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سخن نخست

در سال های گذشته، رشد روزافزون راه ها و گسترش حمل ونقل، از شاخصه ها و محرکه های اصلی توسعه 
پایدار بوده اند. با توجه به نیاز ایجاد و حفظ کیفیت راه ها، روش های مختلفی برای تعمیر و نگهداری روسازی ها 
توسعه یافته اند؛ بااین حال، تعمیر و نگهداری روسازی درصورتی که با تخصیص درست بودجه برای تعمیر مناسب 

در زمان و محل مناسب صورت نگیرد، موجب صرف غیربهینه بودجه می شود.

مدیریت روسازی، یکی از مهم ترین سامانه های تخصیص بهینه بودجه و اجرای عملیات است. در کشور 
ایران تالش های ارزشمندی در راستای بررسی، امکان سنجی، طرح و پیاده سازی این سامانه صورت گرفته است؛ 

بااین همه، در شهرها بر اساس نیاز مندی از مزایای این سامانه سودی برده نمی شود.

برای ارزیابی وضعیت مدیریت روسازی در خارج از کشور و مقایسه آن با وضعیت مدیریت روسازی در کشور، 
پروژه »مطالعات تطبیقی مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهری« در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 
آغاز شد. بر اساس اطالعات استخراج شده از پروژه یادشده، کتاب حاضر تهیه و تنظیم شد. در این کتاب، سامانه 
مدیریت روسازی به عنوان فرآیندی سامان مند شامل برداشت خرابی های روسازی، ذخیره داده های روسازی در 
پایگاه داده، به کارگیری مدل های پیش بینی خرابی و درنهایت، انتخاب بهترین سناریوهای تعمیر و نگهداری 

موردبحث و بررسی قرار گرفته است.

با وجود تالش های صورت گرفته در راستای تهیه کتابی کم نقص و با حداکثر کیفیت، بی تردید این مستند 
خالی از ایراد نبوده و نظرات و پیشنهاد های مخاطبان محترم می تواند راهنمای تهیه کنندگان آن برای ارتقای 

کمی و کیفی در کارهای آینده باشد.

بابک نگاهداری

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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پیشگفتار
کتاب حاضر به عنوان »مطالعات تطبیقی مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهری« است. دامنه شمول این 
کتاب، شیوه نامه چگونگی راه  اندازی سامانه مدیریت روسازی برای مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهری بر 

اساس دانش و تجربیات موفق کشورهای پیشرفته است.

هدف از سامانه مدیریت روسازی، فرآیندی سامان مند شامل برداشت خرابی های   روسازی، ذخیره داده های 
روسازی در پایگاه داده، به کارگیری نمونه های پیش بینی خرابی و درنهایت، انتخاب بهترین سناریوهای تعمیر 

و نگهداری است.

در این نوشته، مطالبی که جنبه شیوه نامه ای و توصیه ای نداشته بلکه برای توضیح و تبیین بندهای شیوه نامه 
یا برای راهنمایی نوشته شده اند، در صورت اختصار، در ادامه بندهای مربوطه و در زمینه خاکستری ارائه شده اند.

بر این اساس، کتاب شامل پنج فصل اصلی به شرح زیر است:

آیین نامه ها  بنابراین فصل های آن شامل »بررسی  این کتاب بر سامانه های مدیریت روسازی تکیه دارد؛ 
و روش های مورد استفاده در دنیا«، »بررسی تجهیزات و امکانات مورد استفاده در دنیا«، »بررسی وضعیت و 
توان مندی های موجود مدیریت روسازی در کشور و در شهر تهران«، »بررسی تجربه ها و مشکالت احتمالی در 

سایر کشورها« و »ارائه روش مناسب برداشت و ملزومات سامانه مدیریت روسازی معابر« هستند.

بدیهی است که با توجه به شرایط گوناگون اداره ها و شهرداری ها در نقاط مختلف کشور، همه شرایط خاص 
قابل پیش بینی نیست و این شیوه نامه شرایط کلی حاکم برای معابر شهری کشور را در نظر می گیرد.

با وجود تالش تهیه کنندگان این کتاب، این مستند بی تردید خالی از ایراد نبوده و از همه مخاطبان محترم 
تقاضا می شود، نظرات انتقادی و پیشنهادی خود را به مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتقل کنند.

روسازی  مدیریت  سامانه های  زمینه  در  کشور  بنام  متخصصان  راهنمایی  و  کمک  با  کتاب  این  تدوین 



انجام شده است. عالوه بر دکتر صالح شریف طهرانی که محقق اصلی این پروژه بودند، آقای مهندس سپهر 
شاکری به عنوان کارشناس در زمینه دریافت و گردآوری اطالعات، شرکت در نشست های فنی و ارائه گزارش ها، 

تالش های بسیاری انجام داده اند.



فصل اول





بخش اول
بررسی آیین نامه ها و روش های مورد استفاده در دنیا





27فصل اول بخش اول: بررسی آیین نامه ها و روش های مورد استفاده در دنیا

1-1 مقدمه
آن ها  نگهداری  و  حفظ  و  هستند  کشور ها  ملی  سرمایه های  باارزش ترین  و  مهم ترین  از  راه ها  روسازی   
اهمیت بسیار زیادی دارد. در صورت عدم تعمیر و نگهداری درست راه ها، این سرمایه ها هرساله دچار خرابی های 
گوناگون شده و سرمایه های ملی ارزش خود را از دست می دهند. برای حفظ این زیرساخت ها، ساالنه هزینه های 
بسیار زیادی توسط شهرداری ها و وزارت راه پرداخت می شود اما به دلیل تخصیص ندادن درست بودجه محدود 
تعمیر و نگهداری و اجرا نکردن به موقع تعمیر و نگهداری در مکان مناسب، بودجه تعمیر و نگهداری به صورت 
بهینه صرف نشده و شبکه راه ها در وضعیت بهینه ممکن قرار نمی گیرد. با توجه به اهمیت زیاد راه اندازی سامانه 
مدیریت روسازی برای تعمیر و نگهداری معابر شهری در ایران، این تحقیق به بررسی شیوه نامه ها، تجهیزات 
و روند راه اندازی و به کارگیری سامانه مدیریت روسازی در کشور های پیشرفته جهان پرداخته و شیوه نامه ای 

اجرایی برای راه اندازی سامانه مدیریت روسازی برای معابر شهری در ایران ارائه می کند.

اخیر  دهه های  در  روسازی ها  نگهداری  و  ساخت  طراحی،  برنامه ریزی،  زمینه  در  پیشرفت ها  از  بسیاری   
صورت گرفته است. مدیریت روسازی امروزه به عنوان بخشی از مدیریت منابع )Asset management( شناخته 
می شود و حاصل تالش های صورت گرفته در 1960 در زمینه فناوری، اقتصاد و به کارگیری تجربه ها بوده است.

 اولین کتاب ها در زمینه مدیریت و نگهداری راه ها در دهه 70 میالدی به چاپ رسیدند )Haas، 1978؛ 
RTAC، 1977( و نقش سرعت بخشی در تضمین توسعه و راه اندازی سامانه های مدیریت و نگهداری روسازی 

در دنیا داشته اند. مطالعات مرتبط در این زمینه شامل شیوه نامه ها، گزارش ها و گستره ای از انتشارات بوده که 
به طورمعمول در پایگاه های اینترنتی اداره های راه سازی و وزارت های راه کشور ها در دسترس است.

 به تازگی، کتاب طراحی و مدیریت منابع روسازی کانادا، )TAC، 2013( چاپ شده که ابزار مناسبی را برای 
مهندسان راه و مدرسان دانشگاه ها فراهم کرده است. آخرین کتاب مدیریت و نگهداری روسازی که چاپ شده 
نیز کتاب مدیریت و نگهداری نوین روسازی است که در سال 1994 به چاپ رسید و منابع و مطالب آن هنوز 
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در بسیاری از اداره های راه سازی و دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و نسخه جدید آن نیز در سال 2015 با 
.)Haas، 1994( عنوان مدیریت منابع روسازی در دست چاپ است

 از سال 1994، انتقال تدریجی و تغییرات زیادی در چگونگی کاربرد و استفاده از سامانه های مدیریت و 
نگهداری رخ داده است. مؤسسات بزرگ در سطح ملی و ایالتی به استفاده از سامانه های مدیریت و نگهداری 
به عنوان عضو حیاتی راهبرد مدیریت منابع در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی خود ادامه می دهند. این 

روند به شهرداری ها و اداره های محلی نیز که در زمینه روسازی راه ها فعالیت دارند، منتقل شده است.

 بااین همه، استفاده از سامانه مدیریت و نگهداری روسازی در همه قسمت ها، از حالت بررسی در سطح 
پروژه برای کاربرد وسیع تر، به بررسی در سطح شبکه تبدیل شده است. با توجه به این تغییر، توجه به مدیریت 
در سطح شبکه اهمیت زیادی دارد. این مرحله از گزارش، به بررسی آیین نامه ها و روش های مورد استفاده در 

دنیا پرداخته و همچنین کلیات و مقدماتی درباره سامانه های مدیریت روسازی ارائه می دهد.

1-2 تولد و سال های جوانی مدیریت روسازی
 مدیریت روسازی در اواسط دهه 60 میالدی در پاسخ به تعداد چشمگیری شکست پیش بینی نشده روسازی 
از بهترین فناوری طراحی موجود  با استفاده  این جاده ها  بین ایالتی آمریکا و کانادا متولد شد.  بزرگراه های  در 
از  نتایج آزمایش های بزرگ 30 میلیون دالری آشتو، طراحی و ساخته شده بودند. پس  در آن سال ها شامل 
به  روسازی  عملکرد  تک نقطه ای  پیش بینی های  در  ناتوانی  به وجودآمده،  مشکالت  از  ملی  وسیع  بررسی های 
دلیل متغیر بودن داده های ملی مشخص شد. روش های طراحی آن زمان نیاز مند ورودی هایی مانند ترافیک 
پیش بینی شده، خواص پیش بینی شده مصالح مورد استفاده در آینده و شرایط محیطی پیش بینی شده برای یک 
دوره خدمات رسانی بیست تا سی ساله روسازی بودند. این روش ها تأثیرات تعمیر و نگهداری روسازی و همچنین 
هزینه های چرخه عمر روسازی پس از طراحی اولیه برای در نظر گرفتن یک یا چندالیه بازسازی و عملیات 
بازسازی را در نظر نمی گرفتند و این در حالی بود که متخصصان، شناخت کافی از روش های بازسازی مورد 
ملی  انجمن  مشکالت،  این  به  پاسخ  در  داشتند.  بودند،  قابل توجه  بارگذاری  در  که  روسازی هایی  در  استفاده 
این مشکالت  راه حل های  و  یافتن دالیل  برای  آشتو  برای  پروژه ای  بزرگراهی)1NCHRP(، حامی  تحقیقات 

)Hudson، 1968(.شد

 تعدادی از مهندسان برجسته عمران که در دهه 60 میالدی با سازمان فضانوردی ایاالت متحده همکاری 

1. National Cooperative Highway Research Program
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از ساعت ها بحث و  داشتند، در نشست های مفصلی درباره مشکالت طراحی و عملکرد، شرکت کردند. پس 
گفتگو به این نتیجه رسیدند که نیاز به یکپارچه سازی برنامه ریزی، طراحی، ساخت، تعمیر و نگهداری و بازسازی 
به صورت هماهنگ و سامان مند است تا عملکرد و دوام کافی روسازی در طول دوره بهره برداری سی، چهل یا 
پنجاه ساله امکان پذیر شود. شکل )1-1( اولین دیاگرام ورودی/خروجی است که برای توصیف آنچه به عنوان 
سامانه مدیریت و نگهداری )PMS( شناخته شده است، استفاده شد. این شکل، بسیاری از عوامل مهم که بر 

دوام روسازی تأثیر می گذارند را نشان می دهد. )Hudson، 1973؛ Haas، 1994؛ 1978(

انجام گرفت که به  انجمن جاده ها و حمل ونقل کانادا  این مطالعات، تحقیقی در کانادا توسط   به موازات 
بررسی مفاهیم پرداخت و با عنوان »دستورالعمل جامع مدیریت روسازی« در سال 1977 میالدی منتشر شد 
)Haas، 1977(. بخش مهمی از این تالش ها درباره نیاز به بررسی رفتار روسازی، خرابی های روسازی و گام های 
از این دوره، روش های طراحی تالش  موردنیاز برای بررسی عملکرد روسازی در هنگام طراحی است. پیش 
می کردند تا عملکرد روسازی را به طور مستقیم از داده های مربوط به مصالح و آب وهوا که بر اساس روش های 
تجربی مانند آزمایش های آشتو بودند، پیش بینی کنند. با توجه به اینکه همه معادالت نظری روسازی بر اساس 
تنش، کرنش و تغییر شکل، رفتار روسازی را پیش بینی می کنند و نمی توانند به طور مستقیم به پیش بینی عملکرد 
روسازی بپردازند، مطالعات در دهه 60 و ابتدای دهه 70 میالدی به این نتیجه رسیدند که رفتار روسازی باید 
در مرحله ای جدا بررسی شود. رفتار روسازی به صورت خرابی هایی از نوع ترک خوردگی، تغییر شکل دائمی و 
جداشدگی نمایان می شود. خرابی ها به عنوان تابعی از بارگذاری تجمعی ترافیک، امکان ایجاد منحنی عملکردی 

روسازی را فراهم می کنند که از آن می توان برای قضاوت درباره عمر مفید سازه روسازی استفاده کرد.
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شکل شماره 1-1: متغیرهای اصلی یک سامانه مدیریت طراحی در سطح پروژه

 عوامل ارائه شده را می توان برای تعیین نگهداری الزم از روسازی، الیه های بازسازی و در صورت نیاز، 
بازسازی روسازی شامل زمان انجام عملیات و تأثیرات این تغییرات بر عملکرد روسازی استفاده کرد. در مرحله 
بعد، مدیریت و نگهداری دقیق در سطح پروژه امکان بهینه سازی عملیات نگهداری و مقایسه تأثیرات بر عملکرد 

روسازی به عنوان تابعی از هزینه های چرخه عمر را فراهم می سازد.

 به سرعت مشخص شد که همین مفاهیم را می توان برای ارزیابی رفتار و عملکرد قطعاتی از شبکه راه ها 
بررسی  و  موجود  بودجه  بررسی  به  نیاز  مقابل،  در  کرد؛  استفاده  عملکرد،  پیش بینی  نمونه های  از  استفاده  با 
مقطع هایی از راه که در درجه اول باید بازسازی شوند، مشخص شده تا بودجه مصرفی بهینه بوده و حداکثر 
بهبود در وضعیت عملکردی شبکه راه ها فراهم شود. همه این فعالیت ها در سطح پروژه و شبکه نیاز به داده های 
رفتار  آب وهوایی،  شرایط  بارگذاری،  راه ها،  مختلف  مقطع های  در  استفاده  مورد  مصالح  نوع  شامل  گوناگون 
روسازی، خرابی ها و عملکرد روسازی دارد. داده ها باید در یک مرکز داده جامع ذخیره شده و برای کل عملیات 
مدیریت و نگهداری که در شکل )1-2( نشان داده شده است، در دسترس باشند. داده های پاسخ، عملکرد واقعی 
هر مقطع دلخواه روسازی، از میان همه قسمت های شبکه راه ها را بیان می کنند و برای جمع بندی و به روز کردن 

نمونه های عملکرد و هزینه که در شکل )1-3( نشان داده شده اند، مورد استفاده قرار می گیرند.

 همه سامانه های مدیریت و نگهداری روسازی که در منابع گذشته مشاهده می شدند شامل روسازی های 
پروژه  در سطح  بررسی  به  عمومی  به طور  و...،  روسازی  ارزیابی  سامانه های  بتنی،  روسازی های  انعطاف پذیر، 
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پرداخته و پیشرفت های چشمگیری مانند روش های نوین طراحی، ساخت و نگهداری از روسازی ها برای مدت 
طوالنی را فراهم کرده اند. نمونه های عملکردی و هزینه که در این مطالعات به دست آمده اند، در شکل )3-1( 

نشان داده شده اند.

1-3 مدیریت و نگهداری در سطح شبکه
 اداره های راه بسیاری از ایالت های آمریکا و استان های کانادا با مشکالت زیادی درباره نگهداری و عملکرد 
شبکه های بزرگراه های بین ایالتی و بین استانی روبرو بودند. نگرانی آن ها درباره هزاران مایل از این بزرگراه های 
موجود بود که در خطر خرابی های زودتر از موعد بودند؛ بنابراین این مشکالت انگیزه کافی برای بسیاری از 
ایالت های آمریکا مانند آریزونا، کانزاس، واشنگتن و بسیاری از استان های کانادا بود تا آغاز به ساخت سامانه های 
در سطح  مدیریت  ازآنجاکه   )Haas، 1977 ؛Hudson، 1968(.بپردازند در سطح شبکه  نگهداری  و  مدیریت 
شبکه موردتوجه زیاد رؤسا و مدیران ارشد اداره های راه بود، آن ها توانستند از این سامانه برای تخصیص بهینه 
بودجه در سطح شبکه برای نگه داشتن شبکه راه ها در بهترین حالت استفاده کنند. این فعل وانفعاالت به صورت 
هم زمان در اتحادیه آمریکایی بزرگراه ها و مقامات حمل ونقل رخ داد که در آمریکا شامل آشتو و در کانادا از 

اتحادیه حمل ونقل کانادا تشکیل می شد.

آن  سطوح  کردن  متمایز  با  روسازی  نگهداری  و  مدیریت  سامانه  تشکیل دهنده  اجزای   :2-1 شماره  شکل 
)Hudson، 1973(
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)Hudson، 1973( شکل شماره 1-3: نمودار نمونه های هزینه و عملکرد

 سایر ایالت ها نیز شروع به پیروی و راه اندازی سامانه های مدیریت و نگهداری روسازی در اواسط دهه 70 
میالدی تا اواسط دهه 80 میالدی کرده و به سمت برنامه های مدیریت در سطح شبکه حرکت کردند. تعداد 
زیادی کارگاه آموزشی مدیریت و نگهداری روسازی توسط FHWA و آشتو برگزار شدند و مدیران اداره های راه 

از ایالت ها و استان های مختلف برای یادگیری رویه های مدیریت و نگهداری به آن ها مراجعه کردند.

)Hudson، 1999؛  راه تشکیل شدند  اداره های  برای هدایت  به مدت 10 سال  این کارگاه های عمومی   
و  مدیریت  کنفرانس  اولین  نگهداری،  و  مدیریت  سامانه های  به  عالقه  مندان  افزایش  با  و   )b2001 ؛a2001

نگهداری در تورنتو کانادا در سال 1985 برگزار شد )NAPMC، 1985(. به دلیل تغییرات سریع سامانه های 
و  آمریکا  ایالت های  راه  اداره های  مدیران  حضور  با   1987 سال  در  دیگری  کنفرانس  نگهداری،  و  مدیریت 
استان های کانادا برگزار شد و به راه اندازی سامانه مدیریت و نگهداری روسازی در بیش از پنجاه اداره از شصت 

اداره راه که در کنفرانس شرکت کردند، انجامید.

1-4 تجربه های سال های اولیه استفاده از سامانه مدیریت روسازی
 مدیریت روسازی در طول بیست سال از یک مفهوم، به یک رویه عملکردی توسعه یافت. اصول و تعاریف 
آن به صورت قابل قبولی فرمول بندی شدند و تجربه های زیادی از راه اندازی آن ها در اداره های فدرال، ایالتی/
استانی و محلی به دست آمد. بیست سال اولیه مدیریت روسازی یا به عبارت دیگر، سال های نوجوانی آن )1967-
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1987 میالدی( نشان دادند که مفهوم اولیه این سامانه شامل یک فرآیند جامع و سامان مند به طور کامل درست 
است. این مفهوم شامل همه فعالیت های سامان مند الزم از فراهم کردن و بهره برداری از روسازی شامل برداشت 
اطالعات، پردازش اطالعات و آنالیز داده ها در قسمت های مختلف روسازی ها، شناسایی نیاز ها و وضعیت موجود 
و آینده روسازی، برنامه ریزی برنامه های نگهداری و بازسازی و قرار دادن این برنامه ها در طراحی روسازی و 

ساخت و نگهداری است.

 آنچه تاکنون به خوبی آموخته نشده این است که اگر یک اداره راه این فعالیت ها را انجام دهد، به این معنا 
نیست که دارای یک سامانه مدیریت روسازی است. برای داشتن یک سامانه مدیریت روسازی به معنای درست آن، 
به داشتن فعالیت هایی هماهنگ و از همه مهم تر تجمیع المان های کلیدی مانند نمونه  های عملکردی و نمونه های 
خرابی و همچنین ارزیابی اقتصادی هزینه های چرخه عمر نیاز است. جدول )1-1(، برخی از عوامل کلیدی که 
درباره مدیریت روسازی و استفاده از آن آموخته شده است را نشان می دهد که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد.

جدول شماره 1- 1: برخی از عوامل مهم که در طول 20 سال )1967-1987 میالدی( در زمینه تجربه 
)Hass et al.، 2015( .مدیریت روسازی آموخته شده است

در زمینه فرآیند مدیریت روسازی در زمینه استفاده از فرآیند مدیریت روسازی

جامع  • به صورت  روسازی  مدیریت  اجزای  و  کلی  قالب 
قابل بیان است؛

فن آوری های موجود و تحوالت جدید می تواند به طور مؤثر  •
در این چارچوب سازمان یابد؛

و  • روش ها  نمونه،  برای  کامل  انعطاف پذیری  چارچوب 
رویه های مختلف فراهم می کند؛

شبکه  • می کند:  عمل  اولیه  سطح  دو  در  روسازی  مدیریت 
و پروژه.

اجرا  • مرحله به مرحله  باید   PMS پیاده سازی یک  و  توسعه 
شود؛

مرحله بندی، امکان درک و پذیرش توسط کاربران مختلف  •
را افزایش می دهد؛

باید  • گزینه ها  این  دارند؛  وجود  مختلف  گزینه های  همیشه 
به  نیاز  که  معنا  بدین  شوند؛  بررسی  عمر  چرخه  اساس  بر 
و  موجود  روسازی های  خرابی  پیش بینی  برای  نمونه هایی 

بازسازی آن و گزینه های جایگزین وجود داشته باشد؛
را  • موجود  بودجه های  از  استفاده  امکان  روسازی،  مدیریت 

فراهم کرده اما نمی تواند یک شبکه روسازی را حفظ کند 
اگر بودجه کافی فراهم نباشد؛

نیاز به اطالعات درست و مناسب برای کاربرد مؤثر ضروری  •
است.
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1-5 ضرورت و مزایای استفاده از سامانه مدیریت روسازی
 استفاده از سامانه مدیریت روسازی، منافع و مزایای بسیار زیادی دارد. این سامانه با بهره گیری از پایگاه 
داده وضعیت روسازی، امکان بازبینی و بررسی وضعیت روسازی در سطح شبکه و پروژه و همچنین این امکان را 
فراهم می کند که روند عملیات تعمیر و نگهداری به بهینه ترین شکل، انتخاب و اولویت بندی شده و میزان مؤثر 
بودن پروژه های بازسازی و تعمیری روسازی نیز بازبینی و بررسی شوند. با توجه به بودجه محدود وزارت های 
راه و شهرداری ها برای تعمیر و نگهداری شبکه های وسیع معابر شهری و برون شهری، انتخاب بهترین مکان 
و زمان برای انجام عملیات تعمیر و نگهداری و نوع مناسب این علمیات بسیار حیاتی است. با توجه به وضعیت 
شبکه راه ها و بودجه موجود، سامانه مدیریت روسازی، بهترین سناریو تعمیر و نگهداری را با توجه به بودجه 
از سامانه مدیریت روسازی،  ارائه می دهد؛ همچنین گزارش های حاصل  راه ها  موجود برای حفظ و نگهداری 
ابزاری مناسب برای مدیران فراهم کرده تا طرح ها و اقدامات ساالنه وزارت راه یا شهرداری را به عموم مردم 

)Smadi، 2004( .گزارش دهند

1-6 فرآیند کلی و ساختار سامانه مدیریت روسازی
 راه اندازی یک سامانه مدیریت روسازی سامان مند، امری حیاتی برای برنامه ریزی و مدیریت شبکه راه ها 
راه  اداره های  نیازهای  با  مطابق  طراحی  برای  سامانه  این  عملکرد  کلی  فرآیند  بررسی  به  بخش  این  است. 
می پردازد. پیش از شروع به فرآیند راه اندازی این سامانه، توصیه می شود یک گروه کارآمد تشکیل شده تا فرآیند 
کلی و مراحل مختلف راه اندازی را بررسی کنند. گام های اصلی راه اندازی سامانه مدیریت روسازی به شرح زیر 

:)Wolters et al.، 2011( هستند

روسازی، . 1 مدیریت  سامانه  راه اندازی  گام  اولین  روسازی:  داده های  جمع آوری  و  راه ها  شبکه  تعریف 
تعریف شبکه معابر است. این شبکه شامل داده های فیزیکی و خصوصیات راه هایی است که توسط 
اداره متقاضی سامانه مدیریت روسازی نگهداری می شوند. پس از قطعه بندی و نام گذاری مقاطع راه ها، 

داده های موردنیاز برای برداشت مشخص می شوند؛

برداشت داده ها: داده های وضعیت روسازی برای بررسی وضعیت و تصمیم گیری و مدیریت روسازی . 2
حیاتی هستند. این داده ها برای شناسایی نیاز های تعمیر و بازسازی فعلی، پیش بینی نیاز های آینده و 
ارزیابی تأثیر کلی آن بر شبکه استفاده می شوند. این داده ها به روش های دستی یا خودکار برداشت 

می شوند؛
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پیش بینی وضعیت: با ارزیابی وضعیت فعلی شبکه، اداره های مسئول مجهز به اطالعات موردنیاز برای . 3
پیش بینی وضعیت آینده شبکه هستند. در مدیریت روسازی، وضعیت به صورت نمونه های عملکردی 

که نرخ متوسط خرابی در سال با پیش بینی می کنند، تخمین زده می شود؛

روسازی . 4 مناسب  بازسازی  و  تعمیر  انتخاب روش  این مرحله شامل  بازسازی:  و  تعمیر  انتخاب روش 
هستند که با استفاده از برنامه زمان بندی دوره ای تعمیر یا مقادیر آستانه شاخص ها انتخاب می شوند؛ 

سپس روش های تعمیر با استفاده از تحلیل منافع به هزینه ها، اولویت بندی می شوند؛

گزارش نتایج: در این مرحله، نتایج پروژه با استفاده از روش های مختلف گزارش شده تا عوامل مهم که . 5
بر تصمیمات مدیران اثر می گذارند، مشخص و برجسته شوند. با استفاده از داده های این سامانه می توان 

گزارش های گوناگون و نمودار های متنوعی را آماده کرد.

1-7 بایسته های اولیه برای سامانه مدیریت روسازی مؤثر و جامع
 در سال های اولیه استفاده از مدیریت روسازی، تفاوتی بین نیازهای این سامانه با سایر زمینه های مدیریت 
مشاهده نمی شد که شامل جهت گیری هماهنگ منابع و نیروی کار الزم برای رسیدن به نتیجه مطلوب در پایان 
کار است. تصمیم گیری در سطوح مختلف یک فرآیند اولیه است که تنها در صورت وجود داده/اطالعات خوب 

می تواند مؤثر باشد.

نیازهای اولیه زیادی برای استفاده مؤثر از سامانه مدیریت روسازی به شرح زیر وجود دارند1:

خدمات رسانی به استفاده کنندگان مختلف در سازمان؛ •

تصمیم گیری درست درباره برنامه های سطح شبکه و همچنین پروژه های فردی در زمان مناسب؛ •

استفاده مناسب از فناوری موجود و همچنین فناوری های جدید در هنگام پیدایش آن ها. •

 قسمت ضروری در پر کردن نیازهای آینده، داشتن یک ساختار یا قالب کلی برای فعالیت های گوناگون 
مدیریت روسازی است. جدول )1-2(، فهرستی از مهم ترین فعالیت ها یا تصمیماتی که در ساختار چنین سامانه 
مدیریت و نگهداری گرفته می شود را ارائه می دهد )Haas، 1987(. از سال 1987 میالدی تاکنون تالش های 
زیادی در زمینه های مختلف مدیریت و نگهداری روسازی گرفته شده است که باعث بهبود نرم افزار های مدیریت 

روسازی و همچنین افزایش درک و اعمال چنین سامانه هایی شده است.

 Haas، 1994؛1978 ؛ Hudson، 1973.:1. توضیحات بیشتر درباره این نیاز مندی ها در این منابع موجود است
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جدول شماره 1- 2: خالصه ای از فعالیت ها و تصمیمات گرفته شده در ساختار یک سامانه مدیریت روسازی جامع

مدیریت در سطح شبکه
)مدیریتی و تصمیم گیری فنی(

مدیریت در سطح پروژه
)تصمیم گیری مدیریتی فنی(

مهم ترین
فعالیت ها

مقطع بندی
تغییر  اصطکاک،  خرابی های سطح،  )ناهمواری،  داده ها 

شکل(
داده های ترافیک و هزینه

پردازش داده

داده های سازه ای دقیق، مصالح، ترافیک، آب وهوا 
و هزینه های واحد

مقطع بندی جزئی تر
پردازش داده

الف( داده ها

حداقل خدمات رسانی، اصطکاک، کفایت سازه ای، خرابی
حداکثر هزینه های استفاده کننده، هزینه های نگهداری

معیار انتخاب )منافع و هزینه ها(

حداکثر ناهمواری موجود، حداکثر شاخص کفایت 
سازه ای و اصطکاک

حداکثر هزینه های پروژه
حداکثر تداخل با ترافیک

معیار انتخاب )مانند حداقل هزینه کلی(

ب( معیار )شاخص(

نیازهای فعلی شبکه
پیش بینی ها و نیازهای آینده

جایگزین های تعمیر و نگهداری
ارزیابی فنی و اقتصادی

اولویت سنجی
ارزیابی گزینه های سطح بودجه

بررسی گزینه های موجود
ارزیابی و آزمایش فنی )عملکرد و خرابی ها(

ارزیابی اقتصادی چرخه عمر
ج( تجزیه وتحلیل

برنامه های اولویت بندی نهایی
برنامه های تعمیر و نگهداری نهایی

انتخاب بهترین گزینه )ترمیم یا بازسازی(
عملیات بازسازی برای قسمت های مختلف شبکه د( انتخاب

زمان بندی ها، قراردادها
برنامه های نظارت و کنترل

بودجه بندی و برنامه ریزی مالی

 فعالیت های ساخت، کنترل قرارداد و ساخت
عملیات بازسازی، نگهداری و مدیریت و ثبت آن ها ه( اجرا
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1-8 پیشرفت و توسعه مدیریت روسازی از سال 2010 میالدی
محلی  و  منفرد  به صورت  عمومی  به طور  روسازی  نگهداری  و  مدیریت  فرآیند  میالدی،  سال 1987  در   
استانی  و  آمریکا  راه  ایالتی  اداره های  همه  می شد.  استفاده  و  راه اندازی  ایالتی  یا  استانی  راه  اداره های  توسط 
کانادا گزارش دادند که به نوعی سامانه مدیریت روسازی را راه اندازی کرده اند. با توجه به برآوردهای انجام شده 
مشخص شد که 90 درصد از این سامانه های مدیریت روسازی، به صورت داخلی و محلی راه اندازی شده اند، 
60 درصد از این سامانه ها به طور عمومی بدون استفاده مانده و 30 درصد از آن ها تنها خروجی ها و جواب های 
بسیار ساده درباره وضعیت روسازی را فراهم کردند. این رشد ظاهری در سامانه مدیریت روسازی، به صورت 
عمده به دلیل شیوه نامه راه اندازی اجباری سامانه مدیریت روسازی )که با نام ISTEA شناخته می شد( صورت 
گرفت که متأسفانه با نبود یا کمبود راهنمایی، کمبود کارکنان و منابع روبرو بود؛ بنابراین در بسیاری از موارد، 
سامانه مدیریت روسازی مناسبی راه اندازی نشد. تنها در 10 درصد از سامانه ها شامل ایالت های آریزونا، کانزاس، 

واشنگتن، مینه سوتا، آلبرتا، انتاریو و چند ایالت/استان دیگر عملکرد مناسب و موفقی مشاهده شده است.

 در سال 1987، پیش بینی نشده بود که تیم های مهندسی خصوصی، تحلیل گران سامانه و برنامه نویسان، 
نیاز برای ساخت سامانه مدیریت روسازی با محیطی جذاب و ساده برای کاربران را تشخیص داده و با اداره های 
راه ایالت ها/استان ها و دپارتمان های حمل ونقل برای راه اندازی سامانه مدیریت روسازی همکاری خواهند کرد. 
تا سال 2010 میالدی  راه همکاری کردند و  اداره های  با  از متخصصان در زمینه های گوناگون  تعداد زیادی 
به طور تقریبی 35 درصد از اداره های راه ایالتی/استانی و دپارتمان های حمل ونقل از سامانه های تجاری استفاده 
می کردند و ساالنه سه تا چهار ایالت، فناوری مورد استفاده خود را ارتقا می دادند تا سامانه مدیریت روسازی خود 
را بهبود بخشیده و حداقل سه تا چهار مؤسسه/اداره راه در سال، سامانه های مدیریت نوین )مانند سامانه مدیریت 

و نگهداری پل و ...( را به سامانه خود اضافه می کردند تا به سوی مدیریت نوین منابع پیش روند.

 در سال 1987 میالدی، نیازهای آینده و ایجاد مدیریت منابع1 نیز به خوبی پیش بینی نشده بود و از سال 
 )FHWA )TAC، 1977 1997 میالدی توجه زیادی به مدیریت منابع از سوی آشتو، اتحادیه حمل ونقل کانادا
و کشور هایی مانند استرالیا و نیوزیلند صورت گرفت. در برخی از ایالت ها، مدیریت منابع به عنوان یک وسیله 
برنامه ریزی استفاده می شد. تا سال 2010 میالدی، بسیاری از ایالت ها به این نتیجه رسیدند که 90 درصد منابع2 
که نیاز به نگهداری دارند، در قلمروی مدیریت و نگهداری روسازی و پل ها قرار گرفته و در سطح شبکه با سامانه 

.)Hudson، 2011( پشتیبانی می شوند )MMS( 3مدیریت و نگهداری

1. Asset management
2. Assets
3. Maintenance Management System
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1-9 تجمیع داده ها و قسمت بندی راه ها
 اقدامات صورت گرفته تا سال 1987 میالدی، به صورت کافی نیاز به پیشرفت و توسعه در تجمیع داده ها 
و قسمت بندی در سامانه مدیریت و نگهداری را پیش بینی نکردند. از آن زمان تاکنون، شرکت های تولیدکننده 
با دپارتمان های حمل ونقل روش های پیچیده ای شامل  نرم افزارهای مدیریت و نگهداری روسازی در قرارداد 
مقطع بندی دینامیک1، برای تجمیع داده ها به صورتی که قسمت بندی های راه یا زیرمقطع ها که شبکه راه ها را 
به صورت مناسب تری نشان می دهند، استفاده کردند. این بر اساس این واقعیت امکان پذیر شد که روش های 
و  مقایسه  و  راه ها  از  بزرگ تری  شبکه های  بررسی  امکان  و  یافته اند  توسعه  شبکه  سریع  بهینه سازی  تحلیل 

بهینه سازی مقاطع بیشتری را فراهم می کنند.

1-10 سرمایه گذار خصوصی
بسیاری از شرکت هایی که در زمینه سامانه مدیریت روسازی با دپارتمان های حمل ونقل همکاری داشتند، 
سرمایه گذاری های چشمگیری در زمینه نرم افزارهای مورد استفاده در سامانه های مدیریت روسازی طی 10 سال 
اخیر داشته اند. تخمین دقیقی در این زمینه نمی توان داشت اما حداقل 20 دپارتمان حمل ونقل ایالتی/استانی هرکدام 
در حدود 3 تا 4 میلیون دالر سرمایه گذاری در مدیریت روسازی داشته اند. با استفاده از این پشتوانه ها، شرکت های 
برنامه نویس توانسته اند که هزینه های زیادی در زمینه تحقیق و توسعه نرم افزار شامل شفاف سازی در زمینه نیاز 
به بهبود در زمینه روش های برداشت اطالعات داشته باشند. این سرمایه گذاری ها، هرچند در مقیاس های کوچکی 
بودند، شرکت های خصوصی مانند مایکروسافت، گوگل و... فعالیت های زیادی در زمینه بهبود این نرم افزارها داشتند؛ 
البته نیاز چشمگیری به سرمایه گذاری بخش دولتی برای تحقیق در زمینه سامانه مدیریت روسازی است و این نیازها 

)Zimmerman، 2010( .مشاهده می شود FHWA در گزارش مدیریت روسازی

1-11 توسعه موازی در سطح بین المللی
توسعه قابل توجهی در سطح بین المللی به موازات آمریکای شمالی صورت گرفته است. مدیریت روسازی 
و سایر  دکتر سولمینهاک  نظارت  آمریکای جنوبی تحت  و سایر کشورهای  برزیل  در  تا حدودی  و  در شیلی 
همکارانش شکل گرفته است. گام های بلندی در راستای توسعه خصوصیات عملکردی و عملیاتی نمونه طراحی 
بزرگراهی )HDM-4( با مدیریت و نظارت بانک جهانی صورت گرفته است و این تالش ها توسط دکتر کرالی 

در دانشگاه بیرمنگام و برخی دیگر دانشگاه ها ادامه یافت.

1. Dynamic sectioning
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پیشرفت های چشمگیری نیز در انگلستان صورت گرفت و در سراسر اروپا کنفرانس های مرتبط با مدیریت و 
نگهداری در طی دو دهه اخیر صورت گرفته است. مدیریت روسازی در چین و برخی دیگر از کشورهای آسیایی 
توسط دانشجویانی که در دانشگاه های آمریکایی و کانادایی با مدیریت و نگهداری روسازی آشنا شده اند و به 
کشورهای خود بازگشته اند، شکل گرفته است. کمک های مالی توسط نهادهایی مانند آژانس توسعه بین المللی 

کاناداCIDA( 1( و برخی دیگر از مؤسسات فراهم شده و به این توسعه کمک کرده است.

1-12 آموزش سامانه مدیریت روسازی
نیاز پایدار برای آموزش گسترده تر در زمینه مدیریت روسازی به اندازه موردنیاز پاسخ داده نشده است. ابعاد 
دپارتمان های  از  بسیاری  پیچیده هستند.  و  بسیار گسترده  و تحلیلی یک سامانه مدیریت روسازی مؤثر  فنی 
حمل ونقل، کار مندان موردنیاز یا حتی امکان استخدام نیرو در زمینه های موردنیاز شامل آمار، اقتصاد، سامانه ها 
و برنامه نویسی سطح باال را ندارند؛ همچنین به طورکلی امکان پرداخت هزینه ها برای گسترش و جذب چنین 
دارای چنین  نرم افزار که  تهیه کنندگان  برای  اقتصادی  بنابراین شرایط عالی و همین طور  ندارند؛  را  نیروهایی 
کارکنانی هستند و می توانند از فناوری فراهم شده به دپارتمان های حمل ونقل گوناگون خدمات ارائه دهند و از 

هزینه های خود بکاهند، فراهم شده است.

نیاز به آموزش مؤثر کارکنان اداره ها و دپارتمان های حمل ونقل بسیار اهمیت دارد. در حال حاضر، آموزش 
است.  اداره های محلی  و  استانی/ایالتی  دپارتمان های حمل ونقل  در سراسر  نیاز موجود  کاربران، مهم ترین  به 
این  غیر  در  و  است  مؤثر  برنامه ریزی  توالی  نیاز مند  که  است  دانش  مدیریت  این یک مشکل  به عبارت دیگر، 

صورت، مانند هر منابع دیگری ارزش های خود را از دست می دهد.

نیاز بحرانی فعلی و آینده برای آموزش سامانه مدیریت روسازی بسیار مهم است و با توجه به این واقعیت 
با  آشنایی  دوره  آمریکا،  آستین  در  تگزاس  دانشگاه  در   1984 تا   1982 سال های  دوره  در  مهندس   200 که 
سامانه مدیریت روسازی دیده اند و بیش از نیمی از آن ها مفاهیم سامانه  های جدید را به کار گرفته و درنهایت، 
مسئولیت های باالتری در سازمان خود در سه یا چهار سال بعدی یافتند. از سال 2011 میالدی به بعد بیش 
دپارتمان های  در  روسازی  مدیریت  سامانه  در درک  بزرگی  بازنشسته شدند، خأل  که  افرادی  از  درصد  از 90 
حمل ونقل باقی گذاشتند. خوشبختانه، صدها نفر از کار مندان دپارتمان های حمل ونقل مزایای استفاده از سامانه 
مدیریت روسازی را مشاهده کرده اند و نیمی از آن ها به صورت خودآموز یا با گذراندن دوره های کوتاه و یا کار با 

نرم افزارهای این سامانه، آشنایی زیادی با مزایا و چگونگی کار با این سامانه را پیدا کرده اند.

1. Canadian International Development Agency )CIDA(
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1-13 سایر سامانه های مدیریت سازگار با مدیریت روسازی
 در سال 1987 میالدی، نشانه هایی از رابط های دیگری زیر چتر سامانه مدیریت منابع )AMS( مشاهده 
 )MMS( شد. به هرحال، آنچه به خوبی در نظر گرفته نشده بود، توسعه و استفاده بیشتر از مدیریت نگهداری نوین
بوده است که در بسیاری از ایالت ها/استان ها به راه اندازی مدیریت روسازی انجامید. حداقل 8 تا 10 ایالت/استان 
که اکنون از سامانه مدیریت روسازی قوی بهره  مند هستند، شروع به استفاده از مدیریت روسازی فعال برای 
پردازش سریع داده ها کردند. موفقیت های سامانه های مدیریت روسازی و ارتباط آن با مدیریت و نگهداری نوین 
)MMS(، بسیاری از اداره های راه و حمل ونقل را تشویق کرد تا هرچه سریع تر اقدام به راه اندازی سامانه مدیریت 

روسازی کرده )PMS( و آن را با سامانه مدیریت نوین نگهداری )MMS( ترکیب کنند.

1-14 گسترش نگرانی ها درباره سامانه مدیریت روسازی
مسائل  شامل   )PMS( روسازی  مدیریت  سامانه های  زمینه  در  زیادی  نگرانی های  اخیر،  سال های  در   
اجتماعی و محیط زیستی صورت گرفته است. عباراتی مانند »مدیریت روسازی پایدار« و »روسازی های پایدار« 
عالقه  مندان زیادی را به خود جلب کرده اند اما تعاریف دقیقی از آن ها وجود ندارد. این ایده ها باارزش بوده و 
برای تالش برای ساخت روسازی با توجه بیشتر به تأثیرات اجتماعی مانند سروصدا، هزینه های استفاده کننده، 
تأخیرهای استفاده کننده و عوامل مربوط به محیط زیست مانند در نظر گرفتن خروجی هیدروکربن، بقایای کربن 

و گرم شدن کره زمین تعیین شده اند و در همه این زمینه ها نیاز به پیشرفت و توسعه است.

 بااین  همه، تاکنون پیشنهاد نشده است که سامانه های مدیریت برای جایگزینی یک تخمین خوب از طراحی 
اولیه به کار گرفته شود بلکه مفهوم کلی بر این اساس استوار بوده که بهترین طرح اولیه ممکن با استفاده از 
ورودی های موجود و در نظر گرفتن بودجه موجود به دست آید اما باید این واقعیت در نظر گرفته شود که هراندازه 
که طراحی خوب انجام شود، شرایط طبیعی کره زمین و بسیاری دیگر از متغیرها در طی بیست، سی و پنجاه 

سال پس از طراحی تغییر می کند و این تغییرات باید در سامانه های مدیریت در نظر گرفته شوند.



بخش دوم
معماری سامانه های مدیریت روسازی
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1-15 مدیریت پایگاه داده
که  معناست  بدین  این  است.  روسازی  مدیریت  در  ضروری  امری  داده ها  از  مؤثر  استفاده  و  دسترسی   

.)Pierce، 2013( جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی و مدیریت کلی پایگاه داده باید مؤثر و اقتصادی باشد

 نیاز مندی ها برای داشتن داده های مناسب در دهه های پیش تغییر نکرده اما آنچه تغییر کرده است، فناوری، 
اقتصاد و عوامل مدیریت منابع است که وضعیت و خصوصیات پایگاه داده های موجود را مشخص می کنند. در 

بخش های بعدی، این عوامل بررسی شده و بخش های کلیدی سامانه های پایگاه داده معرفی شده اند.

1-16 عوامل مشخص کننده وضعیت مدیریت پایگاه داده
افق سامانه های مدیریت روسازی که در  متادیتا1 و شبکه های هوش مند، هیچ کدام در  بزرگ،  داده های   
سال های 1970 میالدی و پس از آن شکل گرفته شد و حتی در سال 1990 میالدی، قرار نداشتند. از آن زمان 
به بعد، تغییرات رخ داده در اطالعات و فناوری ارتباطاتICT( 2( با سرعت بسیار زیادی رخ داده است. با فراموش 
کردن چند لحظه ای پیشرفت های فناورانه که امکان جمع آوری، تحلیل و ارائه گزارش درباره داده های روسازی 
را با هویت باالیی فراهم کرده اند، سه عاملی که نیاز به داشتن داده های با کیفیت و دقت باالتری برای مدیریت 

منابع/زیرساخت های روسازی به وجود آورده اند به شرح زیر هستند:

خصوصی سازی شبکه راه ها و/یا برون سازمانی کردن توابع مدیریت روسازی و زیرساخت ها )طراحی،  •
نگهداری و...(؛

استفاده گسترده از داده های مکانی و امکان تجسم داده های با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی GIS؛ •

حرکت به جلو به سمت سامانه جامع مدیریت منابع و نیاز به داده.  •

خصوصی سازی و برون سازمانی کردن: اولین ارگانی که اقدام به خصوصی سازی شبکه راه هایش با استفاده 

1. Metadata
2. Information and communication technology



مطالعات تطبیقی مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهری 44

کردند.  راه ها  اداره  چگونگی  تغییر  به  اقدام  و خصوصی  عمومی  بخشی  بین  توافق های  واگذاری،  قرارداد،  از 
اداره هایی که اقدام به خصوصی سازی کل یا بخشی از مدیریت راه های خود کردند، از حالت »ارائه دهندگان 
نهاد مربوطه  بازسازی توسط کار مندان  و  نگهداری  درباره طراحی، ساخت،  راه ها« که همه تصمیمات  شبکه 
صورت گرفته می شود، به »نگه دارندگان استانداردها« که در آن هسته کوچک تری از کار مندان استانداردهای 
نوع  اساس  بر  شده اند.  تبدیل  می کنند،  مشخص  پیمانکاران  و  خارجی  مشاور  شرکت های  برای  را  موردنیاز 
قراردادها، تصمیمات موردنیاز درباره بودجه بندی چند سال آینده، امتیازدهی تشویقی و جریمه های عملکردی و/

یا سطح بودجه موجود، به وسیله کنترل پایدار شبکه راه ها توسط نیروهای داخلی، پیمانکاران خارجی یا هر دو 
صورت می گیرد.

بدون توجه به اینکه چگونه و توسط چه کسی داده ها جمع آوری شده است، داده های زیادی برای ساخت 
نمونه  های تجاری موردنیاز بوده و یک سامانه مدیریت پایگاه داده که به خوبی طراحی شده است، این امکان 
و همچنین شالوده موردنیاز را فراهم می کند. نیاز به اشتراک گذاشتن داده ها بین چندین استفاده کننده بدین 
معناست که اداره ها و نهادها باید داده ها را با فرمت ها و شکل های چندگانه ارائه دهند تا با سامانه های عامل و 
نرم افزارهای گوناگون سازگار بوده یا همه داده ها را به وسیله درگاه های تحت وب به صورت دسترسی آزاد قرار 
دهند؛ برای نمونه: وزارت راه و حمل ونقل ایالت آلبرتا کانادا از سال 2003 اقدام به قرار دادن داده های وضعیت 

روسازی )IRI و شیارشدگی در بازه های 50 متری( به صورت آزاد روی پایگاه اینترنتی خود کرده است.1

تجسم داده های مکانی: در سال های 1990 میالدی و پس از آن، بسیاری از اداره های راه اقدام به راه اندازی 

سامانه اطالعات جغرافیایی GIS کردند و GIS به صورت سازوکار تجمیع پایگاه داده در زمینه های گوناگون 
سیالب،  و  فاضالب  آب،  توزیع  خطوط  راه ها،  مانند  خطی  شبکه های  است.  شده  شناخته  دارایی ها  و  منابع 
کابل های فیبر نوری، پل ها، داده های نقطه ای مانند تابلوها، چراغ های خیابان، به طور کامل می توانند روی فایل 
داده های مکانی قرار گیرند؛ درنتیجه، ارجاع خطی و ابزارهای تحلیلی جامع تر و استاندارد تر شدند. با پیدایش 
Google Map، نمایش داده ها شکل جدیدتری به خود گرفته و برخی از نهادها اقدام به قرار دادن داده های 

داده ها روی  انتشار همه  با  از سال 2008  کانادا  در  نانایمو  آن کرده اند. شهرداری شهر  زیرساختی خود روی 
Google Earth اقدام به چنین کاری کرد و در حال حاضر، پیمانکاران و عموم مردم می توانند اطالعات راه ها، 

آب، فاضالب و سایر نقشه های مرتبط را به فرمت های گوناگون مشاهده یا بارگیری کنند.

c.f. www.transportation.alberta.ca\technical resources :1. نشانی دسترسی به این اطالعات
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مدیریت دارایی ها به صورت یکپارچه1: داده ها همیشه دارایی مهم و ارزشمندی بوده اند اما با تکامل مدیریت 

دارایی ها که توسطGASB 34  در آمریکا انجام شد، اهمیت داده ها از گذشته بیشتر شده است. همه اداره های 
تجارتی  بخش های  توسط  و  شده  محافظت  به خوبی  تا  می شمارند  ارزشمند  دارایی  به صورت  را  داده ها  راه، 
پشتیبانی شود. دیگر داده ها تنها برای پشتیبانی از تصمیمات سرمایه گذاری چندساله به کار نمی رود بلکه به ایجاد 

هوش تجاری و ارائه گزارش به صورت اندازه گیری عملکرد انجامیده است.

1-17 برخی ویژگی های تکامل مدیریت پایگاه داده
بیشتر اداره ها و مؤسسات راه و حمل ونقل که اقدام به استفاده از سامانه مدیریت دارایی ها به همراه سامانه 
اداره های  استفاده می کنند.  پایگاه داده اصلی  به عنوان  از سامانه مدیریت روسازی  مدیریت روسازی کرده اند، 
ایالتی در ایاالت متحده با سامانه گزارش دهی پیوسته وضعیت روسازی FHWA که در سال ها 1960 میالدی 
کردند.  زمینه  این  در  فعالیت  به  آغاز  شد،   )HPMS( بزرگراه ها2  عملکردی  کنترل  سامانه  وارد  آن  از  پس  و 
و سامانه گزارش  تشکیل شده  تحلیلی  فرآیند  داده،  پایگاه  اصلی یک سامانه  از سه قسمت   HPMS سامانه 
است. همه سامانه های مدیریت روسازی که در سال 1990 میالدی و پس از آن توسعه یافتند، چه به صورت 
منفرد یا به صورت ترکیب شده با سایر سامانه های مدیریتی )مانند سامانه مدیریت پل، ایمنی و...( قسمت های 
اصلی یکسانی داشتند اما با تغییرات صورت گرفته در چگونگی مدیریت روسازی ها و سایر دارایی ها، این اجزا 
تفکیک شدند. نمونه تجاری مؤسسات راه، اقدام به راه اندازی سامانه ها و ابزار تحلیلی جداگانه و با محیط آسان 

و همچنین مدول های گزارش  متقابل کرده اند.

برخی از شهرداری ها اقدام به راه اندازی سامانه ها به صورت داخلی کرده اند مانند نرم افزار مدیریت روسازی 
شهرداری که توسط 17 شهرداری در ایالت آلبرتا در کانادا در حال استفاده است یا اقدام به خرید سامانه های 
تجاری یا اقدام به عقد قرارداد با برخی شرکت های مشاور کردند. صرف نظر از اینکه داده موردنظر درباره پل، 
مقاطع روسازی، کالورت ها، تیر چراغ برق، تابلو یا هر دارایی دیگر که در حریم راه قرار دارد باشد، همه عوارض 
توسط چهار داده اصلی معرفی می شوند: این عارضه چیست و کجا قرار دارد )فهرست اموال3(، خصوصیات آن 
چیست )داده های خصوصیت( و در چه شرایط یا وضعیتی قرار دارد )داده های عملکرد( و همه داده ها دارای 

موقعیت )سامانه ارجاع موقعیت( هستند.

1. Integrated Asset Management
2. Highway Performance Monitoring System
3. Inventory
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1-18 سامانه های مدیریت پایگاه داده و اجزای کلیدی آن
داده های مدیریت روسازی منبعی ناملموس بوده که ارزش بی نهایتی دارد. فراتر از داشتن اطالعات برای 
فراهم  را  امکان  این  آن  کاربردهای  و  دقت  داده، درک  گذاشتن  اشتراک  به  توانایی  مؤثر،  تصمیمات  گرفتن 
برای  اطالعات  دقیق  و  بودن سریع  فراهم  به  دینامیک  باشند. سامانه های  فعلی شفاف  داده های  می کند که 
باید  استفاده شوند و همچنین  بارها  و  باید یک بار جمع آوری شده  داده ها  تصمیم گیری های مؤثر می انجا مند. 

)Hall، 2007( .داده ها قابل درک بوده و آماده به اشتراک گذاری باشند

اصطالح یا واژه پایگاه داده و سامانه های مدیریت داده ممکن است برای افرادی که در زمینه فناوری داده 
فعالیت ندارند، پیچیده باشد. مراجع بسیار خوبی در این زمینه وجود دارند اما با توجه به نیاز این قسمت، برخی از 
اصطالحات اصلی در ادامه توضیح داده شده اند. سامانه مدیریت پایگاه داده سازمانی شامل بسیاری از نرم افزارها 

که در هرلحظه مشغول کار بوده و امکان ایجاد دسترسی به وسیله چندین رایانه را فراهم می کنند.
یک سامانه مدیریت پایگاه داده )DBMS(1 چهار قسمت اصلی دارد:

و . 1 کردن  پاک  خواندن،  ورود،  برای  فرم ها  از  استفاده  اجزا،  یافتن  برای  داده  پایگاه  از  استفاده کننده: 

پرسش و پاسخ از داده و همچنین گرفتن گزارش از پایگاه داده استفاده می کند. استفاده کنندگان شامل 
تحلیل گران تجاری و مهندسان هستند که برای تصمیم گیری بر پایگاه داده تکیه می کنند؛

نرم افزار های پایگاه داده: شامل مجموعه ای از یک یا چند برنامه که به صورت واسطه بین استفاده کننده . 2

و DBMS قرار دارند، است. برنامه های پایگاه داده، نرم افزارهایی بوده که امکان خواندن یا ویرایش 
پایگاه داده را با استفاده از زبان پرسش و پاسخSQL 2 فراهم می کنند و داده های موجود را به صورت 
فرم ها و گزارش ها در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهند. نمونه هایی از برنامه های پایگاه داده شامل 
Java، C، HTML و VBScript هستند. برنامه های پایگاه داده قابلیت های گوناگونی شامل ساختن 

دارند.  را  داده  پایگاه  برنامه های  پردازش پرسش ها و کنترل  پردازش فرم ها و گزارش های خاص،  و 
برنامه های کاربردی پایگاه داده، هسته سامانه تصمیم گیری در سامانه مدیریت روسازی بوده که داده ها 

را از پایگاه داده دریافت کرده و برنامه ریزی تعمیر و نگهداری بهینه چندساله را به کار می گیرند؛

DBMS، برنامه ای است که برای ایجاد، پردازش و مدیریت پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرد. این . 3

برنامه درخواست ها را از سامانه کدبندی شده SQL دریافت کرده و این دستورات را به صورت عملی 
به پایگاه داده می فرستد. DBMS شامل برنامه های کاربردی بوده که دارای مجوز و به طور عمومی 

1. Data Base Management System )DBMS(
2. Structured query language
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 Oracle، DBMS2، SQL شامل DBMS به وسیله اداره ها/آژانس ها نوشته نشده است. نمونه هایی از
Server و... است. عملکردهای DBMS شامل ساخت پایگاه داده )جدول ها و ساختارهای پشتیبان(، 

کردن(،  پاک  و  کردن  به هنگام  )ورود،  داده  پایگاه  داده های  اصالح  داده،  پایگاه  اطالعات  خواندن 
برای  واحد  آن  در  کاربر  به یک  تنها  دادن  )اجازه  کنترل  قوانین،  برقراری  داده،  پایگاه  حفظ ساختار 

به هنگام سازی داده(، برقراری امنیت و ایجاد نسخه پشتیبان است؛

پایگاه داده، مجموعه ای از جدول های مرتبط بوده که شامل ستون ها، سطرها و ساختارهای مرتبط . 4

است. این اساس یک سامانه پایگاه داده کامل بوده و به زبان ساده، ترتیبی از داده های ثبت شده در 
قالب مشخص بوده که در یک فایل ذخیره شده است. با شکستن داده های ثبت شده به جدول های 
چندگانه، داده ها آسان تر در دسترس قرار گرفته، قابل بازیافت بوده، استفاده شده و به هنگام می شود. 
پایگاه داده هایی که به طور عمومی استفاده می شوند یا ارتباطی بوده که دارای جدول های چندگانه است 
)شامل سطرها و ستون ها( و توسط شاخص های کلیدی مرتبط می شوند )برای نمونه: شماره بزرگراه 
و کد شناسه( یا پایگاه داده شی ءگرا بوده و داده ها در شیء1 جمع شده و بنابراین جاده به صورت شیء 
بوده و زیرمجموعه های آن شامل عرض، نوع روسازی، الیه ها و... است. همه اطالعات به جای اینکه 

به صورت جدا در جدول ها ذخیره شوند به شیء متصل هستند.

کنترل همه پایگاه داده بر عهده مدیر پایگاه داده بوده که با برنامه نویسان و تحلیل گران فعالیت داشته تا 
پایگاه داده را طراحی و اجرا کند و با کاربران و مدیران برای تعیین سیاست ها و همچنین برقراری تمهیدات 

ایمنی و دادن دسترسی به کاربران برای ساخت و ثبت داده، به هنگام سازی و ساخت داده ها، همکاری دارد.

1-18-1 مزایای سامانه های مدیریت پایگاه داده یکپارچه
پایگاه داده های منفرد و یکپارچه در  فواید زیادی دارد که شامل  پایگاه داده،  از سامانه مدیریت  استفاده 

مقایسه با پایگاه داده های اختصاصی که به نرم افزارهای مجزا متصل هستند، است. این فواید عبارت اند از:

پیدایش  • صورت  در  نرم افزارها  کردن  بهینه  و  تعویض  یا  تغییر  امکان  که  نرم افزار  و  داده  استقالل 
فناوری های جدید را فراهم می آورد؛

امکان نظارت جداگانه توابع را فراهم  • حداقل شدن تکرار داده ها )ورودی و به هنگام شدن داده( که 
می آورد و شامل کنترل و تضمین کیفیت داده ها بعد از انتشار پایگاه داده است؛

افزایش سازگاری و کیفیت داده ها که اهمیت آن به صورت فزاینده ای با تکیه اداره های راه بر پیمانکارانی  •

1. Object
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که جمع آوری و به هنگام سازی ساالنه داده ها را بر عهده دارند، زیاد شده است؛

تبادل و اشتراک گذاری داده ها بین سازمان ها در مناطق شهری که هم پوشانی بین تأسیسات  • بهبود 
بسیار  می شود،  آسان  داده ها  اشتراک  با  نگهداری  یا  تعمیر  کارهای  برای  هماهنگی  و  داشته  وجود 

ارزشمند است؛

افزایش بهره وری و توسعه یا پیاده سازی برنامه ها؛ •

به کارگیری استانداردهای داده؛ •

بهبود دسترسی به داده ها؛ •

کاهش نیاز به نگهداری برنامه ها. •

1-18-2 نمونه هایی از مدیریت پایگاه داده های جامع
از پایگاه داده جامع بزرگراهی در شکل )1-4( نشان داده شده است. سامانه مدیریت داده های  نمونه ای 
حمل ونقل1TIMS وزارت راه ایالت آلبرتا در کانادا توسط تحلیل گران، معماران رایانه و ناظرینی طراحی و اداره 
می شود که نقش ارزیابی کیفیت داده هایی که توسط پیمانکاران تهیه شده است )پیش از انتشار روی اینترنت( را 
بر عهده دارند. سامانه مدیریت پایگاه داده توسط مقدار میانگین نرمال می شوند؛ بدین صورت که همه داده های 
نقطه ای به صورت مجزا روی شبکه بزرگراهی مشخص شده، برای نمونه مقدار شیارشدگی یک چرخ از چرخ 
رایانه ای کنترل  با روش های  آن  اطمینان  قابلیت  بوده و توسط بخش کنترل و تضمین کیفیت  مجاور مجزا 
می شود. این شکل از ذخیره سازی داده ها در هنگام تحلیل، برخی مشکالت عملکردی را نشان می دهند؛ بنابراین 
پیش از استفاده از داده ها در کاربردهای مدیریت روسازی ایالتی، داده ها غیر نرمال می شوند. غیر نرمال سازی، 
بدین معناست که پیش از تحلیل، مقدار هرکدام از شیارشدگی ها )زیر چرخ راست و چپ( پیوسته شده و روی 
قسمت بزرگراهی قرار داده می شود. این روش برای برنامه های چندساله توسعه در سطح شبکه مناسب است اما 
در حالت خام، نرمال سازی شده، داده ها برای شناسایی پروژه های بازسازی سطحی در سطح پروژه که تنها مسیر 

یک چرخ بازسازی می شود، مناسب است.

TMIS از هسته ذخیره سازی داده که توسط نرم افزارهای ارتباطی )در قسمت باالی شکل 1-4 مشاهده 

 PMA، RODA، می شود( امکان ایجاد گزارش های مربوطه ارسال و دریافت داده از نرم افزارهای گوناگون مانند
NPEDA، GIS، BIS و... را دارد.

1. Transportation Information Management System )TIMS(
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)TAC، 2013( شکل شماره 1-4: طراحی سامانه مدیریت داده های حمل ونقل وزارت راه آلبرتا در کانادا

بانک جهانی )McPherson، 2005(، قالبی برای یک سامانه یکپارچه مدیریت راه به صورت شکل )5-1( 
را ارائه داد. در این قالب کار، پایگاه داده مرکزی قادر به دریافت داده از منابع با سامانه ارجاع خطی و فضایی 

خواهد بود و کاربردهای زیادی برای تحلیل به ویژه در PMS، BMS، RMMS و... دارد.
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)RMS( )McPherson، 2005( شکل شماره 1-5: نمونه ای از قالب سامانه مدیریت جاده
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1-19 عوامل موفقیت مدیریت مؤثر پایگاه داده
همان طور که در )Haas، 1994( شرح داده شده، اجرای موفق مدیریت دارایی ها یا روسازی نیاز مند سه 
این  از  بدون هیچ کدام  و  نشان می دهد  به  روشنی   )6-1( است. شکل  تجارتی  روند  و  فناوری  انسانی،  بخش 
المان ها، با پشتوانه بودجه و کمک های مالی، هیچ سامانه مدیریتی با موفقیت اجرا نخواهد شد. با جدا شدن 
پایگاه داده ها از رویه تحلیلی و سامانه گزارش، کاهش فواصل جمع آوری داده ها و کاهش زیاد داده ها، اهمیتی 

دوچندان برای انبار داده ها و جست وجوی داده دارد.

شکل شماره 1-6: اجزای سه گانه مدیریت موفق روسازی

با تأکید بر اهمیت اجزای سه گانه )Hall، 2007(، نتایج و مشکالت استفاده از سامانه های موجود مدیریت 
پایگاه داده در زمینه اندازه گیری عملکرد در محدوده مدیریت گسترده دارایی ها است. بسیاری از اداره ها در این زمینه 
عملکرد متفاوتی در مدیریت پایگاه داده ها داشته اما بسیاری آن را به عنوان تابعی مجزا در برنامه راهبردی مجزا 
دانسته که در مسیر اهداف، راهبردها، برنامه های عملیاتی، نظارت اختصاصی داده، عملکرد متریک و برنامه های 
سرمایه گزاری فناوری می شناسند. سامانه مدیریت پایگاه داده به روشنی به صورت منابع راهبردی مشاهده می شود 
که نیاز مند مدیریت خود مانند مصالح، انرژی و منابع انسانی، داده درباره منابع مهم برای برنامه ریزی، ساخت و اداره 
سامانه های حمل ونقل عمومی و خصوصی است. داده، هزینه هایی به همراه دارد و متناسب با آن می تواند بازگشت 
سرمایه نیز داشته باشد. مدیریت سامانه باید برای تخصیص درست منابع برای جمع آوری و نگهداری پایگاه داده با 
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.)Schofer، 2006( گستره کافی و کیفیت برای پشتیبانی از تصمیم گیری های حمل ونقلی برنامه ریزی کند

دادند که  ارائه  را  داده  پایگاه  مدیریت  برای  موفقیت  عامل  Scullion)1990( چهار  و   Paterson آقایان 
همچنان بدون در نظر گرفتن نوع داده ای که جمع آوری می شود یا روش ذخیره سازی آن، قابل استفاده است. از 
ویژگی های بسیار مهم داده می توان به مرتبط بودن داده، قابل اطمینان بودن داده و اینکه داده ازنظر اقتصادی 

مناسب باشد، اشاره کرد.

ارتباط داشتن: نشان می دهد همه داده هایی که جمع آوری و ذخیره می شوند، باید کاربرد داشته باشند.  •

مدیریت  سامانه  مانند  رشد  حال  در  سامانه  یک  ارتقای  هنگام  در  که  است  مشکالتی  از  یکی  این 
روسازی، برای تبدیل به یک سامانه مدیریت جامع دارایی رخ می دهد. از دست دادن داده های قدیمی 
و متروکه ممکن است دشوار، گران و زمان بر باشد؛ بااین همه، بسیار مهم بوده و به بررسی دوره ای 
داده ها نیاز دارد؛ برای نمونه: در سال های 1997 تا 1998 میالدی، بررسی سامانه اولیه HPMS به 
حذف 15 جزء داده و تغییر 21 مورد دیگر انجامید. در این زمان، ارزش پایگاه داده HPMS معادل 15 

تا 20 میلیون دالر تخمین زده شده بود؛

قابلیت اطمینان: شامل باالنسی بین دقت، درستی، محدوده کار، تکمیل بودن و به روز بودن داده ها  •

امکان  این  پیشین توضیح داده شد(  )در قسمت های  تغییر سریع روش های جمع آوری داده  با  است. 
وجود دارد که اعتبار و قابلیت پذیرش داده های موجود به خطر بیفتد؛ زیرا دقت برخی داده ها )مانند 
IRI( درنتیجه رشد فناوری ممکن است نسبت به گذشته بهبود یابد. به صورت مشابه، نیاز به بررسی 

داده ها برای تضمین کیفیت و کنترل کیفیت است تا اطمینان حاصل شود که داده های انتشاریافته، دقت 
کافی دارند. )Pierce، 2013( پوشش داده نیز یکی از اجزایی بوده که بیشترین تغییر را در دهه های 
اخیر به دلیل پیشرفت فناوری اندازه گیری ناهمواری و مقاومت روسازی داشته است؛ زیرا این فناوری 
امکان اندازه گیری پیوسته با استفاده از لیزر و رادار را فراهم کرده است. با افزایش تبلت ها و گوشی های 
هوش مند، »شهروندان ارزیاب« می توانند به جای اداره های راه، اقدام به برداشت داده کرده و به دلیل 
این رشد قابل توجه در داده ها، قابلیت اطمینان از موارد مهم و دشوار برای مدیران روسازی شده است. 
شهرداری شهر کلگری در ایالت آلبرتا در کانادا، سامانه 311 را راه اندازی کرده و مردم را تشویق می کند 
که اقدام به ارسال تصاویر از چاله ها، خرابی ها در پیاده روها و سایر نیازهای تعمیر و نگهداری به طور 
مستقیم روی سامانه GIS شهرداری کنند. به صورت مشابه، سازمان پارک های کانادا در حال ساخت 
سامانه ای هستند که عابران پیاده می توانند با دوربین تلفن همراه خود عکسی از قسمت هایی که نیاز به 

تعمیر و نگهداری دارند مانند پل ها و مسیرهای رفت وآمد را در پارک ها تهیه و ارسال کنند؛
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اقتصادی بودن داده ها می تواند مهم ترین عامل در طراحی پایگاه داده بوده که نه تنها در زمینه معماری  •
پایگاه داده بلکه در زمینه فناوری پشتیبان از داده ها و ارتباطات نقش دارد. فناوری در حال پیشرفت بوده 
و پیشرفت های زیادی در زمینه فناوری جمع آوری داده ها شامل بررسی بی درنگ موقعیت خودرو و کنترل 
اجزای روسازی، روش های نقشه برداری اینترنتی، کنترل از راه دور، برداشت و تفسیر ویدئویی و جمع آوری 
داده ها با استفاده از تلفن همراه، برداشت اطالعات را آسان تر و دقیق تر ساخته اند. این نوآوری ها می توانند 

.)TRB، 2006( از تصمیم گیری ها پشتیبانی کرده اما به بررسی دقیق این داده ها نیاز است
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1-20 سامانه های مدیریت روسازی و داده های موردنیاز
نگاهی مهندسی به وضعیت، ظرفیت سازه ای، عملکرد و ایمنی روسازی های موجود امری ضروری است اما باید 
با اطالعاتی درباره دارایی های شبکه و اطالعات موردنیاز مربوط به محیط و خط مشی های کلی که بر تصمیمات 
مدیریت تأثیر دارند، تکمیل شود. گروه های گوناگون و اجزای متنوعی از اطالعات روسازی برای تصمیم گیری 
درباره تعمیر یا بازسازی قابل استفاده هستند. نام گذاری های جدید، زمینه های مربوط به نگهداری را به عنوان جزئی 
از حفاظت از روسازی1 می شناسند. این تغییرات در اصطالحات توصیه می کنند که مدیریت منابع روسازی موجود 

نگرانی و مشکلی رو به رشد است؛ ازآنجاکه سن زیرساخت های بزرگراهی دنیا در حال افزایش است.

پایگاه داده، بخشی مرکزی سامانه مدیریت روسازی است و با توجه به توسعه رو به رشد در فناوری رایانه ها 
و نرم افزارها، پیشرفت های زیادی در زمینه حجم داده های قابل ذخیره و بازیابی صورت گرفته اما نقش اطالعات 
در پایگاه داده ها تقلیل نیافته است. انواع اطالعات موردنیاز برای مدیریت روسازی را می توان به طورکلی با عنوان 
اطالعات وضعیت روسازی و اطالعات منابع2 طبقه بندی کرد. اطالعاتی که توضیح دهنده عوارض دائمی بوده 
و مربوط به مقاطع روسازی  و شامل اطالعات ساخت و نگهداری روسازی، عوارض طرح هندسی و... هستند. 
اطالعات ترافیکی به طور عمومی همواره با اطالعات دارایی3 همراه بوده و دربرگیرنده اطالعاتی درباره احجام 
ترافیک و بارگذاری های ناشی از کامیون ها بوده و به صورت دوره ای به روز رسانی می شوند. اطالعات وضعیت 
ناهمواری،  یا  به صورت کلی شامل اطالعات عملکرد  از کیفیت روسازی است که  معیارهایی  روسازی شامل 
وضعیت سازه ای، خرابی ها و ایمنی یا اصطکاک است. شکل )1-7(، توزیع انواع اطالعات گردآوری شده توسط 

مؤسسات و اداره های بزرگراهی ایالتی برای کاربردهای در سطح پروژه و در سطح شبکه را نشان می دهد.

1. Pavement preservation
2. Inventory data
3. Inventory
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 Flintsch،( شکل شماره 1-7: انواع اطالعات وضعیت روسازی برای استفاده در سامانه های مدیریت روسازی
)2009

نوع اطالعات موردنیاز، بستگی به استفاده هایی که از اطالعات می شود، در سطوح پروژه و شبکه دارد و در 
جدول )1-3( خالصه شده است )Pierce، 2013(. فهرست جامع تری از اطالعات مربوط به عملکرد، اطالعات 

تاریخچه روسازی، قوانین، طرح هندسی، محیط زیست و هزینه ها در )Haas، 1994( در دسترس است.

1-21 اهمیت داده های ساخت و نگهداری
اهمیت اطالعات تاریخچه ساخت و نگهداری از دهه های پیش شناخته شده است. یک مشکل قابل توجه 
در دهه 90 میالدی، جداسازی سامانه های مدیریت روسازی از سایر قسمت های عملیاتی اداره های راه و کمبود 
یکپارچگی یک پایگاه داده مرکزی که اطالعات ساخت و نگهداری را ذخیره کند، بود. با تحول و شکل گیری 
سامانه های مدیریت روسازی برای بسیاری از اداره های راه و برخی دیگر از بخش های دولتی، پتانسیل بیشتری 

برای جمع آوری گسترده تر اطالعات موردنیاز در زمینه سامانه مدیریت روسازی فراهم شد.

1-22 اهمیت ارزیابی روسازی از دیدگاه عملکردی
کردن  فراهم  امکان  روسازی،  چقدر  که  است  این  به  مربوط  مستقیم  به طور  روسازی  عملکردی  ارزیابی 
خدمات مناسب به استفاده کنندگان راه را داشته و سطح ایمنی با توجه به اصطکاک روسازی چگونه است. این 
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چهار معیار، همراه با هزینه های نگهداری و هزینه های استفاده کنندگان را می توان به عنوان »خروجی های«1 
روسازی در نظر گرفت. اهمیت ارزیابی عملکردی به صورت افزاینده ای در مدیریت عملکردی در حال افزایش 

.)Marsden، 2006( است و به ویژه انتخاب نوع شاخص عملکردی بسیار مهم است

1-23 درستی و یکپارچگی جمع آوری و استفاده از اطالعات روسازی
ارزیابی هماهنگی و تکرارپذیری2 اطالعات روسازی یک نیاز ضروری و باید در طول زمان و مکان دقت و 

کیفیت اطالعات بررسی شده و نیاز مند آموزش درست و داشتن رویه های مناسب است.

