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Abstract
Construction of pavements layers on subgrade with good to excellent properties is an essential 

objective as it reduces the thickness of these layers and lead to great reduction in construction cost. 
However, construction of highways on a poor subgrade soils is unavoidable in several cases due to 
limitations of highway route. Therefore, improvement of poor subgrade soils facilitates construction 
of economic and tight pavements. Several additives are available for this purpose. However, they 
are, mostly, costly and require huge production energy which increases environmental pollution. 
Therefore, this study proposes Nano magnesium oxide as a modern alternative. In this study, a soil 
from Baghdad city was selected and treated with different doses of the proposed additive to inves-
tigate their effects on the engineering properties of the selected soil. The study involved laboratory 
tests to compare between the properties of soil before and after treatment. California Bearing Ratio 
)CBR( test was adopted to determine CBR values and swelling ratios in untreated and treated soils to 
investigate the changes in soils’ properties and to determine the optimum dose. Afterward, potential 
of hydrogen and x-ray tests were performed to investigate the chemical reactions which contribute 
in improvement of subgrade soil properties. The results exhibited a significant improvement in soil 
properties. CBR value of soil treated with (0.75) % of the proposed additive was more than fifteen 
times of that for untreated soil. In addition, swelling ratio of soil treated with )0.75( % of the pro-
posed additive reduced to about )9( % of that determined for untreated soil; )0.75( % was considered 
to be the optimum dose. The chemical tests exhibited high increase in alkalinity of the treated soil. 
In addition, chemical tests revealed effective reactions produced magnesium silicate hydrate which 
formed strong bonds among the soil particles increases its toughness.
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اخلالصة 
يعد انشــاء طبقات التبليط اخلاصة بالطرق عىل تربة اســاس متينة امرا جوهريا حيث يســهم يف تقليل سمك تلك 
الطبقات و بالتايل يؤدي اىل ختفيض كبري يف كلفة  االنشاء. اال ان انشاء الطرق عىل ترب ضعيفة امر ال مفر منه يف احيان 
كثريةبسبب القيود التي يفرضها مسار الطريق. لذلك فان حتسني خواص الرتب الضعيفة يساعد كثريا يف انشاء تبليط 
متني و اقتصادي. لذلك تقرتح هذه الدراســة استخدام اوكسيد املغنيسيوم النانوي لتحسني خواص الرتبة املستخدمة 
يف اعامل اساس التبليط. يف الدراسة احلالية؛ تم انتخاب تربة من مدينة بغداد و تم معاجلتها باستخدام جرعات خمتلفة 
من اوكســيد املغنيســيوم النانوي لدراســة التغري احلاصل يف خواصها اهلندســية. و تضمنت الدراســة اجراء فحوص 
خمتربيــة للمقارنة بني خواص الرتبة قبل و بعد التحســني باملضاف. كان يف طليعة تلك الفحوص فحص نســبة حتمل 
كاليفورنيا و قياس قيمة االنتفاخ لتحديد التغري يف اخلواص اهلندسية و كذلك حتديد اجلرعة املثىل. بعد ذلك؛ تم اجراء 
فحص القوة اهليدروجينية و فحوص االشعة السينية لتبني التفاعالت الكيميائية التي اسهمت يف تغيري خواص الرتبة. 
بينت النتائج حتسنا ملحوظا يف خواص الرتبة حيث تضاعفت نسبة حتمل كاليفورنيا اكثر من مخسة عرش ضعفا مقارنة 
بقيمتهــا يف الرتبة االصليــة عند اضافة )%0.75( من املضاف و كذلك انخفضت نســبة االنتفــاخ اىل )9%( من تلك 
املســجلة يف الرتبــة االصلية عند اضافة نفس اجلرعة و التي عدت هي اجلرعة املثــىل. بينت الفحوص الكيميائية زيادة 
عاليــة يف قلوية الرتبة عنــد اضافة املضاف املقرتح اليها وكذلك بينت وجود تفاعــالت مؤثرة كونت مركب هيدرات 

سليكات املغنيسيوم التي شكلت روابط قوية بني جسيامت الرتبة زادت من متانتها.

