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ABSTRACT 
Generally, there is an increase in traffic volumes and trucks sizes and 

weights all over the world, especially in the last decade which contributed to 
the early deterioration of road networks. To know the size of the excessive axle 
loads and tire pressure of truck traffic on the Libyan coastal highway, axle 
weight and tire pressure surveys were performed in two locations near the city 
of Al-Khums according to Road Note 40 TRRL procedure. The excess 
percentages in axle weights are: the single axles are 208% over the standard 
loads, and 153% over the legal loads and the tandem axle loads are 288% over 
the standard loads, and 187% over the legal loads, whereas the tri-deme axle 
loads are 110% over the standard loads, and 50% over the legal loads. The 
excess percentages in tire pressures are 157% over the standard value of 70 psi, 
and 80% over the legal value of 100 psi. The calculated average real truck 
damage factor is 28, and it could be reduced to 4.25 if the truck overloading is 
controlled. 

  الملخص
ــادة فــي األ صــورة عامــة، ــة هنــاك ز ــذلك أحجــام وأوزان  (Traffic volumes)حجــام المرور و

ــات النقــل (الشــاحنات) فــي معظــم دول العــالم وخاصــة فــي العقــد األ خیــر والــذ بــدوره ســاهم فــي مر
ـات النقـل. ولمعرفـة اإل ط الحموالت الزائدة لمر ستوجب ض ات الطرق مما  ر لش ار الم حجـم نه

ــادة فــي األ ــة وضــغط اإلالز ــالطر الســاحلي قطــاع (طــرابلسحمــال المحور ــات النقــل  -طــار لمر
ـــة وضـــغط اإلإمصـــراته) تـــم  طـــار فـــي مـــوقعین یتوســـطان هـــذا القطـــاع جـــراء مســـح لألحمـــال المحور
ة دلیل مسح األ مدخل مسالتھ) –(بوابة كعام  الـدول قرب مدینة الخمس وف منهج حمـال المحورـة 

ة الن األحمـال المحورـة  .(Road Note 40 TRRL)ام انـات المجمعـة ومقارنتهـا  مـن خـالل تحلیـل الب
ة تبین  ة والقانون اس ـة تصـل ن الزادة في األأالق األحمـال  %208لـى إحمـال المحورـة الفرد مقارنـة 

ة و اســ ــة، %153الق األحمــال القانون ــة بینمــا وصـــلت الزــادة لألحمــال المحورــة  مقارنــة  لـــى إالثنائ
ة و 288% اســ األحمــال الق ــة، %187مقارنــة  األحمــال القانون ــة أ مقارنــة  ة للمحــاور الثالث النســ مــا 

ة  %110لـى إفقـد وصـلت الزـادة فـي حمـل المحـور  اسـ األحمـال الق األحمـال % 50ومقارنـة  مقارنـة 
ـــادة فـــي ضـــغط اإل ـــة. أمـــا الز مـــة  %80لـــى إطـــار وصـــلت القانون الق ـــة مقارنـــة   .(psi 100)القانون

ــادة فــي ضــغط اإل ة %157لــى إطــار ووصــلت الز اســ مــة الق الق . وخالصــة هــذا (psi 70) مقارنــة 
ــــات النقــــلمالمســــح أن متوســــط  ــــع مر ط  .28 هــــو عامــــل الضــــرر الفعلــــي لجم وفــــي حالــــة تــــم ضــــ

ات النقل ف   .4.25إلى ن متوسط معامل الضرر ینخفض إالحموالت الزائدة لمر
ةالكلمات  ة النقل الضررمعامل  ؛طارضغط اإل ؛حمل المحور :المفتاح حمل المحور  ؛لمر

افْي.   المفرد الم
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  المقدمة
م وتنفید الطرق،إ ات تصم ة، وشر وم قـة إتحتـاج  دارات الطرق الح ـة ودق لـى معلومـات واقع

ـــات النقـــل وتوزـــع األ ـــة مر ـــات النقـــل،حورـــة وضـــغط اإلحمـــال المعـــن حجـــم حر حتـــى  طـــار لمر
ن هذه المؤسسات مـن التنبـؤ بتوزـع وحجـم األ مي للطـرق،حمـال المتتم  حورـة خـالل العمـر التصـم

