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 ضاری   کاه  افتاد  مای  اتفاا   زمانی دهد. لغزش می افزایش را تصادفات وقوع احتمال که است ازعواملی یکی ها راه سطح شدن لغزنده -چکیده

با افزایش سارعت وسایله نیلیاه و حجام ترافیاك کاه دو عاما          .دنباش کافی دو این بین چسبندگی حفظ براي راه سطح و الستیك بین اصطکاك

روساازي هاا در     که امروزه کنترل میاومت سارخوردگی  ه شکلی، این موضوع اهمیت زیادي پیدا کرده است. باستاساسی در مسئله سرخوردگی 

 جملاه  از متعاددي  عواما   تغییار  باا  راه اصاطکاك  شاود.  ا بدان توجاه کاما  مای   ه امري مهم بوده و در طرح روسازيکشورهاي پیشرفته صنعتی 

 .کند می تغییر نیلیه وسیله عملکردي شرایط و راه رطوبت درجه الستیك، مشخصات سطح آسفالت، مشخصات

و اطالعاات آمااري مرباوه باه ترافیاك       بررسای و  تهاران شهر  بیستبا مطالعه موردي خیابانی با ترافیك سنگین واقع در  منطیه  پژوهشدر این 

در بزرگراه شهید رجایی تهران مسیر شمال به جنوب حد فاص  پا  آزادگاان تاا بیمارساتان شاهداي       مربوه به آسفالت هاي آزمایش، آن تصادفات

میدانی به وسیله دستگاه آونگ انگلیسی براي تعیین میاومت لغزشی و آزمایش پخش ماسه براي تعیاین بافات    هاي آزمایشانجام و سپس هفتم تیر 

، نمودارهاي چگونگی تغییرات میاومت لغزشی نسبت باه زماان   ها آزمایشها و نتایج  در پایان با بررسی ارتباه بین داده شدجام اندرشت روسازي 

مااه نیااز باه بهباود میاومات لغزشای        7پس از گذشت توان نتیجه گرفت که  میها با میایسه نتایج با استاندارد است. شدهارائه بر اثر عبور ترافیك 

 .استروسازي آسفالتی 
 

 میاومت لغزشی ، آونگ انگلیسی ، بافت روسازيواژه:  کلید

 

 مقدمه -1

هاي ناشی از تصاادفات رو   هاي اخیر نرخ رشد فوتی چه در سالاگر

ن آماار کشاته   به کاهش است ولای کماکاان ایاران یکای از بیشاتری     

 .]4[ را در جهان دارد شدگان در اثر تصادف

ناام بارد    ترین عوام  تصادف به عنوان اصلیتوان  چهار عام  را می

لیاه، جااده و شارایط جاوي     که شاام  عواما  انساانی، وسایله نی    

 :است قسمت دو شام  خود اي جاده عام  باشند. می

 جااده،  شی  وضعیت:  مانند هندسی لحاظ از جاده وضعیت( الف

 .تیاطعات ها، آن در شی  و ها قوس

 عالئام،  نیاص  جااده،  ساطح  بودن لغزنده:  مانند جاده نیائص( ب

 هااي کنااري،   اناداز، فیادان شاانه    دست وجود جاده، عرض کمی

 مواناع  و کنااري  حفااظ  نداشاتن  جاده، سطح در ناهمواري وجود

 .جاده حریم در دید

که در این راستا، اصطکاك باین الساتیك و ساطح رویاه جااده از      

اهمیت خاصی برخوردار است کاه در صاورت نداشاتن ضاری      

ناپاذیر خواهاد    باصطکاك کافی، تصادف ناشی از لغزندگی اجتناا 

 .[2] بود

مشخصات مهم ساطح راه کاه باا میازان میاومات اصاطکاکی راه       

 پژوهشی –مجله علمی 

 درســــعمران م

 1331دوره پانزدهم، ویژه نامه، تابستان 
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 و همکاران منصور فخري                                                                   … سفالتی با استفاده از دستگاهتحلی  اصطکاك و بافت روسازي آ 
 

