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چکیده-

تاریخ پذیرش]4939/44/23[ :

به منظور نگهداری و مدیریت بهینه روسازیها ،الزم است عالوه بر روشهای ترمیم و نگهداری موجود ،روشهای جدید نیز

شناخته و بهکار برده شوند .روشهای نگهداری پیشگیرانه با هدف کاهش نرخ خرابی روسازی و بهبود سطح روسازیها بهکار میروند .این
روشها زمانی موثر میباشند که بر روی روسازیهای مناسب از لحاظ سازهای اجرا شوند ،بنابراین انتخاب نوع روش نگهداری پیشگیرانه
بهینه مشکل میباشد .عالوهبر این ،فاکتورهای موثر زیاد در انتخاب روش نگهداری پیشگیرانه مناسب ،براین مشکالت میافزاید .شناخت این
فاکتورها و اینکه هر روش نگهداری پیشگیرانه چه تاثیری روی این فاکتورها دارد در انتخاب مناسب روش نگهداری به مدیران روسازی
کمک زیادی میکند.
دراین مقاله ،پس از شناسایی این فاکتورها ،به ارائه مدلهایی برای انتخاب روش نگهداری پیشگیرانه مناسب میپردازیم .با توجه به
محدودیتهایی که کشور در زمینه تجهیزات اندازهگیری این پارامترها با آن مواجه است ،روشهایی برای محاسبه ساده این پارامترها ارائه
شده است .در پایان میزان اهمیت هریک از این فاکتورها با انجام فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر روی نظرکارشناسان تعیین و مدلهایی برای
انتخاب مناسبترین روش نگهداری پیشگیرانه ارائه خواهد شد.
واژگان کلیدی :مدیریت روسازی ،مدیریت نگهداری راه ،روشهای نگهداری پیشگیرانه ،تحلیل سلسله مراتبی

 -1مقدمه

جهت همواره به دنبال پیداکردن روشهایی بودند که با هزینه کمتر

در بیشتر مواقع میزان بودجه اختصاص داده شده به امر نگهداری

روسازیهای بیشتری را در وضعیت مناسب قراردهند.

راهها ،نهتنها کمتر از میزان بودجه الزم برای رساندن آنها به

بدین منظور روشهای نگهداری پیشگیرانه به عنوان روشهای موثر،

وضعیت بهتر است ،بلکه از مقدار بودجه الزم برای نگه داشتن راهها

کم هزینه و با اثردهی باال از اوایل دهه  39و با هدف کاهش نرخ

در وضعیت موجود نیز کمتر است .بنابراین به منظور مدیریت

خرابی روسازیها گسترش یافتند [.]4

صحیح داراییهای موجود ،سیستم مدیریت و نگهداری روسازیها

این روشها عالوه بر کاهش هزینه ،سبب بهبود کیفیت روسازیهای

بوجود آمد.

شبکه نیز میشوند .سیاست این روشها براین اصل استوار است که

با بوجود آمدن سیستم مدیریت نگهداری روسازی ،هرچند

انجام مکرر روشهای نگهداری کم هزینه ،هزینه بسیار کمتری

اختصاص بودجه بهتر و وضعیت راهها مناسبتر شد اما همچنان

نسبت به انجام روشهای پرهزینه اما دیر به دیر دارد [.]2

بودجه برای روسازیهایی که نیاز به ترمیم و بازسازی داشتند ،کافی

آشتو نگهداری پیشگیرانه را این طور تعریف کرده است [:]9

نبود .در نتیجه مهندسان راه متوجه شدند با تکیه بر روشهای سنتی

ترمیم و نگهداری پیشگیرانه ،فعالیتی برنامهریزی شده برای نگهداری

ترمیم و نگهداری ،هرساله وضعیت راه ها بدتر میشود به همین

وضعیت روسازی در شرایط فعلی ،جلوگیری از ایجاد خرابی در
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آینده و بهبود عملکرد وظیفهای بدون افزایش ظرفیت سازه ای

ویژه انتخاب روش نگهداری پیشگیرانه مناسب در سطح پروژه

روسازی است.

پژوهشهای بسیار کمی صورت گرفته است.

