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  اصالح مدارك فني 
  
  

  :خواننده گرامي
، سازمان برنامه و بودجـه كشـور  توليدي  امور نظام فني و اجرايي، مشاورين و پيمانكاران معاونت فني، امور زيربنايي و

ي مهندسي كشـور   با استفاده از نظر كارشناسان برجسته مبادرت به تهيه اين ضابطه كرده و آن را براي استفاده به جامعه
 هاي مفهومي، فني، ابهام، ايهام و اشـكاالت  با وجود تالش فراوان، اين اثر مصون از ايرادهايي نظير غلط. عرضه نموده است
  .موضوعي نيست

رو، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايراد و اشكال فني مراتب را به صورت  از اين
  :زير گزارش فرماييد

 sama.nezamfanni.ir: ثبت نام فرماييد) سما(در سامانه مديريت دانش اسناد فني و اجرايي  -1

 .ي خود را در بخش پروفايل كاربري تكميل فرماييدشانتماس احتمالي، نپس از ورود به سامانه سما و براي  -2

 .به بخش نظرخواهي اين ضابطه مراجعه فرماييد -3

  .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد -4
  .ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد - 5
 .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد -6

  
 .كارشناسان اين امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت

  .شود ميپيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني 
  

  
  

 33271مركز تلفن  –شاه  ابان صفي عليتهران، ميدان بهارستان، خي:نشاني براي مكاتبه
  سازمان برنامه و بودجه كشور، امور نظام فني و اجرايي، مشاورين و پيمانكاران

Email: nezamfanni@mporg.ir                                        web: nezamfanni.ir 
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   تعالي باسمه
   پيشگفتار

هاي  برداري و نگهداري طرح ، اجرا، بهرهمطالعه و طراحياستفاده از ضوابط، معيارها و استانداردها در مراحل      
هاي نگهداري و  و هزينه عمرمفيدها، كيفيت طراحي و اجرا،  اي كشور به لحاظ توجيه فني و اقتصادي طرحتوسعه
به كارگيري معيارها، استانداردها و  ،نظام فني و اجرايي كشور باشد. برخوردار مي اي ويژهبرداري، از اهميت  بهره

ها را مورد تأكيد جدي قرار  هاي نگهداري از طرح ضوابط فني در مراحل تهيه و اجراي طرح و نيز توجه الزم به هزينه
  است.  داده 
نامه اجرايي آن با موضوع نظام فني و اجرايي  هاي توسعه و آيين قانون احكام دائمي برنامه 34ماده در اجراي      

ها و استانداردهاي  نامه موظف به تهيه و ابالغ ضوابط، مشخصات فني، آيين، سازمان برنامه و بودجه كشور يكپارچه
هاي اخير سعي ، طي سالها توجه به تنوع و گستردگي طرح باشد. با اي كشور ميهاي توسعه اجرايي مورد نياز طرح

رايي ذيربط و هاي اج شده است در تهيه و تدوين اين گونه مدارك علمي از مراكز تحقيقاتي و توان فني دستگاه
  هاي خصوصي استفاده شود. تشكل

تدوين و بازنگري ، مشتمل بر به منظور تكميل و يكپارچه سازي ضوابط فني حوزه راه) آرا( ايرانهاي  راه نامه آيين     
با همكاري جامعه  ،برداري و نگهداري و بهسازي مطالعات توجيهي، تهيه طرح، احداث، بهرهتمام ضوابط مورد نياز 

  شود. فني و مهندسي كشور در دست تهيه بوده و به مرور نهايي و ابالغ مي
و  »شهري هاي برون نامه طرح هندسي راه آيين«با عنوان  »هاي ايران نامه راه آيين«مجموعه حاضر جلد اول از     

هاي فني ضوابط و معيار«و » شهري هاي برون مقررات طرح هندسي راه«در دو بخش  است كه 800-1شماره ضابطه 
 است. تدوين شده» شهري هاي برون طرح هندسي راه

 وجود از مصون مجموعه اين است، شده صرف نامه آيين اين تهيه براي كه فراواني وقت و دقت تالش، وجود با     
 شود مي درخواست محترم كاربران از ،نامه آيين اين شدن پربار و تكميل راستاي در بنابراين. نيست ابهام و اشكال
 شده دريافت پيشنهادهاي. كنند رسالامور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران سازمان ا به را اصالحي موارد

 متن تهيه به نسبت حوزه، اين مجرب كارشناسان و كشور فني جامعه نمايندگان همفكري با نياز، صورت در و بررسي
 براي و منظور همين به. دش خواهد اعالم عموم، برداري بهره براي Nezamfanni.ir نشاني طريق از و اقدام اصالحي،
 است شده درج صفحه آن مطالب تدوين تاريخ صفحات، باالي در معتبر، ابالغي ضوابط آخرين كردن پيدا در تسهيل

 مطالب همواره رواين از. شد خواهد اصالح نيز آن تاريخ صفحات، از يك هر مطالب در تغيير هرگونه صورت در كه
  .بود خواهد معتبر و جديد تاريخ داراي ،صفحات

جامعه مهندسان مشاور به خصوص  نامه اين آيين تهيه اندركاران از تمام اساتيد، كارشناسان و دست بدين وسيله     
(مديريت طرح)  ياب ملل و شركت مهندسين مشاور راه )تدوين كننده( مهندسين مشاور كاوش راهشركت ايران، 
   .آيد ميبعمل و تشكر تقدير 

   

  
 عدل درضايمح

 يديتول و زيربنايي امور فني، معاون
 1400تابستان 



 



 دستورالعمل كاربرد

برداري و نگهداري و  به منظور تكميل و يكپارچه سازي ضوابط فني حوزه راه (مطالعات توجيهي، تهيه طرح، احداث، بهره     
هاي ايران (آرا) با همكاري جامعه فني و مهندسي كشور در دست تهيه بوده و به مرور نهايي و ابالغ  نامه راه بهسازي) تدوين آيين

 شود.  تدوين مي» ضوابط و معيارهاي فني«و » مقررات«بخش شود. آيين نامه، در دو  مي

ها و تسريع و تسهيل در امور و  سازي كليت طرح مفاد مندرج در بخش مقررات، متناسب با شرايط كشور و به منظور همسان     
 جلوگيري از تغييرات تدريجي طرح در طول اجراي آن، تدوين شده است و عدول از آن نيز مجاز نيست.

تواند در  كند. كارفرما هرگونه نظر مديريتي دارد را مي مشاور، مقررات را با طرح مورد نظر تطبيق داده و به كارفرما ارائه مي     
 برداري طرح به مشاور ارائه كند. چارچوب مقررات اين بخش اعمال و نظر مصوب خود را براي ادامه مطالعات و طراحي، اجرا و بهره

كارفرما و مقررات اعمال شده در طرح مورد نظر، تشخيص استفاده و كاربرد ضوابط و معيارهاي فني در طرح،  بر اساس مصوبه     
كامال بر عهده مشاور بوده و كارفرما حق دخل و تصرف در نظرات مشاور را ندارد و پيشنهادهاي كارشناسي مشاور در اين بخش، 

 شود.  مصوب تلقي مي

نامه، طرحي را ارائه دهد كه از نظر اقتصادي با  ر چارچوب ضوابط و معيارهاي فني مندرج در آيين) چنانچه مشاور طرح د1تبصره 
ها (ساخت، بهره برداري و نگهداري) به صرفه و داراي ايمني و كيفيت و دوام الزم باشد، طرح تهيه شده  منظور داشتن تمام هزينه

استدالل و مسئوليت مشاور مجاز خواهد بود. با اين وجود، تحت هيچ  مالك اقدام بوده و عدول از ضوابط و معيارهاي فني، با
 شرايطي عدول از مقررات مجاز نخواهد بود.

هاي برون شهري، پيشنهاد اصالحي خود را  تواند در چهارچوب ضوابط و معيارهاي فني طرح هندسي راه ) مشاور طرح مي2تبصره 
 ت تصويب به كارفرما ارائه دهد.براي تغيير ميانه تيپ ارائه شده در مقررات، جه

شوند (هيدرولوژي، خاكبرداري و  هاي ايران كه در آينده ابالغ مي نامه راه آيين» ضوابط و معيارهاي فني«و » مقررات«) ساير 3تبصره 
 باشند و رعايت آنها الزامي است. ترانشه و غيره) مباحث مكمل اين نشريه مي

هاي بستر روسازي راه (سابگريد) و  وژه غالب مسير، حداكثر به ميزان مجموع ضخامت اليهشود ارتفاع خط پر ) توصيه مي4تبصره 
انجام شود؛ با اين وجود با ارائه مطالعات توجيهي فني، مالي و  غير متمركزروسازي، از زمين طبيعي باالتر باشد و زهكشي به صورت 

ها،  ها، پل شناسي، تبادل خاص از قبيل هيدرولوژي، زمين محيطي و مسئوليت مشاور طرح و تصويب كارفرما، با لحاظ شرايط زيست
 ها، اين ارتفاع قابل افزايش خواهد بود. ها، دره تونل

نامه و به ويژه بخش مقررات آن  سازمان برنامه و بودجه كشور، تنها مرجع رسيدگي به نظرات و پيشنهادهاي اصالحي براي آيين     
 باشد. مي

 ضر در دو بخش به شرح زير تهيه شده است:نامه حا در اين راستا آيين

 هاي برون شهري ـ بخش اول: مقررات طرح هندسي راه

 هاي برون شهري  ـ بخش دوم:  ضوابط و معيارهاي فني طرح هندسي راه

 

مالك عمل نامه حاضر با ديگر ضوابط ابالغي اين سازمان مغايرتي وجود داشته باشد، مفاد اين ضابطه  چنانچه ميان مفاد آيين     
  بوده و بايد رعايت شود.   



 



 

 

 

 ايران اسالمي جمهوري

 كشور بودجه و برنامه سازمان

 

 

  

 بخش اول:

 شهریهای برونطرح هندسی راهمقررات 
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 14از  3صفحه                                                                                                                      31/03/1400                                                                            شهری برون هایراه هندسی طرح مقررات       

 

 

 ارائه شده است: زیرها به شرح ها، مشخصات فنی هندسی جهت طرح راهبندی عملکردی راهطبقهبراساس : هاعیارهای فنی طرح هندسی راهم

 هاآزادراهمعیارهای طرح هندسی  -1-1 جدول
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 خطه 6

 ** 

250> 00/3 80/10 00/3 7/0 - - - - 00/3 80/10 00/3 60/33 3 F 

≥250 60/3 80/10 60/3 7/0 - - - - 60/3 80/10 60/3 00/36 4 F 

حالت خاص: آزادراه با سه کف 

 (پذیرجریان برگشت)راه 

250> 00/3 20/7 20/1 7/0 00/3 20/7 00/3 7/0 20/1 20/7 00/3 00/36 5 F 

≥250 60/3 20/7 80/1 7/0 00/3 20/7 00/3 7/0 80/1 20/7 60/3 40/38 6 F 

 درصد 6در صورت تراکم ترافیک: *: 

 را ازراننده ای انتخاب گردد که به گونه رویه متفاوت بایدنوع خط کشی لرزاننده و  با داررویههای چپ شانهخطه،  8و  6در آزادراههای  خطه است. 6 آزادراهخطه مقادیر عرض هر خط عبوری و شانه عیناً مشابه  8 آزادراهدر : **

 باشد. و نفوذناپذیر روبهتر است متفاوت با سواره. ضخامت و نوع رویه شانه چپ دار باز داردرویه شانه چپ حرکت در

 کف راه استفاده شود. 4خط از  8شود و در آزادراههای بیش از پیش بینی راه جانبی جانمائی آزادراهها، در تذکر: 
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 شریانی هایراهمعیارهای طرح هندسی  -3-1 جدول
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 حالت میانه باریک - های شریانی چندخطهعرضی راهرخ نیم مشخصات-4-1 جدول

 نوع شریانی چندخطه

جمع عرض کف راه  اجزا مقطع عرضی )متر(

)بدون احتساب عرض 

 حفاظ( )متر(

اضافه عرض  بعد 

از شانه خاکی 

 برای حفاظ جانبی
راست  خاکی شانه  تیپ

 قابل استفاده

شانه راست 

 داررویه
 روسواره

چپ  شانه

 داررویه

 بدون احتسابمیانه 

 چپ شانه

چپ  شانه

 داررویه
 روسواره

شانه راست 

 داررویه

شانه راست خاکی 

 قابل استفاده

چند خطه 

 جداشده

 80/21 7/0 80/1 20/7 20/1 7/0 20/1 20/7 80/1 7/0 خطه 4
 عرض کاری

1 A 

 A 2 20/30 7/0 80/1 80/10 *80/1 7/0 *80/1 80/10 80/1 7/0 خطه 6

 های شریانی دوخطهراهعرضی رخ نیم مشخصات -5-1 جدول

 نوع شریانی دوخطه
 مقطع عرضی )متر(

 جمع عرض کف راه
عرض بعد از شانه  هاضاف

 خاکی برای حفاظ
 تیپ

 قابل استفاده شانه خاکی دارشانه رویه سواره رو دارشانه رویه قابل استفاده شانه خاکی

 دوخطه
ADT  10/11 70/0 25/1 20/7 25/1 70/0 2000سال طرح تا 

 عرض کاری
3 A 

ADT  4 20/12 70/0 80/1 20/7 80/1 70/0 2000سال طرح بیش از A 

 شود.میشانه چپ با عرض کامل طرح  ،خطه  6مشابه آزادراههای  ،است. در غیر این صورت متر 8/1 چپ شانهدیت وسایل نقلیه سنگین از خط سوم *: در صورت ایجاد محدو
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 / توزیع کنندهکنندهجمع هایراهمعیارهای طرح هندسی  -6-1 جدول
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 توزیع کننده/ کنندههای جمعراه یعرض رخمیمشخصات ن -7-1 جدول

 نوع جمع کننده
جمع عرض کف راه  مقطع عرضی )متر(

 )متر(

اضافه عرض بعد از شانه 

 خاکی برای حفاظ
 تیپ

 شانه  سواره رو شانه 

ADT  60/6 60/0 40/5 60/0 250سال طرح کمتر از 

 عرض کاری

1 C 

ADT  2 20/7 60/0 00/6 60/0 400تا  250سال طرح بین C 

ADT  3 60/9 50/1 60/6 50/1 2000تا  400سال طرح بین C 

ADT  4 40/11 40/2 60/6 40/2 2000سال طرح بیش از C 
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 روستائی -محلی هایراه معیارهای طرح هندسی -8-1 جدول

حداقل فاصله بین 

 (متردسترسی ها )

ت 
رع

 س
ت

یرا
غی

ر ت
کث

دا
ح

ح 
طر

ت
عا

قط
ن 

بی
 

(
ت

ساع
ر 

ر ب
مت

لو
کی

) 

ت 
ثاب

ت 
رع

 س
 با

ت
عا

قط
ل 

طو
ل 

داق
ح

(
تر

وم
کیل

) 

یم
حر

 (
تر

م
) 

د )
آزا

ع 
تفا

ار
تر

م
 ) 

هر
 ش

ی
ود

ور
در 

ت 
رع

 س
ال

تق
ه ان

حی
نا

ک
ی 

ها

ون
بر

ی
هر

ش
 

 حداکثر

 بربلندی 

 )درصد(

شیب عرضی 

 سواره رو )درصد(

رح
 ط

ال
 س

ی
برا

ح 
طر

س 
روی

 س
طح

س
 

د(
رص

)د
ی

طول
ب 

شی
ر 

کث
دا

ح
 

( کیلومتر بر ساعتسرعت طرح )

 سال طرح ADTبراساس  

ح )
طر

ت 
رع

 س
ده

دو
مح

ت
ساع

ر 
ر ب

مت
لو

کی
) 

ن 
اال

 د
در

ن 
می

ب ز
شی

ن 
ری

گت
زر

ط ب
خ

د(
رص

)د
ی 

اح
طر

 

با 
ی 

اص
ص

خت
ی ا

رس
ست

د

ی
اص

ص
خت

ی ا
رس

ست
د

 

ی
رس

ست
 د

 با
طع

تقا
دل 

تبا
 و 

طع
تقا

با 
ع 

اط
تق

 

ف
 بر

ن و
دا

بن
یخ

 

ان
ند

خب
ری

غی
 

یه
رو

ن 
دو

ب
 

دار
ه 

روی
 

20
00

 
تر

یش
و ب

 

40
0

 
تا 

20
00

 

25
0

 
تا 

40
0

 

50 
تا 

25
0

 

از 
ر 

مت
ک

50 
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33-70 
15 30-40 

D 15 50 50 30 30 30 30-50 70-110 

D 16 50 50 30 30 30 30-50 ≥110 

 روستایی -های محلیراهعرضی رخ نیم مشخصات -9-1 جدول

 روستایی -محلینوع 
 مقطع عرضی )متر(

 ارتفاع آزاد )متر( جمع عرض کف راه )متر(
اضافه عرض بعد از شانه 

 خاکی برای حفاظ
 تیپ

  شانه سواره رو  شانه

ADT  60/6 60/0 40/5 60/0 400سال طرح کمتر از 
0/3* 

 عرض کاری

1 L 

2/5 
ADT  2 40/7 00/1 40/5 00/1 600تا  400سال طرح بین L 

ADT  3 00/8 00/1 00/6 00/1 2000تا  600سال طرح بین L 

ADT  4 20/10 80/1 60/6 80/1 2000سال طرح بیش از L 

 مزارع و محلی )عدم عبور وسایل سنگین(*: راه دسترسی 
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 گردد.لحاظ میبرای شانه رویه دار اکی یا نوار نگهدارنده خاکی خگردشدگی بر اساس شیب شیروانی پس از عرض شانه  ،برای کلیه مقاطع عرضی ارائه شده -

 .کندتبعیت میراه منتهی به آن سازه رخ عرضی و مبانی و محدودیت های طرح هندسی( از طرح هندسی راه، مشخصات نیمپارامترهای هندسی )معیارهای های راه اعم از آبرو، پل، تونل، گالری، و ...، در سازه -

 مبانی و محدودیت های طرح هندسی(رخ عرضی و )معیارهای طرح هندسی راه، مشخصات نیم پارامترهای هندسی محدودیت تهویه و روشنایی مالک تعیینشرایط بهره برداری در تونلها الزامات تاسیسات ایمنی  -

 خواهد بود.

 های طرح هندسی مبانی و محدودیت -11-1 جدول

سرعت طرح 

 (کیلومتر بر ساعت)

 minR (متر) 
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  Kنرخ انحنا قائم، 

 (متر بر درصد)

انتخاب مسافت دید 

مسافت  )متر( برای مانور

دید سبقت 

 (مترطرح )

س 
قو

م 
قائ

نا 
نح

خ ا
نر

ی، 
بد

گن
K  

(
صد

در
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ر ب
مت

) 

=maxe 
 درصد6

=maxe 
 درصد8

=maxe 

 درصد10
=maxe 
 درصد12

 I II III ایکاسه گنبدی

20 8 7 7 7 24 11 20 1 3 - - - - - 

30 21 20 19 18 54 17 35 2 6 - - - 120 17 

40 43 41 38 36 95 22 50 4 9 - - - 140 23 

50 79 73 68 64 148 28 65 7 13 70 145 195 160 30 

60 123 113 105 98 213 33 85 11 18 95 170 235 180 38 

70 184 168 154 143 290 39 105 17 23 115 200 275 210 51 

80 252 229 210 194 379 44 130 26 30 140 230 315 245 69 

90 336 304 277 255 480 50 160 39 38 170 270 360 280 91 

100 437 394 358 328 592 56 185 52 45 200 315 400 320 119 

110 560 501 454 414 716 61 220 74 55 235 330 430 355 146 

120 756 667 597 540 852 67 250 95 63 265 360 470 395 181 

130 951 832 739 665 1000 72 285 124 73 305 390 510 440 224 
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 مقاطع عرضی نمونه

 مقاطع نمونه آزادراه

 
F1- با خطه آزادراه چهار DDHV  250کمتر از 

 
F2-  آزادراه چهار خطه باDDHV  250برابر و بیشتر از 
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F3-  آزادراه شش خطه باDDHV  250کمتر از 

 
F4-  آزادراه شش خطه باDDHV  250برابر و بیشتر از 
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F5-  آزادراه با سه کف راه باDDHV  250کمتر از 

 
F6-  آزادراه با سه کف راه باDDHV  250برابر و بیشتر از 
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 شریانیراه مقاطع نمونه 

 
A1- راه شریانی جداشده چهار خطه 

 
A2- شش خطه جداشده راه شریانی 
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A3-  راه شریانی دو خطه باADT  250کمتر و برابر 

 
A4-  خطه با راه شریانی دوADT  250بیشتر از 
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 کنندهمقاطع نمونه راه جمع

 
C1- کننده دو خطه با راه جمعADT  250کمتر از 

 
C2-  دو خطه با کننده جمعراهADT  400تا  250بین 

 
C3-  دو خطه با کننده جمعراهADT  2000تا  400بین 
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C4- خطه با  کننده دوراه جمعADT  2000بیشتر از 

 

 روستائی-مقاطع نمونه راه محلی

 
L1-  راه محلی دو خطه باADT  400کمتر از 
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L2-  راه محلی دو خطه باADT  600تا  400بین 

 
L3-  راه محلی دو خطه باADT  2000تا  600بین 

 
L4- دو خطه با  راه محلیADT  2000بیشتر از 

 





 

 

 جمهوري اسالمي ايران

كشور برنامه و بودجهسازمان 
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 مقدمه-1-1

برنامه به عنوان یکي از دستورالعملهاي بسيار مهم سازمان  "نامه طرح هندسي راههاي ایرانآیين"تحت عنوان  415شماره  نشریه

ترین مرجع طراحي راه در کشور، قدمتي طوالني داشته است. در ابتدا مهندسان خارجي بر اساس ضوابط کشور و بودجه بوده و اصلي

خودشان براي راههاي ایران طراحي راه مي نمودند و لذا دستورالعمل مدوني در خصوص طراحي مسير وجود نداشت و هر شرکت بر 

تا  1334گانه سالهاي  16نمود. پيشتر ابالغيه هاي فني داشته است ضوابط و حتي واژگان خود را استفاده مياساس آن که چه مليتي 

به  1352گرفت. تا اینکه در سال وزارت برنامه و بودجه سابق براي طرح راه در کنار دستورالعملهاي خارجي مورد استفاده قرار مي1338

وقت،  "راهوزارت "وجود مشخصات و معيارهاي مختلف در زمينه طراحي مسير و راهداري  دليل رشد سریع بودجه هاي عمراني و عدم

ساله  2گرفت و این موسسه با تحقيقاتي  BCEOMتصميم به انجام این مهم با استفاده از خدمات هيات فني موسسه فرانسوي 

دستورالعمل "و  "يارهاي طرح هندسي آزادراههادستورالعمل مع"( مجموعه هایي ارزشمند تحت عناوین گزارش موقت 1356تا  1354)

ها در سالهاي پس از انقالب، تحت عنوان ارائه نمود. اما همين مجموعه 1357در سال  "معيارهاي طرح هندسي راههاي اصلي و فرعي

د ه فارسي برگرداندنارائه شدند که مهندسان خبره ایراني آن را ب "رهنمودهاي فني درباره اصول طرح هندسي راههاي اصلي و فرعي"

وقت نيز اقدام به  "وزارت برنامه بودجه"انجام شد. در نهایت، دفتر تحقيقات و معيارهاي فني  1370و در نهایت چاپ اول آن در سال 

)معيارهاي طرح هندسي راههاي  86)معيارهاي طرح هندسي راههاي اصلي و فرعي(، نشریه  85ارائه دستورالعملهایي همچون نشریه 

)چکيده اي از معيارهاي طرح هندسي راهها و تقاطعها( به اتفاق  88)معيارهاي طرح هندسي تقاطعها(، نشریه  87ایي(، نشریه روست

د اولين گام اساسي در این زمينه محسوب مي ش اي همچون دکتر اميرمحمد طباطبایي نمود که تقریباًمهندسان خبره و اساتيد باتجربه

ا شهري استخراج گردید بارد قدرتمند آشتو و یا آشو اقتباس و اخذ شده بود. این نشریه براي راههاي برونو پایه همه آنها از استاند

و تحت  415رسد. لذا این مهم در بازنگري نشریه ، تغييرات آن امري ضروري به نظر ميدر ساليان اخير تغييرات شگرف مرجع آشتو

 مورد توجه اصلي قرار گرفته است. "اندستورالعمل ضوابط طرح هندسي راههاي ایر"عنوان 

که در طراحي سيستم راه پارامترهاي زیادي دخالت دارند، همه این پارامترها با محوریت طراحي هندسي تغيير نموده و  آنجائياز 

مين با تأید ارساني هندسه مسير به ترافيک بنمایند. از طرف دیگر وظيفه خدمترساني به ترافيک ایجاد ميیک سيستم را جهت خدمت

هندسي راه از اهميت واالیي برخوردار است. در اینجا این ضوابط طرح ایمني کاربران به عنوان شرط اساسي انجام گيرد. لذا ارائه ضوابط 

 ارائه گردد. سازي طرحهاي کشورجهت یکسان سعي شده به روز رساني و بر اساس آخرین استانداردهاي دنيا

 

 شهرسازیسابقه وزارت راه و -1-2

 کشور به شرح ذیل بوده است: سيستمهاي حمل و نقلسابقه وزارت راه و شهرسازي کنوني به عنوان متولي ساخت و نگهداري 

  را از آن خود کرد که  "وزارت فالحت و تجارت و فوائد عامه"تاسيس شد. بعدها نام  "عامهوزارت فوائد " 1298سال

 گرفت.امور راهسازي در آن انجام مي

  ها، ساختمان راهجهت  در وزارت فالحت و تجارت و فوائد عامه "اداره کل طرق و شوارع"اي به نام اداره 1301از سال

 که کشور را به چند ناحيه دسته بندي مي نمود. برداري تشکيل گردیدنگهداري و بهره
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  شد.تبدیل  "طرق و شوارع وزارت"به به جهت توسعه راهسازي در کشور  "اداره کل طرق و شوارع"1308در سال 

  تغيير یافت. "وزارت راه"با تصویب شواري ملي به  "وزارت طرق و شوارع" 1315در سال 

  اعمال سياست جامع و هماهنگ براي ترابري کشور و توسعه و تجهيز، گسترش، نگاهداري و ایجاد در سال در راستاي

 تغيير یافت. "وزارت راه و ترابري"به  تأسيسات زیربنایي آن

  خانه، وزارت راه و ترابري و وزارت مسکن در راستاي کوچک سازي دولت و ادغام چندین وزارت 1390در نهایت در سال

 ایجاد شد. "وزارت راه و شهرسازي"و شهرسازي ادغام و 

 

  نامهآئین سابقه -1-3

 :استبر اساس نهاد مسئول به شرح ذیل  هاراه هندسى طرح معيارهاي و هادستورالعملسابقه تهيه و ابالغ 

 شهرسازی و راه وزارت -1-3-1

 ؛ و1336 سال - 8 شماره فنى ابالغيه -

 .1358 سال - اِم اُ اِ ثِ بِ موسسه تونل، و آزادراه راه، هندسى طرح فنى هاىدستورالعمل -

 ريزی و نظارتمعاونت برنامه ،کشور ريزىبرنامه و مديريت سازمان) کشور سازمان برنامه و بودجه -1-3-2

 (، وزارت برنامه و بودجهراهبردی ريیس جمهور

 ؛1364سال  - 86نشریه شماره  - روستایي راه هندسى طرح معيارهاى -

 ؛1364سال  - 88نشریه شماره  -ها تقاطع و هاراه هندسى طرح معيارهاى از اىچکيده -

 ؛1365 سال -85 شماره نشریه - فرعى و اصلى هاىراه هندسى طرح معيارهاى -

 ؛1367سال  - 87نشریه شماره  - هاتقاطع هندسى طرح معيارهاى -

 ؛ 1375سال  -161شریه ن - راه هندسى طرح نامهآیين -

 و ؛1378سال  - 196نشریه  -روستایي  نامه طرح هندسي راهآیين -

 .1378سال  - 415نشریه  -ایرانهاي نامه طرح هندسي راهآیين -

 و بازنگرى آن راه هندسى طرح ضوابط و معیارهای از هدف -1-4

 آن، رد که نحوى به د،شومى انجام کشور هاىراه از کنندگاناستفاده براى ایمن و راحت شرایط ایجاد منظور به سازىراه هاىروژهپ

 .باشد شده رعایت به طور کامل زیر شرح به يزیست محيط و اقتصادى اجتماعى، نيازهاى

 ؛و ارزان سریع ،راحت ایمن، نقل و حمل به نياز - الف

 ؛کنندگاناستفاده هاىهدف و نيازها حصول – ب
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 ؛پذیرکنندگان آسيباستفاده نيازهاىتأمين  بهبيشتر  توجه - پ

 ؛منظرآرایى و زیست محيط حفظ هاىارزش و هاهزینه گرفتن نظر در – ت

 ؛ وواقعى دسترسى قابل اعتبارات و بودجه ،مالى شرایط اساس بر ریزىبرنامه - ث

 برداري.و تعميرات در دوران بهره نگهدارى هزینهتوجه بيشتر به  – ج

 نآ بازده و دهدمى اختصاص خود به را گذارىسرمایه از هایىهزینه چه نظر، مورد ارتباط ایجاد که لهأمس این هب هاراه طرح درباید 

 نظر از رکشو سازىراه سيستم کل در نظر مورد راه اولویت تا داشت مبذول کافى توجه ،است ميزان چه به ارتباطات سيستم کل در

 .شود معين ملّى و اجتماعى هاىارزش و اهداف ،منافع

افت ب عملکردي و بندىطبقه به توجه با ،طرح عتسا در ترافيک حجم هاىنيازمندى با هندسى طرح ماهنگىه باید راه مطالعات در

 جایيجابه امکان ایجاد همان کهباشد  نظر مورد غایي هدف حصول جهت نقل و حمل وسایل انواعبراي  و راه شرایط محيطي ايمنطقه

  .است راه از بردارىبهره ایمنى دسترسي با تأمين و

هاي راهسازي کشور هنگي در طراحي پروژهاواحد براي ایجاد هم ضوابطيطرح هندسي راه، تدوین  دستورالعمل ضوابطاز  هدف

 وجهت مورد نامه(ينابالغ آئ تاریخ )از هاي گذشتهسال طول در که است اصالحاتى و اعمال رساني به روز آن، بازنگرى و هدف از است

 .شده است طرح هندسي راهنامه ينآئ -415 نشریه نجایگزی این نشریه است که نتيجه بازنگري،. استگرفته  قرار

 نامهآئین کاربرد -1-5

 زا باالتر ها، معموالً مقادیرطراحي در .شودمى هارائ طراحى معيارهاى یا حداکثر حداقل ها،راه هندسى طرح دستورالعمل ضوابط در

در  يکتراف حجم و هزینه به منفعت تحليل اهميت، درجه راه، ایمنى با لحاظ نامهآیين درحداکثرهاي مورد اشاره  از ترپایينیا  هاحداقل

در . شودمي ئهها، معيارهاي طراحي براي عناصر راه به صورت جداگانه اراطرح هندسي راه دستورالعمل ضوابطدر  .شودنظر گرفته مي

 ، موارداست تا طراح الزم ، لذادهنده یک طرح ایمن باشدهتواند ارائقرار گرفتن عناصر طرح شده در کنار یکدیگر، هميشه نمينتيجه 

 :1کندموارد ذیل را در طراحي لحاظ  هویژه ایمني ب

 ؛طرحدر  ت دید مناسبليقاب -

 ؛کنندگان()ارائه اطالعات الزم و به موقع به استفاده قابليت خود معرف بودن راه -

 ؛سازي حاشيه و حریم راه( )ایمن قابليت بخشندگي راه -

 ؛و اجتناب از اعمال تغييرات ناگهاني در مشخصات راه یکدیگرسازگاري عناصر راه با  -

 ؛پذیرکنندگان آسيبویژه استفادهه براه کنندگان ایمني استفاده نيازهاي تأمين -

 ؛هاي اطراف راهنيازهاي کاربري يتأمين ایمن -

 ؛تناسب مشخصات راه با نوع و عملکرد راه -

 ؛ ووسایل نقليهتناسب مشخصات راه با سرعت عملکردي  -

                                                           
ک مند براي تجزیه و تحليل ینظام يبازرسي ایمني راه، فرآیند. کردیند بازرسي ایمني راه استفاده آتوان از فرایمني طرح، ميمالحظه براي اطمينان از .  1

 ثر است. ؤبسيار م راه هاي هندسي. این فرآیند در ارتقاء ایمني طرحکندتا مشکالت ایمني احتمالي را شناسایي  است پروژه طرح هندسي



 شهریهای برونراه طرح هندسی نامهآئین                                          31/03/1400                                                                              6

  

 .کنندگانکننده رفتار پر خطر به استفادهها یا عوامل تحميلاجتناب از ایجاد موقعيت -

 دستورالعمل این معيارهاى مسير، از هایىبخش در است ممکن است، شده ساخته نامهآیين این نشر از قبل هاراه از بعضى که آنجا از 

ه ب هایىمورد چنين در. شود غيرضرورى هاىهزینه مستلزم تواندمى موجود هاىراه براى معيارها تغيير است بدیهى. باشد نشده رعایت

 ندسىه طرح اصالح به نسبت توانمى هاتصادف تحليل و اقتصادى ،فنى هاىبررسى باها با راه جدید، ویژه در محل تالقي این راه

 آن لامثا و مئعال نصب و کشىخط ،بربلندى تأمين ،و قائم هاي افقيقوس اصالح، روشنایى تأمين ،هاحفاظ نصب ،موجود هاىراه

 . کرد اقدام

 حتت را خدمتى نوع چه اینکه و کشور هاىراه توسعه نظر از آنها اهميت برحسب هاراه هندسى طرح معيارهاى ،دستورالعمل این در

 است: شده بندىطبقه زیر شرح به کند،مى تأمين آینده براى شده بينىپيش ترافيکى شرایط

 اجبارى معیارهاى -1-5-1

 .تاس شده استفاده «نباید» و «باید» واژه از معيارهایى چنيندر . است نياز مورد طراحى هاىهدف تأمين براى، اجبارى معيارهاى

 شدهتوصیه معیارهاى -1-5-2

 « شودپيشنهاد مي»و یا  «تواندمى»، «است بهتر» واژه از آنها در و چاپ معمولى حروف با بند این مانند شده،توصيه معيارهاى

 .استشده  استفاده

 کنندهکنترل معیارهاى -1-5-3

 :اندکه برخي از آنها به شرح ذیل کرد توجه کنندهکنترل معيارهاى به باید هاراه ایمنى تأمين براى

 ،عبور خط عرض -2          ،طرح سرعت -1

 ،ابنیه فنی راه در عرض -4        ،شانه عرض -3

 ،قائم هاىقوس -6    ،ها()پیچ افقىهاىقوس -5

 ،فواصل ديد حداقل -8    ،طولى هاىشیب -7

 ،بربلندى -10    ،عرضى هاىشیب -9

 .آزاد ارتفاع -12   و ،آزاد عرض -11

 .است اجبارى معيارهاى نوع از فوق معيارهاى کليه

 معیارها ساير -1-5-4

ایر سو  دستورالعملهابه  نامه راههاي ایران، مي توانوجود معياري در این پيوست و سایر پيوستهاي مجموعه آئيندر صورت عدم 

ير با سایر منابع به ویژه منابع غ دستورالعملدر صورت مشاهده مغایرت بين این  نمود.ه عمراجالمللي همچون آشتو استانداردهاي بين

 معتبر است. دستورالعمل ، اینرسمي
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 ردیف
عنوان به 

 فارسی
 تلفظ توضیحات تعریف/تعاریف عنوان به التین

 عملکرد راه 1
Highway 

Functions 

جایی و دسترسی در نظر گرفته ها بر اساس دو معیار جابهراهعملکرد 

شود. معیار ای از طبقات راه میشود که سبب ایجاد طیف گستردهمی

 تواند نماینده جریان و سرعت ترافیک باشد.تواند میجایی میجابه

 
/ˈhaɪ.weɪ/   

/ˈfʌŋk.ʃən/ 

 Mobility جابه جایی ۲

و سریع وسایل نقلیه است و با معیاری که تابعی از حرکت روان 

کند. هر چقدر جریان بیشتر باشد باید ها افت میافزایش دسترسی

 جایی بیشتری تامین گردد.تسهیالت راه با قابلیت جابه

 /məʊˈbɪləti/ 

3 
قابلیت 

 دسترسی
Accessibility 

معیاری که تابعی از مسیرهای اتصالی و تامین نقاط دسترسی به 

جاپی در کاری و... است. این معیار با معیار جابههای منازل و محل

 تعارض است.

 
/əksɛsɪˈbɪlɪt

i/ 

۴ 
طبقه بندی 

 راه

Highway 

Classificatio

n 

ها را دسته بندی مختلف راه براساس معیارهای عملکردی، انواع راه

نماید که بر حسب اینکه کدام نوع معیار بیشتر غالب باشد، ایجاد می

های جمع های شریانی، راهگردد. راهایجاد میسه دسته مختلف 

 های محلی.توزیع کننده )به اختصار جمع کننده یا ج/ت( و راه-کننده

 

/ˈhaɪ.weɪ/ 

/ˌklæs.ɪ.fɪˈk

eɪ.ʃən/ 

 Freeway آزادراه 5

نوعی راه شریانی اصلی جداشده با حداقل دو خط عبور در هر طرف 

باشد تا کامل می ها در آن به صورتمی باشد که کنترل دسترسی

جریان بدون وقفه در آن برقرار باشد و لذا دسترسی همسطح در آن 

مجاز نیست. هدف از احداث آزادراه، تردد حجم زیادی از وسائل نقلیه 

 باشد.با سرعتی باال و به صورت کامال ایمن و کارآمد می

 /ˈfriː.weɪ/ 

۶ 
راه شریانی 

 1درجه 

Principal 

Arterial 

Highway 

راهی است مانند آزادراه ولی امکان ایجاد تبادل و تقاطع همسطح در 

ها در آن به صورت دسترسی جزئی آن وجود دارد. کنترل دسترسی

تواند از دو خطه تا چند خطه )جدا شده یا جدا ها میباشد. این راهمی

 ها با شهرهایها و یا مراکز استاننشده( باشد. ارتباط بین مراکز استان

 تواند تامین نماید.داخل استان را می بزرگ

این راه تقریبا 

معادل بزرگراه در 

تعاریف قبلی طبقه 

 بندی راه است.

/ˈprɪnsɪp(ə)l

/  /ɑːˈtɪərɪəl/  

/ˈhʌɪweɪ/ 

7 
راه شریانی 

 ۲درجه 

Minor 

Arterial 

Highway 

یک راه شریانی است که ارتباط بین شهرهای داخل استان را تامین 

های جمع کننده را های شریانی اصلی و راهارتباط بین راهنماید. می

 کند.تامین می

این راه تقریبا 

معادل راه اصلی 

در تعاریف  1درجه 

قبلی طبقه بندی 

 راه است.

