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  چکیده
 اساس، براین د.دهن می اختصاص خود به را کشورها عمرانی ی بودجه از ای عمده بخش سالیانهها  عملیات احداث، تعمیر و نگهداری راه

امروزه  شود.  می داده تخصیص ها راه نگهداری و ساخت های هزینه کیفیت افزایش ی مقوله به کشورها تحقیقات های زینهه از عظیمی سهم

 شود. های بادوام بیشتر جهت کاهش هزینه ها بیش از هر زمان دیگری احساس می با افزایش ترافیک وسایل نقلیه، نیاز به اجرای روسازی

اقتصادی، با دوام و کیفیت باال  های از جمله روسازی (SMAای ) سنگدانه ماستیکیازی آسفالت ( و روسRCCروسازی بتن غلتکی )

با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی   و روسازی بتن غلتکیای  سنگدانه ماستیکیهای  سنجی روسازی این مقاله به امکان هستند. در

تحلیل سلسله  بر اساس نتایج حاصل از آنالیز کیفی با روش پرداخته شده است. ی ساخت و نگهداریها و آنالیز کمی هزینه (FAHP) فازی

تر نسبت به روسازی آسفالتی و روسازی آسفالت ماستیکی  روسازی بتن غلتکی به عنوان گزینه اقتصادی ،(FAHP) مراتبی فازی

تیجه رسید که روسازی بتن غلتکی دارای هزینه ساخت به ن  های ذکر شده ای انتخاب گردید و با توجه به آنالیز اقتصادی روسازی سنگدانه

ای دارای هزینه ساخت بیشتری نسبت به  به روسازی آسفالتی است و روسازی آسفالت ماستیک سنگدانهو هزینه نگهداری کمتری نسبت 

ی صرفه اقتصادی است و گزینه های نگهداری دارا به دلیل افزایش طول عمر، ارائه کیفیت بهتر و کاهش هزینهروسازی آسفالتی دارد اما 

 باشد. مناسبی می
 

، تحلیل سلسله  داغ بتن غلتکی، روسازی آسفالتروسازی ای،  سنگدانه ماستیکی آسفالت، امکان سنجی اقتصادی كلیدی: های واژه

 مراتبی فازی

 

  مقدمه -1
های سنگینی همراه است. از سوی  نهها با صرف هزی که ساخت آن شوند های زیربنایی هر کشور محسوب می ها از سرمایه راه

 سهم به همین دلیل. کنند های سنگینی را به مؤسسات اداره راه تحمیل می برداریشان نیز هزینه ها در طول دوره بهره دیگر راه

. شود می داده تخصیص ها راه نگهداری و ساخت های هزینه کیفیت افزایش ی مقوله به تحقیقات کشورها های هزینه از عظیمی

های  را در زیرساخت نوین های تکنولوژی به نیاز اخیر، دهه چند در های حمل ونقل در زیرساخت های سنتی روش ناتوانی

های ایران  های سنتی در ساخت راه های سنگین ایجاد شده در اثر استفاده از روش است. هزینه  ونقل بیشتر کرده حمل

هایی در زمان، هزینه، دوام،  همراه با نوگرائیهای نوین  ی و ارایه روشهای سنت متخصصین را برآن داشته که به اصالح روش

 روی بیاورند.کیفیت و ... 
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 هدف و روش تحقیق -3
ای نسبت به روسازی  های بتن غلتکی و آسفالت ماستیکی سنگدانه هدف بررسی اقتصادی بودن روسازی در این مقاله

سپس  2ای سنگدانه ماستیکیو روسازی آسفالت  1ی بتن غلتکیسازبه معرفی روابتدا  باشد. برای این منظور آسفالتی سنتی می

و  تهای ساخ هزینه و آنالیز کمی (3)روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ها از لحاظ کیفی بررسی اقتصادی این روسازی

وسازی آسفالت گرم پرداخته نسبت به ر 1394آهن و باندفرودگاه سال  فهرست بهای پایه راه، راهبر اساس  های نگهداری هزینه

 شده است.

