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ركمرهككا والبكلبة  اإلنشككاةية مكك ركمكر مبككادر المخلفكاا وتعتبكر المخلفكااالمخلفككاا البكلبة مشككلة عالميككة  : تشكك الملخص 

 ا اسكتراتيجيةاالسكتراتيجياهكذه  ومك رهكم المخلفاا،المشكلة ظهرا عدة استراتيجياا إلعادة هذه  ولمواجهة هذهضرر بالبيةة 

 .لتدويرإعادة ا

لطكرق وبعك  مظكاهر تكدهور ا لجسكم الطريك  والطبقاا المكونةهذه الدراسة التعرف على دورة حياة مشروع الطرق  فيوتم 

دة التكدوير إعكا وبتطبيك  اسكتراتيجية األسكفلتيمخلفكاا الربكف  مكك هاةلكةهكذه العمليكة كميكاا  وتنتج مكالبيانة  والتي تتطلب

ممكك  رق الطكك إلنشككا إنشككاةية رخككرم مكملككة  وتنفيككذ عنابككرإنتككاخ خلطككاا إسككفلتية جديككدة  يفككيمكككك االسككتفادة مككك هككذه المككواد 

   وغيرها. االربفة

 ط مكواد الربكفو منطقة جردينة   كحالة دراسية رعيد استخدام الركام الناتج مكك كشك ببنغازي السالويوقد تم استخدام منطقة 

ينكاا طبقكا مك  التسكخيك وعمك  ع %  الكي  الخلطكة االسكفلتية الجديكدة 3% و1بها   بعد اضافة نسب بتيكوميك متدنيكة جكدا بكيك 

ط علكى كميكاا الرككام النكاتج مكك االسكفلا المكشكو  الحتكواوذلك  لمتطلباا طريقة مرشا  لتبميم الخلطاا االسفلتية الساخنة 

لمتطلبككاا  بهكا الحككد االدنكىضكةيلة مكك مككادة االسكفلا  وقككد تكم الحبككو  علكى نتككاةج ممتكازة  لقككيم مبكاا مرشككا   تتعكدم فككي اغل

مكك  المكخخوذةينكة %  للع 3نسكبة  سكتمنا ابالموابفاا الليبية لقيم مباا مرشا  لطبقة االسفلا الرابطة وكذلك الطبقكة السكطحية 

 منطقة الخضرا  .

السكفلتي ااك نسكب البتيكوميك للخلطكاا االسكفلتية سكوم منهكا الطبقكاا الرابطكة او السكطحية او طبقكاا االسكا   ومك المعكروف

يكة الكشكط الرككام امنكا  عمل مكك Filler materials[ ونتيجكة لتسكرب مكادة البكودرة 1]  %. 8% الي  4الجديدة تتراوح بيك 

 االسكفلتية   مك عمليكة الكشكط للحبكو  علكى تكدرخ جيكد للخلطكة هعليكاك لزاما اضافة جز  مك هذه المادة الي الركام المتحب  

 المككواد البيةككة مككك وذلككك لتخلككي رة االعتمككاد علككى إعككادة التككدوير فككي مجككا  الطككرق وقككد خلبككا هككذه الدراسككة الككي ضككرو

يتيوميك اقك  اك لكم نسبة ب وكذلك باستخدام[ 2الكشط ]تكلفة اإلنشا  باستخدام مواد مك ناتج  وكذلك لتخفي البيتيومينية الضارة 

  Binder coarseللطبقاا الرابطة  فتكوك Surfacingيكك للطبقاا السطحية للطري  

 طبقات االسفلت االسفلتية،طريقة مرشال للخلطات  لصلبة،االمخلفات  الطرق، التدوير،اعادة  –الكلمات الدالة 
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 المقدمة  . 1

 وإنشا  الطرقتشهد ليبيا العديد مك رعما  البيانة 

 وينتج عكالجديدة في رطار التطوير الذي تشهده البالد 

الذي تم  اإلسفلاناتجة عك رعما  البيانة مخلفاا إسفلتية 

كشطه وهذا اإلسفلا نجده بجانب الطري  رو نجده 

الطرق الترابية وفوق األراضي الزراعية  علىمطروح 

  جا ا فكره استغال  اإلسفلا المكشوط و ومك هنا

 .يوضح تشوينات المخلفات اإلسفلتية( 1.1الشكل رقم )

عك  االبتعادوريضا [ 3االستفادة منه مك الناحية االقتبادية ]

[ حيث رك 4التلوث البيةي الذي يحدث نتيجة المخلفاا اإلسفلتية ]