استحکام و میاومات مصاالح در برابار     -4 :است عبارتند ازمرتبط 

صییلی شدن که مرتبط باا جانس مصاالح درشات داناه مخلاوه       

هااي   فت ریز مناس  سطح راه که در سارعت با -2 .استآسفالتی 

بافت درشت مناسا  ساطح راه    -9 است.پایین وسای  نیلیه الزم 

هااي بااالي    جاد میاومت اصاطکاکی کاافی در سارعت   ای برايکه 

 ها در ترمز کردن الزم اسات.  ای  نیلیه و بهبود عملکرد الستیكوس

در زمان بارنادگی   روسازي مناس  بودن زهکشی آب سطحی -1

 .] 9 [است

ت ما و میاو اثار گاذار روي ضاری  اصاطکاك     هااي  سایر مولفاه 

 ، دما، ترکی ، الگاوي سااختار  الستیك بادفشار  زشی عبارتند از:غل

سطح میاومات در   ها، مربوه به ، این فاکتورآج آن عمق والستیك 

این، ترکیا  و   . عالوه براست سطح و الستیك میان تعام  موجود

رطوبات ،گا  و   نباود  به همراه وجود و یا  ،روسازي شرایط سطح

جااده،   م   تغییار دهناده ساطح   یخ، روغن و سایر عوا برف، الي،

 .]1[ است فاکتورهایی مهم در شناسایی میاومت لغزشی

 .است اصطکاك میدار گیري ندازهچگونگی ا گر بیان 4شک  

 

 ]5 [گیري میدار اصطکاك اندازه چگونگی:  4شک  

 بافت سطحی روسازی -2
بافاات ریااز و بافاات درشاات در اصااطکاك تاااثیر  در هار ساارعتی 

باه  م شک . بافت ریز سطح روسازي به ]6[ دارد وجود راهسطحی 

. اسااتمتاار  میلاای 5/3داراي عمااق ناااهمواري حاادود  ي وساایله

تواناد باه ساطح نارم      متار نمای   میلی 9/3هاي بزرگتر از  ناهمواري

راین باه عناوان اصاطکاك باین     الستیك تایرها نفوذ کند، پس بنااب 

کناد. بافات ریاز     روسازي به عنوان بافت ریز عم  نمای  –الستیك

فتااومتروگرافی ي  بااه وساایلهمسااتییم  شااک سااطح روسااازي بااه 

دسات  ه شود و به صورت غیرمستییم میدار عدد با  گیري می اندازه

تواند به صاورت تیریبای انادازه     آمده از دستگاه آونگ انگلیسی می

 ذرات بافت ریز سطح روسازي را بازگو کند.

شود که به دلیا  چیانش    هایی اطال  می درشت به ناهمواريبافت 

 5میلیمتر تاا   9/3ها بین  آیند. این ناهمواري ها به وجود می سنگدانه

هااي بزرگتار از    باشند. شایان توجه است که نااهمواري  میلیمتر می

گیرناد.   میادیر فو  به عنوان ضعف روسازي مورد توجه قارار مای  

ی  ضعف در ساخت روساازي ایجااد   بافت درشت ناکافی که به دل

در  باه ویاژه  . اسات ، موجا  کااهش میاومات لغزشای     شاود  می

شود. کنده شادن   باعث افزایش خطر تصادف می زیاد، هاي سرعت

هااي فرورفتاه را    ها، قیرزدگی سطح روساازي و سانگدانه   سنگدانه

در درشات   ترین دالی  کاهش میدار بافات  توان به عنوان اصلی می

تارین   سطح روسازي نام برد. روش آزماایش پخاش ماساه سااده    

 .] 7 [گیري میزان بافت درشت است روش براي اندازه

سنجش میاومت لغزشی و بافات روساازي    هاي روش4در جدول 

 است.   شدهبیان 
 

 [8] و میاومت لغزشی سطحی گیري بافت هاي اندازه : روش4جدول 

 
کاهش در  نقش روکش جدید آسفالتی -3

 تصادفات
کمتر  زشیغکه هرچه رقم میاومت ل یییت استح كاین ی

ن مستازپاییز و  در فصول ها صادفت از درصد بیشتري باشد،

در  پژوهشگران[. 3] شود که بارندگی بیشتر است دیده می

اند که تصادفات ناشی از لغزندگی حدوداً  انگلستان بیان داشته

که در شرایط بارندگی اتفا   استدرصد تمامی تصادفاتی  25

[. نتایج مطالعات اسمیت نیز نشان داده است که 43اند ] افتاده

درصد از تمام تصادفات روي روسازي خیس  41تا  45بین 

 . [44] اتفا  افتاده است

 آزمایشنوع  مشخصه دستگاه ویژگیها

انرژي جنبشی از 

دست رفته را ارزیابی 

 کند می

دسته آونگی که 

-سطوح میروي 

 لغزد

 آزمایش آونگ انگلیسی

 بافت جش عمقسن

 منطیه تحت پوشش

پخش ماسه روي 

شک    منطیه دایره

هاي  تا روزنه

 سطح پر شوند.

