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 خالصِ
تعییي دس سٍش سٌتی عشاحی قذیوی ٍ دس عیي حبل کبسا ثشای تعییي ضخبهت الیِ ّبی سٍسبصی هی ثبضذ.یکی اص سٍضْبی  AASHTO سٍش 

ثب تَخِ ثِ اّویت ثْیٌِ سبصی دس پشٍطُ ّبی . هٌدش ضَد ٍ هوکي است گبّی ثِ عشحْبی غیش اقتصبدیِ ٍ تخویٌی است ضخبهت ّب ثش هجٌبی تدشث

 دس ایي هقبلِ سعی داسین سٍضی ثشای عشاحی ثْیٌِ الیِ ّبی سٍسبصی اسائِ کٌین.ساّسبصی ٍ سٍسبصی 

 ، ون تیلسیمپلکس دوفازی،بهینه سازی،  AASHTOکلمات کلیدی: روسازی ، 

 

 هقذهِ           .1

دس سیستتن ساّْتبی ثتیي ایتبلتی دس      کِ ثضسگ تحقیقبتاصَال ثش هجٌبی تدشثِ ٍ قضبٍت هٌْذسی اًدبم هی گشفت. 0841عشاحی سٍسبصیْب تب قجل اص سبل 

ایي اًدبم ضذ تب داًتص تدشثتی کتبفی سا    ثشای آضتَ  ساُ آصهبیص ایبالت هتحذُ آهشیکب اًدبم هی گشفت ًیبصهٌذ سٍضْبی ثْتشی ثشای عشاحی سٍسبصی ثَد.

ایي آصهبیص یکتی اص هْوتتشیي آصهبیطتْبیی ثتَد کتِ تتبریش ضت شفی ثتش          دّذ تب ثتَاى سٍسبصیْب سا اص سٍضْبی تدشثی عشاحی ًوَد. دس اختیبس عشاحبى قشاس

آضتتَ   0850.دس ستبل   .[1]اًدتبم گشفتت.   0851تتب   0847ایي تست دس ایبلت ایلیٌَیض آهشیکتب اص ستبل   سٍضْبی هذسى عشاحی سٍسبصی ساّْب گزاضت.

ایي هٌَال ٍیشایص ضذ . ًْبیتب پس اص چٌذ ثتبس ٍیتشایص    0871ٍ  0861سا ثشای عشاحی سٍسبصی ساّْب اسائِ کشد. دس سبلْبی  (Manual)ًخستیي هٌَال 

دس  [2]ًسخِ دی شی اص ایي آییي ًبهِ اسائتِ ضتذ.   0882ًخستیي آییي ًبهِ عشاحی سٍسبصی آضتَ اسائِ گشدیذ. ثعذّب ّن دس سبل  0875ٍ ثبصثیٌی دس سبل 

ثتب ٍیتشایص آیتیي ًبهتِ آضتتَ دس ستبل        اکتِ ثعتذ   ثشای عشاحی سٍسبصیْبی اًعغبف پزیش اسائِ کشد DARWIN آضتَ ًشم افضاسی تحت عٌَاى   0880سبل 

ِ  [3]، ًسخِ ّبی خذیذ تش اص ایي ًشم افضاس ّن اسائِ ضذ. 0882 سٍش  هشاخعتِ ًوبییتذ.   [3] هشخت   ثشای آگبّی ثیطتش اص خضئیبت ایي ًشم افضاس هی تَاًیذ ثت

 [1]آضتَ اگشچِ آخشیي سٍش عشاحی سٍسبصی ساّْب ًیست ٍلی پش استفبدُ تشیي سٍش ثشای عشاحی سٍسبصی ّبی اًعغبف پزیش است 

ٍ دلیل اصلی ًیبص ثِ ثَدخِ ثبال هسبفت ّتبی چٌتذیي کیلتَ     .ّویطِ ًیبصهٌذ ثَدخِ ّبی کالًی ّستٌذ ، پشٍطُ ّبی ساّسبصی ٍ سٍسبصی  دس هٌْذسی عوشاى

اختالف ّضیٌِ ی قبثتل هالحهتِ ای سا    ی دس ضخبهت سٍسبصی دس هسیش چٌذ کیلَهتشی ساُ هی تَاًذ وتشهتشی ساّْبست. اص آًدبیی کِ اختالف چٌذ سبًتی

 سیبس ثبالیی ثشخَسداس است.ثٌبثشایي عشاحی ثْیٌِ دس پشٍطُ ّبی ساّسبصی ٍ سٍسبصی اص اّویت ثایدبد کٌذ.