وهذه بيانة الطري  التي تربط الشرق بالغرب  إلىليبيا تسعي 

ولنا رك نتخي  كمية  [5]كم  1500تزيد مسافتها عك  الطري 

 والتكلفة االقتباديةعك هذا المشروع  اإلسفلتية الناشةةالمخلفاا 

 عنه.الناتجة 

 ينةمع وإضافة نسبةتم استغال  ناتج اإلسفلا المكشوط  ولكك إذا

 مك البيتيوميك له واستخدامها كطبقه مك طبقاا الطري  فهذا

سيؤدم إلى توفير في الموارد االقتبادية مك حيث استخدام 

 قليله فقط مك البيتيوميك فضال عك وإضافة نسبةنف  الركام 

 نق وق  يشم  توريد المواد التوفير في وساة  النق  حيث إك الن

توفير مالييك  وهذا يعنىمكب النفاياا  الكشط إلى مخلفاا

 .سامةة البيةتنا والتقلي  مك المواد الملوم علىالديناراا والحفاظ 

[6] 

طري  الداةري الهذه الدراسة اخذ عيناا مك " فيو قد تم 

قم المالث" ببنغازي ومنطقة" الخضرا "  بجردينة و في الشك  ر

ناا موق  ك  مك األماكك التي  تم اخذ العيل( توضيح 3( و ) 2)

  منها على خريطة مدينة بنغازي

 

 

 .يوضح تشوينات المخلفات اإلسفلتية( 1.2الشكل رقم )
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( يوضح موقع اخذ العينات على خريطة 2) الشكل رقم 

 بنغازي

 

( يوضح موقع اخذ العينات من منطقة 3) الشكل رقم 

 اءالخضر

وقد تم اخذ العيناا رمنا  الكشط حتى تكوك العينة طازجة 

بحيث تعطى قيم حقيقية لتدرجاا الركام بحيث تكوك العينة 

إك عدم وجود برامج بيانة دورية  خالية مك األتربة .

للطري  جعله عرضة للعديد مك مسبباا التدهور المختلفة 

إلى  ومك هذه األسباب التي ردا إلى تلف الطري  والحاجة

بيانتها مشكلة عدم وجود شبكة البرف البحي الذي 

منه المنطقة وكذلك مياه اإلمطار حيث رك البرك  تعاني

وسيله لتبريفها  وال توجدالماةية تتجم  في فب  الشتا  

حيث رنه مك المعروف رك العدو األو   والتخل  منها

الطري  طبقاا  علىللطري  هو الما  لما لها مك امخر سلبية 

الذي ادي الي تدهور الحالة اإلنشاةية والوظيفية  االمر

 (5و4للطري  كما بالشك  )

 

 ( يوضح مشكلة الصرف على الطريق(4الشكل رقم 

 

فضال عك األحما  الزاةدة عك القدرة التبميمية للطري  

والتي واألحما  المرورية الكميفة التي تتعر  لها الطري  

ث إك هذه المنطقة يمر [ حي7عمرها االفتراضي ]مك  تقبر

الذي ردم إلى زيادة  الشاحناا األمرالعديد مك  هاعلي

  وتلف الطري .األحما  

 

    ( يوضح مشكلة االحمال على الطريق5الشكل رقم )    
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حالة الطري  التي اببحا تمم  خطرا محدقا  ةولمعالج

ة باالقتباد الوطني خساةر مؤكدة نتيج بمستخدميه، ورلحقا

حالة الرحلة بسبب االزدحام الشديد الذي سببتها اللطو  زمك 

ك الرحلة المارة م زيادة زمكالسيةة للطري  مما ادي الي 

 خال  هذه الطرق.

لذلك تم التعاقد م  احدم الشركاا المتخببة في مجا  

إنشا  وبيانة الطرق  مك اج  إعادة استكما  الطري  

 الذي كاك الداةري المالث في مدينة بنغازي في نف  الوقا

فيه العم  جاريا في بيانة طري  الربط )سلوق 

 بنغازي(منطقة الجردينة.

 :علىوقد اشتم  نطاق العم  المطلوب 

  كشط وإزالة طبقة اإلسفلا المتضرر)الطبقة

 (6السطحية( كما بالشك  )

 بطبقة  هااستبدا  طبقة اإلسفلا التي تم كشط

تم مواد خام جديدة للمناط  التي  باستخدامسطحية 

 (7بالشك  ) كشطها كما

 

 

( عمليات كشط وتحميل مواد الرصف 6الشكل رقم )

 المسترجع لغرض التشوين 

 

 

ة ( شكل الطريق بعد كشط الطبقة السطحي7الشكل رقم  )

 المتضررة .