 آزمایش پخش ماسه
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آماري ارائه شده از سوي پلیس راهور  هاي با بررسی گزارش

( مشخص در محدوده خیابان مورد مطالعه )معبر شهید رجایی

درصد از تصادفات رخ داده مربوه به  53می شود که حدود 

کی است که در عملکرد ترمز وسای  نیلیه و میاومت اصطکا

عدم رعایت فاصله طولی و عدم رعایت عل  مختلف از جمله 

 پنهانحق تیدم و عدم توانایی در کنترل وسای  نیلیه و ... 

رانندگی در  میایسه آمار نشان می دهد آمار تصادفات .است

بزرگراه شهید رجایی پس از اصالح سطح روسازي با روکش 

درصد کاهش داشته است که با توجه به  25آسفالت حدود 

شود تاثیر بهسازي معبر خیابان  یاد شده معلوم میکاهش آمار 

رجایی مجزا از سایر راهکارها در کاهش تصادفات نیش 

آمار شود  یمشاهده م 2 شک که در  گونه داشته است. همان

کاهش  33نسبت به سال  34تصادفات رانندگی در سال 

داشته است. که نشان دهنده تأثیر بهسازي آسفالت از نظر 

. همچنین از استاصطکاك سطحی بر کاهش آمار تصادفات 

میایسه آمار تعداد تصادفات رخ داده در معبرمورد مطالعه 

 درشش ماهه دوم سال و در طول سال به خصوص در نیاه

تیر که  7آبان و تیاطع  49حادثه خیز شام  تیاطع 

میاومت لغزشی  مربوه به بافت روسازي و هاي آزمایش

دهد که  روسازي نیز درهمین نیاه انجام گرفته است، نشان می

درصد  73تصافات در شش ماهه دوم نسبت به ک  سال 

. این آمار حاکی از تأثیر ویژه شرایط جوي در فص  است

بارندگی وکاهش میاومت لغزشی روسازي بر اثر خیس شدن 

 .استسطح رو سازي معبر بر تعداد تصادفات 

 

و  4934سال  هاي رانندگی بزرگراه شهید رجایی در : آمار تصادف2 شک 

 میایسه آن با مدت مشابه سال قب 

 پژوهشروش  -4

کاربردي می باشد و از نظر  پژوهشمطالعه بصورت یك این 

روش جمع آوري داده ها روش آزمایشگاهی و مطالعات 

 مورد استفاده قرارگرفته است.میدانی 

در این تحییق، آمار تصادفات، مجروحین و کشته شدگان بر 

تهران تهیه گردید و در  23اثر تصادفات از پلیس راهور منطیه 

  ناشی از لغزندگی با توجه به علخصوص تعداد تصادفات 

آمار حجم ترافیك نیز از  .تصادفات رخ داده بررسی بعم  آمد

شرکت  ي به وسیله ،23معاونت حم  و نی  ترافیك منطیه 

به صورت  پژوهشاین  .شدمشاور بهران ترافیك تهیه 

کمك آزمایشگاه صحرایی )میدانی( در مح  مورد مطالعه با 

راه و شهرسازي استان تهران  وزارتفنی و مکانیك خاك 

هاي مربوه  از کارخانهاي که آسفالت  م شده است به گونهانجا

به شهرداري تهران تهیه و در خیابان شهید رجایی مسیر شمال 

روبروي بیمارستان شهداي ن تا به جنوب از زیر پ  آزادگا

هاي مربوه به آسفالت شام   آزمایشو  شدهفتم تیر پخش 

قیر بهینه با استفاده از آزمایش مارشال انجام  بندي و درصد دانه

از دستگاه آونگ  4گرفت و سپس براي تعیین عدد آونگی

از روش آزمایش  9و براي تعیین عمق بافت درشت 2انگلیسی

دوره با تکرار آزمایش در  در پایانکه  شداستفاده  1پخش ماسه

و ها  ماه و بررسی ارتباه بین داده41ل هاي زمانی در طو بازه

نمایش تغییرات میاومت  براي، نمودارهایی ها نتایج آزمایش

 لغزشی ارائه شد.