 

 (RCC)روسازی بتن غلتکی  -3
مورد  آن، آسان و سریع اجرای و کم ساخت هزینه دلیل به بتنی، های روسازی انواع از یکی عنوان به غلتکی بتن روسازی

 کارخانجات محوطه ساخت برای 1970 سال در ونکوور در غلتکی بتن روسازی کاربرد اولین ..است گرفته قرار بسیاری مقبولیت

 سایش همچنین و سنگین بارگذاری تحت که محوطه این در غلتکی بتن روسازی عملکرد .بود سنگین بارگذاری با الوار و چوب

 وسیعی کاربرد صنعتی های محوطه روسازی ساخت برای غلتکی بتن روسازی زمان آن از و بود آمیز موفقیت بسیار بود، شدید

 برای اسپانیا کشور در و میالدی 70 دهه اوایل در غلتکی بتن روسازی از استفاده نمونه اولین اروپا، در .تاس داشته کانادا در

 ایستگاه در آزمایشی صورت به دسترسی جاده یک آن، دنبال به .گرفت قرار استفاده مورد کم ترافیکی حجم با هایی جاده

 در غلتکی بتن آمیز موفقیت اجرای با .بود آمیز موفقیت بسیار که شد اجرا 1975 سال در میسیسیپی در امریکا ارتش مطالعاتی

 مورد ها پروژه از بسیاری در امروزه و گرفت قرار استقبال و توجه مورد دنیا نقاط از بسیاری در آن از استفاده میالدی، 70 دهه

 معمولی، بتن از کمتر کیفیت با مصالح از استفاده امکان غلتکی بتن روسازی های ویژگی مهمترین از. است گرفته قرار استفاده

 های روسازی ساخت در متداول وسایل از استفاده با آن اجرای امکان و کمتر سیمان مصرف بندی، قالب و آرماتور به نیاز عدم

 است آب کمی مقدار و پرتلند سیمان شده، بندی دانه سنگی مصالح از خشکی نسبتا مخلوط غلتکی بتن واقع در .است آسفالتی

 فنی، مشکالت و سو یک از ها ویژگی این .شود می متراکم راهسازی متداول وسایل توسط و شده پخش راه سطح روی که

 از بسیاری در که است شده سبب دیگر سوی از مناطق از بسیاری در استفاده مورد آسفالتی های روسازی اقتصادی و اجرایی

 [1] .باشیم روسازی نوع این از استفاده رشد شاهد کشورها

 و معمولی بتن های از روسازی تر صرفه به مقرون و تر سریع ساخت قابلیت دارای که است آن غلتکی بتن مزیت ترین اصلی

 و شیمیایی حمالت برابر در و داشته خوبی بسیار دوام غلتکی بتن روسازی آن، کم نفوذپذیری بدلیل. است الیه چند آسفالتی

 بارگذاری آنها در که صنعتی های محوطه در غلتکی بتن روسازی که. کند می مقاومت مادانج و ذوب شرایط مانند محیطی

 بتن روسازی سایشی مقاومت .باشد چرخش دربرابر خوبی مقاومت دارای باشند، می مدنظر تریلرها پشتگیرهای از ناشی ای نقطه

 سطح روشن رنگ بدلیل. است معمولی بتن روسازی مشابه ترافیک زیاد حجم و سنگین های بارگذاری تحت حتی غلتکی

 و ها ماشین مانند سبک ی نقلیه وسایل . کند می تأمین را انبارها و ها پارکینگ سطح روشنی الزامات غلتکی، بتن های روسازی

 ایجاد بدون آن ساخت عملیات شدن تمام محض به غلتکی بتن های روسازی روی پایین سرعت با توانند می سبک های کامیون

 .دارد انجماد و ذوب شرایط برابر در زیادی دوام زا، حباب افزودنی از استفاده بدون حتی غلتکی بتن .کنند آمد و رفت یخراب

[2] 

 بسیار نگهداری به نیاز ها روسازی نوع این که است داده نشان دنیا سراسر در غلتکی بتن های روسازی از استفاده تجربه

 خرابی بیشترین .است نشده ایجاد مشکلی است، آمده وجود به سطحی و کوچک های ککه تر مواردی یک هیچ در دارند. کمی

                                                   
1 . Roller Compacted Concrete 
2
 . Stone Matrix Asphalt 

3
. Fuzzy Analytical Hierarchy Process 
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 این در که باشد نگرفته صورت خوبی به تراکم که میفتد اتفاق نواحی در آید، می وجود به ها روسازی نوع این در است ممکن که

 [1] .گردد جایگزین معمول های نبت با آن از بعد و برداشته شود و تراشیده کامال دیده آسیب بخش باید نواحی

 (SMAای ) سنگدانه ماستیکی آسفالت روسازی -4
اولین دستورالعمل فنی برای آن  1948میالدی در آلمان ابداع و در سال  60ای در دهه  سنگدانه ماستیکیهای  آسفالت

آسفالت یافت و هم اکنون در رده در روسیه به مصرف فراگیر دست  1994در اروپا و آمریکا و از سال  1990منتشر شد. از سال 

داغ پر مصرف در تمامی اقلیم و شرایط فنی کاربرد دارد. این مخلوط دارای میزان درشت دانه باال و فضای خالی کمتر و قیر 

بندی مفصل است که از  نوعی مخلوط آسفالت گرم با دانه سنگی ماستیکیآسفالت  [3]بیشتر نسبت به آسفالت سنتی است. 

