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ظرهزینه تحلیل مقاطع روسازی معکوس و روسازی انعطاف پذیر معادل از ن

 ساخت 

  
 *2لیال المعی جوان، 1احمد منصوریان

  (a_mansourian@iau-ahar.ir) ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهردکترای راه و ترابری 1
  (Leili.lamei@yahoo.com) اهر واحد اسالمی آزاد راه و ترابری، دانشگاه -مهندسی عمران دانشجوی کارشناسی ارشد2

 

 

 

 چکیده

 ای سنگدانه مصالح از نوع الیه اساس یک معکوس با روسازی متداول آن است که در این نوع روسازی از تفاوت روسازی

 های روسازی خالف بر .شوداستفاده می 3آسفالتی نازک رویه یک و 2سیمان با شده الیه تثبیت یک در بین 1چسبنده غیر

-سنگدانه میانی الیه معکوس روسازی در کنند،می پخش و تحمل را ترافیکی بارهای باالیی های الیه که مرسوم و متداول

موضوعات مهم در بحث طراحی روسازی آن است که  یکی از .کند می ایفا روسازی ساختار در را مهم نقش ای این

در این مقاله به منظور تحلیل روسازیهای انعطاف پذیر . باشد یهزینه ساخت و اجرای کمترای روسازی طراحی شده دار

)بر  ABAQUSها( و برای تحلیل روسازیهای معکوس ازنرم افزار )بر مبنای تئوری الیه KENLAYERمتداول از نرم افزار 

دهند که هزینه قایسه این دو نوع روسازی نشان میمبنای روش اجزاء محدود( استفاده شده است. نتایج حاصل از م

 .با روسازی های انعطاف پذیر معمولی به مراتب کمتر می باشدساخت روسازی های معکوس در مقایسه 

 

 آباکوس، اجزا محدود،  پذیر،، روسازی انعطافروسازی معکوس: واژگان کلیدی

 

 مقدمه -1
 دستیابی باعث دیگر سوی از مناسب آن نگهداری و برداری بهره و سو یک از مناسب کیفیت با و مرغوب استفاده از مصالح

 حال عین در و هموار و صاف سطح یک احداث راه روسازی از هدف. بود خواهد بادوام و مناسب باربر روسازی سیستم یک به

 .است راه از کنندگان استفاده برای کافی ایمنی با

 :دانست روسازی های الیه متوجه توانمی را عمده وظیفه دو کلی بطور

 نقلیه. وسایل ایمن و راحت حرکت برای هموار و صاف سطح ایجاد( 1

 زیرین های الیه در نشست و برشی شکست از جلوگیری منظور به چرخ بار عبور از حاصل کششی و فشاری هایتنش کاهش( 2

 .دهدمی نقش مصالح در یک سیستم روسازی را نشان 1شماره  شکل .[1]هستند برخوردار کمتری مرغوبیت از که

                                                           
1- Unbound Aggregate Base (UAB) 

2- Cement-Treated Base (CTB) 

3- Hot Mix Asphalt (HMA) 
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 روسازی سیستم وظایف - 1شکل 

 

 روسازی انواع -2

 پذیرانعطاف روسازیهای -2-1

 مشخص بندی دانه با سنگی مصالح از ترکیبی آن فوقانی الیه که باشدمی مختلفی هایالیه از متشکل روسازی نوع این

انعطاف  آسفالتی و یا های روسازی به روسازیها از نوع این. شود می استفاده ها سنگدانه چسباننده ماده عنوان  به قیر از و بوده

 احداث آمریکا نیوجرسی ایالت نیووارک در میالدی 1781 سال در آسفالتی روسازی با راه اولین. هستند معروفپذیر 

 .[2]گردید

 فشاری تنش و قائم کرنش روسازیها نوع این طراحی زمینه در مهم آسفالتی، پارامترهای هایالیه پذیریانعطاف به توجه با