این روشها باید روی روسازیهایی که از لحاظ سازهای وضعیت

همچنین تعداد کمی از ادارات دادههای مورد نیاز برای توسعه مدل-

مناسبی دارند انجام شود در غیر این صورت غیراقتصادی عمل

های عملکردی برای این روشها را جمع کردهاند که خود این امر

میکنند .بنابراین فلسفه انجام روشهای نگهداری پیشگیرانه این طور

مزید برعلت میشود[.]7

تعریف میشود :اجرای روش مناسب برای روسازیهای مناسب در

هاس و همکاران در سال  2999میالدی پژوهشی را برای انتخاب

زمان مناسب .تنها در این صورت است که فایدههای این روشها

روش نگهداری پیشگیرانه انجام دادند .در این مطالعه درختهای

قابل لمس است [ .]1با به کاربردن روشهای نگهداری پیشگیرانه

تصمیم گیری و ماتریسهای تصمیمگیری به عنوان ابزاری پرکاربرد،

مناسب در زمان مناسب ،عمر خدمت دهی روسازی افزایش

برای انتخاب روش نگهداری پیشگیرانه مناسب برای روسازی ها

چشمگیری پیدا میکند[.]5

معرفی شدند.

بدین منظور انجام روشهای نگهداری پیشگیرانه حتما باید در دو

درختها و ماتریسهای تصمیمگیری برای تصمیمگیری در سطح

سطح پروژه و شبکه انجام شود .هدف اصلی در سطح شبکه تضمین

پروژه مناسبند اما معموال قابل استفاده برای ادارات دیگر نیست که

این نکته است که روسازیهای مناسب در زمان مناسب ،روش

این یکی از عیبهای آن است.

نگهداری را دریافت کنند؛ اما هدف اصلی در سطح پروژه انتخاب

این روشها معموال برای اداراتی که قصد اجرای روشهای

روش مناسب برای روسازیهایی است که در سطح شبکه انتخاب

نگهداری پیشگیرانه را دارند اما به دلیل نداشتن دادههای کافی امکان

شده اند[.]6

استفاده از روشهای پیچیده را ندارند ،مناسب است[.]4

هدف از این پژوهش انتخاب روش نگهداری پیشگیرانه مناسب در

چانگ و همکاران در سال  2995به کمک روش تاپسیس ،که یکی

سطح پروژه است .بدین منظور  5روش نگهداری پیشگیرانه چیپ

از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است ،روندی را برای انتخاب

سیل ،اسالری سیل ،میکروسرفیسینگ ،روکش نازک آسفالت گرم و

اقتصادیترین روش نگهداری پیشگیرانه برای سایت  sps-3در

درزگیری ترک که کاربرد بیشتری دارند مورد مطالعه قرارگرفته و

تگزاس معرفی کرد.

سعی شده با ارائه مدلهایی برای این  5روش ،به انتخاب مناسب-

در این روش سه معیار خرابی ،شاخص ناهمواری بین المللی و

ترین روش نگهداری پیشگیرانه برای قطعاتی که مناسب برای

هزینه ،انتخاب و به کمک این سه معیار آثار چهار روش نگهداری

دریافت این روشها است پرداخته شود.

پیشگیرانه (چیپ سیل ،درزگیری ترک ،اسالری سیل و روکش

در این مقاله ،پس از بیان مطالعات انجام شده در این زمینه ،روش

نازک) در این سایت اندازه گیری شد .در پایان روش چیپ سیل به

انجام مطالعه تشریح شده و سپس به معرفی پارامترهای موثر در

عنوان موثرترین روش شناخته شد[.]5

انتخاب روش نگهداری و محاسبه ضرائب این پارامترها پرداخته

هييیکس و همکيياران روشييی را بييرای انتخيياب بهینييه تييرین روش

شده است .برای محاسبه ضرائب از روش  AHPو نرم افزار این

نگهداری پیشيگیرانه پیشينهاد دادنيد .در ایين روش بيرای هریيک از

مدل ) (Expert Choiceاستفاده شده است .در پایان مدلهایی برای

عامل های موثر در انتخاب روش پیشگیرانه اهمیتيی از یيک تيا پين

انتخاب مناسبترین روش نگهداری پیشگیرانه ارائه شدند.

مشخص و سپس درصد اهمیت هریک از این عامل ها نیيز بيه طيور
جداگانه مشخص شد .در پایان روش پیشگیرانه ای که باالترین عيدد

 -2مطالعات پیشین

را کسب کند به عنوان بهترین روش انتخاب خواهد شد[.]4

هرچند پژوهشهای نسبتا مناسبی در زمینه ترمیم و نگهداری

چنگ و همکارانش در سال  2949براساس روش رتبهبندی ،روشی

روسازیها انجام شده اما در زمینه نگهداری پیشگیرانه روسازی به

را برای انتخاب بهترین روش پیشگیرانه ارائه دادند .در این روش که
مشابه با روش پیشنهادی هیکس و همکارانش است  44پارامتر در
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انتخاب نوع روش پیشگیرانه مناسب معرفی شده است که هرکدام از

در این مقاله ،از روش رتبهبندی براساس شاخص مرکب انجام شد.