َطی ٍ سایبًتِ  دس عَل صهبى  ال َسیتن ّب ٍ سٍضْبی گًَبگًَی ثشای عشاحی ثْیٌِ ایدبد ضذُ اًذ کِ ّش کذام هضایب ٍ هعبیت خَد سا داسًذ. پیطتشفت تکٌَلت  

 ِ سبصی ضًَذ.ّن ثبعث ضذُ تب ایي ال َسیتن ّب ٍاسد ًشم افضاسّب ضذُ ٍ ثبعث سشعت ٍ دقت ثیطتش دس حل هسبئل ثْیٌ
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 اسائِ ًوبیین.ثش هجٌبی آییي ًبهِ آضتَ دس ایي هقبلِ قصذ داسین تب ثب استفبدُ اص اصَل ثْیٌِ سبصی سٍضی ثشای عشاحی ثْیٌِ سٍسبصیْبی اًعغبف پزیش 

 طراحی ،ضَابط آییي ًاهِ ای         . 2
ثب صهیي کن است ثٌبثشایي تٌص صیبدی دس سغح  ْبی اتَهَثیلسغح توبس چشخ هْوتشیي دلیل استفبدُ اص سٍسبصی دس ساّْب ثِ ایي دلیل است کِ چَى 

ثِ ّویي دلیل اص چٌذ الیِ آسفبلت ، اسبس ٍ صیش  توبس ٍخَد خَاّذ داضت ٍ یک صهیي هعوَلی هوکي است ًتَاًذ ایي تٌص سا ثِ خَثی تحول کٌذ.

اص دالیل دی ش استفبدُ اص سٍسبصی دس ساّْب هی تَاى ثِ  قبثل تحول ثبضذ. ی صیشیيثشای الیِ ّب ٍاسبس استفبدُ هی ضَد تب ایي تٌص ثِ تشتیت کن ضذُ 

 [1] هقبٍهت دس هقبثل ضشایظ خَی اضبسُ ًوَد.

  دس عشاحی ثش هجٌبی آضتَ الصم است اثتذا عشاح ثب اصغالحبت صیش آضٌبیی داضتِ ثبضذ : 

  MRضشیت ثشخٌْذگی هَرش خبک ثستش ،  اًحشاف هعیبس ، سغح قبثلیت اعویٌبى عشح ،            ، 8.2 تشافیک ّن اسص هحَس سبدُ تٌی-

افت ًطبًِ خذهت دّی ،     ًطبًِ خذهت دّی ًْبیی،     ًطبًِ خذهت دّی اٍلیِ ،       اًحشاف هعیبس کلی هشثَط ثِ تشافیک ٍعولکشد سٍسبصی    

ضشیت استدبعی ،      ضشیت استدبعی اسبس ،    ضشایت الیِ ّبی سٍسبصی، ضشایت صّکص الیِ ّبی اسبس ٍ صیش اسبس   ،دس عوش خذهت دّی

 الیِ ّب  CBR ،     صیش اسبس 

  هشاخعِ ًوبییذ. [2]هشخ  ثشای اعالع اص خضئیبت اصغالحبت فَق هی تَاًیذ ثِ 

 :[2]  سٍش عشاحی ثِ صَست صیش خالصِ هی گشدد

 (استخشاج ضذُ اًذ  [2]هشخ    اص ًوَداس ّب ٍ خذاٍل )

 

 قابلیت اعتواد  هحاسبِ  –گام اٍل 

 :آضتَ خذٍل صیش سا پیطٌْبد هی کٌذ ساُ دس هٌغقِ سٍستبیی یب ضْشی قشاس داسد.ثب تَخِ عولکشد ساُ ٍ ّوچٌیي قشاس گشفتي  Rسغح اعویٌبى یب 

 

 سا پیطٌْبد هی کٌذ. 1.3تب  1.4آضتَ هقذاس ثیي  هشثَط است ثِ تٌَع دادُ ّبی ٍسٍدی.     اًحراف هعیار کلی :–گام دٍم 