/ˈmʌɪnə/  

/ɑːˈtɪərɪəl/  

/ˈhʌɪweɪ/ 
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 ردیف
عنوان به 

 فارسی
 تلفظ توضیحات تعریف/تعاریف عنوان به التین

۸ 
راه جمع 

 کننده

Collector 

Highway 

های و به راههای محلی جمع های جمع کننده ترافیک را از راهراه

های های شریانی را بین راهرسانند و یا برعکس، ترافیک راهشریانی می

ها به دو دسته اصلی و فرعی طبقه بندی کنند. این راهمحلی توزیع می

های با های جمع کننده اصلی به راهی که ترافیک راهشوند. راهمی

اخل تر را جمع و ارتباط مناطق عمده فعالیت در دطبقه پایین

های صنعتی به راه شریانی را ایجاد می شهرستان را مانند شهرک

های جمع کننده فرعی راهی که ارتباط بین روستاها با نماید. راه

 ها ارتباطنماید. این راههای طبقه باالتر را، ایجاد مییکدیگر یا با راه

 کنند.های محلی و شریانی یا جمع کننده اصلی را فراهم میبین راه

ین راه تقریبا ا

معادل راه اصلی 

، برای ۲درجه 

جمع کننده درجه 

و راه فرعی درجه  1

، برای جمع 1

در  ۲کننده درجه 

تعاریف قبلی طبقه 

 بندی راه است.

/kəˈlɛktə/  

/ˈhʌɪweɪ/ 

 Local Road راه محلی 9
 هایراهی که جهت دسترسی یا ارتباط بین مناطق مولد سفر یا زمین

 باشد.های جمع کننده میراهمجاور و اتصال به 

این راه تقریبا 

معادل راه فرعی 

در  3و  ۲درجه 

تعاریف قبلی طبقه 

 بندی راه است.

/ˈləʊ.kəl/    

/rəʊd/ 

1۰ 
طبقه بندی 

 بافتی

Context 

Classificatio

n 

نوعی از طبقه بندی راه که با توجه به محیط و ناحیه قرارگیری راه در 

 شود.آن در نظر گرفته می
 

/ˈkɒn.tekst/    

/ˌklæs.ɪ.fɪˈk

eɪ.ʃən/ 

11 
بافت برون 

 شهری

Rural 

Context 

بافتی که در ناحیه برون شهری قرار دارد و کاربریی در اطراف آن 

 نیست.
 

/ˈrʊə.rəl/   

/ˈkɒn.tekst/ 

 Ring Road کمربندى 1۲

هاى مرکزى شهر را دور زده و از مسیرى است که هسته یا هسته

کند. کمربندى نقش مهمى در ساله عبور مى ۲5داخل محدوده 

هاى شهرى داشته و ضرورت ندارد به کاهش تراکم شبکه خیابان

 صورت یک مدار بسته باشد.

 /rɪŋ/   /rəʊd/ 

 Bypass Road کنارگذر 13
 ۲5آن بخش از مسیر راه که به جاى عبور از شهر، از خارج محدوده 

 ساله شهر عبور کند.
 

/ˈbaɪ.pɑːs/   

/rəʊd/ 

  راهى که براى استفاده از آن باید عوارض )حق عبور( پرداخت نمود. Toll Road راه عوارضى 1۴
/təʊl/  

/rəʊd/ 



 11                                                                       31/03/1400                                     تعریف ها و اختصارها -دوم فصل

 ردیف
عنوان به 

 فارسی
 تلفظ توضیحات تعریف/تعاریف عنوان به التین

 راه جداشده 15
Divided 

Highway 

راهى که مسیرهاى رفت و برگشت به وسیله میانه، از هم جدا شده 

 باشد.
 

/dɪˈvaɪd/  

/ˈhaɪ.weɪ/ 

 راه جدانشده 1۶
Undivided 

Highway 

راهى که مسیرهاى رفت و برگشت به هم چسبیده اند و میانه ای 

 ندارد.
 

/ˌʌn.dɪˈvaɪ.

dɪd/   

/ˈhaɪ.weɪ/ 

17 
راه چند 

 خطه

Multi-lane 

Road 
  هایى که دارای بیش از دو خط عبور است.راه

/mʌl.ti-/  

/leɪn/   

/rəʊd/ 

 راه ملی 1۸
National 

Highway 

زیادی از کشور را تحت پوشش مسیرهایی هستند که کریدور سفرهای 

قرار داده و اتصال دو یا چند مرکز استان را انجام می دهند. این 

نیز می باشند  T.I.Rمسیرها، راه ترانزیت کامیونهای تحت کنوانسیون .

 و برای نگهداری آنها بودجه مصوب وجود دارد.

 

/ˈnaʃ(ə)n(ə)

l/   

/ˈhʌɪweɪ/ 

19 
بافت شهرک 

 برون شهری

Rural Town 

Context 

نفر بوده و شهرداری  5۰۰۰شهرهایی که جمعیت آنها معموال کمتر از 

 ندارند و در حیطه بخش در نظر گرفته می شوند.
 

/ˈrʊə.rəl/  

/taʊn/   

/ˈkɒn.tekst/ 

۲۰ 
سبزینه راه 

 )پارک وى(

Green Road 

or Parkway 

راهی که معموال از داخل مناطق جنگلى یا درختکارى شده عبور 

 و مخصوص ترافیک غیرتجارى است کندمى
 

/ɡriːn/   

/rəʊd/  /ɔːr/   

/ˈpɑːk.weɪ/ 

 Access دسترسى ۲1
مفهوم عامى براى امکان اتصال و استفاده از نوعى از تسهیالت جاده 

 ای است.
 /ˈæk.ses/ 

 Driveway راه اتصالی ۲۲
های اطراف راه را به آن هر ورودی، خروجی شاخه و اتصالی که کاربری

 متصل کند.
 /ˈdraɪv.weɪ/ 

۲3 
راه خود 

 معرف

Self-explain 

Road 

راهی که با حفظ انسجام و یکپارچگی، شرایط قابل انتظار و قابل پیش 

 بینی را فراهم سازد.
 

/self/   

/ɪkˈspleɪn/   

/rəʊd/ 

 راه بخشنده ۲۴
Forgiving 

Road 

حریم راه، راهی که در خطاهای انسانی به دلیل ایمن بودن حاشیه و 

 حداقل خسارت به استفاده کنندگان وارد شود.
 

/fəˈɡɪv.ɪŋ/    

/rəʊd/ 
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 ردیف
عنوان به 

 فارسی
 تلفظ توضیحات تعریف/تعاریف عنوان به التین

 /wɔː.kweɪˈ/  شود.ها گفته مىبه محل مجاز عبور پیاده Walkway پیاده رو ۲5

۲۶ 
خودروى 

 طرح

Design 

Vehicle 

هاى حرکت و گردش خودرویى که طراحى راه بر اساس نیازمندى

 شود.انجام میراحت و بدون اشکال آن 
 

/dɪˈzaɪn/    

/ˈvɪə.kəl/ 

 /spiːd/  سرعت عبور وسیله نقلیه به صورت منفرد و یا در جریان ترافیک است. Speed سرعت ۲7

 سرعت طرح ۲۸
Design 

Speed 

سرعتی است که برای تعیین  مشخصات اجزا هندسی راه انتخاب 

 شود.می
 

/dɪˈzaɪn/  

/spiːd/ 

۲9 
سرعت 

 عملکردی

Operating 

Speed 

درصد وسایل نقلیه با سرعتی برابر و یا کمتر از  ۸5سرعتی است که 

 کنند.آن حرکت می
 

/ˈɒp.ər.eɪt/    

/spiːd/ 

 سرعت مجاز 3۰
Posted 

Speed 

سرعتی است که وسایل نقلیه، مجاز به حرکت با سرعتی برابر و یا 

 کمتر از آن هستند. سرعت مجاز بهتر است برابر با سرعت

 عملکردی باشد.

 
/ˈpəʊs.tɪd/    

/spiːd/ 

31 
فاصله دید 

 توقف

Stopping 

Sight 

Distance 

(SSD) 

حداقل فاصله مورد نیاز که راننده پس از مشاهده شی تصمیم به توقف 

می گیرد و وسیله نقلیه را به طور ایمن قبل از برخورد به آن متوقف 

 کند.می

 

/stɒp/   

/saɪt/  

/ˈdɪs.təns/ 

3۲ 
فاصله دید 

 انتخاب

Decision 

Sight 

Distance 

(DSD) 

حداقل فاصله مورد نیاز که راننده پس از تشخیص شرایط راه و 

تشخیص خطرات نسبت به انتخاب سرعت و مسیر مناسب و مانوری را 

 به صورت ایمن آغاز و تکمیل نماید.

 

/dɪˈsɪʒ.ən/ 

/saɪt/  

/ˈdɪs.təns/ 

33 
فاصله دید 

 سبقت

Passing 

Sight 

Distance 

(PSD) 

حداقل فاصله مورد نیاز که راننده با سرعت بیشتر جهت انجام مانور 

ر نماید و به طوسبقت نسبت به وسیله کندتر خط مقابل را قطع می

. گرددایمن و بدون برخورد با وسیله نقلیه مقابل به خط خود باز می

 نظر است. هاى دو خطه دو طرفه، مدفاصله دید سبقت، فقط براى راه

 

/pɑːs/   

/saɪt/  

/ˈdɪs.təns/ 

  شود.هر خط از مسیر سواره رو برای عبور وسایل نقلیه تعریف می Traffic Lane خط ترافیکی 3۴
/ˈtræf.ɪk/  

/leɪn/ 
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 ردیف
عنوان به 

 فارسی
 تلفظ توضیحات تعریف/تعاریف عنوان به التین

 Border کرانه راه 35
قسمتی از راه که از بر کف راه عبوری یا بر کف راه جانبی تا انتهای 

 شود.گرفته میحریم در هر طرف در نظر 
 /ˈbɔː.dər/ 

 حریم راه 3۶
Right-Of-

Way (ROW) 

باشد. زمینی که در تصرف راه بوده و در اختیار ارگان صاحب آن می

های بین حد نهایی بدنه راه تا خطی به فاصله مشخص از محور زمین

راه، بایستی مصوب شود. حریم برای بهره برداری و عملیات نگهداری و 

 گیرد.آتی مورد استفاده قرار میتعمیر و توسعه 

 
/raɪt/   /əv/   

/weɪ/ 

37 
ناحیه عاری 

 از مانع
Clear Zone 

ناحیه ای بدون مانع و قابل عبور در کنار راه که از لبه سواره رو شروع 

و در جهت عمود بر راه تا عرض مشخصی ادامه می یابد. این فاصله 

و بر اساس سرعت طرح، افقی از کناره سواره رو اندازه گیری می شود 

 ترافیک روزانه و نوع و شیب شروانی تعیین می شود.

 
/klɪər/  

/zəʊn/ 

3۸ 
عقب نشینی 

 جانبی

Lateral 

Offset 

در نواحی شهری یا مشرف به شهر که از جدول نیز استفاده می شود و 

های حریم راه و تامین ناحیه عاری از مانع به دلیل محدودیت

امکان پذیر نیست، این فضا که معموال کمتر  تاسیسات مجاور کف راه

 از ناحیه عاری از مانع است باید از بر سواره رو تامین شود.

 
/ˈlæt.ər.əl/    

/ˌɒfˈset/ 

39 

شیب 

شروانی 

 بازیابی

Recoverable 

Slope 

شیب شروانی بازیابی قسمتی از حاشیه راه در محدوده عاری از مانع 

از راه کنترل وسیله نقلیه را، بدون است که در آن راننده خارج شده 

واژگونی دوباره به دست می آورد تا امکان مانور الزم جهت برگشتن به 

 مسیر اصلی و یا توقف را داشته باشد.

 
/rɪˈkʌvərəbl

/    /sləʊp/ 

۴۰ 
حاشیه راه 

 )کناره راه(
Roadside 

د بایشوند ولی بخش بیرون از سواره رو و کف راه که بهره برداری نمی

 ایمن باشند.
 /ˈrəʊd.saɪd/ 

۴1 
بستر 

 روسازى راه
Subgrade 

هاى روسازى سطح تمام شده عملیات خاکى راه )زیرسازی( که الیه

 گیرد.روى آن قرار مى
 /sʌb/ /ɡreɪd/ 

 Roadway کف راه ۴۲
آن بخش از سطح راه که براى عبور و توقف وسایل نقلیه اختصاص 

 شود.سواره رو و شانه ها کف راه اطالق میداده شده است. به مجموع 
 /ˈrəʊd.weɪ/ 

 سواره رو ۴3
Traveled-

way 

آن بخش از سطح راه که براى عبور وسایل نقلیه اختصاص داده شده 

 است.
 

/ˈtræv.əl/   

/weɪ/ 
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 ردیف
عنوان به 

 فارسی
 تلفظ توضیحات تعریف/تعاریف عنوان به التین

 Shoulder شانه ۴۴

بخشی از کف راه و نوار کنار سواره رو )عمدتا در سمت راست آن( که 

ار گاه روسازی به کوسایل نقلیه، استفاده اضطرارى و تکیهبراى توقف 

 رود.می

 /ˈʃəʊl.dər/ 

۴5 
شانه تسطیح 

 شده

Graded 

Shoulder 
  شد.باعرض کامل شانه که از بر سواره رو تا تقاطع شیروانی جلویی می

/ɡreɪd/   

/ˈʃəʊldə/ 

۴۶ 
شانه قابل 

 استفاده

Usable 

Shoulder 

بر سواره رو تا آستانه گردشدگی تقاطع عرض بخشی از شانه که از 

شود. ممکن است کوچکتر یا برابر با گیری میشیروانی جلویی اندازه

 عرض شانه ساخته شده باشد.

 
/ˈjuː.zə.bəl/    

/ˈʃəʊl.dər/ 

 Median میانه ۴7

بخشی از راه جداشده که مسیرهاى رفت و برگشت را از هم جدا 

مسیرهای رفت و برگشت قرار  کند و بین لبه داخلی سواره رومى

 شود.های چپ نیز جز میانه محسوب میگرفته و شانه

 /ˈmiː.di.ən/ 

۴۸ 
بربلندى 

 وِر()د

Superelevati

on 

طرفه سطح راه در محل قوس افقی جهت جلوگیری شیب عرضى یک

 شود.یا کاهش نیروی گریز از مرکز استفاده می
 

/ˈsuː.pər/ 

/ˌel.ɪˈveɪ.ʃə

n/ 

۴9 
انتقال ناحیه 

 سرعت

Speed 

Transition 

Zone Area 

  ناحیه انتقال سرعت بین بافت برون شهری و بافت شهر کوچک.

/spiːd/  

/trænˈzɪʃ.ən

/  /zəʊn/ 

/ˈeə.ri.ə/ 

5۰ 
جداکننده 

 کناری

Outer 

Sepration 

روهاى راه جانبى و مسیر آن بخش از عرض راه که بین لبه سواره

 عبوری قرار گرفته است.
 

/ˈeə.ri.ə/ 

/ˌsep.əˈreɪ.ʃ

ən/ 

51 
خط تغییر 

 سرعت

Speed 

Chahge 

Lane 

آن بخش از سواره رو که براى افزایش یا کاهش سرعت وسایل نقلیه 

 شود.گردشى اختصاص داده مى
 

/spiːd/      

/tʃeɪndʒ/       

/leɪn/ 

5۲ 
خط افزایش 

 سرعت

Acceleration 

Lane 

حد سرعت مسیر عبوری خط تغییر سرعت براى افزایش شتاب تا 

 است.
 

/əkˌsel.əˈreɪ

.ʃən/ /leɪn/ 

53 
خط کاهش 

 سرعت

Deceleration 

Lane 
  خط تغییر سرعت براى کاهش شتاب تا حد سرعت مسیر رابط است.

/ˌdiːˈsel.ə.re

ɪt/ /leɪn/ 
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 ردیف
عنوان به 

 فارسی
 تلفظ توضیحات تعریف/تعاریف عنوان به التین

5۴ 
خط عبور 

 کمکى

Auxiliary 

Lane 

 ترافیکبخشى از سواره رو که به طور اضافى براى کمک به ظرفیت، 

 یابد.تداخلی )بهم بافته( یا تغییر سرعت اختصاص می
 

/ɑːɡˈzɪl.i.er.

i/ /leɪn/ 

55 
خط عبور 

 سرباالیى

Climbing 

Lane 

خطی که در مناطق کوهستانی و سرباالیى هاى طوالنى براى استفاده 

وسایل نقلیه کندرو و جهت جلوگیری از افت سطح سرویس دهی 

 شود.میترافیکی و ظرفیت راه احداث 

 
/ˈklaɪ.mɪŋ/ 

/leɪn/ 

5۶ 
خط عبور  

 سبقت

Passing 

Lane 

هاى دو خطه براى خطی که در مناطق دشتی و تپه ماهور در راه

سبقت و جلوگیری از افت سطح سرویس دهی ترافیک و ظرفیت راه 

 شود.احداث می

 
/ˈpæs.ɪŋ/  

/leɪn/ 

57 
خط عبور 

 میانه

Median 

Lane 

عبور وسایل نقلیه )معموال براى گردش به آن بخش از میانه که به 

 روی مجاور میانه را نامند. یابد و یا خطوط سوارهچپ( اختصاص مى
 

/ˈmiː.di.ən/    

/leɪn/ 

5۸ 
مسیر 

 گردشی

Turning 

Roadway 

مسیری که جهت ارتباط ترافیک گردش به چپ یا راست در 

 شود.ها  اختصاص داده مىهای همسطح یا تبادلتقاطع
 

/ˈtɝː.nɪŋ/  

/ˈroʊd.weɪ/ 

59 
شماره خط 

 عبور
lane number 

هاى چند خطه براى تعیین خطوط هر طرف از شماره گذارى در راه

شود و خط عبور شماره یک در سمت راست و کنار شانه استفاده مى

 راست راه قرار دارد.

 
/leɪn//ˈnʌm.

bɚ/ 

۶۰ 
بازشوی 

 اضطراری

Emergency 

Crossover 

که در میانه آزادراه برای استفاده وسایل نقلیه اضطراری نوعی گذرگاه 

 باشد.یا پلیس می
 

/ɪˈməːdʒ(ə)

nsi/   

/ˈkrɒsəʊvə/ 

۶1 
بازشوی 

 نگهداری

Maintenance 

Crossover 

نوعی گذرگاه که در میانه آزادراه برای استفاده وسایل نقلیه نگهداری 

 باشد.به خصوص در شرایط بارش برف می
 

/ˈmeɪnt(ə)n

əns,ˈmeɪntɪ

nəns/   

/ˈkrɒsəʊvə/ 

 Bridge پل ۶۲

متر )در  ۸سازه فلزى، بتنى یا با مصالح ساختمانى با دهانه بیش از 

 راستای محور مرکزی راه( براى عبور از روى آب یا

 مسیرى دیگر است.

 /brɪdʒ/ 

 Culvert آبرو ۶3
به  متر که ۸سازه فلزى، بتنى یا با مصالح بنایی با دهانه کمتر از 

 ها و رود است.باشند و معموال براى عبور از روى مسیلصورت تیپ می
 /ˈkʌl.vɚt/ 
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 ردیف
عنوان به 

 فارسی
 تلفظ توضیحات تعریف/تعاریف عنوان به التین

 روگذر ۶۴
Over 

Crossing 

گونه ارتباط عبور مسیر از روى پل واقع بر روى راهى دیگر بدون هیچ

 بین دو مسیر
 

/ˈoʊ.vɚ.pæ

s/ 

 زیرگذر ۶5
Under 

Crossing 
  ونه ارتباط بین دو مسیرهیچگعبور مسیر از زیر پل راه دیگر بدون 

/ˈʌn.dɚ.pæs

/ 

 Overpass باالگذر ۶۶
عبور مسیر از روى نوعى دیگر از سیستم حمل و نقل مانند مسیر عبور 

 از باالى راه آهن
 

/ˈoʊ.vɚ/ 

/ˈkrɑː.sɪŋ/ 

 Underpass پایین گذر ۶7
عبور مسیر از زیر نوع دیگرى از سیستم حمل و نقل مانند مسیر عبور 

 پل راه آهن از زیر
 

/ˈʌn.dɚ/ 

/ˈkrɑː.sɪŋ/ 

۶۸ 
تقاطع 

 غیرهمسطح

Grade 

Separation 
  عبور مسیر از رو یا زیر مسیر هم نوع متقاطع بدون ارتباط ترافیکى.

/ɡreɪd/ 

/ˌsep.əˈreɪ.ʃ

ən/ 

 Design Year سال طرح ۶9
سالى که راه براى تامین نیازهاى حجم ترافیک آن طراحى مى شود 

 سال بعد(.)معموال بیست 
 

/dɪˈzaɪn/  

/jɪr/ 

  .شودساعتى از سال طرح که طراحى براى شرایط ترافیک آن انجام مى Design hour ساعت طرح 7۰
/dɪˈzaɪn/ 

/aʊr/ 

71 
وسیله نقلیه 

 سبک

Light 

vehicle 

وسیله نقلیه با حداکثر چهار چرخ شامل سواری، وانت بار، ون، پیکاپ 

 های کوچکو کامیون
 

/laɪt//ˈviː.ə.

kəl/ 

7۲ 
وسیله نقلیه 

 سنگین

heavy 

vehicle 

و  بوس، اتوبوسوسیله نقلیه با بیش از چهار چرخ شامل کامیون، مینی

 وسیله نقلیه تفریحی
 

/ˈhev.i//ˈviː.

ə.kəl/ 

 /piːk/  /aʊr/  ساعتی از روز که حجم ترافیک، حداکثر است. Peak Hour ساعت اوج 73

7۴ 

متوسط 

سالیانه حجم 

ترافیک 

 روزانه

Average 

Annual 

Daily Traffic 

(AADT) 

متوسط حجم کل ترافیک عبورى از قطعه یا نقطه معین یک راه در 

 روز 3۶5یکسال تقسیم بر 
 

/ˈæv.ɚ.ɪdʒ  

/ˈæn.ju.əl/ 

/ˈdeɪ.li/ / 

/ˈtræf.ɪk/ 
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 ردیف
عنوان به 

 فارسی
 تلفظ توضیحات تعریف/تعاریف عنوان به التین

75 

متوسط 

حجم 

ترافیک 

 روزانه

Average 

Daily Traffic 

(ADT) 

عبورى از قطعه یا نقطه معین یک راه متوسط حجم کل ترافیک 

 تقسیم بر تعداد روزهاى آمارگیرى )کمتر از یکسال(
 

/ˈæv.ɚ.ɪdʒ/ˈ

deɪ.li/ 

/ˈtræf.ɪk/ 

7۶ 

حجم 

ترافیک 

 روزانه

Daily Traffic 

Volume 

تعداد کل وسایل نقلیه اى که طى یک شبانه روز از قطعه یا نقطه 

 کند.معین یک راه عبور مى
 

/ˈdeɪ.li/ 

/ˈtræf.ɪk/  

/ˈvɑːl.juːm/ 

77 

حجم 

ترافیک 

 ساعت طرح

Design 

Hourly 

Volume 

تعداد وسیله نقلیه عبورى در ساعت طرح که براى طراحى راه مورد 

گیرد )معموال درصدى از ترافیک متوسط روزانه سال استفاده قرار مى

 طرح(.

 

/dɪˈzaɪn/ 

/aʊr/ 

/ˈvɑːl.juːm/ 

7۸ 
ترافیک 

 ساعت اوج

Peak Hour 

Traffic 

اى که در ساعت اوج از قطعه یا نقطه معین راه عبور تعداد وسیله نقلیه

 کند.مى
 

/piːk/ /aʊr/   

/ˈtræf.ɪk/ 

79 

حجم سى 

امین ساعت 

 اوج سال

Thirtieth 

Highest 

Hourly 

Volume of 

the Year 

(30HV) 

ساعت در سال، حجم ترافیک بیش  ۲9حجم ترافیک ساعتی که فقط 

 از آن دارد.
 

/ˈθɝː.t̬i.əθ/   

/haɪ/  

/ˈaʊr.li/    

/ˈvɑːl.juːm/    

/əv/ /ðiː//jɪr/ 

۸۰ 

نسبت 

ترافیک 

 ساعت اوج

Peak hourly 

traffic ratio 
  نسبت حجم ترافیک ساعت اوج به حجم متوسط ترافیک روزانه است.

/piːk/ 

/ˈaʊr.li/    

/ˈtræf.ɪk/  

/ˈaʊr.li/ 

۸1 
ضریب 

 ساعت اوج

Peak Hour 

Factor 

(PHF) 

نسبت حجم ترافیک ساعت اوج، به چهار برابر حداکثر حجم ترافیک 

 دقیقه از ساعت اوج. 15در بازه زمانی 
 

/piːk/  /aʊr/   

/ˈfæk.tɚ/ 

۸۲ 
ضریب توزیع 

 جهتى

Directional 

distribution 

factor 

درصد حجم ترافیک یک جهت راه نسبت به مجموع حجم ترافیک هر 

 دو جهت راه.
 

/daɪˈrek.ʃən

.əl/   

/ˌdɪs.trɪˈbjuː

.ʃən/   

/ˈfæk.tɚ/ 
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 ردیف
عنوان به 

 فارسی
 تلفظ توضیحات تعریف/تعاریف عنوان به التین

۸3 

سطح 

کیفیت 

ترافیک 

)سطح 

 سرویس(

Level-Of-

Service 

(LOS) 

توصیف کیفی شرایط عملکردی جریان ترافیک، که به طور معمول با 

معیارهایی مانند چگالی، سرعت، زمان سفر، زمان تاخیر، آزادی 

 شود.حرکت، ایمنی و راحتی سنجیده می

 

/ˈlev.əl/   

/əv/  

/ˈsɝː.vɪs/ 

۸۴ 
جریان 

 ترافیک
Traffic Flow 

تعداد وسیله نقلیه عبورکننده از قطعه یا نقطه معین یک راه در یک 

تر از یک ساعت که بر حسب وسیله نقلیه در ساعت یا بازه زمانی کوتاه

 شود.معادل وسیله نقلیه سبک در ساعت بیان می

 
/ˈtræf.ɪk/  

/floʊ/ 

۸5 

حداکثر نرخ 

جریان 

 سرویس

Maximum 

Service 

Flow Rate 

های یکنواخت از طول یک تعداد وسایل نقلیه که از یک نقطه یا قطع

خط عبور یا تمام خطوط عبور راه در مدت زمان معین تحت شرایط 

ایده آل محیطی و هندسی در سطح کیفیت مورد نظر در بازه زمانی 

بر حسب وسیله نقلیه در ساعت یا  تر از یک ساعت عبور کند کهکوتاه

 شود.معادل وسیله نقلیه سبک در ساعت بیان می

 

/ˈmæk.sə.m

əm/  

/ˈsɝː.vɪs/ 

/floʊ/    

/reɪt/ 

 ظرفیت راه ۸۶
Highway 

Capacity 

توان به صورت منطقی انتظار داشت حداکثر شدت جریان پایدار که می

از طول یک خط های یکنواخت تا وسایل نقلیه از یک نقطه یا قطع

عبور یا تمام خطوط راه در مدت زمان معین تحت شرایط موجود 

محیطی و هندسی و در سطح کیفیت ترافیک مد نظر عبور کند که بر 

حسب وسیله نقلیه در ساعت یا معادل وسیله نقلیه سبک در ساعت 

 شود.بیان می

 

/ˈhʌɪweɪ/    

/kəˈpæs.ə.t̬i

/ 

۸7 
حداکثر 

 ظرفیت راه

Maximum 

Capacity 

توان به صورت منطقی انتظار داشت حداکثر شدت جریان پایدار که می

های یکنواخت از طول یک خط تا وسایل نقلیه از یک نقطه یا قطع

عبور یا تمام خطوط راه در مدت زمان معین تحت شرایط ایده آل 

( از آن عبور کند که 5محیطی و هندسی و در سطح کیفیت ترافیک )

نقلیه در ساعت یا معادل وسیله نقلیه سبک در ساعت بر حسب وسیله 

 شود.بیان می

 

/ˈmæk.sə.m

əm/  

/kəˈpæs.ə.t̬i

/ 

 Delay تأخیر ۸۸

تفاوت زمانى استفاده از یک سیستم یا شرایط در مقایسه با سیستم یا 

شرایط ایده آل است که به دلیل تقاضای بیشتر تسهیالت ایجاد 

 نیست.شود و برای کاربران مطلوب می

 /dɪˈleɪ/ 
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 ردیف
عنوان به 
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 تلفظ توضیحات تعریف/تعاریف عنوان به التین

 Density چگالی ۸9
تعداد وسیله نقلیه در طول یک کیلومتر از یک خط عبور است که 

 شود.معیاری از شلوغی و سنگینی راه محسوب می
 /ˈden.sə.t̬i 

  تبدیل یک مسیر به دو مسیر جداگانه با زاویه کم است. Divergence واگرایى 9۰
/dɪˈvɝː.dʒə

ns/ 

 /mɝːdʒ/  تبدیل دو مسیر جداگانه به یکدیگر با زاویه کم است. Merge همگرایى 91

9۲ 
سرفاصله 

 زمانی
Headway 

فاصله زمانى بین جفت خوروی عبوری، معموال بین سپر جلوى دو 

 خودروى پشت سر هم از محل معین راه )بر حسب ثانیه(
 /ˈhed.weɪ/ 

93 
سرفاصله 

 مکانی
Spacing 

عبوری، معموال بین سپر عقب خودرو فاصله طولی بین جفت خودروی 

جلویى با سپر جلوى خودروى عقبى در همان خط عبور )بر حسب 

 متر(

 /ˈspeɪ.sɪŋ/ 

9۴ 
سرعت 

 حرکت

Running 

Speed 

سرعتی که  یک وسیله نقلیه در بخشی از راه سفر می کند که عمال 

 دهد.طول آن بخش بر زمان حرکت را نشان می
 

/ˈrʌn.ɪŋ 

//spiːd/ 

 مدت حرکت 95
Running 

Time 

مدت زمان مسافرت از یک نقطه به نقطه اى دیگر بدون در نظر گرفتن 

 زمان توقف
 

/ˈrʌn.ɪŋ / 

/taɪm/ 

9۶ 

وسایل 

کنترل 

 ترافیک

Traffic 

Control 

Devices 

شامل کلیه عالئم، چراغ هاى راهنمایى و لوازم و تجهیزات مربوط به 

 آن است.
 

/ˈtræf.ɪk/   

/kənˈtroʊl/  

/dɪˈvaɪs/ 

 خط کشى 97
Road 

Marking 

هاى طولى و عرضى، پیوسته و ناپیوسته که با رنگ بر روی کف خط

 شود.راه ایجاد می
 

/roʊd/ 

/ˈmɑːr.kɪŋ/ 

9۸ 
عالئم 

 ترافیک
Traffic Sign 

کلیه عالئمى که براى دادن اطالعات، جلب توجه به وضع راه و یا 

 شود.مقررات نصب مى
 

/ˈtræf.ɪk/  

/saɪn/ 

99 
ترافیک 

 تداخلی

Weaving 

Traffic 

عبور دو یا چند جریان ترافیک هم جهت به صورت ضربدری در طول 

 .دهندیک مسیر مشترک است که برای انتخاب مسیر تغییر خط می
 

/ˈwiː.vɪŋ/ 

/ˈtræf.ɪk/ 
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 ردیف
عنوان به 

 فارسی
 تلفظ توضیحات تعریف/تعاریف عنوان به التین

1۰۰ 
کنترل 

 ترافیک رابط

Ramp 

Metering 

چراغ راهنمایى یا کنترل ترافیک رابط ورودى به آزادراه از طریق نصب 

های دیگر براى افزایش توان عبور ترافیک در آزادراه ها و کاهش روش

 تاخیر در کل تسهیالت است

 
/ræmp/ 

/ˈmiː.t̬ɚ/ 

1۰1 
کنترل 

 دسترسى

Access 

Control 

قوانین و ضوابط اتصالها و شرایط ورود به راه یا خروج از آن، کنترل 

 شود.دسترسى نامیده مى
 

ˈæk.ses/ 

/kənˈtroʊl/ 

1۰۲ 
تقاطع 

 همسطح
Intersection .محل تالقى همسطح دو یا چند راه است  

/ˌɪn.t̬ɚˈsek.ʃ

ən/ 

 جریان بندى 1۰3
Channelizati

on 

کشى، عالمت مشخص کردن مرز مسیرهاى عبور در تقاطع با خط

 گذارى یا جدول سازى است
 

/ˈtʃan(ə)lʌɪz

/ 

 جزیره 1۰۴
Traffic 

Island 

کشى، جدول و وسیله حاشیه روسازى، خطراه که بهاى از محوطه

 کند.هاى ترافیک را مجزا مىهای برجسته، جریانهدایت کننده
 

/ˈtræf.ɪk/  

Island 

 Taper لچکى اتصال 1۰5
بخش انتهایی خط افزایش سرعت و یا ابتدایی خط کاهش سرعت 

 جهت ایجاد خطوط تغییر سرعت در مسیر عبوری.
 /ˈteɪ.pɚ/ 

1۰۶ 
مسافت دید 

 تقاطع

Intersection 

Sight 

Distance 

شود که وتر آن در محل اتصال فرضى ها به مثلثى گفته مىدر تقاطع

چشم راننده مسیر اصلی و مسیر متقاطع بوده و اضالع قائمه آن به 

 باشد.موازات امتداد دو مسیر عبوری می

 

/ˌɪn.t̬ɚˈsek.ʃ

ən/     /saɪt/  

/ˈdɪs.təns/ 

 Interchange تبادل 1۰7

مجموعه مسیرهای اصلی که به صورت غیرهمسطح عبور نموده و 

ها قابل مسیرهای گردشی برای ارتباط بین دو مسیر با انواع رابط

 تبدیل است.

 
/ˌɪn.t̬ɚˈtʃeɪn

dʒ/ 

 تبادل جهتى 1۰۸
Directional 

Interchange 

ی تمامشود. های جهتی استفاده میتبادلى که در آن از اتصاالت و رابط

ها ممکن است جهتی باشند که آنگاه تمام جهتی نامیده می شود رابط

ها نیز استفاده و یا ممکن است در آن از اتصاالت نیمه جهتی و لوپ

 شود.

 

/daɪˈrek.ʃən

.əl/  

/ˌɪn.t̬ɚˈtʃeɪn

dʒ/ 

1۰9 
تبادل 

 شبدرى

Cloverleaf 

Interchange 

از لوپ انجام هاى آن با استفاده تبادلى که کلیه گردش به چپ

 شود.مى
 

/ˈkloʊ.vɚˌli

ːf/     

/ˌɪn.t̬ɚˈtʃeɪn

dʒ/ 
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 ردیف
عنوان به 

 فارسی
 تلفظ توضیحات تعریف/تعاریف عنوان به التین

 تبادل کامل 11۰
Full 

Interchange 
  ها در آن امکان پذیر باشد.تبادلى که کلیه عبورها و گردش

/fʊl/  

/ˌɪn.t̬ɚˈtʃeɪn

dʒ/ 

 تبادل لوزوى 111
Diamond 

Interchange 

تقاطع همسطح تبادلى با چهار رابط که گردش به چپ ها از طریق 

 شود.انجام مى
 

/ˈdaɪ.ə.mən

d/ 

/ˌɪn.t̬ɚˈtʃeɪn

dʒ/ 

11۲ 
تبادل نیمه 

 شبدرى

Semi 

Cloverleaf 

Interchange 

وسیله تقاطع ها، حذف یا بهتبادلى شبدرى که بخشى از گردش

 شود.همسطح در روى مسیر فرعى انجام مى
 

/ˈsem.aɪ/  

/ˈkloʊ.vɚˌli

ːf/  

/ˌɪn.t̬ɚˈtʃeɪn

dʒ/ 

113 
تبادل چهار 

 راهى

Four-Leg  

Interchange 
  شود.تبادلی که در محل تالقی دو مسیر متقاطع چهارراهی احداث می

/fɔːr/   /leɡ/     

/ˌɪn.t̬ɚˈtʃeɪn

dʒ/ 

11۴ 
تبادل سه 

 راهى

Three-Leg  

Interchange 
  شود.راهی احداث میتبادلی که در محل تالقی دو مسیر متقاطع سه

/θriː/  /leɡ/   

/ˌɪn.t̬ɚˈtʃeɪn

dʒ/ 

115 
تبادل 

 شیپورى

Trumpet 

Interchange 

راهى با یک گردش به چپ گردراهه و یک گردش به چپ تبادل سه

 نیمه جهتى و دو گردش به راست جهتى است.
 

/ˈtrʌm.pɪt/   

/ˌɪn.t̬ɚˈtʃeɪn

dʒ/ 

11۶ 
شاخه تبادل 

 یا تقاطع

Leg of 

Interchange 

or 

Intersection 

  راه که در یک طرف تقاطع یا تبادل قرار دارد.بخشى از مسیر 

/leɡ/  /əv/   

/ˌɪn.t̬ɚˈtʃeɪn

dʒ /  /ɔːr/    

/ˌɪn.t̬ɚˈsek.ʃ

ən/ 

117 
شاخه 

 ارتباطى

Connection 

Leg 
  راهى یک طرفه براى ایجاد ارتباط اصلى بین دو آزادراه است.

/kəˈnek.ʃən/   

/leɡ/ 

 Ramp رابط 11۸
هاى تبادل و یا ایجاد ارتباط بین شاخهراهى معموال یک طرفه براى 

 بین مسیر اصلى و راه جانبى است.
 /ræmp/ 
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 ردیف
عنوان به 

 فارسی
 تلفظ توضیحات تعریف/تعاریف عنوان به التین

 رابط جهتى 119
Directional 

Ramp 

رابطى که براى گردش )مثال به چپ( از همان طرف از مسیر اصلى 

 پیوندد.جدا و از همان طرف به مسیر متالقى مى
 

/daɪˈrek.ʃən

.əl/   

/ræmp/ 

1۲۰ 
رابط نیمه 

 جهتى

Semi 

Directional 

Ramp 

رابطى که براى گردش از طرف راست مسیر خارج ولى از طرف چپ 

وارد یا اینکه از طرف چپ مسیر خارج و از طرف راست وارد مسیر 

 شود.متالقى مى

 

/ˈsem.i/  

/daɪˈrek.ʃən

.əl/   

/ræmp/ 

 پایانه رابط 1۲1
Ramp 

Terminals 

وندد پین اصلى ترافیک مىمحلى است که در آن ترافیک رابط به جریا

شود )پایانه )پایانه ورودى( یا از جریان اصلى ترافیک جدا مى

 خروجى(، بدون آنکه ناچار به توقف شود.

 
/ræmp/  

/ˈtɜː.mɪ.nəl/ 

1۲۲ 

بخش 

ترافیک 

تداخلی )بهم 

 بافته(

Weaving 

Section 

بخشى از راه که در طول آن، دو یا چند جریان ترافیک هم جهت با 

 کنند.تغییر خط با هم تداخل پیدا می
 

/ˈwiː.vɪŋ/ 

/ˈsek.ʃən/ 

1۲3 

رابط 

گردراهه 

 )لوپ(

Loop Ramp 
رابطى که در پالن تبادل تقریبا به شکل حلقه و عموما مخصوص 

 گردش به چپ است.
 