ة لتـدهور و  سـ ـأن مـن أهـم العوامـل الرئ ـار الرصـف همـا األإ علما  حمـال المحورـة الزائـدة وضـغط نه
قـة عـن توزـع األ]1[ طاراإل ـة والدق ة المعلومـات الواقع م الطـرق حمـال المحورـة فـي تصـ.إن أهم م
ة الطـرق القائمـة،ال ة المعتمـدة ومعمـول بهـا فـي معظـم  واضـحة جـداً  جدیدة أو تقو مـن خـالل الفرضـ
ـــة المعتبـــرة،ال ة الدول ســـبب الحمـــل  هیئـــات الهندســـ صـــیب الرصـــف  وهـــي أن درجـــة الضـــرر الـــذ 

عة لحمل المحور ة توضح قانون ا]، 2[ المحور یتناسب مع القوة الرا عة:والمعادلة التال   لقوة الرا
افئ لحمل المحور = (حمل المحور الفعلي/ حمل المحور  اسي)المعامل الم   )1(      ......... .  4الق

  هداف الدراسةأ
ــالطر الســاحلي قطــاع الهــدف العــام مــن هــذه الدراســة هــو معرفــة األ قــة  ــة والدق حمــال الواقع

عــام  ــة  ــاإعــادة تأهیلــه. بإ مــدخل مســالته)  لغــرض  –(بوا ــة الموضــحة فــي دلیــل مســح ت ع المنهج
اسـتخدام المـوازن المحمولـةاأل ـة  الـدول النام . هـذه )Road note 40 TRRL( ]3[ حمـال المحورـة 

ة توضح الخطو اإل مسـح األالمنهج ـام  ـة للق ق ة مـن النـواحي النظرـة والتطب حمـال المحورـة رشاد
ـــة فـــي هـــذا  انـــات وفـــ االصـــول المهن حمـــال ح األالمجـــال. تضـــمنت دراســـة مســـوعـــرض وتحلیـــل الب

ة وهي:طار المحورة وضغط اإل س   عن خمسة نشاطات رئ
ات إجراء مسح األ .1  طار.حمال المحورة وضغط اإلمتطل
ار مواقع إجراء مسح األإ .2  طار.حمال المحورة وضغط اإلخت
ات األ .3 ة عن مسح األإجراء التدر  طار.حمال المحورة وضغط اإلول
 طار.میداني لألحمال المحورة وضغط اإلإجراء المسح ال .4
 عرض وتحلیل النتائج. .5

ات إجراء مسح األ ة وضغط االطارحمال الممتطل  حور
ة:  شر   أوال: العناصر ال
ة نقل الى موقع الوزن  .1 ع مر ل را ه   عناصر شرطة مرور یتولون توج
ــاس وتســجیل وزن المحــاور وضــغط اإل .2 ــة طــار والمســافة بــین المهندســین یتولــون ق محــاور الثنائ

ة ونوع الحمولة.  والثالث
ا: المعدات واأل   دوات:ثان

  میـــزان الســـلكي محمـــول نـــوع  2عـــدد(WWSRF) ـــة الصـــنع إ الطال ل مـــا  عـــاد  ،)1(شـــ وأ
ــم، 750x 561مســاحة ســطح الــوزن لكــل میــزان  تمیــز مل ــة، و ســهولة النقــل والمناول  المیــزان 

ــل منهمــا مطلــع ومنحــدر لتســهیل صــع وجــد مــع  تســبب فــي الود العجــالت ونزولهــا بــدون و
ل ضــرر المیـــزان  الشـــ وجــد مـــع المـــوازن جهــاز  ،)1(مــا  لكترونـــي محفــو فـــي شـــنطة إو

ة النقل. عطي نتیجة وزن المحاور لمر  لحمایته 
 اس ضغط اإلج ل طار هاز لق الش  ).2(ما 
 .ة ة والثالث اس المسافة بین المحاور الثنائ  شرط لق
 .سترات عاكسة 
 انات.ج  داول لتسجیل الب
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انات في اإل 1الجدول    تجاه إلى الشرق : عینة من نتائج رصد الب

