ٘ اال ارتًط١ يف اهلٛا١ٝ٥ ايفشاغات ظب١ْ ق١ً     •  
 .فًتٝ٘ط اال ارتًط١ يطبك١ ايذسٌ نفا١ٜ عذّ     •  
 -:ايتاطٝع ( طبكات)   ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ يف عٝٛب. 2
 .ؿف ايش طبكات مسانات نفا١ٜ عذّ    •   
 .ايشؿف طبكات َهْٛات كعف    •   
 .ايشؿف يطبكات ايذسٌ نفا١ٜ عذّ    •   

 ايـٝا١ْ
 :ايتاي١ٝ ايطشم بإسذ٣ ؿٝاْت٘ ٚطشٜك١ سذٚث٘ طبب ٚ ايعٝب َظاس١ يتشذٜذ املتلشس٠ املٓطك١ ع٢ً ايهؼف ٜٓبػٞ
 .ايرتقٝعات بطشٜك١ تعبٝذٖا إعاد٠ ٚ املتلشس٠ ايطبكات أٚ ايطبك١يظبب ٚدٛد عٝب يف ارتًط١ االطفًت١ٝ ٜتِ اصاي١  نإ إرا    •      
 .ايرتقٝعات بطشٜك١ تعبٝذٖا ٚإعاد٠ طاغال أ طبكات َعادت١ ٜتِ, ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ يف عٝب ٚدٛد ايظبب نإ إرا     •     
 املٓاطب١ بايطشٜك١ أٚ ايهؼط طط١ابٛ اهلبٛط داْيب تظ١ٜٛ ٜتِ, فكط االطفًتٝ٘ ارتًط٘ طبك١ ٚيف نبري٠ املتلشس٠ املٓطك١ َظاس١ ناْت إرا     •    

 .ايطشٜل يظطح دذٜذ خًط١ ٚد٘ إعطا٤ َع, ايعٝب دسد١ سظب
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 Shoving:     ( االْبعاز ٚ ايتُٛز   16

 ايٛؿف
 ٜهجش ٚاييت ٚاملٓشٓٝات ايتكاطعات َٓاطل يف عاد٠ً ٚحتذخ, ايطشٜل ططح َٔ االطفًت١ٝ ارتًط١ طبك١ يف حمذدٙ َٓطك١ يف حتذخ طٛي١ٝ إصاس١ ٖٛ

 .عاَٛد١ٜ بإصاس١ َـشٛب١ صاس١اال ٖزٙ ٚتهٕٛ, املشنبات ٚتظاسع املهابح اطتخذاّ فٝٗا
 االطباب
 :ايتاي١ٝ طبابال أ ا بأسذ َشتبط١ ايعاي١ٝ احملٛس١ٜ يًشُٛالت ْتٝذ١ ايعٝب ٖزا حيذخ

 .االطفًت١ٝ ارتًط١ ثبات عذّ    •    
 .(ايـالب١ َعاٌَ يف ْكف) االطفًت١ٝ ارتًط١ تـُِٝ يف ط٤ٛ   •    
 .االطفًت١ٝ ارتًط١ طبك١ تٓفٝز أثٓا٤ املـٓع١ٝ ط٤ٛ   •    
 .االطفًت١ٝ ارتًط١ طبك١ حتت ايالؿك١ املاد٠ صٜاد٠   •    
 .طاغال أ  يطبكات ايذسٌ نفا١ٜ عذّ    •   
 .االطفًت١ٝ ارتًط١ طبك١ طفٌ أ طٝع ايتأ طبكات يف ارتذَات َكاطع يف ( Single Size ) ٚاسذ تذسز رات َٛاد اطتخذاّ    •   

 ايـٝا١ْ
 :ايتاي١ٝ ايطشم بأسذ٣ ايـٝا١ْ ٚطشٜك١ ايعٝب طبب ٚ َظاس١ يتشذٜذ املتلشس٠ املٓطك١ ع٢ً ايهؼف

 .ايرتقٝعات بطشٜك١ ايالص١َ ايـٝا١ْ ٚعٌُ املتلشس٠ املٓطك١ إصاي١ ٜتِ االطفًت١ٝ يًخًط١ ايظطش١ٝ ايطبك١ يف َٛدٛداً ايعٝب نإ إرا    •   
 .ايرتقٝعات بطشٜك١ تعبٝذٖا إعاد٠االطاغ ٚ   طبك١ َعادت١ ٜتِ طٝع ايتأ طبكات يف ايعٝب نإ إرا    •   
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 :  Slippage cracking( ايضسف   17
 :ايٛؿف