الكلامت املفتاحية
طبقة ما حتت االساس، حتسني الرتبة،اوكسيد املغنيسيوم النانوي، نسبة حتمل كاليفورنيا، اجلرعة املثىل من املضاف.
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1. املقدمة
نمو  يف  تسهم  التي  التحتية  البنى  اهم  من  الطرق  تعد 
نقل  يف  الرئيسية  الوسيلة  كوهنا  ازدهارها  و  البلدان  اقتصاد 
 .  [1-3] النامية  الدول  والبضائع خصوصا يف  االشخاص 
وتعد منظومة طبقات التبليط من اهم عنارص الطريق كوهنا 
مسؤولة عن محل االمحال املرورية املتكررة من املركبات سيام 
ملتانة  وفقا  الطبقات  تلك  سمك  وخيتلف   .[4] منها  الثقيلة 
 .[5-8] الطبقات  تلك  عليها  تستقر  التي  االساس  طبقة 
)املوقعية(  املحلية  الرتبة  ما تكون طبقة االساس هي  وعادة 
كانت  فان  اخر.  اىل  موقع  املتانة من  وهي ختتلف من حيث 
بسمك  الطبقات  باقي  تصميم  أمكن  متينة  االساس  طبقة 
قليل نسيبا مما يقلل الكلفة بشكل مؤثر والعكس بالعكس. 
امر غري  متينة  تربة اساس  التبليط عىل  انشاء طبقات  و لكن 
خواص  يف  التحكم  يمكن  ال  حيث  كثرية  مواقع  يف  متاح 
الطريق  مسار  به  يمر  الذي  املوقع  قيود  بسبب  الرتبة  تلك 
[12-9]. ولضامن متانة تربة اساس التبليط يمكن استبدال 
تلك الرتبة بأخرى ذات خواص أفضل. ولكن هذا االجراء 
الطرق  مشاريع  حجم  ضخامة  بسبب  عميل  وغري  مكلف 
       .[13] املسار  هبا  يمر  التي  املناطق  واختالف  وامتدادها 
خواص  حتسني  وهو  اخر  بديل  طرح  يمكن  املشكلة  وحلل 
الرتبة املوقعية باملضافات [14, 15]. ويف هذا املجال؛ لطاملا 
واالسفلت  والنورة  )البورالندي(  السمنت  استخدام  تم 
مكلفة  التقليدية  البدائل  تلك  ولكن   .[16-19] السائل 
نسبيا من جهة وملوثة للبيئة من جهة اخرى حيث ان انتاجها 
يستهلك الكثري من الطاقة ويتسبب يف إطالق كميات كبرية 
من الغازات امللوثة للبيئة. وعليه فان اجياد بدائل اخرى يعد 
املدنية  اهلندسة  اعامل  يف  والطاقة  الكلفة  لتقليل  ملحا  مطلبا 
املستخدمة  املشاريع  أكرب  من  كوهنا  الطرق  مشاريع  سيام 
االخرية  السنوات  يف  انترشت  والطاقة.  االنشائية  للمواد 

ثورة يف استخدام تكنولوجيا النانو يف خمتلف جماالت اهلندسة 
[21,20]. وملواكبة تلك الثورة سيام يف العراق والعامل العريب 
النانوي  املغنيسيوم  اوكسيد  استخدام  الدراسة  هذه  تقرتح 
التبليط  اساس  اعامل  يف  الضعيفة  الرتبة  خواص  لتحسني 
بديال عن املضافات التقليدية. يف هذه الدراسة تم اختيار مادة 
نسبيا  كلفتها  النخفاض  وذلك  النانوي  املغنيسيوم  اوكسيد 
اىل  باإلضافة  التبليط.  اساس  تربة  خواص  حتسني  لغرض 
ذلك فان طرح بديل جديد يف هذا املجال يفتح بوابة للبحث 
العلمي قد تقود اىل نتائج استثنائية تغني العاملني يف صناعة 
بشكل  الدراسة  هذه  تبنت  التقليدية.  البدائل  عن  التبليط 
رئييس مقارنة خمتربية من خالل انتخاب تربة من حي الغدير 
يف مدينة بغداد وتم حتليل خصائصها الفيزيائية والكيميائية. 
)بدون  االصلية  للرتبة  النامذج  من  عدد  هتيئة  تم  ذلك؛  بعد 
معاجلة( وعدد اخر من النامذج تم خلطها مع جرعات خمتلفة 
من اوكسيد املغنيسيوم النانوي وتم معاجلتها يف وسط رطب 
املدة  عىل  باالعتامد  املعاجلة  مدة  اختيار  تم  يوما.   )28( ملدة 
بالسمنت  الرتبة  املعاجلة يف حال حتسني خواص  الشائعة يف 
)البورتالندي( والنورة والرماد وغريها حيث تعد هذه املدة 
 ,19  ,17  ,14  ,11  ,10  ,6] العملية  الناحية  مناسبة من 
25-22]. بعد ذلك؛ تم اجراء فحوص خمتربية عىل النامذج 
االصلية وتلك احلسنة باملضاف وتم اجراء مقارنة بني النتائج 
للرتبة  اهلندسية  اخلواص  يف  التغري  عىل  التعرف  لغرض 
الدراسة بشكل رئييس  اعتمدت هذه  املعاجلة.  بعد  االصلية 
حتسنا  النتائج  وبينت  كاليفورنيا.  حتمل  نسبة  فحص  عىل 
ملحوظا يف خواص الرتبة املنتخبة بعد املعاجلة. ولغرض تبني 
كيميائية  حتليالت  اجراء  تم  اخلواص؛  يف  التحسن  اسباب 
عىل  السينية  االشعة  وفحوص  اهليدروجينية  القوة  كفحص 
بني  تفاعل  وجود  وتبني  واملحسنة  االصلية  الرتبة  من  نامذج 

