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  پيشگفتار 
 عمرانی، کنترل تطابق میـان عملیـات اجـرا          هاي  آخرین بخش از زنجیره طراحی و اجراي پروژه       

. ها و استانداردهاي متداول است    نامه  شده با حدود مشخصات مندرج در قرارداد و ضوابط، آیین         
تاکنون در کشور براساس یکسري دستورالعمل و بخشنامه فرآیند تحویل موقت و قطعی راههـا               

سو در برگیرنده کلیه مراحل انجام      شده است اما فقدان دستورالعمل واحدي که از یک           انجام می 
آوریهـاي  روند تحویل بوده و از سوي دیگر ضـمن در برگـرفتن ضـوابط و مشخـصات از فـن                   

ها به کمک افزایش پارامترهـاي کنترلـی         جدید در جهت تسریع عملیات تحویل و افزایش دقت        
شـد، احـساس    و دستیابی به نقاط غیرقابل دسترسـی، اسـتفاده شـده با           ..) نظیر همواري رویه و   (

بر این اساس، دستورالعمل حاضر، حاصل پروژه تحقیقاتی تحت همین عنوان است کـه               .شد می
  .   نقل تهیه شده است و در بخش روسازي پژوهشکده حمل

رود، دستورالعمل حاضر منجر به آشنایی بیـشتر بخـشهاي مـرتبط بـا فرآینـد تحویـل                  انتظار می 
هـاي   شده و ضـمن تـسهیل در رونـد امـور بـر دقـت      هاي خود ف و مسئولیتیها، با وظا   پروژه

این دستورالعمل تا تهیه ضوابط خاص براي تحویل موقـت و قطعـی زیرسـازي                .کنترلی بیفزاید 
هـاي داراي عامـل چهـارم قابـل           سازي بنادر و باند فرودگاه و پـروژه        آهن، آزادراهها، محوطه  راه

  . کندتغییر می... گیرنده و  بدیهی است بسته به مورد آزمایشها، تحویل. اعمال است
امید است کلیه کارشناسان و متخصصان با مطالعه دقیق و ارائه پیـشنهادهاي اصـالحی و اظهـار                  

 و ارسـال آن بـه   نظرات سازنده در تکمیل این دستورالعمل با استفاده از فرم نظرسنجی ضـمیمه       
  . مشارکت نمایند،هاي بعدي معاونت آموزش، تحقیقات و فناوري جهت بازنگري در ویرایش

شـهرام   مهنـدس  ،محمد رودگـري   مهندس انآقای این دستورالعمل،    گانکنند  تهیهبدینوسیله از   
، اسماعیل هوشیارفرد  مهندسآقایـان     و ناظرین پروژه   محمود کریمی مهندس  و   سندیانی شیخ

 رئـیس   دکتر محمود عـامري    آقايو همچنین    ابراهیم صفا   دکتر  و گرشاسب نریمانی  مهندس
 پژوهـشکده   روسـازي رئـیس بخـش      احمد منصوریان  مهندسآقـاي     و نقل  و  حمل شکدهپژوه
نقـل و کمیتـه    و  از اعضاي محترم شـورایعالی فنـی امـور زیربنـایی حمـل            ضمناً .گردد   می تشکر
  .گردد  قدردانی می نیزکه در مراحل ارزیابی نهایی همکاري نمودندهاي فنی و اجرایی  نظام

 



 
  نقل و  زیربنایی حملاعضاي شورایعالی فنی امور

  

  )رئیس شورا( مهندس محمد رحمتی .1
  )شورا دبیر(جعفري اکرام جعفر محمد مهندس .2
  مهندس صادق افشار .3
  دکتر حمید بهبهانی .4
  مهندس محمد بخارایی .5
  مهندس محمدرضا برزگر .6
   مهندس جواد توکلی .7

 دکتر محمود صفارزاده. 8

مهندس مصطفی طباطبایی مقدم. 9  

دکتر محمود عامري. 10  

دکتر رضا غیاثی. 11  

مهندس اصغر نادري. 12  

مهندس اسماعیل هوشیارفرد. 13  

 

  

  نقل و  شورایعالی فنی امور زیربنایی حملهاي فنی و اجرایی نظاماعضاي کمیته 
  

 مهندس علی اشتري راد .1

 زاده مهندس سجاد اسماعیل .2

 مهندس مجید شاه اویسی .3

 دکتر محمد عطاپور .4

  الهی مهندس طاهر فتح .5

 )دبیر کمیته( خت کدخدازادهمهندس کیاند .6

  عطارهندس محمدرضا کدخدازادهم .7

 زاده مهندس عباس نایب .8

  نمیرانیانمهندس اردشیر .9

  )رییس کمیته(هوشیارفرد  اسماعیل مهندس .10
  

 این مجموعه  و تدویندر پایان از کلیه بخشها، سازمانها و موسساتی که در مراحل تهیه
، به جهت حمایت از نقل و پژوهشکده حمل از همچنین. گردد همکاري نمودند سپاسگزاري می

  .گردد انتشار این مجموعه تشکر و قدردانی می
  
  

  جعفري محمدجعفر اكرام
   ومعاون آموزش، تحقيقات و فناوري
 نقل و     دبير شورايعالي فني امور زيربنايي حمل
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  دستورالعمل تحويل موقت راهها
  

 ل و موارد مرتبط با کارفرمايمسا -۱-۱
  :مراحل انجام کار و وظایف کارفرما به شرح زیر است

  
 اطمینان از قابل تحویل بودن پروژه   -1-1-1

 شرایط عمومی پیمان پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل و کـار             39اساس ماده   بر
برداري شد، پیمانکار از طریق مکاتبه با مهندسین مشاور تقاضاي تحویل موقت پـروژه را              آماده بهره 

  .نماید از کارفرما می
ختلـف   از قـسمتهاي م    ییدر ابتدا توسط عوامل خود اقدام به بازدید نها        مهندسین مشاور   
برداري بودن پـروژه    انجام عملیات موضوع قرارداد، بشرط قابل بهرهتاییدمسیر نموده و در صورت  

توضـیح اینکـه عملیـات باقیمانـده        . نماید درخواست تشکیل هیات تحویل موقت را می       ،از کارفرما 
جـام خواهـد    کار پیمانکار تا زمان اعزام کمیسیون تحویل موقـت ان اجرایی به روند   با توجه قرارداد  



                                                                               دستورالعمل تحويل موقت راهها۲

 

در هر حال به هنگام اعزام کمیسیون و حضور اعضا در محل عملیات باقیمانده قـرارداد نبایـد                  . شد
  .برداري از عملیات موضوع پیمان شوداي باشد که مانع از بهرهبه گونه

کارفرما ابتدا ضمن تماس با اداره کل راه و ترابري اسـتان و یـا سـایر واحـدهاي ذیـربط                     
 و برگـزاري تـشریفات تحویـل موقـت         برداري  بهرهصوص آماده بودن پروژه جهت      بردار در خ  بهره

 مـشاور و پیمانکـار،   یناي ذیصالح را به همراه نماینـدگان مهندسـ     حصول اطمینان نموده و نماینده    
  .نمایدجهت عضویت در هیات تحویل موقت انتخاب می

 
 قبل از صدور حکم تحویل موقت   -1-1-2

 اعضا به محل اجراي پروژه یک نسخه از مدارك تحویـل            حداکثر دو هفته قبل از عزیمت     
گیـرد تـا نـامبرده ضـمن         مشاور تهیه شده، در اختیار نماینده کارفرما قـرار مـی           ینکه توسط مهندس  

 به مجموعـه کارهـاي انجـام شـده، تهیـه مـدارك و مـستندات        با توجهمطالعه مدارك فوق چنانچه   
  .را در جریان تهیه آنها قرار دهدر مهندسین مشاودیگري را الزم بداند، نماینده 

مهندسین مشاور موظف هستند پس از اعالم پیمانکار مبنی بر آماده تحویل بودن موضوع 
 نسبت به تشکیل جلسه هیات کارشناسی ،ضمن بررسی در صورت تایید پیمان در دست اجرا،

یربط، نماینده پیمانکار و مرکب از نماینده مهندسین مشاور، نماینده اداره کل راه و ترابري استان ذ
رییس حوزه راهسازي به منظور بررسی موضوع در محل، اقدام و در صورت تایید آماده بودن 
پروژه براي تحویل، مراتب از طریق مهندسین مشاور مربوط جهت اعزام کمیسیون تحویل موقت 

 اجرایی تا در غیر این صورت نسبت به رفع نواقص و کمبودهاي. گرددبه کارفرما منعکس می
  .گرددتکمیل کامل کار ضمن تعیین مهلت الزم اظهارنظر می

 مهندسین مشاور، وضعیت ناهمواري سطح  کارفرما یاضرورت به تشخیص صورت در: 1تبصره
 مشخص و نتایج ،IRIآسفالت اجرا شده با انجام آزمایشهاي الزم براي اخذ ضریب 

  .شودیحاصله توسط این هیات کارشناسی کنترل و بررسی م
در خصوص مناقصات و قراردادهایی که بعد از تاریخ ابالغ این دستورالعمل مورد اقدام : 2تبصره

گیرد، الزم است مهندسین مشاور انجام آزمایشهاي مذکور را به عنوان الحاقیه در قرار می
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کننده  شده، ضمیمه و جزء اسناد مناقصه به پیمانکاران شرکت تهیه خصوصی فنی مشخصات
 .  بر عهده کارفرما خواهد بودهزینه انجام این آزمایشها . ل نمایندتحوی

هاي  داراي تخصص و مجرب کارشناسان از مذکور هیات اعضاي المقدور حتی شودمی توصیه: 3تبصره
را درمقاطع مختلف ) 1موضوع پیوست شماره(هاي آموزشی مرتبط   و دورهمربوط باشند

   .طی نمایند
 

  کمیسیون صدور حکم براي تشکیل  -1-1-3

کارفرمــا پــس از کفایــت تکمیــل مــدارك از طریــق واحــد پیمــان و رســیدگی و ضــمن 
هاي الزم، اقدام به صدور حکم ابالغ تحویل موقت و تعیین اعـضاي کمیـسیون مربوطـه                 هماهنگی

س کمیسیون و اعـضاي شـرکت کننـده اعـم از تحویـل دهنـده و                 ییدر متن حکم فوق ر    . نمایدمی
 .گردد رارداد مشخص میتحویل گیرنده موضوع ق

  : ترکیب اعضاي کمیسیون تحویل موقت یا قطعی عبارتند از 
 :نمایندگان کارفرما شامل  -1

  س کمیسیونیی ربه عنوانمدیرکل اداره راه وترابري استان  -
  )اداره کل پیمان و رسیدگی (اجرایینماینده اداره امور قراردادهاي دستگاه  -
 جري طرح و یا نماینده دفتر راهسازي منطقه ذیربطم نماینده یا اجرایی دستگاه نماینده -

 س حوزه راهسازي استانییر -

 )نماینده دستگاه نظارت(مهندسین مشاور نماینده   -2

 نماینده پیمانکار  -3

تفـویض اختیـار گردیـده      ( در خصوص قراردادهایی که در ادارات کل راه و ترابري استان             :تبصره
) نقـل کـشور   و  توسعۀ زیربناهـاي حمـل  شرکت ساخت و(و از محل اعتبارات ملی      ) است

هـا،   گردد، الزم است در هنگام تحویل موقت و قطعـی ایـن گونـه پـروژه     تامین و اجرا می 
به عنـوان یکـی از اعـضا        نقـل کـشور     و  ساخت و توسعه زیربناهـاي حمـل      نماینده شرکت   

  . کمیسیون حضور یابد
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 تهیه امکانات رفاهی -1-1-4

بهاي پایـه راه و      مندرج در فهرست   ،ها ی شده پروژه  بیني باالسري پیش  ها  هزینه به   با توجه 
باند فرودگاه، پیمانکار با هماهنگی کارفرما و ادارات کل راه و ترابـري اسـتانها و سـایر واحـدهاي                 

 ایـاب و ذهـاب هیـات تحویـل در ایـامی کـه                و بردار، تسهیالت مناسب جهت اقامـت     ذیربط بهره 
 و مشغول بررسـی در مـورد چگـونگی و نحـوه           کمیسیون فوق در محل اجراي پروژه حضور دارد       

  .نماید باشد را فراهم میاجراي پروژه می
  

  کنترلهاي مورد نیاز فهرست تهیه  -1-1-5

 به گستردگی و اهمیت بخشهاي مختلف پروژه انجام شده، بـه            با توجه نمایندگان کارفرما   
اي مـورد لـزوم    هـاي آزمایـشی و انـواع آزمایـشه          پیشنهادي از محل و موقعیت گمانه      فهرستتهیه  

تعیـین نـوع و محـل آزمایـشهاي مخـرب یـا غیرمخـرب               . نمایـد روسازي و ابنیه فنـی اقـدام مـی        
 پیمانکار بـا تغییراتـی مبنـی بـر          اجراییدرخواستی، امکان دارد با توجه به نظرات اعضا و امکانات           

هـاي مـورد     کنترل یی نها فهرست. کاهش یا افزایش احتمالی تعداد و موقعیت و نوع آنها منجر گردد           
   .برسدنمایندگان کارفرما   تاییدباید به  میتوافق

 
                    ریاست کمیسیون      -1-1-6

گیرد، نهایتـاً بـه اداره کـل        هاي ملی و استانی راهسازي که در سطح کشور انجام می           پروژه
عه حکم تحویل موقت از طریق شرکت ساخت و توس        . گرددراه و ترابري استان مربوطه تحویل می      

بـه عنـوان مـدیریت    ) از طریق اداره کل پیمان و رسـیدگی     (نقل یا مجریان ذیربط      و زیربناهاي حمل 
شود و نامبرده عالوه بر      اداره کل راه و ترابري استانی که راه نوساز در آن احداث گردیده صادر می              

تنظیمی ریاست هیات فوق را نیز برعهده دارد و صورتجلسه            ،عضویت در کمیسیون تحویل موقت    
 20رییس کمیسیون موظف است ظـرف مـدت    . ریاست کمیسیون خواهد رسیدتاییدنیز به امضا و  

در صـورت عـدم    .روز نسبت به تایید و ارسال صورتمجالس تحویل به مبادي ذیربط اقـدام نمایـد      
 .گردد تایید و ارسال ظرف مدت مذکور، صورتجلسه تنظیمی تایید شده تلقی می
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 آزمایشهاي خاص -1-1-7

 قرار گیرد و در ایـن قـسمت ابنیـه           برداري  بهرهبل از تحویل مسیر قسمتی از آن زیر         اگر ق 
فنی خاص مانند پلهاي بزرگ احداث شده باشد که کمیسیون تصمیم به بارگذاري آنهـا بگیـرد، در                  

 و امکانـات حفـاظتی الزم از   اجراییـ  این خصوص پیمانکار باید با همکاري کارفرما تمهیدات فنی    
ه فوق را فراهم نموده و در خالل   نیینی راه انحرافی جهت قطع عبور و مرور از روي اب          جمله پیش ب  

ـ مدت بارگذاري، پیمانکار مکلف است با همکـاري کارفرمـا بـا نـصب عال               م ایمنـی و تابلوهـاي     ی
تامین ایمنی عبور و مرور باید      .  نقلیه را تامین نماید    وسایط و رانندگی و غیره امنیت تردد        ییراهنما
بـه هرحـال     . عوامل پیمانکار و طبق نظر و هدایت کارفرما و دستگاه نظارت صورت پـذیرد              توسط

قبل از انجـام تـشریفات عملیـات تحویـل موقـت             این فرایند باید پس از خاتمه عملیات اجرایی و        
شده در مـتن قـرارداد    تحویل نهایی مطابق مشخصات فنی ذکر      در کمیسیون تحویل،   و انجام پذیرد 

عدم کفایت مشخصات ذکر شده در مشخصات فنـی قـرارداد مطـابق اسـتانداردهاي      و در صورت    (
هـاي  همچنین در انجام سونداژهاي روسازي توسط عوامل آزمایـشگاه        . انجام پذیرد  ،)معتبر جهانی 

کنترل کیفی ذیربط ضروري است اقدامات ایمنی جهت عوامل فـوق بـا همکـاري کارفرمـا توسـط        
  .هاي آزمایشی به نحو مطلوب انجام شود ت نمونهپیمانکار صورت گیرد تا برداش

  
 ل و موارد مرتبط با کمیسیون تحویلیمسا -1-2

  کنترلیهاي انجام آزمایش  -1-2-1

 آن توسط تاییدمخرب و  زنیها و آزمایشهاي مخرب و غیر  گمانهفهرستپس از تهیه 
ر اختیار زنیها د ، مراتب از طریق مهندسین مشاور مربوط جهت انجام گمانهنمایندگان کارفرما
 هیات تحویل در محل اجراي پروژه در حضورها بهتر است  زنی انجام گمانه. گیرد پیمانکار قرار می

ها و   کنترلی به کمک روشهاي غیرمخرب و دستگاهآزمایشهايدر ضمن در خصوص . انجام شود
یج اقدام و نتا)  خالصه در پیوست این دستورالعمل آمده استبه صورتکه (آوریهاي جدید  فن

بعد از انجام بازبرداشت مسیر، . گردد میارایه به همراه درج اظهار نظر هیات کارشناسی مربوط



                                                                               دستورالعمل تحويل موقت راهها۶

 

اداره کل پیمان و رسیدگی و اداره کل راه و ترابري (پیمانکار ضمن هماهنگی با نمایندگان کارفرما 
ت الزم را و دستگاه نظارت، زمان عزیمت هیات را به محل اجراي پروژه تعیین و تسهیال) استان

پس از حضور هیات در محل، چنانچه وسعت پروژه از نظر . نماید جهت عزیمت آنان فراهم می
 به صورت و با همطول مسیر و تعداد ابنیه فنی محدود باشد، کمیسیون ممکن است همگی 

ی مورد لزوم اقدام ایگیریهاي صحر گروهی از قسمتهاي مختلف پروژه بازدید و نسبت به اندازه
 . دنماین

اگر طول مسیر زیاد و احجام ابنیه فنی آن نیز قابل توجه باشد به منظور تسریع در انجام 
گیریها، هیات تحویل موقت ممکن است به دو یا سه گروه تقسیم و هرگروه بخشی از  اندازه
 یناي از مهندسدر این صورت الزم است نماینده .گیریهاي مورد نیاز را به انجام برسانداندازه

شود که بدیهی است این کارها تا زمانی انجام می. اور در هریک از گروهها حضور داشته باشدمش
هاي جدید که در پیوست دستورالعمل آورده شده فراهم امکان استفاده از تجهیزات و دستگاه