 رگراه شهید رجایی در جنوب تهرانمحدوده مورد مطالعه بز

 9333 حدود بوده و داراي سه خط عبوري با حجم تردد

 23 حدود ووسیله نیلیه عبوري در ساعت اوج ترافیك است 

خودروهاي سنگین را عبوري وسای  نیلیه حجم  درصد از

 شوند. شام  می
 

 تجزیه و تحلیل داده ها -5

 مشخصات مخلوط آسفالتی مورد استفاده -5-1

شاماره  بنادي   مورد استفاده بر اساس دانه یآسفالتمخلوه بندي  دانه

آسافالتی(   هاي مخلوه پیوسته بندي )دانه 291نشریه  4-3جدول  1

                                                           
2- British Pendulum Number 

3- British Pendulum Tester 

4- Mean Surface Texture Depth 

5 - Sand Patch Test 

0

500

 91سال  90سال 

 تعداد تصادفات رانندگی

تعداد تصادفات 
 رانندگی

163 



 و همکاران منصور فخري                                                                   … سفالتی با استفاده از دستگاهتحلی  اصطکاك و بافت روسازي آ 
 

   .استمشخص  ، گیري انجام نمونههاي  تاریخ 2. در جدول است
 

 در محدوده مورد مطالعه ها تاریخ انجام آزمایش : 2جدول 
 تاریخ انجام آزمایش ردیف

4 31/36/4933 

2 33/34/4934 

9 41/35/4934 

1 24/33/4934 

5 21/42/4934 
 

ج مربوه یو نتا شدگیري  ، نمونهاز آسفالت تهیه و پخش شده

 شام  میاومت مارشال نمونه، درصد مارشال هاي به آزمایش

فضاي خالی آسفالت، درصد فضاي پر شده با قیر، روانی 

 مانند به دست آمدهدست آمد. نتایج ه آسفالت و... ب

است. بوده و نسبتاً مشابه  291استانداردهاي مربوه و نشریه 

اي موردي از آسفالت موجود  نمونهتواند به عنوان  بنابراین می

 9)جداول  را تعمیم داد. پژوهشران تلیی و در سطح شهر ته

 (1و 
 بندي مخلوه آسفالتی : نتیجه آزمایش تعیین دانه9جدول 
سایز  الك 

(mm) 
 درصد عبوري درصد باقیمانده

43 3% 433% 

5/42 16/5 % 51/31 % 

75/1 42/95 % 12/53 % 

96/2 94/22 % 44/97 % 

237/3 2/21 % 34/1 % 

375/3 14/2 % 4/6 % 
 

 : نتیجه آزمایش مخلوه آسفالتی1جدول 
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 Kg % % mm % واحد

 ASTM استاندارد

D2172 
MS-2 MS-2 MS-2 MS-2 

نتااااااایج 

 آزمایش
4/5 171 3/1 63 43/9 

 نتایج آزمایش پخش ماسه  -5-2

نتایج مربوه به آزمایش تعیاین عماق بافات ساطحی      5 در جدول

 ارائه شده است:
 

 : نتایج آزمایش تعیین عمق بافت سطحی 5جدول 
تاریخ انجام 

 آزمایش

قطر ماسه پخش  حجم ماسه

 شده

عمق 

 بافت

31/36/4933 Cc 53 mm 236 26/4 

33/34/4934 Cc 53 mm 215 32/4 

41/35/4934 Cc 23 mm 474 17/3 

24/33/4934 Cc 23 mm 451 71/3 

21/42/4934 Cc 23 mm 412 79/3 

 

R ضاری   باا  يرابطه معناادار داراي شان دهنده ن 5 جدولنتایج 
2 

زمان روسازي بر حس  ماه باشاد   xکه  وقتی % بوده و33باالتر از 

حااکم بار    در معبري با این حجم ترافیك عبوري و شرایط مشاابه 

تاوان   مای   y=-0/188 Ln (x) +1/265از رابطاه   پژوهشاین 

 دست آورد.ه را ب روسازي عمق بافت درشت
 

 

