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 هقایسِ عَاهل درًٍی ٍ بیزًٍی پیذایش پذیذُ

 در رٍساسی ّای اًعطاف پذیز شیارشذگی

  
2صابز کیِ بادرٍدی، 1هحوَدرضا کی هٌش

 3پگاُ جعفزی حقیقت پَر ،*

 ، ًَض ٍاحس تْطاى قوبل بمیزاًكگبُ پ ،یضاُ ٍ تطاثط ،یػلو ئتیٍ ػضَ ّ بضیاؾتبز -1

  ،ًَض ٍاحس تْطاى قوبل بمیزاًكگبُ پ ،یضاُ ٍ تطاثط ،یترهه یزکتطا یزاًكدَ -2

 ، ًَض ٍاحس تْطاى قوبل بمیزاًكگبُ پ ،یضاُ ٍ تطاثط ،یترهه یزکتطا یزاًكدَ -3

 

 

 

  چكیذُ
 یکیثِ ػٌَاى  یآؾفبلت یّب ِیزض ؾغح ضٍ یافتبزگ بضیزض خبزُ ّب، ق يیؾٌگ کیحدن تطاف فیثب افعا طیاذ یّب زض ؾبل 

ثِ  بیزائن  )هبًسگبض( ٍ  یقکلْب طیی( هَضز تَخِ قطاض گطفتِ اؾت. تغطیّب )ثبالذم زض هٌبعق گطهؿ یذطاث يیاظ هْوتط

قًَس. ثط اؾبؼ  یه دبزیا ِیًقل لیػجَض چطخ ٍؾب طیکِ زض هؿ ٌسّؿت یعَل یّب یفطٍضفتگ ،یقسگ بضیق گط،یػجبضت ز

قٌبذتِ قسُ  طیاًؼغبف پص یّب یزض ضٍؾبظ یذطاث عمیهکبً يیتطیثِ ػٌَاى خس یقسگ بضیق سُیاًدبم قسُ، پس قبتیتحق

اؾتفبزُ  یثطا یوٌیا سیؾجت ثطٍظ هكکالت قس ،یهطهت ٍ ثْؿبظ يیؾٌگ یّب ٌِیّع لیضوي تحو یذطاث يیاؾت. ا

اؾت.  یضطٍض یضذساز اهط يیخبهغ ا ی. لصا ثطضؾآٍضز یضا ٍاضز ه یبزیظ یذؿبضت ّب قیعط يیکٌٌسگبى اظ ضاُ قسُ ٍ اظ ا

 ضٍـ عطح اذتالط ٍ ،یؾٌگ ههبلح خٌؽ ٍ ًَع ،یآؾفبلت، زاًِ ثٌس یذبل یزضنس فضب ط،یزضنس ق ط،یًظ یػَاهل هتؼسز

 ٍ ثؿتِ ثِ ایٌکِ ػبهل زضًٍی ٍ یب پبضاهتط ّب ثِ ًَثِ ذَز يیاظ ا کیگصاضًس. ّط  طیتبث یقسگ بضیٍ قست ق عاىیثط ه غیطُ

کِ ثِ تبثیط ثیكتط ػَاهل زضًٍی کِ ثِ ؾبذتبض هَضز هغبلؼِ قطاضگطفتِ اًس،  ثیطًٍی ٍ تبثیطات ثیكتط زض پسیسُ قیبضقسگی

 فیعیکی آؾفبلت هطتجظ هی ثبقس پی هی ثطین.

 

 قیبض افتبزگی، ضٍؾبظی ّبی اًؼغبف پصیط، تغییط قکل هبًسگبض، ؾبذتبض فیعیکی قیط کلیذی: ّای ٍاصُ
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  هقذهِ -1
 [.1اثطگصاض اؾت] یآؾفبلت یػوسُ هطتجظ ثب ثبض اؾت کِ ثط ػولکطز ضٍؾبظ یّب یاظ ذطاث یکیقکل زائن،  طییتغ یيا

ِ ث یآؾفبلت یّب یزض ضٍؾبظ یقسگ بضی[. ق2ثبقس] یه یضٍؾبظ یقسگ بضیق یاؾبؾ لیاظ زال یکیقکل زائن هؼوَالً  طییتغ 

 (.1کٌبضُ ّوطاُ اؾت)قکل یّب یقسُ ٍ ثب ثطآهسگ ىبیچطخ ّب ًوب طیهؿ طیزض ظ یعَل یّب ینَضت فطٍضفتگ

 

 
 [3]یپَست سَسوار یبِ ّوزاُ تزک ّا ادیبا شذت س یشذگ اریش -1شكل

 

 

ذغطات  ِ،یًقل لِیٍؾ یکٌتطل بتیقطاض زازى ذهَن طیضا کبّف زازُ ٍ ثب تحت تبث یضٍؾبظ سیهف یػوط ذسهت زّ یقسگ بضیق

[. 5ضا کبّف زّس] یؾغح ضٍؾبظ یظّکك تیتَاًس ظطف یه سُیپس يی[. ا4کٌس] یه بزدیاؾتفبزُ کٌٌسکبى اظ ضاُ ا یضا ثطا یخس

 وتطیلیه 5زض حسٍز  یقسگ بضیکِ ػوق ق یقَز. ٌّگبه یضاُ ّب ه یوٌیزض ا یبزیهكکالت ظ دبزیهٌدط ثِ ا بضیػوق ق فیافعا

 غیتَاًس ثبػث تؿط یه يیآة ّوچٌ[. تدوغ 2قَز] یه ٌگیسضٍپالًیّ لیًگِ زاقتِ ٍ هٌتح ثِ پتبًؿ زاؾت، آة ضا زض ذَ

ّب ثِ عطظ  لطیّب ٍ تط َىیضاًٌسگبى کبه یٍ کٌتطل ثطا تیّسا بض،یػوق ق كطفتی[. ثب پ5ثط اثط ضعَثت گطزز] یضٍؾبظ یذطاث

کِ قست  یثكَز. زض نَضت عیً  یطظزگیهَؾَم ثِ ق یا سُیتَاًس هٌدط ثِ پس یه یبضقسگی[. ق2قَز] یؾرت ه یا ٌسُیفعا

 یقلینبف ٍ ن بضیؾغح ثؿ کیکِ ؾغح آؾفبلت ثِ  یذَاّس ثَز، ثِ ًحَ بزیظ عیً یطظزگیثبقس قست ق بزیظ یقسگ بضیق

 حتوبلضفتِ ٍ ا يیاظ ث یآؾفبلت ِیٍ ضٍ ِیًقل لیٍؾب یّب کیالؾت يیگطزز کِ انغکبک ث یػبهل ؾجت ه يیقَز. ا یه یهٌتْ

 یاؾت کِ ثِ ضذساز ذطاث یکبّف ضربهت ضٍؾبظ ،یکطز ضٍؾبظثط ػول یقسگ بضیق گطیز طی. تبثبثسی فیافعا یکیتهبزفبت تطاف

 ٌِیتَاًس ثط ّع یه یبضقسگیضوي آًکِ هغبلؼبت ًكبى زازُ اؾت کِ ق [.5قَز] یه یهٌتْ  یذؿتگ یزض اثط تطک ّب یضٍؾبظ

تطک  ،یقسگ بضیق یؾِ ذطاث بىیضا زض ه یقسگ بضیػَاهل، ق يی[. ا2زاقتِ ثبقس] یخْقبثل تَ طیّب تبث َىیکبه یبتیػول یّب

 یضٍ ثطضؾ يی[. اظ ا6کٌس] یه یهؼطف یزض ضٍؾبظ یذطاث عمیهکبً يیثِ ػٌَاى هضطتط ،یحطاضت یٍ تطک ذَضزگ یذؿتگ یذَضزگ

 یضٍـ ّب ،یبثیاضظ عاتیتدْ ،یقسگ بضیعاى قیػَاهل هَثط زض ثطٍظ ٍ ه دبز،یا یّب عمیهکبً طیًظ سُیپس يیهرتلف ا یخٌجِ ّب