دانه و قیر به همراه فیلر و مواد فیبری تشکیل شده است. این آسفالت به دلیل عدم وجود فضای خالی )کمتر  یی سنگدرصد باال

توان مقاومت باال در برابر  سنگی می ماستیکیدهد. از مزایای مخلوط آسفالت  ناپذیر را تشکیل می از یک درصد( مخلوطی نفوذ

های سنگین  دهی، کاهش صدا و حذف عملیات تراکم با غلتک فزایش عمر خدمتشیارشدگی، ارتقای عملکرد حرارتی مخلوط، ا

 [4] را نام برد.

بت کرده است و ثهای آسفالتی را از آن خود  سنگی اکنون بیش از دو دهه است که بازار جهانی روسازی ماستیکیآسفالت 

یابد. در اکثر کشورها، هزینه اولیه اجرای  ایش میعالقه به استفاده از این نوع مخلوط آسفالتی به صورت چشمگیری در حال افز

به دلیل مقدار قیر بیشتر، مقدار فیلر  ACهای  های آسفالتی از جمله مخلوط بیشتر از سایر مخلوط سنگی ماستیکیهای  مخلوط

ی اولیه اجرای  ینهباشد. تفاوت تقریبی هز ها می ه کنند بیشتر، حجم مصالح سنگی بیشتر، دمای بالی تولید، استفاده از تثبیت

باشد البته این مقدار نیز  بسته به  های سنتی می درصد بیشتر در مقایسه با مخلوط 30تا  20سنگی  ماستیکیمخلوط آسفالت 

باشد. اگرچه این هزینه در ازای داوم باالی روسازی برای  های موجود در منطقه و کشور مورد استفاده نیز متفاوت می ویژگی

سال در نظر  20سنگی  ماستیکیهای  رسانی تقریبی مخلوط باشد. متوسط عمر خدمت ی قابل قبول میهای راهساز شرکت

 [5] شود. گرفته می

 [6]ای در مقایسه با روسازی آسفالت گرم نشان داده شده است.  سنگدانه ماستیکیساختار روسازی آسفالت  1در شکل

 

 
 [6]ای  سنگدانه ستیکیماروسازی آسفالت  : ساختار روسازی آسفالتی و1شکل 

 

 سنگدانه و قیر به همراه فیلر وی بندی منفصل است که از درصد باال رم با دانهگنوعی مخلوط آسفالت  ماستیکیآسفالت 

 [7] دهد. را نشان میبندی این روسازی و روسازی آسفالت گرم  منحنی دانه 2شکل  مواد فیبری تشکیل شده است.
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را  ای سنگدانه ماستیکیبندی آسفالت  چین دانه و خط نقطه ACبندی آسفالت  تر دانه پررنگ بندی )خط : منحنی دانه2شکل

 [7]دهد.(  نشان می

 

% قیر، 25شامل  ماستیکیدر نظر گرفته شد. که خود  30:70به سنگدانه  ماستیکیبعد از انجام آزمایشات متعدد نسبت 

 [7]شد.  % ماسه شکسته شده تشکیل می40% فیلر و 35

 نظیر هایی کننده تثبیت از توان می ها، سنگدانه از ماستیکی آسفالت قیر ریزش یا و شدن جدا پدیده از جلوگیری منظور به

 مخلوط آسفالتی و یا بیشتر باشد 0.3حداقل  بایستی مصرفی سلولزی الیاف مقدار . د نمو استفاده معدنی یا و الیاف سلولزی

 جلوگیری قیر ریزش پدیده ایجاد  از تا باشد آسفالت مخلوط وزن درصد 0.4حداقل  بایستی مصرف میزان معدنی، الیاف برای

 [8] .نماید

 

 [9]: ای سنگدانه ماستیکیآسفالت  مزایای -1-4

 افزایش مقاومت شیارشدگی در ترافیک با حجم باال، سنگین و کند -

 تغییر شکل در دمای باالی آسفالت فراهم کردن مقاومت در برابر -

 ت در برابر خستگی و ترک خوردگی در دماهای پایینافزایش مقاوم -

 در اثر ترافیک بر روی سطح روسازی کاهش سر و صدا -

 رطوبت و حساسیت به نفوذپذیری کاهش و دوام افزایش -

 کوچکتر ضخامت به دلیل در هر مترمربع واحد هزینهکاهش  -

 

