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سخن مترجم:
کتاب پیش رو ،ترجمه ویرایش دوم کتاب"اصول مهندسی روســازی" نوشته Rajib Mallickو Tahar El-
Korchiاست ،این کتاب حاوی اطالعاتی است که از منابع معتبر و بسیار مورد توجه گرفته شده است و میتواند
به عنوان یک مرجع جامع ،برای تمامی دانشجویان مقاطع کارشناسی رشته عمران و کارشناسی ارشد رشته راه
و ترابری مورد استفاده قرار گیرد .این کتاب به اصول تحلیل و طراحی روسازی راه ،همراه با آموزش برخی از نرم
افزار های تخصصی پرداخته و توانسته ا کثر مطالب مورد نیاز برای طراحی روسازی راه و همچنین آزمایشات و
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معرفی و شرح روسازی
1
1
1
1-111اهمیت موضوع
روسازیها ،بخش مهمی از زندگی ما هستند و از آنها در جادهها ،باند فرودگاهها ،پارکینگها و مسیرهای
ماشین رو استفاده میکنیم .روسازیها در واقع سازههای مهندسی شــدهای هستند که در زندگی روزمــره،
ً
تجارت وداد و ستد نقش مهمی دارند .در جهان عمدتا در امور حمل و نقل ،میزان سطح روسازی شده اهمیت
بسازی دارد ،تا جایی که میزان توسعه کشورها ،اغلب از نظر مقدار کل جادههای روسازی شده بر حسب مایل،
سنجیده میشود .ساخت جادهها ،یکی از موضوعات اصلی در صنعت راهسازی کشورهای در حال توسعه است
و این موضوع به عنوان یک اصل زیربنایی ،در کشورهای توسعه یافت ه هم ،یکی از موارد اصلی میباشد.
همانند دیگر سازههای مهندسی ،انتظار میرود که روسازیها هم به اندازه کافی محکم و بادوام باشند.
از روسازیها انتظار میرود که با ایجاد یک سطح صاف ،برای عبور و مرور تحت شرایط محیطی مختلف ،به
درستی عمل کنند .برای اطمینان از عملکرد صحیح ،روسازیها باید به درستی طراحی ،ساخته ،محافظت و
مدیریت شوند.
روسازیها را میتوان به دو گروه روسازیهای آسفالتی (یا انعطافپذیر) و روسازیهای بتنی (یا صلب)
دستهبندی کرد(شکل  .)1-1روسازیها شامل الیههای گونا گونی هستند و تعداد این الیهها در روسازی آسفالتی
بیشتر از روسازیهای بتنی میباشد .این الیهها به ترتیب از پایین به باال عبارتاند از :بستر ،زیر اساس ،اساس
و چسبانندهی قیری یا رویه .روسازیهای خاصی هم وجود دارد که روی الیههای بتنی ،الیههای آسفالتی
کشیده میشود.
در ایاالتمتحدهی آمریکا ،حدود  4میلیون مایل جاده وجود دارد ،که فقط نزدیک به  2/5میلیون مایل از
آنها ،روسازی شده است .دولت فدرال و وزارت راه و ترابری ( ،1)DOTبخش قابلتوجهی از بودجه خود را صرف
محافظت ،نگهداری و مدیریت روسازیهای موجود و ترمیم روسازیهای قدیمی میکند .در ایاالتمتحده
آمریکا ،بیش از  90درصد محصوالت ،از طریق بزرگراهها نقل و انتقال داده میشوند .جادههایی که شرایط مناسبی
ندارند ،عالوه بر این که وزارت راه و ترابری باید برای تعمیر آنها هزینههای سنگینی بپردازد ،استفادهکنندگان
هم باید برای تعمیر وسیله نقلیه آسیبدیده خود ،هزینههای زیادی پرداخت کنند .اینگونه جادهها برای
مسافرت کردن هم ایمن نیستند ،برای مثال گزارش شده است که بیش از  30درصد تلفات جادهای در ایالت
ماساچوست آمریکا به خاطر شرایط نامناسب جادههای این ایالت میباشد.