 ثطذَضزاض اؾت. ییثبال تیاظ اّو یٍ ًگْساض طیتؼو یّب ٌِیآى ٍ گع یٌیث فیپ
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 هكاًیشم ّای شیار شذگی -2
قیبضقسگی هی تَاًس زض ظهبى ّابی هرتلاف ػواط ثْاطُ ثاطزاضی ضٍؾابظی ضخ زّاس. اؾبؾابً زٍ هکابًیعم انالی ثاطای ثاطٍظ                 

ف چگبلی(. ایي هکبًیعم کاِ ثاِ   ضٍؾبظی اؾت )کبّف حدن ٍ افعای  1قیبضقسگی ٍخَز زاضز. هکبًیعم اٍل قیبض قسگی، چگبلف

ػٌَاى قیبض قسگی اٍلیِ ًیع قٌبذتِ هی قَز، زض اٍایل ػوط ضٍؾبظی ٍ ثِ زلیل تطاکن الیِ ثط اثط ػجَض تطافیک ؾاٌگیي ضخ های   

( اؾت )خطیبى پالؾتیک ثاسٍى تغییاط زض حدان(. ایاي      3)ٍ یب خطیبى ثطقی 2زّس. هکبًیعم زیگط قیبض قسگی تغییط قکل ثطقی

قیبضقسگی اؾبؾی یب ثبًَیِ ًیع ًبهیسُ هی قَز، زض ضٍؾبظی ّبیی کِ زاضای تطاکن هٌبؾت ّؿتٌس ثِ ػٌاَاى هکابًیعم   حبلت کِ 

اٍلیِ قیبض قسگی قٌبذتِ قسُ اؾت. ایي هکبًیعم، ضوي آًکِ زض ّط ظهبًی اظ ػوط ؾطٍیؽ ضٍؾبظی هی تَاًس ایدبز قَز، ثرف 

ًتیداِ تحقیقابت اًدابم قاسُ ثاب اؾاتفبزُ اظ        2[. قکل 2ٍ5كکیل هی زّس]اػظوی اظ پسیسُ قیبض قسگی زض ػوط ضٍؾبظی ضا ت

 [.2زؾتگبُ ٍیل تطاک ضا ًكبى هی زّس کِ هی تَاى هکبًیعم ّبی ایدبز قیبض قسگی ضا ثِ ٍؾیلِ آى تَنیف ًوَز]

 
 

 

 [2پیشزٍی تغییز شكل غیز قابل باسگشت با افشایش تعذاد چزخِ بارگذاری] -2شكل 

 

لیِ ثبضگصاضی تطافیکی، افعایف تغییطقکل غیط ثبظگكت زض ظیط الؾتیک ّب ثِ ٍضَح اظ هٌابعق ثطآهاسُ کٌابضی    زض هطاحل اٍ     

 ثیكااتط اؾاات. زض ایااي هطحلااِ، ضٍؾاابظی ثااب تغییااط حداان هتااطاکن هاای قااَز. زض هطحلااِ زٍم، کااِ اظ پااؽ هطحلااِ اٍل       

ٌبعق کٌبضی اؾت. ثسیي هؼٌب کاِ تاطاکن ههابلح زض    هی آیس، کبّف حدن زض ظیط الؾتیک ّب تقطیجبً ثطاثط حدن افعایف یبفتِ ه 

[. زض 7ظیط الؾتیک ّب کبهل قسُ ٍ قیبضقسگی اظ ایي ثِ ثؼس اؾبؾبً ثِ ػلت خبثدبیی ههبلح ٍ ثسٍى تغییط حدان ضخ های زّاس]   

قیبضقاسگی  ایي ضاؾتب، تحقیقبت هجیي آى اؾت کِ تغییط قکل ثطقی ثِ ًؿجت تطاکن زض الیِ ّبی ضٍؾبظی، هکبًیعم پبیِ ای تط 

 [.2ٍ5اؾت]

                                                 
1
 Densification  

2
 Shear Deformation 

3
 Shear Flow 
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 یارشذگیاًَاع ش -3
اقبضُ قسُ زض ثبال ثَزُ ٍ ًَع ؾَم آى ثِ  عمیاظ زٍ هکبً یٍخَز زاضز کِ زٍ هَضز آى ًبق یبضقسگیؾِ ًَع ق یثِ عَض کل

 :زّس یههبلح ضخ ه فیػلت فطؾب

 یضٍؾبظ ؿتنیاظ ضؼف ثؿتط ٍ ؾ یًبق یقسگ بضیق -1

 یتحتبً یّب ِیٍ ال یهرلَط آؾفبلت یدیتسض یثِ ػلت تطاکن ٍ فكطزگ یبضافتبزگیًَع ق يیکِ زض ثبال اقبضُ قس ا ّوبًغَض     

اظ خولِ ذبک  یتحتبً یّب ِیحبلت، ضؼف ال يیزض ا بضیػبهل ثطٍظ ق يی. هْوتطسیآ یثَخَز ه ِیًقل لیاظ تکطاض آهس ٍ قس ٍؾب

چطخ  یخب یقسگ بضیًَع ق يی[. زض ا8ط ّؿتٌس]هت 1تب  75/0 یپٌْب یض ثَزُ زاضایهؼوَالً ػط ییبضّبیق يیثؿتط اؾت. چٌ

تَاًس ًكبى زّس کِ ضربهت  یه یضٍؾبظ ؿتنیاظ ؾ یهقغؼ نیقکل، کن ػوق ٍ ثسٍى تطک اؾت. تطؾ یًؼلجک یهقغؼ یزاضا

 3[. قکل 9قکل زازُ اًس] طییتغ طاؾبؼیظ بیاؾبؼ ٍ  یههبلح ؾٌگ بیذبک ثؿتط  طیًظ يیطیظ یّب ِیثبثت هبًسُ ٍ ال یضٍؾبظ

 زّس. یضا ًكبى ه یبضقسگیحبلت ق يیا

 

 
 [4آسفالت] زیس یّا ِیاس ضعف ال یعبَر چزخ ًاش زیهس یگَد شذگ -3شكل

 

 یآؾفبلت یّب ِیاظ ضؼف ال یًبق یبضقسگیق -2

ثَخَز  کیاظ ػجَض تطاف یًبق یثطق یتٌف ّب طیتحت تبث یهرلَط آؾفبلت یحطکت خبًج لیثِ زل یقسگ بضیحبلت ق يیا     

 ی[. چٌبًچِ ضٍؾبظ8ثبقس] یه یآؾفبلت ِیال یاظ ضؼف زض هقبٍهت ٍ اؾتحکبم ثطق یػوستبً ًبق یقسگ بضیًَع ق يی. اسیآ یه

 یحبلت يی[. زض چ8ٌ]سیثَخَز آ ییچطخ ّب تطک ّب طیقکل ؾرت ٍ نلت تط ثبقس، هوکي اؾت زض هؿ طییزض ثطاثط تغ یآؾفبلت

 یثطق یقکلْب طییکِ زض اثط تغ یقسگ بضیًَع ق يی[. زض ا8اؾت]هحتول تط  یآؾفبلت ِیاظ ضؼف ال یًبق یقسگ بضیضذساز ق

زض  یثِ فطٍضفتگ هٌدطخبثدب ٍ  یثِ نَضت خبًج یؾغَح ثطق یضٍ یگطزز، ههبلح هرلَط آؾفبلت یه دبزیا یهرلَط آؾفبلت

طذْب ؾغح خبزُ چ طیهؿ زض [.9ثِ ّوطاُ زاضز] عیچطذْب ضا ً طیزض کٌبض هؿ ِیضٍ یقسُ ٍ ضوي آى ثطآهسگ یثبضگصاض ِیًبح

ٍ زض  بضّبیق يییقبئن اؾت. هؼوَالً زض پب جبًیتقط تیق یزاضا بضیق یقکل ٍ لجِ ّب ینبف ٍ ًؼلجک عیً بضیهؼوَال ً نبف، ؾغح ق