   

انة الطر الساحلي ة مسالته  مشروع ص عام )              (( -(بوا ة  ة وضغط االطارالشرق))            دراسة مسح األ إلىبوا  حمال المحور

ة وضغط اإلمنفذ العمل/  فر مسح األ ة لبدة  طار             الموقع: محطة وقود اإلحمال المحور خ            شارة الضوئ   2019/ 9/  17: التار

 المالحطات
ضغط 

  )barطار(اإل
المسافة بین 
  المحاور(متر)

  نوع الحمولة
جم)   وزن المحور (

  نوع توزع المحاور
 1 2 3 4 5 6  7  المجموع

     فارغة   10.4  
1.2 

    11330           5610 5720 

                   فارغة  1.38 8  
1.22+2.22 

10 1.36 33496 6250 6640 4850 4590 4920 6246

                   خردة 1.42 10.2  
1.2+22 

    49510       15910 17970 9370 6260 

     فارغة 1.38 10  
1.22+2.22 

  1.39 27230   4250 4640 3750 4320 4720 5550 

                   ترال 1.37 8  
1.22+22 

8 1.48 27080     5120 5190 4890 5560 6320 

                   فارغة 1.36 10  
1.22+2.2 

    16570     3290 2980 1490 3590 5220 

خزان 
 االسمنت

 فارغ

8.8  1.37 

 خزان اسمنت
   

               

1.22+222 
10 1.4               

  1.42 30800   5210 4080 4790 5170 5730 5820 



حوث مجلة ةالهند ال ا - طرابلس  جامعة( س  22          2021 مارس        (31) العدد      )لیب

  

انات في اإل :2جدول ال   تجاه الى الغربعینة من نتائج رصد الب
انة الطر الساحلي ة مسالته  مشروع ص عام )              (( -(بوا ة   طارحمال المحورة وضغط اإلسة مسح األالغرب))            درا إلىبوا

ة              التارخ: منفذ العمل/  فر مسح االحمال المحورة وضغط اإل   2019/  9/  16طار             الموقع: مصحة شفاء المدینة للخدمات الطب

 المالحطات
 ضغط االطار

)(bar  
المسافة بین 

  (متر) المحاور
نوع 
  الحمولة

نوع توزع   جم)وزن المحور (
 1 2 3 4 5 6  7  المجموع  المحاور

طار اإل
مامي األ

 مفشوش

10.2     

 سمنتأ
                  

1.2 
    20370           14820 5550 

  
                   رمل 1.4 11.7

1.22+2.22 
11.2 1.4 76200   12830 12720 13040 14610 15180 7820 

  
                   فارغة 1.42 8.4

1.21 
    13600         3500 4500 5600 

  
مواد  1.38 9.6

 تنظیف
                  

1.22 
 10   28520         8420 13170 6930 

  
9.8 1.9 

    فارغة
               

1.1.22+2.22 12.2 1.38               
  1.41 33450 4580 4980 4070 4160 4420 6390 4850 

  
                   سماد 1.86 8.6

1.1.22 
9.8 1.38 51840       15470 16180 11230 8960 

  
ة 1.41 9.4                    قرنیل

1.2+22 
10    47500       12620 12810 14770 7300 

عة معادلة  استخدام قانون القوة (EALF)من هذه النتائج تم حساب معامل حمل المحور اسي  )1(الرا طن وحمل  8.2على أساس حمل المحور المفرد الق
اسي  اسي  14.8المحور الثنائي الق ة نقل تم وزنها  ،طن 21.5طن وحمل المحور الثالثي الق  )3،4(الجداول  ،T)(ومن ذلك تم حساب معامل الضرر لكل مر

ق ات و ات موجودتوضح عینات من هذه الحسا   .]6[ة في المرجع ة الحسا
  



حوث مجلة ةالهند ال ا - طرابلس  جامعة( س  23          2021 مارس        (31) العدد      )لیب

ة في اإل  :3جدول ال   الشرق  إلىتجاه عینة من نتائج حساب الوزن الكلي ومعامل الضرر لكل مر

