
 صَبَخ انطرق

 

ىِ ػثانج ػن  ٔنْا ح طرقنهل طرؼابنح تقهّلنح ػتهْنح ذينكال ارنَ طاٌنرواقج طرلٕنٌٍ بن  فهسفخ صَبَخ انطرق: 

 طرهٌطنق طرهراؼح ً وّاقج فاػتْح طرْٕا ح.

 طرهٍنرفكبح ذفرتف أ ظهح اقطنج ْٔا ح طرقهل طرهفرتوح ب  ؼْس طرهنيعْح ً أٌتٌب ذؽلْق طألىكطال ً طرهؼاّْه 

هْغ اقطنطخ طرْٕا ح تاريكال طرهئًْ ً ىٌ نفغ كواءج طٌرفكطم طرهٌطنق طرهراؼح رتهؽافظح ػتَ أقطء ً رك  ذروق ظ

 ِثكح طرقهل ػنك ٌٌّح بؼْنح.

أؼك أكثه طرهٕاػة طاقطنّح فنِ اقطنطخ طرنلنف فنِ كصْنه بن  طرنكًم طرنابْنح ىنٌ طرننلٓ فنِ أقًطخ طذفنال طرلنهطن 

فال طرلهطنطخ طػرهاقطً ػتَ طألؼكام طرّفْٕح ً طرفثهج طرمطذْنح ً ىنِ طرهرؼتلح تبػكطق تهطبط طرْٕا ح. ؼْس ّرم طذ

فِ كصْه ب  طألؼْان بثنْح ػتَ تْا اخ بنلٌٔح ً غْه بنرظهح بها ّئقُ ارَ ذٌظْو ٌِء رتهٌطنق ً فؼارْح أقف 

 رتّثكح   تْنها رتٌٌٔم ارَ طرلهطنطخ طألكصه فؼارْح ً طألقف ذكتوح ّعة ذؽكّك:

 ?Whereطقغ طررِ ٌْرم ْٔا ريا  : قهطنطخ طـرْان طرهٌ -1

  ? Whenقهطنطخ ذؽكّك ذٌقْد طرْٕا ح : -2

 ? Whyقهطنطخ طـرْان  ٌػْح طرْٕا ح طرالوبح:  -3

 ىناك شالز ٚهل نئٍْْح بؼرهكج ػارهْاً رإلظاتح ػتَ طررٍاإاخ طرصالشح طرٍاتلح:

  انطرٍمخ األوني :  -1

بف بغ ققاػاخ طرقهل ً ً٘غ تهطبط طرٕنْا ح  ً ( ً ذؼرثه ب  أتٍٛ طرقهل رترؼاRankingٚهّلح طررهذْة )

شنم ذهذْنة طرلقاػناخ تقهّلنح طألٌنٌأ أًاً  ككف ىِ ذؼرهك ػتَ ذلْْم كف ققاع ػتَ ؼكج قًن طرنظه ارَ طرّثكح 

(The worst first تاررارِ طـرْان ػكق ً ) ً طرلقاػناخ طررنِ ٌنْرم ٔنْا ريا تهنا ّرناٌنة بنغ طرهْىط ْنح طرهراؼنح

طألـهٍ ارَ طرٍنح طرلاقبح.ً ذنوم ىمه طرقهّلح كف ٌنح تهؼنَ أ يا ذُكهن كف ٌننح ً ا ذؤـنم فنِ ذُئظف طرلقاػاخ 

طاػرثان طررؤشْه ػتَ طرهكٍ طرثؼْك أً ً٘نغ تنهطبط رؼنكج ٌننٌطخ ؼْنس أ ينا ا ذؤـنم تااػرثنان بؼنكم طررفنهب ً 

ذٍهَ ىنمه طرقهّلنح : ٚهّلنح ذؽكّنك  طا يْان أً طررؽتْف طاقرٕاقُ رهفرتف طرثكطئف طرههكنح ً فِ تؼٗ طألؼْان

 (.Single Year Prioritizationطألًرٌّاخ فِ ٌنح ًطؼكج )

  :  انثبََخانطرٍمخ  -2

( ً ىنِ ٚهّلنح ذؼرهنك ػتنَ Multi Year Priorizationً ىِ ٚهّلنح ذؽكّنك طألًرٌّناخ رؼنكق بن  طرٍننٌطخ )

  هنالضتؽارح طرلقاػناخ فنِ طرهٍنرلثف تاٌنرفكطم  طررؽتْف طاقرٕاقُ ً ذلْْم طرلقاػاخ فِ طرٍنح طرؽارْح بغ طررنثئ