کمیسیون  .نمایدهاي خروجی توسط اعضا کمیسیون کفایت مینباشد و در آن صورت کنترل داده
  .دهد  زیر انجام میبه شرحرا  گیري ابعاد مختلف آن قت، بررسی پروژه و اندازهتحویل مو

 
 پروفیل طولی -1-2-2

 ، مـشاور  ین آن توسـط مهندسـ     تاییـد پس از اعالم آماده بودن مسیر از طریـق پیمانکـار و             
کار  این. نماید  خود اقدام به برداشت پروفیل طولی محور راه می         اجرایی مشاور با عوامل     ینمهندس
 دفترچـه  به صـورت نتایج حاصله   . شود توجه به کیلومترگذاري اولیه مسیر انجام می       المکان با ا حتی

 .گردد، ضمیمه مدارك کمیسیون تحویل میبازبرداشت

ـ ر( هـا   به سومه  با توجه محور مسیر    • هـاي اولیـه کـه       و رفـرانس  ) وس قوسـهاي افقـی    ئ
 داشته، در صـورت نیـاز       ولیت حفظ و نگهداري آنها را تا پایان کار بعهده         ئپیمانکار مس 

 .اعضاي هیات تحویل، باید قابل کنترل باشد
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تحویل موقت براي کنترل موقعیت محور مسیر یا حصول اطمینان از تراز پروفیل              هیات •
  از بازبرداشت، ضمن تعیین فرد یا گروه نقشه برداري توسـط ریاسـت             ییطولی بخشها 

 . نماید می اقدام ابالغی، مصوب هاينقشه مشخصات موجود با مطابقت به نسبت میسیون،ک

که متصل به شـانه   ییاند و یا آنها  ی که جدا از بدنه راه ساخته شده       یها  پارکینگموقعیت   •
 و کروکـی سـاختگاه آنهـا، کیلـومتر، طـول، عـرض،          فهرست به   با توجه راه قرار دارند    

 ضخامت آسفالت که در جدول مربوطه مشخص شده اسـت، بایـد            و هاي روسازي  الیه
 متـصل   هاي  پارکینگشیب عرضی   . د بازدید اعضاي هیات تحویل موقت قرار گیرد       مور

نحـوي کـه      هسمت خارج از جسم راه اجرا شده باشد، ب          هبه بدنه راه، باید یکطرفه و ب      
 .پذیر باشد راحتی امکانه تخلیه آبهاي سطحی آن ب

توجه به   شوند، با   که جدا از بدنه راه و با فاصله کمی از آن ساخته می             هایی  پارکینگدر   •
ـ             پلها و آبروهاي پیش    ه بینی شده در بدنه راه و پارکینگ، تخلیـه آبهـاي سـطحی بایـد ب

توجه بـه شـیب زمـین     بررسی تخلیه روانابهاي فوق با    وجود  این  با  . راحتی انجام گیرد  
 .طبیعی در این قسمتها باید مورد توجه کمیسیون قرار گیرد

 از اهمیـت زیـادي      قـائم رفه یا یکطرفه، تامین دید      هاي دو ط    و ترانشه  قائمدر قوسهاي    •
ی و اینکه دید افقی طبق پروفیـل  یاز اینرو بازدید و کنترل چنین قوسها   . برخوردار است 
 .  تامین شده یا خیر باید مورد بررسی دقیق کمیسیون قرار گیرد،طولی مصوب

 
 نیمرخ عرضی -1-2-3

  :اهم کنترلهاي این بخش شامل 
هـا، شـیب     رو، شانه  آهن شامل عرض سواره    و زیرسازي راه   گیري عرض کلی راه    اندازه •

آمـده بـا نیمـرخ عرضـی مـصوب         به عمـل  گیریهاي         و انطباق اندازه    خاکریزي شیروانی
 .باشد می

چنانچه نیمـرخ عرضـی راه داراي جزیـره وسـط باشـد و محـدوده آن بـا گاردریـل یـا                       : 1تبصره  
گیري و ضـمن بررسـی و    ، اندازه  وسطنیوجرسی مجزا شده باشد الزم است عرض جزیره     
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 مربوطه با ابعاد مندرج در پروفیـل عرضـی          جزییاتموقعیت نصب گاردریل یا نیوجرسی      
  .مصوب تطبیق داده شود

 از مسیر از نظر شیب عرضی شیروانی خاکریز متفاوت باشـد    ییاگر نیمرخ عرضی قسمتها   : 2تبصره  
گیـري و بـا نیمـرخ        روفیل عرضی اندازه   نمونه ابعاد ذکر شده چند پ      به عنوان در هر بخش    

  .عرضی مصوب مطابقت داده شود

در پایان عملیات، خاك نبـاتی     .  عرض بستر در حریم خاکریزها باید تسطیح شده باشد         •
 چنانچـه خـاك نبـاتی در خـارج از حـریم راه و در                .باید در بستر حریم پخـش شـود       

       ل ظـاهري آن بایـد      محلهاي تعیین شده توسط دستگاه نظـارت دپـو شـده باشـد، شـک              
بنابراین موارد فوق باید توسط هیات تحویل موقـت،         .  مطلوبی تنظیم شده باشد    به نحو 

 .مورد بررسی و توجه قرار گیرد

توجـه بـه قنـو       گیري شده و مقـاطع عرضـی آنهـا بـا           ها نیز اندازه   عرض راه در ترانشه    •
گیـري   وي ترانشه اندازه  احداث شده در پاي تالوي ترانشه و همچنین شیب شیروانی تال          

 .ها مورد بررسی قرار گیرد و با مراجعه به تیپ مقطع عرضی مصوب ترانشه
 

 بعلت سستی یا سختی جنس زمین، شـیب  ،هاچنانچه در حین عملیات خاکبرداري ترانشه   : 3تبصره  
 بـه دسـتور کـار       با توجـه  شیروانی تالوي ترانشه مورد تجدید نظر واقع شده باشد، مراتب           

  . کارفرما نیز قرار گرفته باشد، باید مد نظر قرار گیردتایید که مورد مربوطه
هاي سنگی، کف ترانشه بر اثر انفجار مـواد سـوزا معمـوالً نـاهموار بـوده و                  در ترانشه  •

 ایجـاب   ،برداشت عمق بیشتري را جهت جایگزینی با یک یا چند الیه مصالح مناسـب             
 کارفرمـا   تاییدادره ازسوي دستگاه نظارت و       به دستور کار ص    با توجه  این امر    .نماید می

گیـرد مـورد توجـه واقـع      که توسط هیات تحویل موقت انجام می  ییباید در سوانداژها  
 .شود

گیـرد،    در فواصلی که محور در قوسهاي بـا شـعاع کـم قـرار مـی                ،در طول مسیر راهها    •
وس در  سـمت خـارج قـ   ،معموالً براي تامین ایمنی ترافیک اضافه عرضی در سواره رو       
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بنـابراین، ایـن    . گـردد  شود که این امر در مقاطع عرضی مسیر منظور مـی           نظر گرفته می  
 .گیریهاي عرضی راه مورد توجه قرار گیرد مورد باید در اندازه

به منظور تـامین    گیرند،   هایی که در قوسهاي با شعاع کم قرار می          در مسیر راهها ترانشه    •
افه عـرض ترانـشه در خـارج از محـدوده           توجه به سرعت طـرح، اضـ       با دید رانندگی 

شود که این امر در مقاطع پروفیـل عرضـی           کانالهاي طرفین سواره رو در نظر گرفته می       
گیریهاي مقـاطع عرضـی       گردد و مراتب باید در بازدیدهاي مسیر و اندازه         راه منظور می  

 .راه توسط کمیسیون تحویل موقت مورد توجه قرار گیرد

هـاي مرتفـع    و عمدتاً در گردنـه ) درصد ۵بیش از( شیبهاي تند    ر، د در طول مسیر راهها    •
شود و نتیجتاً     نقلیه، باند سبقت در نظر گرفته می       وسایلکه به منظور تسهیل در ترافیک       

 ترانـشه در بازدیـدها و   ییگردد، عـرض نهـا   خط سبقت باعث اضافه عرض ترانشه می    
 .رسی قرار گیردگیریهاي اعضاي هیات تحویل موقت باید مورد بر اندازه

هاي عمیق که براي پایداري تالوي ترانشه طبق مقاطع تیـپ عرضـی بـرم در                 در ترانشه  •
نظر گرفته شده مراتب باید با مقطع تیپ پیشنهادي و پروفیلهـاي اجـرا شـده مطابقـت                  

 .شود داده 

گیرنـد، چنانچـه     که در قوسهاي با شعاع کم قرار مـی یی خاکریزها،در طول مسیر راهها    •
 اضافه عرض جهت تامین ایمنی ترافیک در نظر گرفته شده           ،فیلهاي عرضی تیپ  در پرو 

 .گیریها ملحوظ گردد باشد، این اضافه عرض باید در اندازه

 متــر یــا در پروفیلهــاي مخــتلط کــه طبــق 3در خاکریزهــاي بلنــد بــا ارتفــاع بــیش از  •
 وسـایط ایمنـی   هاي وزارت راه و ترابري الزم است در لبه خاکریز براي تامین              بخشنامه

گیري عرض راه و کنترل موقعیت نـصب         نقلیه گاردریل یا نیوجرسی نصب شود، اندازه      
 . به تیپ مقطع عرضی انجام گیردبا توجهگاردریل و نیوجرسی باید 

  به تیپ مقطع عرضـی کنتـرل شـود    با توجهشیب عرضی آسفالت در تعدادي از مقاطع      •
 سـطح راه بـیش از حـد    (Deflection or Camber)یا برآمدگی  که نشست يبه نحو

 .مجاز مندرج در شرایط عمومی و خصوصی پیمان نباشد
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 ابنیه فنی -1-2-4

ها، دال، دیوارهاي برگشتی یـا       گیرد تا کوله  هریک از آبروها و پلها مورد بازدید قرار می         •
چنانچه . بالی شکل، رادیه و برید و سایر قسمتهاي احداثی آنها بطور دقیق بررسی شود             

کار انجام و نتایج بدسـت آمـده         گیري ابعاد و اندازه ابنیه فوق باشد، این        ندازهنیازي به ا  
جنس مصالح مصرفی   . شود  شده به کمیسیون مطابقت داده می      ارایه اجراییهاي   با نقشه 

 یی مثال اگـر مـصالح بنـا       به عنوان . باید با مصالح مصوب ابنیه فنی مطابقت داشته باشد        
بینـی شـده در     مصرفی بایـد بـا سـنگ معـدن پـیش      سنگ،ها از جنس سنگ باشد   کوله

 .قرارداد و مشخصات خصوصی مطابقت داشته باشد

ها، دیوارهـاي برگـشتی و        از ابنیه فنی مثالً بتن ریزي کوله       ییاگر شکل ظاهري قسمتها    •
 ابهاماتی را براي هیـات تحویـل   ،اجراییدال از نظر مقاومت فشاري و سایر مشخصات   

توانـد توسـط آزمایـشگاه مجـاز تعیـین شـده و یـا هـر                  میموقت بوجود آورد، هیات     
 بـه  بـا توجـه  گیري اقـدام و    کارفرما نسبت به انجام آزمایش مغزه تاییدآزمایشگاه مورد   

 .نتایج حاصله در خصوص ابنیه فنی فوق اظهار نظر نماید

اگر ضمن بررسی اوراق آزمایشگاهی مالحظه شد نتایج آزمایش مقاومت فـشاري بـتن            •
هـا و مشخـصات      ي از ابنیه فنی احداثی کمتـر از حـد تعیـین شـده در نقـشه                در تعداد 

. نمایـد گیري مـی  باشد، کمیسیون در این خصوص نیز دستور به انجام آزمایش مغزه           می
گیري خارج از حد مشخصات تعیـین شـده باشـد، در مـتن     چنانچه نتایج آزمایش مغزه   

متعلقـه و یـا کـسر بهـاي         م  یصورتجلسه تحویل موقت درج تا نسبت بـه اعمـال جـرا           
 . عملیات طبق مفاد دستورالعمل مربوطه اقدام نمایند

تونلها و گالریها، تـامین قـواره در         در ساختمان پلهاي روگذر راه و راه آهن، تونلها، نیم          •
 خصوصی پـروژه از اهمیـت   - به استانداردها و مشخصات فنیبا توجهعرض و ارتفاع    

 امر باید مورد توجه خاص کمیـسیون تحویـل         این  وجود  این با.  زیادي برخوردار است  
 .موقت قرار گیرد
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هـا و   ها بررسی وضـعیت سـازه کولـه        در ساختمان پلهاي بزرگ واقع در بستر رودخانه        •
انحراف پل نسبت به جهـت  . هاي میانی اجرا شده از اهمیت زیادي برخوردار است        پایه

 و تثبیـت بـستر جهـت        جریان آب رودخانه، دیوارهاي ساحلی بـه منظـور سـاماندهی          
ها، اجراي اپی یـا گـابیون و سـنگ الشـه یـا قلـوه          هدایت آب رودخانه به داخل دهانه     

هاي برخورد آب با      با بتن و دماغه    ییدرشت، رادیه و برید اجرا شده از جنس سنگ بنا         
 تحویل موقت باید با توجه به نقشه و مشخصات          کمیسیونها از مواردي هستند که       پایه

 را بـا    اجراییداده و ابعاد     ر شده در پروژه مورد بازدید و بررسی دقیق قرار         تهیه و منظو  
 .ها و مشخصات مطابقت دهد هاي درج شده در نقشه اندازه

هاي با شیب زیاد به منظـور جلـوگیري از لغـزش جـسم خـاکریز راه و یـا در         در دامنه  •
 بـه ترتیـب     هاي بلند جهت جلوگیري از ریزش مـواد و مـصالح تـالوي ترانـشه               ترانشه

 قـرار گرفتـه و ابعـاد    کمیـسیون ل و ضامن اجرا شده باید مـورد بازدیـد         یدیوارهاي حا 
 اعـضاي   در صـورت نیـاز توسـط      ظاهري دیوارها از نظر طول و ارتفاع  مورد توجه و            

 .اندازه گرفته شودکمیسیون 

ی، ها بر اثر نشست موضعی پ      ترین معایب ابنیه فنی عبارتند از ترك خوردن کوله          عمده •
هـا کـه احیانـاً موجـب         عدم پوشش آرماتور تحتانی دال با بتن، نشست غیرمتقارن کوله         

 اهمیـت ابنیـه فنـی از نظـر          به لحـاظ   بنابراین   .گردد بروز پیچش در دال و تابلیه پل می       
.  نقلیه، بازدید و بررسی ابنیه فنی باید مورد توجه خاص قـرار گیـرد  وسایطایمنی تردد   

ـ        دال پلها و کوله    ، متر 2نه بیش از    لذا در آبروهاي با دها      بازدیـد   دها از داخل دهانـه بای
شود تا چنانچه ترك و عیب و نقصی در آنها مشاهده شود مراتب مورد مالحظـه قـرار                  

 .گیرد

سازي ابنیه فنی و تطبیق آنها با نقشه و مشخصات ابالغـی             گیري ابعاد ظاهري پی     اندازه •
مجالس اجرایی تنظیمی مصوب بین دستگاه       صورت ،ییو در خصوص ابعاد کارهاي نامر     

 .نظارت و پیمانکار مالك اقدام آتی خواهد بود
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ها   پایه ،ها کوله  مانند پی  رودخانه هاي داخل بستر   سازي سازه  کنی و پی    به اینکه پی   با توجه : تبصره
و همچنین دیوارهاي برگشتی پلهاي بزرگ، در حین اجرا به دلیل وجود آب جاري ممکن           

، آبکشی با پمپ و غیـره انجـام شـده           ب اجراي سپرکوبی، دریواسیون و انحراف آ      است با 
هاي مذکور با مشکالت زیادي همـراه باشـد و           سونداژ پی ،  باشد و در زمان تحویل موقت     

هـاي صـادره از سـوي کارفرمـا در           پذیر نباشد، لذا طبـق بخـشنامه       در فرصت کوتاه امکان   
ها مراتب در زمان اجراي عملیات با        ینگونه سازه سازي ا  کنی و پی   خصوص کنترل ابعاد پی   

بـردار،  حضور نمایندگان اداره کل راه و ترابري استان و یا سـایر واحـدهاي ذیـربط بهـره                 
گیریهـا، صـورتمجلس     مهندسین مشاور و پیمانکار ضمن بازدید از محـل و انجـام انـدازه             

یـل موقـت مـورد نیـاز         آنهـا در زمـان تحو      ییگردد و بدین ترتیب سونداژ ابعـاد نـامر         می
  صـورتمجالس  ،در این مورد  . گیرد  کمیسیون تحویل موقت قرار می     تاییدو مورد    باشد نمی

  .فوق که مورد تصویب کارفرما قرار گرفته مالك اقدام آتی خواهد بود شرحه ب شده تنظیم
توجه به صورتمجالس حین اجراي      کوبی با  ریزي درجا و یا شمع      عمق حفاري و شمع    •

ستندات مربوط به آن بـه تاییـد نماینـده کارفرمـا رسـیده اسـت، قابـل قبـول                    کار که م  
 .گیرد کمیسیون تحویل موقت قرار می

هاي مرتفع، کانال پاي ترانشه      هاي احداث شده در شیبهاي زیاد واقع درگردنه        در ترانشه  •
هاي حاصله از ذوب بـرف       آوري جریان رواناب   که هدایت آبهاي سطحی و بعضاً جمع      

 یی خشکه چینی و با سنگ الشه، بنا       ،ییعهده دارد ممکن است با مصالح بنا        ه ب و یخ را  
ریزي پوشش گردنـد، از ایـن        سیمان یا بتن   - سپس با سنگ الشه و مالت ماسه       شده و 

رو این کانالها باید از نظر ابعاد مقطع، طول کانال و نحوه اجراي صحیح پوشـش انجـام     
 .دشده، مورد بازدید و بررسی قرار گیرن

اگر ابنیه فنی خاص اجرا شده مانند پلهاي بزرگ نیاز به بارگذاري داشته باشد، در ایـن                    •
مهندسـین   به طرح بارگذاري تهیه شده توسط        با توجه صورت کمیسیون تحویل موقت     

 کارفرما نیز رسیده باشد، با همکاري اداره کل راه و ترابري اسـتان و               تاییدکه به   مشاور  
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بردار و توسط پیمانکار اقدام بـه بارگـذاري پـل نمـوده و     بط بهرهیا سایر واحدهاي ذیر 
 .نماید نتایج حاصله را با استانداردهاي تعیین شده مقایسه و مطابقت می