انة الطر الساحلي ة مسالته  مشروع ص عام )              (( -(بوا ة   حمال المحورة وضغط االطارالشرق))            دراسة مسح األ إلىبوا

ة لبدة              التارخ: حمال المحورة وضغط االطار             الموقع: محطة وقود اإلسح األمنفذ العمل/  فر م   2019/  9/  17شارة الضوئ

 المالحطات
ضغط 

  )(barاالطار
المسافة بین 
  المحاور(متر)

نوع 
  الحمولة

جم)   وزن المحور (
  نوع توزع المحاور

 1 2 3 4 5 6  7  المجموع

  
     0.6158 فارغة 1.38 10.2

  
0.181493737 0.05829 0.12556158 0.250425 

1.22+2.22 
11 1.37 28180 4630 5030 3980 4250 4560 5730 

  
     49.467 شعیر 1.38 11

  
16.48100514 11.6667 20.18418477 1.13471 

1.22+2.22 
11.2 1.42 84520 16550 13270 14970 15480 15890 8360 

  
 1.050305 20.99393412 20.4739 29.28877645     71.807 شعیر 1.38 11.2

1.22+2.22 
12.4  1.42 91540   18040 16390 17230 15640 16040 8200 

  
 0.746861 1.932568354 1.92421 3.775287676     8.3789 أرز 1.36 11.4

1.22+2.22 
10 1.39 55150   10520 10110 9540 8930 8520 7530 

  
10 1.9 

 0.111441 1.0199 0.198600765 0.0936 0.129017202  1.5525 فارغة
1.1.22+2.22 10.4 1.38 

  1.28 36050 4400 4470 4480 4780 5100 8140 4680 

  
9 1.9 

 0.077227 0.44079 0.124992463 0.0474 0.082007555  0.7724 فارغة
1.1.22+2.22   1.39 

  1.31 31370 4000 3920 3780 4230 4570 6600 4270 

  
10 1.88 

 0.107679 0.60037 0.097965799 0.0399 0.063519693  0.9094 فارغة
1.1.22+2.22 11 1.38 

11.4 1.35 31100 3470 3960 3620 4910 3370 7130 4640 
  

   



حوث مجلة ةالهند ال ا - طرابلس  جامعة( س  24          2021 مارس        (31) العدد      )لیب

  

ة في اإل  :4جدول ال   الغرب إلىتجاه عینة من نتائج حساب الوزن الكلي ومعامل الضرر لكل مر
ة مسالته  انة الطر الساحلي(بوا عام )              (( -مشروع ص ة   حمال المحورة وضغط االطارالغرب))            دراسة مسح األ إلىبوا

ة              التارخ: حمال المحورة وضغط االمنفذ العمل/  فر مسح األ   2019/  9/  16طار             الموقع: مصحة شفاء المدینة للخدمات الطب

 المالحطات
ضغط 

  bar)االطار(
المسافة بین 
  المحاور(متر)

نوع 
  الحمولة

جم)   نوع توزع المحاور  وزن المحور (
 1 2 3 4 5 6  7  المجموع

  
 1.10781 32.65761409 95.1792 91.46960173     220.41 رخام 1.36 12.2

1.22+2.22 
11.6 1.37 114760   23870 21900 25300 17540 17840 8310 

  
 1.75276 33.40234162 70.6077 66.79212176     172.55 رخام 1.33 12.4

1.22+2.22 
12.2 1.35 110690   21170 21140 23480 17850 17730 9320 

  
ك 1.35 11.8  1.451 90.59344336 65.0087 213.2999441     370.35 سیرام

1.22+2.22 
12.4 1.35 134110   27390 29170 23000 22840 22820 8890 

  
ك 1.34 11.2  1.38681 83.13703984 66.2613 225.7836752     376.57 سیرام

1.22+2.22 
11.4 1.34 133960   28370 29000 23110 21880 22810 8790 

  
ك 1.34 10.8  1.41863 86.766784 64.8957 220.6333737     373.71 سیرام

1.22+2.22 
12.2 1.35 134040   27880 29160 22990 22360 22810 8840 

  
 1.0503 32.28995533 26.4543 36.79114204  96.586 رمل 1.39 10

1.22+2.22 
10.6 1.4 98300   17520 18930 18370 17370 17910 8200 

  
9.8 1.9 

 0.12854 0.38731 0.112954175 0.0637 0.174094362  0.8666 فارغة
1.1.22+2.22 12.2 1.38 