 باالتر طرف به پایین های الیه از روسازی نوع این در. می باشد رویه الیه زیر در کششی کرنش نیز و زیرین های الیه بر وارده

 .شودمی افزوده روسازی های الیه جنس مرغوبیت بر

 

 روسازیهای صلب -2-2

        استفاده بتنی دال خمشی رفتار از زیرین هایالیه به چرخ بار از وارده تنشهای توزیع و انتقال روسازیها، در نوع این در

 و مسلح بتن از مرکب فوقانی الیه یک و بستر خاک روی بر شده داده قرار زیراساس یا و اساس الیه یک از مرکب که گرددمی

اجرای  هنگام حرارتی، در ترکهای کنترل نیز و بتن شدگی جمع خاصیت به منظورکنترل که باشدمی آن روی بر مسلح غیر یا

 روسازی، از قطعات هماهنگ عملکرد نیز و درزها این محل در بار انتقال جهت و شده تعبیه درزها یکسری روسازیها نوع این

 شود.می استفاده 2تایو  1داول بنام فوالدی میلگردهای یکسری

 

 روسازیهای مرکب  -2-3

 بتنی روسازی و پذیر انعطاف الیه عنوان به آسفالتی روسازی، نوع دو شامل که شود می اطالق ایبه روسازی مرکب روسازی

 استفاده. شودمی استفاده بتنی و آسفالتی های الیه بین کننده جدا میانی الیه یک از موارد برخی در. صلب است الیه عنوان به

 که است متداولی ترکیب رویه، الیه عنوان به آسفالتی مصالح و اساس الیه نقش در و زیرین الیه عنوان به بتنی مصالح از

 از استفاده. سازد می ممکن را آل ایده روسازی یک از برداری بهره و کرده ارائه را هموار سطح و مقاومت همچون هایی ویژگی

 آسفالتی الیه کامل خرابی صورت در که است ای گزینه اساس الیه نقش در آسفالتی مصالح و رویه الیه نقش در بتنی مصالح

 .[1] بود خواهد صرفه به مقرون

                                                           
1- Dowel Bar 

2- Tie Bar 
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 روسازی معکوس  -3  
  ای سنگدانه از نوع مصالح الیه اساس یک معکوس با روسازی متداول آن است که در این نوع روسازی از تفاوت روسازی

 روسازی های سیستم .شوداستفاده می 3آسفالتی نازک رویه یک و 2سیمان با شده الیه تثبیت یک در بین 1چسبنده غیر

 .یافت توسعه جنوبی آفریقای در میالدی 1781 سال در که محسوب روسازی تکنولوژی در نوآوری یک معکوس

 ترافیکی وارده بارهای باالیی، های الیهکه  موجود های جاده ساختار در شده اجرا معمولی و متعارف های روسازی خالف بر

چسبنده  غیر سنگی مصالح با میانی الیه معکوس روسازی در کنند، می پخش بستر سطح درتوسط الیه های پایینی  و تحمل را

 روسازی از استفاده موفق نتایج و گزارشها .(2) شکلکند می ایفا روسازی سازه مکانیکی العملهای عکس در را مهم نقشاین 

 روسازی ساختار این بودن مناسب و کارایی ،آمریکا متحده ایاالت در شده ساخته آزمایشی جاده و جنوبی آفریقای در معکوس

 .[3]دهدمی قرار ییدتأ مورد را

طع معکوس هزینه کمتر و مقاومت بیشتری نسبت به دهد روسازی با مقنیز نشان می 2111در سال shane مطالعات 

 .[4]دارا می باشدروسازیهای متداول انعطاف پذیر 

 های روسازی  به نسبت معکوس، روسازی ساختار در چسبنده غیر متراکم ای دانهسنگ مصالح با اساس حدود و مرزهای

 مناسب معکوس روسازی تحلیل برای جاری تجربیات از برگرفته طراحی روشهای بنابراین. دارد اساسی تغییر متداول