طررنثئ تؽْس ّرم ً٘غ ـقٛ ْٔا ح رؼكج ٌنٌطخ تها ّرناٌنة بنغ طرهْىط ْنح طرهراؼنح ركنف ٌننح ً ؼارنح طرلقاػناخ 



ػتَ طرهكٍ طرثؼْك ً ب  بهْىطخ ىمه طرقهّلح ذؽتْنف بفرتنف طرفْنانطخ طرههكننح بنغ طررنثنئ تهٍنرٌٍ طألقطء ػتنَ 

 ْان طرفْان طألفٙف.ً طـرطرهكٍ طرثؼْك 

  :  انثبنثخانطرٍمخ  -3

( ً ىِ ذهاشف طرقهّلح طرٍاتلح ب  ؼْس طٌرفكطبيا  هالض ذنثنئ Optimizationً ذٍهَ ٚهّلح طرؽتٌم طرهصتَ )

تهٍرٌٍ طألقطء تيكال ً٘غ ـقٛ ْٔا ح بٍرلثتْح ذؼرهك ػتَ ذلْْم ققاػناخ طرّنثكح بنغ طألـنم تااػرثنان ذنؤشْه 

ٍ أقطء طرّثكح ككنف تينكال طررٌٔنف ارنَ نفنغ كوناءج طرّنثكح ككنف ارنَ قْهنح بؼْننح ً طـرْان أُ ققاع ػتَ بٍرٌ

تقثْؼح طرؽام فبن ٚهل طاـرْان فِ ىمه طرقهّلح ذرقتة بؼارعح نّاْ٘ح بؼلكج كها أ يا ذرقتة قنظح أػتَ ب  

 طركقح.

 Whenلراراد رولَذ انصَبَخ ؟ 

ّاخ طررنِ ذٌطظنو برفنمُ طرلنهطن ؼْنس ُّوٙنف كصْنه بن  ّؼرثه ذؽكّك ذٌقْد ذنوْنم أػهنام طرٕنْا ح بن  أىنم طررؽنك

ػتننَ  مذهكْننى طاىرهننابرفننمُ طرلننهطن ذؤظْننف أػهننام طرٕننْا ح طرٌقائْننح تيننكال ذننٌفْه طرهننٌطنق طرهارْننح طرهراؼننح ً 

 طرلقاػاخ طرهنيانج.

 رك  طرٍئطم طرمُ ّقهغ  وٍو فِ ىمط طرهعام ىٌ : ىف ذؤظْف طرْٕا ح ّئقُ ارَ ًفه ؼلْلِ؟

الغ طرهينكٌْ  طألبهّكِ تاررؼاًن بغ ظابؼح تْهقً طألبْهكْح ذٙه  ذؽتْف ققْق رّنثكاخ طرقنهل فِ قنطٌح رٍ

فِ ـهً قٌطػك ػٍكهّح   ذثْ  أن اىهام طرْٕا ح طرٌقائْح رقثلاخ طرهٔف ً ىِ فِ ؼارح ظْكج  ٍثْاً ً ذهكيا 

% فنِ طرهرٌٌنٛ( فْهنا 555)ؼرَ ذٕف ارَ بٍرٌٍ ٌْئ ّئقُ ارَ وّاقج طرركتونح طاقرٕناقّح رتٕنْا ح تؽنٌطرِ 

تْند قنطٌناخ أـنهٍ فنِ طرنكًم طرهعناًنج أن ذنؤـْه طرٕنْا ح فنِ بٕنه أقٍ ارنَ وّناقج كتونح طرٕنْا ح تؽنٌطرِ 

 %( فِ طرٍؼٌقّح.655-455%( ً تنٍثح ذرهطًغ تْ  )055)

 

 طرههٌٔفح طرهؼرهك ػارهْاً: َظبو إدارح شجكخ انطرقً فْها ّتِ  تفٓ 

 Pavement Management System (PMS)نًرصوفخ:  َظبو إدارح شجكخ انطرق ا -

 ّركٌن ب  شالز بكٌ اخ نئٍْْح:

 (GISوصف رفضَهٌ نكم جسء يٍ أجساء انشجكخ )ثبسزخذاو َظبو انًؼهويبد انجغرافَخ  -1

 ً ّرٙه  ذؽكّك :