 هقذار تجوعی هحَر سادُ ّن ارز : –گام سَم 

تٌی هحبسجِ هی ضَد ) ثشای  7.1سپس هقذاس تدوعی هحَس سبدُ  سبل. 11تب  01یک عوش هفیذ ثشای عشح اًتخبة هی کٌذٍ هعوَال دس ایي هشحلِ عشاح 

 سخَع کٌیذ( [3]َُ هحبسجِ ثِ هشخ  حآگبّی اص ً
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   خاک بستر  هَثر ضریب برجٌْذگی –گام چْارم 

اص آًدبیی کِ ضشیت ثشخٌْذگی تبثعی اص سعَثت خبک است ،  هحبسجِ گشدد. AASHTO T307ایي پبساهتش ثبیذ دس آصهبیط بُ ثب تَخِ ثِ استبًذاسد 

 ایي هقبدیش دس عَل سبل هی ثبضذ. ٍصًی ثٌبثشایي دس عَل سبل دس صهبًْبی ثبسًذگی یب آفتبة هقبدیش هختلفی داسد. هذٍل ثشخٌْذگی هَرش هیبً یي

    برجٌْذگی الیِ ّا  بضری–گام پٌجن 

 صیش اسبس ّن ثِ ٍسیلِ آصهبیص ثذست هی آیٌذ.ضشیت فٌشیت الیِ ّبی سٍیِ ، اسبس ٍ 

 افت ًشاًِ خذهت دّی :  –گام ششن 

 
 عجبست است اص اختالف ثیي ضبخص سشٍیس دّی اٍلیِ ثب ضبخص سشٍیس دّی ًْبیی.

 است. 1ٍ  1.4ٍ  2 ، هتَسظ ٍ فشعی ثِ تشتیت ّن ثشای ساّْبی اصلی      هقذاس  است. 3.5یب  3.4ثشای یک سٍسبصی ًَ هقذاس     هقذاس هتعبسف 

 سازُ ای: داعذا –گام ّفتن 

 ثشای ّش الیِ هحبسجِ هی ضًَذ. ثشای هحبسجِ هی تَاى اص فشهَل صیش یب ًوَداس صیش استفبدُ ًوَد :      دس ایي هشحلِ اعذاد ضخبهت الیِ ای 

 

 
 است.  Rّن اًحشاف ًشهبل ثشای قبثلیت اعویٌبى       تي است.  7 ّوبى هی ثبضذ کِ هعبدل  kip 18ًَضتِ ضذُ است کِ هٌهَس     الجتِ دس سٍاثظ فَق 

ایه ضرایب را می توان به وسیله آزمایش یا :    ضرایب سازُ ای الیِ ّا  –گام ّشتن 

به وسیله ومودارهای زیر محاسبه کرد :



0931، زیباکٌار، ایراى، اسفٌذ اٍلیي کٌفراًس هلی عوراى ٍ تَسعِ  

First National Conference on Civil Engineering, Zibakenar, Iran, February 2012  

 

 
 است : 0ثشای الیِ اسبس ٍ صیش اسبس اص خذٍل صیش ثذست هی آیٌذ ٍ ثشای الیِ سٍیِ هقذاس آى  ایي ضشایت  ضرایب زّکشی الیِ ّا : –گام ًْن 

 
 ضخاهت الیِ ّا  با تَجِ بِ قیَد زیر :هحاسبِ  – دّنگام 

  
                        

                           

                                   

 سٍاثظ فَق :دس 

di ضخبهت الیِ ثش حست سبًتی هتش 

mi ِضشیت صّکطی الی 

 ai   ِضشیت قطش الی 
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SNi ِضشیت ضخبهت الی 

تیل اسائِ گشدیذُ است ٍ دلیل ایي هحذٍدیتْب اعویٌبى اص تَاًبیی تحول تٌص الیِ ّبست. یعٌی -قیَد حذاقل ضخبهت کِ دس ثبال اسائِ ضذُ اًذ ، تَسظ ٍى

 فَق سعبیت ًطًَذ ، الیِ ّب تَاًبیی تحول تٌص ًبضی اص چشخْب سا ًخَاٌّذ داضت.اگش هحذٍدیتْبی 