/luːp/    

/ræmp/ 

 ارتفاع آزاد 1۲۴
Vertical 

Clearance 

 ترین اجزا پل یاراه تا پایین ها که از کففاصله بی مانع قایم در سازه

تونل و یا ادوات تابلوهای باالسری و هر شی دیگر در راه سنجیده 

 شود و باید کامال عاری از مانع باشد.می

 
/ˈvəːtɪk(ə)l/  

/ˈklɪər(ə)ns/ 

1۲5 
عوارض 

 زمین طبیعی
Terrain 

میزان پستی و بلندی طبیعی زمین که بر اساس خط بزرگترین شیب 

درصد  33درصد و بیش از  33تا  5درصد،  5سه تیپ تا منطقه به 

شود. عوارض بر اساس خط بزرگترین شیب برای طول طبقه بندی می

کیلومتری در عرض باند مشخص شده بر مبنای مطالعات  1۰قطعه 

شود. سهم غالب به دست آمده نوع عوارض را تعیین تعیین می

 کند.می

 /tɛˈreɪn/ 

1۲۶ 

خط 

بزرگترین 

زمین شیب 

 منطقه

Largest 

Ground 

Slope 

خط بزرگترین شیب منطقه زمین طبیعی محیط بر راه که برای تعیین 

گردد که بر اساس نوع نوع عوارض در عرض باند مشخص لحاظ می

 شود.مطالعات تعیین می

 

/lɑːdʒ/  

/ɡraʊnd/   

/sləʊp/ 
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 ردیف
عنوان به 

 فارسی
 تلفظ توضیحات تعریف/تعاریف عنوان به التین

 Study Phase نوع مطالعات 1۲7
( و توجیه نهایی FSشامل توجیه اولیه )عبارتند از مرحله مطالعات که 

(CD( و طراحی پایه )BD( و طراحی تفصیلی )DD.است ) 
 

/ˈstʌdi/   

/feɪz/ 

1۲۸ 
عرض داالن 

 مطالعات

Study 

Corridor 

Width 

عرضی از داالن محیط بر راه که پهنای بیشتری را جهت مطالعات راه 

 را لحاظ نمود.های مسیر توان گزینهگیرد که در آن میدر نظر می
 

/ˈstʌdi/   

/ˈkɒrɪdɔː/   

/wɪtθ,wɪdθ/ 

1۲9 
رمپ فرار 

 اضطراری

Emergency 

Escap Ramp 

ها برای مسیری به صورت خروجی از جاده که در سرازیری جاده

شود و بر اساس وسایل نقلیه سنگین غیر قابل کنترل اخداث می

شود و میمقاومت غلتشی و شیب طولی این مسیر وسیله نقلیه متوقف 

 گردد.ایمنی آن و سایر وسایل نقلیه حفظ می

 

/ɪˈməːdʒ(ə)

nsi/  

/ɪˈskeɪp,ɛˈs

keɪp/  

/ramp/ 

13۰ 
خط انباره 

 صف

Queue 

Storage 

Lane 

خطی در مجاور میانه که برای تغییر سرعت و تامین صف وسایل 

ای که قصد گردش به چپ یا دور زدن دارند جهت تامین ایمنی نقلیه

 شود.ایجاد میها آن

 

/kjuː/   

/ˈstɔːrɪdʒ/  

/leɪn/ 

131 
شیروانی 

 جلویی
Foreslope 

نوعی از شیروانی راه که ممکن است در خاکریزی یا خاکبرداری باشد 

 و در مجاورت شانه قراردارد و متصل به شانه است.
  

13۲ 
شیروانی 

 عقبی
Backslope 

جلویی یا نهر  نوعی از شیروانی خاکبرداری که معموال به شیروانی

طولی زهکشی آب متصل است. در موارد نادری که توصیه نمی شود  

 ممکن است به لبه شانه متصل شود.

  

 Slip Ramp رمپ کناری 133
نوعی اتصال عرضی که امکان ورود و خروج مسیر اصلی را با راه جانبی 

 فراهم می کند.
  

13۴ 
شیوه حمل و 

 نقل

Transportati

on Mode 

از تمام شیوه های جابه جائی مسافر لعم از جاده ای، ریلی، عبارتند 

هوائی و .... در شیوه حمل و نقل جاده ای عبارتند از شیوه اتومبیل، 

 دوچرخه، عابر پیاده، وسایل حمل و نقل عمومی، و کامیون.
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هابندى راهطبقه             
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 مقدمه-3-1

-نندگانکبرداري و استفادهریزي متولیان بهرهگیرى مدیران، برنامه بندى راهها براى تأمین نیازهاى طراحى مهندسان، تصمیمطبقه

ندي بر ب، طبقهبندي بافتی، طبقهبندي عملکرديامرى ضرورى است. طبقه -از نقطه نظرهاى مختلف و براي کاربردهاي گوناگون

وب راهها محسبندى گذاري راهها از انواع مختلف طبقهبندي کشوري )ملی و استانی( و شماره منطقه، تقسیم عوارض طبیعیاساس 

در این دستورالعمل ترکیب طبقه بندي عملکردي و بافتی، چارچوب جدیدي جهت طراحی هندسی ایجاد کرده است. در اینجا شوند.  می

به طورکلی طراحى شبکه راهها براساس عملکرد و با توجه بندي عملکردي بر اساس برنامه ریزي حمل و نقل مالک عمل است. طبقه

با توجه به اینکه در منطقه برون شهري دو نوع بافت وجود دارد و چهار . گیرد که راه در آن واقع شده است ام میانجبافت منطقه اي 

با تد(. افاتفاق نمی شهريشود )عبور آزادراه در بافت شهرک برونینوع طبقه بندي عملکردي وجود دارد هفت نوع راه در نظر گرفته م

تعیین ه توانند نسبت بمی یطراح تیممنطقه،  (پستی و بلنديعوارض )و  ي با بافت مشخصادر منطقه مشخص شدن طبقه عملکردي

توانند براي تأمین اعتبار، تخصیص منابع مالى برداري مین ساخت و بهره. مدیران و مسئوالاقدام نمایند مسیر و مشخصات هندسى

بندي، مبناي این طبقه توانند بر کنندگان راه نیز میاستفاده. ستفاده کنندا عملکردي بندى ریزي و تعیین اولویتها از این طبقه الزم، برنامه

به  اهبافت منطقه ر، راهها بر اساس عملکرد و دستورالعملدر این . مسیر مورد نظر خود را براي سفرهاي طوالنی و کوتاه انتخاب کنند

 د:شونبندى میشرح زیر طبقه

 

 بندى عملکردیطبقه-3-2

شهري تسهیالتی هستند که در شهري و شهري متفاوت است. راههاي برونبرونعمومی بندي براي سیستم راههاي این طبقه

است از مناطق داراي ساخت و ساز و شهرهاي کوچک و روستاها عبور هاي شهري قرار دارند، گرچه ممکن بیرون از نواحی و محدوده

شود و باید طرح راه و شبکه ناحیه شهري محسوب می نفر است وگرنه 10000شهري داراي جمعیت زیر نمایند. در کل نواحی برون

 :سیستم راه وجود دارد نوع شهري براي آن انجام گیرد. در حیطه برون شهري سه

 ،سیستم راههاي شریانی 

 و کننده )ج/ت(،کننده و توزیعسیستم جمع 

 .سیستم محلی و روستائی 

توان انواع راههاي شریانی را معرفی نمود. سیستم باالیی برخوردار باشند و به عنوان مثال میتوانند از تنوع این بازه ها خود می

شوند. در این بین با توجه به اینکه آزادراهها به تفکیک می 2و درجه  1راههاي شریانی خود به دو دسته سیستم راههاي شریانی درجه 

شود. اي براي آنها در نظر گرفته میشوند، ضوابط جداگانهمحسوب می 1درجه عنوان باالترین درجه عملکردي سیستم راههاي شریانی 

تفکیک شوند. در این بین با توجه به اینکه شش گام  2و  1توانند به دو دسته سیستم درجه همچنین سیستم راههاي ج/ت نیز می

باید  لی، و توقفگاه در خاتمه سفر وجود دارد،مشخص در سفر شامل حرکت اصلی، انتقال به مسیر شریانی، شریانی، ج/ت، دسترسی مح

 در طراحی پیاده شود. جاییسلسله مراتب جابه
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نند. کجائی و دسترسی براي شروع و خاتمه سفر نقش اساسی را ایفا میبندي عملکردي دو معیار جابهشایان ذکر است که در طبقه

بندي نمایش داده این طبقه (1-3) تواند تغییر نماید. در شکلبندي میطبقهشود این بر حسب اینکه نقش کدام معیار در راه بارزتر می

 شده است.

 

 
 ندکرسانی مینقلیه موتوری خدمتجائی و دسترسی برای ترافیک وسایلبندی عملکردی که جابهارتباط سیستمهای طبقه -1-3شکل 

 

بندي راه وجود دارد، است. به دلیل اینکه در این دستورالعمل تغییر نوع طبقه (1-3) این سیستم راهها به شرح جدول مشخصات

ر د نیز درج شده است. از دستورالعمل قبلیراه معادل  ،بندي جدید، در ستون آخر جدولجهت تطابق راههاي موجود با سیستم طبقه

ي بیشتري باشد، اما اینکه کارائی مسیر براي تعداد برخی مواقع ممکن است بر اساس حجم ترافیک زیاد، نیاز به تعداد خطوط عبور

کند به طور معمول پذیرفته شده است. لذا در این حالت از طرح آزادراههاي خاص استفاده خط در هر جهت افت می 4خطوط بیش از 

 ویرایش است.( است که جزو مطالب جدید این پذیرشود که یکی از آنها آزادراههاي با سه کف راه )جریان برگشتمی

 باشد و در اجتماع، مردم واژگانبندي ذکر شده براي جامعه تخصصی و دست اندرکاران حرفه راهسازي میشایان ذکر است که طبقه

 به صورت عامیانه استعمال نمایند.مختلفی را ممکن است 

 گیرند.بندي راههاي عمومی قرار نمیراههاي اتصالی در تقسیمها و دسترسی

 

 بندی بافتیطبقه-3-3

رایش ولی در این وی شد؛شهري یا شهري که راه در آن واقع شده بود در نظر گرفته میطرح هندسی فقط بر اساس ناحیه برون قبالً

 شهري دو نوع بافت وجود دارد:شود. در ناحیه برونبندي میهر ناحیه به بافتهایی نیز دسته

 شهري، وبافت برون 

 شهري.بافت شهرک برون 
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اورزي(، و یا کش ها(، کاربري زمین )مسکونی، تجاري، صنعتی، وبندي بر اساس توسعه تراکم )نوع و میزان تراکم سازهطبقهاین 

شود. الزم است طراح براي هر بافت بتواند طراحی متمایزي از بافتهاي ها تا راه مجاور( تعریف مینشینی ساختمانها )فاصله سازهعقب

 متفاوت در نظر بگیرد.

 بندی عملکردی سیستم راههاطبقه -1-3ول جد

طبقه 

عملکردی 

 سیستم راه 

 عملکرد سیستم ویژگیهای سیستم زیر طبقه

راه معادل 

دستورالعمل 

 قبلی

 شریانی

 هاي ملیی از شبکه راهیجز -الف آزادراه

 سفرهاي داخلی و عبوري از کشور کریدور -ب

و یا شهرهاي شهرها کالنو ها برقرارکننده ارتباط بین مراکز استان -پ

 )بین استانی و حتی در سطح استان( بزرگ داخل کشور

ی و کمترین میزان جایباالترین درجه جابه

ا هدسترسی براي ترافیک عبوري )دسترسی

جه درشریانی کامال کنترل شده هستند(. راه 

 جدا شده است. 1

 آزادراه

 1درجه 

 )اصلی(

 بزرگراه 

راه اصلی 

 جداشده

 2درجه 

 )فرعی(

 هاي ملیی از شبکه راهیجز -الف

 و بین استانی سفرهاي داخلی کشور کریدور -ب

ي ها با شهرهاها و یا مراکز استانبرقرار کننده ارتباط بین مراکز استان -پ

 بزرگ داخل استان

 کننده سیستم بین استان و شهرستانیکپارچه -ت

 تواند دو خطه، چند، میدودرجه  شریانیراه 

شده باشد. تفاوت مهم جداشده یا نخطه جدا

در  آزادراهو  درجه یکبا  دودرجه  شریانیراه 

 .ها استدسترسیو کنترل مین انحوه ت

راه اصلی 

 جداشده

راه اصلی 

  2و  1درجه 

 ج/ت

 1درجه 

 )اصلی(

 شهرستانبرقرارکننده ارتباط بین شهرهاي داخل  -الف

ترافیکی مهم در یک استان مانند برقرارکننده ارتباط بین مولدهاي  -ب

 ،هاي صنعتی، مراکز کشاورزيها، مراکز و شهركها، نیروگاهپاالیشگاه

 و معادن مهم مراکز آموزشی به شهرها

 مهم داخل شهرستانسفرهاي  کریدور -پ

جایی و دسترسی به یک مقدار میزان جابه

ر تگیرد. طول سفرها کوتاهمورد توجه قرار می

، 1درجه  کنندهجمعراه . از شریانی است

دو خطه است ولی در برخی موارد  معموال

تعداد بر اساس ترافیک عبوري تواند می

 .خطوط آن افزایش یابد

راه اصلی 

 2درجه 

راه فرعی 

  1درجه 

 2درجه 

 )فرعی(

 شهرستانکننده دسترسی به شبکه راه مینات -الف

اه چندین روستا به ربرقرارکننده ارتباط بین یک بخش یا دهستان یا  -ب

 بندى باالتر یا به شهربا طبقه

-دهنده به راهبندى پایین و انتقالهاي با طبقهکننده ترافیک راهجمع -پ

 بندى باالترهاي با طبقه

 کنندهتوزیع/کنندهجمعهاي ارتباط بین راه

 کنند.هاي محلی را برقرار میاصلی و راه

راه فرعی 

  2و  1درجه 

 محلی

محلی و 

 روستائی

 برقرارکننده ارتباط بین روستاها با یکدیگر -الف

هاي با با راه هاي مجاورو یا زمین برقرارکننده ارتباط بین روستاها -ب

 طبقه باالتر

باالترین سطح دسترسی و کمترین میزان 

 یایججابه

راه فرعی 

 3و  2درجه 

محلی 

 ویژه

هاي معادن، راه هايهاي دسترسی به مناطق تفریحی و یا جادهجاده

 شود.هاي دفن زباله را شامل میهاي سرویس محلی و جادهجادهجنگلی

ها و وسایل به دلیل ماهیت خاص این راه

-اي از راه محلی میطبقه جداگانه نقلیه آنها

، دو خطه یا یک محلیراه باشند. این نوع 

 .خطه است

- 

 

هاي کمتر، کاربریهاي غیرمسکونی، غیرتجاري و غیرصنعتی ها یا سازهتراکم، خانهشهري شامل نواحی با کمترین بافت برون راههاي

یافته، هاي توسعه نشهري ممکن است شامل زمینهاي برونو یا بسیار کم و معموالً فواصل عقب نشینی ساختمانها زیاد است. بافت

هاي شهري از نوع بافتطق برونتر است. اغلب جاده ها در منامزارع، مناطق تفریحی روباز، و یا سایر نواحی توسعه یافته با تراکم کم

 شهري هستند.برون
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 هايکاند. شهراند و داراي اجتماعی توسعه یافتهشهري شامل راههایی است که در ناحیه برون شهريبافت شهرک برون راههاي

 ها واي در برخی از خیابانروهاي حاشیهو پیاده اي،ي کمی با کاربریهاي متنوع، پارکهاي حاشیهعموماً تراکم توسعه شهريبرون

هاي مسکونی، مدارس، تسهیالت صنعتی و نواحی تجاري ممکن است شامل محله شهريي برونهاکها دارند. شهرنشینی کم سازهعقب

دوچرخه  بوط به عابر پیاده وکنار خیابانی اصلی باشد که هر یک از آنها چالش هاي طراحی متفاوتی دارند و سطوح متفاوتی از اقدامات مر

چنان شهري، آنشهري در ورود به شهر یا سایر اجتماعهاي برونک، راه برونعبور راه برون شهري از بافت شهر دهند. دررا ارائه می

ا نیازهاي بمین نماید، بلکه باید متناسب أدهد که طراحی در چنین مکانی نه تنها باید نیازهاي سفرهاي عبوري را تتغییر رفتار می

اه در کند. جزئیات طرح رهاي تغییر میکساکنان این نواحی باشد. انتظارات مربوط به سرعت در رانندگان عبوري در زمان ورود به شهر

 شهري در بخش مربوط به راههاي محلی، ج/ت، و شریانی اشاره شده است.بافت شهرک برون

است. شایان ذکر است که چون طبقه  (2-3) عملکردي و بافت راه شرح جدولبندي چارچوب طراحی راه بر مبناي طبقه حقیقتدر 

 شهري وجود ندارد، هفت نوع راه متصور است.آزادراه در بافت شهرک برون

 

 بندی عملکردی و بافت راهچارچوب طرح راه بر اساس طبقه -2-3جدول 

 بندي عملکرديطبقه
 راه بندي بافتطبقه

 شهريبرون شهرک شهريبرون

     راه محلی

     راه ج/ت

     یانیرراه ش

 -   آزادراه

 

رفی در تواند تغییرات شگدهند، شرایط راه میرغم اینکه طبقه عملکردي و بافتی اطالعات کلی در خصوص رفتار راه ارائه می علی

در  پذیرياعم از احداث یا بهسازي، انعطافهاي تنوع کاربران راه، نوع پروژه ها داشته باشد. لذا الزم است به جنبهبنديهمین طبقه

 مبنا به عنوان سایر متغیرهاي اثرگذار در طراحی توجه نمود.-طرح، و طراحی عملکرد

 

 راه بر اساس عوارض زمین طبیعی بندیطبقه -3-4

خص مش داالنبا توجه به مرحله مطالعات، عرض . شودبندي مینامه عوارض زمین طبیعی بر اساس شیب آنها طبقهینئآ در این

باشد. مالک در نظر گرفتن عوارض طبیعی براي کیلومتر می 10کیلومتر براي مرحله اول( و طول قطعات حداقل  ±1شود )مثالً می

بندي درصد طبقه 110و بیش از  %110تا  %۷0، %۷0تا  %33، %33تا  %۵و پهن تر،  %۵شود: بندي میبه شش دسته طبقهمناطق کلیه 

نوع عوارض  شود. سهم غالب به دست آمدهراه جهت تعیین عوارض لحاظ میداالن خط بزرگترین شیب منطقه محیط بر شود. می

 کند.را تعیین میزمین طبیعی 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مفصل چهار                

   طرح کنندهکنترلعوامل معیارها و      
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 مقدمه -4-1
ین همچن. داشته باشدو غیره هندسه مسیر باید شناخت کافی از عوامل مؤثر بر طرح مسیر مانند محیط، کاربران، خودروها  طراح

مجموعه این  .اي مسیر و یا محلهاي تامین و یا انبارکردن مصالح را مورد توجه قرار دهدباید نکات مربوط به اجرا مانند ساخت مرحله

 شده است.  لحاظطراحی  کنترلهايمعیارها وعوامل تحت عنوان 

شود و باید نیازهاي همه روشهاي حمل و نقل را براي معیارها و کنترلهاي طراحی پایه در فرآیند انجام پروژه مالحظه می انتخاب

ا جزئی شدن اولیه بجامعه و بافتی در نظر بگیرد که پروژه در آن قرار دارد. با پیشرفت پروژه از مرحله مقدماتی تا مرحله نهایی، فرضیات 

کارگیري مبانی طراحی این فصل و سایر معیارهایی که در فصول بعدي به آنها پرداخته هطراح باید با باطالعات بازنگري می شوند. 

د راه را براي همه کاربران راه و با توجه به محدودیتهاي پروژه ارائه نماید. ایجاشده است، معیارهاي طراحی را انتخاب کرده و طرح 

  کند.الت حمل و نقل بر حسب محل پروژه و نوع پروژه )نوسازي و بهسازي( تغییر مییتعادل براي همه کاربران تسه

 

 رانندگان یفاکتورهای انسانی و عملکرد -4-2
ه منجر بهاي رانندگان سازگار باشد، در غیر این صورت امکان خطاي رانندگان باال رفته و طراحی راه باید با توان و محدودیت

 گیرند، عبارتند از:شود. مهمترین نکاتی که در این خصوص مورد توجه قرار میبرداري از راه میتصادفات و ناکارآمدي در بهره

 هاي رانندگان مسن؛* ویژگی

 * عمل و وظیفه رانندگی؛

 * سیستم اطالع رسانی به رانندگان؛

 * نحوه دریافت و پردازش اطالعات توسط رانندگان؛ و

 خطاي راننده.* 

افزایش  و در شب کاهش قدرت بینایی جمعیت رانندگان مسن متناسب با جمعیت کشور در حال افزایش است. افزایش سن سبب

شوند. عمل رانندگی بستگی به کارگیري صحیح اطالعات دریافتی دارد. رانندگان اطالعات دریافتی را با العمل میعکسزمان درک و 

 هکنند. عمل رانندگی سه سطح دارد: کنترل وسیله نقلیکنند و بر آن اساس تصمیم گیري میدارند مقایسه میاطالعاتی که از قبل 

)برنامه ریزي  اوبريو نپیمایی با سایر وسایل نقلیه( )بر اساس پیمایش مسیر یا هم، هدایت وسیله نقلیه )شامل کنترل فرمان و سرعت(

یررسمی مانند منابع غکنند یا از طریق ابزارهاي کنترل ترافیک دریافت میمنابع رسمی مانند از رانندگان اطالعات دریافتی را یا  .سفر(

مشخصات راه و ویژگیهاي طرح حاشیه راه اعم از درزهاي روسازي، خطوط درختان، ترافیک، حفاظهاي ترافیکی، و پایه هاي تابلوها، 

از تمام حواس خود استفاده می کنند. اکثر اطالعات به صورت بصري از طریق  . رانندگان براي جمع آوري اطالعات هاي پل و ...و پایه

مشاهده مسیر، خط کشی و تابلوها دریافت می شود و لذا رانندگان در حین رانندگی چند عمل را همزمان انجام می دهند. اطالعات 

راننده است با توجه به پیچیدگی و حجم اطالعات العمل دریافتی براي پزدازش نیاز به زمان دارند. این زمان که همان زمان عکس

ود بغرنج شدریافتی افزایش می یابد و بنابراین احتمال خطا باال می رود. این شرایط زمانی که راننده با وضعیت غیرقابل انتظار مواجه می

عات دریافتی آنها نمایش داده شده زمان عکس العمل رانندگان بر اساس انتظارات آنها و حجم اطال (1-4) در شکلگردد. تر نیز می

ها در کمک به عملکرد صحیح رانندگان، طراحی مسیر مطابق با انتظارات متداول آنان است. به عنوان یکی از مهمترین روشاست. 

کمک  ریعهاي صحیح و سالعملها باشد. وجود چنین حالتی به عکسمثال رانندگان انتظار دارند، خروجی تبادل در سمت راست آزادراه
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آورد، عملکردش به سمت صحیح است. ولی چنانچه راننده کند. هنگامی که راننده اطالعات مورد انتظار را از عالیم به دست میمی

اي را دریافت کند، ممکن است دچار سردرگمی شود. این سردرگمی آنچه را که انتظار دارد، دریافت نکند و یا اطالعات غیرمنتظره

 بروز رفتارهاي پرخطر شود. تواند منجر بهمی

اطالعات دریافتی رانندگان بر مبناي اهمیت آنها براي راننده تقدم دارند. خطاهاي راننده همچنین ممکن است ناشی از کهولت البته 

ه به جنسبت به ظرفیت پردازش راننده رخ دهند. اثر سرعت نیز براي دریافت و پردازش اطالعات با توسن و فزونی اطالعات دریافتی 

 کاهش میدان دید، محدود کردن دید پیرامونی و زمان الزم جهت دریافت اطالعات بسیار حایز اهمیت است.

 اي بخشنده باشد که خطاي احتمالی راننده سبب حداقل خسارات و تصادفات شود.. طرح مسیر باید به اندازه1تبصره 

 هاي مجاور( حفظ شود.راه )به ویژه قطعههاي . باید دقت شود که یکنواختی طراحی در قطعه2تبصره 

اصله توان با استفاده از فمی ترین روش در طراحی متناسب با شرایط رانندگان مسن، افزایش فاصله دید است که. عملی3تبصره 

 باشد. تواند مؤثرآگاهی میدید انتخاب، آن را اعمال کرد. اگر تأمین فاصله دید انتخاب عملی نباشد، افزایش عالئم پیش

 
 زمان عکس العمل هشتادو پنجمین درصد به اطالعات قابل انتظار و غیر منتظره -1-4شکل 
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 ویژگیهای ترافیک -4-3

ا در رنقل وهاي حملهمه شیوهطرح کف راه و مشخصات آن باید به وضوح حجم ترافیک، عملکرد عملیاتی، و ویژگیهاي کاربران 

در این بین اطالعات ترافیکی اعم از حجم ترافیک )شامل ترافیک روزانه، نظر بگیرد. همه اطالعات باید با هم در نظر گرفته شوند. 

 ساعتی و موارد مرتبط با آنها(، ترکیب ترافیک، چگالی، و انواع سرعت در عناصر طرح هندسی اثرگذارند.

و غیره دارد که طراح باید سرعت سفر، طرح، سرعت حرکت، سرعت همچنین سرعت نیز انواع مختلفی اعم از سرعت عملیاتی، 

در نهایت روابط جریان ترافیک براي راه جهت تحلیل خصوصیات  هاي ایمنی در نظر بگیرد.متناسب با آن تسهیالت راه را با اعمال جنبه

 است.نیاز ترافیکی عناصر هندسی راه 

 طرح سرعت -4-3-1

 و....( طولی قائم، شیب قوس، افقی )قوسمشخصات مربوط به طرح هندسى حداقل سرعت طرح، سرعتى است که براى تعیین 

 توان به سرعت عملکردي و سرعت حرکت اشاره کرد.عالوه بر سرعت طرح، می شود.قطعه مورد نظر راه انتخاب مى

ند و براي هر کنشرایط آزاد جریان ترافیکی، رانندگان وسیله نقلیه این سرعت را انتخاب میسرعت عملکردي، سرعتی است که در 

درصد از رانندگان، سرعت معادل با آن و یا کمتر را انتخاب  85یک از اجزاي مسیر در شرایط آزاد جریان ترافیکی، برابر سرعتی است که 

 کنند.می

ت حرکت، باشد. متوسط سرعان مورد نیاز وسیله نقلیه براي پیمودن این قطعه میسرعت حرکت، حاصل تقسیم طول قطعه راه بر زم

هاي حرکت آنها، در طی یک دوره زمانی مشخص اي از راه تقسیم بر مجموع زمانمجموع فاصله طی شده توسط وسایل نقلیه در قطعه

هاي کاربران ترین معیار سرعت براي تعیین سطح کیفیت ترافیک )سطح سرویس( و هزینهباشد. متوسط سرعت حرکت، مناسبمی

 . است

 انتخاب سرعت طرح  -4-3-1-1

  مؤثر در انتخاب سرعت طرح عبارتند از:  و معیارهاي  عواملانتخاب سرعت طرح یکی از مهمترین معیارهاي طراحی است. 

 * وضعیت پستی و بلندي منطقه طرح، 

 ، ي راهعملکردطبقه بندي * 

 هاي مجاور،* کاربري زمین

 اقتصادي،  شرایط* 

 * انتظار و تمایالت رانندگان،

 * نوع و حجم ترافیک، 

 و آرایی مسیر،* منظر

 کاربران مسیر.* 
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هاي طرح باشد. از سرعت 1۰و به صورت مضربی از کیلومتر در ساعت  14۰تا  2۰تواند از میبسته به این عوامل، سرعت طرح 

ا شیبهاي بهاي طرح باالتر براي مناطق و از سرعت پایین ترهایی با اهمیت عملکردي و راهشیبهاي تند زمین تر براي مناطق پایین

 شود.اهمیت عملکردي باالتر استفاده میبا  مالیم زمین

شود، مگر آنکه موقعیت خاص راه مقادیر ، بیشترین سرعت ممکن به عنوان سرعت طرح انتخاب مىفوقبا در نظر گرفتن عوامل 

  کمترى را ایجاب کند.

هاي آن باید مورد توجه قرار گیرد. این توجه به ویژه براي . سرعت طرح انتخابی، در طرح همه اجزاي راه و ویژگی1تبصره 

ها و فاصله آزاد جانبی، از اهمیت بیشتري ه طور مستقیم با سرعت طرح ارتباط ندارد مانند عرض خطوط عبور، شانههایی که بویژگی

 برخوردار است. 

گیري است(، تفاوت قابل برداري راه قابل اندازه. سرعت طرح انتخابی نباید با سرعت عملکردي )که در مرحله بهره2تبصره 

 اي داشته باشد.مالحظه

هاي طرح انتخابی براي قطعات مختلف راه نباید به صورت ناگهانی انجام شود. این هایی با طول زیاد، تغییر سرعت. در راه3 تبصره

تدریج و در طول کافی باشد تا امکان تغییر تدریجی سرعت براي رانندگان، قبل از رسیدن به قطعه با سرعت طرح کمتر  تغییر باید به

در هر حال  کیلومتر در ساعت باشد. 2۰اختالف سرعت طرح دو قطعه متوالی از یک مسیر نباید بیشتر از . (7-4)جدول  فراهم شود

اهش ک کیلومتر در ساعت در دو قطعه مجاور باید تابلو، عالئم و تجهیزات ایمنی مناسب در طول معین براي 1۰تغییرات سرعت بیش از 

 ریزي شود.سرعت برنامه

 باشد. انتخابی بیشتر از سرعت مجاز می. سرعت طرح 4تبصره 

 .ارایه شده است( 5-4) تا( 2-4) در جداول هاراهانواع سرعت طرح براي 

 هاآزادراه سرعت طرح -2-4جدول 

 خط بزرگترین شیب زمین در داالن طراحی )%( (km/h) سرعت طرح

90-140 0-5 

90-130 5-33 

80-120 33-70  

80-100 70-110  

80-90 ≥110 

 راههای شریانی سرعت طرح -3-4جدول 

 خط بزرگترین شیب زمین در داالن طراحی )%( (km/hسرعت طرح )

101-120 
0-5 

80-100 

100 
5-33 

80-99 

70-80 33-70 

70-80 70-110 

70-80 ≥110 
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 کنندههای جمعراه سرعت طرح -4-4جدول 

سرعت طرح  ADTاساس   بر (kphسرعت طرح )

(km/h) 

بزرگترین شیب زمین خط 

 400کمتر از  2000تا  400 و بیشتر 2000 در داالن طراحی )%(

80 70 60 
71-80 

0-5 
60-70 

80 60 60 
71-80 

5-33 
60-70 

60 50 50 50-60 33-70 

60 50 50 50-60 70-110 

60 50 50 50-60 ≥110 

 های محلی و روستائیراه سرعت طرح -5-4جدول 

سرعت طرح  ADTاساس   ( برkphطرح )سرعت 

(km/h) 

خط بزرگترین شیب زمین 

 50کمتر از  250تا  50 400تا  250 2000تا  400 و بیشتر 2000 در داالن طراحی )%(

60 60 60 50 30 
40-60 

0-5 
30-39 

60 60 50 50 30 
40-60 

5-33 
30-39 

50 50 30 30 30 
41-50 

33-70 
30-40 

50 50 30 30 30 30-50 70-110 

50 50 30 30 30 30-50 ≥110 

 

 در یک قطعه کنترل طرح راه -4-3-1-2
سرعت طرح در هر قطعه از راه ترجیحاً بهتر است ثابت باشد. جهت بررسی انسجام اجزاي مختلف هندسی طرح، در طراحی باید 

مجاز به  با مقادیر در هر قطعه راهدیاگرام تغییرات سرعت عملکردي در طول مسیر ترسیم شود و مقادیر تغییرات سرعت عملکردي 

 نشان داده شده است. 7-4طول قطعات با سرعت طرح ثابت نیز در جدول کنترل شود. همچنین ( ۶-4) شرح جدول

 مقادیر مجاز تغییر سرعت عملکردی راه در داخل قطعه -6-4جدول 

 ریسک ایمنی (km/hrتغییرات سرعت عملکردی )
 کم ≤1۰

 متوسط 1۰-2۰

 زیاد 2۰<
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 طول قطعات و تغییرات سرعت بین قطعات مجاور -7-4جدول 

 طبقه عملکردی راه (کیلومتر) *حداقل طول قطعات با سرعت ثابت )کیلومتر بر ساعت( بین قطعات مجاور طرح تغییرات سرعتحداکثر 

 آزادراه 20  10

 راه شریانی 15 15

 کنندهراه جمع 10 10

 راه محلی 10 5

 گیرد.طول قطعه کمتر از اعداد جدول باشد، طول قطعه مالک عمل قرار می که *: در صورتی

 هاسرعت طرح در تونل -4-3-1-3

به دالیل اقتصادى، عموماً تعیین ابعاد کافى براى مقطع عرضى و تجهیزات تونل به منظور حذف معایب ناشى از تغییر محیط 

تر گرفته، کمناگهانى هنگام ورود راننده، غیرممکن است. لذا سرعت طرح براى تونل، اغلب از سرعت طرح راهى که تونل در آن قرار 

 کند، بلکه در موارد زیر نیز مؤثر است.شده سرعت طرح نه تنها در تعیین مشخصات هندسى تونل دخالت مى مقدار انتخاب است.

 .طول مربوط به روشنایى اضافى ورودى -1

 آغاز روشنایى کمتر در جایى که فاصله دید از فاصله دید توقف بیشتر باشد. -2

 تونل به وسیله وسایل نقلیه )اثر پیستونى وسایل نقلیه در امر تهویه(.عمل فشرده شدن هواى  -3

 آلودگى هواى تونل. -4

 کیلومتر  است. ۶۰ها حداقل کیلومتر در ساعت، در سایر راه 8۰شده، حداقل هاي شریانی جداها، و راهزادراهها در آسرعت طرح تونل

 تواند اعمال گردد.کی و محیطی راه میهاي ترافیسرعت مجاز در عمل با توجه به جنبهالبته 

 راهو سطح سرویس ظرفیت  -4-4

 رود اشخاص یا وسایل نقلیه به طور منطقی از یک نقطه )مثالًعبارت است از حداکثر نرخ ساعتی که انتظار میاصطالح ظرفیت راه 

حلیل ظرفیت ت مقطع یکنواختی از یک خط عبور یا مسیر( در بازه زمانی معین تحت شرایط حاکم ترافیکی و راه عبور نماید. در این بین

. همچنین تواند داشته باشدونقل، طرح کف راه، و تحلیل عملیاتی ترافیک میریزي حملکاربردهاي مختلفی از جمله: مطالعات برنامه راه

دهی . مهمترین معیار تراکم سطح سرویسو درجه قابل قبولی از تراکم باید انجام گیردتعیین مشخصات راه بر مبناي معیارهاي تراکم 

 باید در نظر گرفته شود. 7-4برداري به شرح جدول ترافیک است که براي افق طرح بهره

 انتخاب سطح سرویس طرح -7-4جدول 

 سرویس برای ترکیب مشخص نوع بافت و نوع زمین سطح
بافت شهرک  طبقه عملکردی راه

 شهریبرون

 خط بزرگترین شیب زمین در داالن طراحی )%(شهری بر اساس بافت برون

≥110 70-110  33-70  5-33 0-5 

 C  یاD C C C B B آزادراه 

 C  یاD C C C B B راه شریانی 

D D D D C C کنندهراه جمع 

D D D D D D راه محلی 
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 طرحخودروی  -4-5
کنند، بر طرح هندسى راه مؤثر است. بنابراین انتخاب خودروى یانواع وسایل نقلیه که از راه استفاده م فیزیکی و سهم هاىیویژگ

 هندسی آن )مانند شعاعطرح، یکی از مهمترین گامها در مطالعات طرح هندسى راه است. براى طرح هندسى راهها و تعیین اجزاي 

نده کن شود که در بین خودروهاى استفادهی، فواصل دید، حداقل عرض و ارتفاع آزاد( از خودروىِ طرحى استفاده مافقی گردش حداقل

 به هر حال در طرح هندسی، هر وسیله طرح داراي ابعاد فیزیکی بزرگتر و شعاع گردشاز راه، بیشترین تأثیر را بر طرح هندسی دارد. 

نقلیه طبقه بندي خودش است. لذا انتخاب ابعاد خودروي طرح، کمی محافظه کارانه است. در طرح حداقل بزرگتري از اکثر وسایل

 شود.آزادراهها معموالً بزرگترین خودروي عبوري براي طرح در نظر گرفته می

 

 نواع خودروی طرحا-4-5-1
، ستورالعملداز اجزاى هندسى راه، الزم است به طور دقیق به مشخصات فیزیکى وسایل نقلیه، توجه شود. در این  برخی تعیینبراى 

 :استفاده شده است خودرو چهار گروهبراى طرح راه از 

 ،)سواري و کامیون )تک کابین 

 ،اتوبوس 

 تریلی، و 

 .وسایل نقلیه تفریحی 

ذکر است که در هر گروه بزرگترین وسیله آن گروه به عنوان وسیله طرح در نظر گرفته می شود. گروه سواري و کامیون  شایان

دسته بندي  2و نوع  1)سه محور(. گروه اتوبوس خود به دو دسته نوع  2)دو محور( و  1شامل سه دسته هستند: سواري و کامیون نوع 

)هر دو پنج محور( می باشد. براي  3و نوع  2)چهار محور(، نوع  1وه تریلی داراي سه دسته نوع می شود که هر دو سه محور هستند. گر

خودرو  9ر کل لذا د وسایل نقلیه تفریحی با توجه به شرایط کشور فقط یک نوع سواري با قایق یدک کش در مناطق ساحلی وجود دارد.

در نظر  طرح وسیلهترافیکی مورد نظر، یک یا چند خودرو را به عنوان طراح باید متناسب با ترکیب طرح در نظر گرفته شده است. 

تواند بر اساس مشخصات ابعاد و گردشی آن را به عنوان وسیله طرح اي مکرراً عبور نماید، طراح میاگر در محلی وسیله نقلیه .بگیرد

 را در نظر گیرد.