1-.Departments Of Transportation
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( لکششششکش(الف) نمونهای از روسازی آسفالتی ب) نمونهای از روسازی بتنی

2-222عملکردها
مهمترین عملکرد روسازی ،مقاومت و تحمل آن در برابر بارگذاریهای ناشی از وسایل نقلیه سنگین ،مانند
کامیونها و هواپیماها ،بدون تغییر شکل شدید ،میباشد .ساختار الیههای روسازی باید به گونهای باشد که
این اطمینان را حاصل کند که بارگذاری ،زیر تایر پخش میشود ،در این صورت تنش حاصله در الیهی زیرین
روسازی و بستر ،آنقدر کم است که نمیتواند به آن آسیبی وارد کند .بیشترین بارگذاری اعمالشده بر سطح
روسازی ،از تایر کامیونها یا هواپیماها حاصل میشود .رویکردی که در روسازی انعطافپذیر وجود دارد این
است که بارگذاری در سطح روسازی پخش شود ،تا با این کار مقدار تنش در الیهی خا کی بستر به حدی پایین
آید که تنش بدون هیچگونه تغییر شکل عمدهای در بستر باقی بماند .هنگامی که خا ک موجود در بستر ،آنقدر
ً
سفت نباشد که بتواند تنشهای نسبتا کم را تحمل کند ،نیاز به اصالح آن خا ک خواهد بود .همچنین ا گر خا ک
بستر در برابر رطوبت حساس و آسیبپذیر باشد ،باز هم نیاز به اصالح خا ک میباشد .این اصالح را میتوان با
اضافه کردن افزودنیهایی مانند آهک یا سیمان پرتلند به خا ک ،انجام داد.
از آنجا که روسازیها در معرض عوامل جوی و محیطی قرار دارند ،عامل مهمی که باید در طراحی روسازیها مد
نظر قرار داد ،بررسی میزان آبی است که از بارش باران یا برف (آب سطح) و یا از زمین(آب زیرسطحی) به روسازی
میرسد .آب باعث آسیب به روسازی میشود ،نکته اصلی در طراحی یک روسازی صحیح ،ایجاد زهکشیهای
کافی برای آبهای سطحی و زیرسطحی میباشد .ماندن آب روی سطح روسازی ،باعث سرخوردن ،لغزندگی
ً
و تصادفات خواهد شد در نتیجه ،باید مطمئن بود که آب حاصل از بارش باران ،سریعا از از طریق زهکشها،
ازسطح روسازی دور میشود ،و در جاده ،گودالی وجود ندارد که آب در آن جمع شود .ا گر آب به خا کهای
مستعد یخ زدگی در بستر برسد ،میتواند منجر به یخ زدن خا ک و در نتیجه باال آمدن(متورم شدن) و شکست
روسازی شود .به همین خاطر باید از مصالح و مواد مستعد یخ زدگی اجتناب کرد .ا گر این امکان وجود نداشت،
ساختار روسازی انجامشده روی بستر باید آنقدر ضخیم باشد که بتواند از یخ زدگی ناشی از رسیدن آب به خا ک
مستعد یخ زدگی جلوگیری کند .به طور مشابه ،از آنجا که ممکن است آب به طور اتفاقی از طرق ترکها و درزها
به بستر راه پیدا کند ،باید برای سطحهای زیرین زهکشی مناسب انجام شود و مصالح بهکاررفته در ساختار
روسازی ،باید در برابر وا کنشهای ناشی از آب ،مقاوم باشند ،در غیر این صورت به طور مثال ،سنگدانهها بر اثر
تکرار فشارهای ناشی از عبور و مرور یا یخ زدگی -آب شدگی ،به مرور زمان از روسازی شسته شده و جدا میشوند.
در ا کثر موارد امکان جلوگیری از جریان یافتن آب به داخل روسازی ،به طور کامل وجود ندارد .وارد شدن آب بدین
طریق ،میتواند به طور فیزیکی مواد را از داخل ساختار روسازی جدا کند ،یخ بزنند و یا باعث تغییر شکل روسازی
شود .به منظور جلوگیری از این مسائل ،مصالح روسازی باید به درستی انتخاب شود و در صورت نیاز ،اصالح شوند.