 .[5]نیستند

، در این مقاله سعی شده کشور ایران راه و ترابری حوزهدر  بودن موضوع سیستم روسازی معکوس جدیدتوجه به نسبتاً  با

ه مورد است که در ابتدا یک مفهوم کلی از موضوع را بیان و سپس عملکرد آن در ساختار راه و مسیرهای عبوری وسایل نقلی

 .گیردبررسی قرار 

 

 ←الیه نسبتاً نازک مخلوط آسفالتی گرم                                             

                                                 

 ←آزمایش تراکم  ٪111اساس با مصالح سنگدانه ای تا                         

                                                 

 
 ←سیمان(  ٪4با سیمان ) اساس تثبیت شده                                        

                                                   
                                                        

 ←بستر جاده آماده شده                                                           

 

 

 [1]معکوس مقطع روسازی -2شکل

 

 رساندن حداکثر به برای، است شده داده نشان معکوس روسازی یک مقطع از شماتیکی نمای 2 درشکل که همانطور

در  روسازی های الیه احداث، زمینه در ها هزینه کاهش نیز و نقلیه وسایل طرف از وارده نیروهای به پاسخدر  روسازی عملکرد

 .[3]اندبهترین موقعیت خود قرار گرفته

                                                           
1- Unbound Aggregate Base (UAB) 

2- Cement-Treated Base (CTB) 

3- Hot Mix Asphalt (HMA) 
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 .وان به نکات کلیدی زیر اشاره کردت و نحوه عملکرد روسازی معکوس می در مورد خصوصیات 

 : موارد زیر می باشدروسازی که شامل در سطح فوقانی  آسفالتی گرمالیه نسبتاً نازک مخلوط  -الف

 .آسفالتی بیندرنازک از مخلوط  رویهیک الیه  -

  های            سنگدانه آسفالتی با حداکثر اندازه )برای مثال مخلوط ریزدانه خوب دانه بندی شده آسفالتی رویهمخلوط  -

 (.میلیمتر 85/4یا  5/7

 .رویه آسفالتیپر کردن مجدد جهت محافظت الیه برداشت و قابلیت  -

 .یآسفالتتنشهای کششی کمتر در زیر الیه در چرخه خستگی به دلیل  کمتر و بهبود ترکهای سطحی -ب

 . متداولنسبت به سیستمهای روسازی انعطاف پذیر  درالیه اساس زیادتحمل و ظرفیت باربری  -ج

 .از روسازی به منظور حفاظتبرای الیه اساس  سانتیمتر 21/32تا  15/24ینه و مطلوب ضخامت به -د

 حداکثر رساندن عملکرد روسازی.به درصد بر اساس آزمایش پروکتور در الیه اساس برای  111حداقل تراکم  -ه

 .[4] ٪4حدود با سیمان  ان کمتر در الیه اساس تثبیت شدهدرصد سیم -و

 

 و مقطع معکوس  متداول مدلسازی روسازیهای انعطاف پذیر -4
 هایالیه تمایز وجه. باشدمی روسازی انواع ترینازمتداول یکی معمولی پذیرانعطاف روسازی اشاره شد،که  همانطور

 روسازی دراز طرفی  .باشدمی (هاالیه ضخامت و ضریب برجهندگی ،پواسون ضریب مقادیر) هاالیه درمشخصات روسازی

 اساس الیه معکوس روسازی در ولی دارد قرار آسفالتی بتن مخلوط الیه و بستر الیه بین ایدانهسنگ اساس الیه معمولی

 . دارد قرار آسفالتی بتن مخلوط الیه و سیمان با شده تثبیت اساس الیه بین ایدانهسنگ

یک کامیون ، مقطع معکوس با پذیر متداول و روسازیانعطافبه منظور بارگذاری هر یک از مقاطع روسازیهای در این مقاله 

 7211و وزن کل محور متر میلی 343ر عقبی فاصله بین هر جفت چرخ محو محوره سنگین در نظر گرفته شده است که 2