)Pierce، 2013( جدول شماره 1-3: جمع آوری داده در سطح شبکه و پروژه

سطح شبکه سطح پروژه زمینه کار

برنامه ریزی •
بودجه بندی •
آستانه های سامانه مدیریت روسازی، شناسایی  •

پروژه های کاندید، آنالیز چرخه عمر
گزارش وضعیت در سطح شبکه •
راهنمای طراحی به روش تجربی-مکانیکی •

محدوده پروژه •
سامانه مدیریت روسازی با جزئیات بیشتر و  •

توصیه های آن
کاربردها

• IRI شاخص
عمق شیارشدگی •
ترک خوردگی •
وصله •
وضعیت درزه ها •
قیرزدگی •
بافت سطحی •

داده های دقیق ترک خوردگی و جزئیات آن •
• )FWD ظرفیت سازه ای )آزمون های
انتقال بار بین درزها •
طبقه بندی خاک ها •

داده هایی که به طور عمومی 
جمع آوری می شوند.

1. Outputs
2. Repeatable
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سطح شبکه سطح پروژه زمینه کار

تصاویر ویدئویی •
• GPS مختصات
طرح هندسی )قوس ها، شیب، ارتفاع و شیب  •

عرضی(
سایر دارایی ها )پل ها و تابلوها( •
نواحی ساخت وساز و تقاطع راه آهن •

شرایط زهکشی •
عالئم و تجهیزات •
و  • ارتفاع  شیب،  )قوس ها،  هندسی  طرح 

شیب عرضی(

سایر مواردی که گاهی 
جمع آوری می شوند.

سرعت معمول بزرگراه سرعت پیاده روی یا کمتر سرعت

1-24 نیاز به داده های دارایی1
قطعه  موقعیت  و شامل  است  روسازی  مدیریت  در سامانه  امری ضروری  امکانات موجود،  دارایی  فهرست 
روسازی، طرح هندسی، سازه روسازی، هزینه ها، داده های محیط زیستی و داده های ترافیک است. نیاز به این داده ها 
تغییر نکرده اما روش های تهیه و مدیریت فهرست دارایی ها با توسعه و پیشرفت فناوری به شدت دگرگون شده است.

1-25 انواع داده های دارایی
انواع معمول داده های دارایی در جدول )1-3( ارائه شده اند و مرتبط با سامانه مدیریت روسازی هستند. با 
گسترش سامانه های مدیریت برای کل زیرساخت های اداره های راه و حتی برای مؤسسات و اداره های بزرگ 

دولتی، توانایی تجمیع و یکپارچه سازی پایگاه داده ها بسیار حیاتی تر شده است.

1-25-1 انتخاب و ارجاع مقاطع مدیریت روسازی
روش های جایگزین زیادی برای ساخت یک روش ارجاع و قطعه بندی در سامانه مدیریت روسازی وجود 
دارد. در اوایل دهه 90 میالدی، سامانه های اطالعات جغرافیایی GIS در کودکی و خردسالی خود بوده و استفاده 
از GIS در آن زمان به عنوان یک فناوری مهم در آینده مدیریت روسازی شناخته شد. این درک به طور کامل 

درست بوده و تصور سامانه های نوین مدیریت روسازی بدون استفاده از GIS بسیار دشوار است.

سامانه اطالعات جغرافیایی یک فناوری مهم در بسیاری از زمینه های تخصصی است و اطالعات زیادی در 
این خصوص شامل کتاب ها )Miller، 2001؛ Bolstad، 2007( و بسیاری مقاله های فنی در زمینه حمل ونقل 
وجود دارد )Ganokar، 2013(. تعداد بی شماری از کاربردهای سامانه اطالعات جغرافیایی ازجمله در ایالت یوتا 

1. Inventory
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در آمریکا وجود دارد )Roads and Bridges، 2014(. با توجه به کاربردهای این سامانه در سامانه مدیریت 
روسازی اشاره به موارد زیر الزم است:

سامانه اطالعات جغرافیایی، عوارض جغرافیایی را با اطالعات جدولی ترکیب می کند. عوارض جغرافیایی به 
الزام از نقشه های دیجیتال با نقاط اطالعاتی و عوارضی که با سامانه مختصات جهانی تعریف می شوند، تشکیل 
شده است. )ESRI، 2014( برای استفاده در سامانه مدیریت روسازی، نقشه های سامانه اطالعات جغرافیایی 
ESRI که مهم ترین  توسط شرکت  تعریفی  و  ارجاع خطی ساخته می شوند  از  استفاده  با  به طورمعمول   GIS

سازنده نرم افزار GIS بوده به صورت زیر ارائه شده است )2014(:

GIS، روشی برای ذخیره اطالعات جغرافیایی با استفاده از موقعیت نسبی در طول عوارض خطی موجود 

است و توانایی شناسایی بی مانند موقعیت در طول خطوط بدون نیاز به مختصات x و y را فراهم می کند. در 
ارجاع خطی، موقعیت با استفاده از یک عارضه خطی مشخص می شود و یک موقعیت یا معیار، در طول عارضه 
مشخص می شود. ارجاع خطی یک روش مستقیم برای تخصیص دادن چندین ویژگی به عوارض خطی است.

به صورت تاریخی، راه اندازی یک نقشه سامانه اطالعات جغرافیایی نیاز مند به نیروی کار بسیار زیاد است. 
پیوسته کردن چندین مجموعه داده به عوارض خطی از ویژگی های مهم فناوری سیستم اطالعات جغرافیایی 
است. با توجه به مجموعه داده های سامانه مدیریت روسازی و ویژگی های مختلف آن ها مانند پایگاه های داده 
در زمینه تاریخچه ساخت، خواص مصالح، وضعیت موجود، تصادفات و...، به همراه سازی آن ها در سامانه های 
مرجع خطی امکان پذیر است؛ هرچند ممکن است پایگاه داده در مرحله اولیه بر اساس موقعیت پروژه ساخت، 
برای شناسایی  ارجاع خطی، روشی معمول  باشد.  یا کیلومتراژ محل تصادف  راه  کیلومتراژ اطالعات وضعیت 

موقعیت قسمت های راه در پایگاه های داده گوناگون است.

پیاده سازی سامانه اطالعات جغرافیایی امکان بازبینی در میان پایگاه های داده برای شناسایی قسمت های موردنظر 
به همراه خصوصیاتشان برای مدیریت و تصمیم گیری را فراهم می کند. این سامانه از قسمت های تعریف شده در سامانه 
مدیریت روسازی استفاده می کند و همچنین قابلیت استفاده از ابزار قسمت بندی دینامیک1 برای شناسایی ویژگی های 

هر قسمت از راه را دارد. قسمت بندی دینامیک به صورت زیر تعریف می شود )همان، 2014(:

در یک جدول  که  ویژگی هایی  نمونه:  )برای  نقشه  روی  ارجاع خطی  اطالعات  موقعیت  محاسبه  فرآیند 
ذخیره شده است( قابل مشاهده روی نقشه بوده و امکان پرسش و تحلیل اطالعات با استفاده از سامانه اطالعات 
ارائه چندین مجموعه از خصوصیات  جغرافیایی ممکن است. قسمت بندی دینامیک فرآیندی است که امکان 

1. Dynamic segmentation
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را به هر قسمتی از یک عارضه خطی بدون تقسیم کردن عارضه زیرین فراهم می کند. در حمل ونقل زمینی، 
نمونه هایی از چنین داده های خطی می تواند شامل محل تصادفات، کیفیت جاده و حجم ترافیک باشد.

در شکل )1-8(، نمونه ای ساده شده از مفهوم قسمت بندی دینامیک نشان داده شده است. چهار خصوصیت 
پایگاه داده با مقیاسی معمول نشان داده شده اند که شامل وضعیت )خط باالیی(، ترافیک )خط دوم(، نوع روسازی 

)خط سوم( و بازسازی )خط پایینی( است.

)White، 2014( شکل شماره 1-8: نمونه ای ساده شده از سامانه قسمت بندی دینامیک

1-26 جمع آوری و پردازش قسمت بندی ها و داده های شبکه
 فناوری نوین بر اساس سامانه های تعیین موقعیت جهانیGPS( 1( می تواند برای جمع آوری سایر اطالعات 
دارایی2 مورد استفاده قرار گیرد. اغلب این اطالعات در قالب یک خودروی مجهز که قابلیت برداشت اطالعات 
خرابی روسازی و ناهمواری راه را دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه ای از خودروهای برداشت اطالعات 

روسازی در قسمت های بعدی ارائه می شود.

1-27 اطالعات مربوط به ترافیک و بار کامیون ها
شدند.  استفاده  بزرگراه ها  روسازی های  طراحی  برای  دهه ها  اغلب  روسازی  طراحی  تجربی  روش های   

1. Global Positioning Systems
2. Inventory data
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معادل  تعداد  و   )AADT( روزانه1  ترافیک  سالیانه  میانگین  به صورت  می توان  را  ترافیک  با  مرتبط  اطالعات 
بار تک محور روی قسمت های مختلف خالصه کرد. در صورت استفاده کردن از روش های مکانیکی-تجربی 
طراحی، نیاز به اطالعات بارگذاری کامیون ها به صورت کامل تری ازجمله طیف بارگذاری محور کامیون است. 
به صورت سنتی، مقیاس های استاتیک برای اندازه گیری وزن کامیون ها استفاده می شود. هرچند این مقیاس ها 
مانند  مشکالتی  باعث  که  دارد  قرار  عملیاتی  زمان های  بودن  محدود  اثر  بر  اطالعات  کیفیت  هستند،  دقیق 

اندازه گیری نشدن نمونه هایی که بیانگر جامعه آماری کامیون هاست، روبرو می شوند.

 فناوری وزن در حرکتWIM( 2(، توسط بسیاری از مؤسسات برای جمع آوری اطالعات وزن و بار محور 
کامیون ها مورد استفاده قرار می گیرد. یک ایستگاه وزن در حرکت، به طورمعمول از یک حسگر که در روسازی 
قرار گرفته و دارای یک سخت افزار و نرم افزار برای اندازه گیری وزن کامیون و محور در سرعت های کم و زیاد 
بوده، تشکیل شده است. سامانه های وزن در حرکت سرعت پایین، برای استفاده در ابزار کنترلی و قانونی مورد 
استفاده قرار می گیرد. سامانه های وزن در حرکت سرعت باال، برای کنترل داده های کامیون ها برای استفاده در 
کنترل  ایستگاه های  به  کامیون هایی که  بر  نظارت  یا  مدیریت  و  روسازی  مانند طراحی  کاربردهای مهندسی 
وزن نزدیک می شوند، مورد استفاده قرار می گیرند. فناوری حسگرها شامل سلول های اندازه گیری بار، صفحات 
به صورت گسترده مورد  فیزوالکتریک ها  و  فیزوالکتریک ها4 و کوارتزها5 است. صفحات خم شونده  خم شونده3، 

استفاده قرار گرفته شده اند.

1-28 مشخص کردن عملکرد روسازی
 این بخش از گزارش به بررسی مفاهیم و روش های ارزیابی عملکرد روسازی می پردازد.

1-28-1 مفهوم عملکرد سرویس دهی
 مفهوم عملکرد سرویس دهی روسازی از اهمیت بسیار زیادی برای مهندسان روسازی، مدیران و مقامات 
اداره های راه و ترابری دارد. همان طور که در آزمایش بزرگ جاده ای آشتو )Carey، 1960( مشخص شده است، 
این مفهوم زیربنایی وابسته به ادراک استفاده کنندگان راه از کیفیت سرویس دهی روسازی در یک نقطه و در 
1. Annual Average Daily Traffic
2. Weight in motion
3. Bending plates
4. Piezoelectric
5. Quartz
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یک زمان خاص است.

1-28-2 ناهمواری راه
اولین متغیری که بر سرویس دهی اثر می گذارد، ناهمواری سطح راه است. ناهمواری با استفاده از اعوجاج های 
سطح روسازی که به سواری نامطلوب یا ناخوشایند می انجامد، تعریف می شود. به طور دقیق تر، اجزای سطح 
روسازی به صورت مستقیم به ناهمواری مرتبط هستند و ناهمواری را می توان به عنوان اعوجاج های طولی در 
به  توجه  با  که  کرده  وارد  مسافر  اتاقک  به  اعوجاج ها، شتابی عمودی  این  کرد.  تعریف  مسیر حرکت چرخ ها 

فرکانس و دامنه به صورتی نامطلوب توسط استفاده کنندگان خودرو حس می شود.

مدیران  برای  ازآنجاکه  است؛  مهم  بسیار  شبکه  روسازی  مدیریت  سامانه  برای  راه ها  ناهمواری  ارزیابی 
روسازی راه ها ابزار اندازه گیری مستقیمی فراهم می کند که بر درک استفاده کنندگان راه از کیفیت سرویس دهی 
روسازی تأثیر دارد؛ عالوه بر این، با رشد گسترده فناوری اندازه گیری پروفیل راه، کاربردهای گسترده تری برای 
اطالعات پروفیل روسازی به ویژه برای کنترل کیفت ساخت و همچنین برای طراحی یا ساخت روسازی به وجود 
تعیین دقیق ضریب های اصالحی  برای  ناهمواری  اندازه گیری دقیق  برای کنترل کیفیت ساخت،  آمده است. 
پرداخت به پیمانکار موردنیاز است. در فرآیند طراحی روسازی، اطالعات پروفیل برای تخمین حداقل ضخامت 

اندود موردنیاز برای رسیدن به همواری موردنیاز در عملیات تعمیر و نگهداری استفاده کرد.
سه مؤلفه اصلی برای ارزیابی ناهمواری روسازی موردنیاز هستند:

اندازه گیری دقیق پروفیل؛ •

یک نمونه ریاضی یا فیلتر، برای تبدیل اطالعات پروفیل به یک آماره معنادار خالصه که اعوجاج های  •
مهم پروفیل را نشان می دهد؛

تفسیری از آماره ناهمواری. •

1-28-3 استاندارد ناهمواری جهانی1
در اختیار داشتن یک استاندارد ناهمواری جهانی، برای مدت ها موضوع موردگفتگو در بسیاری از اداره های 
مورد  بین المللی  به صورت   )IRI( بین المللی  ناهمواری  شاخص  گذشته،  دهه  دو  در  است.  بوده  ترابری  و  راه 
استفاده قرار گرفته است. این شاخص، آماره مورد انتخاب مدیریت بزرگراهی فدرال آمریکا2 است و درنتیجه 
1. Universal roughness standard
2. U.S. Federal Highway Administration
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توسط بسیاری از اداره های بزرگراهی ایالتی مورد استفاده قرار گرفته است. شایان ذکر است شاخص ناهمواری 
IRI، یک واحد اندازه گیری برای ناهمواری روسازی است )مانند متر که واحد اندازه گیری طول است(. دانستن 

ندارد. شکل )9-1(  این عدد چه معنایی دارد، اهمیت چندانی  اینکه بزرگی  IRI یک روسازی بدون دانستن 

تالش دارد تا معنای بزرگی IRI را نشان دهد. )Sayers، 1986( در یک سامانه متریک، IRI به صورت متر بر 
کیلومتر بیان می شود و در سامانه آمریکایی به صورت اینچ بر مایل بیان می شود. ضریب موردنیاز برای تبدیل 
از واحد آمریکایی برابر 63/36 است و برای نمونه در شکل )1-9(، مقدار 2 متر بر کیلومتر برابر 127 اینچ بر 

مایل می شود.

IRI شکل شماره 1-9: نمایش معنای بزرگی اندازه

هر مقیاسی که مورد استفاده قرار گیرد، استفاده کننده از شاخص ناهمواری اندازه گیری شده باید درباره سطح 
ایالت  و   FHWA توسط  موردنظر   IRI مقادیر شاخص   )4-1( قابل قبول تصمیم گیری کند. جدول  ناهمواری 
ویسکانسین را نشان می دهد )WisDOT، 2012(. دالیل این تفاوت ها در گزارشی توسط ایالت ویسکانسین 
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به صورت زیر توضیح داده شده است:

تفاوتی بین طبقه بندی شاخص ناهمواری IRI در ایالت ویسکانسن و طبقه بندی ارائه شده مدیریت بزرگراهی 
فدرال )FHWA( وجود دارد. این تفاوت به این دلیل است که هرکدام از IRI برای اهداف جداگانه ای استفاده 
پروژه ها  برنامه ریزی  برای  ناهمواری  شاخص  به عنوان   IRI اندازه گیری های  از  ویسکانسین  ایالت  می کنند. 
استفاده می کند؛ همچنین ویسکانسین از شاخص ترک خوردگی روسازی و شاخص شیارشدگی برای مشخص 
کردن راه هایی که نیاز به روکش دوباره دارند، استفاده می کند. در بیشتر موارد، یک قسمت از جاده بر اساس 
به طورمعمول یک شاخص »تأخیردار« است که  ناهمواری  نیاز دارد.  بازسازی  به  ترک خوردگی و شیارشدگی 
نشان می دهد که یک جاده ناهموار است، پس از اینکه سایر خرابی ها )مانند ترک خوردگی و شیارشدگی( شدید 
شده اند؛ از سوی دیگر، طبقه بندی شاخص IRI توسط FHWA به طور اساسی برای بزرگراه های بین ایالتی تهیه 

شده است؛ بنابراین ایالت ویسکانسین و FHWA برای استفاده های متفاوت، مقیاس بندی شده اند.

تفاوت در طبقه بندی ناهمواری بین ایالت ویسکانسین و FHWA مشکل استفاده از IRI را نشان می دهد. 
درجه بندی »خیلی خوب« در ایالت ویسکانسین، معنای چندانی در طبقه بندی FHWA نداشته و تفاوت ها و 
آزمایش  در  که   )PSI( فعلی  می شود. شاخص سرویس دهی  مشاهده  مختلف  ایالت های  در  مشابهی  تغییرات 
جاده ای آشتو )Carey، 1962( ایجادشده، هنوز یک روش قابل استفاده و پایدار برای مقایسه بین اداره های راه 
است؛ زیرا از یک مقیاس ترتیبی 0 تا 5 و ارزیابی پاسخ انسان به ناهمواری، به صورتی یکنواخت استفاده می کند.
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)WisDOT، 2012( 1 IRI جدول شماره 1-4: تفسیرهای گوناگون از کیفیت روسازی بر اساس

IRI طبقه بندی های ناهمواری با استفاده از WisDOT FHWA

خیلی خوب <= 95 <= 60

خوب 96-170 61-95

متوسط 171-220 96-120

ضعیف 221-320 121-170

خیلی ضعیف > 320 > 170

قسمت های غیرقابل قبول

1-29 ارتباط بین ناهمواری و قابلیت سرویس دهی1
مفهوم سرویس دهی به صورتی که در آزمایش جاده آشتو )Carey، 1960( بیان شد، برای دستیابی به یک 
شاخص عملکردی که وابسته به نظر استفاده کنندگان درباره کیفیت سرویس دهی که یک روسازی در یک نقطه 
در یک زمان دارد، است. یک مقیاس 0 تا 5 انتخاب شد تا استفاده کنندگان راه بتوانند تجربه خود از سواری 
روی روسازی را در یک قالب ساده بیان کنند. این به طورکلی ساده نیست که استفاده کنندگان راه بتوانند کیفیت 
روسازی را بر اساس مقیاس IRI بیان کنند؛ همچنین برای کارکنان غیر فنی، عموم مردم و همچنین مدیران 

نیز مشکل است که بزرگی مقادیر IRI را متوجه شوند.

و   IRI دادن  ارتباط  برای  زیادی  تمایل  معرفی شد،   IRI وقتی که  مفهوم سرویس دهی،  اهمیت  دلیل  به 
سرویس دهی وجود داشت. یکی از اولین تالش ها توسط العمری و دارتر )Al Omari، 1994( صورت گرفت که 
PSR، میانگین رتبه دهی استفاده کنندگان را از 0 تا 5، با IRI تا نمونه های رگرسیون برای واحدهای متریک و 

آمریکایی به شرح زیر به دست آیند:
PSR = 5 * e)-0.26*IRI( که در آن IRI برحسب میلی متر بر متر است.

PSR = 5 * e)-0.0041*IRI( که در آن IRI برحسب اینچ بر مایل است.

یک تبدیل دیگر در سال 1997 در راهنمای طراحی و مدیریت روسازی کانادا )TAC، 1997( به صورت 
زیر ارائه شد:

RCI = 10*C – 0.18IRI

که در آن RCI در مقیاس 0 تا 10 و IRI برحسب میلی متر بر متر است.

1. Serviceability
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بوده  راه  استفاده کنندگان  نظر  بیانگر  که  نماینده ای  به عنوان   IRI از  استفاده  درباره  دیگر  مشکل  یک   
شده  ساخته  پاسخی1  ناهمواری  اندازه گیری  دستگاه های  کالیبراسیون  برای   IRI شاخص  که  می باشد  این 
است. متغیرهای نمونه یک چهارم خودرو2 که پروفیل راه را در نمونه یک چهارم خودرو فیلتر می کند تا قابلیت 
اندازه گیری این تجهیزات مشخص شود. متأسفانه، این بهترین فیلتر برای پروفیل هایی که هم بستگی زیادی 
و   Sayers توسط   )RN( سواری3  عدد  نیست.  دارد،  راه  استفاده کنندگان  توسط  انجام شده  رتبه بندی های  با 
Karamihas معرفی شد تا این مشکل حل شود. RN با استفاده از انتقال نمایی شاخص خالصه ناهمواری که 

با عنوان شاخص پروفیلPI( 4( به صورت زیر محاسبه می شود:
)RN = 5e-160)PI

اما   IRI مانند شاخص  استفاده می کند  فیلتر یک چهارم خودرو روی داده های پروفیل  از  شاخص پروفیل 
تفاوت های زیر را دارد:

ضرایب IRI با مقادیر μ= 0/036 ،C = 17 ، = K2= 390 ،K1= 5120 جایگزین شده اند؛ •

طول آغازین از 11 متر در شاخص IRI به 19 متر در شاخص PI افزایش داده شده است؛ •

تجمیع با استفاده از RMSE5 به جای میانگین مطلق صورت گرفته است. •

1-30 ارزیابی ظرفیت سازه ای روسازی
اطالعات  می شود.  تقسیم  مخرب  غیر  و  مخرب  دو صورت  به  گسترده  به طور  روسازی  سازه ای  ارزیابی 
اول،  ارزیابی ظرفیت سازه ای روسازی های شبکه ضروری هستند. در حالت  برای  زمینه  این  در  به دست آمده 
به طور عمومی اطالعات برای طراحی عملیات بازسازی مانند الیه کشی و همچنین برای استفاده در شبکه برای 

تخصیص بودجه کاربرد دارد.

1-31 تحلیل و اندازه گیری های غیر مخرب
اندازه گیری تغییر شکل6 همچنان به صورت اصلی ترین روش ارزیابی غیر مخرب سازه ای مورد استفاده قرار 

1. Response Type Road Roughness Measuring Systems
2. Quarter car model
3. Ride Number
4. Profile Index
5. Root-mean square
6. Deflections
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می گیرد. استفاده مؤثر از داده های تغییر شکل، نیاز مند دانستن ضخامت الیه های روسازی است. رادارهایی که 
امواجشان در زمین نفوذ1 می کند، یک روش غیر مخرب برای تعیین ضخامت روسازی فراهم می کند و می توان 

از این اطالعات به صورت اطالعات چون - ساخت استفاده کرد.

1-32 مفهوم شاخص ظرفیت سازه ای
یک شاخص ظرفیت سازه ای باید تخمینی از حداکثر باری باشد که روسازی می تواند عبور دهد یا تعداد 
ظرفیت  از  اداره ها  از  برخی  تعریف  کند.  تحمل  می تواند  روسازی  که  باشد  تکرارشونده ای  محوری  بارهای 
سازه ای شامل عوامل شرایط آسیب دیدگی2 روسازی است؛ برای نمونه: ارزیابی سازه ای روسازی در دپارتمان 
حمل ونقل کانزاس، PSE، یک شاخص عینی بر اساس وضعیت روسازی را به کار می برد که به وسیله بررسی 
عینی آسیب دیدگی ها و پیشینه نگهداری و همین طور قابلیت مقطع برای فراهم کردن سطحی مناسب برای 
ترافیک متداول استفاده می کند. )Hossain، 1999( چنین شاخص هایی را به طور عمومی شاخص های مرکب 
وضعیت روسازی می نا مند و مفهوم شاخص ظرفیت سازه ای را به عنوان نشانه ای از ظرفیت باربری روسازی در 

نظر می گیرند.

 Haas،( است.  معرفی شده   ،SAI سازه ای،  کفایت  به عنوان شاخص  سازه ای  پارامترهای ظرفیت  مفهوم 
1994( مهم ترین مشخصه SAI، استفاده از داده های تغییر شکل برای تعیین ظرفیت سازه ای روسازی ها است. 

این مفهوم برای تحقیقات بعدی در زمینه توسعه پارامتر ظرفیت سازه ای به کار گرفته شد.

 Scullion،( گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  سازه ای  شاخص  توسعه  برای  مکانیکی  و  تجربی  مفهوم  دو  هر 
ابهام،  از  برای جلوگیری  استفاده می کردند.  به عنوان شاخص ظرفیت سازه ای   SSI از  1998( سایر محققان 

وابسته در  متغیر  به عنوان  پارامتر  این  زیرا  SSIF معرفی شد؛  نام  با  ابداع شد   Scullion شاخصی که توسط 
فرمول نهایی Scullion استفاده شده است. شاخص SSI با استفاده از داده های سنجش تغییر شکل با استفاده 
از شاخص انحنای سطح، SCI و داده های تغییر شکل از FWD به دست آمده است. SCI از تفاوت بین تغییر 

شکل های اندازه گیری شده تحت بار و 12 اینچ فاصله از مرکز بار به دست آمده است.

و  آسفالتی  نازک  رویه های  تعمیری،  رویه های  انعطاف پذیر،  روسازی  نوع  سه  از  استفاده  با   SSI مقادیر 
روسازی متوسط و ضخیم روسازی، همان طور که در جدول )1-5( ارائه شده، تعیین شده است. روسازی های بتنی 

1. Ground Penetrating Radar
2. Distress
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در این تحقیق بررسی نشدند. مقادیر نهایی SSI جدول نسبت به ترافیک و بارش به صورت زیر هم بسته شدند:
1/(RF*TF)SSIF =100(SSI)

 که در آن، RF و TF، عوامل ترافیک و بارش بوده که در جدول )1-5( ارائه شده اند. عامل ترافیکی بر 
 ESAL اساس میزان تجمعی پیش بینی شده بیست ساله که به تعداد بار واحد در میلیون تبدیل شده است. مقادیر
در متن جدول و عامل ترافیک از ردیف باالیی خوانده شدند؛ برای نمونه: عامل ترافیک برای روسازی نوع 4 با 

25 میلیون EASL برابر 0/85 است.

 روش SSIF، روشی قابل فهم بوده و به سادگی قابل اجراست و می توان برای داشتن شاخصی که سازگار 
با پارامترهای دیگر وضعیت روسازی است، مقیاس آن را تغییر داد. شاخص SSIF به سامانه ارزیابی روسازی 
دپارتمان حمل ونقل تگزاس اضافه شد.« )Zhang، 2003( اگرچه، یک مطالعه داخلی در دپارتمان حمل ونقل 
تگزاس در سال 2000 نشان داد که SSI حساسیت کافی برای شناسایی قسمت هایی از روسازی که ضعف 
سازه ای دارند را ندارد؛ ازاین رو، روشی بر اساس عدد سازه ای، SN که در راهنمای طراحی سازه ای روسازی آشتو 

در 1993 معرفی شد، برای یک شاخص وضعیت سازه ای به نام SCI ارائه شد. )همان، 2003(

= ef

req

SN
SCI

SN
f

که در آن:

SCI: شاخص وضعیت سازه ای

SNeff: عدد سازه ای موجود )تخمین زده شده(

SNreq: عدد سازه ای موردنیاز

مقادیر SNreq با استفاده از راهنمای آشتو برای سه سطح مدول زیراساس و پنج سطح از ترافیک تجمعی 
بیست ساله به صورتی که در جدول )1-6( ارائه شده است، به دست می آیند.
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جدول شماره 1-5: شاخص مقاومت سازه ای اولیه برای روسازی های انعطاف پذیر دپارتمان حمل ونقل 
 ]skullion 98[ تگزاس

روسازی تعمیر شده آسفالت نازک آسفالت متوسط و ضخیم
W7 SCI SSI W7 SCI SSI W7 SCI SSI

>1/2

20 > 1/00

>1/2

15 > 1/00

>1/2

10> 1/00

20-25/9 0/80 15-20/9 0/80 10-15/9 0/80

26-30/9 0/60 21-25/9 0/60 16-20/9 0/60

31-35/9 0/40 26-30/9 0/40 21-25/9 0/40

40 - 35
0/30 35 – 31 0/30 30 - 26 0/30

40 > 0/20 35< 0/20 30> 0/20

1/3-1/9

20 > 0/90

1/3-1/9

15 > 0/90

1/3-1/9

10> 0/90

20-25/9 0/70 15-20/9 0/70 10-15/9 0/70

26-30/9 0/50 21-25/9 0/50 16-20/9 0/50

31-35/9 0/35 26-30/9 0/35 21-25/9 0/35

40 - 36 0/25 35 – 31 0/25 30 - 26 0/25

40> 0/15 35< 0/15 30> 0/15

<2/0

20 > 0/80

<2/0

15 > 0/80

<2/0

10> 0/80

20-25/9 0/55 15-20/9 0/55 10-15/9 0/55

26-30/9 0/40 21-25/9 0/40 16-20/9 0/40

31-35/9 0/3 26-30/9 0/3 21-25/9 0/3

40 - 36 0/20 35 – 31 0/20 30 – 26 0/20

40 < 0/10 35 < 0/10 30> 0/10
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]skullion 98[ جدول شماره 1-6: عامل ترافیک و بارش

نوع روسازی
TF ،عوامل ترافیک

RF عوامل بارش
1/3 1/15 1/0 0/85 0/7

بتن آسفالتی با 
ضخامت بیش از 

5/5 اینچ
6< 11> 18> 26> <26 اینچ بر سال RF

بتن آسفالتی با 
ضخامت 2/25 تا 

5/5 اینچ
<1/5 >3/1 >6/5 21> <21 20> 1/0

بتن آسفالتی با 
ضخامت کمتر از 

2/5 اینچ
<0/5 >1/4 >2/7 >7/5 <7/5 40-21 0/97

تعمیرات سطحی <0/09 0>/24 >0/79 >3/4 <3/4 40< 0/94
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جدول شماره SNreq :7-1 برای شاخص ظرفیت سازه ای دپارتمان حمل ونقل تگزاس

EASL تجمعی بیست ساله

طبقه  بندی خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

محدوده 50,000–
945,000

945,000–
1,687,000

1,687,000–
2,430,000

2,430,000–
3,172,000

3,172,000 –
50,000,000

Mr
)psi(

طبقه  بندی محدوده میانگین 498,000 1,316,000 2,059,000 2,801,000 26,586,000

کم 1,000–
5,400 3,200 4/3 5/1 5/3 5/6 7/1

متوسط 5,400–
7,500 6,400 3/5 3/9 4/2 4/3 6/0

زیاد 7,500–
40,000 24,000 2/3 2/6 2/8 2/8 3/9
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مدول بر جهندگی زیراساس، Mr، در جدول )1-7( به صورت زیر محاسبه می شود:

r
7

P
M = 0.33×0.24×

W ×72
که در آن:

lbs 9000  بار اعمال شده =P

W7= تغییر شکل اندازه گیری شده در فاصله 72 اینچ است.

:)Zhang، 2003( به صورت زیر محاسبه می شوند SNeff مراحل محاسبه

نرمال کردن تغییر شکل های FWD به lbs 9000؛. 1

تخمین تغییر شکل،Hp 5/1W، در 1/5 برابر کل ضخامت روسازی، Hp. با استفاده از میان یابی نزدیک ترین . 2
سه حسگر به نقطه 1/5 برابر Hp؛

محاسبه شاخص سازه ای روسازی، SIP، از تغییر شکل زیر بار، W1 و Hp 5/1W به صورت زیر:. 3

p1 1.5HSIP = W - W

 محاسبه SNeff به صورت زیر:. 4

k2 k3
eff pSN = k1×SIP ×H

که در آن، K1، K2 و K3 در جدول )1-8( ارائه شده اند.

Zhang، 2003( SCI( برای SNeff جدول شماره 1-8: ضرایب تعیین

k1 k2 k3 نوع سطح روسازی

0/1165 -0/3248 0/8241 عایق سطحی

0/4728 -0/4810 0/7581 بتن آسفالتی

به دلیل تفاوت های روسازی و در پی تغییرات SCI، توصیه شده است که تعداد اندازه گیری های تغییر شکل 
به دو اندازه گیری در هر مقطع نیم مایلی افزایش یابد؛ عالوه بر این، استفاده از میانگین SCI برای انتخاب پروژه 

:)Zhang، 2003( مناسب نیست؛ بنابراین محققان استفاده از دو معیار به شرح زیر را توصیه کرده اند

حداقل 50 درصد از مقاطع )نیم مایلی( که برای پروژه انتخاب می شوند، مقادیر SCI کمتر از 1 داشته باشند؛. 1

تعیین درصد آستانه که توسط دپارتمان حمل ونقل تگزاس کالیبره شود.. 2
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مفهوم  گرفتن  نظر  در  با  آمریکا،  ویرجینیای  حمل ونقل  دپارتمان  در  صورت گرفته  تحقیقات  اساس  بر   
ارائه شده توسط دپارتمان حمل ونقل تگزاس درباره SCI، شاخص سازه ای اصالح شده )MSI( ارائه شد که از 
 SNeff معادالت ارائه شده برای محاسبه )Bryce، 2013( .نسبت مؤثر و موردنیاز اعداد سازه ای استفاده می کند

و SNreq به شرح زیر هستند:
( )
( ) ( )( )

-0.4810 0.7581
eff 0 1.5Hp

g

req r

SN = 0.4728× D - D ×Hp

SN = a× log ESAL - 2.32×log M + b

ثابت های α، β و γ وابسته به نوع راه بوده و در جدول )1-9( ارائه شده اند.

جدول شماره 1-9: ثابت های مورد استفاده در دپارتمان حمل ونقل ویرجینیا برای شاخص اصالح شده 
)Bryce، 2013( سازه ای بر اساس نوع راه

نوع راه α β γ

راه های داخل ایالتی 0/05716 9/07605 2/36777

اصلی تقسیم شده و تقسیم نشده 0/0600 8/89818 2/32629

راه های درجه دوم با حجم باال 0/05919 8/77764 2/32729

شاخص سازه ای اصالح شده )MSI(، یک متغیر پیوسته بوده و شاخصی با محدوده های تعریف شده نیست. 
محققان مفهوم جدیدی درباره آستانه موردنیاز برای انتخاب نوع پروژه معرفی کرده اند. تحلیلی از سامانه مدیریت 
 ،-81I روسازی و اطالعات تغییر شکل جمع آوری شده توسط دپارتمان حمل ونقل ویرجینیای آمریکا روی بزرگراه
نشان داد که برای مقادیر MSI>1، عملیات نگهداری و حفظ روسازی مانند رویه های غیرسازه ای کفایت دارد. 
برای مقادیر MSI<1 بهبود و تقویت سازه ای موردنیاز است؛ بنابراین، تصمیم گیری درباره تعیین محدوده پروژه 
 MSI نشان داد که مقدار آستانه 0/9 برای I-81 میان رویه های سازه ای و بازسازی خواهد بود. تحلیل بزرگراه

حدفاصل بین رویه سازه ای و بازسازی است.

در نمونه ای دیگر، یک شاخص مقاومت سازه ای برای دپارتمان حمل ونقل ایالت ایندیانای آمریکا ایجاد شده 
است.)Flora، 2009؛ 2010( در این تحقیق، اندازه گیری های تغییر شکل تحت بار با استفاده از FWD برای 
بررسی ظرفیت سازه ای به کار رفت. این معیار با شاخص های عملکردی کیفیت روسازی مانند IRI، شیارشدگی 
با  هم بستگی  تغییر شکل،  که  داد  نشان  آماری  آزمون های  شد.  مقایسه   PCR روسازی  کیفیت  رتبه بندی  و 
شاخص های عملکردی ندارد و نشان می دهد که وضعیت روسازی مستقل از وضعیت عملکردی است. با توجه 
به تأخیر زمانی، شاخص سازه ای امروز، تنها پیش بینی عملکرد آینده را خواهد داشت. شاخص مقاومت سازه ای 
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به صورت زیر محاسبه می شود )همان، 2009؛ 2010(:

( )g1

b
-

d
jkSSI =100 1- ae

 
 
 
  که در آن:

SSIjk: شاخص مقاومت سازه ای برای روسازی 

α, β, γ: ثابت های وزن دهی در رگرسیون طبق جدول )9-1(

δ1: تغییر شکل تحت بار که نسبت به دما درست شده است.

و  درون بزرگراهی  بزرگراهی،  طبقه بندی  صلب،  و  انعطاف پذیر  روسازی،  نوع  شامل  مختلف  گروه های 
برون بزرگراهی هستند.

جدول شماره 1-10: ضرایب نمونه SSI ه)Flora، 2009؛ 2010( 

ضرایب نمونه

خانواده روسازی α Β Γ

درون ایالتی انعطاف پذیر 1/001 40/303 3/853

انعطاف پذیر غیر درون ایالتی 1/004 66/811 3/106

درون ایالتی صلب 1/035 14/301 3/056

صلب غیر درون ایالتی 1/002 338/056 4/995

روی  روسازی  شکل های  تغییر  تجمعی  احتمال  توزیع  منحنی  اساس  بر   ،SSI از  استفاده  با  رتبه بندی 
خانواده های مختلف روسازی، آستانه های تغییر شکل و مقادیر SSI به دست می آید. جدول )1-11( برای ارزیابی 

کیفی درجه بندی سازه ای ارائه شده است.
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جدول شماره 1-11: آستانه های SSI برای روسازی های ایالت ایندیانای آمریکا )Flora، 2009؛ 2010(

روسازی نوع راه معیار عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف

انعطاف پذیر

بین ایالتی
)mil( تغییر شکل 0-4 4-6 6-8 8-10 >10

SSI 95-100 90-95 85-90 80-85 <80

درون ایالتی
NHS

)mil( تغییر شکل 0-6 6-8 8-10 10-12 >12

SSI 90-100 85-90 80-85 75-80 <75

غیر بزرگراهی
)mil( تغییر شکل 0-8 8-10 10-12 12-14 >14

SSI 85-100 80-85 75-80 70-75 <70

صلب

بین ایالتی
)mil( تغییر شکل 0-4 4-6 6-8 8-10 >10

SSI 95-100 90-95 85-90 80-85 <80

درون ایالتی
NHS

)mil( تغییر شکل 0-6 6-8 8-10 10-12 >12

SSI 90-100 85-90 80-85 75-80 <75

غیر بزرگراهی
)mil( تغییر شکل 0-8 8-10 10-12 12-14 >14

SSI 85-100 80-85 75-80 70-75 <70

1-33 کاربرد در سطح پروژه در مقابل سطح شبکه ارزیابی ظرفیت سازه ای
با وجود اینکه اندازه گیری های تغییر شکل برای استفاده در ارزیابی در سطح پروژه و شبکه کاربرد دارند، 
به طورکلی ابزاری برای سطح پروژه هستند. تا جایی که دستگاه های اندازه گیری تغییر شکل در حرکت به مرحله 

اجرایی برسند، اداره های راه باید به دستگاه های ایستا، به طورکلی FWD، تکیه کنند.

اگر اندازه گیری های تغییر شکل برای ارزیابی در سطح شبکه مورد استفاده قرار گیرند، تراکم داده ها بسیار 
کمتر از حالت مطالعه در سطح پروژه است. برنامه جمع آوری داده برای ارزیابی در سطح پروژه باید بر اساس 

تغییرات پیش بینی شده مقطع روسازی موردنظر طراحی شود.

اندازه گیری در  یا 6  اندازه گیری در مایل  تراکم می تواند در حدود 10  این  بزرگراهی،  برای روسازی های 
کیلومتر باشد. زمان بندی جمع آوری داده ها باید هماهنگ با فرآیند طراحی باشد تا اطالعات کافی برای طراحی 
بر  باید مشخص شوند.  تغییر شکل  داده های  زمان بندی  و  تراکم  دو عامل  در سطح شبکه، هر  باشد.  فراهم 
اساس آنالیز داده های چندین ساله FWD، یک بازه اندازه گیری شامل سه اندازه گیری در مایل )به طور تقریبی 
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2 اندازه گیری در کیلومتر( توصیه شده است. )Hossain، 1999( یک فرکانس اندازه گیری شامل کنترل یک بار 
در طی سه سال برای ارزیابی سازه ای در سطح شبکه توصیه شده است.

1-34 اندازه گیری های مرحله ای

 اگر اداره های راه بخواهند که تغییرات شکل روسازی را در سطح شبکه در نظر بگیرند، برای نمونه به عنوان 
مانند  انجام دهند  را  کار  این  اندازه گیری های مرحله ای می توانند  از  استفاده  با  پروژه،  انتخاب  روند  از  بخشی 
آنچه انگلستان در دهه 80 میالدی در جاده هایش انجام گرفت. در ابتدا کل شبکه راه ها را در زمینه پروفیل و 
سرویس دهی اندازه گیری و به بخش های خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف تقسیم کردند. هر 
روسازی که در رتبه ای پایین تر از حالت »خوب« قرار گرفت را ازنظر خرابی ها بررسی کردند و سایر قسمت ها 
قابل قبول بوده تا اینکه در طول زمان و در اندازه گیری های بعدی بررسی شوند. روسازی های با وضعیت پایین تر 
انتخاب  ارزیابی تغییر شکل  )ناهمواری و خرابی( به عنوان برگزیده برای  از »خوب« در بررسی سرویس دهی 
می شدند. با این روش، میزان اندازه گیری تغییر شکل به شدت کاسته شده و به کمتر از 20 تا 25 درصد شبکه 
محدود شده است. تغییر شکل ها با استفاده از تیر متحرک Benkelman که با سرعتی نزدیک به سرعت راه 
رفتن در هر دو مسیر چرخ حرکت می کند و فاصله اندازه گیری برابر 10 تا 15 متر دارد؛ برای نمونه: اگر یک 
سطح هموار با طبقه بندی »خیلی خوب« دارای برخی خرابی ها باشد، تغییر شکل های روسازی در این قسمت ها 
نیز اندازه گیری می شود. به نظر می رسد که ترکیب مدیریت روسازی در سطح شبکه و پروژه کنار گذاشته شده 

و اداره بزرگراه های انگلستان در حال راه اندازی سامانه مدیریت روسازی در سطح شبکه است.

1-35 ارزیابی وضعیت خرابی سطح روسازی
انتخاب  برای  می توان  و  هستند  روسازی  وضعیت  تعریف  در  مهم  بسیار  بخشی  روسازی  »خرابی های   
با  از اجزای مرتبط  ایمنی  ناهمواری و  تغییر شکل،  اگرچه  از آن ها استفاده کرد.  روش های نگهداری مناسب 
ارزیابی خرابی های رویه  فرآیند  به عنوان  برداشت وضعیت  تاریخی عنوان  به صورت  وضعیت روسازی هستند، 
شناخته شده است. ارزیابی خرابی ها به طور عمومی سه عامل اصلی شامل نوع، شدت و محدوده خرابی را در 
ازجمله  راه  اداره های  از  بسیاری  آیین نامه های  در  آن ها  شرح  و  خرابی ها  انواع  درباره  نمونه هایی  برمی گیرند. 

)FHWA، 2003b( ».شیوه نامه شناسایی خرابی های عملکردی درازمدت روسازی ارائه شده است
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1-35-1 انواع خرابی ها
یک استاندارد ملی خیلی کامل توسط SHRP برای ارزیابی خرابی های روسازی برای برنامه عملکرد درازمدت 
روسازی صورت گرفته شد. )Miller، 2003( انواع خرابی های شناسایی شده در این آیین نامه در جدول )12-1( 
نشان داده شده است. این آیین نامه توضیحات کامل، تصاویر و روش های اندازه گیری برای انواع خرابی ها برای 
انواع خرابی های روسازی  شدت های مختلف دارد. باوجوداینکه این استاندارد، مطالب مناسبی برای شناسایی 
فراهم کرده است، این استاندارد یک شیوه نامه تحقیقاتی بوده و برای کارهای اجرایی مناسب نیست. شکل )1-

Flintsch، 2009( )10( درصد دپارتمان های حمل ونقل که داده های گوناگون خرابی های روسازی را برداشت 
می کنند، خالصه کرده است. اطالعات دقیق تر درباره خرابی ها و تعاریف این خرابی ها که توسط هرکدام از این 
اداره ها مورد استفاده قرار می گیرد باید به طور مستقیم از این اداره ها یا شرکت های مورد قراردادشان دریافت کرد.
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)Miller، 2003( .تعریف شده اند SHRP جدول شماره 1-12: انواع خرابی ها که در شیوه نامه

سطوح بتن آسفالتی سطوح بتنی درزدار سطوح بتن مسلح پیوسته

1- ترک خوردگی خستگی
2- ترک خوردگی بلوکی

3- ترک خوردگی لبه
4- ترک طولی

5- ترک انعکاسی درز
6- ترک عرضی
ب( وصله کاری

7- خرابی وصله
8- گودال ها

ج( تغییرات سطح
9- شیارشدگی

10- پریدگی
د( خرابی سطح
11- قیر زدگی

12- ساییدگی سنگ دانه ها
13- لکه گیری

د( خرابی های گوناگون
14- افتادگی خط تا شانه

15- نشت و پمپاژ آب

1- شکستگی گوشه
)D 2- ترک دوام )ترک

3- ترک طولی
4- ترک عرضی
ب( ضعف درزها

5- خرابی پرکننده درز
الف- خرابی پرکننده درز عرضی

ب- خرابی پرکننده درز طولی
6- پریدگی درز طولی

7- پریدگی درز عرضی
ج( خرابی های سطح

Map Crack -8 
9- پوسته شدگی

10- ساییدگی سنگ دانه ها
11-پریدگی

د( خرابی های گوناگون
12- ترکیدگی

13- شکستگی درز عرضی
14- افتادگی خط تا شانه

15- جداشدگی خط تا شانه
16-وصله/ خرابی وصله

17- نشت و پمپاژ آب

)D 1- ترک دوام )ترک
 2- ترک طولی
3- ترک عرضی
د( خرابی سطح

Map crack -4
5- پوسته شدگی

5- ساییدگی سنگ دانه ها
6- پریدگی

ج( خرابی های گوناگون
7- ترکیدگی

8- خرابی درزهای اجرایی عرضی
9- افتادگی خط تا شانه

10- جداشدگی خط تا شانه
11- وصله/خرابی وصله
12- پریدگی درز طولی
13- نشت و پمپاژ آب

14- خرابی پرکننده درز طولی
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 )Flintsch، 2009( .شکل شماره 1-10: انواع خرابی ها که توسط اداره های راه گوناگون اندازه گیری می شوند

Paver 1-35-2 برداشت خرابی ها با استفاده از
 Paver، سامانه ای است که در اواخر 1970 میالدی راه اندازی شد و بارها به هنگام شده و اصالحات زیادی 
هستند.  بی مانند   Paver سامانه  در  استفاده  مورد  وضعیت  برداشت  روش های  است.  گرفته  صورت  آن  روی 
خرابی ها به صورت خاصی ترکیب شده تا رتبه بندی وضعیت روسازی PCR حاصل شود. در حال حاضر سامانه 

Paver نسخه 6/5 توسط ارتش مهندسی آمریکا1 و انجمن کارهای عمومی آمریکا2 پشتیبانی می شود.

FHWA 1-35-3 پروتکل جمع آوری خرابی های شبکه
صورتی  به  خرابی ها  برای  پروتکل  داشتن  به  نیاز  که  رسید  نتیجه  این  به   FHWA  ،1996 سال  در   
انجام داد. با همکاری مرکز تحقیق و توسعه تگزاس   هماهنگ و ساده است و سرمایه گذاری روی پروژه ای 

)TRDF، 1997( برای رسیدن به یکنواختی، پروتکل های جدید و اصالح شده ای بر اساس فناوری موجود شکل 
گرفتند.

برای جمع آوری مؤثر   LTPP فناوری عملکرد درازمدت روسازی پروژه، گسترده کردن  این  اولیه  نوآوری   
داده های PMS در سطح شبکه است. بر اساس نتایج این تحقیق، جمع آوری داده ها باید از دقت و جزئیات کافی 

1. U.S. Army Corp of Engineers
2. American Public Works Association
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بهره  مند باشد تا امکان تصمیم گیری در سطح شبکه در سامانه مدیریت روسازی فراهم باشد؛ همچنین، داده ها باید 
با هزینه پایین و سرعت باال جمع آوری شوند. پروتکل ارائه شده، یک حد نهایی استاندارد برای توسعه و پیشرفت در 

فناوری تجهیزات اندازه گیری خودکار خرابی مشخص کرده است.

 سه پروتکل اصلی جدا شامل پروتکل برای حالت های خودکار بررسی وضعیت روسازی شامل ناهمواری، 
شیارشدگی و گسلش توسعه یافتند. سه پروتکل نیز در زمینه ترک ها برای جمع آوری داده ها به صورت خودکار نیز 
آماده شدند که شامل الیه های آسفالتی روسازی، بتن مسلح پیوسته و روسازی بتنی درزدار است. اطالعات خرابی 
که توسط روش های دستی و خودکار جمع آوری می شود، در پروتکل نوع روسازی شبیه هستند. هر پروتکل شامل 

پنج بخش است که شامل خصوصیات کل پروتکل بوده و در جدول )1-13( نشان داده شده است.

جدول شماره 1-13: خصوصیات بخش های مختلف پروتکل ها

قابل استفاده در سامانه شبکه بزرگراه های سرتاسری •
برداشت اطالعات در سطح شبکه • هدف •

بایسته ها برای دستگاه ها و تجهیزات در نظر گرفته نمی شوند؛ •
به صورت خالصه نوع خرابی های برداشت شده را معرفی می کند. • محدوده •

نوع خرابی هایی که باید اندازه گیری شوند را مشخص می کند. • اندازه گیری •

میزان شدت خرابی مشخص می شود؛ •
مشخص می کند که داده چگونه ذخیره شده است؛ •
طول مقطع جمع آوری داده 0/15 تا 1 کیلومتر باشد. استفاده از یک طول مقطع ممتد توصیه می شود. •

ثبت و تجمیع داده ها •

آموزش اپراتور توصیه شده است؛ •
ارزیابی روزانه تجهیزات توصیه شده است؛ •
ارزیابی منظم و متناوب تجهیزات توصیه می شود. •

تضمین کیفیت •

)TRDF، 1997(

1-35-3-1 پروتکل ناهمواری
استانداردسازی های  برای  اساسی  روشی  به صورت  و  شده  ناهمواری  استاندارد  پروتکل  به  زیادی  توجه 
بزرگراهی اداره های راه درآمده است. پس از بررسی گزینه های موجود، شاخص ناهمواری بین المللی IRI توصیه 

)Sayers، 1995( .شده است
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1-35-3-2 شیارشدگی
داده  نشان   )11-1( در شکل  که  در سطح شبکه، همان طور  به صورت خودکار  اطالعات  برداشت  برای   
شده است، اندازه گیری شیارشدگی در سه نقطه توصیه شده است. این یک نشانه ثابت از خرابی شیارشدگی در 
داده های جمع آوری شده می دهد و هم بستگی زیادی با داده های پیچیده شیارشدگی که با برداشت پنج نقطه، 

هفت نقطه یا 9 نقطه محاسبه می شوند را نشان می دهد.

1-35-3-3 گسلش
 اندازه گیری گسلش در مقایسه با دیگر خرابی های بسیار ساده بوده و مرتبط به اندازه گیری های صورت گرفته 
)FHWA، 2003( »روش های خودکار برای گسلش  اندازه گیری گسلش جورجیا است.  از دستگاه  با استفاده 
توسط شرکت های گوناگونی مانند Surface Dynamics و International Cybernetics در بازار هستند.« 

)Olenoski، 1995؛ SDI، 1990( گسلش با استفاده از شدت آن بیان می شود.

)TRDF، 1997( شکل شماره 1-11: اندازه گیری نقطه ای شیارشدگی

1-35-4 اندازه گیری ترک خوردگی
ترک خوردگی  درباره   )TRDF، 1997( است  داده شده  پروتکل ها  در  که  تفکراتی  از خالقانه ترین  یکی   
است. به  طور معمول، برداشت اطالعات از پشت شیشه خودرو یا قدم زدن برای اندازه گیری خرابی ها در سطح 
شبکه مورد استفاده قرار می گرفتند. سایر روش ها شامل نمونه های گرفته شده توسط Paver است. به  روشنی 
به طور عمومی در مسیر چرخ ها مشاهده می شود و مسیر چرخ های خارجی  بارگذاری  با  ترک خوردگی همراه 

نشانگر مناسب تری از ترک خوردگی های همراه بار در مقایسه با مسیر چرخ های داخلی است.
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ترک های  عرضی،  ترک های  محیطی:  است:  شده  محدود  نوع  سه  به   )1997 )همان،  ترک خوردگی   
بارگذاری: مانند ترک های خستگی و ترک های مسیر چرخ و متفرقه: شامل ترک های طولی و ترک های بلوکی 
که در مسیر چرخ نیستند و همچنین ترک های قطری و اتفاقی. تمامی این ها نیاز مند نگهداری و تعمیراتی از 

نوع مشابه هستند.

1-35-5 رتبه بندی خرابی های روسازی در دپارتمان های حمل ونقل آمریکا
 در سال 2009 میالدی، تحقیقی در ایالت تگزاس آمریکا )Papagiannakis، 2009( درباره فنون برداشت 
دپارتمان  نکردند. 28  تحقیق شرکت  این  در  ایالت ها  از  برخی  است؛ هرچند  گرفته  معمول صورت   اطالعات 
حمل ونقل ایالتی و همچنین بخشداری کلمبیا اعالم کردند که از روش رتبه دهی با استفاده از بازدید چشمی برای 
جمع آوری داده استفاده می کنند، هشت ایالت از روش های خودکار و نیمه خودکار استفاده کرده )آالباما، آیووا، 
لوئیزیانا، مین، اکالهاما، کارولینای جنوبی و ویرجینیا(، هفت ایالت از رتبه دهی با بازبینی تصاویر و فیلم های 
گرفته شده از روسازی استفاده می کنند )ایالت های کنتیکت، ایلینوی، میشیگان، میزوری، نبراسکا، پنسیلوانیا و 
روسازی  رتبه بندی  اساس  و  پایه  به عنوان   IRI بین المللی  ناهمواری  از شاخص  آرکانزاس  ایالت  تنها  تنسی(. 

استفاده می کند. تعاریف زیر در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند:

عمیق،  شیارشدگی  کم عمق،  شیارشدگی  نمونه:  )برای  روسازی  وضعیت  و  خرابی  انواع  خرابی:  نوع 

ترک خوردگی طولی، ترک خوردگی عرضی، ترک خوردگی پوست سوسماری، سواری و...(؛

گستره خرابی: میزان خرابی موجود بر روسازی رتبه دهی می شود )برای نمونه: درباره خرابی پوست سوسماری، 

دپارتمان حمل ونقل تگزاس از درصد مسیر چرخ در مقطع های نیم مایلی تا میزان قابل اندازه گیری از این نوع 
خرابی را در نظر می گیرد(؛

شدت خرابی: درجه خرابی )برای نمونه: خرابی شیارشدگی را می توان در 50 درصد از مسیر چرخ اندازه گیری 

کرد اما شدت با استفاده از عمق رد چرخ اندازه گیری می شود(؛

خرابی: برای دپارتمان حمل ونقل تگزاس، خرابی یعنی ترک خوردگی و شیارشدگی و شامل کیفیت سواری 

نمی شود. امتیازدهی خرابی برای هر نوع از خرابی ها ترکیب شده تا امتیاز خرابی مشخص شود. این وضعیت در 
ایالت های دیگر می تواند متفاوت باشد؛

وضعیت: برای دپارتمان حمل ونقل تگزاس، وضعیت روسازی از ترکیب امتیاز خرابی و سواری به دست می آید.
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 دپارتمان حمل ونقل تگزاس از وسعت و نوع خرابی استفاده می کند. سطح خرابی تنها برای عمق شیارشدگی 
استفاده  از گستره و شدت خرابی ها  اعالم کردند که  ایالت  قرار می گیرد. 29  استفاده  و کیفیت سواری مورد 
می کنند و هفت ایالت اعالم کردند که از گستره و نوع خرابی استفاده می کنند )کالیفرنیا، ایلینوی، آیووا، اورگن، 
پنسیلوانیا، داکوتای جنوبی و ویسکانسین(. از سیزده ایالت باقی مانده و بخشداری کلمبیا، مشخص نشد که از 

چه خصوصیاتی استفاده می شود.

1-35-6 مقیاس رتبه بندی و سطوح قابل قبول
 دپارتمان حمل ونقل تگزاس از یک مقیاس پنج سطحی رتبه بندی وضعیت، خرابی و سواری گزارش داده 
که شامل خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف است. این طبقه بندی ها می توانند بر مبنای مقیاس 
صفر تا پنج شاخص سرویس دهی فعلی باشند که در آزمایش جاده ای آشتو تعریف شده است. جالب توجه است که 
یازده ایالت دیگر از مقیاس پنج سطحی، هفت ایالت از مقیاس چهارسطحی و هشت ایالت از شاخص سه سطحی 
استفاده کردند. 10 ایالت و بخشداری کلمبیا نیز از مقیاس های دیگری استفاده کردند و درباره سیزده ایالت دیگر 

اطالعاتی به دست نیامد.

ایالت را نشان می دهد.   جدول )1-14(، سطوح قابل قبول خرابی را در یک مقیاس صدتایی برای یازده 
شایان ذکر است سطح قابل قبول از مقدار حداقل 40 در ایالت نیوهمپشایر تا مقدار بیشینه 75/1 در ایالت اورگن 
تغییر دارد. متأسفانه این تفاوت ها، مقایسه نتایج در میان این پنجاه ایالت را بسیار دشوار می کند؛ همچنین نیاز 
 )Carey، 1962( .به بررسی دوباره رتبه بندی سطح سرویس یا شاخص سرویس دهی موجود را نشان می دهد

چنین مقیاسی موجب ناسازگاری و غیریکنواختی می شود.

)Papagiannakis، 2009( جدول شماره 1-14: سطوح قابل قبول خرابی صدنقطه ای

طبقه بندی قابل قبول نام ایالت/استان

100-75 محدوده عالی جورجیا

80-60 محدوده خوب و 100-80 محدوده عالی آیووا

100-63 محدوده خوب مونتانا

89-70 محدوده خوب و 100-90 محدوده خیلی خوب نبراسکا

100-40 محدوده قابل قبول نیوهمپشایر
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طبقه بندی قابل قبول نام ایالت/استان

مقدار بیش از 80 خوب است. کارولینای شمالی

90-75 محدوده خوب و 100-90 محدوده خیلی خوب اوهایو

100-40 محدوده قابل قبول ورمونت

89-70 محدوده خوب و بیش از این مقدار عالی است. ویرجینیا

100-50 محدوده خوب واشنگتن

 جدول )1-15( سطوح قابل قبول در یک مقیاس پنج نقطه ای برای 10 اداره راه را نشان می دهد. برخی از 
اداره های ایالتی در هر دو جدول بیان شده اند و از هر دو مقیاس پنج نقطه ای و صدنقطه ای استفاده می کنند. 
دوباره مشاهده شد که غیریکنواختی کوچکی در سطوح مورد استفاده وجود دارد. این مقیاس ها قابل تشخیص 
و قابل لمس برای همه مردم نیستند؛ عالوه بر این، برای قانون گذاران نیز تشخیص این تفاوت ها مشکل است. 
پذیرش شاخص سرویس دهی موجود PSI می تواند این مشکل را برطرف کند و این روش را به آنچه در دهه 

60 و 70 میالدی پس از آزمایش جاده آشتو وجود داشت، برگرداند.

)Papagiannakis، 2009(جدول شماره 1-15: سطوح قابلیت قبول در یک مقیاس پنج نقطه ای

طبقه بندی قابل قبول نام ایالت/استان

یک برای عالی و دو برای خوب کالیفرنیا

4-3 برای خوب و 5-4 برای خیلی خوب دلور

5-3 برای خوب آیداهو

5-3/5 برای خوب کنتاکی

2/5-1/0 برای خوب میشیگان

بیش از 3 برای خوب در بزرگراه بین ایالتی نیومکزیکو

2/9-2 برای خوب و 1/9-1 برای خیلی خوب اورگن

4-4-3 برای خوب و 5-4/1 برای خیلی خوب کارولینای جنوبی

4-3/5 برای خوب و 5-4 برای خیلی خوب تنسی

4 برای خوب و 5 برای عالی ویرجینیای غربی
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1-35-7 فرم های برداشت اطالعات خرابی به صورت غیر خودکار
 در برخی موارد که امکان برداشت اطالعات خرابی با استفاده از دستگاه های خودکار وجود ندارد، برداشت 
اطالعات خرابی به صورت چشمی توسط کارکنان اداره ها به طورمعمول از پشت شیشه خودرو صورت می گیرد؛ 
ازاین رو، فرم های خاصی برای ثبت اطالعات خرابی وجود دارد. قالب کلی این فرم ها در کشورهای گوناگون 
جهان به طور تقریبی یکسان بوده و به طور عمومی شامل اطالعات عمومی مانند اطالعات ارزیابی کننده، تاریخ و 
ساعت، نوع خرابی، شدت آن و موقعیت خرابی است. تعدادی از این فرم های در قسمت پیوست ارائه شده است.

1-35-8 کاربرد اطالعات خرابی
 خرابی های روسازی را می توان به عنوان پیشرو )شاخصی پیشتاز( برای سرویس دهی )همواری( و عملکرد 
موردنیاز  بازسازی  یا  نگهداری  زمان بندی  و  و محدوده  نوع  از  کلیدی  نظر گرفت؛ همچنین یک شاخص  در 
است؛ به عبارت دیگر، جواب پرسش »چی، کی و کجا« موردنیاز بوده که شامل بودجه بندی ساالنه و درازمدت و 

برنامه ریزی درباره تصمیم گیری است.

1-36 ارزیابی ایمنی روسازی
 در دهه های گذشته، رشد چشمگیر و آگاهی بسیاری درباره اهمیت ایمنی جاده ها به عنوان سالمت عمومی 
به وجود آمده است. پیش از سال 1994 میالدی، قوانین فدرال درباره مقاومت لغزشی به عنوان بخشی از تأمین 
ایمنی، همواری راه ها و به ویژه به عنوان کاهشی جلوگیری کننده در تصادف های روسازی خیس وضع  شده بودند اما 
راهنمایی کمی درباره چگونگی به دست آوردن مقاومت لغزشی کافی ارائه نشده است. با در نظر گرفتن خصوصیات 
برای مطالعات عملکردی درازمدت روسازی   )SHRP( بزرگراهی  راهبردی  برنامه تحقیقاتی  سطح روسازی در 
)LTPP(، افزایشی در تحقیقات صورت گرفته در زمینه نقش و اهمیت بافت سطح روسازی به عنوان وسیله ای برای 
 )PIARC )PIARC، 1995 افزایش مقاومت لغزشی و کاهش تصادفات صورت گرفت. کارهایی که با عنوان
صورت گرفت، باعث توسعه شاخص اصطکاک بین المللی )IFI( در سال 1995 شد و در پی آن، به توسعه قالبی 
برای سامانه مدیریت اصطکاک در سال 2009 انجامید )NCHRP، 2009(. این پارامترهای کلیدی ایمنی روسازی 

را با تمرکز بر بافت سطحی روسازی و ابزارهای اندازه گیری توضیح می دهد.

سطح،  خصوصیات  روسازی،  اصطکاک  سازوکار  زمینه  در  شاغالن  و  طراحان  برای  خوبی  بسیار  منابع   
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خصوصیات مصالح )مهندسی دانه بندی(، اندازه گیری، طراحی و مشخصات FHWA1، کنفرانس ها و مجله های 
TRB2، شیوه نامه های آشتو3 و شیوه نامه های بین المللی )در کانادا، انگلستان، استرالیا و...( وجود دارد.4

1-36-1 اجزای اصلی ایمنی
 مطالعات ایمنی شامل مطالعه برخورد سه گانه خصوصیات راه، رفتار راننده و خصوصیات وسیله نقلیه است. 
را  راه است  با  به طور مستقیم مرتبط  بیشتر تصادف خودرو که  Titus-Glover در سال 1999، عوامل  آقای 

به صورت جدول )1-16( ارائه کرد.

1-36-2 ارزیابی مقاومت لغزشی
 مقاومت لغزشی، فرآیندی پیچیده بین تایر و سطح روسازی است و به طور مستقیم مرتبط به بافت سطح 
روسازی بوده که به صورت بافت مگا5 )اختالالت در مقیاس بزرگ که موجب ناهمواری روسازی می شود(، بافت 

درشت و میکرو بوده و در شکل )1-12( نشان داده شده است.

)after Titus-Glover، 1999(.جدول شماره 1-16: عوامل ویژه راه که به تصادفات می انجامد

توضیحات عوامل مؤثر بر تصادفات

عرض روسازی، مسیر، قوس ها، شیب عرضی، زمین، نقاط دسترسی شامل تقاطع ها طراحی بزرگراه

بافت ریز، بافت درشت، بافت بسیار بزرگ، )ناهمواری(، اصطکاک جانبی و نیروی 
عرضی، خصوصیات مصالح، شیارشدگی و دما خصوصیات راه

احجام، سرعت، شلوغی، درصد کامیون ها، نواحی ساخت وساز یا کار ترافیک 

سرعت لغزش، ترمزگیری، مانورهای رانندگی )حرکات گردشی و سبقت( پارامترهای عملکردی خودرو

اثر تایر چرخ، عاج تایر و شرایط آن، ترکیب الستیک، سختی، تورم فشار و بار خصوصیات تایر 

دما، آب وهوا، باد، آب )شکل بارش و تراکم آن(، آالینده ها )برف، یخ، مصالح ضد لغزش، 
گل و روغن(، عوامل حواس پرتی ظاهری مانند درخشش، شرایط رانندگی در شب و... محیط

1. Federal Highway Administration
2. Transportation Research Board
3. American Association of State Highway and Transportation Officials

 AASHTO، 1976؛ PIARC، 1995؛ NCHRP، 2009:4. اطالعات بسیاری در این منابع وجود دارد
5. Mega
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1-36-3 مفاهیم اولیه مقاومت لغزشی و اهمیت بافت روسازی 
در  چسبندگی  آمدن  به وجود  باعث  که  ریز  مقیاس  در  دانه بندی  ناهمواری  از:  است  عبارت  ریز  بافت   
سرعت های پایین می شود. در روسازی های بتن آسفالتی، بافت ریز توسط سطح دانه بندی و در روسازی بتنی 
از خصوصیات  تابعی  به صورت عمده،  فراهم می شود.  ریز در مالت  دانه بندی  توسط   ،)PCC( پرتلند  سیمانی 
تایر  زیر  دانه ها  ساییدگی  از  دوام  و  سختی  قدرت،  )تمیزی،  آن  کانی شناسی  و خصوصیات  دانه بندی  شکلی 
جلوگیری می کند( و به ویژه در کاهش مقاومت لغزشی وقتی سطح خیس است، نقش قابل مالحظه ای دارد. خط 
تقسیم بین بافت ریزودرشت به طور عمومی مقدار 0/5 میلی متر است. بافت درشت مقیاس بزرگ تری نسبت به 
بافت ریز داشته و 90 درصد اصطکاک در سرعت های باالتر از 90 کیلومتر بر ساعت را فراهم می کند. شکل 
)1-12( سطوح مختلف بافت روسازی را نشان می دهد. بافت درشت قابل اندازه گیری بوده و همان طور که در 
شکل )1-13( نشان داده شده است، تابعی از خواص مخلوط، روش تراکم و دانه بندی در روسازی بتن آسفالتی 
یا بافت آن در روسازی بتن سیمانی پرتلند PCC است. بافت سطحی در روسازی بتنی بخشی از رویه طراحی 

بوده و باید با دقت انتخاب شود؛ در هر دو نوع روسازی، سنگ نگاری دانه بندی و مهندسی آن مهم است.

 )Hall، 2007( شکل شماره 1-12: سطوح مختلف بافت روسازی
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شکل شماره 1-13: بافت ریز در برابر درشت برای روسازی بتن آسفالتی )شکل باال( و روسازی بتن سیمانی 
)Hall، 2007( )پرتلند )شکل پایین

و کاهش  آب  اسپری شدن  و  پاشیده شدن  باعث کاهش  بافت درشت  اصطکاک،  فراهم کردن  کنار  در 
تشعشع نور چراغ ماشین ها می شود و همه این ها به افزایش دید و ایمنی رانندگی می انجامد. هرچند افزایش 
بافت درشت باعث افزایش سطح سروصدا، ساییدگی تایر و مصرف سوخت به ویژه در روسازی بتنی می شود. 

)Hoerner، 2002(

به دلیل خطر طرح دعاوی علیه وزارت ها و اداره های راه ایالتی، هیچ کدام از ایالت ها/استان های آمریکا و 
کانادا اقدام به وضع حداقل مقاومت لغزشی الزم برای راه ها نکرده اند اما بسیاری از آن ها راهنمایی هایی ارائه 
کرده اند.« )TAC، 1997( »رهنمودهای ارائه شده عدد لغزش در محدوده 30 تا 40 برای بزرگراه های اصلی 
)بزرگراه های درون ایالتی و سایر بزرگراه ها با سرعت طراحی بیش از 65 کیلومتر بر ساعت یا 40 مایل بر ساعت( 
بوده درحالی که اعداد لغزش پایین تر برای راه های با سرعت پایین و ترافیک حجم پایین )ترافیک روزانه کمتر از 

)ACPA، 2000( .قابل قبول است )3000
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بافت سطحی می تواند و باید جزئی از رویه طراحی در سطح پروژه باشد و فناوری های بسیاری در این زمینه 
تاکنون شکل گرفته اند.« )Haas، 1994( برای روسازی های بتن سیمانی، بافت درشت توسط شیارهای عرضی 
)با مصالح با کیفیت باال(، شیارهای اریب و تراش های لوزی شکل )عرضی یا طولی( خواهد بود. بافت های ریز در 
روسازی آسفالتی را می توان با استفاده از عملیات بر روی سطح )چیپ سیل(، مخلوط های با بافت باز اصطکاکی، 

مخلوط های با دانه بندی باز )SMA, Nova Chip( یا شیاردار شدن مهیا کرد.

1-36-4 روش های اندازه گیری و گزارش مقاومت لغزشی
قفل شونده چرخ  از  استفاده  با  عمومی  به طور  لغزشی  مقاومت   ،ASTME274 اساس  بر   ،1994 سال   از 

 اندازه گیری می شود. این روش به صورت گسترده در آمریکا و کانادا مورد استفاده قرار می گیرد.

در سال 1992، شانزده کشور در آزمایش بین المللی اصطکاک زیر حمایت مؤسسه PIARC شرکت کردند. 
است.  دیگر  متفاوت  آزمایش  دستگاه های  از  آزمایش  نتایج  کردن  یکنواخت  و  مقایسه  آزمایش  این  از  هدف 
خروجی آزمایش توسعه شاخص بین المللی اصطکاک است که شبیه به شاخص ناهمواری بین المللی IRI است 
که نتایج را از دستگاه های متفاوت به یک شاخص عمومی تبدیل می کند. این شاخص به طور مستقیم اصطکاک 

سطحی را به بافت درشت روسازی مرتبط می کند.

اندازه گیری داده های اصطکاک و بافت درشت بوده و شامل  نیاز مند   )IFI( شاخص اصطکاک بین المللی
دو قسمت است: عدد اصطکاک )F60( و عدد سرعت )Sp( است و به صورت IFI )F60’ Sp( گزارش شده و 

:)PIARC، 1995( به صورت زیر محاسبه می شود

( ) ( ) ( )60-S/SpF S = F 60  * e

S مقدار تعدیل شده اصطکاک برای سرعت لغزشی :)F)S

F)60(: مقدار اصطکاک اندازه گیری شده در سرعت لغزشی 60 کیلومتر بر ساعت

Sp: عدد سرعت، کیلومتر بر ساعت

S: سرعت اندازه گیری شده، کیلومتر بر ساعت

mm ،)عمق متوسط پروفیل )بافت درشت :MPD

رابطه بین عدد اصطکاک، 60(، Sp(F و سرعت لغزش به صورت گرافیکی در شکل )1-14( نشان داده شده 
است.
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)IFI )PIARC، 1995 شکل شماره 1-14: نمونه

به صورت تاریخی، داده های بافت درشت با استفاده از فن حجمی اندازه گیری می شدند. روش اولیه شامل 
پخش کردن حجم مشخصی از مصالح )ماسه، ریزه های شیشه یا گریس( روی روسازی و اندازه گیری مساحت 

پوشانده شده است. تقسیم کردن حجم به مساحت مقدار ارتفاع بافت Macro )MTD( را به دست می آورد.

 MTD به ایجاد امکان برای اندازه گیری سطح اصطکاک در سطح شبکه انجامیده و دو پارامتر IFI توسعه
و متوسط عمق پروفیل MPD در شکل )1-15( نشان داده شده است. اصطکاک و سرعت لغزشی را می توان 

با استفاده از دستگاه هایی که نیاز به توقف و شروع ندارند اندازه گیری شوند.
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)MPD( )PIARC، 1995( شکل شماره 1-15: محاسبه میانگین عمق پروفیل

1-36-5 مدیریت اصطکاک در سامانه مدیریت روسازی
با توسعه ابزار اندازه گیری اصطکاک سرعت باال، اداره ها می توانند اندازه گیری اصطکاک را به عنوان بخشی 
از مدیریت روسازی سطح شبکه در نظر بگیرند؛ بااین همه، اداره هایی وجود دارند که تمایلی به در نظر گرفتن 
اصطکاک برای کنترل در سطح شبکه و پروژه نبوده است؛ زیرا امکان به وجود آمدن مسئولیت قضایی وجود 
خواهد داشت؛ زیرا اگر مشخص باشد که مقطعی دارای مقاومت اصطکاکی کمی بوده و مرگ ومیر در بازه زمانی 
که داده جمع آوری شده و عملیات بازسازی صورت گیرد، رخ دهد؛ عالوه بر این، تغییر سریع در مقاومت لغزشی 
که درنتیجه تغییر شرایط آب وهوا و فصل رخ می دهد، ممکن است مدیریت اصطکاک در سطح شبکه را برای 
مدیران روسازی دشوار سازد. مدیریت اصطکاک، مشابه با مدیریت روسازی، روشی سامان مند برای اندازه گیری 
یا کنترل اصطکاک و نرخ تصادفات است. در )NCHRP، 2009( شش جزء از مدیریت اصطکاک به صورت زیر 

شناسایی شده اند:

تعریف شبکه. 1

جمع آوری داده در سطح شبکه. 2

تحلیل داده در سطح شبکه. 3

کنترل کافی اصطکاک و تصادفات. 4

بررسی دقیق سایت. 5
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انتخاب و اولویت بندی کوتاه مدت و درازمدت عملیات بازسازی. 6

عالوه بر این، دو سطح آستانه مدیریت اصطکاک )مشابه سطوح شبکه و پروژه برای PMS( به صورت زیر 
شناسایی شده اند. روشی برای تعریف این سطوح در شکل )1-16( نشان داده شده که ممکن است شامل یک 

سایت، بخش یا اداره مشخصی باشد.