یزاسور حرش و یفرعم ▪

لوا لصف
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3-333طراحی و ساخت
به طور کلی در الیههای روسازی ،هر چه از الیهی زیرین به سطح نزدیک تر میشود ،کیفیت مصالح افزایش
مییابد .در کل ساختار روسازی ،الیهی رویی میتواند آسفالتی یا بتنی باشد ،که پرهزینهترین و بادوامترین
ً
الیه است .مواد تشکیلدهنده این الیه عمدتا از مواد طبیعی به وجود آمدهاند ،برای مثال ،چسباننده قیری،
محصول فرعی فرآیند تقطیر نفت خام است و سنگدانهها از معادن سنگ یا بستر رودخانهها تهیه میشوند .این
مصالح با نسبتهای متفاوتی ترکیبشده و برای تولید مصالح نهایی استفادهشده در روسازی ،مورد استفاده
قرار میگیرند .برای مثال ،برای روسازیهای آسفالتی ،چسبانندههای قیری با سنگدانهها مخلوط میشود تا
آسفالت( 1)HMAتولید شود و برای روسازیهای بتنی ،سیمان پرتلند با سنگدانهها مخلوط میشود .در هر دو
مورد ،برای اطمینان از کیفیت مخلوط ،مواد باید با نسبتهای صحیحی مخلوط شوند .انجام آزمایش برای
دانستن این نکته که آیا مخلوط تولیدشده ،مقاومت و سفتی کافی را دارد یا ندارد ،موضوع حائز اهمیتی است.
ً
این آزمایش معموال طی فرآیند طراحی مخلوط ،در آزمایشگاه انجام میگیرد .طی این فرآیند ،میزان بارگذاری و
تأثیر شرایط محیطی ،در آزمایشگاه تخمین زده میشود .ا گر نتایج به دست آمده از آزمایش ،مطابق با انتظارات
ً
مد نظر ما از مخلوط نباشد ،مخلوط مجددا طراحی خواهد شد و یا مصالح دوباره انتخاب میشود .انتظارات مد
نظر از مخلوط ،مشخصاتی هستند که بر اساس تجربه و تحقیقات به دست آمدهاند .وزارت راه و ترابری ()DOT
یا آژانسها ،میتوانند از مشخصات منحصر به خوشان و یا مشخصات تعیینشده از سازمانهایی مانند آشتو یا
اداره هوانوردی فدرال ( 2)FAAاستفاده کنند .به طور مشابه ،آزمایشات میتوانند طبق استانداردهای به دست
آمده از  DOTیا آشتو هم انجام گیرند .طی فرآیند طراحی مخلوط ،این مورد که آیا مصالح میتوانند در محل قرار
گیرند و فشرده شوند یا نه هم مشخص میشود.
در ا کثر موارد ،به دلیل مسائل اقتصادی و اجرایی ،مهندسان روسازی محدود به استفاده از مصالح موجود
در محل ،با اعمال اصالحات یا بدون آن ،میشوند .در صورت استفاده از مواد و مصالح موجود در محل ،تعیین
ضخامت هر الیه و در نتیجه ضخامت کل روسازی مورد نیاز برای حمل بارها تحت شرایط محیطی متفاوت و
بدون ایجاد هیچگونه مشکلی ،مسئلهی مهمی میباشد .در این مرحله ،که به عنوان مرحله طراحی ساختار
شناخته میشود ،اطمینان حاصل میشود که ساختار روسازی در طول عمرش میتواند در برابر بارگذاریهای
ترافیکی مقاومت کند ،ا گر چه با گذر زمان ممکن است بارگذاریهای ترافیکی افزایش یابند ،و ویژگیهای الیه
به تدریج تغییر کند.