مكونات الرتبة االصلية واوكسيد املغنيسيوم النانوي.
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2. املواد املستخدمة
يف  الغدير  حي  من  منتخبة  تربة  من  كمية  جتهيز  تم 
التحسني  وبعد  قبل  عليها  الفحوص  إلجراء  بغداد  مدينة 
اجراء  وتم  النانوية.  املغنيسيوم  اوكسيد  مادة  باستخدام 
الرتبة  خواص  عىل  للتعرف  املختربية  الفحوص  من  عدد 
املستخدمة وكام مبني يف اجلدول )1(. باالعتامد عىل احلجم 
احلبيبي للرتبة وحدي السيولة واللدونة تبني ان الرتبة يمكن 
املؤسسة  لطريقة  وفقا   A-7-6 املجموعة  ضمن  تصنف  ان 
ما  إذا  ضعيفة  تربة  تعد  والتي  والنقل  للطرق  االمريكية 
استخدمت اساسا للتبليط بدون معاجلة [26]. ومن اجلدول 
السليكا  هو  املستخدمة  الرتبة  مركبات  قوام  ان  يتضح   )1(
يف  الرئيسية  املركبات  وهي   )Al2O3( وااللومينا   )SiO2(
القوة  قيمة  ان  اجلدول  يبني  وكذلك   .[27] الطني  تركيب 
قاعدية  انخفاض  عىل  يدل  وهذا   5.2 بلغت  اهليدروجينية 
الرتبة وارتفاع حامضيتها [28, 29, 30]. كذلك تم جتهيز 
كمية من مادة اوكسيد املغنيسيوم النانوية واملبني خصائصها 

يف اجلدول )2(. 

جدول (1):خواص الرتبة االصلية
اخلواص الفيزيائية

A-7-6
تصنيف الرتبة وفقا لطريقة املؤسسة 

االمريكية للطرق و النقل

اصغر من 0.075 
ملم

احلجم احلبيبي

41% حد السيولة

25% حد اللدونة

2.76 الوزن النوعي

1890 كغم/م3 الكثافة اجلافة العظمى

%14.6 حمتوى الرطوبة املثىل

3.39% نسبة حتمل كاليفورنيا

3.4% نسبة االنتفاخ

الرتكيب الكيميائي

61.95% SiO2

29.83% Al2O3

4.76% Fe2O3

1.13% TiO2

0.51% K2O

0.47% MgO

0.02% ZrO2

0.09% SO3

0.07% CaO

0.10% اخر�

5.2 القوة اهليدروجينية

3. برنامج الفحص
لتحديد  اجريت  التي  املختربية  الفحوص  اىل  باإلضافة 
الفحوص  من  عدد  اجراء  تم  املستخدمة؛  املواد  خواص 
اهلندسية والكيميائية عىل الرتبة االصلية وكذلك عىل الرتبة 
املحسنة باستخدام املضاف املشار اليه وكام مبني يف الفقرات 
التالية. تم اجراء الفحوص الفيزيائية واهلندسية يف خمتربات 
الكيميائية  الفحوص  اجراء  تم  بينام  اجلامعة  املنصور  كلية 

باألشعة السينية يف هيئة املسح اجليولوجي العراقية.
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جدول (2): اخلواص الفيزيائية والكميائية ملادة اوكسيد املغنسيوم 
النانوية (املصدر: كتيب تعليامت الرشكة املصنعة)