 طرهٌقغ ً نقم ـاْ ركف ظىء. -أ

 طرقٌم ً طرؼهٖ ً ػكق طرؽانطخ. -ب

 .ٌهاكاخ ٚثلاخ طرهٔف ً  ٌػْريا  -ض

 طرؽهٌاخ طرههًنّح ً ذكهطنىا . -ق

 ـٕائٓ ٚثلاخ طرهٔف ً أكراال طرقهّق. -ه



 حبنخ طجمبد انرصف: و رشًم  -2    

 RT( تاٌرفكطم IRIـٌّ ح طرٍقػ ) -أ

 طرؼٌْب طرٍقؽْح )ّرم ذلكّهىا تٌطٌقح طركّف طرثٕهُ( -ب

 Dynaflectطرؽارح طإل ّائْح تاٌرفكطم  -ض

 Skid Testerظياو  بلاًبح طا ىال تاٌرفكطم -ه

 أػًبل انصَبَخ انسبثمخ: -3

  ٌع طرْٕا ح  -أ

 ذكتوح أػهام طرْٕا ح -ب

 ذانّؿ ذنوْم طرْٕا ح -ض

 

 ذلٍم طرْٕا ح ارَ أنتغ أ ٌطع )أً قنظاخ(: 

 ْٔا ح قًنّح )ػالظْح(. -1

 ْٔا ح ًقائْح )ظمنّح(. -2

 أالغ طرقهّق. -3

 اػاقج ا ّاء طرقهّق. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انرصف االسفهزٌ: ػَوة

 :( sAlligator/Fatigue Crack (انزًسبحَخ انشموق -1

 طإلٌنوترْح رتفهٌنا ح طررؼة ط يْان  رْعح ؼكشد برٌطرْح بركطـتح ِلٌل ػ  ػثانج طررؼة ِلٌل أً طررهٍاؼْح طرّلٌل

 شم طإلٚان ذؽد ِػار طرّك ًط وؼام اظياق ؼْس طإلٌوتد ٌقػ ذؽد طرّلٌل ىمه ذثكأ  طرهركهنج طألؼهام ذؽد ذؤشْه

 فنِ طررّنللاخ ىنمه ذثنكأ طرهركنهنج طرؽهكنح أؼهنام ذنؤشْه ً رْعنح برٌطوّنح ٌٚرْنح ِنلٌل ِنكف طرٍنقػ فنِ ارَ ذنرّه

 تارّنلٌل ذٍنهْريا ظاءخ ىنا ًب  طررهٍاغ ظتك ّّثي ِكالً  بكٌ ح ؼاقج وًطّا ًفِ ِكف طاذعاىاخ كف فِ طررٌطٔف

 .طررهٍاؼْح

 

 :( sckCra Block (انشجكَخ انشموق -2

 ً م( 3x3ٌنم ؼرنَ  35x35ذرنهطًغ تنْ  )  تؤتؼناق بهتؼح ققغ ارَ طرقثلح ذلٍم بركطـتح ِلٌل ىِ طرّثكْح طرّلٌل

 ؼناقج ًوًطّنا أ٘نالع ًتؼنكج ٔنیْهج ققنغ تّكف ذكٌن طألـْهج تؤن ؼْح طررهٍا طرّلٌل ػ  طرّثكْح ذفرتف طرّلٌل

 طرّثكْح طرّلٌل ًذكصه .طرهٔف ٌقػ ػتَ بكان كف فِ طرّثكْح طرّلٌل ذٌظك تْنها طإلٚانطخ  بٍانطخ فِ ًذٌظك

 .طرٍْانطخ بٌطقف ٌاؼاخ ًفِ طرهرك ْح طرههًنّح طألؼعاملطخ  ًطرٌّطنع طرقهل فِ



 

 :( sCrack Longitudinal and Transverse ( انؼرضَخانطونَخ و  انشموق -3

 ذلهّثناً  طرهٔنف تؼنهٖ ذهرنك فينِ ه٘نْحطرؼ طرّنلٌل أبنا طرقهّق  رهؽٌن بٌطوّح ذهرك ِلٌل ىِ طرقٌرْح طرّلٌل

 ـّنٌ ح) ًظْوْنح ًػْنٌب (طرهٔنف ٚثلنح ٘نؼف (ا ّنائْح ػْنٌب طرّنلٌل ىنمه ذؼرثه .طرقهّق بؽٌن بغ برؼابكج

 ذُؼعف ًطرهٌٚتح طرؽهٌاخ طرههًنّح رك  طرههًنّح  تاألؼهام ذرؼتق ا طررِ طرؼٌْب ب  فيِ رمرك) طرهٔف ٌقػ

 .طرّلٌل ىمه تركىٌن

 

 

 :( Patching(انرلغ  -4

 طررهقْغ ُّؼرثه طرؽلْلح ًفِ .طرهٌظٌقج طرهٔف ٚثلاخ ًأالغ ْٔا ح بٌطقغ ط يْان طرؼٌْب ب  طرنٌع ىمط ّرٙه 