این پارامترها در هر پروژه ضریبی خاص دریافت و در پایان بهترین

این مدلها به شکل زیر است :
7

روش پیشگیرانه انتخاب میشود[.]2

Ci

محمد ایرفان و همکاران در سال  2949به انتخاب مناسب ترین

()4

روش ترمیم و نگهداری پیشگیرانه پرداختند .در این مطالعه انواع
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روشهای ترمیم و نگهداری پیشگیرانه برای خانوادههای مختلف
9

روسازی لحاظ و نشان داده شد که روش بهینه کردن براساس دوره

که در آن  Tنشان دهنده شاخص روش نگهداری پیشگیرانه

عمر را میتوان برای انتخاب نوع روش نگهداری و ترمیم بهینه در

 jمعرف هریک از روشهای نگهداری پیشگیرانه (درزگیری ترک،

سطح پروژه نیز به کار برد[.]3

چیپ سیل ،اسالری سیل ،میکروسرفیسینک و روکش نازک آسفالتی

این مطالعه میتواند کمک زیادی در توسعه و پیشرفت روشهای

گرم)

انتخاب نگهداری و ترمیم داشته باشد ،چراکه اولین مطالعه با این

 Ciوضعیت پارامتر  iروسازی و  Wiوزن فاکتور  iکه نشان

سبک در این زمینه است.

دهنده اهمیت این پارامتر در مدل ارائه شده است .در پایان روشی که
بیشترین  Tرا کسب کند به عنوان روش مناسب برای مقطع مورد

 -3روش انجام مطالعه

مطالعه معرفی میشود.

برای ارائه مدلهای انتخاب بهترین گزینه نگهداری پیشگیرانه ،از

برای مشخص کردن وزن هریک از پارامترها ،از روش تحلیل سلسله

روشهای اولویتبندی استفاده شده است .این روشها را به دو

مراتبی) ،(AHPکه یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است،

دسته کلی می توان تقسیم کرد:

استفاده شده است .اساس این روش تصمیمگیری برپایه مقایسههای

روشهای رتبهبندی

4

روشهای بهینهسازی

زوجی استوار است .تصمیمگیری با فراهم آوردن درخت سلسله
2

مراتب آغاز می شود .درخت سلسله مراتب تصمیم ،عوامل مورد

روشهای بهینهسازی ،از مینیمم کردن هزینه نگهداری یا ماکزیمم

مقایسه و گزینههای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می دهد.

کردن فایدههای نگهداری استفاده میکنند .استفاده از این روشها

سپس یک سری مقایسات زوجی انجام میگیرد .این مقایسات وزن

نیازمند برخوردار بودن سیستم مدیریت نگهداری از پایگاه داده

هریک از فاکتورها را در راستای گزینههای رقیب مشخص میسازد.

مناسب است که با توجه به جدید بودن روشهای نگهداری

در پایان منطق  AHPبه گونهای ماتریسهای حاصل از مقایسات

پیشگیرانه در ایران ،عمال استفاده از این روشها امکان پذیر نیست.

زوجی را با یکدیگر تلفیق میکند تا وزن نهایی حاصل شود .برای

در روش رتبه بندی عموما  2یا چند پارامتر را در نظر گرفته و در

رسیدن به این امر ،نظرسنجی بین متخصصان و خبرگان بهعمل و در

نتیجه شاخصی به صورت عددی بیان میشود .اشکال این روش این

مجموع  45پرسشنامه قابل قبول شناخته شدند .محاسبات مربوط به

است که در این روش سود و زیان پروژهها در نظر گرفته نمیشود.

نتای به وسیلهی نرمافزار  Expert Choiceکه یکی از نرمافزارهای

با این وجود چنانچه تهیه برنامه اولویتبندی با قضاوت صحیح

قوی برای حل مسائل به کمک روش  AHPمیباشد انجام شد.

انجام شود ،رتبه بندیهای انجام شده قابل اعتمادند و ممکن است
نتایجی مشابه با دیگر روشهای پیچیده اولویتبندی داشته

 -4پارامترهای موثر در انتخاب روش نگهداری

باشند[.]49

پیشگیرانه
انتخاب بهترین و مناسبترین روش به دلیل وجود فاکتورهای موثر
1 Ranking Method
3 Treatment Index

2 Optimization Method
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زیاد بسیار سخت و مشکل است .شناخت این فاکتورها و این که هر

 MPRماکزیمم ناهمواری 6که روسازی برای استفاده از روشهای

روش نگهداری پیشگیرانه ،چه تاثیری روی آنها میگذارد در

نگهداری پیشگیرانه میتواند داشته باشد.

