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 یکنون خالص ارزش -10-6-1
 لیتحل دوره -10-6-2
 ماندهیباق ارزش -10-6-3

 راه يروساز اتیعمل ياجرا: یازدهم فصل
 مقدمه -11-1
 فیتعار -11-2
 راه يروساز بستر يساز  آماده -11-3
 ها يزیخاکر -11-3-1
 ها  يخاکبردار -11-3-2
 موجود يها راه -11-3-3
 بستر خاك يریپذ  تراکم -11-3-4
 راه يروساز بستر سطح کنترل -11-3-5
 اساس ریز ياجرا -11-4
 شکسته سنگ ای و یعیطب ماسه و شن با راساسیز ياجرا -11-4-1
 راساسیز قشر دنیکوب -11-4-2
 شده تمام سطح کنترل -11-4-3
 اساس ياجرا -11-5
 شکسته یکوه سنگ ای و شکسته ماسه و شن -11-5-1
 یماکادام اساس -11-5-2
 شده تمام سطح کنترل -11-5-3
 اساس هیال از محافظت -11-5-4
 هیرو ياجرا -11-6
 یآسفالت يها  هیرو -11-6-1
 یسطح و ينفوذ ياندودها -11-6-1-1
 پخش يماد لکنتر -11-6-1-1-1
 قیر پخش انمیز-11-6-1-1-2
 فصلی يها یتودمحد -11-6-1-1-3
 راه سطح دنکر دهماآ -11-6-1-1-4
 قیر پخش -11-6-1-1-5
 نقلیه سایلو لکنتر -11-6-1-1-6
 حفاظتی يها سفالتآ ياجرا -11-6-1-2
 راه سطح دنکر دهماآ -11-6-1-2-1
 شنی يها راه-11-6-1-2-2
 سفالتیآ يها راه -11-6-1-2-3
 قیرپاشی -11-6-1-2-4
 ها نهاسنگد نکوبید و پخش-11-6-1-2-5
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 فصلی يها یتودمحد -11-6-1-2-6
 فیکاتر لکنتر-11-6-1-2-7
 گرم آسفالت -11-6-1-3
 سفالتآ نکوبید -11-6-1-3-1
 هشد هکوبید سفالتآ سطح و مقور ختیایکنو لکنتر -11-6-1-3-2
 ها  هیال تراکم -11-7
 تراکم درصد نییتع بر مؤثر عوامل -11-7-1
 تراکم آالت  نیماش انواع -11-7-2
 يفوالد چرخ يها  غلتک -11-7-2-1
 یکیالست چرخ يها  غلتک -11-7-2-2
 يبز پاچه يها  غلتک -11-7-2-3
 لرزنده يها  غلتک -11-7-2-4
 یدست يها  تخماق -11-7-2-5
 يراهساز در کیژئوسنتت -11-8

 فرودگاه يروساز: دوازدهم فصل
 مقدمه -12-1
 فرودگاه مختلف يها  بخش -12-2
 باند -12-2-1
 خزش باندهاي -12-2-1-1
 پرواز باندهاي شکل و طرح -12-2-1-2
 يو  یتاکس -12-2-2
 ها  روسازي انواع -12-3
 روسازي هاي  الیه -12-4
 فرودگاه مختلف نواحی در روسازي ضخامت تغییرات -12-5
 خاك ییشناسا -12-6
 یطراح در مؤثر يپارامترها -12-7
 هواپیما مشخصات -12-7-1
 ترافیکی حجم وضعیت -12-7-2
 طرح مبناي هواپیماي تعیین -12-7-3