 (FAHPروش تحلیل سلسله مراتبی فازی ) -5
ی تفکر  معموال به درستی نحوه AHPه مراتبی کسب نظرات کارشناسی است. روش هدف از بکارگیری روش تحلیل سلسل

گیران اغلب به علت طبیعت فازی  شود. تصمیم دهد. زیرا در مقایسات زوجی آن از اعداد دقیق استفاده می آدمی را انعکاس نمی

هایشان ارائه  ند، به همین دلیل در قضاوتها اعالم گن های زوجی قادر نیستند به صراحت نظراتشان را در مورد برتری مقایسه

 [10]دهند که به این دلیل روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه شده است. یک بازه را به جای یک عدد ثابت ترجیح می

روشی برای تحلیل سلسله مراتبی فازی پیشنهاد نمودند که بر  2و پدریک 1های الرهون دو محقق به نام 1983در سال 

حداقل مجذورات لگاریتمی بنا نهاده شده بود. پیچیدگی مراحل این روش باعث شده این روش چندان مورد  اساس روش

                                                   
1
 . Laarhoren 

2
 . pedrycz 
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که مراحل این  ارائه گردید 2توسط چانگ 1ای روش دیگری تحت عنوان روش تحلیل توسعه 1996استفاده قرار نگیرد. در سال 

را نشان اساس معیارهای تعیین شده  بر ترین روسازی صادیسلسله مراتبی انتخاب اقت 3شکل  [11] .زیر آمده است روش در

 بیان شده است. 1. مقادیر ترجیحات در مقایسه زوجی بر اساس جدول دهد می

 

 
 ترین روسازی تبی انتخاب اقتصادی: سلسله مرا3شکل

 

 مقادیر ترجیحات برای مقایسه زوجی :1جدول

مقیاس فازی مثلثی 

 معکوس
 مقیاس فازی مثلثی

د مقدار عد

 فازی
 قضاوت شفاهی )ترجیحات(

 ترجیح یا اهمیت دقیقا مساوی 1 (1و1و1) (1و1و1)

 ترجیح یا اهمیت خیلی ضعیف 2 (و1و) (66/0و1و2)

 ترجیح یا اهمیت ضعیف 3 (1وو2) (5/0و66/0و1)

 ح یا اهمیت قویترجی 4 (و2و) (4/0و5/0و66/0)

 ترجیح یا اهمیت خیلی قوی 5 (2وو3) (33/0و4/0و5/0)

 ترجیح یا اهمیت مطلق 6 (و3و) (29/0و33/0و4/0)

 

 با روش این باشد،آنگاه طبق ها آرمان مجموعه U={nu,...,2u ,1u} و اهداف مجموعه x={nx,...,2x ,1x} چنانچه

مقدار  mزیر  صورت به توان می انجام داد. بنابراین (ig)ها  آرمان از یک هر برای توان می را توسعه آنالیز هدف، هر رفتندرنظرگ

 :داشت هر هدف برای آنالیز توسعه

       که        

                                                   
1 . Extent Analysis 
2
 .Chang 
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مراحل آنالیز توسعه چانگ به صورت زیر . گردند یبیان م ((l, m, uصورت به که هستند مثلثی فازی اعدد تمام که

 :است

 .به دست آوردن بسط مرکب فازی برای هر هدف: 1مرحله

آرمان  mآرمان باشد، آنگاه بسط مرکب فازی  mامین هدف به ازای   i مقادیر آنالیز توسعه اگر 

 :امین هدف به صورت زیر تعریف می شود iبرای 

(1)                                        

 چنانچه

(2)                                                       

  :شود آرمان به صورت زیر تعریف می mبه وسیله عملگر جمع فازی روی آنالیز توسعه   آنگاه باشد،

(3)                                         

 :با اعمال عملگر جمع فازی خواهیم داشت همچنین برای به دست آوردن

(4)                                      
 :بنابراین معکوس بردار باال به صورت زیر خواهدبود

(5)                                         

   :2رحلهم

به صورت زیر     دو عدد فازی مثلثی باشند درجه بزرگی  و چنانچه 
 شود. تعریف می

(6) 

 
 نمایش داده شده است. 4در شکل  2Mو  1Mتقاطع بین 

 

 
 2M [11]و  1M: تقاطع بین 4شکل

 