زض اثط فقساى هقبٍهت  یقکل ثطق طییتغ قَز. یه دبزیکَچک ا یچٌس هطظ ثب ثطآهسگ بی کیزٍگبًِ،  یچطخ ّب يیث یفضب

تَاًس ثِ  یه یقَز. کوجَز هقبٍهت ثطق یه دبزیاظ اػوبل ثبض قبئن ثط ؾغح ضاُ ا یًبق یثطق یطٍّبیً زض ثطاثط یهرلَط آؾفبلت

هرلَط  یضؼف زض قفل ٍ ثؿت ؾٌگساًِ ّب بیاظ ضعَثت ٍ  یًبق یزض هرلَط، نسهِ ّب یًبهٌبؾت ههبلح ؾٌگ غیػلت تَظ

 قسُ اؾت.زازُ  فیًوب 4قکلزض  یافتبزگ بضیحبلت اظ ق يی[. ا8کٌس] سایپثطٍظ 
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 [4اس هقاٍهت کن آسفالت] یعبَر چزخ ًاش زیهس یگَد شذگ -4 شكل

 

  یاظ قي ظزگ یًبق یقسگ بضیق -3

 یاهط ه يیچطخ ّب ثبقس. ا طیزض هؿ یاظ هرلَط آؾفبلت یاظ خساقسى ههبلح ؾٌگ یتَاًس ًبق یه یافتبزگ بضیق گطیز ًَع    

 يیقًَس. ا یه  سُیچطخ ّب ز طیؾٌگساًِ ّب زض هؿ یبضافتبزگیًَع ق يی. زض اسیثَخَز آ یههبلح ؾٌگ فیفطؾب لیتَاًس ثِ زل

 يیقَز. ا دبزیزض اثط ػجَض چطخ ّب، ا یکٌسُ قسى ههبلح ؾٌگ یؼٌی،  یقي ظزگ سُیهوکي اؾت زض اثط پس یافتبزگ بضیًَع ق

 ِیکِ ال یقي ظزُ گطزز، زض حبل یآؾفبلت ِیقغِ کل ضربهت الً کیهوکي اؾت زض  کِیثغَض ؿت،یً َؾتِیپ یافتبزگ بضیًَع ق

زض  یضٍؾبظ ی( ثط ضٍدیگل ه یآج زاض )زاضا یّب کیثِ ػلت حطکت الؾت یبضقسگیًَع ق يی. اثبقسهدبٍض آى کبهالً ؾبلن  یّب

هَضز تَخِ قطاض  سیِ ثبک یزّس ٍ پبضاهتط هْو یقوبل اضٍپب ضخ ه یّب کكَضاکثطاً زض  یقسگ بضیق يیقَز. ا یه دبزیظهؿتبى ا

کن ٍ  دیگل ه یزاضا یّب کیاؾتفبزُ اظ الؾت ،یًَع ذطاث يیثبقس. اظ آًدب کِ ثؼس اظ هكبّسُ ا یه یههبلح ؾٌگ یؾرت طز،یگ

 [.10گطزز] یثِ ًسضت هكبّسُ ه یذطاث يیهوٌَع قسُ اؾت، ّن اکٌَى ا یحت بی

 

 یشذگ اریهَثز بز ش یپاراهتزّا -4
ضقسگی ضا هی تَاى ثِ زٍ زؾتِ کلی ػَاهل زضًٍی ٍ ثیطًٍی تقؿین کطز. ػَاهل زضًٍی قابهل ذهَنایبت   ػَاهل هَثط ثط قیب    

ههبلح ؾٌگی ٍ قیط، هكرهبت هرلَط ٍ ضربهت الیِ ضٍؾبظی ثَزُ ٍ ػَاهل ثیطًٍی قبهل قطایظ آة ٍ َّایی، تطافیک ٍ ًحاَُ  

 ؾبذت هی ثبقس.

 

 

 عَاهل درًٍی -الف

 هصالح سٌگی -1-الف

زضنس حدوی هرلَط ّبی آؾافبلتی ضا تكاکیل زازُ ٍ ثاِ ػٌاَاى اؾاترَاى       85تب  75زضنس ٍظًی  95تب  90ح ؾٌگی ههبل    

[. لصا ٍیػگی ّابی فیعیکای ٍ هؼاسًی ههابلح ؾاٌگی تابثیط ثؿاعایی زض        11ثٌسی ٍ ػضَ ثبضثط هرلَط آؾفبلتی ػول هی ًوبیس]

     ِ  ػااااالٍُ زض هقبٍهاااات   کیفیاااات ٍ ذهَناااایبت هرلااااَط آؾاااافبلتی ذَاّااااس زاقاااات. ایااااي هكرهاااابت ثاااا

 قیبض قسگی ٍ تغییط قکل زائوی هرلَط ّبی آؾفبلتی ًیع هَثط اؾت.
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 داًِ بٌذی -1-1-الف

زاًِ ثٌسی ههبلح ؾٌگی تَظیغ اًساظُ شضات ههبلح اؾت کِ هؼوَالً ثطحؿت زضنسی اظ ٍظى کل ثیبى هی قَز. هقساض ههابلح      

کثط اًساظُ اؾاوی ؾاٌگساًِ تابثیط قبثال تاَخْی زض هیاعاى قیبضقاسگی        ؾٌگی ضیعزاًِ ٍ زضقت زاًِ زض هرلَط آؾفبلتی ٍ حسا

[؛ کِ ػلات آى  4ثب پیكطٍی اظ زاًِ ثٌسی ثبظ ثِ ؾوت زاًِ ثٌسی پیَؾتِ، هقبٍهت زض ثطاثط قیبضقسگی افعایف هی یبثس] [.4زاضز]

ثب زاًِ ثٌاسی ثابظ، ثاِ زلیال      ضا هی تَاى کن قسى زضنس فضبی ذبلی آًْب زاًؿت. ثطاؾبؼ تحقیقبت ثِ ػول آهسُ، هرلَط ّبی

[. اظ آًدبیی کِ قفل ٍ ثؿات  2قفل ٍ ثؿت کوتط ههبلح ثِ ًؿجت زاًِ ثٌسی پیَؾتِ، تغییط قکلْبی ثیكتطی ضا ًكبى هی زٌّس]

ههبلح ؾٌگی زض زهبّبی ثبالتط هرلَط ّبی آؾفبلتی ًقف هْن تطی ایفب هی کٌس، زض ایي قطایظ هرلَط ّبی ثب زاًِ ثٌاسی ثابظ   

ثطذای زیگاط اظ    [.2ًیاع ایاي هغلات ضا تبییاس کاطزُ اؾات]        4قیبضقسگی هؿتؼستطًس. ضوي آًکِ آظهبیف ٍیل تاطاک  زض هقبثل

؛ کاِ زضآًْاب توابؼ ؾاٌگساًِ ّابی       5(SMAتحقیقبت ًكبى زازُ اًس کِ هرلَط ّبی آؾفبلتی ثب اؾترَاى ثٌسی ؾٌگساًِ ای)

ط قکل ٍ قیبضقسگی ثِ ًؿجت هرلَط ّابی آؾافبلتی ثاب زاًاِ     زضقت ػبهل انلی ثبضثطی اؾت، هقبٍهت ثْتطی ضا اظ لحبػ تغیی

[. زض یک ًَع زاًِ ثٌسی )هثالً زاًِ ثٌسی پیَؾتِ ٍ یب ثبظ( ػبهلی کِ هؼطف هیاعاى زضقاتی یاب ضیاعی آى     8ثٌسی تَپط زاقتِ اًس]

طیاف اضایاِ قاسُ زض    ، )اًساظُ اؾوی ثعضگتطیي ؾٌگساًِ ثاط اؾابؼ تؼ  6(NMASزاًِ ثٌسی اؾت حساکثط اًساظُ اؾوی ؾٌگساًِ )

ASTM C125 ِزضنس ههبلح ؾٌگی ثط ضٍی آى هبًسُ ثبقس.( هی ثبقس. ثِ ایي هؼٌی کِ ّطچاِ ایاي    10، قوبضُ الکی اؾت ک