  1.41 33450 4580 4980 4070 4160 4420 6390 4850 
  

 



حوث مجلة ةالهند ال ا - طرابلس  جامعة( س  25          2021 مارس        (31) العدد      )لیب

ــــة وضــــغط اإل ــــة لألحمــــال المحور ــــات النقــــل. توضــــحفــــي ضــــوء نتــــائج الدراســــات الحقل  طــــار لمر
ة. )7 ،5،6(الجداول  ة والقانون اس م الق الق   مجال التغیر في النتائج مقارنة 

مــا  )5(الجدول یوضح  ة.  اســ ــة والق األوزان القانون ات النقل ومقارنتها  مجال التغیر في أوزان مر
ل حــوالي أیوضــح هــذا الجــدول  ك تشــ ــات النقــل التــي تنقــل الرمــل والطــین والرخــام والســیرام ضــًا أن مر

صـــیب مـــن أعـــد 34% ـــات النقـــل وتتحمـــل النصـــیب االكبـــر فـــي الحمـــوالت الزائـــدة والضـــرر الـــذ  اد مر
  الرصف.
ةأوزان مختلف أومتوسط  مد :5جدولال اس ة والق األوزان القانون ات النقل مقارنة   نواع مر

ة   نوع المر
عدد 
ات   المر

ة (طن) الوزن القانوني   وزن المر
اسي (طن)  (طن)   الوزن الق

  المتوسط  أقصي وزن   وزن أقل 
1.2  34  4.140  25.500  13.570  16  13.6  

1.21  13  9.820  32.740  19.820  22  19.1  
1.22  17  14.080  40.410  24.770  26  20.3  

1.1.22  8  20.650  52.240  40.585  32  25.8  
22+1.2  23  17.250  68.700  34.673  36  28.4  
2.2+1.2  6* 15.170  59.360  39.648  36  29.8  
111+1.2  15  15.200  53.520  33.570  34  30.1  
221+1.2  1  41.060  41.060  41.060  42  33.9  
222+1.2  4  20.380  67.160  44.213  46  35.1  
2.22+1.2  6*  20.830  67.240  35.292  46  36.5  

22+1.21  1  16.600  16.600  16.600  42  33.9  
22+1.22  3  27.080  44.210  37.924  46  35.1  
2.2+1.22  3  16.570  18.460  17.803  46  36.6  
222+1.22  3  30.800  46.630  36.337  56  41.8  
2.22+1.22  55*  24.090  134.110  75.630  56  43.1  
2.22+1.1.22  4  31.110  36.050  32.993  62  48.7  

ك  (*) نوع الحمولة رمل, أو طین, أو زلط, أو رخام, أو سیرام

ة مجــــال التغیــــر فــــي أوزان المحــــا )6(الجــــدول یوضــــح  اســــ ــــة والق ور ومقارنتهــــا مــــع األوزان القانون
اســي للمحــور المفــرد %208لى إللمحاور حیث تصل الزادة في المحور المفرد  الحمل الق   %157و مقارنة 

الحمــل القــانوني، اســي للمحــور  %288لــى إوتصــل الزــادة فــي المحــور الثنــائي  مقارنــة  ــالوزن الق مقارنــة 
 %110بینمــا تصــل الزــادة فــي المحــور الثالثــي الــى  المحور الثنائي القانوني،نة بوزن مقار  %187الثنائي و

اسي للمحور الثالثي و الوزن الق   .الوزن القانوني للمحور الثالثي مقارنة %50مقارنة 
ةأوزان مختلف أومتوسط  مد :6 جدولال اس ة والق األوزان القانون   نواع المحاور ومقارنة 

  نوع المحور
الوزن القانوني   (طن) وزن المحور

  اللیبي (طن)
الوزن القانوني في 
  معظم الدول (طن)

اسي  الوزن الق
  المتوسط  أقصي وزن   أقل وزن   (طن)