اخلواص الفيزيائية

 The Central Drug
House (P) Ltd/China

الرشكة املصنعة

ابيض اللون

90-100 × 10-9 مرت معدل حجم احلبيبة

20 م2/غم املساحة السطحية

3.6 كغم/م3 الكثافة

2850 درجة سيليزية درجة االنصهار

3600 سیلیز�ة درجة الغليان

94.96% النقاوة

97% الذوبان يف حامض 
اهليدروكلوريك املخفف

%9 فقدان الكتلة باحلرق يف درجة 
حرارة 900 سيليزيه

%0.1 املواد غري قابلة للذوبان يف 
محض اخلليك

%0.1 املواد غري قابلة للذوبان يف 
محض اهليدروكلوريك

الرتكيب الكميائي

% 94.96 MgO

% 0.58 CaO

% 3.93 SO3

%0.09 SiO2

%0.09 Al2O3

% 0.35 اخرى

1.3. فحص نسبة حتمل كاليفورنيا
ملواصفة  وفقا  كاليفورنيا  حتمل  نسبة  فحص  اجراء  تم 
املؤسسة االمريكية للفحوص واملواد )D1883( عىل نامذج 
للرتبة االصلية واخرى معاجلة بجرعات خمتلفة من اوكسيد 
الرتبة  خواص  يف  التغري  تبني  لغرض  النانوي  املغنيسيوم 
 )0.25( املختارة:  النسب  وكانت  باملضاف.  املعاجلة  بعد 
%؛   )1.25( %؛   )1.00( %؛   )0.75( %؛   )0.50( %؛ 
وفقا  النامذج  اعداد  تم  اجلافة.  الرتبة  وزن  من  و)1.50(% 
تم  ذلك  وبعد  املثىل  املاء  نسبة  وباستخدام  القياسية  للطريقة 
فيها  املائي  املحتوى  عىل  للحفاظ  حمكمة  اكياس  يف  تغليفها 
وتركت ملدة )28( يوما لضامن حصول التفاعل. بعد انتهاء 
مدة املعاجلة؛ تم غمر النامذج باملاء ملدة )4(  ايام ومن ثم تم 
قياس نسبة االنتفاخ يف الرتبة وفقا للطريقة القياسية املحددة 
باملكبس  االخرتاق  فحص  اجري  ذلك  بعد  املواصفة.  يف 
القيايس لغرض احتساب نسبة حتمل كاليفورنيا. يعطي هذا 
الفحص قيم نسبية حيث ان نسبة حتمل كاليفورنيا هي قيمة 
االجهاد املسجل عند اخرتاق الرتبة باملكبس القيايس بمقدار 
للصخر  املسجل  االجهاد  ذلك  عىل  مقسوما  ملم   )2.5(
القيمة  وهذه  االخرتاق.  لنفس  كاليفورنيا  والية  يف  القيايس 
التبليط  اساس  طبقة  انشاء  يف  املستخدمة  املواد  قوة  تعكس 
والذي  الطبقة  تلك  مرونة  معامل  حساب  يتم  خالهلا  ومن 
هذه  وزيادة  التبليط  طبقات  سمك  حتديد  يتم  ضوؤه  يف 
اىل  باإلضافة  الطبقات.  تلك  سمك  يف  تقليل  يعني  القيمة 
ذلك؛ تعطي نسبة االنتفاخ تصورا عن مقدار التغري احلجمي 
باملاء. وكلام كانت  املشبعة  التبليط يف االوساط  لرتبة اساس 
نسبة االنتفاخ اقل كانت الرتبة أكثر مالئمة كأساس للتبليط 
[18,19,22,24,31,32]. حيث ان انتفاخ اساس التبليط 
يسبب ارضارا بالغة يف طبقات التبليط املستقرة فوقه مما يزيد 
حتديد  تم  للتبليط.  اخلدمي  العمر  ويقلل  الصيانة  كلفة  من 

النسبة املثىل للمضاف من خالل نتائج الفحص.
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2.3. فحص القوة اهليدروجينية
للرتبة  اهليدروجينية  القوة  قيمة  قياس  اىل  باإلضافة 
االصلية؛ تم قياس قيمة القوة اهليدروجينية للرتبة املمزوجة مع 
النسبة املثىل للمضاف بعد املعاجلة الرطبة لغرض معرفة التغري 
العتامدها  وذلك  املضاف  مع  املزج  وبعد  قبل  فيها  احلاصل 
الرتبة  جسيامت  بني  احلاصلة  الكيميائية  التفاعالت  تفسري  يف 
وفقا  الفحص  هذا  اجراء  تم  النانوي.  املغنيسيوم  واوكسيد 

.)D 4972( ملواصفة املؤسسة االمريكية للفحوص واملواد

3.3. فحص حيود االشعة السينية
والرتبة  االصلية  الرتبة  لعينات  الفحص  هذا  اعتامد  تم 
جاف  وسط  يف  املضاف  من  املثىل  النسبة  مع  املمزوجة 
وفقا  الرطبة  املعاجلة  بعد  واملضاف  الرتبة  ملزيج  وعينات 
هذا  اجراء  تم  يوما.   )28( وملدة  االمثل  املائي  للمحتوى 
الفحص وفقا ملواصفة املؤسسة االمريكية للفحوص واملواد 
وجود  عن  التحري  اىل  الفحص  هذا  هيدف   .)STP479(
النانوي من  املغنيسيوم  الرتبة واوكسيد  تفاعل بني مكونات 

خالل املقارنة بني نتائج الفحوص للعينات املشار اليها. 

4.3. فحص مطيافية تشتت الطاقة باالشعة السينية
االصلية  الرتبة  من  عينات  عىل  الفحص  هذا  اجراء  تم 
لرتبة  واخرى  جاف  وسط  يف  املضاف  مع  املمزوجة  والرتبة 
ممزوجة مع اوكسيد املغنيسيوم النانوي بعد املعاجلة الرطبة وفقا 
للمحتوى املائي االمثل وملدة )28( يوما لغرض تبني التغري يف 
الداخلة يف تركيب الرتبة قبل وبعد  العنارص االساسية  تراكيز 
املزج وكذلك بعد املعاجلة الرطبة. تم اجراء هذا الفحص وفقا 

.)E 1508( ملواصفة املؤسسة االمريكية للفحوص واملواد

4. النتائج
االصلية  الرتبة  عىل  اجريت  التي  الفحوص  خالل  من 
واملبينة يف اجلدول )1(؛ تبني اهنا تربة ضعيفة اذا ما استخدمت 

اساسا لطبقات التبليط. باالضافة اىل ذلك فان الرتبة االصلية 
خواص  حتسني  فان  لذلك  متوسطة.  انتفاخ  خصائص  ذات 
هذه الرتبة مطلب ملح يف هذا املجال. تم بيان نتائج الفحوص 