انتخاب درست کمک میکند.
با مرور مطالب و تجربهای که بعضی ادارات از انجام موفق روش-

 -2-4ايمني (لغزندگي)

های نگهداری پیشگیرانه داشتند مشخص شد که پارامترهای موثر

بیشتر ادارات برای سادگی ایمنی را در قالب مقاومت لغزشی

برای انتخاب مناسبترین روش پیشگیرانه عبارتند از:

تعریف می کنند[ .]42در این مقاله نیز از همین تعریف استفاده و از

ناهمواری ،ایمنی (لغزندگی) ،ترک خوردگی ،شیار شدگی ،ترافیک،

لغزندگی به جای ایمنی استفاده شده است.

هزینه و ریسک های موجود.

رابطه پیشنهاد شده برای محاسبه شاخص لغزندگی به صورت زیر

بعضی از پارامترهای موثر در انتخاب روش نگهداری پیشگیرانه مثل

است :

ریسک مقادیر کیفی دارند که باید کمی شوند و بعضی دیگر از

()9

PS
M PS

پارامترهای اولویت مثل هزینه یا ترافیک مقادیر مطلق باالیی دارند که
باید به صورت مناسب تعدیل شوند تا سایر پارامترها را بی تاثیر

که در آن  SIشاخص لغزندگی

نکنند .بدین منظور تمام پارامترهای موثر در اولویت بندی را به

SI  100 

7

 PSلغزندگی روسازی 2و

مقادیر 499واحدی تبدیل مینماییم.

 MPSماکزیمم لغزندگی 3که روسازی برای استفاده از روشهای

مشکل دیگرکه بیشتر ادارات درایران با آن مواجهاند نبود اطالعات

نگهداری پیشگیرانه میتواند داشته باشد.

مربوط به ناهمواری ،لغزندگی ،شیارشدگی و ترک خوردگی است.
عالوه براین دسترسی به ماشینآالت الزم برای برداشت این دادهها

 -3-4ترکخوردگي

معموال امکان پذیر نیست .بنابراین در بخش بعدی روشی برای

ترک یکی از شایعترین خرابیهایی است که پس از ساخت

محاسبه این پارامترها ارائه شده است.

روسازی بوجود میآید و در بیشتر روسازیها اولین خرابی
بوجود آمده در سطح است.

 -1-4ناهمواری

رابطه ارائه شده برای محاسبه شاخص ترکخوردگی روسازی

ناهمواری روسازی پدیدهای است روی روسازی ،که به وسیلهی

به شکل زیر است :

مسافرین و کاربران خودرو تجربه میشود .به صورت متداول

PC

()1

ناهمواری به عنوان خرابی سطح روسازی که باعث سواری

C I  100 

M PC

غیرمطلوب است ،دیده میشود[ .]44همان گونه که بیان شد ،برای
این که در مدل ارائه شده بتوانیم دادههای مختلف را با یکدیگر

در این رابطه  CIشاخص ترکخوردگی

بسنجیم باید دادهها براساس یک شاخص 499واحدی بیان شوند.

 PCترکخوردگی روسازی 44و

روش پیشنهاد شده برای مقیاس کردن ناهمواریهای روسازی

 MPCماکزیمم ترکخوردگی

42

49

که روسازی برای استفاده از

) (PRبه شاخص 499تایی استفاده از رابطه زیر است :
PR

()2
در این رابطه  RIشاخص ناهمواری

RI  100 

5Pavement Roughness

M PR

6 Maximum Pavement Roughness

1

7 Skid Index
8 Pavement Skid
9 Maximum Pavement Skid

 PRناهمواری روسازی 5و

10 Cracking Index
11 Pavement Cracking
12 Maximum Pavement Cracking

4 Roughness Index
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که در آن  TIشاخص ترافیک 46و  47AADTترافیک روزانه

روشهای نگهداری پیشگیرانه میتواند داشته باشد.
 -4-4شیارشدگي

میانگین عبوری ازیک خط از قطعه مورد نظر است.

شیارشدگی عبارتست از تورفتگی سطحی در مسیر عبور چرخ ها.

 -6-4هزينه

رابطه ارائه شده برای محاسبه شاخص شیارشدگی به صورت زیر

هزینه برای انجام عملیات نگهداری را به دو دسته کلی میتوان

است:
PRUT

()5

تقسیم بندی کرد :

RU TI  100 



M PRUT

در این رابطه  RUTIشاخص شیارشدگی

موادی که باید به کار رود ،هزینه کارگران و تجهیزات.

49



 PRUTشیارشدگی روسازی 41و
 MPRUTماکزیمم شیارشدگی

هزینههای سازمانی مثل هزینه آماده کردن محل ،هزینه
هزینههای استفاده کنندگان از راه مثل هزینه تصادفات،

زمان سفر ،کارکرد وسایل نقلیه ،عدم راحتی و نگه داشتن
45

که روسازی برای استفاده از

ترافیک.

روشهای نگهداری پیشگیرانه میتواند داشته باشد.

