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:فصل دهم

روسازی در راهسازی             



:بطور کلی راهسازی از دو بخش

راه مه هدف  الد د  ر  ا ااددب      زیرسازی

ثستز خبمد منبست ثزای راه اسد    هچنند     

ر سبسی راه مه ثزای عجور   ادب ووفدو  سدبا     

نق  ه سبخته ضفه   ثبر چزخ را ثده خدبك ثسدتز    

. منتق  مد سبسی وطن   ضفه اس 

راه  ر منبطقد مه  ارای سم   هبی  روسازی

سس     ة   هدوااد مزطدوة ثدو ه   ثدزای     

حچ    نق  مبال   مسدبرزا  اس اراثده اسدتهب ه    

.م طف ث طتز ووسعه ابر 



ر سبسی راه سبسه ای اس  مه ثز ر ی  خزا  الاه متزامم ضفه خبك سم   طج عد موجو  اب الالح ضفه، خبمزاشی هب، اب مو ثزش هدبی خدبمد     

اس فطدزهبی متت دو نر دز سازاسدبس، اسدبس          ر سدبسی معچدوال متطدن   . اب سنگد مه ثطور م د ثستز ر سبسی نبم فه مد ضو  فزار مد گ ز 

.الاه هبی  سهبلتد اب ثتند   اب وزم جد اس  نهبس  مه هز ال وبثع مطتصبت رند    ارای ضتبم  مع ند اس 

:تعریف روسازی

م   طج عد، ثستز خبمزاشهبی  مب ه ضفه راه، مو ثزش هبس خبمد   اب سنگد، حتد  ر ضزااط مبمال متزامم   خوة  انه ثنفی ضدفه، مقب مد    س

ثبرگذاری اا  گونه خبك هب موجت ضنس  ثزضدد   ااددب  وغ  دز    . مبرد ثزای وحچ  ثبرهبی  ار ه اس چزخ خو ر  را  ر ضزااط متغ ز جوی نفار 

ر سبسی اس ثز س   ظهور  س ت  افگد هبی روق ج وگ زی نچو ه   عجور   مز ر راح ، سزاع، مطچئ ، .ضن هبی  ائم ث ص اس انفاسه ثز  نهب م طو 

.ااچ    ثف ا گز    غجبر را  ر ال سطح هچوار رزاهم مد منف

هذف از روسازی احذاث یک سطح هموار و صاف و در عین حال با ایمنی کافی برای استفاده کنندذاا  از ن  اسد    به عبارتی دیگر 

.که بایذ به اونه ای طراحی و ساخته شود که وز  وسایل نقلیه را تحمل و در هر شرایط جوی قابل استفاده باشذ

:هدف از روسازی



.نحوه م د عچ نز    ووساع ثبر  ر ر سبسی مطبثق ضن  ساز مد ثبضف

ثب ووجه ثه ضن ، ثبر  س  ه نق  ه ووسط چزخ  ر سطح وچبس وقزاجدب  اادزه ای سدن  ثده     

ضفت ونص  ار ه  ر نقبط  افع  ر سطح ساز ثبر حفامثز ثو ه   . سطح ر سبسی  ار  م طو 

 P0چنبننه رطبر فبئم  ر سدطح وچدبس ثدب راه    . ثب اس اب  ربل ه اس اا  سطح وق    مد ابثف

ثبضف،ضتبم  الاه هبی ر سبسی   م ه   مقب متد  ا طوری انتتبة م طو  مه ثبر چزخ 

هزچه ث طتز ووط ع   گستز ه ضفه وب اا  حفامثز ضفت ونص  ر سطح ثستز ر سدبسی ثده   

مبهص ابثف مه خبك ثستز ثتوانف ثب وغ  ز ضن  مدبس،  ا را وحچ  منف P1مقفار 

:عملکرد روسازی



و کیفیت هر یک از الیه هاعملکرد سیستم روسازی

کاهش تنش برای الیه های زیرین مقاوم  در مقابل تنش

هز ال اس الاه هب ثباف فب ر ثبضف

ضفت ونص هب را وب م شاا فبث  وحچ  ثزای 
. هف کاهش الاه ی سازا 

هز ال اس الاه هب ثباف  ر ثزاثز ونص هبی 
ثد  ننه وغ  ز ضن  ث ص اس انفاسه  ر  ا  ار ه 