 ها خاك تیتثب طرح يها روش و اصول: 1 وستیپ
 آهک با خاك تیتثب طرح -1-1پ
 آشتو روش -1-1-1پ
 CBR شیآزما از استفاده -2-1-1پ
 يفشار مقاومت شیآزما از استفاده -3-1-1پ
 يریخم دامنه روش از استفاده -4-1-1پ
 مانیس با خاك تیتثب طرح  -2-1پ
 ریق با خاك تیتثب طرح -3-1پ
 کنندهتیتثب مواد از یبیترک با هاخاك تیتثب -4-1پ
 آهک و يباد خاکستر با هاخاك تیتثب -1-4-1پ
 مانیس و آهک با خاك تیتثب -2-4-1پ
 رآبهیق و آهک با خاك تیتثب -3-4-1پ
 رآبهیق و مانیس با خاك تیتثب -4-4-1پ
 ها يروساز لیتحل ضمائم: 2 وستیپ

 رشد نرخ محاسبه نحوه -1-2پ
 يارز هم لیتبد بیضرا محاسبه -2-2پ
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 هیال کی روش در یآسفالت يها  يروساز لیتحل ينمودارها -3-2پ
 هیال کی روش در یآسفالت يها  يروساز لیتحل ينمودارها -1-3-2پ
 هیال دو روش در یآسفالت يها يروساز لیتحل ينمودارها -2-3-2پ
 هیال سه روش در یآسفالت يها يروساز لیتحل ينمودارها -3-3-2پ
 یبتن يها يروساز لیتحل ينمودارها -4-2پ
 تنش ينمودارها -1-4-2پ
 ها  راه یآسفالت يروساز یطراح ضمائم: 3 وستیپ

 زا تورم يها  خاك تورم از حاصل یده خدمت نشانه کاهش -1-3پ
 خبندانی از یناش یآمدگ باال از حاصل یده خدمت نشانه کاهش نییتع -2-3پ
 آسفالت تویستیان روش به یآسفالت يروساز یطراح ينمودارها -3-3پ
 راهها یخراب یابیارز: 4 وستیپ

 يروساز يناهموار -1-4پ
 يروساز يناهموار یابیارز يها روش -1-1-4پ
 IRI شاخص  -1-1-1-4پ
 )HRI( لیاتومب مهین يناهموار شاخص  -2-1-1-4پ
 )RQI( یرانندگ تیفیک شاخص  -3-1-1-4پ
 يروساز یسطح يها  یخراب -2-4پ
 يروساز یسطح يها  یخراب تیوضع یابیارز يها  روش -1-2-4پ
 )PSR( يبند  درجه روش -1-1-2-4پ
 )RCI( یرانندگ یراحت شاخص  -2-1-2-4پ
 یفعل یده خدمت شاخص  -3-1-2-4پ
 )PCR( يروساز تیوضع ۀدرج -4-1-2-4پ
 )PCI( يروساز تیوضع شاخص  -5-1-2-4پ
 يروساز يا  سازه يباربر تیظرف  -3-4پ
 يروساز يا  سازه يها  یخراب تیوضع یابیارز يها روش -1-3-4پ
 )SCI( يا  سازه تیوضع شاخص -1-1-3-4پ
 )SAI( يا  سازه تیکفا شاخص -2-1-3-4پ
 يروساز سطح یلغزش مقاومت لیتحل -4-4پ
 يروساز سطح یلغزش مقاومت تیوضع یابیارز -1-4-4پ
 )SN و BFC( یطول اصطکاك بیضر -1-1-4-4پ
 )SFC( یجانب اصطکاك بیضر -2-1-4-4پ
 )SRV( یلغزندگ مقاومت ارزش -3-1-4-4پ
 گرم آسفالت کارخانه اتیخصوص: 5 وستیپ

 سفالتآ خانهرکا يسرندها -1-5پ
 مگر يسیلوها -2-5پ
 طختالا نماز -3-5پ
 طختالا ارتحر جهدر -4-5پ
 سفالتیآ طمخلو کیفیت لکنتر -5-5پ
 آسفالت حمل -6-5پ
 سفالتآ پخش -7-5پ

 مراجع و منابع فهرست
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 پیشگفتار