به طور کلی در یک روسازی آسفالتی ،چندین الیه وجود دارد .از پایین به باال ،الیهها به این ترتیب میباشند:
ً
بستر ،زیر اساس ،اساس و سطح قیری .پایینترین الیه معموال از خا ک تشکیل میشود .الیههای زیر اساس
و یا اســاس ،از خا کهای دان ـهای ،سنگدانهها یا مخلوطهای سنگدانهای قیری هستند؛ و الیـهی رویــی از
مخلوطهای قیری به وجود میآید .همزمان با طراحی روسازی ،ضخامت مناسب هر الیه هم تعیین میشود
تا ویژگیهای مطلوب روسازی به روش مقرون به صرفه به دست آید .روسازیهای بتنی ممکن است الیههای
زیادی نداشته باشند ،و در بسیاری از موارد دال بتنی روی بستر تثبیتشده ،که متشکل از خا کهای اصالحشده
با بعضی از افزودنیها میباشد ،قرار میگیرد.
بعد از این که مخلوط و ساختار روسازی طراحی شد ،باید روسازی به درستی ساخته شود .برای اطمینان از
1-. Hot Mix Asphalt
2- Federal Aviation Admin istration
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ساخت صحیح روسازی ،مواد باید با روشی مناسب پهن شده(ا گر الزم بود عملآوری شده) و فشرده شوند ،تا
به کیفیت مطلوب مانند چگالی و یا سختی مد نظر برسند .حین انتخاب مصالح و طراحی مخلوط و ساختار،
مدنظر قرار دادن میزان بهرهوری هم مسئلهی مهمی میباشد ،چون که ا گر بهترین مخلوط هم طراحی شده
باشد ولی هنگام اجرای روسازی نتوان آن را به درستی ساخت ،این مخلوط بیارزش خواهد بود .به عالوه طی
مرحلهی ساخت باید کنترل کیفی هم انجام گیرد ،تا در مدت کل انجام پروژه ،از چسبندگی و یکنواختی کیفیت
خوب مخلوط اطمینان حاصل شود.

4-444محافظت و نگهداری و ترمیم
محافظت از روســازی ،از یک روز پس از ساخت روســازی شروع میشود و روســازی به تدریج و با گذر زمان
ً
کیفیتش کم و کمتر میشود .گرچه روسازیای که به درستی طراحی و ساختهشده باشد ،سریعا دچار شکست و
تخریب نخواهد شد .اما ا گر هیچ محافظتی از روسازی نشود ،کل روسازی در پایان عمر طراحیشدهاش ،بیارزش
خواهد بود .بعالوه ،ورود آب از طریق منفذهای اتفاقی مانند ترکهای سطحی و یا منفذهای طراحیشده مانند
درزهــا ،میتوانند منجر تخریب سریع کیفیت روســازی شود .بهترین روش جلوگیری از تخریب روســازی ،عمر
طراحی روسازی را زیاد نمیکنند ،اما از تخریب سریع آن جلوگیری میکنند .در روسازیهایی مانند روسازیهای
بزرگراهها و باندهای پروازی فرودگاهها ،به دلیل ایجاد امنیت برای وسیله نقلیه و سرنشینان ،موضوع حفاظت و
نگهداری صحیح بسیار حائز اهمیت است.
ً
در بسیاری از مــوارد ،هنگامی که روســازی ساخته شــد ،میتوان در پایان عمر روســازی تقریبا در دفعات
ً
نامحدودی ،مجددا از مصالح موجود به تنهایی یا به صورت ترکیب آن با مواد جدید استفاده کرد و در واقع آن را
بازیافت کرد .در واقع ترمیم روسازیها فرآیند هزینه بری است .بنابراین ،برای هر شبکه روسازی ،باید فهرست
مناسبی از شرایط روسازیهای مختلف را تهیهکرده و از آن برای تعیین زمان قسمتهای مختلف روسازی که
باید ترمیم شود ،استفاده کرد .انجام این کار به دو دلیل مهم است ،اول اینکه بودجه کافی برای ترمیم تمام
جادهها به طور همزمان وجود ندارد ،و دوم این که جادههای مختلف ،به میزانهای متفاوتی تخریب میشوند
و در یک زمان مشخص ،در شرایط متفاوتی میباشند .نکته مهم این است که باید روسازی را در بهترین شرایط
ً
نگه داشت ،تا ترمیم مقرون به صرفهتر انجام گیرد-روسازیای که کال خراب شده باشد ،برای ترمیم و جایگزین
کردن آن به هزینهی بسیار زیادی نیاز خواهد بود .به فرآیند تهیه فهرستی از شرایط روسازی جاده و انتخاب
روسازیها برای ترمیم یا احیا ،مدیریت روسازی گفته میشود .این مرحله شامل استفاده از ابزاری برای تعیین
شرایط روسازیهای موجود میباشد .سریعترین روش تعیین شرایط روسازی ،آزمایش و ارزیابی غیر مخرب(NDE,
 )NDTاست .نمونهای از کاربرد وسیع آزمایش غیر مخرب ،در دستگاه افت و خیز سنج ضربهای ( 1)FWDاست که
بر اساس اصل ارزیابی افت و خیزهای روسازیها تحت بارگذاریها و ارزیابی ساختار و شرایط روسازی کار میکند.