هقساض ثیكتط ثبقس آى زاًِ ثٌسی اظ زضقت زاًِ ثیكتطی تكکیل قسُ اؾت. هغبلؼبت ثِ ػول آهسُ زض ذهَل تبثیط ثكیٌِ اًساظُ 

هرلاَط آؾافبلتی کابّف یبفتاِ  ٍ       7هحسٍزُ هقبٍهت زاذلای  NMASاؾت کِ ثب افعایف هیعاى  اؾوی ؾٌگساًِ ّب هجیي آى

[. ّوچٌیي ًتبیح آظهبیكبت ذعـ ثط ضٍی ًوًَِ ّابی  12ؾجت افعایف اؾتؼساز هرلَط آؾفبلتی زض ثطاثط قیبض قسگی هی قَز]

 [.2ِ ّب، کطًف زائن ًوًَِ افعایف هی یبثس]ؾبًتی هتط ًكبى هی زّسکِ ثب افعایف هبکعیون اًساظُ اؾوی ؾٌگساً 10ثب قغط 

 

 ًَع هصالح سٌگی -2-1-الف

[. هكرهابت هؼاسًی   13یکی زیگط اظ ػَاهل تبثیط گصاض ثط هیعاى قیبض قسگی ًَع ؾٌگساًِ ّب ٍ هكرهبت هؼاسًی آًْبؾات]      

تی ثاب ذاَال گًَابگَى های     هتفبٍت ؾجت ثطٍظ ضفتبضّبی هتٌَػی زض ؾٌگساًِ ّب قسُ کِ ذَز هٌتْی ثِ تَلیس هرلاَط آؾافبل  

ؾبذتِ قسُ ثب ؾٌگ آّک هقبزیط ذعـ ثیكتطی ضا ثاِ ًؿاجت    گطزز. هغبلؼبت ًكبى زازُ اؾت کِ ًوًَِ ّبی ػول آٍضی ًكسُ

ثبظالت اظ ذَز ًكبى هی زٌّس. ػلت ایي پسیسُ ضا هی تَاى ثِ قفل ٍ ثؿت ثیكتط ؾٌگساًِ ثبظالت ثب قیط ثِ ؾجت ؾاغح ظثطتاط آى   

. زض ّویي تحقیق ّوچٌیي هقبٍهت ًوًَِ ّبی ػول آٍضی قسُ ؾابذتِ قاسُ ثاب ؾاٌگساًِ ّابی آّکای ٍ       [13هطتجظ زاًؿت]

ثبظالتی ًیع هَضز ثطضؾی قطاض گطفتِ اؾت. ًتبیح ثیبًگط هقبٍهت ثیكتط ًوًَِ ّبی ؾبذتِ قسُ ثب ؾٌگساًِ ّبی آّکی اؾت. زلیال  

هطتجظ زاًؿات. ؾاٌگ آّاک زاضای ثابض شضُ ای هثجات الکتطیکای ٍ       ایي پسیسُ ضا هی تَاى ثِ ًَع ثبضّبی شضُ ای الکتطیکی آًْب 

هثجات ثیكاتط اؾات، ؾاٌگ آّاک هقبٍهات        ثبظالت زاضای ثبض تطکیجی اؾت. اظ آًدبیی کِ پیَؾتگی قیط ثب ههبلح ثب ثابض شضُ ای 

 [.13ذعقی ثبالتطی اظ ذَز ًكبى هی زّس]

هبلح اؾت. هغبلؼبت ًكبى زازُ اؾت کِ زض اثاط افاعایف   ًکتِ هْن زیگط زض ذهَل ًَع ههبلح، هیعاى قیط خصة قسُ تَؾظ ه

چؿجٌسگی قیط ٍ ههبلح آّکی، هیعاى ذعـ کبّف هی یبثس. قبیس ثتَاى ػلت آى ضا افعایف هیعاى قیط خاصة قاسُ زض ههابلح    

 [.13آّکی ثِ ًؿجت ههبلح ؾیلیؿی زاًؿت]

تبثیط گصاض اؾت. اظ آًدبیی کِ ؾیلیؽ هؼوَالً ثبػث  تطکیجبت قیویبیی ههبلح ؾٌگی ًیع ثط هیعاى هقبٍهت زض ثطاثط قیبض قسگی

کان( زاضای چؿاجٌسگی    SiO2کبّف چؿجٌسگی قیط ٍ ؾٌگساًِ هی قَز، ؾٌگ آّک کِ زاضای تطکیجبت ؾیلیؿی کوی اؾت )

                                                 
4
 Wheel Track  

5
 Stone Matrix Asphalt 

6
 Nominal Maximum Aggregate Size  

7
 Internal Resistance Range 
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 ثیكااااتط ٍ زض ًتیدااااِ هقبٍهاااات قاااایبض قااااسگی ثیكااااتطی ثااااِ ًؿااااجت ههاااابلح ؾیلیؿاااای )ًظیااااط ثبظالاااات(  

 [.13هی ثبقس] 

 

 افت سطحی سٌگذاًِشكل ٍ ب  -3-1-الف

ههبلح زضقت زاًاِ ٍ ضیعزاًاِ اظ خولاِ     9ٍ یب گطزگَقِ ثَزى ٍ ّوچٌیي هیعاى ظثطی 8قکل ههبلح ؾٌگی اظ ًظط گَقِ زاضی   

پبضاهتط ّبی اثط گصاض ثط هكرهبت هرلَط ّبی آؾفبلتی ٍ هیعاى قیبضقسگی اؾت کِ زض ازاهِ ثِ ثطضؾای آًْاب پطزاذتاِ قاسُ     

 اؾت.

 ؾٌگی اظ ًظط گَقِ زاضی عجقِ ثٌسی ههبلح -

 [.14اضایِ قسُ اؾت] 1زؾتِ ثٌسی هؼوَل زض هَضز ؾٌگساًِ ّب زض خسٍل 

 

 [14طبقِ بٌذی هصالح سٌگی اس دیذگاُ ساٍیِ داری]  -1جذٍل 

 تؼطیف عجقِ

 ّیچ ؾغح انلی زض ؾغح ؾٌگساًِ قبثل تكریم ًیؿت کبهالً گطزگَقِ

 ِ اؾتؾغح ؾٌگساًِ ّب تقطیجبً اظ ثیي ضفت گطزگَقِ

 ؾبیف ؾغَح ؾٌگساًِ ثبػث کبّف قبثل تَخِ ظثطی ههبلح قسُ اؾت ًیوِ گطزگَقِ

 ًیوِ گَقِ زاض
 ؾبیف ؾغَح ؾٌگساًِ ثبػث کبّف ًؿجی ظثطی ههبلح قسُ اؾت

 اهب هی تَاى ؾغَح اٍلیِ ؾٌگساًِ ضا تقطیجبً ثسٍى زؾترَضزگی هكبّسُ ًوَز

 تكریم اؾتؾبیف ؾغَح ًبچیع ٍ ثؼضبً غیط قبثل  گَقِ زاض

 

ٍخَز ؾغَح قکؿتِ زض ههبلح ؾٌگی ؾجت ایدبز ؾٌگساًِ ّبی تیع گَقِ ٍ ؾغَحی ظثط ٍ ذكاي های قاَز. ایاي ذاَال         

ثبػث هی گطزز کِ قفل ٍ ثؿت یجي ههبلح افعایف قبثل تَخْی یبفتِ ٍزض ًتیدِ هرلاَعی ثاب اؾاتحکبم ثیكاتط حبنال قاَز.       