 

  هاعلينات المتحصل العي -2

 

( يبين وزن المحجوز على كل منخل حسب 1جدول رقم )

 [1]  1976للطرق  الليبية المواصفات القياسية

النسبة المةوية 

 للمحجوز

% 

وزك المحجوز 

 على ك  منخ 

 )جم(

 رقم المنخ 

10.8 130 3/8 

22.9 275 4 

16.7 200 10 

22.5 270 40 

22.9 275 200 

4.2 50 Pan 

100 1200 Total 
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ة لعينمنخل  على كلالوزن المحجوز  ( يبين2جدول رقم )

 4,3,2,1   حي السالوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ينة (  يبين الوزن المحجوز على كل منخل لع3جدول رقم )

 2,1سلوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  يبين الوزن المحجوز على كل  منخل  4جدول رقم )

 3لعينة  سلوق  

 

 

 

عينة  ل(  يبين الوزن المحجوز على  كل  منخل  5دول رقم )

 4سلوق  

 

 

 

 

 

محجوز وزك ال

 على ك  منخ 

 )جم(

 رقم المنخ 

130 3/8 

275 4 

200 10 

270 40 

275 200 

50 Pan 

1200 Total 

وزك المحجوز على 

 ك  منخ 

 )جم(

 رقم المنخ 

130 3/8 

275 4 

200 10 

270 40 

275 200 

50 Pan 

1200 Total 

 وزك المحجوز على ك  منخ 

 )جم(
 رقم المنخ 

130 3/8 

275 4 

200 10 

270 40 

275 200 

 Pan 50=32.6+17.4بودره 

1200 Total 

 وزك المحجوز على ك 

 منخ )جم(
 رقم المنخ 

130 3/8 

275 4 

200 10 

270 40 

275 200 

 Pan 50=18.2 +31.8بودره 

1200 Total 
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 تائج الحسابات وتحليل الن -3

 السالوي حيل 1نموذخ الحساباا للعينة 

 سم10قطر  العينة  = 

  سم7.3سمك  العينة =

 ²سم78.5مساحة العينة =

 ³سم573.3حجم العينة = 

  0.0363مابا الجهاز= 

كيلو 3.85=0.0363×106مباا مارشا  =

 نيوتك

 45.392=  81.9÷  85.3مباا مارشا  = 

 كجم

 0.83× 45.392تبحيح مباا مارشا  =

         كجم .73325=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبين نتائج و حسابات خلطة مارشال  (6جدول )

 الركام المكشوط باستعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموقع
رقم 

 العينة

نسبة 

اإلسفلت 

)%( 

االرتفاع 

(mm) 

القطر 

(cm 

الحجم 

(cm³) 

ثبات 

مارشال  

(kg) 

معامل 

 التصحيح

ثبات 

مارشال 

المصحح 

kg 

 حي

 السالوي
1 0.5 % 73 10 573.3 45.392 0.83 73.325 

 حي

 السالوي
2 1 % 71 10 557.3 31.2016 0.89 51.1794 

 حي

 السالوي
3 2 % 70 10 549.78 05.1845 0.89 09.1642 

 حي

 السالوي
4 5 % 69 10 541.93 05.55 0.93 19.51 

 منطقة

 الخضراء
1 0.5 % 70 10 549.78 63.1243 0.89 57.1156 

 منطقة

 الخضراء
2 1 % 70 10 549.78 1895 0.89 55.1686 

 منطقة

 الخضراء
3 2 % 68 10 534.1 49.2394 0.96 72.2298 

 منطقة

 الخضراء
4 3 % 71 10 557.3 68.1246 0.89 55.1109 
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ين عالقة بيانية بين نسبة البيتيوم ( يوضح8شكل رقم )

 السالوي حيلعينة  وثبات مارشال

 

% 1 هييبيك رك نسبة البيتيوميك المملى  (8الشك  رقم )

يعاد   ماوهو ة لمباا مارشا  قيم ركبرحيث انها تعطى 

اك  القياسية حيثاضعاف القيمة المطلوبة حسب الموابفاا 

 [ 1] كجم. 600القيمة المطلوبة 

 

 

بات وث ( عالقة بيانية بين نسبة البيتومين9الشكل رقم )

 السالوي حيمارشال لعينة 

 

% 2 هي( يبيك رك نسبة البيتيوميك المملى 9الشك  رقم )

