
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جتارب ميدانية
لتقييم أداء اخللطات اإلسفلتية ذات احلصويات البازلتية يف 

سوريةمن ادلنطقة اجلنوبية   
 
 الدكتور ادلهندس أيسر جند: إعداد          



 أهداف البحث

 

 استثمار موارد محلٌة متمثلة  بالحجر البازلتً فً محافظة السوٌداء خصوصا و المنطقة

الجنوبٌة عموماً و االعتماد على الموارد الذاتٌة المتوفرة فً تشٌٌد و إعادة تأهٌل  الشبكة 

 .  الطرقٌة  و تقلٌل نقل الحصوٌات من خارج المنطقة

 

 الواقعأرض على المختلطة سلوك الخلطات االسفلتٌة ذات التراكٌب الحبٌة دراسة. 



 أهداف البحث

فً تولٌد  قاعدة بٌانات و المساهمة , القٌام  بتجارب مٌدانٌة باألبعاد الحقٌقٌة

مهمة  ألبحاث قادمة تهدف إلى تطوٌر العمل فً مجال طبقات الرصف 

 . وتكنولوجٌا التنفٌذ



 تقدٌم وتوصٌف مشكلة البحث

 ص١بٔخ ٚ إٔشبء ػٍٝ اٌطشل١خ ٌٍّٛاصالد اٌؼبِخ اٌّؤسسخ رششف1.

    ,وُ /8400/ طٌٛٙب ٠جٍغ اٌزٟ  اٌّشوض٠خ اٌطشق شجىخ  ٚدّب٠خ

 أِب ,(أٚرٛسزشاد) اٌذشوخ ِفصٌٛخ طشق وُ /1250/  ِٕٙب

 ٠جٍغ اٌّشوض٠خ اٌطشق ِٓ  شجىخ  رّزٍه فٟٙ اٌجٕٛث١خ إٌّطمخ

 :٠ٍٟ وّب ِٛصػخ وُ / 683/ طٌٛٙب

305 ُدسػب ِذبفظخ فٟ و 

295 ُاٌس٠ٛذاء ِذبفظخ فٟ و 

87 ُاٌم١ٕطشح ِذبفظخ فٟ و 

 

 شجىخ وج١شح ِٓ اٌطشق اٌخذ١ِخ رزجغ فٟ رّزٍه إٌّطمخ اٌجٕٛث١خ وّب
 .اٌضالسإٔشبئٙب ٚ ص١بٔزٙب ٌإلداسح اٌّذ١ٍخ فٟ اٌّذبفظبد 

 



 توصٌف مشكلة البحث

رشىً اٌصخٛس اٌجبصٌز١خ فٟ إٌّطمخ اٌجٕٛث١خ ػِّٛبً ٚفٟ 

ِذبفظخ اٌس٠ٛذاء ػٍٝ ٚجٗ اٌخصٛص ِٛسداً وج١شاً ٚ صشٚح 

فّغ ٚجٛد , ٚط١ٕخ ٘بِخ ٌُ رسزضّش ثبٌشىً األِضً دزٝ األْ 

ادز١بطٟ ٘بئً ٠مذس ث١ٍّبساد األِزبس اٌّىؼجخ  ِٓ اٌّٛاد اٌمبثٍخ 

فئْ اسزخذاَ ٘زٖ اٌضشٚح  فٟ ِجبي اٌطشق ِب صاي , ٌالسزضّبس 

ٚ ثبٌزبٌٟ ٠زُ ٔمً , ِذذٚداً الػزجبساد ف١ٕخ ٚ الزصبد٠خ ِؼب

اٌذص٠ٛبد ِٓ ِمبٌغ لشة اٌؼبصّخ دِشك إٌٝ ِذبفظخ 

وُ ِّب ٠شىً ػجئب 150رجٍغ اٌس٠ٛذاء ٌّٚسبفخ  ٚسط١خ 

إضبفخ إٌٝ األضشاس اٌج١ئ١خ , الزصبد٠ب ػٍٝ خض٠ٕخ اٌذٌٚخ

  .اٌّزّضٍخ ثبسزٕضاف اٌججبي اٌّذ١طخ ثبٌؼبصّخ 

 