 ؾااافبلتی تَنااایِ ًوااای قاااَز؛ ظیاااطا تحااات تااابثیط اػوااابل     اؾاااتفبزُ اظ ههااابلح پاااَلکی ٍ ؾاااَظًی زض هرلاااَط آ  

 [.11تٌف ّبی ػوَزی ثِ ضاحتی قکؿتِ قسُ ٍ ثب اػوبل تٌف ّبی ثطقی ًیع ثِ ؾَْلت ثط ضٍی ّن هی لغعًس]

اظ عطف زیگط قفل ٍ ثؿت ثیي ؾٌگساًِ ّبی تیع گَقِ ؾجت ػسم حطکت آظاز هرلَط زض حیي اخطا قاسُ ٍ ثاِ ػجابضتی ثبػاث     

کبضایی ثِ هفَْم ؾَْلت کبض ثب آؾفبلت هی ثبقس. ثسیي هؼٌی کِ ضٍاًی ثتي آؾفبلتی هی ثبیؿت ثِ حسی ثبقس ) 10کبّف کبضایی

کِ ثِ ضاحتی ثتَاى آى ضا حول کطزُ ٍ زض هحل پرف ًوَز.( هی قَز. زض حبلتی کِ هرلَط ّبی ؾبذتِ قسُ ثاب ههابلح گاطز    

 [.11گَقِ کبضایی ٍ ضاحتی اخطایی ثیكتطی زاضًس]

ی کِ ؾٌگساًِ ّبی قکؿتِ هَضز اؾتفبزُ قطاض هی گیطًس ثِ ػلت ٍخَز ٍخَُ ثیكتط زض آًْب، هیعاى قیط ثیكاتطی ثاطای   ٌّگبه   

 [.11اًسٍز کبهل ٍ هٌبؾت آًْب هَضز ًیبظ اؾت. ایي هغلت ثب افعایف هیعاى قیط ثْیٌِ زض هرلَط ّبی آؾفبلتی هٌدط هی قَز]

اظ هیعاى انغکبک ثیي ههبلح ؾٌگی اؾت کِ هی تَاًس زض اؾترَاى ثٌاسی   ٍخَُ قکؿتِ ٍ ؾغَح ظثط ٍ ذكي ؾٌگساًِ حبکی

هرلَط آؾفبلتی ثَخَز آهسُ ٍ زض هقبثل قیبضقسگی هقبٍهت ًوبیس. تحقیقبت ًكبى زازُ اؾت کِ هرلَط ؾبذتِ قسُ ثب ههابلح  

تطکیجابت ٍ زاًاِ ثٌاسی ّابی      گَقِ زاض ٍ ظثط زض هقبیؿِ ثب هرلَط ّبی ؾبذتِ قسُ ثب ههبلح گطز گَقِ ٍ نبف ٍ نایقلی، ثاب  

تبثیط گَقِ زاضی ههبلح ضا  5[. قکل2یکؿبى، تغییطقکل زائن کوتط ٍ اؾتحکبم ثیكتطی ضا زض ثطاثط قیبضقسگی ًكبى هی زٌّس]

                                                 
8
 Angularity  

9
 Roughncss 

10
 Workability  
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ثط هیعاى ؾرتی ذعقی هرلَط آؾفبلتی ًكبى هی زّس. ّوبًغَض کِ زیسُ هی قَز ثِ اظای یاک زضناس فضابی ذابلی هؼایي،      

زضنس ههابلح قکؿاتِ    65زضنس ههبلح قکؿتِ ثیكتط اظ آى هقساض ثطای هرلَط ثب  100تِ قسُ ثب ؾرتی ذعقی هرلَط ؾبذ

[. تحقیقبت زیگطی ًیع هَیس ایي هغلت ثَزُ اًس کِ ثب تیعگَقِ ثَزى ثیكتط ٍ ظثطی ثبالتط ؾغَح ؾاٌگساًِ ّاب، افاعایف    2اؾت]

 [.4هقبٍهت زض ثطاثط قیبض حبنل هی قَز]

ًظط هی ضؾس کِ ثحث گَقِ زاضی تٌْب هرتم ههبلح زضقت زاًِ ًجَزُ ٍ زض ذهَل ههبلح ضیع زاًاِ  شکط ایي ًکتِ الظم ثِ    

ثِ ػٌَاى ػبهلی زض تؼییي هیعاى هؿتؼس  (FAA) 11ًیع اظ اّویت ثبالیی ثطذَضزاض اؾت. ثِ ًحَی کِ گَقِ زاضی ههبلح ضیعزاًِ

 هاااایالزی  80زّااااِ  [. زض15ثااااَزى هرلااااَط آؾاااافبلتی زض ثطاثااااط قیبضقااااسگی قااااٌبذتِ قااااسُ اؾاااات]       

GSPضٍـ ّبی عطح اذتالط ضٍؾبظی هوتبظ ٍ فطاًؿَی
ثِ تبثیط ثؿعای گَقِ زاضی ههبلح ضیعزاًِ اقبضُ زاقاتِ ٍ تحقیقابت    12

SHRPاذیط 
[. ثِ عَض کلی هرلَط ّبی ثب گَقِ زاضی ههبلح ضیعزاًِ ثابالتط ًكابى   11ًیع ثط ایي هغلت نحِ گصاقتِ اؾت] 13

[. لاصا چٌایي هرلاَط ّابیی زض ثطاثاط      14ٍ زاضای قفل ٍ ثؿات ٍ ػولکاطز ثْتاطی های ثبقاٌس]     زٌّسُ ظثطی ثیكتط ؾغح ثَزُ 

 [. ثااااطای اًااااساظُ گیااااطی هقااااساض   11قیبضقااااسگی ًیااااع هقبٍهاااات ثاااابالتطی اظ ذااااَز ًكاااابى هاااای زٌّااااس]    

( AFNOR P18-56414  2( ؾاٌدف ضٍاًای ثاط اؾابؼ اؾاتبًساضز فطاًؿاِ       1گَقِ زاضی ههبلح ضیعزاًِ ؾِ ضٍـ اؾتبًساضز 

AASHTOTP 3315   3ٍ  "هیعاى فضبی ذبلی هتطاکن ًكسُ ضیعزاًِ"ثب ػٌَاى) ASTM D3398   قبذم ثبفات  "ثب ػٌَاى

 [.11ٍخَز زاضز کِ تكطیح آًْب زض اؾتبًساضزّبی هصکَض آهسُ اؾت] "ٍ قکل ؾٌگساًِ

 

 

 

 

 

 

 

 استحكام سایشی سٌگذاًِ -4-1-الف

ی ّب ثِ زلیل ؾبیف ههبلح ؾٌگی زض اثط اؾاتفبزُ الؾاتیک ّاب   دبییکِ ظٍال ٍ اضوحالل ههبلح ضٍؾبظی زض هؿیط چطخ اظ آً   

ساض ٍ پْي، اظ زالیل ایدبز قیبضقسگی ؾبیكی اؾت، لصا الظم اؾت کِ ههبلح ؾٌگی ثکبضضفتاِ زض هرلاَط ّابی آؾافبلتی اظ     آخ

هقبٍهت ؾبیكی کبفی کِ زض اؾتبًساضز ّط کكَض اضایِ قسُ اؾت، ثطذَضزاض ثبقس. خْت ثطضؾای ایاي ٍیػگای ههابلح ؾاٌگی اظ      

تَضیح اؾت کِ هقبٍهت ؾبیكی هَضز ًیابظ ههابلح ؾاٌگی ثاب تَخاِ ثاِ        آظهبیف ؾبیف لؽ آًدلؽ اؾتفبزُ هی قَز. الظم ثِ

قست تطافیک ٍ ًَع الیِ آؾفبلتی )ثیٌسض ٍ یب تَپکب( هتفبٍت اؾت. ثسیْی اؾت کِ ثطای خلَگیطی اظ ایي ًاَع قیبضقاسگی الظم   

 [.14س]اؾت کِ الیِ ّبی ضٍیِ )تَپکب( ثب اؾتفبزُ اظ ههبلح ؾٌگی ثب هقبٍهت ؾبیكی ثبالتط اخطا قًَ

                                                 
11

 Fine Aggregate Angularity  
12

 Gyratory Shear Press 
13

 Strategic Highway Research Program 
14

 Association Francaise de Normalisation 
15

 American Association of State Highway and Transportation Officials 
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 [11تاثیز گَشِ داری هصالح سٌگی بز هیشاى سختی خششی] -5شكل 

 