سطح تحقیق: درخواست برای بررسی دقیق محل برای تعیین نیاز برای عملیات بازسازی. این عملیات  •
می تواند شامل برپا کردن تابلوهای هشداردهنده، شناسایی مقاطع برای آزمایش های بیشتر، آنالیز بیشتر 
اصطکاک یا داده های تصادفات و به کارگیری بازسازی های کوتاه مدت )مانند به کار  بردن چیپ سیل 

Chip seal(؛

سطح اقدام: جایی که به دلیل نرخ بیش ازحد تصادفات یا اصطکاک، عملیات بازسازی فوری موردنیاز  •
برنامه  یک  و  هشداردهنده  تابلوهای  کردن  برپا  فوری،  بازسازی  عملیات  شامل  اقدامات  این  است. 

نگهداری، احیا و بازسازی است.

 Hall،( شکل شماره 1-16: برقراری سطوح آستانه برای تحقیق و بررسی و ترکیب سطوح مدیریت اصطکاک
)2007

WIM1 1-37 سامانه توزین در حرکت
وسایل  حجم  طبقه کننده  سامانه های  توسط  جمع آوری شده  اطالعات  پایه  بر  حرکت  در  توزین  فناوری 

1. Weight In Motion
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نقلیه AVC1 با فراهم سازی مقدار بار هر محور در حال عبور از روی سامانه کار می کند. این سامانه از ترکیب 
حلقه های القایی برای آشکار سازی سرعت وسیله نقلیه و یک یا چند حسگر بار محوری تشکیل می شود. برای 
حس کردن بار محوری از فناوری های بسیاری ازجمله صفحات مجهز به بارسنج، صفحات مجهز به کرنش سنج، 

کابل های پیزوالکتریکی و فایبراپتیکی و حصیرهای خازنی استفاده شده است.

به دلیل قابلیت واکنش و برگشت سریع به وضعیت اولیه، امکان توزین جداگانه محورهای چندتایی نزدیک 
به هم در سرعت های حرکت در شاهراه هاست؛ بنابراین، نیروی قائم وارد در مسیر هر چرخ هنگام عبور محورها 
بار دینامیکی  بار استاتیکی،  از ویژگی های مهم این سامانه این است که به جای  اندازه گیری می شوند. یکی 

اندازه گیری می شود.

1-38 شاخص های ترکیبی کیفیت روسازی
معیارها یا شاخص های ترکیبی شامل ترکیبی از معیارهای منفرد ارزیابی کیفیت روسازی هستند. مشکل 
اصلی در این است که چگونه می توان معیارها و شاخص های منفرد را ترکیب کرد تا نشانگر کیفیت کلی هستند.

یک معیار یا شاخص ترکیبی از کیفیت کلی به صورت ابزار ارتباطی برای مدیران عالی رتبه، مقامات برگزیده 
و عموم مردم است. معیارهای منفرد، در سطح جدا، بخشی از تصمیم های مهندسی و فنی موردنیاز در سطح 

پروژه مدیریت روسازی است.

به صورت کلی، معیارهای اصلی منفرد شامل موارد زیر هستند:

سازه ای، به طور عمومی به عنوان تغییر شکل یا شاخص کفایت سازه ای •

وضعیت سطحی به  صورت های مختلف یا به صورت شاخص خرابی های سطحی •

شیارشدگی )تغییر شکل دائمی( �

ترک خوردگی )سازه ای و محیطی( �

ناهمواری )رتبه سرویس دهی فعلی، شاخص سرویس دهی فعلی و شاخص ناهمواری بین المللی( �

زیبایی شناسی �

ایمنی )به طور عمومی به وسیله اصطکاک اندازه گیری می شود( �

1. Automated vehicle counter
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یک  کردن  مشخص  برای  شروطی  اینکه  مگر  باشد؛  ترکیبی  شاخص  از  بخشی  نباید  ایمنی  از  معیاری 
مسئله ایمنی وجود داشته باشد که مخفی باشد. هرکدام از عوامل و معیار های پیش رو در تعیین کیفیت روسازی 
اهمیت داشته اما به صورت مساوی بر استفاده کنندگان و تصمیمات تأثیر ندارد. برخی از این شاخص ها به صورت 
و  بوده  فعلی  کیفیت  نشان دهنده  معیار ها  سایر  هستند.  آینده  عملکرد  به  مرتبط  و  بوده  راهنما  شاخص های 

مشخص می کنند که روسازی در حال حاضر چه وضعیتی دارد.

در میان شاخص های راهنما، تغییر شکل مهم ترین معیار عملیاتی مقاومت سازه ای است و شاخصی راهنما از 
خرابی های آینده روسازی و عملکرد آن است. ممکن است در حال حاضر به نظر برسد که روسازی یک قطعه از 
راه در شرایط خوب باشد اما اگر تغییر شکل ها در مقایسه با کالسه بندی جاده و ترافیک آن زیاد باشند، این امکان 
وجود دارد که روسازی با سرعت بیشتری در آینده خراب شود؛ درنتیجه، تأخیری بین تغییر شکل بیش ازحد و 
خرابی های زودهنگام روسازی، ناهمواری ها و از دست رفتن سرویس دهی وجود خواهد داشت. بر اساس محیط 
و ترافیک، تغییر شکل های زیاد و افزایش یابنده نیز ممکن است نیاز به تقویت و بهبود روسازی را برای حداقل 

کردن خرابی های آینده و شکست های زودهنگام را نشان دهند.

 به عبارت دیگر، خرابی سطح شاخصی از عقب افتادگی نیز است؛ اگر یک روسازی دچار خرابی شیارشدگی 
باشد یا ترک خوردگی داشته باشد، به احتمال زیاد نیاز به تعمیر برای کاهش خطرات ایمنی و کاهش نرخ رشد 

ترک خوردگی و شیارشدگی خواهد داشت.

1-38-1 نمونه هایی از شاخص های ترکیبی
 ناهمواری معیاری کلیدی است که کیفیت موجود روسازی را تعیین می کند و نشان می دهد که روسازی 
چگونه به جامعه استفاده کنندگان راه سواری می دهد. پراستفاده ترین شاخص های مورد استفاده که با ناهمواری 
 IRI2 شاخص ناهمواری بین المللی ،)PSI1 )Carey، 1962 آمیخته شده اند شامل شاخص سرویس دهی موجود

.)TAC، 2013( است RCI3 و شاخص راحتی و آسایش سواری ))ASTM، 2008

شاخص  می نمایند،  ادغام  را  خرابی ها  یا  روسازی  وضعیت  معیارهای  که  گوناگون  شاخص های  میان  در 
وضعیت روسازی PCI موجود می باشد که به عنوان بخشی از سامانه Paver )APWA، 1984( و شاخص خرابی 

)TAC، 1997( هستند که در کانادا به وجود آمدند SDI روسازی

1. Present Serviceability Index
2. International Roughness Index
3. Surface Distress Index
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عدد لغزش1 یا به عبارت دیگر اصطکاک، نیز نماینده ای مستقل از این است که چقدر روسازی به صورتی 
فوری  نگهداری  برای  نیاز  از  مستقیم  شاخصی  غیرقابل قبول  مقدار  یک  است.  سرویس دهی  حال  در  ایمن 
است. زیبایی شناسی یا آنکه روسازی چطور به نظر می رسد، بر ادراک استفاده کنندگان از کیفیت روسازی تأثیر 
می گذارد؛ برای نمونه: یک روسازی که به شدت ترک خوردگی دارد، ممکن است ازنظر سازه ای خوب به نظر 
برسد اما استفاده کنندگان راه ممکن است حس کنند که روسازی وضعیت بسیار بدتری از آنچه هست دارد؛ 

بااین  همه، مطالعات بسیار کمی درباره شاخص زیبایی شناسی راه ها صورت گرفته شده است.

1-38-2 ساختن شاخص های ترکیبی
 شاخص های ترکیبی می توانند در محدوده ای شامل گروهی از معیارها، مانند خرابی سطحی که به داشتن 
به صورت یک  یا چند شاخص  به ترکیب دو  تا   )APWA، 1984( PCI می انجامد  شاخص وضعیت روسازی 
شاخص واحد باشند، است. یک نوآوری اولیه که به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است، شاخص کیفیت 
روسازی PQI2 است )KARAN، 1983( که از ترکیب شاخص کفایت سازه ای SAI3، شاخص خرابی سطحی 
SDI4 و شاخص راحتی سواری RCI5 تشکیل شده است. عامل کلیدی در ساخت شاخص های ترکیبی یا مرکب 

فن ساختاری برای جذب ایده های حرفه ای بوده به صورتی که بیانگر تجربه و مدیریت است.

 اگرچه یک شاخص مرکب یا ترکیبی می تواند در سطوح راهبردی و شبکه بسیار مفید باشد، در سطح پروژه 
اطالعات خاصی ممکن است به دلیل تجمع و ساده سازی ها از بین روند؛ برای نمونه: خرابی منفرد شدیدی 
ممکن است به تعمیر و نگهداری فوری نیاز داشته باشد و ممکن است در شاخص ترکیبی قابل تشخیص نباشد. 
شرایط دیگری که نیاز به دقت و توجه زیاد دارد ترکیب یک شاخص راهنما مانند تغییر شکل با یک شاخص 

تأخیری مانند خرابی بدون در نظر گرفتن مقادیر و محدوده های آستانه در فرآیند ترکیب قرار گیرند.

 فرمول بندی PQI که توسط )KARAN، 1983( تشریح شده است، در تعدادی از ایالت ها و استان ها و 
اداره ها راه محلی مورد استفاده قرار گرفته است )Cowe Falls، 2015(. نمونه ای از این کاربرد ایالت مینه سوتا 

آمریکا بوده که در قسمت بعدی تشریح شده است.

1. Skid number
2. Pavement Quality Index
3. Structural Adequacy Index
4. Surface Distress Index
5. Riding Comfort Index
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1-38-3 نمونه ای از شاخص های ترکیبی در ایالت مینه سوتا
پایگاه  در  و  است   )Janisch، 2006( توسط  انجام گرفته  مطالعات  از خالصه  برگرفته شده  در  نمونه  این   
 An Overview of MnDOT’s Pavement Condition Rating“ با عنوان www.MnDOT.org اینترنتی
Procedure and Indices” در دسترس است. ایالت مینه سوتا، از سه شاخص برای گزارش و تعیین کیفیت 

روسازی استفاده می کند که یکی شامل ناهمواری، دومی معرف خرابی و سومی معرف وضعیت کلی روسازی 
است. این شاخص های در جدول )1-17( ارائه شده اند.

جدول شماره 1-17: شاخص های وضعیت روسازی ایالت مینه سوتا

ویژگی روسازی که توسط شاخص تعیین می شود. مقیاس رتبه بندی نام شاخص

ناهمواری روسازی 0/0-5/0
شاخص کیفیت سواری
 Ride Quality
Index)RQI( 

خرابی روسازی 0/0-4/0 رتبه دهی به سطح
Surface Rating)SR( 

شاخص PQI با استفاده از RQI و SR به صورت زیر محاسبه می شود:
PQI (RQI)(SR)=

 ناهمواری یا کیفیت سواری به وسیله مفهوم سرویس دهی-عملکرد که حاصل آزمایش بزرگ آشتو است، 
مشخص می شود. سرویس دهی روسازی به صورت رتبه بندی وضعیت سرویس دهی فعلی PSR بیان می شود. 

ایالت مینه سوتا از رتبه بندی سرویس دهی فعلی به عنوان شاخص کیفیت سواری RQI استفاده می کند.

 اولین گام در تعیین RQI محاسبه شاخص ناهمواری بین المللی IRI با استفاده از پروفیل روسازی است. 
 RQI را به IRI به عنوان تنها معیار ناهمواری استفاده می کنند، مینه سوتا IRI درحالی که بسیاری از ایالت ها از

تبدیل می کند. رابطه همبستگی بین این دو شاخص با استفاده از رتبه دهی افراد1 صورت می گیرد. 

 طبقه بندی RQI و محدوده های آن در جدول )1-18( خالصه شده است. شایان ذکر است این شاخص 
.)Carey، 1962( در مقیاسی بین 0 تا 5 سازگار است PSI با فرمول بندی اولیه شاخص سرویس دهی فعلی

1. Panel rating
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جدول شماره 1-18: طبقه بندی و محدوده های شاخص RQI در ایالت مینه سوتا آمریکا

رتبه دهی عددی طبقه بندی کیفی

4/1-5 خیلی خوب

3/1-4 خوب

2/1-3 متوسط

1/1-2 ضعیف

0-1 خیلی ضعیف

 با استفاده از آنالیز رگرسیون، RQI که توسط پنلی از رتبه دهندگان به دست  آمده و با IRI اندازه گیری شده، 
هم بسته شده است و روابط و منحنی های گوناگون برای روسازی های آسفالتی و بتنی مانند شکل )1-17( ارائه 
شده اند. تا زمانی که ادراک رتبه دهندگان از وضعیت روسازی )هموار و ناهموار( تغییر نکند، این هم بستگی ها 

قابل قبول هستند.

شکل شماره 1-17: تبدیل IRI به RQI در ایالت مینه سوتا آمریکا

انواع  می کند.  استفاده  روسازی  خرابی های  تشخیص  برای   SR1 یا  سطح  رتبه دهی  از  مینه سوتا  ایالت   
خرابی ها و شدت آن ها برای سطوح آسفالتی، بتن درزدار و بتن مسلح پیوسته به وسیله تصویربرداری و آنالیز 
تصاویر توسط اپراتور تعیین می شود. نمونه هایی از 10 درصد از هر مایل گرفته می شوند. عوامل وزن دهی برای 
محاسبه وزن کل خرابی ها TWD2 مورد استفاده قرار می گیرند. این عامل با رتبه دهی سطح هم بسته شده و 
این هم بستگی در  www.MnDOT.org وجود دارد. نمایش گرافیکی  اینترنتی  پایگاه  این روش در  جزئیات 

1. Surface Rating
2. Total Weighted Distress
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شکل )1-18( نشان داده شده است.

SR به TWD شکل شماره 1-18: نمودار ایالت مینه سوتا برای تبدیل
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1-39 بررسی وضعیت موجود شبکه روسازی
 مدیران روسازی باید بتوانند به پرسش های اولیه زیر پاسخ دهند:

چه دارایی هایی وجود دارند و در کجا قرار گرفته اند؟. 1

این دارایی ها در چه وضعیتی قرار دارند و در آینده چه وضعی خواهند داشت؟. 2

ارزش فعلی این دارایی ها چقدر است؟. 3

به چه چیزهایی نیاز است و چقدر هزینه می برد که وضعیت فعلی حفظ شود؟. 4

در صورت دریافت نکردن بودجه کافی برای نگهداری وضعیت فعلی، چه اتفاقی می افتد؟. 5

 وقتی که اداره راه بداند که روسازی چه وضعیتی دارد، باید شرایط موجود را با سهام داران و مسئوالن در 
میان بگذارد. از نخستین روزهای پیدایش مدیریت روسازی، اداره های گوناگون اقدام به راه اندازی سامانه گزارش 
از  با استفاده  دقیق برای پاسخ به پرسش هایی مانند »گزارش وضعیت موجود روسازی« و نقشه های تعاملی 
 IRI کردند. سطح جزئیات این گزارش ها با توجه به نوع مخاطب، از داده های )GIS( سامانه اطالعات جغرافیایی
مقطع برای مهندسان متخصص روسازی تا نقشه های کدبندی شده با رنگ های سبز، زرد و قرمز برای مخاطب 

غیرمتخصص متغیر است.

 حرکت به سوی مدیریت جامع و یکپارچه منابع زیرساخت ها در بسیاری از حوزه های راهداری )درنتیجه 
گزارش GASB 34 در ایاالت متحده آمریکا و گزارش دارایی های موجود کانادا( به گسترش حوزه و اهمیت 
ارائه گزارش وضعیت روسازی شبکه انجامیده است. به ویژه، تأکید بر گزارش  عمومی روسازی به سمت استفاده 

از گزارش های وضعیت عملکردی انتقال یافته است.
منابع زیر برای کسب اطالعات بیشتر درباره توسعه معیارهای ارزیابی عملکردی در دسترس هستند:

دارایی ها،  • مدیریت  روسازی،  مدیریت  تخصصی  کنفرانس  شامل   TRB 1998-2002 کنفرانس 
شاخص های عملکردی جاده های روستایی با حجم کم؛
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دفتر منابع مدیریت دارایی ها FHWA؛ •

پایگاه اینترنتی TRB؛ •

مدارک بانک جهانی؛ •

اتحادیه حمل ونقل کانادا. •

1-39-1 معیارهای عملکرد
 معیارهای عملکردی توسط اداره های راه استفاده می شوند تا الف( اهداف و خط مشی ها در مراحل اولیه 
برنامه ریزی سامانه تعیین شوند؛ ب( قواعد اصلی برای ارائه گزارش های عملکردی ساالنه از وضعیت سامانه و 
 .)Pickerell، 2001( تخصیص منابع )عملکرد آن فراهم شوند؛ ج( نظارت بر پروژه ها و قرار دادن اولویت ها و د
معیارهای عملکرد باید در پاسخ به اهداف که به طور مستقیم با اهداف کلی سازمان هم جهت بوده، مشخص 

شوند. برای مؤثر بودن، معیارهای عملکردی باید به صورت زیر باشند:

باید برگرفته از داده های درست، دقیق و با قابلیت برداشت دوباره باشند و بر اساس معیار های مورد  •
استفاده در اداره راه قابل قبول باشند؛

برای همه سطوح اداره های راه قابل درک بوده )ازنظر فنی، مدیریتی و اجرایی( و امکان ارائه آن ها به  •
صورتی ساده تر برای گزارش به عموم مردم باشد؛

و  • راه  )دپارتمان  سرویس  ارائه دهندگان  همچنین  و  تجاری  و  عمومی  استفاده کنندگان  نمایانگر  باید 
حمل ونقل( و تصمیم گیران )مدیران( باشد؛

به اندازه کافی گسترده باشد تا تأثیر خالص و کلی سامانه را نشان دهد و باید به اندازه کافی مشخص و  •
معین باشد تا در سطوح تخصصی پاسخگوی نیازهای تصمیم گیری باشد )همان، 2001(.

 به کارگیری دست اندرکاران و کسانی  که در این زمینه منفعت دارند، یکی از مالحظات بسیار مهم به ویژه در 
هنگامی که مقیاس های عملکردی خروجی که نیاز مند آگاهی از نیازها، انتظارات و سطحی که استفاده کنندگان 
انتظار دارند، است. بر اساس اتحادیه حمل ونقل کانادا )TAC(، تعدادی از این نهادها و افرادی که باید در ایجاد 

:)TAC، 2001( معیارها و مقیاس های عملکردی در نظر گرفته شوند به شرح زیر است

اداره ها و مؤسسات راه و بزرگراهی که ارائه دهنده سرویس و مشاوره بوده و پیمانکارانی  که در طی  •
قرارداد، مسئولیت بررسی عملکرد درازمدت راه های شبکه را بر عهده دارند؛
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استفاده کنندگان خصوصی و تجاری راه مانند خودروها، کامیون ها، اتوبوس ها، موتورها، دوچرخه سواران و عابران؛ •

کسانی که قوانین و سیاست ها را وضع می کنند مانند وضع مالیات سوخت و تجهیزات، ایمنی و وزن  •
و ابعاد وسایل نقلیه؛

جامعه در مقیاس بزرگ تا افرادی که در عملکرد راه ها و بزرگراه ها نقش دارند. •

1-40 اندازه گیری عملکردی و مدیریت روسازی در سطح راهبردی
معیارهای عملکردی در سه سطح متفاوت در اداره ها عمل می کنند و باید به هم مرتبط باشند. دو سطح که 
مدیریت روسازی باید در آن عمل کنند، سطوح شبکه و پروژه بوده که در مراحل اولیه مدیریت روسازی تعریف 
می شوند. )Haas، 1978( مدیریت دارایی ها سطح سومی را اضافه کرده که مدیریت راهبردی است و اهداف 
و آرمان های مدیریت در سطح شبکه و پروژه را با سیاست های اداره راه هم جهت می کند؛ بنابراین معیارهای 
عملکردی، به عنوان بخشی از سامانه مدیریت دارایی ها و منابع، باید در سه سطح شامل راهبرد، شبکه و پروژه 
کار کنند. معیارهای عملکردی در سطح راهبردی1 در برنامه تجاری اداره ها تعریف  شده تا نشان دهنده واالترین 
ارتباطی بین طبقه بندی دارایی ها که می تواند شامل  باید  باشد. معیارها در سطح راهبردی  آرمان ها  اهداف و 
راه ها، پل ها، تجهیزات و... باشد، برقرار کند. نرخ تصادفات، نمونه ای از یک معیار عملکردی در سطح راهبردی 
در اداره های راه است. با قرار دادن یک هدف برای کاهش نرخ تصادفات، اداره های راه باید یک سامانه ایمن 
به صورت  کند.  فراهم  جاده  سطح  خصوصیات  و  هندسی  طرح  ظرفیت،  مانند  پارامترهایی  شامل  بزرگراهی 
مشابه، اهداف راهبردی مانند »فراهم کردن رشد اقتصادی«، نیاز مند تالش و عملکرد از سوی دپارتمان های 
مختلف دولتی است. با استفاده از نمونه نرخ تصادفات، قانون گذاری هایی مانند قوانین وضع گواهینامه و حداقل 
استانداردهای ایمنی وسایل قابل ارائه بوده که می توانند به کاهش نرخ تصادفات با داشتن رانندگان بهتر و نقص 

فنی کمتر انجا مند.

عملکرد در سطح راهبردی را می توان به عنوان سطح-کالن که توسط عموم مردم قابل فهم است، برای 
برای  کالن،  سطح  در  عمومی،  عملکردی  معیارهای  از  خالصه ای   )19-1( جدول  گرفت.  نظر  در  گزارش 
دارایی های اصلی راه ها توسط )Jurgens، 2005؛ Jarvis، 2008؛ IAMM، 2006( را نشان می دهد؛ همچنین 
خالصه ای دیگر که شامل معیارهای دقیق تری از کیفیت سرویس که برای استفاده کنندگان راه ها فراهم شده، در 

جدول )1-20( بر اساس گزارش )TAC، 2011( ارائه شده است.

1. Business Plan
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 جدول شماره 1-19: معیارهای عملکردی عمومی در سطح کالن، برای دارایی های اصلی راه ها 
)IAMM، 2006 ؛Haas، 2008 ؛Jarvis، 2008(

ابعاد کار شاخص واحد طبقه بندی

 اندازه شبکه یا 
محدوده آن

طول میزان کیلومتراژ راه یا خط بر اساس طبقه راه، ناحیه و بخش بندی شهرداری

داشتن یا نداشتن الیه رویه درصد و طول بر اساس طبقه راه، ناحیه و بخش بندی شهرداری

پل ها و کالورت ها تعداد بر اساس نوع

تونل ها تعداد بر اساس نوع

شاخه ها تعداد -

محدوده حریم هکتار -

 ارزش دارایی ها
جایگزینی دالر -

مقادیر فهرست بها یا اسناد دالر -

 استفاده کننده 
از راه

خودروهای ثبت شده تعداد نوع خودرو، )ماشین، SUV، وانت، اتوبوس و...(

مالکیت تعداد دارندگان خودرو نوع خودرو، )ماشین، SUV، وانت، اتوبوس و...(

اهداف سفر سفرها، طول سفر و کیلومتر 
آن سفر کاری، تفریحی و تجاری

 بعد اقتصادی و 
جمعیتی

جمعیت تعداد -

کل مساحت زمین کیلومترمربع آب وهوا، توپوگرافی

میزان شهری شدن درصد جمعیت -

شاخص های
نرخ رشد اقتصادی

$ -

 چگالی شبکه
چگالی راه ها Km/ 1,000 sq. km -

میزان آمادگی و در دسترس 
بودن راه ها

Km/106persons -

 میزان استفاده
سفر Veh-km/yr بر اساس راه، خودرو و ارزش مالی

کاال Tonne-km/yr -

 ایمنی

تصادفات نرخ و تعداد کل نرخ بر اساس تعداد بر 106 خودرو-کیلومتر

تصادفات فوتی تعداد نرخ بر اساس تعداد بر 106 خودرو-کیلومتر

تصادفات جراحتی تعداد نرخ بر اساس تعداد بر 106 خودرو-کیلومتر
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جدول شماره 1-20: معیارهای کیفیت سرویس که برای استفاده کنندگان راه فراهم شده است.

)IAMM، 2006 ؛Haas، 2008 ؛Jarvis، 2008(

ابعاد کار شاخص واحد طبقه بندی

راحتی و آسایش
کیفیت سواری IRI، RCI و... -

کیفیت سطح شیار شدگی، IFI، SN، نوع شانه -

محدوده راه
طرح هندسی

شیب، انحنا )درصد(، خط )تعداد(، 
عرض )متر(، شیب عرضی 
)درصد(، فاصله دید )متر(

-

اطالع رسانی به راننده خط کشی و عالئم موقعیت، آگاهی دهنده بودن و قانونی بودن

خطرات موانع، گاردریل ها موقعیت و تعداد

ایمنی و ریسک

تصادفات فوتی /106veh-kmمرگ -

تصادفات جراحتی /106veh-kmجراحت

تصادفات /106veh/kmکل تصادفات -

سرعت و تحرک 

تأخیر veh-hrs -

شلوغی ترافیک %veh/km
طبقه بندی بر اساس قابل تحمل بودن و 
قابل قبول بودن برای درصدی از تعداد 

خودروها، خودرو در کیلومتر

سرعت متوسط سفر km/h نوع راه و اینکه شهر یا روستایی است.

بسته شدن راه تعداد روز بر اساس راه و شاخه

میزان دید و محدودیت 
بار

میزان رعایت نکردن استاندارد، 
تعداد خودرو که منحرف شدند از 

مسیر اصلی

میزان رعایت نکردن استاندارد، تعداد خودرو 
که از مسیر اصلی منحرف شدند.

هزینه های 
استفاده کننده

هزینه های عملیاتی 
خودرو

average$/veh-km برای شرایط فعلی

هزینه زمان سفر $/veh-km -

هزینه تصادفات $/106veh-km -



مطالعات تطبیقی مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهری 108

ابعاد کار شاخص واحد طبقه بندی

زمان و قابلیت 
اطمینان انحراف معیار زمان سفر - بر اساس سفرهای نمونه برداری شده و 

گزارش شده

محیط زیست آلودگی و صدا
kg/106veh-km

dB واحد میزان هیدروکربن و سایر آالینده ها

وضعیت عملیاتی

زمان رسیدگی به 
تصادفات دقیقه مقادیر میانگین

استفاده از بیمه $ -

زمان رسیدگی به 
جراحات و صدمات تعداد روز -

 همان طور که در شکل )1-19( نشان داده شده است، معیارهای عملکردی باید با اهداف و آرمان هایی 
متفاوت  کلی  روش  دو  باشند.  هم راستا  و  هم جهت  هستند،  اداره ها  کالن  آرمان های  و  رسالت  با  مرتبط  که 
طرح ریزی  و  برنامه ریزی  در  استفاده  برای  معین  عملکردی  اهداف  به  بلندمدت  اهداف  تبدیل  برای 
مشخص  اهداف  ابتدا  است،  پیش رو  افق  به  مربوط  که  روشی  در  دارد.  وجود   )20-1( شکل  به صورت 
بازنگرانه روش  در  درحالی که  می شوند؛  پیدا  اهداف  این  به  رسیدن  برای  برنامه ریزی ها  سپس  و   می شوند 

 برنامه ریزی ها انجام می گیرد و اهداف با توجه به برنامه های موجود تعیین می شوند.

)Pickerall، 2001( شکل شماره 1-19: هم ترازی معیارهای عملکردی با اهداف عمومی
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شکل شماره 1-20: تبدیل اهداف به معیارهای عملکردی

1-41 طبقه بندی معیارهای عملکردی
 معیارهای عملکردی به طور عمومی شامل سه گروه می شوند: ورودی ها که شامل منابع اختصاص یافته به 
برنامه هستند )مانند پول سرمایه گزاری شده یا خرج شده، مصالح و زمان نیروی کار که صرف شده(، خروجی ها 
که شامل محصوالت تولیدشده هستند )مانند تعداد مایل یا کیلومتر روسازی جدید، تعداد مایل یا کیلومتر خطوط 
بهبود  )مانند  راه هستند  اداره های  اهداف  روی  از خروجی ها  ناشی  تأثیرات  که شامل  پی آمدها  و  اضافه شده( 
قابل توجه همواری و سواری روسازی و کاهش زمان سفر(. ایجاد معیارهای عملکردی بر اساس پی آمد نیاز به 
درک نیازها، انتظارات و سطح رضایت استفاده کنندگان دارد. بررسی وضع موجود اندازه گیری های عملکردی در 
آمریکای شمالی نشان می دهد که بیشتر معیارهای عملکردی مورد استفاده در اداره های حمل ونقل آمریکای 
 )21-1( جدول  بهره برداری.  و  عملکردی  کفایت  وضعیت،  می گیرند:  قرار  زیر  گروه  سه  از  یکی  در  شمالی 
خالصه ای از معیارهای عملکردی وضعیت و جدول )1-22( نیز معیارهای عملکردی بهره برداری مورد استفاده 

در اداره های حمل ونقل آمریکای شمالی را نشان می دهند.
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جدول شماره 1-21: معیارهای عملکردی وضعیت در اداره های حمل ونقل آمریکای شمالی

نوع اندازه گیری وزارت راه های آمریکای شمالی شاخص کیفی 
سرویس

IRI
)International Rough-

ness Index(

انتاریو، مینه سوتا، بریتیش کلمبیا، واشنگتن، آیداهو، آیووا، کلرادو، 
فلوریدا، مونتانا، اورگن، کالیفرنیا، آریزونا، میشیگان، نبراسکا، یوتا

کیفیت سواری
 RCI )Riding Comfort

Index( انتاریو

RI )Ride Index( کلرادو، آیداهو، میشیگان، یوتا
PSI )Present Serviceabil-

ity Index( آریزونا، مینه سوتا

RN )Ride Number( فلوریدا

 SR )Surface Rating(, DI
 )Distress Index(, PCI
 )Pavement Condition

Index(

کالیفرنیا، فلوریدا، آیداهو، آیووا، میشیگان، مینه سوتا، نبراسکا، 
انتاریو، اورگن، واشنگتن، یوتا

کیفیت سطح

Crack Index آیداهو، کلرادو

Rutting Index یوتا، کلرادو، آیداهو، میشیگان

SN )Skid Number( یوتا، آیداهو

Pavement Condition کالیفرنیا، مونتانا، انتاریو باور عمومی مردم
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جدول شماره 1-22: معیارهای عملکردی بهره برداری در دپارتمان های حمل ونقل آمریکای شمال

نوع اندازه گیری وزارت راه های آمریکای شمالی شاخص کیفی سرویس

LOS ) سطح سرویس( حجم/نرخ 
ظرفیت

آریزونا، بریتیش کلمبیا، کالیفرنیا، کلرادو، فلوریدا، 
آیداهو، آیووا، میشیگان، مینه سوتا، اورگن

تأخیر

CI ) شاخص ازدحام( مونتانا

TRI )شاخص نرخ سفر( کلرادو، واشنگتن

زمان سفر واشنگتن

زمان سفر خودروهای تجاری فلوریدا، بریتیش کلمبیا

ازدحام به دلیل تصادف واشنگتن

VMT
میزان ساالنه سفر خودرو برحسب مایل کلرادو، فلوریدا، میشیگان، اورگن، یوتا VMT

)میزان سفر برحسب مایل(
میزان روزانه سفر خودرو برحسب مایل مونتانا، اورگن، یوتا، واشنگتن

آالیندگی یوتا، کالیفرنیا، اورگن، میشیگان محیط زیست

از سطح سرویس1  فلوریدا  است.  متفاوت  بسیار  آمریکای شمالی  در سراسر  معیارهای عملکردی  گزارش    
استفاده می کند؛  یا سطح سرویس هدف است،  از شبکه که دارای سطح سرویس موردنظر  به صورت درصدی 
درحالی که ایالت آیداهوی آمریکا درصدی از شبکه که دارای سطح سرویسی باالتر از سطح سرویس هدف است را 
گزارش می کنند. فلوریدا همچنین از گزارش به صورت درصدی از مقدار مایل روزانه طی شده خودروها2 در یک سطح 
سرویس هدف استفاده می کند. وزارت حمل ونقل ایالت آلبرتای کانادا به صورت ساالنه میانگین شاخص بین المللی 
 VMT برای بزرگراه های اصلی شبکه را به مقامات گزارش می دهد و امکان سنجی در نظر گرفتن IRI ناهمواری
در معیارهای عملکردی را بررسی کرده است. هدف از این کار، گزارش دادن تعداد VMT که روی جاده هایی که 
در شرایط متوسط به باال در حال حرکت هستند، است. تعریف »متوسط یا بهتر« مقدار فنی بوده که درک یا تفسیر 
فنی آن ممکن است دشوار باشد اما بیشتر مردم به مفهوم »متوسط به باال« توجه دارند. بی توجه به معیار عملکردی 
مورد استفاده، فراهم بودن داده های کافی با پشتیبانی کافی اهمیت باالیی دارد. جدول )1-23( کفایت عملکردی بر 
اساس معیارهای عملکردی مورد استفاده در دپارتمان های حمل ونقل و بزرگراهی آمریکای شمالی را نشان می دهد.

1. Level of service
2. Daily vehicle miles travelled )VMT(
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جدول شماره 1-23: کفایت کارکردی بر اساس معیارهای عملکردی مورد استفاده در دپارتمان های 
حمل ونقل و بزرگراهی آمریکای شمالی

شاخص کیفی 
سرویس نوع اندازه گیری وزارت راه های آمریکای شمالی

طرح هندسی طرح هندسی بزرگراه ها شامل خصوصیات 
طراحی، عرض، سرعت و موانع کالیفرنیا، فلوریدا، آیداهو، آیووا، میشیگان، مینه سوتا، نبراسکا

میزان تحرک

محدودیت بار آیداهو، مینه سوتا

در دسترس بودن انتاریو

سطح توسعه آریزونا، کالیفرنیا، فلوریدا

ایمنی

تصادفات فوتی بریتیش کلمبیا، کلرادو، فلوریدا، آیداهو، آیووا، میشیگان، مینه سوتا، 
مونتانا، نبراسکا، انتاریو، اورگن، یوتا

تصادفات جراحتی کلرادو، فلوریدا، آیداهو، آیووا، میشیگان، مونتانا، نبراسکا، اورگن، یوتا

ایمنی خودروهای تجاری انتاریو

IRI 1-41-1 نمونه ای از گزارش وضعیت شبکه راه ها بر اساس شاخص ناهمواری بین المللی
این نمونه شامل یک شبکه بزرگ واقعی شامل دو نوع جاده )بزرگراه های بین شهری یا اصلی و بزرگراهی های 
درجه دوم یا روستایی(، 1293 مقطع روسازی )شامل 3240 کیلومتر راه(، 161 پل، 365 کالورت و 45 تابلو 
است. پایگاه داده جامعی در دسترس بوده و همچنین گزینه های اصلی تعمیر و نگهداری، نمونه  های پیش بینی 
عملکرد و خرابی برای روسازی، عمر سرویس دهی پیش بینی شده، هزینه های واحد، نوع وسایل نقلیه و حجم 

)Haas، 2008( ».آن ها، هزینه های عملکردی خودرو و... در دسترس است

یا شاخص  معیار  به صورت  روسازی،  از وضعیت شبکه  لحظه ای  تصویری  و 22-1(،   21-1(  شکل های 
است.   IRI گروه  چهار  از  مفصل  داده های  از  تجمعی  شامل   IRI توزیع  می دهند.  نشان  را   IRI عملکردی 
 IRI > 1.0، 2.0 ≥ IRI > 1.5 ≥ 1.5 خوب ، IRI ≥ 1.0 به صورت وضعیت عالی IRI محدوده هایی برای
وضعیت متوسط و IRI < 2.0 برای وضعیت ضعیف در نظر گرفته شده است؛ بنابراین وضعیت این زیرساخت را 

می توان به صورت زیر در نظر گرفت:

بین شهری، بیش از یک سوم در وضعیت خیلی خوب، در حدود یک چهارم در وضعیت خوب، یک پنجم  •
در وضعیت متوسط و کمتر از 10 درصد در وضعیت ضعیف قرار دارد؛
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روستایی، در حدود یک چهارم در وضعیت خیلی خوب، یک سوم در وضعیت خوب، یک پنجم در وضعیت  •
متوسط و کمی بیش از 10 درصد به صورت ضعیف است.

 )IRI )Haas، 2008 شکل شماره 1-21: نمونه ای از وضعیت 3240 کیلومتر از شبکه به صورت توزیع مقادیر

)IRI )Haas، 2008 شکل شماره 1-22: نمونه ای از وضعیت 3240 کیلومتر از شبکه بر اساس توزیع مقادیر

1-41-2 نمونه ای از یک گزارش درباره وضعیت شبکه راه ها به صورت ارزش منابع
 این نمونه شامل ارزش دارایی ها به عنوان معیاری از ارزیابی وضعیت زیرساخت راه است. ارزیابی دارایی ها 
موضوعی پیچیده بوده و روش های مورد استفاده می تواند نتایج متفاوتی ارائه دهد؛ برای نمونه: کتابچه فهرست 
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بها در زمینه حسابرسی مورد استفاده قرار می گیرند )روش قدیمی( و در مقابل با روش هزینه های جایگزینی 
مقایسه می شوند که روشی نوین مورد استفاده توسط برخی اداره ها به عنوان حسابرسی مدیریتی است؛ همچنین 

تغییر در ارزش دارایی ها در طی زمان معیاری معنا دارتر در قیاس با بررسی ارزش فعلی است.

 نمونه ای از شبکه ای شامل 113 مقطع در پایان نامه ای که توسط )Cowe Falls، 2004( ارائه شده که 
شامل داده های هزینه، نمونه های عملکردی و... است. سال 1993 سال پایه، به عنوان »سال جاری« انتخاب 
شده بود و پیش بینی هایی برای 1999 به عنوان »سال آینده« که داده های کنترلی برای آن موجود بوده، انتخاب 
شد. هدف از این تحقیق، نه تنها بررسی ارزش دارایی ها و منابع فعلی بوده بلکه برای پیش بینی ارزش آینده 

دارایی ها به صورت تابعی از مدیریت دارایی ها و شاخصی از تغییر وضعیت زیرساخت بوده است.

 خالصه ای از مقایسه »سال آینده«، داده های پیش بینی شده و داده های واقعی شبکه در جدول )24-1( 
نشان داده شده است. نتایج، نشان دهنده باال بودن مقادیر کتابچه ارزش/هزینه کتابچه بوده که به دلیل نامنظمی 
هزینه ها در طی یک دوره شکوفایی اقتصادی در زمانی که مقاطع روسازی موردمطالعه ساخته می شدند )در سال 
1980 و پس از آن( است. حالتی برعکس می تواند رخ دهد و این نشان می دهد که نیاز به ارزیابی دقیق کتابچه 

هزینه ها با مالحظات ارزشی منابع روسازی است.

بوده  پایین تر  بسیار  قیاس  در  پایه(  )سال  فعلی  ارزش  برای   WDRC1 نوشتاری  جایگزینی  هزینه های   
یافته است. بر اساس  است؛ زیرا هزینه های ساخت در حدود یک سوم نسبت به سال 1980 میالدی کاهش 
مقادیر ارائه شده در جدول )1-24( و تحلیل های جامع دیگر )Cowe Falls، 2004( شامل آزمون های آماری، 

توصیه های زیر پیشنهاد شده است:

اداره های راه که در حال انجام ارزیابی های منابع یا دارایی ها هستند، الزم است که تغییرات ارائه شده  •
که میان این دو روش می تواند وجود داشته باشد را به خوبی در نظر بگیرند؛ به ویژه در قیاس وضعیت 
گذشته و حال اما تعمیم دادن یک وضعیت به دوران دیگر، ناحیه دیگر یا المان زیرساختی دیگر بسیار 

خطرناک است )جدول 1-24(؛

اگر ارزش دارایی به عنوان شاخص عملکردی برای ارزیابی وضعیت زیرساخت به کار رود، بسیار مهم است  •
که اداره های راه گزارش دهند که در اثر مدیریت و بودجه بندی مناسب، ارزش دارایی ها چگونه حفظ یا 

افزایش می یابد؛ همچنین بسیار هم است که یک روش ارزش گذاری مناسب انتخاب شود.

1. Written down replacement cost
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جدول شماره 1-24: نمونه ای از ارزیابی وضعیت شبکه راه ها بر اساس ارزش دارایی ها )فعلی و آینده( 
)Cowe Falls، 2004(

روش  ارزش سال فعلی
)$ million(

مقدار پیش بینی سال 
 موردنظر

)$million(

مقادیر واقعی سال 
موردنظر

تفاوت مقادیر 
پیش بینی و 

واقعی

BV/HC 155 155 155 0

WDRC 46 - - -

RC 81 113 105 )8 درصد( 8

WDRC)SL( - 72 67 )8 درصد( 5

NSVa - 104 96 )9 درصد( 8

WDRC)Eng( - 64 53 )21 درصد( 11

NSVb - 91 71 )28 درصد( 20
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2-1 مقدمه
 با پیدایش سامانه مدیریت و نگهداری، اداره های راه سعی در راه اندازی سامانه مدیریت و نگهداری روسازی 
به صورت محلی کردند اما با کمبودهای زیادی در زمینه رایانه، مهارت های فناوری اطالعات، متخصصان آمار و 
کار مندانی که توانایی انجام کار را داشته باشند، روبرو بودند. این مشکالت از نبود یا کمبود سامانه های آموزشی 
در دانشگاه ها آغاز می شد که فناوری مدیریت روسازی را به مهندسان آموزش می داد. دانشجویان نیز به اندازه 
کافی در زمینه نیازهای نرم افزاری تجاری همراه با مدیریت و نگهداری روسازی کاوش نمی کردند. برخی از 
ایالت ها ازجمله آریزونا، کانزاس، مینه سوتا و انتاریو با استخدام متخصصان در زمینه های مرتبط برای راه اندازی 
سامانه مدیریت و نگهداری در سطح شبکه با بهینه سازی خام پرداختند. متأسفانه، بیشتر اداره هایی که سعی در 
راه اندازی این سامانه به صورت محلی کردند، شکست خوردند یا در بهترین حالت، موفق به داشتن یک سامانه 
اولویت بندی بر اساس بدترین داده های اولیه روسازی در سطح شبکه شدند. تعدادی از این مؤسسات در سال 
2014 همچنان در حال استفاده از این سامانه های رشدیافته محلی که از سامانه های اولویت بندی که به صورت 
داخلی توسعه  یافته، استفاده می کنند و نمی توان نام سامانه مدیریت و نگهداری را برای این سامانه ها استفاده 
کرد. همان طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، از سال 1997 تا 2007 میالدی، تعداد 20 تا 30 اداره راه 
ایالتی/استانی، سامانه خود را به یک سامانه توسعه یافته تر و عملیاتی تر ارتقا دادند که از نرم افزارهای حرفه ای تری 
استفاده می کردند. در این زمان فعالیت های قابل توجه مشابهی در شیلی، دو اداره راه ایالتی در آمریکا، برزیل، 
پارانا، توکانتین و در قسمت های گسترده ای از اروپا صورت گرفت. در این بخش از گزارش، نرم افزارهای مورد 
استفاده در سامانه های مدیریت روسازی و همچنین ماشین آالت مورد استفاده در دنیا برای برداشت وضعیت 

روسازی معرفی می شوند.

2-2 تجهیزات ارزیابی وضعیت روسازی
برداشت  شد،  داده  توضیح  روسازی  مدیریت  سامانه های  در  موردنیاز  داده های  بخش  در  که  همان طور   
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اطالعات وضعیت روسازی و ذخیره سازی آن در پایگاه داده مدیریت روسازی، مهم ترین بخش از سامانه های 
مدیریت روسازی است. داده های موردنیاز بسیار گسترده بوده و شامل داده های ناهمواری، شیارشدگی، خرابی های 

روسازی، مقاومت سازه ای و مقاومت لغزشی هستند.

2-2-1 تجهیزات ارزیابی ناهمواری روسازی
مدیران  برای  ازآنجاکه  است؛  مهم  بسیار  شبکه  روسازی  مدیریت  سامانه  برای  راه ها  ناهمواری  ارزیابی   
روسازی راه ها ابزار اندازه گیری مستقیمی فراهم می کند که بر درک استفاده کنندگان راه از کیفیت سرویس دهی 
روسازی تأثیر دارد؛ عالوه بر این، با رشد گسترده فناوری اندازه گیری پروفیل راه، کاربردهای گسترده تری برای 
اطالعات پروفیل روسازی به ویژه برای کنترل کیفیت ساخت و همچنین برای طراحی/ساخت روسازی به وجود 

آمده است.

پروفیل روسازی  اندازه گیری  برای  ناهمواری روسازی  ارزیابی  پیشرفت های بسیاری در زمینه تجهیزات   
صورت گرفته است. سامانه های واکنش سنج اندازه گیری ناهمواری1 به طور عمومی مطرود شده است؛ بنابراین 

پیشرفت های صورت گرفته در اندازه گیری پروفیل راه، در این قسمت بررسی شده اند.

چهار گروه تجهیزات اندازه گیری پروفیل زیر تعریف شده اند تا نیازهای اندازه گیری پروفیل را برآورده کنند:

پروفیل سنج های پرسرعت: برای کنترل شبکه استفاده می شوند؛ •

پروفیل سنج های سبک وزن: برای کنترل ساخت استفاده می شوند؛ •

پروفیل سنج های راه رونده2: برای اعتبارسنجی و همچنین برای کنترل سایت استفاده می شوند؛ •

روش های مرسوم نقشه برداری دقیق. •

اندازه گیری ناهمواری با سرعت باال برای کنترل شبکه های روسازی بسیار ضروری است. روش های فعلی 
اندازه گیری پروفیل بر اساس قواعد پروفیل سنج های اینرشیال3 شامل APL فرانسوی که همچنان در اروپا از آن 
استفاده می شود، کار می کنند. )Van Geem، 2012( با افزایش دانستنی ها درباره نیاز و کاربرد اطالعات پروفیل، 
دستگاه های پروفیل سنج زیادی در بازار سال 2015 وجود دارند. سیر تکاملی پروفیل سنج های اینرشیال موجب 

1. Response type roughness measuring systems
2. Walking profilometers
3. Inertial profilometry
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ساخت تجهیزات بسیاری با حسگرهای مختلف، فیلترها و روش های محاسباتی توسط شرکت های گوناگون 
شده است. به دلیل دینامیک موجود در صنعت و تغییرات سریع آن، ارائه فهرستی از تجهیزات موجود ممکن 
است برای خوانندگان این گزارش کافی نباشد و بازار این دستگاه ها باید در هنگام تصمیم گیری برای انتخاب 
این دستگاه ها بررسی شود؛ بنابراین، مهم ترین مشکل در آینده، قابلیت اطمینان این وسایل و تجهیزات است؛1 

در این قسمت برخی از روش های معمول اندازه گیری ناهمواری معرفی می شوند.

:)Sayer، 1986( ابزار اندازه گیری پروفیل راه با توجه به دقت عملکرد به چهار دسته کلی تقسیم می شوند

اندازه گیری  • با  و  داشته   IRI را در محاسبه شاخص  باالترین دقت  این گروه  پروفیل سنج های دقیق: 
دوربین،  و  میر  با  نقشه برداری  شامل  گروه  این  می آید.  به دست  نزدیک  فواصل  در  راه  ارتفاعی  تراز 

پروفیل سنج های استاتیکی ARRB Walking و DipStick هستند؛

روش های دیگر سنجش پروفیل: این گروه شامل ابزارهایی که توانایی به دست آوردن دقت اندازه گیری  •
گروه یک را ندارند، می شود. حداکثر فاصله نمونه گیری تراز پروفیل 500 میلی متر با دقت یک میلی متر 
و شامل پروفیل سنج های با سرعت باال و یا روش های استاتیکی که محدودیت گروه یک را ندارند، 
فاصله   )1-2( جدول  است.   K.J. Law 690 و   GM، APL شامل  تجهیزات  این  از  برخی  است. 

نمونه گیری و دقت اندازه گیری پروفیل سنج های گروه 1 و 2 را نشان می دهد؛

IRI تخمین زده شده از معادالت روابط هم بستگی: این گروه شامل ابزارهایی است که از جا به جایی  •

نسبی سامانه فنر و شاسی برای محاسبه پروفیل راه استفاده می کنند. این کار توسط شتاب سنج ها یا 
دستگاه هایی مانند TRRL صورت می گیرد؛

طبقه بندی بر اساس نظر گروهی از کارشناسان و اندازه گیری های کالیبره نشده: این گروه شامل ارزیابی  •
شخصی بر اساس راندن بر روی یک راه یا محل مشخص می شود.

.www.infopave.com 1. برای بررسی تجهیزات موجود، نتایج، کیفیت و کالیبراسیون وسایل اندازه گیری پروفیل ر.ک: پایگاه اینترنتی
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جدول شماره 2-1: فاصله نمونه گیری و دقت اندازه گیری پروفیل سنج گروه 1 و 2 بر اساس ناهمواری 
)Sayers et al.، 1986(

محدوده ناهمواری
IRI )m/km(

حداکثر فاصله نمونه گیری مناسب بین 
)mm( نقاط)mm( دقت اندازه گیری تراز نقاط

گروه 2گروه 1گروه 2گروه 1

1/0-3/02505000/51/0

3/0-5/02505001/01/5

5/0-7/02505001/52/5

7/0-10/02505002/04/0

10-202505003/06/0

2-2-1-1 میر و دوربین
این روش بر مبنای نقشه برداری زمینی است که شامل استفاده از دوربین و میر است. ازلحاظ سرعت، این 
روش بسیار کند است و به طور تقریبی روزانه امکان 1250 اندازه گیری با آن وجود دارد. با توجه به سرعت آهسته 
برداشت، این روش برای تحقیق و کالیبره کردن تجهیزات دیگر کاربرد دارد. )TAC، 1997( میر امکان خواندن 

ارتفاع نسبی نسبت به تراز مبنا را فراهم می کند )شکل 1-2(.

با توجه به دقت موردنیاز در اندازه گیری، دو سطح دقت می توان در اندازه گیری با میر و دوربین در نظر گرفت. 
سطح 1 برای اندازه گیری با دقت بسیار باال بوده و خطای اندازه گیری را تا کمتر از 2 درصد مقادیر واقعی کاهش 
می دهد. در برداشت سطح 2، خطاها کمتر از 5 درصد مقادیر واقعی هستند. برداشت در سطح 1، برای کنترل 
دقت و درستی پروفیل سنج ها کاربرد داشته و سطح 2 محدود به کالیبراسیون پروفیل سنج های پاسخی1 است. 

)ASTM E، 95-1364(

1. Response type
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شکل شماره 2-1: اندازه گیری با میر و دوربین

دوربین های نقشه برداری باید برای میزان تفکیک موردنیاز طراحی شوند. در جدول شماره )2-2( میزان 
قدرت تفکیک دوربین های نقشه برداری بر اساس شاخص ناهمواری IRI نشان داده شده است. قدرت تفکیک 
بهتر امکان خواندن بهتر و دقیق تر مقادیر روی میر را فراهم می کنند. بیشتر دوربین های نقشه برداری موجود، 
برای  و  می شوند  نشانه روی  میلی متر   10 دقت  با  به طورمعمول  میرها  دارند.  را  میلی متر   0/1 تفکیک  قدرت 
دقت 0/1 میلی متر باید از ریزسنج دوربین استفاده کرد. در راه های ناهموار نیز برای بهبود دقت اندازه گیری، 
بالشتک هایی دایره ای به قطر 20 میلی متر را در زیر میر قرار داده تا حساسیت اندازه گیری به تغییرات کوچک 

موقعیت کاهش یابد. )فخری، 1389(
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 ASTM( جدول شماره 2-2: میزان تفکیک جهت دوربین های نقشه برداری بر اساس میزان ناهمواری راه
)E، 95-1364

محدوده ناهمواری
IRI )m/km(

)mm( میزان تفکیک الزم

سطح 2سطح 1

0<IRI<0.50/1250/25

0.5<IRI<1.00/250/5

1.0<IRI<3.00/51/0

3.0<IRI<5.01/02/0

5.0<IRI<7.01/53/0

IRI<7.02/04/0

TRRL1 2-2-1-2 تیر
دستگاه TRRL، یک پروفیل سنج خودکار است که نسبت به روش نقشه برداری روشی بسیار راحت تر و 
با فاصله نمونه گیری 100 میلی متر در حدود 2 ساعت برداشت  سریع تر بوده و مسیری به طول 320 متر را 

)Dickerson، 1976 ؛TAC، 1997( )2-2 می کند.« )شکل

 این دستگاه، سه متر طول داشته و از یک تیر آلومینیومی که روی یک سه پایه قابل تنظیم در هر طرف 
قرار گرفته است، تشکیل می شود. یک پایه لغزان بوده و توسط یک چرخ به سطح زمین در تماس است و در 
طول تیر جابه جا می شود. ابزار هایی نیز در پایه لغزان قرار گرفته و جابه جایی های قائم را ثبت می کند. پایه لغزان 
به وسیله دست از یک طرف به سمت دیگر حرکت کرده و یک پروفیل پیوسته را ایجاد می کند؛ همچنین یک 
ریزرایانه برای ثبت اطالعات در این دستگاه قرار دارد. با پیشرفت فناوری در زمینه الکترونیک و افزایش دقت 

تفکیک سامانه، این دستگاه جزء دستگاه های گروه یک قرار می گیرد.

1. Transport and Road Research Laboratory )TRRL(
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TRRL شکل شماره 2-2: تیر

ابزارهای دقیق در پایه لغزان، جابه جایی های قائم را شناسایی و با دقت تفکیک 1 میلی متر در فاصله های 
100 میلی متری این داده ها را ثبت می کنند. با پیشرفت های الکترونیک، میزان تفکیک این دستگاه تا بیش از 
)ROMDAS( .0/2 میلی متر کاهش یافته است تا به خوبی جزء دستگاه های گروه یک مورد استفاده قرار گیرد

2-2-1-3 پروفیل سنج های سرعت کم )شیب سنج1(
 این گروه از پروفیل سنج ها، سرعت پردازش بیشتری برای تهیه پروفیل مبنا دارند. برخی از این دستگاه ها شامل 
RoadPro، SurPro 2000 و DipStick و ARRB Walking هستند. این دستگاه ها بر اساس شیب سنجی، 

خوانده ها را به صورت ثابت ثبت می کنند؛ همچنین دارای پایه های تکیه گاهی بوده که در طول مسیر موردنظر به 
سمت جلو تغییر حرکت می دهند و پایه عقبی در خواندن بعدی به عنوان پایه جلویی به شمار می رود.

DipStick 2-2-1-4 پروفیل سنج
دهم  دقت  با  را  داده ها  که  است  پروفیل  سنجش  برای  دقیقی  الکترونیکی  دستگاه   ،DisStick دستگاه 
میلی متر، خوانده و ثبت می کند. از دوپایه تشکیل شده است که در طول روسازی جابه جا می شوند. این روش 
بسیار آهسته بوده و توانایی انجام 900 خواندن در ساعت را دارد اما از روش نقشه برداری با دوربین و میر بسیار 
سریع تر است. شکل )2-3( یک نمونه از این دستگاه را نشان می دهد. به وسیله یک شتاب سنج، زاویه دستگاه 
محاسبه شده و درنتیجه با داشتن مقدار فاصله بین دوپایه که 305 میلی متر است، اختالف ارتفاع دوپایه با دقتی 

)TAC، 1997( .معادل 0/038 میلی متر در هر خواندن محاسبه می شود

1. Inclinometer
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)Karamihas، 1998 و DipStick )Sayers شکل شماره 2-3: دستگاه

SurPro 2000 2-2-1-5 پروفیل سنج
 دستگاه پروفیل سنج SurPro 2000 )شکل 2-4( از دستگاه های به نسبت جدید سنجش پروفیل بر اساس 
اندازه گیری های شیب بوده و توسط شرکت ICC1 ساخته شده است. این دستگاه دقت باالیی داشته و قابلیت 

برداشت مؤثر و دقیق پروفیل و ناهمواری های راه را دارد و ازنظر دقت، در گروه 1 قرار می گیرد.

 از این دستگاه می توان برای اندازه گیری پروفیل عرضی و طولی استفاده کرد و جمع آوری و ذخیره اطالعات 
شاخص های  و  ثبت  میلی متر   250 فواصل  در  تکرار  قابلیت  با  اطالعات  می گیرد.  صورت  خودکار  به صورت 
به  مجهز  همچنین  می کند؛  چاپ  را  ناهمواری  اطالعات  و  شده  محاسبه   IRI و   PI، RN مانند  گوناگونی 
یک سامانه رادیویی FM برای انتقال اطالعات جمع آوری شده است؛ هرچند ابعاد کوچک این دستگاه امکان 
جابه جایی راحت و سریع آن را فراهم می کند. سرعت جمع آوری اطالعات توسط این دستگاه برابر 1900 متر 
در ساعت و حداکثر 3800 متر در ساعت و بیشترین زاویه شیب ممکن برای این دستگاه 14/5 درجه است. 

.)ICC Website( نشان داده شده است )خصوصیات و دقت اندازه گیری این دستگاه در جدول )2-3

1. International Cybernetics Corporation
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SurPro 2000 شکل شماره 2-4: دستگاه پروفیل سنج

SurPro 2000 جدول شماره 2-3: مشخصات و دقت دستگاه

0/0019 میلی مترمیزان تفکیک استاتیک

2± میلی متر در هر 50 متردقت پروفیل

0/1 ± %دقت مسافت

65± میلی متربیشترین ارتفاع مانع

14/5 ± درجهبیشترین زاویه شیب

ARRB 2-2-1-6 پروفیل سنج
 شرکت ARRB استرالیایی، دستگاهی به نام پروفیل سنج راه رونده1 را طراحی و ساخته است )شکل 5-2( 
که دقت باالیی برای برداشت اطالعات ناهمواری راه را دارد و از نوع پروفیل سنج های گروه 1 به شمار می آید. 
بسیاری از وزارت های راه در آمریکای شمالی، PIARC و FHWA2 از این دستگاه به عنوان دستگاه مرجع برای 
کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ناهمواری استفاده می کنند. این دستگاه با سرعتی معادل سرعت پیاده روی 

1. Walking Profiler
2. Federal Highway Administration
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قادر به نمونه گیری از سطح روسازی است و به طور هم زمان اقدام به ثبت اطالعات می کند. فاصله نمونه گیری در 
این دستگاه برابر 241/3 میلی متر است. دقت اندازه گیری ارتفاع 0/01 میلی متر است و دستگاه قابلیت محاسبه 
شاخص نا همواری IRI و شبیه سازی پروفیل گراف کالیفرنیا را دارد. جدول )2-4( مشخصات و دقت اندازه گیری 

.)Haas، 1994( این دستگاه را نشان می دهد

ARRB شکل شماره 2-5: پروفیل سنج

ARRB جدول شماره 2-4: مشخصات و ویژگی های دستگاه

241/3 میلی مترفاصله نمونه گیری

خطایی کمتر از 0/3 ± %دقت طولی

کمتر از 0/005 میلی متردقت اندازه گیری ارتفاع

1/0± در هر 20 متر سطح به نسبت صافدقت پروفیل سنجی

IRI 0/1 ± میلی متر در هر کیلومتردقت محاسبه

9/5 درجهبیشترین شیب اندازه گیری

شعاع 15 مترکمترین انحنای قابل اندازه گیری
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2-2-1-7 پروفیل سنج سبک وزن
پروفیل سنج های سبک وزن به طور عمومی برای ارزیابی راه های تازه ساخته شده مورد استفاده قرار می گیرند 
و به دلیل قیمت به نسبت پایین، توجه بسیاری از پیمانکاران را جلب کرده اند. این روسازی ها روی روسازی های 
از  بسیاری  از  پس  و  نیستند  مناسب  بتنی  رویه های  برای  اما  هستند  بهره  مند  خوبی  تکرارپذیری  از  آسفالتی 
تغییرات که روی این دستگاه ها صورت گرفته شد، امروزه روی همه سطوح، عملکرد مناسبی دارند. یکی از 

)Dynatest، 2014( .است Dynatest 6450 شناخته شده ترین نمونه های این دستگاه

ناهمواری  اندازه گیری  برای  پروفیل است که  از دستگاه های سبک وزن سنجش   Dynatest پروفیل سنج 
رویه های بتنی و آسفالتی توسط شرکت دانمارکی Dynatest ساخته شده است. به طورمعمول این دستگاه برای 

کنترل کیفیت کار پیمانکاران استفاده می شود و وزنی در حدود 6/5 کیلوگرم دارد. )همان، 2014(

2-2-1-8 پروفیل گراف کالیفرنیا
پروفیل گراف کالیفرنیا توسط دپارتمان راه ایالت های کالیفرنیا و تگزاس و با همکاری آزمایشگاه مطالعات 
راه و حمل ونقل انگلستان ساخته شده است. این دستگاه از یک سری چرخ های ساده و یک چرخ ثبت کننده 
اطالعات ناهمواری که قابلیت حرکت به صورت عمودی روی سطح راه داشته و برای اندازه گیری جابه جایی ها 
سطح  همواری  کنترل  برای  به طورمعمول  دستگاه  این  است.  شده  تشکیل  می شود،  استفاده  قائم  حرکات  و 

)TAC، 1997( .روسازی هایی که تازه ساخته شده اند، استفاده می شود

پروفیل گراف ها به نسبت ارزان قیمت هستند و عملکرد و نگهداری آن ساده است. هردوی این پروفیل سنج ها 
پروفیل گراف  روی  تکیه گاهی  چرخ های  می کنند.  عمل  نفر  یک  به وسیله  پیاده روی  سرعت  با  دستی  به طور 

کالیفرنیا از 4 تا 14 عدد متفاوت بوده اما در بیشتر ایالت ها 12 چرخ است. )همان، 1997(

2-2-1-9 پروفیل سنج های اینرشیال )با سرعت باال(
 پروفیل سنج های اینرشیال در دهه 1960 میالدی معرفی شدند و مهم ترین برتری این دستگاه ها، سرعت 
باالی برداشت پروفیل راه بوده که امکان کنترل شبکه های بزرگ راه را ممکن ساخته است. شتاب سنج هایی که 
در این دستگاه ها استفاده می شوند، نوعی حسگر بوده که امکان اندازه گیری شتاب های حرکتی را فراهم می کنند. 
اندازه گیری شتاب های قائم با استفاده از یک الگوریتم خاص به یک اینرسی مبنا تبدیل می شوند. اینرسی مبنا 
ارتفاع آنی شتاب سنج در خودرو را مشخص می کند و ارتفاع اینرسی مبنا فاصله بین زمین و شتاب سنج است. 
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شکل )2-6( یک نمونه پروفیل سنج اینرشیال را نشان می دهد.

) Karamihas، 1998 و Sayers( شکل شماره 2-6: پروفیل سنج اینرشیال

2-2-1-10 سامانه های سنجش پروفیل از نوع پاسخی
 »این سامانه ها از دو نوع پاسخ بر مبنای حرکات مکانیکی و پاسخ بر مبنای شتاب سنج تشکیل می شوند. نوع 
اول بر اساس تغییرات سامانه فنر خودرو هنگامی که از سطح راه عبور می کند، وضعیت ناهمواری راه را می سنجد 
 PCA Meter و BPR، May Ride Meter، NAASRA Meter و انواع بسیاری زیادی ازجمله: دستگاه های
دارد. نوع دوم برای کاهش وابستگی اندازه گیری به خصوصیات خودرو اندازه گیری، از یک شتاب سنج به عنوان 
حسگر حرکتی استفاده می کند. شتاب سنج بر بدنه خودرو یا روی محور نصب شود. از خروجی شتاب سنج، دو بار 
انتگرال گرفته می شود تا تخمینی از جابه جایی عمودی خودرو به دست آید اما روش معمول این است که از ریشه 

)Haas et al، 1994( ».میانگین مربع شتاب برای محاسبه ناهمواری روسازی با دقتی باالتر استفاده می شود

2-3 مقایسه روش های مختلف اندازه گیری ناهمواری
 با توجه به تنوع و گستردگی انواع روش های اندازه گیری ناهمواری و همچنین تعداد زیاد برندهای سازنده 

این دستگاه ها، جدول )2-5( به صورت خالصه به مقایسه انواع این سامانه ها می پردازد.
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جدول شماره 2-5: مقایسه روش ها و دستگاه های اندازه گیری ناهمواری راه )فخری، 1389(

معایبمزایاکاربردنام دستگاهروش اندازه گیری

نج
ل س

وفی
پر

اندازه گیری پروفیل و میر و دوربیناستاتیک
دقت باال، هزینه پایینکالیبراسیون دستگاه ها

سرعت پایین، نیاز به 
نیروی انسانی زیاد، 

محاسبات دفتری زیاد

سرعت کم
)شیب سنج(

DipStick
SurPro 2000
Road Pro
ARRB

جایگزین روش 
استاتیک، کنترل 

ناهمواری قطعات 
کوتاه

محاسبه مستقیم 
شاخص های ناهمواری، 
سرعت باالتر از روش 

استاتیک، حمل ونقل آسان

سرعت پایین

سبک وزن
Dynatest 6450
ICC-LWP

کنترل و تحویل 
راه های تازه 

ساخته شده، کنترل 
ساخت و معیارهای 

پذیرش راه از پیمانکار

محاسبه مستقیم 
شاخص های ناهمواری، 
سرعت مناسب، قیمتی 

کمتر از پروفیل سنج های 
سرعت باال

استفاده نکردن در 
سطح شبکه

اینرشیال
)سرعت باال(

 GM, TRRL
 Profiler, APL,
 K.J.Law8300,
 K.J.Law
 690DNC, South
 Dakota, ARAN,
 Dynatest Mark
 IV )RSP(, ARRB
Hawkeye

تعیین ناهمواری 
در سطح شبکه، 

اندازه گیری همواری 
راه در دوره 

تضمین، کنترل 
پروفیل سنج های 

سبک وزن

ارائه مستقیم شاخص های 
مختلف ناهمواری، سرعت 

باال

دقت پایین تر نسبت 
به روش استاتیک و 

شیب سنجی و استفاده 
نکردن در سطح پروژه، 

قیمت باال

اف
ل گر

وفی
پر

کالیفرنیا

Ames Engineer-
 ing, Cox & Sons,
 Surface System
Instruments )SSI(

اندازه گیری پروفیل 
طولی راه های 

بتنی، کنترل ساخت 
پیمانکاران، کنترل 

خرابی مقاطع کوتاه، 
بررسی عرشه پل

هزینه اولیه کم، عملکرد 
و نگهداری آسان، تنظیم 

راحت خط سیر

سرعت پایین، ناممکن 
بودن استفاده در 

سطح شبکه، توانایی 
نداشتن در اندازه گیری 

ناهمواری در 
طول موج های معادل 

با مضرب های صحیح 
طول وسیله

Rainhart
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معایبمزایاکاربردنام دستگاهروش اندازه گیری

نج
خ س

پاس
وع 

ن

بر اساس 
حرکات 
مکانیکی

 BPR, TRRL
 Bump Integrator,
 mays Ride Meter,
PCA Meter, NA-
ASRA Meter

اندازه گیری ناهمواری

سرعت باال، قابلیت نصب 
روی انواع خودرو، مقاوم، 
هزینه کم، استفاده آسان

اندازه گیری نکردن 
یکسان در زمان های 

مختلف، نیاز به 
کالیبراسیون به وسیله 

معادالت هم بستگی و 
به کمک دستگاه های 

دقیق
بر اساس 

سنجش شتاب

Slometer, Dy-
natest
PURD

سرعت باال، قابلیت 
نصب روی انواع خودرو، 

مقاوم، هزینه کم، استفاده 
آسان، وابستگی کمتر به 

خصوصیات خودرو نسبت 
به سامانه پاسخ مکانیکی

2-4 کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری ناهمواری
 کالیبراسیون مناسب پروفیل سنج های اینرشیال بسیار ضروری است و این قسمت توضیحاتی در این زمینه 
اینرشیال  پروفیل  اصول سنجش  از  پروفیل سنج های سبک وزن  و  باال  پروفیل سنج های سرعت  ارائه می دهد. 
است،  روشن  اساسی  به طور  اینرشیال  پروفیل سنج های  در  استفاده  مورد  نظریه  درحالی که  می کنند.  استفاده 
دقت  بر  که  آن ها  عملیات  و  آنالیز  پروفیل، روش های  از  نمونه گیری  تجهیز کردن،  درباره  فراوانی  مشکالت 
و خطاهای اندازه گیری تأثیر دارند، وجود دارد. جزئیات فنی در مقابل توانایی این تجهیزات برای اندازه گیری 
برای  و مشخصات الزم  آزمایش  روش های   1ASTMو آشتو  است.  کم اهمیت  بسیار  ناهمواری  قابل اطمینان 

اندازه گیری پروفیل را ارائه داده اند. مشخصات مرتبط ارائه شده توسط آشتو به شرح زیر هستند:

استاندارد مشخصات M 328-10 شامل پروفیل سنج های اینرشیال؛ •

سامانه های  • توسط  هنگامی که  روسازی  سواری  قابل قبول  کیفیت  برای   R 54-10 اجرایی  استاندارد 
سنجش پروفیل اینرشیال اندازه گیری می شوند؛

استاندارد اجرایی R 56-10 برای تأیید سامانه های سنجش پروفیل اینرشیال؛ •

استاندارد اجرایی R 57-10 برای سامانه های عامل پروفیل سنج های اینرشیال. •

درستی  و  دقت  درباره  را  نگرانی هایی  آن ها،  استفاده کنندگان  و  پروفیل سنج  سازندگان  افزایش  و  تکثیر   
اطالعات پروفیل ایجاد کرده است؛ بنابراین، FHWA یک مطالعه با سرمایه گذاری مشترک با عنوان »بهبود 

1. American Society of Testing and Materials
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کیفیت اندازه گیری های پروفیل سنج ها« راه اندازی کرد که دارای کد مطالعاتی TPF-5)063( بوده و در سال 
2002 انجام شد.

با  مقایسه  اساس  بر  یا  کرد  ارزیابی  ناهمواری  خالصه  آماره  یک  اساس  بر  می توان  را  پروفیل سنج ها   
پروفیل های اندازه گیری شده با پروفیل سنج های مبنا ارزیابی کرد. سه پارامتر اصلی برای روند کالیبراسیون یا 

بازبینی به شرح زیر موردنیاز هستند:

اندازه گیری پروفیل مبنای حقیقی؛ •

رویه تحلیلی برای مقایسه پروفیل مبنا با داده های پروفیل تهیه شده با پروفیل سنج های دیگر؛ •

معیار تعیین سوی گیری و دقت قابل قبول بین پروفیل سنج و مقادیر مبنا. •

 یکی از کارهای انجام شده در این پروژه تحقیقاتی با سرمایه گذاری مشترک، مقایسه تجهیزات سنجش 
انواع  دامنه  داده شدند و همچنین  این تحقیق شرکت  پروفیل مختلف است. جدول )2-6( تجهیزاتی که در 

تجهیزات موجود در سال 2002 را نشان می دهد. )Wang، 2006؛ 2007(1

داده های پروفیل در پنج سایت جمع آوری شدند: دو سطح با آسفالت هموار، یک سطح با آسفالت ناهموار یا 
زبر، یک سطح روسازی بتنی مسلح پیوسته و یک روسازی بتنی درزدار. تکرارپذیری و سوی گیری2 19 عدد از 
67 دستگاه که در این آزمایش شرکت داشتند، ارائه شده است. )Wang، 2007( نتایج روسازی بتنی درزه دار به 
دلیل امکان جابه جایی درزه ها در اندازه گیری ها و امکان تأثیر آن ها روی پروفیل، در نظر گرفته نشد؛ البته این 
تغییرات احتمالی درست نیست اما جزء اشتباهاتی است که به طور گسترده صورت می گیرد. نقشه برداری زمینی 

با دوربین برای اندازه گیری و رسم پروفیل مرجع صورت گرفته و شاخص ناهمواری IRI محاسبه شد.

 در طول این مطالعه، پروفیل سنج های با سرعت باال و پروفیل سنج های سبک وزن برای برداشت اطالعات 
کنترلی ساخته، استفاده شدند. پروفیل سنج های راه رونده نیز برای ارزیابی پروفیل مبنا به کار رفتند. تکرارپذیری 
آنالیز سوی گیری نشان دادند که بسیاری از پروفیل سنج های سرعت باال عملکرد قابل قبولی بر مقطع های  و 
هموار دارند و برای کنترل نظارت بر ساخت قابل استفاده هستند؛ به هرحال، تعدادی از آن ها معیارهای الزم را 

روی روسازی های ناهموار نداشتند.

1. جزئیات بیشتر درباره سازندگان این تجهیزات در )Wang، 2006؛ 2007( قابل دسترسی است.
2. Bias
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جدول شماره 2-6: دستگاه های اندازه گیری پروفیل راه که در تحقیق FHWA شرکت داشتند.