االخرى املستخدمة يف هذا الدراسة يف الفقرات التالية:

1.4. نتائج فحص نسبة حتمل كاليفورنيا
للرتبة  كاليفورنيا  حتمل  نسبة  ان  الفحص  هذا  نتائج  بينت 
كام  االصلية  للرتبة  املسجلة  تلك  من  اعىل  باملضاف  املحسنة 
نسبة حتمل  ان  الشكل  )1(. يالحظ من خالل  الشكل  مبني يف 
كاليفورنيا تتزايد بزيادة جرعات املضاف وتصل اىل اقصاها عند 
باالنخفاض  تبدأ  ثم  اجلافة  الرتبة  وزن  من   %  )0.75( اجلرعة 
بزيادة اجلرعات. وقد بلغت نسبة حتمل كاليفورنيا أكثر من )15( 
ضعفا من تلك املسجلة للرتبة االصلية بعد اضافة )0.75( % من 
كام  يوما   )28( ملدة  الرطبة  واملعاجلة  النانوي  املغنسيوم  اوكسيد 
مبني يف الشكل )2(. وهذا يعكس حتسن هائل يف خواص تربة 
اساس التبليط وبالتايل يؤدي اىل ختفيض كبري يف سمك طبقات 
التبليط. اما بخصوص نسبة انتفاخ الرتبة فقد انخفضت بشكل 
ملحوظ يف العينات املحسنة باملضاف مقارنة بتلك اخلاصة بالرتبة 
بجرعة  املحسنة  العينات  عند  هلا  قيمة  أدنى  وبلغت  االصلية 
النانوي كام مبني يف الشكلني  املغنيسيوم  )0.75(% من اوكسيد 
من   %)9( حوايل  الدنيا  االنتفاخ  نسبة  بلغت  وقد  و)4(.   )3(
نسبة االنتفاخ املسجلة يف الرتبة االصلية. ويف ضوء تلك النتائج 
النانوي  املغنيسيوم  اوكسيد  من   %)0.75( نسبة  اعتبار  يمكن 
هي النسبة املثىل التي ينصح باستخدامها لتحسني هذا النوع من 
الطرق.  تبليط  اساس  يف  استخدامها  ألغراض  الضعيفة  الرتب 
هذا التحسن يف خواص الرتبة يمكن ان يعود اىل تشكل اوارص 
قوية )كيميائية وكهربائية( بني جسيامت الرتبة من خالل التفاعل 
طريق  عن  الرتبة  ومكونات  املغنيسيوم  اوكسيد  بني  الكيميائي 
الكيميائي  التفاعل  تفسري  ولغرض   .[28,33] الرطبة  املعاجلة 
تم اجراء الفحوص باألشعة السينية كام مبني يف الفقرات التالية.
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الشكل (1):نسب حتمل كاليفورنيا للرتبة االصلية و تلك املحسنة بجرعات خمتلفة من اوكسيد املغنسيوم النانوي

الشكل (2): الزيادة احلاصلة يف قيم حتمل كاليفورنيا للنامذج املحسنة باستخدام اوكسيد املغنسيوم النانوي كنسبة مئوية من تلك اخلاصة بالرتبة االصلية
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الشكل (3): نسب االنتفاخ لنامذج الرتبة االصلية و تلك املحسنة بجرعات خمتلفة من اوكسيد املغنسيوم النانوي

الشكل (4): االنخفاض احلاصل يف االنتفاخ للنامذج املحسنة باستخدام اوكسيد املغنسيوم النانوي كنسبة مئوية 

من ذلك اخلاص بالرتبة االصلية
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2.4. نتائج فحص القوة اهليدروجينية
اهليدروجينية  القوة  قيمة  ان  الفحص  هذا  نتائج  بينت 
 )11.1( تبلغ  الرطبة  املعاجلة  بعد  باملضاف  املزدوجة  للرتبة 
حيث  بكثري  االصلية  بالرتبة  اخلاصة  تلك  من  اعىل  وهي 
اهليدروجينية يدل  القوة  قيمة  التغري يف  كانت )5.2(. وهذا 

عىل ازدياد يف قلوية الرتبة املحسنة [29,30].

3.4.  نتائج فحص حيود االشعة السينية
من  عينات  عىل  السينية  االشعة  حيود  فحص  اجراء  تم 
لرتبة  واخرى  املضاف  مع  املمزوجة  والرتبة  االصلية  الرتبة 
ممزوجة مع املضاف بعد املعاجلة باملاء ملدة )28( يوما لغرض 
واملضاف  الرتبة  بني  تفاعل  حدوث  امكانية  عىل  التعرف 
النتائج لتلك العينات. االشكال )5(  من خالل املقارنة بني 
و)6( و)7( تبني نتائج تلك الفحوص لعينات الرتبة االصلية 