ما يعاد     ى اكبر قيمة لمباا مارشا  وهو حيث انها تعط

اضعاف القيمة المطلوبة حسب الموابفاا القياسية  حيث 

  [1] .كجم  600اك القيمة المطلوبة 

 

 لخالصة والتوصيات ا -4 

  الخالصة 4-1

 ا،تحديدهذا البحث على المخلفاا االسفلتية  فيتركز الجهد 

ا غال  المخلفارحسك است تحقيقها متى ما والفواةد الممكك

 التيللطرق  وإعادة اإلنشا الناتجة عك عملياا البيانة 

 ة روتشغيلي حالتها العامة نتيجة لمسبباا فيمك تدهور  تعاني

تية طبقاا الربف االسفل ولما كانا [8]  .إنشاةية رو خدمية

زا فقد ترك تكلفة،تمم  ركمر العنابر المكونة لجسم الطري  

 تياألسفلستفادة مك مخلفاا الربف الدراسة على رمكانية اال

تاحة عيك االعتبار االستراتيجياا الم فيالمسترج  م  االخذ 

هذه  مم  في والقيود المفروضةالمتبعة  والضوابط الفنيةلذلك 

قة و منط ببنغازي السالويوتم استخدام منطقة  .[9االحوا  ]

 جناتالخضرا  بجردينة كحالة دراسية رعيد استخدام الركام ال

الخلطة االسفلتية الجديدة وقد  فيمك كشط مواد الربف 

 اتضح اك عينة منطقة الخضرا  تطاب  الموابفاا القياسية

ما تم استخدامها ا التيجمي  نسب االسفلا  فيلحم  المباا 

فقط   %2و  % 1فنسبة البتيوميك    السالويعينة منطقة 

 راعاةمك طابقا الموابفاا القياسية لحم  المباا م  م هي

 %2عينة منطقة الخضرا  لنسب   فيرنه تم إضافة البودرة 

حيث اك عينة منطقة الخضرا  ال يوجد بها الكمير  3%، 

م يت التيمك المواد الناعمة و  يعتمد اختيار نوع الطبقة 

 وفرةاستخدام ناتج إعادة التدوير فيها على حسب الكمية المت

 فيلوب توفرها مك ناتج الكشط و نوع تدرجاا الركام المط

هذه  فيك  طبقة حسب الموابفاا القياسية الساب  ذكرها 

 الدراسة.
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 التوصيات  4-2

وبعد االنتها  مك هذا البحث يمكك اك نقترح التوبياا 

 التالية:

ماد على إعادة التدوير في مجا  الطرق و ضرورة االعت -1

 ذلككذلك لتخلي  البيةة  مك المواد البيتيومينية الضارة و 

لتخفي  تكلفة اإلنشا  باستخدام مواد مك ناتج الكشط و 

 كذلك باستخدام نسبة بيتيوميك اق  .

المعرفي بمخاطر المخلفاا البلبة ببفة  زيادة الوعي -2

ببفة خابة والتعريف  والمخلفاا اإلنشاةيةعامة 

شكلة للتعام  م  هذه الم واالساليب المتاحةباالستراتيجياا 

 .والتشييدتعامليك ببناعة البنا  روساط الم فيوبخابة 

سبي   والمحلى في العربيركيز الجهود على البعيديك ت -3

 تعك  واق  التي والبياناا واإلحباةيااتوفير المعلوماا 

ومسبباتها  وتكشف مبادرهامشكلة المخلفاا اإلنشاةية 

 .على طري  إيجاد الحلو  لها كخطوة

 دية وتشجي  نموواالقتبام  دراساا الجدوم البيةية ع -4

تم ي التياإلنشاةية  وتتداو  المخلفااتستقطب  التياالسواق 

 وقد يكوكالمجا  يعتبر مجا  جديد  وألك هذا تدويرها،

محفوف بكمير مك المخاطر يستدعى األمر وجود دعم 

هذا  في كللمستممري وتسهيالا وحوافز تشجيعية حكومي

 المجا .

البنا   بناعةوموابفاا يب رسال فيإعادة النظر  -5

ونماذخ للمشروعاا الهندسية  والتشييد وموابفاا التبميم

يشج  على خف  المخلفاا  واإلنشا  بماالتنفيذ  عقود

 وتدويرها. وإعادة استخدامهااإلنشاةية مك المبدر 

لفبو  الدراسية القادمة بشك  ركمر ا فيتوجيه الجهود  -6

عموما  المخلفاا اإلنشاةية ودراسة مشكلة تركيزا لبحث

  استنباط الحلو فيخبوبا بما يسهم  والمخلفاا اإلسفلتية
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