 

 طرح حداقل مسیر گردش برای خودروهای-4-5-2

نشان داده شده است. ابعاد اصلى که در طرح هندسى  (1۰-4) تا (2-4) نوع خودرو طرح در شکلهاى 9گردش، براى  شعاع حداقل

 اتفاصله محور جلو بیرون عرض خودرو،  -تا-حداقل شعاع گردش مرکز محور جلویی، فاصله بیرون: گذارد، عبارت است ازیتأثیر م

ارائه شده است. تاثیر  (8-4)مشخصات ابعادي و کوچکترین شعاع گردش در جدول ، و مسیر گردش تایر عقب داخلی قوس افقی. عقب

کیلومتر در  15زمانی که سرعت خودرو در شعاع حداقل گردش کمتر از  1ویژگیهاي راننده اعم از سرعت گردش و زاویه لغزش چرخ

عقبی  ش آمدگی جلوي بیرونی و مسیر چرخساعت است کمینه می گردد. عرض مسیر گردشی نیز در تندترین شعاع گردش با مسیر پی

                                                 
1 Slip Angle of Wheels 
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 کامیون ومقادیر حداقل شعاع گردش بیرونی، داخلی و مرکز محور جلویی نیز ارائه شده است.  (8-4) داخلی ایجاد می شود. در جدول

ر است. تاتوبوس نسبت به سوارى طرح، عرض بیشترى دارند و فاصله محور جلو و عقب و همچنین حداقل شعاع گردش آنها نیز بیش

براى  (8-4)کامیونها، در موقع گردش، به خط عبور پهنترى نسبت به اتوبوسها نیاز دارند. شعاعهاى گردش حداقل مندرج در جدول 

ارائه شده اند. برخی از شعاع دیگر عبارتند از شعاع گردش کیلومتر در ساعت )سرعت طرح حداقل مسیر گردشی(،  15سرعتهاى تا 

عرض  آمدگی جلویی بیرونی( ودیوار )شعاع گردش مسیر لبه پیش-تا-ردش تایر بیرونی(، شعاع گردش دیوارجدول )شعاع گ-تا-جدول

در بیشتر راههایى که محل عبور کامیون است، به ویژه در محلهایى که  مسیر جاروب شده )عرض کل اشغال شده خودرو در گردش(.

 ریلیت. در معابرى که گیردها مورد استفاده قرار میاین شعاعشود، انجام میگردشها با استفاده از جریانبندى به کمک جزیره و جدول 

به اندازه کافى در نظر گرفته شود که خودرو مذکور بتواند از آن عبور کند. اگرچه  بهترکند، عرض روسازى یبه ندرت از آنها عبور م

ه ممکن براى بزرگترین خودرویى ک بهتر استصلى راه است، اما راه کننده اشود که استفادهاى انجام میطرح راه بر مبناى وسیله نقلیه

است از آن عبور کند، کنترل شود تا خودروى مذکور، هرچند با تجاوز به شانه یا خطوط عبور مجاور، ولى با ایمنى و بدون خطر، قادر به 

یه اضطراري اعم از خودروهاي آتشنشانی، آمبوالنس، وسایل نقل رسانیتمهیدات الزم جهت خدماتدر کل محورها باید  .عبور از آن باشد

 .دیده شودنیروي انتظامی و ... 

 مشخصات ابعاد و شعاع گردش وسیله طرح )متر( -8-4جدول 

 ردیف
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رتف

ا
ض 

عر
ی 

 کل
ول

ط
جلو 

ی 
دگ

 آم
ش

پی
ب 

عق
ی 

دگ
 آم

ش
پی

ب 
عق

تا 
لو 

 ج
ور

مح
ه 

صل
فا

 

ب 
عق

تا 
لو 

 ج
ور

مح
ه 

صل
فا

در 
(

یلر
تر

) 

ی
خل

 دا
ش

رد
ع گ

شعا
ل 

داق
ح

ی 
وی

جل
ور 

مح
ز 

رک
ش م

رد
ع گ

شعا
 

ش 
رد

ع گ
شعا

ل 
داق

ح
ی

رج
خا

 

ش
 پی

به
ر ل

سی
ع م

شعا
رو

 بی
ی

لوی
 ج

ی
دگ

آم
ی

ن
 

ش
 پی

به
ر ل

سی
ع م

شعا
رو

 بی
ی

لوی
 ج

ی
دگ

آم
ی

ن
 

ي
ه ا

رخ
وچ

ا د
 ج

با
 

1 

 الف

 - 7ر75 7ر2۶ ۶ر4۰ 4ر39 - 3ر35 1ر52 ۰ر91 5ر79 2ر13 1ر3۰ سواري

 - 13ر21 12ر73 11ر58 8ر۶4 - ۶ر1۰ 1ر83 1ر22 9ر14 2ر44 4ر11-3ر35 1کامیون نوع  2

 - 1۶ر۰8 15ر۶۰ 14ر4۶ 11ر۰9 - 7ر۶2 3ر2۰ 1ر22 12ر۰4 9ر14 4ر11-3ر35 2کامیون نوع  3

4 
 ب

 14ر18 13ر۶2 12ر7۰ 11ر53 7ر41 - 7ر7۰ 2ر73 1ر93 12ر3۶ 2ر59 3ر۶۶ 1اتوبوس نوع 

 14ر91 14ر33 13ر4۰ 12ر25 7ر54 - 8ر۶9 2ر73 1ر89 13ر8۶ 2ر59 3ر۶۶ 2اتوبوس نوع  5

۶ 

 ج

 - 12ر42 12ر1۶ 1۰ر97 5ر88 7ر77 3ر81 1ر37 ۰ر91 13ر87 2ر44 4ر11 1تریلی نوع 

 - 14ر11 13ر۶۶ 12ر5۰ 2ر25 12ر5۰ 5ر94 1ر37 1ر22 21ر۰3 2ر59 4ر11 2تریلی نوع  7

 - 14ر11 13ر۶۶ 12ر5۰ ۰ر59 13ر87 5ر94 1ر37 1ر22 22ر4۰ 2ر59 4ر11 3تریلی نوع  8

9 
 د

سواري با یدک 
 قایق

 - 7ر75 7ر2۶ ۶ر4۰ 2ر44 - 3ر35 2ر44 ۰ر91 12ر8۰ 2ر44 -
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 حداقل مسیر گردشی برای وسیله طرح سواری -2-4شکل 
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 1حداقل مسیر گردشی برای وسیله طرح کامیون نوع  -3-4شکل 
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 2کامیون نوع حداقل مسیر گردشی برای وسیله طرح  -4-4شکل 
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 1حداقل مسیر گردشی برای وسیله طرح اتوبوس نوع  -5-4شکل 
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 2حداقل مسیر گردشی برای وسیله طرح اتوبوس نوع  -6-4شکل 
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 1حداقل مسیر گردشی برای وسیله طرح تریلی نوع  -7-4شکل 
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 2حداقل مسیر گردشی برای وسیله طرح تریلی نوع  -8-4شکل 
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 3حداقل مسیر گردشی برای وسیله طرح تریلی نوع  -9-4شکل 
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 حداقل مسیر گردشی برای وسیله طرح سواری با یدک قایق -10-4شکل 
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 سایر ویژگیهای خودرو-4-5-3
در طرح راه به خصوص در تقاطع ها، رابطهاي آزادراهها، خطوط  توجه به ویژگیهاي دینامیکی خودرو اعم از افزایش یا کاهش شتاب

قلیه قرار نباالیی و ... مورد نیاز است. همچنین با توجه به اینکه کابران اطراف راه تحت تاثیر آلودگیهاي هوا و صوتی وسایطسبقت و سر

 نقلیه باید توجه شود.هاي این آلودگیها بر حسب نوع وسیلهمی گیرند، به جنبه

 دسترسىکنترل و مدیریت  -4-6

 دسترسیتن داش شوند. این کنترل از طریق اعمال ضوابط براي حقدسترسی نامیده مینظم بخشیدن و تنظیم دسترسیها، کنترل 

 شود:شود. اعمال مقرارت به سه دسته تقسیم بندي میعمومی و بالعکس انجام می به راههاي مجاورامالک 

 ،کنترل کامل دسترسی 

  دسترسی، و محدودکنترل 

  مقررات راه اتصالی و ورود به راه.اعمال 

اصلی کنترل دسترسی در بهبود خدمات رسانی راه و کاهش تعداد و شدت تصادف است. مزیت عملکردي کنترل دسترسی مزیت 

در راه یا خیابان در حقیقت مدیریت ترافیک عبوري از دخالت جریانهاي متقاطع است. این دخالت توسط وسایل نقلیه یا عابران پیاده 

 ا از آن خارج می شوند و یا آن را قطع می کنند.ایجاد می شود که به راه وارد می شوند، ی

زمانی که دسترسی به یک راه مدیریت می شود، ورودیها و خروجیها در بهترین نقاطی قرار دارند که با نیازهاي ترافیک و کاربریهاي 

ا بوري به راه وارد می شوند و یاند که وسایل نقلیه با حداقل دخالت در جریان ترافیک عاطراف تطابق دارند و به گونه اي طراحی شده

 آن را ترک می کنند.

اي از کنترل یا مدیریت دسترسی باید در توسعه راه در نظر گرفته شود، باالخص اگر احتمال توسعه به عنوان جمع بندي باید درجه

 تجاري در تسهیالت وجود داشته باشد.

 دسترسی مدیریت -4-6-1

راههاي  اي است که جریان ترافیک در شبکهدسترسی به کاربریهاي مجاور به گونه کردن مدیریت دسترسی شامل تامین یا مدیریت

 اطراف به طور همزمان از نظر ظرفیت، سرعت، و بهبود شرایط ایمنی حفظ شود. مدیریت دسترسی در همه انواع راهها کاربرد دارد. لذا

 اعث تأمینب که نحوي به ها استدسترسی به مربوط امور در نظارت و هاسیاستگذاري، تعریف محدودیت دسترسی دسترسی، مدیریت

 باشد. داشته راه ، سرعت و ایمنیظرفیت بر را تأثیر حداقل و شده فرعی و اصلی مسیر ایمنی

طراحان راه با به کارگیري اصول مدیریت دسترسی باید راه و فعالیتهاي اطراف آن به عنوان یک سیستم واحد ببیند. فنون مدیریت 

 دسترسی از طریق دو قدرت قانونی پیاده سازي می شود: 

 قدرت پلیس، و 

 .قانون اختیار تصرف زمین توسط دولت 

 اصول اساسی مدیریت دسترسی عبارتند از:

 ندي سیستم راه بر مبناي عملکرد اصلی هر راه؛طبقه ب 
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 محدود کردن دسترسی مستقیم به راههاي با طبقه عملکردي باالتر؛ 

 انتخاب هندسه تقاطع همسطح و کنترل ترافیک جهت تسهیل ترافیک کریدور؛ 

 تعیین محل راههاي اتصالی و ورودیهاي اصلی جهت حداقل نمودن مزاحمت جریان ترافیک؛ و 

 میانه جدولدار و تعیین محل بریدگیهاي میانه جهت مدیریت حرکات دسترسی و کاهش برخوردها. استفاده از 

  دسترسی کنترل -4-6-2

ترسی، تعداد، شود. کنترل دسمی گفته دسترسی کنترل راه، به دسترسی غیرفیزیکی و فیزیکی هايمحدودیت و شرایط مقررات، به

 زیر هايبقهط به دسترسی دهد. این موضوع در افزایش ایمنی بسیار اثرگذار است. کنترلتکرار و تنوع واکنش رانندگان را کاهش می

 شود:می تقسیم

 کامل دسترسی کنترل -الف

 در تاللگونه اخ هیچ بدون ،رابط وسیله به فقط خروج و ورود، اولویت به ترافیک عبوري داده می شود و دسترسی کامل کنترل در

  ندارد. سطح و ارتباط اختصاصی مستقیم وجودهم تقاطع دسترسی، کامل کنترل شود. درانجام  عبوري ترافیک جریان

  دسترسی نسبیکنترل  -ب

شود. اتصاالت دسترسی که به صورت همسطح یا غیرهمسطح تا حدي به ترافیک عبوري اولویت داده می ،نسبیدسترسی  در

توان براي هر راهی با توجه به ایمنی، شرایط کنند. میرا تأمین میاختصاصی باشند، ارتباط راههاي عمومی و راههاي اتصالی می

عه های راه مورد مطالطراح باید محل دسترسیمحیطی و ترافیک عبوري، میزان محدودیت دسترسی مشخصی، تعریف کرد. 

 های ایمن متناسب با عملکرد راه در نظر بگیرد.حرا مشخص و بررسی نماید و سپس برای آنها طر

 عمال مقررات راه اتصالی و ورود به راها -ج

توان حتی در مواقعی به کار برد که کنترل دسترسی وجود ندارد. در این حالت هر ملک بالفصل راههاي اتصالی را میتنظیم ضوابط 

 باشد.می ها و هندسه طرح نقاط دسترسی تابع ضوابطراه مجاز است که به راه دسترسی داشته باشد ولی محل آن، تعداد دسترسی

دسترسی با استفاده از قوانین و توسط ادارات راه و ترابري، ضوابط کاربري زمین، دستورالعمل طراحی روشهاي کنترل و مدیریت 

 هندسی، و مقررات راههاي اتصالی انجام گیرد.

 یدسترس انواع -4-6-3

 شود. به محلمی دسترسی گفته راه، محل به دسترسی اتصال نقطهبه  و ورودي و خروجی در راه، دسترسی هر در مفهوم عام به

گفته  صاصیدسترسی اختبسته به نوع راه اتصالی خصوصی، و همسطح تقاطع شاخه  تبادل ورابط عمومی،  نوع راهها بسته به دسترسی

 شود.می

دسترسی بیشتر از  وسیله نقلیه و عرض 4۰۰صورتی که در راه دسترسی اختصاصی، متوسط ترافیک روزانه سال طرح بیشتر از  در

 یک ا،هدسترسی محل باشند، هم روبروي کامالً یا و داشته قرار راه، در کنار یکدیگر اطراف در کاربري دسترسی دو متر یا محل 5/8

 کند.می تقاطع پیروي به مربوط ضوابط از و شده تقاطع محسوب
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 های اختصاصیمحل و تعداد دسترسی -4-6-4

ناطق مورد م در .اقتصادى تعیین کرد معیارهاي ایمنی، طرح هندسی وتوان بر اساس را مى اختصاصیي هاو تعداد دسترسىمحل 

دسترسى  هايمحل، مذکوربینى است، باید با توجه به معیارهاى غیره که توسعه اقتصادى آن در آینده قابل پیش مسکونى، تجارى و

 .گرفت نظر مناسب در

اتصال  ن)به غیر از آزادراه با کنترل کامل دسترسی و شریانی با دسترسی محدود که امکا در راه اختصاصی هاىتعداد دسترسى

ل تأمین باشد، تر قابپایین عملکردي اگر دسترسی ایمن به راهی از طبقه حداقل باشد. بهتر است دسترسی اختصاصی به آنها نیست(،

ي هااطعها باید فاصله کافی از سایر تقاین نوع دسترسی حدود شود.باالتر حذف یا معملکردي باید دسترسی مستقیم به راه با طبقه 

و از یکدیگر را داشته باشند تا دخالت ترافیکی کمتر و طول انباشت براي گردش وسایل نقلیه به طور ایمن تأمین شود. حداقل  همسطح

راه از حداقل مقادیر ، در یک طرف هادسترسیاین نوع  فاصلهکه  یدر شرایطشده است.  ارائه( 9-4فواصل پیشنهادي در جدول )

عریف در صورت ت بهتر است از راه جانبى استفاده شود. ها وجود نداشته باشد،وده و امکان کاهش تعداد دسترسیب کمتر پیشنهادي،

 تواند تغییر کند.محدودیت دسترسی مشخص براي یک راه معین، این فواصل می

مسیر افقی و قائم راه از جمله قابلیت دید در راستاي افقی و قائم،  ضوابطباید ، مسیر عمومی به هادسترسىاتصال  محل در طراحى

هندسی  شود مشخصات حداقل طرحتوصیه می گیرد.مد نظر قرار  دید مثلث تأمینتأمین فضاي ایمن براي ترافیک عبوري و گردشی و 

 شد.باي همسطح هامحل دسترسی مطابق ضوابط طرح تقاطع

 )متر( در انواع راهها هاحداقل فاصله محل دسترسی -9-4جدول 

 

 هانوع دسترسی

 نوع راه

 آزادراه

 کنندهکننده/ توزیعجمع راه شریانی
 -راه محلی

 1درجه  روستائی
  2درجه 

  2درجه  1درجه 
 دو خطه چندخطه

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 3000 3000 تبادل )پایانه رابط( با تبادل )پایانه رابط(

 400 600 800 1000 1600 2000 ـــ همسطح تبادل )پایه رابط( با تقاطع

 400 600 800 1000 1600 2000 ـــ همسطح با تقاطع همسطح تقاطع

 ـــ ـــ ـــ ـــ 1000 1000 ـــ راهی( با دوربرگردان)سههمسطح تقاطع 

 200 400 600 600 1000 ـــ ـــ اختصاصی با دسترسیهمسطح تقاطع 

 ـــ ـــ ـــ ـــ 800 ـــ ـــ دوربرگردان با دسترسی اختصاصی

 100 150 400 400 800 ـــ ـــ دسترسی اختصاصی با دسترسی اختصاصی

 ناتوانو افراد  پیاده عابرانظات حالم -4-7

ریزي و طراحی راه است. عابران پیاده بخشی از محیط هر راهی تطابق مناسب سفر عابران پیاده یکی از مالحظات اصلی در برنامه

هستند که به حضور آنها در مناطق برون شهري مانند مناطق شهري باید توجه شود. در این خصوص شناخت رفتارهاي عمومی عابران 
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روي نمی کنند و جهت دسترسی به  کیلومتر پیاده 1ر5پیاده حائز اهمیت است. عابران پیاده جهت رسیدن به محل کار عموماً بیش از 

 کیلومتر است. 1ر۰فواصل پیموده شده توسط عابران پیاده کمتر از  %8۰روند. در حدود کیلومتر راه نمی 1ر۰ایستگاه اتوبوس بیش از 

ایط نقلیه رفتار وس تر ازمکند. رفتار عابران پیاده خیلی کغییر مییط گذرایی همچون آب و هوا و ... تحجم عابران پیاده تحت تاثیر شرا

 بینی است. سن عابران پیاده عامل مهمی در برخوردهاي بین وسایل نقلیه موتوري و عابران است.موتوري قابل پیش

متر بر ثانیه است که تحت تأثیر دماي هوا، زمان پیاده روي، هدف سفر، سن، جنس،  1ر2تا  ۰ر9بین  سرعت عابران پیاده معموالً

 کند.توانایی، شیب طولی، و حضور یخ و برف تغییر می

فراد معلول ا ناتوان نیز باشد. ناتوانیها عبارتند از ناتوانیهاي حرکتی که در آنتوان و کمعابر پیاده باید متناسب با افراد  تطرح تسهیال

کنند و یا برخی دیگر ممکن است از عصا، ویلچر و ... استفاده نمایند. ناتوانیهاي بدون ابزار کمکی ولی با کندي و سختی حرکت می

 ردارند. ناتوانیهاي شناختی و شنوائی نیز د میلیمتر ۶۰۰به عرض  دهندهبینایی نیاز بریدگی جدول و استفاده از رویه قابل ردیابی هشدار

صورت نیاز باید در طرح لحاظ شود. طراح باید نسبت به جامعیت طرح براي همه کاربران و وجود افراد ناتوان در بین آنها آگاه باشد. 

 رجوع نمود. 24۶توان به نشریه شماره می اطالعات بیشتربراي 

 رگرفته شود.نظ رو درباید پیاده ،کندرا خطرناک مى آنهایى که سرعت زیاد وسایل نقلیه و ترافیک زیاد عابران پیاده، استفاده از راه

هاى هاى تجارى محلى، مدارس، کارخانهاى و خارج شهرها در مناطقى مانند جایگاه فعالیترو در نقاط حاشیهبیشترین نیاز به پیاده

ستگى ها ببودن عبور پیادهزان خطرناکها به نوع راه و میاین گونه محل رو درشود. توجیه لزوم وجود پیادهصنعتى و غیره احساس مى

نین نظر گرفته شود. همچ رو درباید پیاده شود،از راه  پیاده عابرانهاى اطراف، موجب ازدیاد طور کلى در صورتى که توسعه زمینه دارد. ب

ضرورى  ى تأمین ایمنى و راحتىالزم برا گذرپیاده بینىپیش ،سطح باشدهایى که عبور عابران از عرض راه به صورت همدر کلیه تقاطع

 است. 

از عرض راه تأمین شود. احتمال  است به تعداد کافى محل عبور هاى با حجم زیاد پیاده، الزممحلها و ر نواحی مسکونی حاشیه راهد

 توان با تأمین روگذر یا زیرگذر عابر پیاده منتفى کرد.برخورد وسایل نقلیه با عابر پیاده را مى

ها از یک طرف راه به طرف دیگر توان با صرف هزینه کمى براى ساختن پله، به منظور عبور پیادهها مىهاى مسیر راهاز کنار پل

اخته طرح و س (حومه شهرها)هایى که تأمین عبور پیاده مورد نیاز باشد ها باید در محل پلسطح استفاده کرد. این پلهعبور هم بدون

  شود.

ریزي و نظارت معاونت برنامه 144گذر( باید منطبق بر نشریه رو عرض راه )پیادهرو کنار راه و پیادهپیادهمبانی و معیارهاي فنی 

 باشد. -رويتسهیالت پیاده-راهبردي رئیس جمهور

 

  دوچرخه سواران -4-8

است. به خصوص که  در نظر گرفتن دوچرخه سواران به عنوان یکی از روشهاي حمل و نقل در طرح از اهمیت واالیی برخوردار

 زیستی آنها، توجه و تشویقهاي آلودگی محیطهاي گزاف سوختهاي فسیلی براي خودروهاي موتوري و جنبهامروزه با توجه به هزینه

اند مالحظه شود. توبه این روش سفر باید بیشتر مدنظر طراحان قرار گیرد. این شیوه سفر بر اساس کنترل دسترسی تسهیالت راه می
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 توان از فضاي عملیاتی مختصجهت کاهش برخوردهاي بین دوچرخه سواران و وسایل نقلیه موتوري، بر اساس هزینه پروژه میالبته 

 دوچرخه همچون خطوط دوچرخه استفاده نمود. همچنین شیوه هاي ذیل در بهبود تردد دوچرخه مناسب است:

 ،شانه هاي روسازي شده 

 رو،خطوط دوچرخه 

 شبکه زهکشی مناسب براي عبور دوچرخه، استفاده از دریچه هاي 

 رو فاضالب با شیب طولی راه، وتنظیم دریچه هاي آدم 

 مین سطح یکنواخت و تمیز براي دوچرخه سواري.أت 

 شود که مسیر وسایل نقلیه موتوري و مسیر دوچرخه به صورت فیزیکی جدا شوند.پیشنهاد می

 ایمنی -4-9

راه، شود و معموالً چندین عامل موثر در هر زمان مشخص در وقوع تصادف اثرگذار است. تصادف به ندرت از یک عامل ناشی می

وسیله نقلیه و عامل انسانی، از مهمترین عوامل مؤثر بر وقوع تصادف هستند. طرح هندسی یکی از موارد مهم در تأثیرگذاري عامل راه 

تظره را هاي غیرمنهاي راننده را به حداقل رسانده و موقعیتاد تصمیماي باشد که تعدبر وقوع تصادفات است. طراحی راه باید به گونه

انتخاب  ابد.ی، چرا که تعداد تصادفات با افزایش تعداد تصمیمات مورد نیازي که توسط راننده باید گرفته شود افزایش میکاهش دهد

وجه به سطح، تهاي تغییرسرعت، تقاطع غیرهمخط هاي مالیم،سازگاري عناصر راه با یکدیگر، شیبمبانی و معیارهاي صحیح طراحی، 

هاي اطراف، مقطع عرضی مناسب با فضاي بدون مانع کافی، فواصل دید مناسب، کنندگان به ویژه رانندگان، توجه به کاربرينیاز استفاده

تأثیرگذار بر ایمنی راه کاهش نقاط برخورد، حرکات گردشی ایمن و انتخاب و نصب صحیح عالئم و تجهیزات ایمنی راه از عوامل 

ایمنی راه از دو بخش ایمنی کف راه و ایمنی کناره راه تشکیل شده است. البته اثر ابزار کنترل ترافیک نیز در برقراري ارتباط باشند. می

  د.باید در نظر گرفته شو 2۶7نشریه  –ها نامه ایمنی راهبراي ارتقاء ایمنی، آیینراننده با راه بسیار چشمگیر است. 

 زیستمحیط -4-10

که راه نیز به عنوان یکی از اجزاي  ترسانی ترافیکی به کاربران آن دارد. الزم اسعالوه بر خدماتاي تردهیک راه تاثیر گس

اصطالح محیط زیست به مجموعه شرایط پیرامونی حیات انسانی از جمله احتماعی، فیزیکی، طبیعی، زیست در نظر گرفته شود. محیط

ه در کو مصنوعی اشاره دارد. این اصطالح شامل اجتماع انسانی، حیوانی و نباتی و موارد حاکم بر هر سه مورد است. لذا ضروریست 

به ویژه بر توسعه مناطق مجاور و  و بالعکس اه بر محیط اطراف آندر نظر گرفته شود. تأثیر ر ی راهزیستمحیط اثراتطراحی، 

 اطمینان حاصل شود.  یزیستمحیطتواند ماندگار باشد. لذا باید دقت الزم به عمل آید تا از رعایت ضوابط زیست، میمحیط
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 تحلیل اقتصادی -4-11

 طراحی از نظر مناسباست. انتخاب گزینه  نهائیمالحظات اقتصادي یکی از عوامل مؤثر در طرح هندسی راه و انتخاب گزینه 

 اقتصادي با لحاظ هزینه پروژه و سودهاي حاصل از آن و انجام تحلیل اقتصادي با روش مناسب، میسر است.
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 فصل پنجم    

  هاطرح هندسى راه اجزای 
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 مقدمه -5-1

اجزای نواع ال مامسیر ش افقی و قائم امتداد کنندگان راه دارد.زیست، ساختار اجتماع مجاور راه و استفادهراه تأثیر شگرفی بر محیطمسیر 

کرد در رسانی کند و با عملکنند که به طور ایمن و کارا خدمت ایجادشوند تا تسهیالتی را است که با هم ترکیب میمتنوعی طراحی 

هر یک از اجزای طرح باید آن چنان مکمل اجزای دیگر باشد که طرحی منسجم، ایمن و کارا  نظر گرفته شده تسهیالت سازگار باشد.

 شوند.ایجاد گردد. این اجزا در این فصل بررسی می

 فاصله ديد-5-2

از اهمیت  گیرى،اجتناب از برخورد با موانع غیرمنتظره و تصادف هنگام سبقتو فاصله دید کافى براى کنترل سرعت خودرو  تأمین

   بسیارى برخوردار است. 

رعت طرح با س متناسب تمام طول مسیر، در .ندشو تأمینباید  هاى مختلفدر موقعیت که شودمى ارائه فاصله دیدانواع این بخش در 

 شود. تأمینباید دید کافى، براى رانندگان 

 انواع فواصل ديد -5-2-1

 :شودفواصل دید در راه به سه دسته زیر تقسیم مى

 ؛فاصله دید توقف -الف 

 ؛ وفاصله دید سبقت -ب 

 .فاصله دید انتخاب -پ 

 فاصله ديد توقف  -5-2-1-1

 توسط راننده و عمل شیء، پس از مشاهده با سرعت طرح یا نزدیک به آن فاصله دید توقف مسافتى است که خودرو در حال حرکت

یت توقف، طول قابل رؤ در واقع فاصله دیدمتوقف شود. ساکن به طور ایمن  شیءکند تا قبل از برخورد با ترمز، در مسیر خود، طى مى

ه در مدت شداست: مسافت طى مسافتاین فاصله مجموع دو د. کنبرخورد ن شیءمسیر است تا با طول از برای راننده در امتداد مورد نی

 .)فاصله ترمزگیری( ترمزشروع شده پس از مسافت طى و العمل ترمز()فاصله عکس گیرى و واکنشمشاهده، تصمیم

رمزکردن، ت گیرى و واکنش راننده براىاست که خودرو در مدت مشاهده، تصمیمگیرى و واکنش، مسافتى فاصله مشاهده، تصمیم -الف

شیارى راننده، سرعت خودرو، نوع و رنگ و شرایط مانع، فاصله از مانع، نوع واین مدت به عوامل متعددى مانند مهارت، ه کند.طى مى

 آید.دست مىه ب (1-5) این فاصله از رابطه و شرایط راه و شرایط دید از لحاظ جوى بستگى دارد.
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)5 -1) 𝑑1=0278رVt 

  در آن: که

𝑑1  (،مترالعمل ترمز )عکس= فاصله 

V  و (،ساعت کیلومتر در) طرح= سرعت 

t  =شود.مى پیشنهادثانیه  2ر5مقدار این زمان در طراحى، (. ثانیهالعمل ترمز )عکس زمان  

 

 کند.ترمز تا توقف طى مىشروع ، مسافتى است که خودرو در سرعت مورد نظر پس از گیریفاصله ترمز -ب 

 آید.دست مىهب (2-5) این فاصله از رابطه

(5-2) 
d2 =

V2

254(
a

9.81 ± G)
 

 در آن:که 

d2  (،متر)= فاصله ترمز 

V  (،ساعت کیلومتر در) طرح= سرعت 

a  = متر بر مجذور ثانیه  3ر4برای طراحی، ) ،(متر بر مجذور ثانیه) مرطوبدر امتداد حرکت در روسازى  توقفتا شتاب نرخ کاهش

 ، وشود(می پیشنهاد

G (.درصد)راه  طولی= قدرمطلق شیب 

 .شوددر نظر گرفته میدر سرپایینى منفى  عالمت وسرباالیى  برای مثبتعالمت  (2-5) رابطهدر 

  آید:دست می( به3-5) در نهایت مسافت دید توقف از رابطه

(5-3) 𝑆𝑆𝐷 = 𝑑1 + 𝑑2 

-استفاده (4-5)از رابطه  ،(G= 0) برای سطح هموار شده براى محاسبه فاصله دید توقف با در نظرگرفتن مجموع دو فاصله ذکر

 شود.مى
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 (5-4) 
𝑆𝑆𝐷 = 0/278Vt + 0/039

V2

a
 

 در آن:که 

SSD پارامترهایو  مورد نظرطول مسیر توقف در امتداد  فاصله دید a،V وt باشد.می( 2-5) و (1-5) مطابق روابط 

در جدول  جاده با شیب طولیو در ( 1-5) ( در جدولG=  0) افقى سطحهاى مختلف در فواصل ترمز و فاصله دید توقف براى سرعت

 شده است. آورده( 5-2)

 شود. در نظر گرفته می مترىمیل 600و ارتفاع مانع متر ىمیل 1080گیری فاصله دید توقف، ارتفاع چشم راننده در محاسبه و اندازه

 افقى  سطحفاصله ديد توقف در   -1-5جدول 

 سرعت طرح

 )کیلومتر در ساعت(

 فاصله عکس العمل

 )متر( ترمز 

ر د فاصله ترمزگیری

 )متر( سطح افقی

 فاصله ديد توقف 

 )متر( برای طرح

 20 4ر6 13ر9 20
 35 10ر3 20ر9 30
 50 18ر4 27ر8 40
 65 28ر7 34ر8 50
 85 41ر3 41ر7 60
 105 56ر2 48ر7 70
 130 73ر4 55ر6 80
 160 92ر9 62ر6 90
 185 114ر7 69ر5 100
 220 138ر8 76ر5 110
 250 165ر2 83ر4 120
 285 193ر8 90ر4 130
 325 224ر8 97ر3 140

 3ر4کاهنده، ثانیه و شتاب  2ر5 ،گیرى و واکنشمشاهده، تصمیمبرای تعیین فاصله دید توقف، زمان 

 متر بر مجذور ثانیه در نظر گرفته شده است.
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 شیب طولیدر  فاصله ديد توقف  -2-5جدول 

 سرعت طرح

 )کیلومتر در ساعت(

 )متر( فاصله ديد توقف

 )درصد( سرپايینیطولی مقدار شیب  )درصد( سربااليیطولی مقدار شیب 

3 6 9 3 6 9 

20 19 18 18 20 20 20 
30 31 30 29 32 35 35 
40 45 44 43 50 50 53 
50 61 59 58 66 70 74 
60 80 77 75 87 92 97 
70 100 97 93 110 116 124 
80 123 118 114 136 144 154 
90 148 141 136 164 174 187 
100 174 167 160 194 207 223 
110 203 194 186 227 243 262 
120 234 223 214 263 281 304 
130 267 254 243 302 323 350 
140 302 287 274 341 367 398 

 انتخابديد  اصلهف -5-2-1-2

درک  ای، جائی کهدر تصمیمهای پیچیده یا لحظه بتواند راننده نیاز به دیدن دارد تاکه  است اىحداقل فاصلهفاصله دید انتخاب 

اب خود را انتخ مانوربا سرعت مناسب و در شرایط ایمن،  نیاز است اطالعات دشوار است یا زمانی که مانورهای غیرمنتظره و غیرعادی

 ایهگاهتوقفهاى استراحت و ، محلهاتبادلهای نیازمند مانورهای غیرمنتظره یا غیرعادی، حوالى تقاطعهای خاص مانند محلدر کند. 

به )أم با خطاى راننده وهاى آنى تاجتناب از واکنشبه منظور های کاهش خط عبور محلها، رابطهای اخذ عوارض، ، ایستگاهکنار مسیر

ید انتخاب بینى کرد. این فاصله را، فاصله داست فاصله دیدى بزرگتر از فاصله دید توقف پیش ، بهتر(هاى با سرعت طرح باالویژه در راه

 نمودمین خاص باید فواصل دید انتخاب را تأ هایبرای این محل مشخص شده است.برای سه نوع مانور ( 3-5) نامند که در جدولمى

که فواصل دید انتخاب قابل تأمین است. در غیر این صورت، باید با استفاده از عالئم انتقال داد هایی از راه ها را به قسمتیا این محل

 دهنده و یا کنترل ترافیک تمهیدات الزم در نظر گرفته شود.هشدار
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 )متر( خابديد انت اصلهف -3-5 جدول

 راننده نوع مانور 

 I II III سرعت طرح )کیلومتر در ساعت(

50 70 145 195 

60 95 170 235 

70 115 200 275 

80 140 230 315 

90 170 270 360 

100 200 315 400 

110 235 330 430 

120 265 360 470 

130 305 390 510 

140 340 420 555 

 عبارتند از: انتخابی بحرانی در مسافت دید انواع مانورها

 ثانیه، 3ر0 (:زمان پیش مانور)  t: توقف در راه در منطقه برون شهری: Iنوع 

 ثانیه، و 11ر2تا  10ر2 (:زمان پیش مانور و مانور)  tجهت در راه برون شهری: یا  یا مسیر تغییر سرعت :IIنوع 

 ثانیه. 14ر5تا  14ر0(: زمان پیش مانور و مانور)  tبرون شهری:  کشهر جهت در راه: تغییر سرعت یا مسیر یا IIIنوع 

  عبارتند از: Iنوع مانور محاسبه مسافت دید انتخاب برای  هرابط

 (5-5)  (5-5)  
𝐷𝑆𝐷 = 0/278Vt + 0/039

V2

a
 

 که در این رابطه:

t = زمان پیش مانور نوعI ،)ثانیه( 

V  و (،ساعت کیلومتر در) طرح= سرعت 

a  = (.متر بر مجذور ثانیه)شتاب نرخ کاهش 

 

 عبارتند از: IIIو  IIنوع مانور رابطه محاسبه مسافت دید انتخاب برای 
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)5 -6) 𝐷𝑆𝐷=0278رVt 

 که در این رابطه:

t = زمان پیش مانور و مانور نوعII  وIII ،)و )ثانیه 

V  (.ساعت کیلومتر در) طرح= سرعت 

 رود.به کار می IIاغلب مانور نوع ها در طراحی

 سبقتديد  اصلهف -5-2-1-3

اه ر تبدیل، های دوخطههاى بحرانى راهدر برخى از محل البته .طرفه، مد نظر است هاى دو خطه دودید سبقت، فقط براى راه فاصله

 تر است.اقتصادى، از تأمین فاصله دید سبقت با تأمین یک یا دو خط سبقت برای راه دو خطه به سه یا چهار خط عبور

خودرو مقابل از  با تالقیتوانند با سرعت مناسب و در شرایط ایمن و بدون اى است که رانندگان مىفاصله دید سبقت، کمترین فاصله

گرفتن فواصل طى شده خودروى در حال ر نظ طرفه، با در هاى دو خطه دوخودرو جلوتر سبقت بگیرند. فاصله دید سبقت در راه

همچنین مناطق  است. ( آورده شده4-5)در جدول  این فاصله .آیدوى در حالت حرکت در جهت مقابل به دست مىسبقت و خودر

 ( ارائه شده است.5-5سبقت باید دارای فاصله دید برابر یا بزرگتر از فاصله دید سبقت باشند. این فواصل در جدول )

)ارتفاع مربوط به تشخیص متر و ارتفاع مانع ىمیل 1080از سطح راه  ه()سبقت گیرند ارتفاع چشم راننده ،فاصله دید سبقتدر تعیین 

ستگی زایش آن به نظر طراح بها، فاصله دید سبقت بیشتری نیاز است که مقدار افدر سرباالیی است.متر ىمیل 1080خودرو مقابل( نیز 

 دارد.

 در راه دوخطه فاصله ديد سبقت -4-5 جدول

 سرعت طرح 

 )کیلومتر در ساعت(

 سرعت های فرض شده 

 )کیلومتر در ساعت(

فاصله ديد سبقت 

 )متر(

 مقادير طراحی خودرو مورد سبقت خودرو سبقت گیرنده

30 30 11 120 
40 40 21 140 
50 50 31 160 
60 60 41 180 
70 70 51 210 
80 80 61 245 
90 90 71 280 
100 100 81 320 
110 110 91 355 
120 120 101 395 
130 130 111 440 
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 )متر( گیری در راه دوخطهسبقت حداقل طول مناطق -5-5 جدول

 عملکردی يا مجاز سرعت

 )کیلومتر در ساعت(

حداقل طول منطقه 

 سبقت

40 140 
50 180 
60 210 
70 240 
80 240 
90 240 
100 240 
110 240 
120 240 

 هافاصله ديد در نقشه کردنمشخص  -5-2-2

و  هطولى استخراج کرد پروفیلهاى پالن و به طور ترسیمى از نقشه (1-5) هاى دید توقف و سبقت را مطابق شکلفاصلهاست  بهتر

 هایردیف)که در  نشینى موانع جانبىو عقب های افقیقوسو انحناى  (هاخمقوسهای قائم )در طرح راه براى تعیین حداقل طول 

هایى از مسیر راه را که امکان سبقت در آن وجود است، طول داد. در عین حال بهتر ده قرارمورد استفا شود(بعدی به آن پرداخته می

فاصله دید  یعرو س قیقدتشخیص افزارهاى کامپیوترى به استفاده از نرم ها مشخص کرد.نیست، در نقشه تأمیندارد یا فاصله کافى ن

هم  پالن وهم از  سبقتشود، فاصله دید توقف و فاصله دید مشاهده می( 1-5) گونه که در شکلهمان کند.توقف و سبقت کمک مى

رای مثال در ب شده است. وشتهنتحت بررسی  در کیلومتراژبه تفکیک جهت حرکت تعیین شده و کمترین آن  مسیر طولى پروفیل از

متر است ولی در  120و برابر با  بوده نیمرخ طولى، فاصله دید توقف در پالن کمتر از 2+600حرکت از کیلومتر کمتر، در کیلومتر 

متر است و آن مقدار درج شده است. همین مورد  105و برابر با  بودهکمتر از پالن  نیمرخ طولى، فاصله دید توقف در 2+720کیلومتر 

 شود.برای فاصله دید سبقت به صورت بررسی دو طرفه در ردیف زیرین مسافت دید توقف ثبت می

 



 شهریهای برونطرح هندسی راهنامه آئین                                   31/03/1400                                                             66

 

 هاگیرى و ثبت فواصل دید در نقشهاى از اندازهنمونه -1-5 شکل
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 (مسیر )پالن افقی امتداد -5-3

اصل اساسى طرح هندسى راه است. بنابراین در طرح هندسى  ترافیک براى سرعت طرح معین، دو پیوستهایمنى و جریان  تأمین

 ، اثر آنها کاهش داده شود. حذف امکانعدم ضرورت دارد که کلیه عوامل محدودکننده این دو اصل حذف شود یا در صورت 

عرضى راه، ایمن،  مقطعنیمرخ طولى و  ،گیرد تا مشخصات هندسى پالنمد نظر قرار  ایگونهه بباید ها همه عاملدر مسیر افقی 

سیرهای امتداد افقی از مباشد. و بافت منطقه  بندی عملکردیطبقهاقتصادى، هماهنگ با طبیعت منطقه و گنجایش راه و متناسب با 

 های افقی تشکیل شده است.و قوسمستقیم 

 (پیچ)قوس افقى  -5-3-1

ترکیبی از  یا سادهمعموالً کمانی از یک دایره  که شودبرای ارتباط دو خط مستقیم متوالی در پالن از پیچ یا قوس افقی استفاده می

ایمنى و راحتى حرکت  تأمینگیرد. براى ، تحت تأثیر نیروى گریز از مرکز قرار مىقوس افقیخودرو در حال عبور از  هر .است آنها

 (بربلندى) یابد. با استفاده از شیب عرضى یکسره تغییر و شعاع قوس افقی بهتر است شیب عرضى راه با توجه به سرعت طرح ،خودرو

 ،نیروى گریز از مرکز و مؤلفه وزن خودرو در امتداد بربلندى ،رویه بین نیروى اصطکاک جانبى چرخ وتوان مىراه، عرضی در مقطع 

 تعادل ایجاد کرد.