 ّوچٌیي ثش هجٌبی هسبئل اخشایی هحذٍدیتْبی صیش دس آییي ًبهِ سٍسبصی ایشاى آٍسدُ ضذُ اًذ:

 
 

 : طراحی رٍسازی  بْیٌِ سازیهذل           .3
تعذادی قیَد خغی ، غیش خغی ٍ ... . تبث  ّذف هی تَاًذ هَاسدی اص قجیل تغییش هکبى ، دس هسبئل ثْیٌِ سبصی  ّویطِ یک تبث  ّذف ٍخَد داسد ٍ 

ث  ّضیٌِ اًتخبة هی استعبش، ٍصى، ّضیٌِ، سَد ٍ... ثبضذ. کِ ثستِ ثِ ًَع هسئلِ ثبیذ تبث  ّذف سا هیٌیون یب هبکضیوَم ًوَد. دس ایي هقبلِ تبث  ّذف هب تب

  ضَد ٍ آى سا هیٌیون هی کٌین.

 اخضای هذل ثْیٌِ سبصی ضبهل هتغیشّبی عشاحی ، تبث  ّذف ٍ قیَد عشاحی دس اداهِ تطشیح هی گشدًذ.

 هتغیرّای طراحی :          .3-1

کِ ثِ تشتیت هعشف ضخبهت سٍیِ آسفبلتی ، الیِ اسبس ٍ الیِ صیش اسبس  x1   ٍx2  ٍx3هتغیشّبی عشاحی هب ضبهل ضخبهت الیِ ّب هی ثبضٌذ . یعٌی 

 بضٌذ.هی ث

  {       

 قیَد طراحی :         . 3-2

تیل ) قیَد آییي ًبهِ آضتَ( ثِ عالٍُ هحذٍدیت ّب ٍ قیذ ّبی اخشایی ٍ قیَد سعبیت هحذٍدیتْبی حذاقل ٍ حذاکثش ّستٌذ  –قیَد عشاحی ضبهل قیَد ٍى 

: 
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 اجرایی محدودیتهای                                                               

                                             

 تابع ّذف :         . 3-3

 تبث  ّذف ثِ صَست صیش فشهَل ثٌذی ضذُ است :

Cost=L.B *  (    .         .         .        ) 
L  عَل هسیش 

B  ّضیٌِ یک هتش هکعت صیشاسبس       اسبسّضیٌِ یک هتش هکعت       سبًتیوتش 0ّضیٌِ یک هتش هشث  سٍسبصی ثب ضخبهت         عشض هسیش   

 فشهَل ثٌذی هی گشدد : هسئلِ ثْیٌِ سبصی سا ثِ صَست صیش  ًْبیی  ثٌبثشایي ضکل

Min:    f=L.B *  (    .         .         .        ) 
St :                       

                                

 اخشایی هحذٍدیتْبی                                                               
                                             

ثشای حل ًَضتِ ضذُ است ، کِ هعلَهبت سا اص کبسثش دسیبفت هی کٌذ ٍ ضخبهت ّش الیِ سا ثِ عٌَاى خشٍخی ثِ هب هی دّذ. Matlabیک کذ ثِ صثبى 

هی تَاًیذ ثِ ضئیبت ایي سٍش هسئلِ ثْیٌِ سبصی اص سٍش سیوپلکس دٍفبصی استفبدُ ضذُ است کِ اص سٍضْبی ثشًبهِ سیضی خغی است. ثشای اعالع اص خ

 سخَع کٌیذ. [5]هشخ  

 هقبدیش ضشایت ّضیٌِ ّب اص فْشست ثْبی ساُ ٍ ثبًذ استخشاج ضذُ اًذ ٍ هی تَاًٌذ ثب تَخِ ثِ ًَع پشٍطُ تغییش یبثٌذ.دس کذ ًَضتِ ضذُ 

 الگَریتن بْیٌِ سازی           .4

 ضکل کلی یک هسئلِ ثْیٌِ سبصی ثِ صَست صیش است :

 
 حذثبال است.      حذ پبییي ٍ    قیَد هسبٍی ّستٌذ.     قیَد ًبهسبٍی ٍ     تبث  ّذف ،  Fثشداس هتغیشّب ،   کِ دس آى 
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ثشای هسبئل   ثستِ ثِ ًَع هسئلِ ثبیذ اص سٍضْبی هٌبست ثشای حل استفبدُ کشد.  دس ایٌدب هسئلِ هب خغی است ، ثٌبثشایي ثبیذ اص یکی اص سٍضْبی هٌبست

هشاخعِ  [5] خغی استفبدُ کٌین. سٍضی کِ استفبدُ هی کٌین سٍش سیوپلکس دٍفبصی است. ثشای اعالع ثیطتش اص خضئیبت ایي سٍش هی تَاًیذ ثِ هشخ 

 ًوبییذ.