 توصٌف مشكلة البحث

٠ٕزج ػٓ ػ١ٍّخ االسزصالح  : ِٚٓ ٔبد١خ أخشٜ

آالف األِزبس ِئبد إٌّطمخ اٌجٕٛث١خ اٌضساػٟ فٟ 

ٚثبٌزبٌٟ , اٌّىؼجخ  س٠ٕٛبً ِٓ األدجبس اٌمبثٍخ ٌالسزضّبس

ف١ّب ٌٛ أص٠ٍذ ٘زٖ اٌىزً  ٌٍضساػخرٛف١ش ِسبدبد لبثٍخ 

وّب أْ رىب١ٌف إٌمً ٚاسزٙالن اٌٛلٛد ٚ ,  اٌذجش٠خ 

ا٘زالن اٌّشوجبد إضبفخ إٌٝ اٌزخشة اٌسش٠غ ٌٍشجىخ 

دفؼزٕب ٌّٛاجٙخ ٘زٖ ؼٛاًِ اٌ ٚغ١ش٘ب ِٓ, اٌطشل١خ

 .  اٌّشىٍخ ِٓ خالي اٌجذش اٌؼٍّٟ اٌّٛضٛػٟ

 



 البازلت فً محافظة السوٌداء

 2كم5550مساحة المحافظة •

 ألف نسمة447(م2010)عدد السكان •



تم تنسٌق هذا القالب بنسبة عرض 
".  ملء الشاشة" 16:9لالرتفاع تبلغ 

وهً طرٌقة رائعة لالستفادة من 
أجهزة الكمبٌوتر المحمولة وأجهزة 

المزودة  البروجٌكتورالتلفاز وآالت 
 .بخاصٌة عرض ملء الشاشة

 توضع مقالع 

 البازلت 

 المدروسة



 التقٌٌم الجٌولوجً للبازلت فً المحافظة

األمتار بملٌارات ٌقدر جداً  كبٌر المحافظة فً البازلت احتٌاطً إن 

 حٌث الرباعٌة و النٌوجٌن الجٌولوجٌتٌن الحقبتٌن من وهً  المكعبٌة

  الحافظة أراضً معظم  البلٌوسٌن فترة فً الناتجة الصخور تغطً

 صبات وهً (تٌما موقع من الدراسة فً المستخدم الصخر وهو )

 األحمر الغضار من طبقات بٌنها ٌفصل م 50-4 من بسماكة متعاقبة

 المٌوسٌن توضعات من التجوٌة بعوامل تأثرا أقل وهً الداكن

 .م800 إلى التوضعات هذه سماكة وتصل

ملٌون سنة2.5  

ملٌون سنة5  



 البازلتٌة  فً المحافظة كما ٌلً التوضعاتتختلف أشكال 

 صبات بازلتٌة-

 (سكورٌا)طف بركانً -

 مقذوفات حجرٌة سطحٌة-

 كتل صخرٌة  تحت سطحٌة تنتج عن عملٌات االستصالح الزراعً-

 

 أشكال  توضع الحجر البازلتً المتوفر فً المحافظة  البازلتٌة



 الصبات البركانٌة

 



 Scoria الطف البركانً

حتى الرسم 

الواحد, على سبٌل 

المثال مخطط, 

ٌمكن عرضه 

بشكل أكثر إثارة 

من خالل وضع 

 .ملء الشاشة

20.4; الربع األول; شرق  

27.4; الربع الثانً; شرق  

90; الربع الثالث; شرق  

20.4; الربع الرابع; شرق  

30.6; الربع األول; غرب  

38.6; الربع الثانً; غرب  
34.6; الربع الثالث; غرب  

31.6; الربع الرابع; غرب  

45.9; الربع األول; شمال 46.9; الربع الثانً; شمال   
45; الربع الثالث; شمال 43.9; الربع الرابع; شمال   

 شمال غرب شرق



 مقذوفات حجرٌة سطحٌة

 



 صخور بازلتٌة ناتجة عن عملٌة االستصالح والتطوٌر الزراعً

 



 استخدام البازلت فً تشٌٌد األبنٌة و الطرق  فً السوٌداء منذ القدم



 ....وحدٌثا

  