و برای  ایبر مبنای مدل جرم نقطه قوس افقی و ضریب اصطکاک جانبی )تقاضا( و بربلندی بر اساس سرعت عبوری ارتباط شعاع

 آید:( به دست می7-5از رابطه ) مکانیسم سرخوردگی )نه واژگونی(

(5-7) 
R =

V2

127(0.01e + f)
 

بربلندى و حداکثر ضریب اصطکاک جانبى نرخ ، حداکثر قوس افقیراه، رابطه بین سرعت طرح، حداقل شعاع  قوس افقیدر طرح  

های بزرگتر از شعاع امکان باید از شعاعتا حد های افقی در طرح قوس است. (8-5)رابطه  شرحبین الستیک چرخ و سطح راه، به 

 حداقل استفاده نمود.

(5-8) 
Rmin =

V2

127(0.01emax + fmax)
 

  :هادر آن که

minR  (متر)قوس افقی = حداقل شعاع، 

V  (کیلومتر درساعت)= سرعت طرح، 

maxe درصد( ی= حداکثر بربلند)، 



 شهریهای برونطرح هندسی راهنامه آئین                                   31/03/1400                                                             68

e درصد( ی= بربلند)، 

f و= ضریب اصطکاک جانبى ، 

maxf حداکثر ضریب اصطکاک جانبى =. 

 بستگى دارد. قدار ضریب اصطکاک جانبى به عوامل زیرم

 ؛هاى خودرووضعیت الستیک چرخ -

 ؛و عمر آن یهنوع رو -

 ؛ وبودن سطح راه زدهخشک یا تر یا یخ -

 .سرعت خودرو -

حداکثر ضریب اصطکاک جانبى و حداکثر براى مقادیر مختلف سرعت طرح،  قوس افقیمقادیر حداقل شعاع  ،(6-5)در جدول 

 زیر است:مقدار حداکثر بربلندی تابع چهار فاکتور  است. بربلندى داده شده

 ، (میزان بارش، برف و یخبندان) آب و هوائیشرایط  -الف

 ،)هموار، تپه ماهور و کوهستانی( نوع عوارض زمین -ب

 شهری و شهری(، ومنطقه راه )بروننوع  -ج

 تحت تأثیر قرار دهد.ندی باال را تواند نرخهای بربلکندرو که میبسیار تعداد وسایل نقلیه  -د

 ن در نظر گرفته شده است.برای آ %12، و %10، %8، %6مقدار  در اینجا چهار

 دیدى در انتخاب شعاع بزرگتر وجودهاى شحداقل خوددارى شود، مگر آن که محدودیت قوس افقیکارگیرى شعاع هاست از ب بهتر

 .شوندمی قوس افقی در ضرورت تعریض بیشتر راه وتر، موجب ازدیاد طول راه هاى کوچکشعاع اشته باشد. انتخابد
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 حداقل شعاع قوس افقی -6-5جدول 

 حداقل شعاع )متر( )مقادير گرد شده( maxfحداکثر ضريب اصطکاک maxeحداکثر بربلندی سرعت طرح )کیلومتر در ساعت(
15 
20 
30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 
120 
130 

% 6 

40/0 
35/0 
28/0 
23/0 

  19/0 
17/0 
15/0 
14/0 
13/0 
12/0 
11. / 

  09/0 
08/0 

4 
8 
21 
43 
79 
123 
184 
252 
336 
437 
560 
756 
951 

15 
20 
30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 
120 
130 

% 8 

40/0 
35/0 
28/0 
23/0 

  19/0 
17/0 
15/0 
14/0 
13/0 
12/0 
11. / 

  09/0 
08/0 

4 
7 
20 
41 
73 
113 
168 
229 
304 
394 
501 
667 
832 

15 
20 
30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 
120 
130 

% 10 

40/0 
35/0 
28/0 
23/0 

  19/0 
17/0 
15/0 
14/0 
13/0 
12/0 
11. / 

  09/0 
08/0 

4 
7 
19 
38 
68 
105 
154 
210 
277 
358 
454 
597 
739 

15 
20 
30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 
120 
130 

% 12 

40/0 
35/0 
28/0 
23/0 

  19/0 
17/0 
15/0 
14/0 
13/0 
12/0 
11. / 

  09/0 
08/0 

3 
7 
18 
36 
64 
98 
143 
194 
255 
328 
414 
540 
665 
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ه علت که ب ر صورتیدعاع حداقل داشته باشد. ش برای مسیر باید یک سرعت طرح و در نتیجه یک مقدارقطعه از توجه شود که یک 

استفاده از کاهش د، شوحداقل طرح  شعاع با شعاع کمتر از قوس افقی، الزم باشد که محدوده کننده طرحخاص، اجباری و  شرایط

ر ساعت باشد. از قرار دکیلومتر  10متوالی نباید بیشتر از  قوس افقیتغییرات سرعت بین دو و در هر حالت گردد سرعت پیشنهاد نمی

 با سرعت باال ها و یا هر محلی که ورود خودروهای مستقیم طوالنی، سرازیریبا شعاع کوچک در انتهای مسیرها قوس افقیدادن 

 .شوداجتناب  بایدرود، انتظار می

 طرحبربلندى  -5-3-2

روی اصطکاک همراه با نی که شوداستفاده میدر قوسهای افقی معموالً برای اینکه بتوان نیروی گریز از مرکز را کنترل نمود از بربلندی 

 گویند.به طور مصطلح آن را دور می کند و، آن را خنثی میجانبی

 جداول بربلندی طرح-5-3-2-1

-5)تا  (7-5)هاى گرفتن حداکثر بربلندى مجاز در جدول نظر هاى مختلف با درمقادیر مختلف بربلندى براى سرعت طرح و شعاع

 منعکس شده است. (10

در ردیف اول نمایانگر شیب عرضی در مسیر مستقیم است که می توان بربلندی اعمال ننمود.  NCعالمت  10-5تا  7-5در جداول 

بربلندی که به  %2یعنی شیب عرضی حداقل  RCعالمت دهد نیازی به تغییر مقطع معمولی در قوس نیست. نشان می عالمتاین 

دهد که شیب مخالف نشان می عالمتاین  دارد.اندازه شیب عرضی مسیر مستقیم است و مقدار شیب عرضی منفی در آن وجود ن

 های سطحی ضروری است.شود که برای هدایت آبای ساخته میحذف و مقطع عرضی با شیب عرضی یکسره
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 (درصد 6حداکثر بربلندی برای نرخهای بربلندی طرح و سرعت طراحی ) حداقل شعاع قوس افقی -7-5جدول 

e (%) 

 (kphسرعت طرح )

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

 شعاع قوس افقی )متر(

NC 194 421 738 1050 1440 1910 2360 2880 3510 4060 4770 5240 

RC 138 299 525 750 1030 1380 1710 2090 2560 2970 3510 3880 

 3500 3160 2670 2300 1880 1530 1230 919 668 465 265 122 2ر2

 3190 2870 2420 2080 1700 1380 1110 825 599 415 236 109 2ر4

 2930 2630 2210 1890 1540 1260 1000 746 540 372 212 97 2ر6

 2700 2420 2020 1730 1410 1150 910 676 488 334 190 87 2ر8

 2510 2240 1870 1590 1290 1050 831 615 443 300 170 78 3ر0

 2330 2080 1730 1470 1190 959 761 561 402 269 152 70 3ر2

 2180 1940 1600 1360 1100 882 697 511 364 239 133 61 3ر4

 2050 1810 1490 1260 1020 813 640 465 329 206 113 51 3ر6

 1930 1700 1390 1170 939 749 586 422 294 177 96 42 3ر8

 1820 1590 1300 1090 870 690 535 380 261 155 82 36 4ر0

 1720 1500 1220 1010 806 635 488 343 234 136 72 31 4ر2

 1630 1410 1140 938 746 584 446 311 210 121 63 27 4ر4

 1540 1330 1070 873 692 538 408 283 190 108 56 24 4ر6

 1470 1260 997 812 641 496 374 258 172 97 50 21 4ر8

 1400 1190 933 755 594 457 343 235 156 88 45 19 5ر0

 1330 1120 871 701 549 421 315 214 142 79 40 17 5ر2

 1260 1060 810 648 506 386 287 195 128 71 36 15 5ر4

 1190 980 747 594 463 351 260 176 115 63 32 13 5ر6

 1110 900 679 537 416 315 232 156 102 56 28 11 5ر8

 951 756 560 437 336 252 184 123 79 43 21 8 6ر0
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 (درصد 8حداکثر بربلندی برای نرخهای بربلندی طرح و سرعت طراحی ) حداقل شعاع قوس افقی -8-5جدول 

e (%) 

 (kphسرعت طرح )

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

 شعاع قوس افقی )متر(

NC 184 443 784 1090 1490 1970 2440 2970 3630 4180 4900 5360 

RC 133 322 571 791 1090 1450 1790 2190 2680 3090 3640 4000 

 3620 3290 2790 2420 1980 1620 1300 976 711 512 288 119 2ر2

 3310 3010 2550 2200 1800 1470 1190 885 644 463 261 107 2ر4

 3050 2760 2340 2020 1680 1350 1080 808 587 421 237 97 2ر6

 2830 2550 2160 1860 1520 1240 992 742 539 385 216 88 2ر8

 2630 2370 2000 1730 1410 1150 916 684 496 354 199 81 3ر0

 2460 2220 1870 1610 1310 1060 849 633 458 326 183 74 3ر2

 2310 2080 1740 1500 1220 988 790 588 425 302 169 68 3ر4

 2180 1950 1640 1410 1140 924 738 548 395 279 156 62 3ر6

 2060 1840 1540 1320 1070 866 690 512 368 259 144 57 3ر8

 1950 1740 1450 1240 1010 813 648 479 344 241 134 52 4ر0

 1850 1650 1380 1180 948 766 608 449 321 224 124 48 4ر2

 1760 1570 1300 1110 895 722 573 421 301 208 115 43 4ر4

 1680 1490 1240 1050 847 682 540 395 281 192 106 38 4ر6

 1610 1420 1180 996 803 645 509 371 263 178 96 33 4ر8

 1540 1360 1120 947 762 611 480 349 246 163 87 30 5ر0

 1480 1300 1070 901 724 579 454 328 229 148 78 27 5ر2

 1420 1250 1020 859 689 549 429 307 213 136 71 24 5ر4

 1360 1200 975 819 656 521 405 288 198 125 65 22 5ر6

 1310 1150 933 781 625 494 382 270 185 115 59 20 5ر8

 1260 1100 894 746 595 469 360 253 172 106 55 19 6ر0

 1220 1060 875 713 567 445 340 238 161 98 50 17 6ر2

 1180 1020 823 681 540 422 322 224 151 91 46 16 6ر4

 1140 982 789 651 514 400 304 210 141 85 43 15 6ر6

 1100 948 757 620 489 379 287 198 132 79 40 14 6ر8

 1070 914 724 591 464 358 270 185 123 73 37 13 7ر0

 1040 879 691 561 440 338 254 174 115 68 34 12 7ر2

 998 842 657 531 415 318 237 162 107 62 31 11 7ر4

 962 803 621 499 389 296 221 150 99 57 29 10 7ر6

 919 757 579 462 359 273 202 137 90 52 26 9 7ر8

 832 667 501 394 304 229 168 113 73 41 20 7 8ر0
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 (درصد 10حداکثر بربلندی برای نرخهای بربلندی طرح و سرعت طراحی ) حداقل شعاع قوس افقی -9-5جدول 

e (%) 

 (kphسرعت طرح )

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

 شعاع قوس افقی )متر(

NC 197 454 790 1110 1520 2000 2480 3010 3690 4250 4960 5410 

RC 145 333 580 815 1120 1480 1840 2230 2740 3160 3700 4050 

 3680 3360 2860 2480 2020 1660 1340 1020 735 522 300 130 2ر2

 3370 3070 2620 2260 1840 1520 1220 920 669 474 272 118 2ر4

 3110 2830 2410 2080 1700 1390 1120 844 612 434 249 108 2ر6

 2880 2620 2230 1920 1570 1290 1030 778 564 399 229 99 2ر8

 2690 2440 2070 1790 1460 1190 952 720 522 368 211 91 3ر0

 2520 2280 1940 1670 1360 1110 887 670 485 342 196 85 3ر2

 2370 2140 1820 1560 1270 1040 829 626 453 318 182 79 3ر4

 2230 2020 1710 1470 1200 974 777 586 424 297 170 73 3ر6

 2120 1910 1610 1390 1130 917 731 551 398 278 159 68 3ر8

 2010 1810 1530 1310 1060 866 690 519 374 261 149 64 4ر0

 1910 1720 1450 1240 1010 820 652 490 353 245 140 60 4ر2

 1820 1640 1380 1180 953 777 617 464 333 231 132 56 4ر4

 1740 1560 1310 1120 907 738 586 439 315 218 124 53 4ر6

 1670 1490 1250 1070 864 703 557 417 299 206 117 50 4ر8

 1600 1430 1200 1020 824 670 530 396 283 194 111 47 5ر0

 1540 1370 1150 975 788 640 505 377 269 184 104 44 5ر2

 1480 1320 1100 934 754 611 482 359 256 174 98 41 5ر4

 1420 1270 1060 896 723 585 461 343 243 164 93 39 5ر6

 1370 1220 1020 860 693 561 441 327 232 155 88 36 5ر8

 1330 1180 976 827 666 538 422 312 221 146 82 33 6ر0

 1280 1140 941 795 640 516 404 298 210 138 77 31 6ر2

 1240 1100 907 766 616 496 387 285 200 130 72 28 6ر4

 1200 1060 876 738 593 476 372 273 191 121 67 26 6ر6

 1170 1030 846 712 571 458 357 261 181 114 62 24 6ر8

 1130 993 819 688 551 441 342 249 172 107 58 22 7ر0

 1100 963 792 664 532 425 329 238 164 101 55 21 7ر2

 1070 934 767 642 513 409 315 228 156 95 51 20 7ر4

 1040 907 743 621 496 394 303 218 148 90 48 18 7ر6

 1010 882 721 601 479 380 291 208 141 85 45 17 7ر8

 981 857 699 582 463 366 279 199 135 80 43 16 8ر0

 956 834 679 564 448 353 268 190 128 76 40 15 8ر2

 932 812 660 546 432 339 257 182 122 72 38 14 8ر4
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 (درصد 10حداکثر بربلندی برای نرخهای بربلندی طرح و سرعت طراحی ) حداقل شعاع قوس افقی -9-5جدول ادامه 

e (%) 

 (kphسرعت طرح )

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

 شعاع قوس افقی )متر(

 910 790 641 528 417 326 246 174 116 68 36 14 8ر6

 888 770 621 509 402 313 236 166 110 64 34 13 8ر8

 867 751 602 491 386 300 225 158 105 61 32 12 9ر0

 847 731 582 472 371 287 215 150 99 57 30 11 9ر2

 828 709 560 453 354 274 204 142 94 54 28 11 9ر4

 809 685 537 432 337 259 192 133 88 50 26 10 9ر6

 786 656 509 407 316 242 179 124 81 46 24 9 9ر8

 739 597 454 358 277 210 154 105 68 38 19 7 10ر0
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 (درصد 12حداکثر بربلندی برای نرخهای بربلندی طرح و سرعت طراحی ) حداقل شعاع قوس افقی -10-5جدول 

e (%) 

 (kphسرعت طرح )

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

 شعاع قوس افقی )متر(

NC 210 459 804 1130 1540 2030 2510 3040 3720 4280 4990 5440 

RC 155 338 594 835 1150 1510 1870 2270 2770 3190 3740 4080 

 3710 3390 2900 2510 2050 1690 1360 1040 755 536 306 139 2ر2

 3400 3110 2650 2300 1880 1550 1250 942 688 488 278 127 2ر4

 3140 2860 2440 2110 1730 1420 1140 865 631 448 255 116 2ر6

 2910 2660 2260 1960 1600 1320 1060 799 583 413 235 107 2ر8

 2720 2480 2110 1820 1490 1220 980 742 541 382 218 99 3ر0

 2550 2320 1970 1700 1390 1140 914 692 504 356 202 92 3ر2

 2400 2180 1850 1600 1300 1070 856 648 472 332 189 86 3ر4

 2270 2060 1750 1510 1230 1010 805 609 443 312 177 81 3ر6

 2150 1950 1650 1420 1160 947 759 573 417 293 166 76 3ر8

 2040 1850 1560 1350 1100 896 718 542 393 276 157 71 4ر0

 1940 1760 1490 1280 1040 850 680 513 372 261 148 67 4ر2

 1850 1680 1420 1220 988 808 646 487 353 247 140 64 4ر4

 1770 1600 1350 1160 941 770 615 436 335 234 132 60 4ر6

 1700 1530 1290 1110 899 734 586 441 319 222 126 57 4ر8

 1630 1470 1240 1060 860 702 560 421 304 211 119 54 5ر0

 1570 1410 1190 1020 824 672 535 402 290 201 114 52 5ر2

 1510 1360 1140 973 790 644 513 384 277 192 108 49 5ر4

 1460 1310 1100 936 759 618 492 368 265 183 103 47 5ر6

 1410 1260 1060 900 730 594 472 353 254 175 98 45 5ر8

 1360 1220 1020 867 703 572 454 339 244 167 94 43 6ر0

 1310 1180 981 837 678 551 436 326 234 159 90 41 6ر2

 1270 1140 948 808 654 531 420 313 225 153 86 39 6ر4

 1230 1100 917 781 632 512 405 302 216 146 82 37 6ر6

 1200 1070 888 755 611 494 391 290 208 140 78 35 6ر8

 1160 1040 860 731 591 478 377 280 200 134 75 34 7ر0

 1130 1010 834 708 572 462 364 270 192 128 71 32 7ر2

 1100 974 810 686 554 447 352 260 185 122 68 30 7ر4

 1070 947 786 666 537 433 340 251 178 117 65 29 7ر6

 1040 921 764 646 521 420 329 243 172 112 61 27 7ر8

 1020 897 743 628 506 407 319 235 165 107 58 26 8ر0

 989 874 723 610 491 395 309 227 159 102 55 24 8ر2

 965 852 704 593 477 383 299 219 154 97 52 23 8ر4
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 (درصد 12حداکثر بربلندی برای نرخهای بربلندی طرح و سرعت طراحی ) حداقل شعاع قوس افقی -10-5جدول ادامه 

e (%) 

 (kphسرعت طرح )

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

 شعاع قوس افقی )متر(

 942 831 686 577 464 372 290 212 148 93 50 22 8ر6

 921 811 668 562 451 361 281 205 142 88 47 20 8ر8

 900 792 652 547 439 351 273 198 137 85 45 19 9ر0

 880 774 636 533 428 341 264 191 132 81 43 18 9ر2

 861 756 621 520 416 332 256 185 127 77 41 18 9ر4

 843 739 606 507 406 323 249 179 123 74 39 17 9ر6

 826 723 592 494 395 314 241 173 118 71 37 16 9ر8

 809 708 579 482 385 305 234 167 114 68 36 15 10ر0

 793 693 566 471 375 296 226 161 110 65 34 14 10ر2

 778 679 553 459 365 288 219 155 105 62 33 14 10ر4

 763 665 541 448 355 279 212 150 101 59 31 13 10ر6

 749 652 529 436 345 270 204 144 97 57 30 12 10ر8

 735 639 516 423 335 261 197 139 93 54 28 12 11ر0

 722 626 503 411 326 252 189 133 89 51 27 11 11ر2

 709 603 488 397 312 242 182 127 85 49 25 11 11ر4

 697 598 472 382 300 232 173 120 80 46 24 10 11ر6

 685 579 453 364 285 219 163 113 75 43 22 9 11ر8

 665 540 414 328 255 194 143 98 64 36 18 7 12ر0
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 با توجه به سرعت طرح محدوديت نرخ بربلندی -5-3-2-2

در هر صورت برای کاهش دهد. جائی جانبی رخ میشود، در نرخهای بربلندی زیاد، جابهانت وارد قوس میژزمانی که خودرو از تان

( 11-5های کمتر باید به مقادیر جدول )بربلندی انتخابی در سرعت طرح نرخهای کم، جایی جانبی وسایل نقلیه در سرعتهجاب

 محدود شود. در غیر این صورت اضافه عرض الزم برای کاهش امکان تجاوز وسیله نقلیه به خط مجاور، در نظر گرفته شود. 

 های کممقدار بربلندی در سرعت -11-5جدول 

بربلندی )درصد( نرخ سرعت طرح )کیلومتر در ساعت(  

20 8 

30 8 

40 10 

50 11 

60 11 

70 12 

 طول تأمین بربلندى  -5-3-2-3

 ،الزم در شیب عرضى راه اتدر مسیر، تغییر های آنیواکنشاز نظر تأمین ایمنى خودرو و همچنین حفظ زیبایى مسیر و اجتناب از 

طول تأمین بربلندى نامیده  که انجام شود قوس های افقیاست به صورت تدریجى و مالیم و در طولى از راه، قبل و بعد از  بهتر

 .شودمى

 وع دو قسمت تشکیل شده است:                                            م( از  مجLمین بربلندی )أطول ت

)و بالعکس( طرح شده صفر به شیب بربلندی  مقدارست که شیب عرضی از طولی ا  (:rLطول شیب بربلندی )حداقل  -الف

و بخشی از آن در قوس  دایره ای بخشی از طول شیب بربلندی در قبل از قوس افقیبرای قوسهای دایره ای ساده، رسد. معموالً می

 شود.اعمال میدایره ای افقی 

رو )اختالف قابل قبول شیب طولی میان محور چرخش و لبه سوارهطول شیب بربلندی، بر اساس حداکثر شیب طولی نسبی لبه  

 شود. ( تعیین می9-5رو( بر اساس رابطه )سواره

(5-9) 
Lr=

(wn1)ed
∆

(bw) 

 که در آن: 

rL )حداقل طول شیب بربلندی )متر :، 

Δ  ((12-5) )جدول [رولبه سواره]شیب طولی نسبی تغییر : حداکثر، 
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1:n یافته دورانهای تعداد خط، 

W)عرض هر خط عبور )متر :، 

de  :وبربلندی طرح )درصد( نرخ ، 

wb((.13-5های چرخش یافته )مطابق جدول ): ضریب اصالحی تعداد خط 

شود. در این حالت تعداد که چرخش حول خط میانی انجام می نموداستفاده توان به راحتی میهای جدانشده ( برای راه6-5رابطه )

باشد. در صورتی که چرخش حول خط مبنای دیگری ها در مقطع عرضی می( برابر با نصف تعداد خط1nیافته )های چرخش خط

ده های جداشدر جاده ( برابر با عرضی خواهد بود که در یک صفحه به اندازه شیب بربلندی طرح چرخش یافته است.1Wnانجام شود )

 گردد.لحاظ می طول بربلندی برای هر کف راه به طور مجزا محاسبه و

 های مختلفشیب طولی نسبی برای سرعتتغییر حداکثر  -12-5جدول 

 شیب نسبی )درصد( تغییر حداکثر سرعت طرح )کیلومتر در ساعت(

20 80/0 

30 75/0 

40 70/0 

50 65/0 

60 60/0 

70 55/0 

80 50/0 

90 47/0 

100 44/0 

110 41/0 

120 38/0 

130 35/0 
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 های چرخش يافتهتعديل تعداد خطضريب  -13-5جدول 

  تعداد خطهای دوران يافته(n1) * (wbضريب اصالحی )

00/1 1 

83/0 5/1 

75/0 2 

70/0 5/2 

67/0 3 

64/0 5/3 

*bw=[1+0/5(n1-1)]/n1   

 

 مطابق جدول جدانشده،های دو خطه و چهار خطه ( و مطالب بیان شده، طول شیب بربلندی برای راه6-5بر اساس رابطه )

r(، است. در این جدول 5-14) 
1L های دو خطه با چرخش حول محور میانی و طول شیب بربلندی برای راهr

2L طول شیب بربلندی ،

باشد. برای متر می 60/3باشد. مقادیر این جدول برای هر خط به عرض های چهار خطه با چرخش حول محور میانی میبرای راه

 یابند. ها، این مقادیر به ترتیب کاهش یا افزایش میا بیشتر به نسبت عرضعرض خط کمتر ی
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 های دو خطه و چهار خطه جدانشدهطول شیب بربلندی برای راه -14-5جدول 

70 60 50 40 30 20 
 سرعت طرح 

 )کیلومتر در ساعت(

 های دورانتعداد خط 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

r
2L r

1L r
2L r

1L r
2L r

1L r
2L r

1L r
2L r

1L r
2L r

1L درصد( بربلندی( 

 1ر5 7 10 7 11 8 12 8 13 9 14 10 15
 2ر0 9 14 10 14 10 15 11 17 12 18 13 20
 2ر2 10 15 11 16 11 17 12 18 13 20 14 22
 2ر4 11 16 12 17 12 19 13 20 14 22 16 24
 2ر6 12 18 12 19 13 20 14 22 16 23 17 25
 2ر8 13 19 13 20 14 22 16 23 17 25 18 27
 3ر0 14 20 14 22 15 23 17 25 18 27 20 29
 3ر2 14 22 15 23 16 25 18 27 19 29 21 31
 3ر4 15 23 16 24 17 26 19 28 20 31 22 33
 3ر6 16 24 17 26 19 28 20 30 22 32 24 35
 3ر8 17 26 18 27 20 29 21 32 23 34 25 37
 4ر0 18 27 19 29 21 31 22 33 24 36 26 39
 4ر2 19 28 20 30 22 32 23 35 25 38 27 41
 4ر4 20 30 21 32 23 34 24 37 26 40 29 43
 4ر6 21 31 22 33 24 35 25 38 28 41 30 45
 4ر8 22 32 23 35 25 37 27 40 29 43 31 47
 5ر0 23 34 24 36 26 39 28 42 30 45 33 49
 5ر2 23 35 25 37 27 40 29 43 31 47 34 51
 5ر4 24 36 26 39 28 42 30 45 32 49 35 53
 5ر6 25 38 27 40 29 43 31 47 34 50 37 55
 5ر8 26 39 28 42 30 45 32 48 35 52 38 57
 6ر0 27 41 29 43 31 48 33 50 36 54 39 59
 6ر2 28 42 30 45 32 48 34 52 37 56 41 61
 6ر4 29 43 31 46 33 49 35 53 38 58 42 63
 6ر6 30 45 32 48 34 51 37 55 40 59 43 65
 6ر8 31 46 33 49 35 52 38 56 41 61 45 67
 7ر0 31 47 34 50 36 54 39 58 42 63 46 69
 7ر2 32 49 35 52 37 56 40 60 43 65 47 71
 7ر4 33 50 36 53 38 57 41 61 44 67 48 73
 7ر6 34 61 36 55 39 59 42 63 46 68 50 75
 7ر8 35 53 37 56 40 60 43 65 47 70 51 77
 8ر0 36 54 38 58 41 62 44 66 48 72 52 79
 8ر2 37 55 39 59 42 63 45 68 49 74 54 81
 8ر4 38 57 40 60 43 65 47 70 50 76 55 82
 8ر6 39 58 41 62 44 66 48 71 52 77 56 84
 8ر8 40 59 42 63 45 68 49 73 53 79 58 86
 9ر0 40 61 43 65 46 69 50 75 54 81 59 89
 9ر2 41 62 44 66 47 71 51 76 55 83 60 90
 9ر4 42 63 45 68 48 73 52 78 56 85 62 92
 9ر6 43 65 48 69 49 74 53 80 58 86 63 94
 9ر8 44 66 47 71 50 76 54 81 59 88 64 96
 10ر0 45 68 40 72 51 77 55 83 60 90 65 98
 10ر2 46 89 49 73 52 79 56 85 61 92 67 100
 10ر4 47 70 50 75 53 80 58 86 62 94 68 102
 10ر6 48 72 51 76 55 82 59 88 64 95 69 104
 10ر8 49 73 52 78 56 83 60 90 65 97 71 106
 11ر0 50 74 53 79 57 85 61 91 66 99 72 108
 11ر2 50 76 54 81 58 86 62 93 67 101 73 110
 11ر4 51 77 55 82 59 88 63 95 69 103 75 112
 11ر6 52 78 56 84 60 89 64 96 70 104 76 114
 11ر8 53 80 57 85 61 91 65 99 71 106 77 116
 12ر0 54 81 58 88 62 93 66 100 72 109 79 118
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 های دو خطه و چهار خطه جدانشدهطول شیب بربلندی برای راه -14-5ادامه جدول 

130 120 110 100 90 80 
 سرعت طرح

 )کیلومتر در ساعت( 

 های دورانتعداد خط 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

r
2L r

1L r
2L r

1L r
2L r

1L r
2L r

1L r
2L r

1L r
2L r

1L درصد( بربلندی( 

 1ر5 11 16 12 17 12 18 13 20 14 21 15 23
 2ر0 14 22 16 23 16 25 18 25 19 28 21 31
 2ر2 16 24 17 25 18 27 19 29 21 31 23 34
 2ر4 17 26 18 26 20 29 21 32 23 34 25 37
 2ر6 19 28 20 30 21 32 23 34 25 37 27 40
 2ر8 20 30 21 32 23 34 25 37 27 40 29 43
 3ر0 22 32 23 34 25 37 26 40 28 43 31 48
 3ر2 23 35 25 37 26 39 28 42 30 45 33 49
 3ر4 24 37 26 39 28 42 30 45 32 48 36 52
 3ر6 26 39 28 41 29 44 32 47 34 51 37 56
 3ر8 27 41 29 44 31 47 33 50 36 54 39 59
 4ر0 29 43 31 46 33 49 35 53 38 57 41 62
 4ر2 30 45 32 48 34 52 37 55 40 60 43 66
 4ر4 32 48 34 61 36 54 39 58 42 63 45 68
 4ر6 33 50 35 53 38 66 40 61 44 65 47 71
 4ر8 35 52 37 66 39 59 42 63 45 68 49 74
 5ر0 36 54 38 57 41 61 44 66 47 71 51 77
 5ر2 37 56 40 60 43 64 46 68 49 74 53 80
 5ر4 39 58 41 62 44 65 47 71 51 77 56 83
 5ر6 40 60 43 64 46 69 49 74 53 80 58 85
 5ر8 42 63 44 67 47 71 51 78 55 82 60 89
 6ر0 43 65 45 69 49 74 53 79 57 85 62 93
 6ر2 45 67 47 71 51 76 54 82 59 89 64 98
 6ر4 46 69 49 74 52 79 56 84 61 91 66 99
 6ر6 48 71 51 76 54 81 58 87 63 94 68 102
 6ر8 49 73 52 78 56 83 60 90 64 97 70 105
 7ر0 50 76 54 80 57 86 61 92 66 99 72 108
 7ر2 52 78 55 83 59 88 63 95 68 102 74 111
 7ر4 53 80 57 85 61 91 65 97 70 105 76 114
 7ر6 55 82 58 87 62 93 67 100 72 108 78 117
 7ر8 56 84 60 90 64 96 68 103 74 111 80 120
 8ر0 58 86 61 92 65 98 70 105 76 114 82 123
 8ر2 59 89 63 94 67 101 72 106 78 117 84 127
 8ر4 60 91 64 97 69 103 74 111 80 119 88 130
 8ر6 62 93 66 99 70 106 76 113 81 122 89 133
 8ر8 63 95 67 101 72 108 77 116 83 125 91 136
 9ر0 65 97 69 103 74 110 79 119 85 129 93 139
 9ر2 66 99 70 106 75 113 81 121 87 131 95 142
 9ر4 68 102 72 108 77 116 83 124 89 134 97 145
 9ر6 69 104 74 110 79 118 84 128 91 136 99 148
 9ر8 71 106 75 113 80 120 86 129 93 139 101 161
 10ر0 72 108 77 116 82 123 88 132 95 142 103 154
 10ر2 73 110 78 117 83 125 90 134 97 145 106 157
 10ر4 75 112 80 119 85 128 91 137 99 148 107 160
 10ر6 76 114 81 122 87 130 93 140 100 151 109 164
 10ر8 78 117 83 124 88 133 95 142 102 153 111 167
 11ر0 79 119 84 126 90 135 97 145 104 158 113 170
 11ر2 81 121 85 129 92 137 98 148 106 159 115 173
 11ر4 82 123 87 131 93 140 100 150 108 162 117 176
 11ر6 84 125 88 133 95 142 102 153 110 165 119 179
 11ر8 85 127 90 136 97 145 104 155 112 168 121 182
 12ر0 88 130 92 138 99 147 105 158 114 171 123 185
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حذف شده و به شیب طرح طولی است که شیب عرضی مخالف شیب بربلندی  (:tLطول حذف شیب مخالف )حداقل  -ب

اعمال  مستقیم بخش تانژانتو در  یا اتصال تدریجی ساده ایدایره قوس افقی مخالف قبل از رسد. طول حذف شیبصفر میعرضی 

 آید.دست میه( ب10-5شود. طول حذف شیب مخالف، از رابطه )می

 (5-10) Lt =
eNC

ed
Lr 

 که در آن:

t Lمتر( : حداقل طول حذف شیب مخالف(، 

rL )حداقل طول شیب بربلندی )متر :، 

de  :و ،)درصد( بربلندی طرح نرخ 

Nce  :درصد(. در مسیر تانژانت شیب عرضی راه نرخ( 

)طول منحنی  sLاز  ،rLجای ه (، ب10-5کار رود، در رابطه )ه چنانچه جهت اعمال طول شیب بربلندی، منحنی اتصال تدریجی ب

 شود.( استفاده میحلزونی اتصال تدریجی

 محل اعمال بربلندی -5-3-2-4

ورتی که در صاستفاده شود.  حلزونیشود که در کلیه قوسهای افقی جهت اعمال بربلندی از قوس اتصال تدریجی اکیداً توصیه می

اتصال بخش مستقیم مسیر به قوس افقی، از قوس اتصال تدریجی استفاده شود، تغییر شیب عرضی از شیب صفر به شیب  برای

داقل طول قوس اتصال تدریجی، برابر با طول شیب بربلندی خواهد بربلندی در طول قوس اتصال تدریجی اعمال شود. بنابراین ح

بربلندی در مسیر مستقیم و باقی آن در قوس افقی اجرا گردد. در ای ساده به کار رود باید درصدی از در صورتی که قوس دایرهبود. 