  :3مرحله

  عدد فازی محدب  K از درجه امکانعددفازی محدب یک پذیری(  محاسبه درجه ارجحیت)درجه امکان 

 :شود ،به صورت زیر تعریف میبیشتر است،  
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(7) 

i  

i =1,2,…,k 

آنگاه بردار وزن به   فرض کنیم که  چنانچه برای هر  

 :آید صورت زیر به دست می

 .wو به دست آوردن بردار وزن نرمالیزه شده  w'نرمالیزه کردن بردار :  4لهمرح

(8                                           )   

 .یک عدد غیر فازی است گردد که در آن  محاسبه می 10بردار وزن نرمال شده مطابق رابطه  ، پس از نرمال سازی

(9)                                                  

ترین موضوعاتی است که بایستی همواره  مراتبی یکی از مهم های مقایسه زوجی در فرآیند تحلیل سلسله سازگاری ماتریس

مورد ارزیابی قرار CR ها در فرآیند مذکور با محاسیه نسبت سازگاری گیری لحاظ شود. سازگاری قضاوت در فرآیند تصمیم

 گیرد.  می

(10                                                                 ) 

در این مقاله برای بررسی سازگاری  شاخص نسبت یک ماتریس تصادفی است. RIشاخص سازگاری و  CIدر رابطه فوق 

ها، ابتدا از روش غیر فازی کردن مرکز ناحیه و سپس از روابط مورد استفاده در تعیین میزان ناسازگاری از روش  تحلیل  قضاوت

باشد، مقایسات زوجی و  0.1تر از  ( استفاده شده است. چنانچه نسبت سازگاری محاسبه شده کمAHPسلسله مراتبی سنتی )

تر از مقدار قابل قبول بوده و باید در  ها بیش . در غیر این صورت ناسازگاری قضاوتباشد های انجام گرفته مورد قبول می قضاوت

 مقایسات زوجی انجام گرفته تجدید نظر گردد.
اتریس مقایسه زوجی و تکمیل آن توسط کارشناسان و متخصصین مربوطه با استفاده از روش تحلیل پس از تشکیل م

نسبت به معیارها مشخص شد. برای انجام این کار از برنامه نوشته شده در ها  روسازیسلسله مراتبی فازی، وزن هر یک از 

 ها روسازیاند، وزن هر یک از  ه زوجی که به صورت فازیهای جدول مقایس افزار متلب استفاده و با وارد کردن داده محیط نرم

 مشخص شد. 3و  2ول ادر جد نسبت به معیارها و وزن معیارها نسبت به هدف

 

 وزن نسبی معیارها :2جدول

 طول عمر قابلیت اجرا )سهولت اجرا( زمان اجرا هزینه نگهداری هزینه ساخت

202/0 244/0 132/0 198/0 224/0 
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 ها نسبت به معیارها وزن نسبی گزینه :3جدول

 معیار

 روسازی

کاهش 

هزینه 

 ساخت

هزینه کاهش 

 نگهداری

زمان اجرا کاهش 

برداری  )بهره

 سریع(

قابلیت اجرا 

 )سهولت اجرا(

طول افزایش 

 عمر

دار  میانگین وزن

 ها ستون

 39/0 125/0 333/0 5/0 152/0 386/0 بتن آسفالتی گرم

 33/0 52/0 333/0 27/0 421/0 56/0 روسازی بتن غلتکی

روسازی آسفالت 

ای سنگدانه ماستیکی  
258/0 425/0 243/0 333/0 345/0 275/0 

 

روسازی بتن غلتکی با وزن  از نظر اقتصادی ای، بندی نتایج پرسشنامه و جمع نظر کارشناسان و متخصصین بهبا توجه 

 به ترتیب دارای اولویت هستند. 275/0فالت گرم با وزن و روسازی آس 33/0ای با وزن  سنگدانه ماستیکیروسازی  39/0

 

 ضخامت  طرح مقایسه -6
ای و آسفالتی ، آنها را طراحی کرده و به  های بتن غلتکی، آسفالت ماستیکی سنگدانه به منظور آنالیز اقتصادی روسازی

 پردازیم. های ساخت می مقایسه هزینه
 

 روسازی آسفالت گرم -1-6

 4جدول  گردد. استفاده می (234ایران )نشریه های راه آسفالتی روسازی نامه آیین از التیطراحی روسازی آسف جهت

 .د ده پارامترهای مفروض در طراحی را نشان می

 