5-555نکات مهم
همان طور که قیمت مصالح و روشهای اجرایی در حال باال رفتن است و اختصاص بودجه به تدریج کم و
کم تر میشود ،ترافیک هم در حال افزایش میباشد .تنها راهی که میتوان برای داشتن جادههای مناسب اتخاذ
کرد ،یادگیری و اعمال اصول مناسب ،اجرای مفاهیم و فناوریهای جدید به اثبات رسیده و ادامه تحقیقات
برای مصالح و روشهای بهتر میباشد.
1- . fallin g weight deflectometer
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بنابراین این موارد را میتوان به طور خالصه اینطور بیان کرد:
1 .1برای دور کردن آب از روسازی ،به زهکشی نیاز است.
2 .2مواد و مصالح باید به درستی ارزیابی و انتخاب شوند ،تا روسازیها در برابر تأثیرات ترافیکی و
محیطی مقاومت الزم را داشته باشند.
3 .3مخلوط باید به درستی طراحی شود تا در برابر عوامل ترافیکی و محیطی مقاوم باشد.
4 .4ساختار روســازی باید به درستی طراحی شــود تا ضخامت مناسب بــرای مقاومت در برابر تغییر
شکلهای شدید ناشی از بارگذاریهای ترافیکی و شرایط محیطی مختلف را داشته باشد.
5 .5روسازی باید به درستی ساخته شود تا کیفیت مطلوب را داشته باشد.
6 .6روسازی باید به وسیله اقدامات دورهای ،آزمایشات منظم و ترمیم به موقع ،به درستی نگهداری
و مدیریت شود.
7 .7برای اطمینان از داشتن روسازیهای خوب و مناسب در آینده ،کسب اطالعات و آ گاهیهای
بیشتر از طریق تحقیقات امر ضروری است.
هدف این کتاب ارائــه اصول مربوطه و مفاهیم عملی مهندسی روســازی ،برای دانشجویان و مهندسان
اجرایی میباشد.

6-666ملزومات عملکردی
هدف اولیه یک روسازی ،ایجاد یک سطح عملکردی برای نقل و انتقال است .از آنجا که شرایط نامساعد
روســازی ،عملکرد آن را کاهش میدهد .عملکرد اصلی روســازی ،مقاومت در برابر بارگذاریها ،تحت شرایط
محیطی فصلی مختلف ،بدون ایجاد افت و خیز یا ترکخوردگی میباشد .عملکرد الیههای مختلف روسازی،
پخش کردن بارگذاریها روی سطح است و شدت فشارها با عمیق شدن الیهها کاهش مییابد ،تا جایی که
میزان فشار روی الیه بستر ،بسیار کمتر از میزان فشار روی سطح میباشد و بستر بدون تغییر شکل شدید،
میتواند این میزان فشار را تحمل کند.
