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  چكيده
 گرفته قرار بررسي مورد زيادي محققان توسط كه است مكرر پديده يك هاي آسفالتيلغزشي رويه مقاومت فصلي تغييرات

 تابستان، هاي ماه طول در  است. متغير بارندگي مختلف مقادير دليل مختلف جغرافيايي مناطق در فصلي تغييرات تأثير. است
 به در اثر حركت خودروها مداوم طور روي سطح به كوچك سنگ هايتراشه خشك، طوالني زمانهاي طول در خصوص به

 هايماه( طوالني هايباران طول در. كندمي پرداخت كننده عمل عامل يك عنوان به آرد مانند تبديل شده و ذرات ريز
صيقل  عمل مانند سمباده و زبر تر بجا مي مانند كه تر سنگين هايماسه و شن و روند مي بين از ريز بسيار مواد ،)زمستان

 متغيرهاي زيادي تعداد. دهدمي افزايش بافت درشت ايجادكردن را سطح لغزشي مقاومت نتيجه در دهند،دهي را انجام مي
 عوامل احتمالي تأثيرات كامل طور به كه وجود ندارد اين امكان هنوز گذارند. تأثير لغزشي مقاومت گيري اندازه بر روي
 مقاومت در فصلي تغييرات دقيق گيرياندازه مورد ارزيابي قرار گيرد. لغزشي مقاومت فصلي تغييرات بر تأثيرگذار مختلف

مختلف اصالح فصلي مقاومت لغزشي  معرفي و بررسي روشهاي به مقاله اين .است پيچيده نسبتاً كار يك لغزش برابر در
  موجود در دنيا پرداخته و امكانسنجي استفاده از آنها را مورد ارزيابي قرار مي دهد. 

  

   لغزشي، صيقل دهي، بافت درشت مقاومت فصلي، تغييرات :هاي كليديواژه

  

  مقدمه-1

 نقل و حمل به رسانيخدمت هاهدف از احداث بزرگراه

 با اقتصادي و راحت ،ايمن صورت به باربري و انسانها

 است معني بدان اين. است طبيعي خاك از همزمان حفاظت

 دهيسرويس شرايط افزايش به نياز روسازي سازه يك كه

 ساختاري بايد رويه آسفالتي ابتدا ،تحقق اين امر براي. دارد

 را اي فزاينده ترافيكي بارهاي بتوانند تا باشند مناسب داشته

. كنند تحمل اقليمي و محيطي شرايط چندين تأثير تحت

 اهميت از راهداري مسئوالن كه است ضروري ،بنابراين

 بهبود هدف با ،آسفالت روسازي عملكرد ارزيابي و نظارت

 زيست هايديدگاه كنار در هاجاده ايمني و روسازي دوام

 ,Losa,  M., et al شوند آگاه توسعه پايدار و محيطي

 سواري يك كردن فراهم رويه آسفالتي ملكردع  ). (2008

 از مشخصي طيف براي جاده كاربران براي راحت و ايمن

 آسفالت عملكرد كه عواملي مهمترين از يكي .است سرعت

 مقاومت لغزشي ميزان ،كندمي تعيين ايمني نظر از را

  (Meegoda and Gao2015). روسازي آن است

 و  مانور براي كافي سطح مقاومت لغزشي به ايمن رانندگي

 مانور ،لغزنده جاده وجود صورت در ،اما. دارد بستگي ترمز

 دست از باعث تواندمي لغزندگي دليل به الزم اضطراري

 Flintsch, G.W. et( شود تصادف حتي يا كنترل دادن

al.,  2012 .(از ٪35 تقريباً كه است شده زده تخمين 

 كه حالي در ،شودمي ايجاد لغزندگي دليل به تصادفات
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 ٪13 ، لغزش برابر در مقاومت متوسط سطح در ٪10 بهبود

 ,Rodriguez( دهد مي كاهش را ناگهاني تصادفات از

O.D.R.,  2009 ( .عنوان به لغزش برابر در مقاومت 

 تاير يك چرخش مانع كه شود مي تعريف مقاومتي نيروي

 ؛AASHTO، 2008( شود روسازي سطح امتداد در

Kogbara et al.، 2016؛ Plati et al.، 2014 .(

 تعامل به عمدتاً روسازي سطح لغزش برابر در مقاومت

 اشاره مقاومت لغزشي نيروي از حاصل نتيجه و الستيك

مقاومت . .)Kogbara, R.B, E., et al., 2016( دارد

 تشكيل اساسي مؤلفه دو از عمده طور به روسازي لغزشي

 .Kane et al هيسترزيس و چسبندگي: است شده

 بين مولكولي پيوندهاي ايجاد از ناشي چسبندگي. )(2017

 برشي نيرو اين امر يك. است روكش سطح و الستيك آج

 سطحي مصالح تماسي هاي سختي با مطابقت منظور به را

  تغيير را خود شكل تاير كه آج وقتي شودمي ايجاد

 ريز ، بافتترتيب اين به ).(Wilson,.2005  دهدمي

 گذاردمي تأثير چسبندگي مؤلفه روي هاسنگدانه

)Prowell,  B.D.,  et al., 2003. ( .به هيسترزيس 

 در تاير آج كه شودمي ايجاد مداوم سازي فشرده دليل

 مداوم در مراحل اين. كندمي تجربه ،مصالح با تماس هنگام

 ,Hall( شوند مي گرما صورت به انرژي رفتن بين از باعث

 J.W. et al.,  2009( .تأثير تحت هيسترزيس ، نتيجه در 

 كه دهدمي نشان اين و دارد قرار هاسنگدانه كلي شكل

 به ).1گذار است (شكل  تأثير مؤلفه اين بر بافت درشت

 مقاومت سطح نظر از معمولي روسازي سطح يك ، كلي طور

 متفاوتي عملكرد خشك و مرطوب فصول در لغزش برابر در

 هاي ماه طول در كه است اين اصلي فرضيه. دهد مي نشان را

 زيرا است كمتر لغزش برابر در مقاومت ، خشك تابستان

آوارهاي موجود  كه شوند مي باعث نقليه وسيله هاي الستيك

سطح روسازي پراكنده  در مداوم طور به شده پاشيده هم از

 خوردن صيقل باعث شده توليد ريز غبار و گرد و شوند

 هايماه طي در ، ديگر طرف از. گردند سطح هاي سنگدانه

 و بارندگي تأثير تحت سست آوارهاي ،زمستان مرطوب

 ،حالت اين در شوند. مي از سطح خارج راحتي به ترافيك

 حركت تحت و هستند غالب بيشتر درشت تر ضايعات

 ترزبر  آسفالت را روكش سطح ، نقليه وسيله هاي الستيك

 رود مي باالتر لغزشي مقاومت سطح نتيجه در و كنند مي

(Dunford and Roe,  2010;  Do  et al.,  2007; 
Donbavand and Cook, 2005).   عنوان نيز به دما 