 .طرؼْة تيمط طرهٔف ٌقػ ـٌّ ح تؼٗ ذرؼتق ػام ًتّكف ظْكطً  أقطإه كان رٌ ؼرَ لطذي تؽك ػْثاً 

 



 

 

 

 :( Potholes ( انحفر -5

 ًىنِ طرؽونهج أػتنَ بن  تنارلهب نأٌنْح أًظني رينا ّكٌن كها بتم 055 ؼٌطرِ ققهه ؼٌٖ تّكف ػاقج طرُؽوه ذكٌن

 فْعة طرّكج ػارْح طررهٍاؼْح طرّلٌل تٍثة طرُؽوه ؼكشد فبلط ًطاذٍاع طرؼهق فِ ًذفرتف طرقهّق ٌقػ ػتَ ذؽكز

 ذقاّه ًرًْ كُؽوه ذؼهّويا

 

6 

 

 

 

 



 :( Shoving ( انسحف أو اإلزاحخ -6

 رألؼهنام  رْعنح ًّنّنؤ طرٍْه ؼهكح تاذعاه طرقهّق ٌقػ ب  بٌ٘ؼْح رهٍاؼح ٌٚرْح ؼهكح ٌى طإلوطؼح أً طرىؼف

 طرهٔف ٚثلح ٌقػ ػتَ ًبهذوؼح قْٕهج أبٌطظا ذٌرك فب يا طرهٔف ٚثلح طرؽهكح ذكفغ فؼنكبا طرههًنّح  طرؽهكْح

 أً طرؽهكنح ًتكطّنح رٌقنفطر ؼْنس طرههًنّح طإلِانطخ ًقثف (ًذثاٚئ ذٍانع (طررلاٚؼاخ بٌطقغ فِ طرؼْة ىمط ّؽكز

 .طرهه ح طإلٌوترْح طرقثلح بغ طألٌهنرْح طرفهٌا ْح طرقثلح ذالٔق بناٚق فِ

 :( Rutting ( انزخذد -7

 ىثنٌٚ ىنٌ طررفنكق ً طرفكبْنح طرقهل ذلاٚؼاخ فِ طررفكق ًّنرّه طرؼعف بٍان فِ طإلٌوتد رقثلاخ طركطئم طررٌّه ىٌ

 طرؼْننٌب بنن  طررفننكق ًُّؼرثننه طرٍننْانطخ  اٚننانطخ ٍننانب بنقلننح قنننٌطخ( فننِ طرقهّلننح )تّننكف ٌننقػ فننِ

 .طرّنكج ػنارِ طررفنكق بٍنرٌٍ ؼارنح فنِ طإل ّنائْح طرؼْنٌب ٘نه  ّنكـف ًرك  طرهٔف  فِ (functional)طرٌظْوْح

 ًطرؽهكنح طرنهْ  رْعنح ًّؽنكز طرهنٌطق ٌػْنح  ً طرهٔنف حكاًٌنه  تنارؽهٌاخ طرههًنّنح طرهقثلنح طررفنكق ًّرؼتق

 طرلاػكج ٚثلح فْيا تها طرهٔف ٚثلاخ  ركف أً با رقثلح طرؼهْ٘ح طرهه ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذهرتنئ ػننكبا طألبقان ىقٌم تؼك طررفكق ّظيهً طررفكق  ظٌط ة ٌٚم ػتَ طرهٔف رقثلح طرهأٌْح طرؽهكح ًذؽكز

 ػهْنق طررفنكق ّكنٌن ػننكبا أـنهٍ ـقنٌنج ذنّنؤ كهنا طرؽهكنح  ػتنَ ـقنٌنج ذٍنثة بهنا تارهاء طإلٚانطخ بٍانطخ

 .طرٍْانج ذٌظْي فِ مطررؽك ًّٕؼة

 :( Bleeding or Flushing (َسف االسفهذ  -8

ٚثلنح  طرٍنقػ ػتنَ طرهٌطق ىمه ًذّكف طإلٌوترِ طرهٔف ٚثلاخ فِ طرهطتقح طإلٌوترْح رتهٌطق ػتٌُ ط رلام ىٌ طرنىال

 وظاظْح نقْلح ػاكٍح ً ىِ ػاقج با ذعؼتو ابؼاً ً رىظاً.