به روسازیهایی که فقط از مخلوطهای قیری و سنگدانه تشکیل شده باشد ،روسازی انعطافپذیر گفته
میشود .در روسازی انعطافپذیر (یا آسفالتی) الیههای روسازی تحت بارگذاریهای ترافیکی دچار افت و خیز
میشوند .یک ساختار الیهای(شکل  )1-2با مصالح بهتر در الیههای باالتر که بارگذاریها را به صورتی که تنش
حاصله در پایینترین الیه آنقدر کم باشد که هیچگونه تغییر شکل خاصی در الیه رخ ندهد ،در سطح توزیع
میکند .پایینترین الیه ،همان الیه موجود در محل یا الیه اصالحشده با مواد دیگر است .مصالح و ضخامت
الیههای مختلف باید به گونهای باشد که بتوانند در برابر تأثیرات دمایی و میزان رطوبتی که در فصلهای
مختلف تغییر میکند ،مقاوم باشند .الیهی زیر اساس ،عالوه بر ایجاد یک حمایت ساختاری ،میتواند یک
سطح برای ساخت الیهی اساس باشد ،و از انتقال مصالح زیر الیه بستر به الیه اساس جلوگیری میکند .ا گر
الیهی بستر متشکل از مواد مستعد یخ زدگی باشد ،الیه زیر اساس را میتوان از موادی که مستعد یخ زدگی
نباشد ساخت ،تا از آسیبهای واردشده بر روسازی در اثر یخ زدگی جلوگیری کرد.
روسازیهای صلب(یا بتنی) ،که تحت بارگذاریهای ترافیکی ،خیلی کمتر دچار افت و خیز میشوند ،رفتار
متفاوتی در مقایسه با روسازیهای انعطافپذیر از خود نشان میدهند .الیهی رویی ،که در مواجه با بارگذاری
ترافیکی است ،از دالهای بتنی با سیمان پرتلند تشکیل شده است و ضخامت آن متناسب با میزان بارگذاری،
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ً
بین  5تا  12اینچ میباشد .روسازیهای ضخیمتر معموال مربوط به بارگذاریهای سنگین تر و تکراری هستند.
ً
دال بتنی ،به دلیل سختی بیشتر همان طــور که به وسیله مــدول االستیک مشخص شــده اســت ،معموال
بارگذاری را در سطح بیشتری از روســازی توزیع میکند؛ و همین امر تنشهای حاصله در الیههای زیرین را
ً
کاهش میدهد .روسازیهای صلب ممکن است شامل الیه اساس یا زیر اساس باشند و یا اینکه ،مستقیما روی
ً
الیه بستر قرار گیرند(شکل  .)1-3به هر حال ،در روسازیهای با عملکرد باال ،معموال الیه اساس یا زیر اساس
وجود دارد .دال بتنی عالوه بر این که پوشش سطحی و سطح ارتباطی با بارگذاری میباشد ،الیهای برای ایجاد
اصطکا ک ،زهکشی ،هموار شدن ،کنترل صدا و ضد آب برای الیههای زیرین هم است.

( لکششششکشوظیفه روسازی کاهش تنش تماسی چرخ در بستر به مقدار قابل تحمل میباشد الف) روسازی انعطاف پذیر ب) روسازی صلب

( لکششششکشالیههای مختلف در روسازی صلب

7-777انواع روسازیها و کاربرد آنها
در واقع انواع مختلفی از روسازیها با عملکرد خاص وجود دارند .در این قسمت مروری بر انواع مهم روسازی
خواهیم داشت.
روسازی جادهها :انواع مختلفی از جادهها وجود دارد ،از بزرگراههای میان ایالتی با حجم ترافیکی باال تا
جادههای شهری با حجم ترافیکی پایین .این جادهها انواع مختلف و حجم ترافیکی متفاوتی دارند .در واقع
جادهها به روشهای گونا گونی طراحی و ساخته میشوند .برای جادههای با حجم ترافیکی باال و سنگین تر ،که
اغلب کامیونها از آنها استفاده میکنند ،روسازیها ضخیمتر ساخته میشوند .برای جادهای با حجم ترافیکی
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پایین ،از روسازیهای نازک تر استفاده میشود گرچه در بسیاری از موارد ممکن است کامیونهای سنگین
مانند کامیونهای حامل چوب ،هم از جادههایی با حجم ترافیکی پایین عبور کنند.