اکثر نرخ بربلندی و حداقل شعاع این قوسهای افقی با  مقادیر نزدیک به حدشود. برای  لحاظ( 15-5) جدولاین خصوص الزم است 

 اقناع می شود. 90تا  70درصدهای  رابطه برای

 ای سادهمحل طول شیب بربلندی جهت کاهش حرکت جانبی خودروها در قوس دايره  -15-5جدول 

 طرحسرعت 

 )کیلومتر در ساعت(

 تعییین سهم طول شیب بربلندی قبل از قوس افقی

 تعداد خطوط دوران کننده

 3ر5-3ر0 2ر5-2ر0 1ر5 1ر0

 0ر90 0ر90 0ر85 0ر80 70تا  20

  0ر85 0ر80 0ر75 0ر70 130تا  80
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 قوس اتصال تدريجى -5-3-3

 بهتر ،ح راهکافى در طر و راحتی ایمنى تأمینبه منظور این قوسهای که به نامهای قوسهای پیوندی، کلوتوئید یا حلزونی هم مشهورند 

وچکتر از اى با شعاع کدایره قوس افقییک به  تانژانتبا اختالف شعاع نسبتاً زیاد و یا اتصال یک  افقیقوس است براى اتصال دو 

ر تمام دشود که البته توصیه می استفاده شود. (کلوتوئید یا مشابه آن)، از قوس اتصال تدریجى (16-5)مقادیر داده شده در جدول 

 استفاده شود. حلزونیقوس اتصال تدریجی  از امتداد افقی برای تغییرات انحنأدر طرحها 

 اتصال تدريجی سبرای استفاده از قوقوس افقی  شعاع حداکثر  -16-5جدول 

 شعاع حداکثر )متر( سرعت )کیلومتر در ساعت(

20 24 

30 54 

40 95 

50 148 

60 213 

70 290 

80 379 

90 480 

100 592 

110 716 

120 852 

130 1000 

 ست.های بزرگتر، ناچیز اایمنی استفاده از قوس اتصال تدریجی برای شعاع نکته: مزایای

ریجى قوس اتصال تد .کندبه ندرت ضرورت پیدا مى های افقی با شعاع بزرگیی با قوسهااستفاده از قوس اتصال تدریجى براى راه

 :داراى مزایاى زیر است

ت به یمایش اسدارد و به آسانی قابل پکند که با طبیعت رانندگی سازگاری تدریجی مسیری را ایجاد میقوس اتصال قوس  (الف

 کند.وی گریز از مرکز به تدریج تغییر میرطوری که نی

)طول الزم برای تغییر شیب عرضی  تواند در طول قوس اتصال تدریجىتا مقدار حداکثر آن مى صفراعمال بربلندى از مقدار  (ب

 د.شوانجام ندی( مسیر از شیب صفر به شیب بربل

 د.شوتواند در طول قوس اتصال تدریجى انجام ، مىقوس افقیدر  روسوارهاعمال اضافه عرض  (پ

کل اى شدایره قوس افقی هتمادر نقطه شروع و خظاهری طرح شود که شکستگى به کاربردن قوس اتصال تدریجى سبب مى (ت

 شود و در نتیجه، راه، ظاهرى خوش منظر داشته باشد. رفع
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ان بر اساس حداقل زم قوس اتصال تدریجى مطلوب طول .شودمعموالً براى قوس اتصال تدریجى از منحنى کلوتوئید استفاده مى

 به خط مجاور را در حدجایی جانبی وسیله نقلیه جابهدر نتیجه ثانیه که میزان سرعت جانبی و  2پیمایش قوس اتصال تدریجی برابر 

 د.شومی توصیه( 17-5) جدول طبقمطلوب نگه می دارد، 

 قوس اتصال تدريجىبرای  مطلوبطول  -17-5 جدول

 طول اتصال تدریجی )متر( سرعت )کیلومتر در ساعت(

20 11 

30 17 

40 22 

50 28 

60 33 

70 39 

80 44 

90 50 

100 56 

110 61 

120 67 

130 72 

)بر اساس راحتی راننده و سرنشین  قوس اتصال تدریجى طولحداقل 
𝑉3

𝑅𝐶
، حداکثر نرخ تغییرات شتاب Cکه  s,min L= 0ر2140 

که   24𝑃𝑚𝑖𝑛𝑅=s,max L√) ایقی دایرهجایی جانبی بین مسیر تانژانت و قوس افو جابه( متر بر مکعب ثانیه است 2/1جانبی برابر 

minP هر کدام که بزرگتر  (12-5) و( 11-5) روابطاز  ( متر است 2/0ای برابر تانژانت و قوس افقی دایره جائی جانبی بینحداقل جابه(

 آید:به دست می (است

(5-11)                                       √𝑅 192ر =s,min L 

(5-12)  𝑉3

𝑅
 s,min L=  0ر018 

  در آن: که

s,minL  (متر) اتصال تدریجی= حداقل طول منحنى، 

V  و (،ساعت کیلومتر در)= سرعت طرح 

R  (متر) ایقوس دایره= شعاع. 
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در مورد مسیرهای گردشی در تقاطعهای همسطح و تبادلها حداقل طول قوس اتصال تدریجی را می توان برای ضابطه اخیر از جدول 

 به دست آورد: 5-18

 حداقل طول قوس کلوتوئید برای مسیرهای گردشی -18-5جدول 

 (mطول حداقل طراحی ) (mطول محاسباتی ) (3m/sمفروض ) C (mحداقل شعاع ) (km/hسرعت طرح )

30 25 2/1 19 20 

40 50 1/1 25 25 

50 80 0/1 33 35 

60 125 9/0 41 45 

70 160 8/0 57 60 

-حداکثر جابه maxPکه  24𝑃𝑚𝑎𝑥𝑅=s,max L√بیشتر باشد ) (13-5) رابطهاز  دست آمدهه نباید از طول ب طول قوس اتصال تدریجى

 :(متر است 1ای برابر جائی جانبی بین تانژانت و قوس افقی دایره

 (5-13  )                                                                                                               √𝑅 904ر =s,max L  

 که در آن: 

s,maxL =و(متر)اتصال تدریجی منحنى طول  حداکثر ، 

R (متر) ایدایرهقوس  = شعاع. 

در این حالت کل بربلندی است. ( rL) بربلندىشیب  طولبردن  طول قوس اتصال تدریجى، به کارحداقل تر براى تعیین روش عملى

 دارد.( بربلندی کامل وجود PCباید در طول قوس اتصال تدریجی اعمال شده و در شروع قوس افقی )

 با توجه به شیب نسبی زياد محدوديت نرخ بربلندی-5-3-4

بهتر است  ،با توجه به اینکه استفاده از بربلندی در محل قوس اتصال تدریجی ممکن است سبب افزایش حداکثر شیب نسبی شود

 ( تجاوز نکند:19-5ای انجام گیرد که مقادیر نرخ بربلندی از مقادیر جدول )محاسبات به گونه
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 محدوديت نرخ بربلندی بر اساس شیب نسبی زياد -19-5جدول 

 سرعت طرح )کیلومتر در ساعت(
 تعداد خطوط دوران یافته

1 2 3 

 1ر3 1ر9 3ر7 20

 1ر7 2ر6 5ر2 30

 2ر2 3ر2 6ر5 40

 2ر5 3ر8 7ر5 50

 2ر8 4ر2 8ر3 60

 3ر0 4ر5 8ر9 70

 3ر1 4ر6 9ر3 80

 3ر3 4ر9 9ر8 90

 3ر4 5ر1 10ر2 100

 3ر5 5ر2 10ر4 110

 3ر5 5ر3 10ر6 120

 3ر5 5ر3 10ر6 130

 بربلندى اعمالنحوه  -5-3-5

 :شوداستفاده مىبرای مقاطع تاجدار بربلندى معموالً از سه روش زیر  اعمالبراى 

 ؛عرضى حول محور طولى راه مقطعان دور -الف 

 ؛ وعرضى حول لبه داخلى مقطعدوران  -ب 

 .عرضى حول لبه خارجى مقطعدوران  - ج

هاى روسازى، از مکان در لبه نشان داده شده است. روش اول، به دلیل کمترین مقدار تغییر (2-5) شده در شکل موردهاى یاد

 طرفه بدون میانه یا با میانه کم عرض است. هاى دوها براى راهترین روشمتداول

ى متناسب بودن قرارگیر و هاى بحرانىطحى، زیبایى، اجتناب از شیبهاى سحوه تخلیه آبناست به  در انتخاب نوع روش بهتر

 هاى سطحى دردر موردهایى که محل لبه داخلى روسازى براى کانال تخلیه آب روسازى نسبت به زمین طبیعى اطراف توجه شود.

شدن  براى جلوگیرى از نمودارد. شواستفاده مىاز روش سوم  ،گرفته شده، روش دوم و در مواردى که تأکید بر ظاهر راه است نظر

طول حداقل کردن استفاده شود.  ، براى گرد(3-5مطابق شکل ) کوتاه قوس قائماست از یک  هاى تغییر شیب بهترشکستگى محل

 بود. خواهد سرعت طرح )کیلومتر در ساعت( 0ر2برابر )بر حسب متر(  قوس قائماین 

( انجام می گیرد. در رابطها 3-5عرضی حول لبه خارجی یا داخلی به شرح شکل )در مقاطع با شیب عرضی یکطرفه، دوران مقطع 

 توان از این حالت استفاده نمود.می



 87                                                                          31/03/1400             ها                                اجزای طرح هندسی راه – پنجم فصل

 

 
 

اعمال بربلندى قابل  در (4-5)و داراى میانه، بسته به عرض و مقطع عرضى میانه، سه حالت زیر طبق شکل  جداشدهدر مسیرهاى 

 :استفاده است

هاى کم عرض با بربلندى متوسط که براى میانه ((،الف 4-5)شکل ) (شامل میانه)ى در تمام عرض راه اعمال بربلندحالت اول:  (الف

 کار گرفته شود. ه متر و کمتر ب 4هایی با عرض شود این حالت برای میانهتوصیه می مناسب است.

 شودمیانه دوران داده مىخط هاى هاى طرفین، حول هریک از لبهماند و روسازىمیانه به صورت افقى باقى مىحالت دوم:  (ب

متر  18تا  4هایی با عرض شود برای میانهتوان برای هر عرضی از میانه استفاده کرد، اما توصیه میاز این حالت می ((.ب 4-5)شکل)

 شود.صورت مجزا محاسبه میه های رفت و برگشت بدر این حالت برای هر یک از جهتبه کار گرفته شود. طول اعمال بربلندی 

یک از  یجه، اختالف ارتفاعى در محل تالقى هرنتشود. در طور جداگانه دوران داده مىه هریک از دو روسازى بحالت سوم:  (ج

طول اعمال  متر مناسب است. 18با عرض بیشتر از  عریضهاى که براى میانه ((ج 4-5)شکل ) آیدوجود مىه ها با میانه بروسازى

 شود.صورت مجزا محاسبه میه های رفت و برگشت ببربلندی در این حالت برای هر یک از جهت
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 روش اول

 
 روش دوم

 
 روش سوم

 هادر راه اعمال بربلندى روشهای -2-5شکل 
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 طرفهشیب عرضی یک  اعمال بربلندی درسواره روی با

 
 سواره رو در محل اعمال بربلندیگوشه های  گردشدگی

 در سواره رو های با شیب عرضی یک طرفه حول لبه خارجی دوران بربلندى -3-5شکل 

  
 حالت میانه عریض حالت میانه باریک

 )الف(

  
 حالت میانه عریض حالت میانه باریک

 )ب(

  
 عریضحالت میانه  حالت میانه باریک

 )پ(

 های مجزادر راه اعمال بربلندى -4-5شکل 
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همسطح و باید خط پروژه نگه داشت و بربلندی را حول هر هر کف راه رفت و برگشت را  محور وسطدر حالت دوم و سوم می توان 

 توان همان محور دوران بربلندی در نظر گرفت. محور وسط جداشده اعمال نمود. در همه حالتهای فوق خط پروژه را نیز می

 مالحظات زهکشی ناحیه اعمال بربلندی -5-3-6

با دو معیار برای حداقل مقدار شیب طولی خط پروژه و حداقل اساساً در ناحیه اعمال بربلندی دو مشکل زهکشی وجود دارد که 

 شیب طولی لبه روسازی بهبود می یابد:

 درصد است. 0ر5پروژه در ناحیه اعمال بربلندی برابر حداقل شیب طولی خط  -الف

 درصد( در ناحیه اعمال بربلندی است. 0ر5درصد )در مقاطع جدولدار برابر  0ر2حداقل شیب طولی لبه روسازی برابر  -ب

 ( بازنویسی نمود:14-5به شرح رابطه )معیار دوم را می توان بر اساس شیب طولی نسبی 

 شرایط لبه روسازی

 جدولدار جدولبدون 

0.2-*∆-≤G 5.0-*∆-≤G 

0.2+*∆-≤G 5.0+*∆-≤G 

0.2-*≤∆G 5.0-*≤∆G 

0.2+*∆-≤G 5.0+*∆-≤G 

  (5-14) ∆∗=
(𝑤𝑛1)𝑒𝑑

𝐿𝑟
      

 در این رابطه:

G،)شیب طولی خط پروژه )درصد = 

 =تغییر شیب طولی نسبی حداکثر موثر )درصد(،*∆

W است، متر 3ر60= عرض خط عبوری )متر( که معموال 

1n،تعداد خطوط دوران یافته = 

de  :وبربلندی طرح )درصد( نرخ ، 

rL )طول شیب بربلندی )متر :. 
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 قوس افقیتعريض در  -5-3-7

در حین پیمایش قوس افقی، با توجه به ماهیت فیزیکی وسیله نقلیه، چرخ های عقب لزوما به طول دقیق از مسیر عبوری چرخ های 

ه راستای حرکت است که ناشی از زاویه اصطکاک جانبی بین مورد به دلیل زاویه لغزش تایر نسبت بکند. این جلویی تبعیت نمی

روسازی و تایر چرخش کننده رخ می دهد. لذا این عدم تطابق محورهای جلویی و عقبی وسیله نقلیه سبب می شود وسیله نقلیه در 

ودن وسیله نقلیه در قوس افقی به خصوص برای وسایل نقلیه قوس افقی عرض بیشتری را اشغال نماید. از طرف دیگر کنترل نم

از محور خطى پیروى کند که در آن حرکت  قوس افقیتواند در راننده به سختى مىسنگین مهارت زیادی می طلبد و به نوعی 

 افزایش داده شود. قوس افقیدر  روسوارهعرض لذا الزم است  کند.مى

دست به (16-5)و  (15-5) هاىاز رابطه طرفه( طرفه یا دو )یک هخطچندراه کف  برای افقیقوس در  روسوارهمقدار اضافه عرض 

 .((4-5)شکل ) آیدمى

(5-15) nW –c W = W    

(5-16) + ZA F)1-(N(U + C) + N =c W    

 که در آن: 

W  (متر) هخطچندهاى براى راه قوس افقیدر  روسواره= اضافه عرض، 

cW  (متر) قوس افقیه در خطچندراه  روسواره= عرض، 

nW  (متر) تانژانت قسمته در خطچندراه  روسواره= عرض، 

N  =،تعداد خطوط 

U (متر)در قوس  (هاچرخبیرون تا بیرون ) نقلیهوسیلهاشغال شده  = عرض، 

C  و  0ر7، 0ر6متر این مقدار به ترتیب برابر با  7ر2و  6ر5، 6ر0روها با عرضبراى سواره) )متر( وسیله نقلیههر = فاصله آزاد جانبى

 (،شودمتر فرض مى 0ر9

AF و(متر) در قوس وسیله نقلیهآمدگى جلو = عرض پیش ، 

Z  (متر) قوس= عرض اضافى مجاز به دلیل دشوارى رانندگى در. 

 .آیددست مىبه (19-5)و  (18-5)، (17-5) هاىاز رابطه   Zو AFو  Uمقادیر 
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(5-17) 
𝑈 =  𝑈𝑜 + 𝑅 − √𝑅2 − ∑ 𝐿𝑖

2 

(5-18) 𝐹𝐴 =  √𝑅2 + 𝐴(2𝐿 + 𝐴) − 𝑅 

(5-19) 𝑍 =  
𝑉

10√𝑅
 

 که در آن: 

oU (متر) تانژانتدر مسیر  (هاخارجى چرخ فاصله) وسیله نقلیه شدهاشغال = عرض، 

R  (متر) یا شعاع گردش وسیله نقلیه قوس افقی= شعاع محور راه در، 

iL  ط مفصل )متر(،ا( و نقمحورهای تاندوم متوالی )یا مجموعه= فاصله بین محورهاى 

A در تانژانت )متر( برای وسیله نقلیه خط داخلی، و وسیله نقلیهآمدگى جلو = فاصله بین پیش 

V  (ساعت کیلومتر در)= سرعت طرح. 

در راه  قلیهنوسایل ، الزم است که وسیله نقلیه مناسبى که نماینده نوع قوس افقیبراى تعیین مقدار اضافه عرض روسازى در 

 و مبناى طرح قرار گیرد. شدهانتخاب  ،مورد نظر است

 (20-5در جدول ) 2کامیون نوع برای خودروی طرح ، )یک طرفه یا دوطرفه( خطه هاى دومیزان اضافه عرض براى روسازى راه

الزم به ذکر است که . شودکم یا زیاد می( 21-5) جدول بر اساساین مقدار  ،و برای سایر خوردروهای طرح شده است ارائه

خودروهای طرح معموالً از نوع خودروهای کامیون یا تریلی در نظر گرفته می شوند. در راههای جداشده مقدار اضافه عرض برای هر 

لیل ده متر ب 0ر6تر از مشده و از مقادیر کمتر منظور  0ر6میزان اضافه عرض، حداقل شود. کف سواره رو جداگانه محاسبه و اعمال می

طرفه،  ه یکدو خطهاى راه روسوارهاضافه عرض (، 21-5( و )20-5برای استفاده از جداول ) .نمودصرفنظر  ، می توانناچیز أثیرت

دو  ،ه جدانشدهچهار خطبرابر و برای  1ر5ه، سه خطهاى راهی شود و این مقدار برانظرگرفته مى طرفه در ه دودو خطهاى مانند راه

 ه خواهد بود.خطدوهاى برابر مقدار نظیر براى راه

 معموالً خیلى کمتر است، مقدار اضافه افقی قوس، که شعاع ها و رابطهای تبادلهاتقاطعمسیرهای گردشی در ذکر است که  شایان

 شود. عرض با معیار متفاوتى تعیین مى

 :استوار استاصول زیر  برافقی  هایقوسنحوه اعمال اضافه عرض روسازى در 
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با ی قوس افقشود. در رو انجام مى، تعریض در امتداد لبه داخلى سواره(بدون قوس اتصال تدریجى) سادهافقی دایره ای قوس در  (الف

یا نیمى از تعریض در امتداد لبه داخلى و نیمى دیگر در و  شودرو انجام مىتعریض در امتداد لبه داخلى سوارهیا  قوس اتصال تدریجى،

 د.شومتداد لبه خارجى انجام مىا

 غییرالزم برای ت )طول بربلندی شیباست تعریض در طول  بهتر .دشوعموماً به طور تدریجى انجام مىقوس افقی تعریض طول  (ب

با اتصال تدریجى، تأمین اضافه عرض در طول قوس اتصال قوس در انجام شود.  (شیب عرضی مسیر از شیب صفر به شیب بربلندی

 شود.تدریجى انجام مى

 تعریض به جاى خط مستقیم به صورت یک قوس مالیم و هماهنگ انجام شود.طول اعمال بهتر است  (ج

 شود.هاى اجرایى مشخص مىیات کامل در نقشهئبا جز قوس افقیمحدوده مربوط به تعریض  (د

 

 تعریض راه در قوس افقی -4-5شکل 
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 (2نوع  تريلی)برای  يک طرفه يا دو طرفه هدو خطهاى راه روسوارهمیزان اضافه عرض  -20-5جدول 

 متر 6ر00رو = عرض سواره
 )کیلومتردر ساعت( سرعت طرح

 متر 6ر60رو = عرض سواره
 )کیلومتر در ساعت( سرعت طرح 

 متر 7ر30رو = عرض سواره
 سرعت طرح )کیلومتر در ساعت(

شعاع 
 قوس
 50 60 70 80 90 100 50 60 70 80 90 100 50 60 70 80 90 100 )متر(

 3000 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر2 0ر3 0ر3 0ر3 0ر3 0ر3 0ر5 0ر6 0ر6 0ر6 0ر6 0ر6
 2500 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر0 0ر1 0ر3 0ر3 0ر3 0ر3 0ر3 0ر4 0ر6 0ر6 0ر6 0ر6 0ر6 0ر7
 2000 0ر0 0ر0 0ر0 0ر1 0ر1 0ر1 0ر3 0ر3 0ر3 0ر3 0ر4 0ر4 0ر6 0ر6 0ر6 0ر7 0ر7 0ر7
 1500 0ر0 0ر1 0ر1 0ر1 0ر1 0ر2 0ر3 0ر4 0ر4 0ر4 0ر4 0ر5 0ر6 0ر7 0ر7 0ر7 0ر7 0ر8
 1000 0ر1 0ر2 0ر2 0ر2 0ر3 0ر3 0ر4 0ر5 0ر5 0ر5 0ر6 0ر6 0ر7 0ر8 0ر8 0ر8 0ر9 0ر9
 900 0ر2 0ر2 0ر2 0ر3 0ر3 0ر3 0ر5 0ر5 0ر5 0ر6 0ر6 0ر6 0ر7 0ر8 0ر8 0ر8 0ر9 0ر9
 800 0ر2 0ر2 0ر3 0ر3 0ر3 0ر4 0ر5 0ر5 0ر6 0ر6 0ر6 0ر7 0ر8 0ر8 0ر9 0ر9 0ر9 1ر0
 700 0ر3 0ر3 0ر3 0ر4 0ر4 0ر4 0ر6 0ر6 0ر6 0ر7 0ر7 0ر7 0ر9 0ر9 0ر9 1ر0 1ر0 1ر0
 600 0ر3 0ر4 0ر4 0ر4 0ر5 0ر5 0ر6 0ر7 0ر7 0ر7 0ر8 0ر8 0ر9 1ر0 1ر0 1ر0 1ر1 1ر1
 500 0ر4 0ر4 0ر5 0ر5 0ر6 0ر6 0ر7 0ر7 0ر8 0ر8 0ر9 0ر9 1ر0 1ر0 1ر1 1ر1 1ر2 1ر2
 400 0ر5 0ر6 0ر6 0ر7 0ر7 0ر8 0ر8 0ر9 0ر9 1ر0 1ر0 1ر1 1ر1 1ر2 1ر2 1ر3 1ر3 1ر4
 300 0ر7 0ر8 0ر8 0ر9 1ر0 1ر0 1ر0 1ر1 1ر1 1ر2 1ر3 1ر3 1ر3 1ر4 1ر4 1ر5 1ر6 1ر6

 250 0ر9 1ر0 1ر0 1ر1 1ر1  1ر2 1ر3 1ر3 1ر4 1ر4  1ر5 1ر6 1ر6 1ر7 1ر7 
 200 1ر0 1ر2 1ر3 1ر3   1ر4 1ر5 1ر6 1ر6   1ر7 1ر8 1ر9 1ر9  
 150 1ر5 1ر6 1ر7 1ر8   1ر8 1ر9 2ر0 2ر1   2ر1 2ر2 2ر3 2ر4  
 140 1ر6 1ر7     1ر9 2ر0     2ر2 2ر3    
 130 1ر8 1ر8     2ر1 2ر1     2ر4 2ر4    
 120 1ر9 2ر0     2ر2 2ر3     2ر5 2ر6    
 110 2ر1 2ر2     2ر4 2ر5     2ر7 2ر8    
 100 2ر3 2ر4     2ر6 2ر7     2ر9 3ر0    
 90 2ر5      2ر8      3ر1     
 80 2ر8      3ر1      3ر4     
 70 3ر2      3ر5      3ر8     
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 (ی طرح)برای خودروها يک طرفه يا دو طرفه هدو خطهاى راه روسوارهمیزان اضافه عرض  برای ب اصالحیايضر -21-5جدول 

 وسیله نقلیه طرح
 شعاع قوس)متر(

 1نوع  کامیون 2نوع  کامیون 1نوع  تريلی 3نوع  تريلی

 3000 -0ر4 -0ر3 -0ر3 0ر0

 2500 -0ر4 -0ر4 -0ر3 0ر0

 2000 -0ر4 -0ر4 -0ر4 0ر0

 1500 -0ر4 -0ر4 -0ر4 0ر0

 1000 -0ر5 -0ر4 -0ر4 0ر0

 900 -0ر5 -0ر4 -0ر4 0ر0

 800 -0ر5 -0ر5 -0ر4 0ر0

 700 -0ر5 -0ر5 -0ر5 0ر1

 600 -0ر6 -0ر5 -0ر5 0ر1

 500 -0ر6 -0ر6 -0ر5 0ر1

 400 -0ر7 -0ر6 -0ر6 0ر1

 300 -0ر8 -0ر7 -0ر7 0ر1

 250 -0ر9 -0ر8 -0ر8 0ر1

 200 -1ر1 -1ر0 -0ر9 0ر2

 150 -1ر3 -1ر2 -1ر1 0ر2

 140 -1ر4 -1ر2 -1ر2 0ر3

 130 -1ر5 -1ر3 -1ر2 0ر3

 120 -1ر6 -1ر4 -1ر3 0ر3

 110 -1ر7 -1ر5 -1ر4 0ر3

 100 -1ر8 -1ر6 -1ر5 0ر4

 90 -2ر0 -1ر8 -1ر6 0ر4

 80 -2ر2 -1ر9 -1ر8 0ر5

 70 -2ر5 -2ر2 -2ر0 0ر5

 های افقیقوسفاصله ديد در  -5-3-8

رض و عوا ها، ترانشهها، درختانممکن است به وسیله موانع مختلف، مانند ابنیه فنى، ساختمان های افقیقوسدید در  فاصله

نى محور میا)وتر منحنی  خط دید در طول های افقیقوسدر  طراحى مسیر، براى فاصله دید کافىطبیعى محدود شده باشد. هنگام 

گیرد. در این ارتباط، دو حالت به شرح زیر، هنگام طراحى در نظر گرفته  مورد استفاده قرار ردیفباید ضوابط این  ،خط عبور داخلی(

 شود:مى

 باشد، S < Lحالتى که  -الف 

)میانگین ارتفاع چشم  مترى 0ر84 است و خط دید در ارتفاع افقی (L) قوسکوچکتر از طول  (S) در این حالت فاصله دید

در  داخلی یا خط میانه در راههای جداشدهدر امتداد محور میانى خط عبور  (برای فاصله دید توقف متر 0ر60متر و ارتفاع شی 1ر08

 .((5-5) شکل)شود نظر گرفته مى
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 S < Lالت ح براى قوس افقیفاصله دید در  -5-5 شکل

 :آیدبه دست مى (20-5)مطابق شکل، فاصله مانع از محور طولى از رابطه 

(5-20) HSO = R(1 − cos (
28/65 S

R
)) 

  در آن: که

HSO  متر(خط دید افقی = فاصله(، 

R  و)متر( قوس افقی= شعاع ، 

S متر( = فاصله دید(. 

 مقدار زاویه بر حسب درجه است.

 استفاده کرد.برای فواصل دید توقف  (13-5) و (12-5) هاىتوان از جدولدر این ارتباط مى

 باشد.  S > L حالتى که -ب 
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 شود.استفاده مى (21-5) از رابطه HSOبراى محاسبه . است قوس افقیدر این حالت فاصله دید بزرگتر از طول 

(5-21) 
HSO =

L (2S − L)

8R
 

 است.( 20-5)رابطه مطابق  Rو  S ،HSOکه پارامترهاى 

می  Sاست. در این روابط و تا خط میانه در راههای جداشده  مانع تا محور طولى خط عبور داخلىدر حقیقت فاصله  HSO فاصله

پیشنهاد می شود که طول قوس افقی از فاصله دید بیشتر باشد تا از حالت الف  تواند فاصله دید توقف، انتخاب و یا سبقت باشد.

 استفاده شود.

چناچه  .می شودمترى در امتداد محور میانى خط عبور کنارى در نظر گرفته  0ر84 در ارتفاع خط دید برای فاصله دید توقف

متر و ارتفاع 1ر08متر )میانگین ارتفاع چشم 1ر08د، خط دید در ارتفاع شومحاسبه  سبقتفاصله دید فاصله مانع از محور طولی برای 

 .شودخط عبور کنارى در نظر گرفته مى در امتداد محور میانى (سبقتمتر برای فاصله دید 1ر08 مانع

 عمل کرد.( 6-5) مطابق شکل ،گرفتن فاصله دید نظر توان با درمحوطه شامل درختان یا زمین طبیعى مى مانع نمودنبیبراى 

 استفاده نمود.برای فاصله دید توقف ( 7-5) شکلاز  HSOهمچنین می توان برای محاسبه 

 

 در قوس افقیمحوطه  مانع نمودنبینحوه تعیین میزان  -6-5 شکل
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  برای فاصله دید توقف در قوس افقی HSOتعیین  -7-5 شکل

 ساير ترکیبات قوسهای افقی -5-3-9

 مرکبای دايره قوس افقی -5-3-9-1

است.  یکدیگر مماس تشکیل شده که بر هاى مختلفشعاعاى هم جهت با یرهمرکب، از دو یا تعداد بیشترى قوس دا قوس افقی

کرد  هاى مختلف طراحىمرکب مناسبى براى وضعیت قوس افقیتوان هاى گوناگون مىاى به شعاعهاى مختلف دایرهبا ترکیب قوس

، ده استفاده کردسا قوس افقی این حال اگر با صرف هزینه نسبتاً کم، بتوان از فیزیکى تطبیق داد. با عوارضهاى و مسیر را با موقعیت

برابر  1ر5شعاع قوس بزرگتر نباید بیش از  در قوسهای متوالی، همچنین مرکب خوددارى شود. قوس افقیکارگیرى ه است از ب بهتر

 شعاع قوس کوچکتر باشد.

HSO )متر( 

ر(
مت

ی )
خل

 دا
ی

ور
عب

ط 
 خ

س
قو

ع 
عا

ش
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 آید:به دست می 22-5طول قوس افقی مرکب از جدول 

 های افقی مرکبطول حداقل و مطلوب قوس -22-5 جدول

 شعاع )متر(
 طول حداقل قوس )متر(

 مطلوب قابل قبول

30 12 20 

50 15 20 

60 20 30 

75 25 35 

100 30 45 

125 35 55 

 60 45 یا بیشتر 150

 معکوس قوس افقی -5-3-9-2

شود تا تعدیلى تعبیه مى قوس ، به منظور تأمین بربلندى قطعه مستقیمى بین دوقوسمعکوس به دلیل تغییر جهت  قوس افقیدر 

حداقل فاصله بین دو قوس افقی معکوس باید به حدی  .انجام شودبین خارج شدن از یک بربلندى و داخل شدن به بربلندى دیگر 

در هر حالت باید طول باشد که بتوان طول تامین بربلندی هر دو قوس افقی یا قوس اتصال تدریجی معادل آنها را اعمال نمود. 

ر مسیرهای د( برای تامین بربلندی در نظر گرفته شود. قوس اتصال تدریجیتانژانت مستقیم بین دو قوس افقی )با یا بدون وجود 

 توان از اتصال طول شیب بربلندی دو قوس متوالی استفاده نمود.غیرآزادراهی می

 تخت پشت  قوس افقی -5-3-9-3

هتر است در طرح راه از آن اجتناب شود، مگر اینکه شرایط که ب تشکیل شده است جهتهم و منحنىتخت پشت، از د قوس افقی

 ید کمتر ازنباطول قطعه مستقیم،  های دیگر غیرعملی باشد.توپوگرافی و حریم راه آن چنان غیرمعمول باشند که استفاده از گزینه

 باشد.( 23-5) اعداد داده شده در جدول

 جهت )تخت پشت( راه اصلیحداقل طول بخش مستقیم واقع بین دو قوس افقی هم -23-5جدول 

 120 110 100 90 80 70 سرعت طرح )کیلومتر در ساعت(

 750 600 500 400 300 200 حداقل طول مستقیم بین دو قوس افقی هم جهت )متر(
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 اعمال بربلندى  ساير نکات -5-3-10

هاى جانبى، تأمین شعاع ها و راهکوهستانى، محل رابط هاى دو خطه در مناطق، نظیر راهمحدودیتی که به دلیل در موارد -الف

ى و توان از بیشترین مقدار ممکن بربلندمى ،باشدپذیر نامکانبرای آن میزان بربلندى و طول الزم تامین و  برای قوس افقی کافى

 .کرد کمترین طول تأمین بربلندى استفاده

 هاى بزرگ اجتناب شود.دادن طول تأمین بربلندى در روى پل از قرار است بهتر –ب 

 روى مجاور متناسب است.هاى راه با تغییرهاى تدریجى رویه سوارهتأمین تدریجى بربلندى در شانه -پ 

 های افقی مرکبدر قوسنحوه اعمال بربلندى  -5-3-11

 قرار با شعاع کوچکتر قوسبزرگتر در حد فاصل خط مستقیم و اع با شع قوسمرکب که  های افقیقوسنحوه اعمال بربلندى در 

 به شرح زیر است: ،گرفته

 است. متر 105از  کوچکتر یا بزرگتر، برابر با شعاع طول قوس –حالت الف 

 متر بیشتر است. 105بزرگتر، از  با شعاع طول قوس –حالت ب 

 مشخص شده است.( 8-5) نحوه اعمال بربلندى در هریک از موارد باال در شکل
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 های افقی مرکببلندی در قوسنحوه تأمین بر -8-5شکل 

 قوس افقیپل در  -5-3-12

آفرین است. آب جمع شده در سطح پل زودتر از نقاط در روى پل همیشه مشکل قوس افقیبربلندى و همچنین اجراى  اجراى

لذا در  و با احتیاط عبور کنندهنگام عبور از سطح پل  و بایدرند، زدگى سطح راه را ندازند و رانندگان که انتظار یخدیگر راه یخ مى

قوس رگ در بز دادن پل از قرار در حد امکاناست  شود. بنابراین بهترممکن است دچار لغزندگی وسیله نقلیه  صورت کم دقتی راننده،

 ویژه در محل تغییر بربلندى اجتناب کرد.ه و ب افقی
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 محل تونل در راه( پالنافقی ) امتداد -5-3-13

 فاصله ديد توقف -5-3-13-1

 :گیردها، چند نکته زیر مد نظر قرار مىدر تعیین فاصله دید توقف در تونل

 شود.دود وسایل نقلیه، که باعث کاهش دید مى -1

 .شودتربودن سطح راه، که باعث کاهش قدرت ترمز مىچرب -2

هاى طاقى هاى حفارى یا انطباق قالبهاى خیلى کم، مسائل ساختمانى و اجرایى دشوارى را از نظر هدایت دستگاهشعاع -3

 500ر از هاى باالتبینى شعاع. به این دلیل، پیشکه الزم است جهت انتخاب شعاع قوس افقی به آنها توجه شود کنداعمال میشکل 

  .شودتوصیه میمتر 

-در قوس .باید رعایت گردد 120شده، و راه شریانی جدا ،هاهاى واقع در آزادراهدر تونلفاصله دید  ، حداقلعامل باالبا توجه به 

های افقی، باید دیوار تونل را به عنوان مانع دید در نظر گرفت و فاصله آزاد جانبی جهت تأمین فاصله دید توقف را با توجه به آن 

 محاسبه کرد.

 انتهايى داخل تونل هاى ابتدايى ودر بخش راه -5-3-13-2

خش محل شروع آن اجتناب شود. در ب متر قبل از تا صد قوس افقیبینى طرفه بهتر است که از پیش در بخش ابتدایى تونل یک

یا  و بینى قوس با شعاع بزرگ به منظور اجتناب از هدایت محور خروجى تونل در جهت طلوعانتهایى نیز، در صورت امکان، پیش

شود، در صورت امکان، هر طرفه سعى مى هاى دوشود. البته در مورد تونلغروب آفتاب، جهت ممانعت از خیرگى چشم توصیه مى

 دهانه تونل واجد شرایط باال باشد.

 و خروجى تونل نزديکى ورودى درها ها و دسترسیتقاطع -5-3-13-3

الفاصله بیا دسترسی  تقاطعبینى باید از پیش ،براى ممانعت از کاهش سرعتد. در این مواقع باید فاصله دید انتخاب رعایت گرد

 هاى تونل رعایت شود.ها و دهانهها و خروجىمترى بین ورودى 300هاى تونل اجتناب شود. حداقل فاصله در نزدیکى دهانه

 در حوالى ورودى تونل راه -5-3-13-4

 باشد و دهانه تونل باید نظر قابلیت دید وجود داشته نباید هیچ نوع مانع مزاحم از نواحى نزدیک به ورودى تونل درهواى آزاد، در

و  250حداقل کیلومتر در ساعت به ترتیب برابر 80و  60برای سرعت  ،فاصله این ثانیه قبل از ورود به آن قابل رویت باشد. 15حداقل 

 متر است.  330
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 (پالن)ضوابط کلى امتداد افقى مسیر  -5-3-14

 در طراحیشد، عوامل دیگرى نیز  هاى قبل در مورد امتداد افقى مسیر راه ذکرردیفاى که در کنندهکنترل معیارهایبر  عالوه

 است. امتداد افقى مسیر راه آمدهبرای طراحی مطلوب رهنمود کلى چند در زیر  باید مد نظر قرار گیرد.

باشد.  هنگاو عوارض طبیعى زمین هم با پستى و بلندى در راستای مقصد باشد و است تا حد امکان امتداد افقى مسیر، بهتر (الف

 هاى مستقیم طوالنىاز مسیرى که داراى بخشبرتر است  ،شودطرح مى ،هاى ترازهنگ با خطایکنواخت و هم مسیرى که به طور

 تأمین جهت است ممکنطرفه،  ه دودو خطدر مورد راه البته رسد. به سرباالیى و سرپایینى مى به طور ناگهانیاست و  تشکیل شده

 .شود تانژانتهای طوالنی ضروری احداث فاصله دید سبقت،

با شعاع حداقل، جز در شرایط  قوس افقیو از به کاربردن  ار رودبه ک( درجه انحناى کم)با شعاع زیاد  قوس افقیتا حد امکان   (ب

 زاویه مرکزی قوس افقی باید از حدود مجاز کمتر نباشد. استثنایى، اجتناب شود.

تند در انتهاى یک امتداد  قوس افقیبردن  حفظ شود و از به کارباید هاى مختلف راه امتداد افقى مسیر در بخش پیوستگی (پ

تغییر ناگهانی  از ب شود.با شعاع کوچک اجتنا قوس افقیبا شعاع بزرگ به یک  قوس افقیمستقیم طوالنى یا تغییر ناگهانى از یک 

انحناء از محدوده شعاع بزرگ به محدوده شعاع کوچک اجتناب شود. جائی که قرار است از قوس تند استفاده شود بهتر است از یک 

 سری قوسهایی که شعاع آنها بزرگتر است استفاده شود.

 یقوس افقحداقل طول تند پرهیز شود. به ظاهر  قوسآمدن  به اندازه کافى زیاد باشد تا از به وجود قوس افقیاست طول  بهتر (ت

 30و به ازای هر یک درجه کاهش زاویه مرکزی، طول قوس، حداقل  متر است 150درجه،  5 برابر (زاویه انحراف) براى زاویه مرکزى

 (کیلومتر بر ساعتبر حسب )سه برابر سرعت طرح  (بر حسب متر)های افقی در راه اصلی حداقل طول قوسیابد. متر افزایش می

در  طول قلشده، بهتر است این حداهای با سرعت باالتر و با دسترسی کنترلاست که با در نظر گرفتن مسائل زیبایی برای راه

 ، شش برابر سرعت طرح باشد.راههای با سرعت باال و کنترل کامل دسترسی

و  هادر صورت عدم وجود خاکبرداریها، بوته انتخاب شود. با شعاع زیاد قوس افقیاست  در خاکریزهاى بلند و طوالنى بهتر (ث

 دشوار است. گانانحناء مسیر و در نتیجه اصالح رفتار رانندگی متناسب با آن برای راننددرختهای کنار راه درک 

را به  مشکلیهمان  های زیاد،اختالف شعاعمرکب با  قوس افقیفاده از قوسهای افقی مرکب باید توجه کافی مبذول شود. تدر اس( ج

عاع مرکب، نباید ش قوس افقیآید. در با شعاع کم پدید مى قوس افقیمورد اتصال یک مسیر مستقیم به یک  آورد که دروجود مى

  5-2-2-5در این خصوص می توان از ضوابط بند باشد.  کوچکتر بیشتر قوس افقیبزرگتر از یک و نیم برابر شعاع  قوس افقی

عاع زیاد و بین قوس با شپذیر نباشد، مشکل به کمک یک قوس اتصال تدریجى مواردى که تأمین شرایط باال امکان دراستفاده نمود. 

 شود.رفع مى کم
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با  افى، خط مستقیم کقوس افقیدر امتداد افقى مسیر باید احتراز شود. به این منظور باید بین دو قوس از تغییر جهت ناگهانى  (چ

ورتی در ص به کار رود.معادل  (کلوتوئید)یا قوس اتصال تدریجى  بربلندی و حذف طولهای شیب مخالفطول شیبهای لحاظ نمودن 

 که نتوان این طول را اعمال نمود می توان از اتصال طولهای شیب بربلندی استفاده نمود.