 عمـران  مهندسی رشتۀ براي فناوري و تحقیقات علوم، وزارت مصوب دروس از یکیراه  روسازي

 به کشور هر زیرساختی يها  سازه ءجز ها  روسازي اینکه به توجه با باشد.  می کارشناسی مقطع در

 طـرح  نتیجـه  در و رفتـار  بهتـر  درك باعث تواند  می آن اصولی و صحیح شناخت ،آید  می حساب

 درصـد  6 تـا  4 دنیـا،  حقیقـاتی ت اتمؤسسـ  بـرآورد  طبـق  دیگـر  طرف از گردد. اصولی و درست

 عامل تواند  می اقتصادي مدون برنامه نبود که گردد  می آنها نگهداري صرف راه ساخت هاي  هزینه

 عنـوان   بـه  هـا   روسـازي  اهمیت دهنده  نشان مورد دو همین ذکر .شود ها  هنهزی این شدید افزایش

 باشد. کافی تواند  می کشور هر مهم يها  سازه

 نگهداري و طراحی شناخت، بخش در موجود مشکالت رفع و بهبود هدف با اثر، این تهیۀ در

 و نگهـداري  طراحـی)،  و (تحلیـل  هـا   روسازي رفتار مصالح، شناخت کلی بخش چهار ،ها  روسازي

 بخـش  هـر  در کـه  است، هگرفت قرار نظر مورد ها  روسازي در اقتصادي اصول نهایت در و ارزیابی

 تحقیقـاتی،  معتبر اتمؤسس مطالعات نتایج رینآخ با مطابق شده ارائه مطالب تمام گردیده سعی

 شهرسـازي)  و راه وزارت 234 شـماره  (نشریه ایران روسازي ۀنام  آیین و یالملل  بین هاي  نامه  آئین

 .باشد ،است کشورمان در ها  پروژه اجرایی کنترل و طراحی مبناي که

 شـنهادات یپ ارسال با و گرفته قرار دانشجویان استقبال مورد کتاب این امیدوارند نویسندگان

 رسانند. یاري اثر این نمودن بهتر در را ما خود، انتقادات و
 منش کی محمودرضا 

 فصیحی فاضل 

 1393 زمستان – تهران 
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 اول فصل

 روسازي تعریف

 مقدمه -1-1
 اهمیـت  خـودرو  تولیـد  و سـاخت  صـنعتی،  انقـالب  آغـاز  و دوم جهـانی  جنگ پایان از پس

 آن توسـط  مسـافرین  و بـار  نقل و حمل از اي  عمده بخشتقریباً  که  يطور  به نمود، پیدا بیشتري

 یافت. رواج تدریج  هب ها  چرخ از ناشی بار مقابل در مقاوم يها  رویه باها   راه ساخت و گرفته انجام

 و صـاف  سـطح  یـک  ایجـاد  آن احـداث  از هـدف  که ایست  سازه روسازي معتبر، مراجع تعریف طبق

 حرکـت  براي مناسب زهکشی نیز و خوردگی  ترك زیاد، شکل تغییر بدون بار تحمل قابلیت داراي هموار

 محیطـی  شـرایط  بـه  بسـته  آنـان  انتخـاب  کـه  بـوده  مختلفی انواع داراي ها  روسازي .است نقلیه وسیله

 از پـس  فصـل  ایـن  در باشـد.   مـی  و... ساخت منابع به دسترسی جوي، شرایط عبوري، ترافیک همچون

 است. شده پرداخته موجود يها  روسازي انواع بیان و معرفی به روسازي، تاریخچه بر اجمالی بررسی
 

 روسازي تاریخچه -1-2
 را راهسـازي  يها  بخش مهمترین از یکی کارشناسان اي،  جاده نقل و حمل وها   راه پیدایش با

 در .شـود   مـی  اسـتفاده  ها  حالت انواع از مسیر، موقعیت و شرایط برحسب که دانسته آن روسازي

