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نوع  مانند ی. عواملاست یچرخه عمر روساز یها نهیهز لیمهم در تحل یاز پارامترها یکی ه،ینقل لیمصرف سوخت وسا -چکیده

 ،پژوهش نی. هدف از ااست رگذاریتاث یچرخه عمر روساز یها نهیو... بر مصرف سوخت و هز یروساز یسطح تیوضع ه،ینقل لهیوس

مصرف سوخت  یها نهیده سال، بر مصرف سوخت و هز لیدر دوره تحل یروساز یسازو به یدار مختلف نگه یکردهایرو ریتاث یبررس

های مصرف سوخت وسایل  تاثیر رویکردهای مرمت و بهسازی بر هزینه منظور نه ای. باست HDM-4افزار  با استفاده از نرم هینقل لیوسا

ی دار مرمت و نگه یکردهایاز رو یکهر  پژوهش نی. در اشد یابیارز ،استان خوزستان ی شریانیها از راه لومتریک 3311در  نقلیه

 ،یاساس یدار نگه کردیقرار گرفتند. در رو یابیو ارز لیلدر دوره طرح، مورد تح ،یدار نگه کردیبه صورت جداگانه به عنوان رو ،روسازی

محدوده خوب قرار  در HDM-4 یبند برسد که مطابق ردهمتر بر کیلومتر  5/3 به IRIمقدار  ،یبهساز اتیعمل یپس از اجرا شدفرض 

مشاهده  هینقل لیدر کاهش مصرف سوخت وسا یریی، تغگیری( )درزگیری و لکهروزمره یدار با در نظر گرفتن نگه ج،یدارد. با توجه به نتا

که با  دهد ینشان م پژوهش نیا جی. نتاکم شد یدر دوره طرح روساز هینقل لیمصرف سوخت وسا ،یاساس یدار با اعمال نگه ینشد. ول

  .آید به دست می هینقل لیدر مصرف سوخت وسا یادیز ییجو در زمان مناسب، صرفه یاساس یدار نگه یاجرا

 .HDM-4 ،یروساز یمرمت و بهساز ،یروساز یسطح تیمصرف سوخت، وضع -کلیدیواژگان

 

مقدمه-1
 یاتیعمل یها نهیراه و هز یدار ساخت و نگه نهیهز یابیارز

 یراه، ضرور یروساز تیری( در مدVOC)3هینقل لیوسا

 یها نهیشامل هز هینقل لیوسا یاتیعمل یها نهی. هزاست

                                                             
1 Vehicle Operating Costs 

 نهیموتور، هز ، تصادفات، مصرف روغن2مصرف سوخت

-هب بیشترکه  است. .. و هینقل لیو استهالک وسا یدار نگه

. مصرف سوخت شود یکاربران راه پرداخت م ی وسیله

                                                             
2 Fuel consumption costs 

 پژوهشی –مجله علمی 

 عمران مدرس

 1939شماره پانزدهم، زمستان 

 

 پژوهشی –مجله علمی 

 عمران مدرس

 1939دوره چهاردهم، شماره چهار، زمستان 
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منصور فخری و ابراهیم شورمیج    ... بررسی فنی و اقتصادی رويکردهای مرمت و بهسازی روسازی    
 

 