.منف مقاوم ثوجو   اف 

از چىدیه الیهٍ بها مقايمه  ي مریًبیه      ريسازی راٌ را میتًان  براساس عمڳکرد ي رفتار سازٌ ريسازی
مصاڳح بها   يه وای تاالتش الی دراز مصاڳح با مریًبی  ي مقايم  بیشتر طرح کرد بٍ وحًی کٍ متفايت 

.کٍ میزان تىش در آوُا کمتر اس ، استفادٌ شًد، الیه وای پایین تش در مریًبی  ي مقايم  کمتر



الیه های روسازی و خواص کلی آنها

عوامل مؤثر در 

ضخام  و کیفی  مصالح الیه های روسازی

مقب م  خبك ثستز نوع    رجه ثنفی راه

ضزااط جوی عوام  افتصب ی

نوع مصبلح فبث   ستزسد وزار لم شاا 



قشرهای نسفالتیالیه های روسازی و خواص کلی آنها
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قشرهای نسفالتیالیه های روسازی و خواص کلی آنها

Surface Course

اسدداس

Base Course

زیر اساس

Subbase 
Course

بستر روسازی

Sub Grade

 نجبود   سطحد خبك ثز اض  اس ثعف ا ل ه طج عد سم  ،سنگد   خبمد ثزضهبی مو،خبمزاشهب  ر ضفه متزامم الاه  خزا  سطح

 .مد گ ز  فزار  ا ر ی ثز راه ر سبسی (سبسه) الاه ا ل   مه مد ضو  نبم فه اریذ ساب یا روسازی بستر ،موجو  ضند راه اب  

کیفیت خاک تستش، میضان تحمل تاستشی، حساسیت ه آسیة پزیشی آن دس تشاتش عهامل خهی، دس انتخاب الیه وای  -

.سهساصی نقش تعیین کننذه داسد

.خاکشیضوا ه کف تششوای خاکي ه سنگي استیيعشض این تستش دس کلیه مهاسد تشاتش عشض تشاص نوا -

شیثوای طهلي ه عشضي خاده که دس طشح ساه تعیین شذه است تایذ دس سطح تستتش سهستاصی تتنمین نشدنتذ تتا       -

.سهساصی تا ضخامتوای طشاحي اخشا شهنذالیه وای 

هاقع شهد صمین طثیعي مسیش مهخهد ه یا سطح ، خاکشیض، تستش سهساصی تش حسة اینكه دس تشش خاکي ه یا سنگي -

.تایذ آماده شذه ه دس مهاسد الصم تا مصالح مناسة تقهیت نشدد



الیه های روسازی و خواص کلی آنها

دس انتقال ته تستش ساه است، ته طهسی که تنشوای ایدتاد شتذه   تاالی سهساصی صیشاساس، تعذیل فشاسوای هاسده اص قششوای عملكشد  -

تغییش ضخامت صیشاساس میتهان فشاس هاسده تش سطح تستش سهساصی ساه نشهد، دسنتیده تا سثة نشست ه یا تغییش شكل غیشمداص تستش 

تا افضایش ضخامت صیشاساس که مصالح آن دس تشاتش یخثنذان حساسیت نذاشته تاشذ، میتهان عمق الیه مقاهم دس مقاتتل  . سا تنظیم کشد

دسصتذ تدتاهص    3میكشهن نیتض اص   20تشای کاوش حساسیت مصالح صیشاساس، الصم است دسصذ مهاد سیضتش اص . یخثنذان سا افضایش داد

.نكنذ

.صیشاساس تایذ دانه تنذی پیهسته ای داشته تاشذ تا اص نفهر مهاد سیضدانه خاک تستش سهساصی ته قششاساس خلهنیشی کنذ -

. کنذآّتوای تشاهشي سا ته نوشوای خاسج خسم ساه وذایت یا شانه ساه ه سطحي، نفهری صیشاساس تایذ تتهانذ آب وای قشش  -