 باجتاٙ ايظف١ًٝ ايطبك١ عٔ ايظطش١ٝ ارتًط١ طبك١ اْضالم بظبب, االطفًت١ٝ ارتًط١ ططح يف حتذخ َذبب١ ْٗاٜات رات ايؼهٌ ٖالي١ٝ تؼككات ٖٛ
 .املٓشذس٠ ٚاملٓاطل ٚايذٚسإ ايتٛقف َٚٓاطل املهابح اطتعُاٍ َٓاطل يف ٚخاؿ١ املتهشس٠ ايظري سشن١ ْتٝذ١ ايعٝب ٖزا ٚحيذخ. ايظري سشن١

 :األطباب 
 :ايتاي١ٝ طباباال بأسذ َشتبط١ ايطشٜل ططح ع٢ً يًُشنبات ايهجٝف١ املشٚس سشن١ تهشاس ْتٝذ١ ايعٝب ٖزا حيذخ

 .االطفًت١ٝ ارتًط١ ٚثبات ق٠ٛ كعف   •  
 :ْتٝذ١ االطفًت١ٝ ارتًط١ طبكات بني ايشابط١ ايك٠ٛ كعف  •  

 .ايالؿك١ االطفًت١ٝ املاد٠ ْكـإ أٚ صٜاد٠. 1            
 .دٝذاً ختؼٝٓاً ايكذِٜ ايظطح ختؼني عذّ أٚ/ ٚ فٛقٗا دذٜذ٠ اطفًت١ٝ خًط١ تٓفٝز ٚاملشاد ايكذمي١ االطفًت١ٝ ايطبك١ ططح ْع١َٛ. 2            
 .ايطبكات بني عاصٍ ٚدٛد إىل ٜؤدٟ مما دٝذاً تٓعٝفاً فٛقٗا دذٜذ٠ اطفًت١ٝ خًط١ تٓفٝز املشاد طفًت١ٝاال ارتًط١ ططح تٓعٝف عذّ. 3            
 :ايـٝا١ْ طشٜك١
 :ًٜٞ نُا ٚريو املتلشس٠ يًُٓطك١ ايالص١َ ايـٝا١ْ عٌُ ٜتِ

 .املتلشس٠ املٓطك١ يف االطفًت١ٝ ارتًط١ طبك١ إصاي١ ٚ قف      •        
 .دٝذاً تٓعٝفاً ٚتٓعٝفٗا ايظف١ًٝ ايطبك١ ططح ختؼني     •        
 .ايرتقٝعات بطشٜك١ املتلشس٠ املٓطك١ تعبٝذ إعاد٠    •          
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 :   Swelling( االْتفاخ   18
 :ايٛؿف

 .تؼككات بعٗٛس َـشٛب١ً, ايطشٜل ططح َٔ حمذد٠ َٓطك١ يف ايشؿف ٚطبكات االطفًت١ٝ ارتًط١ يطبك١ ٢ًاالع إىل إصاس١ ٖٛ
 :األطباب 

 (Expansive Soil)   طٝع  ايتأ طبكات حتت إْتفاخ١ٝ تشب١ ٚدٛد    •     
 .طٝع ايتأ طبكات حتت االْتفاخ١ٝ ايرتب١ إىل املٝاٙ تظشب     •     
 .ع٢ًاال إىل كػط ق٠ٛ َؼه١ًً سذُٗا صٜاد٠ إىل ٜؤدٟ مما ,فٝٗا  املٝاٙ  ادمُاد سذٚخ ْتٝذ١ االْتفاخ١ٝ ٚايرتب١ طٝع ايتأ طبكات تأثش     •     
 :ايـٝا١ْ  

                                 طبك١ ٚكع ٚ, دٝذاً ٚدسًٗا خمتاس٠ مبٛاد االْتفاخ١ٝ ايرتب١ اطتبذاٍ ٚ ,االْتفاخ١ٝ ٚايرتب١ طٝع ايتأ طبك١ فٝٗا مبا املتلشس٠ املٓطك١ إصاي١ ٜتِ   •    
 .ايرتقٝعات بطشٜك١ ايتعبٝذ عاد٠ا  ٚ دٝذاً ٚدسًٗا دذٜذ٠ طٝع أت
 .طب١ املٓا بايطشٜك١ غ طااال طبكات إىل املٝاٙ ٚؿٍٛ َٓع    •   
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 Weathering & Raveling : ( ايتطاٜش ٚ ايتعش١ٜ  19