 :بررسی هَردی          .5

 گیشد.دس ایٌدب ثب رکش یک هثبل کبسایی سٍش پیطٌْبدی سا هَسد اسصیبثی قشاس هی 

 خبهت سٍسبصی ساّی ثب خصَصیبت صیش :ضهغلَة است هحبسجِ  -مثال

             تٌی :2.8تشافیک ّن اسص هحَس سبدُ -

 اخشای یک سٍکص دس دٍسُ عشح:سغح قبثلیت اعویٌبى عشح ثب فشض -

R=0.95 

اًحشاف هعیبس کلی هشثَط ثِ تشافیک ٍعولکشد سٍسبصی  ،    MR=350 kg/cm^2ضشیت ثشخٌْذگی هَرش خبک ثستش ،   1.645- اًحشاف هعیبس : -

 خذهت دّی دس عوش خذهت دّیافت ًطبًِ ،         ًطبًِ خذهت دّی ًْبیی،         ًطبًِ خذهت دّی اٍلیِ ،            ثشاثش ثب 

ضشیت استدبعی صیش ،   CBR=80هعبدل ثب                 ضشیت استدبعی اسبس ،                                                         ضشایت الیِ ّبی سٍسبصی ،                ضشایت صّکص الیِ ّبی اسبس ٍ صیش اسبس ،   1.7=2.5-4.2ثشاثش ثب 

  CBR=30هعبدل                   اسبس 

 ثِ صَست صیش هحبسجِ هی گشدًذ :  SNثب هشاخعِ ثِ ًوَداس ّبی هشثَعِ ٍ یب استفبدُ اص فشهَل ضشایت  –حل 

SN4=4.3 , SN3=3.5,  SN2=2. 5 

 : کالسیکخَاة 

d1=15 cm,d2=20 cm,d3=30 cm 

 ًَضتِ ضذُ : خَاة ثْیٌِ ثب استفبدُ اص کذ

d1=14.2, d2=17.5, d3=20.25cm 

 کیلَهتش ساُ ثِ ضشح صیشًذ : 0شای ثثب تَخِ ثِ ضشایت ّضیٌِ فشض ضذُ ، ّضیٌِ عشحْب 

 Toman    60690000یک = ّضیٌِ عشح کالس

 Toman  56127050ّضیٌِ عشح ثْیٌِ = 

 هیلیَى تَهبى صشفِ اقتصبدی ایدبد ضذُ کِ ًطبى هی دّذ عشح ثْیٌِ هَرش ثَدُ است. 3کیلَهتش ساُ ، حذٍد  0ّوبًغَس کِ هطبّذُ هی ضَد ، دس عَل 

 

 ًتیجِ گیری :        .6
 هی تَاى ًتبیح آى سا ثِ صَست صیش خالصِ کشد : کِ گشدیذدس ایي هقبلِ یک سٍش ثشای عشاحی ثْیٌِ سٍسبصی اسائِ 

 هی گشدد..ثب تَخِ ثِ تشافیک ٍ دی ش هعلَهبت هسئلِ ضشایت قطش ، ضشایت صّکطی ، ٍ ضشایت ضخبهت الیِ سا استخشاج 0
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 .ضَدٍ فشهَل ثٌذی هی ًَضتِ ضذُ  AASHTOثب استفبدُ اص سٍاثظ  .هسئلِ 1

 .هی گشدد.تَاث  ّضیٌِ ٍ قیذ ّب ثب استفبدُ اص هغبلجی کِ دس هقبلِ گفتِ ضذ فشهَل ثٌذی  2

 ضَد.ٍ ًْبیتب ضخبهت ثْیٌِ الیِ ّب هطخص هی  ثب استفبدُ اص سٍش سیوپلکس دٍ فبصی حل  هسئلِ ثْیٌِ سبصی  . 3
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