 تأثير موجود روسازي لغزش برابر در مقاومت در كه عاملي

 تركيبات ، حال اين با  (Xie  et al.,  2018) . گذار است

 تحت اصطكاك در دما اثر حذف براي مدرن هاي الستيك

 ،معمول طور به. اند شده تنظيم نرمال حرارت درجه و سرعت

   كاهش شودمي نرم الستيك كه باال دماهاي در اصطكاك

 ويسكواالستيك خاصيت تأثير تحت هيسترزيس زيرا يابد مي

 ،باشد كمتر دما هرچه همچنين. گيردمي قرار الستيك

.   (Xie  et al.,  2018)يابد مي كاهش سريعتر اصطكاك

ترمز  هنگام در معمول طور به باالتر حرارتهاي درجه اين

 (Anupam et al.,  2013)صورت مي گيرد زياد گرفتن

  ).2(شكل 

  

  
  شماتيكي از عوامل موثر در فرايند لغزش  .1شكل 
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 ماهانه مقاومت لغزشي تغيير بر محيط دماي و روسازي سطح اثر .2شكل

  پيشينه تحقيق -2
 از تا است شده انجام جهان سراسر در زيادي مطالعات  

 آسفالت و الستيك پيشرفته تعامل عددي سازي مدل طريق
قرار  مورد تحقيق فوق مقاومت لغزشي اجزاي مورد در ،

 براي ايگسترده طور به (FEM) محدود المان روش. گيرد
  ,Ahammed) .است گرفته قرار استفاده مورد هدف اين

M.A., 2009;  Hall  et al.,  2009). Anupam, 
K., , et al., 2013 اثر تركيب براي پارامتري مطالعه يك 

 در الستيك هيستريك مقاومت لغزشي در مؤثر عامل چند
 دماي ، روكش دماي جمله از ، آسفالت روكش سطح باالي
 مشخصات يا بافت درشت مختلف هاي پروفايل ، محيط
 بر) 2013( و همكاران آيا. است داده انجام تاير لغزش

 نقاط با تماس تعداد و مقاومت لغزشي بين شديد همبستگي
 از آب به عمق وابستگي كه كردند تاكيد جاده مختلف

 كه كردند مشاهده آنها. دهد مي نشان را مقاومت لغزشي
 ،گيردمي بر در را مخاطب نواحي تقريباً آب عمق وقتي
مي  ضروري در احتمال لغزش بسيار آنها ارتفاع و تعداد
 اندازه كه شود مي آشكار ،فوق موارد به توجه با .باشد

 نسبتاً كار يك لغزشي مقاومت فصلي تغييرات دقيق گيري
 احتمالي تأثير هنوز ،ترتيب همين به. است ايپيچيده

بر  فصلي تغييرات بر تأثيرگذار مختلف بررسي عوامل
 است هنوز دشوار زيرا ،نيست پذير لغزشي امكان مقاومت

 را لغزشي مقاومت در فصلي تغييرات از كاملي تأثير كه
 آن جداگانه بطور و ،گرفت نظر در عوامل از يك هر توسط

 , Del Val) كرد اعمال جاده مختلف شرايط در را

Bijsterveld,2015) .اينكه به توجه با ،حال اين با 
 بر يا لغزندگي برابر در ايمني براي را هاييتوصيه راهداريها

 هيارا لغزشي مقاومت گيري اندازه يا گذشته تجربه اساس
  .)(Anupam, K., , et al., 2013دهندمي

  

زمان مناسب ارزيابي، تفصير و اصالح  -3

  تغييرات فصلي مقاومت لغزشي
 كمترين است و متغير سال طول لغزشي در مقاومت   

 طول در مقدار باالترين و تابستان پايان به مربوط مقادير
نكته مهم جهت ياد آوري اين است كه . زمستان است
باشند و ها به دليل مرطوب بودن لغزنده ميسطوح جاده

خطر تصادفات وجود دارد و نبايد با افزايش مقاومت 
(سليماني لغزشي در طول زمستان اشتباه گرفته شود 

آزمايش  فصلي، اثر اين رساندن حداقل به ). براي1398
سال در  هر تابستان هايماه به محدود مقاومت لغزشي هاي

 تغييرات اين وجود اين با .) 3(شكل است نظر گرفته شده
 بزرگراه از هاييبخش تابستان، در صحيح طور به يا سال در

 مي تابستان طول در مختلف هايزمان در آزمايش مورد
 اگر حتي كند ثبت لغزشي را مقاومت مختلف سطوح توانند

 تغييرات ،گيرند. بنابراين قرار آزمايش مورد روز همان در
تعمير و  منابع از ناكارآمد استفاده به تواندمي "سال طول"

 تابستان مياني مقطع هابخش اين زيرا شود منجر نگهداري
 به غلط براي كه دارد احتمال است بيشتر شده آزمايش

 اواخر يا اوايل در مقاطعي كه به نسبت شوند معرفي تعمير
 . (et al. 2015  شوندمي آزمايش تابستان

Bijsterveld(. جديد  روسازي سطح يك كه هنگامي
در بازه  معموالًرسيد (كمي صيقلي شد و به حالت تعادل 

 تغييرات فصلي اثر ناشي مقاومت ) تغييرات فصليماه 12
 يابد را مي كاهش تابستان در و افزايش زمستان كه در

  ). 4(شكلتوان مشاهده كرد مي
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  روسازي سطح ماه به ماه مقاومت لغزشي تغيير .3 شكل

 

  
  يابد.مي كاهش تابستان در و افزايش زمستان كه در تغييرات فصلي است اثر ناشي ازلغزشي  مقاومت فصلي. تغييرات 4شكل 

  