هزینهها به صورت معکوس در اولویتبندی تاثیر دارند یعنی هرچه
هزینه کاربرد روش بیشتر باشد ،احتمال انتخاب روش نگهداری

 -5-4ترافیک

پیشگیرانه کمتر خواهد بود .از طرفی هزینهها مثل ترافیک مقادیر

عبور ترافیک یکی از دالیل اصلی تخریب روسازی است .ترافیک

مطلق باالیی دارند و باید تعدیل شوند .برای رفع این دو مشکل

مقدار مطلق باالیی دارد و باید این مقدار برمبنای

رابطهای را به صورت زیر ارائه میدهیم :

شاخص499واحدی تعدیل شود .بدین منظور از جدول  4استفاده
می نمائیم.

1
C j

()6

جدول ( -)4شاخص های پیشنهادی برای محدوده های ترافیک

5
1
C j

C O I  100 


j 1

TI

)AADT (pcplpd

No.

49

>4999

4

29

4999 2999

2

99

2999 9999

9

19

9999 1999

1

59

1999 5999

5

ارائه کرده است .با توجه به نبود فهرستبهایی برای این روشها ،از

69

5999 6999

6

تجربه سایر ادارات برای بیان هزینه ها استفاده شده است .بنابراین

79

6999 7999

7

الزم است تا هرچه سریعتر نسبت به تهیه فهرست نهایی برای

29

7999 2999

2

39

2999 49999

3

محاسبه هزینههای اجرای روشهای نگهداری پیشگیرانه اقدام شود.

499

>49999

49

که در این رابطه  COIشاخص هزینه 42و  Cjهزینه هر روش
نگهداری پیشگیرانه است.
جدول  2هزینه اجرای روشهای نگهداری پیشگیرانه متفاوت را

البته این هزینهها در محلهای مختلف و با توجه به کیفیت مواد و
بسیاری پارامترهای دیگر متفاوت است.

16Trafic Index
17 Average Annual Daily Traffic
18 Cost Index

13Rutting Index
14Pavement Rut
15Maximum Rutting Index
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جدول  - 2هزینه اجرای روشهای نگهداری پیشگیرانه][49

نگهداری پیشگیرانه به صورت جدول  1نمایش داده میشود.

هزینه (ریال بر متر مربع)

روش نگهداري پیشگیرانه

25999

روکش نازک

( 399متر طول)

درزگیری ترک

دارای خرابیهای غیرسازهای

49999

چیپ سیل

با شدت کم تا متوسط

29999

میکروسرفیسینگ

42999

اسالری سیل

جدول  - 9مقادیر پیشنهادی برای ریسکهای موجود

سوال

ردیف

پاسخ

شرایط روسازی
4

قبل از انجام روش
نگهداری

 -7-4ريسک های موجود
یکی از سختترین مراحل مدیریت پروژه بررسی و برآورد تاثیرات

بهره برداری مورد نظر است .پس از مرور مطالب  1ریسک که آثار

2

بیشتری را در عدم موفقیت اجرای مناسب روشهای نگهداری
پیشگیرانه میگذارند شناسایی شد .این ریسکها عبارتند از :

9

شرایط روسازی موجود قبل از انجام روش نگهداری ،قرار داشتن
روش تحت تاثیر تغییرات فصلی ،عدم وجود پیمانکاران باتجربه و

1

عدم وجود مواد مناسب برای اجرای روشها.

خرابیهای سازهای و غیر

59

سازهای با شدت کم

25

کم
متوسط

59

زیاد

9

تجربه قبلی اجرای

وجود دارد

499

روش پیشگیرانه

وجود ندارد

9

مواد مناسب برای

وجود دارد

499

اجرای روش

تا حدودی وجود دارد

59

پیشگیرانه

وجود ندارد

9

تغییرات آب و
هوایی در منطقه

در نهایت روابط برای ریسکها به دست میآیند ،مثال رابطه

4

()7

سازهای با شدت زیاد

499

رابطه ارائه شده برای محاسبه این ریسکها به صورت زیر است :
( ris k ) K

دارای خرابیهای غیر

75

و غیرسازهای با شدت زیاد

ریسک روی پروژه میگذارد ناتوانی در رسیدن به کیفیت و روند

K

499

خرابی سازهای با شدت کم

ریسکهای متفاوت بر فرآیند انجام پروژه است .مهمترین تاثیری که

W

مقدار

R IS K 

ریسک روکش نازک به صورت زیر است.

K 1

) +تغییرات فصلی)= 0.271

در این رابطه  RISKمعرف عددی است که بیان کننده پارامتر

HMA

RISKThin

) +مواد مناسب() + 0.248شرایط روسازی(0.240

ریسک است.

)پیمانکاران باتجربه(0.241

()2

 Wkضریب هریک از ریسکهای موجود و  riskkهرکدام از

به طریقی مشابه ریسک سایر روشها به دست میآیند.