 قیز  -2-الف

قیط یکی اظ اضکبى اؾبؾی هرلَط آؾفبلتی ثَزُ ٍ ثِ ػٌَاى چؿاجٌسُ ای ثاطای ًگْاساضی ههابلح ؾاٌگی زض کٌابض ّان هاَضز            

تَخْی هتبثط اظ ؾارتی ٍ هیاعاى قیاط ثاَزُ ٍ     اؾتفبزُ قطاض هی گیطز. هیل ثِ قیبضقسگی زض هرلَط ّبی آؾفبلتی ثِ عطظ قبثل 

[. ّوبًغَض کِ زض ثابال ًیاع اقابضُ    2تحقیقبت ثؿیبضی ثِ اّویت قیط زض پسیسُ قیبضقسگی هرلَط ّبی آؾفبلتی اشاى زاقتِ اًس]

تی ٍ قس تبثیط قیط زض پسیسُ قیبضقسگی هتبثط اظ ؾرتی ٍ هقساض آى هی ثبقس. ثب افعایف ؾرتی قیط، ؾرتی هرلَط ّابی آؾافبل  

[. شکط ایي ًکتِ ضطٍضی اؾت کاِ ؾاْن قیاط زض قیبضقاسگی ثاِ      4زض ًتیدِ هقبٍهت آى زض ثطاثط قیبضافتبزگی افعایف هی یبثس]

( آى ٍاثؿتِ اؾت؛ کِ ایي ذَال ذَز ثب زهب، ظهبى ثبضگصاضی، پیطقسگی ٍ ؾرت قسگی اٍلیاِ  GSin,*ذَال ضئَلَغیکی )

G[.)2قیط تغییط هی کٌس]
 .ًیع اذتالف فبظ ثیي ظهبى اػوبل ثبض ٍ ظهبى تغییط قکل اؾت( ؾرتی هطکت قیط ٍ  *

 

 هشخصات هخلَط آسفالتی   -3-الف

هیعاى قیط ثْیٌِ کِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبی عطح اذتالط ثسؾت هی آیس، ثط تَاًبیی هرلَط زض ثطاثط تغییط قاکل زائان تابثیط       

% ضا حبنل کٌس. ػالٍُ ثط آى ثطای پیكگیطی اظ 4یعاى قیط ثْیٌِ، ثطای زضنس قیطی اؾت کِ فضبی ذبلی حسٍز [. ه4گصاض اؾت]

[. 16% ثاطای فضابی ذابلی پیكاٌْبز قاسُ اؾات]      3هكکالت ػسم اؾتحکبم ٍ زض ًتیدِ تغییط قکل زائن، هقساض حساقل هغلاق  

بالتط قیط ثْیٌِ ثبػث کبّف زضنس فضابی ذابلی ٍ زض پای آى    هحققیي ثیبى زاقتِ اًس ثطای یک تطکیت هؼیي ؾٌگساًِ، هیعاى ث

افعایف پتبًؿیل قیبضقسگی هی گطزز. ضوي آًکِ کبّف زض فضبی ذبلی زض ًتیدِ افعایف هیعاى قیط هرلَط، ًكبى های زّاس   

ُ شضات ؾاٌگساًِ  کِ قیط هَضز اؾتفبزُ فضبی ذبلی ضا پط هی کٌس. افعایف هیعاى قیط زض هرلَط ثِ هؼٌبی ایدبز الیِ ّبی لغعًاس 

هی ثبقس. زض غیط ایٌهَضت هرلَط ثِ ٍؾیلِ قجکِ ای هؿتحکن اظ فضبی ذبلی هدعا هی قَز. ایي پسیسُ ؾجت های گاطزز کاِ    

هرلَط ّبی ثب هیعاى قیط ثبالتط، زاضای پتبًؿیل ثیكتطی زض ثطاثط تغییط قکل حبنل اظ خطیبى ٍیؿکَظ ثبقس. ّوچٌیي ثِ هٌظاَض  

% 3ٍزضؼ زض ػوط آؾفبلت، هیعاى فضبی ذبلی هرلَط زض هحل هی ثبیؿات ثابالی هقاساض تقطیجای     کبّف احتوبل قیبضقسگی ظ

 [.2ثبقس، ظیطا زض غیط ایي نَضت احتوبل قیبضقسگی ظٍزضؼ ثِ قست افعایف هی یبثس]
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ذبلی ههبلح ًکتِ هْن زیگط آى اؾت کِ هقبٍهت هٌبؾت هرلَط زض ثطاثط تغییط قکل زائن ًیبظهٌس هیعاى پبییي زضنس فضبی     

( ثَزُ ٍ زاًِ ثٌسی کِ کویٌِ زضنس فضبی ذبلی ههبلح ؾٌگی ضا ثسؾت هی زّاس، ثاب اؾاتفبزُ اظ آظهبیكابت     VMA) 16ؾٌگی

[. گعاضقبت هتؼسزی ٍخَز زاضز کِ ًكبى هی زّس ثب کبّف زضناس فضابی ذابلی ههابلح     23ؾٌگساًِ ذكک قبثل تؼییي اؾت]

 اثاااااط تغییاااااط قاااااکل زائااااان افاااااعایف     ( هقبٍهااااات زض ثطA.V) 17ؾاااااٌگی ٍ زضناااااس فضااااابی ذااااابلی   

 [.2هی یبثس]

        ِ  کاابضایی هرلااَط آؾاافبلتی اظ ػَاهاال هْاان زض هجحااث تغییااط قااکل زائاان اؾاات. ثااِ هٌظااَض کویٌااِ کااطزى توبیاال ثاا

قیبض قسگی، هی ثبیؿت ثطای هرلَط ّبیی کِ زاضای کبضایی ًؿجتًب ضؼیفی ّؿاتٌس، غلتاک ّابی ؾاٌگیي ثْاطُ ثاطز. چٌایي         

  ْ  جااَز یبفتااِ اؾااترَاى ثٌااسی ؾااٌگی ٍ افااعایف انااغکبک زاذلاای هٌدااط قااسُ ٍ ؾااجت           تطکیجاای ثااِ خبًواابیی ث

 [.2هی قَز کِ هرلَط زض ثطاثط تغیطقکل زائن ثؿیبض هقبٍم ػول ًوبیس]

 

 ضخاهت الیِ رٍساسی  -4-الف

اٍل  تؼییي ضربهت الیِ ضٍؾبظی ّسف انلی عطاحی ضٍؾبظی هی ثبقس. ّاط الیاِ اظ ضٍؾابظی زاضای زٍ ٍظیفاِ هْان اؾات.         

تحول تٌف ّبی ٍاضزُ ٍ زٍم کبّف تٌف ّب تب حس قبثل تحول الیِ ظیطیي کِ ایي زٍ ّسف ثب تؼیایي هیاعاى هکفای ضاربهت     

 [.17حبنل هی قَز]

زض ظهیٌِ ثطضؾی تبثیط ضربهت الیِ ضٍؾبظی ثط هیعاى قیبضقسگی تحقیقبت ثؿیبضی اًدبم قسُ اؾت. هغبلؼبت ًكبى هی زّس    

[. ایي هغبلؼِ زض هقیابؼ آظهبیكاگبّی   18یِ ضٍؾبظی، ػول قیبضقسگی ثهَضت ذغی افعایف هی یبثس]کِ ثب افعایف ضربهت ال

ؾبًتی هتاط ثاِ    16/10ؾبًتی هتط ثِ  62/7ؾبًتی هتط ٍ اظ  62/7ؾبًتی هتط ثِ  81/3اًدبم ٍ زض آى ثب افعایف ضربهت ًوًَِ اظ 

ػلت ایي اهط ضا هی تَاى ایي گًَِ ثیبى کطز کِ ثب تَخِ ثاِ  [. 18زضنسی زض ػوق قیبض زیسُ قسُ اؾت] 70ٍ 66تطتیت افعایف 

 [:13، ثِ اظای یک هقساض هؼیي اظ کطًف زائن، ثب افعایف ضربهت هیعاى تغییط قکل زائن ًیع افعایف هی یبثس]1ضاثغِ 

LL
L

L
PP

P
P 


  (1ضاثغاااِ )                                        