 فصل بر بايد احتماالً ميداني گيرياندازه هر تفسير و ارزيابي

 خاصي استانداردهاي ،امر اين راستاي در. باشد منطبق سال

 وجود

 از استفاده با ،)Williamsleatag,  2015( دارد

 خشك و مرطوب لغزشي مقاومت گيري اندازه اصطالحات

 شرايط سطح تحت لغزشي مقاومت تا شودمي توصيه

 انجام هاييدوره در بايد كار اين. شود گيرياندازه استاندارد

 ،مثال عنوان به( افتدمي اتفاق كمتر بارندگي وقوع كه شود

  لغزشي مقاومت مقدار كمترين و) خشك هايفصل

 يك عنوان به ،حال اين با. شودمي مشاهده شده گيرياندازه

 از بيش لغزش برابر در مقاومت گيري اندازه ،معمول روش

  شود.مي انجام سال در بار يك

  

گيري مقاومت لغزشي در هاي مناسب براي اندازه دستگاه

 ايران

 توانددر ايران مي هاجاده لغزشي سطوح مقاومت ارزيابي  

 نيروي ضريب ارزيابي كننده مداوم دستگاه يك از استفاده با

 گريپ تستر دستگاه يك و يا TRL از )SCRIM( جانبي

 ماشين توسط يك كه Findlay Irvine ساخته شده توسط

 "گريپ تستر". )5شود (شكل انجام  شودكشيده مي ون يا

به  آن از بعد كه كندمي ثبت مقاومت لغزشي را جاده سطح

بسيار مناسب  ،شودمي تبديل SCRIM (CSC) مشخصه

 فصلي لغزش مقاومت گيريعنوان اندازه  (CSC باشد

در  ).1398(سليماني  )است روسازي شده سطح اصالح

براي شروع و  .گرددخصوص استفاده در ايران پيشنهاد مي

گيري مقاومت هاي اندازهحصول تجربه كافي از دستگاه

اي به دليل شبكه (Grip Tester) لغزشي گريپ تستر 

ها و سادگي استفاده از آنها، ترجيح اقتصادي بودن قيمت

). يكي دستگاه گريپ تستر با استفاده 5شود (شكل داده مي

د آزمايشهاي توانپروفيل صاف، و آج دار ميالستيك با  از

 هاي . دستگاه)1398(سليماني  مختلف را انجام دهد
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نيز به دليل مزاياي SCRIM گيري مقاومت لغزشي اندازه

ها به طور مداوم اين دستگاه ها براي اندازه گيري طول جاده

شوند نيز براي شرايط ايران مناسب است  و اندازه گيري مي

جاده را همچنين اين دستگاه بافت بزرگ سطح شبكه 

هاي براي شبكه  SCRIMكنند. مناسب بودن ارزيابي مي

اي ايران بايد با تجزيه و تحليل كارآيي دقيق و مقرون جاده

به صرفه آنها ارزيابي شوند. از آنجايي كه در ايران هيچ 

گيري مقاومت در برابر بارگيري دوره اي وجود تجربه اندازه

آمارهاي بدست آمده  ها بايد با استفاده ازندارد، آستانه

و محاسبات نظري تعيين شود. همچنين  تصادفاتموجود 

  توصيه مي شود كه آستانه مقاومت لغزشي باالتري در 

تنها  ).1398(سليماني  هاي بالقوه خطرناك تعيين شودمكان

دهي روسازي و ساير موارد از سرويس در از روي عملكرد

 اثرات ،ترافيك سطح روسازي، هاي مصالح ويژگي قبيل،

 كرد بيني توان پيش نمي تاثيرات دقيقا ساير و هوايي، و آب

اوليه  طراحي زمان كه چه مقدار تغيير در مقاومت لغزشي از

 كنون صورت پذيرفته است. ارزيابي مقاومتروسازي تا

بافت  كه مناطقي شناسايي براي هاجاده سطح لغزشي

  انجام است، رفته بين بوسيله جريان ترافيك از ريزشان

 بهبود برايات تعمير است ممكن خصوص اين در. شود مي

  . باشد ضروري لغزشي سطح مقاومت

  
  .دهدو سمت چپ دستگاه گريپ تستر را نشان مي   SCRIM. سمت راست دستگاه5شكل 

      

 ارزيابي و عملكرد مورد در مختصر توضيحي نكات زير در

  :است شده گيرياندازه SCRIM لغزشي مقاومت نتايج

. است لغزشي مقاومت گيري نيروي جانبي اندازه ضريب

  .است متفاوت مرطوب و خشك شرايط بين كه است بديهي

SCRIM است كه آزاد چرخان آزمايش چرخ داراي يك 

 نقليه وسيله حركت جهت و در استاندارد صاف تاير يك با

نيروي  تا در حركت است درجه 20زاويه  در آزمايش

نسبت نيروي SFC  جانبي قابل اندازه گيري را توليد كند.

ايجاد شده در زاويه قائم نسبت به محور چرخ و به بار 

 خروجي صورت به SFC مقدار. (روي چرخ مي باشد

SCRIM است).  شده بيان صد بر تقسيمSCRIM با 

 هاي مكان در. شودمي رانده ساعت در كيلومتر 50 سرعت

 ساعت در كيلومتر20 به است ممكنسرعت  ،خطرناك

 SFC20 يا SFC50 عنوان به نتايج سپس. يابد كاهش

خطي است  مورد ارزيابي خط كلي بطور .شوند مي تفكيك

 هايموقعيت شود. درمي استفاده هاخودرو اكثر كه توسط

كه  رويه راه .كناري خط ارزيابي است آهسته خط روستايي

چرخ ) هاي( الستيك زير در آب فيلم يك با هميشه

 و آب شرايط سازيشبيه و براي شودمي پاشيده آزمايش

 بايد  SCRIMگيرد. مورد آزمايش قرار مي مرطوب هوايي

 كاليبره ،كاري هفته هر يا ارزيابي كيلومتر 1000 هر از بعد

 ،ديگر طرف از .دهد رخ ابتدا اينها از كدام هر و يا شود

 شده ذكر روشهاي ، RTA T189 آزمايش طبق روش

 هايروش ساير توسط آمده دست به هايروش با لزوماً

باشد. نمي روسازي يكسان مقاومت لغزشي گيري اندازه

در  SFC20 يا  SFC50موارد استفاده از 1جدول 

 مقاومت گيرياندازه دهد.ميموقعيتهاي مختلف را نشان 

 SCRIM توسط ضريب راه خطوط اكثر در ساالنه لغزشي

درشت  بافت و چرخ (رفت و برگشت) مسير دو هر در

 طول در لغزشي مقاومت كه همانطور. شودمي گيرياندازه

 شده و اصالح فصلي با تغييرات هاداده است، متغير زمان

همچنين  و سال تغييرات هر گردد و برايمي نرماليزه

 تعادل دست آوردن ضريبه ب براي سالي تغييرات بين

 عنوان اسكريم به تعادل ضريب. شودمي اسكريم استفاده

 هايپوشش تعمير و نگهداري بندي اولويت براي عامل يك

 تحقيق سطح طريق از لغزشي اصالح مقاومت براي سطحي
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 خطر با) SC(اي گروه منطقه براي مناسب و سطح آستانه و