 

 :( theringRaveling and Wea(انزطبٍر و انزآكم  -9

 بنٌطق ارنَ طرفتقنح بنٌطق ًذرؽنٌم بكا يا ب  رتؽَٕ ٚهق ّؼلثي طرٍقؽْح طرهٔف رقثلح ذكنّعِ ذورد ىٌ طررقاّه

 ىنمه ذّنْهً   ,طرقهّنق رٍنقػ طرهیقْنح طإلٌنوترْح طرهنٌطق فلنكطن فينٌ طررآكنف أبا طرهوككح طرؽعهّح طرهٌطق ذّثي بوككح

 طرعٌقج ٘ؼْوح طرهٍرؼهتح طإلٌوترْح طرفتقح أن أً ذٕتثد قك طإلٌوترْح طرهٌطق أن ارَ طرؼٌْب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :( Polished Aggregate(انجرً أو صمم انحصوٍبد  -11

 ٔنلف ارنَ ّنئقُ بهنا طرٍنْانطخ ػعنالخ طؼركناك تٍنثة  ؼٌبرينا ًوّناقج طإلٌنوترْح طرهناقج بن  طرؽٕنَ ذؼنهُ ىنٌ

 ّكنٌن طررنِ طرٌظْوْنح طرؼْنٌب ب  طرؽَٕ ٔلف ًُّؼرثه .طا ىال بلاًبح ٘ؼف ًتاررارِ ؼعهيا ًذناقٓ طرؽَٕ

 رال ىال بلاًبري ذٙؼف ؼْس)أبتً) ؼٌطال ًتكًن ـّ  غْه أً ظكطً  ٔیْهطً  ابا طرهٔف ٌقػ ػتَ طرهكام فْيا

 .بؼارعريا تكًن ذؼهّٙيا ألُ قٌٍ طؼركاك ا٘افْح ذفوٗ ب  بلاًبريا رال ىال ً تاررارِ ّعة طرؽارح ىمه فِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :( Bumps and Sags(انزمؼراد انزحذثبد و  -11

 ٍّنهَ بنا ًىنٌ طرؼتٌّنح طرهٔنف ٚثلنح فنِ اوطؼنح  رْعنح ًذؽكز ٔیْهج ػاقج طألػتَ  ؽٌ طرٍقػ ط ؽهطفاخ ذكٌن

 ذكنٌن كنمرك طرهٔنف ٚثلنح شثناخ ػنكم تٍنثة ذؽنكز طررنِ ًطإلوطؼنح طرؼْنة ىنمط تنْ  طررهْْى ّعة ًرك  تاررؽكتاخ

 طذعناه ػتنَ اً ًػهٌقّ اً ػهْ٘ طررؽكتاخ ظيهخ الط .طرهٔف رقثلح وتْحطرٍ رإلوطؼح  رْعح ًذؽكز ٔیْهج طررلؼهطخ

 فنِ ذؽنكز طررنِ ًطإلوطؼنح طررّنٌىاخ أبنا تاررهٌظناخ طرؽارنح ىنمه فنِ طرؼْنة فٍْهَ م 3 ب  أقف ًتهٍافاخ طرؽهكح

 .تاا رواؾ ٍّهَ ًػهّٗ ٌّٚف ط ؽكطن ًذٍثة طرهٔف ٌقػ فٌل كثْهج بٍاؼح



 

 :( Corrugation(انزًوجبد  -12

 ػهلي و 3  يلٍ أللم ركوٌ يب ػبدح يُزظًخ ثًسبفبد رحذس ويزمبرثخ يززبنَخ واررفبػبد اَخفبضبد ھٌ انزًوجبد

 نهرصف انوظَفٌ األداء ػَوة يٍ انزًوجبد رُؼزجر و انحركخ ارجبِ ػهي ػًودٍخ االررفبػبد وركوٌ انرصف طول

 (shear)انمل  نفؼلم َزَجلخ انزًوجلبد حلذسر أٌ وًٍكلٍ انمَبدح جودح ػهي ٍؤثر يًب نهسطح خشوَخ رُسجت ألَھب

 ٍحذس انزٌ انًوالغ فٌ انزًوجبد ركوٌ وػبدح نهحركخ َزَجخ األسبش وطجمخ انسطحَخ انطجمبد  ثٍَ أو طجمخ ػهي

 وھلٌ انرصلف سطح يغ يزمبطؼخ ركوٌ كًب (انزولف ػُذ)نهحركخ رجبطؤ أو (انسَر ثذاٍخ ػُذ)نهحركخ رسبرع فَھب

 داإلطبرا يسبراد فٌ واضحخ

 

 

 



 :( Edge cracks(انشموق انجبَجَخ  -13

 ًذهرنك طرؽافح ب  بره 5.5 -5.3 تْ  ذرهطًغ تهٍافح ًذثؼك طرهٔف رؽافح بٌطوّح ػام تّكف طرعا ثْح طرّلٌل ذكٌن