روسازی فرودگاهها :باندهای پروازی ،باندهای خزش فرودگاهها و محل نگهداری هواپیماها نیز ،نیاز به
روسازی دارند .همانند روسازی جادهها ،که روسازی در معرض حجم زیادی از وسایل نقلیه میباشد ،روسازی
فرودگاهها هم در معرض تعداد زیادی هواپیماست ،در فرودگاههای کوچک ممکن است فقط هواپیماهای
ً
سبکوزن نشستوبرخاست کنند(مثال هواپیماهایی با وزن کمتر از  ،)30000 lbدر فرودگاههای بزرگ و بینالمللی
هواپیماهای سنگین تر آمد و شد خواهند کرد .در فرودگاهها قسمتهای مختلفی مثل باندهای پــروازی،
باندهای خزش و محلهای بارگیری باید روسازی شوند .در بسیاری از موارد ،برای حفاظت از روسازی در مقابل
ریزش سوخت ،باید مالحظات خاصی به عمل آورد.
ً
روسازی پارکینگها و توقفگاهها :پارکینگها یکی از خصوصیات مهم شهرها میباشد ،و معموال در مجاورت
ساختمانهای تجاری و دولتی مانند بیمارستانها ،مدرسهها و فرودگاهها وجود دارد ،که آنها هم نیاز به
روسازی مخصوص به خود را دارند.
روسازی بخشهای بارگذاری یا بدون بارگذاری بندرها و دیگر مناطق :روسازیهای این گونه مناطق،
مختص بارگذاریهای سنگین ساخته میشوند تا از تجهیزات و مــواد بارگیری شده از کشتیها ،قطارها و
کامیونها حمایت کنند .این مناطق هم به دلیل چکیدن سوخت ،مستلزم محافتهای خاص میباشد.
شکل  1-4مقایسه بین ضخامت انواع مختلف روسازیها را نشان میدهد .باید خاطرنشان کرد که عالوه
بر الیههای ضخیمتر ،روسازیهای حامل بارگذاریهای ترافیکی بیشتر و سنگینتر هم متشکل از مصالح بهتر
و مرغوبتر هستند .برای مثال ،در فرودگاهها ضخامت روسازیهای آسفالتی بیشتر از  300میلیمتر است،
درحالیکه بــرای جادههایی با حجم ترافیکی پایین ،یک ضخامت  63میلیمتری از قیر روی یک اساس
سنگدانهای  75میلیمتری هم کافی است.

( لکششششکشروسازیهای با ضخامت بیشتر برای بارهای سنگین تر استفاده میشود
الف)روسازی فرودگاه ب) روسازی بزرگراه و ج) روسازی با حجم ترافیک سبک
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ایــن استانداردها مشخص میکنند که تاثیرات پــروژههــای حمل و نقل ،فــرای از مــحــدودهی جغرافیایی
پروژه و در بعضی موارد فرای دورهی عمر پروژه هستند .سازمان بزرگراههای فدرال ایاالت متحدهی آمریکا،
ارزیــابــی از تــاشهــای متعدد منطقهای و ایالتی از نظر کاهش تاثیرات منطقه ای ،در ســال  2009منتشر
ساخت .ایــن گ ــزارش ،تحت عنوان «کاهش تاثیرات محیطی در طــرح ریــزی حمل و نقل» در وب سایت:
 http://www.enviroment.fhwa.dot.govموجود است .دو مورد از مطالعات موردی موجود در این گزارش ،به
طور خالصه در ادامه آمده است.
سازمان حمل و نقل ایالت مینه سوتا ،برنامهی گرفتن زمینهای مرطوب را در دههی  1980شروع کرد .تا
سال  ،2005سیستم به وجود آمده ،یک روش آسان برای نشان مطابقت با ملزومات جدید  ، SAFETA-LUبه
ً
 DOTپیشنهاد داد .اساسا ،برای تعیین باالترین ریسک زمینهای مرطوب در سطح منطقهای و آب خیزی ،از
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یک روش ا کوسیستم استفاده شد .اقداماتی انجام گرفت تاثیرات زمین باتالقی بر روی پروژههای آتی حمل و
نقل از بین برود DOT .برآورد کرد که آنها زمینهای مرطوب محصور شدهی کافی برای کاهش اثرات تا 10-15
سال دیگر پروژههای حمل و نقل را دارند .این روش برای کاهش تاثیرات در سطح خاصی از پروژه ،بهترین روش
در نظر گرفته شد ،و این ایالت برای پلهای تاریخی هم از همین روش استفاده کرد .به عالوه ،آنها این برنامه
را به دیگر مناطق و نه فقط زمینهای مرطوب) مسکونی هم بسط دادند.
