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  حمد محمد عامر محمد العجمى  اســم الباحـث
دراسة مقارنة ألساليب تحسين خواص التربة ألغراض   عـنـوان البحث

  الطرق حالة دراسة على التربة بدولة الكويت
  المنصورة  جـامـعــــة
  الهندسة  كـلـيـــــة
  هندسة األشغال العامة  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  : الدراسة بصفة أساسية لتحقيق األهداف اآلتية تهدف
  .تحديد النسبة المثلى من كل مادة مثبتة والتى تحقق أعلى فائدة .١
التربة فى وجود وعدم وجود المثبتات دراسة خصائص إجهاد وإنفعال  .٢

 .المختلفة

التفدير الكمى لفوائد تثبيت التربة مع كل نوع من أنواع المثبتات  .٣
 .المستخدمة فى الدراسة

تقدير التكلفة االقتصادية لقطاع الرصف المثبت وتقييم ذلك بالمقارنة مع  .٤
  .القطاع غير المثبت

  منهج الدراسة
د المختلفة اولمقارنة بين أنواع المسة معملية لاستخدم الباحث درا

لنظام الرصف مع دراسة حالة ) طبقة التأسيس(المستخدمة فى تثبيت التربة 
  .على نوعين من أنواع التربة بدولة الكويت
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يتكون البحث من ست أبواب ، فى الباب األول يحتوى على مقدمة 
ب الثانى أما البا. والهدف من البحث ومحتويات كل باب من أبواب الرسالة

يحتوى على عرض شامل لموضوع تثبيت التربة من حيث تعريفه والمواد 
أما الباب الثالث يتناول . المختلفة التى ظهرت واستخدمت فى هذا الغرض

البرنامج المعملى للبحث والذى يشمل خصائص ومواصفات المواد 
، الباب المستخدمة مثل أنواع التربة المستخدمة والمثبتات التى تضمنها البحث

الرابع يشتمل على مناقشة وتحليل نتائج االختبارات والتجارب التى أجريت 
كذلك المقارنة بين تلك النتائج للوصول إلى المحتوى المثالى لكل مثبت 

أما الباب الخامس . للحصول على أعلى قيم من معامالت متانة وقوة التربة
تقدير الكمى لفوائد فيتضمن شرح وتحليل لطريقة جديدة مبتكرة لكيفية ال

المثبتات المختلفة وكذلك تحديد األولويات واالعتبارات التى يحددها المصمم 
أما الباب . الختيار بديل تثبيت التربة ألى نظام رصف تبعا ألولويات معينة

السادس فيحتوى على ملخص عام للبحث وكذلك أهم االستنتاجات 
  .الدراسات المستقبليةوالتوصيات التى يمكن أخذها فى االعتبار فى 

  استنتاجات الدراسة
احتوى البحث على نتائج دراسة معملية للمقارنة بين أنواع المواد 

لنظام الرصف مع ) طبقة التأسيس(المختلفة المستخدمة فى تثبيت التربة 
وقد تم اختيار ستة . دراسة حالة على نوعين من أنواع التربة بدولة الكويت

والجير % ١٣ إلى ٥ا األسمنت بنسب تتراوح بين مجموعة من المثبتات منه
مع % ٧و % ٥وخليط من األسمنت بنسبة  % ٩ و٧ و ٥ و ٣بنسب 

% ٧وكذلك خليط من الجير بنسبة % ٠,٧ حتى ٠,١األلياف الصناعية بنسب 
كما تم استخدام نسب مختلفة % . ٠,٧ حتى ٠,١واأللياف الصناعية بنسب 
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من الجير % ٧مع % ٢٠ إلى ١٠ين من الرماد المتطاير بنسب تنحصر ب
جير  مع % ٧إلى %) ٣ : ١(وأيضا تم إضافة نسب مختلفة من األسمنت 

رماد متطاير وقد تمت دراسة المحتوى األمثل الذى يؤدى إلى % ١٥
ثم تم عمل تقدير كمى . الوصول إلى أعلى معامالت المتانة للتربة المثبتة

رصف أو النقص فى السمك لفوائد التثبيت بداللة الزيادة فى عمر ال
ويمكن استخدام هذا األسلوب أثناء التصميم لمنح المصمم بدائل . التصميمى

كما اشتمل . مختلفة للتصميم وكذلك كيفية تقييمها وتحديد أولويات التصميم
البحث أيضا على مثال تطبيقى لتوضيح وشرح خطوات طريقة التقدير الكمى 

  .تقييم االقتصادى للبدائللفوائد التثبيت بما فيها طريقة ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