 طرههًنّنح رألؼهنام  رْعنح طرعا ثْنح طرّنلٌل ًذنىقطق طألكرناال  ؽنٌ ًذرونهع ًطرؼه٘نِ طرقٌرِ تااذعاه ىمه طرّلٌل

 ذكٍه فْيا ؼكز الط برقاّهج تؤ يا طرهٔف ًؼافح طرّق تْ  طرهؽٌٕنج حًذٕنف طرهٍاؼ

 

 :( Reflection cracks(انشموق االَؼكبسَخ  -14

 ط ؼكاٌْح ِلٌل ذرٙه  ًا أٌهنرْح ـهٌا ح تالٚاخ ػتَ ذنوم طررِ طإلٌوترْح طرٍقٌغ ػتَ فلٛ طرّلٌل ىمه ذظيه

 طرهرٌرنكج رتؽهكنح  رْعنح طرّنلٌل ىنمه ًذنّنؤ (بؽٍننح ظْهّنح أً أٌنهنرْح أٌناي ٚثلناخ تهؼننَ) طألٌاي ٚثلاخ ب 

 تاألؼهنام طرؼْنة ىنمط ّرؼتنق ًا طإلٌنوترِ  ًطرٍنقػ طرٍنوتْح طألٌنهنرْح طرفهٌنا ْح طرثالٚنح تنْ  ًطرهٌٚتح تارؽهطنج

 ّرتويا بها طرّلٌل قهب طإلٌوترِ طرٍقػ ذكٍه ذٍثة أن ّهك  طألؼهام ىمه أن غْه طرههًنّح

 

 

 :( Lane Shoulder Drop(كزبف ھجوط األ -15

 طرهٍنان بٍنرٌٍ بن  أقنف طألكرناال بٍنرٌٍ ّكنٌن ًػناقج طألكرناال  ًٌنقػ طرهٔنف ؼافنح بٍرٌٍ تْ  طـرالال ىِ

 طرهعاًن

 



 

 :( Slippage Cracks(انشموق االَساللَخ  -16

 فهطبف طٌرؼهام غبٌطق فِ طإل ىاقْح طرّلٌل ًذظيه طرؽهكح تاذعاه ػاقج ًذنرلف ىالم  ٕف ِكف ريا طرّلٌل ىمه

 طرهٔف رقثلح ط يْان أً ط ىال ذٍثة ؼْس طركًنط اخ أً طرٍْانطخ

 

 :( Swell(االَزفبخ  -17

 ٌقؽْح ِلٌل طا رواؾ ّهطفق أن ًّهك  بره 3 تقٌم بركنض ذهٌض تّكف طرقهّق ٌقػ ػتَ ػتٌُ تهًو ىٌ

  



 :( Landing(انھجوط  -18

 طألبقان ىقٌم تؼك طرفوْوح طريثٌٚاخ ذالؼظ طألؼْان بؼظم ًفَ طرهٔف ٌقػ بنقلح فِ ٔیْه ط فواٖ ىٌ

 

 :( Transverse/Thermal cracks(رشممبد االَكًبش/انحرارٍخ  -19

بن   ٌتٍنتح ؼنكًز ارنَ طركطـتْنح ظيناقطخطا ًذنئقٍ ذنرلتٓ أن ذؽناًم فب ينا تٍنهػح طرٍنقؽْح طرقثلنح ذثنهق ػننكبا

ً تارهصف فنبن ذكنهطن قًنطخ ذیْنه قنظناخ   طا كهاَ ذّللاخ ٍهًَذ تاذعاه طرؽهٌاخ طرههًنّح ؼهٌقّحطر رّللاخطر

 (طرؽهطنُ طإلظياق ذّللاخ (ذٍهَ ًػهْ٘ح ٌٚرْح ذّللاخّئقُ ارَ ظيٌن 

 

 

 كمرك فب و ّهك  ذتفْٓ طررلْْم طرثٕهُ رؼٌْب ٚثلاخ طرهٔف طإلٌوترِ تارعكًرْ  طررارْ :

 

 