 از ناشـی  باال تردد تحت و مرطوب هواي و آب ،سست يها  زمین با مناطق در رویه ساخت ابتدا،

 بـه  اقـدام  بـومی،  موجـود  مصـالح  از استفاده با که یافت توسعه بیشتر ،مسافرین و کاال جابجایی

ها   راه خشک، و گرمتقریباً  هواي و آب وجود دلیله ب ایران در ).)1-1شکل (( کردند  می روسازي

 و گیـر  آب نمکـزار،  سست، خاك با مناطق به محدود ها  روسازي اجراي و ساخته روسازي بدون

 )).2-1شکل (( شد  می ،کرد  می عبور لجنی یا
 

 
 اولیه يها  روسازي از اي  نمونه )1-1( شکل



 روسازي راه / 14

 

w
w

w
.n

o
av

ar
pu

b.
co

m
 

 
 رانیا در ییابتدا يها  يروساز )2-1( شکل

 

 ها  روسازي نقش -1-3

 در حتی سنگی) یا و خاکی يها  برش کف راه، شده آماده يها  خاکریزي (بستر طبیعی زمین

 از وارده مسـتقیم  بارهاي تحمل براي کافی مقاومت شده، بندي  دانه خوب و متراکم کامال شرایط

 دائـم  يهـا   شـکل  تغییـر  ایجاد و برشی شکست بروز باعث است ممکن و نداشته را خودرو چرخ

 بر قائم فشاري هاي  تنش شدت از باید معضل این از جلوگیري جهت .شود آنها در اندازه از بیش

 با و مرغوب مصالح از ییها  الیه یا الیه دادن قرار با عمل این .شود کاسته مجاز حد تا خاك روي

 اسـت،  مرسـوم  روسـازي  به که الیه این مشخصات که شود  می انجام خاك روي بر زیاد مقاومت

 :باشد زیر عملکرد دو داراي باید

 آنکـه  بدون وارده، يها  تنش مقابل در باید ها  الیه از یک هر تنش: مقابل در مقاومتالف) 

 کند. مقاومت آید،وجود   به آنها در اندازه از بیش شکل تغییر

 میـزان  تـا  را هـا   تنش شدت باید ها  الیه از یک هر زیرین: يها  الیه براي تنش کاهشب) 

 دهد. کاهشاند،   گرفته قرار آن زیر در که اي  الیه براي تحمل قابل

 و صـاف  سـطح  یک احداث را فرودگاه یا راه روسازي اجراي و طرح اصلی هدف توان  می پس

 بـا  حـال  عـین  در و غبـار  و گـرد  بدون و ایمن مطمئن، سریع، راحت، مرور و عبور جهت هموار

 عبـوري  نقلیـه  وسایل وزن تحمل به قادر که یصورت  به آن از کنندگان  استفاده براي کافی ایمنی

  .دانست باشد، جوي شرایط هر در

 نقـاط  در ،آیـد   وجود مـی   به ها  روسازي در بارگذاري اثر در که قائمی فشاري يها  تنش میزان

 با که بوده حداکثر بارگذاري سطح زیر در واقع نقاط در ها  تنش این شدت است. متفاوت مختلف

 مـواردي  در اصـل  ایـن  هب توجه با .))3-1 شکل (( شود  می کاسته آن مقدار از ،آن فاصله افزایش

 از آنـرا  روسـازي،  سـاختمان  کـردن تر   اقتصادي منظور به توان  می ؛است زیاد روسازي ضخامت که

 شـدت  آنکه بدلیل دیگر، طرف از کرد. اجرا و طرح متفاوت يها  مرغوبیت و مقاومت با الیه چندین

 روسـازي  يهـا   الیـه  قرارگیري نحوه ،است بیشتر روسازي باالیی يها  الیه بر وارد فشاري يها  تنش