  چرخ و فشار هرمیلیمتر  118باشد. شعاع هر یک از چرخها می کیلوگرم 4111، بنابراین وزن هر یک از چرخها کیلوگرم

ین جفت چرخ در ، سه نقطه در مرکز، لبه و حد وسط بKENLAYERبرای تعیین محل بارگذاری دربرنامه . است 

های با ضخامتهای مختلف در الیهحداکثر کرنش فشاری ، عی بار چرخکه به علت اثر تجمیاند. مالحظه می شودنظر گرفته شده

در حدفاصل یک جفت چرخ یا ود برای بستر است( ضخامت نامحدKENLAYER و به عمق بستر نامحدود )پیش فرض برنامه 

-در الیه فشار ناشی از بار یک چرخ ABAQUSدهد. در برنامه رخ میاینچ( از مرکز هر چرخ 5785میلیمتری ) 182در فاصل 

اینچ( و بر روی یک 4723متر )میلی 118 به شعاع متر(، 4متر )میلی 4111های با ضخامتهای مختلف و به عمق فرضی بستر 

اده از یک المان متر(، در نظر گرفته شده است. سازه روسازی معکوس با استف 3×3متر )میلی 3111×3111سطح فرضی به ابعاد 

ه بارگذاری مدل، تمرکز در ناحی شود.نشان داده می C3D8Rبندی شده و معموال ًاین المان  به صورت گرهی مش 7مکعبی 

دن فاصله از به نتایج دقیق باید مش ریز و المان کوچکتر استفاده شود و با بیشتر شدهد و بنابراین برای دستیابی تنش رخ می

ر خواهد بود. بسته تری داشته باشند نتایج تحلیل دقیقتود. از طرفی، هرچه مشها شکل منظمشتر میاین ناحیه مشها درشت

 باشد.ها تعداد مشها متفاوت میبه ضخامت الیه

در الت کلی و از نمای نزدیک درحبه ترتیب 1ی مقطع روسازی معکوس مدل شماره بند مش 4و  3در شکلهای شماره 

 ای چرخ نشان داده شده است. دایرهمحل اعمال بار 
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 Abaqus در نرم افزار روسازی معکوستحلیل شده مقطع  کل بندی مش -3شکل 

 

 
 مشها فاصله شدن بیشتر با و ریز مشها بارگذاری درمحل که شود می مشاهده -چرخ بار اعمال محل در بندی مش -4شکل

 .شوند می تر درشت

 

ها در محدوده شود ضخامت الیهاند. چنانچه مشاهده میمقطع از روسازی معکوس معرفی شده 7، 1در جدول شماره 

بر اساس  هاالیهضریب برجهندگی  های روسازی معکوس و همچنین مقدارداکثر ضخامت تعریف شده برای الیهحداقل و ح

ای مختلف متغیر در مدله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( 234نشریه شماره ایران )نامه روسازی راههای آسفالتی آئین

پذیر معادل نیز در مشخصات زی معکوس، یک مقطع روسازی انعطافاز طرفی برای هر مقطع از روسا .[5]انددر نظر گرفته شده

طع روسازی معکوس ، دو مق1شده است، به طوری که برای هر مدل معرفی شده در جدول شماره  ای یکسان در نظر گرفتهالیه

تحلیل شده و آنالیز خروجی آنها از نظر   ABAQUSو KENLAYERبا نرم افزارهای متداول پذیر و روسازی انعطاف

بوده و موجب به وجود آمدن خرابی ناشی  هاز فاکتورهای مهم در طراحی روسازیمقدارکرنش فشاری باالی الیه بستر که یکی ا
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دهند مقدار کرنش فشاری باالی الیه بستر در اند که نتایج حاصله نشان میشود با یکدیگر مقایسه شدهشیارشدگی می از

مت الیه آسفالت در پذیر معادل است. سپس سعی شده است که با تغییر ضخاازی معکوس کمتر از روسازی انعطافروس

