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:ياإلنشائطرائق تصميم الرصف 

:هناك عدة طرق للتصميم نذكر منها على سبيل المثال

C.B.Rطريقة نسبة تحميل كاليفورنيا 1.

GIطريقة قرينة المجموعات 2.

.طريقة معهد اإلسفلت3.

.طريقة اآلشتو4.

.طريقة تجريبية ميكانيكية5.



:التصميمعوامل 

:التصميم اإلنشائي للرصف الطرقي إلى قسمينيقسم

تحديد أي)الرصفهو تصميم المواد الداخلة في تركيب كل طبقة من طبقات : القسم األول

(المواصفات الفنية لها و نوعيتها و جودتها

قة على حدى تصميم سماكة كل طبأو ، الطريقهو تصميم السماكة الكلية لجسم : القسم الثاني

تي يمكن اآلخذ بعين االعتبار مجموعة من العوامل المع ، منهاتبعاً للمواد المستعملة في كل 

.تسمى بعوامل التصميموالتي ، الرصفأن تؤثر على أداء طبقات 

:العوامل التي تؤثر في تصميم طبقات الرصف

.الحمولة التصميمية والحركة1.

.تربة المسار والمواد المكونة لطبقات الرصف2.

.الشروط المناخية والبيئية3.



ن المهندس أوعلى ، الطرقلقد ازداد في عصرنا الحاضر عدد و حمولة العربات التي تستخدم 

روري يراعي هذه الزيادة مع المحافظة على شروط األمان طيلة فترة وضع الطريق ولهذا فمن الض

.  العرباتو حموالت دواليب وتباعداتمعرفة تطور حركة المرور على الطريق و ترتيبات 

ة العربات لتنوع العربات التي تستخدم الطرق فمن الضروري أيضاً االستعانة عن حمولونظراً 

.بنظام تحميل بسيط يمكن استخدامه بيسر عند التصميم

حموالتها إن العربات السياحية تشكل النسبة األكبر من العربات التي تسير على الطرق إال أن

.صغيرة جداً إذا ما قورنت بحموالت العربات الشاحنة



األمر إن الحموالت التي تطبقها العربات الشاحنة الثقيلة على الطرق أثناء سيرها هي

.الحاسم بالنسبة لتصميم طبقات الرصف

داً أو أن محور العربة قد يكون منفركما ، ومقطورةوالشاحنات قد تكون منفردة أو قاطرة 

و ثالثية قد تكون مزودة بدواليب أحادية أو ثنائية أوالمحاور ا، رباعيأو اثالثيمزدوجاً أو 

.أو رباعية



رنسا تكون فمثالً في ف, تباعد محاور الشاحنات وحموالتها المسموحة تختلف من بلد ل آخر

ton 13حمولة المحور المنفرد ذي اإلطار المزدوج من كل طرف 

.السورييطبق أيضاً في القطر العربي وهذا 

بعض الواليات في أمريكا يكون وفي ،  ton 10في بلجيكا فإن حمولة المحور المنفرد أما 

18 kips 8.2أي ton ً .تقريبا

:من أجل تحديد الحمولة التصميمية فإننا نعتمد على االعتبارات التالية

.تكافؤ حموالت المحاور1.

.تأثير تكرار تطبيق الحموالت2.

.نمو الحركة3.

.حركة المرور التصميمية4.



:(ESAL)تكافؤ حموالت المحاور -1

معظم طرائق تصميم سماكات طبقات الرصف الحديثة تعتمد على تحويل حموالتإن

.ESALالمحاور المختلفة إلى عدد مكافئ من حمولة محور مرجعي 

kips 18هو المحور المفرد ذو اإلطار المزدوج بحمولة :  ESALالمحور المرجعي 

.(كيلوباوند)

ton 0.454تقابل  kips 1كل  

هو عامل تحويل الحموالت للمحاور المفردة والمزدوجة إلى حموالت : FLالتحويل  عامل 

.لحمولة المحور المكافئةبالنسبالمحور المرجعي أو  هو نسبة حمولة المحور الفعلي 

𝐹𝐿المفردة  المحاور تحويل  عامل  = 100.11833∗(𝐿−18)

𝐹𝐿عامل تحويل المحاور المزدوجة  = 100.11833∗(0.57𝐿−18)