 استفاده منطقه داراي ريسك مورد براي رانندگي تصادف

   )1389(سليماني   .گيرد مي قرار

  هاي مختلفدر موقعيت SFC20 يا SFC50. موارد استفاده از 1جدول 

 >2500با هاييجاده

 روز/  خط/  نقليه وسايل

 اوليه راههاي كليه

 2500 >با ثانويه هايجاده و

  روز/  خط/  نقليه وسيله

 

 توضيحات

قه
نط

ه م
رو

 گ
(S

C
) 

SFC50 – 0.50 SFC50 – 0.55 

 با چراغ راهنما شده كنترل هايتقاطع  

 مدرسه/  پياده عابر هايگذرگاه

 .است نزديك دورگرد به ،آهن راه تقاطع         

1 

SFC50 – 0.45 SFC50 – 0.50 

 متر 250<=  شعاع با هاييمنحني

 طول متر 50 >= و ٪5 >= شيب

 روشن/  خاموش هاي رمپ داراي/  آزادراه

2 

SFC50 – 0.40 SFC50 – 0.45 3 تقاطع 

SFC50 – 0.35 SFC50 – 0.40       4 بندي نشده تقسيم هايجاده از مانور بدون مناطق 

SFC50 – 0.30 SFC50 – 0.35 5 بندي شدهتقسيم هايجاده از مانور بدون مناطق 

SFC20 – 0.55 SFC20 – 0.60 6  متر 100<=  شعاع با هاييمنحني 

SFC20 – 0.50 SFC20 – 0.55 7 ميادين 

   هافرآيند داده بررسي-4

  .شوند مي تراز جاده شبكه به و شوند مي بارگذاري مناسب داده مديريت سيستم در يك ها داده ، ارزيابي اتمام از پس

 با زير معادله از استفاده با بايد ساعت در كيلومتر 85 تا 25 سرعت محدوده در شده آوري جمع متر 10مجموعه زير هر براي آمار

  :شوند اصالح ساعت در كيلومتر 50 سرعت

)1(  

SR (50) = SR (s) * (- 0.0152 * s2 +4.77 * s +799) / 1000 
  :كه جايي

SR (50)) (است  ساعت در كيلومتر 50 به شده اصالح  

 SR انگليسي استاندارد در موضوع اين شود.مي گيرياندازه ارزيابي سرعت با است كه 100در ضرب جانبي نيروي ضريب 

BS7941-1  است شده بيان.  

 مجموعه زير هر براي SC مقادير .شودنمي اعمال استاندارد اين در مندرج شرايط تحت شده انجام هاي ارزيابي براي دما اصالح

  .شودمي محاسبه زير معادله از استفاده با معتبر SR مقدار كه متر 10

)2(  

   SC = (SR (50) / 100) * SFC 
  .شودمي اعمال ارزيابي هايدستگاه كليه براي و است 78/0 حاضر حال در نيرو شاخص ضريب SFC :كه جايي
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   سطح پوشش بررسي

گزارش از سطح  يك ارزيابي كننده بايد دستگاه كاربر

 با طول مسير ،نظر مورد شبكه جزئيات كه پوشش ارزيابي

در  همچنين توضيح و نادرست، يا شده گم اطالعات

 .دهد هيارا نامعتبر را يا شده گم هايخصوص داده

  

 گيرياندازه در فصلي تغييرات هاي مختلف اصالحروش

  لغزشي  مقاومت

مقاومت  وضعيت گيرياندازه زير براي روش سه  

   از استفاده باCSC محاسبه روسازي براي لغزشي

  باشد:اصالحي تغييرات فصلي مورد بررسي مي هايعامل

   (SASS)  مقاومت لغزشي ساالنهارزيابي  روش •

   معيار منطقه رويكرد •

   )MSSC( تابستان تابش ميانگين ضريب محاسبه •

 

 CSC محاسبه يبرا مقاومت لغزشي ارزيابي ساالنه روش

 شبكه در را لغزشي مقاومت توانند سطحها ميراهداري     

  مقاومت ساالنه ارزيابي هاي انجام را با هابزرگراه

 از استفاده با هاارزيابي اين. كنند مديريت ، (SASS)لغزشي

 "محلي تعادل اصالح عوامل" عنوان تحت اصالحي عوامل

 اين روش. گيردمورد استفاده قرار مي فصلي تغييرات براي

در كشور انگلستان  LECFs محاسبه براي 2007 در سال

 قرار استفاده مورد 2014 سال در شده است و مجدداً استفاده

راه  شبكه ساالنه ارزيابي بر يمبتن  (SASS) كرديرو. گرفت

 گذشته سال 3 يريگاندازه ،روش نيات ايخصوصاز . است

 استفاده شبكه مدت درازلغزشي  مقاومت فيتوص يبرا

 سال در شبكه يلغزش مقاومت نيانگيم با مقدار نيا. كنديم

 يبرا كه اصالح كننده ضريب كي محاسبه يبرا ،يجار

 ريمقاد تا شوديم به صورتي انجام يجار سال يهاداده

 .باشد مدت بلندارزيابي  نيانگيم با مطابق يجارارزيابي 

 

  

  SASS كرديرو محاسبه روش

 ريمتغ مختلف ييايجغراف مناطق در يفصل راتييتغ ريتأث  

 ،)يبارندگ مختلف ريمقاد ليدل به مثال عنوان به( بود خواهد

 شونديم ميتقس كوچكتر مناطق به بزرگتر يهاشبكه نيبنابرا

 اعمال و نييتع جداگانه منطقه هر در كننده اصالح بيضر و

 در آزمايش فصل طول در بار كفقط ي شبكه كل .دگرديم

 گونه به ديبا هاارزيابي. رديگ يم قرار ارزيابي مورد سال هر

 جاده طول هر يمتوال يها سال در كه شود يزير برنامه يا

 قرار ارزيابي مورد فصل اواخر و يانيم ،هياول يهاقسمت در

 1 سال در فصل اوايل در كه مسيري مثال عنوان به .دنريگ

 در و 2 سال در فصل اواخر در تواندمي است شده آزمايش

 ،چهارم سال در. شود آزمايش 3 سال در فصل مياني بخش

  غيره.  و ،دوباره فصل اول قسمت در آزمايش اين

  