  
 روسازي -1-2-5

عرض آسفالت سـواره    (عرض تمام شده راه و همچنین عرض آسفالت در مسیر اصلی               •
 از مسیر کـه در  ییی و بخشها، راههاي اتصالها پارکینگ، )هاي آسفالته رو و عرض شانه   

گیـري   باشـد بایـد انـدازه      ها واقع شده و داراي خط سبقت می        نقاط کوهستانی و گردنه   
  .شود و مطابقت آن با تیپ پروفیل عرضی کنترل گردد

بـه  فواصل هـر پانـصد متـر تـا یـک کیلـومتر و               ه  انتخاب محل سونداژهاي روسازي ب       •
 که محل سونداژها به ترتیب در سـمت         شود، به این صورت    انجام می  گ زیگزا صورت

 چنانچـه در حـد    . گـردد  راست، محور و سمت چپ روسازي مسیر متناوباً تعیـین مـی           
. گـردد  فاصل فوق ضخامت روسازي تغییر کند در این نقاط نیـز سـونداژ انتخـاب مـی                

 . پذیردگیري سونداژها توسط اعضاي کمیسیون صورت می اندازه

امترهاي آزمایشی که در خالل انجام پروژه صورت پذیرفته         آزمایشهاي کنترلی براي پار      •
این آزمایشها بسته   . شد خواهد   انجامبا نظر کمیسیون تحویل موقت در محل سونداژها         

هـاي خـاکریزي     الیه قشر سابگرید،  اي،هاي آسفالتی، مصالح سنگدانه    به مورد براي الیه   
هاي منضم به این دسـتورالعمل،       مذکور در چک لیست    هايو ابنیه فنی و مطابق با آزمایش      

هـاي راه ضـروري اسـت بـا نظـر            همچنین با توجه به اهمیت شـانه      . انجام خواهد شد  
کمیسیون همانند سایر قسمتهاي روسازي در محلهاي الزم آزمایـشهاي کنتـرل کمـی و          

 . انجام شود نیز)اعم از شنی و آسفالتی( هاي راه کیفی براي شانه

 به عمل هاي روسازي و آسفالت طبق سونداژهاي        از الیه گیري ضخامت هر یک       اندازه •
الزم بـه ذکـر    .شـود هاي تعیین شده توسط کمیسیون تحویل، انجـام مـی      آمده در گمانه  

است، سونداژ روسازي و آسفالت توسط عوامل آزمایشگاه کنترل کیفی محلـی مـستقر              
 مـستقیماً زیـر     شود که پذیرد و موقعیت آنها به نحوي انتخاب می        در کارگاه صورت می   
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شـود کـه قـسمتی از     ابعاد هر سونداژ طوري انتخاب می     .  نقلیه قرار نگیرد   وسایطچرخ  
بنابراین هر اندازه ضخامت روسازي بیـشتر باشـد، ابعـاد     . سطح الیه زیرین نمایان شود    

هاي روسـازي پیمانکـار ملـزم     گیري الیه بعد از اندازه. سونداژ باید بزرگتر انتخاب شود   
هاي آزمایشی فوق را بـا مـصالح مـشابه و مناسـب پـر و متـراکم                  چاله صلهاست، بالفا 

گیري انجام شـود کـه در   هاي آسفالت بهتر است توسط دستگاه مغزه    سونداژ الیه . نماید
کـت در    هاي آسفالت و موقعیـت پریمکـت و تـک          صورت ضخامت هریک از الیه     این

 .شود میان قشرهاي آسفالت دقیقاً مشخص می

 و راههـاي  هـا  پارکینـگ  سونداژ، بررسی ضخامت روسازي و آسـفالت         تفهرساگر در    •
اتصالی نیز در نظرگرفته شده باشد، سونداژهاي یـاد شـده در ایـن قـسمتها نیـز انجـام                  

 آسفالت و همچنـین     ،هاي روسازي  مجموعه اطالعات مربوط به ضخامت الیه     . شود می
ی جداگانـه منـدرج   رسـت فهابعاد پی کنی و پی سازي ابنیه فنـی بـه ترتیـب هریـک در               

هـاي   عالوه بـر ابعـاد و مقـادیر اجرایـی، انـدازه            فهرستاي که در این     شود به گونه   می
 ابنیـه   اجراییهاي   مندرج در تیپ مقطع عرضی و دفترچه مشخصات خصوصی و نقشه          

به ایـن ترتیـب مقایـسه نتـایج     . شود میفنی و صورتمجالس حین اجراي کار نیز آورده    
 .پذیرخواهد بود راحتی امکانه ا ابعاد مصوب بحاصله از سونداژ ب

 
 متفرقه  -1-2-6

  :نماید هیات تحویل موقت همچنین نسبت به موارد زیر اقدام می
 و راننــدگی همچنــین طــول ییم راهنمــایــگیــري نــوع و تعــداد تابلوهــا و عال انــدازه •

  .هاي نصب شده  و نیم نیوجرسیها ها، گارد بلوکها، نیوجرسی گاردریل
 راههاي انحرافی احـداث شـده کـه عملیـات اجرایـی آنهـا خـارج از                  بازدید و بررسی   •

استاندارد راههاي انحرافی معمولی بوده و به هنگام اجراي پروژه لزوم احداث آنهـا بـه                
گونـه   گیري الزامات تعیین شده بـراي ایـن         کارفرما رسیده است و همچنین اندازه      تایید

کر شده و درج آنها روي برگ اظهـار        ذ ییگیریهاي صحرا  راههاي انحرافی پس از اندازه    
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 ،گیري شـده بـا منـدرجات و مفـاد قـرارداد            نظرات هیات تحویل و تطبیق موارد اندازه      
 صورتمجلس تنظیمی حین انجام کار و همچنین مفاد مشخصات          ،دستورکارهاي ابالغی 

 .عمومی و خصوصی پیمان

ن قـرارداد از جملـه   بازدید و کنترل ساختمانهاي مرتبط با تجهیز کارگـاه منـدرج درمـت         •
ساختمان دفتر نظارت و آزمایشگاه و نیز راهدارخانه و ساختمان پست نگهبانی پلهـاي              

، بـدیهی اسـت چنانچـه زمـین ایـن      )در صورتی که جزء موضوع پیمـان باشـد      (بزرگ  
مستحدثات از طریق کارفرما در اختیار پیمانکار قرار گرفته باشد، مطابق با قرارداد اقدام              

 . خواهد شد

کشی ممتد یا منقطع و بررسی کیفیت آن        بازدید از خط کشی انجام شده راه اعم از خط          •
 شامل کنترل ضخامت و میزان بازتابش به کمک دستگاههاي مورد نیاز

 آمیزي انجام شده آنها بازدید از نرده پلهاي بزرگ و رنگ •

  و تهویه تونلهاییبازدید از تاسیسات روشنا •

 اي سبز در قـرارداد پیمانکـار پـیش بینـی شـده باشـد،              در صورتیکه انجام عملیات فض     •
تحویل موقت این بخش از کار نیـز همـراه سـایر بخـشهاي اجرایـی صـورت خواهـد                

 .پذیرفت

  
 گیري کمیسیون تحویل موقتنتیجه -1-2-7

بـا  (هاي انجام شده طبق موارد فوق، چنانچه پـروژه از نظـر کیفـی                ضمن بازدید و بررسی   
ــه وضــع ظــاهري عملیــات اجــر توجــه و همچنــین از نظــر کمــی ) ا شــده و اوراق آزمایــشگاه ب

 مستحدثات و تاسیـسات     ، سونداژهاي روسازي و ابنیه فنی انجام شده       ،ییهاي ابعاد مر   گیري اندازه(
مطابق مشخصات تعیین شده در قرارداد و دستورکارهاي صـادره حـین انجـام کـار باشـد،            ) و غیره 

چنانچـه در   . دنـ نمای سخ مدارك تهیه شده اقـدام مـی       اعضاي کمیسیون متفقاً نسبت به امضاي کلیه ن       
 مربوطه تهیه و با     فهرست پروژه نواقصی موجود باشد،      اجراییهریک از موارد ذکر شده و عملیات        

 کننده رفع   تاییدتعیین مهلت الزم جهت رفع نواقص فوق توسط پیمانکار و همچنین تعیین اعضاي              
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گردد و پیمانکار ملزم به رفع نواقص مندرج در           مراتب در متن صورتمجلس تحویل درج می       ،نقص
پیمانکار قبل از رفع نواقص منـدرج در صـورتمجلس تحویـل موقـت،              . باشد مهلت تعیین شده می   

باشـد را از محوطـه      آالت و مصالحی که جهت رفع نقـص، مـورد نیـاز مـی              نباید تجهیزات، ماشین  
  .کارگاه خارج نماید

باشد، به عنـوان       می برداردستگاه بهره  مورد درخواست    ،یمانعالوه بر موضوع پ   مواردي که   : تبصره
جهت بررسی و اتخاذ تـصمیم الزم درج         صورتمجلس   نقطه نظرات پیشنهادي مطرح و در     

قابل ذکر است طرح موارد مذکور مانع از تحویـل پـروژه بـر اسـاس ضـوابط و                   . گرددمی
  .گردد مشخصات فنی موضوع پیمان، نمی

لس تنظیمی تحویـل موقـت در محـل را پـس از اطمینـان از                 صورتمج ،ریاست کمیسیون 
گیریهـا و نتـایج     امضاي کلیه اعضاي کمیسیون تحویل موقت و سایر مـستندات مربـوط بـه انـدازه               

ید شده هیات تحویل موقت، جهت اقدامات آتی مورد نیاز          یبه همراه مدارك و نسخ تا      بدست آمده، 
اي حمل و نقـل کـشور و یـا مجریـان مربوطـه              به معاونت ذیربط شرکت ساخت و توسعه زیربناه       

اداره کل پیمان و رسیدگی نیز ضمن بررسی مدارك و نتایج سونداژهاي انجام شـده    . داردارسال می 
هـاي   آمده و رفع کمبود مدارك، چنانچـه کمبـودي در مشخـصات پـروژه     به عمل گیریهاي  و اندازه 

ی ابنیه فنی و یـا سـایر       یی و نامر  یبعاد مر هاي روسازي و یا ا     اجرا شده و یا کسري ضخامت در الیه       
قسمتهاي پروژه نسبت به مشخصات فنی ابالغی مـشاهده نمایـد، مراتـب را ضـمن تهیـه گـزارش           

ی به  یي موجود جهت تصویب نها    ها  دستورالعملم متعلقه براساس    یتوجیهی تکمیلی و محاسبه جرا    
نتیجتاً بعـد  . نماید پیشنهاد میمعاونت ذیربط شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور    

از تصویب مجموعه مدارك فوق، دستورات و نظرات معاونت ذیربط و مفـاد گـزارش تـوجیهی و                  
م مربوطه مـالك محاسـبه صـورت        یمجلس و ضما  نظرات اعضاي کمیسیون مندرج در صورت     نقطه

 .ی و قطعی پیمانکار قرار خواهد گرفتیکارکرد ماقبل نها

 شـده و تـصویب   تهیـه عاونت ذیـربط در ذیـل گـزارش تـوجیهی        پس از دریافت نظریه م    
م مربوطه از طریـق  یاي از صورتمجلس و ضماصورتمجلس تحویل موقت، مراتب به انضمام نسخه  

  دفتـر راهـسازي منطقـه مربـوط ویـا سـایر واحـدهاي             (اداره کل پیمان و رسیدگی به مجري طرح         
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رضمن درخواست تهیه و تنظیم و ارسال صورت        د. گرددو دیگر مبادي ذیربط ابالغ می     ... ) ذیربط  
  . و قطعی در ابالغ مذکور قید خواهد شدییکارکرد ماقبل نها

  
  ل و موارد مرتبط با مشاور و دستگاه نظارت یمسا -1-3

بـرداري بـودن عملیـات       مشاور بعد از تقاضاي پیمانکار مبنی بر اتمام و آماده بهره           مهندسین
اقدام به بازدید قسمتهاي مختلف مـسیر نمـوده و پـس از             موضوع پیمان، توسط عوامل محلی خود       

ر بر مراتب فوق و قابل      ی دا ، درخواست پیمانکار  تاییدطی مراحل تشریفات هیات کارشناسی ضمن       
برداري بودن محور، درخواست پیمانکار را به کارفرما منعکس و تقاضاي صدور حکم تحویـل               بهره

 .نمایدمی موقت

 به آماده بودن عملیات موضـوع پیمـان جهـت انجـام تـشریفات       کارفرما نسبتتایید از   پس
تحویل و قبل از عزیمت اعضاي مربوطه به محـل اجـراي پـروژه، دسـتگاه نظـارت مکلـف اسـت             
اطالعات کاملی از پروژه شامل موارد ذیل را تهیه و حداقل یک تا دو هفته قبـل از عزیمـت اعـضا                    

  :العات عبارتند از این اط .در اختیار هیات تحویل موقت قرار دهد
  

  کلیات مربوط به قرارداد -1-3-1
 :این کلیات شامل

  شماره و تاریخ پیمان -
با ذکر فهرست بهاي پایـه قـرارداد و ضـرایب مربوطـه شـامل اضـافه                 (مبلغ اولیه پیمان     -

 )پیشنهادي یا تخفیف پیمانکار و شاخص مبناي تعدیل قیمتها

  مدت اولیه پیمان -
  )س تحویل زمینتاریخ صورتمجل(کار ه تاریخ شروع ب -
   شماره و تاریخ آخرین کارکرد موقت پیمانکار  -
مدت کل اجراي پروژه با توجه به تمدیدهاي مجـاز مـدت پیمـان و براسـاس صـورت                    -

 . جلسات تهیه شده که به تصویب کارفرما رسیده باشد
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 تاریخ و مبلغ کارکرد پیمانکار تا پایان مدت اولیه پیمان و همچنین تا پایان مدت                ،شماره -
 مجاز تمدید شده آن 

 ید دستگاه نظارت مبنی بر خاتمه یافتن عملیات موضوع پیمانیتا -
  
   مشخصات کلی اولیه پروژه -1-3-2

  :این مشخصات شامل            
و همچنـین موقعیـت   ) فاصله تقریبی از نزدیکترین شهر یا آبـادي     (موقعیت شروع مسیر     -

 انتهاي مسیر

و یـا   ...) بنـدي مربوطـه و     صلی یا فرعـی بـا ذکـر درجـه         آزادراه، بزرگراه، راه ا   (نوع راه    -
 آهنمشخصات زیرسازي راه

 مثـال راه اصـلی      بـه عنـوان   تیپ مقطع عرضی مصوب و اجرا شده مسیر          ( عرض مسیر    -
 ...) آزادراه، بزرگراه و2×٦٥/٣+٢×٨٥/١=11درجه یک معمولی متر

 تقویـت   هاي تقویتی روسازي شـامل نـوع و ضـخامت مـصالح قـشرهاي              ضخامت الیه  -
ضـخامت  (، قشرهاي باالتر از الیه سابگرید      )ها اعم از خاکریزي و کف ترانشه     (سابگرید  

 هاي آسفالتی و همچنین نوع و ضخامت الیه) هاي زیراساس و اساس الیه
  

مازاد بر مبلغ اولیه قـرارداد ابـالغ شـده باشـد و یـا بـه منظـور تکمیـل                     % 2٥چنانچه مبلغ   : تبصره
ده متمم پیمان نیز با پیمانکار منعقـد شـده باشـد مشخـصات آنهـا                عملیات کارهاي باقیمان  

مبلغ پیمان و یا شماره و تاریخ قرارداد متمم با ذکر مبلـغ             % 2٥شامل شماره و تاریخ ابالغ      
  .شودیک از آنها در مجموعه اطالعات کلی گنجانده می هر

  

   نظارت تهیه شود به هیات تحویل موقت باید توسط دستگاهارایه مدارکی که جهت -1-3-3
  :این مدارك عبارتند از

 به موقعیت آبادیهاي واقع در حاشیه طـرفین محـور    با توجه کروکی شماتیک پالن مسیر      -
 .که کیلومتر شروع و انتهاي کار روي آن مشخص شده باشد
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هاي مسیر کـه ضـمیمه قـرارداد     جدول مربوط به لیست کامل بنچ مارك، رفرانس، سومه         -
عی آنها نسبت به مشخصات نقاط ارتفـاعی و افقـی مبنـا مـشخص        موقعیت ارتفا  بوده و 

) نسبی، کشوري یا جهـانی (ضمناً موقعیت نقاط مبنا با تعیین کد ارتفاعی آنها . شده باشد 
 .نیز باید مشخص شود

ی از مـسیر    یچنانچه در محور، واریانت جدید ایجاد و ابـالغ شـده باشـد و یـا قـسمتها                  -
ج کیلومتر معادل مسیر بـا ابتـدا و انتهـاي واریانـت            حذف یا اضافه شده باشد، ضمن در      

 .شرح مختصري در خصوص علل حذف یا اضافه شدن قسمتهاي فوق باید ذکر شود

یـد کارفرمـا باشـد و       یآخرین تیپ مقطع عرضی مصوب که ممهور و ممضی بـه مهـر تا              -
هـاي راه و همچنـین    شامل مشخصات عرضی کامل و شیب عرضـی سـواره رو و شـانه       

 رفته برابر مندرجات قـرارداد،  به کاربندي   نوع مصالح و دانه ،هاي روسازي  یهضخامت ال 
 .بر روي آن مشخص شده باشد

  

 در هر یک از قـسمتهاي       ،چنانچه قسمتهاي مختلف راه داراي تیپهاي عرضی مختلف باشد        : 1تبصره
 . شودارایهفوق تیپ عرضی مربوطه باید تهیه و 

 سیر دفترچه پروفیلهاي طولی اجرا شده م -

 دفترچه پروفیلهاي عرضی اجرا شده مسیر  -
  

 مرور زمان و یا موارد دیگر به هنگام اجراي عملیـات در خـط   ،چنانچه بر اثر عوامل جوي  : 2تبصره
زمین پروفیلهاي طولی و عرضی مسیر تغییراتی بوجود آمده باشد و یا در نتیجه مشاهدات               

ها تغییراتی ایجـاد     ز یا تالوي ترانشه   و آزمایشهاي حین انجام کار، در شیب شیروانی خاکری        
پروفیلهاي طـولی و عرضـی بـا رنـگ متفـاوت         شده باشد، موارد فوق باید ضمن درج در       

 .ترسیم شود

تهیه تیپ مقطع عرضی و پالن پارکینگها و راههاي اتصالی منضم به قرارداد پیمانکار،               -
 هاي خاکریز روسازي و آسفالت شامل مشخصات مصالح و ضخامت الیه