 1چرخه عمر یها نهیبخش از هز نیتر مهم ه،ینقل لیوسا

درصد از کل  01تا  21 نیو به طور معمول ب است یروساز

 .]3[دهد یم لیرا تشک هینقل لیوسا یاتیعمل یها نهیهز

کاهش مصرف سوخت  برای ییاستفاده از راهکارها نیبنابرا

چرخه عمر  یها نهیدر کاهش هز ینقش مهم ،هینقل لیوسا

کاهش مصرف سوخت  برایراهکار  کی دارد. یروساز

با استفاده از  0یروساز یسطح تیبهبود وضع ه،ینقل لیوسا

، مقاومت 5ی. ناهمواراست یمرمت و بهساز یها نهیگز

از جمله  یموجود در سطح روساز یها یابو خر 6یلغزندگ

. استفاده ی استروساز یسطح تیمربوط به وضع یها مولفه

در زمان مناسب، عالوه  یروساز یدار نگه یکردهایاز رو

 یها نهیباعث کاهش هز ،یروساز یظاهر تیبر بهبود وضع

 نی. به همدنشو یم هینقل لیو مصرف سوخت وسا یاتیعمل

 لیتحل یبرا HDM-47افزار  از نرم پژوهش نیمنظور در ا

 هینقل لیوسا مصرف سوخت یها نهیمصرف سوخت و هز

سال  31استان خوزستان در دوره طرح  یها در شبکه راه

از  یکی HDM-4افزار  استفاده شده است. نرم یروساز

 یابیو ارز یدار نگه ت،یریمد نهیدر زم یکاربرد یافزارها نرم

 8یجهان بانک ی وسیلهبه که  باشد یم یروساز تیوضع

 است. افتهیتوسعه 
 

قیتحقنهیشیپ-2
 3کایآمر یها طبق گزارش انجمن اداره بزرگراه

(AASHTOراه ،) انهیسال ف،یضع یروساز تیها با وضع 

حمل و  یها نهیبه هز یاضاف  نهیدالر هز میلیارد 8/16حدود 

 نیب 31متقابل آثار لیبه دل ها نهیهز نی. اکنند ینقل وارد م

. از جمله مطالعات ]2[استراه  یو روساز هینقل لیوسا

                                                             
3 Life cycle costs 
4 Pavement surface condition 
5 Roughness 
6 Skid resistance 
7 Highway Development and Management 
8 World bank 
9 American Association of State Highway Officials 
10 Interaction 

بر  یروساز یسطح تیوضع ریتاث نهیانجام شده در زم

 یمل تویاست که در انست هایی شیمصرف سوخت، آزما

 تیوضع ریتاث نهیدر زم 33سوئد کیراه و تراف قاتیتحق

انجام شده  هینقل لیبر مصرف سوخت وسا یروساز یسطح

در سال  ASTM STP 1031در  یبررس نیا جیاست و نتا

 یسوار یاز خودرو شیآزما نیاست. در ا دهمنتشر ش 3331

بر  لومتریک 11و  61، 51ثابت  یها با سرعت یمخصوص

 یبا ناهموار یروساز یرو شیآزما 21از  شیساعت، ب

ارتباط  دهد ینشان م یبررس نیا جیمختلف انجام شد. نتا

وجود  یروساز یمصرف سوخت و ناهموار نیب یروشن

% مصرف 32است تا  کنناهموار مم یها یدارد و روساز

هموار  یها یرا نسبت به روساز هینقل لیسوخت وسا

 انجام شده، شیدر محدوده آزما نیدهند. همچن شیافزا

تا  یممکن است حت هینقل لیمصرف سوخت وسا مقدار

. در ]1[باشد یروساز یسطح یها یژگیو ری% تحت تاث32

 یور هایی شیمصرف سوخت، آزما نهیهلند در زم

 Volvoیمختلف با استفاده از خودرو سوار یها یروساز

V70   بر  لومتریک 31به همراه دو مسافر با سرعت ثابت

 یبررس نیا جیساعت در مقطع مورد مطالعه، انجام شد. نتا

راه به خصوص  یروساز یسطح تیوضع دهد، ینشان م

ساخت و  تیفی)مثل کیروساز یعوامل موثر بر ناهموار

را بر مصرف سوخت دارند و  ریتاث نیشتریبراه(  یدار نگه

 طیدر مصرف سوخت در شرا راتییتغ رود یانتظار م

. در ]0[% باشد31تا  یروساز یمختلف از نظر ناهموار

قبل و بعد از  نیسنگ هینقل لیوسا یاتیعمل یها نهیهز کایآمر

به  یها ه. دادشد یبررس یروساز یبهساز اتیانجام عمل

بعد از انجام  32IRI% کاهش را در متوسط 31دست آمده، تا 

باعث  IRIکاهش  نیهمچن ،دهند ینشان م یبهساز اتیعمل

شد.  نیسنگ هینقل لیمصرف سوخت وسا مقدارکاهش 

 یمصرف سوخت خودروها آل دهیا طیدر شرا ج،یمطابق نتا

                                                             
11 Swedish Road and Traffic Research Institute 
12 International Roughness Index 
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کمتر  لومتر،یهر ک ی% به ازا5/0هموار  یدر روساز نیسنگ