پذیر طع روسازی معکوس و روسازی انعطاف، مقدار کرنش فشاری باالی الیه بستر در هر دو مقمتداولپذیر افروسازی انعط

برای یکسان شدن کرنش متداول پذیر نیاز الیه آسفالت روسازی انعطاف برابر شود، به طوری که مقدار ضخامت موردمتداول 

 آید . میبه دست متداول زی انعطاف پذیر فشاری باالی الیه بستر در هر دو روسازی معکوس و روسا

در نهایت در حالتی که ضخامت الیه آسفالت برای برابر شدن مقدار کرنش فشاری باالی الیه بستر افزایش یافته، هزینه 

معادل برآورد و با یکدیگر مقایسه شده است. در جدول متداول پذیر خت روسازی معکوس و روسازی انعطافمورد نیاز برای سا

 به کلیه مشخصات الیه های مورد تحلیل اشاره شده است. 1شماره 

 

 شده مشخصات مدل های تحلیل -1جدول 

 ضخامت بستر )سانتیمتر(
ضخامت اساس تثبیت 

 شده با سیمان )سانتیمتر(
 ضخامت رویه )سانتیمتر( ضخامت اساس )سانتیمتر( 

شماره 

 ضریب االستیسیته االستیسیتهضریب  ضریب االستیسیته ضریب االستیسیته مدل 

 )کیلوگرم بر سانتیمتر مربع( )کیلوگرم بر سانتیمتر مربع( )کیلوگرم بر سانتیمتر مربع( )کیلوگرم بر سانتیمتر مربع(

 5/1 21/3 31/5 نامحدود
1 

881 1،151 1،751 31،511 

 8 21/3 31/5 نامحدود
2 

881 1،151 1،751 31،511 

 7/3 21/3 31/5 نامحدود
3 

881 1،151 1،751 31،511 

 5/1 21/3 31/5 نامحدود
4 

881 1،151 35،111 31،511 

 8 21/3 31/5 نامحدود
5 

881 1،151 35،111 31،511 

 7/3 21/3 31/5 نامحدود
5 

881 1،151 35،111 31،511 

 5/1 21/3 31/5 نامحدود
8 

881 3،511 1،751 31،511 

 8 21/3 31/5 نامحدود
7 

881 3،511 1،751 31،511 

 7/3 21/3 31/5 نامحدود
7 

881 3،511 1،751 31،511 

 

  3و  2، 1باشد، به عنوان نمونه، مشخصات و خروجی مدلهای شماره از آنجایی که نتیجه حاصله در همه مدلها یکسان می

از نظر کرنش فشاری باالی الیه بستر و همچنین مقدار ضخامت آسفالت مورد نیاز برای برابر شدن این کرنش فشاری در هر دو 

د نیاز برای ساخت مدل شود. مقدار هزینه مورمالحظه می 5، در شکل شماره متداولمقطع روسازی معکوس و انعطاف پذیر 

 نشان داده شده است. 3و  2شماره  جدولهایبرآورد شده است که نتایج برآورد در  1شماره 
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قبل و بعد از افزایش  سازی معکوس و روسازی انعطاف پذیر متداولمقادیر کرنش فشاری باالی الیه بستر برای رو -5شکل 

 3و  2و  1مدلهای -الیه آسفالت روسازی انعطاف پذیرمتداول ضخامت

 

 و هاالیه مشخصات که اندشده مقایسه همدیگر با شرایطی درمتداول  و روسازی معکوس روسازی از مقطع 2 ،5درشکل 

 اینچ( 3725 و 2785 ،2متری )سانتی 773و  8،  571 مقادیر در آسفالت الیه ضخامت ولی ثابت و زیر اساس اساس الیه ضخامت

اساس  االستیسیته مدول 7() رویه  االستیسیته مدول حاالت همه در. است کرده تغییر

متر سانتی 2173 اساس ضخامت7 () اساس  زیر االستیسیته مدول (،) 