  کامل موقعیت پارکینگها و راههاي اتصالیهرستف -
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 کامل ابنیه فنی شامل آبروهاي کوچک، پلهاي بزرگ، دیوارهاي هـدایت آب،   فهرست -
ل و ضامن همچنین تیپ مقطع عرضی شامل تغییرات انجام شده حـین       یدیوارهاي حا 

 اجراي کار، تونلها و گالریها

 ه فنی  ابنی(As Built)دفترچه کامل نقشه هاي اجرا شده  -

 دفترچه کامل صورتمجالس پی کنی و پی سازي ابنیه فنی مسیر -

چنانچه موقعیت، دهانه یا سایر مشخصات ابنیه فنی، بـا مشخـصات ابنیـه فنـی منـدرج در       : 3تبصره
بـه کارفرمـا و همچنـین       مهندسین مـشاور     گزارش توجیهی    ،قرارداد مطابقت نداشته باشد   

 . گرددارایهید کارفرما در این خصوص باید یتا

فهرست مشخصات کامل دریواسیونهاي اجرا شـده شـامل موقعیـت، طـول و مقطـع                 -
 .سهولت قابل محاسبه باشده  انجام احجام آنها ببه نحوي کهعرضی آنها 

        تغییـرات شـیب شـیروانی ترانـشه        ،هـا چنانچه در اجراي عملیات خاکبرداري ترانشه      -
مهندسـین  قطع عرضی پیشنهادي     برم پیشنهاد و تصویب شده باشد، تیپ م        به صورت 

 .که به تصویب رسیده است باید ضمیمه مدارك تحویل موقت شودمشاور 

مـوازات محـور   ه ها، کانالهاي کوهی ایجاد شده ب جداول مربوط به کانال باالي ترانشه  -
یات مربوطه شامل مقطع تیپ عرضی و پروفیل        یبا جز ) شوتها(راه و کانالهاي عرضی     
 ی آنهایجراطولی و مقاطع عرضی ا

 وسـایل مطـابق   (بینی شده    ی و رانندگی و تابلوهاي پیش     یم راهنما یصورت کامل عال   -
و همچنـین   )  دفترچه تحقیقات و معیارهـاي فنـی       99کنترل ترافیک مندرج در نشریه      

یات مربوط به نصب گاردریل، گارد بلوك و نیوجرسی در مورد مـسیر راههـا بـا       یجز
 ی تیپ و فواصل نصب آنهاتعیین موقعیت آنها در پروفیل عرض

نـوع   دفترچه مجموعه اوراق آزمایـشگاهی کـه مـشتمل بـر اوراق آزمایـشگاهی هـر                -
اي کـه بیـانگر تعـداد آزمایـشهاي          عملیات اجرا شده باشد، به انضمام جدول خالصه       

مربوط به هر نوع عملیات و همچنین درج تعـداد آزمایـشهایی کـه خـارج از حـدود        
 .باشدمشخصات ابالغی و قراردادي 
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کارها و صورتمجالس پیشنهادي و یا اجرایی تهیه شده در حین انجـام              دفترچه دستور  -
 .کار که به تصویب و اطالع کارفرما رسیده باشد

ـ ) 1-3-1(مدارك مربوط به بنـد       و مهندسـین مـشاور     ،   )سـه نـسخه   ( بـراي کارفرمـا      دبای
 .نسخه تکثیر شود ٥، به تعداد کافی و مجموعاً حداقل )هرکدام یک نسخه(پیمانکار 

چنانچه در ساختمان محور راه، ابنیه فنی خاص مانند پلهاي بزرگ بنـا شـده باشـد و                 -
 نـسبت بـه   دگونه ابنیه را الزم بداند، مهندسین مشاور بای        کارفرما انجام بارگذاري این   

را تـا    تهیه طرح بارگذاري پل اقدام و مراتب را جهت تصویب کارفرمـا ارسـال و آن               
 . پیگیري نمایدییاحصول نتیجه نه

  

آهن مطابق ضـوابط مربوطـه       و خاص واقع در مسیر راه      گ بزر هاي  در مورد بارگذاري پل   : 4تبصره  
  .اقدام خواهد شد

 
  ل و موارد مرتبط با پیمانکاریمسا -1-4

 آن مـانع از عملیـات   یـی ص جزیبعد از اینکـه عملیـات موضـوع پیمـان انجـام شـد و نقـا         
در کارگـاه   مهندسـین مـشاور      نماینده مقیم    تاییدور ضمنی مورد     مسیر نبود و مراتب بط     برداري  بهره

 بـه  قرار گرفت، پیمانکار ضمن درخواست تحویل موقت عملیات انجام شده، تقاضاي خود را کتبـاً      
  .نماید ارسال میمهندسین مشاور 

ضمن طی مراحل مربوط به هیات کارشناسی پس از بررسی جمیع جهـات      مهندسین مشاور   
مهندسـین  پیمانکار با همـاهنگی بـا       . نماید یمان، مراتب را به کارفرما منعکس می      عملیات موضوع پ  

 و بـه تعـداد نـسخ کـافی     1-3-1 مندرجات بنـد   به شرح اقدام به تهیه مدارك تحویل موقت       مشاور  
هاي اولیه منضم بـه قـرارداد را بـا           مبانی و نقشه    آمده در  به عمل نموده، تغییرات   )  نسخه ٥حداقل  (

 : ازجمله این تغییرات عبارتند از . نماید مشخص میAs Builtهاي  نقشه

، طرح    که الزاماً در نتیجه وجود مستحدثات و معارض واقع شده در مسیر            ییواریانتها -
 .آنان اجتناب ناپذیر بوده است
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 تغییرات احتمالی در کد ارتفاعی پروفیلهاي طولی -

اننـد ارتفـاع پـی، ارتفـاع         م ییتغییرات مربوط به کیلومتر اجـرا و ابعـاد مختلـف بنـا             -
الواسیون، تغییر نوع دیوار بالی یا برگشتی، لزوم احداث رادیه و برید یا برعکس عدم               

 نیاز احداث آن و نتیجتاً حذف این قسمتها

هـاي مـسلح بـه دلیـل کـاهش           تغییر و جایگزینی انواع میلگردهاي مصرفی در سـازه         -
 ازارعرضه بعضی از نمرات از جانب کارخانه سازنده یا ب

مهندسـین   تاییـد  کلیه تغییراتی که در اجرا به دالیل مختلـف بوجـود آمـده و مـورد                  -
  .و کارفرما قرار گرفته استمشاور 

پس از صدور حکم کمیسیون تحویل موقت مبنـی بـر انتخـاب اعـضاي شـرکت کننـده در                  
واحدهاي ذیربط  تشریفات تحویل، پیمانکار باید با مدیریت کل اداره راه و ترابري استان و یا سایر                

بردار در خصوص تاریخ عزیمـت اعـضا بـه سـاختگاه محـور مـورد بحـث و فـراهم نمـودن                       بهره
 و تردد هیات به قسمتهاي مختلف مسیر در خالل زمان           اقامتتسهیالت الزم درخصوص عزیمت،     

  . آوردبه عملهاي الزم را  تحویل، هماهنگی
هـا، بـنچ     بت بـه بررسـی موقعیـت سـومه        کوبی اولیه مسیر نـس      به میخ  با توجه   باید پیمانکار

گـذاري   برداري تهیه شده در مسیر، کیلومترهاي نقشهمارکها، رفرانسهاي اولیه و دیگر عالیم و نشانه   
 ، متـر اقـدام نمایـد      ٥٠٠  متر و تعیین کیلومتر کلی محور در فواصل        100 امتداد آن به فواصل حداکثر    

دها را بـا رنـگ سـفید در حاشـیه           ییـ ه کلوتو کیلومتر شروع، راس و انتهاي قوس و نقـاط مشخـص          
 نقلیه از داخل آن قابل تـشخیص        وسایطکه با حرکت کند      يبه نحو آسفالت سواره رو درج نماید،      

به همین ترتیب کیلومتر احداث پلهـا و آبروهـاي مـسیر را در وجـه ضـخامت دال یـا کولـه           . باشد
  .کند مجاور دهانه، با رنگ مشخص می

مانه زنی روسازي و ابنیه فنی، پیمانکار قبل از اعزام هیـات بـه               گ فهرستدر خصوص تهیه    
 ،اداره کل پیمان و رسـیدگی     (و کارفرما   مهندسین مشاور   هاي الزم را با نمایندگان        هماهنگی ،منطقه
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ـ ) برداراداره کل راه و ترابري استان یا سایر واحدهاي ذیربط بهره           بینـی   آورد تـا پـیش    عمـل مـی   ه  ب
  . آیدبه عملو امکانات الزم جهت سونداژهاي تعیین شده از جانب نامبرده  وسایلفراهم آوردن 

 
  هاپیشنهاد -1-5

 (IRI)شاخص ناهمواري بین المللی   -1-5-1

آوریهـاي روز دنیـا در رونـد تحویـل موقـت و       به منظور استفاده از روشهاي جدید و فـن     
 این روشـها در کـشور       هاي متناسب با هریک از    نامهنیی و آ  ها  دستورالعملقطعی راهها نیاز است تا      

 بـه آخـرین تغییـرات و        بـا توجـه   شـود    پیـشنهاد مـی   . تدوین شده و روند ارزیابی استاندارد شـود       
 200۴هاي روز دنیا ازجمله راهنماي طراحی روسازي موسسه آشـتو در سـال               نامه نییبازنگریهاي آ 

 و AASHTO PP50 تـا  52 براساس روش استاندارد آشتو IRIاز شاخص ناهمواري بین المللی 
کـار لـزوم     بـراي ایـن  .ابزارهاي مکانیزه براي سنجش میزان ناهمواري سطح روسازي استفاده شود  

نامـه روسـازي آسـفالت     نیـی و آ) 101نـشریه  (رعایت تناسب با مشخصات فنی و عمـومی راههـا      
بـراین مبنـا ایجـاد      .  وجـود دارد   )ریزي کـشور    سازمان مدیریت و برنامه    23۴نشریه  (راههاي ایران   

ضوابط جدید در هنگام تحویل موقت و قطعی راهها باید براساس ضوابطی باشد کـه در روشـهاي            
یا در مشخـصات فنـی خـصوصی پـروژه      و طراحی و مشخصات فنی عمومی راهها قید شده باشد   

برداري از   براي زمان شروع بهره    IRI، میزان شاخص    PSIکه همانند شاخص     يبه نحو آورده شود   
 به عمـل  به مطالعات با توجهبراي نیل به این هدف و  . یت راهها تدوین گردد   محورها براساس اهم  

 بـه  با توجـه آمده در خصوص نحوه اعمال این شاخص در هنگام تحویل راهها از سایر کشورها و           
ـ                 خـصوص پتانـسیل موجـود      ه  لزوم اعمال وضعیت توان فنـی و مهندسـی موجـود در کـشور و ب

 سـاله   ۵تدریج و در طی یـک دوره        ه  شود تا ب   الت پیشنهاد می  آالت تهیه، تولید و پخش آسف      ماشین
 بـا نظـر   )2-1( و )1-1 ( در زمان تحویل موقـت راههـا براسـاس جـداول        IRIاستفاده از شاخص    

  . تشخیص ضرورت انجام آن در دستور کار قرار گیردبه لحاظمهندسین مشاور 
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  موقت آزادراهها، بزرگراهها تحویل تجه پیشنهادي نحوه اظهار نظر  وIRI  شاخص)1-1(جدول 
   و راههاي اصلی

  

  وضعیت محور و نحوه اظهار نظر  (m/Km)بر حسب IRI مقدار شاخص
  توجه بسیارخوب، قابل تحویل وتشویق قابل  2/1کمتر یا مساوي 

  خوب، قابل تحویل و تشویق  2 تا 2/1بیش از 
  مناسب، قابل تحویل  3 تا 2بیش از 
  اً مناسب، قابل تحویلنسبت  ۴ تا 3بیش از 

  نامناسب، غیرقابل تحویل  ۴باالتر از 
  
  

  فرعی راههايموقت پیشنهادي جهت تحویل   و نحوه اظهار نظرIRI شاخص )2-1(جدول 

  شهري و خیابانهاي 
  

  وضعیت محور و نحوه اظهار نظر  (m/Km) بر حسب IRIمقدار شاخص 
  خوب، قابل تحویل و تشویق  3کمتر یا مساوي 

  قابل تحویل  ۶ تا 3ز بیش ا
  غیرقابل تحویل  ۶بیش از 

  
  . متري جداگانه انجام و مالك عمل واقع خواهد شد۵00 براي هر قطعه IRIگیري  اندازه: 1تبصره 
 بـوده و نتـایج آن مطـابق    AASHTO PP50دستگاه پروفیل سنج باید داراي اسـتاندارد  : 2تبصره 

 ز اعزام کمیـسیون مـورد اسـتفاده    روز قبل ا21 باشد و حداقل AASHTO PP51روش 
 و بـا نظـر   AASHTO PP52انـدازي دسـتگاه طبـق روش     قرار گرفته شود و عوامل راه

  .مهندسین مشاور انتخاب شوند
  

 سایر فاکتورهاي کنترلی  -1-5-2

، مشخصات فنـی خـصوصی منـضم     به هنگام تحویل راهبدیهی است میزان و معیار کنترل 
نامه  نیی، آ )ریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامه   101نشریه  (به پیمان، مشخصات فنی عمومی راهها       
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و دیگـر   ) ریـزي کـشور     سـازمان مـدیریت و برنامـه       23۴نـشریه   (روسازي آسفالتی راههاي ایـران      
و پارامترها و حدود و ضوابط مربوط به میزان تراکم، انحراف اسـتاندارد              ی، بوده استانداردهاي ابالغ 

از این ضوابط   ... ها و    ا استفاده از شمشه فلزي، ضخامت الیه      خروج از مشخصات، میزان همواري ب     
از جمله شاخص   (دهی راه    در خصوص شاخصهاي ارزیابی وضعیت سرویس     . استخراج خواهد شد  

PSI (     شـود از   با این وجود پیشنهاد مـی . باشد الذکر مالك عمل می  نیز موارد مندرج در ضوابط فوق
  . اده شودکار استف براي این) 3-1(مقادیر جدول 

  
   راهها تحویل قطعیو نحوه اظهار نظر پیشنهادي جهت PSI شاخص) 3-1(جدول 

  

  وضعیت محور و نحوه اظهار نظر   PSIمقدار شاخص 
  خیلی خوب، قابل تشویق  ۴بزرگتر یا مساوي 

  )براي آزادراهها، بزرگراهها و راههاي اصلی(غیرقابل تحویل  ۴کمتر از 
  )فقط براي راههاي فرعی و خیابانها(قابل تحویل   ۴ و کوچکتر از 3بزرگتر از 
  غیرقابل تحویل  3تر یا مساوي  کوچک

  
 اعمال جریمه و تشویق -1-5-3

شود با تغییر در نظام تعیین قیمت کار و پرداخت بهاي کارهاي انجام شده یک                پیشنهاد می 
در (ی  با هماهنگی سازمانهاي ذیربط کـه شـامل اعمـال ضـرایب تـشویق         تاییدروش جامع و مورد     

جـایگزین   نیـز باشـد،   ) صورت دستیابی پیمانکار به پارامترهاي کیفـی مطلـوب در زمـان مناسـب             
شود تا جهت نیل به این هدف ابتدا در هریک از آیتمهاي             پیشنهاد می . م حاضر گردد  یبخشنامه جرا 

کاري و اوراق آزمایشگاهی مربوطه پارامترهـاي کنترلـی اصـلی تعریـف و شاخـصهاي اسـتاندارد                  
کار باید براي تمـامی مـوارد      این .ي موجود به درستی تعریف شود     ها  دستورالعملوطه براساس   مرب

 سـپس بـا     ،بطـور جداگانـه انجـام شـود       ... بندي و    از جمله بتن، آسفالت، عملیات خاکی، آرماتور      
بـا  تعریف جداول انحراف از معیار، میزان خطاي قابل قبول بـراي هریـک از پارامترهـاي کنترلـی                   

ه اهمیت آنها تعیین گردد و ضرایب پرداختی نهایی به پیمانکار براین اساس تعریف شود و                 ب توجه
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شود با استفاده از    پیش بینی می  . اصول و ضوابط مربوط به ارجاع کار نیز به درستی مشخص گردد           
 کیفـی کـار پیـدا کـرده و     يم، مجریان و پیمانکاران تمایل به ارتقـا      یاهرم تشویق در کنار اهرم جرا     

 بـه عنـوان   .  مضاعف و درونی تشویق نمایـد      اجراییمکان ارجاع کار، آنان را به کنترلهاي کیفی و          ا
  .، بهره برد(FHWA)نقل فدرال آمریکا  و توان از روش مورد استفاده اداره حمل یک مبنا می
  

 فرمهاي مربوط به فرآیند عملیات تحویل موقت -1-6
طالعات الزم در تحویـل موقـت راههـا،    آوري اادامه تعدادي از فرمهاي خام جهت جمع  در  

سازي عملیـات تحویـل کمـک مـوثري         تسهیل و مستند   این فرمها که در بهبود،    . آورده شده است  
،  موقـت  کمیـسیون تحویـل  ي و اعـضا  کارشناسینماید، توسط کارشناسان متخصص در هیات        می

  . تکمیل خواهد شد
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  الصه نتایج اوراق آزمایشگاهی کنترل کیفی حین انجام کارآوري خ فرم نمونه جهت جمع) 4-1(جدول 
  )IA1فرم ( در تحویل موقت 

  ....................کیلومتر:.......................................................فرعی/ راه اصلی
  ..................مورخ ......... ...مشخصات فنی براساس قرارداد شماره 
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حدا

 
ول
ل قب
 قاب
زان
می

  

ري
وادا
د ر
دو
ح

ول  
ل قب
 قاب
وده
حد
م

  

زان
می

 
س
اسا
 بر
صه
شخ
م

 
 

ی 
گاه
ایش
آزم

ق 
ورا
ا

  
جام
ن ان
حی

 
  کار

ول
ل قب
قاب

یمه  
جر

ول 
شم
م

  

 غیر
ول
ل قب
قاب

  

                مقدار قیر
                *دانه بندي
                تراکم

                مقاومت مارشال
                نسبت مقاومت مارشال اشباع به خشک

                فضاي خالی مخلوط
                درصد شکستگی
                اي ارزش ماسه

  
  
  

