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  الخالصة 
اليخفى على الجميع ان موضوع الخدمات بقطاعاتها المختلفة وخالل الفترة االخيرة 

كل الواجبة الحل والنقاش، ولكون ان هذه المسالة متداخلة طرحت نفسها وبقوة كواحدة من المشا
 المفاصل وذات مساس مباشر بالحياة اليومية للمواطن ظهرت حاجة ملحة لتحديد نقاط الضعف

لالهمية الكبيرة لقطاع الطرق كونه احد الوجوه  طبيعة التنفيذ واالداء للجهات العاملة وبالنظرفي 
لكرخ والرصافة في االونة مدينة بغداد ولجانبي ا هشهدتلما و   الرئيسية للمنظر العام للعاصمة

رافق ذلك الكثير من مشاريع حيث من حمالت التطوير للشوارع واالزقة والمحالت االخيرة 
االكساء للمناطق المذكورة ومن خالل مراقبة المواد المستخدمة واداء عمل الكوادر المنفذة تم 

ولغرض الفهم الصحيح لهذه  . فشل لبعض الشوارع واالزقةتشخيص عدد من حاالت االخفاق وال
بناءاً على االطالع هذا البحث الميداني الحاالت والتشخيص الدقيق لمسبباتها ونتائجها تم اعداد 

وتحديد نقاط الفشل وتكرار  الفحوصات المختبرية لمواد الخلطات االسفلتية المكثف لنتائج
ر والمعدلة لعام المواصفات العامة للطرق والجسو( ياسيةالق العراقية االنحراف عن المواصفة

حيث تم من خالل .وكذلك مراقبة االداء التشغيلي للطرق والشوارع التي شملتها الدراسة  )2003
ذلك اجراء مقارنة بين االنحراف في الفحص المختبري لطريق معين وواقع حال واداء نفس 

الخلطة االسفلتية ركام  بتدرج ( ن االنحرافات الخاصةالطريق بعد مدة من الزمن وتم االستنتاج ا
تعتبر من االنحرافات المؤثرة ) ت ودرجة الحدل وسمك طبقة االكساءونسبة الزفت وقوة الثبا

ومنها القيام  اتخاذ االجراءات المناسبة لتالفي هذه االخفاقات مما يتطلب معه والشائعة التكرار
يناسب استخدام الطبقة المقصودة اضافة الى استخدام مواد بعداد معادالت الخلط الصحيحة وبما 

 يح للسمك المطلوب والحدل الصحيحاولية ناجحة بالفحوصات المختبرية وضمان التنفيذ الصح
  .وبشكل يلبي الطموحوبالتالي النهوض بنوعية واداء الطريق المنفذ 

Most Distresses Causes in Flexible Pavement For Baghdad 
Streets At Last Years 

 
Abstract 

It is clearly evident that the service sector, especially recently, requiring 
discussion and solution. Because this section involves the daily life of the citizen 
and is complex in nature and requires urgent consideration to determine points of 
weakness during implementation stage in Baghdad city (both sides). Road and 
highway are vital in Baghdad where roads maintenance having a great significance. 
Through observation of materials used and the performance of working standard 
involved, it has become operant where failure can be visible. This paper reflects 
evidence through observation of laboratory tests of asphalt mixtures and their 
failure and the repeat of divergence from. General specification for road and 
bridge. Department of planning and studies 2003, revised edition 2003. It also, 
covers operational performance of road and streets covered by this study by 
comparison of deviations between laboratory tests results for these roads and 
streets and actual performance after certain period of time. The conclusion shows 
special divergence (through aggregate graduation of asphalt mixture, bitumen 
percentage, marshal stability, degree of compaction and asphalt layer thickness). 
These divergences are effective and commonly repeated which require certain 
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action to a void failure by doing job mix formula according to the required 
specification for the used layer course in addition to used the raw material that 
successful in laboratory tests with the implementation with the correct steps that 
giving the correct depth of layers. Consequently, better performance standards can 
be achieved. 
Keywords: asphalt mixture, marshal stability, asphalt overlay, asphalt paving 

maintenance. 
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