 بر اثر عبور ترافیك : روند تغییرات بافت روسازي در طول زمان 9 شک 

 

رابطاه لگااریتمی باین عماق بافات       شود مشاهده میگونه که  همان

رار است کاه حااکی از ساایش    زمان برق دردرشت و عبور ترافیك 

فت درشات  ها و کاهش تدریجی عمق با ها و صییلی شدن سنگدانه

. کاه پاس از   اسات دهای خیاباان    روسازي در طول مدت سرویس

 درشات روساازي   عمق بافت میدارماه در این خیابان  41گذشت 

 9 شاک  که نتایج آن در  ماند ود رسیده و تیریباً ثابت میخ کمینهبه 

 نشان داده شده است.

 نتایج آزمایش آونگ انگلیسی -5-3
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در یاك روز مشاخص    انگلیسای  آزمایش آوناگ  پژوهشدر این 

در نیااه مشاخص شاده در     ASTM- E303مطابق اساتاندارد  

هاا صاورت    نیاز در آن  هاا  یشخیابان شهید رجایی که دیگار آزماا  

هااي مختلاف    مااه  دردر پنج مرحله پخش آسفالتی کاه  گرفته بود 

باار قرائات    5انجام شد، در هر مرحله انجام آزمایش از هار نیطاه   

 شد و میانگین آن ثبت شد.

 
 ي به وسیله: نتایج آزمایش تعیین عدد اصطکاك سطحی روسازي  6جدول 

 دستگاه آونگ انگلیسی

 تاریخ انجام آزمایش
عدد میاومت لغزندگی 

 انگلیسی( آونگ)عدد 

31/36/4933 59 

33/34/4934 11 

41/35/4934 11 

24/33/4934 12 

21/42/4934 14 

 

 
روند تغییرات میاومت لغزشی روسازي آسفالتی در طول زمان بر :  1 شک 

 اثر عبور ترافیك

 
 شود یك رابطه لگااریتمی باین   مشاهده می که در نمودار گونه همان

دارد.  وجاود  میاومت لغزشی میدار سن روسازي و عبور ترافیك با

 :اساس نتایج آزمایش، فرمولدر این رابطه لگاریتمی بر
 

y=-4/325 Ln (x) + 51/248   
 

عدد میاومت لغزشی روسازي به دسات   yاست که در آن  درست

هااي سان    تعاداد مااه   xآمده از طریق دستگاه آوناگ انگلیسای و   

عبور ترافیك مشابه ایان خیاباان    روسازي پس از پخش آسفالت و

R ضری  .استاز این چنین روسازي 
آماده بااالتر از    به دسات  2

. بناابراین باا   اسات که نشان دهنده معناداري این رابطاه  است % 31

ه کاهش میاومت لغزشی روساازي با  و عبور ترافیك،گذشت زمان 

و به تادریج روناد    تر صورت تدریجی بوده و در ابتدا باروند سریع

رساد.   در پایان به عددي تیریباً ثابات مای  و شود  کاهش آن کند می

 .(1 شک ) ماه ثابت می شود 41از گذشت حدود این عدد پس 

گذشاته از   هااي  پژوهشدر این بخش با نتایج دست آمده ه بنتایج 

که بیاان   استمشابه [ 21]ارائه شده از سوي اسکیرت  جمله مدل

ساال   2گذشات   یا باا میلیون وسیله نیلیه  5پس از عبور  داشته بود

ومت لغزشای باه عادد    زمان پس از بهسازي روسازي آسفالتی، میا

 .( 5 شکل) [21]رسد نسبتا ثابتی می

 

 

 .]42[تعمیم یافته روسازي صیی  سطحی اولیه مدل : 5 شک 

 