 

ؾبًتی هتط( افعایف چٌساًی زض  13زاقتِ اًس کِ ثب فطاتط ضفتي ضربهت الیِ اظ یک آؾتبًِ هكرم ) ثطذی اظ تحقیقبت ػٌَاى   

[. اًساظُ گیطی ّبی آظهبیكبت ضاُ آقتَ هجیي آى اؾت کِ ثاطای ثاتي آؾافبلتی ثاب ضاربهت ّابی       17قیبضقسگی ضخ ًوی زّس]

 بض قااااسگیؾاااابًتی هتااااط، ػوااااق قاااایبض ثااااِ یااااک هقااااساض حااااسی ضؾاااایسُ ٍ اظ آى پااااؽ قاااای   25حااااسٍز 

 [.4اضبفِ ای زیسُ ًوی قَز] 

 

 عَاهل بیزًٍی -ب

 شزایط آب ٍ َّایی -1-ب

قیبض افتبزگی یکی اظ ذطاثی ّبیی اؾت کِ زض ّط ًَع آة ٍ َّایی ایدبز هی قَز. ٍ لایکي ایاي پسیاسُ زض آة ٍ ّاَای گاطم         

اضائِ قسُ زض ظهیٌِ هكبّسُ افعایف چكاوگیط   [. زض ایي ضاؾتب گعاضـ ّبی8زضخِ ؾبًتی گطاز( حبزتط اؾت] 40)زهبی ثبالتط اظ 

 [.20، هَیس ایي هغلت اؾت]1976ٍ  1975قیبضقسگی زض اضٍپب عی تبثؿتبى ّبی گطم 

ؾی قطاض گطفتِ اؾت. ًتبیح ایي تحقیقبت ًكبى های  ضطثهیساًی هَضز  تبثیط زهب زض هیعاى قیبض قسگی زض قطایظ آظهبیكگبّی ٍ   

 افااعایف 350تااب  25زضخااِ ؾاابًتی گااطاز، قیبضقااسگی ثااب ضااطیت      60ضخااِ ثااِ  ز 20زّااس کااِ ثااب افااعایف زهااب اظ    

                                                 
16

 Void in Mineral Aggregate  
17

 Air Void 
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زضخاِ ثاطای الیاِ اؾابؼ اًترابة       50زضخِ ثطای آظهبیف الیاِ ضٍیاِ ٍ    60[. ثط اؾبؼ قطایظ کكَض فطاًؿِ، زهبی 2هی یبثس] 

 [.4گطزیسُ اؾت]

ثط اؾبؼ زضخِ حطاضت ثِ ؾِ زؾاتِ ظیاط    هٌبعق آة ٍ َّایی "(296ثْؿبظی ضٍیِ ّبی آؾفبلتی ٍ قٌی )ًكطیِ "زض آییي ًبهِ 

 [:21تقؿین هی قًَس]

ضٍظ ؾابل   20قطایظ آة ٍ َّایی گطم: هٌبعقی کِ تؼساز ضٍظّبی یرجٌساى )زضخِ حطاضت ظیط نافط زضخاِ( زض آى کوتاط اظ     -1

 ثبقس.

 س.ضٍظ زض ؾبل ثبق 80تب  20قطایظ آة ٍ َّایی هؼتسل: هٌبعقی کِ تؼساز ضٍظّبی یرجٌساى زضآى ثیي -2

 ضٍظ زض ؾبل ثبقس. 80قطایظ آة ٍ َّایی ؾطز: هٌبعقی کِ تؼساز ضٍظّبی یرجٌساى زضآى ثیف اظ  -3

کویتِ فٌی هدوغ خْبًی ضاُ )پیبضک( تَؾظ پطؾكٌبهِ ّبیی کِ زض اذتیبض کكَض ّبی ػضَ قطاض زاز ذطاثی ّبی ػوسُ ضٍؾبظی 

ْبیی زض هَضز ذطاثی قیبض افتبزگی تحت قطایظ آة ٍ ّاَایی  [. خوغ ثٌسی 8ًکطز] ثطضؾیّب ضا زض قطایظ آة ٍ َّایی هرتلف 

 هرتلف ثهَضت ظیط ثَز:

قطایظ آة ٍ َّایی گطم: زض ایي کكَض ّب قیبضافتبزگی خبی چطخ ًبقی اظ ضفتبض ذویطی هرلَط ّبی آؾفبلتی ٍ تطک ّابی   -1

 [.8ذؿتگی، ذطاثی ّبی هتساٍل تحت تبثیط ثبضگصاضی تطافیک هی ثبقس]

ّب ًكبى هی زّس کِ قیبضافتبزگی ؾبظُ ای خبی چطخ ٍ قیبض افتبزگی خبی چطخ ًبقای   ثطضؾیٍ َّایی هؼتسل: قطایظ آة  -2

 [.8زضنس کل ذطاثی ّب ضا قبهل هی قًَس] 10ٍ  15اظ ضفتبض ذویطی زض هرلَط آؾفبلتی ثِ تطتیت 

ک ّبی آج زاض زض ضاّْابی پطضفات ٍ   قطایظ آة ٍ َّایی ؾطز: قیبضافتبزگی خبی چطذف ًبقی اظ ؾبیف ؾغح ضاُ ثب الؾتی -3

 [.8آهس یکی اظ هْوتطیي اضوحالل ضٍؾبظی زض قطایظ آة ٍ َّایی ؾطز هی ثبقٌس]

 

 تزافیک -2-ب

 ضقااس ؾااطیغ آهااس ٍ قااس، ثااَیػُ آهااس ٍ قااس ٍؾاابیل ًقلیااِ ؾااٌگیي ثبػااث ایداابز ذطاثاای ّاابی ػوااسُ ضٍؾاابظی ذهَناابً      

ب ػجَض ثیكتط ٍؾبیل ًقلیِ اظ ضٍی ضٍؾبظی هیعاى ػوق قیبضقسگی افاعایف  [. ث4قیبض افتبزگی ضٍؾبظی ّبی آؾفبلتی قسُ اؾت]

 ًتیدااااِ آظهاااابیف ٍیاااال تااااطاک ضا کااااِ تؼااااساز ػجااااَض ضا ثااااب ػوااااق قاااایبض هااااطتجظ    2هاااای یبثااااس. ضاثغااااِ

 [:8هی کٌس، ًكبى هی زّس]

Nbay  2ضاثغِ                                                                                                                            

 پبضاهتطّبی تؼییي قسُ آظهبیكگبُ هی ثبقٌس. a ٍbتؼساز تکطاض ثبض ٍ  Nػوق قیبض،  yکِ زض آى 

)ؾبزُ،  پبضاهتط زٍم تطافیکی تبثیط گصاض ثط هیعاى قیبضقسگی تطکیت ٍ تٌَع تطافیک اؾت. تٌَع کبهیَى ّب ثب هحَضّبی هرتلف   

کیلَگطم زض هَضز هحَضّبی ؾبزُ(، تٌاَع   130× 104ٍ  100× 104، 80× 104زٍثل ٍ هطکت( ٍ هیعاى ثبضّبی هرتلف ّط هحَض )

تطکیت تطافیک، فبنلِ هحَض ّب، فكبض ثبز چطخ ٍ... اظ خولِ ػَاهل ثؿیبض هْوی ّؿتٌس کِ ثبػث ایدابز قایبضافتبزگی ثاب قاست     

بیل ًقلیِ ًیع ًقف هْوی زض ایدبز قیبضافتبزگی ضاُ ّب ایفب هی ًوبیٌاس. ثاِ عاَض کلای ثاب      ؾطػت ٍؾ [.2ّبی هرتلف هی قًَس]

افعایف ؾطػت ثبضگصاضی، ػوق قیبضقسگی کبّف هی یبثس. اظ ایي ضٍؾت کِ زض ًعزیکی تقابعغ ّاب، کاِ ؾاطػت ثؿایبض پابییي       