ریسک های  1گانه است.
این  1ریسک در مجموع معرف پارامتر ریسک میشوند .مقادیر این

جدول  - 1ضریب فاکتورهای ریسک در روشهای پیشگیرانه

 1فاکتور به کمک جدول 9به دست میآیند.

تغییرات

شرایط

مواد

پیمانکاران

فصلی

روسازي

مناسب

با تجربه

روکش نازک

9/274

9/219

9/212

9/214

درزگیري ترک

9/256

9/293

9/294

9/271

چیپ سیل

9/296

9/269

9/276

9/222

میکروسرفیسینگ

9/992

9/215

9/226

9/227

اسالري سیل

9/292

9/246

9/264

9/945

پس از به دست آوردن مقدار هریک از فاکتورها باید ضریب هر یک
از فاکتورهای موثر در ریسک را برای به دست آوردن ریسک کلی
محاسبه نمائیم.
برای سنجش درصد اهمیت هریک از این  1ریسک ،پرسش نامه ای
تهیه و بین متخصصان توزیع شد .سپس پاسخهای به دست آمده از
این پرسش نامهها ،به روش میانگین گیری معمولی باهم ترکیب و
در پایان ضریب اهمیت هریک از  1ریسک در هرکدام از روشهای
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محاسبه

واضح است که  CDVRضریب کاهندگی اصالح شدهی به دست

ناهمواری،

آمده از  3خرابی اشاره شده است.

لغزندگي ،شیارشدگي و ترک خوردگي
همانگونه که پیشتر اشاره شد دادههای مربوط به ناهمواری،

 -2-5محاسبه لغزندگي

لغزندگی ،شیارشدگی و ترکخوردگی همیشه در دسترس نیست

خرابیهای موثر در لغزندگی شامل قیرزدگی و صیقلی شدن دانهها

بدینمنظور روشی برای محاسبه این پارامترها پیشنهاد میشود.

است .روش محاسبه لغزندگی مشابه با روش محاسبه ناهمواریها

این روش براین اصل ساده استوار است که هر نقیصهای( ناهمواری،

است .بنابراین برای محاسبه فاکتور لغزندگی در این مقاله از رابطه

لغزندگی ،شیارشدگی و یا ترک خوردگی) که در روسازی بوجود

زیر استفاده شدهاست:

میآید به دلیل جمع شدن یک یا چند نوع از خرابیهای  43گانه

()49

ذکر شده در روش  PCIاست] .[41بنابراین اگر خرابیهایی که
باعث بوجود آمدن این نقیصهها است مشخص شوند ،میشود

که در آن  PSلغزندگی روسازی  24و  CDVsضریب کاهندگی

پارامترهایی را تعریف که مشخص کننده این خرابیها باشند.

اصالح شده به دست آمده از  2خرابی باال است.

 -1-5محاسبه ناهمواری

 -3-5محاسبه ترکخوردگي

با مرور مطالب مشخص شد که  3خرابی از خرابیهای  43گانه ارائه

ترکخوردگی روسازی را میتوان از ترکیب  1خرابی ترک

شده در روش  PCIدر ناهمواری تاثیر دارند .این خرابیها عبارتند

خوردگی پوست سوسماری ،ترک خوردگی بلوکی ،ترک خوردگی

از :

طولی و عرضی و ترک خوردگی لبه به دست آورد .محاسبه ترک

برآمدگی و فرورفتگی ،تورفتگی ،تورم ،کناررفتگی ،گذرگاه راه آهن،

خوردگی مانند محاسبه ناهمواری است و برای محاسبه آن رابطه زیر

هوازدگی و دانه دانه شدن ،وصله و کنده کاری ،چاله و موج زدگی.

معرفی میشود :

برای محاسبه عدد ناهمواری مورد استفاده در این مقاله با کمک

()44

منحنیهای موجود در روش  PCIو تاحدود زیادی مشابه با این
روش ،عددی که معرف ناهمواریها در روسازی باشد به دست

در این رابطه  PCترک خوردگی روسازی و  CDVCضریب
کاهندگی اصالح شده به دست آمده از  1خرابی اشاره شده است.

وضعیت روسازی ) (PCIاست؛ با این تفاوت که تعداد خرابیهای
لحاظ شده به جای  43خرابی ذکر شده در روش  PCIفقط 3

 -4-5شیارشدگي

خرابی ذکرشده در باال است .به عبارت دیگر فرض میشود درصد

همچون پارامترهای ناهمواری ،لغزندگی و ترکخوردگی ،شیار

خرابیهای دیگر در روسازی صفر است و  CDVمطابق با روش

شدگی را نیز بر مبنای خرابیهایی که سبب بوجود آمدن آن می

موجود در روش  PCIمحاسبه خواهد شد.در نهایت برای تعریف

شوند تعریف مینماییم .شیارشدگی روسازی فقط از خرابی

ناهمواری روسازی رابطه زیر به دست میآید :
()3

)

)

C

P C  M ax (C D V

22

خواهد آمد .روش محاسبه این عدد مشابه با محاسبه شاخص

R

)

S

P S  M ax (C D V

شیارشدگی تشکیل میشود.