 رابطه بین بافت ریز و بافت درشت -5-4

ارایاه شاده در    بافات ریاز و درشات   گیاري   با بررسی نتایج اندازه 

می توان نتیجه گرفت که رابطه خطای باین عادد آوناگ      7جدول 

ایان رابطاه در   نمودار عمق بافت وجود دارد که  متوسطانگلیسی و 

 یعمق بافت، عدد آونگا  متوسطبا کاهش  .ارائه شده است 6 شک 

R ضاری   نیز کاهش یافته است. و با توجاه باه اینکاه   
بااالتر از   2

)ایان   توان رابطه نتایج حاص  از بافت ریز و درشت ست میا% 33

دو متغیر( را معناادار دانسات و رابطاه باین آن دو عباارت اسات       

عمق بافات و   متوسط yکه در آن   Y=0/0434 X - 0/9582از

x  استعدد آونگ انگلیسی. 
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 آونگ انگلیسی و پخش ماسه هاي نتایج آزمایش  : 7جدول 
سن روسازي 

 )بر حس  ماه(

عدد اصطکاك 

 سطحی
 عمق بافت

4 59 26/4 

1 11 32/4 

1 11 17/3 

42 12 71/3 

41 14 79/3 
 

 
 رابطه بین اصطکاك و بافت روسازي محدوده مورد مطالعه : 6 شکل

بررسی میدانی و "اي تحت عنوان  پروژه درهمچنین  

آزمایشگاهی تأثیر دانه بندي بر میاومت اصطکاکی روسازي 

ها  به منظور بررسی تأثیر سنگدانه 4934در سال "هاي آسفالتی

فالتی با استفاده از دستگاه نمونه آس 25میاومت اصطکاکی، بر 

قم  –کیلومتر، در آزاد راه تهران 5گیري با فواص   مغزه

نها با استفاده از دستگاه آونگ انگلیسی اندازه آاصطکاك سطح 

 نشان داده شده است. 7 شک که نتیجه آن در  [49]شدگیري 

نتایج این گونه بود که رابطه مستییمی بین عدد آونگ 

)بافت  سطحی بافت عمق متوسطانگلیسی ) بافت ریز ( و 

عمق  متوسطدرشت( وجود دارد. بدین گونه که با افزایش 

بافت، عدد آونگ نیز افزایش یافته است و این رابطه نتایج 

 کند. میود در این پژوهش را نیز تصدیق موج
 

 [21]عمق بافت درشت و عدد آونگ انگلیسی متوسطرابطه میان  : 7 شکل

 مقایسه نتایج با استاندارد -5-5

حداق  هاي الزم جهت تاأمین   1در جدول ارائه شده در استاندارد 

   است: آمدهاصطکاك روسازي 
 

گیري شده با دستگاه  کمینه میادیر میاومت لغزندگی اندازه:  1جدول 

 [21]انگلیسیآونگ 

 حداق 

 اصطکاك
 نوع سایت

طبیه بندي 

 سایت

 A  خطرناك موقعیت هاي  65

55 

جاده هاي ماشین رو، جاده هاي اصلی 

و طبیه یك و جاده ها با ترافیك 

سنگین در نواحی شهري ) بیش از 

 وسیله نیلیه در روز( 2333

B 

 C سایت هاي دیگر 15
 

 

 نامه هاي آیین کمترینبا  پژوهشمیایسه نتایج  : 8 شکل
 

 دبایا  حاص  از آزمایش آونگ انگلیسای   دهدکه عدد نتایج نشان می

باشد تا حداق  ضری  اصطکاك مورد نیاز ارائه شاده در   15 کمینه

استاندارد را دارا باشد که با توجه به نتایج باه دسات آماده پاس از     

حدود هفت ماه بعد از پخش آسفالت عدد میاومت لغزشای معبار   

 .(1 شک ) استمیدار خود رسیده  کمینهبه 
 

 [43]ها  ه ت درشت مورد نیاز در بزرگراباف کمینه: 3جدول 
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 حاداق   بایاد عدد حاص  از بافت روسازي ، 3 شماره طبق جدول

اساتاندارد را  تاا حاداق  ضاری  اصاطکاك ماورد نیااز        باشد 7/3

که با توجه به نتایج به دست آمده میادیر بافت درشات  باشد  شتهدا

باراي اصاالح   پس تاثیر محدود کننده  است،باالتر از حد استاندارد 

 از نظار بافات درشات روساازي آسافالت      ودهاد   به ما ارائه نمای 

 .(3 شک ) استشرایط مناس  

 

 با حداق  آیین نامه پژوهشمیایسه نتایج  : 3 شکل

 