تغییطقکل زائان ثهاَضت کوای ًیاع هاَضز       [. تبثیط ؾطػت ثبضگصاضی ثط هیعاى18اؾت، هیعاى قیبضقسگی ثیكتط زیسُ هی قَز]

ّبی ثِ ػول آهسُ زض ایي ضاثغِ ثیبى گط ایي هغلت اؾت کِ ثیكاتطیي ػواق قایبض زض ؾاطػت      ثطضؾیقطاض گطفتِ اؾت.  ثطضؾی

km/h5 ضخ هی زّس. ػالٍُ ثط آى ثب افعایف ؾطػت ثبضگصاضی اظ km/h5  ِثkm/h20  اظ ٍkm/h20 ِثkm/h60   ػوق قایبض

هغبلؼبت اًدبم قسُ زض کكَض ّبی اضٍپبیی، اؾتفبزُ اظ چاطخ ّابی تکای     [.18زضنس کبّف هی یبثس] 30ٍ  60قسگی ثِ تطتیت 

 [.8زضنسی ذطاثی ضٍؾبظی )ػوستبً قیبض افتبزگی خبی چطخ( هؼطفی هی کٌس] 50ػطیض ضا ػبهل افعایف 
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 رًٍذ طزح اختالط ٍ ًحَُ ساخت -3-ب

ؾت کِ ثِ ٌّگبم عطح هَضَع قیبضقسگی، هی ثبیؿت هاسًظط قاطاض گیاطز. زض    عطح هرلَط آؾفبلت اظ خولِ هجبحث هْوی ا   

ثِ ػٌَاى پط کبضثطز تاطیي ضٍـ ّابی عاطح اذاتالط هغاطح های         18حبل حبظط ؾِ عطح اذتالط ٍین، هبضقبل ٍ ضٍؾبظی هوتبظ

 [.22ثبقٌس]

ًوای کٌاس، ثاب ایاي ٍخاَز       ضؼف ػوسُ ضٍـ ٍین آى اؾت کِ ایي ضٍـ ذَال هرلَط ضا ثط اؾبؼ تؼبضیف هٌْسؾی حبنل   

[. زض ذهَل ًبضؾبیی عطح اذتالط هبضقبل ًیع هی تَاى گفت کاِ  2اؾتفبزُ اظ آى زض تَلیس هرلَط ّبی هقبٍم هَثط ثَزُ اؾت]

ثطذی اظ هحققیي ثط ایي ثبٍضًس کِ اؾتحکبم هبضقبل ٍ تغییط قکل ًؿجی ّیچ تبثیط هؿتقلی ضا ثاط ػولکاطز قیبضقاسگی ًكابى     

اؾاتحکبم   ثطضؾای چٌس کِ ثطذی اظ ازاضات ضاُ زض زًیب اظ پبضاهتطّبی زیگط حبنلِ اظ ضٍـ هبضقبل ثِ هٌظاَض  [. ّط23ًوی زٌّس]

اظ ًؿاجت   19(TRRLهرلَط آؾفبلتی ثْطُ هی گیطًس. ثاِ ػٌاَاى هثابل، آظهبیكاگبُ تحقیقابتی ضاُ ٍ حوال ٍ ًقال اًگلؿاتبى)        

 [.2ل قیبضقسگی هرلَط ثْطُ هی گیطز]اؾتحکبم ثِ تغییط قکل ًؿجی )ًؿجت هبضقبل( ثطای تؼییي پتبًؿی

زض ؾبلْبی اذیط ثب گؿتطـ ضٍـ ضٍؾبظی هوتبظ، توبیل  ثِ ثْطُ گیطی اظ ایي ضٍیکطز افعایف یبفتِ اؾت. ثاب ایاي حابل زض ایاي     

ضٍـ ًیع، ػلی ضغن ٍخَز هعایبیی ثِ ًؿجت ضٍـ هبضقبل، کِ زض هجحث کطًف زائن قبذم هؼیٌی تؼطیف ًکاطزُ اؾات، ٌّاَظ    

 [.8م ٍخَز آظهبیكی ثطای اضظیبثی اؾتحکبم هرلَط زض ثطاثط قیبضقسگی حؽ هی قَز]ضؼف ػس

زض هقیبؼ آظهبیكگبّی، تطاکن ػبهل هْن ٍ تبثیط گصاض ضٍـ عطح اذتالط زض اضظیبثی ػولکطز هرلَط ّابی آؾافبلتی زض ثطاثاط       

اًدبم گطفتِ زض هحل قجیِ ٍ ًعزیک ثبقس. اظ [. چطاکِ تطاکن آظهبیكگبّی هی ثبیؿت تب حسظیبزی ثِ تطاکن 20قیبضقسگی اؾت]

اقبضُ کطز کاِ عای آى هقبیؿاِ ای هیابى      1958زض ؾبل  Fieldsخولِ تحقیقبت اًدبم قسُ زض ایي ظهیٌِ هی تَاى ثِ تحقیق 

 ِ ّاب   اًَاع هتٌَع چکف ّبی هبضقبل ٍ هتطاکن کٌٌسُ ّب ٍ ٍضظزٌّسُ ٍین اًدبم گطفت ٍ ًتبیح اؾتحکبهی هتفبٍتی زض هیبى ًوًَا

( ًیاع زضیبفتٌاس کاِ ضٍـ تاطاکن هبضقابل، ثاِ ًؿاجت ضٍقاْبی         1989) Wahhad  ٍRamadhanزض ایي ضاؾاتب   حبنل قس.

 [.4ٍضظزٌّسُ تبثیط کوتطی ضا زض قجیِ ثَزى تطاکن ًوًَِ ّبی ؾبذتِ قسُ زض آظهبیكگبُ ٍ ًوًَِ ّبی هیساًی زاضز]
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 ًتیجِ گیزی -5

س ذَز کبضثطی الظم ضا زض ثطاثط ػَاهل ذبضخی یب زاذلی زاقتِ ثبقس ٍ ػولکاطزی کاِ   ّط ؾبظُ ای هی ثبیؿت زض عَل ػوط هفی   

ثطای آى زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت تساٍم یبثس. زض ٍاقغ ؾبظُ ثبیس ثتَاًس فطایٌسّبی اظ ّن پبقایسگی ضا کاِ اًتظابض های ضٍز ثاب آى      

 ًجاااَزُ ٍ ّوچٌااایي هَاخاااِ قاااَز تحوااال ًوبیاااس. قااابیبى شکاااط اؾااات کاااِ زٍام ثاااِ هؼٌااابی ػواااط ثااای ًْبیااات    

ثِ هؼٌبی تحول ؾبظُ زض ثطاثط ّطگًَِ قطایظ زاذلی ٍ ذبضخی هَخَز ًوی ثبقس. شکط ایي ًکتِ ًیع ضطٍضی اؾت کِ ثطای ایاي   

کِ ؾبظُ ای ثبزٍام زاقتِ ثبقین زض ثؿیبضی اظ قطایظ، هی ثبیؿت اظ ؾبظُ ثهَضت هٌظن ًگْساضی کٌاین. زض ثؿایبضی اظ قاطایظ    

یت ثطخؿتِ ای ثطذَضزاض اؾت ٍ ًجبیس اّویت آى زض هقبیؿِ ثب ؾبیط ذَال ؾبظُ )ثِ ٍیػُ هقبٍهات( کوتاط   هحیغی، زٍام اظ اّو

زاًؿت. اهطٍظُ ضٍقي قسُ اؾت کِ ثطای ثؿیبضی اظ قطایظ ضٍیبضٍیی ؾبظُ ّب ثب ػَاهل زضًٍی ٍ ثیطًٍی، ّاط زٍ ذبنایت زٍام ٍ   

ٍلی ثب ایي حبل تبثیط ػوسُ ػَاهل زضًٍی ثاطای کابّف چكاوگیط     س.هقبٍهت ثبیس ثِ ٍضَح زض هطحلِ عطاحی زض ًظط گطفتِ قًَ

 ذطاثی اظ ًَع قیبض قسگی کِ پبضاهتطی قبثل پیكگیطی هی ثبقس غیط قبثل چكن پَقی اؾت.
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