قشرهاي 
  **آسفالتی
  :نام قشر
         توپکا
         بیندر

   اساس قیري
        جمع نتایج حاصل از اوراق آزمایشگاهی

                *دانه بندي
                یرينشانه خم

                درصد شکستگی
                اي ارزش ماسه
                تراکم

  **قشر اساس

        جمع نتایج حاصل از اوراق آزمایشگاهی
  

ـ –وزارت راه وترابري   شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور 
............:.........مهندسین مشاور   معاونت ساخت وتوسعه شبکه راهها  

رما
فــ
ـار
 کـ

 ....................:..............پیمانکار  ...............................ه و ترابري استان اداره کل را–وزارت راه وترابري 



                                                                               دستورالعمل تحويل موقت راهها۲۸

 

  ....................کیلومتر:.......................................................فرعی/ یراه اصل

  آوري خالصه نتایج اوراق آزمایشگاهی کنترل کیفی حین انجام کار فرم نمونه جهت جمع) 4-1(ادامه جدول 
  )IA1فرم ( در تحویل موقت 

 شرکت ساخت و توسـعه زیربناهـاي حمـل و نقـل کـشور ـ       –ترابري وزارت راه و
............:.........مهندسین مشاور   معاونت ساخت وتوسعه شبکه راهها  

رما
فــ
ـار
 کـ

 ....................:..............پیمانکار  ............................... اداره کل راه و ترابري استان–وزارت راه وترابري 

  ..................مورخ ............ مشخصات فنی براساس قرارداد شماره     

    

قل
حدا

 
ول
ل قب
 قاب
زان
می

  

ري
وادا
د ر
دو
ح

ول  
ل قب
 قاب
وده
حد
م

  

زان
می

 
س
اسا
 بر
صه
شخ
م

 
 

ی 
گاه
ایش
آزم

ق 
ورا
ا

  
جام
ن ان
حی

 
  کار

ول
ل قب
قاب

یمه  
جر

ول 
شم
م

ول  
ل قب
 قاب
غیر

  

                *دانه بندي
                نشانه خمیري
                اي ارزش ماسه
                تراکم

قشر 
  **زیراساس

        جمع نتایج حاصل از اوراق آزمایشگاهی
                مقاومت مشخصه
                اسالمپ
                *بنديدانه

                ي اارزش ماسه
  بتن

        جمع نتایج حاصل از اوراق آزمایشگاهی
بندي باید حدود رواداري و محدوده قابل قبول به کمک جداول جداگانه که براي هر الک مطـابق مشخـصات فنـی قـرارداد تهیـه                          براي پارامتر دانه   *

   . گرددارایهشود،  می
  .نیز انجام می شود) اعم از شنی و آسفالتی(این آزمایشها براي شانه هاي راه **

  
  
  

 :تایید کننده            :تکمیل کننده 

 :..................................... نام و نام خانوادگی        ..............: ......................نام و نام خانوادگی

 :امضاء:...........................................     سمت        :امضاء: .........................................   سمت

 ...............................:......تاریخ          : ....................................تاریخ 
 



 ۲۹                                                                  راههاو قطعي دستورالعمل تحويل موقت 

 

 

  )IA2فرم (آوري خالصه نتایج اوراق آزمایشگاهی درتحویل موقت  فرم نمونه جهت جمع) ۵-1(جدول 
  

 نقل و  شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل–وترابري   وزارت راه
 ونت ساخت وتوسعه شبکه راهها معا- کشور 

 .....................................:مهندسین مشاور
  :کــارفــرما

 ...............................:...................پیمانکار ............................. اداره کل راه و ترابري استان–وزارت راه وترابري 

  ....................کیلومتر:.......................................................فرعی/ راه اصلی

 مـصـالـح بـدنـه راه ــفردی
تعداد اوراق 
 آزمایشگاهی

  تعداد آزمایشهاي
  قابل قبول

  تعداد آزمایشهاي 
 خارج از مشخصات

       خــاکــریــز  1
       قشر تقویتی الیه اول  2
       قشر تقویتی الیه دوم  3
       زیر اساس الیه اول  4
       زیر اساس الیه دوم  5
       اساس  6
       )بلک بیس(اساس قیري   7
       بیندر الیه اول  8
       بیندر الیه دوم  9

       توپکا  10

 *ابنیه فنی  
تعداد اوراق 
 آزمایشگاهی

  تعداد آزمایشهاي 
 قابل قبول

  تعداد آزمایشهاي 
 خارج از مشخصات

       ریزي در پی بتن  1
       ها ریزي کوله بتن  2
       ریزي تابلیه بتن  3
       ها ریزي شمع بتن 4
       ریزي پوشش تونل بتن 5

  .ضمیمه این جدول شود  استانداردهاي مربوطه بایدهنتایج آنها به همرا خاص و آزمایش بارگذاري پلهاي* 

  
  
 :تایید کننده            :تکمیل کننده 

 .............:.......................انوادگینام و نام خ      : ....................................نام و نام خانوادگی

 :امضاء................................    ...:......سمت      :امضاء: .........................................   سمت

 :..................................... تاریخ         : ....................................تاریخ 
 



                                                                               دستورالعمل تحويل موقت راهها۳۰

 

 با اجراییآوري خالصه اطالعات موردنیاز در مورد ضخامت قشرهاي  فرم نمونه جهت جمع) ۶-1(جدول 
  )IA3فرم ( مخرب درتحویل موقت هايآزمایش

  

قـشر 
 تـقـویـتـی

  تـوپـکـا بیندر بیندر اساس قیري اساس زیر اساس

ف
یــ

رد
تـر 

ومـ
ـیلـ

ک
 

وب
مص

ژه 
پرو

ت 
خام

ض
 

شده
را 

 اج
ت

خام
ض

وب 
مص

ژه 
پرو

ت 
خام

ض
 

شده
را 

 اج
ت

خام
ض

 

ت 
خام

ض
وب

مص
ژه 

پرو
 

شده
را 

 اج
ت

خام
ض

وب 
مص

ژه 
پرو

ت 
خام

ض
 

شده
را 

 اج
ت

خام
ض

وب 
مص

ژه 
پرو

ت 
خام

ض
 

شده
را 

 اج
ت

خام
ض

وب  
مص

ژه 
پرو

ت 
خام

ض
 

شده
را 

 اج
ت

خام
ض

وب 
مص

ژه 
پرو

ت 
خام

ض
 

شده
را 

 اج
ت

خام
ض

 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

  
  

  

-نقـل کـشور   و  شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل–وزارت راه وترابري    
 معاونت ساخت وتوسعه شبکه راهها

...............................:مهندسین مشاور    

رما
فــ
ـار
 کـ

 ........................:....................پیمانکار  ............................... اداره کل راه و ترابري استان–وزارت راه وترابري 

  ....................کیلومتر:.......................................................فرعی/ راه اصلی

 :تایید کننده            :تکمیل کننده 

 .............:.......................گیانوادنام و نام خ      : ....................................نام و نام خانوادگی

 :امضاء................................    :.........سمت      :امضاء: .........................................   سمت

 :..................................... تاریخ         : ....................................تاریخ 
 



 ۳۱                                                                  راههاو قطعي دستورالعمل تحويل موقت 

 

 

  آوري خالصه اطالعات مورد نیاز پلهاي بزرگ در تحویل موقت فرم نمونه جهت جمع) 7-1(جدول 
  )IA4فرم (

  

 –و نقـل کـشور   اخت و توسعه زیربناهـاي حمـل     شرکت س  -وزارت راه وترابري  
 معاونت ساخت وتوسعه شبکه راهها

....................................:مهندسین مشاور    
  :کــارفــرما

............................................... اداره کل راه و ترابري استان-وزارت راه وترابري  .................................................:پیمانکار    

............... کیلومتر..................اصلی :نوع پل  :عرض پل   
:نام پل {راه: موقعیت پل   

...............کیلومتر..................فرعی  :تعداد دهانه  :نوع تابلیه   

:سیستم باربري  

):حداقل ارتفاع آزاد(گاباري  

:دیوارهاي هدایتی  

:سرسپري:                       ضخامت آسفالت:          عرض آسفالت روي پل:                   طول آسفالت روي پل:تیپ مقطع عرضی  

:کشی روي پل عرض خط:           کشی روي پل طول خط):            متر(طول ریل:         هاي کناري پل طول خاکریز پشت هریک از پایه  
 

  *وضعیت تحویل براساس اسناد مثبت و اظهار نظر اعضاي کمیسیون 

 قابل تحویل موارد کنترلی عنوان
 بدون نقص

 قابل تحویل
 با نقص

 غیر قابل
 تحویل

  توضیحات

         تیرها
         ستونها
         سرستونها
         دیافراگم
هاکوله          

         دیوارهاي برگشتی
هاپی          

 پل
لی
اص

زه 
سا

  

         متفرقه
کارها و صورتجلسات اجرایی، اوراق آزمایشگاهی، مشخصات کمی و کیفی کاالهـاي            ناد و مدارك کنترلهاي کیفی حین انجام کار، دستور        اس* 

هاي ظاهري قابـل رویـت و غیـر قابـل           ابعاد و اندازه   و نیز  عمومی  یا خصوصی پیمان     مشخصات فنی   مربوطه طبق  جزییات  شده با  خریداري
  . ناسب و مورد نظر کمیسیون بدست خواهد آمد مالك قضاوت بوده و براي اظهار نظر قطعی ضمیمه جداول خواهد شدم راههاي از که رویت

  
  
  

 :تایید کننده            :تکمیل کننده 

 .............:.......................انوادگینام و نام خ      : ....................................نام و نام خانوادگی

 :مضاءا................................    :.........سمت      :امضاء: .........................................   سمت

 :..................................... تاریخ         : ....................................تاریخ 
 



                                                                               دستورالعمل تحويل موقت راهها۳۲

 

  

 )IA4فرم (آوري خالصه اطالعات مورد نیاز پلهاي بزرگ در تحویل موقت فرم نمونه جهت جمع )7-1( جدولادامه 
  

 –نقـل کـشور    و زیربناهاي حمل  شرکت ساخت و توسعه      -وزارت راه وترابري  
 معاونت ساخت وتوسعه شبکه راهها

....................................:مهندسین مشاور    
:کــارفــرما   

.......................................... اداره کل راه و ترابري استان-وزارت راه وترابري  ..................................................:پیمانکار    

 ..................اصلی
...............کیلومتر  

:نوع پل :عرض پل   
:نام پل {راه: موقعیت پل   

............کیلومتر..................فرعی  :تعداد دهانه  :نوع تابلیه   

:سیستم باربري  

):حداقل ارتفاع آزاد(گاباري  

:دیوارهاي هدایتی  

:سرسپري:                 ضخامت آسفالت:          عرض آسفالت روي پل:          ت روي پلطول آسفال:         تیپ مقطع عرضی  

:کشی روي پل عرض خط:           کشی روي پل طول خط):            متر(طول ریل:         هاي کناري پل طول خاکریز پشت هریک از پایه  
 

 مثبت و اظهـار نظـر اعـضاي         وضعیت تحویل براساس اسناد   
 موارد کنترلی عنوان  *کمیسیون 

 قابل تحویل
 بدون نقص

 قابل تحویل
 با نقص

 غیر قابل
 تحویل

  توضیحات

         درزهاي انبساط
روها پیاده          
         جداول
هازهکش          
هاگاردریل          
1 م راهنمایییعال          
ها وپرنین          

سطح آسفالت 
)روسازي(  

        

لیه
 تاب
شه
عر

  

         متفرقه
، تعـداد  )کوتـاه (پنـاه   هـاي جـان   تعداد مسیرنماي روي پایه: م راهنمایی باید در خصوص موارد زیر بررسی واظهار نظر شود      یدر تعیین وضعیت تحویل عال     -1

 .پناه هاي جان پناه و تعداد پایه هاي جان طرفه، بازتاب دوطرفه، شبرنگ روي پایه  بازتاب یک ،)بلند(پل طرفین مسیرنماي 

کارها و صورتجلسات اجرایی، اوراق آزمایشگاهی، مشخصات کمی و کیفی کاالهـاي            اسناد و مدارك کنترلهاي کیفی حین انجام کار، دستور        * 
هاي ظاهري قابـل رویـت و غیـر قابـل           ابعاد و اندازه   و نیز  عمومی  یا خصوصی پیمان     مشخصات فنی   مربوطه طبق  جزییات  شده با  خریداري

  . مناسب و مورد نظر کمیسیون بدست خواهد آمد مالك قضاوت بوده و براي اظهار نظر قطعی ضمیمه جداول خواهد شد راههاي زا که رویت

  
  

 :تایید کننده            :تکمیل کننده 

 .............:.......................انوادگینام و نام خ      : ....................................نام و نام خانوادگی

 :امضاء................................    :.........سمت      :امضاء: .........................................   سمت

 :..................................... تاریخ         : ....................................تاریخ 
 



 ۳۳                                                                  راههاو قطعي دستورالعمل تحويل موقت 

 

 

  آوري خالصه اطالعات مورد نیاز پلهاي بزرگ در تحویل موقت فرم نمونه جهت جمع )7-1( ادامه جدول
  )IA4فرم (

 

د مثبت و اظهار نظر وضعیت تحویل براساس اسنا
  *اعضاي کمیسیون 

 موارد کنترلی عنوان
 قابل تحویل
 بدون نقص

 قابل تحویل
 با نقص

 غیر قابل
 تحویل

  توضیحات

)روسازي(سطح آسفالت           
         دال

         درزهاي آسفالت 
         خاکریزها

         کانالهاي زهکش
         حفاظ ایمنی

 پل
دي
ورو

  

         متفرقه 
بندي عایق          

...) کوله، دیوارهاو(زهاي اجراییدر          
ها و کانالهالوله ایر         

 س
مکانیکی -تاسیسات برقی          

کارها و صورتجلسات اجرایی، اوراق آزمایشگاهی، مشخصات کمی و کیفی کاالهـاي            اسناد و مدارك کنترلهاي کیفی حین انجام کار، دستور        * 
هاي ظاهري قابـل رویـت و غیـر قابـل           ابعاد و اندازه   و نیز  عمومی  یا خصوصی پیمان     مشخصات فنی   مربوطه طبق  جزییات  شده با  خریداري

  . مناسب و مورد نظر کمیسیون بدست خواهد آمد مالك قضاوت بوده و براي اظهار نظر قطعی ضمیمه جداول خواهد شد راههاي از که رویت
  
  
  
  
  
  
  :اظهارنظرات تکمیلی 

 :تایید کننده            :تکمیل کننده 

 .............:.......................انوادگینام و نام خ      : ....................................نام خانوادگینام و 

 :امضاء................................    :.........سمت      :امضاء: .........................................   سمت

 :..................................... تاریخ         ...........: .........................تاریخ 
 



                                                                               دستورالعمل تحويل موقت راهها۳۴

 

  IA5)فرم( صه اطالعات مورد نیاز تونلها درتحویل موقتآوري خال فرم نمونه جهت جمع) 8-1(جدول 
  

نقـل   و  شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل-وزارت راه وترابري  
  معاونت ساخت وتوسعه شبکه راهها–کشور 

.............................................:مهندسین مشاور   :کــارفــرما     

..........................ه و ترابري استان اداره کل را-وزارت راه وترابري  ..........................................................:پیمانکار     

...........کیلومتر خاتمه ............ شروع  کیلومتر.........اصلی  :تونلنوع   :تونلعرض    
:تونلنام  {راه: تونلموقعیت   

...........کیلومتر خاتمه ............وع  شرکیلومتر......... فرعی  :طول تونل  :پوشش تونلنوع    
 

 

وضعیت تحویل براساس اسناد مثبت و اظهار 
  *نظر اعضاي کمیسیون 

 موارد کنترلی عنوان
 قابل تحویل
 بدون نقص

 قابل تحویل
 با نقص

 غیر قابل
 تحویل

  توضیحات

         اي پوشش سقفوضعیت سازه
         اي پوششهاي جانبیوضعیت سازه

         نماي پوشش ها
         وضعیت زهکشی

ونل         )مشخصات هندسی(ابعاد اجرا شده
ی ت
صل
زه ا
سا

  

         متفرقه

          درزهاي اجرایی
         روها پیاده

         جداول

         ها زهکش

         هاریلگارد

         م راهنمایییعال

         سطح روسازي

زي
وسا
ر

  

         متفرقه
کارها و صورتجلسات اجرایی، اوراق آزمایشگاهی، مشخصات کمی و کیفی کاالهـاي            اسناد و مدارك کنترلهاي کیفی حین انجام کار، دستور        * 

هاي ظاهري قابـل رویـت و غیـر قابـل           ابعاد و اندازه   و نیز  عمومی  یا خصوصی پیمان     مشخصات فنی   مربوطه طبق  جزییات  شده با  خریداري
  . مناسب و مورد نظر کمیسیون بدست خواهد آمد مالك قضاوت بوده و براي اظهار نظر قطعی ضمیمه جداول خواهد شد هايراه از که رویت

  
  
 :تایید کننده            :تکمیل کننده 

 .............:.......................انوادگینام و نام خ      : ....................................نام و نام خانوادگی

 :امضاء................................    :.........سمت      :امضاء.......   : ..................................سمت

 :..................................... تاریخ         : ....................................تاریخ 
 



 ۳۵                                                                  راههاو قطعي دستورالعمل تحويل موقت 

 

 

  IA5)فرم( آوري خالصه اطالعات مورد نیاز تونلها درتحویل موقت فرم نمونه جهت جمع) 8-1(جدول ادامه 
  

ار وضعیت تحویل براساس اسناد مثبت و اظه
  *نظر اعضاي کمیسیون 

 موارد کنترلی عنوان
 قابل تحویل
 بدون نقص

 قابل تحویل
 با نقص

 غیر قابل
 تحویل

  توضیحات

)روسازي(سطح آسفالت          

         گالري

         وضعیت ترانشه

         خاکریزها

         کانالهاي زهکش

ي 
رود
و

ونل
ت

  

         متفرقه

بندي وزهکشی عایق          

         تهویه

هادرز          

         روشنایی 

         روشنایی اضطراري

اطفاء حریق هاي ایمنی و سیستم          

هاي اطالع رسانی سیستم          

ایر
و س

ی 
نیک
مکا

  
         حاشیه ایمنی

  

مشخـصات کمـی وکیفـی کاالهـاي         اوراق آزمایشگاهی،  صورتجلسات اجرایی،  و دستورکارها اسناد ومدارك کنترلهاي کیفی حین انجام کار،      *
هاي ظاهري قابـل رویـت وغیـر قابـل      اندازه نیز ابعاد و   با جزییات مربوطه طبق مشخصات فنی عمومی یا خصوصی پیمان و          خریداري شده   

  .رویت که از راههاي مناسب ومورد نظر کمیسیون بدست خواهد آمد مالك قضاوت بوده وبراي اظهار نظر قطعی ضمیمه جداول خواهد شد
  