تعداد در این تحقیق سازنده و مدل دستگاه نوع پروفیل سنج

3 ROSAN

سرعت باال

13 ICC

6 ARAN

1 MGPS

3 Custom

2 RSP five0five1

1 ROADMAS

2 Pathway

2 K.J. Law

2 MHM

1 Digilog VX

سرعت باال
1 Starodub/DHM

1 SSI

1 Ames

1 Starodub/ULIP

سبک وزن

6 ICC

4 SSI

1 Dynatest/Law T64

2 K.J. Law

1 Custom

1 Transtology

2 Ames
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تعداد در این تحقیق سازنده و مدل دستگاه نوع پروفیل سنج

3 SuPro 1000

راه رونده

2 R/D-Meter

3 ARRB WP

1 Rolling Rod and Level

1 YSI RoadPro

1 COMACO GSI

1 ROADMAS Z2

 اگرچه شاخص ناهمواریIRI یک شاخص به خوبی تعریف شده است، سازندگان پروفیل سنج ها از آزادی عمل 
باالتری در پردازش اطالعات پروفیل استفاده می کنند که باعث می شود نرم افزارهای شرکت های مختلف 
نتایج متفاوتی از IRI را از اطالعات یکسان به دست آورند. برای حل این مشکل، شرکت ترانزتک1، تحت 
قرارداد با FHWA، نرم افزاری با نام پروال2 را راه اندازی کرد. )Transtec، 2014( این نرم افزار به صورت 

رایگان در دسترس است و روشی مشترک برای محاسبه IRI ارائه می دهد. با توجه به سایت این نرم افزار، 
اطالعات زیر را می توان با استفاده از داده های پروفیل به دست آورد:

شاخص استاندارد سواری3 •

شاخص سواری پیوسته •

تابع چگالی طیفی •

شبیه ساز پروفیل گراف •

• Straightedge شبیه ساز دستگاه

شناسایی ناهمواری به صورت محلی •

تأیید نوع پروفیل سنج •

• )ASTM E 950( تعیین دقت و سوی گیری

1. Transtec
2. ProVal
3. Standard Ride Statistics
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مدول نرمی •

اندازه گیری خودکار درزه ها •

مشخص کننده محل سایت های کنترل وزن در حرکت •

 پروفیل های برداشت شده باید با پروفیل مبنا مقایسه شوند. این کار نیاز مند یک روش تحلیلی برای مقایسه 
دو پروفیل و معیار مناسب برای تعیین اینکه اندازه گیری های پروفیل قابل قبول است، هستند. دو روش برای این 
مقایسه وجود دارند که شامل چگالی طیفی توانPSD( 1( و همبستگی ضربدری2 هستند. روش چگالی طیفی 
توان برای تشخیص طول موج پروفیل روسازی استفاده می شود. پروفیل ها را می توان با فیلترها پردازش کرد تا 
طول موج ها و باندهای موج موردنظر که برای دقت الزم پروفیل بسیار حیاتی هستند را جدا کنند. انواع باندهای 

:)Karamihas، 2005( مورد استفاده به شرح زیر هستند

باند موج های کوتاه: پروفیلی که از فیلتر باالگذر با طول موج برش 1/6 متر و یک فیلتر پایین گذر می گذرد و  •
سپس از یک فیلتر پایین گذر برای تولید دوباره فیلترینگ به کاربرده شده توسط وسیله نقلیه مبنا عبور می کند؛

باند با موج های متوسط: پروفیل از یک فیلتر باالگذر با طول موج برش 8 متر و سپس از یک فیلتر  •
پایین گذر با طول موج برش 1/6 متر عبور می کند؛

باند موج های بلند: پروفیل از یک فیلتر باالگذر با طول موج برش 40 متر و سپس از یک فیلتر پایین گذر  •
طول موج برش 8 متر عبور می کند.

 »تحلیل هم بستگی ضربدری برای شناسایی اندازه ای که پروفیل اندازه گیری شده با پروفیل مبنا 
مطابقت دارد، استفاده می شود. روش های تحلیل ارزیابی شده اند و معادالت هر دو روش چگالی 
طیفی توان و هم بستگی ضربدری در طی مطالعات انجام شده توسط FHWA مشخص شده اند.« 
)استانداردهای  آشتو   ASTM در  پروژه  این  در  ارائه شده  توصیه های   )Karamihas، 2005(

کالیبراسیون و ارزیابی پروفیل سنج ها( فراهم شده اند.

 در یکی از بخش های تحقیق انجام شده توسط FHWA، ارزیابی پروفیل سنج هایی که می توانند به عنوان 
مبنا مورد استفاده قرار گیرند در سال های 2009 و 2010 صورت گرفت. بهبود چشمگیری در تجهیزات بین دو 
مقایسه مشاهده شد که نشان دهنده طبیعت پویای پیشرفت در ارزیابی ناهمواری راه است. نتایج به دست آمده در 

آزمایش سال 2010 در این قسمت ارائه شده است.

1. Power spectral density
2. Cross correlation
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 آزمایش ها شامل پنج مقطع روسازی در آزمایشگاه تحقیقات راه مینه سوتا آمریکا و یک مقطع در نزدیکی 
شهر جانکشن ایالت ویسکانسین آمریکا صورت گرفت. نرمی و بافت روسازی در مقیاس بزرگ1 معیارهای اصلی 

انتخاب مقاطع روسازی بوده اند. نوع سطح روسازی به صورت زیر بوده است:

آسفالت با دانه بندی متراکم2 •

چیپ سیل تازه3 •

آسفالت متخلخل داغ4 •

بتنی که از عرض یا طول دندانه دار شده است. •

پروفی  سنج های مبنای برگزیده سال 2010 به شرح زیر هستند:

• )Face، 2014( 2000 دیپ استیک

• )R&L )APR Consultants، 2014 خودکار APR

• )SSI CS8800 )Surface Systems and Instruments، 2014

• )SurPro 3000+ )International Cybernetics، 2014

• ) b2010 ؛VTPL TMS )Smith، 10a20

 چهار دستگاه اول به صورت تجاری در دسترس هستند. دستگاه SurPro مدل +3000 که شرکت بین المللی 
سایبرنتیکس در حال ساخت مدل 3500 با قابلیت های بیشتر است، مورد استفاده قرار گرفت.

 در طول این تحقیق، یک پروفیل سنج مبنا در دانشگاه میشیگان ساخته شد )Winkler، 2010؛ 2013( 
تا یک دستگاه با دقت باال و قابلیت تکرار فراهم شود. پروفیل های به دست آمده از این دستگاه برای ارزیابی 
پروفیل سنج هایی که کاندید شده بودند تا به صورت پروفیل سنج مبنا استفاده شوند، به کار گرفته شد تا دقت، 

)Karamihas، 2011( .قابلیت تکرار و فواصل طولی اندازه گیری بررسی شود

نیاوردند.  به دست  را  معیارها  تمامی  برای  الزم  امتیازهای  مبنا،  کاندیدشده  پروفیل سنج های  از  هیچ کدام 
دستگاه +SurPro 3000 موفق به دریافت امتیازات الزم در زمینه دقت و قابلیت تکرار اندازه گیری پروفیل در 

1. Macrotexture
2. Dense graded asphalt )DGA(
3. Fresh chip seal
4. Pervious hot mix asphalt
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بیشتر موارد در بین تجهیزات سال 2010 شد و در تمامی موارد به جز باند موج های کوتاه در زمینه تکرارپذیری 
با اختالف کمی نمره کامل را نداشت؛ همچنین، این دستگاه امتیازات الزم برای اندازه گیری فواصل طولی را 

کسب نکرد.

برای  است؛  قرارگرفته شده  استفاده  مورد  تحقیقات  این  نتایج  از  برخی  دارند،  ادامه  مطالعات  این  اگرچه 
نمونه: وزارت راه ایالت مینه سوتای آمریکا از دستگاه SurPro به عنوان دستگاه مبنا برای کالیبراسیون و ارزیابی 

)Olson، 2012( .پروفیل سنج های سرعت باال استفاده می کند

ارزیابی پروتکل کاربردی، شد. پیش بینی می شود در  به کالیبراسیون و   در طول تحقیقات، توجه زیادی 
در  شود.  مشاهده  زمان  در طول  اندازه گیری ها  بین  بیشتری  اختالفات  است،  شده  کنترل  کمتر  که  شرایطی 

تحقیقی که توسط NCHRP1 درباره مقایسه شاخص های عملکردی در ایالت ها صورت گرفت اشاره شد:

 IRI تحلیل های صورت گرفته در این پروژه با در نظرگیری به تغییرپذیری ها در اندازه گیری ...«
امکان مقایسه دقیق تفاوت ها بین ایالت های مختلف )حتی تغییرات در سطح یک ایالت( را فراهم 

)NCHRP، 2008 ( ».می سازد

 باوجوداینکه پیشرفت های چشمگیری در ارزیابی ناهمواری روسازی صورت گرفته است، پیش بینی می شود 
که تحقیق های فعلی در صورت تکامل و باروری به پیشرفت های بسیار بیشتری انجامد.

2-5 اندازه گیری تغییر شکل روسازی
 دستگاه سنجش و اندازه گیری تغییر شکل وزن افتانFWD 2، یکی از پراستفاده ترین وسایل اندازه گیری 
تغییر شکل و انحراف روسازی است. آقای علوی و همکارانش )2008(، شیوه نامه استفاده از این دستگاه را برای 
NCHRP فراهم کردند. جدول )2-7( پاسخ 45 اداره راه ایالتی را درباره برند و سن تجهیزات FWD که استفاده 

 FWD معمول ترین نوع ،)Dynatest، 2014( می کنند، نشان می دهد. قابل توجه است که دستگاه دایناتست
 ،)JILS )Foundation Mechanics، 2014 با 61 مورد استفاده و میانگین سن چهارده سال است. دستگاه
 KUAB، میانگین سن شش سال است. دستگاه  استفاده و  پانزده مورد  از  با بیش  پراستفاده  دومین دستگاه 

1. National Cooperative Highway Research Program
2. Falling Weight Deflectometer
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Engineering and Research Intl. Inc.، 2014(( کم استفاده ترین دستگاه با تنها شش استفاده و میانگین 

سن چهارده سال است.

جدول شماره 2-7: خالصه انواع دستگاه های FWD که توسط ایالت های مختلف آمریکا استفاده می شوند. 
)علوی، 8002(

تعداد دستگاه های FWD در 
حال سرویس دهی

 FWD میانگین سن دستگاه های
)سال( سازنده دستگاه

61 14 Dynatest

15 6 JILS

6 14 KUAB

0 - Carl Bro

0 - Other

82 11 Total

 با وجود چندین نوع برند سازنده این دستگاه ها، نیاز برای اندازه گیری های سازگار در بین اداره ها و نهادهای 
 FWD دستگاه های  کالیبراسیون  اهمیت  بر   )LTPP(1درازمدت عملکردی  برنامه  است.  شده  آشکار  مختلف 
تأکید کرده است. روش های استاندارد کالیبراسیون با روش های اخیر در تحقیقی که توسط FHWA از سال 
2004 آغازشده، صورت گرفته است. در این تحقیق، روش های استاندارد کالیبراسیون در مراکزی در پنسیلوانیا، 
تگزاس، مینه سوتا و نوادا بررسی و سپس در مراکزی در مونتانا و کالیفرنیا کامل تر شد. همه این مراکز، توسط 
 Dynatest :اداره های راه و بزرگراهی اداره می شدند؛ عالوه بر این، سازندگان این دستگاه ها نیز مراکزی ازجمله
در فلوریدا، Foundation Mechanics )JILS( در کالیفرنیا و Carl Bro در دانمارک کردند. مراکز کالیبراسیون 
بین المللی دیگری ازجمله در استرالیا )سه مرکز( و نیوزلند راه اندازی شدند. تأیید مراکز کنترل کالیبراسیون در 
اما در سال 2010 میالدی، آزمایشگاه مصالح  ابتدا توسط شرکت Cornell Local Roads انجام می گرفت 
این   .)AMRL، 2014( گرفت  عهده  بر   FHWA نظارت  با  را  تحقیقات  این  انجام  مسئولیت   ،AMRL،مبنا
شرکت مراکزی را که در زمینه استاندارد کالیبراسیون حسگرهای تغییر شکل و اندازه گیری بار برای دستگاه های 

FWD توصیه شده، AASHTO R32، کنترل می کند.

1. Long-Term Pavement Performance
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2-6 اندازه گیری های تغییر شکل در حرکت
نیاز مند این است که ترافیک پراکنده شده و این مسئله به طور عمومی   FWD به کار گرفتن دستگاه های
 )Flintsch، 2013( .اندازه گیری های تغییر شکل را به کاربردهای در سطح پروژه محدود می کند از  استفاده 
استفاده های کاربردی از ارزیابی سازه ای در تحلیل در سطح شبکه نیاز مند تجهیزاتی است که حرکت کرده و 
اختالل در ترافیک را حداقل و با سرعتی نزدیک به سرعت ترافیک حرکت می کنند. درحالی که چنین تجهیزاتی 
برای سال ها پیگیری می شدند، تنها به تازگی با پیشرفت های رخ داده در تجهیزات و رایانه ها با امکان ساخت 
اندازه گیری کنند، فراهم شده است.  چنین دستگاه هایی که بتوانند تغییر شکل را با حداقل تداخل با ترافیک 
فناوری موجود برای تجهیزات متحرک اندازه گیری تغییر شکل توسط رادا و نظرین در سال 2011 ارزیابی شد 
ارائه شده و توصیه هایی درباره  از تجهیزات موجود  ادامه تحقیقاتشان، بهترین استفاده  )Rada، 2011( و در 
تحقیقات آینده را ارائه دادند. »پنج دستگاه سنجش تغییر شکل دینامیک شناخته شده اند.« )Arora، 2006( بر 
اساس مطالعات موجود و اطالعات دریافتی از سازندگان این دستگاه ها، همه دستگاه ها برای مهندسی روسازی 
کاربرد دارند؛ به هرحال، دستگاه Quest Integrated – Dynatest HRWD و دستگاه RDT مدیریت ملی 

جاده های سوئد، در تحقیق بررسی نشدند؛ زیرا تولید آن ها متوقف شده یا نمونه آن ها وجود نداشته است.

با توجه به تحقیقات رادا و نظرین، مشخص شد که دستگاه های اندازه گیری تغییر شکل متحرک حیاتی 
هستند اما مشکالت زیادی وجود دارد که باید پیش از به کارگیری این فناوری حل شوند. آن ها مشکالت بسیاری 
ازجمله: نیاز به توسعه بیشتر این تجهیزات برای افزایش سرعت عملیاتی، تکرار پذیری و نگهداری جزئیات با 
و  مختلف  روسازی های  تغییر شکل  اندازه گیری  تغییر شکل، حساسیت  اندازه گیری حوزه های  میانگین گیری، 

شناسایی حداقل تعداد نقاط تغییر شکل موردنیاز برای کاربردهای مختلف دارند.

بازسازی  نیازهای  و  روسازی  دوام  ارزیابی  برای  شکل  تغییر  پیوسته  اندازه گیری های  از  استفاده  مکان   
توسط Flintsch )2013( شناخته شد. این تحقیق تأکید دارد که یک دستگاه اندازه گیری پیوسته تغییر شکل 
بارهای  از  باشد و  یا کمتر  تقریبی یک فوت )300 میلی متر(  تغییر شکل در فواصل  اندازه گیری  به  قادر  باید 
مشابه با کامیون استفاده کرده و دستگاه باید قادر به جمع آوری داده بدون نیاز به عالئم کنترل ترافیکی باشد. 
اندازه گیری های تغییر شکل متوالی ممکن است میانگین گیری شوند تا از اختالل در اندازه گیری ها کاسته شود 
اداره های  از  اساس تحقیقی  بر  باشد.  از یک فوت  بزرگ تر  تغییر شکل های  میان  واقعی  اعداد گزارش شده  و 

بزرگراهی ایالتی، استفاده در سطح شبکه شامل موارد زیر است:
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کمک برای شناسایی نواحی »ضعیف« )برای نمونه: ضعف سازه ای( که در آینده برای استفاده در سطح  •
پروژه قابل استفاده است؛

ثبت در  • قابل  برای محاسبه »شاخص سالمت سازه ای« که  فراهم کردن اطالعات در سطح شبکه 
PMS است؛

مقاطع مختلف که می توانند کاندیدی مناسب برای نگهداری باشند )ظرفیت خوب سازه ای( در مقایسه  •
با مقاطعی که نیاز به نگهداری بیشتری دارند )ضعف سازه ای نشان می دهند( از هم متمایز می شوند.

در ابتدا، مؤسسات تمایل به استفاده از دستگاه های سنجش تغییر شکل در ارزیابی های در سطح پروژه نشان 
دادند اما پس از گفتگو با ایالت ها مشخص شد که محدودیت های موجود در دستگاه های فعلی از مطالعه در سطح 
پروژه پشتیبانی نمی کند. با توجه به لیست دستگاه ها که در جدول )2-7( ارائه شده است، دستگاه های RWD و 
TSD برای ارزیابی بیشتر انتخاب شدند. دستگاه RDD تگزاس به دلیل سرعت عملیاتی پایین موردبررسی قرار 

نگرفت. تحقیق در دو فاز صورت گرفته شد و در این هنگام، فناوری نیز پیشرفت کرده و سازندگان تجهیزات 
را در بین این دو فاز به هنگام کردند؛ عالوه بر این، دستگاه جدیدی در طول این پروژه معرفی شد که محققان 
آن را بررسی نکردند. با در نظر گرفتن این مسائل، مشکل اصلی ارزیابی و به کارگیری راهبردهای مناسب برای 
استفاده از فناوری جدید در اداره هاست. تیم تحقیقاتی قادر به ارائه توصیه برای انتخاب و استفاده از دستگاه های 
اندازه گیری تغییر شکل پیوسته نشد و دستگاه TSD قابلیت تکرار مناسبی نشان داد و این وسیله برای مدیریت 

روسازی در سطح شبکه مناسب است.

اندازه گیری تغییر شکل متحرک در توسعه است اما بسیاری از ایالت ها پتانسیل کاربردی  اگرچه دستگاه 
آن را ارزیابی کرده اند. دستگاه RWD توسط شرکت تحقیقات کاربردی تحت قرارداد با FHWA ساخته شد. با 
گذشت زمان، دستگاه RWD در سیزده ایالت از سال های 2003 تا 2008 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این 
ارزیابی ها در یک سری گزارش ارائه شد )Steele، 2007(؛ عالوه بر این، وزارت راه ویرجینیا در آمریکا1، در 
سال 2010 یک ارزیابی از دستگاه RWD انجام داد )Diefenderfer، 2010(. مقایسه RDW با FWD در 
دو منطقه بین ایالتی نشان داد که نتایج به خوبی هم بسته نیستند و انحراف استاندارد مقادیر تغییر شکل بزرگ 
بوده و با تغییر از نوع رویه روسازی نوسان می کردند. دستگاه RWD برای روسازی های با مقادیر تغییر شکل 
کوچک و مقاطع عرضی یکنواخت توصیه نمی شود. همه این تحقیقات نشان می دهند که نیاز به توسعه بیشتری 

در دستگاه های RWD برای استفاده کارآمد به ویژه در سطح شبکه است.
1. Virginia Department of Transportation
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 در سال 2012، گزارشی توسط Elseifi )12a20؛ 12b20( درباره ارزیابی دستگاه RWD در لوئیزیانای 
آمریکا صورت گرفت. نویسندگان این گزارش بیان کردند که این مطالعات، اولین پروژه ای بوده است که از 
دستگاه به هنگام شده RWD استفاده کرده است. اطالعات در 16 سایت با گستره وسیعی از وضعیت روسازی 
شکل،  تغییر  داده های  میانگین  که  داد  نشان   FWD و   RWD دستگاه  از  مقایسه ای  بودند.  جمع آوری  شده 
به صورت قابل توجهی برای پانزده سایت از شانزده سایت متفاوت بوده اما به عقیده نویسندگان این گزارش، 
قابلیت تکرار خوبی دارند.   RWD بوده اند و مشخص شد که داده های  FWD قابل قبول  RWD و  داده های 
یک مدل با استفاده از عدد سازه ای )SN( و اندازه گیری های تغییر شکل ساخته شد و مقادیر SN از دو دستگاه 

RWD و FWD توافق خوبی نشان دادند. توصیه شد که استفاده از RWD در سایر ایالت ها نیز بررسی شود.

GPR 12-7 رادارهای نفوذکننده در زمین
 برای ارزیابی خواص مصالح در کنار داده های تغییر شکل، نوع مصالح مورد استفاده در هر الیه روسازی 
و ضخامت هر الیه باید مشخص باشد. مغزه گیری از روسازی برای مدت طوالنی برای اندازه گیری ضخامت 
اندازه گیری  دستگاه های  مانند  موانعی  و  بوده  ترافیک  کنترل  نیاز مند  روش  این  اما  می شد  استفاده  روسازی 
ابزاری  به عنوان   ،GPR زمین،  در  نفوذکننده  رادارهای  میالدی،   90 دهه  اواسط  در  دارد.  ثابت  شکل  تغییر 
اندازه گیری سریع ضخامت روسازی معرفی شدند. فناوری GPR شامل آنتن های زوج زمینی و هوایی  برای 
هستند. زوج آنتن های هوایی، باالتر از سطح روسازی کار می کنند و در سرعت های باال قابل استفاده هستند؛ 
بنابراین قابل استفاده در ارزیابی در سطح شبکه هستند. زوج آنتن های سطح زمین به طور مستقیم روی سطح 
روسازی قرار می گیرند و محدود به ارزیابی در سطح پروژه یا شرایطی که امکان کنترل ترافیک است، به همراه 

دستگاه های FWD قابل استفاده هستند.

 قابلیت دستگاه های GPR برای تعیین ضخامت الیه های روسازی توسط Maser )2009( با استفاده از دستگاه 
GPR زوج هوایی با سرعت حرکات 10 تا 20 مایل بر ساعت صورت گرفت و نتایج رضایت بخشی حاصل شد. بر 

اساس مطالعات میزر، نتایج اختالف قابل قبولی برابر 8%± در مقایسه با مغزه های گرفته شده، داشتند.

 یک ارزیابی که توسط NCHRP درباره استفاده از GPR برای اندازه گیری ضخامت روسازی صورت گرفت 
)Morey، 1998( و نشان دهنده قابلیت های مناسب این دستگاه بود اما همچنان به نقطه مناسبی برای استفاده 
نرسیده است. در پی آن، بسیاری از اداره های حمل ونقل بزرگراهی اقدام به ارزیابی GPR کردند و به درجاتی از 

1. Ground Penetrating Radar
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 Holzschuher، ؛ 2008؛Cao، 2006 ؛Liu، 2006 ؛Infrasense، 2006 ؛Al-Qadi، 2005( موفقیت رسیدند
اندازه گیری ضخامت  برای   GPR داد که  نشان  به دست آمده  اطالعات  این  2007؛ Maser، 2009(. مجموع 

الیه های آسفالت به ویژه وقتی که با مغزه گیری کالیبره شده باشد، دقت قابل قبولی دارد. نتایج برای الیه های 
بتنی رضایت بخش نبودند. سپاه مهندسی آمریکا، فناوری های گوناگونی را برای اندازه گیری ضخامت روسازی 

در سال Edwards، 2011( 2011( روی چهل مکان مختلف شامل الیه های بتنی و آسفالتی انجام دادند.

از   MIRA دستگاه های  شده اند.  خالصه   )8-2( جدول  در  ارزیابی ها  نتایج  و  ارزیابی شده  دستگاه های   
می کند؛  استفاده  روسازی  ضخامت  اندازه گیری  برای  صوت  مافوق  فناوری  از  آمریکا،  مینه سوتای  دانشگاه 
همچنین دستگاه GPR، شرکت مهندسی Olson یک دستگاه بازتاب صدا و چندین موج سنج، MISW، ساخته 
است. سایر دستگاه ها از زوج حسگرهای هوایی یا زمینی مورد استفاده از فناوری GPR استفاده کردند؛ همچنین 
ارزیابی روسازی های آسفالتی و بتنی موردنیاز است. حسگرهای  مشخص شد که دستگاه های متفاوتی برای 
زوج هوایی GPR برای روسازی های آسفالتی به خوبی کار کردند اما حسگرهای مافوق صوت یا لرزه ای روی 

روسازی های بتنی بهتر عمل کردند.

2-8 ارزیابی سازه ای مخرب
 فناوری ارزیابی غیرمخرب روسازی در بیست سال گذشته توسعه  یافته اما همچنان شرایطی وجود دارند که 
مغزه گیری یا بریدن بخشی از روسازی برای ارزیابی الیه های روسازی روشی مناسب تر و مفیدتر است؛ به هرحال، 
به دلیل هزینه ها و نامطلوب بودن این روش برای استفاده کنندگان راه، روش های مخرب به صورت روشی معمول 

در مدیریت روسازی نبوده و به طورمعمول برای پروژه های تحقیقاتی و ارزیابی های قانونی استفاده می شوند.

 جدول شماره 2-8: خالصه نتایج برای دستگاه های غیرمخرب اندازه گیری ضخامت روسازی
)Edwards، 2011(

R2 برای 
همه نقاط 

آزمایش1

میانگین2 
نقاط

درصد نقاط آزمایش 
اندازه گیری شده 3 روش مورد استفاده

0/98 0/51 70 MIRA )دانشگاه مینه سوتا(

0/97 0/32 73
 Calibrated 1-GHz GSSI Horn Antenna

)Infrasense, Inc.(
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R2 برای 
همه نقاط 

آزمایش1

میانگین2 
نقاط

درصد نقاط آزمایش 
اندازه گیری شده 3 روش مورد استفاده

0/96 0/51 73
 1-GHz GSSI Horn Antenna )Infrasense,

Inc.(

0/95 0/40 63
Calibrated 1-GHz Pulse Radar Horn An-

tenna )ERDC(

0/91 1/15 78 Calibrated MISW )Olson Engineering(

0/87 2/10 78 MISW )Olson Engineering(

0/85 1/28 100
 Calibrated 800-MHz, 1.2-GHz, 1.6-GHz,

 and 2.3-GHz ground-coupled antennas
)MALÅ(

0/80 1/05 70 1-GHz Pulse Radar Horn Antenna )ERDC(

0/71 0/87 80
Calibrated Single 1.5-GHz Ground-Cou-

pled GSSI Antenna )Infrasense, Inc.(

0/68 1/10 83
 Single 1.5-GHz Ground-Coupled GSSI

Antenna )Infrasense, Inc.(

0/51 1/82 100
Calibrated Impact Echo )Olson Engineer-

ing(

0/41 2/11 100 Calibrated 3D-Radar

0/39 2/29 90 Impact Echo )Olson Engineering(

0/38 1/37 80
 Calibrated CMP Method with Two 1.5-GHz

Ground-Coupled GSSI Antennas )Infra-
sense, Inc.(

0/38 2/37 100
 800-MHz, 1.2-GHz, 1.6-GHz, and 2.3-GHz

ground-coupled antennas )MALÅ(
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R2 برای 
همه نقاط 

آزمایش1

میانگین2 
نقاط

درصد نقاط آزمایش 
اندازه گیری شده 3 روش مورد استفاده

0/34 2/35 100
 Calibrated 2-GHz Ground-Coupled IDS

Aladdin GPR )Olson Engineering(

0/31 1/68 83
CMP Method with Two 1.5-GHz Ground-
Coupled GSSI Antennas )Infrasense, Inc.(

0/22 7/19 100
 900-MHz and 1.5-GHz Ground-Coupled
GSSI Antennas )Resource International(

0/17 2/51 100
Calibrated 900-MHz and 1.5-GHz Ground-
Coupled GSSI Antennas )Resource Inter-

national(

0/03 3/88 100 3D-Radar

0/03 4/48 100
 2-GHz Ground-Coupled IDS Aladdin GPR

)Olson Engineering(

1. ضرایب با استفاده از مغزه های اندازه گیری ضخامت و مقادیر اندازه گیری شده توسط دستگاه به دست آمده اند.

2. خطا با قدر مطلق تفاوت بین ضخامت اندازه گیری شده با دستگاه ها و ضخامت واقعی مغزه محاسبه شده است. خطاها برای هر 

روش میانگین گیری شدند.

3. درصد قسمت های آزمایش شده برای روسازی آسفالتی و بتنی اندازه گیری شده است؛ زیرا همه قسمت ها با هرکدام از دستگاه ها 

اندازه گیری نشده اند.

2-8-1 روش های دستی برداشت اطالعات خرابی
سال ها  برای  داده  جمع آوری  برای  استفاده  مورد  روش  غالب ترین  روسازی،  اطالعات  دستی  برداشت   
بوده است. این روش ها یا با قدم زدن در طول روسازی یا در هنگام رانندگی از پشت شیشه خودرو، به طور 
عمومی در سرعت پایین، صورت می گیرد. تنها چندین وسیله برای پردازش خودکار اطالعات موجود بودند و با 
پیشرفت در زمینه فناوری حسگرها و رایانه ها، برداشت اطالعات روسازی به سرعت پیشرفت کرد. دستگاه های 
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خودکار، به طور عمومی برای گرفتن تصویر از روسازی با روش های پردازش به طور کامل خودکار و نیمه خودکار 
استفاده می کنند. پردازش نیمه خودکار نیاز به دخالت انسانی در زمینه بررسی تصاویر روسازی دارد؛ درحالی که 
دستگاه های خودکار تکیه بر پردازش رایانه ای تصاویر برای تشخیص و شناسایی خرابی های روسازی دارند. 
هرکدام از این روش ها که توسط اداره های راه مورد استفاده قرار می گیرند، در جدول )2-9( نشان داده شده اند. 
عملیات  کلیه  و  می کنند  استفاده  دستی  اطالعات  برداشت  روش های  از  راه  اداره های  از  یک پنجم  حدود  در 
استفاده  از روش های خودکار جمع آوری داده  انجام می دهد. دوسوم دیگر  راه  اداره  را خود  برداشت اطالعات 
می کنند و نیمی از این اداره ها از شرکت های خصوصی برای برداشت اطالعات و نیم دیگر خود اقدام به برداشت 
اطالعات می کنند. از بین ایالت هایی که از روش های خودکار استفاده می کنند، در حدود دوسوم از روش های 
نیمه خودکار برای کاهش داده های جمع آوری شده استفاده می کنند و یک سوم دیگر بر روش های به طور کامل 

خودکار کاهش داده، اتکا دارند.

)Pierce، 2013( جدول شماره 2-9: خالصه روش های جمع آوری داده روسازی در برخی ایالت ها

روش مورد استفاده
تعداد اداره ها

اداره راه شرکت خصوصی مجموع

از پشت شیشه 19 2 21

جمع آوری داده
خودکار 23 21 44

به طور کامل خودکار 7 7 14

نیمه خودکار 16 14 30

آشتو  و   ASTM هستند.  متفاوت  کمی  باهم  راه  اداره های  در  روسازی  خرابی های  ارزیابی  روش های 
آیین نامه هایی درباره جمع آوری اطالعات خرابی ارائه کرده اند.

2-8-2 روش های خودکار برداشت داده
 به عنوان یک مسئله عملی، فناوری مورد استفاده برای اندازه گیری خرابی شیارشدگی متفاوت از روش مورد 
استفاده برای اندازه گیری ترک هاست. ازآنجاکه خرابی شیارشدگی به صورت اعوجاج در پروفیل عرضی روسازی 
است، فناوری مورد استفاده برای اندازه گیری ناهمواری )اعوجاج در پروفیل طولی( قابل استفاده بوده و نسبت به 
فناوری مورد استفاده برای تشخیص خودکار ترک ها بسیار جلوتر است. پردازش اولیه در فناوری برداشت ترک 
در شکل )2-7( خالصه شده است. »گزارش TRB Circular شماره E-C156 خالصه بسیار خوبی از فناوری 
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درگرفتن  استفاده  مورد  فناوری   )Wang، 11a20( است.«  ترک خوردگی  خودکار  برداشت  برای  استفاده  مورد 
تصاویر به سرعت در حال پیشرفت بوده و روش های آنالوگ جای خود را به روش های دیجیتال عکس برداری 

داده اند. 

شارژ1  زوج  دستگاه  از  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  روسازی  تصاویر  گرفتن  برای  که  حسگر  غالب  نوع   
CCD که به صورت خطی یا سطحی اسکن می کند، بهره می گیرد. کیفیت تصویر تابعی از رزولوشن دوربین 

که به صورت پیکسل بیان می شود، برد دینامیک، اپتیک دوربین و شدت روشنایی است. عامل مهم دیگر درباره 
عکس، میزان فشردگی تصویر برای ذخیره کردن است. برای مقاطع یک کیلومتری که چهار متر عرض دارند، 
به 1024 گیگابایت داده در برد دینامیکی 8 بیت برای 2048 پیکسل در خط و یک چهارم گیگابایت برای 4096 

پیکسل در هر خط نیاز است. فشرده سازی برای کاهش حجم اطالعات به حجمی قابل اداره موردنیاز است.

 )McGhee، 2004( شکل شماره 2-7: نمای کلی از برداشت اطالعات خرابی به صورت خودکار

بسیاری  بهبود کیفیت تصاویر در سال 2005 معرفی شد.  امکان  با  لیزر  از درخشندگی  استفاده  فناوری   
از شرکت های تولیدکننده اقدام به پیگیری این فناوری کرده و بسیاری از مشکالت کیفیت تصویر که درباره 

دوربین های CCD وجود دارد را حل کردند.

از  استفاده  با  تا  استخراج  شده  باید  تصویر  عوارض  مهم ترین  تصاویر،  اطالعات  ذخیره سازی  از  پس   
نیاز مند مشاهده  نیمه خودکار  پردازش  ارزیابی شوند.  نیمه خودکار، خرابی های روسازی  و  پردازش های خودکار 
دیداری تصاویر برای شناسایی خرابی ها دارد. این مسئله نیاز مند یک مشاهده کننده برای بررسی تصاویر برای 

1. Charged couple device
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شناسایی و راحتی پردازش دارد. شرکت های تولیدکننده، سامانه های اختصاصی برای این هدف ایجاد شده اند. 
پردازش نیمه خودکار، جاذبه های مستقیمی مانند روند تشخیص تصویر آسان تر برای انسان نسبت به ماشین ها 

دارند؛ به هرحال، این روند می تواند به  سوی گیری و خطا انجامد.

2-8-3 تجهیزات ارزیابی خرابی
یکی  تنها  می شدند،  استفاده   1994 سال  در  که  خرابی ها  درباره  داده  جمع آوری  وسایل  نوع  چندین  از   
به جامانده و همه اجزای آن چندین بار در طی دو سال گذشته تغییر یافته است و این نشان دهنده متغیر بودن 
این بخش از سامانه مدیریت روسازی است. مقایسه های زیادی درباره دستگاه های خودکار از سال 1994 به بعد 
صورت گرفته است. نمونه هایی از این دو شامل ARAN شرکت فوگرو رودور1 و شرکت خدمات پسوی2 هستند 
که در این قسمت توضیح داده می شوند. در پایگاه اینترنتی بسیاری از شرکت های سازنده نیز اطالعات زیادی 
درباره دستگاه ها موجود است. در پنج قسمت بعدی، توضیحاتی درباره این شرکت ها و تجهیزات ارائه می شود.

2-8-3-1 مقایسه عملکرد شرکت های تولیدکننده
 »مقایسه ای از عملکرد سه شرکت تولیدکننده که با استفاده از روش های نیمه خودکار به جمع آوری داده 
می پردازند، در مقایسه با داده های مبنا که با استفاده از روش های نقشه برداری دستی اطالعات تهیه شده اند، 
)Underwood، 2011( همان طور که شکل )2-8( نشان می دهد که همه شرکت های  صورت گرفته شد.« 
رتبه بندی شرایط  با  نیز  منفرد  خرابی های  اطالعات  بودند.  گرفته  را دست کم  ترک های خستگی  تولیدکننده، 
ترک های  ترک خوردگی خستگی،  که  است  مرکب  PCR یک شاخص وضعیت  مقایسه شد.   PCR روسازی 
را ترکیب می کند. شکل )2-9( رتبه بندی وضعیت  عرضی، شیارشدگی، قیر زدگی، لکه گیری و اکسیداسیون 
روسازی که توسط وسایل خودکار صورت گرفته است با نتایج رتبه دهی چندین نفر مقایسه شد. خط تساوی 
بر اساس میانگین رتبه دهی ها و خط قائم نشان دهنده محدوده نتایج PCR که با استفاده از روش های دستی 
به دست آمده، حاصل می شود. این شکل نشان می دهد که رتبه دهی دستی مشکل تغییرپذیری دارد و شرکت های 

اندازه گیر نیز مقادیر PCR روسازی های انعطاف پذیر را بیش ازحد تخمین زدند.

1. FugroRoadware
2. Pathway Services Inc
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دستی  روش های  و  نیمه خودکار  دستگاه  سه  با  خستگی  ترک های  اندازه گیری  مقایسه   :8-2 شماره  شکل 
 )Underwood، 2011(

شکل شماره 2-9: مقایسه رتبه دهی شرایط روسازی دستگاه های نیمه خودکار سه شرکت و روش های دستی 
 )Underwood، 2011(

 اگرچه برداشت داده ها به طور کامل خودکار از اواخر دهه 80 میالدی درحال توسعه بوده اما مشکالت این 
دستگاه ها قابل توجه است. آقایWang 1 (2011a) در تحقیقی بیان می کند:

»پس از دهه ها تحقیق و توسعه، صنعت و توسعه دهندگان از سرعت آهسته توسعه در سامانه های 
لیزر  با  برداشت وضعیت روسازی خسته شدند؛ هرچند تصویربرداری  برای  به طور کامل خودکار 
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به صورت دوبعدی در سال 2006 امکان گرفتن تصاویر بدون سایه یک میلی متری را فراهم ساخت، 
مشکالت در فراهم کردن اطالعات به طور کامل خودکار همچنان وجود دارد.«

به صورت  را  روسازی  خودکار  کامل  به طور  ارزیابی  امکان  که  رسید  خواهد  به سطحی  همچنان  فناوری 
قابل قبول فراهم کند. به تازگی تصویربرداری سه بعدی با مشکالت موجود در برداشت اطالعات وضعیت روسازی 
همراه  به  ابعاد  همه  در  بهتر  یا  میلی متر  یک  رزولوشن  با  سه بعدی  تصاویر  تولید  امکان  است.  شده  سازگار 
نرم افزارهای کاهش داده فراهم شده است. )Wang، 11b20، Tsai، 2012، Henning، 2014( با توسعه سریع 
فناوری برداشت خودکار، نیاز به هماهنگی ملی برای برداشت داده های سازگار و درست است. تحقیقی مشترک 
برای فراهم کردن پشتیبانی الزم در این زمینه همانند تالش های انجام شده در زمینه اندازه گیری پروفیل در 

)Mergenmeier، 2013( .حال انجام است

2-8-4 جمع آوری داده های خرابی روسازی در اداره های گوناگون راه
برای اداره های راه که در حال تصمیم گیری درباره روش های جمع آوری داده های خرابی هستند، بسیار مفید 
 NCHRP است که بدانند که سایر اداره های راه در حال انجام چه کاری هستند و درنتیجه، چنین مطالعاتی توسط
همه  به  پرسش نامه ای  داده،  جمع آوری  در  بخشیدن  سرعت  برای   )NCHRP، 2004( است.  گرفته  صورت 
اداره های راه آمریکا و کانادا، انجمن های جهانی راه و FHWA ارسال شد. درمجموع، 56 پاسخ از 43 وزارت 
راه، دو قسمت از FHWA، 10 استان کانادایی و وزارت راه کانادا دریافت شد. اطالعات دیگر با مطالعه و بررسی 
منابع موجود جمع آوری شد و بیش از 150 منبع در این گزارش ارائه شده است. مطالعات نشان داد که به الزام 
همه اداره های بزرگراهی آمریکای شمالی اقدام به برداشت داده های وضعیت روسازی با استفاده از دستگاه های 
ترکیبی خودکار می کنند. 52 اداره راه اقدام به جمع آوری داده ناهمواری، 50 اداره اقدام به اندازه گیری خرابی 
شیارشدگی می کنند و سی اداره راه اقدام به اندازه گیری لبه دار شدن دال ها1 با استفاده از تصاویر رویه روسازی 
می کنند. پردازش خودکار خرابی های روسازی تنها توسط چهارده اداره راه مورد استفاده قرار می گیرد و سایر 
اداره ها از فنون کاهش داده به صورت دستی استفاده می کنند. 33 اداره راه از شرکت ها برای انجام جمع آوری 
داده های روسازی به ویژه از روش خودکار استفاده می کنند. در برخی اداره های راه، شرکت های طرف قرارداد 
به صورت دستی  را  داده های خرابی  اداره های  اما  پرداخته  به صورت خودکار  داده ها  برخی  به جمع آوری  اقدام 
برداشت می کنند. هجده اداره راه ایالتی نیز اقدام به برگزاری مناقصه برای برداشت خودکار داده های روسازی 

1. Faulting
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کرده اند. هفت اداره راه ایالتی نیز اقدام به درخواست بررسی کفایت روش های برداشت داده ها و هشت اداره نیز 
اقدام به بررسی برای قرارداد با حداقل قیمت هستند.

حتی  و  یک ساله  قراردادهای  از  راه  اداره های  برخی  اما  است  دوساله  به طورمعمول  عادی  قرارداد  یک 
چهارساله استفاده می کنند. بسیاری از ایالت ها نیز امکان تمدید قرارداد طی مذاکره را فراهم کرده اند. 22 اداره 
نیز بند تعدیل قیمت دارند. بررسی  اداره راه  راه، مقرراتی درباره تضمین کیفیت در قراردادها داشته و دوازده 
قیمت ها در سال 1994 میالدی شایان ذکر هستند. هزینه برداشت اطالعات از مقدار 1 دالر در مایل تا 170 
دالر در مایل توسط شرکت های طرف قرارداد به همراه پردازش تصاویر در محیط شهری بوده است. در حدود 
50 دالر در مایل میانگین تقریبی هزینه برای کل کارها بوده است. باید به خاطر داشت که در نواحی شهری و 
همچنین مناطق دور هزینه های می توانند بسیار تغییر کنند. برخی از ایالت ها تضمین کیفیتی گسترده  را فراهم 
و استان های کانادایی با حساسیت بیشتری در این زمینه فعال بوده و رویه هایی را آماده کرده اند که در سطح 
را  از تجهیزات  استفاده  و  به ساخت  اقدام  راه  اداره های  بیشتر  قابل استفاده است. شایان ذکر است  بین المللی 

به صورت داخلی ندارند.

برخی از اداره های راه مایل به استفاده از دستگاه های خودکار نیستند؛ زیرا اعتقاد دارند از کیفیت اطالعات 
کاسته می شود. از سوی دیگر بسیاری معتقدند که کیفیت داده ها در حالت خودکار بهبود می یابد. این تفاوت ها 
که  می دهد  نشان  تجهیزات  موجود  وضعیت  تفسیر  است.  استفاده  مورد  کیفیت  تضمین  سامانه  به  وابسته 
شرکت های  دارد.  وجود  می شود،  انجام  عمل  در  آنچه  با  موجود  تجهیزات  توان  و  وضعیت  بین  تفاوت هایی 
تولیدکننده در صورت داشتن سود کافی از فعالیت های خود اقدام به به هنگام سازی منظم تجهیزات خود می کنند.

نقاط ثبت  بین  را درباره بررسی دفعات کنترل داده ها، فاصله  تحقیق و تفسیر صورت گرفته زمان زیادی 
داده ها و ارجاع دهی خطی صرف کرده است. بر اساس این اطالعات، جدول )2-10( تعداد اداره های راه که از 
سامانه های برداشت اطالعات خودکار، پردازش خودکار، نوع تصاویر برداشتی و پروتکل های مورد استفاده را 
نشان می دهد؛ همچنین این جدول نشان می دهد آیا اطالعات توسط اداره راه یا پیمانکار برداشت می شود و 
اینکه داده هایی مانند ترک خوردگی، IRI، شیارشدگی و افتادگی لبه برداشت می شوند یا خیر. شایان ذکر است 
تنها نه اداره راه اعالم کردند که پروتکل تشخیص ترک خوردگی و تنها پنج مورد اعالم کردند که از داده های 
بررسی عملکرد درازمدت روسازی LTPP که به طور آشکار توسط روش های خودکار ناممکن هستند )ازآنجاکه 
داده های LTPP شامل برداشت بیش از سی نوع خرابی است( استفاده می کنند. 31 مورد از اداره ها اعالم کردند 
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که از پروتکل های آشتو یا ASTM درباره IRI و 38 مورد از پروتکل داخلی خود برای شیارشدگی بهره برده اند. 
اندازه گیری افتادگی لبه در بین اداره راه، اهمیت چندانی نداشتند.

جدول )2-11( تعداد دفعاتی که اداره های راه اقدام به برداشت داده می کنند را نشان می دهد. تعداد برداشت 
غالب هر دو سال یک بار بوده است اما 26 اداره نیز اقدام به برداشت داده های ناهمواری به همراه شیارشدگی 

به صورت ساالنه کرده اند.

 جدول شماره 2-10: کلیات برداشت و پردازش داده های روسازی در اداره های گوناگون راه
)NCHPR، 2004(

واحد پردازش
داده موردنظر

فعالیت
ترک خوردگی IRI شیارشدگی افتادگی درز

اداره راه 10 31 30 21
برداشت خودکار اطالعات

قرارداد با پیمانکار 20 23 21 12

اداره راه 7 - - -
پردازش خودکار

قرارداد با پیمانکار 7 - - -

آنالوگ 16 - - -
گرفتن تصویر

دیجیتال 17 - - -

لیزر - 44 30 *23

صوتیبرداشت اطالعات حسگر - 3 15

مادون قرمز - 4 2

آشتو 4 12 6 3 پروتکل

آی اس نی ام - 19 - -

عملکرد درازمدت روسازی LTPPکاربرد 5 - - -

سایر 21 16 38 10
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جدول شماره 2-11: خالصه ای از تعداد دفعات کنترل خودکار داده ها
)NCHPR، 2004(

تعداد دفعات )تعداد سال( ترک خوردگی ناهمواری/همواری عمق شیارشدگی افتادگی درز

1 9 26 24 10

2 18 20 20 13

3 2 4 4 0

سایر 1 2 2 0

مجموع 30 52 50 23

جدول )2-12(، خالصه ای از روش های رفرنس خطی مورد استفاده در کنترل خودکار را نشان می دهد. 
سامانه های  سایر  یا   GPS خطی  ارجاع دهی  سامانه های  از  استفاده  درباره  مفصلی  بحث های  باوجوداینکه 
توسعه یافته ارجاع دهی خطی می شود، از سال 2004 بیشتر اداره ها در حال ادامه استفاده از روش نشانه گذاری در 
هر مایل هستند. هشت اداره از پانزده اداره نیز از طول و عرض جغرافیایی GPS و سایر آن ها از گره ها یا مقدار 

مایل در آن نقطه استفاده می کنند.

)NCHPR، 2004( )جدول شماره 2-12: خالصه ای از روش های ارجاع خطی )تعداد اداره های راه

ترک خوردگی ناهمواری راه عمق 
شیارشدگی شکستگی لبه روش

33 46 35 23 کیلومترنمای راه

12 15 14 8 مختصات

5 5 5 2 گره-کمان

2 1 1 0 سایر

جدول )2-13(، انواع تجهیزات مورد استفاده در ایالت ها و استان ها در سال 2004 میالدی را نشان می دهد. 
هشت نوع از تجهیزات مورد استفاده توسط اداره های راه ساخته شده بودند. دستگاه ARAN فوگرو رودور که 
با نام Roadware Group Inc در این جدول نشان داده شده است، بیشترین تعداد استفاده را داشته و پس از 

آن دستگاه ICC با 9 مورد، مقام دوم را دارد.
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جدول شماره 2-13: تجهیزات مورد استفاده در ایالت ها و استان های مختلف

تعداد اداره هایی که از این دستگاه استفاده 
می کنند. شرکت سازنده

5 Dynatest and Law

2 GIE Technologies

9
 International Cybernetics Corporation

)ICC(

2 INO

1 Pasco/CGH/ERES

9 Pathway Services

19 Roadware Group, Inc.

1 Agency Manufactured

درنهایت، سه مطالعه در وزارت های راه ایالت های مریلند، لوئیزیانا و می سی سی پی  صورت گرفتند. متأسفانه 
چنین مطالعاتی در ایالت های بزرگ تر مانند کارولینای شمالی، تگزاس و کالیفرنیا صورت نگرفته است. جدول 
)2-14(، نیاز مندی های حسگر های جمع آوری داده را نشان می دهد و با توجه به اینکه گزارش کاملی از جزئیات 

جمع آوری داده در این ایالت را بیان می کند، قابل توجه است.

)LaDOT، 2001( جدول شماره 2-14: نیاز مندی های حسگرهای جمع آوری داده در ایالت لوئیزیانا آمریکا

ناهمواری شیارشدگی لبه دار شدن دال ها متغیرها

همه روسازی ها سطوح آسفالتی بتن درزدار حیطه

پروفیل طولی، هر دو چرخ شیارشدگی در مسیر هر چرخ تفاوت ارتفاع در نزدیکی درزه ها تعاریف

حداکثر 0/3 متر حداکثر 3 متر همه درزهای عرضی نمونه گیری

IRI در مسیر هر چرخ و میانگین 
آن

پروفیل عرضی مسیر هر 
یک از چرخ ها برای گزارش 

میانگین مقطع

اختالف ارتفاع مطلق هر درزه، 
برای گزارش میانگین مقطع محاسبات و آمار
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ناهمواری شیارشدگی لبه دار شدن دال ها متغیرها

اینچ بر مایل برحسب اینچ برحسب اینچ واحدها

لیزر و شتاب سنج ها در مسیر دو 
چرخ حداقل سه حسگر لیزر لیزر در مسیر چرخ راست تنظیمات تجهیزات

ASTM E950 نامشخص نامشخص استانداردها

حداکثر خطای 5 درصد یا 0/3 
متر بر کیلومتر

)هرکدام کمتر باشد(
بر عهده پیمانکار بر عهده پیمانکار سوی گیری و دقت

کنترل کیفیت/تضمین کیفیت 
مقاطع

کنترل کیفیت/تضمین کیفیت 
مقاطع

کنترل کیفیت/تضمین کیفیت 
مقاطع کنترل کیفیت

مشخص کردن مقاطع با سرعت 
پایین، امکان کنترل جمع آوری 

داده به صورت به هنگام در 
خودروی جمع آوری داده

امکان کنترل جمع آوری داده 
به صورت بهنگام در خودروی 

جمع آوری داده

امکان کنترل جمع آوری داده 
به صورت به هنگام در خودروی 

جمع آوری داده
نیاز مندی های ویژه

0/16 کیلومتر 0/16 کیلومتر 0/16 کیلومتر فاصله بین ثبت داده ها

ARAN 2-8-5 تجهیزات مورد استفاده در دستگاه
شرکت رودور برای سه دهه در زمینه جمع آوری داده های روسازی فعال بوده است. این شرکت خدمات 
تا 2010 میالدی توسط  بازه زمانی سال های 2000  بر عهده دارد. در  را  فروش تجهیزات و جمع آوری داده 
با  برند فوگرو رودور و  با عنوان  را  شرکت فوگرو خریداری شده و در حال حاضر خدمات فروش و سرویس 
استفاده از دستگاه تحلیل خودکار جاده ARAN1 انجام می دهند. در ادامه توضیحاتی در این زمینه ارائه شده 

.)Fugro، 2014( است

دستگاه ARAN 9000 )شکل 2-10( یکی از کامل ترین دستگاه های جمع آوری اطالعات جاده موجود در 
دنیاست. بر اساس اطالعات شرکت فوگرو، دستگاه ARAN قابلیت های زیر را دارد:

50 درصد کاهش در سخت افزار محاسباتی در مقایسه با سری پیشین •

1. Automatic Road Analyze
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سامانه های سازگار با پایگاه داده •

سامانه ای قوی و مقاوم در برابر خطا •

قابلیت راه اندازی آسان •

دارای سامانه مایکروسافت •

نرم افزارهای مدیریت سامانه پیشرفته •

قابلیت جابه جایی و انتقال اجزای سامانه •

قابلیت استفاده در زبان های مختلف •

قابلیت استفاده ساده برای حداقل کردن هزینه های آموزش کارکنان •

دارای گارانتی •

معماری دینامیک برای قابلیت به هنگام سازی در آینده •

1(Fugro، 2014) ARAN شکل شماره 2-10: دستگاه

شرکت فوگرو رودور، مدل های ARAN 8000 و ARAN 7000 را نیز پیش از این سری تولید کرده است 
)Fugro، 2014(. در میان تجهیزات کمکی برای راحتی جمع آوری داده در سامانه های خطی مبنا LRS1، تجهیزات 
1. Linear referencing systems
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شناسایی مانند شناسایی کننده ناحیه، بخش، مسیر، جهت حرکت، تشخیص خط عبوری و... را می توان نام برد. 
 GPS مانند   ARAN در  داده نصب شده  تجهیزات جمع آوری  سایر  با  و  فراهم شده  فاصله خودرو  اندازه گیری 
هماهنگ است. ARAN دارای یک سامانه سنجش ناهمواری IRI با استفاده از لیزر SDP1/2 شرکت فوگرورودور 
است که یک پروفیل سنج از نوع کالس یک بوده و بر اساس ASTM E950 کار کرده و نشان داده که نیازهای 
ارائه شده در بسیاری از اداره های راه و همچنین گواهی آشتو 10-56 را پاسخگو است؛ همچنین شرکت فوگرو یک 
مدل سه بعدی )LCMS( Pave3D برای مدل سازی سطح جاده برای تشخیص خودکار ترک خوردگی ارائه داده 

است.

شرکت رودور2 اطالعات اختیاری درباره بافت روسازی که توسط سامانه فوگرو پیو3 سه بعدی تهیه شده و 
همچنین اطالعاتGPR در سرعت ترافیک برای تخمین ضخامت روسازی ارائه شده است. این ویژگی بسیار 

مهمی است اما اطالعاتی درباره دقت داده های GPR در دسترس نیست.

به نظر می رسد که دستگاه فوگرو رودور ARAN4 به صورت گسترده به عنوان خودرو جمع آوری داده مورد 
اینترنتی شرکت  پایگاه  از  اما  نیست  این دستگاه ها موجود  استفاده کنندگان  از  قرار می گیرد. فهرستی  استفاده 

فوگرو رودور قابل دستیابی است.

2-8-6 تجهیزات مورد استفاده در شرکت خدمات پسوی
شرکت پسوی5 در تولسا در ایالت اکالهامای آمریکا قرار دارد و از سال 1990 میالدی تاکنون اقدام به 
ساخت کامل ماشین های جمع آوری داده و ارائه سرویس در زمینه جمع آوری داده به اداره های راه کرده است. 
 Pathway Services،( اطالعات ارائه شده در این بخش از پایگاه اینترنتی این شرکت6 جمع آوری شده است
2010(. پسوی سرویس7 اعالم کرده است که بیش از دو میلیون مایل از بزرگراه های ایالتی آمریکا را اندازه گیری 

و فهرستی از بیش از بیست مشتری از وزارت های راه ازجمله وزارت راه فدرال تگزاس را ارائه کرده است.

1. South Dakota Profiler
2. Roadware
3. Fugro Pave3D
4. FugroRoadware ARAN
5. Pathway Services Inc
6. www.pathwayservices.com
7. Pathway Services
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خودرو پسوی سرویس )شکل 2-11( اطالعاتی از پروفیل سنج اینرشیال، بخش برداشت ویدئو، اطالعات 
نرم افزار پس ویو1  است؛ همچنین  افتادگی  محاسبات  خرابی شامل  اطالعات  و  داده  تکی  دارایی، حسگر های 
نرم افزار  و همچنین  است  نرم افزارها  از  گزارش گیری  و  داده ها  مدیریت  و  نمایش  برای  نرم افزاری   ،2 نسخه 
این سامانه  پس ویو که فناوری برای نمایش اطالعات و تصاویر قسمت های مختلف جاده را فراهم می کند. 
اینترنت به سامانه های تصویری ماهواره ای شامل Google Maps, Bing Maps, ESRI و تصاویر  توسط 

جمع آوری شده توسط ایالت ها متصل است.

)Pathway Services، 2010( شکل شماره 2-11: خودروی جمع آوری داده پس رانر

 ،ASTM E950 اساس  )بر  است  آن  اینرشیال  پروفیل سنج  پس رانر2،  داده  جمع آوری  خودروی  قلب 
 IRI برداشت کرده و می تواند  را در مسیر هر دو چرخ  پروفیل طولی  پروفیل سنج کالس 1( که  بایسته های 
را توسط شبیه ساز یک چهارم خودرو یا شبیه ساز نیمه خودرو محاسبه کند. پروفیل سنج پس رانر توسط انستیتو 
حمل ونقل تگزاس، وزارت راه مینه سوتا و وزارت راه ایالت واشنگتن تأیید شده است. این دستگاه دارای محیط 
کار ساده گرافیکی بوده و شکل ها و گراف ها در همان زمان3 نمایش داده شده و به استفاده کننده امکان کنترل 
وضعیت درست عملکردی حسگرها و تجهیزات تصویربرداری را پیش، هنگام کار و بعد از جمع آوری داده ها 

1. PathView
2. PathRunner XP
3. Real time
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فراهم می کند. نمایش پردازش داده ها در زمان واقعی و آنالیز منطق مورد استفاده تضمین می کند که داده ها در 
محدوده قابل قبول قرار گرفته و تصاویر اندازه کوچک نیز برای افزایش کیفیت در زمان واقعی فراهم آمده اند.

اطالعات انحنا به وسیله ژیروسکوپی1 که در خودروی جمع آوری اطالعات داده قرارگرفته است، جمع آوری 
می شود. این ژیروسکوپ ها دارای 200 درجه رزولوشن بوده و در فواصل به طور تقریبی پنج فوت نمونه گیری 
می شوند. این اطالعات با تصاویر و اطالعات موقعیتی، همگام شده یا فیلتر می شود تا ابتدای قوس یا نقطه 

انحنا، انتهای قوس، مقدار ضریب K قوس و طول قوس محاسبه شود.

توسط  می توان  را  روسازی  لکه گیری  و  ترک خوردگی  اطالعات  دو  هر  استاندارد،  دستگاه  یک  به عنوان 
اطالعات تصویری جمع آوری شده و نرم افزار تشخیص ترک، جمع آوری کرد. به صورت خودکار طول خرابی ها 
اندازه گیری شده و پایگاه داده ای فراهم می شود که با اطالعات ویدئویی و اطالعات حسگرها هماهنگ است. 
این سامانه می تواند برای محاسبه شاخص های مختلف خرابی مانند سامانه پیورPCI 2 یا سامانه هایی که توسط 

استفاده کننده تعریف می شوند، برنامه ریزی شود.

 نرم افزار پس ویو دو3 که توسط این شرکت ارائه شده است، همه اطالعات حسگرهای سطح روسازی، . 1
تصاویر دیجیتال و اطالعات موقعیت را ترکیب کرده و به صورت یک قسمت مشترک روی صفحه نمایش 
ارائه می دهد. این نرم افزار امکان ورود و خروج آسان داده ها به نرم افزارهای دیگر را با استفاده از توابع 
داخلی مانند جست وجوی دینامیک عوارض، رزولوشن تصاویر، اندازه گیری خرابی ها از روی تصاویر و 

کنترل روشنایی تصاویر، فراهم می آورد.

 سامانه تحت وب پسوب4، امکان مشاهده همه تصاویر و داده ها را روی اینترنت فراهم می آورد و از . 2
سامانه های تصاویر ماهواره ای شامل Google Maps, Bing Maps, ESRI و تصاویر جمع آوری شده 
به  را می دهد که دسترسی  امکان  این  به کاربران  بهره می برد. محیط کاربری آسان  ایالت ها  توسط 
تصاویر با رزولوشن کامل داشته و تصاویر GIS را به راحتی چاپ کنند؛ برای نمونه: شدت خرابی های 
ایالتی وضعیت راه را  شیارشدگی و ناهمواری را می توان با کدهای رنگ مشخص کرد تا نقشه های 

بتوان تولید کرد.

1. Gyroscopes
2. Paver
3. PathView
4. Pathweb
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EBA Tetra Tech 2-8-7 دستگاه جمع آوری داده روسازی شرکت
شرکت EBA Tetra Tech از سال 1994 در حال ارائه سرویس در زمینه ارزیابی زیرساخت های حمل ونقل 
در کانادا و آمریکا کرده است و قراردادهای زیادی برای جمع آوری داده های روسازی با بسیاری از وزارت های 
راه ازجمله: وزارت راه ایالت های آلبرتا و ساسکاچون کانادا دارد. این شرکت از بخش های مختلفی شامل تحقیق 
و توسعه، برق، مکانیک، عمران و نرم افزار تشکیل شده و دستگاه های متفاوتی برای برداشت داده های روسازی 

ازجمله دستگاه PSP که جدیدترین نوع آن PSP 7000 بوده، کرده است )شکل 12-2(.

  EBA Tetra Tech شرکت PSP 7000 شکل شماره 2-12: دستگاه جمع آوری داده روسازی

این دستگاه قابلیت برداشت اطالعات ناهمواری )IRI( و شیارشدگی را دارد. برای این کار از یازده حسگر 
لیزری استفاده می شود. این لیزرها اقدام به ثبت و ذخیره اطالعات در فاصله های 20 میلی متری می کنند. در 
مسیر هر چرخ یک حسگر لیزر قرار دارد و سایر لیزرهای به صورت عرضی در خودرو نصب شده اند و از یک 
شتاب سنج اینرشیال سایبرنتیکس نیز بهره  مند است؛ همچنین از سامانه های عکس برداری و فیلم برداری از سطح 

)EBA Company، 2012( ».روسازی برای پردازش تصاویر و اندازه گیری ترک خوردگی ها بهره  مند است

2-9 تجهیزات اندازه گیری اصطکاک
تریلر  یک  برای   ASTM E274 شامل  سطحی  بافت  و  لغزشی  مقاومت  اندازه گیری  برای  پروتکل  دو 
مورد  انگلیسی  پاندول  برای   D3319 و   ASTM E303 و  شده  کالیبره  قفل شونده  چرخ  با  لغزشی  سنجش 
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استفاده هستند. اولی مقاومت لغزشی روسازی را اندازه گیری می کند؛ درحالی که دومی مقاومت سایشی دانه بندی 
را اندازه گیری می کند.

شد  به هنگام  میالدی   1997 سال  در   IFI، ASTM E274 بین المللی  اصطکاک  شاخص  توسعه  با 
)ASTM:E274-97( و چندین روش جدید برای جمع آوری داده با سرعت باال مطابق جدول )2-15( توسعه 
بوده که در آن  از داده های گسترده تری  استخراج شده و خالصه ای   NCHRP 2009 از  این جدول،  یافتند. 
گزارش ارائه شده است. مقایسه ای جامع از تمامی روش های اندازه گیری، وسایل، مزایا و معایب هر روش در 

آن گزارش ارائه شده است.
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جدول شماره 2-15: روش های اندازه گیری اصطکاک 

توضیحات روش آزمایش

دستگاه روی یک تریلر که با سرعت 64 کیلومتر بر ساعت کشیده می شود، نصب شده است. آب با ضخامت 0/5 
میلی متر روی سطح راه درست جلوی تایر اسپری شده و نیروی ترمز اعمال شده و تایر قفل می شود. نیروی کششی 
مقاوم اندازه گیری شده و برای 1-3 ثانیه میانگین گیری می شود. اندازه گیری ها را می توان تکرار کرد و نیازی به 

توقف خودرو نیست.

چرخ قفل شونده
ASTM E 274

را  است  اریب  تایر  دو  یا  بر جهت حرکت یک  نیروی کنج که عمود  یا  دستگاه ها اصطکاک جانبی روسازی 
اندازه گیری می کند. آب روی روسازی قرار گرفته )1.2L/min( و یک یا چند چرخ اریب با گردش آزاد روی 
سطح رخ داده )به طور عمومی در سرعت 64 کیلومتر بر ساعت(. نیروهای جانبی، نیروی تایر، فاصله و سرعت 
خودرو ثبت می شوند. داده ها به طور عمومی هر 25 تا 125 میلی متر جمع آوری شده و در بازه های یک متری 

میانگین گیری می شوند.

نیروی جانبی
ASTM E 670

مقاومت گردشی تایرهای لغزشی هموار که در سرعت لغزش ثابتی می لغزند )12 تا 20 درصد(. آب )به ضخامت 
0/5 میلی متر( در جلوی یک تایر انقباضی که روی یک تریلر یا خودرو که با سرعت 64 کیلومتر بر ساعت حرکت 
می کند، ریخته می شود. از چرخش تایر آزمایشی با توجه به درصد سرعت خودرو توسط یک زنجیر یا کمربند 
مکانیکی یا یک سامانه ترمز هیدرولیکی جلوگیری می شود. بار چرخ ها و نیروهای اصطکاکی توسط مبدل های 
نیرو یا دستگاه های اندازه گیری کششی و چرخشی اندازه گیری می شوند. داده ها به طور عمومی در هر 25 تا 125 

میلی متر جمع آوری شده و در بازه های یک متری میانگین گیری می شوند.

لغزش-ثابت
متغیر 

تجهیزات سنجش لغزندگی متغیر میزان اصطکاک را به عنوان تابعی از لغزش )0 تا 100 درصد( بین چرخ و 
سطح بزرگراه اندازه گیری می کنند. الیه ای به ضخامت 0/5 میلی متر بر سطح روسازی ریخته می شود و به چرخ 
اجازه گردش به صورت آزاد داده می شود. با گذشت زمان، سرعت چرخ آزمایش کاهش داده می شود و مقادیر 
سرعت خودرو، سرعت دوران تایر، مسافت سفر، بار چرخ و نیروی اصطکاک در فواصل 2/5 میلی متر اندازه گیری 

می شوند. داده های خام نیز ثبت شده تا در آینده فیلتر شده و گزارش شوند.

لغزش متغیر
ASTM E 1859

سطح روسازی با آب اسپری شده تا اشباع شود؛ سپس خودرو با سرعت ثابت 66 کیلومتر بر ساعت رانده شده و 
چرخ ها قفل می شوند. فاصله ای که خودرو حرکت می کند تا به توقف کامل برسد، اندازه گیری می شود.

اندازه گیری فاصله توقف
ASTM E445
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توضیحات روش آزمایش

این روش به طور عمومی در شرایط زمستان وقتی که سطح راه آلودگی دارد، استفاده می شود. هنگامی که خودرو 
با سرعت استاندارد 32 تا 48 کیلومتر در ساعت در حال حرکت است، ترمز گرفته شده تا چرخ ها قفل شده تا 
زمانی که نرخ کاهش سرعت قابل اندازه گیری باشد. نرخ کاهش سرعت برای محاسبه اصطکاک ثبت می شود.

اندازه گیری نرخ شتاب کاهنده 
ASTM E 2101

این  استفاده می شوند.  اندازه گیری خصوصیات اصطکاکی سطح روسازی  برای  آزمایش متحرک  دستگاه های 
دستگاه ها از نظریه پاندول یا لغزنده ها برای اندازه گیری اصطکاک در آزمایشگاه یا کارگاه استفاده می کنند.

پاندول انگلیسی BPT امکان لغزش سرعت پایین تماسی بین یک لغزنده الستیکی و سطح روسازی را فراهم 
می کند. ارتفاعی که بازوی دستگاه بعد از تماس طی می کند، به عنوان شاخصی از خصوصیات اصطکاکی استفاده 

می شود. به طورمعمول، داده های پنج خواندن، برداشت و ثبت می شوند.
دستگاه سنجش اصطکاک دینامیکی ابزاری است که امکان اندازه گیری پیچش الزم برای دوران سه سطح 
می کند  فراهم  را  روسازی  روی سطح  دایروی  مسیر  یک  در  شده اند،  بارگذاری  فنر  با  که  کوچک الستیکی 
)سرعت 5 تا 89 کیلومتر بر ساعت(. آب نیز با نرخ 3/6 لیتر بر دقیقه در طول آزمایش بر سطح ریخته می شود. 
سرعت دورانی، پیچش دورانی و بار اندازه گیری شده و به صورت الکترونیکی ثبت می شوند. نتایج به طور عمومی 
در سرعت های 20، 40، 60 و 80 کیلومتر بر ساعت ثبت شده و رابطه سرعت-اصطکاک ترسیم می شود. این 

دستگاه در صندوق عقب خودرو جا می شود و همراه مخزن آب و رایانه حمل می شود.

آزمایشگرهای قابل حمل
ASTM E 303
ASTM E 1911

استفاده  کمتر  یا  میلی متر  فواصل 0/25  در  روسازی  تراز سطح  برای جمع آوری  غیرتماسی  پرسرعت  لیزرهای 
تا 50  بافت درشت سطح روسازی )0/5  اندازه گیری پروفیل و شاخص های  به  قادر  این نوع سامانه،  می شوند. 
میلی متر( هستند. سامانه اطالعات جغرافیایی به طور عمومی برای تعیین موقعیت محل آزمایش استفاده می شود. 

نرم افزار برداشت و پردازش داده اقدام به پردازش و فیلتر کردن پروفیل بافت سطحی و شاخص ها می کند.

روش های الکترو اپتیک 
لیزری

ASTM E 1845

سامانه اندازه گیری بافت روسازی لیزری سرعت باال از ترکیبی از سامانه اندازه گیری فاصله طولی و یک حسگر 
لیزری kHZ 64 تشکیل شده است. دقت ارتفاعی 0/5 میلی متر یا بهتر است. تجهیزات لیزری روی یک خودرو 

پرسرعت نصب شده و داده ها ثبت و ذخیره می شوند.

روش وصله ماسه 
ASTM E 965

ISO 10844

آزمایش های حجمی، نرخ زهکشی بافت سطحی و حفره های داخلی سطح راه را اندازه گیری می کنند. این داده ها 
پتانسیل پدیده هیدروپلنینگ سطح را با در نظر گرفتن زمان فرار آب زیر الستیک متحرک مشخص می کنند.

سنجش جریان بیرونی
ASTM E 2380

دستگاه غیرتماسی لیزری بافت سطحی را در پروفیل های دایره ای به قطر 286 میلی متر از سطح روسازی را در 
فواصل 0/868 میلی متر اندازه گیری می کند. این دستگاه با سرعت دورانی 6 متر در دقیقه می چرخد و خطوط 

پروفیل و مقادیر میانگین پروفیل سطح روسازی را اندازه می گیرد.

سنجش بافت دایره ای
ASTM # 2157

)NCHRP، 2009(
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2-10 پیشرفت در رایانه ها و نرم افزارها
 در طی بیست سال گذشته، رشد چشمگیری در نرم افزارهای سامانه مدیریت روسازی و همچنین رایانه ها 
برای پشتیبانی از این نرم افزارها صورت گرفته است. این پیشرفت ها درنتیجه پیشرفت و توسعه سریع در سرعت 
رایانه ها و قابلیت ذخیره اطالعات با هزینه پایین ممکن شده است. توسعه نرم افزارها با وجود کادری حرفه ای 
از متخصصان آنالیز، آمار و مهندسان نرم افزار که به دلیل وجود تالش ها و بودجه های ارائه شده شرکت های 

نرم افزاری که با اداره ها و وزارت های راه قرارداد دارند، به این حوزه کاری جلب شده اند.

2-11 نمونه هایی از سامانه مدیریت روسازی در سطح شبکه
 نمونه هایی درباره سامانه مدیریت روسازی در سطح شبکه در کتاب Haas )1994( ارائه شده اند که شامل 
سامانه مدیریت روسازی در وزارت های راه ایالت آریزونا در سال 1980، ایالت مینه سوتا در سال 1990، استفاده 
سامانه Paver در این ایالت ها و سامانه های منطقه ای و شهری دیگر است. همه  این سامانه ها هنوز هم در سال 
2013 وجود دارند اما همگی دچار تغییر شده و پیچیده تر شده اند؛ به ویژه در سطح ایالتی که امروزه 90 درصد از 

مدیریت در سطح شبکه را در برمی گیرد.

توسط  یا  داخلی  به صورت  روسازی  مدیریت  سامانه های  بیشتر  میالدی،   1990 تا   1980 سال های  در 
شرکت های مشاوری که به ویژه با یک ایالت واحد )برای نمونه در آریزونا( کار می کردند، راه اندازی شده بودند. 
افزایش توان  با توسعه نرم افزارهای پیچیده و   )Kilkarni، 1980 ؛PMS Limited، 1989 ؛Hill، 1990(

نرم افزارهای  سوی  به  چشمگیر  جهشی  دچار  روسازی  مدیریت  نرم افزارهای  بعد،  به   1995 سال  از  رایانه ها 
از وزارت های  ارسالی  از اطالعات  )Uddin، 2013( جدول )2-16( خالصه ای  پیچیده تر و یکپارچه تر شدند. 
راه به FHWA درباره سامانه مدیریت روسازی مورد استفاده شان را نشان می دهد. این فهرست نشان می دهد 
ارائه  در حال  تجاری که  اصلی  و سه شرکت  قدیمی  داخلی  از سامانه های  استفاده  در حال  ایالت  که هجده 
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سرویس در این زمینه بوده اند شامل شرکت های استنتک1، دیتون2 و اجایالست3 هستند. از سال 2003 به بعد، 
FHWA فهرست جدیدتری ارائه نکرده است اما جدول )2-17(، بر اساس داده های دریافتی از صنعت فهرستی 

از نرم افزارهای مورد استفاده در وزارت های راه را نشان می دهد و تعداد سامانه های داخلی از 18 به 10 کاهش 
یافته است. حداقل 2 ایالت دیگر شامل اوهایو و می سی سی پی  نیز در روند راه اندازی نرم افزار تجاری جدید در 

سال 2013 بوده اند.