P R  M A X (C D V

در این رابطه :
 = PRناهمواری روسازی 43و

()42

 = CDVRضریب کاهنگی اصالح شده 29است.



P R U T  M ax  C D VRUT

21 Pavement Skid

19 Pavement Roughness
20 Corrected Deduct Value

22 Pavement Cracking
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 PRUTشیارشدگی روسازی 29و
 CDVRUTضریب کاهندگی اصالح شده به دست آمده از خرابی
شیارشدگی است.

 -6محاسبببببببه مبببببباکزيم نبببببباهمواری،
لغزنببببببدگي ،شیارشببببببدگي و تببببببرک
خوردگي روسازی
هر سازمانی برای انجام روشهای نگهداری پیشگیرانه ،باید معیاری
را برای خودش تعریف کند .معیار پیشنهادی برای راههای ایران

شکل( )4درخت تصمیمگیری انتخاب روش نگهداری پیشگیرانه

استفاده از شاخص وضعیت روسازی ) (PCIاست .کمینه این
شاخص برای انجام روشهای نگهداری پیشگیرانه برابر  79است.

برای محاسبه ضرایب باید  2پرسشنامه تهیه و در کل  34مقایسه

برای محاسبه ناهمواری ماکزیمم روسازی ،فرض میکنیم در

زوجی انجام میگرفت که این امر سبب باالرفتن حجم تعداد

روسازی فقط خرابیهای مربوط به ناهمواری داشته باشیم و شرایط

سواالت و در نتیجه کاسته شدن از دقت پاسخ ها میشد.

روسازی نیز مینیمم قابل قبول برای اجرای روشهای نگهداری

برای رفع این مشکل تصمیم گرفته شد به کمک مقایسههای زوجی

پیشگیرانه باشد )PCI = 79(.با این دو فرض روابط زیر قابل اثبات

ابتدا پارامترهای موثر در انتخاب روش نگهداری پیشگیرانه با

است :

یکدیگر مقایسه و ضرایب آن ها به دست آیند؛ سپس با تهیه

()42

R

)  70

()49

R

پرسشنامههایی که اهمیت پارامترها را در هریک از روشهای

CDV  CDV

نگهداری پیشگیرانه میسنجید به اصالح این ضرایب در هر روش

P C I  1 0 0  M A X (C D V

نگهداری پیشگیرانه پرداخته شود.

در نهایت داریم:
()41

)  30

جدول  - 5ضرایب نهایی برای هر روش نگهداری پشگیرانه
R

M P R  M A X (C D V



به طریقی مشابه برای ماکزیمم لغزندگی ،ترک خوردگی و
شیارشدگی خواهیم داشت :

روکش

درزگیر

چیپ

نازک

ی ترک

سیل

میکروس
ر-
فیسینگ

اسالری
سیل

ناهمواری

9/474

9/492

9/411

9/463

9/497

لغزندگی

9/422

9/412

9/479

9/492

9/463

9/453

9/434

9/412

9/455

9/469

شیارشدگی

9/453

9/419

9/411

9/455

9/497

ترافیک

9/416

9/419

9/457

9/416

9/469

پارامترها در هر یک از روشهای نگهداری به صورت شکل()4

هزینه

9/445

9/445

9/445

9/445

9/445

است.

ریسک

9/422

9/422

9/422

9/422

9/422

()45

M PS  M PC  M PR U T  3 0

ترک

 -7محاسبه ضرائب مدل ها

خوردگی

برای محاسبه ضرایب پارامترها در مدل از روش  AHPاستفاده شد.
اولین گام برای حل مسائل به روش  AHPترسیم درخت تصمیم-
گیری است .درخت تصمیمگیری برای محاسبه ضرائب هر یک از

از بین پرسشنامهها 45 ،پرسشنامه دارای ضریب ناسازگاری
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پیشگیرانه برای مقطع مورد نظر انتخاب میشود.

کوچکتر از حداستاندارد (49درصد) بودند .این  45پرسش نامه به
روش میانگین هندسی با یکدیگر ترکیب و پس از حل با روش

 -9نتیجهگیری و تحلیل نتايج

 AHPو به کمک نرم افزار  Expert Choiceضرائب هر یک از



پارامترها در روشهای نگهداری پیشگیرانه به دست میآید .نتای در

در این مطالعه ،مدلهایی برای انتخاب مناسيبتيرین

روش نگهداری پیشگیرانه بیان شد .در این مدلها سعی شيد

جدول  5نشان داده شده است.