 المواصفات الفٌزٌائٌة 

لها المشكلة البلورات  أقطار بمقاس البازلتٌة للصخور الجٌوهندسٌة المواصفات تتعلق 

 ان إال  التعرٌة لعوامل مقاومتها و الصخور متانة زادت البلورات قٌاس صغر فكلما

 و حادة حواف تكسٌرها عند تنتج ألنها مرغوبة غٌر جدا الناعمة البلورٌة التراكٌب

 تأثٌر تحت بسهولة وتنسحق تتكسر الخشنة الحبٌبات فإن وبالمقابل  صفائحٌة وحصوٌات

 المجبول فً المفضلة هً للحبٌبات المتوسطة فاألقطار لذلك ,المٌكانٌكٌة األحمال

 .االسفلتً

 



Chemical Analysis of studied samples 

contents Parcentage (average )  

Sio2 47.09 

Al2O3 15.18 

FeO 9.05 

Fe2O3 7.9 

CaO 9.1 

MgO 8.5 

NA2O 1.9 

TiO2 0.5 



Material properties  

Dolomite-Lime aggregates  Basaltic aggregates 

Apparent relative density 

g/cm 3 

2.75 3.01 

Absorption % 1.5 4 

(los Angeles)%Abrasion  28 23 

Sand Equivalent  %  

 

50 52 

Flakiness % 2 4 

Elongation %  40 44 

Friable particles 

% 

0.2 

 

 

1.7 



 العمل المخبري 

 اٌخٍطبد ِجّٛع ِٓ رصب١ُِ أسثؼخ أزمبء رُ-

 فٟ اٌّشوضٞ اٌّخجش فٟ  دساسزٙب رّذ اٌزٟ

 اٌجبٌغ ٚ اٌطشل١خ ٌٍّٛاصالد اٌؼبِخ اٌّؤسسخ

 ٚفك اٌزص١ُّ رُ د١ش .خٍطخ / / 14 ػذد٘ب

  ٚفك  A-صٕف ا٘زشاء ٌطجمخ ِبسشبي طش٠مخ

 ٚ اٌطشق إلػّبي اٌؼبِخ اٌّٛاصفبد ٚ اٌششٚط

 سبثمب اٌّٛاصالد ٚصاسح ػٓ اٌصبدس اٌجسٛس

 .2002َ ٌؼبَ

 



 العمل المخبري 

ًٌٍذجش اٌخٍظ ٔست رأص١ش رذذ٠ذ ثٙذف ,ِزجب٠ٕخ دج١خ رشاو١ت األسثؼخ اٌخٍطبد ٘زٖ رّض 

 :وبٌزبٌٟ ٟٚ٘ اٌٛالغ أسض ػٍٝ اٌخٍطبد ٘زٖ سٍٛن ػٍٝ اٌىٍسٟ اٌذجش ِغ اٌجبصٌزٟ

 خٍطخ ِؼ١بس٠خ ٌٍّمبسٔخ: خٍطخ ا٘زشاء وٍس١خ ٟ٘ٚ 

ٟخٍطخ ِشوجخ راد دص٠ٛبد ثبصٌز١خ ٚ سًِ وٍس 

 ثبصٌز١خ ِغ رش١ُِ اٌشًِ اٌجبصٌزٟ  اٌّسزخذَ ثبٌشًِ اٌىٍسٟخٍطخ 

خٍطخ ثبصٌز١خ ِغ اسزخذاَ ثٛدسح وٍس١خ. 

 



 sieve analysis for each  section ( according to basaltic Agg. 

Percentages) 

Specification 

 % range  

Sieve size  

 %92.7 %77.5 %50 كلسي معياري  

1 100 100 100 100 100 

3/4" 100 100 100 100 100.00 

1/2" 85 85 82 82 75-90 

3/8" 75 77 74 73 64-79 

No. 4 44 53 49 54 56-41 

No. 10 27 32 28 32 37-23 

No. 40 14 16 13 12 7--20 

No. 80 9 11 9 9 5--13 

No. 200 5.0 6 6.5 7.3 3--8 

 التراكٌب الحبٌة للخلطات المنفذة



منحنٌات التركٌب 

الحبً للخلطات 

التصمٌمٌة األربعة 

المعتمدة فً تنفٌذ 

 المقاطع التجرٌبٌة
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seive sizes mm 