جدول شماره 2-16: گزارشی از وضعیت سامانه مدریت روسازی در ایالت های مختلف از سال های 2002 تا 2003 
)FHWA، 2003(

ایالت PMS مورد استفاده ایالت PMS مورد استفاده

آالباما داخلی مونتانا داخلی

آالسکا دایناتست نبراسکا داخلی

آریزونا استنتک نوادا داخلی

آرکانزاس دیتون نیوهمپشایر دیتون

کالیفرنیا داخلی نیوجرسی -

کلرادو دیتون نیومکزیکو اجایالست

کانکتیکات نامشخص نیویورک داخلی

دلور اجایالست کارولینای شمالی اجایالست

کلمبیا Micro-Paver داکوتای شمالی دیتون

فلوریدا داخلی اوهایو داخلی

جورجیا داخلی اکالهاما دیتون

هاوایی داخلی اورگن اجایالست

آیداهو نامشخص پنسیلوانیا داخلی

ایلینوی داخلی پورتوریکو -

ایندیانا دیتون جزیره رود دیتون

آیووا دیتون کارولینای جنوبی استنتک

1. Stantec
2. Deighton
3. AgileAsset
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ایالت PMS مورد استفاده ایالت PMS مورد استفاده

کانزاس KDOT, by URS داکوتای جنوبی دیتون

کنتاکی اجایالست تنسی استنتک

لوئیزیانا دیتون تگزاس داخلی

مین دیتون یوتا دیتون

مریلند داخلی ورمونت دیتون

ماساچوست دیتون ویرجینیا استنتک

میشیگان داخلی واشنگتن داخلی

مینه سوتا استنتک ویرجینیای غربی دیتون

می سی سی پی  داخلی ویسکانسین داخلی

میزوری داخلی وایومینگ اجایالست
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جدول شماره 2-17: خالصه ای از وضعیت نرم افزار مدیریت روسازی در ایالت های مختلف در سال 2011

ایالت شرکت ارائه دهنده ایالت شرکت ارائه دهنده

وزارت راه آالباما داخلی وزارت راه نبراسکا داخلی

وزارت راه آالسکا Dynatest وزارت راه نوادا داخلی

وزارت راه آریزونا استنتک وزارت راه نیوهمپشایر دیتون

وزارت راه کالیفرنیا اجایالست وزارت راه نیوجرسی استنتک

وزارت راه کلرادو دیتون وزارت راه نیومکزیکو اجایالست

وزارت راه کانکتیکات دیتون وزارت راه نیویورک Booz-Allen

وزارت راه دلور اجایالست وزارت راه کارولینای شمالی اجایالست

وزارت راه فلوریدا داخلی وزارت راه داکوتای شمالی دیتون

وزارت راه جورجیا داخلی وزارت راه اوهایو داخلی

وزارت راه آیداهو اجایالست وزارت راه اکالهاما دیتون

وزارت راه ایندیانا دیتون وزارت راه اورگن اجایالست

وزارت راه آیووا دیتون اداره راه اتاوا استنتک

وزارت راه کانزاس URS وزارت راه جزیره رود دیتون

کابینه حمل ونقل کنتاکی اجایالست وزارت راه کارولینای جنوبی استنتک

وزارت راه و توسعه لوئیزیانا دیتون وزارت راه داکوتای جنوبی دیتون

وزارت راه مین دیتون وزارت راه تنسی استنتک

وزارت راه مریلند Axiom وزارت راه تگزاس داخلی

وزارت راه ماساچوست دیتون وزارت راه یوتا اجایالست و دیتون

وزارت راه میشیگان داخلی وزارت راه ورمونت دیتون

وزارت راه انتاریو استنتک وزارت راه ویرجینیا اجایالست

وزارت راه مینه سوتا استنتک وزارت راه واشنگتن دی 
سی

MicroPaver

وزارت راه می سی سی پی  دیتون وزارت راه ویرجینیای غربی دیتون

وزارت راه میزوری داخلی وزارت راه ویسکانسین داخلی

وزارت راه مونتانا اجایالست وزارت راه وایومینگ اجایالست
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را نشان می دهد و همچنین نشان می دهد که  این فهرست، رشد سامانه های تجاری مدیریت روسازی   
شرکت های استنتک، اجایالست و دیتون هنوز هم کارپرداز عمده نرم افزارهای مدیریت روسازی هستند. پرسشی 

که باقی می ماند این است که کدام فروشنده بهترین و کامل ترین نرم افزار مدیریت روسازی را فراهم می کند.

 »ازآنجایی که جزئیات کمی از این سامانه های بی مانند در دسترس بوده، پاسخ دادن به این پرسش مشکل 
 Haas،( ».است. شرکت استنتک، اولین نرم افزار ایالتی مدیریت روسازی را در مینه سوتا راه اندازی کرده است
1985؛ PMS LTD، 1989( بر اساس گزارش ها دیتون، بیشترین تعداد سامانه های مدیریت روسازی ایالتی را 

دارد و اجایالست در حال جذب مشتریان جدید است؛ همچنین اجایالست یک مجموعه کامل از سامانه های 
ایمنی،  ازجمله سامانه مدیریت پل، تعمیر و نگهداری،  دیگر که به سامانه مدیریت روسازی متصل می شوند 

ناوگان، مدیریت امکانات و سامانه های مخابراتی را ارائه می کند )جدول 18-2(.

جدول شماره 2-18: مجموعه های قابل اتصال به سامانه مدیریت روسازی توسط شرکت اجایالست 
)Aligne Asset website، 2013(

نرم افزارهای تحت تلفن همراه مدیریت روسازی

ارزیاب پا مدیریت تابلوها و عالئم

تحلیل گر ترافیک تحت تلفن همراه تحلیل طرح های جایگزین

مدیریت تعمیرات مدیریت سیگنال و سامانه های هوش مند

مدیریت خودروهای خدمت و تجهیزات مدیریت تأسیسات مدیریت شبکه

تحلیل گر ایمنی مدیریت تلکام

مدیریت پل

2-12 ارائه دهندگان نرم افزارهای سامانه مدیریت روسازی
دو تحقیق جامع درباره ارائه دهندگان نرم افزارهای سامانه مدیریت روسازی وجود دارند )Brunquet، 2007؛ 
Mizusawa، 2009( و بررسی آن ها نشان می دهند که همان سه شرکت اصلی استنتک، اجایالست و دیتون 

به جمع آوری گسترده  اقدام  Uddin در سال 2013  آقای  آمریکای شمالی هستند.  در  این صنعت  در  پیشرو 
بازار  بر  این سه شرکت عمده  نیز هنوز  در سال 2013  است که  تأیید کرده  و  زمینه کرده  این  در  اطالعات 
تسلط دارند؛ همچنین دو شرکت دیگر به نام اطلس اکسور و EMS-WASP-EMS Solutions نیز به بازار 
استرالیایی- شرکت  یک   EMS-WASP-EMSSolutions شده اند.  وارد  پل  نگهداری  مدیریت  سامانه های 
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نیوزیلندی بوده که در زمینه روسازی نیز فعالیت های کمی داشته است.

در سال Daisuke Mizusawa ،2009 گزارشی را به همراه Dr. Sue McNeil در دانشگاه دلور برای 
بانک جهانی با استفاده از کمک های مالی مشاور ژاپنی به پایان رساند. در این مطالعه، عالوه بر سه شرکت 
HDM-4 )سامانه مدیریت روسازی که توسط  برنامه  تولیدکننده  HDM Global که  باال، به شرکت  اصلی 
بانک جهانی راه اندازی شده و تأکید زیادی بر هزینه های استفاده کننده دارد( نیز اشاره شده است اما تاکنون در 
هیچ کدام ایالت ها و استان های آمریکای شمالی استفاده نشده است. در این تحقیق توجه به این سه شرکت 
تولیدکننده نرم افزار PMS شامل دیتون استنتک و اجایالست با توجه به آخرین تحوالت صورت گرفته تا پایان 

سال 2014 میالدی محدود شده است.

PMS 2-13 پیش زمینه شرکت های فعال در زمینه
شرکت PMS Limited در سال 1978 توسط بنیان گذار سامانه مدیریت روسازی یعنی دکتر رالف هس، 
مت کاران و فرانک میر راه اندازی شد و سپس به شرکت مهندسی استنلی در سال 1981 میالدی که امروزه به 
نام استنتک شناخته می شود، فروخته شد. شرکت اجایالست در سال 1970 اقدام به راه اندازی سامانه مدیریت 
با رهبری  اوایل 1983  با عنوان »Austin Research Engineers Inc« کرد و شرکت دیتون در  روسازی 
ریک دیتون شروع به کار کرد. پس از این شروع سریع در زمینه مدیریت روسازی، این شرکت ها به شکل های 

متفاوتی پیشرفت کردند.

شرکت ARE Inc به شرکت اجایالست پیوسته و در زمینه مدیریت روسازی فعالیت داشته و بسته های 
و  شهرستان ها  استان ها،  ایاالت ها،  برای  دارایی  مدیریت  از  بخشی  به عنوان  را  دارایی  مدیریت  نرم افزاری 
نقاط  در  راه  وزارت های  در  کوچک  پروژه های  اجرای  با  دیتون  شرکت  می دهد.  ارائه  سازمان های خصوصی 
با شروع یک سامانه مدیریت روسازی ساده آغاز به فعالیت کرد. این  مختلف آمریکا و کانادا به طور عمومی 
شرکت طی گزارش هایی اعالم کرده که در حال حاضر نرم افزارهای این شرکت در هفده وزارت راه در آمریکا 
و چند استان کانادا استفاده می شود و همچنین در صد مکان دیگر در سراسر دنیا نیز اقدام به راه اندازی سامانه 

مدیریت روسازی کرده اند.

روسازی  مدیریت  سامانه  خود،  دیتون  سامانه  تکمیل  برای  به تازگی  آمریکا  یوتای  ایالت  نمونه:  برای 
اجایالست را به کار گرفته اند؛ زیرا نیاز برای تجزیه وتحلیل بهتر و توانایی برای توسعه مدل های عملکردی بهتر 
برای روسازی های خود را حس کرده و برای برطرف کردن آن گام برداشته اند. ایالت ایندیانا نیز سامانه مدیریت 
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تعمیر و نگهداری خود را از شرکت اجایالست تهیه کرده و آن را با سامانه مدیریت روسازی اولیه خود که از 
شرکت دیتون تهیه شده، همگام کرده است. شرکت اجایالست برای نمونه، سامانه مدیریت روسازی خود را در 
چهارده ایالت یا استان راه اندازی کرده و مجوز آن را برای سه ایالت دیگر در آمریکای شمالی و تعداد دیگری 

وزارت راه در سایر نقاط دنیا صادر کرده است )جدول 19-2(.

2-14 نرم افزارهای مدیریت در سطح شبکه و پروژه
بسیاری از سامانه های در حال استفاده از دهه 1990 میالدی راه اندازی شده اند. جزئیات سامانه های اولیه 
در )Haas، 1994( به عنوان داده های مقدماتی ارزشمندی برای دانشجویان و افرادی که در مدیریت روسازی 
 circa،( ».فعالیت دارند، کاربرد دارد. »بیشتر نرم افزارهای مدیریت روسازی اختصاصی و بسیار پیچیده هستند
2014( مدیریت در سطح پروژه یک اساس کلی برای مدیریت روسازی بیان می کند اما از سال 2000، عمده 

کار ها در مدیریت روسازی وابسته به مدیریت در سطح شبکه است. متأسفانه مدیریت در سطح پروژه در درجه 
اول تابعی از طراحی است اما که طراحی به تنهایی برای ساخت روسازی های با عمر طوالنی کافی نیست؛ زیرا 
به  تأثیر  روسازی  بر کیفیت  روسازی وجود خواهند داشت که  در ورودی ها و ساخت  پیش بینی نشده  تغییرات 

سزایی دارند )شکل 13-2(.

 شکل )2-13(، عملکرد پیش بینی شده روسازی با طراحی خوب تحت بارهای سنگین را برای یک دوره 
بیست ساله و همچنین مشاهدات واقعی از تعداد زیادی از روسازی ها در آمریکا در دهه 1950 و روسازی های 
دیگر در سرتاسر جهان را نشان می دهد. مطالعات کارگاهی به طورمعمول تخریب زودرس )مثلث های ترسیم شده 
در شکل 2-13( و همچنین خط های تیره روی روسازی، نشانگر این موضوع است که مدت زمان بهره برداری 
به طورمعمول کمتر از مدت زمانی است که روسازی برای آن طراحی شده است. رویارویی با چنین مشکالتی، به 
ایجاد مفهوم سامانه های مدیریت روسازی نوین انجامیده است. تحقیقات مشابهی نیز در کانادا انجام شده است 
و این تحقیقات نشان داده اند که طراحی روسازی به تنهایی برای رسیدن به یک عملکرد قابل قبول از روسازی 

)Uddin، 2013 ؛ 1970؛Haas، 1978 ؛Wilkins، 1968( .کافی نیست

ارائه عملکرد موردنظر است اما نیاز مند پیش بینی های دقیق از بارهای  اگرچه طراحی خوب، گام اول در 
ترافیکی و حجم ترافیک، مقاومت بستر، مصالح الیه زیرین، مقاومت سطحی، ضخامت رویه و نیز همواری سطح 
است. نبود پیش بینی دقیق هر یک از این عوامل می تواند به نابودی زودرس انجامد )شکل 2-13(. هنگامی که 
ضخامت موردنیاز بیشتر از ضخامت الیه ساخته شده باشد یا بستر ضعیف تر از آنچه که پیش بینی شده باشد، در 



مطالعات تطبیقی مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهری 186

این صورت نیز روسازی با شکست زودرس روبرو می شود. درباره سامانه بزرگراه های بین ایالتی آمریکا، بیشتر 
شکست های زودهنگام ناشی از خطا در پیش بینی دقیق بارهای ترافیکی یا به دلیل ضخامت ناکافی یا مقاومت 
کم مصالح که ناشی از تالش برای ساختن هرچه سریع تر شاهراه های بین ایالتی بوده، رخ می دهد؛ البته، تغییرات 
می تواند هم مثبت و منفی باشد اما در حالت واقعی عملکرد روسازی به طورمعمول کمتر از زمانی است که برای 
آن طراحی شده است؛ زیرا هیچ ضریب ایمنی مانند آنچه در پل استفاده می شود، برای روسازی در نظر گرفته 
توسط  خودکار  به طور  باشد،  پیش بینی شده  آنچه  از  بهتر  مشاهده شده  دگرگونی های  اگر  بااین حال،  نمی شود. 
سامانه مدیریت روسازی در نظر گرفته می شود تا تاریخ پیش بینی نیاز به تعمیر و نگهداری و اجرای الیه های 

بازسازی را تغییر دهد.

شکل شماره 2-13: مشاهدات عملکرد روسازی ها تحت بار سنگین

شکل )2-14(، اثر بار محوری بر ضخامت موردنیاز برای طراحی یک نمونه روسازی را نشان می دهد. در 
این شرایط، یک الیه با ضخامت 25 سانتی متر روی بستر ضعیف باید 15 میلیون بار معادل EASL حمل کند 
تا دچار شکست شود و یک الیه با ضخامت 20 سانتی متر تنها توان تحمل 5 میلیون EASL برای شکست را 
دارد. الیه 20 سانتی متری در حدود 7 سال به جای 20 سال دچار شکست خواهد شد اگر بارهای سنگین تر وجود 

داشته باشد که باعث وجود ESAL های بیشتری شود؛ بنابراین مدیریت در سطح پروژه اهمیت زیادی دارد.
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شکل شماره 2-14: تأثیر ESAL بر ضخامت موردنیاز الیه روسازی

2-15 شیوه نامه تهیه نرم افزارهای مدیریت روسازی
گام اول ارتباط برقرار کردن با فروشندگان و دستیابی به پایگاه های اینترنتی آن هاست و گام های زیر برای 

ارزیابی توصیه می شوند:

ابتدا باید با پایگاه اینترنتی شرکت و اطالعات موجود شروع کرد؛ •

سپس شروع به جست وجو کردن برای یافتن منابع فنی از سازمان هایی که از نرم افزارهای این شرکت  •
استفاده کرده اند، اهمیت دارد؛

اگر این اطالعات موجب برانگیختن عالقه  مندی برای خرید باشد، با حداقل دو یا سه استفاده کننده  •
موجود تماس گرفته و درباره رضایتشان از فروشنده پرسش شود. هر سامانه که در سه تا چهار سال 

اخیر به روز رسانی نشده باشد، شک برانگیز است؛

گام بعدی این است که از فروشنده درخواست شود تا نمایشی دقیق از نرم افزار در یک مکان مناسب  •
برای اداره متقاضی داشته باشد. پرسش های مرتبط باید از پیش آماده بوده تا به کلیات اولیه ای که 
از مسائل مهم شامل اطالعاتی درباره ی  به طورمعمول فروشندگان نشان می دهند، نفوذ شود. برخی 
جزئیات نرم افزار شامل جزییاتی که در نمونه های عملکردی استفاده می شود و اینکه چگونه به دست 



مطالعات تطبیقی مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهری 188

آمده اند و اینکه آیا سامانه از بهینه سازی استفاده می کند باید پرسیده شوند؛ همچنین اینکه چگونه از 
اولویت بندی یا نسبت های منافع به هزینه ها در تصمیم گیری استفاده می شود، باید پرسیده شوند؛

برگزار  • ساالنه  به صورت  به طورمعمول  که  فروشنده  کاربران  گروه  نشست های  در  می توان  همچنین 
می شود، شرکت کرده و در آنجا با کاربران نرم افزار صحبت شده و درباره آن بحث شود؛

بیشتر مردم، نرم افزار سامانه مدیریت روسازی را فقط با توجه به قیمت آن خریداری نمی کنند. برخی  •
از ارائه دهندگان، یک قالب کلی از سامانه مدیریت روسازی را به قیمت پایین تر پیشنهاد می دهند و 
پس از آن هزینه اضافی برای اضافه کردن زیرسامانه های مهم را می گیرند. به طورکلی خدمات و بسته 
نرم افزاری متناسب با پولی که برای آن پرداخت می شود، ارائه می شود. عملکرد اثبات شده، مهم ترین 

عامل برای انتخاب نرم افزار مدیریت روسازی و با بررسی نظر کاربران این سامانه قابل بررسی است.

2-16 بررسی اطالعات موجود درباره ارائه دهندگان برجسته سامانه مدیریت روسازی
روسازی  مدیریت  سامانه های  زمینه  در  که  شرکت هایی  ترین  برجسته  بررسی  به  گزارش  از  بخش  این 

خدمات رسانی می کنند، پرداخته است.

2-16-1 شرکت استنتک
با توجه به بروشور شرکت استنتک و پایگاه اینترنتی آن1، استنتک در 1950 توسط دکتر دان استنلی شکل 
گرفته و یک شرکت جهانی تشکیل شده از 11 هزار کار مند با 190 شعبه در آمریکای شمالی به همراه تعداد 
زیادی شعبه بین المللی است. برای افزایش توان شرکت در حل مسائل مهندسی، در سال 1979 اقدام به خرید 
شرکت PMS Limited کرد. استنتک یک مجموعه بزرگ مهندسی، معماری، علوم و سایر فن آوری ها مبتنی 

بر بسته های تخصصی برای مدیریت زیرساخت ها و دارایی ها ازجمله روسازی ها بر اساس توابع زیر است:

جمع آوری اطالعات •
ارزیابی وضعیت •
پردازش داده ها •
• GIS سامانه های اطالعات جغرافیایی
مدل سازی و ارزیابی عملکرد روسازی ها •
تجزیه وتحلیل چرخه عمر •
توسعه نرم افزار و پیاده سازی آن •

1. www.Stantec.com
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همچنین سامانه های مدیریت برای روسازی، پل، ترافیک، تعمیر و نگهداری، تصفیه آب و مدیریت  •
توزیع فاضالب

ایالت مینه سوتای آمریکا  ایالتی مدیریت روسازی در سطح شبکه در سال 1989 در  استنتک، یک سامانه 
راه اندازی کرد. از آن زمان، این شرکت اقدام به راه اندازی سامانه مدیریت روسازی در ایالت های آریزونا، نیوجرسی، 
کارولینای جنوبی، تنسی و ویرجینیا کرده است؛ البته ایالت ویرجینیا از سال 2010، سامانه خود را با سامانه اجایالست 
جایگزین کرده است؛ همچنین این شرکت چنین سامانه هایی را در بسیاری از استان های کانادا، اداره های فدرال 

)Haas، 2012( .آمریکا و شهرداری هایی با بیش از 6000 کیلومتر راه، راه اندازی کرده است

2-16-2 شرکت اجایالست
با  که  است  روسازی  مدیریت  سامانه  نرم افزارهای  ارائه دهندگان  بزرگ ترین  از  یکی  اجایالست،  شرکت 
نام  به   1994 سال  در  و  کرده  کار  به  شروع   1970 سال  در  آستین«  مهندسان  تحقیقاتی  »شرکت  عنوان 
»شرکت اجایالست« تبدیل شده است. عالوه بر اجرای اولیه سامانه مدیریت روسازی، برای اولین بار، مفاهیم 
اولیه مدیریت پل را ایجاد کردند.« )NCHRP، 1987( همان طور که درباره سایر تولیدکنندگان درست است، 

اطالعات بیشتر را میتوان از پایگاه اینترنتی شرکت ها و مقاالت منتشرشده آن ها به دست آورد.1

2-16-3 شرکت دیتون
بیشتر اطالعات موجود درباره شرکت دیتون در پایگاه اینترنتی آن ها و همچنین توسط دو گروه از کاربرانشان 
ارائه شده است )Hatcher، 2008؛ 2009؛ Uddin، 2013(. شرکت دیتون به مدت بیش از 25 سال اقدام به 
حمل ونقل  منابع  مدیریت  زمینه  در  پیشروها  جزء  را  خود  و  است  کرده  روسازی  مدیریت  نرم افزارهای  تولید 
برمی شمارد. این شرکت از یک شرکت مهندسی کوچک که ارائه دهنده برنامه های کاربردی در زمینه مدیریت 
روسازی با مشتری های خاص به یک شرکت بزرگ در زمینه توسعه نرم افزار بین المللی تبدیل شده است. با توجه 
به داده های موجود، در حال حاضر نرم افزار مدیریت روسازی این شرکت در هفده ایالت در آمریکا پیاده سازی 
شده است. مشتریان این شرکت از نرم افزار مدیریت روسازی نه تنها برای روسازی ها بلکه برای پل ها و سایر 

قسمت های شبکه استفاده می کنند و شمارش مشتریان این شرکت به بیش از صد سازمان در دنیا می رسد.

مدیریت روسازی در سال 2014 به سمت کاربرد بیشتر در سطح شبکه پیش رفته است. در پاسخ به این 
مدل های  شامل  حاضر  حال  در  و  یافته اند  گسترش  شبکه  سطح  در  مدیریت  سامانه های  از  برخی  تغییرات، 
احتمالی در  تغییرات  برای در نظر گرفتن  تعمیر و نگهداری موردنیاز روسازی  تعیین عملیات  برای  جامع تری 

روسازی هستند. جدول )2-19( به بررسی مشتریان اصلی این شرکت پرداخته است.

1. www.AgileAssets.com
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HDM-4 2-17 نرم افزار
در حال حاضر، نرم افزار HDM-4 به عنوان یکی از ابزارهای مهم در زمینه مدیریت و نگهداری شناخته شده 
راه و تصمیم گیری درباره  آنالیز مدیریت  برای  نرم افزاری قدرت مند  راه اندازی شده و  بانک جهانی  که توسط 

اولویت بندی سرمایه گذاری است.

روش های فنی جدیدی برای مدل کردن خرابی روسازی های صلب، هزینه های تصادفات، تراکم ترافیک، 
مصرف سوخت و تأثیرات زیست محیطی معرفی شده اند. این نرم افزار از سه ابزار اختصاصی برای تحلیل در 
برنامه ریزی راهبردی برای  با محدودیت های مالی و  راه ها  برنامه ریزی عملیات ساخت و تعمیر  سطح پروژه، 
کنار  در   HDM-4 نرم افزار  در  است.  شده  تشکیل  راه ها،  شبکه  درازمدت  عملکرد  و  مالی  نیازهای  بررسی 
قابلیت های زیاد برای کاربردهای راهبردی سرمایه گذاری، قابلیت های طراحی و تصمیم گیری در سطح پروژه 

نیز دارد.

جمع آوری  با  که  کلی  قالب  یک  از  عمومی  به طور  که  است  این   HDM-4 نرم افزار  کمبودهای  از  یکی 
داده های روسازی شبکه به وجود آمده است، استفاده می کند و این قالب با مدیریت در سطح شبکه در آمریکای 
استفاده  راهبردی  و  شبکه  در سطح  تحلیل های  برای  شبکه  از  مقطع  هر  دقیق  داده های  به  نیاز  که  شمالی 
می شود، بسیار متفاوت است )Odaki، 2000( اما با وجود این محدودیت ها، استفاده از این مدل ها در کشورهای 
درحال توسعه قابل توجیه است. آنالیز راهبردی به صورت کامل تری هزینه های استفاده کننده را در نظر می گیرد 
بسیار حیاتی  وام دهنده  بین المللی  بانک جهانی و سایر مؤسسات  از  برای کمک هزینه گرفتن  این هزینه ها  و 
است. بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط آقای کرالی1 مشخص شده است که دقت عملکرد پیش بینی شده 
روسازی توسط HDM-4 وابسته به کالیبراسیون های صورت گرفته شده برای تطبیق هرچه بیشتر HDM-4 با 

شرایط محلی است.

از مهم ترین نکات درباره نرم افزار HDM-4 نیاز به کالیبراسیون مدل های تحلیل برای کشور مورد استفاده 
است. بسیاری از کشورها قابلیت های الزم یا داده های الزم برای کالیبراسیون این مدل ها  را ندارند؛ درنتیجه، 

بسیاری از مشاوران در کل جهان در حال انجام کالیبراسیون این مدل ها هستند.

1. Kerali



193فصل دوم بخش دوم: نرم افزارهای سامانه مدیریت روسازی

2-17-1 وظایف HDM-4 در مدیریت روسازی
آنالیز راهبردی در نرم افزار HDM-4 با کل شبکه یا زیر شبکه هایی که با سازمان های راه اداره می شوند، 
سروکار دارد. این نرم افزار از مفاهیم شبکه راه ها با توجه به ویژگی های کلیدی که بیشترین تأثیر را بر هزینه های 
استفاده کننده و عملکرد روسازی دارند تعریف می شوند؛ برای نمونه: قالب کلی شبکه را می توان با استفاده از سه 
دسته ترافیک، دو نوع روسازی و سه نوع وضعیت روسازی مدل کرد. با افزایش جزئیات اطالعات راه ها، کیفیت 
آنالیز راهبردی افزایش می یابد. بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط کرالی، آنالیز راهبردی برای تخمین و 
برنامه ریزی های کوتاه و درازمدت هزینه های موردنیاز برای توسعه و حفظ راه ها با سناریوهای مختلف بودجه 
می تواند استفاده شود. این تخمین ها از هزینه های موردنیاز برای دوره های کوتاه تا بلند پنج تا چهل ساله استفاده 
می شوند. )Kerali، 1998؛ Zaabar، 2010( جدول )2-20( نمونه هایی از نقش HDM-4 در مدیریت روسازی 

.)Haas et al.، 2015( را نشان می دهد

)Kerali، 1998( در مدیریت چرخه HDM-4 جدول شماره 2-20: نقش

نمونه هایی از کاربرد این سامانه HDM-4 کاربرد توابع مدیریتی

سامانه تحلیل راهبردی
سامانه برنامه ریزی شبکه
سامانه مدیریت روسازی

تحلیل راهبردی برنامه ریزی

سامانه تحلیل برنامه
تخصیص بودجه آنالیز برنامه نویسی برنامه نویسی

سامانه تحلیل پروژه
سامانه مدیریت روسازی

سامانه مدیریت پل
سامانه طراحی رویه

آنالیز پروژه آماده سازی

1HDM-42-17-2 ساختار نرم افزار بانک جهانی
نرم افزار HDM-4، یکی از شناخته شده ترین نرم افزارهای مدیریت روسازی در دنیا بوده و توسط بسیاری از 
کشورها ازجمله: فیلیپین، برزیل، نیوزیلند، مالزی و... مورد استفاده قرار گرفته است. این نرم افزار از بخش های 
مدیریت داده ها، داده های اصلی، تحلیل و مدل ها  تشکیل شده است )شکل 2-15(. بر اساس اطالعات موجود، 

پایگاه های مدیریت داده ای به صورت زیر در این نرم افزار وجود دارند:

1. Highway Development & Management Tools
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مدیریت راه و جاده: شبکه و زیر شبکه راه ها که پایه و اساس آنالیز خواهد بود را تعریف می کند؛. 1

مدیریت ناوگان خودروها: مشخصات خودروها )خودرو طرح( که روی شبکه راهی که آنالیز می شود، . 2
عمل خواهد کرد تعریف می شود؛

را تعریف . 3 آنالیز داده ها استفاده شوند  این که در  HDM-4: همه مقادیر پیش فرض برای  راه اندازی 
می کند؛ مجموعه ای از داده های پیش فرض برای سامانه ارائه می شود اما کاربران دسترسی الزم برای 

اصالح داده ها برای اینکه بازتاب دهنده شرایط محلی باشند را در اختیار دارند.

)HDM-4 )Kerali، 2000 شکل شماره 2-15: چگونگی ارتباط بخش های مختلف مدل

از نظر ساختار کلی، نرم افزار HDM-4 به چهار بخش اصلی بانک دادهای، بخش تنظیمات، بخش تحلیل 
و بخش گزارش ها و خروجی های تحلیل تشکیل می شود. هر یک از این قسمت ها در ادامه توضیح داده شده اند.

2-17-3 بخش پایگاه داده
داده های ورودی و موردنیاز در نرم افزار HDM-4 شامل داده های مربوط به ناوگان وسایل نقلیه، داده های 
ترافیکی و استانداردهای نگهداری و بهسازی است. شکل های )2-16 و 2-17( برای نمونه محیط این نرم افزار 

و بخشی از داده های واردشده را نشان می دهد.
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HDM-4 شکل شماره 2-16: نمونه ای از محیط کاربردی نرم افزار

HDM-4 شکل شماره 2-17: نمونه ای از محیط کاربردی نرم افزار
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2-17-4 بخش تنظیمات
 در بخش تنظیمات نرم افزار، کاربر می تواند شرایط موردنظر خود را برای طبقه بندی شاخص های مختلف 
موجود در سامانه، تعیین کند. تنظیمات و محیط کاربری این نرم افزار، انعطاف پذیری بیشتری برای استفاده از 
این نرم افزار ایجاد کرده است. امکان تعیین و تعریف واحدهای پولی مورد استفاده در این قسمت ممکن است 
)شکل 2-18(؛ همچنین طبقه بندی داده ها بر اساس طرح هندسی، مشخصات الیه های راه، وضعیت رویه، بافت 

سطحی و... در این قسمت ممکن می باشند. )مقدس نژاد، 1387(

شکل شماره 2-18: بخش تعریف و تخصیص بودجه و تعریف واحدهای پولی

2-17-5 بخش تجزیه وتحلیل
 تجزیه وتحلیل در این نرم افزار با تعیین سطح انتخاب پروژه انجام می شود )Haas، 1994( و بخش آنالیز نرم افزار، 
اقدام به اولویت بندی فهرستی از پروژه های کاندید در برنامه های یک یا چندساله با توجه به محدودیت های بودجه 
می کند. این روش با توجه به مقطع بندی های جدا از فهرست راه های موجود شبکه اقدام به تحلیل شبکه می کند. 
اولویت بندی و انتخاب مقطع های راه به معیارهای تعریف شده توسط اداره های راه مانند اقدام به روکش پس از 20 درصد 
خرابی روسازی، ارتقای راه مانند تعریض آن وقتی نسبت حجم به ظرفیت بیش از 0/8 باشد و استانداردهای توسعه مانند 

ارتقای راه های شنی وقتی متوسط حجم ترافیک روزانه از 200 خودرو در روز فراتر رود، بستگی دارد.
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 آنالیز پروژه در HDM-4، ممکن است برای تخمین کارایی اقتصادی یا مهندسی پروژه های سرمایه گذاری 
راه با در نظر گرفتن چهارموضوع مورد استفاده قرار بگیرد: عملکرد سازه ای روسازی های راه، پیش بینی چرخه 
عمر خرابی های راه و پیامدهای جاده سازی و هزینه های آن، هزینه های استفاده کنندگان راه و مقایسه اقتصادی 
پروژه های جایگزین. موارد زیر در میان پیش بینی وضعیت روسازی در بازه های پانزده تا چهل سال به کار می رود:

روند فروپاشی راه •

پیامدهای پروژه های راه •

پیامدهای استفاده کنندگان از راه •

پیامدهای اقتصادی - اجتماعی و محیطی •

بعد از ساخت، رویه راه به دلیل عوامل زیادی، خراب خواهد شد که مهم ترین این عوامل عبارت اند از:

ترافیک •

وضعیت آب وهوایی •

پیامدهای سامانه زهکشی نامناسب •

 درحالی که مدیریت روسازی در آمریکای شمالی و مناطق دیگر در جهان از داده های پایه ای و بنیادی 
-HDM مدیریت روسازی برای آنالیز درسطح پروژه و سطح شبکه استفاده می کنند، به نظر میرسد که برای

چهار اداره راه از اطالعات عمومی برای تحلیل های راهبردی و برنامه ریزی خود استفاده خواهند کرد. چنین 
رویکردی می تواند مشکالت زیادی به وجود آورد؛ همان طور که در دهه 1970 زمانی که دولت ایاالت متحده 
از داده های عمومی برای گزارش دادن وضعیت بزرگراه ها به FHWA و کنگره استفاده می کرد اما پس از آن 
از اندازه گیری های خاصی در تحلیل شبکه استفاده کردند. تفاوت های موجود آنقدر بزرگ بود که توجه کنگره 
انجامید  نگهداری  اساسی و اصلی در سامانه مدیریت و  تغییرات  ایجاد  به  و  را جلب کرد   FHWA و  آمریکا 
)FHWA، 2003(؛ درنهایت همان طور که در )Kerrali، 1998( بیان شده است، بسیار اهمیت دارد که پیش از 

اولین استفاده از HDM-4، در هر کشوری سامانه باید کالیبره و برای استفاده محلی آماده شود.
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2-17-6 بخش گزارش ها و خروجی نرم افزار
 بخش خروجی نرم افزار HDM-4، یکی از مهم ترین قسمت ها بوده و امکان نمایش یکپارچه داده های ورودی 
و همچنین نشان دادن نتایج تحلیل ها را فراهم می کند. چگونگی نمایش، خروجی ها و گزارش ها نیز قابل تعریف 
هستند. برخی از خروجی های مهم مرحله تحلیل داده ها شامل نتایج تحلیل های اقتصادی، روند فروپاشی و عملیات 
بازسازی و از همه مهم تر برنامه زمان بندی برای تخصیص بودجه برای قطعات برگزیده روسازی هستند. شکل 
)2-19( یک نمونه خروجی نرم افزار HDM-4 را که شاخص ناهمواری بین المللی IRI را در سال های متوالی نشان 

می دهد، ارائه شده است.

شکل شماره 2-19: خروجی نرم افزار HDM-4 که نشان دهنده IRI در سال های متوالی است.

MicroPaver 2-18 نرم افزار
»نرم افزار MicroPaver، یکی از پراستفاده ترین نرم افزارهای مدیریت روسازی در جهان است که توسط 
سپاه مهندسی ارتش آمریکا ساخته شده است.« )Shahin، 1994( کاربردهای گسترده ای مانند تهیه فهرست 
قطعه های روسازی در شبکه، ارزیابی وضعیت روسازی، تحلیل وضعیت روسازی، ارائه گزارش از وضعیت فعلی 
و پیش بینی وضعیت آینده روسازی و تعیین نیاز به تعمیر و نگهداری با در نظر گرفتن سناریوهای بودجه است.
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ارزیابی وضعیت روسازی در این نرم افزار با استفاده از شاخص وضعیت روسازی PCI با مقیاسی بین صفر 
تا صد صورت می گیرد. برای هر نوع روسازی با استفاده از داده های وضعیت قطعات، مدل های پیش بینی ایجاد 
می شوند و وضعیت آینده قطعات پیش بینی می شود. شکل )2-20(، چگونگی تعریف قطعه و شاخه را در شبکه 

)Shahin، 1994( .راه ها نشان می دهد

 اطالعات مربوط به ترافیک، ساخت روسازی، خرابی ها و شرایط آب وهوایی در این مدل ها  در نظر گرفته 
می شوند؛ برای نمونه: شکل های )2-21 و 2-22(، چگونگی ورود داده های خرابی به نرم افزار را نشان می دهد. 
از  پس  هستند.  مشاهده  قابل  مختلفی  به  صورت های  روسازی  آینده  و  فعلی  وضعیت  به  مربوط  اطالعات 
پیش بینی وضعیت آینده روسازی، سناریوهای تعمیر و نگهداری با در نظر گرفتن اقدامات پیشگیری موضعی، 
اقدامات موقتی موضعی، اقدامات گسترده پیشگیری و تعمیر اساسی و بازسازی انجام می شود. شکل )23-2( 

.)Shahin، 1994( یک نمونه گزارش از داده های روسازی به ترتیب وضعیت را نشان می دهد

انتخاب  برای  به سامانه اطالعات جغرافیایی  اتصال مستقیم   ،MicroPaver نرم افزار  ازجمله مزیت های   
قطعات راه، مشاهده شبکه راه و مشاهده نتایج آن است؛ همچنین این قابلیت را دارد که قطعات مشابه روسازی را 
در یک گروه قرار دهد و مدل های پیش بینی را برای هر گروه مورد استفاده قرار دهد. با توجه به دسترسی به سامانه 
اطالعات جغرافیایی، امکان یافتن قسمت های مختلف شبکه با استفاده از مختصات نیز ممکن است و می توان 

تصاویر مربوط به هر قسمت از شبکه را نیز ذخیره کرد.

 در کنار مزیت های فراوان این نرم افزار، تعداد مدل های پیش بینی و تحلیل موجود در این نرم افزار محدود 
است و از شاخص های مقاومت سازه ای نیز بهره نمی گیرد.
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MicroPaver شکل شماره 2-20: تعریف شبکه، قطعه و شاخه در نرم افزار

MicroPaver شکل شماره 2-21: ورود داده های خرابی در نرم افزار
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MicroPaver شکل شماره 2-22: داده های خرابی یک شاخه در نرم افزار

شکل شماره 2-23: نمایش داده ها به ترتیب وضعیت
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dTIMS 2-19 نرم افزار
 یکی دیگر از نرم افزارهای شناخته شده مدیریت روسازی، نرم افزار dTIMS است که توسط شرکت دیتون 
طراحی و ساخته شده است. کشور نیوزیلند ازجمله کشورهایی است که از این نرم افزار مدیریت روسازی استفاده 
کرده است. این نرم افزار نیز بخش هایی ازجمله: تنظیمات، تحلیل و مشاهده نتایج دارد. مشابه با سایر نرم افزارهای 

مدیریت روسازی، اولین گام تهیه داده های مربوط به شبکه راه ها به شرح زیر است )مقدس نژاد، 1387(:

تعریف شبکه، قطعه و شاخه •

تعریف داده های موردنیاز •

تعیین فهرست عملیات بازسازی و نگهداری •

تعریف شاخص ها •

تعریف منحنی های عملکرد و داده های موردنیاز برای این شاخص ها •

تعریف راهبردهای نگهداری •

2-19-1 بخش تنظیمات
 در این بخش از نرم افزار، دسترسی به همه مدل های موجود در نرم افزار وجود داشته و می توان تغییراتی در 
پایگاه داده و شاخص های عملکردی، روش های تعمیر و نگهداری، حدود اجرای عملیات بازسازی و نگهداری، 
میزان ترافیک و نرخ رشد آن، فیلترها، طبقه بندی بودجه، هزینه های عملکردی و... ایجاد کرد. شکل )24-2( 

.)Deighton Associates Limited، 1998( را نشان می دهد dTIMS محیط نرم افزار

2-19-2 بخش تحلیل
 همه عملیات تحلیل داده ها، در این قسمت از نرم افزار صورت می گیرد. اصالح داده های روسازی، اصالح 
مقادیر بودجه، ایجاد راهبردهای نگهداری، بهینه سازی ها، اجرای برازش منحنی عملکرد، برنامه ریزی و... در این 

قسمت امکان پذیر است.
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dTIMS شکل شماره 2-24: محیط نرم افزار

 ازجمله مزایای نرم افزار dTIMS می توان به انعطاف پذیری باال، امکان ایجاد انواع تحلیل ها، اتصال مستقیم 
به GIS، قابلیت اتصال به پایگاه داده های دیگر، ارائه انواع گوناگون جدول ها و گراف ها به صورت خروجی و 
استفاده از مدل های هزینه بهره برداری از وسایل اشاره کرد. با توجه به تفاوت های موجود در نرم افزار ها، جدول 

)2-21( به مقایسه نرم افزارهای HDM-4، MicroPaver و dTIMS می پردازد.

جدول شماره 2-21: مقایسه نرم افزارهای گوناگون مدیریت روسازی از نظر قابلیت های عملکردی

HDM-4PaverdTIMSویژگی های نرم افزار

انعطاف  پذیری مطلوب نرم افزار در زمینه ورود و طبقه بندی اطالعات 
دارد-داردورودی با توجه به شرایط موجود

استفاده از مدل های فروپاشی روسازی و مدل های هزینه بهره برداری 
دارد-دارداز وسایل نقلیه معتبر جهانی

پیامدهای  مدل های  و  روسازی  فروپاشی  مدل های  انعطاف پذیری 
دارد-دارداجتماعی و محیطی

داردداردداردانجام بهینه سازی بودجه برای استفاده درست از بودجه موجود
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HDM-4PaverdTIMSویژگی های نرم افزار

وسایل  و  روسازی  از  ناشی  اجتماعی  و  محیطی  پیامدهای  محاسبه 
دارد-داردنقلیه )صدای ناشی از ترافیک، آلودگی هوا و …(

نقلیه و در نظر گرفتن آن در  از وسایل  محاسبه هزینه بهره برداری 
دارد-داردتحلیل هزینه چرخه  عمر

دارد-دارددر نظر گرفتن خرابی های سازه ای و سطحی روسازی

دارددارد-توانایی نرم افزار برای جایگزینی مدل های بومی نرم افزار

GIS دارددارد-توانایی نرم افزار در استفاده مستقیم از سامانه

دارددارد-استفاده مناسب از سامانه رجوع به نقاط
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3-1 مقدمه
 این فصل از پروژه، مطالعات تطبیقي مدیریت تعمیر و نگهداري معابر شهري به بررسي وضعیت موجود کشور 
در زمینه مدیریت تعمیر و نگهداري روسازی پرداخته و توان مندی های موجود ایران در این زمینه بررسی شده اند؛ 
ازاین رو، اطالعات موجود جمع آوری شده و با نامه نگاری یا مراجعه حضوری به شهرداری ها و اداره های مرتبط با 
معابر شهری، اطالعاتی درباره چگونگی بررسی خرابی ها، ثبت و نگهداری داده ها، اولویت بندی تعمیر و نگهداری 
و روش های تعمیر جمع آوری شد؛ عالوه بر این، با حضور در برخی از نشست های شهرداری ها درباره سامانه های 
مدیریت روسازی نیز اطالعاتی درباره اهداف و برنامه های آینده شهرداری ها در زمینه راه اندازی و استفاده از سامانه 
مدیریت روسازی مشخص و در این گزارش ارائه شده است. با وجود تعداد زیاد مناطق شهرداری در تهران، تنها 

برخی از این اداره ها همکاری کرده و اطالعاتی درباره چگونگی مدیریت روسازی معابر مناطق خود ارائه داده اند.

3-2 مرکز مطالعات ژئوتکنیک شهرداري شهر تهران
 یکي از مراکزي که براي کسب اطالع درباره وضعیت مدیریت و نگهداري روسازي به آن مراجعه شد، 
مرکز مطالعات ژئوتکنیک شهرداري تهران است. این مرکز اطالعات بسیار مفیدي درباره وضعیت خرابی های 

روسازي، نوع خرابی ها و چگونگی مدیریت و نگهداري معابر در اختیار قرار دادند.

 بر اساس اطالعات دریافتي از این مرکز، عریان شدگي و شن زدگي روسازي به طور گسترده در روسازی های 
انواع ترک خوردگی ها و خرابی ها می انجا مند. به دلیل  ثانویه مانند  شهر تهران مشاهده شده و به خرابی هاي 
نبودن  دلیل نصب  به  و  است  رایج  روسازي  زیر  در  آب  به جنوب، جریان  از سمت شمال  تهران  شیب شهر 
سامانه زهکش در روسازی ها، وجود آب در الیه ها ي روسازي باعث کنده شدن رویه آسفالتي می شود. عالوه بر 
کنده شدن رویه، وجود رطوبت زیاد ناشی از حضور آب باعث عریان شدگي قسمت های زیرین آسفالت شده و 
همچنین به شن زدگي زیاد رویه و تغییر شکل هاي زیادي در روسازي می انجامد. بر اساس اطالعات دریافتي از 
این مرکز، تنها بزرگراه شهید چمران و بزرگراه آزادگان در تهران مجهز به سامانه زهکشي مناسب هستند و این 
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بزرگراه ها، پایداری و کفایت مناسبي در طول زمان بهره برداری از خود نشان داده اند. به عنوان راه حل مناسب 
براي حل این مشکل، توصیه شده است که از افزودنی های مرغوب ضد عریان شدگي و سامانه مناسب زهکشي 
استفاده شود. افزودنی های ضد عریاني شدگي براي مدتي محدود براي ساخت 2/5 میلیون تن آسفالت در تهران 
بر اساس اطالعات دریافتی،  تأثیرات بسیار مفیدي بر عملکرد آسفالت داشته اند.  مورد استفاده قرار گرفتند و 

شهرداری تهران قصد دارد استفاده از افزودنی ضد عریان شدگی در آسفالت را الزامی  کند.

 از دیگر مشکالت موجود در زمینه ساخت روسازي آسفالتي در ایران، نبود طراحي دقیق ضخامت رویه 
به صورت  به طور عمومی  روسازی ها  مرکز، طرح ضخامت  این  از  دریافتي  اطالعات  اساس  بر  است.  آسفالتي 
تجربي است و از روش هاي دقیق طرح ضخامت به ندرت استفاده می شود. تنها در بزرگراه آزادگان تهران، از 
طرح دقیق ضخامت روسازي )22 سانتی متر( استفاده شده و درنتیجه روسازی این راه عملکرد خوبي با وجود 

بارترافیکي سنگین نشان داده است.

 آسفالت روسازي از دو الیه رویه و آستر تشکیل می شود )شکل 3-1(. این دو الیه باید با فاصله زماني بسیار 
کم پس از یکدیگر اجرا شوند تا با اتصال مناسب به یکدیگر، وضعیتی یکپارچه پیدا کنند و روسازي ضخامت 
موردنیاز براي تحمل بار ترافیکي را داشته باشد. یکي از مشکالت در اجراي برخی روسازی ها در ایران، نبود اجراي 
دو الیه رویه و آستر با فاصله زماني کم است. در برخي نقاط الیه آستر اجرا شده و بعد از گذر بیش از یک تا دو سال 
که این الیه در اثر بار ترافیکي دچار آسیب و ترک خوردگی شد، الیه رویه اجرا می شود. با توجه به اینکه روسازي به 
صورتی مشابه یک تیر عمل می کند، نبود اجراي به موقع این دو الیه همانند کاستن ارتفاع یک تیر است؛ بنابراین 
چنین روسازی هایی خیلی سریع تر از حالتی که با فاصله زمانی کم اجرا شوند، دچار ترک خوردگی و خرابی می شوند.

نیز چسبندگي کافي در  ایران  اندود نفوذي مورد استفاده در  اندود سطحي و  به عنوان   قیر مورد استفاده 
ضعیف  چسبندگي  ندارد.  را  توسعه یافته  کشورهای  در  استفاده  مورد  نفوذي  و  هاي سطحي  اندود  با  مقایسه 
الیه هاي رویه و آستر به یکدیگر یا چسبندگی کم اساس با آستر باعث بسیاري خرابی ها در آینده مانند حرکت و 

لغزش الیه ها  به ویژه در نزدیکي تقاطع های شهري می شود.

 سنگ دانه های مورد استفاده در استان تهران و استان البرز نیز به طور عمومی از سنگ هاي آتشفشاني و 
کوارتزها تشکیل شده اند که به طور عمومی داراي بار هم عالمت با قیر هستند. داشتن بار یوني یکسان باعث 

کاهش چسبندگي مولکول هاي قیر و سنگ دانه ها می شود.
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شکل شماره 3-1: الیه ها ي مختلف روسازي

3-3 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران
برای  الزم  زمینه  ایجاد  زمینه  در  زیادی  فعالیت های  تهران،  شهرداری  مهندسی  و  فنی  مشاور  سازمان   
راه اندازی سامانه مدیریت و نگهداری روسازی داشته است و پیشینه فعالیت های این سازمان در زمینه مدیریت 
و نگهداری روسازی به سال 1385 برمی گردد. در این راستا، اطالعات زیادی نیز از این بخش از شهرداری شهر 

تهران جمع آوری شد.

 مدیریت و نگهداری معابر از اجزای مختلفی تشکیل شده است و از مهم ترین قسمت های آن می توان به 
چارچوب سامانه مدیریت روسازی اشاره کرد. تا اواسط دهه 80 شمسی، چارچوب و ضابطه خاصی در زمینه 
سامانه مدیریت روسازی وجود نداشته است و پروژه های پراکنده ای در قسمت های مختلف انجام شده بودند. 
این در حالی بود که در این زمان پروژه های زیادی در زمینه سامانه مدیریت و نگهداری در خارج از کشور انجام 
شده بود. در این راستا، با همکاری شرکت مشاور »هنگام«، شیوه نامه هایی در زمینه ارزیابی روسازی، خرابی ها 
و فهرست  بها در زمینه روسازی تدوین شد. شرکت هنگام به عنوان شرکت مشاور با شهرداری تهران همکاری 
داشته و شیوه نامه قطعه بندی معابر شهری برای مدیریت تعمیر و نگهداری توسط این شرکت ارائه شده است. 
قطعه بندی معابر یکی از مهم ترین و ابتدایی ترین قسمت های هر سامانه مدیریت روسازی است. پس از تعیین 
قطعه ها و شاخه ها، مشکل بعدی در زمینه پیاده سازی این قطعه بندی ها روی زمین است؛ زیرا این قطعات روی 
گاردریل ها نشانه گذاری می شوند و گاردریل ها به طور عمومی در معرض برخورد وسایل نقلیه قرار دارند؛ بنابراین 
ممکن است شماره گذاری قطعات روسازی روی گاردریل ها پس از چندین سال از بین روند؛ برای نمونه: در 
طی یکی از سال های گذشته به دلیل رنگ شدن گاردریل ها توسط خدمات شهری بدون هماهنگی های الزم، 
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تعداد زیادی از این عالئم و نشانه گذاری ها از بین رفتند. در حال حاضر، قطعه بندی راه ها به خوبی روی سامانه 
اطالعات جغرافیایی GIS1 شهرداری انجام شده اما عالمت گذاری شماره قطعات به خوبی انجام نشده است. یک 

نمونه از عالئم مورد استفاده برای نمایش قطعه بندی راه ها در شکل )3-2( نشان داده شده است.

 

شکل شماره 3-2: نصب شماره قطعه راه روی گاردریل

 یکی دیگر از اقدامات اولیه صورت گرفته در شهرداری که با همکاری شرکت هنگام انجام گرفته شد، ایجاد 
فرم های ارزیابی وضعیت روسازی است. این فرم ها با نام کاربرگ شناسایی عیوب معابر شهری شناخته می شدند 
و ارزیابان با مراجعه به معابر می توانستند وضعیت روسازی را ارزیابی کنند. یک نمونه از این فرم ها در شکل 

)3-3( نشان داده شده است.

1. Geographic Information System



223فصل سوم بررسی وضعیت و توانمندی های موجود مدیریت روسازی درکشور و در شهر تهران

 شکل شماره 3-3: یک نمونه کاربرگ شناسایی عیوب معابر شهری شهرداری تهران

عنوان  با  سامانه ای  راه ها،  قطعه بندی  زمینه  در  هنگام  شرکت  توسط  صورت گرفته  فعالیت های  پی  در   
TRMS در سال های 1385 و 1386 راه اندازی شد و به صورت محدود در سال 1386 برای برداشت خرابی های 

بزرگراه همت مورد استفاده قرار گرفت. این سامانه با استفاده از تصویرهای گرفته شده از خرابی ها و ثبت موقعیت 
خرابی ها توسط کارکنان ارزیاب، کار می کند. در سال های 1389 و 1390 نیز سازمان مشاور شهرداری تهران 
اقدام به برداشت خرابی های بزرگراه آزادگان با استفاده از سامانه TRMS کرد. شکل )3-4(، یک نمونه خروجی 
عیوب برداشت شده روسازی از بزرگراه آزادگان که در تاریخ 26 بهمن 1390 برداشت شده است را نشان می دهد. 
پراکنده و  به صورت  نگهداری روسازی  و  زمینه سامانه مدیریت  در  فعالیت  پنج ساله،  این تالش های  با وجود 
محدود انجام می گرفت. در سال های پس از 1390، فعالیت های گسترده تری در زمینه سامانه مدیریت نگهداری 
برای تعیین بودجه ساالنه موردنیاز برای تعمیر و نگهداری در شهرداری تهران صورت گرفت که این فعالیت ها 

در دو بخش موازی برای بخش های بزرگراهی و غیربزرگراهی انجام گرفته اند.
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شکل شماره 3-4: نمونه خروجی عیوب برداشت شده روسازی

در قسمت بزرگراهی به دلیل تفاوت زیاد شرایط کاری در مقایسه با خیابان های محلی و معابر جمع کننده 
ترافیک، قراردادی با شرکت »تدبیر فرود راه« بسته شد تا داده های خرابی با عبور خودرو مجهز به دوربین در 
بزرگراه ها جمع آوری شده و مقدار شاخص PCI1 محاسبه شود اما استقبال زیادی از این روش در مناطق نشد. 
در حال حاضر هنوز از بخشی از این داده های جمع آوری شده استفاده می شود. یک نمونه از این نقشه ها در شکل 
)3-5( نشان داده شده است. در قسمت های بعدی، چگونگی برداشت این داده ها و پردازش آن ها توسط شرکت 

تدبیر فرود راه ارائه می شود.

1. Pavement Condition Index



225فصل سوم بررسی وضعیت و توانمندی های موجود مدیریت روسازی درکشور و در شهر تهران

شکل شماره 3-5: نمونه نقشه خرابی راه که توسط شرکت تدبیر فرود راه تهیه شده است.

مهم ترین مشکل پروژه انجام گرفته توسط شرکت مشاور شهرداری تهران و شرکت تدبیر فرود راه، نبود 
برخی ابزارهای تعمیر و نگهداری مانند فینیشرهای با عرض کم است؛ زیرا در بسیاری از قسمت های بزرگراه ها، 
ترک خوردگی ها و خرابی هایی در بزرگراه ها با عرض های کم، برای نمونه 60 سانتی متر وجود دارد و برای تعمیر 
این خرابی ها به تراش آسفالت و ریختن آسفالت با فینیشرهای با عرض کم نیاز است. این در حالی است که 
کمترین عرض فینیشر موجود 2/5 متر بوده و اجرای روکش با عرض 2/5 متر به جای 60 سانتی متر، اقتصادی 
نیست. شایان ذکر است تالش هایی برای واردکردن فینیشرهای با عرض یک متر صورت گرفته و همچنین 
شدن  وارد  است.  نداشته  زیادی  کارایی  که  کرده  متر  یک  عرض  با  فینیشر  یک  ساخت  به  اقدام  شهرداری 
فینیشرهای با عرض کم می تواند به استفاده بیشتر از نقشه های فراهم شده توسط تدبیر فرود راه انجامد. با توجه 
به ماهیت روسازی  بزرگراه ها و نیاز به دوام و پایداری زیاد برای سرویس دهی به ترافیک سنگین بزرگراهی، 
استفاده از روش های موضعی بازسازی آسفالت در عرض کم، پاسخگوی ترافیک سنگین این بزرگراه ها نیست.

و  )شکل های 6-3  رادن  توسط شرکت  نرم افزاری  غیربزرگراهی،  معابر  خرابی  داده های  برای جمع آوری 
3-7( آماده شد و به مدت دو سال در سال های 1392 و 1393 مورد استفاده قرار گرفت. برداشت خرابی ها در 
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این سامانه با استفاده از تلفن همراه انجام می شد. در حال حاضر، سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران در 
حال بهبود و ارتقای این سامانه است. استفاده از سامانه برداشت داده های خرابی با استفاده از تلفن همراه در هیچ 
جای دنیا مرسوم نیست. این سامانه نیاز مند کارکنان برداشت داده برای مراجعه حضوری به مناطق برای گرفتن 
عکس و کارکنان ارزیابی تصاویر برای محاسبه شاخص های خرابی است. مهم ترین خروجی این نرم افزار، راحتی 
برنامه ریزی بودجه است؛ بنابراین این سامانه، یک سامانه مدیریت روسازی جامع نبوده و نیاز مند اضافه شدن 
بخش های دیگری برای تبدیل به سامانه جامع مدیریت روسازی است؛ بنابراین با استفاده از اطالعات حاصل از 

این نرم افزار و کمبود بودجه موجود، اولویت بندی برای تعمیر و نگهداری روسازی انجام می شود.

شکل شماره 3-6: تصویری از محیط نرم افزار مدیریت معابر شهری
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شکل شماره 3-7: تصویری از محیط نرم افزار مدیریت معابر شهری

ارزیاب های شهرداری  سامانه نرم افزار رادن بدین صورت کار می کند که روی تلفن همراه نصب شده و 
نقشه معبر را روی آن قرار می دهند. با استفاده از سامانه تعیین موقعیت جغرافیایی GPS1 تلفن همراه، موقعیت 
مکانی ارزیاب با خطایی در حدود 10 تا 15 متر مشخص می شود؛ حتی در صورت حضور ارزیاب در خیابان های 
اشتباهی، سامانه اجازه ثبت خرابی ها را به ارزیاب نمی دهند تا به الزام در خیابان موردنظر قرار گیرد. این امر 
در معابر با عرض کمتر از 15 متر در معابر فرسوده پایین شهر تهران می تواند مشکالتی را در برداشت داده های 
خرابی ایجاد کند؛ بنابراین به دلیل خطای زیاد GPS تلفن همراه، موقعیت دقیق خرابی تعیین نمی شود و تنها 
میزان خرابی معبر مشخص می شود و با استفاده از آن شاخص وضعیت روسازی PCI محاسبه می شود؛ برای 
نمونه: اگر مساحت معبری برابر 2745 متر باشد و 200 متر مربع ترک پوست سوسماری شدید و 100 مترمربع 
و  تعمیر  هزینه  می توان  اطالعات  این  از  استفاده  با  باشد،  داشته  و...  خفیف  پوست سوسماری  ترک خوردگی 
نگهداری این معبر را محاسبه کرده و اولویت تعمیر این معبر مشخص شود. پس از تعیین معابر، کارشناسی 
از شرکت مشاور برای بررسی و تخصیص بودجه به محل می رود. با توجه به محدودیت بودجه برای تعمیر، 
کارشناس مسئول، نوع تعمیر و قسمتی که با توجه به بودجه باید تعمیر شود را مشخص می کند؛ همچنین این 
تا بررسی کنند که برای نمونه در سال های  بازرسان شهرداری قرار می دهد  اختیار  امکان را در  این  نرم افزار 
گذشته یا امسال این معبر چه خرابی داشته، چه نوع عملیات بازسازی باید روی آن صورت می گرفته و مناطق 
1. Globar Positioning System
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چه اقدامی برای تعمیر آن انجام داده اند؛ برای نمونه: معبر A قرار بوده است با صرف 500 میلیون تومان روکش 
شود و شهرداری منطقه با صرف 350 میلیون تومان اقدام به تعمیر محل کرده اند؛ بنابراین منطقه باید درباره 

این تغییر در هزینه پاسخگو باشد.

بر اساس اطالعات دریافتی از سازمان مشاور شهرداری تهران، داده های خرابی روسازی های شهر تهران 
دسترس  در  اما  است  شده  ثبت  شهرداری   GIS داده  پایگاه  در   1393 و   1392 سال های  خرابی های  شامل 

شهرداری های مناطق نیست و تنها سامانه نظارتی شهرداری به آن دسترسی دارد.

یکی از مشکالت موجود در زمینه تصویربرداری از خرابی ها، حجم زیاد اطالعات و دشوار بودن روند بررسی 
شهر  روسازی های  خرابی های  از  عکس  هزار   125 حدود  در   1393 سال  در  نمونه:  برای  خرابی هاست؛  این 
تهران گرفته شد و این نشان دهنده حجم باالی کار برای تعیین شاخص های وضعیت روسازی است. هر گونه 
تأخیر در ارائه شاخص های وضعیت به تأخیر در فرآیند تخصیص بودجه به مناطق می انجامد. شایان ذکر است 
در بسیاری از کشورها از روش های خودکار پردازش تصویر برای ارزیابی تصاویر برداشت شده سطح روسازی 
استفاده می شود. مقرر شده است که در سال 1394، نظارت و بررسی تصاویر برداشت شده از خرابی های روسازی 

به یکی از دانشگاه ها سپرده شود.

عالوه بر کنترل زمینی تصاویر برداشت شده با مراجعه حضوری ناظران شهرداری به محل، سامانه به صورت 
برخط سرعت متوسط برداشت خرابی ها را کنترل می کند و درصورتی که سرعت ثبت اطالعات )می تواند به دلیل 
بی توجهی یا ثبت نادرست اطالعات صورت گیرد( بیش ازحد زیاد باشد )برای نمونه: 4 برداشت در دقیقه(، ناظران 

به ارزیاب تذکر داده و حتی کد کاربری او را تا بررسی های بعدی به حالت تعلیق درمی آورند.

نقشه های وضعیت روسازی نیز طی قراردادهایی که شرکت فناوری اطالعات شهرداری با بخش خصوصی 
دارد، تهیه می شوند. برخی نقشه های وضعیت روی Google map و Google earth قرار داده می شوند.

3-4 معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
در این قسمت از گزارش، اطالعات دریافتی از معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران ارائه شده است و این 
اطالعات در تأیید و تکمیل اطالعات دریافتی از سازمان مشاور شهرداری تهران هستند. در راستای راه اندازی 
سامانه مدیریت روسازی، معاونت فنی و عمرانی قراردادی با دانشگاه علم و صنعت برای تهیه نسخه جدیدتر 

نرم افزار تلفن همراه مدیریت روسازی TRMS برای برداشت خرابی های شهر تهران بسته است.
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شایان ذکر است قطعه بندی راه ها در سامانه GIS شهرداری نیز صورت گرفته و به صورت کتابچه ای آماده 
 TRMS شده است و اطالعات گوناگونی مانند معابر مختلف و کد مخصوص آن معبر را ارائه می دهد. نرم افزار

نیز از کدگذاری های ارائه شده در این سامانه GIS بهره می گیرد.

عملکرد نرم افزار جدید TRMS بدین صورت است که ابتدا نیاز به کالیبره کردن نرم افزار نسبت به چگونگی 
قرار گیری دوربین در محل تصویربرداری از خرابی ها وجود دارد. این کار باید توسط هر ارزیاب وضعیت روسازی، 
پیش از هربار شروع تصویربرداری صورت گیرد تا ارزیاب بتواند وضعیت کلی که تلفن همراه را به دست می گیرد، 
از  نیز  برداشت سایر تصاویر  برای  تا  باید دقت کند  ارزیاب  این کالیبراسیون،  از  نرم افزار معرفی کند. پس  به 
وضعیت مشابهی از قرارگیری دوربین استفاده کند؛ بنابراین در صورت تغییر در روش عکس برداری، منبعی از 
خطا ایجاد می شود. در مرحله بعد، نرم افزار نوع معبر موردبررسی را از ارزیاب می پرسد )برای نمونه: پیاده رو، کوچه 
و...( و سپس ارزیاب اقدام به تصویربرداری می کند. در مرحله بعد ارزیاب اقدام به تصویربرداری از خرابی های 
می کند. تصویر گرفته شده در صفحه نرم افزار با استفاده از یک صفحه شطرنجی به بلوک های یک چهارم متر 
مربع تقسیم می شود. علت این تقسیم بندی مربعی این واقعیت است که لکه گیری به طورمعمول به صورت مربعی 
انجام می شود. پس از آن، ارزیاب اقدام به انتخاب مربع های قرارگرفته روی سطح خرابی می کند تا محدوده 
خرابی روی تصویر مشخص شود؛ عالوه بر این می توان با محاط کردن یک خط بسته Polyline در اطراف 
ناحیه خرابی، محدوده خراب را مشخص کرد. این نرم افزار توانایی ثبت خرابی هایی که حاصل از نشست هستند 
را  میزان خرابی  بتواند  ارزیاب  نرم افزار،  توسط  بر محاسبه محدوده خرابی  قرار است عالوه  بنابراین  ندارد؛  را 
اندازه گیری  اندازه گیری توسط نرم افزار، یک فضای 20 متر مربعی است و  به صورت دستی وارد کند. فضای 
با خطایی حدود 20 درصد صورت می گیرد. در مرحله بعد، ارزیاب اقدام به ثبت خرابی ها به صورت مجزا برای 
قسمت های مختلف معبر مانند سواره رو، پیاده رو، نهر و جدول می کند. پس از ثبت خرابی ها توسط ارزیاب، ناظر 
وارد پایگاه داده شده و فهرست خرابی ها را مشاهده کرده و می تواند بنا بر صالحدید تغییراتی در مقدار، نوع 
و شدت خرابی ها ایجاد کند؛ بنابراین عملیات ثبت توسط ارزیاب به صورت موقت انجام شده و ناظر به صورت 

دائمی به ثبت داده می پردازد.

در مرحله بعد شاخص وضعیت روسازی PCI توسط سامانه محاسبه می شود؛ بدین صورت که خرابی ها را 
از پایگاه داده برداشت کرده و با نقاط سالم مقایسه می کند. پس از محاسبه شاخص وضعیت، اولویت بندی تعمیر 

و نگهداری و در پی آن، تخصیص بودجه صورت می گیرد.
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به  مجهز  و  مگاپیکسل   5 دوربین  حداقل  با  همراه  تلفن های  روی  استفاده  و  نصب  قابلیت  نرم افزار  این 
GPS و صفحه نمایش حداقل 4/5 اینچی با کیفیت نمایش باال را دارد و روی تلفن های همراهی بدون این 

قابلیت ها، قابل استفاده نیست. استفاده از این روش به دلیل نیاز به تصویربرداری توسط ارزیاب به نسبت روش 
کندی است؛ عالوه بر این، با توجه به اینکه ارزیاب باید برای تصویربرداری فاصله خود با دوربین را مطابق 
با کالیبراسیون تنظیم کند، سرعت تصویربرداری کاهش می یابد. درصورتی که ارزیاب این فاصله را مطابق با 
کالیبراسیون رعایت نکند، خطایی در حدود 15 تا 25 درصد ایجاد می شود؛ همچنین کاربرد این روش به دلیل 
نیاز به روشنایی محدود به طول روز و عمر شارژ باتری تلفن همراه است؛ عالوه بر این معایب، این روش قادر 
به برداشت برخی خرابی ها مانند برآمدگی و فرورفتگی روسازی، موج زدگی، شیارشدگی ناشی از اثر رد چرخ و 
تورم نیست؛ همچنین شدت خرابی نیز باید توسط ارزیاب مشخص شود و نرم افزار قادر به تشخیص آن نیست. 
از دیگر مشکالت این روش این است که تصویربرداری معبر از پیاده روها صورت می گیرد و این باعث تفاوت 
در مختصات ثبت شده با مختصات معبر می شود. در ادامه فرآیند بهبود این نرم افزار، قرار است که GPS دستگاه 
در موقع برداشت خرابی ها کنترل کند که به الزام معبر موردنظر در حال برداشت است؛ برای نمونه: قرار است 
ارزیاب گلستان 8 را برداشت کند و به اشتباه در گلستان 7 قرار گرفته است؛ بنابراین GPS باید این خطا را به 

ارزیاب گزارش دهد.

هم  خرابی ها  ثبت  و  برداشت  که  می کند  پیشنهاد  نرم افزار  این  از  استفاده  درباره  و صنعت  علم  دانشگاه 
به صورت دستی و هم خودکار صورت گیرد و تنها خرابی های اصلی که بر کیفیت معبر تأثیرگذارند در سال های 
اولیه موردبررسی قرار گیرند؛ همچنین توصیه شد که پس از برداشت خرابی ها توسط ارزیاب، ناظرین شهرداری 
اقدام به کنترل فرآیند کنند. شکل )3-8( یک نمونه از محیط جدید نرم افزار مدیریت روسازی شهرداری تهران 

را نشان می دهد.
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TRMS شکل شماره 3-8: محیط جدید نرم افزار مدیریت روسازی شهرداری تهران

3-5 مدیریت روسازی در شهرداری مناطق
با توجه به اینکه موضوع این پروژه بر مدیریت روسازی معابر شهری تمرکز دارند، بخش قابل توجهی از این 
تحقیق به بررسی امکانات و وضعیت فعلی شهرداری های مناطق به ویژه در شهر تهران پرداخته است. با وجود 
نامه نگاری و مراجعه به بسیاری از شهرداری های مناطق، تنها برخی از این اداره ها اطالعاتی درباره چگونگی 
مدیریت روسازی در اختیار این مطالعه قرار دادند؛ درنتیجه اطالعات مرتبط با تعدادی از شهرداری ها در این 

گزارش ارائه شده است.

3-5-1 شهرداري منطقه 1 تهران
با مراجعه به شهرداری منطقه 1 تهران، اطالعات قابل توجهی در زمینه سامانه مدیریت و نگهداری روسازی 
جمع آوری شد. مهم ترین مشکالت گزارش شده در این ناحیه شامل نشست نوارهای حفاری، خرابی ناشی از 
ضعف زیرسازی معابر، حفاری های بسیار ناشی از اجرای فاضالب در منطقه 1 )حفاری کل منطقه به صورت 
حفاری های میله یا گالری( که موجب وصله شدن روسازی می شود و درنهایت رعایت نکردن ضوابط درست 

حفاری هستند.

بر اساس اطالعات دریافتی از این مرکز که مطابق با اطالعات ارائه شده در قسمت های پیشین است، در 
تلفن  با  برداشت وضعیت  نرم افزار  و نصب  راه اندازی  برای  و سرمایه گذاری  برنامه ریزی  دو سال گذشته  طی 
همراه برای برداشت داده های مربوط به خرابی های روسازی صورت گرفته است. اطالعات بیشتر درباره نرم افزار 
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برداشت خرابی، در قسمت اطالعات دریافتی از معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران ارائه شده است. در این 
منطقه از شهرداری، برداشت خرابی ها به طور عمومی در چند ماه، هرساله برای برنامه ریزی تعمیر و نگهداری 
سال جدید با استفاده از این نرم افزار انجام می شود. پس از ثبت و بررسی این اطالعات، بازرسانی اقدام به بازبینی 
و صحت سنجی اطالعات کرده تا از درستی و کیفیت داده ها اطمینان حاصل شود. برای کنترل داده ها، نقاط 
زیادی توسط بازرسان کنترل می شوند و برخی از نقاط برگزیده تعمیر و نگهداری حذف شده یا نوع عملیات 
تعمیر در نظر گرفته شده ممکن است تغییر کند )برای نمونه: ناظر اولیه برای خرابی نقطه ای درخواست روکش 

کرده اما در بازدید دوباره لکه گیری انتخاب می شود(.

 پس از انجام بررسی ها و تعیین نقاط موردنظر برای تعمیر و نگهداری، شهرداری اقدام به برگزاری مناقصات 
می کند. برابر با نظام اجرایی شهرداری تهران برای هر نوع خرابی شیوه نامه ای بر اساس شدت و عمق خرابی به 
تفصیل داده شده است که بر اساس آن نظام فنی و اجرایی، اقدام به بازسازی خرابی ها می کند و این نظام فنی 

اجرایی مالک عمل انجام مناقصات نیز است.

 چون نرم افزار تلفن همراه برای ثبت خرابی ها به GPS متصل است، بازدید باید به صورت حضوری صورت 
پذیرد و نرم افزار باید به صورت برون خط در موقعیت محل قرار بگیرد تا آن نقطه را روی نقشه شناسایی کند 
و اطالعات وارد سامانه ثبت اطالعات می شود؛ همچنین شهرداری این منطقه مجهز به سامانه GIS بوده و 

بسیاری از اطالعات موردنیاز با استفاده از این سامانه قابل بررسی و دسترسی هستند.

و  است  سامانه مشخص  در  نوع خرابی ها  و همچنین  داده ها، شدت خرابی ها  ثبت  و  از جمع آوری   پس 
خرابی ها طبقه بندی شده و اولویت بندی می شوند. ابتدا خرابی مشاهده و بررسی شده تا مشخص شود که آیا 
ممکن است خرابی با یک اقدام پیشگیرانه، برای نمونه با یک لکه گیری محدود یا عملیات درزگیری حداقل 
روسازی بتواند برای یک سال دیگر دوام بیاورد یا خیر؛ اگر جواب مثبت باشد، این عملیات اولویت پیدا می کند.

3-5-2 شهرداري منطقه 2 تهران
 یکي دیگر از مناطقي که اطالعاتي درباره وضعیت موجود تعمیر و نگهداري در اختیار این مطالعه قرار داد، 

شهرداري منطقه 2 تهران است. پس از دیدار با معاونت فني این منطقه اطالعاتي به شرح زیر جمع آوری شد:

 عمده خرابی هاي روسازي در این منطقه به دلیل نبود زهکشي مناسب در راه ها، زیرسازی های ضعیف 
زودرس  خرابی هاي  باعث  ضعف ها  این  است.  و...  زیرسازی  الیه ها ي  کافي  تراکم  نبود  زیراساس،  و  اساس 
روسازي ازجمله: عریان شدگي، ناهمواري راه، فرورفتگي ها، ترک خوردگی ها و برخي خرابی های سازه ای مانند 
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ترک های پوست سوسماري می شود. این خرابی ها با گشت زني در خیابان ها و معابر منطقه و عکس برداری از 
خرابی ها مشخص می شوند. برخي از این خرابی ها در شکل های  )3-9، 3-10 و 3-11( نشان داده شده است.

شکل شماره 3-9: نمونه خرابی های برداشت شده روسازی در شهرداری منطقه 2 تهران

شکل شماره 3-10: نمونه خرابی های برداشت شده روسازی در شهرداری منطقه 2 تهران

شکل شماره 3-11: نمونه خرابی های برداشت شده روسازی در شهرداری منطقه 2 تهران
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همه خرابی ها با این روش، هر شش ماه یک بار برداشت شده و در یک فایل ثبت خرابي ساده، ثبت و ذخیره 
مي شوند. بر اساس حجم کار تعمیر و نگهداري و در نظر گرفتن موقعیت خرابی ها در کوچه هاي باریک یا معابر 
اصلي تر اگر مشکل از زیرسازی باشد، از روش تراشیدن، تراکم بستر و لکه گیری استفاده می شود؛ اگر خرابي 
در سطح وسیع تری باشد، آسفالت ناحیه بریده شده و عملیات بازسازی و بهسازي اساس و زیراساس صورت 
مي گیرد. با این کار، کندن آسفالت موجود، برداشتن الیه ها ي ضعیف، تراکم و آسفالت دوباره صورت می گیرد. 
در مواردي که زمان کافي براي بازسازی وجود نداشته باشد، گاهی با توجه به نوع خاک، از قلوه بتن نیز استفاده 

شده است. در مدتي کوتاه، از آسفالت های نیمه گرم و آسفالت بازیافتي نیز در این منطقه استفاده شده است.