 یروساز یبهساز یناهموار قبل از اجرا یاز روساز

 .]5[است
 

HDM-4افزارنرم-3
 یورود یها داده یسر کیبه  ل،یافزار به منظور تحل نرم نیا

شامل  یبه چهار قسمت اصل یورود یها داده ؛دارد ازین

مرمت و  ی، استانداردها30، ناوگان حمل و نقل31ها راه  شبکه

 یارهایمع فی)تعرHDM-4 36یکربندیو پ 35یبهساز

( رافزا موجود در نرم یرهایهر کدام از متغ یاستاندارد برا

مربوط به  پژوهش نیدر ا یورود یها . دادهشود یم میتقس

 . استاستان خوزستان شریانی  یها شبکه راه
 

شبکهراه-3-1

 HDM-4افزار  در نرم لیتحل یاساس یها از واحدها شبکه راه

و هر شاخه  31شاخه نیو شامل چند شوند یمحسوب م

و  یروساز طیاز راه به لحاظ شرا 38یشامل قطعات همگن

مربوط به  یها برداشت داده ،یبررس نی. در ااست کیتراف

شرکت مادر  ی به وسیلهاستان خوزستان  یها شبکه راه

. پس از شدخاک انجام  کیو مکان یفن شگاهیآزما یتخصص

و از لحاظ نوع راه و  یشاخه اصل 6ها به  شبکه راه ،یبررس

. به هرکدام از شد میقطعه همگن تقس 03به  ک،یتراف

مخفف  KZاختصاص داده شد) یکد اختصار کیها  شاخه

مشخصات مربوط به  3 .(. جدولاستاستان خوزستان 

تعداد قطعات همگن و طول هر شاخه را نشان  ها، خهشا

 .دهد یم
 

استان خوزستان یها بکه راهشمشخصات ( 3جدول)  

 نام شاخه کد شاخه
تعداد قطعات 

 همگن
 طول شاخه

                                                             
13 Road networks 
14 Vehicle fleets 
15 Work standards 
16 Configuration 
17 Branch 
18 Sections 

 نام شاخه کد شاخه
تعداد قطعات 

 همگن
 طول شاخه

KZ01 8/125 31 پل زال -اهواز 

KZ02 3/333 0 آبادان -اهواز 

KZ03 8/211 30 بهبهان -اهواز 

KZ04 3/16 5 سوسنگرد -اهواز 

KZ05 8/322 1 شلمچه -اهواز 

KZ06 
 -سه راهی هفتگل

 دهدز
5 3/311 

 

ناوگانحملونقل-3-2

 هینقل لیناوگان حمل و نقل شامل مشخصات وسا یها داده

ناوگان حمل و نقل و  بی. ترکاستموجود در شبکه راه 

 کیبر اساس آمار تراف ه،ینقل لیتردد هر کدام از وسا زانیم

که  است استان خوزستان یها راه 3181آبان ماه سال  زهیمکان

. گرفته شد یا و حمل و نقل جاده یاز سازمان راهدار

اطالعات مربوط به ناوگان حمل و نقل و  2 جدول

پژوهش  نی. در ااست هینقل لیمشخصات هر دسته از وسا

و  نیی( تع2123تا سال  2132)از سال  سال 31دوره طرح 

سال از شروع  31دوره طرح  یبرا زین کیمحاسبات تراف

. شدها انجام  داده با استفاده از 2132سال  یعنیدوره طرح 

نامه  نییاز آ یتن 2/8اطالعات مربوط به محور استاندارد 

( اخذ 210شماره  هی)نشر رانیا یها راه یآسفالت یروساز

و ساعات کارکرد  لومتریشده است. محاسبات مربوط به ک

و حمل و  یسازمان راهدار یبر اساس سالنامه آمار انهیسال

در هر دسته  نکهیتوجه به ا با .است 3183سال  یا نقل جاده

و در نظر  استموجود  یادیز یخودروها ه،ینقل لیاز وسا

 یکار دشوار HDM-4افزار  گرفتن انواع خودروها در نرم

 کی هینقل لیمنظور در هر دسته از وسا نیاست به هم

آن دسته انتخاب و مشخصات آن  ندهیخودرو به عنوان نما

 .شد افزار وارد  نرم در
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 مشخصات ناوگان حمل و نقل( 2جدول )