واملزيج اجلاف واملزيج بعد املعاجلة الرطبة عىل التوايل.  من 
يتضح   ،)6( و   )5( الشكلني  يف  النتائج  بني  املقارنة  خالل 
عىل  اجلاف  واملزيج  االصلية  للرتبة  القمم  اعىل  بني  التطابق 
املحور العمودي )مقياس الشدة( وكذلك عىل املحور االفقي 
مقياس )2 - ثيتا( حيث تلتقي تلك القمم عند زاوية )26.6( 
درجة عىل مقياس )-2 ثيتا( مما يدل عىل عدم حدوث تفاعل 
بني  وباملقارنة  باملقابل   .[34,35,36] اجلافة  االوساط  يف 
الشكلني )5( و )6( من جهة والشكل )7( من جهة اخرى؛ 
نجد ان اعىل قمة يف الشكل )7( ترتفع عن القمتني )االعىل( 
األخرييتني عىل مقياس الشدة كام اهنا تنحرف عنهام بمقدار 
البنية  معتد به عىل مقياس )-2 ثيتا( وهذا يدل عىل تغري يف 
املغنيسيوم  اوكسيد  اضافة  بعد  املستخدمة  للرتبة  البلورية 

النانوي واملعاجلة الرطبة [36].

الشكل(5):نتائج فحص حيود االشعة السينية للرتبة االصلية
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الشكل(6):نتائج فحص حيود االشعة السينية الرتبة االصلية اجلافة مع اوكسيد املغنسيوم النانوي

الشكل(7):نتائج فحص حيود االشعة السينية الرتبة االصلية مع اوكسيد املغنسوم النانوي بعد املعاجلة الرطبة

4.4. نتائج فحص مطيافية تشتت الطاقة باالشعة السينية
االصلية  الرتبة  من  عينات  عىل  الفحص  هذا  اجراء  تم 
والرتبة املمزوجة مع اوكسيد املغنيسيوم واخرى لرتبة ممزوجة 
مع اوكسيد املغنيسيوم النانوي بعد املعاجلة الرطبة ملدة )28( 
العنارص االساسية  التغري يف تراكيز  التعرف عىل  يوما لغرض 
الداخلة يف تركيب الرتبة قبل وبعد املزج وكذلك بعد املعاجلة 

الرطبة. االشكال )8( و )9( و )10( تبني نتائج تلك الفحوص 
املعاجلة  بعد  واملزيج  اجلاف  واملزيج  االصلية  الرتبة  لعينات 
تراكيز  يف  ملحوظا  تغريا  النتائج  بينت  التوايل.  عىل  الرطبة 
العنارص الرئيسية للرتبة قبل وبعد املزج وبعد املعاجلة الرطبة 
الشكلني  بني  املقارنة  خالل  من    .)11( الشكل  يف  مبني  كام 
املغنيسيوم  تركيزي  زيادة  يتضح  ب(،   -  11( و  أ(   -  11(
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والسيليكون  االملنيوم  تركيزي  يف  وانخفاض  واالوكسجني 
بالرتبة  اخلاصة  بتلك  مقارنة  اجلاف  باملزيج  اخلاصة  العينة  يف 
االصلية بمقدار يتناسب مع نسبة املضاف وهذا يدل عىل عدم 
حصول تفاعل يف الوسط اجلاف. اما عند املقارنة بني الشكلني 
)11 -ب( و )11 -ج( فيتضح وجود زيادة اخرى يف تركيزي 
االملنيوم  تركيزي  يف  تراجع  مقابل  واملغنيسيوم  االوكسجني 
تفاعل كيميائي  دليل واضح عىل حصول  والسيليكون وهذا 
تفسري  ويمكن  الرتبة.  ومكونات  املغنيسيوم  اوكسيد  بني 

التفاوت يف تراكيز تلك املواد بالنقاط التالية:
مركب  كون  واملاء  املغنيسيوم  اوكسيد  تفاعل  اوالً:   
 )1( املعادلتني  يف  مبني  وكام   [37,38] املغنيسيوم  هيدروكسيد 
و)2(.  ومما يعزز تكون هذا املركب هو زيادة قلوية املزيج بعد 
املعاجلة الرطبة والذي أثبته فحص القوة اهليدروجينية حيث ان 
زيادة قيمة القوة اهليدروجينية يدل عىل زيادة القلوية [29, 30].
 ثانيا: تم اذابة نسبة من االملنيوم والسيليكون يف حملول 

اهليدروكسيد والذي أثبته انخفاض تركيزمها يف املزيج. 
ثالثا: بانخفاض تركيزي االملنيوم والسيليكون يف املزيج ارتفع 

تركيزي املغنيسيوم واالوكسجني عىل حساهبام )الشكل 11(.
عىل  االوكسجني  تركيز  زيادة  اىل  باإلضافة  رابعا:   