)قسمت کوتاه مستقیم بین دو قوس هم جهت( تا حد امکان خودداری شود، مگر یا پشت شکسته  های پشت تخت( از کاربرد قوسح

اً انتظار  رانندگان عمدت .نمایدغیرممکن  های دیگر را در عملو بلندی یا شرایط حریم، استفاده از گزینه یپستدر مواردی که وضعیت 

ی مرکب یا اتصال تدریجی به دلیل بربلندی پیوسته های افقی هم جهت را ندارند. در این حالت استفاده از قوسهامسیر با قوس

 تر است.مطلوب

 هنگ باشد.اآن هم )خط پروژه( طولى پروفیلپالن راه باید با و بد شکل،  برای جلوگیری از ظاهر ناپیوسته  (خ

 دید کافی تأمین شده باشد.فواصل باید اجتناب شود مگر آنکه  ( از ایجاد تقاطع یا دسترسی در قوس افقید

 مسیر قائم امتداد -5-4

 قائم از شیبهای طولی تشکیل شده است که در محلهای شکستگی و برخورد آنها از قوسهای قائم استفاده شده است. امتداد

 شیب طولی -5-4-1

طور  هاست و ب شود. این شیب همان شیب طولى خط پروژهطولى به شیب سطح تمام شده راه در امتداد مسیر گفته مى شیب

نى، سنگین، هزینه تملک حریم راه، ایم وسایل نقلیه، قدرت قوس افقیراه،  بندی عملکردیطبقهبه وسیله پستى و بلندى،  هعمد

 شود. هاى ساخت راه و زهکشى، فرهنگ رانندگى و منظرآرایى کنترل مىدید، هزینه واصلف

از یک سمت راه به  هاى سطحىآب عبورر، شرایط گذارد. در مناطق همواهاى سطحى بر تعیین شیب طولى راه اثر مىآب تخلیه

کننده ارتفاع خط پروژه است. در نواحى تپه ماهور، شیب طولى متغیر و هماهنگ با پستى و بلندى زمین، غالباً تعیین ،سمت دیگر

مطلوب نیست. در نواحى کوهستانى نیز موقعیت مسیر راه،  ، همیشهکند، ولى در عین حال کاربرد آنهزینه ساخت را کم مى

 هاى طولى مختلف براى تعیین گزینه بهینه، ضرورىاقتصادى شیب فنی و حال، مقایسه کننده شیب طولى آن است. به هرتعیین

 است.

 :مشکالت زیر را به همراه دارد ازدیاد شیب طولى راه، معموالً

 ،سنگین در سرباالیى وسایل نقلیهویژه ه ، بکاهش سرعت حرکت وسایل نقلیه (الف

 ،کاهش گنجایش راه در سرباالیى (ب
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 ،در سرباالیى (صدا و هوا)افزایش آلودگى  (پ

 ،یخبندان شیب در شرایط برف و در وسیله نقلیهلغزش حرکت امکان  (ت

 طولی، و هاى واقع در شیب کاهش ایمنى تقاطع (ث

 .افزایش احتمال تصادف (ج

ایط پستی و شربسته به حداکثر شیب طولى باتوجه به موارد باال، بايد از اعمال شیب طولى تند و طويل خوددارى شود. 

حداقل مطلق و همچنین  شده است. ارائه( 27-5) الی( 24-5) اولجددر ها برای هر یک از انواع راه و سرعت طرح، منطقه بلندی

 آمده است. (28-5) سطح روسازى، جدول و آبرو کنارى از آب بارندگى در جدول مطلوب شیب طولى با توجه به ضرورت تخلیه

 هاآزادراه حداکثر شیب طولى -24-5 جدول

 خط بزرگترین شیب زمین در داالن طراحی )%( (km/hسرعت طرح ) حداکثر شیب طولی )%(

3 90-140 0-5 

4 90-130 5-33 

5 80-120 33-70  

6 80-100 70-110  

6 80-90 ≥110 

 راههای شريانی حداکثر شیب طولى -25-5جدول 

 خط بزرگترین شیب زمین در داالن طراحی )%( (km/hسرعت طرح ) حداکثر شیب طولی )%(

3 101-120 
0-5 

4 80-100 

4 100 
5-33 

5 80-99 

6 70-80 33-70 

6 70-80 70-110 

7 70-80 ≥110 

 کنندهجمعهای راه حداکثر شیب طولى -26-5 جدول

 خط بزرگترین شیب زمین در داالن طراحی )%( (km/hسرعت طرح ) حداکثر شیب طولی )%(

6 71-80 
0-5 

7 60-70 

7 71-80 
5-33 

8 60-70 

10 50-60 33-70 

10 50-60 70-110 

11 50-60 ≥110 
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 محلی و روستائیهای راه حداکثر شیب طولى -27-5 جدول

 خط بزرگترین شیب زمین در داالن طراحی )%( (km/hطرح )سرعت  حداکثر شیب طولی )%(

7 40-60 
0-5 

8 30-39 

10 40-60 
5-33 

11 30-39 

14 41-50 
33-70 

15 30-40 

15 30-50 70-110 

16 30-50 ≥110 

 حداقل شیب طولى در انواع راه -28-5جدول 

 وضعیت
 حداقل شیب طولی )درصد(

 مطلق مطلوب

 0ر3 0ر5 کناره راهوجود جدول در 

عرضی  و مناسب برای تخلیه جانبیسطحی زهکشی در صورت وجود  عدم وجود جدول در کنار راه

 .توان از شیبهای طولی کم استفاده نمودمی ،سطح روسازی

 ويژگیهای عملیاتی وسايل نقلیه در شیبهای طولی -5-4-2

مقدار شیب طولی حداکثر لزوماً معیار کنترل کننده رفتار وسایل نقلیه در مولفه قائم نیستند و طول شیب به ذکر است که  الزم

وسایل نقلیه سنگین تحت شیبهای طولی افت سرعت داده و لذا سرعت و سطح  بر عملکرد وسیله نقلیه اثرگذار است. طولی نیز 

در این ویرایش از دستورالعمل نسبت به ویرایش قبل دو نوع وسیله سرویس دهی ترافیک عبوری را تحت تاثیر قرار می دهند. 

ک نوع همچنین یسنگین با توجه به پیشرفتهای سازندگان خودرو سنگین در خصوص بهبود قدرت آنها در نظر گرفته شده است. 

مسافت آنها در  -نمودار سرعت (11-5و ) (10-5)(، 9-5در شکل )وسیله تفریحی نیز با توجه به نوع ترافیک معرفی شده است. 

لی های معرفی شده در این دستورالعمل(، تریبه ترتیب برای خودروهای تریلی متوسط )کلیه تریلیحاالت سرباالیی و سرپائینی 

توان تعیین کرد که خودروی سنگینی که حرکت در سرباالیی را مینمایش داده شده است. در این نمودارها سنگین و وسیله تفریحی 

 مورد نظر باید طی کند تا به سرعت مشخصی برسد. طولی ای را روی شیبا سرعت معین شروع کرده، چه فاصلهب
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 در سرباالیی کاهش سرعت -الف

 
 در سرباالیی و سرازیری سرعتافزایش  -ب

 کیلوگرم بر کیلووات( 85)پوند بر اسب بخار  140سنگین  تریلی تیپمسافت -منحنی سرعت -9-5شکل 
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 کیلوگرم بر کیلووات( 120) پوند بر اسب بخار 200 سنگین تیپ تریلیمسافت -منحنی سرعت -10-5شکل 
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 وسیله نقلیه تیپ تفریحیمسافت -منحنی سرعت -11-5شکل 

 طولی طول بحرانى شیب -5-4-3

ن نیز در ، طول آطولی کننده طرح نیست، بلکه الزم است که عالوه بر مقدار شیبشیب طولى راه، به تنهایى عامل کنترل مقدار

ل به گذارد. انتخاب این طواثر مى و سرعت حرکت (دهىکیفیت خدمتسطح سرویس )، ظرفیتبر  طولی نظر گرفته شود. طول شیب

ساعت  کیلومتر در 15، برابر کاهش سرعت مجاز سرعت خودروهاى سنگین، از حد معینى تجاوز نکند. مقدار افتنحوى است که 

 شود. ط ترافیک در نظر گرفته مىنسبت به سرعت متوس

برای وسایل نقلیه  رابطه بین مقدار و طول بحرانى شیب براى مقادیر مختلف کاهش سرعت ،(13-5و ) (12-5) هایشکلدر 

 که ترافیک وسیله نقلیه سنگین زیاد باشد و نتوان طول شیب شریانی دو خطه دو طرفهدر راه  نشان داده شده است. تریلی و تفریحی

اده شود. استف )خط سرباالیی(در سرباالیى  کمکیخط باید بر اساس اقناع شرایط الزم از  را کمتر از طول بحرانى اختیار کرد طولی

بینى یک خط اضافى را ایجاب کند، لزوم پیش ،جداشده که حجم ترافیک در سرباالیى شریانیهاى ها و راهدر مورد آزادراههمچنین 

قوس قائم در ( نصفی از قوس قائم و 20-5) شکل و چهارم نوع دوم قوس قائم دردر سرباالیى استفاده شود. باید از یک خط اضافى 

 شود.در نظر گرفته می طولی بقوس قائم در تعیین طول شی طول یک چهارم از (20-5)شکل م نوع اول و سو
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 (کیلومتر در ساعت 110 سرعت اولیه) تریلی سنگینبرای براى  طولی طول بحرانى شیب -12-5شکل 

 

 (کیلومتر در ساعت 90 سرعت اولیه)وسیله تفریحی تیپ برای براى  طولی طول بحرانى شیب -13-5شکل 

 کمکىعبور  هایخط -5-4-4

 قت،سب هاى گردشى،عبور کمکى به منظور تغییر سرعت، حرکت گردشى، تشکیل صف حرکتهای هایی از راه از خطدر بخش

افزایش  وسرعت های تغییر سرعت )کاهش خط شود.مى استفادهمقاصد مورد نظر هاى کمکى سرباالیى و دیگر خط، تداخلیترافیک 

شوند. طراحی خط کمکی منجر به ارتقاء طبقه ها محسوب میخط کمکی سبقت از انواع این خطخط کمکی سرباالیی و سرعت(، 

-العکنندگان اطم افزایش سرعت، باید تمهیدات الزم انجام و به استفادهشود. در این خصوص به ویژه در زمینه عدعملکردی راه نمی

برای  شود وها استفاده میها و تبادلتقاطعمحل در  تغییر سرعت معموالً هایرسانی شود تا از بروز رفتارهای پرخطر اجتناب شود. خط

 مراجعه شود.ها ها و تبادلتقاطع بخشبه الزم است طراحی آن 
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 سربااليى در  خط کمکى -5-4-4-1

هاى سبقت مجاز است، به طور معکوس تحت تأثیر آن که تابعى از تعداد و طول قطعه ها عالوه برایمنى حرکت در راهو  آزادى

شود. به علت افزایش دارد. این عامل سبب کاهش سرعت خودروهاى پشت سر مى با طول زیاد قرارطولی حرکت کامیون در شیب 

ى هاى جدید و همچنین براهاى طوالنى، باید براساس نیاز ترافیک، ساخت خط کمکى سرباالیى در طرح راهدر شیبها تعداد تصادف

اى ، حجم کل ترافیک و حجم ترافیک وسایل نقلیه سنگین، به گونهطولی هنگامى که ترکیب شیب هاى موجود در نظرگرفته شود.راه

طلوب یابد، ساخت خط کمکى سرباالیى مفید و مبه مسیر قبل از آن کاهش مىنسبت طولی حرکت ترافیک در شیب  است که کیفیت

 است.

ک کم، هاى با ترافیگیرد. در راهمى کندرو قرار وسایل نقلیهاى مورد استفاده خط کمکى سرباالیى ضرورتاً به طور قابل مالحظه 

ى که طول هایحتى در محل .نیست (اقتصادى)اگرچه استفاده از خط کمکى سرباالیى مطلوب است لیکن استفاده از آن قابل توجیه 

اى رهاى کوچکى از خط سرباالیى بتجاوز کند. دراین موارد تعریض قطعه در سرباالیى از مقدار بحرانى در سرباالیى طولی شیب

 شود.ىبینى متندرو پشت سر پیش وسایل نقلیهسبقت  تأمینبه منظور  )مشابه پهلوگیرها( کندرو وسایل نقلیهاستفاده 

 هایتوان برای راهشد، اما در صورت نیاز ترافیکی میه در نظر گرفته میدو خطهای ، معموالً برای راهسرباالیىدر  کمکىخط 

محسوب و در مواقع همپوشانی به صورت چهارخطه خط کمکى سرباالیى، راه سه خطه  ه باخطدو راه  خطه نیز در نظر گرفت.چند

 که در سرباالیىتعبیه شده است ه با یک خط اضافى است که براى حرکت خودروهایى دو خطشود، بلکه بخشى از یک راه نمى

 دهد. فاده از خط اصلى را به سایر خودروها مىکنند و بار آنها زیاد و سرعت آنها کم است. این خط اضافى امکان استحرکت مى

هاى نشان داده شده است. خط( 14-5) در شکل (ب)و  (الف) هاىهاى دو خطه با خط کمکى در بخشهاى مربوط به راهطرح

ن راه، ممکشود. بسته به وضعیت امتداد و نیمرخ طولى یک به طور مجزا و مستقل از دیگرى براى هر جهت راه طرح مى کمکى، هر

 (.(ب)( مورد 14-5شکل ))باشد ( فصل مشترک) هم پوشانیهاى کمکى دو جهت داراى است خط

 :کندباشد، نیاز به وجود خط کمکى سرباالیى را توجیه مىهاى اقتصادى مىزیر که دربرگیرنده جنبه معیارسه  هر

 باشد.ساعت  وسیله نقلیه در 200در سرباالیى، بیش از  جریان ترافیکنرخ  -1

 ساعت باشد. در وسیله نقلیه 20بیش از  در سرباالیى، جریان ترافیک کامیوننرخ   -2

 وجود یکى از شرایط زیر:  -3

 ؛ساعت یا بیشتر کیلومتر در 15به میزان  طرحکامیون خودروی سنگین سرعت  افت -الف 

 ؛ ودر سرباالئی Fیا  E یوجود کیفیت ترافیک -ب 
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 .شودیانجام م طولی وقتى که حرکت در شیب )نسبت به قطعه پیش از سرباالیی( یا بیشتررده کیفیت ترافیک دو  افت - ج

م بر تقسی به باال در ضریب توزیع جهتى جریان روساعت طرح  ترافیکحجم عبارت است از: حاصل ضرب  در سرباالیى جریان نرخ

 (. PHFضریب ساعت اوج )

 

 دو طرفه هدو خطهاى هاى کمکى سرباالیى در راهخط -14-5 شکل

 

برای  (12-5) هایاز شکل ،شودمی ساعت یا بیشتر کیلومتر در 15به میزان کامیون طرح  سرعت افت سبببحرانى شیب که  طول

بحرانى  بیشتر از طول ،شودآید. اگر طول شیبى که بررسى مىبه دست مى( برای وسایل نقلیه تفریحی 13-5وسایل نقلیه سنگین و )

 کیلومتر در 15کاهش سرعت کامیون بیش از  و، بحرانى نباشد طولی برآورده شده است. چنانچه طول شیب 3 ردیف الفشرط  ،باشد
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-این کار را می شود.بررسى مى طولی در شیب D ، وجود کیفیت ترافیک کمتر از(طول شیب از طول بحرانى تجاوزنکند)ساعت نشود 

اگر  انجام داد. در سرباالیى ایسه آن با نرخ جریانقو م D ( در کیفیت ترافیکظرفیت) جریان حداکثر نرخدست آوردن  هتوان با ب

 شود.بررسى مى ،تعیین کیفیت قطعه پیش از سرباالیی  ، یعنی3 ردیفشرط سوم  نیابد،تحقق نیز  3 ردیفشرط دوم 

ای لهمحل شروع خط کمکی سرباالیی در فاص د.شوبا تعیین نقطه شروع و نقطه انتهایی آن تعیین می خط کمکى سرباالیى طول

ساعت نسبت به  کیلومتر در 15سرعت کامیون به میزان برقرار شود. مثالً یکی از موارد شرط سوم  است که شروع سرباالیى از نقطه

. نحوه استفاده از آن با ارائه مثال دشوتعیین می( 13-5و )( 12-5). این طول از شکل یابدکاهش  ترافیک حرکتسرعت متوسط 

 90به طول حداقل و  1:25با نسبت عرض به طول  باید از یک قطعه لچکى ،قبل از شروع خط کمکى سرباالیى مشخص شده است.

 متر استفاده شود.

 سرباالیى درکمکی خط  ،شودرباالیى مىدر ابتداى س محدودیت دید یا سایر شرایطى که سبب کاهش سرعت صورت وجوددر  

برخى  ها به علتسرعت حرکت کامیوندر صورت کم بودن همچنین  .گرفته شود نظر محل شروع سرباالیى در نزدیکتر بهاى فاصله

 شود.اختیار مى ترک، نزدیبه نقطه شروع سرباالیى خط کمکىها و شرایط راه، محدودیت

ساعت کمتر از سرعت  کیلومتر در 15ها حداکثر سرعت کامیون کهاى انتخاب شود انتهاى خط کمکى سرباالیى باید در نقطه

 قرار گیرد. بعد از قله این نقطه باید باشد. ساعت درکیلومتر  60و دارای حداقل سرعت مطلوب  خودروهاى دیگر

تواند در محلى که فاصله دید کافى براى سبقت ایمن درآن کامیون مى اى است کهنقطه عملى براى انتهاى خط سرباالیى نقطه

متر بعد از این نقطه به عنوان انتهاى خط سرباالیى  60است حداقل  دارد، بدون خطر به خط اصلى بازگردد. بهتر خودروها وجود

 د.کراستفاده ( 13-5و ) (12-5) توان از شکلبرای تعیین این نقطه می انتخاب شود.

به و  1:50با نسبت عرض به طول عادی اجازه بازگشت کامیون به خط  به منظور دادناز یک طول لچکى  باید آن، بر عالوه 

، به عالوه متر( 60متر بعالوه  30)متر  90به عنوان مثال، در راهى که خط سرباالیى به طول  متر استفاده شود. 180طول حداقل 

 .((15-5 )شکل) یابدامتداد مى  1:50با نسبت عرض به طول  متر 180طول لچکى برابر با حداقل 

کشى شود که به عنوان یک خط باشد و طورى ساخته و خط روسواره است به اندازه خط اصلى عرض خط کمکى سرباالیى بهتر

قبل از شروع خط کمکى د. باید شوه انجام مىدو خطهمانند راه  کشى براى محور راه یک جهت، قابل تشخیص باشد. خط اضافى در

ها و خودروهاى کندرو و هدایت آنها به این خط استفاده م مناسبى براى اطالع کامیونئسرباالیى، همچنین قبل از انتهاى آن، از عال

 شود.

بود که ممکن است ادامه شیب عرضى خط اصلى  ه خواهدچند خطخط اضافى در راه  در خط سرباالیى همانند شیب عرضىشیب 

هایى که راه داراى بربلندى است، معموالً شیب گیرد. در محل اشد و یا با شیب عرضى بیشترى نسبت به خط اصلى قرارمجاور ب
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 حداقلبراى شانه واقع در سمت راست خط سرباالیى، ه دو خطهای در راهعرضى خط سرباالیى، ادامه شیب عرضى خط اصلى است. 

 شود.ها و توجیه مهندسى انتخاب مىتوجه به امکانو عرض بیشتر با مورد نیاز است متر  1ر2 عرض

  

 خط کمکى سرباالیى براى وسایل نقلیه سنگین -15-5شکل 

  خط کمکی سبقت -5-4-4-2

دلیل حجم ترافیک جهت مقابل، امکان سبقت وجود ندارد یا به ه رغم وجود فاصله دید سبقت کافی، بدو خطه که علی هایراهدر 

-ین خطفاصله بشود. نقلیه با سرعت حرکت کم، امکان ایجاد صف وجود دارد، خط عبور کمکی سبقت استفاده میدلیل وجود وسایل 

ها متناسب با طول مطلوب خط عبور کمکی سبقت شامل طول لچکیشود. کیلومتر توصیه می 100الی  10های کمکی سبقت، 

 شود. برای تعیین طول لچکی تعیین می (29-5جدول )باشد. مقدار دقیق آن بر اساس متر می 3200متر تا  800سرعت طرح و بین 

برای لچکی های افزایش خط، الزم است نصف تا دو سوم   استفاده شود. 23-5و  22-5روابط ورودی و خروجی از کاهش خط انتقال 

رود که در ا برای تغییرات و کاهش عرض به کار میهلچکیدر حقیقت این  را در نظر گرفت. 23-5و  22-5طولهای مندرج در روابط 

  شود.توصیه می 1:70تا  1:50راه، استفاده از لچکی با نسبت عرض به طول های با سرعت باالتر مانند آزادراه

 

شکل )ای از طرحنمونه سبقت در  صیه می16-5های خط  ست. تو شده ا صورت ( آورده  سبقت به  صورت امکان، نواحی  شود در 

 شود.چهار خطه جداشده طراحی 
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(5-22) L=0.62WS                         S≥70 kph 

(5-23) L=
𝑊𝑆2

155
                                  S<70 kph 

 در این روابط:

L،طول لچکی انتقال کاهش خط )خروج از خط سبقت( بر حسب متر = 

W خط سبقت )متر(، و= عرض 

S.)سرعت مجاز )کیلومتر در ساعت = 

 طول خط سبقت بهینه برای کارائی عملیاتی ترافیک -29-5جدول 

 )کیلومتر( طول خط سبقت نرخ جریان یک طرفه )وسیله نقلیه بر ساعت(

 0ر8 200تا  100

 1ر2- 0ر8 400تا  201

 1ر6-1ر2 700تا  401

 3ر2-1ر6 1200تا  701

 

 

 های خط سبقتهایی از طرحنمونه -16-5شکل 
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 اضطرارى  فرار رمپ -5-4-5

یا عدم  دادن ترمز علت از دسته ، خطر عدم کنترل وسایل نقلیه سنگین ب((17-5)شکل )طوالنى با شیب زیاد  سرازیرىدر 

أمین تتواند به کنترل وسیله نقلیه و اضطرارى، مى رمپ فرار احداثشود. در چنین شرایطى، ، زیاد مىتوانایی راننده در کاهش دنده

هاى مناسب، ، در محلدستورالعملاضطرارى که طبق معیارهاى این  رمپ فرارکنندگان از راه، کمک مؤثرى کند. استفاده ایمنی

 سازد. ه و آن را متوقفاز مسیر اصلى راه، کاهش داد بیروننقلیه را در مسیرى  تواند سرعت وسیلهشود، مىبینى و ساخته مىپیش

 

 در سرازیرىبر وسیله در حال حرکت نیروهاى وارده  -17-5شکل 

 رمپ فرار اضطراریمحل ضرورت و  -5-4-5-1

اضطرارى، بستگى به وضع خاص هر سرازیرى از نظر طول، شیب طولى، سرعت و موقعیت مسیر دارد.  احداث رمپ فرار محل

بی های طوالنی با شینواحی با شیب طولی بیشتر از حداکثر شیب طولی مجاز راه یا سرازیریاضطراری در فرار های استفاده از رمپ

کردی عملسرعت  ، عالوه بر شیب طولی،هاى ساخته شدهدر مورد راهبرابر یا نزدیک به حداکثر شیب طولی مجاز باید بررسی شود. 

آمار  ن،ی وسایل نقلیه سنگیهاتصادفدر خصوص  و مردم محلی ، رانندگان کامیونهاهای پلیسیا گزارشآمار  سنگین، وسایل نقلیه

 محل و تواند معیار تعیین ضرورتمى روسازیبر سطح  وسایل نقلیه سنگین ریختن روغن ترمز و یا روغن موتور ها،حفاظها با تصادف

  اضطرارى در سرازیرى باشد. رمپ فرار احداث

بینى ترمز، امکان استفاده از آن وجود داشته باشد. مثالً پیشاضطرارى، باید در محلى قرارگیرد که براى وسیله نقلیه بى فرار رمپ

د. تعیین محل خروجى اضطرارى، با توجه به شوحل قابل قبول تلقى تواند راهتند نمى قوس افقیاضطرارى بعد از یک  رمپ فرار

 :شودانجام میعوامل زیر 

 ،پستى و بلندىوضع  -1

 ،طول سرازیرى -2
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 ،شیب سرازیرى -3

 ،سرعت وسیله نقلیه -4

 ،هاآمار تصادف -5

 ، واثر محیط زیستى -6

 .هزینه -7

حلهای این رمپها را در م گیرد. ترمز قرارشود که مورد استفاده بیشترین وسایل نقلیه بىاضطرارى، در محلى ساخته مى رمپ فرار

احداث نمود، چرا  های افقیقوسقبل از شروع  بایداضطرارى را  رمپ فرار احداث نمود. مسیرهاى مستقیمهاى در سرازیرى ممکن در

 عبور کند.قوس افقی از آن به طور ایمن و بدون واژگونی تواند میوسیله نقلیه سنگین ن که

ا، در صورت نبودن محل مناسب در هاى مجزّگیرد، ولى در مورد راهاضطرارى معموالً در سمت راست مسیر قرار مى رمپ فرار

 بینى کرد.اضطرارى را در سمت چپ مسیر پیش رمپ فرارتوان سمت راست و وجود آن در سمت چپ، مى

هاى اضطرارى، استفاده از روش تعیین درجه حرارت ترمز چرخ رمپ فرارهاى تعیین بهترین محل براى ساخت یکى از روش

 شود. آن بخش از مسیر که درجه حرارتگیرى مىمتر، اندازههشتصد نقلیه سنگین است. با این روش، میزان حرارت ترمز در هر وسیله

تواند اضطرارى با توجه به سایر شرایط، مى رمپ فرارد. بنابراین شروع شوتواند ایمن تلقى درجه سانتیگراد باشد، مى 260کمتر از  ترمز

 کند.تجاوز مى ه سانتیگراددرج 260درجه حرارت ترمز از  بعد از محلى باشد که

راى . حداکثر سرعت باست اضطرارى رمپاضطرارى، تعیین سرعت وسیله نقلیه براى ورود به  ارزیابی طرح رمپ فرار مواردیکى 

 تیبا توجه به وضع اضطرارىاست که محل خروجى  باشد. البته بهترکیلومتر در ساعت مى 140تا  130ورود به خروجى اضطرارى، 

در صورت امکان  وباشد به حداکثر تعیین شده فوق نرسیده  ،پستى و بلندى، طورى انتخاب شود که سرعت وسیله نقلیه در موقع ورود

 کمتر از آن باشد.

 اضطرارى  رمپهای فرارانواع  -5-4-5-2

 شود:مى بندىتقسیم اضطرارى به سه نوع عمده زیررمپ فرار 

 توقف.بستر  -3 و ،اىتپه ماسه -2 ،(سرباالیى)وزنى  -1

باشد. در این نوع خروجى اضطرارى، براى توقف وسیله  (آسفالتى یا بتنى)تواند داراى روسازى مى (هااستفاده از سرباالیى)نوع وزنى 

تواند مانع ت. این نوع خروجى اضطرارى نمىشود. طول و هزینه ساخت این نوع خروجى نسبتاً زیاد اسنقلیه از نیروى جاذبه استفاده مى

 .ممکن است دچار قیچی شدن شودرا متوقف کند، نقلیه تواند وسیله ند. لذا اگر راننده شوبرگشت وسیله نقلیه به عقب 
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قرار گرفته و به صورت کپه و خشک است که در مسیر راه )غیرمتراکم( ، شامل ماسه نرم ((الف-18-5) شکل) اىنوع تپه ماسه

د. عیب این نوع خروجى شورفته و متوقف مى باشد. وسیله نقلیه با رسیدن به ماسه، در آن فرومتر مى 120حداکثر طول آن، 

جود دارد. با وزدن به راننده و یا وسیله نقلیه در اثر پرتاب شدن بار و سرنشین اضطرارى در توقف سریع وسیله نقلیه و امکان صدمه

 ای کم به دلیل ابعاد کوچک آنها می تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی توصیه بر نوع بستر توقف است.این حال، در محلهای با فض

مناسب است که در طول بستر به وسیله نقلیه به تدریج وارد می شود و طولی دارای مقاومت غلتشی و شیب توقف  بسترنوع 

و  جب،  -18-5)هاى شکلتوقف وجود دارد )ی لذا سه نوع بستر با توجه به نوع شیب طول سبب کاهش سرعت و توقف آن می گردد.

است مسیر برگشت به راه به خوبى مشخص شده باشد تا راننده بعد از توقف و رفع مشکل وسیله نقلیه، بتواند به راه خود  بهتر د((.

 ادامه دهد.

 

 
 ایتپه ماسه -الف

 
 بستر توقف در سرباالئی-ب

 
 بستر توقف افقی-ج

 
 بستر توقف در سرازیری-د

 اضطرارى انواع رمپهای فرار -18-5شکل 
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 رمپ فرار. شیب سرباالیى شودبرای احداث توصیه می(( ب-18-5)شکل )سرباالیى  بستر توقفاضطرارى نوع  فرار رمپ

 رمپ فراریک از انواع  تر از آن خارج شد. استفاده از هرشدن طول، بتوان راحت د که عالوه بر کمترشومى سبب اضطرارى 

 اضطرارى، بستگى به شرایط و موقعیت خاص محل آن دارد.

 طراحى مالحظات -5-4-5-3

 د:شواضطرارى، به موارد زیر توجه مى رمپ فراردر طرح 

رک غیر قابل متحنقلیه  وسیله جنبشیانرژى به حد کافی باشد تا اضطرارى باید  رمپ فراربراى توقف ایمن وسیله نقلیه، طول  -1

 کند. تلفرا کنترل 

ا کمترین ب باشد که راننده بتواند وسیله نقلیه رامى (شعاع زیاد)اضطرارى، معموالً مستقیم و یا با انحناى خیلى کم  رمپ فرارمسیر  -2

 کنترل کند. دشواری

 12تا  9 عرض مطلوبمتر و  8 ل عرضحداق باید برای بیش از یک وسیله نقلیه در نظر گرفته شود.اضطرارى،  رمپ فرارعرض  -3

وان در مواقعی که عرضهای زیاد ضرورتی نداشته باشد می ت شود.نظر گرفته مى درغیر قابل کنترل  متر، براى بیش از دو وسیله نقلیه

 متر کمتر باشد. 3ر60از عرضهای کمتر از مقادیر فوق هم استفاده نمود. به هر حال نباید از 

ک اندازه و عاری از یو غیرشکسته  ،و از نوع سنگ گردگوشهپائین  تراکم یتقابلبا است تمیز و  استفاده، بهترمصالح سنگى مورد  -4

مناسبی  شن نخودی مصالحاین مصالح قابلیت زهکشی خوبی داشته و قفل و بست را نیز به حداقل می رساند. مصالح ریزدانه باشد. 

مصالح مطابق  .تجربه موفقی داشته استمتر میلی 40می شود. حداکثر بعد دانه درشت است. شن غیرمتراکم و ماسه نیز زیاد استفاده 

( به 5-%0) 36/2 -(10-%0) 75/4-(-) 5/9 -(80-%25) 5/12-(-) 0/19 -(100-%95) 0/25 -(%100) 5/37م بندی: مبا دانه

 شرط حذف ریزدانه موثر خواهد بود.

 30بخشی آن به دلیل تشکیل یک الیه ثرآلودگی مصالح بسترسبب می شود که امتر است.  1 بستر توقفحداقل ضخامت  -5

گرفته شود. براى کمک به  متر در نظرسانتی 110 است ضخامت الیه بهتر ىارد. در چنین موی در پائین بستر افت نمایدمترسانتی

متر میلی 75در شروع خروجى اضطرارى، برابر ، بسترعمق الیه  .دشواست که عمق الیه، به تدریج اضافه  ، بهترمناسب سرعت کاهش

 رسد.به عمق نهایى مى ،متر طول 60 تا 30است و بعد از 

 امین تاست به اندازه کافى  بهترمصالح بستر زدن آب و آلودگى هاى خروجى اضطرارى، براى جلوگیرى از یخزهکشى و تخلیه آب -6

اى هاضطرارى و محلى براى تخلیه آب رمپ فراربستر کف اسبى براى توان شیب عرضى و طولى منشود. براى این منظور، مى

 هاى سطحى را بههاى سطحى به آن جلوگیرى و آباز ورود آب هاى فنىتوان با اتخاذ روشبینى کرد. عالوه بر آن، مىنفوذى پیش

ر دین الیه زیراساس و بستر استفاده نمود. می توان از الیه های ژئوتکستایل برای جلوگیری از نفوذ ریزدانه ها بخارج هدایت کرد. 
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با یک  اضطرارى رمپ فراربستر کف است که  و گازوییل محتمل باشد، بهتر سمیشدن مصالح با مواد  جاهایى که نفوذ آب یا آلوده

 د.شوهدایت  مایعات به یک مخزنشدن خاک به مواد نفتى، براى جلوگیرى از آلودهپوشاند و الیه بتنى 

 خطر باشد. براى این منظور، بهترشود که ورود وسیله به آن، بىاضطرارى، طورى طراحى مى رمپ فرارمحل ورود وسیله نقلیه به  -7

یله نقلیه، است براى راننده وس اضطرارى بهتر رمپ فرارد. تمام طول شواست در طرح، فاصله دید کافى براى راننده وسیله نقلیه تأمین 

است یک  اضطرارى، بهتر رمپ فراردرجه و یا کمتر باشد. براى ورود به  5 ، باید برابرزاویه انحراف به طرف خروجىباشد. قابل رؤیت 

کننده قفمتوبستر د. طرح این نوع خروجى، باید طورى باشد که هر دو چرخ محور جلو با هم وارد قسمت شوبینى پیش کمکیخط عبور 

ه به آن، در اثر ورود وسیله نقلی سست مصالحپرتاب از اى باشد که به اندازه اصلى ط عبوریخطواز  رمپ جانبی فاصلهاست  بهترد. شو

 .پیشگیری شودبه مسیر اصلى 

تواند فرصت ب غیر قابل کنترلمشخص شده باشد که راننده وسیله نقلیه خروج  تابلوبا  اضطرارى، باید طورى رمپ فراردسترسى به  -8

راننده  کافى براى جلب توجهپیش آگاهی  عالئمالعمل داشته و امکان استفاده از آن را از دست ندهد. بنابراین نصب کافى براى عکس

 ، توقف و پارکبراى ممانعت از ورود تابلوهای انتظامیاضطرارى ضرورى است. عالوه بر آن،  رمپ فراربه منظور آمادگى و استفاده از 

 وشنایىاستفاده از رلبه های رمپ باید به درستی آشکارسازی شوند. د. شونصب مى اضطرارى رمپ فرارسایر وسایل نقلیه به  کردن

 اضطرارى در شب بسیار مفید است. رمپ فرارکردن محل براى بهتر مشخص

رمپ متر در کنار  3به عرض  سرویسه بینى یک رااضطرارى مشکل است. پیش رمپ فرار گیرافتاده درآوردن وسیله نقلیه  بیرون -9

دارد و  سرویس روسازی. راه بکند بسترآوردن وسیله نقلیه گرفتار در  و بیرون به یدک کشهاتواند کمک مؤثرى اضطرارى، مى فرار

 اشتباه نکند. بستر توقفترمز، آن را با شود که راننده وسیله نقلیه بىطورى طراحى باید 

تا  50 بستر در فواصلکردن وسیله نقلیه گرفتار از ، به منظور خارجو یدک کشها جرثقیل ایمنیزمین براى در  مهاریهاى پایه -10

 قرار داده می بستر جهت بازگرداندن وسیله گیرافتاده به سطح راهمتر قبل از شروع  30فاصله  درضرورى است. اولین پایه  متری 100

 شود.

 :استفاده کرد (24-5رابطه )ان از توبراى محاسبه طول خروجى اضطرارى، مى

(5- 24) 
L =

𝑉2

254(R ± G)
 

 در آن:  که

L  متر( بستر توقف= طول(، 

V (ساعت کیلومتر در) وسیله نقلیه ورود = سرعت، 

G  و ،که براى سرباالیى مثبت و براى سرپایینى منفى است( متر در متر) اضطرارى رمپ فرار بستر توقفطولی = شیب 
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R آیددست مىه ب (30-5) کننده خروجى اضطرارى که از جدول= ضریب مقاومت مصالح بخش متوقف. 

 در مقابل حرکت وسیله نقلیه رمپمصالح کف غلتشی ضريب مقاومت  -30-5جدول 

 بستر توقف سطحمصالح  (%بر حسب شیب طولی معادل ) غلتشی مقاومت

 بتنیروسازی  1ر0

 روسازی آسفالتی 1ر2

 )متراکم( روسازی شنی 1ر5

 )غیرمتراکم( روسازی خاکی 3ر7

 )غیرمتراکم(سنگ شکسته  5ر0

 )غیرمتراکم(ای شن رودخانه 10ر0

 ماسه نرم خشک 15ر0

 نخودیشن  25ر0

((، برای محاسبه 19-5متفاوت باشد )مانند شکل )طولی بیا نوع مصالح بستر توقف شیب  ،اضطرارى رمپ فرارزمانی که در طول 

 ( استفاده کرد:25-5توان از رابطه )ها میسرعت در طول هر یک از شیب کاهش

)5- 25  ) Vf
2 = Vi

2 − 254 L(R ± G) 

 که در آن:

fV  (ساعت کیلومتر در) رمپ فرارهنگام خروج از وسیله نقلیه = سرعت، 

iV  و(ساعت کیلومتر در)رمپ فرار هنگام ورود به وسیله نقلیه = سرعت ، 

L  متر( رمپ فرار= طول(. 

د، وشاضطرارى متوقف ن رمپ فرار و انتهای وسیله نقلیه در طول ،علت سرعت بیش از حد و یا به هر دلیل دیگره ب چنانچه

بینى ها، پیشد. یکى از روششوبار و راننده ن سبب آسیبکه ضرورى است بینى الزم براى توقف کامل وسیله نقلیه به نحوى پیش

 و روش دیگر استفاده از یک ردیف بسترمتر از مصالح  1ر5تا  0ر6به ارتفاع  در انتهاى خروجى و افقی( 3قائم و 2) 2:3یک شیب تند 

 باشد. مى شده با مصالح بسترپر ایمنی هاىبشکه ضربه گیر یا یک ردیف
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 اضطرارى رمپ فرارنمونه  -19-5شکل 

  های کنترل ترمزمحوطه -5-4-5-4

ا های کنترل ترمز یتوان به عنوان محوطهو قبل از شروع سرازیریها میباالی سرباالئیها ها در رفتگیبیرونیا  پهلوگیرهااز 

از  بیشفراهم کردن فرصتی برای راننده به منظور بازرسی تجهیزات خودرو و اطمینان از داغ نبودن  جهتهای ایست اجباری محوطه

ه توان باضطراری را می رمپ فرارو محل پیشرو عالوه اطالعات مربوط به شیب  هحد ترمزها در شروع سرازیری استفاده کرد. ب

می تواند از یک خط روسازی شده و جدا از شانه باشد و یا شانه اطالع رسانی کرد. محوطه کنترل ترمز و بروشورها وسیله تابلوها 

 گر در محوطه کنترل ترمز فراهم سازد.حداقل امکان عبور یک خودروی سنگین را از سمت چپ خودروی دی تعریض شده که

 تابلوهای مناسبی نیز برای جلوگیری از توقف وسایل نقلیه عادی در این ناحیه باید به کار رود.