 روسازي ییباال يها  بخش درتر   مرغوب وتر   مقاوم مصالح جنس از يها  الیه که باشد ترتیبی به باید

 آنجـا  در هـا   تـنش  میزان که زیرین هاي  الیه در کمتر مقاومت و مرغوبیت با مصالح از و گرفته  قرار

 انتخـاب  یصـورت   به باید روسازي يها  الیه ضخامت و جنس آن، بر عالوه شود. استفاده ،است کمتر

اي   الیـه  براي تحمل قابل میزان تا آنها شدت کاهش به قادر ،هوارد تنشهاي تحمل ضمن که شود

  باشد. ،است گرفته قرار آن زیر در که
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 روسازي هاي  الیه به وارده تنش نحوه )3-1 ( شکل

 

 ها  روسازي انواع -1-4

 سـخت،  نیمـه  )،پـذیر   (انعطاف آسفالتی دسته چهار به رویه قشر در مصرفی مصالح نوع نظر از ،ها  روسازي

 است. شده پرداخته هریک تشریح به ادامه در که شود  می تقسیم مرکب و (سخت)، بتنی
 

 (آسفالتی) پذیر  انعطاف روسازي -1-4-1

 جهـان  سراسـر هـاي    راه در موجود روسازيترین   قدیمی و رایجتقریباً  ،پذیر  انعطاف يها  روسازي

 آسـفالتی  رویـه  بـا  و اي)  دانـه  مصالح يها  (الیه اساس زیر و اساس رویه، الیه سه شامل که بوده

 و بـوده  کمـی  بسـیار  کششی و باال برشی مقاومت داراي آسفالتی يها  روسازي شوند.  می ساخته

 در .دارد کننـده   تعیین نقش آسفالتی، روسازي پایداري در روسازي بستر خاك کیفیت و مقاومت

 پـایین  در کمتـر  مرغوبیت با مصالح و زیاد تنش میزان که باال در مرغوب مصالح ها،  روسازي این

   گیرد.  می قرار استفاده مورد است، کمتر تنش شدت که

 (بـتن  پیوسـته  بنـدي   دانـه  با داغ آسفالتی مخلوط از زیاد ترافیک باهاي   راه در که رویه الیه

 تغییـر  اثـر  تحـت  بنـد)،  (آب بـوده  مقـاوم  آب نفـوذ  مقابـل  در بایـد  شـود،   می ساخته آسفالتی)

 سـازد.  فراهم لغزش برابر در مقاوم و صاف رویی سواره سطح و پایدار ترافیک از ناشی هاي  شکل

 شـود،   مـی  اجـرا  جداگانه هریک که (بیندر) آستر و (توپکا) رویه الیه دو بهمعموالً  آسفالتی رویه

 رویـه  الیـه  بـا  قیاس در کمتر قیر درصد با وتر   دانه درشت مخلوط از آستر الیه گردد.  می تقسیم

   گردد.  می طرح شدن اقتصادي موجب آن از استفاده و شده تشکیل

 از فقـط  آن در کـه  اسـت  پـذیر   انعطاف يها  روسازي انواع از یکی نیز، آسفالتی تمام روسازي

 اسـتفاده  گیـرد،   مـی  قـرار  شـده  تقویـت  یـا  و طبیعـی  بستر رويمستقیماً  که آسفالتی يها  الیه

 یخبندان با مرطوب مناطق براي صرفاً و داشته طوالنی عمر آسفالت، تمام يها  روسازي .شود  می

 دهد.  می نشان را ها  روسازي نوع این از ییها  نمونه )5-1شکل ( و )4-1شکل (.دارد کاربرد زیاد،

 
 

 
 (ب)  (الف)

 آسفالت تمامب)  معمولی،الف)  حالت: در پذیر  انعطاف روسازي عرضی مقطع )4-1( شکل
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 هاي آسفالتی  اي از روسازي  نمونه) 5-1شکل (