تمييام پارامترهييای مييوثر از جملييه نيياهمواری ،لغزنييدگی،

 -8ارائه نتايج

شیارشدگی ،ترک خيوردگی ،ترافیيک ،هزینيه و ریسيک در

بعد از محاسبه ضرائب پارامترهای موثر در هر روش ،با جایگذاری

انتخاب روش نگهداری پیشگیرانه مناسب لحاظ شود.

در رابطه ( ،)4مدلها برای هر روش نگهداری پیشگیرانه به دست



میآیند.

در انتخاب روش پیشگیرانه تاثیر متفاوتی دارند ،مثال پيارامتر

TThin HMA= 0.171 (RI) + 0.128 (SI) + 0.159
(CI) + 0.159 (RUTI) + 0.146(TI) + 0.115
()46
)(COI) + 0.122 (RISK

نيياهمواری بیشييترین تيياثیر را در انتخيياب روکييش نييازک و
میکروسرفیسييینگ دارد .همچنييین پييارامتر تييرک خييوردگی
بیشييترین تيياثیر را در انتخيياب درزگیييری تييرک و پييارامتر

TCrack Sealing= 0.138 (RI) + 0.148 (SI) +
0.191 (CI) + 0.143 (RUTI) + 0.143(TI) +
()47
)0.115 (COI) + 0.122 (RISK
TChip Seal= 0.144 (RI) + 0.170 (SI) + 0.148
(CI) + 0.144 (RUTI) + 0.157(TI) + 0.115
)(COI) + 0.122 (RISK
()42
ADT ≤ 5000

()43

از روابط ارائه شده بر می آید که پارامترهای مختليف

لغزندگی بیشترین تاثیر را در انتخاب چیپ سيیل و اسيالری
سیل دارد.


بييا توجييه بييه عييدم وجييود بعضييی دادههييا همچييون

ناهمواری روسازیهای موجود و نیز عدم امکان محاسبه آن-
ها به دلیل نبيود ماشيین آالت الزم در بیشيتر ادارات متيولی
نگهداری راه ،روش هایی برای محاسبه ایين پارامترهيا ارائيه

TMicrosurfacing= 0.169 (RI) + 0.138 (SI) +
0.155 (CI) + 0.155 (RUTI) + 0.146(TI) +
)0.115 (COI) + 0.122 (RISK

شده است که نیاز به استفاده از تجهیزات خاص ندارد.



TSlurry Seal= 0.137 (RI) + 0.169 (SI) + 0.160
(CI) + 0.137 (RUTI) + 0.160 (TI) + 0.115
)(COI) + 0.122 (RISK
()29
ADT ≤ 5000

درنظر گيرفتن پارامترهيای نسيبتا متعيدد ،اسيتفاده از

روشهای تصيمیم گیيری چنيدمعیاره را ضيروری سياخت.
بدین منظور از روش فرآیند تحلیل سلسيله مراتبيی )(AHP

که یکی از بهترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره است
برای محاسبه ضریب هریک از این مدلها استفاده شد.

در این روابط  RIشاخص ناهمواری SI ،شاخص لغزندگیCI ،



شاخص ترکخوردگی RUTI ،شاخص شیارشدگی و COI

هرچند که این ميدلهيا ویيژه ميدیریت روسيازی در

سيطح پييروژه مييیباشيد و انتخيياب روش مناسييب براسيياس

شاخص هزینه میباشند که به ترتیب از رابطههای (،)1( ،)9( ،)2

شرایط حال حاضر انجام میگیرد اما با برداشت منظم دادهها،

( )5و ( )6بدست میآیند.

حتی بدون استفاده از ماشیت آالت پیچیده ،و بيا روشهيای

 TIشاخص ترافیک است که از جدول ( )4به دست میآید.

پیشيينهادی ارائييه شييده ،مييیتييوان پارامترهييای نيياهمواری،

برای محاسبه پارامتر ریسک های موجود بسته به نوع روش

لغزندگی ،ترک خوردگی ،شیارشيدگی و شياخص وضيعیت

نگهداری پیشگیرانه از جدول ( )1استفاده میشود.

روسازی را پیشبینی و استراتژیهای بهینه ترمیم و نگهداری

برای هر مقطع روسازی به محاسبه شاخص Tبرای هر  5روش

را برای مدیریت در سطح شبکه معرفی کرد.

نگهداری پیشگیرانه پرداخته و در نهایت روشی که باالترین  Tرا در
این مقطع کسب کند به عنوان مناسبترین روش نگهداری
75
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