 نتیجه گیری -6

 هاا،  اري ارتبااه باین داده  تجزیه و تحلی  اطالعات و برقار پس از  

حاص  شاده   براي آسفالت مورد استفاده در معبر انتخابی نتایج زیر

 است:

گذشات زماان و عباور    آسافالتی باا   میاومت لغزشی روسازي  -4

کاه ایان کااهش در ابتادا بیشاتر       اي ه گونهیابد ب ترافیك کاهش می

 .بینیم میبوده و بتدریج روند کاهشی کندتري را 

مااه باه    41پس از گذشات   میاومت لغزشی روسازي آسفالتی -2

و روناد کاهشای آن از باین    رسایده  خود و تیریباً ثابتی  کمینهعدد 

 رود. می

باه طاور    بافت درشت روسازي نیز با عباور ترافیاك از معبار    -9

کمیناه  یابد و به تدریج این میدار باه   محسوسی در ابتدا کاهش می

 شود. خود رسیده و عدد ثابتی می

انگلیسی )بافت ریاز(   بین بافت درشت روسازي و عدد آونگ -1

کاه باا افازایش بافات درشات       ه شکلیرابطه خطی برقرار است ب

 یابد. اومت لغزشی روسازي نیز افزایش میمی

اي از آسافالت   آسفالت پخش شده کاه نموناه  ه نتایج از میایس -5

باا اعاداد حاداق  اساتاندارد      اسات مورد استفاده در شاهر تهاران   

مااه میاومات    7که پس از گذشات   شدمیاومت لغزشی مشخص 

شاود   تر مای  نامه پایین بان مورد مطالعه از حد مجاز آیینلغزشی خیا

 .استو نیاز به بهبود میاومت لغزشی روسازي آسفالتی 

 کمیناه از میایسه نتایج بافت درشت روساازي باا اعاداد     -6

یااد  که در بازه زمانی ماورد مطالعاه نتاایج     شدمشخص استاندارد 

تاثیري در زمان نیااز  شود و  مینتر  شده از حد مجاز آیین نامه پایین

 به بهسازي معبر ندارد.  

از میایسه آماار تصاادفات قبا  و پاس از اصاالح روساازي        -7

اصالح روساازي آسافالتی خیاباان شاهید      مشخص شد که پس از

 رجایی آمار تصادفات کاهش داشته است.

از میایسه آمار تصادفات شش ماهه دوم ساال مشاخص شاد      -1

 .استکه تعداد تصادفات رخ داده در فصول بارندگی بیشتر 

ناکاافی باودن اصاطکاك ساطحی      نتایج نشان دهناده معضا    -3

ناکاافی باودن   هااي تهاران و    اي پخش شاده در خیاباان  ه آسفالت

 دارد.ن استانداردهاي کارخانجات مورد تأیید شهرداري تهرا

 می توان نتیجاه گرفات کاه    1و  5بند میایسه نتایج از  -01

ماهاه و   7 بیشینهآسفالت روسازي معابر پر تردد شهري در فواص  

نیااز باه روکاش     بارندگی همچون بهار و زمساتان  پیش از فصول

د بایااکاااهش آمااار تصااادفات داخاا  شااهري   بااراي پااسدارد 

 هااي  ویژگای طراحای شاوند کاه     اي گونههاي آسفالتی به  مخلوه

اصطکاکی آن در مدت بیشتري حفظ شاود کاه ایان امار نیااز باه       

 وسیعی در این زمینه دارد. پژوهش

 

 مراجع -7
 

 مصدومین و متوفیات [ سازمان پزشکی قانونی کشور، آمار4]

 قانونی پزشکی مراکز به ارجاعی رانندگی حوادث از ناشی

 .4934سال  کشورطی

. ”ضری  اصطکاك مورد نیاز قشر رویه " کاووسی،امیر[ 2] 

آموزشی راه و ژئوتکتونیك  –چهارمین دوره تخصصی 

دانشگاه علم و صنعت ایران و آزمایشگاه فنی و مکانیك خاك 

 .4979وزارت راه و ترابري،
[1] T.F.Fwa, “ The Handbook of Highway Engineering 
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[4 ] Roger Hosking ,” Road Aggregates Skidding ” , 
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HMSO, 1992. 
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