 
 سخت نیمه يها  روسازي -1-4-2

 زیـر  (یـا  اسـاس  الیـه  آنها در که هستند آسفالتی رویه با ییها  روسازي سخت نیمه يها  روسازي

 ظرفیـت  و شـده،  تثبیـت  و... سـیمان  آهک، با ترکیب از پس دو) هر لزوم صورت در یا و اساس

 قابـل  کیفیت با مصالح که مناطقی در ها  روسازي نوع این از استفاده یابد.  می افزایش آنان باربري

 در اي  مالحظـه  قابـل  جـویی   صـرفه  سـبب  نباشـد،  دسـترس  در اقتصـادي  حمل فاصله در قبول

 گردد.  می ها  هزینه
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 سیمانی) بتن یا (بتنی سخت روسازي -1-4-3

 بـرخالف  هـا   روسـازي  اینگونـه  در هسـتند.  بتنـی  رویـه  بـا  يهـا   روسـازي  سـخت،  يها  روسازي

 مقاومـت و  کیفیـت  از روسـازي  بستر خاك که شرایطی در بتنی رویه ،پذیر  انعطاف هاي  روسازي

 و یـک  واسطه با یا مستقیماً نباشد؛ سنگین خیلی یا و سنگین ترافیک، و بوده برخوردار مطلوبی

 گیرد.  می قرار روسازي بستر روي بر شده) تثبیت یا اي  دانه (مصالح الیه دو یا

 بـار  هـا   روسـازي  نـوع  ایـن  اینکـه،  بدلیل و بوده باال بتنی روسازي کششی و فشاري مقاومت

 يهـا   روسـازي  بـه  نسـبت  تري  گسترده سطح در بتنی، صفحه زیاد شکل تغییر بدون را، ترافیک

 بتنـی  الیـه  کیفیـت  و مقاومـت  نمود بیان توان  می پس سازد؛  می منتقل بستر خاك به آسفالتی

 نقـش  بسترروسـازي،  خـاك  مقـاومتی  تغییـرات  و اسـت  رویـه  گیريبار توان کننده  تعیین عامل

 تـنش  آن زیـر  و داده شـکل  تغییـر  مـرور  بـه  رویه بتنی دال البته، .))6-1 شکل (( دارد. کمتري

 باشـد،  زیـادتر  بـتن  کششی مقاومت از ایجادي کششی تنش درصورتیکه .شود  می ایجاد کششی

شـکل   .گردنـد   می اجرا و طرح مسلح صورت  به ها  روسازي گونه این رو این از خورد.  می ترك بتن

 دهد.  می نشان را بتنی روسازي از نمونه یک عرضی مقطع )1-7(

 
 بتنی و آسفالتی يها  روسازي در تنش انتقال نحوه )6-1 ( شکل

 

 
 بتنی روسازي از اي  نمونه )7-1( شکل

 

 مختلط روسازي -1-4-4

 نامیـده  مخـتلط  روسـازي  باشـد،  پـذیر   انعطـاف  و سخت روسازي نوع دو از ترکیبی که روسازي

 دال شـود،   مـی  طـرح  بتنی و سخت روسازي با که ها  فرودگاه روسازي در مثال عنوان  به شود.  می

 کـه  ایـن  یـا  و دهنـد   مـی  قـرار  قیـري)  اساس (معموالً آسفالت از قشري روي برمعموالً  را بتنی

 تقویـت،  و بهسـازي  هنگـام  بـه  را ها  فرودگاه وها   راه در موجود انعطاف قابل یا و سخت يها  رویه

 روکش سخت، یا و انعطاف قابل رویه با ترتیب به طرح، خاص شرایط به توجه با و مورد برحسب

 غیـر  مختلـف  يهـا   الیـه  از روسـازي  ترکیبـی،  یـا  و مخـتلط  يها  روسازي در واقع در .نمایند  می

 .شود  می تشکیل بتنی و آسفالتی آسفالتی،