 خودروی انتخابی نوع وسیله نقلیه
تعداد 

 محور
 تعداد چرخ

 وزن ناخالص

 )تن(

محور استاندارد 

تنی 2/8  

کیلومتر 

 سالیانه

ساعات کارکرد 

 سالیانه

خودروی 

 شخصی
Pride saba 2 0 3 11116/1  21111 286 

Mazda B2000i 2 0 5/2 وانت  11138/1  21111 286 

بوس مینی  Iveco PY-6700 2 6 5/6  1168/1  31111 202 

Volvo B12 2 6 3 1380/1 اتوبوس  381111 2513 

Renault Midlum 4*2 2 6 3/5 کامیونت  1168/1  201111 1028 

محور 2کامیون   Volvo FM11(4*2) 2 6 5/33  03/6  201111 1028 

محور 1کامیون   Volvo FH12(6*4) 1 31 26 03/1  201111 1028 

محور 5کامیون   Volvo 

FH12(6*4)+Trailer 
5 38 01 81/1  201111 1028 

 

یدارمرمتونگهیکردهایرو-3-3

، HDM-4افزار  نرم به یورود یها از داده یبخش مهم

این  . دراست یروساز یدار مرمت و نگه یها نهیگز

 تیمتشکل از چند فعال یدار ، هر استاندارد نگهافزار نرم

 یزمان اجرا نییتع ی)برااخلهمد اریو مع یدار و نگه میترم

 مرمت و یکردهای( است. رویدار و نگه میترم تیهر فعال

، شامل HDM-4افزار  شده به نرم یمعرف یدار نگه

 نی. ااست یاساس یدار روزمره و نگه یدار نگه یکردهایرو

اند.  به صورت مستقل در نظر گرفته شده کردهایرو

افزار  شده در نرم فیتعر یدار مرمت و نگه یکردهایرو

HDM-4 است 1مطابق جدول. 
 

آبوهوایهاداده-3-4

بر اساس  HDM-4افزار  بندی مناطق آب و هوایی در نرم رده

های دما و رطوبت است. در این پژوهش، اطالعات  مولفه

آب و هوا مربوط به ایستگاه هواشناسی اهواز است که از 

سایت اداره کل هواشناسی استان خوزستان گرفته شده 

های آب و هوا با استانداردهای  است. با مقایسه داده

در افزار، استان خوزستان از لحاظ موقعیت آب و هوایی  نرم

 گیرد.  منطقه گرم و خشک قرار می
 

 HDM-4 در یمرمت و بهساز یکردهایرو( 1جدول)

نوع رویکرد تعمیر و 

 نگهداری
کد اختصاری در 

HDM-4 
 نوع مداخله

داری  نگه

روزمره)درزگیری و 

گیری( لکه  

KZ1R: 

Routine 

Maintenance 

العملی عکس  

 کیروکش نازک 

یا هیال  

KZ2R: Single 

surface 

dressing 

العملی عکس  

متر سانتی 5 روکش  KZ3R: 50 mm 

Overlay 
العملی عکس  

متر سانتی 31 روکش  KZ4R: 100 

mm Overlay 
العملی عکس  

یروساز یبازساز  KZ5R: 
Reconstruction 

العملی عکس  
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ناهمواری-4
راه  یروساز تیوضع انیب یشاخص مهم برا کی ،یناهموار