  8.2  10  10  10.215  25.300  2.250  طارزوجي اإل –مفرد 
  14.8  18  20  22.737  57.370  5.080  طارزوجي اإل –ثنائي 
  21.5  24  30  24.428  45.330  10.870  طارزوجي اإل –ثالثي 

م ضــغط اإل )7(الجدول یوضح ــات النقــل یتــراوح مــن أن مجــال التغیــر فــي قــ لــى إ (psi 60)طــار لمر
(180 psi)،  انــات المجمعــة مــة المتوســطة للب ــادة فــي ضــغط اإل. (psi 141)والق لــى إطــار وصــلت أمــا الز

ــة  80% مــة القانون الق مــة  %157لــى إطــار . ووصــلت الزــادة فــي ضــغط اإل(psi 100)مقارنــة  الق مقارنــة 
ة اس   . (psi 70)الق

 



حوث مجلة ةالهند ال ا - طرابلس  جامعة( س  26          2021 مارس        (31) العدد      )لیب

ات النقلومتوسط ضغط اإل مد :7جدول ال   طار لمر
مة مة  أقل ق مة المتوسطة  أعلى ق ة  الق اس مة الق ة الق مة القانون  الق

psi  psi  psi  psi psi 

58.02  179.85  141.12  70  100  

ات النقلحساب    متوسط معامل الضرر لمر
مـــة المتوســـطة لمعامـــل الضـــررنتـــائج ح ـــات النقـــل ]7[ ســـاب الق T) لمر ـــة  ( ـــ المعادل فـــي  )2(وف

ــة مســالته اإل انــت  –تجــاه الــى الشــرق (بوا عــام)  ــة  ــات  ،13بوا مــة المتوســطة لمعامــل الضــرر لمر والق
T)النقل  عــام إفي االتجاه  ( ــة  انــت  –لــى الغــرب (بوا ــة مســالته)  مــة  ،43بوا معامــل الضــرر ومتوســط ق

انت ات النقل في االتجاهین  ة من نتیجــة  الدراســة  ،28 لمر جرــت فــي مدینــة أُ التــي  ]8[وهذه النتائج قر
ان متوسط معامل  ات النقل في منطقة بنغاز البنغاز حیث    .19ضرر لمر

	 ∑ 	 	
∑

             )2 (  

 ن:أحیث 
ات النقل. 	 ع مر   متوسط معامل الضرر لجم

ة النقل نوع    .iمتوسط معامل الضرر لمر
ة النقل نوع     .iعدد مر

ــل نــوع ومقارنــة بــین متوســط معامــل  )8(الجــدول یوضــح  ــات النقــل التــي تــم وزنهــا مــن  أعــداد مر
اســـي لكـــل نـــوع،الضـــرر الفعلـــي ومعامـــل  ـــة لـــى أســـاس األوع الضـــرر القـــانوني والق حمـــال المحورـــة القانون

ة الموضحة في الجدول  اس   ).6(والق
ات النقلألمختلف  ىمقارنة بین معامل الضرر القانوني والفعل :8 جدولال   نواع مر

ة ات  نوع المر   عدد المر
ات النقل حسب حالة الحمولةأعامل الضرر لمختلف م   نواع مر

وف القانوني 
  اللیبي

معظم  وف قانون 
  دول العالم

وف الحمولة 
ة   الفعل

مشترك بین 
  القانوني والفعلي

1.2  34  2.4   2.4  5.0  2.4  
1.21  13  3.53  2.4  2.3  2.3  
1.22  17  3.53  2.4  5.464  2.4  

1.1.22  8  3.73  2.6  14.767  2.6  
22+1.2  23  5.73  4.6  16.175  4.6  
2.2+1.2  6  6.8  6.8  26.518  6.8  
111+1.2  15  5.73  3,9  5.621  3.9  
221+1.2  1  6.19  3.9  3.471**  3.471  
222+1.2  4  6.19  3.9  15.758  3.9  
2.22+1.2  6  7.93  6.8  14.221  6.8  