  
  
  

  : اظهار نظرات تکمیلی

  

 :تایید کننده            :تکمیل کننده 

 .............:.......................انوادگینام و نام خ      ..........: ..........................نام و نام خانوادگی

 :امضاء................................    :.........سمت      :امضاء: .........................................   سمت

 ....................:................. تاریخ         : ....................................تاریخ 
 



                                                                               دستورالعمل تحويل موقت راهها۳۶

 

نیاز مربوط به ابعاد و مشخصات کمی پروژه  آوري خالصه اطالعات مورد فرم نمونه جهت جمع) 9-1(جدول 
  )IA6فرم (درتحویل موقت 

  

  
  
  

  متر........................بطول   .............................. تاکیلومتر .....................ازکیلومتر  لونداد تعت

متر........................ بطول    .............................. تاکیلومتر .....................ازکیلومتر  دد              ع  

متر........................ بطول   .............................. تاکیلومتر .....................لومتر ازکی اطول کل تونله  

متر........................ بطول   .............................. تاکیلومتر .....................ازکیلومتر  ر              مت  

 گمانه زنی ابنیه فنی

 مشخصات ابنیه فنی کـیلـومـتـر

  گمانه زنی شدهمحل 
  میزان مندرج
  در نقشه

  اندازه بدست
  آمده

 اختالف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

         

 ...............................فرعی / راه اصلی        

 :تایید کننده            :تکمیل کننده 

 .............:.......................انوادگینام و نام خ      : ....................................نام و نام خانوادگی

 :امضاء................................    :.........سمت      :امضاء.......................   : ..................سمت

 :..................................... تاریخ         : ....................................تاریخ 
 



 ۳۷                                                                  راههاو قطعي دستورالعمل تحويل موقت 

 

 

 کنترل کیفی حین هاينیاز مربوط به آزمایش آوري خالصه اطالعات مورد  فرم نمونه جهت جمع)10-1(جدول 
   )IA7فرم (انجام کار در تحویل موقت 
          

  

 برگ یکوبیدگ

 برگ ی زیر اساسگدکوبی
 برگ  پروفیلهاي طولی کنترل شده توسط مهندس مشاور

 برگ اساسی کوبیدگ

 برگ بندي زیر اساس دانه
 برگ نقشه پلها و آبروها

 برگ بندي اساس دانه

 برگ  آسفالتآزمایشهاي
 برگ   ابنیه فنیفهرست  برگ نقشه دیوارها

ست
پیو

شه 
و نق

ی 
گاه

ایش
آزم

ق 
ورا

ا
 برگ  جات مربوطهسایر نقشه برگ مقاومت فشاري بتن 

محل 
 مصرف

 کیلومتر
محل 
 مصرف

 کیلومتر

    
    
    
    
    

شها
زمای

د آ
عدا

ت
یی

الف
اخت

ت 
صا

شخ
با م

که 
 

  
جز

 
یی

ه م
ریم

ل ج
مو

مش
 و 

ارد
 د

 ی
دد 

گر
. 

  خاکریز
  

  زیر اساس
  

  اساس 
  

  آسفالت
  

 بتن

 ها
تن

ي ب
شار

ت ف
اوم

مق
 یی

 تا 
که

5 8
 %  

ت
اوم

مق
  

می
مه 

جری
ول 

شم
و م

ت 
 اس

جاز
د م

 ح
 

ردد
گ

. 

  

 ها
تن

ي ب
شار

ت ف
اوم

مق
 یی

 تا 
که

5 8
 % 

الزم
ت 

اوم
مق

  
ردد

ن گ
تما

ساخ
ید 

جد
و ت

ب 
خری

د ت
 بای

ت و
راس

کمت
 

. 

  

  PSIمیزان شاخص   IRI (m/Km)میزان شاخص 

  PSIشاخص  نام قطعه  IRIشاخص   نام قطعه
  
 

   

 

  هرگونه اظهار نظر و پیشنهاد اعضا کمیسیون جهت بهبود وضع راه در آینده
 

  
  
  

  ...............................فرعی /         راه اصلی

 :تایید کننده            :ننده تکمیل ک

 .............:.......................انوادگینام و نام خ      : ....................................نام و نام خانوادگی

 :امضاء................................    :.........سمت      :امضاء: .........................................   سمت

 :..................................... تاریخ         : ....................................اریخ ت
 



                                                                               دستورالعمل تحويل موقت راهها۳۸

 

  )IA8فرم( ی طرح هندسی در تحویل موقتآوري خالصه نتایج بررس فرم نمونه جهت جمع)11-1(جدول 

  .......................کیلومتر:.........................راه
 

 
  
 
 
 
 
 

  
  
  

وضعیت تحویل براساس اسناد مثبت و 
 مصوب موارد کنترلی عنوان اظهار نظر اعضاي کمیسیون

اجرا 
قابل  شده

 تحویل 
قابل تحویل 

نقص    با  
غیر قابل 
 تحویل 

 توضیحات

رو عرض سواره        

رو شیب سواره        

       عرض شانه سمت چپ 

       شیب شانه سمت چپ

       عرض شانه سمت راست 

       شیب شانه سمت راست

       شیب شیروانی سمت راست

       شیب شیروانی سمت چپ 

       عرض میانه 

       شیب عرضی میانه 

ولی میانه شیب ط        

پروفیل 
 عرض

 

       اضافه عرض درسواره رو 

 بربلندي       طول تأمین بربلندي
)دور(        نحوه اعمال تأمین بربلندي 

       شیب طولی راه 
       فاصله دید افقی

روفیل پ        قائمفاصله دید در قوسهاي 
       شیب طولی رابط  طولی

ه از سواره رو نحوه تفکیک شانه را        
یمــرخ طــولی نهمـاهنگی پــالن و   سایر

        مسیر

 :تایید کننده            :تکمیل کننده 

 .............:.......................انوادگینام و نام خ      : ....................................نام و نام خانوادگی

 :امضاء................................    :.........سمت      :امضاء.......................................   : ..سمت

 :..................................... تاریخ         : ....................................تاریخ 
 



 ۳۹                                                                  راههاو قطعي دستورالعمل تحويل موقت 

 

 

  فرم نمونه جهت کنترل و اظهار نظر کمیسیون تحویل موقت راه درخصوص موارد مرتبط) 12-1(جدول 
  )IA9فرم( با ایمنی 

  نوع و شرح اظهارنظر  نامناسب  مناسب  موارد کنترلی  عنوان
        اکفایت تعداد تابلوه

        شکل تابلو
        رنگ تابلو

        پایه
        م مسیر نمایعال

        موقعیت نصب تابلو
        وضعیت نصب تابلو

  تابلوها

        وضعیت دید تابلو
  ) موارد با ذکر( رفع نقص  شرطحویل بهت    تحویل  قابل غیر     تحویل  قابل     از وضعیت تحویل و موارد تکمیلی ییبندي نها جمع

        )عرضی(کیفیت فیزیکی 
        )ضخامت(کیفیت فیزیکی 

خط کشی ها، سمبلها 
  و خط نوشته ها

        خواص انعکاسی
  ) موارد با ذکر( رفع نقص حویل به شرط   ت تحویل  قابل غیر     تحویل  قابل     از وضعیت تحویل و موارد تکمیلی ییبندي نها جمع

        رنگ
        مصالح بکار رفته
        میزان بازتابندگی

  م برجستهیعال

        )فواصل طولی و عرضی جاده(جانمایی 
  ) موارد با ذکر( رفع نقص حویل به شرط   ت تحویل  قابل غیر     تحویل  قابل     از وضعیت تحویل و موارد تکمیلی ییبندي نها جمع

        نوع سیستم
        طول 
        ارتفاع

        فاصله جانبی تا کناره سواره رو
  حفاظها

        فاصله پایه ها
  ) موارد با ذکر( رفع نقص حویل به شرط   ت تحویل  قابل غیر     تحویل  قابل     از وضعیت تحویل و موارد تکمیلی ییبندي نها جمع

        طول و عرض
  ضربه گیر        محل نصب
        زاویه نصب

  ) موارد با ذکر( رفع نقص حویل به شرط   ت تحویل  قابل غیر     تحویل  قابل     از وضعیت تحویل و موارد تکمیلی ییبندي نها جمع

  
  

 :تایید کننده            :تکمیل کننده 

 .............:.......................انوادگینام و نام خ      : ....................................ادگینام و نام خانو

 :امضاء................................    :.........سمت      :امضاء: .........................................   سمت

 :..................................... تاریخ         ...: .................................تاریخ 
 



                                                                               دستورالعمل تحويل موقت راهها۴۰

 

  فرم نمونه جهت کنترل و اظهار نظر کمیسیون تحویل موقت راه درخصوص موارد) 12-1(جدول ادامه 
  )IA9فرم( مرتبط با ایمنی 

  نوع و شرح اظهارنظر  نامناسب  مناسب  موارد کنترلی  عنوان
        نصبمحل 
        طول 
        ارتفاع

        فاصله جانبی کنار سواره رو
  ها ها و نورشکن توري

        ها فاصله پایه
  ) موارد با ذکر( رفع نقص حویل به شرط   ت تحویل  قابل غیر     تحویل  قابل     از وضعیت تحویل و موارد تکمیلی ییبندي نها جمع

        مقاومت لغزشی
   رویه راهسطح        ناهمواري

        احتمال جمع شدگی آب
  ) موارد با ذکر( رفع نقص حویل به شرط   ت تحویل  قابل غیر     تحویل  قابل     از وضعیت تحویل و موارد تکمیلی ییبندي نها جمع

        حریمعرض 
        نحوه تملک حریم

        وجود مانع در داخل حریم
        نحوه دسترسی 
        ها فاصله دسترسی

  حریم و دسترسی

درمحل  م عمودي وافقی مخصوصیعال
  ها دسترسی

      

  ) موارد با ذکر( رفع نقص حویل به شرط   ت تحویل  قابل غیر     تحویل  قابل     از وضعیت تحویل و موارد تکمیلی ییبندي نها جمع
        نوع میانه یا جزیره

        عرض
        ارتفاع

        شکل هندسی
        رو فاصله جانبی ایمن از سواره

  جزایر میانی

        ها ها و انتهاي میانه حفاظت لبه
  ) موارد با ذکر( رفع نقص حویل به شرط   ت تحویل  قابل غیر     یل تحو قابل     از وضعیت تحویل و موارد تکمیلی ییبندي نها جمع

  پاکسازي مواد زاید        ها نخاله
        گل و الي

  ) موارد با ذکر( رفع نقص حویل به شرط   ت ل تحوی قابل غیر     تحویل  قابل     از وضعیت تحویل و موارد تکمیلی ییبندي نها جمع

  
  

 :تایید کننده            :تکمیل کننده 

 .............:.......................انوادگینام و نام خ      : ....................................نام و نام خانوادگی

 :امضاء................................    :.........سمت      :  امضاء: ......................................... سمت

 :..................................... تاریخ         : ....................................تاریخ 
 



 ۴۱                                                                  راههاو قطعي دستورالعمل تحويل موقت 

 

 

  فرم نمونه جهت کنترل و اظهار نظر کمیسیون تحویل موقت راه درخصوص موارد) 12-1(ادامه جدول 
  )IA9فرم( مرتبط با ایمنی

  

  نوع و شرح اظهارنظر  نامناسب  مناسب  موارد کنترلی  عنوان
        )جنس بدنه و نوع چراغ(مشخصات چراغ 

        )تعداد، ارتفاع، شکل پوشش(مشخصات پایه 
        فاصله پایه ها

        ابعاد فونداسیون
        نحوه اجراي کابلها

  روشنایی راه

        نحوه حفاظت از پایه ها
  ) موارد با ذکر( رفع نقص حویل به شرط   ت تحویل  قابل رغی     تحویل  قابل     از وضعیت تحویل و موارد تکمیلی ییبندي نها جمع

تعدادخانـه، جـنس، رنـگ،      (مشخصات فانوس   
  )محل نصب

      

        ارتفاع نصب
        پوشش پایه
        شکل پایه

  چراغهاي
  زن  چشمک

        جنس مصالح پایه
  ) موارد با ذکر( رفع نقص حویل به شرط   ت تحویل  قابل غیر     تحویل  قابل     تکمیلی  از وضعیت تحویل و مواردییبندي نها جمع

        نوع سیستم
        محل نصب

        طول 
        ارتفاع

        فاصله جانبی تا کنار سواره رو

  دیوار
  شکن  صوت

        میننحوه اتصال دیوار به ز
  ) موارد با ذکر( رفع نقص حویل به شرط   ت تحویل  قابل غیر     تحویل  قابل     از وضعیت تحویل و موارد تکمیلی ییبندي نها جمع

        عرض شانه
  شانه راه        شیب عرضی

ــه کمــک   نحــوه تفکیــک شــانه از ســواره رو ب
  ...)راست یا نوارهاي سوزان و کنت

      

  ) موارد با ذکر( رفع نقص حویل به شرط   ت تحویل  قابل غیر     تحویل  قابل     از وضعیت تحویل و موارد تکمیلی ییبندي نها جمع

  
  
  

 :تایید کننده            :تکمیل کننده 

 .............:.......................انوادگینام و نام خ      ..: ..................................نام و نام خانوادگی

 :امضاء................................    :.........سمت      :امضاء: .........................................   سمت

 ............:......................... تاریخ         : ....................................تاریخ 
 



                                                                               دستورالعمل تحويل موقت راهها۴۲

 

نظر کمیسیون تحویل موقت راه درخصوص موارد مرتبط فرم نمونه جهت کنترل و اظهار ) 12-1(ادامه جدول 
  )IA9فرم(با ایمنی

  

  نوع و شرح اظهار نظر  نامناسب  مناسب  موارد کنترلی  عنوان
        طول
        عرض
        عمق
        شیب
        جنس

  زهکشی

حفاظت از زهکشی براي جلوگیري از وارد   
  آمدن صدمه به کار 

      

  ) موارد با ذکر( رفع نقص حویل به شرط   ت تحویل  قابل غیر     تحویل  قابل     و موارد تکمیلی  از وضعیت تحویلییبندي نها جمع
  

  سایر اظهار نظرهاي کمیسیون در خصوص ایمنی محور
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 صرفاً در اجراییباشد و در خصوص موارد  م به قرارداد مربوطه میهاي منض مبناي ارزیابی این موارد، طرحها و نقشه: تذکر 
  .باید اظهار نظر شود خصوص کیفیت اجرا می

  

 :تایید کننده            :تکمیل کننده 

 .............:.......................انوادگینام و نام خ      : ....................................نام و نام خانوادگی

 :امضاء................    ................:.........سمت      :امضاء: .........................................   سمت

 :..................................... تاریخ         : ....................................تاریخ 
 



 ۴۳                                                                  راههاو قطعي دستورالعمل تحويل موقت 

 

 

  )IA10فرم (  فرم صورتمجلس تحویل موقت)13-1(جدول 
 . . . . . . . . . . . . . .صــورتــمــجــلــس تــحــویــل مــوقــت مــورخ 

 م کارفرمانا راه درخواست تحویل پیمانکار

 
 نام

  پل

 نام پیمانکار مبلغ اولیه پیمان قرارداد شماره تاییدیه مهندسین مشاور

  ریال  

 مجري طرح یا دفتر راهسازي منطقه ابالغی % 2 5مبلغ اولیه و  مبلغ اولیه پیمان % 2 5ابالغ  تاییدیه دفتر راهسازي

  ریال شماره منطقه
    شماره

 نام مهندسین مشاور مبلغ متمم قراردادشماره اردادمتمم قر ابالغ تحویل شماره

   ریال شماره 

 طــول راه طــبــق مــفــاد پــیــمان مـوقـعـیـت راه

 ............................تا کیلومتر ...............................از کیلومتر  ........................................تا ....................................از

 مدت اولیه پیمان
% ۲۵اولیه با احتساب  مدت

 پیمان
 ابالغ شماره ابمدت تمدید پیمان  مدت متمم پیمان

 ماه ماه ماه ماه

 شده  تاخیر عملیات بر اساس مدتهاي تعیین  مدت تاریخ خاتمه کار تاریخ شروع بکار جمع کل مدت انجام کار

 روز   ماه

 ابــنــیــه فــنــی ـهـاي ابـالغـی کـارطــول واریـانـت

 دستگاه تعداد کل پلها وآبروها ...............................تا کیلومتر  ......................از کیلومتر 

 متر هاي پلها و آبروها جمع کل دهانه ...............................تا کیلومتر  ......................از کیلومتر 

 متر طول تونل ...............................تا کیلومتر  ......................از کیلومتر 

 متر هاي ساخته شده طول کل دیوار ...................................طــول کــلــی راه ســاخــتــه شــده

 )مــتــر (عرض راه   انتیمترس....................................الیه اول  ................متر..................گــرم

  عرض آسـفـالـت
 

 سانتیمتر......................................الیه دوم ................متر.....................سرد

  ضخانت اساس قیري
 )بلک بیس(

 سانتیمتر

  ضخامت قشر زیر اساس
 )سانتیمتر (

 

 سانتیمتر. . . . . . . . . . . . . . .. الیه اول  سانتیمتر درضخامت بین

 سانتیمتر ضخامت توپکا

  ضخامت قشر اساس
 سانتیمتر. . . . .. . . . . . . . . .  الیه دوم  )سانتیمتر  ( 

  
  
  

 :تایید کننده            :تکمیل کننده 

 ....................:................انوادگینام و نام خ      : ....................................نام و نام خانوادگی

 :امضاء................................    :.........سمت      :امضاء: .........................................   سمت

 :..................................... تاریخ         : ....................................تاریخ 
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       نماینده    

     نماینده  کننده رفع نقصتاییدامضاء 
(       ) پیمانکار تعهد نموده است که ظرف مدت 

 روز نسبت به رفع نقص اقدام و مراتب را اعالم نماید 

       نماینده    

 .تواند مالك اقدامات پیش بینی شده در قرارداد قرار گیرد  این صورت مجلس پس از تصویب از طرف مقام وزارت راه وترابري می

           مدیر کل راه وترابري استان

     نام    نماینده اداره کل راه و ترابري استان

    سمت تصویب کننده    نماینده اداره کل پیمان و رسیدگی

   امــضــاء       نماینده دفتر راهسازي منطقه

    شود تصویب می    نماینده حوزه راهسازي استان

          نماینده مهندسین مشاور

               نماینده پیمانکار



 

 

  
  
  
  