اص مصالح صیشاساس مهخة تقلیل ضخامت سهساصی ه صشفه خهیي دس الیه وای اساس ه الیه وای آستفالتي کته مشغتهتتش ه    استفاده  -

دس ه تویته  ( ستن  شكستته  )اص تستش سهدخانه وا، مخشهط افكنه وا ه یتا معتادن کتهوي    این مصالح معمهالً . نشانتش وستنذ، مي شهد

. مهسدوایي که ضشهست فني ه اقتصادی ایداب نمایذ اص تثثیت خاک تا قیش، سیمان، آوک ه یا افضهدني وای شیمیایي استفاده مي شهد

قشرهای نسفالتی
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 .اس  اساس زیر مد گ ز  فزار راه ر سبسی ضفه  مب ه ثستز ر ی مه فطز ا ل   معچوالً
 اوًاع از یکي ميتًان اقتصادی يضع ي ترافیك تعداد ،محڳ در مًجًد مصاڳح ،طبیعي زمیه وًع ،جًی شرایط گرفته وظر در با

:ومًد اوتخاب را ذیڳ در مىدرج زیراساس

Granular) سنگي یا ه شني صیشاساس ١ Subbase)

Lime) آوكي صیشاساس 2 Treated Soil)

  ،باشد تُیٍ قابڳ سًُڳ  بٍ شدٌ دادٌ فىي مشخصات طبق پريسٌ اوجاڱ محڳ در کًَي سىگ یا ي ماسٍ ي شه کٍ صًرتي در
 بعد یا ي کًَي سىگ یا ي ماسٍ ي شه معادن يجًد عدڱ دڳیڳ بٍ مًارد بعضي در  .ميگردد اوتخاب سىگي یا ي شىي زیراساس
 .ميگردد  یجادا سىگي یا ي شىي زیراساس مصاڳح تُیٍ برای فىي ي اقتصادی وظر از مشکالتي ،کار پای تا معدن محڳ از مساف 
 مخڳًط ي وميباشد مىاسب تىُایي بٍ زیراساس قشر عىًان بٍ آن مصرف کٍ ،محڳ در مًجًد مصاڳح از ميتًان مًارد ایه در

 آَکي زیراساس حاصڳٍ مخڳًط صًرت ایه در کٍ،ومًد استفادٌ  آَك وظیر ،کىىدٌ تثبی  ي افزيدوي مًاد از درصدی با آن ومًدن
.ميشًد وامیدٌ



الیه های روسازی و خواص کلی آنها

مصالح این قشش مي تهانذ متشتكل اص ستن    . تالفاصله دس صیش الیه آسفالت، ه سهی قشش صیشاساس قشاس مي نیشدمعمهالً  -

. نزاسی ه یا ماکادام تاشذکهوي شكسته، شن ه ماسه سهدخانه ای شكسته یا سشتاسه کهسه وای آون

ه عملكشد آن، تعذیل تاسوای هاسده اص قششوای تاالتش سهساصی دس انتقال ته قشش صیشاستاس  تهده قشش سهساصی ساه دهمین  -

قشتش استاس داسای خاصتیت تشاهایتي     . است تطهسیكه تنش مداص هاسده، سثة نشست ه یا تغییش شكل غیشمداص آن نشهد

.تیشتشی نسثت ته قشش صیشاساس مي تاشذ

. مصالح تویه شذه تایذ تذهن مهاد آلي ه نیاوي تهده ه اص سنگذانهوای سخت ه مقاهم تشكیل شذه تاشذ -

قشرهای نسفالتی

Surface Course

اسدداس

Base Course

زیر اساس

Subbase 
Course

بستر روسازی

Sub Grade

فطز سازاسبس مصبلح ضند   اب سنگد ضنسته ثب مطتصبت مع   مه ثه اثعب  هنفسد مور  نرز   ثه ضزح نقطههبی اجزااد ثز ر ی 
با تًجٍ بٍ وًع زمیه ي شرایط جًی ي مصاڳح مًجًد در محڳ ي میزان بار ياردٌ ي تعداد آمد ي شد ي َمچىیه يضع . نبم فه مدضو  اساسفطز ، ضو   اب ثستز ر سبسی راه پتص ضفه   طجق ضزااط رند اا  رص  ثب رطوث  منبست موث فه 