22+1.21  1  6.87  4.6  0.291**  0.291  
22+1.22  3  6.86  4.6  **3.544  3.544  
2.2+1.22  3  7.93  6.8  0.298*  0.298  
222+1.22  3  6.19  3.9  1.592**  1.592  
2.22+1.22  55  9.1  6.8  78.0  6.8  
2.22+1.1.22  4  9.3  7.0  1.0 **  1.0  

  4.25  28  4.55  5.95  196  متوسط معامل الضرر

  حمولة مركبة النقل أقل من الحمولة القانونية أو مركبة النقل فارغة )*(*

  



حوث مجلة ةالهند ال ا - طرابلس  جامعة( س  27          2021 مارس        (31) العدد      )لیب

ن  )8(من الجدول    :ستنتاج اآلتيإم
  ــة وفــ القــانون حمولــة قانون ــات النقــل محملــة  ــع مر ــون متوســط معامــل  فــي حالــة جم اللیبــي 

ة النقل    5.95الضرر لمر
  ــون متوســط ــة وفــ قــانون معظــم دول العــالم  حمولــة قانون ات النقل محملة  ع مر في حالة جم

ة النقل    4.55معامل الضرر لمر
   ات النقل التي بها حموالت زائدة (معامــل الضــرر إ في حالة ار مر كبــر مــن معامــل الضــرر أعت

ــات النقــل الفارغــة القــانون حســب لهــا معامــل الضــرر القــانوني ومر ــة و حمولــة قانون ي) محملــة 
ــة (معامــل الضــرر أقــل مــن معامــل الضــرر القــانوني) أوالتــي بهــا حمولــة  قــل مــن الحمولــة القانون

و    4.25النقل  اتعامل الضرر لمرممتوسط  ن حسب لها معامل الضرر الفعلي 
  ة النقل عتبرنا الحموالت إ في حالة ون متوسط عامل الضرر لمر ات  ع المر ة لجم   28الفعل

ات النقل  ض متوسط معامل الضرر لمر ن تخف م ه  مــة تتــراوح مــن إعل ى   4.0لى ق ط  6.0ال ضــ
ات النقل، مــة متوســط تخاد قــرار بتبنــي أحــد األإوعلى الجهة المسئولة  حموالت مر ــة لتحدیــد ق ســالیب التال

ات النقل:عامل الضرر لم   ر
  ط حموالت مر ،إخالل إما من  ات النقل على الطر الساحلي،ض  قامــة محطــات وزن علــى الطرــ

ـــة إو مــن خــالل أ حرــة ومصـــانع ومحــاجر مــواد البنــاء تطبیــ الحمــوالت القانون لــزام المنافــد البرــة وال
ات النقل عند خروجها مــن مواقعهــا. فــي هــذه الحالــة یــتم  مــةإلمر متوســطة لمعامــل الضــرر  ســتخدام ق

ات النقل  .6.0وال تزد عن  4.0ال تقل عن  لمر
 قــة لحــدود األتغییر حــدود األ ــة للمحــاور لتكــون مطا ــة فــي معظــم دول العــالم حمــال القانون حمــال القانون

ات النقل تتراوح من إ و  مة متوسطة لمعامل ضرر مر   4.5الى  4.0ستخدام ق
 ط حمــوالت  فــي حالــة عــدم ــات النقــل،تطبیــ ضــ مــة معامــل  مر م الرصــف وفــ متوســط  ق یــتم تصــم

ات النقل   .28الضرر لمر
 الخالصة

ة وضــغط إعند  .1 قــات ذطــار عــالي ینــتج عــن إجتماع أحمال محورة عال الط ــة  لــك اجهــادات قــص عال
ة  ــة ممــا یكبــر مــن مقاومــة القــص للخلطــات الرصــف اإلأاالســفلت ة التقلید ضــرار أنــتج عــن ذلــك ســفلت

رة،الت قات اإل خدد الم اد سمك الط ازد زداد عم التخدد  ة وتكرار األو  حمال المحورة.سفلت
ــة المســئ .2 وم لــى تطبیــ دقیــ للقــوانین إتجهــت إ ولة عــن الطــرق فــي معظــم دول العــالم،المؤسســات الح

اهظـــة علـــى المخـــالفین وذلـــك ـــات النقـــل وفـــرض غرامـــات  ـــة وحمـــوالت مر ـــاألوزان المحور  المتعلقـــة 
ة الطرق من التدهور السرع.   للمحافظة على ش