 :يٛؿفا
    َشاسً٘ يف ايطشٜل ططح يف خؼ١ْٛ إىل ٜؤدٟ مما, طفًت١ٝ اال ارتًط١ ططح َٔ ايشابط١ االطفًت١ٝ املاد٠ ٚتآنٌ اذتـ١ُ سبات ٚتطاٜش تٓاثش ٖٛ             

 .املتكذ١َ َشاسً٘ يف ٚحتفش,ٚي١ٝاال
 :األطباب 

 .االطفًت١ٝ ارتًط١ َهْٛات بني ايشبط ق٠ٛ يف كعف إىل ٜؤدٟ مما ارتًط١ يف االطفًت١ٝ املاد٠ ْظب١ ق١ً       •    
 .ايشابط١ االطفًت١ٝ ٚاملاد٠ اذتـ١ُ بني عاصي١ طبك١ ٚدٛد ٜظبب مما,ارتالط١ يف االطفًت١ٝ ارتًط١ إْتاز أثٓا٤ اذتـ١ُ سبات ع٢ً غباس ٚدٛد      •    
 .االطفًت١ٝ ارتًط١ َهْٛات يف خؼ١ْٛ ٚدٛد      •    
 .ايفشد ع١ًُٝ أثٓا٤ االطفًت١ٝ ارتًط١ يف تعؼٝؽ ٚدٛد      •    
 .فًت١ٝط اال ارتًط١ تٓفٝز ع١ًُٝ أثٓا٤ ايذسٌ نفا١ٜ عذّ      •    
 .ايطشٜل ططح ع٢ً ٚاحملشٚقات ايضٜٛت اْظهاب      •    
 .ايطشٜل ططح أَطاس َٝاٙ يتـشٜف دٝذ ْعاّ غٝاب ظٌ يف املٓشذس٠ املٓاطل يف خاؿ١ً ايطشٜل ططح ع٢ً يًُٝاٙ ايظطشٞ ادتشٜإ      •    
 .االطفًت١ٝ ارتًط١ َهْٛات بني ايشابط١ املاد٠ ق٠ٛ كعف إىل ٜؤدٟ مما ارتًط١ عُش تكادّ       •    
 :ايـٝا١ْ طشٜك١ 

 :ايتاي١ٝ ايطشم بإسذ٣ ايـٝا١ْ طشٜك١ ٚحتذٜذ َٚظاست٘ ايعٝب سذٚخ طبب يتشذٜذ املتلشس٠ املٓطك١ ع٢ً ايهؼف
 .ايرتقٝعات بطشٜك١ تعبٝذٖا إعاد٠ ٚ إصايتٗا ٜتِ املظاس١ ؿػري٠ املتلشس٠ املٓطك١ ناْت إرا    •    
 .تعبٝذٖا إعاد٠ ٚ (إصايتٗا أٚ ) نؼطٗا ٜتِ االطفًت١ٝ ارتًط١ إىل سذٚثٗا طبب ٜٚعٛد املظاس١ نبري٠ املتلشس٠ املٓطك١ ناْت إرا    •    
 .ايطشٜل يظطح دذٜذ اطفًت١ٝ خًط١ ٚد٘ إعطا٤ ٜتِ نبري٠ َٚظاست٘ ايتعش١ٜ عٛاٌَ إىل ٜعٛد ايعٝب طبب نإ إرا    •    
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 :    Stripping( االْظالخ  21
 :ايٛؿف

 َٔ ايتظًخ  ٜبذأ ٚعٓذَا, ٢ًاالع إىل ٚميتذ االطفًتٝ٘ ارتًط٘ طبك١ أطفٌ َٔ أ ٜٚبذ, ايشابط١ االطفًتٝ٘ ٚاملاد٠ اذتـُ٘ سبات بني ايشبط فكذإ ٖٛ
 ايتخذد َجٌ) أخش٣ عٝٛب ظٗٛس إىل ٜٚؤدٟ ايظف١ًٝ ايطبك١ َٔ  ٜبذأال١ْ  ظالخاالْ ع٢ً ايتعشف ايـعب َٚٔ. ٚتعشٜ٘ تطاٜش ٜعترب فاْ٘ طفٌاال إىل ع٢ًاال

 .ايع١ٓٝ أطفٌ ٚفشف ايطشٜل ططح َٔ يبٝ٘ عٝٓ٘ أخز جيب ايعٝب ٖزا ٚدٛد َٔ ٚيًتأنذ. ( بأْٛاعٗا ٚايتؼككات ٚايتذسز
 :األطباب 