در محدوده طول  یسطح روساز یها ینظم یو به ب است

به  یروساز ی. ناهموارشود یمتر گفته م 51تا  5/1 نیموج ب

در  یباعث اتالف انرژ ،یمقاومت غلتش شیسبب افزا

 شیدر افزا یکه نقش مهم شود یم هینقل لهیوس قیتعل ستمیس

مرتبط با حمل  یها نهیو هز هینقل لیوسا یاتیعمل یها نهیهز

 .]6[ و نقل دارد

به صورت  1جدول یکردهایهر کدام از رو ،پژوهش نیدر ا

در دوره طرح  یروساز یدار نگه کردیجداگانه به عنوان رو

 یپس از اجرا ،یده ساله در نظر گرفته شد. ناهموار

در نظر متر بر کیلومتر 1.5  ،یروساز یبهساز یها نهیگز

در محدوده خوب  HDM-4 یبند گرفته شد که مطابق رده

قطعه  یبرا لیتحل جیتعدد قطعات، نتا هه بقرار دارد. با توج

 0/6قطعه به طول  نیرامهرمز ارائه شده است. ا یکمربند

 بهبهان قرار دارد. -در شاخه اهواز لومتریک
 

(یریگولکهیریروزمره)درزگیدارنگه-4-1

 یدار را با در نظر گرفتن نگه یروساز ی، ناهموار3شکل

 کردیعنوان تنها رو( به یریگ و لکه یریروزمره)درزگ

 .دهد ینشان م ،یروساز در دوره طرح ،یدار نگه

افزار در  نرم صیروزمره، به تشخ یدار نگه کردیدر رو

از نوع  ی روزمرهدار نگه 2123و  2121، 2133 یها سال

 351551011آن  یاجرا نهیاعمال شده است و هز یریدرزگ

در دوره طرح در  IRI، مقدار 3شکل . با توجه بهاست الیر

متر بر کیلومتر  5/2 از IRIکه  یاست به طور شیحال افزا

دوره  یدر انتهامتر بر کیلومتر  6/1طرح به  هدور یدر ابتدا

روزمره  یدار نگه کردیرو گریاست. به عبارت د دهیطرح رس

نداشته  یروساز در دوره طرح یدر کاهش ناهموار یریتاث

روزمره روند ی دار نگه کردیدر رو 3است. مطابق شکل

است و روند  کسانی بایدر هر سال تقر یناهموار شیافزا

باعث بهبود  روزمره، یدار نگه کردیرو نیدارد. بنابرا یخط

 یها در سال و مقدار این شاخصنشده است  IRIشاخص 

 .است شیدوره طرح در حال افزا
 

 
 

 ی درروساز یروزمره بر ناهموار ینگهدار کردیرو ریتاث( 3شکل )

 محور کمربندی رامهرمز
 

یاهیالکیروکشنازک-4-2

 روکش نازک با در نظر گرفتنرا  یروساز یناهموار 2شکل

سال  31 در دوره طرح داری به عنوان تنها رویکرد نگه

 دهد. نشان می روسازی

 صیبه تشخ 2138در سال  ،هیروکش نازک تک ال کردیرو

 3116106211آن  یاجرا نهیافزار اعمال شده است و هز نرم

تا  2132از سال  IRI، مقدار 2شکل . با توجه بهاست الیر

روکش نازک در حال افزایش است اما پس از اعمال  2138

متر بر کیلومتر رسیده  5/3 به کاهش یافته و IRI ای، یک الیه

به متر بر کیلومتر است.  6/3است و در پایان دوره طرح نیز 

 IRIروکش نازک،  اجرای های پس از ، در سالگریعبارت د

 در محدوده خوب قرار دارد. HDM-4 بندی  از لحاظ رده
 

متریسانت5روکش-4-3

ناهمواری روسازی را در دوره طرح با در نظر  1شکل

داری  سانتی به عنوان تنها رویکرد نگه 5روکش  گرفتن

با وجود اینکه،  1دهد. مطابق شکل روسازی، نشان می

طرح در نظر گرفته شده است ولی رویکرد روکش در دوره 

در متر بر کیلومتر  5/2 با این حال، ناهمواری روسازی از

دوره طرح  پایاندر متر بر کیلومتر  6/1دوره طرح به  یابتدا

علت این است که به دلیل نرسیدن وضعیت  است. دهیرس

افزار،  ظاهری روسازی به سطح مداخله، به تشخیص نرم
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سازی اعمال نشده است و متری به رو سانتی 5روکش 

ناهمواری در دوره طرح روسازی در حال افزایش است. 

بنابراین به دلیل اجرا نشدن روکش، هزینه اجرای این 

رویکرد در دوره طرح روسازی، صفر خواهد بود. با حالتی 

 داری اعمال نشود، با هم یکسان است. که هیچ گزینه نگه
 

 
در محور  یروساز یروکش نازک بر ناهموار کردیرو ریتاث (2شکل )

 رامهرمز یکمربند

 

 

در محور  یروساز یبر ناهموار یسانت 5روکش  کردیرو ریتاث (9شکل)

 رامهرمز یکمربند

 

متریسانت11روکش-4-4

نمودار ناهمواری روسازی برای این رویکرد در دوره طرح 

سال، به دلیل نرسیدن وضعیت روسازی به سطح  31

است. بنابراین هزینه اجرای این  1مداخله، مشابه شکل

 رویکرد نیز در دوره طرح روسازی صفر خواهد بود. 
 

یروسازیبازساز-4-5

گرفتن  نمودار ناهمواری روسازی در دوره طرح، با در نظر 

است و هزینه اجرای بازسازی  1این رویکرد، مشابه شکل

 روسازی برابر صفر است.