حساب انخفاض تركيزي االملنيوم والسيليكون؛ توجد زيادة 
اضافية لرتكيز االوكسجني سببها تفاعل اوكسيد املغنيسيوم 
حيث  و)2(   )1( املعادلتني  يف  اليه  واملشار  املاء  مع  النانوي 
املاء.  مصدرها  اخرى  اوكسجني  ذرة  التفاعل  ذلك  اضاف 
سليكات  هيدرات  مركب  تكون  ان  يمكن  التفاعالت  هذه 
املغنيسيوم )Mg8Si8O20)OH(8.12H2O( الذي يتكون 
يف  املوجودة  السليكا  مع  املغنيسيوم  هيدروكسيد  تفاعل  من 
الرتبة االصلية   وحسب املعادلة )3( [28, 33] وهو مركب 
مسؤول عن انشاء قوى ترابط قوية بني جسيامت الرتبة. هذا 
الرتب  مع  )البورتالندي(  السمنت  بتفاعل  شبيه  التفاعل 
الكالسيوم  سليكات  هيدرات  مركب  يكون  والذي  الطينية 
[34,39]. سامهت نعومة اوكسيد املغنيسيوم الفائقة واملشار 
اىل  ادت  وبالتايل  التفاعل  حدة  زيادة  يف   2 اجلدول  يف  اليها 
زيادة املركبات الرابطة بني جسيامت الرتبة وحسنت خواصها 

اهلندسية.
MgO + H2 O  Mg(OH)2                        (1)

Mg(OH)2  Mg+2 + 2(OH)-1                               (2)

 8MgO + 8SiO2+ 16H2O  Mg8 Si8 O20 

(OH)8.12H2O                                                  (3)

الشكل(8):نتائج فحص مطيافية تشتت الطاقة باالشعة السينية للرتبة االصلية
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الشكل (9):نتائج فحص مطيافية تشتت الطاقة باالشعة السينية للرتبة االصلية اجلافة مع اوكسيد املغنسيوم النانوي

الشكل (10):نتائج فحص مطيافية تشتت الطاقة باالشعة السينية للرتبة االصلية مع اوكسيد املغنسوم بعد املعاجلة الرطبة

ج. الرتبة االصلية مع اوكسيد 
املغنسوم بعد املعاجلة الرطبة

ب. الرتبة االصلية اجلافة مع 
اوكسيد املغنسيوم ا. الرتبة االصلية

الشكل(11):تراكيز العنارص الرئيسية للرتبة قبل و بعد املزج و بعد املعاجلة الرطبة



AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering scienceAL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science29

Vol. 6, No. 10 and 11, P. (17-33)A, 2017
احمد منسي موسى

5. اجلدو االقتصادية
اوكسيد  الستخدام  االقتصادية  اجلدوى  معرفة  لغرض 
مقارنة  اجراء  تم  الرتبة؛  خواص  حتسني  يف  النانوي  املغنيسيوم 
بني استخدامه واستخدام النورة كوهنا احدى أشهر املضافات يف 
هذا املجال. باإلضافة اىل الرتبة االصلية؛ تضمنت املقارنة اضافة 
اجلرعة املثىل من اوكسيد املغنيسيوم النانوي )0.75( % من وزن 
الرتبة اجلافة مقابل اضافة )7( % من النورة حيث تبني اهنا اجلرعة 
املثىل من خالل دراسة اجريت عىل نفس الرتبة. علام ان جرعات 

النورة التي هلا دور يف حتسني خواص الرتبة تقع بني )3-9( % 
من وزن الرتبة اجلافة [60]. يف هذه املقارنة تم تصميم طبقات 
للطرق  االمريكية  املؤسسة  لطريقة  وفقا  معد  لنموذج  التبليط 
باالعتامد  حاالت  ثالث  يف  الطريقة  هذه  تطبيق  وتم  والنقل. 
والرتبة  االصلية  للرتبة  التبليط  اساس  طبقة  مرونة  معامل  عىل 
املغنيسيوم  اوكسيد  باستخدام  املحسنة  والرتبة  بالنورة  املحسنة 
النانوي مع تثبيت باقي العوامل ملعرفة مقدار التوفري يف الكلفة.    

جدول (3): احلسابات اخلاصة بتصميم طبقات تبليط مستقرة عىل اساس من الرتبة االصلية
و تربة حمسنة بالنورة و اخر حمسنة باوكسيد املغنيسيوم النانوي

معامل الطبقة
الطبقة

معامل 
البزل

حتمل 
كاليفورنيا 

)%(

معامل املرونة 
)ميكاباسكال(

السمك (ملم)

قبل 
التحسني

بعد التحسني 
بالنورة

بعد التحسني 
باوكسيد املغنيسيوم 

النانوي

310021515090--0.44الطبقة االسفلتية

0.140.90100213151515طبقة القاعدة

0.110.8030103225225225طبقة احلىص اخلابط

3.435250250250--طبقة االساس بدون حتسني

1372250250250طبقة االساس املحسنة بالنورة

طبقة االساس املحسنة 
52172250250250باوكسيد املغنيسيوم النانوي

البيانات التصميمة االخرى: احلمل املروري = 6000000، معامل اخلدمية االبتدائي =4.5، معامل اخلدمية النهائي = 2.5، االنحراف 
املعياري االمجايل = 0.45، مستوى املوثوقية =95%

