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  الخ(صة

م أي بل�د كم�ا وأن كمي�ة ونوعي�ة الط�رق المبلط�ة ھ�ي الطرق الحديثة تعكس حض�ارة وتق�دأن       
بھ�ا م�ن خ�*ل أنش�اؤھا أو تأھيلھ�ا أو ص�يانتھا  ا+ھتم�امأن اي�*ء . مقياس للتطور الحاصل في البل�د

حج�م ا4م�وال المص�روفة عل�ى يعد أمراً مھم�اً ف�ي الحف�اظ عل�ى الث�روة الوطني�ة وتقلي�ل الھ�در ف�ي 
يك��ون ناتج�اً ف��ي كثي��ر م��ن  ا8س��فلتيةذي يص��احب الخلط�ات أن الفش�ل ال��.تأھي�ل الط��رق أو ص��يانتھا

وذلك سيؤدي الى الخلل  ا8نتاجيةفي بعض من مراحلھا  ا8سفلتيةا4حيان عن سوء أنتاج الخلطات 
أثناء رصفھا أو أن ذلك سيدفع الى ض�رورة  ا8سفلتيةالقصوى من استعمال الخلطات  ا+ستفادةفي 

) وا4س�اسالس�طحية (تن�اول البح�ث طبق�ات الط�رق .ي�ر محس�وبةأعادة تأھيلھا خ*ل فت�رة زمني�ة غ
 ا8س���فلتيةوالفحوص���ات الرئيس���ة المطلوب���ة لنج���اح الخلط���ة  ا8س���فلتيةوكيفي���ة تص���نيع الخلط���ات 

الحاص��لة ونس��بھا وت��أثير ذل��ك بش��كل مباش��ر أو غي��ر مباش��ر عل��ى الكل��ف المص��روفة  وا+نحراف��ات
وشكلت نسبة  جدا مؤثرة%) 10(ة الخصم ا+كثر من نسب بينت النتائج أن .الطرق تأھيلأو  8نشاء

 خلطة، اما نسبة الخصم ا+كثر من 35البالغة )عينة البحث(من الخلطات %)34(
كمعي�ار %)5(لذلك يوص�ي الباح�ث باعتم�اد نس�بة الخص�م  ،من الخلطات%) 46(فشكلت %) 5( 

ة الخل�ط ومناخ�ل الت�درج ل*نحرافات ويتم اتخاذ اج�راءات مناس�بة عن�د تجاوزھ�ا مث�ل تع�ديل معادل�
    . %)5(نسبة الخصم للعاملين في حالة عدم تجاوز وتخصيص حوافز 

.ا+نحراف��ات ، نس��بة الخص��م ، الت��درج، الثب��ات، نس��بة الزف��ت، معادل��ة الم��زج:  كلم*ات مرش**دة    
 

Effect of Asphalt Concrete Test Results Deviation on Ratio 
Discount Decided of Cost And Ability Decrement  

 

Abstract     
        The road is the mirror of the civilization in any country so the quality and 
the quantity of the paved road measure the development in the country. During 
construction stage must be taking  a care for a rehabilitation or maintenance 
operations latest for cost saving and reduce losses in money involved for these 
tow activities .The unsuccessful results in testing asphaltic  mixtures always 
could be occur due to unsuitable operation throughout any stage in the 
production process, leading to disturb the optimum benefit use of such mixture 
.This paper reviewed roadway layers ( base and surface course),and concerns 
about different alternatives of designing and testing of asphaltic mixtures that 
required to be succeed, and take a deviation that may be occur, and the direct or 
indirect  effect of that deviation on roads construction costs . The results show 
that the discount ratio more than 10% is very effective and make 34%of the 35 
mixes samples that taken. While, the discount ratio more than 5% leading to 46% 
of the samples taken. Accordingly, this research work recommended using the 
5% discount ratio as a deviation criteria and it is essential to do an appropriate 
steps behind it such as adjustment of mixing proportion or increase working 
inducement in case where there is no discount. 