: اقتصادی از اوًاع اساس بٍ شرح زیر ميتًان استفادٌ ومًد

اساس شني ه یا سنگي - 

اساس ماکادامي -

اساس قیشی  -

. برای َر پريسٌ وًع اساس باید در دفترچٍ مشخصات خصًصي قید شًد 



الیه های روسازی و خواص کلی آنها

قششوای آسفالتي دس مقایسه تا دیگش الیه وا تایذ اص مقتاهم تتشین ه مشغتهب    

دس ساه وای تا تشافیک صیاد ه سنگین که دس آنوتا  . تشین مصالح سهساصی تاشنذ

قششوای تاالی سهساصی اص مصالح آسفالتي تشكیل شذه تاشتذ، معمتهالً ایتن    

قششوا دس اثش تاسنزاسی تغییش شكل داده ه دس آنوا تنش وای کششي ه فشاسی 

وتای  شذت تنش وای کششي افقي دس صیش الیته وشناه . آیذافقي تهخهد مي 

آسفالتي اص مقاهمت کششي آن تیشتش شهد، دس این نقاط تشک ایداد مي شهد 

ه مهخة آسیة دیذني وائي . که ته تذسیح ته سمت سهیه ساه نستشش مي یاتذ

تنتاتشاین  . مي شهد که دس نوایت اص عمش مفیذ ساه ته شذت کاسته خهاوذ شتذ 

خنس ه ضخامت الیه وای آسفالتي تایذ طهسی انتخاب شهد که دس تشاتش تتنش  

. وای کششي افقي تهخهد آمذه مقاهمت نمایذ ه تشک نخهسد

قشرهای نسفالتی
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هزال اس اا  عوام    متغ زهب  ر طزح ر سدبسی    ر طدو    . ر سبسی هب معچوالً وح  وبث ز عوام    متغ زهبی ساب ی فزار  ارنف
ثعنواا مثب  حدم مصبلح مصزرد ثسد بر سادب    فبثد     . ال راه مقفار ثبثتد نجو ه   حتد  ر موافع متت و سب  ن ش متهب ت اس 

ووجه اس    لذا اس نرز افتصب ی حچ  اا  مصبلح  ر مسبر  هبی ساب  مقز ا ثه لزره نجو ه   موجت مد ضو  مه  ر م ه د     
.  ثه نه سبسی، محف  ا  هبئد اادب  ضو  مه ووجه مهنفس طزاح ثه  ا اهچ   خبلد  ار 

عوامل مؤثر در طرح روسازی

هسینه طرح عمر طرح ترافیک
شرایط 
جغرافیایی

شرایط جوی
ویژای های 
الیه های 
روسازی

ویژای های 
خاک بستر 
روسازی



انواع روسازی

از نظر نوع مواد مصرفی  

در قشر رویه

(تتن سیماني)سهساصی سخت یا تتني 

سهساصی انعطاف پزیش یا آسفالتي

سهساصی مختلط



(تتن سیماني)سهساصی سخت یا تتني 

فطز ثتند،  ر ضدزااطد مده خدبك    .  ر اا  ر سبسی، ر اه راه ثب ثت  سبخته مد ضو 
ثستز ر سبسی اس م ه   مقب متد مط وثد ثزخدور ار ثدو ه   وزار دل، سدنگ     ادب      
خ  د سنگ   نجبضف، مد ووانف ر ی ثستز    ر غ ز اا  لدورت ثدزر ی الاده هدبی     

.سازاسبس   اب اسبس فزار  ا ه ضو 

مقب م  رطبری   مططد ر سبسی ثتند ساب  اسد    ثدبر وزار دل را، ثدف ا وغ  دز      
 ر . ضن  ساب  لهحه ثتند،  ر سطح گستز ه وزی ثه خبك ثستز منتقد  مدد سدبس    

اا  نوع ر سبسی،  ا  ثتند ثه مز ر وغ  ز ضن  مد  هف    ر ساز  ا ونص مططدد  
اگزونص مططد اس مقب م  مططد ثت  ساب وز ثبضف، ثت  مد ضدننف    . م طو اادب  