ن تجنب حصول  .3 قــات اإلأم عــد إعــادة تأهیــل الرصــف بتقلیــل ســمك الط ــرة  ة ضرار التخــدد الم ســفلت
ــ  فضــل إعــن طر ة و ــة وســم قــة أســاس قو ط  ســمنت،مــادة األ ن تكــون معالجــة أســتخدام ط وضــ

ــ ــات النقــل فــي حــدود الحمولــة القانون ع الحدیــد والصــلب، مصــانع (مصــن ة مــن المصــدرحمــوالت مر
ــات النقــل تســتخدم  ســمنت، محــاجر الرمــل،األ والمنافــد البرــة) ومعظــم هــذه المصــادر بهــا مــوازن لمر

غـــض النظـــر  ـــة ومـــن الســـهل جـــداً ألتحدیـــد مقـــدار الحمولـــة  ـــة أو غیـــر قانون انـــت قانون علـــى هـــذه  ن 
الحموالت القانونإالجهات  ات النقل   ة.لزام مر
ات   التوص

ــات النقــل الإ  .1 مــة متوســطة لمعامــل الضــرر لمر عنــد ، 6.0وال تزــد عــن  4.0 تقــل عــن عتماد استخدام ق
ة ة ذات االحجام المرورة العال س م الرصف للطرق الرئ  .  تصم

ورة أعاله. .2 ات النقل بإحد الطرق المذ ط حموالت مر  ضرورة ض
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ــة إعتمــاد إ  .3 امــل إ ســتخدام تقن ر  مــادة االســمنت و/ او اإلعــادة تــدو ســفلت الرغــو عنــد عمــ الرصــف 
ة المرورة.إ  فة الحر ث  عادة تأهیل الطرق 

طــة اإلإ .4 ة تصــنیف اعتمــاد اســتخدام المــادة الرا قــات اإل (PG 76-10)ســفلت ة مــع فــي الط ــة إســفلت ان م
 ضافة مواد مقاومة للتشوه.إ

ــون متفــ تغییــر قــانون األ .5 ــة ل ــة فــي معظــم دول حمــال المحور مــع األحمــال المحورــة القانون ــة القانون
 العالم
  المراجع

عام  ]1[ ة  ة، "دراسة إعادة تأهیل الطر الساحلي قطاع (بوا تب الجامعة لالستشارات الهندس م
ة األ –  .2019شغال العامة مصراته، مدخل مدینة مسالته)، شر

، التقرر النهائي لدراسات  ]2[ حوث اكرام المالیز تب  انة للطر الساحلي قطاع عمال الأ م ص
 .2006مایو 6القره بوللي –راس جدیر 

[3] Transport and Rood Research laboratory (TRRL) Rood Note 40 A guide to the 
measurement of axle loads in developing countries using a portable axle weigh 
bridge transport and Road Research laboratory (TRRL) Department of transport U.K 
1978. 

م  ]4[ ا تصم سل یروجي لیب  .2010مساعدإ –طر الساحلي البدیل قطاع مصراته الیو

ة لإل ]5[ ة نورول التر م شر انة أ نشاءات والتجارة المساهمة (تقرر دراسات وتصام عمال الص
 .م2008 )القره بولليللطر الساحل قطاع الخمس 

[6] Abdelsalam M. Eljarm,”Axle Load Survey, A Case Study, Benghazi – Libya” 
Department of Civil Engineering, University of Benghazi, Libya, 1989. 

[7] RabiaChaudry, and Afsheen Bashir Memon, “Effect of Variation of Truck Factor on 
Pavement Performance in Pakistan”, Mehran University Journal of Engineering and 
Technology, volume 32, No. 1, January 2013. 

ا بین الواقع هد یونس اإلو دمحم الشتیو بن عمر  ]8[ ط الحموالت الزائدة في لیب درسي "ض
ة جامعة طرابلس حوث الهندس  م.2016، سبتمبر22العدد  والمستهدف" مجلة ال

 


	JER Cover+ Contents in Arabic (V. 31)-A
	JER-08-31