انجمن دولتهای ساندیا گو( )SANDAGیک طرح جامع منطقهای در سال  2004ارائه داد که موضوعات
بسیاری از جمله ساختمان سازی ،حمل و نقل و محیط زیست را مدنظر قرار میداد .این طرح از طرح حمل و
نقل با وسعت زیاد تبعیت میکند و شامل فهرستی از دادههای منایع طبیعی اصلی که میتوان از آن استفاده
کرد ،میباشد .این روش از قانون طرح ریزی جامعهی طبیعی  1991این ایالت حمایت میکند و بر اساس
اقدامات محتاطانه از نظر گونههای موجود در ا کوسیستم میباشد.
بر اساس اقدامات محتاطانه الزم از زمین در سطح طرح ریزی منطقهای در مقایسه با وقتی که این بررسیها
در سطح پروژه انجام گرید ،باعث کارایی بهتر با هزینهی کمتر خواهد شد.،
جمع بندی مطالب بیان میدارد که توسعهی استراتژیهای کاهش تاثیرات برای پروژههای حمل ونقل،
هرگز نباید محدود به سطح خاصی از مکان باشد .در بسیاری از مناطق ،اقدامات طرح ریزی منطقهای در محل
یا در زمان اجرا وجود دارد که به مهندس پروژه حمل و نقل در تعیین تاثیرات مهم که باید از بین برود؛ ارائه
راهنمایی در مورد تکنیکهای کاهش اثرات موثر؛ تهیهی دادههای منابع طبیعی(اغلب به شکل  )GISمورد
استفاده در تحلیلهای کاهش تاثیرات و حمایت از سهامداران کمک خواهد کرد .کار کردن در اینچارچوب
ً
میتوان تبعیت از تنظیمات را آسان کند و نهایتا تاثیرات غیر مستقیم و تجمعی پروژههای حمل و نقل هم
مدنظر قرار گیرد.

پرسشها
1-1-11تفاوت بین تاثیر مستقیم و غیرمستقیم یک پروژهی حمل و نقل را توضیح دهید.
2-2-22پنج تاثیر احتمالی یک پروژه که باعث اضافه شدن یک مسیر عبور اضافی  6مایلی به هر جهت
از راه ،عریض کردن شانه راه و ساخت پیاده رو با گرانیت بر روی یک طرف جاده میشود ،را
فهرست کنید.
3-3-33حالتی را که از قانون سیاست محیطی ،مشابه قانون سیاست محیطی ملی ( )NEPAاستفاده
کند را مشخص کنید تا تاثیرات محیطی پروژه تنظیم شود .نام و عدد آیین نامه را بیان کنید.
تحت چه شرایطی از این استاندارد استفاده خواهد شد؟
4-4-44چرا بخش « از پیش طراحی شده» یکی از مولفههای مهم در تحلیل روشهای اصالحی است؟
5-5-55بیانیه اخیر تاثیرات زیست محیطی( )DEISبرای یک پروژهی حمل و نقل را پیدا کنید .فرض
کنید شما مسئول محلی هستید که پروژه قرار است ساخته شود .سه تا پنج آیتمی که شما مد
نظر قرار میدهید را مشخص کنید(جدای از موارد ارائه شده در  EISنهایی).
6-6-66درمورد مفاهیم عدالت محیطی در پروژههای حمل و نقل بحث کنید.
7-7-77مثالی از استراتژی موفقیت آمیز برای مدنظر قرار دادن تاثیرات تجمعی پروژههای حمل و نقل
در یک زمین باتالقی یک منبع آب آشامیدنی اصلی تهیه کنید.