 .اذتـ١ُ سبات يظطح ايهُٝٝا١ٝ٥ ارتٛاق يف كعف   •       
 :ٚريو ايطشٜل يظطح االطفًت١ٝ ارتًط١ طبكات أٚ طبك١ يف املا٤ ٚدٛد   •       

 .أٚ/ ٚ االطفًت١ٝ ارتًط١ يف عاي١ٝ ْفار١ٜ ٚدٛد بظبب. 1                      
 .ايطشٜل يف َطاساال َٝاٙ يتـشٜف ْعاّ ٚدٛد يعذّ. 2                     

 :ايـٝا١ْ 
 إعاد٠ ٚ املتلشس٠ ايطبك١ إصاي١  بعذٖا ٜٚتِ َطاساال َٝاٙ يتـشٜف ْعاّ إْؼا٤ ٜتِ أَطاس َٝاٙ تـشٜف ػبه١  ٚدٛد عذّ ايعٝب طبب نإ إرا  •    

 .ايرتقٝعات بطشٜك١ تعبٝذٖا
 إعاد٠ ٚ املتلشس٠ املٓطك١ إصاي١ فٝتِ االطفًت١ٝ يًخًط١ ايعاي١ٝ ايٓفار١ٜ بظبب أٚ/ ٚ يًشـ١ُ ايهُٝٝا١ٝ٥ ارتٛاق كعف ٖٛ ايظبب نإ إرا   •    

 .ايرتقٝعات بطشٜك١ تعبٝذٖا
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 : Water Bleeding( تذَٝع املٝا ٠    21
 :ايٛؿف
 بٓفار١ٜ ٜتُٝض ايزٟ طفًتاال  ططح خالٍ َٔ أٚ ايتؼككات خالٍ َٔ ع٢ًاال إىل االطفًت١ٝ ارتًط١ طبك١ أطفٌ َٔ املٝاٙ تتظشب عٓذَا ايعٝب ٖزا حيذخ
 .ايطشٜل يظطح االستهاى َعاٌَ تكًٌٝ إىل ايعٝب ٖزا ٚدٛد ٜٚؤدٟ. عاي١ٝ

 :األطباب 
 .ادتٛف١ٝ املٝاٙ َٓظٛب استفاع   •    
 .طاغاال طبك١ حتت ايطشٜل داْيب َٔ َطاساال َٝاٙ تظشب    •    
 .االطفًت١ٝ ارتًط١ يف ايٓفار١ٜ خاؿ١ٝ صٜاد٠ إىل ٜؤدٟ مما ايذسٌ نفا١ٜ عذّ   •    
 .املٓفز٠ ارتًط١ يف عاي١ٝ ٖٛا١ٝ٥ فشاغات ٚدٛد   •    
 .ايتشت١ٝ ارتذَات ػبهات يف تًف ٚدٛد ْتٝذ١ املٝاٙ تظشب   •    
 :ايـٝا١ْ 

 :ايتاي١ٝ ايطشم بأسذ٣ ايـٝا١ْ ٚطشٜك١ ايظبب يتشذٜذ املتلشس٠ املٓاطل ع٢ً ايهؼف
 .املٓاطب١ بايطشٜك١ املٝاٙ يتـشٜف ْعاّ إْؼا٤ ٜتِ, ايظطش١ٝ املٝاٙ بظبب أٚ ادتٛف١ٝ املٝاٙ َٓظٛب استفاع عٔ ْاتر ايظبب نإ إرا    •    
 إعاد٠ ٚ املتلشس٠ ايطبكات أٚ ايطبك١ إصاي١ ثِ َٚٔ ايؼبهات ٖزٙ إؿال  ٜتِ, ايتشت١ٝ ارتذَات ػبهات َٔ املٝاٙ تظشب عٔ ْاتر ايظبب نإ إرا    •    

 .ايرتقٝعات بطشٜك١ تعبٝذٖا
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 املـادس:
 +ختـف ايتك١ٝٓ املذ١ْٝ / تكٓٝات ايطشم 

 +اعُاٍ ايرتاب١ٝ يف اْؼا٤ ايطشم ٚ طبكات ايطشٜل ٚ تك١ٝٓ اْؼا٤ ايطشم
 +تك١ٝٓ ؿٝا١ْ ايطشم...َٗٓذغ ًُٖت غشٜب خلش

 +َٛاؿفات ؿٝا١ْ سؿفات ايطشم
 +عٝٛب ايشؿفات االطفًت١ٝ

 +ايذيٌٝ ايعًُٞ يتٓفٝز ٚ كٝا١ْ ايطشم
+Distress identification manual for the long term pavement performance 

programm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