  SASS استفاده از روش محاسن

. دارد ازين ارزيابي كي فقط به سال هر در SASS كرديرو

 سال هر شبكه كل كه است مناسب ياقتصاد نظر از نيبنابرا

 استفاده با .شود ديتول ساالنه CSC ريمقاد و گردد ارزيابي

 نيب و سال دو هر در يلغزش مقاومت ، SASSروش از

 عوامل نييتع .تواند مورد محاسبه قرار گيردمينيز  سال

 انيپا از پس )CSC ريمقاد نيتأم نيبنابرا و(كننده  اصالح

 .است ريپذ امكان ارزيابي فصل انيپا يبجا ارزيابي دوره هر

 

  SASS كرديرو معايب

 اصالح عوامل نييتع منظور به ارزيابي يهاداده پردازش

 به نيروي كارگر بيشتري نيازمند باشد.  تواند يم كننده

در  رديگ يم نظر در را ساالنه راتييتغ SASS  كرديرو

 سه در شده انجام ينگهدار ريتأث تحت محاسبات حاليكه

 سال سه در كه ييها بخش بيترت نيا به. است گذشته سال

 عوامل نييتع يبرا ديبا ،تعمير روسازي شده اند گذشته

 .شوند حذف محاسبه روش از اصالح

 انجام شده نييتع ارزيابي دوره از خارج ارزيابي كي اگر

 پردازش به ازينكننده  اصالح ضريب محاسبه يبرا ،شود

 در آمده دست به كننده  اصالح بيضر. است هاداده ياضاف

  . دهدنشان مي CSC مقدار در يكمتر دقت جهينت

 هدف ارزيابي دوره از خارج در شده انجام يهاارزيابي

 محاسبه اصالح عوامل دقت از توانديم زين يجار سال يبرا

  .بكاهد ندهيآ سال سه در شده
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  )LECF( كننده منطقه تعادل اصالح ضريب

 يبرا كه است ييرهايمس اي جاده يهابخش از يامجموعه

 ديبا منطقه كي. شود يم نييتع اصالح كننده عامل كي آن

 و آب طيشرا معمول طور به تا باشد كوچك يكاف اندازه به

 يكاف اندازه به و شود تجربه آن داخل در مشابه ييهوا

 مقاومت دادن نشان يبرا داريپا مقدار كي تا باشد بزرگ

 اساس بر كرديرو نيا. شود محاسبه مدت يطوالن يلغزش

 اترييتغ به يمنته يمياقل اثرات كه است استوار فرض نيا

 مشابه يروش به يمحل منطقه كي يهاجاده هيكل بر ،يفصل

 كي (LECF)نطقه م تعادل ضريب اصالح .گذارديم ريتأث

 شوديم نييتع منطقه هر براي كه است اصالح كننده عامل

 مدت بلند نيانگيم سطح با مطابق را يجار سال يهاداده تا

 كي در ياجاده يهابخش هيكل ارزيابي از استفاده با .برساند

 راتييتغ مؤلفه توانديم روش نيا ،زمان هم طور به نطقهم

 حذف را هاسال نيب رييتغ نيهمچن و سال كي در يفصل

 همان در ديبا منطقه هر در ياجاده يها بخش هيكل .كند

 .دنشو ارزيابي فصل از بخش

  

 

 LECF شود يم محاسبه مرحله سه در  

بر اين  (LESC) نطقه م تعادل ضريب اصالح -الف 

 يبرا را يلغزش مقاومت نيانگيم كه است اساس استوار

 SC نيانگيم LESC .دهد نشان محل در رياخ يسالها

 متر 10 مجموعه ريز يها يريگ اندازه هيكل يبرا كه است

 فصل از قبل سال 3 يط شده مشخص محل در معتبر

  شاملمحاسبه  نيا. شود يم محاسبه يفعل شيآزما

. است ارزيابي فصل از بخش سه هر به مربوط يهايبررس

 قسمت در كه هستند يموارد همان معتبر يهايريگاندازه

 يرو ،ازين مورد ارزيابي خط در ،ارزيابي فصل از ازين مورد

از  ماه 12 ارزيابي زمان در حداقل كه يا جاده سطوح

 معنا بدان نيا. است شده انجام ،ارزيابي آنها گذشته باشد

تعميراتي  جاده از طولي در گذشته سال 4 يط اگر كه ستا

 حذف LECF محاسبه از ديبا طول آن باشد، شده انجام

 .شود

 جاري ارزيابي يبرا اي ضريب جانبيمنطقه نيانگيم  - ب

 يهابخش ريز كل نيانگيم LMSC .  تاس شده نييتع

  .است يجار سال يبررس در محل در متر10 معتبر

 يم نييتع LMSC بر LESC ميتقس با LECF  - ت

 :يعني ، شود

)3( 

LECF = LESC / LMSC 

 