 َوع انؼَت

Distress 

 يمَبش رمََى انؼَت

Criterion 

 Severityذى شذح انؼَت ي

 Severeحبد  Moderateيزوسظ  Slightخفَف 

 فّف بركىٌن ظْك  رلغ

 بوهٚ كثْه بتهٌي طرفٌّ ح زحف

 بوهٚ كثْه بتهٌي طرهظيه رطبٍر

 بوهٚ كثْه بتهٌي طرهظيه َسف

 4<  4 -2 2 < طرهظيه رشوِ

 4<  4 -2 2 < طانذواع ربج يررفغ

 2<  2 -1 1 < ػهٖ طرّلٌل رشممبد جبَجَخ

 1<  1-5.5 0.5 < ػهٖ طرّلٌل رشممبد رًسبحَخ

     12 < 12 -3 3 < طرؼهٖ حفر

  1< 1 -5.5 0.5 < ػهٖ طرّلٌل رشممبد شجكَخ

 1<  1 -5.5 0.5 < ػهٖ طرّلٌل رشممبد طونَخ

 1<  1 - 5.5 0.5 < ػهٖ طرّلٌل رشممبد ػرضَخ

  1< 1 -5.5 0.5 < طرؼهق رخذد

 

 

 َوع انؼَت

Distress 

يمَبش رمََى 

 انؼَت

Criterion 

 Extentيذى اَزشبر انؼَت 

1 2 3 4 5 

 155 -65 65 -45 45 -25 25 -15 15 - 5  طرهنقلح % رلغ

 155 -65 65 -45 45 -25 25 -15 15 - 5   طرهنقلح % زحف

 155 -65 65 -45 45 -25 25 -15 15 - 5 طرهنقلح % رطبٍر

 155 -65 65 -45 45 -25 25 -15 15 - 5 طرهنقلح % َسف

 155 -65 65 -45 45 -25 25 -15 15 - 5 طرهنقلح % رشوِ

 155 -65 65 -45 35 -15 25 -15 15 - 5 طرهنقلح % ربج يررفغ

 155 -65 65 -45 35 -15 15 -4 4 - 5 طرهنقلح % رشممبد جبَجَخ

 155 -65 65 -45 35 -15 15 -4 4 - 5 طرهنقلح % رشممبد رًسبحَخ



 5 4 3 2 1 ػكق فرح

 155 -65 65 -35 35 -15 15 - 4 4 - 5 طرهنقلح % رشممبد شجكَخ

 455< 455 -355 355 -255 255 -155 100< ٌٚم طررّللاخ رشممبد طونَخ

 15> 35 -15 45 -35 05 -45 75> ذثاػك طررّللاخ رشممبد ػرضَخ

 155 -65 65 -45 45 -25 25 -15 15 - 5 طرهنقلح % رخذد

 

 أٌثاب ػٌْب طرهٔف طإلٌوترِ ً ٚهل بؼارعريا:  فٓ طرعكًرْ  طررارْْ ّت ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذّهف أػًبل انصَبَخ انذورٍخ:

 

 ذنظْف طألٌقػ طإلٌوترْح ً طرعىن طرٌٌقْح ً طرعا ثْح ً طألكراال ب  أُ بٌطق غهّثح ػتَ طرقهّق. 1

 أالغ طرؽوه ً طرهقثاخ فِ ٚثلاخ طرهٔف طإلٌوترْح. 2

 ذؼثئح طرّلٌل فِ ٚثلح طرهٔف طرٍقؽْح. 3

 ْٔا ح طألكراال طررهطتْح ً اػاقج نٔيا ً ذيمّة طرهٌْم. 4

ذنظْف ً ذيمّة بعهٍ طرقهل ذؽد طرعٌٍن ً كمرك بكطـف طرؼثانطخ ً ػنك طرهكطـف ً طرهفانض ً  5

 بره فِ ؼارح طرؼثانطخ. 155بره ركف طذعاه فِ ؼارح طرعٌٍن ً رهٍافح  255رهٍافح 

ذنظْف ِثكاخ ذٕهّف طرٌٍْم تعهْغ أظىطئيا ب  بٕانال ً قنٌطخ ً أ اتْة ً غهال ذورُْ ً  6

 ـىط اخ ذعهْغ رٙهان ٌهّان طرهْاه تكًن ػٌطئق.

 طرهؽافظح ػتَ ذهاٌك ٌقػ طرقهّق ً بٌْرو طرعا ثْح 0

 طرهؽافظح ػتَ بناٌْة طرلقاع طرقٌرِ ً طرلقاع طرؼهِ٘. 8

 هًن ً ػكم اػاقرو ً ـٌٕٔاً أّام طألبقان ً طرٌٍْم ً طروْٙا اخطرهؽافظح ػتَ ٌالبح طره 9

 

 ذّهف::  و انصَبَخ انذورٍخ إجراءاد

ً ّؼرثه طررهقْغ ب  أكصه ًٌائف ْٔا ح ٚثلاخ طرهٔف طإلٌوترْح ط رّانطً كها أن ػهتْح طررهقْغ ذؽرناض  انزرلَغ:  -1