.اس اا  ر  اانگونه ر سبسی هب ثصورت مس ح طزح   اجزا مد گز نف. وزك مد خور 
 ر ر سبسی هبی ست ، مقب م    م ه   فطدز ثتندد عبمد  وع د   منندفه ودواا       

. ثبرپذازی ر اه اس    وغ  زات مقب متد خبك ثستز ر سبسی، نقص مچتزی  ار 



انواع روسازی بتنی

غلتکی
پیش تنیذه و 
پیش ساخته

روکش ها مسلح پیوسته مسلح درزدار غیرمسلح درزدار

انواع درزها در روسازی  بتنی

انبساطی اجرایی طولی
انقباضی 
عرضی

       بارَای واشي از ترافیك تًسط خمش بته عمڳ مي شًود ي اگر در ريسازی بتىهي فهًالد بکهار رفتهٍ باشهد بهرای
.تحمڳ بار ویس  بڳکٍ بٍ مىظًر کىترڳ ترکُاس 

بٍ عاليٌ ایىکٍ در آوُا اوقباض ي اوبسهاط  . ريسازی َای بتىي بٍ دڳیڳ از دس  دادن آب ايڳیٍ خًد جمع مي شًود
.بٍ عڳ  تاثیرات حرارتي ویز يجًد دارد ڳذا تغییر مکاوُای حاصڳ از تىش َای حاصڳٍ باید بٍ خًبي تًزیع شًود

ویژگی مشابه روسازی های بتنی



سهساصی انعطاف پزیش یا آسفالتي

 نسجتبً سطح  ر  سهبلتد ر سبسی ثز  ار ه ثبرهبی .اس  ثس برمم  ا مططد وبة  لد  ار  منبسجد ثزضد وبة  سهبلتد، ر سبسی

 الاه سه اس معچوالً  سهبلتد، ر سبسی  ر .ضو  مد منتق  ثستز خبك ثه ثتند ر سبسی ثه نسج  مچتزی گستز گد ثب   موچنتز

 نقص  سهبلتد، ر سبسی پبافاری  ر ر سبسی ثستز خبك م ه     مقب م  .ضو  مد استهب ه  سهبل    اسبس سازاسبس، متچباش

. ار  مننفه وع   

 ثستز ر ی مستق چبً مه  سهبلتد هبی الاه اس رقط  ا  ر مه اس  پذاز انعطب  هبی ر سبسی انواع اس اند ن ش  سهبلتد وچبم ر سبسی

 .نفار  مبرثز ی اسبس اب   سازاسبس مصبلح ر سبسی، نوع اا   ر .ضو  مد استهب ه گ ز ، مد فزار ضفه وقوا  ثستز اب   ر سبسی

.ثبضنف  اضته مبرثز  ووانف مد ساب  اتجنفاا ثب  مزطوة منبطق ثزای لزربً    ار  طوالند عچز  سهبل ، وچبم هبی ر سبسی



سهساصی مختلط

ثه عنواا مثدب ،  ر  . نبم فه مد ضو روسازی های مختلط ر سبسی هبئد مه وزم جد اس    نوع ر سبسی ست    فبث  انعطب  ثبضف، 

( معچدوالً اسدبس ف دزی   )ر سبسی رز  گبه هب مه ثب ر سبسی ست    ثتند طزح مد ضو ،  ا  ثتند را معچوالً ثزر ی فطزی اس  سهبل  

هبی ست    اب فبث  انعطب  موجو   ر راه هب   رز  گب ه هب را ثه هنگبم ثهسدبسی   وقواد ، ثزحسدت     فزار مد  هنف   اب اا  مه ر اه

 ر  افع  ر ر سبسی هبی متت ط   . نچبانف مور    ثب ووجه ثه ضزااط خبظ طزح، ثه وزو ت ثب ر اه فبث  انعطب    اب ست ، ر مص مد

. اب وزم جد، ر سبسی اس الاه هبی متت و غ ز سهبلتد،  سهبلتد   ثتند وطن   مد ضو 