اقدامات اولیه نصب و راه اندازی سامانه اطالعات جغرافیایي GIS در این منطقه از شهرداري انجام شده اما 
هنوز از آن استفاده نمی شود. عالوه بر بازدید خرابی ها و عکس برداری از آن ها، سامانه های 137 و 1888 نیز 

براي کسب اطالعات خرابي به وسیله گزارش هاي مردمي استفاده می شود.

3-5-3 شهرداري منطقه 3 تهران
شهرداري منطقه 3 اقدام به عقد قراردادهای ساالنه با شرکتي به عنوان مشاور می کند و عملیات انتخاب و 
اولویت بندی بازسازی و نگهداري راه ها توسط این شرکت مشاور انجام شده و بودجه بندی صورت می گیرد. در 
مرحله بعد بر اساس بودجه ساالنه تعیین شده، اقدام به بازسازی و بهسازي راه ها می شود. این کار با تقسیم راه ها به 

دو گروه تعمیراتی شامل 

خودکار یعني راه به کلي روکش می شود   .1

راه تنها با عملیات جزئي، لکه برداری می شود.  .2

داده هاي خرابي با گشت زدن در شبکه راه ها و بررسي روسازي به صورت چشمي انجام می شود و انواع 
خرابی ها بر اساس شدت و موقعیت در یک فایل Excel ثبت و نگه داری می شوند و از هیچ نرم افزار پیشرفته 
از عمده ترین خرابی ها  بوده و  به منطقه متفاوت  سامانه مدیریت روسازي استفاده نمی شود. خرابی ها، منطقه 
می توان به ترک خوردگی های ناشي از تغییرات دما و سیکل هاي یخبندان اشاره کرد؛ همچنین تغییر شکل ها 
و شکست سازه ای در اثر ضعف در اجراي بستر و الیه ها ي روسازي به ویژه در مناطقي که در اثر بار ترافیکي 

زیادی قرار دارند، قابل توجه هستند.

برداشت  به صورت چشمي  و خرابی ها  است  منطقه  بر عهده خود  مناطق شهرداري  در  برداشت خرابی ها 
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مي شوند؛ همچنین از دو سامانه 137 و 1888 نیز براي اطالع از خرابی ها توسط شهروندان استفاده می شود. 
پس از گزارش خرابی ها، ناظر براي بررسي و تعیین شدت خرابي به محل اعزام می شود تا وضعیت را بررسي 
و تمهیدات الزم را براي حل خرابي تعیین کند. در این راستا، از سامانه GIS تنها براي متراژبندي خیابان ها و 

بررسی های ساده و اولیه استفاده می شود.

با توجه به اطالعات دریافتي از شهرداري این منطقه، می توان به میدان ونک اشاره کرد که به دلیل بار 
ترافیکي زیاد به دلیل عبور تعداد زیاد اتوبوس های BRT روسازي دچار آسیب دیدگی و خرابی هاي قابل توجه 
اجراي الیه ها ي  در  موجود  دلیل ضعف هاي  به  نیز  مدرس  و  مانند همت  بزرگراه هایي  در  مي شود؛ همچنین 

روسازي و ترافیک قابل توجه، آسیب دیدگی هاي سازه ای و ترک خوردگی های روسازي فراوانی رخ می دهند.

یکي دیگر از مشکالت موجود، ضعف زیرسازي و نبود اجراي درست الیه ها ي روسازي است؛ همچنین 
بودجه کافي براي اصالح زیرسازی ها در اختیار این منطقه از شهرداري نیست؛ همچنین اطالعات کافي درباره 
نقاط ضعیف روسازی ها موجود نیست و نیاز به انجام آزمایش های مخرب و غیرمخرب و نمونه گیری از الیه ها ي 
روسازي وجود دارد. بر اساس اطالعات دریافتي از این منطقه مشخص شد که لکه گیری در این منطقه تا 70 

درصد موجب افزایش رضایت از وضعیت روسازی شده است.

بخش  و  می کند  استفاده  خود  بازسازی  و  مدیریتي  بخش های  از  روسازی ها،  مدیریت  برای  منطقه  این 
اولویت های اصلي،  از  را مشخص می کند. یکي  زمینه های مختلف  بودجه کلي و تخصیص آن در  مدیریتي، 
حل مشکالتي است که توسط مردم به وسیله سامانه های 137 و 1888 اعالم شده است. بودجه ای مشخص از 
پیش براي رسیدگي به این مشکالت در نظر گرفته شده است. اولویت دیگر، استقبال از ماه مهر و فصل بهار 
است که در نزدیک این ایام، بسیاري از عملیات تعمیر و نگهداري صورت می گیرد. از دیگر کمک های مؤثر 
در اولویت سنجي و نیاز سنجي، شوراي محله هاست که خرابی ها را به شهرداری ها گزارش می دهند و ناظران 

شهرداري این خرابی ها را با مراجعه به محل بررسي و ارزیابي می کنند.

پس از این بررسي و ارزیابی ها، عملیات تعمیر و نگهداري آغاز می شود و به طور عمومی بسیاری از مناطق 
لکه گیری می شوند. بسیاري از قسمت هاي آسیب دیده با کاتر تا عمق 6 تا 7 سانتی متر بریده شده تا به خاک 
از قیر امولسیون به عنوان ماده چسباننده، محوطه بریده شده براي  با استفاده  مقاوم دستیابي پیدا شود؛ سپس 

آسفالت کاري آماده می شود؛ سپس مخلوط آسفالتي ریخته شده و تراکم انجام می شود.
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3-5-4 شهرداري منطقه 4 تهران
اطالعات کمی نیز درباره خرابی ها و تعمیر و نگهداری شهرداری منطقه 4 تهران جمع آوری شد. بر اساس 
این اطالعات، تعیین اولویت تعمیر و نگهداری و روش های تعمیر خرابی ها همگی بر اساس شیوه نامه معاونت 
فنی و عمرانی انجام می شود. این منطقه اقدام به استفاده از سامانه مدیریت و نگهداری ارائه شده توسط معاونت 
فنی کرده و بیان می کند که با مشکالت زیادی در زمینه تعمیر و نگهداری روسازی روبرو است. برخی از این 
مشکالت شامل زیاد بودن خطای انسانی این روش بوده و نسبت به روش های سنتی این خطا کاهش نیافته 
است و بیان کردند که تا زمانی که ارزیاب شخص باشد، این خطا زیاد بوده و نیاز به حرکت به سوی خودکار 
شدن است. عالوه بر خطای انسانی، خطای اندازی گیری با GPS تلفن همراه نیز زیاد بوده و در صورت استفاده 
از سامانه مدیریت روسازی TRMS در معابری که فاصله کمی از هم دارند، ممکن است خرابی معابر به صورتی 
اشتباه ثبت شوند؛ عالوه بر این، مشکل دیگر این سامانه حجم باالی کار است؛ زیرا در برخی موارد نیاز به 
بررسی تعداد زیادی عکس )چندین هزار عکس( است. این حجم باالی کار بسیار دشوار و زمان بر بوده و نیاز به 
نظارت بسیار زیادی دارد؛ همچنین این واحد از روند مورد استفاده توسط شرکت تدبیر فرود راه برای برداشت 
نگهداری  و  تعمیر  اجرایی، تجهیزات  نقشه های  در  دلیل ضعف های موجود  به  اما  بوده  بسیار راضی  خرابی ها 
موجود و بودجه جاری این اطالعات استفاده نشدند. در قسمت های بعدی، نمونه ای از نقشه های ارائه شده توسط 

شرکت تدبیر فرود راه در پیوست ارائه شده است.

3-5-5 شهرداري منطقه 5 تهران
اطالعات دریافتی درباره مدیریت و نگهداری روسازی از شهرداری منطقه 5 تهران در این قسمت ارائه شده 
است. با توجه به این اطالعات می توان گفت که عمده ترین خرابی های روسازی در این منطقه مربوط به حفاری 
خیابان ها است. به طور عمده پس از پایان حفاری ها، قسمت حفاری شده با خاک مناسب پر نمی شود و پس از 
وصله کردن سطح حفاری شده، نشست رخ می دهد. وصله ها هیچ گاه توانایی ایجاد سطحی هموار و مقاوم مانند 
آسفالت اولیه را نداشته و دچار خرابی های گوناگون می شوند. با توجه به طرح های فعلی و آینده درباره راه اندازی 

سامانه فاضالب، این مشکالت ادامه خواهد داشت.

در بزرگراه ها از لحاظ طرح و اجرای زیرسازی این مشکالت بسیار کمتر است اما حتی در مناطقی که ضعف 
زیرسازی وجود دارد، به علت ترافیک باال و محدودیت های زمان، امکان بستن راه به مدت طوالنی برای عملیات 
بازسازی وجود ندارد. عالوه بر این مشکل، بودجه کافی در اختیار نیست و بنابراین محدودیت هایی از نظر انتخاب 
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پیمانکار، نظارت ناظر و چگونگی اجرا ایجاد می کند.

یکی دیگر از مشکالت مهم موجود، اجرای لوله های آب در عمق کم مانند 30 تا 40 سانتی متری سطح زمین 
)به جای عمق 80 سانتی متر( است که موجب می شود با گذشت زمان و زیر بارهای زیادی که به لوله وارد می شود، 
لوله آسیب دیده و آب زیادی در زیر روسازی جمع شود؛ عالوه بر این، لوله های آب فضاهای سبز شهرداری نیز دچار 
نشست زیادی می شوند. آب نشست کرده موجب اشباع شدن خاک بستر و کاهش ظرفیت باربری روسازی می شود 
و روسازی دچار نشست شده و ترک خوردگی ها و خرابی های زیادی می شود؛ عالوه بر این، نبود اجرای مناسب 
شیب عرضی باعث می شود که آب جمع شده به کناره های جاده جاری نشود. در صورت اجرای درست لوله های آب 
و شیب عرضی، روسازی عمر بسیار بیشتری خواهد داشت و برای نمونه می توان از خیابان آزادگان 1 در منطقه 
5 نام برد که به دلیل اجرای درست، بیش از 10 سال است که این خیابان نیازی به روکش پیدا نکرده است. در 
خیلی موارد نیز آسفالت کاری روی مناطق حفاری شده به دلیل نبود اجرای درست ضخامت، عملکرد مناسبی ندارد.

تشخیص خرابی ها به صورت بازدیدهای محلی صورت گرفته و اولویت های تعمیر و نگهداری نیز در صورت 
با بزرگراه ها است و پس از آن، راه های  وجود خرابی های شدید تعیین می شوند. به طورمعمول، اولویت تعمیر 
درجه یک و درجه دو تعمیر می شوند اما همواره خرابی هایی که شدت زیادی دارند، در اولویت اول قرار می گیرند 
و سپس گزارش های مردمی بررسی می شوند. در حال حاضر، برداشت خرابی ها به صورت برداشت های محلی 

صورت می گیرد و سامانه GIS نیز در این منطقه راه اندازی نشده است.

3-5-6 شهرداري منطقه 9 تهران
اطالعات بسیار کمی نیز از شهرداری منطقه 9 تهران جمع آوری شد. بر اساس اطالعات دریافتی مشخص 
شد که همه خرابی ها به صورت اطالعات جمع آوری شده روی لوح فشرده توسط شهرداری تهران جمع آوری شده 
و در اختیار آن ها قرار می گیرد؛ سپس بر اساس میزان بودجه و اعتبارات مشخص شده و مناقصات برای تعمیر 

و بهسازی برگزار می شوند.

بازسازی  بازسازی مشخص می شود و عملیات  بر اساس اطالعات دریافتی درباره خرابی ها، نوع عملیات 
می تواند شامل عملیات تعمیر جزئی مانند درزه گیری یا لکه گیری باشد یا وسعت بیشتری داشته و کل محدوده 
روکش شود. با وجود اینکه داده های خرابی با مراجعه کارکنان و تصویربرداری به صورت غیرخودکار برداشت 
می شوند، هیچ پایگاه داده ای برای ثبت و ذخیره داده های خرابی آماده نشده است؛ البته این منطقه نیز از سامانه 

اطالعات جغرافیایی GIS بهره  مند است.
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3-5-7 شهرداري منطقه 10 تهران
شهرداری منطقه 10 نیز اطالعاتی درباره چگونگی برداشت خرابی های روسازی معابر شهری و مدیریت 
تعمیر و نگهداری آن ها در اختیار این مطالعه قرار داد. مطابق با اطالعات ارائه شده در قسمت های پیشین، این 
این  از نرم افزار تحت تلفن همراه برای برداشت خرابی های روسازی کرده است.  اقدام به استفاده  نیز  منطقه 
نرم افزار امکان تصویربرداری از خرابی ها با استفاده از تلفن همراه را فراهم می کند و می توان موقعیت، وسعت و 

شدت خرابی ها را در این نرم افزار ثبت کرد.

اطالعات دریافتی در این منطقه، در یک پایگاه داده ثبت و ذخیره می شوند و این اطالعات به طور عمده 
از  استفاده  با  است.   TRMS سامانه  یا  شهرداری  کارکنان  توسط  خرابی ها  از  گرفته شده  عکس های  شامل 
و  تعیین  موردنیاز  بودجه  میزان  و  محاسبه شده  معابر  عملکردی  خرابی ها، شاخص های  از  دریافتی  اطالعات 
تخصیص داده می شود. بر اساس این داده ها، عملیات تعمیر و نگهداری سال های گذشته نیز ارزیابی می شوند 
تا مشخص شود که عملیات صورت گرفته مفید بوده است یا خیر. بر اساس اطالعات موجود می توان گفت 

که عمده خرابی ها در این منطقه به دلیل حفاری های صورت گرفته برای انتقال آب و فاضالب رخ داده است.

سامانه اطالعات جغرافیایی GIS نیز راه اندازی شده و مورد استفاده قرار می گیرد. اطالعات این سامانه در 
اختیار پیمانکاران شهرداری نیز قرار دارد. شهرداری این منطقه قراردادی با یک شرکت مشاور دارد و بخشی 

مهمی از برداشت داده ها، بررسی و اولویت بندی تعمیر و نگهداری توسط این شرکت مشاور صورت می گیرد.

3-5-8 شهرداري منطقه 11 تهران
بر اساس اطالعات دریافتی از شهرداری منطقه 11 تهران، بیشتر خرابی های این منطقه به دلیل حفاری های 
صورت گرفته است. عالوه بر افت وضعیت روسازی به دلیل حفاری، پر نکردن درست این مناطق موجب نشست 
خرابی های  مهم ترین  جزء  نیز  پوست سوسماری  ترک های  این،  بر  عالوه  می شود؛  روسازی  در  زیادی  های 

روسازی در این منطقه است. به طورمعمول از لکه گیری و درزگیری برای تعمیر روسازی استفاده می شود.

از مناطق،  اما مشابه خیلی  ندارد  پایگاه ثبت و ذخیره داده های خرابی وجود  نیز  این منطقه  متأسفانه در 
از نرم افزار تحت تلفن همراه TRMS در سال های گذشته برای تصویربرداری از خرابی ها استفاده شده است. 
براساس اطالعات دریافتی، آموزش مناسبی برای استفاده از این نرم افزار برای کارکنان این ناحیه ارائه نشده 
است؛ همچنین امکان استفاده از داده های سال های پیش که توسط این سامانه برداشت شده وجود ندارد. در حال 
حاضر، سامانه جدیدی برای برداشت خرابی ها طی برخی نشست ها معرفی شده است و در آینده از این سامانه 
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استفاده خواهد شد. این منطقه مجهز به یک تیم برداشت داده های خرابی است و این تیم با مراجعه به نواحی 
مختلف با تصویربرداری، اقدام به ثبت خرابی ها می کنند. در این منطقه نیز نقشه های GIS وجود دارند اما این 
نقشه ها به هنگام نبوده و تغییرات ایجادشده در راه ها روی آن ثبت نشده است؛ بنابراین استفاده چندانی از این 

نرم افزار در این منطقه نمی شود.

خرابی ها  و  کرده  مختلف  نواحی  روسازی  وضعیت  بررسی  به  اقدام   ،11 منطقه  شهرداری  آسفالت  واحد 
نیز  توسط سامانه 1888 و 137 جمع آوری می شوند  پیام های مردمی که  آن،  بر  دسته بندی می شوند؛ عالوه 
اهمیت زیادی داشته و در نظر گرفته می شوند. عالوه بر اطالعات باال، پیام شهردار نیز که درنتیجه بازدیدهایی 
است؛  مؤثر  بسیار  نگهداری  و  تعمیر  اولویت های  تعیین  در  مناطق صورت می دهند، مشخص می شود؛  از  که 
بنابراین اولویت بندی اول شامل رسیدگی به پیام های مردمی 1888 و 137، اولویت دوم بر اساس پیام شهردار 
و اولویت نهایی، اطالعات حاصل از برداشت های صورت گرفته شده از خرابی ها است. نکته مهم این است که 
حمل آسفالت کمتر از 3 تن در این منطقه وجود نداشته و اگر پیام های مردمی نیاز مند کمتر از 3 تن آسفالت 
باشد، باز 3 تن آسفالت حمل شده و مقدار باقیمانده آسفالت صرف تعمیر خرابی های برداشت شده در نزدیکی 

آن قسمت می شود.

3-6 شهرداري استان البرز
طبق اطالعات جمع آوری شده از معاونت فني عمراني استان البرز و شرکت تدبیر فرود راه، عمده اقدامات 
صورت گرفته در استان البرز در زمینه ارتقای کیفي ساخت آسفالت، حمل و اجراي آسفالت بوده است. در حال 
حاضر، خرابی های شهر کرج با مراجعه کارشناسان به معابر شهري و بررسي دیداری وضعیت روسازي کنترل 

می شوند. بر اساس نظر کارشناسان نوع خرابی ها، شدت و عملیات تعمیر و نگهداري آن ها مشخص می شود.

شامل  خودکار  برداشت  به  مربوط  البرز  استان  در  صورت گرفته  نوین  نگهداري  و  تعمیر  عملیات  تنها 
با کمک شرکت تدبیر فرود راه صورت  از روسازي محور کرج-چالوس و کرج-آبیک بوده که  تصویربرداری 
گرفته است. این اقدام تنها یک بار انجام شده و داده هاي خرابي در سال هاي بعد بدین روش برداشت نشده اند. 
پس از تصویربرداری از روسازي این محورها، نوع و شدت خرابی ها با بررسي تصاویر توسط کارشناسان مشخص 
شده و مقدار شاخص PCI محاسبه شده اند؛ همچنین از دیگر اقدامات انجام شده در این استان، استفاده از آسفالت 

ساخته شده با قیر پلیمری در محور کرج-چالوس و جاده قدیم کرج-هشتگرد هستند.
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3-7 وزارت راه، مسکن و شهرسازي
در سال 1378 کتابي با عنوان چارچوب سیستم مدیریت روسازي راه ها در ایران توسط پژوهشکده حمل ونقل 
وزارت راه و ترابري منتشر شده که اطالعات مفیدي درباره سامانه مدیریت و نگهداري روسازي در ایران و 
بسیاري از کشورهاي جهان ارائه شده است. این کتاب با نام چهار استاد نیز شناخته شده است. در این راستا، 
وزارت راه و ترابري اقدام به سرمایه گذاری براي راه اندازی سامانه جامع مدیریت و نگهداري روسازي کرده است.

با توجه به اطالعات دریافتی از مرکز مطالعات وزارت راه، مسکن و شهرسازی، مشخص شد که وزارت راه، 
مسکن و شهرسازی در حال انجام مطالعات گسترده ای برای راه اندازی سامانه مدیریت روسازی برای راه های 
برون شهری کشور بوده و مطالعات اولیه این پروژه صورت گرفته است. در این راستا، شرکت تدبیر فرود راه و شرکت 
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه، مسکن و شهرسازی با استفاده از تجهیزات خودکار خود، در حال برداشت 
خرابی تمامی راه های بین شهری کشور در سال 1394 هستند. در زمان انجام این مطالعات، بخش گسترده ای از 
راه های غربی کشور برداشت شده اند و اطالعات گوناگونی مانند شاخص ناهمواری IRI، شیارشدگی و پروفیل 
راه ها آماده می شوند؛ همچنین مرکز مطالعات وزارت راه، مسکن و شهرسازی نیز در حال بررسی و تهیه پایگاه داده 
موردنیاز برای ثبت داده های خرابی است اما به صورت اولیه قرار است از سامانه HDM-4 که توسط بانک جهانی 
ارائه شده است و سامانه اطالعات جغرافیایی GIS، استفاده شود. هنگام آماده شدن این گزارش، متأسفانه اطالعات 
بیشتری در این زمینه وجود ندارد اما در سال 1395 گزارش کاملی توسط وزارت راه در این زمینه منتشر خواهد شد. 

در قسمت بعدی گزارش، برخی از تجهیزات مورد استفاده در شرکت تدبیر فرود راه معرفی شده اند.

وزارتخانه  این  در  به صورت سنتی  به طور عمده  روسازی  نگهداری  و  تعمیر  دریافتی،  اطالعات  اساس  بر 
صورت می گیرد؛ درنتیجه، یکی از مهم ترین مشکالت موجود در زمینه نگهداری و تعمیر راه های کشور، زمان بر 
بودن روند تعیین قسمت های آسیب دیده روسازی است؛ زیرا برداشت داده های وضعیت به صورت غیرخودکار بوده 
و زمان زیادی برای برداشت و اندازه گیری خرابی ها توسط ارزیاب ها الزم است؛ سپس شاخص PCI محاسبه 
روسازی  مدیریت  سامانه  راه اندازی  می شوند.  تعمیر  آسیب دیده  قسمت های  اطالعات  این  اساس  بر  و  شده 
برداشت داده های خرابی، آنالیز داده ها و تعیین نقاط آسیب دیده را بسیار آسان خواهد کرد. به دلیل زمان بر بودن 
شناسایی نقاط آسیب دیده و دیرهنگام بودن تخصیص بودجه، مناقصات موردنیاز برای انتخاب پیمانکاران برای 
تعمیر و نگهداری روسازی، با تأخیر انجام می شود. به طور عمومی در شهریورماه هر سال پیمانکاران مشخص 
می شوند و با نزدیک شدن به پاییز، به دلیل زمان کم یا بارندگی های زیادی که در بسیاری از نقاط کشور صورت 

می گیرد، امکان انجام درست تراکم بستر و الیه های روسازی و آسفالت کاری مناسب وجود نخواهد داشت.
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3-8 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
در  آزمایشگاهی  شعبه   145 استانی،  کل  اداره   31 قالب  در  خاک  مکانیک  و  فنی  آزمایشگاه  شرکت 
شهرستان های بزرگ، 900 واحد محلی مستقر و امکانات گسترده، فعالیت های گسترده ای در زمینه های مختلف 
عمرانی به ویژه روسازی دارد؛ ازاین رو این قسمت از گزارش، به بررسی تجهیزات این مرکز که در زمینه مدیریت 
روسازی کاربرد دارند، پرداخته است. توان مندی های این شرکت در زمینه برداشت و تحلیل داده ها در سطح 

شبکه راه ها به شرح زیر هستند:

تهیه شناسه محورها •

ارزیابی خصوصیات عملکردی و سازه ای محورها •

تفکیک محورهای دارای کفایت سازه ای از محورهای با ضعف سازه ای •

تعیین نوع عملیات نگهداری )پیشگیرانه، بهسازی و بازسازی( در شبکه راه •

قطعه بندی محورها بر اساس خصوصیات عملکردی و سازه ای •

تدوین سند کیفیت روسازی •

تعیین بودجه الزم برای بهبود وضعیت شبکه بر اساس سند کیفیت •

ارائه گزینه مناسب نگهداری با توجه به بودجه در هر یک از قطعات نهایی •

برای مطالعات و بررسی در سطح پروژه نیز به طور عمومی از دستگاه FWD برای بررسی کفایت سازه ای 
طرح  دوره  در  ترافیک  از  ناشی  بارهای  تحمل  برای  موردنیاز  روکش  ضخامت  تا  می شود  استفاده  روسازی 
روسازی محاسبه شود. در طرح بهسازی راه پس از قطعه بندی روسازی، گزینه نهایی در هر قطعه بندی روسازی، 

ناهمواری و خرابی های سطحی در کنار انجام آزمایش های مخرب تعیین می شود )شکل 12-3(.
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شکل شماره 3-12: طرح بهسازی رویه راه در سطح پروژه

GPR 3-8-1 تعیین ضخامت و عمق الیه های روسازی با دستگاه
با استفاده از دستگاه GPR، پروفیل ضخامت الیه های روسازی شامل آسفالت و مجموع اساس و زیراساس 
به صورت غیرمخرب تعیین می شود؛ همچنین با بررسی داده های دستگاه GPR می توان عمق روسازی را از نظر 
میزان رطوبت در الیه های اساس و زیراساس و وجود تأسیسات زیر زمینی مانند لوله ها و کابل ها موردبررسی 

قرار دارد )شکل 13-3(.

GPR شکل شماره 3-13: تعیین ضخامت الیه های روسازی با استفاده از دستگاه
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DCP الیه های غیر چسبنده روسازی با استفاده از دستگاه CBR تعیین
دستگاه CBR، بهترین عملکرد را در بستر روسازی و راه های روستایی دارد. با استفاده از این دستگاه در 
هر نقطه از روسازی پس از مغزه گیری از الیه آسفالتی می توان CBR الیه های دانه ای روسازی را برآورد کرد؛ 
عالوه بر این، با بررسی تغییرات نرخ نفوذ دستگاه در عمق روسازی ضخامت الیه های دارای مقاومت یکسان 

را نیز می توان تعیین کرد.

LWD 3-8-2 کنترل کیفیت بستر و الیه های خاکی اجراشده با دستگاه
دستگاه LWD، مدول برجهندگی بستر اجراشده را برای استفاده در طرح روسازی AASHTO تعیین کرده و 
با مقایسه مقادیر به دست آمده در نقاط مختلف محور راه، کیفیت اجرای بستر )تراکم و تثبیت( نیز مشخص می شود. 
با انجام آزمایش روی بستر متراکم شده می توان به طور مستقیم از مدول برجهندگی در طرح روسازی استفاده کرد 
یا نتایج را با مقادیر طرح اولیه مقایسه و در صورت لزوم، اصالح طرح با افزایش مقاومت بستر را در دستور کار قرار 

داد. شکل )3-14( دستگاه LWD و چگونگی استفاده از آن در مدیریت روسازی را نشان می دهد.

شکل شماره 3-14: دستگاه LWD برای کنترل کیفیت بستر و الیه های خاکی

3-8-3 ارزیابی وضعیت ظاهری روسازی
به  مربوط  داده های  است.  روسازی  خرابی های  روسازی،  مدیریت  برای  موردنیاز  داده های  از  دیگر  یکی 
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و  راه(  )روسازی   ASTM-D6433 اساس  بر  برداشت شده و شاخص های وضعیت روسازی  خرابی روسازی 
ASTM-D5340 )روسازی فرودگاه( با استفاده از نرم افزار MicroPaver محاسبه می شود؛ همچنین درصد 

خرابی های روسازی ناشی از بارگذاری، شرایط آب وهوایی و کیفیت ساخت و اجرای روسازی تعیین می شوند. 
این داده ها در ارائه گزینه مناسب تعمیر و نگهداری روسازی اهمیت دارند.

IRI تعیین ناهمواری روسازی در قالب شاخص
وضعیت ناهمواری روسازی تأثیر زیادی در کیفیت سواری دهی راه دارد. ناهمواری روسازی باعث ایجاد 
بارهای دینامیکی ناشی از حرکت وسایل نقلیه شده و سرعت بخشیدن در روند خرابی روسازی و استهالک 
وسایل نقلیه را موجب می شود. با استفاده از دستگاه RSP، این شرکت مقدار ناهمواری روسازی را در امتداد 
چرخ چپ و راست در قالب شاخص IRI و RN محاسبه می شود. از این شاخص می توان برای تحویل راه های 
نوساخت یا روکش شده استفاده کرد. شکل )3-15(، خودروی RSP شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را 

نشان می دهد.

شکل شماره 3-15: خودرو RSP شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

RSP 3-8-4 تعیین شاخص های ایمنی با استفاده از
 به کمک دستگاه RSP، مقدار شیب های طولی و عرضی راه و همچنین شعاع قوس و میزان بربلندی در 
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قوس های افقی تعیین می شود. ازآنجاکه در دوره های تعمیر و نگهداری، به ویژه انجام روکش آسفالتی ممکن 
است به حفظ بربلندی روسازی در قوس ها توجه نشود؛ ازاین رو، اندازه گیری میزان بربلندی به عنوان پارامتر مهم 

در تأمین ایمنی وسایل نقلیه به ویژه در راه های اصلی، اهمیت زیادی دارد.

بررسی اصطکاک سطح راه
را که نقش مهمی در اصطکاک سطح  بافت درشت روسازی  RSP می توان مقدار  از دستگاه  استفاده  با 
روسازی با الستیک وسایل نقلیه در سرعت های باال و همچنین زهکشی آب در زیر چرخ وسیله نقلیه دارد را بر 
اساس میکرون اندازه گیری کرد. دستگاه RSP بافت درشت پروفیل روسازی را در مسیر چرخ راست وسیله نقلیه 
در قالب شاخص MDP اندازه گیری می کند و این شاخص به وسیله برازش به بافت درشت سطح روسازی تبدیل 
می شود؛ همچنین به کمک پاندول انگلیسی، بافت ریز روسازی ارزیابی می شود که این پارامتر در مقاطعی مانند 

قوس های افقی، چهارراه ها و...، اهمیت زیادی دارد.

3-9 شرکت تدبیر فرود راه
شرکت تدبیر فرود راه، جزء شرکت های مشاور در زمینه راه و ترافیک است که پیشینه طوالني در ارائه 
خدمات در زمینه مدیریت و نگهداري روسازی به وزارت راه، مسکن و شهرسازي و همچنین شهرداري تهران 
و بسیاري از شهرداری های کشور دارد؛ بنابراین اطالعاتي از فعالیت های این شرکت تهیه و در این قسمت ارائه 

شده است.

این شرکت اقدام به طراحی و تولید نرم افزارهای مدیریت و نگهداری روسازی با نام های گوناگون مانند 
 .)16-3 )شکل  می کند  فراهم  را  دینامیک  به صورت  به ویژه  قطعه بندی  امکان  تا  است  کرده  »روسازتدبیر« 
اطالعات گوناگون مانند اطالعات ترافیکی، آب وهوایی، شناسنامه شبکه راه ها و همچنین داده های ناهمواری 
سطح راه، داده های خرابی سطح راه، شاخص های وضعیت روسازی و ضخامت الیه ها جمع آوری و در پایگاه 
داده ثبت می شوند. با استفاده از نرم افزار »روسازتدبیر«، امکان نمایش قطعات راه با رنگ های گوناگون که بیانگر 
وضعیت قطعات است، وجود دارد. به دلیل ماهیت دینامیک، با هرگونه تغییر در داده های وضعیت در اثر عملیات 

تعمیر و نگهداری، رنگ و وضعیت نمایش قطعات تغییر می کند.
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شکل شماره 3-16: نرم افزار روسازتدبیر برای قطعه بندی راه ها

3-9-1 سامانه مدیریت راه شرکت تدبیر فرود راه
شکل )3-17(، سامانه مدیریت راه شرکت تدبیر فرود راه را نشان می دهد و در قسمت های بعدی بخش ها 
مهندسان  در شرکت  گروه  این  تشکیل  از  است. هدف  داده شده  توضیح  آن ها  در  استفاده  مورد  تجهیزات  و 
مشاور تدبیر فرود راه، ایجاد بستر مناسب برای توسعه علم مدیریت راه در سطح کشور برای مدرنیزه کردن 
راه،  نگهداری  و  بازسازی  هزینه های  کاهش  درنتیجه  و  راه کشور  در بخش صنعت  تصمیم گیری های کالن 
افزایش عمر روسازی و افزایش ایمنی جاده ها با محوریت باال بردن استانداردهای ایمنی جاده های کشور است.

در راستای رسیدن به هدف باال؛ این مهندسان مشاور اقدام به پایه گذاری کارگروه های تخصصی ویژه ای 
کرده که طی چند سال تالش این متخصصان عالوه بر تعیین چارچوب های سامانه مدیریت راه کشور، همه 
نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری آن را نیز تأمین و گاه در حال تهیه است. شکل )3-18( نیز حوزه کاربردی 

سامانه مدیریت راه شرکت تدبیر فرود راه را نشان می دهد.
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شکل شماره 3-17: سامانه مدیریت راه شرکت تدبیر فرود راه
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شکل شماره 3-18: حوزه کاربرد سامانه مدیریت راه

3-9-2 سامانه ارزیابی و مدیریت نگهداری راه
اصلي جمع آوری  از چهار مرحله  راه  فرود  تدبیر  راه شرکت  ایمنی  و  نگهداری  و مدیریت  ارزیابی  سامانه 
اطالعات وضعیت موجود که به طور عمده توسط دستگاه »تدبیرگرراه« انجام می شود؛ تشکیل بانک اطالعاتي؛ 
تحلیل و پردازش اطالعات بندهاي پیشین و ارائه گزارش ها و خروجي سامانه تشکیل شده است. بخش هایی از 

راه که در این سامانه مورد ارزیابي و تحلیل قرار می گیرند )شکل 3-19(، عبارت اند از:

3-9-2-1 روسازي
در این بخش ابتدا وضعیت موجود شبکه از لحاظ ناهمواري، خرابي ظاهري و ضخامت الیه ها ي روسازي 
و زیرسازي بر اساس کیلومتراژ و GPS همه محورها و همه خطوط رفت وبرگشت، برداشت می شود. پس از 
برای حصول قطعات همگن  قطعه بندي محورها  و خرابي ظاهري،  ناهمواري  اساس وضعیت  بر  این مرحله، 
انجام مي گیرد. انتخاب گزینه های تعمیر و بازسازی متناسب با وضعیت روسازي و تعیین بهترین گزینه تعمیر و 
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بازسازی و هزینه معادل آن گزینه از مراحل بعدي کار است. مرحله بعدي، تعیین شاخص هاي اولویت بندي و 
وزن تأثیر هر یک از این شاخص هاست که بدین ترتیب انجام اولویت بندی امکان پذیر بوده و مدیریت می تواند 
در سطح شبکه راه هاي مورد مطالعه، اولویت دارترین محورها و هزینه هاي معادل تعمیر و بازسازی آن ها را به 

تفکیک و جزئیات وضعیت راه در اختیار داشته باشد.

3-9-2-2 ایمني و مشخصات هندسي
در این بخش، براساس اطالعات کیلومتراژ، GPS، مسیریاب و تصاویر سه بعدي دوربین های بخش ایمني، 
این قابلیت وجود دارد که عالوه  بر تعیین وضعیت موجود عالئم و تجهیزات ایمني مسیر از لحاظ مشخصات 
فیزیکي و خرابی هاي آن ها و همچنین برخي از مشخصات هندسي، نواقص و کمبودهای تجهیزات موجود و 
تجهیزاتي که بایستي وجود داشته باشند، گزینه هاي تعمیر و نگهداري و هزینه های معادل با تعمیر یا جانمایي 

تجهیزات جدید و اولویت اجراي آن ها، مشخص شود.

3-9-2-3 زهکشي
در بخش زهکشي، محل و مشخصات زهکش های طولي و عرضي راه به کمک تصاویر سه بعدي برداشت 
شده و با استفاده از آنالیز هاي هیدرولوژي و هیدرولیکي، ظرفیت هدایت رواناب آن ها کنترل می شود. مشخصات 
و معایب کانال هاي طولي و عرضي، قنوها، کالورت ها، آبروها، شانه و شیب راه نشان داده شده و ابعاد، اندازه و 
محل پل ها، کالورت ها، آب نماها و خرابي آن ها و همچنین محل زهکش های زیرسطحي و جاهایي که نیاز به 

زهکش زیرسطحي دارد، تعیین می شود.

مشابه با بخش ایمني و بر اساس تصاویر سه بعدي دوربین های بخش زهکشي، قابلیت تعیین وضعیت 
موجود زهکش های مسیر و ارائه راهکارهاي اصالحي براي معایب و نواقص موجود، وجود خواهد داشت.

3-9-2-4 حریم
با استفاده از تصاویر سه بعدي بخش حریم، امکان تعیین ابعاد و اندازه های عوارض موجود در حریم راه وجود 
دارد. بدین ترتیب امکان ثبت زماني محل دقیق عوارض و ابعاد و اندازه های آن ها به دست می آید که در این 

صورت، امکان تجاوز به حریم طي سال هاي بعد به حداقل می رسد.
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شکل شماره 3-19: پارامترهاي قابل برداشت در سامانه مدیریت راه به تفکیک بخش های مختلف
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3-9-3 معرفي تجهیزات مختلف دستگاه تدبیرگرراه
یکی از مهم ترین بخش های هر سامانه مدیریت روسازی، داده های وضعیت روسازی است. داشتن اطالعات 
با دقت و کیفیت باال باعث می شود که تحلیل ها و اولویت بندی ها، دقت زیادی داشته باشند و تخصیص بودجه 
به بهترین شکل صورت گیرد. در این قسمت از گزارش، دستگاه تدبیرگر راه که توسط شرکت تدبیر فرود راه 

ساخته و استفاده می شود، معرفی شده است.

که  است  شده  تشکیل  مختلفي  قسمت هاي  و  اجزا  از  تدبیرگرراه  دستگاه  راه،  از  اطالعات  برداشت  براي 
به صورت خالصه در زیر توضیح داده می شود. شکل )3-20( اجزای مختلف دستگاه جمع آوری داده تدبیرگرراه 

را نشان می دهد.

شکل شماره 3-20: خودروی برداشت داده تدبیرگرراه
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)GPR( 3-9-3-1 دستگاه برداشت ضخامت الیه های روسازی و زیرسازی
در این دستگاه با استفاده از آنتن GHz 1 که در جلوي دستگاه نصب می شود، می توان ضخامت و جنس 
الیه ها ي روسازي و زیرسازي را با استفاده از امواج الکترومغناطیس و ضریب ثابت دي الکتریک مواد مختلف تا 

عمق یک متر تعیین کرد )شکل های 3-21 و 22-3(.

همچنین با استفاده از نتایج این دستگاه و تحلیل هاي نرم افزاري پیشرفته و همچنین نظرات کارشناسان 
ایجاد  دالیل  و  روسازي  مختلف  الیه ها ي  در  موضعي  نشست  محل هاي  می توان  زمینه،  این  در  متخصص 
آن ها، همچنین محل های جمع شدن آب در الیه های زیرسازي و روسازي و محل دقیق کالورت ها، آبروها و 

زهکش هاي زیرسطحي و جنس آن ها را با دقت باالیي تعیین کرد.

از  با استفاده  از دستگاه »تدبیرگر راه«؛ در حال برداشت وضعیت موجود الیه ها  شکل شماره 3-21: نمایی 
GPR دستگاه
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GPR شکل شماره 3-22: نمایی از لپ تاپ و پردازشگر مخصوص نرم افزار دستگاه

3-9-3-2 دستگاه تعیین پروفیل طولي ناهمواري
در این بخش، جابه جایي و ناهمواری های سطح جاده توسط شتاب سنج هایي که در قسمت جلوي خودروي 
تدبیرگرراه نصب شده، به دست آمده )شکل های 3-23 و 3-24( و پروفیل طولي ناهمواري زیر چرخ های راست 
نرم افزاري  تحلیل  از  استفاده  با  می شود.  ترسیم  تهیه شده،  نرم افزارهاي  توسط  باالیي  بسیار  دقت  با  چپ  و 
 Macro( و بافت درشت سطح روسازي )RN( و عدد سواري )IRI(این داده ها، شاخص بین المللي ناهمواري
تعمیر و  انجام شده و گزینه های  راه  این شاخص، قطعه بندی محورهاي  براساس  به دست می آید.   )Texture

از داده هاي بافت  با استفاده  نگهداري مناسب و بهینه در محورهاي مورد مطالعه پیشنهاد می شود؛ همچنین 
درشت1 روسازي می توان سطوح شن زده یا قیرزده را تعیین کرد.

1. Macro Texture
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شکل شماره 3-23: رایانه های مجهز به نرم افزار تعیین پروفیل طولی ناهمواری

شکل شماره 3-24: سخت افزار برداشت پروفیل طولی ناهمواری
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3-9-3-3 دستگاه تعیین پروفیل عرضي ناهمواري
پروفیل عرضي ناهمواري سطح راه به وسیله دو جعبه که در عقب خودرو نصب شده است، توسط لیزرهاي 
از  استفاده  با  می سازد.  مشخص  متر  میلي  یک  دقت  با  را  راه  ناهمواري سطح  و شکل  شده  برداشت  خطي 
را تعیین کرد.  ناهمواري می توان شیب عرضي خط عبور و همچنین عمق شیارشدگي  نتایج پروفیل عرضي 
از این نمودار می توان به کمک شاخص های قابل تعریف، میزان شن زدگی یا قیرزدگی روسازی را تعیین کرد 

)شکل های 3-25 و 26-3(.

شکل شماره 3-25: تجهیزات برداشت پروفیل عرضی ناهمواری
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شکل شماره 3-26: برداشت پروفیل ناهمواری در شب؛ برداشت به وسیله لیزر

3-9-3-4 دوربین های برداشت خرابی هاي سطح روسازي
روسازي  سطح  از  حرکت  هنگام  شده اند،  نصب  راه  سطح  بر  عمود  که  خودرو  عقب  دوربین های  توسط 
و  نوع، شدت  این تصاویر می توان  پردازش  از  استفاده  با  متر، گرفته می شود.  ابعاد 1/8*2/8  در  عکس هایی 
انعکاسي،  مقدار خرابی هایي مانند ترک های طولي و عرضي، ترک های بلوکي، ترک هاي پوست سوسماري و 
قیرزدگي و صیقلي شدن دانه ها و همچنین شن زدگی سطح روسازي را )عالوه  بر تجهیزات بند پیش( تعیین کرد. 
عکس های گفته شده، قابلیت تبدیل به یک تصویر بزرگ و سرتاسری در طول و عرض کامل مسیر، به صورت 

یک فیلم کامل از مسیر را دارد.

3-9-3-5 دوربین های سه بعدي عکس برداری از مسیر راه
براي عکس برداری از مسیر راه در بخش هاي ایمني، زهکشي، روسازي و حریم، به طورکلی چهار جفت 
در  دوربین ها  از  سري  هر  کاربرد  که   )27-3 )شکل  است  شده  نصب  »تدبیرگرراه«  خودروي  روي  دوربین 

بخش هاي گفته شده به صورت خالصه در زیر آمده است:

برداشت موارد زیر توسط سه جفت دوربین در سمت راست و روبرو انجام می شود که در باالي خودرو نصب 
شده اند. برداشت اطالعات تصاویر و اندازه گیری ابعاد و پارامترهاي کنترلي در بخش عالئم و تجهیزات ایمني 
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عبارت اند از:

گاردریل ها و حفاظ ها در حاشیه سمت راست و جزیره میاني •

تابلوهاي انتظامي، اخطاري و اخباري در حاشیه سمت راست و جزیره میاني •

خط کشي ها •

برداشت اطالعات تصاویر و اندازه گیری برخي از مشخصات هندسي که عبارت اند از: •

موانع و فواصل دید •

شیب شیرواني •

شکل شماره 3-27: جفت دوربین های برداشت مشخصات ایمنی راه

3-9-3-6 دوربین های اندازه گیری مشخصات زهکشي راه
انجام می شود  این قسمت توسط سه جفت دوربین در سمت راست و روبروي خودرو  برداشت اطالعات 

)شکل های 3-28 و 3-29(. در بخش زهکشي راه هاي برون شهری اطالعات تصاویر عبارت اند از:

حوزه آبریز جزیره میاني )نوع، ابعاد، شیب، آبرو، محل خروج رواناب و...( •

حوزه آبریز سطح راه )عرض و شیب عرضي مسیر، عوامل کنترلي هیدروپالنینگ و...( •

قنوها و آبروهاي سمت راست راه )شیب و ابعاد هندسي و...( •



مطالعات تطبیقی مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهری 258

شکل شماره 3-28: جفت دوربین های برداشت مشخصات زهکشی و ایمنی راه

شکل شماره 3-29: جفت دوربین های برداشت مشخصات زهکشی و حریم راه

 موارد زیر در زمینه حریم توسط یک جفت دوربین در سمت راست خودرو برداشت می شود که این دوربین ها 
در باالي خودرو در قسمت جلو نصب می شود )شکل های 3-30 و 31-3(.

الف - برداشت اطالعات تصاویر و اندازه گیري ابعاد عوارض موجود در حریم راه ها

ب- برداشت اطالعات تصاویر و اندازه گیري ابعاد پیاده روها و مبلمان شهري و ابعاد آن در حوزه هاي معابر شهري



259فصل سوم بررسی وضعیت و توانمندی های موجود مدیریت روسازی درکشور و در شهر تهران

شکل شماره 3-30: جفت دوربین های برداشت مشخصات حریم راه

شکل شماره 3-31: نمایی از تصاویر گرفته شده از مشخصات حریم و ایمنی راه

)Path Logger(3-9-3-7 دستگاه مسیریاب
مسیر  در  از چگونگی حرکت  مفیدي  اطالعات  تدبیرگرراه،  هنگام حرکت خودروي  دستگاه می تواند  این 
طي شده را با دقت مناسب در اختیار کاربر قرار دهد. داده اصلي این دستگاه که بقیه اطالعات به آن متصل 

می شود، رقم کیلومتراژ طي شده است. سایر اطالعات عبارت اند از:

• GPS اطالعات
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Heading )زاویه راستاي حرکت با شمال جغرافیایي( •

Roll )زاویه پیرامون محور عمود بر مسیر حرکت( •

Pitch )زاویه پیرامون محور حرکت( •

شتاب در جهت مسیر حرکت •

شتاب در جهت عمود بر مسیر حرکت •

شتاب در جهت عمود بر دو جهت فوق •

به وسیله این داده ها می توان بسیاري از مشخصات هندسي مسیر را استخراج کرد. شکل )3-32( نمایی از 
خروجی گرافیکی مسیریاب )Path Logger( را نشان می دهد.

)Path Logger( شکل شماره 3-32: نمایی از خروجی گرافیکی مسیریاب 

3-9-4 سامانه مدیریت ایمنی راه تدبیر فرود راه
تأمین و ارتقای ایمنی کاربران راه با توجه به آمار بسیار باالی تصادفات و رقم باالی رشد تولید خودرو نسبت 
به ساخت راه ها در کشور، یکی از بایسته ها و نیازهای اساسی مسئوالن راه است. شناسایی پارامترهای تأثیرگذار 
بر ایمنی جاده ها، شناخت نقاط پر حادثه، تعیین راهکارها، اولویت بندی و برنامه زمانی اقدامات ایمن سازی شبکه 
راه ها از مجموعه کارهایی است که به مدیریت ایمنی شبکه راه ها کمک می کند تا میزان ایمنی راه ها را در سطح 
قابل قبولی حفظ و ارتقا دهد. در این راستا الزم است بر اساس فرآیندی تعریف شده، اطالعات موردنیاز از سطح 
شبکه راه ها جمع آوری و با تحلیل مناسب روی داده های جمع آوری شده و نمایش الیه های مکان مند اطالعاتی، 
مدیران و کارشناسان را به سمت تصمیم گیری بهینه در سطح شبکه یاری کرد. سامانه مدیریت ایمنی راه ابزار 
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قدرت مندی در این زمینه است که در زیر توضیحات آن ارائه می شود.

مدیران و مسئوالن محترم راه با استفاده از سامانه مدیریت ایمنی راه به راحتی قادر خواهند بود، راه های 
حوزه استحفاظی خود را کنترل و در صورت لزوم بر اساس داده های آن تصمیم گیری کرده و اقدامات ایمن سازی 

را مدیریت و اجرا کنند. قابلیت سامانه مدیریت ایمنی راه به شرح زیر است:

حذف خطاهای انسانی؛. 1

سرعت بسیار باال برداشت اطالعات و داده ها؛. 2

تهیه بانک اطالعات دقیق از وضعیت موجود عالیم و تجهیزات ایمنی راه؛. 3

امکان مشاهده چندباره تصاویر برداشت شده از محور در دفتر؛. 4

امکان مشاهده همه اطالعات برداشت شده به صورت الیه های مختلف اطالعاتی روی نقشه های GIS؛. 5

امکان گزارش گیری از همه بخش ها در سطح قطعه، محور و شبکه راه؛. 6

امکان به روز رسانی و واردکردن تغییرات در جانمایی عالیم و تجهیزات ایمنی؛. 7

امکان محاسبه هزینه اقدامات ایمنی؛. 8

امکان اصالح در هر بخش )اضافه، کسر یا تغییر در داده ها و هزینه ها(؛. 9

ارائه راهکارهای کوتاه و بلندمدت برای اصالح و ایمن سازی محورها؛. 10

اولویت بندی اقدامات ایمن سازی در سطح محور و شبکه؛. 11

12 ..Google Earth مشاهده اطالعات با پیش زمینه تصاویر

3-9-4-1 ساختار کلی سامانه
دستگاه  توسط  تهیه شده  بعدی  سه  تصاویر  اساس  بر  بخش  این  در  اطالعات:  برداشت  بخش 
کاربری های  و  راه  حاشیه  عوارض  ایمنی،  تجهیزات  و  عالیم  همه  ماهواره ای،  نقشه های  و  »تدبیرگرراه« 
ساخته شده در حریم با دقت مناسب و کافی توسط افراد آموزش دیده و مسلط بر ابزارهای سامانه اندازه گیری، 

برداشت و در بخش های مربوطه ذخیره می شود. این بخش ها تشکیل شده اند از:

مشخصات هندسی راه. 1

2 .)GPS مشخصات عالیم و تجهیزات ایمنی نصب شده در راه به همراه اطالعات مکانی آن ها )کیلومتراژ و
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مشخصات کاربری های حاشیه راه. 3

مشخصات تقاطع ها و دسترسی ها. 4

وضعیت کناره راه و موانع. 5

بخش بازرسی خودکار راه. 6

هستند،  پرمخاطره  که  مناطقی  تا  شده  کنترل  و  بررسی  ایمنی،  لحاظ  از  بایستی  برداشت شده  اطالعات 
شناسایی شوند؛ به عبارت دیگر، بازرسی ایمنی راه صورت گیرد؛ ازاین رو در این بخش، وضعیت موجود با شرایط 
استاندارد مقایسه می شود تا مخاطرات و تفاوت ها شناسایی شوند. پس از استخراج مخاطرات دسته بندی شده، 

راهکارهای متناسب با آن برای اصالح و ایمن سازی پیشنهاد و برآورد هزینه آن ارائه می شود.

بازرسی ایمنی راه به صورت خودکار انجام می شود؛ به گونه ای که در نرم افزارهای تهیه شده، شرایط استاندارد از 
لحاظ ایمنی معرفی شده و نرم افزار اطالعات برداشت شده هر بخش را با شرایط استاندارد مقایسه کرده و تفاوت 
را به عنوان مخاطره معرفی و ثبت می کند. برخی از بخش ها نیاز مند تجزیه وتحلیل بیشتر توسط متخصصان ایمنی 
است که این سامانه با فراهم کردن ابزارهای موردنیاز شامل تصاویر راه در همه جهت ها، ابزار اندازه گیری، چک 

لیست های الزم و متناسب، بازرسی راه را برای فرد یا افراد متخصص بسیار ساده و آسان می کند.

3-9-4-2 بخش اولویت بندی
آن  براساس  و  تعیین  آن ها  اجرای  اولویت  بایستی  شبکه،  یک  قطعات  و  محورها  همه  تحلیل  از  پس 
ترافیک،  ایمنی،  اقدامات  اولویت  اولویت بندی شامل عدد  پارامترهای  گیرد.  اصالح صورت  برای  برنامه ریزی 
شرایط آب وهوایی، اهمیت اجتماعی، سیاسی و هزینه و... )هر نوع شاخص دیگر( است. سامانه این امکان را 

فراهم کرده است تا اولویت بندی در سطوح زیر به راحتی صورت پذیرد:

اولویت بندی در سطوح محور. 1

اولویت بندی در سطح راه های هر استان. 2

اولویت بندی در سطح شبکه راه های کشور. 3

 یکي از مهم ترین فعالیت هایی که شرکت تدبیر فرود راه داشته است، برداشت وضعیت روسازي بزرگراه هاي 
شهر تهران در سال 1393 است. در این سال، با استفاده از دوربین های نصب شده روي خودرو، تصاویري در 
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فواصل 25 متري از روسازي همه خطوط بزرگراه هاي تهران تهیه شده است. این تصاویر با استفاده از یک 
این شرکت تهیه شده است، به صورت به هم پیوسته درآمده و رول هایي  نرم افزار پردازش تصویر که توسط 
نفر  از تهیه رول هاي عکس، تعداد 60  از عکس روسازي به صورت پیوسته در همه خطوط تهیه شدند. پس 
براي بررسي خرابی هاي روسازي و 10 نفر براي نظارت بر این فرآیند دست به کار شدند. با استفاده از امکانات 
و شدت  نوع  و  می کردند  تمرکز  روسازي  آسیب دیده  قسمت هاي  روي  خودکار  به صورت  رایانه ها  نرم افزاري، 
خرابی ها و موقعیت آن ها توسط کارکنان در سامانه ثبت می شد. ناظران نیز در همه مراحل کار، اقدام به کنترل 
وضعیت برداشت و ثبت خرابی ها می کردند؛ در نهایت، معیارهای مختلفی از وضعیت روسازی براي همه راه ها 
محاسبه می شود. در مرحله بعد، نرم افزارهایي مانند Road Analyzer، براي تحلیل و انتخاب روش هاي تعمیر 
و نگهداري استفاده و اولویت های تعمیر و نگهداري تعیین می شدند. متأسفانه برداشت خرابی ها تنها در سال 

1393 رخ داد و در سال هاي پس از آن، این کار ادامه نیافت.

 تصویربرداری از روسازي و تعیین وضعیت روسازی در جاده کرج-چالوس و کرج-آبیک نیز توسط این 
شرکت مهندسان مشاور انجام شده است. شبکه بزرگي از راه هاي روستایي نیز در سال هاي 1391 و 1392 به 
روش باال توسط این مشاور برداشت شدند. پروژه هایي در برخي از شهرها مانند بوشهر نیز به صورت مقطعي 

انجام شده اند.

3-10 شهرداری شهر مشهد
 یکی دیگر از شهرهای کشور که در زمینه سامانه های مدیریت و نگهداری روسازی فعالیت داشته است، 
شهر مشهد است. این سامانه با نام »سمر« یا سامانه مدیریت روسازی شناخته شده و شامل نرم افزاری است 
که قابلیت ثبت و ذخیره داده های ورودی گوناگون مانند داده های خرابی، ترافیک، شماره مقاطع راه و... را دارد. 
فرم ها  برخی  روی  داده های خرابی  پر کردن  و  ارزیابان  مراجعه حضوری  با  این سامانه  در  برداشت خرابی ها 
صورت می گیرد؛ سپس بر اساس اطالعات دریافتی، شاخص PCI محاسبه می شود. برداشت خرابی ها در مشهد 
تنها محدود به بزرگراه ها و خیابان های شریانی درجه یک است و داده های خرابی سایر معابر در این سامانه 
ثبت نمی شوند. داده های خرابی برداشت و ثبت شده در این سامانه مربوط به سال 1393 است. عالوه بر ذخیره 

داده های خرابی، نرم افزار سمر قادر به اولویت بندی تعمیر و نگهداری خرابی ها و تخصیص بودجه است.

 بر اساس اطالعات دریافتی، یکی از شایع ترین خرابی ها در شهر مشهد، قیرزدگی روسازی بوده و در حال 
حاضر، تحقیقاتی برای کنترل بیشتر بر طرح اختالط در حال انجام است.
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3-11 شهرداری شهر زاهدان
 مطالعات مدیریت و نگهداری معابر شهری مشابه با شهر مشهد در سال های 1389 و 1390 در شهر زاهدان 
صورت گرفته شده است. در این پروژه که در سال 1390 تحویل شد، از نسخه ای قدیمی تر از نرم افزار سمر 
استفاده شد و داده های خرابی روسازی مربوط به یک سال برداشت و ذخیره شدند اما برداشت و ثبت خرابی ها 

در سال های بعد از آن انجام نشد و این پروژه ادامه نیافت.



فصل چهارم
بررسی تجربه ها و مشکالت احتمالی در سایر کشورها
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4-1 مقدمه
 این فصل از پروژه مطالعات تطبیقي مدیریت تعمیر و نگهداري معابر شهري به شناخت و بررسي تعدادي 
دارند،  تهران  با  مشابهي  آب وهوایي  شرایط  که  دنیا  از  مختلفي  شهرهای  در  روسازي  مدیریت  پروژه هاي  از 
می پردازد. در این بررسی ها امکانات مورد استفاده، منافع، هزینه ها و برخي از مشکالتي که براي راه اندازی و 

استفاده از سامانه مدیریت روسازي در این شهرها وجود داشته است، بررسی شده اند.

4-2 برداشت داده های روسازی
ترین  باارزش  و  کرده  ایفا  راه ها  شبکه  مدیریت  در  حیاتی  نقشی  روسازی،  وضعیت  داده های  برداشت   
داده ها برای تحلیل عملکرد روسازی را فراهم می کند؛ همچنین داده های برداشت شده برای پیش بینی عملکرد 
روسازی، تخمین نیازهای تعمیر و بازسازی شبکه و اولویت بندی انجام عملیات تعمیر و تخصیص بودجه استفاده 
می شوند؛ بنابراین برداشت داده های دقیق از وضعیت روسازی به صورتی مفید و ایمن بسیار اهمیت دارد. در 
گذشته تنها راه ممکن برای برداشت داده های وضعیت روسازی، قدم زدن یا رانندگی روی جاده موردنظر و 
بنابراین، در دو دهه گذشته،  این روش زمان بر، پرمخاطره و فردگرا است؛  برداشت دستی داده ها بوده است. 

تالش های بسیار زیادی برای تمام خودکار کردن روند برداشت داده شده است.

 برداشت خودکار داده های روسازی شامل راندن خودروی برداشت داده با سرعتی نزدیک به سرعت مجاز 
بزرگراه ها و جاده ها و برداشت هم زمان داده های موردنظر است. خودروی مورد استفاده برای برداشت داده ها 
مجهز به سامانه های نوین زیادی است. هر سامانه برای جمع آوری یک نوع داده خاص طراحی شده و برخی 
سامانه ها نیز در ارتباط با سامانه های دیگر به صورت هماهنگ کار می کنند. برخی از مهم ترین داده هایی که 
به صورت خودکار برداشت می شوند شامل شیارشدگی، کیفیت سواری، بافت سطحی، موقعیت جغرافیایی و نوع 
و میزان خرابی ها هستند. داده های خرابی مانند ترک خوردگی به طور عمومی دشوارترین نوع داده برای شناسایی 

و طبقه بندی به صورت خودکار هستند.
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برداشت چشمی  ترین روش های شناسایی و طبقه بندی خرابی های سطحی،  پرکاربرد  از  بنابراین، یکی   
تصویر،  پردازش  روش های  و  افزار  سخت  زمینه  در  فناوری  پیشرفت  اخیر،  سال های  در  البته  است؛  ارزیاب 
ابزاری مناسب برای شناسایی موفق و طبقه بندی خودکار خرابی های سطحی به صورتی اقتصادی فراهم کرده 
است. این فناوری شامل سامانه های پردازش تصویر مانند دوربین های اسکن خطی دیجیتال است که امکان 
تصویربرداری از روسازی با رزولوشن بیش از 6000 پیکسل در هر خط را فراهم کرده و نرم افزارهای طبقه بندی 
خرابی سطحی نیز طراحی شده اند که امکان طبقه بندی هم زمان خرابی ها را دارند. جدول )4-1(، ایالت های 
مختلف آمریکا را بر اساس اینکه چه داده هایی به صورت خودکار برداشت می شوند، نشان می دهد؛ همچنین برای 
بررسی بهتر وضعیت برداشت داده ها در ایالت های آمریکا، شکل )4-1( تعداد ایالت هایی که یک یا دو جهت از 
راه ها را برداشت می کنند و شکل )4-2( نیز تعداد خطوطی که در راه های چند خطه برداشت می شوند را نشان 
می دهد؛ همچنین شکل )4-3( تعداد ایالت هایی که به صورت داخلی داده ها را برداشت می کنند یا به شرکت های 
دیگر این کار را می سپارند، نشان می دهد. شکل )4-4( نیز دوره های زمانی که داده ها برداشت می شوند )ساالنه 

.)Timm and McQueen، 2004( را نشان می دهد )...و

جدول شماره 4-1: داده هایی که به صورت خودکار در ایالت های مختلف برداشت می شوند.

IRIشیارشدگیترک خوردگیشکستگی لبهاصطکاکایالت

دارددارد--داردآریزونا

دارددارددارددارد-آرکانزاس

دارددارددارد--کلرادو

-----دلور

-----جورجیا

دارددارددارد--ایلینوی

دارددارددارددارد-ایندیانا

دارددارددارد-کانزاس

دارددارددارددارد-لوئیزیانا

دارددارددارد--مین

دارددارددارد-داردمریلند

دارددارددارد--میشیگان
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IRIشیارشدگیترک خوردگیشکستگی لبهاصطکاکایالت

دارددارددارددارد-مینه سوتا

دارددارددارددارد-می سی سی پی 

دارددارد---میزوری

دارددارددارددارد-نبراسکا

دارددارددارد--نیوجرسی

دارددارددارد-نیویورک

-----کارولینای شمالی

دارددارددارددارد-اکالهاما

-----اورگن

دارددارددارددارد-پنسیلوانیا

دارددارد-دارد-داکوتای جنوبی

دارددارد---تگزاس

دارددارددارد--ورمونت

-----ویرجینیا

دارددارد---ویرجینیای غربی

211152222مجموع
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شکل شماره 4-1: تعداد ایالت ها بر اساس اینکه چه جهت هایی در راه های تفکیک شده برداشت می شوند.

شکل شماره 4-2: تعداد ایالت ها بر اساس اینکه چه تعداد خطوط در راه های چندخطه برداشت می شوند.
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ایالت ها بر اساس اینکه برداشت داده ها به صورت داخلی یا طی قرارداد با بخش  شکل شماره 4-3: تعداد 
خصوصی انجام می شود.

شکل شماره 4-4: تعداد ایالت ها بر اساس فواصل زمانی برداشت داده

4-2-1 برداشت داده های خرابی به صورت دستی
 در روش برداشت به صورت دستی، الزم است که ارزیاب ها فرم های ارزیابی روسازی را با مراجعه به محل و 
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مشاهده چشمی وضعیت روسازی پر کنند. نوع، تعداد و اندازه ترک خوردگی ها اندازه گیری شده و مطابق با شکل 
)4-5(، امتیازی از صفر تا پنج )خیلی بد تا خیلی خوب( به روسازی داده می شود.

 برای نمونه: »برای برداشت داده های وضعیت روسازی به صورت دستی )غیر خودکار( یک مقطع روسازی دو 
خطه، ارزیابان از نقطه شروع مقطع تا فاصله 200 فوت در جهت موردنظر را ارزیابی کرده و چرخیده و در راستای 

دوم شروع به ارزیابی می کنند.« )Bell، 2002( نمونه ای از این روش، در شکل )4-6( نشان داده شده است.

)Haas، 1994( شکل شماره 4-5: رتبه دهی وضعیت روسازی توسط ارزیابان

شکل شماره 4-6: چگونگی برداشت دستی خرابی ها در راه دوخطه

 روش مورد استفاده برای مسیرهای چندخطه مشابه با روش مورد استفاده برای مسیرهای دوخطه است. 
ارزیابان مقطع را مشابه با راه دوخطه ارزیابی می کنند اما در راستای حرکت در خط حرکت کرده و دور زده تا در 

خط دوم به ابتدای مقطع برسند. شکل )4-7(، نمونه ای از این حالت را نشان می دهد.
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شکل شماره 4-7: چگونگی ارزیابی راه های چندخطه

 با وجود گسترش استفاده از روش های خودکار برداشت داده های روسازی، به دلیل پیچیدگی تجهیزات 
الزم، برخی از اداره های راه هنوز بر روش های برداشت وضعیت دستی اتکا دارند. دو روش کلی برای برداشت 
داده ها به صورت دستی در دنیا استفاده می شوند که شامل قدم زدن در مسیر یا برداشت از پشت شیشه خودرو 
است. ترکیب این دو روش برای برداشت شبکه مناسب است. روش برداشت به صورت پیاده روشی بسیار دقیق 
است اگر ارزیابان به خوبی آموزش  دیده باشند اما به دلیل زمان و هزینه زیاد، تنها بخشی از شبکه قابل برداشت 
است. برداشت داده ها از پشت شیشه امکان برداشت مساحت بیشتری از شبکه راه ها را در زمان کمتری ممکن 

می سازد اما کیفیت داده های برداشتی کاهش می یابد.
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4-2-2 برداشت خودکار داده ها
 »استفاده از روش های خودکار برداشت داده ها، به نسبت روشی جدید در بسیاری از ایالت ها و شهرهای 
جهان است و مطالعات بسیاری نشان داده اند که استفاده از روش های خودکار به جای روش های سنتی، امری 
حیاتی هستند.« )Groeger، 2003( با وجود مشکالت و پیچیدگی زیادی که در روش های نوین وجود دارد، 

روش های سنتی برداشت دستی خرابی ها با گذشت زمان، جای خود را به روش های خودکار می دهند.

بنابراین  کند؛  تولید  را  وضعیت  داده های  از  زیادی  حجم  می تواند  روسازی  وضعیت  داده های  برداشت   
تصمیم گیری در مدیریت روسازی بر اساس داده های خام امری بسیار دشوار خواهد بود؛ بنابراین از شاخص ها 

ترکیبی برای تبدیل داده های خام به مقادیر واحد که توصیف کننده وضعیت روسازی هستند، استفاده می شود.

 یکی از مهم ترین بخش های برداشت خودکار داده های روسازی، پردازش داده هاست. این فرآیند به وسیله 
خودروهای بسیار پیشرفته صورت گرفته و با وجود برخی تفاوت ها، به طور عمومی شباهت های زیادی دارند. 

بخش های مختلف خودروهای برداشت خودکار در این قسمت بررسی می شوند:

4-2-2-1 سامانه تعیین جهت گیری خودرو
سامانه  این  دارند.  موقعیت  سامانه جهت گیری  یک  روسازی،  وضعیت  برداشت  خودروهای  از  »بسیاری   
 )Roadware، 2004( می کند.«  برداشت  خودکار  به صورت  را  ارتفاع  و  شیب  قوس،  شعاع  مانند  اطالعات 

همچنین این سامانه برای تعیین موقعیت مکانی و سرعت حرکت نیز قابل استفاده است.

4-2-2-2 سامانه تعیین موقعیت مکانی
عوارض  موقعیت  مختصات  تعیین  برای  عمومی  به طور   ،GPS1 جغرافیایی  موقعیت  تعیین  »سامانه   
)همان،  می شود.«  استفاده  جغرافیایی  اطالعات  سامانه  در  موردنیاز  نقشه های  تولید  و  روسازی  برداشت شده 
2004( شکل )4-8(، یک نمونه گیرنده GPS که روی خودروهای ARAN شرکت فوگرو نصب می شوند را 

نشان می دهد.

1. Global Positioning System
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شکل شماره 4-8: گیرنده های GPS خودرو ARAN شرکت فوگرو

دقت این سامانه به وضعیت عملیاتی به شرح زیر بستگی دارد:

سامانه در حالت عملیات منفرد: در این حالت با داشتن یک گیرنده که بر خودرو نصب می شود، دقتی  •
در حدود 5 متر یا کمتر حاصل می شود؛

می شود.  • استفاده  جانبی  ایستگاه  یک  از  حالت  این  در  تفاضلی:  وضعیت  در  عملکرد  حال  در  سامانه 
داده های موجود در یک ایستگاه دقیق با داده های خودرو در حال حرکت پردازش شده تا دقتی کمتر 

از یک متر حاصل شود؛

به صورت  • اصالحی  داده های  حالت  این  در  تفاضلی:  به هنگام  وضعیت  در  عملکرد  حالت  در  سامانه 
هم زمان از ماهواره دریافت می شوند و دقت به طور عمومی در این حالت یک متر است.

4-2-2-3 سامانه تصویربرداری از حریم راه
 یکی از قابلیت هایی که در بیشتر خودروهای برداشت داده روسازی به صورت خودکار در نقاط مختلف دنیا 
وجود دارد، سامانه های تصویربرداری از حریم و مسیر راه است. شکل )4-9( نمونه ای از دوربین های نصب شده 
روی خودروی شرکت ARAN را نشان می دهد. عوامل بسیار زیادی مانند حداقل رزولوشن دوربین ها، گستره 
برداشت و بازه زمانی برداشت تصاویر در انتخاب این دوربین ها تأثیرگذار است. این سامانه می تواند تا 6 دوربین 
را در خود جای دهد تا همه بخش های حریم راه و خود راه را با کیفیت باال برداشت کند. خروجی این دوربین ها 

ویژگی های زیر را دارند:
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کیفیت بسیار باال •

• CCD رنگ واقعی با استفاده از حسگرهای

رزولوشن 1920*1080 •

سرعت شاتر 1/1000 ثانیه برای تصویربرداری در سرعت مجاز بزرگراه ها •

نرخ عملکردی Hz 60 برای شفافیت و کیفیت مناسب در شرایط متغیر نور •

ARAN شکل شماره 4-9: سامانه تصویربرداری از حریم و مسیر خودرو

4-2-2-4 شیارشدگی
داده های شیارشدگی روسازی به صورت خودکار توسط خودرو برداشت داده های روسازی، برداشت و ذخیره 
می شوند. فناوری های مختلفی برای برداشت داده های شیارشدگی استفاده می شوند. اندازه گیری شیارشدگی با 
استفاده از امواج مافوق صورت یا لیزرهایی که روی خودرو نصب می شوند و به صورت عرضی مقطعی از راه را 
برداشت می کنند، اندازه گیری می شوند. این بخش از خودروهای برداشت خودکار در کشورهای مختلف، تعداد 
متغیری از حسگرها که از حداقل سه تا یازده حسگر که در فواصل عرضی اندکی از هم قرار دارند، تشکیل شده 
و عرض یک خط را برداشت می کنند. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل این داده ها گوناگون بوده و امکان 
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موردنیاز  آسفالت  میزان  و  اندازه گیری عمق شیار شدگی  پروفیل عرضی،  گرافیکی شیارشدگی، رسم  نمایش 
برای پر کردن شیارشدگی را دارند. شکل )4-10( بخش مخصوص برداشت شیارشدگی و پروفیل طولی خودرو 
ARAN-7000 شرکت فوگرو که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد را نشان می دهد. لیزرها 

.)Roadware، 2004( امکان برداشت مقطع های عرضی روسازی را فراهم می کنند

7000-ARAN شکل شماره 4- 10: حسگرهای برداشت شیارشدگی و پروفیل طولی خودرو

4-2-2-5 برداشت کیفیت سواری
سواری  کیفیت  با  عمومی  به طور  می شود،  راه حس  از  عبور  هنگام  در  خودرو  مسافران  توسط  که  آنچه 
شناخته شده است. شاخص های مختلفی نیز برای توصیف سواری تعریف شده اند اما آنچه که به طور تقریبی 
توسط بیشتر ایالت ها و اداره های راه مورد استفاده قرار می گیرد، شاخص ناهمواری بین المللی IRI است. پروفیل 
طولی با استفاده از حسگرهای لیزری یا سایر تجهیزات مربوطه اندازه گیری می شود تا ارتفاع خودرو از سطح 
روسازی محاسبه شود. یک شتاب سنج نیز برای اندازه گیری نیروهای قائم که به دلیل ناهمواری های سطحی 
ایجاد می شوند، مورد استفاده قرار می گیرد. پروفیل طولی و نیروهای قائم برای محاسبه IRI راه مورد استفاده 
قرار می گیرند. شکل )4-11(، حسگرهای مورد استفاده در خودروی ARANَ-9000 شرکت فوگرو که برای 
برداشت پروفیل طولی و عرضی مورد استفاده قرار می گیرد را نشان می دهد. با توجه به درخواست متقاضی خرید 
این خودرو، حسگرهای لیزری Selcom از انواع 16، 32 و 64 کیلوهرتز که قدرت نمونه گیری این حسگرها در 
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ثانیه را نشان می دهد، ارائه می شوند. با استفاده از این حسگر ها می توان در سرعت حرکتی بین 12/5 تا 70 مایل 
در ساعت، داده های ناهمواری را برداشت کرد. این بازه قابل قبول سرعت، امکان برداشت داده در جاهایی مانند 
 IRI تقاطع ها و مقاطع کوچک که حرکت با سرعت باال دشوار است را به خوبی فراهم می کنند. مقدار شاخص
در هر چرخ قابل محاسبه در بازه های 5 تا 300 اینچ بر مایل است. داده های پروفیل در بازه هایی به کوچکی 
12 میلی متر قابل برداشت بوده و رزولوشن قائم این حسگرها برابر 0/01 میلی متر است. دقت اندازه گیری قائم 
آن ها در حدود %5± اندازه گیری با دوربین و میر است. دقت ارجاع مکانی نیز برای تعیین موقعیت برداشت داده 

ناهمواری در حدود 0/02 درصد است.

9000-ARAN شکل شماره 4-11: حسگرهای برداشت پروفیل طولی و عرضی خودرو

4-2-2-6 برداشت خرابی های سطحی
با بازنگری خودروهای برداشت داده روسازی در کشورهای مختلف، مشاهده می شود که برداشت خودکار 
این دوربین ها  به سمت روسازی نصب می شوند، صورت می گیرد.  از دوربین هایی که رو  استفاده  با  خرابی ها 
انواع مختلفی مانند دوربین های آنالوگ برداشت مساحت، دوربین های دیجیتال برداشت مساحت و دوربین های 
دیجیتال برداشت خطی دارند و با این دوربین ها تصاویر پیوسته ای از سطح روسازی با حرکت خودرو برداشت، 
تهیه می شود. در مرحله بعد این تصاویر تحلیل شده تا نوع، محدوده و شدت خرابی های سطحی تعیین شوند. این 
قسمت از گزارش، سامانه ها و نرم افزارهای برداشت و تشخیص خودکار خرابی های روسازی که در کشورهای 

مختلف دنیا استفاده می شوند، بررسی شده اند.