  فصل دوم
  
  ل قطعی راههايدستورالعمل تحو

 
  ) دادن کارخاتمه( شرایط عمومی پیمان ٤٨تحویل پروژه براساس ماده  -2-1

پیش از اتمام کارهاي موضوع پیمان بدون آنکـه قـصوري متوجـه پیمانکـار باشـد،        چنانچه
کارفرما بنا به مصلحت خود و یا علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمـان را بـا                  

رت در مـورد  در ایـن صـو  . نمایـد  تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه براي تحویل به پیمانکار ابالغ می   
 شرایط عمومی پیمان و بنـدهاي       39ی که پایان یافته است تشریفات تحویل موقت طبق ماده           یکارها

اگر معایبی در مـورد کارهـاي بـه اتمـام           . گیرد  انجام می  دستورالعمل این) 3-1(و  ) 2-1(و  ) 1-1(
کارفرما تعیـین   رسیده مشاهده شود پیمانکار مکلف است به هزینه خود در مدت زمانی که با توافق                

در .  نمایـد  ارایـه شود، رفع عیب نموده و گواهی مبنی بر رفع نواقص را در موعد مقـرر اخـذ و                    می
 تحویـل قطعـی عملیـات       ، شرایط عمـومی پیمـان     ۴1خصوص کارهاي نیمه تمام نیز براساس ماده        

س است   شرایط عمومی پیمان منعک    ۴8 در مفاد ماده     همان طوري که  در این صورت    . گیرد انجام می 
را به هزینه خود رفع عیـب   اگر معایبی در عملیات نیمه تمام مشاهده شود پیمانکار مکلف است آن       

  . شرایط عمومی پیمان تحویل قطعی دهد۴١نماید و سپس طبق ماده 
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 تحویل قطعی  -2-2
از کارفرمـا   مهندسـین مـشاور      پیمانکار از طریق     ،پس از سپري شدن دوره تضمین عملیات      

در ایـن صـورت   . نمایـد را مـی  ) 2-1(و  )1-1(ی عملیـات موضـوع بنـدهاي        تقاضاي تحویل قطعـ   
مقدمتاً توسط عوامل خود که در منطقه حضور دارند و یـا از طریـق عوامـل دفتـر                   مهندسین مشاور   

اي را به محل اجراي پروژه اعـزام و چنانچـه مـورد پیمـان آمـاده                 مرکزي که در اختیار دارد نماینده     
کارفرما مجدداً نسبت به صدور حکـم        .رساند ا به استحضار کارفرما می    تحویل قطعی باشد مراتب ر    

تحویل قطعی پروژه به ریاست مدیر کـل اداره راه و ترابـري اسـتان و یـا سـایر واحـدهاي ذیـربط          
و نمایندگان خود شامل نماینده اداره کـل پیمـان و            )از طریق اداره کل پیمان و رسیدگی      (بردار   بهره

و مهندسین مشاور    ذیصالح دیگري را که مصلحت بداند، به اتفاق نمایندگان           رسیدگی یا هرنماینده  
با در دسـت    مهندسین مشاور   نماینده   .نماید پیمانکار جهت شرکت در هیات تحویل قطعی اقدام می        

م آن بـه  یداشتن مدارك مورد نیاز و همچنین صورتمجلس تـصویب شـده تحویـل موقـت و ضـما            
سایر واحـدهاي    اتفاق نماینده یا نمایندگان اداره کل راه وترابري یا           همراه هیات به محل اعزام و به      

 بـه   با توجه در این مرحله از بازدید      . آورد  می به عمل بازدید   پروژه مورد تحویل     ازبردار  ذیربط بهره 
 نقلیه عبوري قـرار گرفتـه و همچنـین در           وسایطاینکه در دوره تضمین راه مورد بحث زیر ترافیک          

وي نیز واقع شده است، لذا بازدید از تک تک پلهاي احـداث شـده بخـصوص از                  معرض عوامل ج  
ها و از وضعیت ظاهري کوله ها، دیوارها و آب شستگی پی پلهـا بـه منظـور               زیر و روي دال و پایه     

سایر ابنیه فنی بهمـین ترتیـب مـورد         . ، از اهمیت زیادي برخوردار است      وقوف از آسیبهاي احتمالی   
کمیسیون تحویل قطعی براي اطمینـان از کیفیـت مطلـوب           . گیرد یسیون قرار می  بازدید و بررسی کم   

 بـراي ارزیـابی وضـعیت       PSIروسازي در طول دوره تضمین با نظر مهندسین مـشاور از شـاخص              
نماید و پس از اینکه اطمینان حاصل کرد کـه در سـاختمان راه احـداثی در خـالل                   استفاده می رویه  

باشد،  ده و یا چنانچه معایب بوجود آمده ناشی از قصور پیمانکار نمی          دوره تضمین معایبی بروز نکر    
اقدام به تهیه صورتمجلس تحویل قطعی بدون نقص نموده و در صورت مشاهده نواقصی که ناشی                
از قصور پیمانکار باشد ضمن درج موارد و تعیـین مهلـت رفـع نقـص، توسـط کمیـسیون اعزامـی                      
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درجهـت بهبـود     هایییچنانچه پیشنهاد . گردد و تنظیم می  صورت جلسه تحویل قطعی با نقص تهیه        
مراتـب بـه   اي جداگانـه  وضع روسازي و آسفالت و نگهداري راه احداثی وجود داشته باشد در نامه    

نقل و یـا مجـري مربـوط رسـانده           و ذیربط شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل      اطالع معاونت   
 .شودمی

نواقص مندرج در صورتجلسه تحویل قطعی امتناع نماید، کارفرمـا          چنانچه پیمانکار از رفع     : تبصره  
  را  شرایط عمومی پیمان هزینه رفـع نـواقص        ٥راساً نسبت به رفع نواقص اقدام و طبق ماده          

  .نماید  درصد از مطالبات پیمانکار کسر می1٥عالوه ه ب
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  )FA1فرم ( فرم صورتمجلس تحویل قطعی )1-2 (جدول
  راه و ترابريوزارت 

  .................................صورتمجلس تحویل قطعی مورخ

 موضوع پیمان ابالغ تحویل شماره

 یه مهندسین مشاورتایید مهندسین مشاور پیمانکار

 شماره و تاریخ قرارداد یه مجري طرحتایید مجري طرح

 شماره و تاریخ متمم شماره و تاریخ تصویب تحویل موقت  تاریخ صورتمجلس تحویل موقت

 تاریخ انقضاي پیمانکار براي تحویل قطعی دوره تضمین        ماه از تاریخ تاریخ گواهی رفع نقص

 ها عرض شانه عرض آسفالت  عرض کل راه طول راه

 جمع طول دیوارها تعداد دیوارها تعداد پلها و آبروها طول تونل

 .ویل موقت انجام نشده باشدگمانه زنی پلها و ابنیه فنی در صورتیکه در تح

 اجرایی ابالغی محل سونداژ کیلومتر اجرایی ابالغی محل سونداژ کیلومتر

        

 تاریخ تعیین شده براي رفع نقص شرح نواقص

 کمیسیون تعیین شده براي گواهی رفع 

 ۱ 

 ۲ 

 ۳ 

 ۴ 
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  )FA1فرم ( فرم صورتمجلس تحویل قطعی )1-2 (جدولادامه 

  میسیون و توضیحات الزم دیگراظهار نظر ک

  
 
 
 

 شود تصویب می  نماینده اداره کل راه و ترابري

 نماینده پیمان و رسیدگی
 معاونت ساخت و -نقل کشور  و  شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل-وزارت راه و ترابري 

 توسعه شبکه راهها

  نماینده

  نام نماینده مهندسین مشاور 

  ضاام نماینده پیمانکار
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   2-1-1  کارشناسی موضوع بندهیاتهاي آموزشی مربوط به دوره -1پیوست
  ها مراحل طراحی و اجراي پروژه -
  )ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه101نشریه (  مشخصات فنی عمومی راه-
  ) ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه161نشریه ( نامه طرح هندسی راهها آیین-
  سی در ایمنی راه  نقش طرح هند-
  افزارهاي راهسازي آشنایی با نرم-
   پیمان و رسیدگی-
  )ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه234نشریه ( نامه روسازي راههاي ایران آیین-
  ....)  و PSI ،PCI( آشنایی با روشهاي ارزیابی روسازي -
  آشنایی با تجهیزات ارزیابی کیفیت روسازي -
  زي راهها، علل پیدایش و چگونگی رفع آنها انواع خرابی روسا -
  آشنایی با شیتهاي آزمایشگاهی و نحوه تنظیم و بررسی آنها -
  )آبا(نامه بتن ایران  آیین-
   طراحی و محاسبات پلهاي بتنی-
   طراحی و محاسبات پلهاي فوالدي-
  ) بویژه پلهاي بزرگ(یابی و نگهداري ابنیه فنی  روشهاي نوین عیب-
  ت، تعمیر و نگهداري پل اصول ساخ-
   اصول ساخت، تعمیر و نگهداري تونل -
   طراحی و اجراي زهکشی پلها و تونلها-
   مبانی طراحی ایمن راهها-
  ایمنی راه و حریم -
  ...) دیوار حایل،پل، تونل( ایمنی ابنیه فنی -
   عالیم ایمنی راه-
  )گیرهاحفاظها، ضربه(  تجهیزات ایمنی راه-
  ...)روشنایی، تهویه و (راه تأسیسات ایمنی -
  هاها و تقاطعسازي دسترسی  ایمن-
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 استفاده از روشهاي جدید به منظور مکانیزه کردن روند تحویـل و افـزایش                -2پیوست
  گیري و کنترل مشخصات دقتهاي اندازه

  

  مقدمه  -1-پ

ي آوریهاي پیشرفته جهت ارزیابی وضعیت روسـاز       با شناخت روشهایی که عموماً مبناي فن      
روشی بهینه جهت ارزیابی بهتـر و سـریعتر پـروژه در             دهند،  غیرمخرب را تشکیل می    آزمایشهايو  

توضیح کاملتر دراین خصوص در فصل سوم گـزارش        .شودفرایند تحویل موقت و قطعی فراهم می      
  . شده استارایهتفصیلی دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راهها در کشور 

  
  ی وضعیت روسازي روشهاي مختلف ارزیاب-2-پ

 تعیین وضعیت سرویس دهی و عملکرد روسازي و نیـز میـزان خرابیهـاي سـطحی آن از                 
ن ئبه منظور پیش بینی مطمـ     . م راهها است  یدا زمان تحویل موقت و    مهمترین پارامترهاي کنترلی در   

پذیر جهـت ارزیـابی روسـازي اعمـال       گیري کمی و تکرار    وضعیت روسازي باید یک سیستم اندازه     
  :بخش زیر باید انجام پذیرد در ارزیابی وضعیت روسازي چهار. شود

  )شود  در تحویل قطعی مطرح میاین مورد معموالً( تعیین وضعیت خرابیهاي روسازي •
 در مـوارد خـاص مطـرح        این مـورد معمـوالً    ( اي روسازي  تعیین وضعیت باربري سازه    •

 )شود می

 ارزیابی و تحلیل ناهمواري سطح روسازي •

 در تحویـل    ایـن مـورد معمـوالً     ( و تحلیل مقاومت لغزشی سطح روسـازي      گیري   اندازه •
 )شود قطعی مطرح می

گیرند کـه    هر یک از این روشها توسط سازمانها یا کشورهاي متفاوتی مورد استفاده قرار می             
ها را بـه انتخـاب یـا          امکانات و منابع اقتصادي فاکتورهایی هستند که این سازمانها یا کشور           ،نیازها
  .دهند  این روشها سوق میتدوین
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سازي است که تابعی از اطالعات مـسیري اسـت کـه بـر روي آنهـا       هر روش یک نوع شبیه  
. شـود   یک عـدد بیـان مـی       به صورت گیرد و پس از تحلیل و پردازش، نتیجه         محاسبات صورت می  

ت کـه  کند نوع، نحوه و میزان اطالعات ورودي بـه آن اسـ   آنچه که در هر مدل بسیار مهم جلوه می       
اطالعـات مـذکور    . شود دسترسی و استفاده از اطالعات در آینده به سادگی صورت گیرد            باعث می 

                                                                              :]1[باشد شامل موارد زیر می
  هاي مختلف روسازي مشخصات الیه •
 کار گرفته شدهه روشهاي طراحی ب •

 هاي موجود خرابیمیزان  •

 شرایط آب و هوا •

 میزان ترافیک و تعیین نحوه رشد آن •

  
   PSI روش -1-2-پ

 بزرگ آشـتو انجـام شـد، جـستجوي روشـهایی بـراي       آزمایشهايیکی از مطالعاتی که در     
روشی که براي این منظور به کار گرفتـه شـد ابتـدا    . ها بود هاي روسازي ارزیابی خرابی گیري اندازه

گیـري میـزان و شـدت        کنندگان از راه و همچنین انـدازه       ها توسط استفاده    روسازي ارزیابی وضعیت 
ها با استفاده از روشها و وسـایل مخـصوص و سـپس مـرتبط کـردن نتـایج حاصـل از ایـن                         خرابی

هـا توسـط     آشتو، ارزیابی نظري وضـعیت روسـازي  آزمایشهايدر . روشهاي ارزیابی با یکدیگر بود  
طور جداگانـه  ه افراد این گروه هر یک ب.  تعلیم دیده بودند انجام گرفت  گروهی که براي این منظور    

از خودرویی با سرعت متعارف بر روي هر یک از قطعات مورد نظر حرکت کرده و سپس                  استفاده با
در .  مـشخص کردنـد    ۵اي بین صـفر و        نمره به صورت ها   نظر خود را در مورد هر یک از روسازي        

  معـرف    ۵ روسازي کامالً خراب شده و غیر قابل استفاده و عـدد             این مقیاس عدد صفر معرف یک     
  ]۴[.عیب و نقص در نظر گرفته شد یک روسازي واقعاً عالی و بی
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ایـن  .  در نظـر گرفتـه شـد       ١)PSI(» دهـی  شـاخص سـرویس    « به عنوان عدد بدست آمده    
 کننده وضعیت روسـازي در زمـان بررسـی آن بـوده و اطالعـاتی در مـورد                  شاخص فقط مشخص  

هرگاه یـک   . دهد باشد نمی  ینده روسازي و اینکه روسازي با چه سرعتی رو به خرابی می           آگذشته و 
چنین اطالعاتی مورد نیاز باشد باید وضعیت روسازي بطور مداوم و با یک برنامه تنظیمی بررسـی                 

  . شده و منحنی نمایش تغییرات بر حسب زمان رسم شود
  

   MCI روش -2-2-پ
MCI2)   سـال   10روشی است که توسط محققین ژاپنی پـس از          ) هداريشاخص کنترل نگ 

مـسیر را  MCI توان با استفاده از معادالت ساده، عـدد  در این روش می.  گردیدارایه، 1979در سال 
در این روش، کارشناسان و متخصصین روسـازي بـه همـراه دسـتگاههاي مجهـز و                 . محاسبه نمود 

بـه صـورت پیـاده، پـس از رویـت عینـی و دقیـق        پیشرفته و حساس و یا به کمک وسایل ساده و        
روسازي و بدون تخریب آن، اطالعات مورد نیاز خود را برداشت نموده و بکمک معـادالت سـاده                  

  . ]2[ را براي مسیر مورد نظر، محاسبه کنندMCIریاضی، شاخص 
MCI           روسازي با وضعیت خراب و      به عنوان  یک نشانه عددي است که مقدار آن از صفر 

  .  روسازي با وضعیت عالی و مطلوب متغیر استبه عنوان 10ده تا مضمحل ش
  

   PCI روش -3-2-پ
ها   بندي وضعیت خرابی روسازي     به منظور درجه   PCI3)(روش شاخص وضعیت روسازي   

 بـه کـار   . این روش توسط گروه مهندسین ارتش ایاالت متحده پیشنهاد شـده اسـت            . دشو  می انجام
هـاي پارکینـگ مقبولیـت وسـیعی بدسـت       ها و محوطـه    ها، جاده   براي روسازي فرودگاه   PCIبردن  

ها در سرتاسـر دنیـا پذیرفتـه شـده       بسیاري از سازمان توسط یک روش استاندارد     به عنوان آورده و   
  .]3[است

                                                 
1- Present Serviceability Index 
2- Maintenance Condition Index  
 

3- Pavement Condition Index  
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PCI                  یک نشانه عددي است که مقدار آن از صفر براي یک روسازي غیرقابل اسـتفاده تـا ،
 بـر اسـاس نتـایج یـک      PCIمحاسـبه   . کند  نقص تغییر می  عیب و      براي یک روسازي کامالً بی     100

شـود و درجـه    گیرد که در آن، نوع، شدت و تراکم خرابی مشخص مـی   بررسی چشمی صورت می   
ـ    به دلیل تعداد زیـاد وضـعیت    . باشد   علت می  سهاضمحالل روسازي تابعی از این       ه هـاي ممکـن، ب

بـراي  . نماید بسیار مشکل خواهد بود     علل را بطور همزمان لحاظ       سهاي که هر      دست آوردن نشانه  
 نوعی ضریب وزنی کـه میـزان تـأثیر هـر یـک از               به عنوان » ضرایب کاهندگی «غلبه بر این مشکل     

دهند پیشنهاد شـده   ترکیبات نوع و سطح شدت خرابی و تراکم آن را بر وضعیت روسازي نشان می   
 ASTM6433-99  تاندارداسـ  بـا شـماره  ASTM   دراستانداردPCIروش استاندارد ارزیابی .است
هـاي    گیرند شامل خرابـی      مورد ارزیابی قرار می    PCIهایی که در روش       انواع خرابی  .]8[ استآمده

 . متداول در روسازي هستند که این امر بیانگر جامعیت این روش است
  

 PCR روش-۴-2-پ

1]12[  
الً براي توسعه   گردند، معمو   هاي میدانی حاصل می     اطالعات خرابی روسازي که از ارزیابی     

آوري اطالعـات وضـعیت روسـازي در         بـراي جمـع   . رونـد    مـی  به کـار  هاي پیشگیري خرابی      مدل
اطالعات میـدانی کـه در      . شود  هاي معمولی و واقعی استفاده می       گیري  هاي میدانی، از اندازه     ارزیابی

یـک  آوري گردیـده اسـت کـه در           جمع ODOT2این روش مورد استفاده قرار گرفته است توسط         
اطالعـاتی کـه در ایـن       .  رفتـه اسـت    به کار  (PCR)» درجه وضعیت روسازي  «شاخص ساده به نام     

 از اوهایوها در  المللی و دیگر بزرگراه     هاي بین   آوري گردیده است براي تمام شاهراه       ها جمع   ارزیابی
هـاي     نوع خرابی براي روسازي    ODOT  ،14مهندسین   . سال به سال ثبت گردیده است      198۵سال  

نـشان دهنـدة یـک       PCR=100 عدد.  است 100 تا   0 نیز بین    PCRمقدار  . اند   تعریف کرده  3رکبم
         .هاست   نشان دهنده یک روسازي با مجموع تمام خرابیPCR = 0روسازي بدون خرابی و

                
                                                 
1- Pavement Condition Rating.   