 .باشداینچ( می12سانتی متر) 3175 اساس زیر ضخامت و اینچ(7)

 مقدار ،(1 شماره مدل) اینچ( است2سانتی متر) 571 آسفالت ضخامت که هنگامی ،شودمی مشاهده 5شکل  در که همانطوری

 و( )شکل مثلثی به ترتیب برابر و روسازی معکوس متداول روسازیدر  بستر الیه باالی فشاری کرنش

 1575تا  آسفالت ضخامت و داشته نگه ثابت راو زیر اساس  اساس ضخامت چنانچه باشد.می (ایشکل دایره) 

 کرنش باً  تقریبا و( )شکل مربعی  متداول روسازی در فشاری کرنش مقدار یابد اینچ( افزایش571متر)سانتی

سانتیمتری  773اینچ( و 2785سانتیمتری ) 8 های آسفالتضخامت مورد در توضیحات این. شودبرابر می معکوس روسازی

 مدل)اینچ( 574سانتیمتر) 1573اینچ( به 2785سانتیمتری ) 8 آسفالت ضخامت افزایش با چنانچه. است نیز برقراراینچ( 3725)

 فشاری کرنش مقادیر(7 3 شماره مدل)اینچ( 873سانتیمتر) 1775به  اینچ(3725سانتیمتری ) 773 آسفالت ضخامت و( 2شماره

شده در جدول  معرفیاز تحلیل و مقایسه سایر مدلهای  .شوندمی برابر تقریباً معکوس ومتداول  روسازینوع هر دو  در مربوطه

ز مقدار فوق در شود که مقدار کرنش فشاری باالی الیه بستر در روسازیهای معکوس کمتر ا، مشاهده مینیز 1شماره 

، در متداولپذیر آسفالت روسازی انعطافضخامت الیه پذیر معادل بوده و این مقدار با افزایش قابل مالحظه روسازیهای انعطاف

 هر دو نوع روسازی تقریباً یکسان خواهد شد. 

 

 نحوه برآورد هزینه اجرا -5
 در عبور خط دو و رفت جهت در عبور خط دو با اصلی راه یک راهها هندسی طرح نامهآئین ، بر اساسبه منظور برآورد هزینه

 2:3 شیروانی شیب و متر 75/1 طرف هر در شانه عرض متر، 55/3 عبور خط هر عرض نظرگرفته شده که در برگشت جهت

 .[8] (5شکل ) لحاظ شده است
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873m 873m 

    

   

1775m 3755m 3755m 3755m 3755m 1775m 

   

   
            

   

 

 3   بتن آسفالتی گرم   3

 2   اساس   2 

   زیر اساس  

 برای برآورد هزینه اجرای روسازی مقطع عرضی راه -6شکل 

 

به . است شده گرفته نظر شانه به صورت آسفالتی در کلهمچنین  و شده صرفنظر جاده عرضی شیب از ها هزینه برآورد در

استفاده شده که  73کیلومتر راه اصلی، از ردیف های فصول مختلف فهرست بهای راه و باند سال  1منظور برآورد هزینه ساخت 

 .[7]به ردیفهای مورد نیاز و مبالغ مربوط به هریک اشاره شده است3و  2اول شماره در جد

 

  معکوسروسازی مقطع برای  1مدل شماره آورد هزینه بر -2جدول 
ردیف 

فهرست بها
جمع مقداربهای واحد )ریال(واحدشرح ردیف

50,6000.00مترمکعبتهیه مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای140101
217,5003792.5824,868,750مترمکعبتهیه مصالح اساس از سنـگ کوهی140603
15,2005907.089,786,400مترمکعبپخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به ضخامـت بیشتر از 15 سانتیمتر140702
21,5003792.581,538,750مترمکعبپخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به ضخامـت بیـش از10 تا 15 سانتیمتر140704
141201