4-2-2-7 سامانه پردازش تصویر
به صورت سنتی، از دوربین های برداشت سطح آنالوگ برای برداشت خودکار خرابی های سطحی استفاده 
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می شد اما این سامانه ها طبق مطالعات Wang )1999( مشکالت زیر را دارند:

رایانه  • توسط  که  دیجیتال  داده های  به  موج  های  سیگنال  تبدیل  برای  شدن  رقومی  مرحله  به  نیاز 
درک پزیرند، است؛

آنالوگ برابر 400 پیکسل  • از داده های به دست آمده از دوربین های  بیشترین مقدار رزولوشن دیجیتال 
در خط است؛

هنگامی که پوشش کامل و دقیق یک سطح موردنیاز است، دوربین های برداشت سطح مشکلی ذاتی  •
در ارزیابی یک سطح متحرک دارند.

دلیل هم پوشانی تصاویر  به  و کامل سطح روسازی  برای پوشش دقیق  اضافی  این، محاسبات  بر  عالوه 
یا ناپیوستگی دو سطح مجاور نیاز است؛ شکل )4-12(، نمونه ای از دو تصویر متوالی که توسط یک دوربین 
برداشت مساحت آنالوگ تهیه شده است را نشان می دهد. روسازی در این نمونه، برحسب فوت نشانه گذاری 
شده است. بخشی از روسازی که در هر دو تصور مشاهده می شود، به دلیل ترکی که در آن قسمت وجود دارد 
مشکل ایجاد می کند؛ زیرا آن ترک در سامانه خودکار دو بار شمرده شود. هنگامی که بخشی از یک روسازی در 
دو تصویر پشت سر هم مشاهده نشود، مشکلی مشابه رخ می دهد. در این حالت خرابی های روسازی در ارزیابی 

کمتر مشاهده می شوند.
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شکل شماره 4-12: نمونه ای از تصاویر روسازی با هم پوشانی

در سال های اخیر، روش برداشت خرابی ها با استفاده از دوربین های دیجیتال در بیشتر کشورها برای برداشت 
خودکار ترجیح داده شده است. فرآیند رقومی شدن در خود دوربین صورت می گیرد و باعث حذف مرحله رقومی 
آنالوگ وجود داشت شده و این امکان را فراهم می کند که تصاویر خروجی به طور  شدن که در دوربین های 
به جای 400  و  بوده  بیشتر  نیز  دوربین ها  این  رزولوشن  پردازش شوند.  رایانه  در  به صورت هم زمان  مستقیم 
پیکسل در خط در دوربین های آنالوگ، رزولوشن برابر 6000 پیکسل در خط تولید می شود. دو نوع از دوربین های 

دیجیتال برای برداشت خودکار خرابی ها استفاده شده که شامل دوربین برداشت سطح و برداشت خط هستند.

 یک تصویر دیجیتال از هزاران پیکسل  مربع تشکیل شده است. این پیکسل ها در کنار هم قرار می گیرند 
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تا تصاویر ایجاد شوند. دوربین های برداشت سطح، یک تصویر مربعی )دو بعدی( را برداشت می کنند؛ بنابراین 
است(.  شده  داده  نشان   )13-4( شکل  در  حالت  )این  می شود  ایجاد  بسیاری  افقی  و  عمودی  پیکسل های 
دوربین های برداشت سطح، ممکن است وضعیت هم پوشانی یا نبود برداشت یک بخش را تجربه کنند، مشابه 
آنچه در دوربین های آنالوگ مشاهده می شود؛ بنابراین دوربین های دیجیتال برداشت سطح، به طور عمومی برای 
برداشت داده های حریم راه استفاده می شوند؛ در حالی که دوربین های برداشت خط، برای برداشت داده های 
خرابی روسازی استفاده می شوند. دوربین های برداشت خط، تنها نواری از پیکسل ها را در زمان برداشت کرده و 
 Gunaratne et al.،( نشان داده شده است. بر اساس )تک بعدی شناخته می شوند. این حالت در شکل )4-14
2004(، دوربین های برداشت خطی برای برداشت عوارض متحرک، مناسب تر هستند؛ عالوه بر این، دوربین های 

دیجیتال خطی نیز می توانند رزولوشن هایی بیشتر از 6000 پیکسل در خط را فراهم کنند. این رزولوشن باال برای 
برداشت خرابی های کوچک بسیار مناسب است. دوربین های برداشت خطی مورد استفاده در وزارت راه فلوریدا 
.)Gunaratne، 2004( امکان برداشت و شناسایی ترک هایی با حداقل عرض 3/45 میلی متر را فراهم می کنند

شکل شماره 4-13: نمونه ای از برداشت تصویر به صورت سطحی

شکل شماره 4-14: نمونه ای از برداشت تصویر به صورت خطی
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برداشت  دوربین های  در  دارند،  وجود  آنالوگ  دوربین های  در  که  مشکالتی  از  بسیاری  است  ذکر  شایان 
خطی حذف شده اند اما این دوربین ها نیاز به شدت نور بیشتری دارند. نیاز به نور بیشتر به طور عمومی با نصب 
چراغ هایی در پشت خودروهای برداشت داده صورت می گیرد؛ برای نمونه: در خودروی برداشت خودکار وزارت 
نصب  خودرو  پشت  در  صیقلی  انعکاس دهنده های  همراه  به  هرکدام  که  وات   150 چراغ   10 از  فلوریدا،  راه 

.)Gunaratne et al.، 2004( می شوند، استفاده می شود

4-2-2-8 نرم افزارهای پردازش ترک خوردگی
شناسایی و طبقه بندی خرابی های سطح روسازی برای انسان امری ساده بوده اما پردازش و شناسایی آن 
در رایانه بسیار پیچیده تر است. سامانه بینایی رایانه، ترک ها را به وسیله شناسایی تغییرات و اعوجاج در میزان 
 .)Wang، 2000( می دهد  تشخیص  شناسایی،  های  الگوریتم  برخی  همراه  به  ترک  اطراف  بافت  روشنایی 
نرم افزارهای طبقه بندی ترک خوردگی به صورت مطلوب باید قابلیت پردازش هم زمان و طبقه بندی خرابی را در 

هنگام برداشت داده با کیفیت و دقت باالیی داشته باشند اما مشکالتی به شرح زیر در این زمینه وجود دارند:

طبقه بندی خرابی های سطح به صورت هم زمان در هر سرعت عملیاتی نیاز مند تجهیزات محاسباتی با  •
عملکرد باالست؛

بافت سطح روسازی و عوارض روی روسازی، تشخیص و طبقه بندی خرابی ها را دشوار می کنند؛ •

نیاز به سازگاری باال بین شرکت های سازنده نرم افزار و سخت افزار این سامانه هاست و نبود آن ممکن  •
است باعث تطابق نداشتن یا ناممکن بودن مقایسه داده ها و نتایج شود.

 با وجود این مشکالت، امروزه نرم افزارهای طبقه بندی خرابی گوناگونی وجود دارند. برخی از این نرم افزارها 
شامل WiseCrax شرکت رودور و uniANALYZE شرکت سامسونگ هستند.

WiseCrax 4-2-2-9 نرم افزار
در  و  شده  تولید  روسازی  سطح  ترک های  طبقه بندی  برای  رودور  شرکت  توسط   WiseCrax نرم افزار 
خودروهای ARAN که در بسیاری از کشورها به کار می رود، استفاده می شود. با استفاده از این فناوری می توان 
ترک هایی به کوچکی 3 میلی متر را به صورت خودکار شناسایی و طبقه بندی کرد. شکل )4-15( محیط این 
می شوند.  پردازش  کاری  روز  پایان  از  پس  برون خط  به صورت  روسازی  تصاویر  می دهد.  نشان  را  نرم افزار 
WiseCrax هم به صورت خودکار و هم با همکاری کاربر به صورت تعاملی کار می کند. در حالت خودکار، همه 

مراحل پردازش به صورت خودکار و بدون دخالت انسان، پس از اینکه پارامترهای اولیه راه اندازی مانند تنظیمات 
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دوربین، چراغ ها و نوع روسازی مشخص شد، صورت می گیرند )Roadware website(. در حالت تعاملی، کاربر 
می تواند در فرآیند تحلیل با ارزیابی، کنترل و ویرایش نتایج دخالت داشته باشد. این حالت برای اهداف کنترلی 

و ارزیابی عملکرد سامانه کاربرد دارد.

 Wang،( .کار می کند x-y با ارجاع دهی ابتدا و انتهای ترک با استفاده از مختصات WiseCrax نرم افزار
1999( طول و عرض ترک و راستای آن نیز محاسبه و ذخیره می شود. وقتی که ترک ها شناسایی و اندازه گیری 

شدند، نرم افزار یک نقشه از وضعیت ترک ها بر سطح روسازی ایجاد می کند؛ سپس نرم افزار، گزارشی از وضعیت 
ترک ها ایجاد می کند و موقعیت، نقاط ابتدا و انتها و راستای هر ترک در گزارش نشان داده می شوند. در مرحله 
طبقه بندی، WiseCrax موقعیت، طول و عرض ترک ها را با معیارهای طبقه بندی خرابی ها بررسی می کنند. 
این معیارها با توجه به درخواست اداره متقاضی قابل تغییر و تعریف هستند. این نرم افزار بر اساس پروتکل های 

ارائه شده در آشتو و SHRP1 استوار هستند.

شکل شماره 4-15: محیط نرم افزار WiseCrax شرکت رودور

uniANALYZE 4-2-2-10 نرم افزار
 شرکت سامسونگ در سال 2004، نرم افزار خودکار شناسایی و تحلیل ترک uniANALYZE را راه اندازی 
کرد. این سامانه خرابی های سطحی را به صورت خودکار و با استفاده از تصاویر دیجیتال برداشت می کند. این کار 
با استفاده از یک الگوریتم اندازه گیری دیجیتال ترک برای شناسایی نوع، گستره و شدت ترک صورت می گیرد. 
در مرحله بعد نقشه ترک خوردگی های روسازی آماده می شوند. ترک خوردگی ها بر اساس پروتکل های ارائه شده 
همکاران  و  رامان  توسط  گرفته  صورت  مطالعات  اساس  بر  می شوند.  شناسایی   LTPP و   SHRP آشتو،  در 

)2004(، این نرم افزار خرابی ها را کمی بیش ازحد واقعیت اندازه گیری می کند.

1. Strategic Highway Research Program
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4-3 انتخاب شرکت های مناسب برای برداشت داده های خرابی
 با توجه به اینکه برداشت و پردازش درست داده های خرابی امری بسیار با اهمیت برای اداره های راه است، 

این قسمت از گزارش به بررسی روند برداشت داده در برخی ایالت ها و استان ها در دنیا می پردازد.

کرد   2001 سال  در  پروپوزال  درخواست  تهیه  به  اقدام   2001 سال  در  کانادا  انتاریو  استان  نمونه  برای   
)Ontario Ministry of Transport، 2001(. این پروژه برای سال های 2001 و 2002 برای برداشت و تعیین 
IRI در 18000 کیلومتر از راه ها صورت گرفته شد. پیش از ارائه قیمت و شرح خدمات، شرکت های شرکت 

کننده ملزوم بودند تا با استفاده از 12 سایت کالیبراسیون، دقت تجهیزات خود را ارزیابی کنند. در هر سایت، 
آزمایش ها باید سه بار تکرار می شدند. این آزمایش ها برای کنترل دو پارامتر اصلی صورت گرفتند. پارامتر اول 
شاخص IRI بوده و پارامتر دوم، میزان هم بستگی آماری  بین مقادیر IRI شرکت ها با آنچه توسط وزارت راه 

این استان تعیین شده، است که پیش بینی می شد باالی 0/85 باشد.

برداشت  برای  پسوی  خدمات  شرکت  با  قراردادی  کانادا،  کبک  استان  راه  وزارت  دیگر،  نمونه ای  برای   
 Quebec Ministry of( منعقد کرد  راه هایش در سال 2002  از  داده های خرابی 13000 کیلومتر  و تحلیل 
بخش  به عنوان  است.  آن  آغازین  بخش  قرارداد،  این  در  نامتعارف  بخش های  از  یکی   .)Transport، 2002

آغازین، از پیمانکار خواسته شد تا ابتدا یک بخش 500 کیلومتری توسط این شرکت تحلیل شود و نتایج در 
مدت یک ماه گزارش شوند. پیش از شروع قرارداد، این تحلیل باید توسط وزارت راه تأیید شوند؛ همچنین این 
وزارت راه میزان حداقل برداشت 300 کیلومتر مسیر در هفته را الزامی کرده و جریمه ای برابر 5 درصد واحد 
قرارداد برای هر دو هفته تأخیر در نظر گرفته شده است؛ همچنین جریمه هایی برابر 2 تا 5 درصد بر اساس 

درصد قابل قبول خروجی در نظر گرفته شده است.

انجام  به  اقدام  دوباره  باید  شرکت  این  مناقصه،  در  روسازی  داده های  برداشت  شرکت  پیروزی  از  پس   
آزمایش های کالیبراسیون برای کنترل معیارها کند. کالیبراسیون مشابهی در طول سال، در پایان سال و پایان 
سال دوم که قرارداد به پایان می رسد، صورت می گیرد. کالیبراسیون پایانی اطمینان از اینکه سازگاری مناسبی 
در داده های هر سال با سال بعدی وجود دارد، انجام می شود؛ اگر همین شرکت برای ارائه خدمات در سال بعدی 
پایانی سال و آغازین  پایانی ممکن است به عنوان کالیبراسیون  انتخاب شود، کالیبراسیون  با همان تجهیزات 
سال آینده موردقبول واقع شود )Quebec Ministry of Transport، 2002(. در سال 2000 میالدی، وزارت 
راه ایالت ورمونت آمریکا، قراردادی با شرکت رودور برای جمع آوری چهارساله داده های خرابی منعقد کرد تا 
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مقدار 3800 کیلومتر از بزرگراه های درون و برون شهری این ایالت در سال های 2000 و 2002 و هزار کیلومتر 
از راه های بین ایالتی نیز در سال های 2001 و 2003 برداشت شوند. داده های موردنظر برای برداشت شامل 
ترک های خستگی، عرضی، بلوکی، شیارشدگی، IRI و بافت سطحی )تنها در حالت بین ایالتی( بوده اند. پروتکل 
مورد استفاده بر اساس ASTM E950 بوده است. قیمت این قرارداد در حدود 34 دالر بر کیلومتر برای راه های 
بین ایالتی، 22 دالر در کیلومتر برای راه های ایالتی و 106 دالر بر کیلومتر برای بزرگراه های شهری بوده است 

.)Vermont Agency of Transportation، 2000(

 داده های ناهمواری با استفاده از کنترل پنج سایت کنترل در هر سال ارزیابی می شوند. در هر سایت سه 
بار آزمایش صورت گرفته و نتایج برای ارزیابی به وزارت راه ارسال می شوند. برداشت داده های ترک خوردگی 
الگوریتم های آن مورد  WiseCrax و  برای کالیبره کردن نرم افزار  نیز  از پنج سایت کالیبراسیون  با استفاده 
استفاده قرار گرفته شد؛ همچنین 3 تا 5 درصد کل شبکه توسط کارکنان وزارت راه به صورت تصادفی انتخاب 

و نمونه برداری شده و با داده های شرکت برداشت داده ها مقایسه می شود.

4-4 سامانه مدیریت روسازي در کواالالمپور مالزي
 از سال 2006 میالدي، مطالعاتي توسط ابواحمد بدوی صورت گرفته شد و شیوه نامه هایی براي سازمان 
کارهاي عمومي مالزي1PWD تهیه کرد تا بتوانند به گونه ای مؤثرتر روسازي راه ها را مدیریت کنند؛ ازاین رو، 
واحدي براي تعمیر و نگهداري زیرساخت ها راه اندازی شد تا به بررسي و برنامه ریزی وضعیت راه ها بپردازد. روند 

:)Biniti، 2010( مورد استفاده توسط این واحد به شرح زیر است

مرحله آغازین: دریافت اطالعات درباره همه راه ها بر اساس داده هایي که به صورت ساالنه جمع آوری می شوند؛ •

مرحله برنامه ریزی: برنامه ریزی بودجه با استفاده از سامانه اولویت بندی بر اساس HDM-4؛ •

مرحله اجرا: استفاده از طرح ها و اجراي روش هاي تعمیر و نگهداري مشخص شده است؛ •

نظارت و کنترل: نظارت براي تعمیر و نگهداري؛ •

ارزیابي: بررسي عملکرد، بهبود و ارتقای سامانه. •

 PWD نیاز به راه اندازی یک روند سامان  مند براي مدیریت روسازي از سال 1986 تشخیص داده شده بود و 

1. Public Works Depatment )PWD(
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آغاز به راه اندازی و استفاده از سامانه ای به نام BSM1 کرد. این سامانه، اولین سامانه مدیریت روسازي مالزي 
بوده است. در کنار این پروژه، اولین برداشت داده خرابي نیز مطرح شده بود. این سامانه به دلیل نیاز به نیروي 
انساني زیاد کنار گذاشته شد و توسط سامانه دیگري در سال 1992 جایگزین شد. در سال 1992، سامانه ارزیابي 
و مدیریت روسازي PAMS2 که بر اساس مدل ها ي اقتصادي بنا شده و از سامانه HDM-III بانک جهاني 
استفاده می کرد، راه اندازی شد و برداشت داده ها نیز بهینه تر و مدرن تر شد. پس از آن، از سال 2002 از سامانه 
استفاده شد. شکل   RAMS3 راه ها«  دارایي  مدیریت  نام »سامانه  به  پروژه ای  بانک جهاني تحت   HDM-4

.)Biniti، 2010( را نشان می دهد RAMS محیط نرم افزار مورد استفاده در سامانه )4-16(

)Biniti، 2010( مورد استفاده در مالزي RAMS شکل شماره 4-16: محیط نرم افزار مدیریت روسازي

ارزیابي  براي  و  PWD صورت می گیرد  توسط  دوره های سه ساله  در  مالزي  در  داده هاي خرابي  برداشت 
به صورت ورودي نرم افزار HDM-4 استفاده می شود. خروجی های گرفته شده از HDM-4 نیز به واحد تعمیر و 

1. Borough SNaith Maintenance )BSM(
2. Pavement Appraisal and Management Suite )PAMS(
3. Roads Asset Management System
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نگهداري ارسال می شوند و پس از کنترل، عملیات نگهداري صورت می گیرد. اهداف اصلي از کنترل خرابی هاي 
برگزیده براي تعمیر، اطمینان خاطر از صحت خرابی هاي برداشت شده و مناسب بودن نوع تعمیر و نگهداري 

)Biniti، 2010( .انتخاب شده است

پارامتر هاي مختلفي مانند ناهمواري، ترک خوردگی، شیارشدگی و عمق بافت روسازي اندازه گیری شده و 
به صورت مقدار میانگین گزارش می شوند. اطالعات دریافتي با مقدار آستانه ارائه شده در جدول )4-2( مقایسه 
شده و وضعیت روسازي طبقه بندی می شود. با توجه به اینکه کیفیت و دقت خروجی های گرفته شده از نرم افزار 
HDM-4 به شدت وابسته به کیفیت داده هاي ورودي است، PWD قصد دارد تا جمع آوری داده ها را به جاي 

)Biniti، 2010( .بازه سه ساله، هر سال انجام دهد

جدول شماره 4-2: محدوده های طبقه بندی وضعیت روسازي بر اساس وضعیت

پارامتر
طبقه بندی

ضعیفمتوسطخوب

 )m/km( IRI3ناهمواري<IRI3<IRI<5IRI>5

 % ACA5مساحت ترک خوردگی<ACA5<ACA<15ACA>15

)mm( RD 5شیارشدگی<RD5<RD<10RD>10

)mm( بیش از 0/30/5 تا 0/5بیش از 0/5عمق بافت سطحي

بیش از 0/650/55 تا 0/650/55 <مقاومت لغزشي

 بر اساس اطالعات دریافتي، برخي از مشکالت عمده ای که در طول فرآیند مدیریت و نگهداري در مالزي 
وجود دارند عبارت اند از:

بودجه: »کمبود بودجه موردنیاز از مهم ترین مشکالت تعمیر و نگهداري است؛ بنابراین اولویت بندی  •
)Biniti، 2010( ».تعمیر خرابی ها با استفاده از سامانه مدیریت روسازي صورت می گیرد

بسیاري از پروژه هاي تعمیرشده، قابل قبول نیستند؛ •

داده کافي درباره راه ها و بخش های تحت تعمیر در اختیار قرار نداشته اند؛ •

استاندارد مناسبي براي تعمیر و نگهداري وجود نداشته است؛ •

بسیاري از کار مندان اداره ها، آموزش کافي ندیده بودند. •



مطالعات تطبیقی مدیریت تعمیر و نگهداری معابر شهری 288

 شکل )4-17( نیز اجزای یک نمونه خودرو خودکار مورد استفاده براي برداشت خرابی هاي را نشان مي دهد. 
شکل )4-18( نیز محیط یکي از نرم افزارهاي مورد استفاده براي نمایش تصاویر برداشت شده از روسازي توسط 

ماشین آالت مکانیزه مورد استفاده را نشان می دهد )همان، 2010(.

شکل شماره 4-17: ترکیب حسگرهای مورد استفاده در خودروی برداشت خودکار خرابی هاي روسازي

شکل شماره 4-18: محیط نرم افزار مدیریت روسازي براي بررسي تصاویر خرابی ها
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4-5 شهرهای واقع در ایالت های کالیفرنیا، اورگن و واشنگتن آمریکا
در سال 1981 میالدي، بنا بر درخواست بسیاري از شهرداری هاي شهرهای واقع در نزدیکي سانفرانسیسکو 
و خود سانفرانسیسکو واقع در کالیفرنیای آمریکا، مطالعاتي توسط کمیسیون حمل ونقل پایتخت MTC1 براي 
بررسي کمبودهای بودجه در شهرداری ها براي تعمیر و نگهداري روسازي معابر صورت گرفته شد و نشان داد 
که ساالنه 100 میلیون دالر کسري بودجه براي رسیدگي به 17 هزار مایل از معابر و خیابان هاي شهري وجود 
دارد. MTC یک سازمان فعال در زمینه حمل ونقل است که فعالیت هایی در زمینه های برنامه ریزی، هماهنگي 
و بودجه بندی حمل ونقل براي 9 بخش از سانفرانسیسکو و صد شهر دیگر انجام می دهد و مرکز آن در اوکلند 

)Romell and Tan، 2011 ؛Haas، 1994( .کالیفرنیا قرار دارد

 در سال MTC ،1981 تخمین زد که مبلغي بین 300 تا 500 میلیون دالر تعمیر و نگهداري به دلیل کسري 
بودجه در شهرهای ایالت کالیفرنیا به تأخیر افتاده است؛ بنابراین توصیه شد که اداره های محلي و شهرداری ها 
نیاز به یک سامانه جامع تصمیم گیری دارند تا بتوانند با وجود کسري بودجه مدیریت مناسبي از راه هاي محلي 
و معابر شهري را داشته باشند. در این راستا، MTC اقدام به راه اندازی یکي از اولین و بهترین نرم افزارهاي 
مدیریت معابر محلي و شهري براي خدمات رسانی به اداره های محلي و شهرداری ها کرد. این نرم افزار در سال 
1984 به صورت آزمایشي توسط شش ناحیه از شهر سانفرانسیسکو استفاده شد. پس از انجام برخي تغییرات 
و اصالحات در این نرم افزار برای ارائه خدمات بیشتر به شهرداری ها و نواحي مختلف، نرم افزار کامل تری در 
سال 1986 آماده شد )MTC، 2012(. این نرم افزار بعدها، نرم افزار StreetSaver نامیده شد و در حال حاضر 
توسط تمامي مناطق شهر سانفرانسیسکو و حومه آن و بیش از 250 اداره در کالیفرنیا، اورگن و واشنگتن آمریکا 
در حال استفاده است. در حال حاضر نیز اصالحات و بهبودهایی توسط یک گروه پشتیباني روي این نرم افزار 

صورت می گیرد.

 موفقیت نرم افزار مدیریت روسازي MTC به عنوان قدیمي ترین و بهترین نرم افزار سامانه مدیریت روسازي 
شهرداری ها در دنیا بیشتر به دلیل پشتیباني و خدماتي است که MTC براي استفاده کنندگان فراهم کرده و این 
خدمات شامل آموزش، خدمات تلفني، راهنمایي در تخصیص بودجه و راهنمایي در به هنگام کردن بودجه است 
)MTC، 2007(. توانایي، سادگي کار در محیط کاربري، به هنگام سازي و ارتقای نرم افزار و پشتیبانی از نرم افزار، 
استفاده از این نرم افزار را براي فعالیت های مدیریت روسازي بسیار ساده ساخته است. MTC در سال 1998 

1. Metropolitan Transportation Commission )MTC(, http://www.MTC.ca.gov/
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برنامه رسیدگي فني به روسازي PTAP1 را برای کمک به اداره های محلي در نواحي اطراف سانفرانسیسکو 
راه اندازی کرد تا بتوانند اقدام به راه اندازی سامانه مدیریت روسازي کنند. درحالی که راه اندازی سامانه مدیریت 
روسازي مهم ترین بخش از فرآیند است، تالش زیادي براي به هنگام سازي داده هاي روسازي و ارائه گزارش 
به کار مندان اداره ها برای گزارش  به دولت براي گرفتن بودجه اهمیت زیادي دارد. بخش زیادي از این فرآیند 
توسط شرکت های مشاور صورت می گیرد؛ زیرا تجربه زیادي در سامانه مدیریت روسازي، بازرسي روسازي و 

.)MTC، 2012( دارند StreetSaver استفاده از نرم افزار

 MTC اقدام به انجام مطالعات نیازسنجي با استفاده از داده هاي StreetSaver و برخي ابزار تحلیل این 
آن  محدوده  و  سانفرانسیسکو  اداره های حمل ونقل  گردهمایي سال 2006  در  را  نتایج  و  است  کرده  نرم افزار 
ارائه کرد )MTC، 2007(. گروهي از کارکنان اداره ها که در زمینه تعمیر و نگهداري معابر مشغول هستند نیز 
شکل گرفته است که توصیه هایی به اداره ها و MTC در زمینه چگونگی تخصیص بودجه با استفاده از نرم افزار 
براي تخصیص  تا یک خط مشي کلي  MTC موفق شده است  بدین صورت  ارائه می دهند و   StreetSaver

بودجه به اداره های محلي و شهرداری ها تهیه کند که نه تنها بر اساس نیاز بلکه بر اساس عملکرد تخصیص 
بودجه صورت گیرد. این خط مشي از اداره هایی که بر مبناي سیاست حفظ و نگهداري راه ها به جاي سیاست 
تعمیر بدترین خرابی ها استفاده می کنند، حمایت می کند. با وجود اوضاع بد اقتصادي سال هاي اخیر، افزایش 
و تحلیل های  داده هاي خرابي  بسیاری  دلیل  به  معابر شهري  و  راه ها  در  این بخش  زیادي در سرمایه گذاری 

.)Romell and Tan، 2011( رخ داده است StreetSaver خروجي از نرم افزار

4-6 شهر لیسبون پرتقال
در سال 1999 میالدي، شوراي شهر لیسبون در کشور پرتقال تصمیم به راه اندازی سامانه مدیریت روسازي 
براي شبکه راه ها کرد. )Picado-Santos، 2004( این سامانه با همکاري دانشگاه کویمبرا لیسبون، دانشگاه بیرا 
پرتقال و شهرداري و اداره راه لیسبون پرتقال راه اندازی شد. راه اندازی اولیه این سامانه دو سال طول کشیده 
است و از سال 2001، سامانه به صورت ابتدایي فعال شد. این سامانه از سه بخش اصلي شامل پایگاه داده شبکه 
راه ها، ابزار ارزیابي کیفیت و ابزار تصمیم گیری که راه اندازی آن دو سال طول کشیده، تشکیل شده است. شکل 

)4-19(، شبکه راه هاي شهر لیسبون را نشان می دهد.

1. Pavement Technical Assistance Program )PTAP(
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شکل شماره 4-19: شبکه راه هاي شهر لیسبون پرتقال

 در این سامانه، برداشت داده هاي خرابي به صورت دیداری توسط کارکنان آموزش دیده انجام می شود. بدین 
صورت که کارکنان شهرداري به مدت سه روز آموزش دیده و با انواع خرابی ها، دالیل شکل گیری خرابی ها، 
تأثیرات مخرب خرابی ها و سطوح مختلف خرابی هاي روسازي آشنا می شوند؛ همچنین یک خودروی مجهز به 
رایانه ای که از نرم افزار ثبت خرابي VIZIROAD بهره  مند است، آماده شده و کارکنان به عبور از معابر و بازدید 
چشمي خرابی ها، شروع به ثبت نوع، محل و شدت خرابی ها روي این سامانه می کنند. اطالعات برداشت شده 
و ثبت شده در سامانه براي محاسبه شاخص خدمات رسانی روسازي PSI1 مورد استفاده قرار می گیرند. سامانه 
تصمیم گیری و اولویت بندی تعمیر و نگهداري بر اساس مدل ها ي بهینه سازی، راهبرد تعمیر و نگهداري با حداقل 
هزینه را در نظر می گیرد. بدین صورت هزینه تعمیر و نگهداري شبکه حداقل شده و روسازی ها، یک سطح کیفي 
باالتر خواهند داشت. در مراحل اولیه، مشکالتي نیز در راه اندازی این سامانه مانند جمع آوری داده ها با سرعت 
زیاد، کنترل کیفیت داده ها و مدیریت کالن داده ها مشاهده شده و از سال 2004 برنامه ریزی براي بهبود این 

سامانه صورت گرفت.

1. Pavement Servicibility Index
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نگهداري سال هاي  و  تعمیر  در هزینه های  متفاوت  نگهداري  و  تعمیر  انتخاب سه سیاست  نمونه:  برای   
مختلف در شکل )4-20( نشان داده شده است. تغییرات شاخص خدمات رسانی روسازي PSI نیز در سال هاي 

مختلف در اثر سیاست های مختلف تعمیر و نگهداري نیز در شکل )4-21( نشان داده شده است.

شکل شماره 4-20: هزینه تعمیر و نگهداري ساالنه در طرح های نگهداري مختلف

شکل شماره 4-21: تغییرات PSI در طرح های مختلف تعمیر و نگهداري در سال هاي مختلف

4-7 شهر سن آنتونیو در تگزاس آمریکا
در سال 2009، شهر سن آنتونیو در ایالت تگزاس آمریکا نیز اقدام به راه اندازی سامانه مدیریت روسازي براي 
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ارزیابي به طور تقریبی 4 هزار مایل خیابان هاي شهري کرده است. شرکت مهندسان مشاور فوگرو شهرداري 
فاضالب،  ورودي  معلوالن،  رمپ  پیاده روها، جدول ها،  راه ها شامل  داده هاي  پردازش  و  داده ها  برداشت  در  را 
تابلوها، دریچه ها و شیرهاي آب کمک کرد. همراه با این فعالیت ها، دو شرکت مشاور دیگر نیز در زمینه برداشت 
کارت گراف  روسازي  مدیریت  سامانه  روي  روسازي  وضعیت  اطالعات  و  کردند  همکاري  موردنیاز  داده هاي 
)www.cartegraph.com( قرار داده شد و برنامه ریزی و تحلیل بودجه درازمدت روي پایگاه داده شهرداري 

)Haas et al.، 2015( .قرار داده شد

آنتونیو آغاز  با برداشت داده هاي مربوط به 4800 مایل در شهر سن  از ماه فوریه 2010  برداشت داده ها 
شد. این اطالعات شامل یک گذر خودروی برداشت داده از هر دو طرف خیابان شامل راه هاي شریاني و جمع 
کننده است؛ همچنین تصاویر با کیفیت باال از حریم راه، شیارشدگی و ناهمواري نیز جمع آوری شده اند. داده ها 
نیز پردازش شده تا شاخص وضعیت روسازي PCI محاسبه شود. به عنوان بخش آغازین پردازش پروژه، آنالیز 
حساسیت صورت گرفت تا تأثیر خرابی هاي خاص بر وضعیت کلي شبکه نیز تعیین شود و مشخص شود که 
کدام خرابي بیشترین تأثیر مخرب را بر وضعیت کلي شبکه دارد. بر اساس ارزیابي هاي صورت گرفته، داده هاي 
محاسبه شدند.   Cartegraph نرم افزار  توسط  براي کل شبکه  روسازي  و شاخص هاي وضعیت  ارزیابي شده 

)همان، 2015(

و  رمپ ها  پیاده روها،  آدم رو،  دریچه های  تابلوها،  به  مربوط  داده هاي  برداشت  به  اقدام  نیز  فوگرو  شرکت 
اطالعات دیگري مانند عرض خیابان به صورت غیر خودکار کرد؛ سپس نرم افزار تحت وب ویستادیتا1 توسط 
شرکت فوگرو آماده شد و امکان ارزیابي تصاویر سطح روسازي و تصاویر حریم راه ها توسط کارکنان شهرداري 
در رایانه های شخصي آن ها را فراهم کرد. این کار با ایجاد یک پل ارتباطي بین نرم افزار Cartography و 
نرم افزار ویستادیتا صورت گرفت. با استفاده از این سامانه، کار مندان شهرداري می توانند به صورت مجازي در 
خیابان هاي شهري حرکت کنند و مشکالت هر قسمت را ببینند؛ همچنین امکان ویرایش و ثبت برخي اطالعات 
بین هر دو سامانه فراهم شده است. شرکت فوگرو اقدام به آموزش کار مندان شهرداري درباره روش هاي مدیریت 

روسازي و چگونگی استفاده از نرم افزار سامانه مدیریت روسازي کرده است. )همان، 2015(

موردنیاز  بودجه  و  دهد  انجام  شبکه  سطح  در  ده ساله  بودجه  تخمین  و  تحلیل  یک  توانسته  پروژه  این 
عملیات  تکرار2  سی  از  بیش  کند.  تعیین  روسازي  وضعیت  امتیاز  اساس  بر  را  شهري  معابر  و  راه ها  شبکه 

1. VisiData )www.visidata.net(
2. Iteration
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محاسباتي باید انجام شود تا سطح بودجه، چگونگی تصمیم گیری، تخصیص بودجه، نرخ بهره و سایر متغیرها 
به گونه ای سرشکني شوند که راه هاي شهر در وضعیت مناسبي حفظ شوند. این یک تحلیل در سطح شبکه براي 
برنامه ریزی بودجه در سطح باالست. نیاز به سی تکرار در پردازش به دلیل کمبود پردازش خودکار موجود در 
نرم افزار Cartegraph است. شرکت فوگرو یک گزارش رسمي ارائه کرده است که فعالیت های زمیني، وضعیت 
کلي روسازي در شبکه و تحلیل بودجه انجام شده براي شهر سن آنتونیو را ارائه داده است. آنالیز نهایي بودجه 

در مرداد 2012 تکمیل شد. )همان، 2015(

4-8 شهر مترو نشویل، ایالت تنسي آمریکا
در سال 2008 میالدي، مصاحبه و گفتگوهایی درباره ارزیابي سامانه های مدیریت روسازي برگزیده براي 
راه اندازی و استفاده در شهر مترو نشویل با برخي از شرکت های ارائه دهنده نرم افزارهاي مدیریت روسازي انجام 
شد. )Metro Nashville، 2013( بسیاري از سامانه هاي مدیریت روسازي برگزیده در مراحل اولیه، به دلیل 
هزینه باال یا محدوده کار رد شدند. به طورکلی، سامانه هاي مدیریت روسازي با هزینه بیش از 50 هزار دالر 
رد شدند؛ همچنین برخی دیگر از نرم افزارها نیز به دلیل ضعف در ارائه خدمات به حجم زیادی داده پذیرفته 
نشدند؛ درنهایت، نرم افزار Pavement View Plus از Cartegraph برای استفاده انتخاب شد تا برای نشویل 
مورد استفاده قرار گیرد. مواردی مانند سادگی استفاده و هزینه مهم ترین عوامل برای تصمیم گیری در این زمینه 

بوده اند.

نرم افزار Pavement View Plus از دو مدول اصلی تشکیل شده است. مدول اول، مقاطع راه ها است که 
شامل داده های معابر در سطح شبکه بوده و شامل وضعیت فعلی و داده های مربوط به آن هستند. مدول دوم، 
مدول »مدل های تحلیل مقاطع راه« است که شامل روش هاي تحلیل و داده هاي موردنیاز براي برنامه ریزي 
طرح آسفالت کاری است. بسیاري از اداره های راه که از برنامه Pavement View Plus استفاده کرده اند، توضیح 

)Shahin et al.، 2002( .است MicroPaver داده اند که این نرم افزار نسخه تغییرشکل داده نرم افزار

4-9 مدیریت روسازي در ژوهانسبورگ، آفریقاي جنوبي
زیادي  فعالیت های  است.  نشده  راه اندازی  شمالي  آمریکاي  در  روسازي  مدیریت  سامانه  بخش های  همه 
در زمینه مدیریت روسازي صورت گرفته و عمده این فعالیت ها در شهر ژوهانسبورگ که شبکه ای شامل 10 
هزار کیلومتر راه دارد، انجام شده است. شبکه راه هاي این شهر شامل معابر محلي، راه هاي اصلي و فرعي، 
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و  روسازي شده  راه هاي  شامل  موردبررسي  راه هاي   )Olivier et al، 2004( است.  بزرگراه ها  و  آورنده  جمع 
انستیتو  با کمک  اولین سامانه مدیریت روسازي  راه اندازی  به  اقدام  این شهر  بدون روسازي است. شهرداري 
ملي حمل ونقل و مطالعات راه ها )NITRR( در سال 1975 کرد. دکتر هاس و هادسون که از ابداع کنندگان 
ارائه کردند، در  برگزار و اطالعاتي که  این شهر  آموزشي در  سامانه هاي مدیریت روسازي هستند، دوره های 
راه اندازی سامانه مدیریت روسازي در این شهر مورد استفاده قرار گرفت. در سال 2002، این سامانه ارتقا یافت 
و سامانه اطالعات جغرافیایي GIS نیز راه اندازی شد. سامانه جدید، آخرین فناوری موجود آن زمان در زمینه 

سامانه مدیریت روسازي را داشت و بر فناوری هاي خالقانه زیر متمرکز بود:

بهبود دقت و تکامل نقشه هاي راه؛ •

اصالح موقعیت راه ها در قسمت هایي که نام خیابان ها وجود ندارد؛ •

ترافیک دچار خرابي  • بارگذاري  دلیل  به  راه هایي که  تعیین  و  بهینه  نگهداري  تعمیر و  یکپارچه سازي 
می شوند، در مقابل راه هایي که به دلیل شرایط آب وهوایي آسیب می بینند؛

برنامه ریزی براي ارتقا و تعمیر راه هاي بدون روسازي که ممکن است به دلیل باران های شدید، دچار  •
خرابي شوند.

 شهر ژوهانسبورگ در حال حاضر به یک کالن شهر تبدیل شده و بیشتر این تغییرات از سال 2001 با 
ترکیب شش بخش به شهرداري ژوهانسبورگ صورت گرفت. در همین زمان، اداره اي به نام »آژانس راه هاي 
ژوهانسبورگ« ایجاد شد تا شبکه راه هاي شهري را تحت قراردادهاي صورت گرفته با شهرداري مدیریت کند.

سامانه مدیریت روسازي ژوهانسبورگ اقدامات زیر را انجام می دهد:
عملکرد راه ها با جمع آوری داده هاي الزم براي محاسبه شاخص هاي ارزیابي عملکرد و محاسبه این  •

شاخص ها ارزیابی می شوند؛

تعیین دقیق وضعیت فعلي و پیش بینی وضعیت عملکردي آینده شبکه راه ها؛ •

تهیه داده هاي موردنیاز براي تاسیس مرکز تلفن شهرداري براي ژوهانسبورگ تا شهرداري به وسیله این  •
مرکز با مردم در ارتباط باشد؛

تعیین و تعریف یک برنامه ساالنه تعمیر و نگهداري براي راه ها و معابر شهري؛ •

تعیین بودجه موردنیاز براي نگهداري مؤثر شبکه راه ها. •

 سامانه مدیریت روسازي راه اندازي شده در این شهر، به یکي از صورت های زیر اقدام به ارزیابي راه هاي 
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روسازي شده می کند:

استفاده از داده هاي حاصل از ارزیابي دیداری خرابي. 1

استفاده از داده هاي حاصل از ارزیابي دیداری و تأییدشده توسط یکي از روش هاي تحلیلي-تجربي. 2

استفاده از خرابی هاي مشخص شده توسط روش هاي تحلیلي-تجربي. 3

 بر اساس اطالعات موجود، این روند باعث صرفه جویی اقتصادي در جمع آوری داده ها شده است. به طور 
عمده راه هاي با ترافیک کمتر، به دلیل پیرشدگی سطح خراب می شوند و بنابراین داده هاي خرابي دیداری تنها 
برداشت می شوند. در حالي که در راه هاي با ترافیک سنگین، داده هاي سازه ای راه و داده هاي تغییر شکل در 
اثر بارگذاري، ناهمواري و عمق چرخ نیز برداشت می شوند؛ زیرا این راه ها به دلیل ترکیب بارگذاري ترافیکي به 

همراه پیرشدگي آسیب می بینند.

راه هاي  از  استفاده  قابلیت  شهر،  این  در  استفاده شده  روسازي  مدیریت  سامانه  امکانات  از  دیگر  یکي   
روکش نشده در سامانه مدیریت روسازي است. این کار نیاز مند توجه ویژه به وضعیت روسازي و برنامه ریزی 
داده هاي خرابي روسازي است؛ زیرا وضعیت روسازي راه هاي بدون روکش ممکن است در طول شب به دلیل 
بارش زیاد باران و سیل جریان آب به شدت تغییر کند. شهرها و بخش هایي که ترکیبي از راه هاي روسازي شده 
و بدون روسازي دارند، می توانند اطالعات زیادي را با بررسي سامانه مدیریت روسازي استفاده شده در این شهر 

به دست آورند.

4-10 سامانه مدیریت روسازي شهر هندرسون1، ایالت نوادا2
در سال 2006، شهر هندرسون در ایالت نوادای آمریکا به عنوان یکي از بیست شهر مناسب دنیا براي زندگي 
انجام پروژه ای براي جمع آوری داده هاي  اقدام به   APTech3 در آمریکا شناخته شد. در سال 2007، شرکت
 Shahin et al.،( ».را گسترش داد MicroPaver وضعیت روسازي این شهر کرد و پایگاه داده موجود سامانه
2002( »این تالش ها شامل ارزیابي خرابی ها براي محاسبه PCI مربوط به 177 مایل از راه هاي شریاني و جمع 

)Haas et al.، 2015( .کننده و همچنین 97 پارکینگ است

ارتقای  و  مسافران  ایمني  افزایش  راه،  تعمیر  هزینه های  کاهش  حمل ونقل،  زیرساخت های  حفظ  براي 

1. City of Henderson
2. State of Nevada
3. Applied Pavement Technology
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زمینه  در  توصیه هایی  و  کرد  راه اندازی  را  روسازي  تحلیل  سرویس   APTech شرکت  شهر،  زندگي  کیفیت 
مدیریت روسازي با در نظر گرفتن بودجه در دوره های شش ماهه کرد. شرکت APTech تحت نظارت دپارتمان 
شریاني،  راه هاي  شبکه  تعریف  و  تکمیل  ازجمله:  کلیدي  فعالیت هاي  مسئول  هندرسون،  شهر  عمومي  امور 
جمع آوری کننده و پارکینگ ها و تکمیل ارزیابی های الزم براي PCI همه مقاطع با روسازي جدید که به شبکه 
سامانه  آماده سازی   ،MicroPaver نرم افزار  داده  پایگاه  تکمیل  و  گسترش  می شوند،  اضافه  شهري  راه هاي 
اطالعات جغرافیایي براي تهیه نقشه هایي که با رنگ بندی وضعیت روسازي را نشان می دهند و راه اندازی سامانه 

تلفني ارائه راهنمایی های فني در زمینه های مرتبط با برنامه مدیریت روسازي، است. )همان، 2015(

به  را  روسازی ها  تا وضعیت  به شهرداري می دهد  را  امکان  این  به هنگام شده،  روسازي  مدیریت  سامانه   
صورتی مؤثر ارزیابي و به صورتی مؤثر برنامه هاي تعمیر و بهسازي روسازي را اولویت بندی کند. پایگاه داده 
دارایي ها و وضعیت روسازي کل شبکه خیابان هاي مسکوني امکان مدیریت مالي راه هاي شهرداري را فراهم 

کرده است.

4-11 سامانه مدیریت روسازي شهر فانتین  هیلز1، ایالت آریزونا2
سامانه مدیریت روسازي فانتین  هیلز در ایالت آریزونا به صورت یک سامانه اطالعات جغرافیایي تحت وب 
در سال 2012 راه اندازی شد. )Medina et al.، 2007( محققان دانشگاه آریزونا اقدام به انجام یک مطالعه 
موردي در زمینه راه اندازی سامانه مدیریت روسازي تحت سامانه اطالعات جغرافیایي GIS و نسخه آزمایشي 
آن را آماده کردند. مهندسان شهرداري اطالعات خرابي و دارایي شهرداري را که جمع آوری و در پایگاه داده 
شهرداري ذخیره شده بودند را به صورت نقشه هاي اتوکد در اختیار محققان قرار دادند. پس از ارزیابي تعداد زیادي 
از نرم افزارهاي موجود، نرم افزار مدیریت سطح راه RSMS3 که توسط دانشگاه آریزونا آماده شده است، انتخاب 
شد. این نرم افزار با هدف کمک به اداره های محلي آریزونا براي مدیریت راه ها و خیابان هاي با حجم کم ترافیک 
آماده شده است. دو بسته GIS مختلف بررسي شدند و بسته MAPinfo به دلیل هزینه کمتر و آسان تر بودن 
 RSMS براي راه اندازی سامانه MAPinfo یادگیري کار با آن در مقایسه با سایر بسته ها انتخاب شد. از نرم افزار
استفاده می شود تا بتوان داده هاي مختلف راه ها را به صورت نقشه هاي کدبندي شده با رنگ هاي مختلف مشاهده 
و ارزیابي کرد. یک نمونه از این نقشه ها در شکل )4-22( نشان داده شده است. استفاده ترکیبي از نرم افزارهاي 

1. Fountain Hills
2. State of Arizona
3. Road Surface Management System
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RSMS و MAPinfo به شدت راه اندازی سامانه مدیریت روسازي را ساده تر و آسان تر کرد. اطالعات بیشتري 

)Haas et al.، 2015( .پس از این گزارش ارائه نشده است

شکل شماره 4-22: قالب کلي سامانه مدیریت تحت وب

4-12 ارزیابي اقتصادي سامانه هاي مدیریت روسازي
از مدیریت روسازي، باعث منافع کمي و کیفي زیادي می شود. بیشتر سامانه هاي مدرن  استفاده مناسب 
منافع  باعث  روند  این  بهینه می کنند.  در دسترس  بودجه  به  توجه  با  را  راه حل های ممکن  روسازي،  مدیریت 
به صورت صرفه جویي مالي و بهبود عملکرد روسازي می شود. منافع دیگر شامل مدیریت و قانون گذاری بهتر 
است و پول عموم مردم و افراد استفاده کننده از راه ها نیز عاقالنه تر صرف می شود. یک سامانه مدیریت روسازي 
براي  نمونه:  برای  می کند؛  فراهم  نیز  را  شبکه  از  کوچک تری  قسمت هاي  تحلیل  و  راه اندازی  امکان  خوب 
مناطقي که فعالیت های بسیاري زیادي در حال انجام است مانند Eagle Ford در تگزاس آمریکا و بخش های 
شمالي ایالت آلبرتای کانادا که فعالیت های گسترده نفتي در حال انجام است و رفت وآمد بسیار زیادي از وسایل 
نقلیه وجود دارد، این سامانه امکان مدیریت درست روسازي ها را فراهم می کند. یکي دیگر از منافع ناشي از 
یک سامانه مدیریت روسازي پیچیده، قابلیت تخصیص بودجه میان زیرساخت های مختلف )روسازی ها، پل ها، 

)Hass and Hutchinson، 1970( .است )...گاردریل ها و

 Ex-ante و Ex-post دو مفهوم )Pilson، 2010( بر اساس مطالعات صورت گرفته درباره هزینه منافع راه 
تعریف می شوند. مفهوم تحلیل Ex-post در شکل )4-23( نشان داده شده است و از این نوع تحلیل در ایالت 
آریزونا استفاده شده است )Scheinberg and Anastasopoulos، 2010(. همان طور که در شکل مشاهده 
می شود، وضعیت شبکه راه ها پیش و پس از راه اندازی سامانه مدیریت و نگهداري با وضعیت پیش بیني شده 
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نیز در شکل   Ex-ante از سامانه مدیریت روسازي مقایسه می شود. تحلیل به صورت  روسازي بدون استفاده 
)4-24( نشان داده شده است و این تحلیل نیاز مند پیش بینی عملکرد روسازي پیش از راه اندازی یک سامانه 

مدیریت روسازي است.

)Ex-post )Pilson، 2010 شکل شماره 4-23: برآورد منافع سامانه مدیریت روسازي با استفاده از مفهوم
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Ex-ante شکل شماره 4-24: برآورد منافع سامانه مدیریت روسازي با استفاده از مفهوم

 پیش بینی عملکرد روسازي به روش Ex-ante با یا بدون مدیریت روسازي دشوار است. شاخص هاي عملکردي 
 )PSI( مورد استفاده براي تعیین منافع و هزینه ها به طور عمومی به صورت شاخص هاي ناهمواري و سرویس دهی
روسازي تعریف می شوند. بر اساس اطالعات ارائه شده در )Deighton Associates، 2010(، همه این عوامل با 
یکدیگر ترکیب شده تا مفهوم مدیریت منابع در نظر گرفته شود )شکل Hatcher and Henning، 2008( )25-4(؛ 

بنابراین امکان ارزیابي داده هاي موجود مدیریت روسازي ممکن خواهد بود.

 پس از چندین دهه استفاده از سامانه مدیریت روسازي، به روشنی مشخص شده است که کاربرد و منافع 
حاصل از سامانه مدیریت روسازي، با رشد و افزایش عمر این سامانه ارتقا می یابد و مقیاسي از صفر تا پنج براي 
نشان دادن میزان تکامل این سامانه تعریف شده است )جدول 4-3( )همان، 2008(. با استفاده از این مقیاس 
روسازي  مدیریت  سامانه هاي  رشد  وضعیت  می توان  می شود،  مشاهده   )3-4( جدول  در  که  همان طور  بندي 
در دهه های مختلف را ارزیابي کرد. امکان تحلیل و ارزیابي نسبت منافع به هزینه ها در سطوح 4 و 5 ممکن 
مي شود. تجربه های گذشته نشان می دهد که منافع قابل توجه سامانه مدیریت روسازي با بلوغ سامانه مدیریت 

روسازي از سطح 1 به سطوح 4 و 5 پدیدار مي شوند.
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جدول شماره 4-3: سطوح تکامل سامانه مدیریت روسازي

توضیحسطح تکامل سامانه

بدون حمایت مؤثر. اغلب امید و انگیزه زیادي به توسعه این سامانه وجود ندارد.1- ابتدایي

تشخیص نیاز به سامانه و جمع آوری داده به صورت مقدماتي.2- در حال توسعه
با تالش زیاد افرادي خاص شکل می گیرد.

درک مشترک در زمینه نیاز به این سامانه و وجود انگیزه و هماهنگي.3- ساختاربندي شده
توسعه تجهیزات و روند صورت می گیرد.

انتظارات زیاد از تجهیزات، روند و راهبرد مدیریت منابع.4- سامانه خبره

راهبردها و فرآیند و تجهیزات مدیریت منابع به صورت منظم ارزیابي شده و توسعه می یابند.5- سامانه با تجربه

نمونه هایي از عوامل منافع و هزینه، با استفاده از معیارهای عملکردي زیر تعیین می شوند:

معیارهای هزینه •

هزینه های جمع آوری داده ها )تجهیزات، نیروي کار و...( �

هزینه های راه اندازی )نرم افزار، تغییرات سازماني و...( �

هزینه های عملیاتي سامانه )نیروي کار اضافي، تعمیر و نگهداري سامانه( �

معیارهای منافع •

هزینه های جایگزیني )ارزش دارایی ها، تعداد آسیب دیدگان و تغییر آن با سیاست هاي نگهداري،  �
میزان تأثیر، هزینه های کارکنان و...(

4-13 هزینه های برداشت داده ها
معایب  و  منافع  هزینه ها،  میالدی،   2004 سال  در   NCHRP توسط  صورت گرفته  مطالعات  اساس  بر   
راه مختلف مقایسه شده است. جدول )5-4(،  از وزارت های  نامه نگاری  با  برداشت و پردازش خودکار داده ها 
است  ذکر  شایان  می دهد.  نشان  را  گوناگون  روش های  به  داده ها  برداشت  هزینه های  متوسط  از  خالصه ای 
واقعیت  این  است.  دشوار  بسیار  داده  هر  منفرد  برداشت  هزینه  تعیین  و  شده اند  ارائه  کلی  به صورت  قیمت ها 
درباره داده های برداشت شده توسط حسگرها درست است؛ زیرا همه داده ها در یک بار عبور خودروی برداشت 
ثبت می شوند؛ بنابراین بسیاری از شرکت ها از یک قیمت ترکیبی برای برداشت IRI، شیارشدگی و خرابی های 
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لبه استفاده می کنند. خرابی های سطحی نیز به طور عمومی جدا بررسی می شوند؛ زیرا برداشت این داده ها یک 
از برداشت ناهمواری است، هرچند در یک زمان انجام می شود. در کنار هزینه های کمتر  عملیات کامل جدا 

برداشت خودکار، ایمنی و سرعت عمل بیشتر مهم ترین مزایای برداشت خودکار هستند.

 یکی از عوامل مهم در هزینه برداشت داده ها، میزان ترافیک است. بر اساس گزارش های وزارت راه ایالت 
ورمونت آمریکا، مقدار 20 دالر بر مایل هزینه برداشت داده های داخل ایالتی بیشتر از بین ایالتی بوده و این 
هزینه تا 170 دالر در مایل در نواحی داخل شهری افزایش می یابد. برخی دیگر از ایالت ها نیز مقادیر بیشتری 
را گزارش داده اند؛ برای نمونه: جزیره رود، مقدار 80 دالر بر مایل و ناحیه کلمبیا مقدار 85 دالر بر مایل برای 

برداشت داده های خرابی و ناهمواری گزارش داده اند.

جدول شماره 4-4: خالصه هزینه برداشت و پردازش داده ها )دالر آمریکا بر مایل(

متغیرها
برداشت 
چشمی 
خرابی ها

افتادگی شیارشدگیناهمواری
لبه

داده های 
ترکیبی 
حسگرها

هزینه های ترکیبی 
)تصویربرداری و 

حسگرها(

متوسط هزینه 
16/006/121/682/2312/6350/02)دالر(

محدوده قیمت
85-27/8424-2/252/235/57-10/001/11-182/23-5)دالر(

تعداد اداره های 
3221611گزارش دهنده

4-14 منافع و هزینه های راه اندازی و استفاده از سامانه مدیریت روسازي
در بسیاري از موارد، منافع نام برده شده در باال، قابل تعیین و تشخیص نیستند اما گزارش هاي زیادي وجود 
دارند که با وجود یک بودجه ثابت، استفاده از سامانه مدیریت روسازي می تواند به مدیران این امکان را دهد که 
5 الي 10 درصد عملیات راهداري بیشتري صورت گیرد؛ برای نمونه: اگر بودجه موجود 500 میلیون دالر باشد، 
میزان صرفه جویی 5 درصد، می تواند باعث صرفه جویی 25 میلیون دالر شود. با در نظر گرفتن هزینه عملیاتي 
یک سامانه مدیریت روسازي که در حدود ساالنه 1 تا 2 میلیون دالر بوده، نسبت منابع به هزینه ها برابر 25 
به یک است. با در نظر گرفتن هزینه عملیات ساالنه 2 میلیون دالر، نسبت منافع به هزینه ها برابر 12/5 به 1 
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)Haas et al.، 2015( .خواهد بود

وزارت راه ایالت تگزاس آمریکا، گزارش کرده که بررسي و ارزیابي عملکرد روسازي همه راه ها کمک می کند 
که زمان و چگونگي تخصیص بودجه تعمیر و نگهداري مشخص شود. در این ایالت، بودجه 1/4 میلیون دالري 
براي تعمیر و نگهداري در نظر گرفته شده است. در حدود 40 درصد این بودجه یعني مقدار 600 میلیون، صرف 
تعمیر روسازي ها شده و بر اساس گزارش وزارت راه تگزاس، استفاده از سامانه مدیریت روسازي باعث 5 درصد 
صرفه جویی در هزینه ها شده و صرفه جویی سالیانه ای در حدود 30 میلیون دالر ایجاد می شود. با در نظر گرفتن 
هزینه عملیاتي 1 تا 2 میلیون دالر در سال براي تگزاس، نسبت منافع به هزینه برابر 15 الي 30 بر 1 است. براي 
تخمین دقیق تر منافع استفاده از سامانه مدیریت روسازي باید سایر کاربردهای مهندسي سامانه مدیریت روسازي 
ارزیابي شوند. )Shahin et al.، 2002( در سال هاي 1990 تا 2000 میالدي، تخمین و ارزیابي هزینه های مالي 
نرم افزارهاي مدیریت روسازي بسیار دشوار بود. این هزینه ها وابسته به بزرگي و اندازه اداره راه و شبکه راه هایي 
که ارزیابي می شوند و همچنین تعداد افرادي که دسترسي به این نرم افزار دارند، بستگي دارد. این هزینه به 
نوع مشخصات و سرویس هاي موردنظر نرم افزار سامانه مدیریت روسازي که توسط اداره های راه درخواست 
می شود نیز بستگي دارد. با توجه به اطالعات دریافتي از دپارتمان های حمل ونقل و ارائه دهندگان نرم افزارهاي 
سامانه مدیریت روسازي مشخص شده است که مالکیت اولیه، نصب و آموزش نرم افزار، می تواند از 700 هزار 
تا 1/7 میلیون دالر براي یک وزارت راه با حدود 30 هزار تا 50 هزار مایل بزرگراه و 20 تا 50 نفر با دسترسي 
به این سامانه هزینه داشته باشد. هزینه های ساالنه ثانویه نگهداري نرم افزار و هزینه های ساالنه مجوز استفاده 

کار مندان، می تواند بین 200 هزار تا 700 هزار دالر باشد و بستگي به بزرگي اداره راه و ارتقای سامانه دارد.

و  ساخت  روي  دالر  میلیون   700 تا   300 بین  ساالنه  اداره ها  این  که  می دهند  نشان  مشابه  اطالعات 
نگهداري روسازی ها صرف می کنند؛ همچنین بر اساس این اطالعات، استفاده از سامانه مدیریت روسازي باعث 
صرفه جویی 5 تا 10 درصدي در هزینه ها شده است؛ زیرا با استفاده از سامانه تعمیر و نگهداري مناسب در محل 
از منافع  بنابراین این صرفه جویی بخشي  انجام می شود؛  و زمان درست یا بهینه، تعمیر و نگهداري روسازي 

)Haas et al.، 2015( .استفاده از سامانه مدیریت روسازي است

 در این قسمت، نمونه ای از یک وزارت راه ارائه می شود؛ اگر به صورت محافظه کارانه بررسي شود، می توان 
هزینه ای معادل یک میلیون دالر به عنوان هزینه اولیه یا هزینه سال اول براي دریافت نرم افزار سامانه مدیریت 
روسازي و هزینه ساالنه داخلي اداره راه براي عملیات مدیریت روسازي و کار مندان بخش مدیریت روسازي 
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برابر 500 هزار دالر در نظر گرفته می شود. در ادامه این نمونه، هزینه اولیه سامانه مدیریت روسازي را در سه 
سال پخش کرده و هزینه ساالنه اي معادل 330 هزار دالر خواهد شد؛ بنابراین، میانگین هزینه ساالنه سامانه 
مدیریت روسازي برابر 830000$ =500000$ + 330000$ در سال خواهد شد. بودجه ساالنه روسازي 500 
میلیون دالر بوده و صرفه جویی 1 درصد به دلیل راه اندازی سامانه مدیریت روسازي برابر 5 میلیون دالر در سال 

خواهد شد. با در نظرگیری سال هاي بعدي وضعیت به صورت زیر خواهد شد:

 بنابراین کمترین صرفه جویی پیش بینی شده توسط سامانه مدیریت روسازي نسبت منافع به هزینه ای بین 6 
تا 30 خواهد داشت. این محاسبات منافع اضافي به دلیل داشتن داده هاي کافي از مقاطع انتخاب شده براي تعمیر 
را در نظر نمی گیرد؛ همچنین شامل منافع ایجادشده براي مدیران رده باال به دلیل آگاهي به هنگام از وضعیت 

روسازي و نیازهای آینده روسازي یا توانایي ارتباط و گزارش بهتر به دولت را در نظر نمی گیرد.

4-14-1 منافع اقتصادی راه اندازی سامانه مدیریت روسازی در ایالت آیووای آمریکا
در این قسمت، پیامدهای مثبت راه اندازی سامانه مدیریت روسازی در وزارت راه ایالت آیووای آمریکا با 
بررسی وضعیت پیش و بعد از راه اندازی این سامانه بررسی می شود. این ایالت پس از یک دوره ارزیابی طوالنی 
راه اندازی سامانه مدیریت روسازی  به  اقدام  این سامانه،  راه اندازی  درباره روش های گوناگون و گونه مناسب 
نرم افزار مدیریت  به عنوان   dTIMS1 نرم افزار  از بررسی های صورت گرفته،  در سال 1998 میالدی کرد. پس 

1. Deighton Total Infrastructure Management System
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پنج ساله  دوره  یک  روسازی،  مدیریت  سامانه  راه اندازی  گسترده  مزایای  مشاهده  برای  شد.  انتخاب  روسازی 
بررسی شده است. شکل های )4-25 و 4-26( تغییرات شاخص وضعیت روسازی با و بدون استفاده از سامانه 
مدیریت روسازی را در این ایالت نشان می دهد. داده های این شکل با استفاده از داده های مربوط به پیش از 

)Smadi، 2004( .راه اندازی و آنالیز این داده ها در نرم افزار مدیریت روسازی، تهیه شده است

افزایش  باعث  بازسازی  یا  تعمیر  برای  به اطالعات موجود، توصیه های سامانه مدیریت روسازی  با توجه 
از راه اندازی این سامانه شده  با پیش  با بودجه یکسان  قابل توجه شاخص PCI در دوره های تحلیل پنج ساله 
است. آنالیزهای مربوط به پیش و بعد از راه اندازی سامانه مدیریت روسازی نشان داده که بدون راه اندازی این 
سامانه نیاز به هزینه کردن 12/5 میلیون دالر بوده است؛ درحالی که با استفاده از این سامانه با هزینه کردن 7/5 
میلیون دالر این شبکه به این سطح از وضعیت رسیده است؛ بنابراین در این دوره کوتاه، استفاده از این سامانه به 
صرفه جویی برابر 5 میلیون دالر انجامیده است. این میزان سود در دوره پنج ساله، نشان دهنده سود ساالنه یک 

میلیون دالر در سال بوده و در برابر هزینه های راه اندازی این سامانه، قابل توجه است. )همان، 2004(

از سامانه مدیریت روسازی دوره سال های  با و بدون استفاده   PCI تغییرات شاخص  شکل شماره 25-4: 
1992 تا 1996
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از سامانه مدیریت روسازی دوره سال های  با و بدون استفاده   PCI تغییرات شاخص  شکل شماره 26-4: 
1999 تا 2003

4-14-2 نمونه ای از منافع سامانه مدیریت روسازي در وزارت راه آریزونا
سامانه مدیریت روسازي وزارت راه آریزونا از سال 1980 میالدي استفاده شد و در سال 1998 مطالعاتي در 
زمینه مؤثر بودن آن صورت گرفت. )Kerali، 1998؛ Scheinberg، 2010( شاخص هاي عملکردي در این 
 Odoki and kerali،( بررسي شده و تحلیل آماري انجام گرفت )...ایالت )شامل ناهمواري، ترک خوردگی و
2000( و مشخص شد که شاخص ناهمواري بین المللی IRI یکي از مهم ترین پارامتر ها در سامانه مدیریت 

روسازي است. تحلیل داده ها نشان داده که میزان میانگین IRI اولیه در 1981 تا برابر 68/3 اینچ بر مایل بوده 
و با نرخ 1/96 اینچ بر مایل افزایش می یابد. در بین سال هاي 1993 تا 1995، میانگین ناهمواري اولیه 64 اینچ 
بر مایل بوده و نرخ افزایش آن تنها 1/86 اینچ بر مایل در سال بوده است؛ بنابراین با در نظر گرفتن میانگین، 
روسازي پس از چند سال استفاده از سامانه مدیریت روسازي با عملکرد مناسب، 6/7 درصد هموارتر بوده است.

همچنین مشخص شد که روسازی ها قبل از استفاده از سامانه مدیریت روسازي به حداکثر IRI قابل قبول 
93 اینچ بر مایل در 12/3 سال رسیدند. پس از راه اندازی سامانه مدیریت روسازي 1993 تا 1995، این حالت 
پس از 14/9 سال صورت گرفته شد؛ اگر منافع حاصل در عمر روسازي با هزینه های سامانه مدیریت روسازي 

مقایسه شود، می توان تخمیني معقول از نسبت های منافع به هزینه ها داشت.
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راه  وزارت  میلیون دالر و کل هزینه سامانه مدیریت روسازي  برابر 423  منافع کل  میانگین  به طورکلی، 
بنابراین مقدار   )Scheinberg، 2010( بوده است.  تقریبی 8/3 میلیون دالر در طول 16 سال  به طور  آریزونا 

نسبت منافع به هزینه ها نسبتي بزرگ تر از 50 به 1 است.

سطح باالتري از عملکرد می تواند باعث صرفه جویی و کاهش هزینه های استفاده کنندگان راه نیز شود. بر 
اساس تجارب حاصل از بانک جهاني )Bennett and Paterson، 2000(، منافع استفاده کنندگان راه می تواند 4 
تا 10 برابر هزینه های راه باشد؛ اگر نیمي از منافع به دلیل استفاده از مصالح بهتر و تغییر چگونگی ساخت باشد 

نه راه اندازی سامانه مدیریت روسازي، نسبت منافع به هزینه ها برابر 25 به 1 خواهد بود.

4-14-3 نمونه ای از منافع سامانه مدیریت روسازي در پاینالس1 فلوریدا
در سال 2005 میالدي، دپارتمان امور عمومي ناحیه پاینالس در فلوریدای آمریکا، اقدام به افزایش منافع 
اقدام به راه اندازی سامانه   AgileAssets با استفاده از روش هاي تجاري بهینه کرد. در سال 2006، شرکت
مدیریت تعمیرات تحت وب براي این دپارتمان کرد. در این راستا، تعداد 40 رایانه از این دپارتمان با سه سامانه 
جدید جایگزین شدند. در سال 2011، این دپارتمان اعالم کرد که عمده ترین صرفه جویی ها همراه با بهره وري 

:)Archondo-Callao، 2008( زیاد شامل منافع قابل اندازه گیری زیر هستند

سامانه مدیریت تعمیر و نگهداري جدید، نیاز به تهیه سامانه هاي رایانه ای و نرم افزاري بیشتر را کاهش  •
داده و صرفه جویی برابر 500 هزار دالر ایجاد کرده است؛

دپارتمان مسئول براي چمن زني به تنهایی صرفه جویی اقتصادي برابر 1/7 میلیون دالر به دلیل ایجاد  •
هماهنگي بیشتر بین کمیت و کیفیت تجهیزات و روش هاي عملیاتي داشته است؛

تجهیزات  • در  مورد  در حدود 70  کاهشي  و  نفر محدود شد  به 51  نیروي متخصص،  داشتن  به  نیاز 
موردنیاز حاصل شد؛

میزان بهره وري به ازاي هر واحد ساعت، 45 درصد افزایش یافته است؛ •

در سال 2004، پیش بینی می شد که صرفه جویی سالیانه به دلیل استفاده از این سامانه جدید برابر 2  •
تا 3 میلیون دالر در سال خواهد بود اما مقدار بودجه کاهش یافته بر اساس مدارک موجود افزون بر 6 

میلیون دالر بوده است.

1. Pinellas County, Florida, USA
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سایر منافع کلي به صورت زیر بوده اند:

مشارکت مشترک مدیران سطح باال، مدیران بخش و تمامي کار مندان به ایجاد اهداف مشترک و بهبود  •
روحیه فعالیت گروهي در سازمان انجامیده است؛

و  • گزارش  برنامه ریزی،  سازماني، ذي حسابي،  توسعه  تصمیم گیری،  کارایي،  در  بهبود  کلي،  به صورت 
سرعت جمع آوری اطالعات مشاهده شده است؛

هزینه ها،  • منابع،  نگهداري،  و  تعمیر  امور  همه  مسئول  حاضر  حال  در  عمومي  هاي  کار  دپارتمان 
موقعیت های تعمیر و انجام عملیات مربوطه است.

 با توجه به اطالعات باال، وزارت راه پاینالس نشان داده است که می توان حتي در اداره ها و سازمان های 
کوچک نیز صرفه جویی های اقتصادي زیادي با راه اندازی سامانه مدیریت روسازي و سامانه مدیریت تعمیرات 

به دست آورد.

4-15 جمع بندی و نتیجه گیری از بازنگری سامانه های مدیریت روسازی
به طورکلی می توان گفت که استفاده از یک سامانه مدیریت روسازي خوب می تواند منافع پایدار زیادي ایجاد 
کند. با وجود اینکه هیچ روش دقیقي براي تعریف منافع وجود ندارد، مطالعات نشان داده اند که نسبت منافع به 
هزینه ها می تواند از حد پایین ده به یک )مقادیر بسیار بیشتر اگر صرفه جویی اقتصادي استفاده کنندگان در نظر 
گرفته شود( تا حد باالیي صرفه جویی اقتصادي با نسبت منافع به هزینه 25 به یک یا حتي بیشتر و مقدار 100 
به یک وقتي صرفه جویی اقتصادي استفاده کنندگان )همان طور که بانک جهاني این معیار را در نظر می گیرد( 

در نظر گرفته می شود، برسد.

4-16 مشکالت اداره ها و سازمان ها در رابطه با راه اندازی سامانه مدیریت روسازي
با توجه به مطالب موجود در )Haas et al.، 1994(، موفقیت و کارایي راه اندازی سامانه مدیریت روسازي 
نیاز مند درک و شناخت درست مشکالت موجود در شهرداری ها یا وزارت راه است؛ همچنین تأکید شده است که 
نام گذاري روش ها و فعالیت های موجود به نام سامانه مدیریت روسازي کافي نیست؛ همچنین براي تشخیص و 
درک درست مشکالت سازماني، این نیاز وجود دارد که بخش مدیریتي، درک و شناخت کاملي از فرآیند سامانه 
مدیریت روسازي داشته باشند، نیاز به داشتن سامانه مدیریت روسازي کارآمد و مفید را درک کنند و متوجه باشند 

که سامانه مدیریت روسازي به پشتیباني و به هنگام سازي توسط استفاده کنندگان سامانه، نیاز همیشگی دارد.
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برخي از این مشکالت بدین صورت طبقه بندی می شوند: وابسته به تردید در انتخاب سامانه، نگرانی های 
و  با سایر بخش ها  آن  و سازگاري  نرم افزار  نیازهاي محیط  و  تنظیمي  و  قانوني  و سازماني، مسائل  مدیریتي 
دپارتمان های اداره. محدوده این مشکالت از یک اداره راه تا اداره راه دیگر متغیر بوده و مشکالتي در روند 
پیشرفت سامانه مدیریت روسازي ایجاد می کنند. مباحثه درباره مشکالت سازماني در زمینه نقشه راه مدیریت 
روسازي باید در نظر گرفته شوند. )Perrone، 2010( یکي از مشکالت بزرگ درباره سازمان ها شامل این 
واقعیت است که مدیریت منابع موضوعي بسیار مهم است اما متأسفانه به خوبی در بسیاري از اداره ها در نظر 
گرفته نشده است. )Hudson et al، 2011( همچنین به موازات سامانه مدیریت روسازی، سامانه مدیریت منابع 
نیز می تواند در بسیاری از اداره ها راه اندازی شود. مطالب ارائه شده در پایگاه اینترنتی AgileAssets ، مفهوم 
گسترده تری از مدیریت منابع در مقایسه با آنچه در حال حاضر قابل پیاده سازی در اداره های راه بوده را توضیح 

داده است.

 درنهایت، باید دقت شود که هسته اصلی مدیریت روسازی نیاز به توسعه گسترده، بسیار فراتر از نیازهای 
به  برای کمک  کامل تر  و  مناسب تر  ابزاری  باید  سامانه  این  دارد؛ همچنین  روسازی  ارزیابی  فنون  و  طراحی 

مدیران، برنامه ریزان درازمدت و تحلیل گران مالی و اقتصادی فراهم کند.
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5-1 مقدمه
این فصل از پروژه مطالعات تطبیقي مدیریت تعمیر و نگهداري معابر شهري، بر ارائه روش های مناسب 
برداشت و بایسته های سامانه مدیریت روسازی معابر در ایران تمرکز دارد. در این راستا، تأمین نیروی انسانی 
موردنیاز، گردش اطالعات، نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری این سامانه و تجهیزات موردنیاز برای برداشت 

داده ها بررسی و تشریح شده اند.

5-2 اهمیت و نیاز به راه اندازی سامانه مدیریت روسازی در ایران
یکی از مهم ترین مشکالت موجود که اداره های مختلف راهداری و به ویژه شهرداری ها با آن سروکار دارند، 
شناسایی به موقع نیازهای شبکه راه هاست. شناسایی دیرهنگام خرابی ها و رسیدگی دیرتر از زمان بهینه به آن ها، 
باعث افزایش چشمگیر هزینه های تعمیر می شود؛ عالوه بر آن، شناسایی نکردن به موقع خرابی های راه و نبود 
اولویت بندی درست تعمیر و نگهداری باعث می شود که بودجه های محدود راهداری و تعمیر و نگهداری در زمان 

و مکان مناسب استفاده نشده و رضایت شهروندان حاصل نشود.