احلاالت  يف  بالتصميم  اخلاصة  احلسابات  يلخص   )3( اجلدول 
يتبني ان السمك الكيل للطبقة االسفلتية  الثالثة. ومن خالل اجلدول 
هو )215( ملم )150( ملم و )100( ملم يف احلاالت الثالثة )الرتبة 
املغنيسيوم  بأوكسيد  بالنورة؛ والرتبة املحسنة  الرتبة املحسنة  االصلية؛ 
النانوي عىل التوايل(. وبتقليل سمك الطبقة االسفلتية تقل كلفة االنشاء 
بينام  النانوي  املغنيسيوم  اوكسيد  باستخدام  $/م2   )27.42( بمقدار 
النورة. ومن  بمقدار )16.19( $/م2 يف حال استخدام  الكلفة  تقل 

خالل املقارنة يتضح الفرق الذي يشكله استخدام اوكسيد املغنيسيوم 
من الناحية االقتصادية. تم تلخيص حسابات الكلفة يف اجلدول )4(. 
يف تلك احلسابات تم اعتامد الكثافة اجلافة القصوى للرتبة كام تم اعتبار 
ان معدل سمك طبقة اساس التبليط تساوي )250( ملم. ومن الناحية 
من  مالئمة  أكثر  النانوي  املغنيسيوم  اوكسيد  يعد  ان  يمكن  العملية؛ 
حيث النقل واملزج مقارنة بالنورة حيث ان النسبة املثىل من النورة تبلغ 

حوايل )10( اضعاف النسبة املثىل من اوكسيد املغنيسيوم النانوي. 
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جدول (4):ملخص حسابات الكلفة

سمك الطبقة اساس التبليط
االسفلتية )ملم(

مقدار التقليل 
بالسمك

التقليل بالكلفة 
)$/م2(

الكلفة االضافية 
للتحسني )$/م2(

صايف تقليل الكلفة 
)$/م2(

2150000الرتبة االصلية

3.3116.19*1506519.5الرتبة املحسنة بالنورة

الرتبة املحسنة باوكسيد 
7.0827.42**10011534.5املغنيسيوم النانوي

سعر املرت املربع من الطبقة االسفلتية بسمك )10( ملم =)3( $
سعر النورة = )0.1( $/كغم

سعر اوكسيد املغنيسوم النانوي = )2( $/كغم
*كلفة اضافة النورة =0.07×0.1 دوالر/كغم × 1890 كغم/م3×0.25 م2/م3 =)3.31( $/م2

**كلفة اضافة اوكسيد املغنيسيوم =0.0075×2 دوالر/كغم × 1890 كغم/م3×0.25 م2/م3 = )7.08( $/م2

6. االستنتاجات
تبنت الدراسة احلالية مقاربة جتريبية تعتمد بشكل رئييس عىل 
اجراء فحوص خمتربية عىل تربة خمتارة تم حتسني خواصها من 
النتائج  وبينت  النانوي.  املغنيسيوم  بأوكسيد  مزجها  خالل 
ومن  املختارة.  للرتبة  اهلندسية  اخلواص  يف  ملحوظا  حتسنا 

خالل تلك النتائج تم التوصل اىل االستنتاجات التالية.
نسبة . 1 من  يزيد  النانوي  املغنيسيوم  اوكسيد  استخدام   

حتمل كاليفورنيا بشكل مؤثر حيث بلغ اقىص حتسن عند 
تلك  ومثلت  اجلافة  الرتبة  وزن  من   %  )0.75( اضافة 
املسجلة  النسبة  من  ضعفا  عرش  مخسة  من  أكثر  النسبة 

للرتبة االصلية. 
الرتبة . 2 انتفاخ  نسبة  يقلل من  املقرتح  املضاف  استخدام   

اضافة  عند  هلا  قيمة  أدنى  بلغت  حيث  ملحوظ  بشكل 
)0.75( % من اوكسيد املغنيسيوم النانوي ومثلت )9( 

% من نسبة االنتفاخ املسجلة يف الرتبة االصلية.
 يمكن اعتبار اجلرعة املشار اليها اعاله هي اجلرعة املثىل . 3

للرتب الطينية الضعيفة واملستخدمة كأساس للتبليط يف 
الطرق. 

 اضافة اوكسيد املغنيسيوم النانوي اىل الرتبة الطينية يقلل . 4
من حامضيتها ويزيد من قلويتها حيث تزداد قيمة القوة 
اهليدروجينية من )5.1( يف الرتبة االصلية اىل )11.1( 
اوكسيد  من   %  )0.75( باستخدام  املحسنة  الرتبة  يف 

املغنيسيوم النانوي.
 تفاعل اوكسيد املغنيسيوم النانوي مع السليكا املوجودة . 5

سليكات  هيدرات  مركب  يكون  ان  يمكن  الرتبة  يف 
املغنيسيوم والذي يكون روابط بني حبيبات الرتبة ويزيد 

من متانتها.
 استخدام اوكسيد املغنيسيوم النانوي يف حتسني خواص . 6

التبليط  طبقات  سمك  يقلل  ان  يمكن  التبليط  اساس 
بشكل ملحوظ وبالتايل يؤدي اىل تقليل كلفة االنشاء. 
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