92.5% Basalt 77.5% basalt 50% basalt dolomite -lime aggregates



 خواص الخلطات التصمٌمٌة

Basaltic aggregates  % 

0% 50% 77.5% 92.3 

Binder  % 5.0 5.1 5.5 5.8 

relative density  g/cm3 

2.442 2.442 2.445 2.385 

Stability  Kg 1500 1870 1970 1800 

AV % 3 4.5 5 7.5 

 65 72 73 80 % المالئةنسبة 

VMA % 

14.4% 16.7 18.1 21 

Flow  mm 3.2% 3.5 4 4.2 

Dust to bitumen ratio  1 1.17 1.18 1.2 



 تنفٌذ المقاطع التجرٌبٌة



 المنفذةالتراكٌب    

 فً المقاطع التجرٌبٌة 

 حصويات بازلتية بالكامل

 بازلتية  صوياتح           

 مرممة بالرمل الكلسي      

 

 

 حصويات مختلطة 

بحص + رمل كلسي )  

 (بازلتي 

 

 
 معياري من مقطع        

 الحصويات الكلسية

  

  

 معبر المتونة               

 

 

 

 باتجاه دمشق



 تقٌٌم ومراقبة العمل المٌدانً المنفذ

 تم وضع خطة مراقبة وتقٌٌم العمل

المنفذ تمتد لمدة عامٌن حٌث ٌتم أخذ 

جزرات و قٌاس االختالف فً 

االستوائٌة و تسجٌل العٌوب 

االنشائٌة و االستثمارٌة الظاهرة 

 .خالل هذه الفترة

 



 تقٌٌم ومراقبة العمل المٌدانً المنفذ

 تتم زٌارة المقاطع بشكل دوري لتسجٌل

المالحظات  المشاهدة  و تحدٌد نوع 

 .وقٌاس مساحة العٌوب إن وجدت 



اٌم١بَ ثشصذ اٌزغ١شاد اٌذبصٍخ ِغ اٌضِٓ ٌطجمبد اٌزغط١خ اإلسفٍز١خ إٌّفزح فٟ اٌّمبطغ األسثؼخ  ٚرٌه ِٓ رُ -

 ِٚخجش٠خ شٍّذ اٌّٛاض١غ اٌزب١ٌخ ثم١بسبد ١ِذا١ٔخ خالي اٌم١بَ 

o ( اٌىضبفخ) رغ١شاد  ث٠ٛ١ٕخ 

 اٌىضبفخ-

 اٌضجبد-

o  رغ١شاد سطذ١خ 

 االسزٛائ١خ -

 اٌزخذد-

 اٌخشٛٔخ اٌسطذ١خ-

 رم١١ُ اٌزجبسة ا١ٌّذا١ٔخ إٌّفزح
 



 Relative Densityمراقبة الكثافة  النسبٌة 
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 Ruttingمراقبة التخدد 
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 مراقبة الخشونة السطحٌة 
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 Stabilityمراقبة الثبات 
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  Roughnessمراقبة االستوائٌة 
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 النتائج

 :اٌم١بسبد ا١ٌّذا١ٔخ ٚ اٌزذب١ًٌ اٌّخجش٠خ ٠ّىٓ إ٠شاد  إٌزبئج اٌؼ١ٍّخ اٌزب١ٌخٔز١جخ 1.

.i  رؼًّ اٌذص٠ٛبد اٌجبصٌز١خ ػٍٝ رذس١ٓ خٛاص اٌج١زْٛ اإلسفٍزٟ األسثؼخ ِٓ ِزبٔخ ٚ ِشٚٔخ ٚ د٠ِّٛخ ٚ ِمبِٚخ

 .االٔضالق

.ii رض٠ذ اٌذص٠ٛبد اٌجبصٌز١خ ِٓ صجبد اٌخٍطبد . 

.iii ٍٟرض٠ذ اٌذص٠ٛبد اٌجبصٌز١خ ِٓ ِمبِٚخ سطخ اٌطش٠ك ٌظب٘شح اٌزخذد أٚ اٌزشٖٛ اٌٍذْ ٔز١جخ لٜٛ االدزىبن اٌذاخ

 .اٌؼب١ٌخ ٚ ِمبِٚزٙب ٌإلجٙبداد اٌمبصخ إٌبرجخ ػٓ األدّبي اٌّشٚس٠خ

.iv أصجزذ اٌم١بسبد أْ اٌخشٛٔخ اٌسطذ١خ( micro texture)   ٚ  ِّب  اٌذ١ٌِٛٚز١خأػٍٝ ِٓ ِض١ٍزٙب فٟ األدجبس اٌىٍس١خ