141202

22,70027681.0628,358,700کیلوگرمتهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی )پریمکت( با قیر محلول.150101
18,7000.00کیلوگرمتهیه مصالح و اجرای اندود سطحی )تک کت( با امولسیون قیری.150301
22,70093330.02,118,591,000مترمربعتهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای150605

4,392,322,900 جمع هزینه احداث روسازی )ریال(

109,9005907.0649,179,300مترمکعب تثبیت بستر روسازی و زیرسازی راه  به وسیله اختالط مصالح بستر با سیمان پرتلند

 
 

 با ضخامت الیه آسفالتی افزایش یافتهمتداول انعطاف پذیرروسازی مقطع  برای 1برآورد هزینه مدل شماره  -3جدول 
ردیف 

فهرست بها
جمع مقداربهای واحد )ریال(واحدشرح ردیف

50,6006050.0306,130,000مترمکعبتهیه مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای140101
217,5003871.0841,942,500مترمکعبتهیه مصالح اساس از سنـگ کوهی140603
15,2006050.091,960,000مترمکعبپخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیراساس به ضخامـت بیشتر از 15 سانتیمتر140702
21,5003871.083,226,500مترمکعبپخـش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر اساس به ضخامـت بیـش از10 تا 15 سانتیمتر140704
141201

141202

22,70028146.0638,914,200کیلوگرمتهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی )پریمکت( با قیر محلول.150101
18,7005629.2105,266,040کیلوگرمتهیه مصالح و اجرای اندود سطحی )تک کت( با امولسیون قیری.150301
22,700283650.06,438,855,000مترمربعتهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای150605

8,506,294,240 جمع هزینه احداث روسازی )ریال(

109,9000مترمکعب تثبیت بستر روسازی و زیرسازی راه  به وسیله اختالط مصالح بستر با سیمان پرتلند

  
 

بارگذاری و در شرایط مالحظه می شود، هزینه مورد نیاز برای ساخت یک مقطع از روسازی معکوس  8شکل  درهمانطور که 

به کرنش فشاری باالی  آسفالتکه با افزایش ضخامت الیه  تداولپذیر مدر مقایسه با مقطع انعطافای یکسان، مشخصات الیه

  کمتر است.  درصد( 47) راتببا مقطع روسازی معکوس رسیده است، به ممعادل الیه بستر 
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  تداولدر روسازی معکوس و روسازی انعطاف پذیر م 1مدل شماره  مقطعمقایسه هزینه اجرای  -7شکل 

 

  نتیجه گیری -6
های و همچنین برآورد هزینه براساس تحلیلهای انجام شده در مقاطع روسازی متداول آسفالتی و روسازی با مقطع معکوس

های تعریف ه نتایج ذکر شده در مورد همه مدل. قابل ذکر است کتوان به عنوان نتیجه گیری بیان نمودرا می مختلف، موارد زیر

 برقرار است. 1شده در جدول شماره

فشاری حاصل  کرنشمقدار همان به دستیابی ، متداولپذیر طافعروسازی ان آسفالتافزایش ضخامت الیه  هدف ازچنانچه  -1

 .باشدزیادی می شده از روسازی معکوس باشد، به علت گران بودن قیمت آسفالت نیاز به صرف هزینه

را با  نیاز مورد ایسازه ظرفیتتواند ، میاصلی شریانی مسیرهای برای معکوس روسازی سازه یک که دهندمی نشان نتایج -2

درصد مشاهده  47حدود نیز صرفه جویی در 1هزینه مدل شماره  دربرآورد)یدرصد 51تا  45اولیه  هزینه در جوییصرفه

 .دهد افزایش متداول پذیر انعطاف روسازی نسبت به شود(می

 از کمتر معکوس روسازی یکدر  بسترکرنش فشاری باالی الیه  حداکثر مقدار که دهند می نشان شده سازی شبیه نتایج -3

  .است مشابه بارگذاری بامتداول  پذیرانعطاف روسازی مقطع یک برایحاصل شده  مقدار
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