 : پارامترها و فرضیات مورد استفاده برای طراحی روسازی آسفالتی4جدول 

قابلیت  ضریب زهکشی دهی نشانه خدمت

 اطمینان

ضریب ارتجاعی الیه ها 

(kg/cm
2

) 
ضریب برجهندگی 

kg/cm)بستر 
2

) 
 اساس زیراساس اساس زیراساس نهایی اولیه

2/4 3 1 1 95/0 980 1925 525 

 

 .نشان داده شده است 5در جدول   ینتایج طراحی روسازی آسفالت

 

 محاسبه ضخامت در روسازی آسفالتی: 5 جدول

تنی  2/8ترافیک 

 هم ارز

ضخامت 

زیراساس 

(cm) 

ضخامت 

 (cm)اساس 

ضخامت 

 (cmآستر)
 ضخامت رویه

(cm) 

میلیون 5  25 15 13 5 

میلیون 10  30 15 15 5 
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 روسازی بتن غلتکی -2-6

گیرد.  های خمشی و خرابی ناشی از خستگی در اثر بار انجام می بر اساس محدود کردن تنش RCCعموما طراحی روسازی 

گیرد،  ر مقایسه با حالتی که بار در داخل و دور از لبه روسازی قرار میهای بزرگتری د ها در لبه روسازی، تنش معموال بار چرخ

و دیگری روش گروه  PCAدر حال حاضر وجود دارد. یکی روش  RCCکند. دو روش مهم برای طراحی روسازی  ایجاد می

 نشان داده شده است.  6جدول در  غلتکینتایج طراحی روسازی بتن  [12] مهندسین ارتش آمریکا است.

 

 محاسبه ضخامت در روسازی بتن غلتکی: 6 جدول

تنی هم  2/8ترافیک 

 ارز

ضخامت به دست آمده به روش گروه مهندسین 

 (cmارتش آمریکا )
 PCAضخامت به دست آمده به روش 

ضخامت روکش 

 آسفالتی
 زیراساس بتن ضخامت روکش آسفالتی زیراساس بتن

 15 20 5 15 19 5 میلیون 5

 15 20 5 15 21 5 میلیون 10

 

 .نیست مناسب ها آزادراه مانند زیاد سرعت با های ترافیک برای روسازی نوع این ماهیت دلیل به غلتکی بتن روسازی سطح

 غلتکی بتن روسازی شده تمام سطح روی بر سانتیمتر 5 ضخامت به آسفالتی الیه یک مشکل این رفع برای جهت همین به

 گردد. می اجرا

 

 ای سنگدانه استیکیمروسازی آسفالت  -3-6

 مناسبی مقاومتی خصوصیات از که است باربر روکشی و داغ های آسفالت خانواده جزو ای سنگدانه ماستیکی آسفالت

بندی طرح اختالط و طراحی آزمایشگاهی است اما با استناد به  د دانهیکاهش ضخامت رویه، کامال تحت تاثیر گر .است برخوردار

کمتر از بتن آسفالتی باشد. با استناد به  متر سانتی 1تواند تا  می SMAتوپکا در آسفالت  نامه دین آلمان ضخامت آیین

 در توان می سنگدانه، بزرگترین اندازه نظرگیری در ضمن آسفالت، این اجرای سابقه و جهان درهای کشورهای مختلف  نامه آیین

 آسفالت در ضخامت کاهش نهایتا .نمود اجرا مناسب باربری ظرفیت با سانتیمتر، 5/3 –4با  را آسفالت این 0-12 گرید

  [3] .باشد می قبول قابل آزمایشات نتایج و محاسبات بر مستند تنها و است طراح نظر به وابسته صرفا ای سنگدانه ماستیکی

 

 اقتصادی  آنالیز -7
برای  [13]گردد.  حاسبه می، م1394آهن و باندفرودگاه سال  با توجه به فهرست بهای پایه راه، راه ها هزینه روسازی

 محاسبه هزینه حمل و نقل مصالح از فرضیات زیر استفاده شده است:

 .است شده فرض کیلومتر 15 بتن و اساس زیر و اساس کوبیدن برای الزم آب حمل فاصله -

 کارخانه از ترکیلوم 15 و کارخانه به معدن از کیلومتر 15 بر است مشتمل آسفالتی، مصالح برای کیلومتر 30 حمل فاصله  -

 کارگاه به

 . است شده فرض کیلومتر 15 بتنی، روسازی زیراساس و آسفالتی روسازی اساس مصالح حمل فاصله محاسبات در  -