 CSC محاسبه يبرا اريمع منطقه كرديرو

  اريمع مناطق كرديرو ياجمال يبررس

 كه است شبكه از ساالنه ارزيابي كي بر يمبتن كرديرو نيا 

 "اريمع مناطق" به معروف منتخب مناطق يهاداده با

 مناطق. است شده يگذار هيپا) شبكه سراسر در گسترش(

 دوره هر در يكي( هستند سال در ارزيابي سه شامل عيارم

 استفاده مورد يفصل راتييتغ دادن نشان يبرا و) ارزيابي

  .رديگيم قرار

   عيارم منطقهكرد يرومحاسبه 

 مورد، شيآزما از فصل هر در بار سه ديبا اريمع مناطق همه

 اصالح كننده بيضر نيانگيم ريمقاد تا رنديگ قرار ارزيابي

 در با MSSC ريمقاد. دهند ارائه را (MSSC)  يتابستان

 طول متر 10 هر يبرا ارزيابي دوره سه نيانگيم گرفتن نظر

 هر يبرا يكل طور به MSSC يكل مقدار .شوديم محاسبه

 سال هر ديبا يانتخاب شبكه كل .شوديم محاسبه زين منطقه

 در شبكه مختلف يهابخش ارزيابي. شود ارزيابي بار كي

 زمان هر .است قبول قابل ارزيابي فصل مختلف يهازمان 

تيسا هيكل ،رديگيم قرار ارزيابي مورد شبكه از يبخش كه

 عامل يكLECF .شوند ارزيابي همزمان ديبا اريمع يها

 تا شوديم نييتع شبكه منطقه يبرا كه است اصالح كننده

 .برساند مدت بلند نيانگيم با مطابق را يجار سال يهاداده

 رفتار نيانگيم كه است نيا بر فرض روش نيااستفاده از  با

 يمياقل اثرات و استمورد نظر  منطقه ندهينما اريمع مناطق

 در اريمع مناطق هيكل بر ،هاسال نيب يفصل رييتغ به يمنته

 ارزيابي با. گذاشت خواهد ريتأث مشابه يروش به منطقه كي

 راتييتغ از يبرخ توانيم ،فصل هر در بار سه اريمع مناطق

 يسالها در مناطق سهيمقا. گرفت نظر در را سال كي در

 .ابدي كاهش سال نيب رييتغ اثرات تا شود يم باعث ياپيپ

 

LECF  شوديم محاسبه مرحله پنج در:  



  1399 دوم، تابستان، دوره 103، سال هجدهم، شماره فصلنامه علمي جاده

 

143 

 

 

 (MSCF) يتابستان اصالح كننده بيضر نيانگيم -الف 

 زمان نيب يلغزش مقاومت اترييتغ گرفتن نظر در منظور به

   نييتع ارزيابي فصل طول در نيانگيم و خاص ارزيابي

 همان در اريمع مناطق يكل نيانگيم MSCF .شوديم

 مناطق كليه نيانگيم برم يتقس ارزيابي فصل يبرا منطقه

 .ه استمربوط ارزيابي دوره يبرا اريمع

 با ارزيابي متر 10 هايمجموعه ريز هر يبراMSSC  - ب

 معتبر متر 10مجموعه ريز هر يبرا SC كردن درضرب

 .شوديم زده نيتخم MSCF توسط

 منطقه در را يلغزش مقاومت متوسط سطح LESC - ت

 كل نيانگيم  LESC .دهد نشانرا  رياخ يسالها يط

MSSC  كه است سال سه يط در مناطق معيار تمام يبرا 

 سال 4 در كه ييهاطول با( جاري ارزيابي فصل از قبل

  .است) اندگرفته قرارو نگهداري   تعمير تحت گذشته

 يبرا را منطقه در يلغزش مقاومت نيانگيم LMSC  - ث

 نيانگيم .   LMSC دهد نشانرا  جاريارزيابي  فصل

MSSC فصل يبرا منطقه نيا در اريمع مناطق كل در 

 گذشته سال 4 در كه ييها طول با( است يفعل ارزيابي

  .)اندگرفته قرار تعمير تحت

 دست ه ب LMSC بر LESC ميتقس با LECF  -ج

  :يعني آيد،مي

)4( 

LECF = LESC / LMSC 
CSC  ضربحاصل با منطقه متر 10 مجموعه ريز هر يبرا 

 در متر 10 مجموعه ريز هر يبرا MSSC شده زده نيتخم

LECF شودمي نييتع. 

  

  اريمع مناطق از استفاده يايمزا

 كي به سال هر در بخش هر يبرا منطقه معيار كرديرو    

 انجام اريمع منطقه هر يبرا يبررس 3 و دارد ازين يبررس

 شبكه كل كه است مناسب ياقتصاد نظر از نيبنابرا. شوديم

 نيا. شود ديتول ساالنه CSC ريمقاد تا شود يبررس سال هر

 اصالح كننده عامل دو) يكل بطور( سال هر يبرا كرديرو

 طرف از SASS كرديرو. كند يم جاديا منطقه هر يبرا

 و جاده هر يبراكننده  اصالح عامل كي سال هر يبرا گريد

 به نسبت اريمع منطقه كرديرو نيبنابرا. كنديم جاديا منطقه

 شبكه رزيابيا .دارد يكمتر يپردازش روند SASS كرديرو

 دوره انتخاب و شود پخش يشيمايپ يهادوره در توانديم

  .ندارد شده محاسبه CSC ارزش بر يريتاث چيه ارزيابي

  ار يمع روش منطقه معايب

 آب طيشرا مجاور يبخشها به ار نسبتيمع منطقه كي اگر

 حاصل CSC مقدار ،كند تجربه را يمختلف ييهوا و

 ،باران اديز مقدار وجود صورت در. بود خواهد نادرست

 ،مجاور يهابخش يبرا يبررس ار ويمع منطقه روش نيب

 اگر. شود جاديا ييهوا و آب مختلف طيشرا است ممكن

 وجود هار مربوطيمع منطقه و هابخش نيب ياديز فاصله

 جاديا زين ييهوا و آب مختلف طيشرا توانديم ،باشد داشته

 يبرا ارزيابي يهادوره تمام از ارزيابي كه آنجا از .كند

 نييتع ،نمايديم استفاده ضرايب اصالح كننده محاسبه

CSC تا بود نخواهد ريپذ امكان روش نيا از استفاده با 

 منطقه معيار ارزيابي نيآخر كه ارزيابي فصل انيپا از پس

  .باشد شده انجام يينها

  )SCRIM )MSSC تابستاني ضريب روش متوسط

 به ازين سال هر ، MSSCمقدار نييتع منظور به منطقه هر

 گريد يروشها از ترروش هزينه بر  نيا. دارد ارزيابي سه

 ميتقس كوچكتر يقسمتها به شبكه معموالً نيبنابرا و است

 يبررس مورد شبكه از ييهاتنها بخش ساالنه كه شوديم

 داده مجموعه در جا خاليهايي جهينت در و رديگ يم قرار

 مقاومت راتييتغ كه معناست بدان نيا. شوديم جاديا

 افتد يم اتفاق شهايآزما نيب سالهاهمپوشاني  در كه يلغزش

 تصادف خطر شيافزا با كه بمانند ناشناخته است ممكن

 راتييتغ كرديرو نيا اگرچه ي همراه خواهد بود.مدت يبرا

 در را ساالنه راتييتغ اما ،رديگيم نظر در را سال طول در

 به ، مرطوب اي گرم يهاتابستان مثال يبرا. رديگينم نظر

 با سهيمقا در را اديز اي كم نسبتاً MSSC توانديم ، ژهيو

 "MSSC سال كي در. كند جاديا ياساس تعادل ارزش

 از يتوجه قابل طول توانديم كوچك راتييتغبا  ،"كم

نشان دهد كه در   يبعد تعمير و ارزيابي به ازينرا  شبكه

 "سال كي در ،برعكس. نباشد الزمكه  است ممكنحقيقت 

MSSC  رنديگ قرار يبررس مورد ديبا كه مناطقي ،"باال 

 اي دو در( يبعد ارزيابي تا وبه حساب نيايد،  است ممكن

 جاديا باعث تواند يم نيا. نشوند يبررس) بعد سال سه

 جاده طول در شده مشخص تعميرات يبرا ياديز نوسانات

ه ب يمشكالت ينگهدار و ريتعم يهابرنامه يبرا و شود
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 همه اتمام از پس تنها MSSC محاسبه وجود آورد.