ٚاخ أً ذّللاخ فِ ٚثلح طررهقْغ ً تاررارِ فبن طرهناء كابف ؼرَ ا ّؽكز فِ طرقهّق ىثٌ اِهطالققح ً ـثهج ً ارَ 

 ً ّرم أالغ طرهقغ تارفقٌطخ طررارْح:ٌْٕف ارَ طرقثلاخ طرٍوتَ ً طرمُ ٌْئقُ تكًنه ارَ ذتف كابف فِ طرقهّق 

اوطرننح طرهننٌطق طرٍننقؽْح فننِ طرؽوننهج ػتننَ أن ّكننٌن ِننكف طرؽوننهج بٍننرقْف تؽْننس ّننرم طررنظْننف تنناركتً أً طريننٌطء  -1

 ٚ.طرهٙیٌ

فِ ؼارح كا ند طرؽونهج غْنه ػهْلنح ً رنم ذٕنف  RC5طرهفوف طرٍهّغ  طإلٌوتدنَ طرؽوهج ً ظٌط ثيا تقثلح ب   -2

طرهفونف  طإلٌنوتدارَ طرقاتق طررهطتِ ً فِ ؼام كا ند ػهْلنح ً ًٔنتد ارنَ طرقناتق طررهطتنِ ّنرم طرنهَ تقثلنح بن  

MC0. 

 ً ذٌٍّريا. طإلٌوترْحّرم ا٘افح طرقثلح  -3

 تاٌرفكطم طرهظاظاخ طرهناٌثح.ّرم طرهْ  -4

 رؼجئخ انشموق: -2

ذؼرثه ػهتْح ذؼثئح طرّلٌل ب  طرؼهتْاخ طرهيهح ظكطً أل يا ذئقُ ارَ بنغ ذٍهب طرهْاه ارَ ٚثلاخ طرهٔنف طرٍنوتْح ً 

ّرم ذؼثئح طرّلٌل تاٌرفكطم طرهٍرؽتة طاٌوترِ أً طإلٌوتد طرهفوف بنغ طإلِنانج ارنَ أن طألًم ىنٌ طألفٙنف رتّنلٌل 



ْٙلح فِ ؼْ  ّرم طٌرفكطم طإلٌوتد طرهؼكم طرهٙاال ارْو أرْاال أً اٌوتد بقاِٚ ررؼثئح طرّلٌل طركثْهج ً ذرم ىمه طر

 طرؼهتْح ًفق طرفقٌطخ طررارْح:

 ذنظْف طرّلٌل طرههطق ذؼثئريا تاٌرؼهام طريٌطء طرهٙیٌٚ. -1

 ّرم ٔة طرهٌطق طرؼاورح قطـف طرّلٌل. -2

 ً٘غ ٚثلح ب  طرهبف. -3

 ٌاػح. 24اوطرح طرهبف تؼك  -4

 :يؼبنجخ َسف اإلسفهذ -3

ً ذرم طرهؼارعح ًفق  طإلٌوتدػاقج فِ طرقلً طرؽان ؼْس ّّْه ارَ ًظٌق  ٍثح ػارْح ب   طإلٌوتدز  ىال كّؽ

 طرفقٌطخ طررارْح:

 ذنظْف طرهٍاؼح طرهقتٌب بؼارعريا ب  طألذهتح ً طرهفتواخ. -1

 قنظح بئٌّح. 155ذٍفْ  طرؽٌّٕاخ طرههطق ا٘افريا ارَ قنظح  -2

 افح طرهبف أً طرؽٌّٕاخ طرناػهح فٌل طرهٍاؼح طرهرؤشهج تارنىال.ا٘ -3

 طرهْ تاٌرفكطم بكطؼف بقاْٚح. -4

 طررفتٓ ب  طرؽٌّٕاخ طرىطئكج. -5

 :صَبَخ أكزبف انطرٍك -4

ذرٙننه  ٔننْا ح طألكرنناال ذؼننكّف طرٍننقػ أً طررٍننٌّح أً ذؽٍننْ  طررننكنض ً ّننرم طٌننرفكطم طریهّننكن تؽْننس ّننرم ا٘ننافح 

  بغ ذعنة ؼهز طألكراال ررواقُ طررنؤشْه ػتنَ طٌنرلهطن طرهلقنغ طرؼه٘نِ ؼك ا٘افح طرهاءطرؽٌّٕاخ شم ّرم طرهْ ت

 رتقهّق.

 

 

 

 

 

 إػذاد                                                                                                

 د. و. يھُذ انؼفبش                                                                                             

 