 .است شده گرفته نظر در 250 غلتکی بتن روسازی برای سیمان عیار -

 شده است. نشان داده 8 و 7های آسفالتی و روسازی بتن غلتکی در جداول  آنالیز اقتصادی روسازی
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 روسازی آسفالتی هزینه:آنالیز 7جدول 

کل )ریال( هزینه واحد هر مترمربع )ریال( هزینه   الیه (cm)ضخامت 

 آسفالت رویه 5 21200 106000

 آسفالت آستر 15 19500 292500

 اساس 15 2770 41550

 زیراساس 30 656 19680

 جمع کل 459730

 

 لتکیبتن غروسازی  هزینه:آنالیز 8جدول 

کل )ریال( هزینه واحد هر مترمربع )ریال( هزینه   الیه (cm)ضخامت 

 آسفالت رویه 5 21200 106000

 صفحه بتن 20 11300 226000

 زیراساس 15 656 9840

 جمع کل 341840

 
و نشان باشد  می 345/1های تولید روسازی آسفالت معمولی به روسازی بتن غلتکی برابر  براساس جدوال فوق نسبت هزینه

 باشد. تری نسبت به روسازی آسفالتی گرم می تولید بسیار کم  دهد که روسازی بتن غلتکی دارای هزینه می

 آسفالت این از استفاده مدون ساله سی تجربه و ایران در ای سنگدانه ماستیکی آسفالت پایلوت اجرای چندین به توجه با

 قیر، درصد افزایش. است گردیده بررسی کشور در گرفته انجام اجراهای یمورد بررسی با هزینه در تاثیرگذار عوامل جهان، در

 است. شده گرفته نظر در هزینه افزایش پارامترهای عنوان به تولید مرحله در سلولزی الیاف شدن اضافه و یلرف میزان افزایش

 صورت آسفالتی بتن مشابه اختالط ایه طرح مقایسه و بررسی با ای سنگدانه ماستیکی آسفالت در مصالح و مواد افزایش میزان

تهیه تمام مصالح و اجرای آسفالت ، 1394آهن و باندفرودگاه سال  بهای پایه راه، راه فهرستبا توجه به  [3] .است گرفته

روسازی کاهش ضخامت یک این در محاسبه هزینه ساخت  باشد. ( میریال /)مترمربع 28000ای دارای بهای  سنگدانه ماستیکی

ارائه شده  9ای در جدول  سنگدانه ماستیکیآنالیز هزینه روسازی آسفالت  است. ی توپکا در نظر گرفته شده متری الیه سانتی

 است.

 

 ای سنگدانه ماستیکیروسازی آسفالت  هزینه:آنالیز 9جدول 

 الیه (cm)ضخامت هزینه واحد هر مترمربع )ریال( هزینه کل )ریال(

 آسفالت رویه 4 28000 112000

 آسفالت آستر 15 19500 292500

 اساس 15 2770 41550

 زیراساس 30 656 19680

 جمع کل 465730

 

 بسیار نگهداری هزینه به نیاز ها روسازی نوع این که داده نشان دنیا سراسر در غلتکی بتن های روسازی از استفاده تجربه

 کارهای) پیشگیرانه نگهداری هزینه و ) موضعی و جزئی راتیتعمی کارهای(  روزمره نگهداری هزینه شامل هزینه این. دارند کمی

 محاسبه و آوردن بدست ها، فعالیت این مستندسازی عدم و نگهداری های فعالیت تنوع بدلیل. است )ای دوره تعمیراتی
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 نوسازی و اولیه ساز و ساخت های هزینه به نسبت نگهداری های هزینه .است دشوار بسیار ها روسازی نگهداری های هزینه

 [1] .دارند عمر چرخه های هزینه تحلیل و تجزیه در کمی رثا و بوده ها ناچیز روسازی

 مفید عمر گفت توان می آسفالت، روکش در خرابی نوع 20 حدوداً وجود به توجه با و گرفته صورت تحقیقات اساس بر

 روکش سال 20 تا 15 با مقایسه در غلتکی نبت روکش سال 50 تا 40 (است آسفالتی های روسازی از بیشتر بتنی های رویه

 وجود ضخامت محدودیت که نواحی در نتیجه در و است کمتر آسفالتی روسازی با مقایسه در بتنی روسازی ضخامت )آسفالت

  [14] گردد. می جویی صرفه نیز مصالح مصرف در حال عین در و داشته ارجحیت دارد

 در متوسط بطور آسفالتی روسازی برای ساالنه نگهداری هزینه مختلف، های پروژه از آمد عمل به تحقیقات و تجارب اساس بر