 .است ريپذ امكان ارزيابي فصل انيپا درو  هاارزيابي

 

  MSSC كرديرو محاسبه روش

 سه سال همان در ديبا شبكه ، MSSCروش از استفاده با 

ارزيابي مورد  فصل اواخر و يانيم ، هياول يهاقسمت در بار

 سه نيانگيم گرفتن نظر در با MSSC .رديگ قرار يبررس و

 متر 10 بخش ريز هر يبرا ،ارزيابي سه از SC ريمقاد

 مربوطه مناطق در متوسط طور به MSSC .شوديم نييتع

 سطوح با سهيمقا يبرا CSC مقدار عنوان به ديبا

 .شود استفاده يقاتيتحق

 ميتقس ،است شده استفاده MSSC روش از كه يمناطق در

 ياپيپ يسالها در قطعات ارزيابي و بخش سه اي دو به شبكه

 قرار يبررس مورد سال هر در كه يا شبكه نسبت توانديم

 يسالها در شبكه از يمين نيبنابرا. دهد كاهش را رديگ يم

 شبكه سوم كي اي و رديگ يم قرار يبررس مورد متناوب

 شبكه كل تا رديگ قرار يبررس مورد سال هر است ممكن

 قرار پوشش تحت ساله سه چرخه كي يط در

  . (Waka Kotahi. 2010)رديگ

 

 SCRIM ميانگين ضريب تابستاني

. است متفاوت "سال طول"در  سطح يك لغزشي مقاومت

هاي سال مكانها تغييرات در طول رساندن حداقل به براي

در كشور  هاي كنترليبايد در نظر گرفته شود. سايت كنترلي

 .است شده ايجادA390 جاده  انگلستان در

 آزمايش مورد طول تابستان در بار سه كنترلي هايسايت

 ضريب از استفاده براي هاگيري اندازه و گيرندمي قرار

SCRIM سه. شودمي استفاده سايت هر براي تابستان 

 در روش اين. شودمي انجام تابستان فصل طول در سنجش

 (Waka Kotahi. 2010)است شده داده نشان 6 نمودار

 هايبخش براي) MSSC( تابستاني SCRIM ضريب .

تابستان  فصل در اندازه انجام 3بيشتر از  يا 3 از فصلي كنترل

 تواندمي فصلي هايسايت از حاصل نتايج شود. مي تعيين

 تابستاني ميانگين معادل معيار با را شبكه هايگيرياندازه

SCRIM آزمايش مورد شبكه كه زماني گرفتن نظر در بدون 

  .(Mitchll. James 2016) شود اصالح گيرد مي قرار

 MSSC روش با همراه مشكالت

 هايگيرياندازه تواندمي فصلي هايسايت از حاصل نتايج  

 بدون تابستاني ميانگين معادل SCRIM معيار با را شبكه

 گيردمي قرار آزمايش مورد شبكه كه زماني گرفتن نظر در

  بين تغييرات ،MSSCروش حال، اين با.شود اصالح

 اندازه از حاصل نتايج 7 شكل. گيردنمي نظر در را هاسال

 سال 11 براي ماهانه صورت به را لغزشي مقاومت گيري

 كه دهد مي نشان وضوح به نمودار اين. دهدمي نشان

 مختلف هايسال بين بلكه سال، در تنها لغزشي نه مقاومت

 و آب در تنوع دليل به سالها بين تنوع اين. كند مي نيز تغيير

 داراي 1959 سال مثال، عنوان به. شود مي ايجاد هوا

MSSC خشك سال يك از ناشي است ممكن و است كم 

 است باال MSSC داراي 1963در سال  كه حالي در باشد،

 زماني طول سال يك در .دهد مي نشان را ناپايدار سال و

 در ها سايت از برخي است، باال العاده فوق MSSC كه

 وضعيت يك اين. شوند نمي تعمير معمولي يك سال طول

 شناسايي هاسايت شرايط اين در زيرا است بحراني

مقاومت  است ممكن طبيعي سال يك در كه شد نخواهند

 بعد سال اگر. واقع شود تحقيقاتيسطوح  لغزشي آنها زير

 بود، معمول هاي سال از تر خشك يا يك سال معمولي و

 كمبود مقاومت از باالتري خطر معرض در اي جاده كاربران

 قبول قابل كه گريرندمي قرار لغزشي در سطح خيس

 قابل در نظر گرفتن روند ساليانه، تغييرات دليل به .نيست

 اثربخشي ارزيابي يا لغزشي و مقاومت مديريت در اعتمادي

  .باشددشوار مي بسيار

 زير مشكالت نشود، گرفته نظر در هاسال بين تغييرات اگر

 :دهد مي رخ

  كم العاده فوق سطوح MSSC كه زماني سال يك در •

 بعنوان اشتباه به هاسايت از بعضي ،)خشك هايسال(

 .شوندمي احيا مجددا نياز، بدون و شوندمي شناسايي كمبود

 اطمينان قابل روندهاي درون سال، مشكل تغييرات دليل به •

 روشهاي اثربخشي دستيابي و يا ،لغزشي مقاومت در

 .است دشوار بسيار لغزشي، مقاومت مديريت

 متفاوت مداوم طور به لغزش برابر در مقاومت كه آنجا از

 گيري اندازه تا است شده تهيه مختلفي هاياستراتژي ،است

  توصيف را ريزگردها پوليش وضعيت كه كند توصيف را

 منظور به پردازش روشهاي و پيمايشي استراتژي. كندمي
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 پي در پي سالهاي بين يا/  و سال يك در تغيير اثر كاهش