یکی از بهترین راه حل  ها برای شناسایی به موقع و اولویت بندی عملیات تعمیر و نگهداری، استفاده از سامانه 
از  گزارش، خالصه ای  این  پیشین  فصل های  در  گردآوری شده  اطالعات  به  توجه  با  است.  روسازی  مدیریت 
مزایای گسترده ای که استفاده از سامانه مدیریت روسازی برای شهرداری ها فراهم می آورد به شرح زیر هستند:

تعیین شبکه راه ها، قطعه بندی و نام گذاری آن ها؛ •

فراهم شدن داده های گسترده ای از وضعیت راه ها شامل ناهمواری، خرابی های سطحی، شیارشدگی،  •
مقاومت سازه ای و...؛

مدیریت کالن راه ها در سطح شبکه به جای سطح پروژه؛ •

اولویت بندی تعمیر و نگهداری راه ها؛ •
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انتخاب بهینه ترین راهبرد تعمیر و نگهداری؛ •

تخصیص بودجه؛ •

برگزاری به موقع مناقصات پیش از رسیدن به پایان فصول گرم؛ •

گزارش به مسئوالن باالتر و مردم درباره چگونگی هزینه شدن بودجه؛ •

ارزیابی عملکرد پروژه های بازسازی انجام شده در سال های گذشته. •

5-3 گام های راه اندازی سامانه مدیریت روسازی در ایران
در چند دهه گذشته، مراحل و چگونگی راه اندازی سامانه هاي مدیریت روسازي دچار تغییرات بسیاری شده 
و تعداد چشمگیری از اداره های حمل ونقل، بسیاري از مراحل را یک یا حتي چند بار طي کرده اند تا توانسته اند 
سامانه های نوین مدیریت روسازی امروز را داشته باشند. سامانه های جامع مدیریت روسازی اولیه در 1970 و 
اوایل 1980 میالدی شکل گرفته شدند. در سال  1990 میالدی و پس از آن، این سامانه ها به هنگام شده و با 
گذشت زمان، کمبودها و مشکالت این سامانه ها برطرف شد. با توجه به اطالعات موجود، می توان روند کلی 

:)Haas et al، 2015( راه اندازی یک سامانه مدیریت روسازی را به صورت زیر خالصه کرد

بررسی نیازهای شهرداری یا وزارت راه؛. 1

بررسی نرم افزارهای مدیریت روسازی موجود که توسط شرکت های گوناگون تولید شده است؛. 2

ارسال درخواست مبنی بر تشکیل نشست های حضوری با شرکت های برگزیده ارائه دهنده خدمات تعمیر . 3
و نگهداری برای گفتگوی حضوری؛

بررسی امکان اتصال سامانه مدیریت روسازی به سامانه های دیگر مانند سامانه مدیریت پل؛. 4

شیوه نامه چگونگی برداشت داده ها و نیازهای پایگاه داده با تأکید بر لزوم یک سامانه مبنای خطی1 . 5
به عنوان بخشی مهم از سامانه، تعیین شود؛

تعیین تجهیزات موردنیاز و تهیه آن ها؛. 6

بررسی وضعیت سازمان های مربوطه درباره استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی. در حال حاضر، همه . 7
بخش ها و همه عوارض حریم راه قابل اتصال به سامانه اطالعات جغرافیایی هستند و بسیاری از اداره ها 

از این سامانه بهره می گیرند؛

1. Linear Reference system )LRS(
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ایجاد نسخه های پشتیبان از سامانه های موجود پیش از بازنشسته شدن کار مندان قدیمی و جایگزین . 8
شدنشان با کار مندان جدید؛

تعیین سطوح دسترسی به داده ها؛. 9

آموزش پایدار کار مندان اداره در زمینه مدیریت روسازی؛. 10

کنترل و به هنگام سازی پایدار سامانه مدیریت روسازی.. 11

5-4 موانع اولیه بر سر راه سامانه مدیریت روسازی در ایران
بسیاری از اداره های راه، افراد و کار مندانی دارند که تمایلی به ایجاد تغییر در سامانه تعمیر و نگهداری موجود 
از باالترین مدیران سازمان  از بهترین روش ها برای حل این مشکل، گرفتن کمک و پشتیبانی  ندارند. یکی 
است؛ زیرا بدین صورت می توان عبور از موانع راه اندازی سامانه مدیریت روسازی را آسان کرد. درصورتی که یک 
سامانه مدیریت روسازی قدیمی در اختیار باشد، بسیاری از کار مندان ممکن است درباره ارتقا یا جایگزینی یک 

سامانه جدید ممانعت از خود نشان دهند.

بسیاری از اداره ها در زمینه راه اندازی سامانه جدید مدیریت روسازی، با مشخص کردن و فهرست کردن 
بخش هایی از اداره که مسئولیت برنامه ریزی، برنامه نویسی، بودجه بندی و تعمیر و نگهداری سامانه راه ها را بر 
عهده دارند، توانسته اند به موفقیت های بیشتری دست یابند؛ برای نمونه: در بسیاری از ایالت های بزرگ آمریکا 
)Haas et al.، 2015(، انگیزه اصلی راه اندازی سامانه مدیریت روسازی جدید توسط کار مندان بخش نگهداری 
یا کار مندان جدید که در دوره تحصیلی خود با سامانه های مدیریت روسازی آشنا شده اند و نه توسط کارکنان 

بخش برنامه ریزی یا مقطع بندی راه ها ایجاد شده اند.

5-5 طراحی محیط کاربری سامانه تعمیر و نگهداری
با وجود اینکه مزایای استفاده از سامانه مدیریت روسازی، مدت زیادی است که شناخته شده، راه اندازی 
آن بسیار آهسته تر از آنچه که موردنظر بوده، صورت گرفته است. بسیاری از ارائه دهندگان سرویس در زمینه 
سامانه های مدیریت روسازی معتقدند که علت این رشد آهسته، تمایل نداشتن کار مندان به تغییر و عادت کردن 
آن ها به وضع موجود است. برای حل این مشکالت، شرکت های ارائه دهنده نرم افزار اقدام به طراحی سامانه بر 
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اساس نیازها و تجربه های کاربران پرداختند؛ بنابراین دو قسمت اصلی محیط کاربری1 و تجربه های کاربر2 باید 
)Haas et al.، 2015( .در طراحی سامانه مدیریت روسازی در نظر گرفته شوند

به صورت  عمومی  به طور   UI/UX3 کاربر  تجربه های  از  بهره گیری  و  کاربری  محیط  طراحی  مفهوم  دو 
هم زمان و در کنار هم در نظر گرفته می شوند. طرح محیط کاربری مناسب تنها بدین معنا نیست که سامانه باید 
محیطی زیبا داشته باشد یا طرح گرافیکی بهتری داشته و حس خوبی در کاربر ایجاد کند، بلکه باید با اهداف 

:)Haas et al.، 2015(زیر صورت گیرد

آماده سازی مواردی که در محیط کاربردی مشاهده می شوند با توجه به نیاز های کار مندان اداره راه؛ •

در نظر گرفتن اینکه افرادی که از این سامانه استفاده می کنند تفاوت هایی با ما )سازنده سامانه( دارند؛ •

بررسی و یافتن نیازهای اداره راه و اولویت بندی این نیازها بر اساس اهمیت؛ •

طراحی و ساخت نرم افزار سامانه تعمیر و نگهداری با هدف تأمین خواسته های اداره ها؛ •

تهیه بخش راهنما برای کمک به استفاده کننده. •

عالوه بر موارد ارائه شده در باال، طراحی بر اساس UI/UX بر نکات زیر توجه دارد:

توسعه تعاملی کاربردهای نرم افزار •

پاسخگویی سریع و انعطاف پذیر به تغییرات •

ارائه سریع خدمات به استفاده کننده •

بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط Maynard )2013(، نقل قولی از Anders Ramsey بدین صورت 
ارائه شده است: ساخت نرم افزار مدیریت نگهداری روسازی به شدت نیاز مند همکاری بسیار مؤثر با افرادی که 
به طور عمومی سخت گیر بوده و ذهن صفر و یکی ندارند و مردم عادی هستند، است. درک این ایده، باعث ساده 
تر شدن ساخت و توسعه یک نرم افزار مدیریت روسازی خوب و درنتیجه، سامانه مدیریت روسازی بهتر می شود. 
طرح سامانه روسازی با تمرکز بر استفاده کنندگان سامانه شامل پنج الیه از پایین به باال بدین صورت می شود: 
استراتژی، محدوده کار، ساختار، اسکلت بندی و سطح به صورتی که در شکل )5-1( نشان داده شده است. هر 

1. User Interface )UI(
2. User Experience (UX)
3. User Experience/Use Interface
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الیه بر قسمت های باالیی خود تأثیر می گذارد؛ اگر در یکی از سطوح پایینی مشکلی رخ دهد، همه قسمت های 
باالیی آن الیه نیز دچار مشکل می شوند.

)Maynard، 2013( شکل شماره 5-1: پنج الیه اصلی تولید نرم افزار سامانه مدیریت روسازی

وزارت راه ایالت ها و شهرهایی ازجمله: کانزاس، کارولینای شمالی و بسیاری دیگر که در میان کار مندان خود 
مجهز به یک برنامه نویس رایانه یا تحلیلگیر سیستم بوده اند که آگاهی کافی از نیازها و بایسته های مدیریت 
روسازی در اداره موردنظر داشتند، از منافع و موفقیت های بسیار بیشتری بهره  مند بوده اند. در این اداره ها با همکاری 
این کار مندان، این امکان به وجود آمده که سامانه مدیریت روسازی، پویاتر، خالق تر و سودآورتری در مقایسه با 
اداره هایی که چنین کار مندانی را ندارند، راه اندازی شود. به روشنی مشاهده می شود که حضور کار مندان بخش رایانه 
در کنار مهندسان روسازی، بخشی ضروری برای راه اندازی موفقیت آمیز یک سامانه مدیریت روسازی است؛ بنابراین 
آموزش و کمک گیری از کارکنان مسلط به برنامه نویسی و فناوری اطالعات بسیار ضروری است. یکی دیگر از 
نکات مهم برای داشتن سامانه مدیریت روسازی موفق، داشتن نرم افزار مدیریت روسازی مناسب است. استفاده 
از روش های UI/UX بر این واقعیت تأکید دارد که نرم افزار و سامانه ای که کار با آن ساده تر باشد، بسیار عملکرد 
موفق تری خواهد داشت؛ برای نمونه: در وزارت راهی که کار مندان خبره نرم افزار ندارد، ممکن این تصور ایجاد شود 
که هدف از سامانه مدیریت روسازی به طور عمومی برای تهیه نقشه های وضعیت روسازی است و اینکه اطالعاتی 
که برای استفاده کنندگان این سامانه آشنا هستند را آماده کند؛ در حالی که این تصور از سامانه مدیریت روسازی 

درست نیست.
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5-6 آموزش و تأمین نیروی انسانی سامانه مدیریت روسازی
و  آموزش  روسازی،  مدیریت  سامانه های  کارآمد  و  مناسب  عملکرد  برای  مهم  پارامترهای  از  دیگر  یکی 
یادگیری چگونگی استفاده از سامانه مدیریت روسازی است. آموزش امری اجباری برای حفظ تعادل و کارآمدی 
اداره هاست. آموزش باعث سازمان دهی به فرآیند استفاده از نرم افزار و سامانه مدیریت روسازی توسط کار مندان 
اداره ها شده و این سامانه را به سوی مدیریت کالن منابع پیش می برد؛ همچنین باعث تصحیح و بهینه شدن 

)Haas et al، 2015( .عملکرد کارکنان می شود

به خرید  اقدام  راه  اداره  اگر یک  است؛  روسازی حیاتی  مدیریت  ایجاد گروه  برای  موردنیاز  نفرات  تأمین 
به  تا  است  نرم افزار  یادگیری  برای  خوب  کار مندان  نیاز مند  کند،  منبع  بهترین  از  موجود  نرم افزار  سریع ترین 
صورتی مؤثر آن را راه اندازی کنند. تهیه نرم افزار زمان بر است اما نه به اندازه زمان موردنیاز برای راه اندازی 
نرم افزار به صورت بومی یا محلی. در سازمان های بزرگ، بخش مربوط به فناوری اطالعات ممکن است در زمینه 
راه اندازی نرم افزار مدیریت روسازی مؤثر بوده و تأییدکننده نرم افزار تهیه شده باشد. بسیار مهم است که اطالعات 
و مدارک کافی در زمینه نرم افزار مربوطه تهیه شده باشد تا این بخش از اداره ها شناخت کافی از نرم افزار مدیریت 

)Haas et al.، 2015( .روسازی داشته و از آن پشتیبانی کنند

 با توجه به این واقعیت که نرم افزار مدیریت روسازی، پیچیده و گران قیمت است، اهمیت دارد که یک 
برنامه ریزی جامع برای راه اندازی آن تهیه شود که شامل ارزیابی فرآیند نظارت و تأیید بر طرح در اداره موردنظر 
باشد. در صورت امکان، مراحل موردنیاز در این فرآیند باید هم زمان بررسی شود نه به صورت مرحله به مرحله؛ 
همچنین باید تالش شود که دپارتمان ها و افراد مختلف اداره یا سازمان عالقه  مند یا موافق با نرم افزار مدیریت 
روسازی باشند؛ زیرا برخی اداره های حمل ونقل بزرگ بوده اند که اقدام به خرید نرم افزارهای مدیریت روسازی 
کرده اند اما برخی از کارکنان که از ابتدا موافق نبوده اند، تبدیل به موانعی در راه اندازی سامانه شده اند و از رسیدن 

به منافع کامل ناشی از این سامانه جلوگیری کرده اند.

5-7 ورودی های اطالعاتی موردنیاز از اداره ها
اگر اداره یا سازمان متقاضی راه اندازی سامانه مدیریت روسازی، نگرانی هایی در زمینه های محیط زیست 
یا توسعه پایدار1 داشته باشد، باید به صورت مشخص تعریف شوند تا در نرم افزار سامانه مدیریت روسازی در 
نظر گرفته شوند. این موارد باید بین قسمت های مختلف سازمان و شرکت ارائه دهنده خدمات مدیریت روسازی 

1. Sustainability
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گفتگو شود و در فرم های پیشنهاد نیز قرار داده شوند. تعریف و تعیین چنین عواملی به صورت روشن و مشخص 
قابل ارائه در مناقصات می تواند امری دشوار باشد اما به صورت یک حداقل، اداره یا سازمان مربوطه باید آمادگی 
)TAC، 1997( .روبرو شدن با مشکالتی در این زمینه با شرکت های ارائه دهنده نرم افزار پس از عقد قرارداد باشد

نمودارهای  عملکردی،  مدل های  ایجاد  برای  مناسب  ورودی  کردن  فراهم  به  نیاز  مناسب  نرم افزار  تهیه 
تصمیم گیری، محتوا، منو های متنوع برای مدیران و انتخاب گزارش های معمول یا خاص برای خالصه کردن 
اطالعات خاص موردنیاز اداره را ضروری می سازد. بسیاری از ارائه دهندگان نرم افزاری خوب می توانند تغییرات 
زیادی در منو ها و چگونگی گزارش و قالب گزارش ها ایجاد کنند اما الزم است که کار مندان اداره یا سازمان 
متقاضی در دوره راه اندازی، ارتباط پیوسته ای با آن ها داشته باشند. مشارکت مناسب دو طرفه با شرکت ارائه دهنده 
)Haas et al.، 2013 ؛TAC، 2013( .خدمات مدیریت روسازی باید در سال های پس از راه اندازی حفظ شود

5-8 آموزش استفاده از نرم افزار مدیریت روسازی در ایران
طرح آموزش کار مندان به طورمعمول به همراه خرید نرم افزار مدیریت روسازی خریداری می شود؛ همچنین 
آموزش های دیگری در طول زمان در کنار به هنگام سازی ها و ارتقای نرم افزار صورت خواهند گرفت؛ اگر آموزش 
باید برای تضمین تسلط کافی کار مندان در طول فرآیند راه اندازی فراهم شود؛  در قرارداد آورده نشده باشد، 
همچنین این نیاز وجود دارد که تعادلی در میزان حجم کاری افراد و برنامه آموزشی آن ها وجود داشته باشد و 
باید سازمان دهی مناسبی در زمینه آماده سازی دوره های آموزشی بر اساس نیازهای اداره یا سازمان متقاضی 
وجود داشته باشد. قرارداد نرم افزاری باید شامل ارائه خدمات آموزشی و حرفه ای موردنیاز چه به صورت اولیه 
و چه به صورت پیوسته برای سال های پس از بهره برداری باشد. این آموزش ها باید شامل چگونگی دریافت و 
اضافه کردن داده هایی مانند داده های زمان ساخت، فرآیندهای تعمیر و نگهداری صورت گرفته و در صورت 
امکان داده های مدیریت نگهداری )در صورت وجود( به پایگاه داده سامانه مدیریت روسازی و آنالیزهای مختلف 

)Uddin، 2013 ؛NCCP، 2007( .روش های بازسازی و اولویت بندی طرح ها باشد

5-9 اهمیت دوره ساخت در مدیریت روسازی
 میزان موفقیت و تأثیرگذار بودن یک سامانه مدیریت روسازی، به طور کامل مرتبط به فاز ساخت پروژه های 
زیرساختی شامل تهیه و فراهم کردن اطالعات مهم برای بقیه فاز های مدیریت روسازی است. این واقعیت در 
راهنمای کانادایی مدیریت روسازی در سال 1997 تأکید شده است )Tighe et al.، 2008( و در نسخه های 
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بعدی آن نیز تکرار شده است. به طور دقیق تر، ساخت راه ها و روسازی ها رابطه مستقیمی با برنامه ریزی و تنظیم 
طراحی، تعمیر و نگهداری و کنترل منظم برای تعیین اهداف مدیریت از عملکرد پیش بینی شده و مؤثر واقع شدن 
در  مهمی  نقش  که  ساخت  روند  از  ابعادی  شناسایی  به  قسمت  این  درنتیجه  )Haas، 2010(؛  دارد  هزینه ها 

مدیریت خوب و مؤثر روسازی دارند با در نظر گرفتن موارد زیر می پردازد:

ارتباط بین برنامه ریزی در سطح شبکه و طرح ریزی •

ارتباط بین طراحی در سطح پروژه و عملکرد پیش بینی شده چرخه عمر •

ارتباط با بخش کنترل و نظارت بر تعمیر و نگهداری •

تعیین  • برای   1GPS مختصات  مانند  فناوری  از  استفاده  و  ساخت  داده های  شامل  اطالعات  گردش 
موقعیت دقیق

مالی، طراحی، ساخت،  • منابع  زمینه  در  دولتی  و  بخش خصوصی  مشارکت  در  عملیات ساخت  نقش 
بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه

5-9-1 مرحله ساخت در ارتباط با برنامه ریزی و طرح ریزی
برنامه ریزی و طرح ریزی در سطح شبکه شامل مدیریت منابع، انتخاب طرح های جایگزین شامل بازسازی، تعمیر 
و نگهداری پیشگیرانه، آنالیز اقتصادی چرخه عمر و زمان بندی برنامه ها در دوره تحلیل به دو صورت کوتاه و بلندمدت 
است. ارزیابی و کنترل دوره ای که در قسمت های بعدی توضیح داده می شود، بخشی حیاتی برای برنامه ریزی و 
طرح ریزی و همچنین برای طراحی و نگهداری است؛ زیرا امکان بازبینی عملکرد پیش بینی شده را فراهم می کند؛ 

)Haas، 2010(  .بنابراین می توان برنامه های زمان بندی و هزینه های تخمین زده شده را به هنگام کرد

5-9-2 مرحله ساخت در ارتباط با طراحی در سطح پروژه و عملکرد چرخه عمر تخمینی
ساخت خوب و مناسب اهمیتی معادل با یک طراحی خوب دارد؛ برای نمونه: کیفیت پایین ساخت به دلیل 
مصالح یا روند نامناسب ساخت به تنهایی می تواند آنچه از عملکرد چرخه عمر پیش بینی می شود را بی اعتبار کند. 
در مرحله طراحی، استانداردهای طرح، مقادیر طرح و تخمین هزینه ها در دسترس بوده و ارزیابی زیست محیطی 
صورت گرفته و همچنین طرح سازه ای روسازی انجام شده است. در مرحله بعد، اطالعات ساخت درباره مصالح 
مورد استفاده، چگونگی انجام کنترل کیفیت، ضخامت الیه های روسازی و تفاوت های اجرا در ارتباط با طرح، 

1. Global Positioning System
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بخش مهمی از مدیریت روسازی در ارتباط با طراحی است؛ همچنین، این اطالعات برای تغییر و به هنگام سازی 
)Haas، 2010؛  است.  موردنیاز  طراحی  مرحله  در  عمر  چرخه  عملکرد  تخمین  برای  استفاده  مورد  داده های 

)Maynard، 2013

5-9-3 مرحله ساخت در ارتباط با نگهداری و ارزیابی
ارزیابی وضعیت زیرساخت ها، جزء فعالیت های پیش رو در طول دوره سرویس دهی   تعمیر و نگهداری و 
روسازی هستند. عملیات حفاظتی روسازی، نگهداری و بازسازی، هزینه های تعمیر، زمان بندی و ابعاد عملیاتی در 
ارتباط با کیفیت ساخت و سازه روسازی هستند؛ بنابراین، در دسترس بودن اسناد مربوط به ساخت و داده های آن 
در پایگاه داده سامانه مدیریت روسازی امری مهم برای مدیریت تعمیر است؛ همچنین اهمیت دارد که مسئوالن 

بخش نظارت و ارزیابی دسترسی به این اسناد و مدارک داشته باشند.

5-9-4 گردش اطالعات در مرحله ساخت
همان طور که در قسمت مدیریت پایگاه داده توضیح داده شده است، نیاز به داده های دقیق و مناسب، اهمیت 
زیادی در مؤثر واقع شدن سامانه مدیریت روسازی دارد و این بخش دچار تغییر و تحول قابل توجهی نشده است 
اما عوامل فناورانه، اقتصادی و مدیریت یکپارچه منابع که وضعیت موجود مدیریت پایگاه داده را تشریح می کنند، 
بسیار متحول شده اند؛ بنابراین، مالکیت داده های ساخت، با استفاده از دوربین های ویدئویی، رایانه های سایت، 
ارتباطات بی سیم برای انتقال اطالعات، تعیین موقعیت فعالیت های ساخت و ثبت اطالعات به کمک مختصات 
GPS، بخشی حیاتی از مدیریت ساخت دنیای امروز شده اند. این نشان می دهد که داده های انتقال یافته به پایگاه 

داده سامانه مدیریت روسازی باید به صورت هم زمان قابل دسترسی از سایت کارگاه و دفاتر مختلف اداره ها باشد 
)TAC، 1997 ؛Maynard، 2013 ؛Haas، 2010(

5-9-5 نقش مرحله ساخت در همکاری بخش خصوصی و دولتی
 همکاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه راه ها و سایر زیرساخت ها تبدیل به امری قابل توجه در بسیاری 
از کشورها شده است. همکاری ها به طور عمومی در زمینه های مالی، طراحی، ساخت و بهره برداری برای دوره های 
تا سی سال یا بیشتر است؛ اگر کل شبکه راه ها یا فقط یک شاخه در نظر گرفته شود، یک سامانه مناسب مدیریت 
دارایی برای صاحبان امتیاز و اداره دولتی ضروری هستند. این نشان می دهد، با در نظر گرفتن سایر مالحظات، 
نیاز به داشتن ضمانت نامه و بایسته های درباره پایداری هرکدام از خدمات در طول زمان نیز باید وجود داشته باشند 
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)Applied Pavement Technologies، 2005( و بنابراین ساخت و نگهداری مناسب ضروری هستند؛ همچنین، 
ثبت مدارک ساخت و ارتباط با داده های مدیریت روسازی و منابع نیز بسیار حیاتی هستند.

5-10 نقش تعمیر و نگهداری در مدیریت روسازی
مؤثر واقع شدن سامانه مدیریت روسازی به صورت مستقیم، وابسته به مرحله نگهداری و تعمیر، مشابه با 
مرحله ساخت بوده و شامل فراهم کردن اطالعات حیاتی برای سایر فاز های سامانه مدیریت روسازی است. 
مدیریت مناسب تعمیر و نگهداری و روش های درست آن برای تشخیص پیش بینی هایی که از برنامه ریزان، 
به خوبی  باید  بازسازی  و  نگهداری  فعالیت های  نیاز،  صورت  در  هستند.  موردنیاز  می شود،  ساخت  و  طراحی 
زمان بندی و اجرا شوند تا اطمینان حاصل شود که حداقل سطوح قابل قبول سرویس دهی و ایمنی فراهم شده و 

)TAC، 2013 ؛Haas et al.، 2015( .عمر سرویس دهی روسازی تمدید شود

5-10-1 تعمیر و نگهداری در ارتباط با سایر بخش های مدیریت روسازی
انواع عملیات  برنامه ریزی و طرح ریزی سامانه مدیریت روسازی، در سطح شبکه، شامل تخمین   بخش 
و  سال  در  ترک  کردن  پر  کیلومتر،  میزان  نمونه:  )برای  است  تحلیل  دوره  طول  در  آن ها  میزان  و  بازسازی 
هزینه های آن ها( است و این اطالعات نیز باید به پایگاه داده سامانه مدیریت روسازی انتقال یابد. به روشنی، 

تفاوت با تخمین های اولیه با اهمیت هستند، به ویژه وقتی که عملیات بازسازی و هزینه ها قابل توجه باشند.

به طور مشابه، در فاز طراحی، تخمین هزینه های چرخه عمر درباره یک پروژه نیاز مند در نظر گرفتن عملیات 
نیاز مند  می شوند،  ثبت  نگهداری  سامانه  در  که  متغیرهایی  است.  هزینه ها  تخمین  و  ساالنه  بازسازی  و  تعمیر 
به هنگام سازی داده های طراحی و بازسازی حتی در دوره های زودتر از برنامه ریزی هستند. با توجه به این بعد، 
گردش اطالعات به سامانه مدیریت روسازی بسیار با اهمیت است. گردش اطالعات برای قسمت ساخت نیز بسیار 
حیاتی است؛ برای نمونه: نیاز به تعمیر و نگهداری زودتر از موعد یا نیاز به تعمیر بیش ازحد می تواند نشان دهنده این 

)Haas et al.، 2015( .واقعیت باشد که کمبود یا ضعف در نظارت و کنترل کیفیت ساخت وجود دارد

5-11 شاخص های عملکردی موردنیاز در ایران
 با توجه به اطالعات ارائه شده در فصل های پیشین این گزارش، پیشنهاد می شود تا شاخص های منفرد با 
برداشت وضعیت محاسبه شوند و سپس امکان محاسبه برخی شاخص های ترکیبی فراهم می شود. پیشنهاد می شود 
شاخص ناهمواری بین المللی IRI در فاصله های 50 متری در مسیر چرخ چپ و راست محاسبه و گزارش شوند. 



325فصل پنجم ارائه روش مناسب برداشت و بایسته های سامانه مدیریت روسازی معابر

عالوه بر مقادیر میانگین این شاخص در بازه های 50 متری، توصیه می شود مقادیر حداکثر این شاخص در هر مسیر 
چرخ نیز محاسبه و گزارش شوند؛ همچنین به دلیل اهمیت داده های شیارشدگی، توصیه می شود شیارشدگی هر 

مسیر چرخ در فواصل 50 متری به صورت مقادیر میانگین و بیشینه اندازه گیری و ارائه شوند.

 داده های مربوط به ترک خوردگی و خرابی های سطح نیز باید با استفاده از اندازه گیری های دستی در محل 
یا روش های خودکار پردازش تصویر اندازه گیری شده و شدت و اندازه این خرابی ها نیز گزارش شوند. در مراحل 
بعدی که سامانه مدیریت روسازی توسعه یافت، پیشنهاد می شود از دستگاه های غیرمخرب مانندFWD استفاده 

شود تا اطالعات سازه ای روسازی نیز به سامانه مدیریت روسازی اضافه شوند.

 با توجه به اینکه راه اندازی یک سامانه مدیریت روسازی بسیار پیچیده و هزینه بر است، توصیه می شود در 
مراحل اولیه اجرا، از شاخص ترکیبی سرویس دهی کنونی روسازی PSI که نیاز به داده های ورودی کمی دارد 
استفاده شود. در مراحل بعدی و با پیشرفت بیشتر این سامانه می توان با استفاده از داده های بیشتر، شاخص 

کیفیت روسازی PQI و شاخص وضعیت روسازی PCI را نیز محاسبه کرد.

5-12 چگونگی برداشت داده های روسازی در ایران
 راه اندازی کامل سامانه مدیریت روسازی نه تنها شامل راه اندازی نرم افزار است بلکه شامل تجهیزات برداشت 
داده، ثبت، ذخیره و تأمین منابع انسانی است. بسیاری از ادارات راه مجهز به تجهیزات برداشت داده بوده و برخی 
دیگر با عقد قرارداد با شرکت های برداشت داده های روسازی، پایگاه داده سامانه مدیریت روسازی را ایجاد می کنند.

 شهر تهران و همچنین شهرهای بزرگ ایران، تعداد زیادی معابر بزرگراهی و غیربزرگراهی دارند. برای 
مدیریت و نگهداری این معابر، به برداشت داده های وضعیت روسازی برای محاسبه شاخص های وضعیت امری 
حیاتی نیاز است؛ بنابراین الزم است که داده های وضعیت به صورت پیوسته سالی یک بار برداشت شده و آنالیز 
شوند. به دلیل وسعت زیاد معابر، استفاده از روش های کنونی ارزیابی روسازی مانند مراجعه حضوری ارزیابان به 
معابر و پر کردن فرم های دستی یا عکس برداری با تلفن همراه که هم اکنون در شهرداری تهران مورد استفاده 
قرار می گیرد، پاسخگوی نیازهای گسترده به داده های وضعیت روسازی نیست؛ زیرا برداشت و پردازش دقیق 
معابر با روش های غیر خودکار، نیاز مند نیروی انسانی زیاد، وقت و هزینه های بسیاری بوده و همچنین دقت 
بزرگ و  داده ای  پایگاه  از  اشاره شد، یک سامانه مدیریت روسازی موفق،  دارد. همان طور که پیش تر  پایینی 
تشکیل شده از داده های وضعیت روسازی که در سال های متوالی جمع آوری شده اند، بهره  مند است؛ ازاین رو 
از  استفاده  بنابراین،  کرد؛  نخواهد  ممکن  را  داده ها  ساالنه  برداشت  امکان  خودکار  غیر  روش های  از  استفاده 
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این قسمت، هر  ازاین رو در  )Haas et al.، 2015(؛  باال توصیه می شوند  با سرعت  تمام خودکار  سامانه های 
دو روش برداشت خودکار و غیر خودکار بررسی شده و به دلیل اهمیت و کاربردی تر بودن روش های خودکار، 

استفاده از این روش ها پیشنهاد می شود.

5-12-1 برداشت غیر خودکار داده ها
 خودروهای برداشت خودکار داده های روسازی به طور عمومی محدوده سرعت قابل قبولی برای برداشت 
دارند و در خارج از این محدوده قابلیت برداشت داده ندارند. در بسیاری از این خودروها، سرعت های کمتر از 
25 کیلومتر بر ساعت قابل قبول نبوده و در برخی مدل های جدید حداقل سرعت مجاز برداشت 15 کیلومتر بر 
ساعت است؛ همچنین استفاده از خودروهای برداشت خودکار در کوچه ها و محله های دارای بافت قدیمی و 
مناطقی که دارای ناهمواری های قابل توجه ناشی از جوی ها و دریچه ها هستند یا به دلیل وجود ترافیک نیاز به 

توقف های زیاد است، بسیار محدود می شود.

 بنابراین پیشنهاد می شود برای کوچه ها و بافت های محلی، بررسی خرابی ها با مراجعه ارزیاب به محل 
صورت گیرد. با توجه به وجود نرم افزار تلفن همراه شهرداری، برداشت داده ها در این مناطق با عکس برداری 
صورت می گیرد اما پیشنهاد می شود در صورت دسترسی نداشتن به این نرم افزار و در نظر گرفتن فرآیند دشوار 
پردازش تصاویر برداشتی، از فرم برداشت ارائه شده در جدول )5-1( استفاده شود. این فرم برگرفته از فرم های 

مورد استفاده در آمریکای شمالی است.
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جدول شماره 5-1: فرم پیشنهادی برای ارزیابی روسازی

شهر: نام مسیر: شماره مسیر: ارزیاب:

منطقه شهرداری: تعداد خط: شروع: تاریخ:

سایر: عرض خط: پایان: آب وهوا:

وسعت خرابی سطح شدت خرابی
نوع خرابی

کامل بسیار زیاد زیاد متوسط کم زیاد متوسط کم

ترک طولی

ترک خوردگی لبه

ترک عرضی

ترک پوست سوسماری

شیارشدگی

اعوجاج

قیرزدگی

چاله

سایر

توضیحات

5-12-2 برداشت خودکار داده ها
 با استفاده از دستگاه های سریع برداشت داده های وضعیت که برخی از آن ها در فصل های دوم و سوم بررسی 
شدند، داده های مختلف وضعیت روسازی مانند ناهمواری و خرابی های سطحی به صورت تمام خودکار برداشت 
می شوند. این تجهیزات برای برداشت داده های روسازی در بزرگراه ها و راه های اصلی مناسب هستند. برخی از این 
تجهیزات در اختیار شرکت تدبیر فرود راه و آزمایشگاه مکانیک خاک وزارت راه هستند؛ همچنین امکان خریداری 
 PSP-7000 انواع مشابه این ماشین آالت از خارج از کشور یا ساخت داخلی آن ها ممکن است؛ برای نمونه: خودرو
شرکت EBA TetraTech که مسئولیت برداشت داده های روسازی در بسیاری از ایالت های کانادا و آمریکا را بر 
عهده دارد )شکل 5-2( و از جدیدترین سامانه های برداشت داده های روسازی جهان است، در این گزارش بررسی 
شده و پیشنهاد می شود این تجهیزات برای شهر تهران خریداری شوند. همه تجهیزات مورد استفاده در این سامانه، 

.)EBA، 2012( بایسته  ها، محدودیت ها و قابلیت های این سامانه در این قسمت بررسی و ارائه شده است
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PSP-7000 شکل شماره 5-2: خودرو برداشت داده های روسازی

تجهیزات پیشنهادی برای برداشت داده های مورد استفاده در سامانه مدیریت روسازی شامل خودروی برداشت 
پروفیل و داده های خرابی راه PSP1 و دستگاه FWD2 برای ارزیابی مقاومت دینامیکی روسازی هستند. خودرو های 
PSP به طورمعمول چندمنظوره هستند و از زیرمجموعه های هماهنگ و پیشرفته که باهم کار می کنند، تشکیل 

شده است. طراحی تجهیزات مورد استفاده در این خودرو بر اساس سامانه بین المللی متحرک ثبت داده شرکت 
 Cybernetics است و امکان تجمیع تعدادی از سامانه های برداشت داده را فراهم می کند. شرکت Cybernetics

با  و  است  روسازی  ارزیابی  زمینه ساخت دستگاه های  در  ارائه دهنده خدمات  جزء شناخته شده ترین شرکت های 
)EBA، 2012( .بسیاری از شرکت های ارائه دهنده خدمات برداشت داده های روسازی همکاری دارد

داده های  و  کنترل سیگنال  از سامانه های  نیز  داده  برداشت  زمان  و  موقعیت  دقیق  ذخیره  و  ثبت  برای 
مکانی GPS استفاده می شود؛ همچنین همه عملیات مربوط به ذخیره سازی اطالعات، تهیه نسخه پشتیبان 
اجزای  انجام می گیرد. شکل )3-5(   LAN اترنت تحت  از یک سامانه  استفاده  با  نیز  داده  انتقال  قابلیت  و 
خودروی PSP مدل 7000 که از جدیدترین دستگاه های برداشت داده های روسازی است را نشان می دهد و 
هرکدام از این اجزا معرفی شده اند. در قسمت های بعدی این گزارش، بایسته های هرکدام از این قسمت ها 

)EBA، 2012( .تشریح شده اند

1. Pavement Surface Profiling (PSP(
2. Falling Weight Deflectometre
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شرح اجزای خودروی PSPشماره قسمت

سامانه یکپارچه کنترل، برداشت داده و سامانه های ذخیره داده ها. این بخش ها برای کنترل عملیات برداشت داده و 1
تهیه نسخه های پشتیبان داده ها استفاده شده و قابلیت کنترل و تضمین کیفیت هم زمان داده ها را نیز فراهم می کنند.

و 2 مکانی  ارجاع دهی  برای  سامانه  این  دارد.  باالیی  بسیار  دقت  که   POS1 اینرشیال  موقعیت  تعیین  سامانه 
اندازه گیری های طرح هندسی راه مورد استفاده قرار می گیرند.

3 POS برای تصحیح مختصات. این بخش ها با قسمتDGPS با دقت باال و همچنین گیرنده های GPS سامانه
به صورت هماهنگ و مشترک کار کرده تا مختصات صحیح مکانی محاسبه شوند.

پروفیل سنج طولی و عرضی اینرشیال. این بخش مسئولیت تهیه شاخص بین المللی ناهمواری IRI و اندازه گیری 4
اثر رد چرخ در عرض مسیر را بر عهده دارد.

سامانه تصویربرداری حریم راه که ژئو-رفرنس است.5
سامانه تصویربرداری دیجیتال پانوراما 360 درجه که ژئو-رفرنس است.6
سامانه LiDAR برای اسکن کناره های راه استفاده می شود و ژئو-رفرنس است.7
سامانه LiDAR برای اسکن سطح روسازی بوده و ژئو-رفرنس است.8

سامانه تهیه پروفیل سه بعدی از سطح راه است. این سامانه پروفیل های عرضی با دقت باال تهیه می کند و به صورت 9
خودکار خرابی های سطحی و بافت روسازی را تشخیص می دهد.

سامانه دقیق اندازه گیری فاصله )دقت 0/5 میلی متر(.10
کنسول مجهز اپراتور.11

شکل شماره 5-3: اجزای تشکیل دهنده خودروی برداشت داده های روسازی

1. Positioning and Orientation System )POS(
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5-12-2-1 جمع آوری، کنترل و ذخیره سازی داده ها
یکی از بخش های مهم دستگاه PSP، واحد کنترل و ذخیره داده ها است. در طول دوره های اندازه گیری و ثبت 
داده، ارزیابی داده های ذخیره شده روی سرورهای این بخش توسط کارکنان برداشت داده روسازی انجام می شود 
تا داده ها در پایان هر روز برداشت، کنترل شوند. در مرحله بعدی، داده ها هر هفت روز یک بار به دفتر مرکزی 
ارسال می شوند. این برنامه هفت روزه باعث می شود تا احتمال از بین رفتن داده ها در صورت پیدایش مشکل 
حداقل شده و امکان ارزیابی داده ها در دفتر اصلی به صورت هفتگی فراهم می شود. افراد تحویل دهنده داده ها 
و دریافت کنندگان داده باید فرم هایی را امضا کنند تا بتوان در مراحل بعدی مسئولیت تغییر یا خطا در داده ها را 

)EBA، 2012( .برخی از بایسته های سامانه ذخیره سازی اطالعات را نشان می دهد ،)بررسی کرد. جدول )5-2

جدول شماره 5-2: بایسته های واحد دریافت و ذخیره داده

بایسته هاواحد

پنج سرور با قدرت باال تحت ویندوز 7سامانه رایانه ای

10 تا 16 ترابایت حافظهبخش ذخیره سازی

1Gb CAT6شبکه

5-12-2-2 سامانه موقعیت مکانی اینرشیال
 POS LV 520RT تهیه شده و با نام Applanix سامانه تعیین موقعیت مکانی اینرشیال که توسط شرکت
معرفی می شود، داده های ژئو-رفرنس را با استفاده از سامانه تعیین موقعیت که به صورت اینرشیال کار می کند 
را تولید و امکان توجیه و تعیین موقعیت شدن خودرو را فراهم می کند. سامانه POS LV برای تعیین موقعیت 
ارتباط ضعیفی دارد، ساخته شده و حداقل خطا را در تعیین  یا  GPS دید آسمانی محدود  تحت شرایطی که 
با عملکرد باالی  لیزری به همراه دو گیرنده  از چند شتاب سنج و یک ژیروسکوپ  این سامانه  موقعیت دارد. 
Trimble BD960 GNSS تشکیل شده تا سامانه تعیین موقعیت بدون قطع اتصال با ماهواره های GPS کار 

کند. همه داده های این سامانه نیز پردازش می شوند تا باالترین دقت در تعیین موقعیت حاصل شود. مشخصات 
این بخش در جدول )5-3( نشان داده شده است. سامانه POV LV 420RT که  برای  عملکردی موردنیاز 
به طور عمومی در جدیدترین مدل خودروی PSP که مدل 7000 نام دارد، استفاده می شود، دارای مشخصات 
و دقت ارائه شده بر اساس جدول )5-4( است. در مراحلی که اتصال به ماهواره های GPS ضعیف بوده یا قطع 
است، عملکرد سامانه تا اتصال دوباره به GPS کاهش می یابد و راه حل  آن این است که مختصات تصحیح شده 
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)EBA، 2012(».جایگزین شوند

جدول شماره 5-3: مشخصات عملکردی موردنیاز برای سامانه تعیین موقعیت

بایسته هاواحد مربوطه

NAD83CSRSدیتوم تعیین موقعیت

0.625m RMS 2σ±دقت افقی

0.875m RMS 2σ±دقت عمودی

to 200 Hz 1نرخ به هنگام سازی موقعیت

PSP-7000 جدول شماره 5-4: خطاهای مجاز سامانه تعیین موقعیت در

GPS قطع اتصال با ماهوارهدر حالت اتصال به ماهواره
)یک کیلومتر حرکت یا 60 ثانیه(

Post-Processed
 Real-Time

DGPS
Post-Processed

 Real-Time
DGPS

 Y )m(و X 0/0200/3000/1200/450موقعیت

 Z )m(0/0500/5000/1000/560موقعیت

 Roll and Pitch
)°(0/0150/0150/0200/020

True Heading )°(0/0250/0500/0200/030

5-12-2-3 اندازه گیری پارامتر های طرح هندسی
 سامانه POS موقعیت دقیق شاسی خودرو، جهت حرکت و رفتار آن را با دقت زیادی تعیین می کند. این 
کار با استفاده از حسگرهای شتاب سنج و ژیروسکوپ انجام می شود و این داده ها در هر ثانیه، 200 بار به هنگام 
می شوند. داده های مربوط به مسیر و حرکت خودرو پردازش می شوند تا بتوان مقادیر قوس های افقی و قائم شامل 
موقعیت ابتدا و انتها، شعاع، پارامتر k قوس قائم، شیب و... محاسبه شوند؛ همچنین شیب عرضی و بربلندی مسیر 
نیز اندازه گیری می شوند. جدول )5-5( مقادیر دقت اندازه گیری این پارامترها توسط PSP-7000 را نشان می دهد.
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جدول شماره 5-5: دقت مجاز اندازه گیری پارامترهای طرح هندسی

میزان مجاز خطاپارامتر اندازه گیری شده

m 10± >موقعیت ابتدا و انتهای قوس

کمتر از 5 درصد شعاع واقعی قوسشعاع قوس

°1± >زاویه انحراف

)0/2 درصد( °0/1 <بربلندی )درصد(

)0/2 درصد( °0/1 <شیب عرضی

5-12-2-4 پروفیل سنج اینرشیال
لیزرهای  اثر رد چرخ در عرض راه و شاخص ناهمواری بین المللی IRI توسط تجهیزات و   پروفیل راه، 
 Cybernetics جمع آوری و محاسبه می شوند. قسمت اصلی این سامانه، پروفیل سنج شرکت PSP نصب شده روی
مدل MDR4093-L11 بوده و از یازده حسگر ارتفاعی لیزری تشکیل شده است. سامانه MDR این شرکت، 
AASHTO PP70- ،10-ASTM-E950، AASHTO M328 همه بایسته های ارائه شده در آیین نامه های

10 و بایسته های ارائه شده درباره استانداردسازی برداشت و گزارش داده ها که در استاندارد کانادا مشاهده می شود 

)TAC، 2001( را برآورده می کند. ترکیب قسمت برداشت پروفیل و اثر رد چرخ شامل یازده حسگر لیزر مادون 
قرمز است. حسگرهای لیزری قرارگرفته در مسیر چرخ ها از نوع kHz 32 است و می توانند 32 هزار نمونه در 
ثانیه از مسیر برداشت کنند. تعداد 9 حسگر لیزری دیگر از نوع kHz 16 بوده که چهارتای آن ها در خارج از 
مسیر چرخ ها و پنج حسگر لیزر دیگر بین چرخ ها قرار داشته و دو شتاب سنج دقیق نیز در راستای چرخ ها قرار 
دارند. لیزرهای قرارگرفته در بیرون چرخ ها محدوده بررسی را گسترش داده تا بتوان کل عرض خط را برداشت 
کرد. همه حسگر های لیزری خطای اندازه گیری قائم کمتر از 0/3 میلی متر و تفکیک پذیری 0/1 میلی متر است. 

.)EBA Company، 2012( نشان داده شده است )محل قرار گیری لیزر ها در شکل )5-4
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PSP شکل شماره 5-4: چگونگی  قرارگیری لیزرهای خودرو

 نرخ باالی نمونه برداری حسگر های قرار گرفته در مسیر های چرخ، امکان اندازه گیری نقاط پروفیل در هر 
0/7 میلی متر را فراهم می سازد و ابتدا داده ها به صورت اولیه در سخت افزار پردازش شده و در فواصلی به کوچکی 
20 میلی متر ذخیره می شوند. کاهش یافتن فواصل نمونه گیری و کیفیت باالی شتاب سنج ها، امکان ذخیره سازی 
دقیق ناهمواری های سطح در طول موج های 0/3 متر تا بیش از 100 متر را، مطابق با الگوریتم های محاسبه 
IRI، فراهم می کند. شاخص ناهمواری IRI بر اساس شبیه سازی مدل یک چهارم خودروی بانک جهانی در 

سرعت استانداردشده 80 کیلومتر بر ساعت مطابق با ASTM E1926 محاسبه می شود. اندازه گیری پروفیل 
عرضی برای شناسایی اثر رد چرخ )با استفاده از یازده حسگر(، مشابه با استفاده از دستگاه straight edge که 
اندازه گیری را در هر مسیر چرخ انجام می دهد، صورت می گیرد. اندازه گیری اثر رد چرخ می تواند برای مسیر  چرخ 
سمت چپ و راست با استفاده از داده های شش نقطه ای که شامل سه حسگر در نزدیکی مرکز خودرو، حسگر 
مسیر چرخ و دو حسگر خارج مسیر چرخ انجام می شود؛ اگرچه سامانه اقدام به ذخیره داده های اثر رد چرخ در 
بازه های 20 میلی متری می کند، نرم افزار پردازش اولیه پیش از ذخیره امکان گزارش در هر بازه ای را فراهم 
می کند )برای نمونه: بازه 50 متری(. نرخ اندازه گیری حسگر های kHz 32 که در مسیر چرخ ها قرار دارند، امکان 

اندازه گیری خودکار و تحلیل بافت های سطحی را فراهم می سازد.
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 سامانه اندازه گیری پروفیل راه MDR4093 شامل یک سامانه دریافت داده است که داده های خام پروفیل 
طولی، پروفیل عرضی، سرعت لحظه ای خودرو، زمان و موقعیت مکانی را ذخیره می سازد. داده های خام پروفیل 
طولی و عرضی در خودرو ذخیره و پردازش می شوند تا از عملکرد درست تجهیزات و درستی داده ها اطمینان 
حاصل شود. پس از تأیید درستی داده ها، پروفیل ها پردازش می شوند تا معیار های عملکردی مانند IRI و اثر رد 

چرخ در بازه های مختلف محاسبه شوند.

پیش از راه اندازی و استفاده از سامانه، نیاز به انجام روش های کنترل و کالیبراسیون برای ارزیابی و تشخیص 
عملکرد همه حسگرها )لیزرها و شتاب سنج ها( و همچنین سامانه های ثبت و ذخیره داده هاست. این روش های 
کنترل به سرعت اقدام به شناسایی خطاها و مقادیر خارج از محدوده مجاز در همه مقادیر اندازه گیری شده پروفیل و 
شتاب همه حسگرها می پردازند. هرگونه خطا به سرعت مشخص شده و در کنسول اپراتور ظاهر می شوند. مقادیر 
خروجی که به صورت اولیه پردازش می شوند در قالب موردنظر کارفرما به صورت الکترونیکی آماده می شوند و اغلب 
در فرمت های معمول مانند DBF، MSAccess و FoxPro یا فرمت های تجاری هستند. اطالعات دقیق تر درباره 

)EBA Company، 2012( ».ارائه شده است )بایسته های پروفیل سنج های اینرشیال در جدول )5-6
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جدول شماره 5-6: بایسته های پروفیل سنج های اینرشیال

ICC MD R4093، پروفیل سنج سرعت باالی اینرشیال نوع سامانه

ASTM E950, AASHTO M328-10, AASHTO PP70-10 استانداردها

دو حسگر در مسیر چرخ ها، فاصله جدایی 1/73 متر IRI تعداد حسگرهای

11 عدد حسگر، 2 تا در مسیر چرخ ها و 9 تا در خارج از مسیر چرخ Rut تعداد حسگرهای اثر رد چرخ

0/78 mm IRI فاصله های نمونه برداری پروفیل

19 mm فاصله های ثبت داده

32kHz لیزر IRI نوع حسگر

0/1 mm IRI قدرت تفکیک حسگر

 ± 2/5 G محدوده تغییرات شتاب سنج

0-150 Hz پهنای باند شتاب سنج

110 kph حداکثر سرعت برداشت داده

0/1 درصد خطای اندازه گیری فاصله دقت اندازه گیری فاصله

کنترل پیوسته و هم زمان با برداشت داده ها شناسایی خطاها و معایب سامانه

5-12-2-5 سامانه تصویربرداری دیجیتال حریم راه
و  خودرو  جلوی  از  تصویربرداری  و  بررسی  امکان   ،PSP خودروی  راه  حریم  از  تصویربرداری  سامانه   
تصویربرداری از کل راه، از حریم سمت چپ تا سمت راست را فراهم می کند. این سامانه تصویربرداری امکان 
فراهم  اداره ها  دفاتر  از  را  راه، خط کشی ها و عالئم  ارزیابی حاشیه  امکان  و  فراهم کرده  را  راه  ارزیابی سطح 

می کنند و استخراج داده های ژئو-رفرنس مربوط به تجهیزات راه را ممکن می سازند.

 1600x1200 با رزولوشن Point Grey Grasshopper GRAS-20S4C این سامانه از یک دوربین نوع 
از سامانه اختصاصی برداشت که قادر به  با استفاده  پیکسل )شکل 5-5( استفاده می کند. داده های تصویری 
سامانه  از  است؛ همچنین  در ساعت،  کیلومتر  تا 100  بین 80  با سرعت  متر   8 تا   4 در هر  تصاویر  برداشت 
استفاده  دارد،  را   JPEG فرمت  به  فشرده سازی  با وجود  تصاویر  کیفیت  امکان حفظ  که  تصویر  فشرده سازی 
می شود. همه تصاویر برداشت شده در ارتباط با سایر داده های برداشت شده از سطح راه هستند. می توان با توجه 
به نیاز کارفرما، نوشته هایی متناسب با هر تصویر برای شناسایی بهتر تصاویر نیز به آن ها اضافه شوند. برخی از 
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نوشته هایی که در باالی تصاویر قابل نمایش هستند شامل نام بزرگراه، شماره مقطع، جهت حرکت، مختصات، 
داده های توصیفی و ویژگی های راه هستند. جدول )5-7( بایسته ها و خصوصیات این سامانه و شکل )6-5(، 

یک نمونه تصویر خروجی این دوربین را نشان می دهد.

شکل شماره 5-5: دوربین تصویربرداری از حریم و سطح راه
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جدول شماره 5-7: بایسته های سامانه تصویربرداری حریم راه

Forward Looking Digital Right-of-Wayنوع سامانه

Point Grey Grasshopper GRAS-20S4Cدوربین

رزولوشن حسگر
 1624 x 1224pixels x 12bits )CCD 1/1.8”,
4.4um(

تا پنج فریم در ثانیهتعداد فریم در ثانیه
)IEEE-1394b )800MB/sارتباط

Global Automatic, 0.02 ms to 10sشاتر

JPEG, BMP, RAWفرمت خروجی

)Programmable )JPEG encoderکیفیت تصویر

)Programmable )100kB to 500kB typicalحجم تصویر

سر صفحه
Programmable; text attribute, graphic over-
lay

PSP شکل شماره 5-6: یک نمونه خروجی دوربین تصویربرداری
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5-12-2-6 سامانه تصویربرداری دیجیتال پانوراما
 سامانه تصویربرداری پانوراما، امکان تصویربرداری 360 درجه مسیر و حریم راه را فراهم می کند )شکل 
5-7( و با استفاده از این سامانه می توان ارزیابی مناسبی از وضعیت راه ها در دفتر انجام داد. این تصاویر اطالعات 
زیادی مانند جهت حرکت، تابلوها، ارزیابی سطح پل، دیوارهای حائل و سایر عوارض را فراهم می کنند. این 
سامانه تصویربرداری، از یک دوربین سه بعدی که از شش دوربین 20 مگاپیکسلی ساخته شده است و یک تصویر 
در هر 10 متر فاصله در سرعت 100 کیلومتر بر ساعت گرفته می شود. با انجام فشرده سازی، حجم تصاویر بین 
500 کیلوبایت تا 8 مگابایت است. این تصاویر نیز به داده های دیگر برداشت شده از راه متصل می شوند. یک 
نمونه از تصاویر پانورامای تهیه شده توسط این دستگاه در شکل )5-8( نشان داده شده است و خصوصیات و 

بایسته های این سامانه نیز در جدول )5-8( ارائه شده اند.

شکل شماره 5-7: سامانه تصویربرداری پانوراما
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جدول شماره 5-8: بایسته های سامانه تصویربرداری پانوراما

Panoramic °360نوع سامانه

Point Grey Grasshopper LD3-20S4C-33Rدوربین

رزولوشن حسگر
 5400 x 2700 pixels; 6 x 1624 x 1224pixels x 12bits )CCD 1/1.8”,
4.4um(

تا سه فریم در ثانیهتعداد فریم در ثانیه

)IEEE-1394b )800MB/sارتباط

Global Automatic, 0.01 ms to 4.2sشاتر

Operating: 0° to 45°C; Storage: -30° to 60°Cدما

JPEG, BMP, RAWفرمت خروجی

JPEG encoderکیفیت تصویر

kB to 1500 kB typical 500حجم تصویر

شکل شماره 5-8: یک نمونه تصویر پانوراما که توسط خودروی PSP تهیه شده است.
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LiDAR 5-12-2-7 سامانه
 خودروی PSP مجهز به دو حسگر LiDAR است و هر دو حسگر متصل به سامانه موقعیت مکانی بوده 
و با کمک از سایر داده ها و سامانه های خودرو، ابرنقطه هایی سه بعدی تولید می کنند که اطالعات دقیق مکانی 
 LiDAR از همه عوارضی که در مسیر مشاهده می شوند، فراهم می کند. در این خودرو، داده های از نقاطی 
 SICK LMS211 روسازی توسط حسگر LiDAR و داده های Riegl Q120i حاشیه و حریم راه توسط حسگر

برداشت می شوند.

 سامانه LiDAR خودرو برداشت، قابلیت شناسایی و برداشت عوارض مسیر راه، شیب های عرضی و هندسه 
آبروها و نهرها را به طور کامل اقتصادی فراهم می کند و مدل های سه بعدی کاملی از مسیر طی شده ایجاد 
می کند و با استفاده از این داده ها می توان موانع موجود و محدوده دید قوس های افقی و قائم را کنترل کرده و 

خصوصیات سطح روسازی را شناخت.

را  راه  داده های حریم  برداشت  برای   PSP باالی خودروی  در  LiDAR نصب شده  شکل )5-9(، سامانه 
نشان می دهد. این سامانه امکان برداشت پیوسته و دقیق تر از ارتفاعی زمین و عوارض موجود را فراهم می کند. 
استفاده از حسگرهای پیشرفته Riegl Q120i امکان شناسایی کابل هایی )با قطر بیش از 6 میلی متر( که در 
محدوده 45 متری خودرو هستند را نیز فراهم می سازد. تراز ارتفاعی برداشت شده برای محاسبه عمق آبروها، 
شیب های ترانشه ها، محدوده گاردریل ها، تعیین موقعیت راه های دسترسی، فضاهای آزاد و محدوده های مجاز 
کناری و باالی خودرو، موقعیت تابلوها و... استفاده می شود. شکل )5-10( یک نمونه خروجی این دستگاه را 

)EBA Company، 2012( .نشان می دهد

 دومین حسگر LiDAR، برای برداشت سطح روسازی )شکل 5-11( روی خودروی برداشت نصب می شود. 
این سامانه، دید میدانی در حدود 15 متر )محدوده شانه تا شانه مسیر دو خطه( را داشته و 13800 نقطه در 
داده  پایگاه  تولید  به  قادر  استفاده،  مورد   SICK LMS211 برداشت می کند. حسگر  روسازی  از عرض  ثانیه 
مناسب برای برداشت و شناسایی لبه روسازی، محاسبه عرض خط و شانه، بررسی وضعیت خط کشی و تولید 
ارتفاعی سطح روسازی را می توان  بازتاب نور رنگ ها استفاده می شوند. داده های  ارزیابی میزان  شاخص های 
برای ارزیابی وضعیت عینی و ایجاد شاخص های ارزیابی استفاده کرد. شکل )5-12(، چگونگی برداشت عوارض 
موجود در عرض خط را نشان می دهد و جدول )5-9( نیز ویژگی ها و بایسته های سامانه LiDAR را نشان 

می دهد.
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شکل شماره 5-9: سامانه LiDAR برداشت حریم راه

شکل شماره 5-10: یک نمونه خروجی سامانه LiDAR برداشت عوارض جانبی خودرو
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شکل شماره 5-11: سامانه LiDAR برای برداشت سطح روسازی

LiDAR شکل شماره 5-12: چگونگی برداشت داده های عرضی راه توسط سامانه
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LiDAR جدول شماره 5-9: بایسته ها و خصوصیات سامانه

سامانه برداشت سطح روسازیسامانه برداشت محدوده راهکاربرد

Line ScanLine Scanنوع سامانه

Riegl Q120i sensorSICK LMS 211 sensorنوع حسگر

Scans per second75 scans per second 100نرخ برداشت

mm±35 mm 20±محدوده دقت

m at 10% target reflectivity80 m at 10% target reflectivity 150بیشترین برد

m at 90 kph0.35 m at 90 kph 0.35نرخ مؤثر اسکن

°90 - 0°80 - 0زاویه دستگاه

5-12-2-8 سامانه برداشت خرابی های سطح راه
 دستگاه PSP به صورت خودکار با استفاده از سامانه اندازه گیری سه بعدی ترک1LCMS، اقدام به برداشت 
خرابی های سطح روسازی می کند. سامانه LCMS، از دو دوربین سرعت باال و همچنین لیزرهای خطی برای 
برداشت تصاویر دوبعدی و پروفیل های سه بعدی سطح راه استفاده می کند )شکل 5-13(. برعکس سامانه های 
دوبعدی تصویربرداری، LCMS گستره دید به عرض 4 متر از راه با رزولوشن 1 میلی متر و حداقل رزولوشن 

طولی 5 میلی متر دارد؛ همچنین رزولوشن برداشت عمق این سامانه برابر 0/5 میلی متر است.

 این سامانه اقدام به برداشت هم زمان ارتفاع و شدت رنگ در هر اسکن عرضی می کند. داده های شدت، 
به صورت  ارتفاعی  داده های  و  مانند خط کشی و عرض خط محاسبه شوند  تا عوارض مختلفی  پردازش شده 
خودکار برای ارزیابی میزان خرابی ها و شکستگی های سطح استفاده می شود. نرم افزار Pavemetrics برای آنالیز 
و تحلیل خودکار داده ها، محاسبه معیارهای شدت ترک خوردگی و درنهایت، گزارش وضعیت استفاده می شود؛ 
همچنین بانک داده موجود در نرم افزار، امکان طبقه بندی نوع ترک )طولی، عرضی و...( و شدت ترک خوردگی 
)کم، متوسط و زیاد( را فراهم می کند. عالوه بر نوع خرابی ها، نرم افزار پردازش خرابی می تواند وصله شدگی ها، 

چاله ها و جدول ها را نیز تحلیل کند )شکل 14-5(.

1. Pavemetrics 3D Laser Crack Measurement System
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LCMS شکل شماره 5-13: سامانه برداشت خرابی

Pavemetrics شکل شماره 5-14: آنالیز خرابی های روسازی در نرم افزار

 سامانه LCMS، تعداد 4160 نقطه ارتفاعی از عرض راه را اندازه گیری می کند. پروفیل عرضی حاصل از 
این اندازه گیری ها )هر 55 میلی متر یک اندازه گیری( را می توان برای ایجاد یک پروفیل ارتفاعی مناسب برای 
ارزیابی شکل های ساده یا پیچیده اثر رد چرخ استفاده کرد. جدول )5-10( خصوصیات و ویژگی های سامانه 

LCMS را نشان می دهد.
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LCMS جدول شماره 5-10: بایسته ها و خصوصیات سامانه

Hz 5600نرخ نمونه برداری

mm 250عمق قابل برداشت

)2080 per sensor( points 4160رزولوشن عرضی )تعداد نقاط(

mm 1±رزولوشن عرضی )9 میلی متر(

)m )at recommended height 4عرض قابل برداشت

mm 0.5±دقت عمق

to 100 kph 0سرعت خودرو

IEC 3B, FDA IIIbنوع لیزر

nm 808طول موج

to 45° C 0دمای عملکردی

5-13 به کارگیری داده های برداشت شده
 پس از برداشت داده های مختلف مربوط به راه ها و زیرساخت ها، نیاز به ثبت و نگهداری داده ها در یک 
پایگاه داده توان مند است؛ همچنین اطالعات موجود در پایگاه داده با استفاده از نرم افزاری توان مند باید برای 

اولویت بندی طرح ها و اولویت های بازسازی استفاده شوند.

نیاز به طبقه بندی و قسمت بندی شبکه راه ها و   در کنار یک نرم افزار مناسب برای ذخیره سازی داده ها، 
ثبت داده های مربوط به هر بخش در پایگاه داده وجود دارد؛ بنابراین، یکی از گام های مهم در راه اندازی سامانه 
مدیریت روسازی، تعریف شبکه، شاخه ها و قطعه های مختلف شبکه راه هاست. با توجه به وجود سامانه اطالعات 
جغرافیایی در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، طبقه بندی داده ها با استفاده از قطعه های تعریف شده 

در این سامانه باید انجام گیرد. چهار روش کلی برای نامگذاری قطعه های روسازی به شرح زیر وجود دارند:

کیلومتر نمای راه •

گره-کمان •

قطعه-شاخه •

سامانه مختصات جغرافیایی •

 در حال حاضر در ایران، استفاده از کیلومترنمای راه به عنوان یکی از روش های مرسوم استفاده می شود اما با 
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رشد و توسعه سامانه های اطالعات جغرافیایی، داده های مختصات قطعه های شبکه نیز در اختیار هستند. ترکیب 
این دو روش می تواند مزایای بسیاری زیادی برای یافتن داده های موجود در پایگاه داده و یا ثبت داده های جدید 
داشته باشند. عالوه بر داده های مکانی و وضعیت، داده های زمانی پایگاه داده نیز اهمیت بسیاری دارند؛ بنابراین 

ثبت زمان ساخت، برداشت داده ها یا زمان عملیات بازسازی در پایگاه داده باید در نظر گرفته شود.

 انتخاب نرم افزار مناسب برای سامانه مدیریت روسازی نیز از گام های تأثیرگذار و دشوار و نیاز مند به جست وجوی 
نرم افزارهای موجود، گفتگو با شرکت های ارائه دهنده و همچنین مشورت با اداره هایی که از این سامانه ها استفاده 
می کنند، است. نرم افزار مناسب برای راه اندازی این سامانه باید از نظر ظرفیت، سرعت، امنیت، راحتی محیط کار، کارایی 
و انعطاف پذیری، پاسخگوی نیازهای شهرداری ها باشد. در کوتاه مدت، یکی از نرم افزارهای موجود مدیریت روسازی 
مانند نرم افزار بانک جهانی HDM-4 به همراه سامانه اطالعات جغرافیایی را می توان برای راه اندازی اولیه سامانه 
مدیریت روسازی استفاده کرد. نرم افزار های dTIMS و MicroPaver نیز که در فصل دوم گزارش بررسی شدند، 
می توانند انتخاب های مناسبی برای راه ا ندازی سامانه مدیریت روسازی باشند. در افق کوتاه مدت، نرم افزارها به طور عمده 
در قالب برنامه ریزی برای پاسخ گرفتن از بانک اطالعاتی و استخراج آمار کلی، ساالنه یا در مقاطع خاص زمانی است. 
در مراحل بعدی می توان نرم افزار مناسبی را با همکاری شرکت های ایرانی فعال در زمینه نرم افزار تهیه کرد تا نرم افزاری 
بومی و متناسب با نیازهای شهرداری تهران و سایر شهرهای ایران تهیه شود. نرم افزارهای رایج سامانه مدیریت 
روسازی مانند HDM-4, MicroPaver و dTIMS، نرم افزارهای بسیار موفقی هستند اما در بلندمدت به دلیل اینکه 
برای شرایط ایران طراحی نشده اند و اهداف، اولویت ها و شرایط محیط ایران را در نظر نمی گیرند، نمی توانند بهینه ترین 

کارکرد را داشته باشند؛ بنابراین باید برای شرایط بومی کالیبره شده و در درازمدت از نرم افزارهای بومی استفاده کرد.

باید به صورتی مشخص  نیز  به اهمیت داده های مدیریت روسازی، سطوح دسترسی به داده ها  با توجه   
در نظر گرفته شوند. این سطوح بر اساس نیازهای شهرداری ها باید تعریف شوند و نرم افزار مورد استفاده نیز 
باید قابلیت تعریف این سطوح را داشته باشد. این سطح دسترسی با در نظر گرفتن نیازهای استفاده کنندگان و 
وظایف شغلی آن ها باید تعریف شوند؛ همچنین چگونگی نمایش داده ها و گزارش گیری از اطالعات نیز باید 
بر اساس سطوح دسترسی تعریف شوند. با توجه به تفاوت در نیازها و وظایف، می توان سطوح گوناگونی برای 
با بازنگری  اپراتور های ساده و شرکت های مشاور تحت قرارداد در نظر گرفت.  بخش مدیریت، کارشناسان، 
نرم افزارهای موجود و پیشنهاد های آشتو، توصیه می شود مدیران به طور عمومی دسترسی به مشاهده گزارش ها، 
کارشناسان دسترسی کامل به داده ها برای انجام آنالیز ها و بخش پشتیبانی دسترسی برای تهیه کردن داده های 

پشتیبان داشته باشند.
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 همان طور که پیش تر اشاره شد، سامانه مدیریت روسازی با گذشت سال ها و گسترش داده های آن، کارکرد 
و تأثیرات مثبت بیشتری خواهد داشت. با در نظر گرفتن این واقعیت که استفاده از پایگاه های داده حجیم در 
ایران پیشینه طوالنی ندارد، تهیه و تدوین پایگاه داده مناسب برای ذخیره داده های جمع آوری شده امری حیاتی 
با توجه به اهمیت داده های وضعیت روسازی، توصیه می شود که این داده ها هر سال یک بار برداشت  است. 
شوند. ازآنجاکه شهرداری تهران از 22 منطقه جدا از هم تشکیل شده است، توصیه می شود پایگاه داده به صورت 
مرکزی ذخیره شده و دسترسی به این داده ها از مناطق برقرار شود. همه مناطق نیز موظف هستند داده های 
خود را به این پایگاه داده منتقل کرده و به هنگام کنند. برای مدیریت و دسترسی سریع تر به داده ها، طبقه بندی 

و تفکیک داده ها نیز بسیار با اهمیت است.

 مشخصه های سخت افزاری پایگاه داده، بر اساس حجم عملیاتی پیش بینی شده، اندازه و ساختار سازمان 
و تعداد کاربران تعیین می شود. انتخاب سخت افزار نیز باید متناسب با سرعت خدمت رسانی آن در نظر گرفته 
شود؛ البته با توجه به پیشرفت های سریع در زمینه رایانه ها در سال های اخیر و همچنین راحتی دسترسی در تهیه 

انواع سخت افزارهای پیشرفته و جدید مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

5-14 منافع و هزینه های راه اندازی سامانه مدیریت روسازی در ایران
 یکی از مهم ترین اطالعاتی که برای تصمیم گیری درباره راه اندازی یک سامانه مدیریت روسازی موردنیاز 
است، نسبت منافع به هزینه هاست. نمونه های مختلفی در زمینه تجربه کشورهای دیگر و منافع حاصل از سامانه 
مدیریت روسازی در فصل چهارم ارائه شد. با توجه به اینکه سامانه مدیریت روسازی به صورت جامع و بلندمدت 
از منافع راه اندازی نسبت به هزینه های  ایران راه اندازی نشده است، نمی توان تخمینی  )یک دوره پنج ساله( در 
آن محاسبه کرد اما تجربه های کسب شده در کشورهای دیگر نشان دهنده منافع گسترده استفاده این سامانه و 
صرفه جویی قابل توجه در هزینه های راه اندازی بوده است؛ همچنین نسبت منافع به هزینه ها با رشد و قدیمی تر شدن 
سامانه مدیریت روسازی به دلیل دسترسی به داده های جامع تر افزایش می یابد. با بررسی وضعیت فعلی مدیریت 
روسازی در ایران مشاهده شد که به طور عمومی داده های وضعیت روسازی در نقاط مختلف کشور یک بار برداشت 
شده اند و در سال های بعد این داده ها برداشت نشده اند؛ بنابراین امکان ارزیابی منافع استفاده از این سامانه در ایران 
وجود ندارد. با نامه نگاری با برخی از شرکت های ایرانی که خدمات برداشت داده های روسازی را انجام می دهند، 

هزینه های برداشت داده های روسازی از دو شرکت دریافت و در جدول )5-11( ارائه شد.
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جدول شماره 5-11: هزینه برداشت و پردازش داده های روسازی در ایران

شرکت 1واحدشرح عملیاتردیف
بهای واحد )ریال(

شرکت 2
بهای واحد )ریال(

1
مقدماتی  برداشت  و  شناسنامه ای  اطالعات  جمع آوری 
برنامه ریزی  محورها،  مارک گذاری  بنچ  و  ارتباطی  محورهای 

برداشت میدانی
450,000280,000کیلومتر عبور

2
تعیین پروفیل طولی پیوسته از ضخامت الیه ها ي روسازي و 
مخرب  غیر  تجهیزات  توسط  زیراساس(  و  )اساس  زیرسازی 

GPR تا عمق 100 سانتی متری از سطح راه

کیلومتر. خط 
1,795,000950,000عبور

و 3 اساس  الیه های  )ضعف(  گسستگی  دچار  مناطق  تعیین 
GPR زیراساس با دستگاه غیرمخرب

کیلومتر. خط 
350,000190,000عبور

4
تعیین درصد رطوبت الیه های روسازی با استفاده از تجهیزات 
غیر مخرب مجهز به رادار )GPR( و تعیین محل های خرابی 

ناشی از رطوبت الیه های زیرین

کیلومتر. خط 
1,077,000680,000عبور

مخرب 5 غیر  دستگاه  از  استفاده  با  سازه ای  وضعیت  ارزیابی 
HWD

نقطه 
950,000510,000بارگذاری

6

الف- عکس برداری پیوسته از سطح راه در فواصل 1/5 متري 
و نمایش وضعیت روسازی توسط سامانه تصویربرداري مبتني 

بر کیلومتراژ و سامانه مختصات جغرافیایي )GIS(؛
راه  روسازی  سطح  خرابی های  ابعاد  خودکار  تعیین  ب- 
پوست سوسماری،  بلوکی،  عرضی،  و  طولی  ترک های  )انواع 
ابعاد(؛  و  شدت  نوع،  تشخیص  با  و...   وصله کاری ها 
 100 قطعات  در   PCI روسازی  وضعیت  تعیین شاخص  ج- 

متری به صورت پیوسته در کل راه.

کیلومتر. خط 
2,830,0001,640,000عبور

7
برداشت پروفیل طولی و عرضی ناهمواری به کمک دستگاه 
RN، IRI، Rut-  ناهمواری سنج لیزری و ارائه شاخص های

MPD و ting

کیلومتر. خط 
1,250,000730,000عبور

170,000120,000نقطهتعیین عدد زبری روسازی به وسیله دستگاه پاندول انگلیسی8

860,000540,000نقطهتعیین انرژی شکست نمونه های گرفته شده آسفالتی9
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شرکت 1واحدشرح عملیاتردیف
بهای واحد )ریال(

شرکت 2
بهای واحد )ریال(

10

عملیات ستادي جهت قطعه بندی اولیه و نهایی، گزینه گذاری 
)گزینه تعمیرات پیشگیرانه(، برآوردهای ریالی و اولویت بندی 
معابر در سطح شبکه براساس شاخص هاي روسازي برداشت 

شده و اطالعات شناسنامه ای

کیلومتر. خط 
1,500,000620,000عبور

ارائه پالن خرابی برای انجام عملیات درزگیری و لکه گیری، 11
مطالعات تعیین ضخامت روکش و نوع آسفالت مصرفی

کیلومتر. خط 
1,860,0001,120,000عبور

12
و  قنوها  جدول ها،  از  پیوسته  عکس برداری  و  فیلم برداری 
سایر تأسیسات قابل دید زهکشی با قابلیت تعیین نوع و ابعاد 

جدول ها
648,000450,000کیلومتر عبور

13

انجام عملیات ستادي برای تعیین و تحلیل داده هاي جدول ها، 
قنوها و سایر تأسیسات قابل دید زهکشی و بررسي عملکرد 
ارائه راهکارهاي اصالحي  و ظرفیت آن ها و در صورت لزوم 

و طرح بهسازي

868,000730,000کیلومتر عبور

فیلم برداری 360 درجه )پاناروما( از طول مسیر و حریم بزرگراه 14
1,245,000990,000کیلومتر عبوربرای تهیه بانک اطالعات مبلمان شهری

15Asset Manage- سرمایه  مدیریت  خدمات  شرح  )ارائه 
ment( و توزیع بهینه منابع مالی کارفرما

کیلومتر. خط 
750,000420,000عبور

بارگذاري اطالعات حاصل از ردیف های 1 تا 11 روي سامانه 16
GIS

-250,000,000160,000,000

بررسی و ارائه فرآیند نگهداری و مدیریت اطالعات در سازمان 17
250,000,000160,000,000-کارفرما

مدیریت 18 و  ارزیابی   WEB GIS سامانه  راه اندازی  و  تهیه 
500,000,000380,000,000-نگهداری روسازی

5-15 منابع فصل پنجم
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