2- Ohio Department of Transportation. 
 
 

3- Composite Pavements. 



 ۵۵                                                                  راههاو قطعي دستورالعمل تحويل موقت 

 

 

  ]PDI1 ]۶  روش-۵-2-پ
NYSTA 2   و RPI 3          براي ایجاد یک سیستم مـدیریت روسـازي(PMS) یـک شـبکه      در 

ـ  روش.  بردنـد به کار، سیستم ارزیابی سال به سال خرابی را 1989منسجم درسال    یـن  ه ا ارزیـابی ب
اي خرابی و با استفاده از یک وسیله نقلیه، با سـرعت      صورت بود که سه نفر ارزیاب با دید مشاهده        

بخـش  هـا در یـک    مـورد بررسـی قـرار دادن همـه خرابـی     . کردنـد  حرکت میمسیر  پایین بر روي    
  .دهد را نتیجه می (PDI)» سازيروشاخص خرابی «اي بنام  روسازي، شاخص ساده

PDI           یکی از نیازهاي مهم در سیستم مدیریت روسازي در NYSTA  گـردد   محسوب می .
. اند  افراد خبره تخمین زده شده     هایی استفاده شده است که بر اساس نظر          از وزن  PDIبراي محاسبه   

 قـرار  100 تا 0هاي خرابی بین    شاخص .متفاوت است ي آسفالتی و بتنی     ها براي روساز    مقادیر وزن 
دهنده وجود خرابی نسبتاً کم در سطح روسـازي و در مقابـل              مقدار باالي شاخص، نشان   . گیرند  می

  . دهنده وجود خرابی زیاد در سطح روسازي است مقدار پایین آن نشان
  

  اي روسازي ظرفیت باربري سازه -3-پ

 از دو روش کلی مخرب و غیرمخرب        اي روسازي اصوالً   یت موجود سازه  جهت تعیین وضع  
در روش مخرب جهـت کـسب اطالعـاتی در خـصوص ضـخامت، خـصوصیات               . شود استفاده می 

 با اعمال روشهایی که موجب دست خوردگی روسازي موجـود           ها و علت بروز خرابی معموالً      الیه
گردد، در حالیکه در روشهاي      ز روسازي تهیه می   هایی ا  نمونه) گیري از روسازي   نظیر مغزه ( شود می
گیـري شـده و      العمل سطح روسازي در برابر یک نیرو و یا انرژي خارجی انـدازه             مخرب عکس  غیر

،  این روشها عالوه بر غیرمخـرب بـودن       .  اثر مخربی بر روسازي موجود ندارد      جدا شود این روشها   
 از راه سـازگاري بیـشتري دارنـد و موجـب            کم هزینه بوده و با برقراري ترافیـک عبـوري          سریع و 

 از این رو امروزه استفاده از آنها بـسیار بیـشتر از روشـهاي مخـرب                ،شوند اختالل در روند آن نمی    

                                                 
1-Pavement Distress Index 
 

2- New York State Thruway Authority. 
3- Rensselear Polytechnic Institute 
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اي روسازي به لحاظ مـدهاي بارگـذاري         ابزارهاي متفاوت موجود جهت تعیین باربري سازه      . است
  : شوند بندي می به سه گروه عمده زیر طبقه

  (Impulse)اي ضربه •
 (Steady-State Dynamic)دینامیکی پیوسته  •

 (Static) استاتیکی •

ـ  اي استفاده می دستگاههایی که درآنها از بارگذاري ضربه امروزه سـازي   لحـاظ شـبیه    هشود ب
، از مقبولیـت بیـشتري برخوردارنـد کـه معروفتـرین آنهـا             بهتر اثر بارهـاي متحـرك وسـایل نقلیـه         

اصول عملکرد این دستگاهها به این طریق است که در آن          . اشدب  می HWD2 یا FWD1دستگاههاي  
اي  اعمال ایـن بـار ضـربه   . شود یک وزنه تا ارتفاع مشخص باال رفته و روي سطح روسازي رها می          

در   قادرنـد تـا  FWD دسـتگاههاي . شود  در روسازي می3باعث ایجاد یک بارگذاري نیمه سینوسی
بار بر سطح راه وارد نمایند، نتیجتـاً توسـط   )  کیلو نیوتن 222 تا   13( پوند   ۵0000 تا   3000محدوده  

دقیق، میزان افتهاي سطح روسازي درامتداد یک تیرمتصل بـه دسـتگاه ودر     ) ها وفنئژ(هاي   سنج خیز
  .شوند گیري می اي اندازه فواصل مشخص از مرکز بارگذاري ضربه

توان براي تعیـین   اي را می نتایج حاصل از افت و خیزهاي ایجاد شده در اثر بارگذاري ضربه 
  : گرفتبه کارپارامترهاي زیر در روسازیهاي آسفالتی 

  هاي روسازي و بستر مدول االستیسیته هر یک از الیه •
 اي روسازي وضعیت سازه •

 حد مجاز بارگذاري •

 طرح روکش •

 اي باقیمانده روسازي عمر سازه •

                                                 
1- Falling Weight Deflectometer 
 

2- Heavy Weight Deflectometer 
 

3- Half-Sine   
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رمخـرب تعیـین     غی هايیـا سـایر آزمایـش      (FWDهاي حاصـل از آزمـایش        از ترکیب داده  
تـوان در انتخـاب بهتـرین        و اطالعات وضعیت خرابیهاي روسـازي مـی       ) اي روسازي  ظرفیت سازه 

ـ دا درزمینه تحویل موقت و. گزینه جهت عملیات بهسازي و نگهداري روسازي موجود بهره برد م ئ
سترسـی  زمانی که به نتایج میـدانی وآزمایـشگاهی موجـود د    راهها استفاده از این دستگاهها تنها در  

بـه   کمیسییون تـشخیص داده شـود،      یا نیاز به کنترلهاي مضاعف توسط اعضا       وجود نداشته باشد و   
  .وقوع خواهد پیوست

  

 هاي سطح روسازي  ارزیابی و تحلیل ناهمواري-۴-پ

. شود ناهمواري عامل مهمی جهت عدم راحتی و سهولت رانندگی و ایمنی راه محسوب می             
ه، جـاده نـاهموار بـه معنـی عـدم راحتـی، کـاهش سـرعت و افـزایش             کنندگان از را   از دید استفاده  

  :عوامل ایجاد ناهمواري شامل موارد زیر است. برداري وسیله نقلیه است استهالك و هزینه بهره
  

  بارترافیک •
 هواییو عوامل محیطی و آب  •

 هاي روسازي  رفته در الیهبه کارضعف مصالح  •

 هاي خاکریزي تحکیم و نشست الیه •

 ییجرااشکاالت ا •
  

اسـتفاده   زیـر  منظورهـاي  بـه  سـطح راه،   نـاهمواري  گیـري  نتایج اندازه  از ، راه تحویل زمان  در
  :شود می

  کنترل با حدود مجاز ناهمواري •
 تعیین قطعات داراي ناهمواري بحرانی •

  کنترل کیفیت اجراي روسازي •
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طـول  . اینـد نم  پروفیل طولی سطح روسازي را برداشـت مـی         ، معموالً  براي تعیین ناهمواریها  
موجهاي مختلف ناهمواري به خصوصیات وسیله نقلیه و سرعت رانندگی وابـسته اسـت و باعـث                 

امروزه از شاخصهاي مختلفی براي بیان ناهمواري       . شود ایجاد اثرات متفاوتی بر کیفیت رانندگی می      
آیند و  ی به دست م  ١ها یا با استفاده از پروفیل سطح روسازي         این شاخص  .شود روسازي استفاده می  

. کنند  که درون یک وسیله نقلیه نصب شده عمل می         2هاي خروجی از یک راه سنج      یا بر اساس داده   
 از  .شـود   پروفیل ناهمواري سطح روسازي استفاده مـی       ارایهدر روش اول از مدلهاي ریاضی جهت        
تگی شاخصهاي نوع دوم  به خصوصیات وسیله نقلیه بـس         . این رو قابلیت تکرارپذیري خوبی دارند     

  .باشند دارند و از تکرار پذیري خوبی برخوردار نمی
گیري ناهمواري براساس پروفیل روسازي شامل سه مرحله برداشـت پروفیـل،             سیستم اندازه 

هاي پروفیل براي دستیابی به طول موجهـاي دلخـواه و محاسـبه ریاضـی شـاخص                فیلتر کردن داده  
 نقلیه اسـتاندارد یـا ارزیـابی خـصوصیات          العمل یک وسیله   ناهـمواري بـه طریق مدل کردن عکس     

 شاخص بین المللی نـاهمواري      "توان شاخصهایی نظیر   از این سیستم می   . باشد موجهاي مختلف می  
(IRI)3   ،"      4قائم ریشه میانگین مجذور شتاب (RMSVA) "     تغییر شـیب (SV)5 "   را تعیـین   ...  و

  بـراي ارزیـابی وضـعیت راه و        ایـن روش   درحال حاضر با وجود برخی نقایص ساختاري از        .کرد
ضـوابط ومقرراتـی    حـدود،  بسیاري از کشورهاي اروپایی استفاده شده و       تحویل پروژه درآمریکا و   

نامـه آشـتو سـال     توان به ضوابط مندرج در آیـین    نیز براي آن وضع شده است که به عنوان مثال می          
  ]۴[. اشاره کرد200۴

مل وسیله نقلیـه شـامل یـک وسـیله نقلیـه،      الع گیري ناهمواري به کمک عکس    سیستم اندازه 
 هـاي وسـیله نقلیـه را در        العمـل  سنج است و عکس    راننده، متعلقات وسیله نقلیه و ابزاري به نام راه        

ها، اینچ   گیري ناهمواري توسط این سیستم      واحد اندازه  کند، معموالً  قبال ناهمواري جاده ارزیابی می    

                                                 
1- Pavement Surface Profile 
2- Road meter 

 

3- International Roughness Index 
4- Root Mean Square of Vertical Acceleration 
5- Slope Variance 
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 بدنـه نـسبت بـه محـور،         قـائم ت است از تجمع حرکـات       در مایل یا متر در کیلومتر است که عبار        
از مـشکالت   .  نـام دارد   1(MR)یک نمونه از دستگاههاي این سیـستم        .  تقسیم بر مسافت طی شده    

، وزن وسیله، وضعیت موجـود وسـیله و          دست آمده به نوع وسیله    ه  این روش این است که نتایج ب      
 یک از فاکتورهاي فـوق تغییـر نمایـد، نتـایج     در نتیجه، هرگاه هر   . گیري وابسته است   سرعت اندازه 

کالیبراسـیون   ،  بنابراین نحوه اسـتفاده از دسـتگاه     .توان با نتایج قبلی مقایسه کرد      را دیگر نمی   حاصله
  ]8[.استفاده از عوامل آموزش دیده ومجرب بسیار ضروري است منظم دستگاه و

 

 گیري و تحلیل مقاومت لغزشی سطح روسازي اندازه -۵ -پ

 باال اسـت امـا در زمـان بارنـدگی           چرختی سطح روسازي خشک است، اصطکاك آن با         وق
 بـر سـطح روسـازي وجـود         وسیله نقلیه یابد و نیز احتمال وقوع لغزش        مقاومت لغزشی کاهش می   

ایـن  . آوري اطالعات مقاومت لغزشی، رفـع یـا کـاهش تـصادفات اسـت       مهمترین دلیل جمع  . دارد
بنـدي روشـهاي نگهـداري     ک ابزار مدیریتی جهت کمک در اولویـت   به عنوان ی   اطالعات را اصوالً  

بنـا بـه تـشخیص       مـوارد خـاص و     امـا در   .برند  می به کار روسازي و انتخاب بهترین گزینه مرمت       
ـ دا مراحل تحویل موقـت و     مهندسین مشاور در   یا کارفرما و   کمیسیون تحویل راه و    م راههـا نیـز     ی

 اجـرا  روش طـرح و    خصوص در پیمانهایی کـه بـا      ه  ب امرممکن است مورد استفاده قرار گیرد این        
سال پـس از اجـراي روسـازي    10زمان تحویل قطعی آنها ممکن است تا     اند و  خاتمه یافته  و منعقد
زمان تحویـل راههـا    این روشها در استفاده از موارد از یکی دیگر .طول بیانجامد متصوراسته نیز ب 

لـزوم کمـی کـردن ارزیـابی خرابیهـاي           قیرزدگی و  یرخرابیهاي زودرس نظ   بروز نقایص اجرایی و  
عـالوه بـر خـصوصیات       .موجود جهت انعکاس درست نظرات اصالحی اعضاي کمیـسیون اسـت          

سطح روسازي عوامل دیگري نظیر فشار باد چرخ، آج تایر، وجود رطوبت در سطح روسازي، دما،                
گیري  برخی از روشهاي اندازه   . نیز در میزان مقاومت لغزشی موثرند      چرخ و سرعت وسیله نقلیه     بار

                                                 
1- May’s Ride Meter 
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ــداز  ــا مــد" ،"Locked-wheel model": ضــریب اصــطکاك عبارتن           و"mode Slip لغزشــی ی
"Yaw mode ". ]8[  

  

  گیري نتیجه-6-پ

 مـشخص اشـاره شـده اسـت و فاقـد         PSI فقـط بـه روکـش راه در یـک            PSIدر شاخص   
 قادر به تعیین شـاخص در آینـده         MCIشاخص  . هاي جامعتر جهت ترمیم و نگهداري است       برنامه
براي پیش بینـی    ) مانند روش مارکوف  (هاي آنالیز مختلفی    روش PCIباشد درحالیکه در روش      نمی

تـوان در مـورد    هـا مـی   گیري انواع جـامع خرابـی   وضعیت روسازي در آینده وجود دارد و با اندازه     
 با اینکـه از نظـر       PCRشاخص  . گیري کرد  تر تصمیم  ترمیم و نگهداري در سطح پروژه دقیق       گزینه

هـایی   جامعیت انواع خرابی در سطح قابل قبولی قـرار دارد امـا در محاسـبه ایـن شـاخص از وزن                    
توانـد روش جـامعی بـراي تمـام          انـد و نمـی      تعیین شده  ODOTاستفاده شده که توسط مهندسین      

نـه بـا     و( مهندسـی  هاي خود از قضاوت      نیز به دلیل اینکه در ارزیابی       PDIشاخص  . کشورها باشد 
از  .والن قـرار دهـد  ئتواند ابزاري مناسب در اختیـار مـس     نمی ،کند استفاده می ) هاي دقیق  گیري اندازه
هـا را    آوري اطالعات در تمام طول راه، هزینه باال، زمان زیاد و افزایش سـریع داده               که جمع  ییآنجا

اه را بـه قطعـات و واحـدهاي        مسیر مورد ارزیـابی ر     ، جهت رفع این اشکال    PCIدر بردارد، روش    
تواند معـرف جـامعی از    هاي انتخابی که می  کند و سپس در واحد نمونه      نمونه کوچکتري تقسیم می   

تـوان    خصوص می اینرا نیز درMCI  البته روش. گیرد کل قطعه مربوطه باشند ارزیابی صورت می
گیري و بـه حـداقل رسـاندن         از معیارهاي مهم در ارزیابی روسازي، دقت اندازه        .قابل قبول دانست  

ـ  PCR، به علت دخالـت قـضاوت مهندسـی، در روش            PSIدر روش . خطاهاست علـت انجـام    ه   ب
هـا   گیـري داده  دلیـل انـدازه  ه  بPDIدقیق و در روش      هاي تجربی و غیر    محاسبات با استفاده از وزن    

ایـن خطاهـا تـا    توان از  اي کارشناسان از داخل وسیله نقلیه در حال حرکت نمی  توسط دید مشاهده  
آوري    داراي رویـه مناسـب بـراي جمـع          PCIاز این حیـث روش      . حد قابل قبول جلوگیري نمود    
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 MCIروش . اي و بصري و قضاوت مهندسـی دوري شـده اسـت    اطالعات است و از دید مشاهده     
  .آید می شماره نیز از این نظر قابل قبول ب
هـاي    بـه انـواع خرابـی      وضعیت دقیق سطح روسازي وابستگی شـدیدي       قضاوت صحیح از  

 نوع خرابی در گروههاي مختلف روسازي مـد نظـر   7۶ مجموعاً PCI در روش. مورد ارزیابی دارد 
 بـه  PSIکـه در روش   در حـالی  . صـحیحی اتخـاذ نمـود     تـوان تـصمیم    گیرد و نهایتـاً مـی      قرار می 

 روش  در وگیري تغییرات شیب در پروفیل طولی، عمق گودي جـاي چـرخ، تـرك و وصـله         اندازه
MCI  روش  .گیري ناهمواري، ترك، وصله و عمق گودي جاي چرخ بـسنده شـده اسـت                به اندازه
PCR رود  نوع خرابی قابل قبول به شمار می1۴ نیز با در نظر گرفتن. 

شود بـسته    معایب روشهاي مختلف پیشنهاد می     شرح مزایا و   الذکر و  با توجه به مطالب فوق    
 بـه   با توجـه   (PSI یا PCIهاي   از شاخص  طعی راههاي جدید  ق به لزوم در هنگام تحویل موقت و      

م بـه  ضروش طراحی روسـازي منـ   نامه روسازي آسفالتی راههاي ایران و     مقادیر کمی در آیین    ارایه
یا پیمانهاي طرح    البته بیشتر به هنگام تحویل قطعی و      ( براي تعیین وضعیت خرابیهاي روسازي     )آن
بـراي ارزیـابی وضـعیت      HWDیـا  FWDاز ،)مطـرح اسـت  هاي تضمین طوالنی  اجرا با دوره و

به همین دلیـل   براي ارزیابی وضعیت همواري سطح راه استفاده شود،IRI از  اي راه و باربري سازه
 بر بودن و   هاي مورد نیاز از وضعیت روسازي و زمان        آوري داده  جمع نظر به لزوم افزایش سرعت     و

 انجام این روشها به صورت دستی با توجـه بـه احتمـال              اي موارد عدم امکان عملی     یا حتی در پاره   
  .  گریز ناپذیر است،آوریهاي برتر استفاده از دستگاههاي مکانیزه و فن ترافیک از محور، عبور
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