ESAL = 1522.89 + 108.34 = 1631.23  



:الت حموالتأثير تكرار تطبيق -2

طبقات إن تكرار تطبيق الحموالت على الطريق ينتج عنه مع الزمن تشوهات دائمة في

.لتمساحيةامثل التشققات تشققات ، كما ينتج في التربة الحاملة للطريق وأ، الرصف

تستخدم فإنه من الضروري تعيين عدد مرات تكرار حموالت المحاور الفعلية التي سلذا 

ئ إلى عدد من حمولة المحور المرجعي المكافوتحولها ، التصميميالطريق خالل عمره 

(ESAL ) طبقات الرصفسماكاتو إدخالها في الطرق الحديثة لتصميم.



:نمو الحركة-3

لليوم األول ( ESAl)إن تصميم طبقات الرصف ال يعتمد على عدد حموالت المحاور المكافئة 

بار تطور وإنما يجب األخذ بعين االعت،الخدمةللسنة األولى فقط من وضع الطريق في أو ، فقط

.  الحركة على الطريق خالل العمر التصميمي له

فإنه ( 𝐸𝑆𝐴𝐿0)كان عدد المحاور المكافئة في اليوم األول من وضع الطريق في الخدمة هو فإذا 

𝐸𝑆𝐴𝐿1)يكون في السنة األولى  = 365 ∗ 𝐸𝑆𝐴𝐿0  )

.ع الزمنالقادمة بسبب نمو الحركة ممن أجل باقي السنواتصحيحاً يعتيرهذا الكالم ال ولكن 



و هو منتظم ( i)إدخال معدل التزايد السنوي للحركة مع الزمن االعتبار بعين خذ األيجب 

مي وبالتالي يمكننا حساب عدد المحاور المكافئة خالل العمر التصمي. سنة( n)من أجل 

:باستخدام العالقة التالية𝐸𝑆𝐴𝐿𝑛للطريق 

:𝐸𝑆𝐴𝐿0بداللة اليوم الواحد 𝐸𝑆𝐴𝐿𝑛حسابلالقانون األول 

𝐸𝑆𝐴𝐿𝑛 = 𝐸𝑆𝐴𝐿0 ∗
365

ln 1 + ⅈ
∗ 1 + ⅈ 𝑛 − 1

مة وأما إذا تم إحصاء عدد المحاور المكافئة في السنة األولى من وضع الطريق في الخد

𝐸𝑆𝐴𝐿1 فعندها يحسب عدد المحاور المكافئة خالل العمر التصميمي للطريقn عام

:باستخدام العالقة التالية

:𝐸𝑆𝐴𝐿1سنةالبداللة 𝐸𝑆𝐴𝐿𝑛حسابلالقانون الثاني 

𝐸𝑆𝐴𝐿𝑛 = 𝐸𝑆𝐴𝐿1 ∗
1 + ⅈ 𝑛 − 1

ⅈ



:المرور التصميميةحركة -4

على تحويل حجم حركة المرور إلى عدد تكرار مرور اآلشتواعتمدت طريقة 

.طريق العمر التصميمي للخالل ، التصميميةحمولة المحور المكافئ على الحارة 

عدد المحاور المكافئة التي تمر على الحارةهو : العمر التصميمي للطريق 

.التصميمية للطريق خالل العمر التصميمي له

ة من أعداد هي الحارة التي يتوقع أن يمر عليها أكبر نسبة ممكن: التصميميةالحارة 

.المحاور المكافئة خالل العمر التصميمي للطريق

تم إدخال تأثير من أجل ذلك ي، للطريقوتعتبر في بلدنا هي الحارة اليمينية الطرفية 

ةالمحسوبئةالمكافعدد المحاور على ،االتجاهوعامل ،التصميميةعامل الحارة 

.خالل العمر التصميمي للطريق



.باألسفلحيث تؤخذ قيمة عامل الحارة التصميمية كما في الجدول 

،واحدقيمة عامل االتجاه مساوية للواحد إذا كانت الحركة على الطريق باتجاه وتؤخذ 

.مساوية للنصف إذا كانت الحركة عليه باتجاهينوتكون 

1234عدد حارات المرور باتجاه اواحد

100807060%عامل الحارة المرورية التصميمية 



:خوارزمية حل المسائل
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