 در مقاومت با سايتهاي كه اي گونه به ،اندشده طراحي

 به. شوند شناسايي بيشتري دقت با توانندمي كم لغزش برابر

   انجام تابستان دوره طول در گيرياندازه ،معمول طور

  مشاهده گيرياندازه مقادير كمترين كه هنگامي ،شودمي

 . (Mitchll. James 2016)شود مي

  SCRIM ضريب تعادل

 تغييرات به مربوط مشكالت بر غلبه براي استراتژي يك

 SCRIM (ESC) ضريب تعادل روش استفاده از فصلي

 تغييرات براي را اصالحي عوامل ESC روش. .است

ميانگين . دهدمي ارائه سال چند و سال دو هر براي فصلي

 ناميده (ECF) تعادل اصالح فاكتور عامل اصالح ضريب

 فصلي اصالح هايسايت از استفاده با ها ESC .شودمي

 شودمي محاسبه سال هر MSSC متوسط. آيندمي دست به

 ESC اين. است MSSC قبلي سال سه ميانگين ESC و

   استفاده چهارم سال براي ECF بدست آوردن براي

 تغييرات بين كردن ضرب با MSSC سال چهارم  .شودمي

 8شكل . شودمي اصالح تعادل اصالح ضريب با ساله

 توسط ضرب MSSC ارزش ضريب SCRIM مشخصه

 اصالح فاكتوردهد. را نشان مي تعادل اصالح عامل يك

 هر براي و شود مي محاسبه فصلي سايت هر براي تعادل

  .شودمي مشخص SC مقدار متري 10
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  (Mitchll. James 2016)مقاومت لغزشي مقاومت اعداد تكرار .7 شكل

 

  
 

  .دهدآمار تجمعي فصلي يك منطقه ارزيابي را نشان مي .8شكل 

 

 

 :از عبارتند ESC روش از استفاده مزاياي

   اصالح ساالنه فصلي تغييرات و درون سال و بين سال در دو هر -

 مي شود؛

بررسي  براي مشكل دار هاي سايت دادن قرار هدف در بيشتري دقت- 

 شود؛ مي نگهداري هايبودجه از بهينه استفاده به منجر و تعمير،

CSC از ترو پايدار عملكرد پارامتر يك MSSC مقياس و بود خواهد 

 كند. مي ايجاد را نسبي كمبود به نسبت ساالنه دقيق

 

 

 

 گيرينتيجه-5

هاي جديد كه هنوز ترافيك بر سطح آنها جريان نيافته است روسازي   

 از لحاظ مقاومت لغزشي جاده سطح ،استفاده ترافيك دورهيك  از پس

 ثابت كيتراف سطح كه ييها جاده مورد در. رسد يم تعادل حالت به

 يهاچرخه ،يفصل راتييتغ يها دوره يط در يلغزش مقاومت ، است

 در سالها معموالً اما ،بود خواهد نوسان در صيقلي شدن و يهوازدگ

 اي شيافزا متعاقباً كيتراف سطح اگر. ماند يم يباق ثابت سطحيك 

 كه يطور به كند رييتغ است ممكن تعادلنقطه  تيموقع ، ابدي كاهش

 با اما ، شود مشاهده يكل يلغزش مقاومت از تر نييپا اباالتر و ي سطح

 لغزشي مقاومت ميزان فصلي تغييرات .انطباق دارد يفصل نوسان همان

 تغيير اين. است كرده كم كافي اندازه به را خشك و مرطوب فصول در

هواي  دوره يك مورد نظر براي يك منطقه لغزشي دهنده مقاومت نشان

 بستگي بررسي تحت بزرگراه شرايط به كه است خشك يا مرطوب

 مسئوالن براي بزرگ چالش يك هم اصالح تغييرات فصلي هنوز .دارد

 توسعه را شناختي روش رويكردهاي كه است روسازي مهندسان و راه

 مقاومت فصلي تغييرات كميت تعيين براي را فرايندي حتي يا و دهند

 هرگونه لزوم صورت در تا كنند ايجاد آسفالتي هايرويه در لغزشي

 فصلي تغييرات اثر برآورد. دهند سامان خوبي به را پيشگيرانه اقدامات

 هاي بخش گرفتن نظر در با بيشتر بررسي به نياز ،لغزشي مقاومت در

 و ترافيك حجم ،سايش دوره مختلف، مصالح انواع جاده، مختلف
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   هاي پيشنهاديرويكرد. بستگي دارد دما اثر جمله از محيطي شرايط

   مسئوالن دانش تا دهد تشكيل را كارآمد فرايند يك تواند مي

 فراهم را لغزش برابر در مقاومت فصلي تحوالت از آگاهي ها داريراه

 ها جاده ايمني نفع به پيشگيرانه اقدامات ريزي برنامه براي كه ، كند

 با حاضر پژوهش .را در دستور كار خود قرار دهند است مهم بسيار

 تغيير ميزان كمترين تعيين براي نسبي تغيير ميزان مديريت هدف

 تصميم ها دروراهداري راه مسئوالن به بتواند تا است لغزشي مقاومت

 فرايندي اين تحقيق. كند كمك نگهداري و تعمير فعاليتهاي گيري در

 روي شدت به كه دهد مي ارائه فصلي تغييرات اثر تعيين براي را

  به دليل شرايط ايمني نا مناسب . گذارد مي تأثير لغزشي مقاومت

اي در ايران، ناوگان قديمي و بسياري از وسايل نقليه كه با جاده

اي شود در نتيجه سطح جادههاي قديمي و صاف استفاده ميالستيك

با مقاومت لغزشي باال در طوالني مدت مي تواند يك راه حل مناسب 

  باشد. 
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ABSTRACT 

Seasonal variations in skid resistance have been a recurring phenomenon that has been 

studied by many researchers. The impact of seasonal variations will vary across geographic 

regions, due to different amounts of rainfall. During the summer months, especially during 

prolonged dry periods, small rock chips on the surface continuously become fine-grained 

particles as vehicles move and act as a polishing agent. During long rains (winter months), 

fine matter disappears and the heavier and more coarse sand acts as a polishing agent, 

resulting in slippery resistance to surface texture. Increase the coarseness. Many variables 

affect the measurement of skid resistance. It is not yet possible to fully investigate the 

possible influence of various factors affecting the seasonal variations in skid resistance. 

Precise measurement of seasonal variation in skid resistance is a relatively complex task. 

This paper introduces and investigates various methods of seasonal slip resistance 

correction available in the world and evaluates their feasibility of usage in Iran. 
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