 هینقللیمصرفسوختوسا-5

 ی)خودروهینقل لیمصرف سوخت وسا زانیم ینمودارها

دو  ونیاتوبوس، کام ونت،یکام بوس، ینیوانت، م ،یسوار

 یپنج محور( برا ونیسه محور و کام ونیکام ن،یمحور سنگ

و  یریروزمره)درزگ یدار شامل نگه کردهایهر کدام از رو

 متر، یسانت 5روکش  ،ای روکش نازک تک الیه(، یریگ لکه

 میترس 0در شکل یروساز یبازساز و متر یسانت 31روکش 

 لیمصرف سوخت وسا 0در شکل Aشده است. نمودار 

 31و  5روزمره، روکش  یدار با در نظر گرفتن نگه ،هینقل

که مشاهده  گونه. همان است یروساز یزسازو با یسانت

 کردیروزمره به عنوان رو یدار با در نظر گرفتن نگه شود یم

 هینقل لیسوخت وسا فدر مصر یرییتغ یروساز یدار نگه

بر  یریروزمره تاث یدار نگه گریمشاهده نشد. به عبارت د

در همچنین نداشت.  هینقل لیکاهش مصرف سوخت وسا

 تیمناسب بودن وضع لیرامهرمز به دل یمحور کمربند

افزار  نرم صیبه تشخ ،یو ناهموار یبه لحاظ خراب یروساز

اعمال نشده است.  یروساز یروکش و بازساز یکردهایرو

 هینقل لینمودار مصرف سوخت وسا در این محور، نیابرابن

 یحالت یبر نمودار مصرف سوخت، برا کردهایرو نیا یبرا

 نیاست. بنابرا هماهنگروزمره اعمال شود  یدار که نگه

 یدار نگه کردیبر کاهش مصرف سوخت مانند رو یرییتغ

 روزمره مشاهده نشد.

 لیمصرف سوخت وسا انگریب 0در شکل Bنمودار  نیهمچن

 کردیبا در نظر گرفتن روکش نازک به عنوان رو هینقل

مشاهده  0که در شکل گونه. همان است یروساز یدار نگه

 کردیبا در نظر گرفتن روکش نازک به عنوان رو شود یم

 نیبه سطح مداخله ا یروساز دنیبا رس ،یروساز یدار نگه

اعمال شد. پس از اعمال روکش  2138سال  در کردیرو

است.  افتهیکاهش  هینقل لیمصرف سوخت وسا ،نازک

ی در روساز یبهساز ی مناسبکردهایاعمال رو نیبنابرا

 هینقل لیبر کاهش مصرف سوخت وسا زمان مناسب

 است. رگذاریتاث
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منصور فخری و ابراهیم شورمیج    ... بررسی فنی و اقتصادی رويکردهای مرمت و بهسازی روسازی    
 

 

 

 

 

 

 یروساز یمختلف نگهدار یکردهایرو یبرا هینقل لینمودار مصرف سوخت وسا( 0شکل )

 

شود یکی  مشاهده می 0همان گونه که در نمودارهای شکل

های عملیاتی وسایل نقلیه پس  هزینهاز موارد مهم در کاهش 

داری، انتخاب رویکردهای  از اعمال رویکردهای نگه

داری، با توجه به شرایط موجود روسازی محور  نگه

باشد. به عنوان نمونه در نظر گرفتن رویکرد بازسازی  می

روسازی با توجه به وضعیت سطحی مناسب محور 

 ست.داری درستی نی کمربندی رامهرمز، گزینه نگه
 

یدارمرمتونگهیکردهایروریتاثسهیمقا-6

هینقللیمصرفسوختوسایهانهیبرهز
روکش مشاهده شد پس از اعمال  0همان گونه که در شکل

ی مصرف سوخت وسایل نقلیه کاهش یافت. ا هینازک تک ال

داری روسازی و  هزینه اجرای رویکردهای نگه 0جدول

آن را برای کل وسایل  جویی اقتصادی ناشی از اجرای صرفه

داری  نقلیه موجود در محور کمربندی رامهرمز، نسبت به نگه

 دهد. سال نشان می 31روزمره در دوره تحلیل 
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 در مصرف سوخت یاقتصاد ییجو صرفه( 0جدول )