 .٠ٕزج ػٕٗ ِمبِٚخ أوجش ٌالٔضالق ٚ ثبٌزبٌٟ رم١ًٍ اٌذٛادس اٌّشٚس٠خ ثشىً ٍِّٛط

.v  ْٔز١جخ اٌج١ٕخ ا١ٌٙى١ٍخ اٌّز١ٕخ  ِٚمبِٚخ اال٘زشاء اٌؼب١ٌخ  ٚ اٌمذسح ػٍٝ اسز١ؼبة ٔسجخ أوجش ِٓ اٌشاثظ اإلسفٍزٟ  فئ

 .خبص١خ اٌّشٚٔخ رضداد ٚثبٌزبٌٟ فئْ ِمبِٚخ  اٌزشمك ٌطجمخ اٌزغط١خ اإلسفٍز١خ راد اٌذص٠ٛبد اٌجبصٌز١خ رىْٛ أوجش

 



 النتائج

إٌٝ  اٌزجبسة ا١ٌّذا١ٔخ اٌزٟ أجش٠ذ ٚ اٌّشالجخ اٌّسزّشح ٌّذح رض٠ذ ثبالسزٕبد •

أمضبء ٘زٖ اٌفزشح اٌض١ِٕخ  ػٍٝ اٌزٕف١ز ٌُ  رظٙش أٞ ثؼذ ٚ, ػٓ اٌؼب١ِٓ 

ِؤششاد رذي ػٍٝ ػ١ٛة  رؼ١ك  اسزضّبس اٌذجش اٌجبصٌزٟ ٚاسزخذاِٗ فٟ 

  .اإلسفٍز١خطجمبد اٌزغط١خ 



 النتائج

اٌجبصٌذ دْٚ أٞ إضبفبد ِٓ ِٛاد أخشٜ ال ٠ذمك ِزطٍجبد ٚ خٛاص اٌج١زْٛ اسزخذاَ •

ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ وْٛ اٌصخٛس االٔذفبػ١خ فٟ اٌّذبفظخ ل٠ٍٛخ , اإلسفٍزٟ ثشىً ِٕبست 

أٔٗ  ٚٔز١جخ اٌزجبسة فئْ اسزخذاَ اإلضبفبد ٠ذسٓ ِٓ خٛاص اٌخٍطبد إال , فٟ اٌغبٌت 

 .اإلسفٍز١خ راد اٌذص٠ٛبد اٌجبصٌز١خ

•  

 اٌطشق  إٔشبء٠ٛجذ ادز١بطٟ ٘بئً ِٓ اٌذجش اٌجبصٌزٟ اٌمبثً ٌالسزخذاَ فٟ ِخزٍف أػّبي •

 



 التوصٌات

o اٌؼًّ ػٍٝ  إصذاس ِٛاصفخ خبصخ ثبسزخذاَ اٌذجش اٌجبصٌزٟ فٟ طجمبد اٌزغط١خ اإلسفٍز١خ رٍذظ

 .اٌجبٔت االسزضّبسٞ 

o   ًػٍٝ ذصٛي ٌٍسجً   اٌدساسخ ٚالغ اٌىسبساد إٌّزجخ ٌٍذص٠ٛبد اٌجبصٌز١خ  ٚاٌزؼشف ػٍٝ أفض

 ِٕزجبد ِطبثمخ ٌٍّٛاصفبد ٚ إػبدح أزشبس٘ب ثّب ٠خذَ ٔزبئج اٌجذش

o  ِزبثؼخ األثذبس راد اٌصٍخ ثبٌذص٠ٛبد اٌجبصٌز١خ السزخذاِٙب فٟ وبفخ أػّبي إٔشبء اٌطشق ِٓ طجمبد

 .أسبط إسفٍزٟ ٚ طجمبد األسبط ٚ ِب رذذ االسبط

o اٌم١بَ ثذساسخ جذٜٚ الزصبد٠خ ِزىبٍِخ رزٛافش ف١ٙب اٌّؼط١بد اٌّب١ٌخ  ثشىً ٠سّخ ثذسبة اٌؼبئذ غ١ش

 .ط٠ٍٛخإٌّظٛس ٌٚفزشاد ص١ِٕخ 

 



شكراً 

 لحضوركم 