های آسفالتی  های نگهداری سالیانه روسازی مقایسه هزینه باشد. درصد می 5/2حدود  در بتنی های روسازی در و درصد 5 حدود

 [15]نشان داده شده است.  10و بتنی در جدول 

 

 تن غتکی و روسازی آسفالتیب: مقایسه هزینه روسازی 10جدول 

 مترمربع/ ریال(هزینه نگهداری سالیانه ) مترمربع/ ریال(هزینه اولیه ) نوع مخلوط

 459730 5/22986 (HMAآسفالت گرم )

 341840 8546 (RCCبتن غلتکی )

 

تر این روسازی قابل ، به دلیل دوام باالگرم یآسفالت روسازی نسبت بهای  سنگدانه ماستیکیآسفالت ی بیشتر  تفاوت هزینه

 [7] شود. میسال در نظر گرفته  SMA، 20های  رسانی تقریبی مخلوط متوسط عمر خدمت قبول است.

 سال است. 5شده عمر مفید بتن آسفالتی گرم در ابران به طور متوسظ حداکثر حدود  شرحالی که بر اساس آمار منت در

ساله  10ذکر شده را در یک دوره  ای و روسازی آسفالتی کی سنگدانهآسفالت ماستی یها روسازی های مقایسه هزینه 11جدول 

 دهد. نشان میبا استناد به ضوابط طراحی و اجرای آسفالت ماستیکی وزارت راه( )

 ساله 10در یک دوره  ای و روسازی آسفالتی ی آسفالت ماستیکی سنگدانهها روسازی هزینه: مقایسه 11جدول 

 نوع مخلوط
 هزینه اولیه

 (ریال ربع/مترم)

 هزینه تعمیراتی

 (ریال مترمربع/)

 مترمربع/) پریودی هزینه

 (ریال

 جمع هزینه

 (ریال مترمربع/)

 459730 5/22986 459730 5/942446 (HMA) آسفالت گرم

 ای آسفالت ماستیکی سنگدانه

(SMA) 
465730 - - 465730 

 

ای دارای هزینه تمام شده  آسفالت ماستیکی سنگدانهروسازی  .گردد با مقایسه ارقام مندرج در جدول فوق مشاهده می

 باشد. کمتری نسبت به روسازی آسفالتی سنتی می

 

 گیری نتیجه-8

ای و بتن غلتکی با روسازی  سنگدانه ماستیکیهای آسفالت  سنجی فنی و اقتصادی روسازی به امکاندر مقاله حاضر 

بندی روسازی آسفالت  گیری مبتنی بر رویکرد فازی برای رتبه میک مدل تصمیآسفالت گرم پرداخته شده است. در بخش کیفی 
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از نظر کارشناسان و محققین و  توجهای و روسازی بتن غلتکی و روسازی آسفالت گرم ارائه شده است. با  سنگدانه ماستیکی

و  33/0ای با وزن  انهسنگد ماستیکیروسازی  (39/0 )وزن ترین دارای بیش روسازی بتن غلتکیای،  بندی نتایج پرسشنامه جمع

 به ترتیب دارای اولویت هستند. 275/0روسازی آسفالت گرم با وزن 

 که گرفت نتیجه توان می ای سنگدانه ماستیکیو روسازی آسفالت  غلتکی بتن ،آسفالتی روسازی ساخت هزینه مقایسه اب

 عالوه همچنین .است کمتر توجهی قابل میزان به آسفالتی، روسازی ساخت هزینه به نسبت غلتکی بتن روسازی ساخت هزینه

 در شود، بیشتر نیز ساخت هزینه از است ممکن مدت بلند در گاهی حتی که نگهداری و ترمیم های هزینه ساخت، هزینه بر

ای بیشتر  از آسفالت  سنگدانه ماستیکیساخت آسفالت    . هزینهباشد می آسفالتی روسازی از کمتر بسیار غلتکی بتن روسازی

های نگهداری دارای صرفه  کاهش هزینه ، ارائه کیفیت بهتر وطوالنی مدت به دلیل افزایش طول عمراست، اما در یک دوره گرم 

 باشد. اقتصادی است و گزینه مناسبی می
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Washington, June, 2007. 

[7] Blazejowski, K. Stone Matrix Asphalt Theory and Practice. CRC Press. New York. (2011). 

 .1390، مل و نقل(، وزارت راه و شهرسازی، موسسه قیر و آسفالت، پژوهشکده ح234)نشریه های ایران آیین نامه روسازی آسفالتی راه [8]
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Volume 16, 2008 
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