رویکردهای مرمت و 

داری نگه  

 هزینه اجرا

)میلیارد 

 ریال(

جویی در مصرف  صرفه

 سوخت در دوره طرح

ریال()میلیارد   

داری روزمره نگه  35/1  - 

 تک روکش نازک

یهال  
10/3  11/6  

متر سانتی 5 روکش  11/1  11/1  

متر سانتی 31 روکش  11/1  11/1  

یروساز یازسازب  11/1  11/1  

 

داری  نمودار هزینه اجرا رویکردهای مرمت و نگه 5شکل

جویی اقتصادی حاصل از کاهش  صرفه 6روسازی و شکل

مصرف سوخت کل وسایل موجود در محور کمربندی 

دهد. با توجه به  سال نشان می 31رامهرمز را در دوره طرح 

 1/3، هزینه اجرا روکش نازکدر رویکرد  6و  5شکل

جویی اقتصادی حاصل از کاهش  میلیارد ریال و صرفه

باشد.  میلیارد ریال می 1/6ه مصرف سوخت وسایل نقلی

، روکش نازکبنابراین در این محور با اجرای به موقع 

جویی اقتصادی حاصل از کاهش مصرف سوخت  صرفه

 روکش نازکبرابر هزینه اجرای  5وسایل نقلیه تقریبا 

های  باشد. در سایر رویکردها به دلیل نرسیدن خرابی می

ا نشده است و روسازی به سطح مداخله، این رویکردها اجر

 .کاهشی در مصرف سوخت وسایل نقلیه نخواهیم داشت

با توجه به نتایج، برای رویکردهای در نظر گرفته شده، 

داری  داری اساسی بسیار بیشتر از نگه هزینه اجرای نگه

جویی اقتصادی حاصل از کاهش  روزمره است ولی صرفه

ی دار مصرف سوخت وسایل نقلیه در اثر اجرای به موقع نگه

داری روزمره در دوره طرح روسازی  اساسی نسبت به نگه

جویی اقتصادی ناشی از  قابل مالحظه است. این صرفه

کاهش مصرف سوخت، به دلیل بهبود وضعیت ظاهری و 

 ناهمواری روسازی است. 
 

 
 

 یمرمت و بهساز یکردهایرو یاجرا نهیهز( 5شکل)

 

 

 حاصل از کاهش مصرف سوخت ییجو صرفه( 6شکل)

 

جویی اقتصادی ناشی از  در محور کمربندی رامهرمز صرفه

روکش کاهش مصرف سوخت وسایل نقلیه در اثر اعمال 

 ای بیشتر است. چون با در نظر گرفتن این تک الیه نازک

 داری اساسی، با رسیدن رویکرد به عنوان رویکرد نگه
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ها به سطح مداخله، زودتر از سایر رویکردها نظیر  خرابی

شود و از زمانی که این  روسازی وارد عمل میبازسازی 

شود مصرف سوخت وسایل نقلیه  رویکرد در نظر گرفته می

شود و بازه زمانی که روسازی در شرایط مطلوب  کاسته می

قرار دارد، بیشتر است و کاهش بیشتری در مصرف سوخت 

خودروها خواهیم داشت. در سایر رویکردهای نگهداری 

روسازی، به زمان زیادی نیاز است تا  اساسی، مانند بازسازی

بنابراین ممکن  های روسازی به سطح مداخله برسند خرابی

است بازسازی در پایان دوره طرح روسازی اعمال شود و 

یا در دوره طرح روسازی نیاز به اعمال آن نباشد. بنابراین 

یابد و  ها تا زمان اعمال رویکرد ادامه می روند رشد خرابی

 یجنتا دهد. ت وسایل نقلیه کاهشی رخ نمیدر مصرف سوخ

ی در اساس یدار نگه یبا اجرا دهد ینشان م پژوهش ینا

در مصرف سوخت از  یادیز ییجو صرفه زمان مناسب،

 یروساز یو مشخصات سطح یسوار یفیتبهبود ک یقطر

  .آید به دست می

 

یریگجهتین-7
 دهند: نتایج به دست آمده نشان می

نقلیه با وضعیت سطحی روسازی  مصرف سوخت وسایل. 3

رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر، بهبود وضعیت سطحی 

 شود. روسازی سبب کاهش مصرف سوخت وسایل نقلیه می

گیری(  داری روزمره)درزگیری و لکه اجرای رویکرد نگه. 2

تاثیری بر کاهش مصرف سوخت وسایل نقلیه در دوره طرح 

 روسازی ندارد.

رف سوخت، پس از اجرای رویکرد میزان کاهش مص. 1

داری اساسی برای وسایل نقلیه مختلف متفاوت است.  نگه

مطابق نتایج به دست آمده، پس از انجام عملیات بهسازی 

روسازی، کاهش مصرف سوخت برای وسایل نقلیه سنگین 

 و دیزلی بیشتر است.

داری اساسی  گرچه هزینه مربوط به اجرای عملیات نگه. 0

داری روزمره است ولی  ینه اجرای نگهبیشتر از هز

های عملیاتی وسایل نقلیه در  جویی اقتصادی در هزینه صرفه

های اولیه مرمت و بهسازی  دراز مدت باعث جبران هزینه

شود. همان گونه که در محور کمربندی رامهرمز  روسازی می

در دوره طرح  روکش نازکمشاهده شد هزینه اجرای 

جویی اقتصادی حاصل از  روسازی تقریبا یک پنجم صرفه

 کاهش مصرف سوخت وسایل نقلیه است.

با توجه به نتایج به دست آمده از مصرف سوخت وسایل . 5

جویی  نقلیه، در محور کمربندی رامهرمز مقدار صرفه

بیشتر از سایر  روکش نازکاقتصادی حاصل از اعمال 

 ها است.  گزینه

داری باید با توجه به  نتخاب رویکردهای مرمت و نگها. 6

های روسازی  شدت خرابیشرایط، وضعیت روسازی و 

 محور باشد تا بتوان رویکرد بهتری را اعمال کرد.  

داری با  با در نظر گرفتن رویکردهای مناسب مرمت و نگه. 1

توجه به وضعیت سطحی روسازی، عالوه بر اجرای گزینه 

های عملیاتی  جویی زیادی در هزینه صرفه داری، مناسب نگه

  آید. وسایل نقلیه از جمله مصرف سوخت به دست می
 

مراجع-8
المللی  حدود شاخص بین ؛منصور ؛فخری ]3[

 ؛کتاب راهنما ؛های ایران ( برای راهIRIناهمواری)

 .286تا  215های  صفحه ،1933 ،پژوهشکده حمل ونقل
[2] Zaabar, Imen, Effect of pavement conditions on 

vehicle operating costs including fuel consumption, 

vehicle durability and damage to transported goods, 

Michigan State University, Ph.D. dissertation, 2010. 

[3] Sandberg, Ulf S.I., Road macro- and megatexture 

influence on fuel consumption, ASTM STP 1031 

page 460-479, 1990. 
[4] E. Beuving, T. De Jonghe, D. Goos, T. Lindahl, 

A. Stawiarski., Environmental impacts and fuel 

efficiency of road pavements, industry report, joint 

EAPA/Eurobitume task group fuel efficiency, 2004. 

[5] Federal Highway Administration., Westrack track 

roughness, fuel consumption and maintenance costs, 

report numbers FHWA-RD-00-052, pp 29-31, 2000. 

[6] Mclean. John, foley., Graham, Road surface 

characteristics and condition: effects on road users,  
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ARRB transport research, research report ARR314, 

1988. 

سالنامه  ؛دفتر فناوری اطالعات -ریزی معاونت برنامه ]1[

 ؛3183ای  آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

ای، معاونت  سازمان راهداری و حمل ونقل جاده

.3131ریزی،  برنامه

فهرست  ؛اطالعات یدفتر فناور -یزیر معاونت برنامه ]8[

آهن  باند فرودگاه و زیرسازی راه ؛بهای واحد پایه رشته راه

سازمان برنامه و بودجه،  ؛3188رسته راه و ترابری سال 

 .3188ی، و نظارت راهبرد یزیر معاونت برنامه

  یرانو آسفالت ا یرموسسه ق ؛یوزارت راه و شهرساز ]3[

 یها راه یآسفالت ینامه روساز یینآ ؛پژوهشکده حمل و نقل

و نظارت  یزیمعاونت برنامه ر ؛210شماره  یهنشر یرانا

 313، نظر اول یدتجد ،جمهور ئیسر یراهبرد
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 3131/ زمستان  دوره چهاردهم / شماره چهار   پژوهشی عمران مدرس –مجله علمی 
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