 گیرهای خاصاستفاده از ضربه -5-4-5-5

گیرند نقلیه قرار میگیر همانطور که از عنوان آن مشخص است در جهت عمود بر راستای حرکت وسایل های ضربهاین نوع از حفاظ

و برای موارد خاص کاربرد دارند. یکی از مهمترین انواع آنها، حفاظ توری مهاری است. این حفاظ یک نوع سیستم مهارکننده است که 

و  عادکند. حفاظ توری بر اساس ابایمنی وسایل نقلیه را با حداقل کردن خسارت وارده به وسایل نقلیه تا متوقف کردن آنها فراهم می

 شود ولی سطح بازدارندگی خیلی باالئی ندارد.سرعت وسایل نقلیه طراحی و اجرا می
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 قوس قائم -5-4-6

دید کافى،  کننده مسافتتأمین، قوس قائم. این شودانجام می یا خم قوس قائمتغییر شیب طولى، به صورت تدریجى و به وسیله 

ها در محل تالقی دو شیب طولی باید قوس در جادهراننده و زیبایى ظاهر راه خواهد بود.  راحتیتخلیه مناسب آب سطحى، ایمنى، 

دی التهایی پیش می آید که یا به صورت گنبحسرباالیی و سرپائینی بودن دو شیب طولی در محل تالقی قائم طرح شود. بر اساس 

-5) سهمى در شکل قائم هاىقوسانواع  .(یا مقعر رورفتههاى فقوس)هستند و یا به صورت کاسه ای  (یا محدب هاى برآمدهقوس)

 در این شکل: نشان داده شده است. (20

1G (درصد)اول  طولی = شیب، 

2G (درصد) دوم طولی = شیب، 

L  و(متر) قوس قائم= طول ، 

A درصد( طولی = قدرمطلق تفاضل جبرى دو شیب(. 

 

 گنبدىقائم  هایقوسانواع  -الف 

 

 اىکاسهقائم  هایقوسانواع  -ب 

 قائم هایقوسانواع  -20-5شکل 
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 گنبدى قوس قائم -5-4-6-1

در  (. فاصله دید21-5شکل )فراهم شود  نقلیهوسیلهاى باشد که حداقل فاصله دید براى راننده گنبدى باید به اندازه قوس قائمطول 

  ،آن، که در شودمیتأمین  KA  ≥ Lرابطه ازگنبدى  قوس قائم

L  (متر)گنبدى  قوس قائم= طول. 

K  =فاصله دید تابع میزان انحنای قائم که (S )و برای فاصله دید ( 31-5) از جدول توقفبرای فاصله دید  که است سرعت طرح و

 براى قوس قائمطول الزم  ،و معناى فیزیکى آن بودهبر درصد آید. این ضریب بر حسب متر دست مىه ب (32-5) از جدول سبقت

از سطح  شیءارتفاع  و (1h) مترسانتی 108 ،چشم راننده از سطح راه ارتفاع، با فرض Kضریب  است. راه یک درصد تغییر شیب طولى

 دست آمده است.ه ب سبقتبرای فاصله دید  مترسانتی 108و  (2h) برای فاصله دید توقف مترسانتی 60 راه،

A طولی = قدرمطلق تفاضل جبرى دو شیب (٪.) 

 

 گنبدى قوس قائممحدودیت دید در  -21-5 شکل

𝐊)  برای فاصله ديد توقف گنبدى قوس قائمبراى  K مقادير حداقل -31-5 جدول =
𝐀(𝐒)𝟐

𝟔𝟓𝟖
) 

 (متر بر درصد) انحنای قائم طرح نرخ )متر( فاصله ديد توقف سرعت طرح )کیلومتر در ساعت(

20 20 1 

30 35 2 

40 50 4 

50 65 7 

60 85 11 

70 105 17 

80 130 26 

90 160 39 

100 185 52 

110 220 74 

120 250 95 

130 285 124 
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𝐊)  سبقتبرای فاصله ديد  گنبدى قوس قائمبراى  K مقادير حداقل -32-5 جدول =
𝐀(𝐒)𝟐

𝟖𝟔𝟒
) 

 (متر بر درصد) انحنای قائم طرح نرخ ر()مت فاصله ديد سبقت سرعت طرح )کیلومتر در ساعت(

30 120 17 

40 140 23 

50 160 30 

60 180 38 

70 210 51 

80 245 69 

90 280 91 

100 320 119 

110 355 146 

120 395 181 

130 440 224 

توان فاصله دید را افزایش داد و از فاصله انتخاب های رابط خروجی مینکته: در محل هایی که نیاز به تصمیم گیری است مثال دماغه

 استفاده نمود.

 اىکاسه قوس قائم -5-4-6-2

ور اى که توسط نکند. امّا در تاریکى، فاصلهاى در روز به علت وجود روشنایى کافى، دید راننده را محدود نمىکاسه قوس قائم

-5) از رابطه اىکاسه قوس قائم. حداقل طول ((22-5)شکل )است  محدود ،شودروشن مى قوس قائمدر این  وسایل نقلیههاى چراغ

 :آیدبه دست مى (26

(5-26) 𝐿 ≥ 𝐾𝐴 

 در آن:که 

 L  (متر)اى کاسه قوس قائم= طول. 

 K  =ارتفاع  آید.دست مىه ب (33-5) که از جدول است و وضعیت روشنایى راه (سرعت طرح)یا فاصله دید  تابع ،انحنای قائم میزان

 شود.فرض می یک درجه ،پخش نور اتومبیلزاویه و  مترسانتی 60 ،هاى جلو از سطح راهچراغ

 A طولی )درصد(.مطلق تفاضل جبرى دو شیب  = قدر 
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 تاریکى شب اى و درکاسه در قوس قائممحدودیت دید  -22-5 شکل

𝑲 ) اىکاسه قوس قائمبراى  K مقادير حداقل -33-5جدول  =
𝐀(𝑺)𝟐

𝟏𝟐𝟎+𝟑.𝟓(𝐒)
) 

 (متر بر درصد) انحنای قائم طرح نرخ توقف )متر( فاصله ديد سرعت طرح )کیلومتر در ساعت(

20 20 3 

30 35 6 

40 50 9 

50 65 13 

60 85 18 

70 105 23 

80 130 30 

90 160 38 

100 185 45 

110 220 55 

120 250 63 

130 285 73 

 مهای قائضوابط کنترل کننده قوس -5-4-6-3

 V بستگى دارد ولى در هر صورت ازطولی به قدرمطلق تفاضل جبرى دو شیب ای گنبدی و کاسه قوس قائمگرچه طول ا .1 تبصره

 نباید کمتر باشد. )ساعت = سرعت طرح بر حسب کیلومتر در(0Vر6

شرط راحتی  در نظر گرفته می شود.برای ظاهر آن  بر درصد متر 30مقدار نرخ انحنای  کاسه ای م یبرای کنترل قوس قا. 2تبصره 

 آید:( به دست می27-5طه )مسافر نیز از راب

(5-27) 
L =

𝐴. 𝑉2

395
 

 متر اختیار شود. 100تا  30. برای کنترل ظاهر قوس قایم گنبدی بهتر است طول آن بین 3تبصره 

ویژه موقعى ه . بشودبررسى  بایددر آنها  سطحیتخلیه آب نرخ ، 3و  1نوع گنبدی و کاسه ای  های قائمقوسهنگام طرح  .4 تبصره

جهت  تغییر شیب عرضیو یا  هایى که لبه راه داراى جدول استدر بخش ،شوندبا یکدیگر ترکیب مى افقیو  قائم هایقوسکه 



 127                                                                          31/03/1400             ها                                اجزای طرح هندسی راه – پنجم فصل

 

 
 

مناسب برای  طولی در این حالت، شیبچرا که  .باید در طرح زهکشی راه دقت کافی شود باشد 51بزرگتر از  Kضریب  اگر ،دهدمى

 شود.زهکشی در طول قوس ایجاد می

 در تونل پرهیز 3اى نوع کاسه قوس قائماست از قرار دادن  گنبدى در پل و تونل بالمانع است امّا بهتر قوس قائمقرار دادن  .5 تبصره

د  .، به طوری که پل در خط القعر نباشداى در یک طرف پل قرار گیردکاسه قوس قائماست در صورت امکان،  شود. در مورد پل بهتر

 مناطق با احتمال یخبندان نیز پل در قوس قایم گنبدی مناسب نیست.

 در زيرگذر فاصله ديد -5-4-6-4

له دید توقف فاص برابر با گیرد که حداقل آنای در زیرگذر فاصله دید مورد نیاز طرح، مبنا قرار میکاسه قوس قائمطول  کنترل برای

 نشان داده شده است.( 23-5)بر آن در شکل  مؤثرباشد. خط دید و عوامل می

 

 ایخط دید در خم کاسه -23-5شکل 

 کنند. استفاده می( 29-5( و )28-5روابط )از  ،C در طراحی، برای کنترل کفایت مقدار

 (:S > L) اگر فاصله دید بزرگتر از طول قوس قائم باشد -الف

(5-28) 
L = 2S − (

800(C − 1/5)

A
) 

 (:S < L) باشداگر فاصله دید کمتر از طول قوس قائم  -ب
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(5-29) 
L =

AS2

800(C − 1/5)
 

 د کهباشکامیون می این روابط معیار طراحی در است. بر حسب متر آزاد( ارتفاع) تا زیر سازه پل قوس قائم، فاصله Cکه در این روابط 

 متر در نظر گرفته شده است.سانتی 60 ءمتر و ارتفاع شیسانتی 240 ارتفاع چشم راننده کامیون

 ها)خط پروژه( در تونل طولى پروفیل -5-4-7

گردد. اد میسیستم تهویه انتخابی پیشنهطرح شیب طولی تونلها بر اساس الزامات در تونل الزامات تاسیسات ایمنی حاکم خواهد بود. 

 از: عبارت استها کم در تونل طولی انتخاب شیب دالیلتر شوند. معموالٌ بر اساس الزامات طرح، ممکن است شیبهای طولی مالیم

 ،جلوگیرى از تراکم ترافیک در داخل تونل ممانعت از کاهش سرعت وسایل نقلیه سنگین براى -1

 شود،ای که دچار خرابی میل نقلیهی واقع در ارتفاعات، در تعداد وسایهاتأثیر سرباالیى -2

 ، وها در افزایش مقدار آلودگى هواتأثیر سرباالیى -3

 .العاده زیادهاى فوقهاى یک طرفه به علت احتمال سرعتهاى تند در تونلىسرازیرخطرناک بودن  -4

ز بهتر حداقل شیب طولی نی شود.سرازیرى، منجر به کاهش نیازهاى مربوط به تهویه مىشیب طولی طرفه،  های یکالبته در تونل

 برای دفع آبهای سطحی باشد. 3/0است %

 طولى  پروفیلدر  پلنقش  -5-4-8

نسبت ضخامت به دهانه سازه تابع عوامل متعددى چون طول طولی دارد.  پروفیلو ضخامت دال پل، نقش بسیار مهمی در  ارتفاع

عات توان با استفاده از اطالبندى و محدودیت ارتفاع آزاد است. با این وجود مىهاى زیبایى، هزینه، محدویت قالبدهانه، نوع سازه، جنبه

 وسطت البته طرح نهائی  .نمودطولى و طرح هندسى استفاده  پروفیلل دهانه را براى طراحى اولیه کلى زیر، نسبت ضخامت به طو

 .شودارائه میطراحان سازه 

 :دهدآهن را از خود عبور مىابنیه فنى که خط  (الف

 5/1ریل تا لبه پایین سازه آهن است، ضخامت سازه از باالى جانبى که داراى یک خط عبور راه باربرهاى با تیرهاى اصلى در پل -1

 شود.متر درنظرگرفته مى

هاى پیوسته چند دهانه و براى پل 08/0 هاى ساده برابربه طول دهانه، براى دهانه نسبت ضخامت تیر ،اىتاوه هاى تیرپلدر  -2

ارتفاع ریل اضافه  باالست ومتر باالى کف پل، جهت مصالح سانتی 60شود. به مقادیر باال معادل در نظر گرفته مى 07/0برابر 

 شود.مى
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  :هاى راهپل (ب 

 :شودمى گرفته نظر در زیر شرحه ب، تاوه به طول دهانه خامت تیرض نسبت

 ،06/0متر یا کمتر برابر  30هاى ساده به طول براى دهانه -1

 ،045/0متر برابر  55تا  30هاى ساده به طول براى دهانه -2

 ،055/0برابر   (هر دهانه)متر  30دهانه پیوسته به طول تا  هاى چندبراى پل -3

 ،04/0برابر  (هر دهانه)متر  30دهانه پیوسته به طول بزرگتر از  هاى چندبراى پل -4

ولى ط در طرح پروفیلبهتر است که  ،گیردقرار میاى کاسه قوس قائم درمسیر از روى یک راه یا رودخانه  پروفیل طولیهنگامى که 

 القعر قرار نگیرد. پل در خط

 طولى مسیر پروفیلمعیارهاى کلى  -5-4-9

باید  طراحیدیگرى نیز در  شد، عوامل هاى قبل در مورد شیب طولى مسیر راه ذکرردیفاى که در کنندهکنترل معیارهایعالوه بر 

 طولى مسیر راه آمده است. پروفیل طراحی مطلوب رهنمود کلى براىچند . در زیر مد نظر باشد

شکسته  طوبلندى طول مسیر، بر خط نوع راه و پستى و ، هماهنگ باطولی یکنواخت با تغییرهاى تدریجى شیب پروژهیک خط  (الف

 هاى متفاوت برترى دارد.شیب هاى کوچک بامتشکل از قطعه

ظره، از غیرمنت افت خط پروژهو یا  اى پى در پىکاسهگنبدى و  های قائمقوسبا  ناگهانی همراه تغییرشیب طولیباید به جاى  (ب

 تدریجى استفاده شود. هاىشیب

 شود.افزایش سرعت خودرو سنگین در سرپایینى مى سببکه  احتراز شود دار با طول زیادباید از ایجاد سرپایینى موج (ج

-که ظاهر نامناسبی دارد. این مورد در جاده اجتناب شودای قوسهای قائم پشت تخت به ویژه در اشکال کاسهاست از ایجاد  بهتر (د

 با بریدگی میانه قابل توجه است. شدههای جدا

ولی طدار راهى با شیب متوسط یا زیاد قرار دارد، بهتر است از شیب در یک قطعه شیب یا محل دسترسی در شرایطى که یک تقاطع (ه

 وسایل نقلیه گردشی مفید بوده و کاهش احتمال تصادف را به همراه دارد.که برای  قطعه در محل تقاطع و حوالى آن کاسته شود

هاى سطحى راه مگر آنکه تخلیه مناسب آب ،شوداجتناب مى (هاخاکبردارى)ها اى در ترانشهکاسهقوس قائم بردن  کاره از ب (ز

 پذیر باشد.امکان
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 طولى مسیر پروفیلهنگى پالن و اهم  -5-5

هاى تواند نکتهتواند مستقل از یکدیگر طراحى شود. یک ترکیب بد مىنمى ، مکمل یکدیگر بوده وقائم مسیر راهامتدادهاى افقى و 

 لیه کنترل وسیله نقخوب هر یک را از بین ببرد و معایب را تشدید کند. هرگاه طرح امتدادهاى افقى و قائم به طور توأم انجام شود، 

 .شودتحمیل نمیهاى اضافى تقریباً هزینه و شودخوش منظرتر مىتر و ظاهر راه بیشتر، سرعت یکنواخت

 پذیر است.هاى کلى زیر امکانیابى به ترکیب مناسب امتداد افقى و قائم، با مطالعه فنى و در نظر گرفتن کنترلدست

ى با شیب نیمرخ طول کم بابا شعاع  قوس افقی .باشد طولى راه موجود پروفیلو  قوس افقیاست که تعادل مناسبى بین  بهتر (الف

 .و طرح ضعیف است متعادل نیست مالیم و همچنین قوس افقی با شعاع زیاد با نیمرخ طولی با شیب تند،

 ءافقی یا برعکس طرح مناسب است. عدم انطباق چندین تغییر در خط پروژه که با انحنا انحناءقائم بر  انحناءب( در صورت انطباق 

 کند.نامطلوبی را ایجاد میافقی هماهنگ نیست، شرایط 

البته معایب این طرح با افزایش طول قوس افقی از بین می رود  .انحناء افقی تند در باالی قوس قائم گنبدی نباید قرار داده شود (پ

 و طرح باالتر از مقادیر حداقل مربوط به سرعت طرح مطلوب است.

کف قوس کاسه ای نباید قرار داده شود. این مورد به خصوص برای وسایل انحناء افقی تند در انتهای شیب تند یا در نزدیکی  (ت

 نقلیه سنگین که سرعت بیشتری در پائین شیب طولی دارند در شب نامناسب است.

 و قوس افقیکند که از ترکیب ایجاب مى سبقت خودرو به طور کامالً ایمن، معموالً مناطق تأمینطرفه، لزوم  ه دودو خطدر راه  (ث

جهت تامین مسافت قطعات تانژانت طوالنی  استفاده ازدر این حالت  اى از طول راه، صرفنظر شود.هاى قابل مالحظهدر قطعه قائم

 دید سبقت مناسب است.

 باشد. مالیم طولى راه باید تا حد امکان در تقاطع و حوالى آن به صورت پروفیلو  قوس افقیهر دوی  (ج

افقی  راستایتغییر در عرض میانه و ل راه دو خطه به چهار خطه جداشده، های بهسازی تبدیپروژه به ویژه در جداشده هایدر راه (چ

 مستقل برای کف راه یک طرفه مجزا گاهی اوقات مطلوب است. و قائم

تر ینه پائطرح راه باید با حداقل ایجاد مزاحمت برای همسایگان راه باشد. به طور کلی تسهیالت با خط پروژ ،ح( در مناطق مسکونی

مناسب  تواند به ناحیهاز زمین موجود به لحاظ آلودگی صوتی و بصری مناسبتر است. گاهی اوقات تغییرات ناچیز در امتداد افقی می

 بین راه و منازل مسکونی منجر شود.

های ها و سازهها، پارکها، صخره( مسیر راه باید طوری طراحی شود که جذابیت مناظر طبیعی و مصنوعی اطراف از قبیل، رودخانهخ

 د.شوانداز زیباتر طرح مناظر چشمگیر و با چشم و در راستای یابد. راه باید به سمت شمهم افزای
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 دسترس و استفاده برای عابران پیاده افراد ناتوان باشد.  لطرح راه باید قاب (د

نظر  د، مدشوتر انجام میباید همزمان با طراحی مقدماتی راه که اصالحات آسان امتدادهاى افقى و قائم مسیر راهدن کرهنگ اهم

( آورده 17-5هنگی پالن راه )امتداد افقی مسیر( و پروفیل طولی راه )امتداد قائم مسیر( در شکل )اهایی از نحوه همنمونه قرار گیرد.

 شده است. 

 

 پروفیل طولی راههنگی پالن و اهایی از نحوه همنمونه -17-5 شکل

 ساير عناصر مؤثر در طرح هندسی-5-6

 آرائیتوسعه منظر -5-6-1

 کنار عوامل دیگر طراحى راه، حائز اهمیت است. است، لذا منظرآرایى در مهماندازهاى زیبا نیز عبور از مسیرى با چشم
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گیرد.  ر قرارنظ در هماهنگى با محیط اطراف، مداست موقعیت قرارگیرى راه و مسیر قائم و افقى آن، براى تأمین زیبایى مسیر  بهتر

 تواند منطقى باشد.سازى اقتصادى طرح، صرف هزینه براى تأمین زیبایى و منظرآرایى مسیر مىرغم ضرورت بهینهلذا علی

 بر اساس منظرآرايیاهمیت انتخاب سرعت طرح  -5-6-1-1

رح طولى راه است. انتخاب سرعت ط پروفیلند موقعیت افقى و سرعت طرح از عوامل تعیین کننده ضوابط طرح هندسى مسیر، مان

اندازهاى طبیعى است، به علت تأثیر ترکیب هماهنگ و موزون راه با محیط پیرامون، از اهمیت در مناطقى که داراى زیبایى و چشم

هاى طرح مناطقى که داراى زیبایى انتخاب سرعت گونه که قبالً در بخش سرعت طرح نیز اشاره شد، درلذا همان .خاصى برخوردار است

 . چنانچه جلب توجه رانندگان به مناظر اطرافگیرد نظر قرارمد هاى مربوط به منظرآرایى مسیر نیز است نکته باشد، بهترطبیعى مى

 د.کار گرفته شوهدر محدوده زاویه دید، ب است تمهیدات الزم براى جلوگیرى از دید رانندگان آفرین باشد، بهترحادثه

 هاى مرتبط با منظرآرايى راه نکته -5-6-1-2

 گیرد: نظر قرارمد است نکات زیر  آن، بهتر در طراحى مسیر راه، به منظور منظرآرایى

وح و وض بروز سببامکان، محیط طبیعى اطراف راه را حفظ و  درصورت اى باشد که احداث راه جدید،استقرار مسیر راه به گونه -

 اندازهاى پیرامون شود.چشم

حیط م هاى بدمنظر و نامتجانس باو خاکبردارى هاباشد و خاکریزى طولى و مسیر کلى راه با طبیعت پیرامون سازگار پروفیل -

 اطراف، به حداقل برسد.

 ترمیم و توسعه هان موجود واز درختان و گیا است نحوه پاکسازى مسیر آمیزى مناسب راه با محیط پیرامون، بهتربراى درهم -

اهان این ارتباط باید تخریب گی هاى الزم، به موازات طرح هندسى، به وسیله کارشناسان ذیربط بررسى شود. درمحل فضاهاى سبز در

ه از رااى که . در مناطق ویژهانجام شوددر حداقل ممکن،  (نظیر درختان کهنسال، گیاهان بومى و کمیاب)پیرامون  و درختان با ارزش

طور هست بمحیط زی مسیر، وضعیت تخریب جنگل از دیدگاهامتداد گیرى نهایى درباره کند، باید قبل از تصمیمداخل جنگل عبور مى

درخت و  هاى حفظپیشاپیش بررسى شود و راه ،گیرد و درصورت لزوم، طرح ترمیم و جایگزین الزم کامل مورد بررسى کارشناسى قرار

 گیرد. احتمالى آن در طرح هندسى مورد توجه قرار رى فضاهاى سبز، پس از استقرار راه و تأثیرگیاه و  نحوه نگهدا

هاى گزینه بر شود،اندازها و دورنماهاى زیبا مىآمدن چشم به وجود سبباى که ضمن حفظ اصول فنى و اقتصادى الزم، گزینه -

 دیگر برترى دارد.

اهد و کهاى عریض و مسیرهاى مستقل از هم، از یکنواختى مسیر مىعبیه میانهدر مناطق زیباى طبیعى، درصورت امکان، ت -

 کند.اندازهاى بهترى ایجاد مىچشم
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هاى ها و خاکریزىبردارىکهاى گزافى را به پروژه تحمیل نکند، در مقایسه با خاکه هزینهها و دیوارهاى حایل، مادامىها، تونلپل -

ى شود که از اى طراحگونهبه است تمام ابنیه  این ارتباط، بهتر بود. در ترى خواهدگزینه مناسب ه مسیر،پرحجم، از دیدگاه زیبایى و جلو

 نظر زیبایى با مسیر و محیط هماهنگى داشته باشد.

قرضه در مناطق خوش منظر اجتناب شود. درصورت لزوم استفاده از این معادن، است از استفاده معادن  درصورت امکان بهتر -

دیگر  هاى مشابهبندى و با پوشش مناسب گیاهى یا گزینهبردارى، به روش مناسب شیبنظر باید پس از پایان بهره هاى موردمحل

 هنگ شود.امانند دریاچه مصنوعى با محیط اطراف هم

و تجمع  اى باشد که موجب فرسایش، بدمنظرىگونهه هاى سطحى و زهکشى راه در مناطق خوش منظر باید بتخلیه آب -

 هاى نامناسب نشود.ها درمحلهرزآب

وشش گیاهى پ بندى و بابه شیوه مناسبى شیب است فضاى اطراف کند، بهترروى یکدیگر عبور مى مسیر از در مناطقى که دو -

 موجب خوشایندی دید راننده شود.پوشیده شود، به طورى که 

 روشنايى راه  -5-6-2

شود، به خاطر مسائل اقتصادى و شدن رانندگى مى ، کاهش خطرها و دلپذیردر شب دیدروشنایى راه، با اینکه سبب افزایش 

اى به شرح زیر ضرورت کنندههاى خاص و تعیینو محل هاشود. با این حال روشن کردن بخشالعاده، به ندرت مطرح مىهزینه فوق

 :دارد

 ،هاتونل -الف

 های ریلی،، و تقاطعهاو تبادل هاتقاطع -ب

 ،یا باریک هاى طوالنىپل -پ

 ،صنعتى، کشاورزى و آموزشى جمعیتی، نزدیک شهرها و مرکزهاى -ت

 های اخذ عوارض،، ایستگاهاستراحت و تأسیسات جانبى ،هاى پارکینگمحوطه -ث

 ،اىعالئم راهنمایى دروازه -ج

 قوسهای افقی تند، -چ

 ، وگیرنقاط مه -ح
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 .نقاط پرتصادف -خ

ه مؤثرتر چ هاى طولى و عرضى با استاندارد باال، امکان استفاده هرپروفیلبه ویژه با توجه به آن که انتخاب کردن بقیه راه، روشن

 کند، عمالً لزومى ندارد.از نور چراغ خودرو را فراهم مى

یى ورودى روشنا همواره الزم است مگر در حالتى که تونل بسیار کوتاه و مستقیم باشد. تنظیم (در روز و شب) هاکردن تونلروشن

 است. هاى خاصخروجى، مستلزم رعایت دقت و

 است، معموالً بندىجریان هایى که فاقد مسیرها تابع طرح تقاطع و حجم ترافیک است. در تقاطعکردن تقاطعضرورت روشن

راهه، نیازمند روشنایى است، زیرا نور هاى چندویژه تقاطعه بندى شده، بجریان هاى مسیرشود. برعکس، تقاطعروشنایى منظور نمى

آهن از اهمیت کردن تقاطع با راه از حداقل فاصله الزم نیست. روشن هاى گردشىو راه هاجزیرهچراغ خودرو، قادر به مشخص کردن 

 اى برخوردار است.ویژه

خود راه، بلکه مجموعه تبادل را  شود که راننده نه تنهاکردن تبادل نیز مطلوب و گاهى الزم است. این کار موجب مىروشن

مشاهده و مسیر مورد نظر خود را به دقت تشخیص دهد. مشاهده به موقع و واضح سایر خودروهایى که به نحوى بر رفتار راننده 

اى شود که کارایى آن در شب، نسبت به روز، به میزان قابل مالحظهنکردن تبادل، موجب مى، مزیت دیگرى است. روشنگذار استاثر

ه چ نما، از فاصله الزم به وضوح دیده شود. هرهاى خطرآفرین باید با روشنایى یا حداقل نصب شبتنزل کند. در هر صورت بخش

 کردن تبادل، بیشتر و نتایج آن چشمگیرتر است.حجم ترافیک سراسرى و ورودى و خروجى بیشتر باشد، ضرورت روشن

 طراحى و نصب واحدهاى روشنايى  -5-6-2-1

انجام کنار و میانه راه و پل  ،هاى خاص راه، از طریق نصب واحدهاى روشنایى در دیوار یا طاق تونلها و محلکردن تونلروشن

 .شودمی

، فاصله واحدها و عوامل دیگر بستگى دارد. (المپ) نیاز، نوع واحد نورده تعداد واحدهاى روشنایى به میزان روشنایى مورد

 ها، خود مانع خطرناکى است، لذاپایهشود. از آنجا که این فلزى یا بتنى نصب مى هایپایهاه و پل، بر روى واحدهاى روشنایى کنار ر

 است. چه تعداد آنها کمتر اختیار شود، بهتر هر

 :داد هاى زیر را مورد توجه قراردرباره واحدهاى روشنایى و محل نصب آن، باید نکته

ه توجه اى باشد کد. طراحى نباید به گونهشوکارایى، زیبایى و ایمنى، انجام  رعایت حداکثرطرح واحدهاى روشنایى باید با  -الف 

 هاى راهنمایى باشد.مانع دید عالئم و چراغ ها نبایدتأسیسات روشنایى منحرف و جلب کند. پایه راننده را از رانندگى به سوى

اطراف، باید به دقت  رورت دارد. آثار این تأسیسات بر محیطها و عالئم راهنمایى ضکردن طرح روشنایى و چراغهماهنگ -ب 

 بررسى شود.
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در داخل ناحیه مذکور  هاى روشنایىپایه های روشنایی در خارج از ناحیه عاری از مانع نصب شوند، چنانچهبهتر است پایه –پ 

ه با بهتر است یا از دو حفاظ یک طرفمیانه بتنى  حفاظدر مورد . قرار گیرند حفاظ ایمنیباید پشت  نصب شده باشند )مانند میانه(،

 در د.های روشنائی به جای میانه در کناره راه قرار گیرناستفاده شود و یا پایه )با لحاظ نمودن تغییرشکل حفاظ( نصب پایه در بین آنها

. با توجه ودشتغییرشکل حفاظ در نظر گرفته ها، باید ایمنى تا پایه حفاظ سطحفاصله محاسبه  صورت استفاده از حفاظهای فلزی، در

پایه روشنایى را در صورت امکان نباید در ، شود در نظر گرفته حفاظرو، باید همواره در امتداد آن ها از لبه سوارهبه فاصله متعارف پایه

 خطر کرد.گیر، بىدر غیر این صورت باید پایه را به وسیله ضربه ؛دماغه رابط نصب کرد

و اتوبوس  و نقلیه سنگینعبور ناچیز وسیله با شرطهاى روشنایى را ، پایهصورت استفاده از حفاظ بتنی دوطرفه میانه در تذکر:

ا )البته مراجعی مثل آشتو آن ر باالى آن نصب کرد در توانمی ،برای سطح بازدارندگی تعیین شده عاری از مانع بودن ناحیه دخالت

تمهیدات الزم از جمله افزایش ضخامت حفاظ بتنی جهت استقرار ایمن پایه و کاهش احتمال  بایدصورت این در  اند(.پیشنهاد ننموده

ادی، ضخامت دلیل اقتصه. بگرفته شوددلیل افزایش ضخامت( در نظر هدلیل حذف شیب دیواره حفاظ صلب بهواژگونی وسایل نقلیه )ب

و انفصال انه میاستفاده از پایه روشنایی در بین حفاظ بتنی  ود.کاهش داده شتواند به تدریج در طول حفاظ افزایش و سپس حفاظ می

 گردد. های پرسرعت اصالً پیشنهاد نمیاین حفاظ، با توجه به تجربیات تصادفات جاده

، براى این جهت به کنند.یا نور پایین استفاده مى کم نوررانندگان از چراغ  معموالًشود، هایى که روشنایى منظور مىدر محل -ت 

شود، زیرا این عالئم به وسیله نور پایین خودرو، از فاصله الزم گرفته مى اى در صورت امکان، روشنایى در نظرعالئم راهنمایى دروازه

 قابل رؤیت نیست.

ب متر نص 9 ها در ارتفاع حداقلروشنایى، المپ هزینه نصب مین کمترینأو ت خیرگىتاثیر به حداقل رساندن جهت  –ث 

هاى کردن محوطهروشن شود. براىتر، حاصل مىروشنایى یکنواخت (متر 15تا  10هاى با ارتفاع بیشتر )شود. با انتخاب پایهمى

 شود.متر نیز استفاده مى 30 هایى به ارتفاعدکلبزرگ، گاهى از 

-احتمال برخورد وسایل نقلیه با پایه) کرد ها نصبها و گردراههرابط تند های افقیقوسهاى روشنایى را باید در داخل پایه -ج 

 (.بیشتر استهای افقی قوس اى نصب شده در خارجه
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 كلیات  -6-1

 شيروانى ها و ميانه راه )در صورت وجود ميانه(، شيبرو، شانهو شيب عرضى سوارهعرضی دهنده ابعاد عرضى، نشان مقاطع

 نمايش داده شده است.  (2-6)و ( 1-6) هايعرضى در شكل مقطعاست. اجزاء جانبى  يخاكبردارى يا خاكريزى و موقعيت نهرها

يا در ( ا بربلنديب قوس افقی)مستقيم يا  و موقعيت قرارگرفتن در مسير منطقه پستی و بلندي ،عملكرد راه عرضى، بسته به مقاطع

انه ا عدم وجود مييوجود ، شيب شيروانى ،عرض شانه هاى عبور،تعداد و عرض خط بندى راه در تعييناست. طبقهمتفاوت  هاي راهسازه

اه اتالق رو كف ربه مجموع شانه و سوارهگذارد. در تعيين ميزان تعريض خط عبور و بربلندى اثر مى قوس افقی همچنينتأثير دارد و 

 شود.ده میيكرانه نام ،يمشود و فاصله بين بر كف راه تا بر حرمی

 روسواره -6-2

رود. اين كار مى هنقليه ب )شنى، آسفالتى يا بتنى( است كه براى حركت و عبور وسايل سطح نهايى روسازى راه رو، قسمتى ازسواره

رو هايى كه سوارهراهكه معموالً به توقف يا عبور اضطرارى خودروها اختصاص دارد. در چرا متمايز است قسمت از كف راه، از شانه 

لى رو قرار دارد و از آن متمايز است، وبدون رويه باشد، به صورت نوارى دركنار سواره دار ياآسفالتى يا بتنى دارد، شانه، اعم از آنكه رويه

رو وارهشود كه شانه از سپيشنهاد می دهد.رو( يكپارچه است و نوار واحدى را تشكيل مىهاى شنى، سراسر كف راه )شانه و سوارهدر رويه

 متمايز گردد.

 رو عرض سواره -6-2-1

رو، برحسب مورد، داراى يک يا چند خط عبور سواره. بستگی داردحجم ترافيک عبوري از آن  وراه به نوع راه ترافيكی تعداد خطوط 

 60/3تا  70/2 بين( قوس افقی)مستقيم يا  راه و موقعيت قرارگرفتن در مسيربندي عملكردي طبقهخط عبور بسته به بوده و عرض هر 

يز دهی و ظرفيت راه نو در سطح خدمت داردكنندگان استفادهرو تأثير زيادي بر ايمنی و راحتی عرض خطوط سواره .متفاوت استمتر 

كديگر از كنار ي تر از ميزان مطلوباي كمشوند كه رانندگان خودروهايشان را در فاصلهمی سببباريک ترافيكی است. خطوط  مؤثر

 نظر گرفته شود: در بايد  روسوارههاي ذيل براي عرضبا تعداد خطوط  ،هاحركت دهند. در قسمتهاي مستقيم راه

هر جهت حركت داشته  درو راههاي شريانی دوخطه يک خط  بايد حداقل دو خط عبورچندخطه  راههاي شريانیها و آزادراه -

 است.متر  60/3 ،هاشريانیو  هابراي آزادراه يعبورترافيک خط  هرعرض . باشند

 30/3تا  00/3 حداقل عرض يک خط، باشند.داراي يک خط ترافيک عبوري يا بيشتر میدر هر جهت حركت،  كنندهجمعهاي راه -

 است.( 1-6مطابق جدول )رو دو خطه و عرض مطلوب سوارهمتر 

تائی روس -محلیهاي رو در راهباشند. عرض مطلوب سوارهيا بيشتر می داراي يک خط ترافيک عبوريستائی، رو -محلیهاي راه -

 .استمتر  30/3تا  70/2 ، برابرحداقل عرض هر خط ،روستائی -محلیهاي . براي راهاست( 2-6) خطه، مطابق جدولدو 

 به اندازه خطوط اصلی است.سربااليى، ر )كندرو( د نقليه سنگينعرض خط اضافى ويژه وسايل -
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 شدهشریانی جداراه ها و عرضی در آزادراه مقطعاجزای  -1-6 شکل
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 خطه خطه و چهار های دودر راه یعرض مقطع یاجزا -2-6 شکل
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 هايدر قوسشامل اضافه عرض  واست  هاي ميانیكشى، شامل پهناى نوار خطنامهينارائه شده در اين آئ هايخط عرض. 1 تبصره

  شود.ىافزوده م ،هاى تعيين شده براى خط عبور، به عرضهاي افقیقوسنيست. اضافه عرض  كناريهاي كشىپهناى نوار خط افقی و

كشی كناري مجاور ميانه( كشی منتهی اليه سمت راست و خطهاي جداشده خط)در راه هاي كناريكشىخطنوار پهناي  .2 تبصره

 دار شود.شانه رويه ،كشی ياد شدهبه اندازه پهناي خط كه شانه خاكی باشد، بايد باشند و در صورتیجزو پهناي شانه می

 نيز بايد رعايت شود. هاو تونل هاى بزرگ، در پلدر مسير هاادير عرض خطمق .3 تبصره

 شود.مشخص مى عالئمتدريجى است و با نصب  )در موارد استثنايی( روهرگونه تغيير در عرض سواره .4 تبصره

 كف راه استفاده شود. 4از  از راه جداشده، در هر جهتو بيشتر خط  5در صورت نياز به . 5 تبصره

 دو خطه كنندهجمعهای رو در راهعرض مطلوب سواره -1-6 جدول

ADT  400بيش از  400تا 250 250كمتر از 

 60/6 00/6 40/5 )متر( عرض سواره رو دو خطه

 

 روستائی دو خطه -محلیهای رو در راهعرض مطلوب سواره -2-6 جدول

ADT  2000بيش از  2000تا 600 600كمتر از 

 60/6 00/6 40/5 )متر( عرض سواره رو دو خطه

 

 روشیب عرضى سواره -6-2-2

شيب عرضی معموال ً دو  دو طرفه در راههاي دو خطه .استر يبه خارج از مس از سطح رويه ت آبيه و هدايتخلبراي  یب عرضيش

البته در راههاي جداشده عريض می  معموالً يک طرفه و رو به خارج مسير است.هر كف راه طرفه و در راههاي جدا شده شيب عرضی 

بزرگ  با شعاع هاي افقیقوسهاى مستقيم و ميزان شيب عرضى در قسمتتوان شيب عرضی دو طرفه براي هر كف راه تعبيه نمود. 

باالخره  جوى منطقه عبور راه و شرايطهاى عبور، راه، نوع رويه، تعداد خط بندي عملكرديطبقهبه  ،ج به بربلندى نداشته باشدكه احتيا

 6تا  2هاى شنى درصد و براى رويه 0/2تا  5/1، هاهاى آسفالتى و بتنى و روكشبراى رويهشيب عرضی  .سرعت طرح بستگى دارد

 درصد است.

ظر از ن درصد 2هاى عرضى تندتر از شيبدرصد باشد.  2رو كمتر از هدايت خودرو، بهتر است شيب عرضی سوارهاز نظر كنترل و 

ر حداكثشود. خطه دو طرفه، شيب عرضى يادشده، از محور راه به طرفين آن اعمال مى هاى دوراه در تر است.تخليه آب بارش، مطلوب

درصد است.  4، شودگیری تاج جاده قطع میبرای عمل سبقتتاجدار كه رو اختالف جبری شیب عرضی سواره

از شيب عرضى  ،عرضى مقطعتوان براى خط عبور طرف باالتر مىدر راههاي چندخطه كه در هر جهت سه خط يا بيشتر وجود دارد، 

تاج را با شيب عرضی  دو خط مجاورلذا  ؛تر، شيب عرضى را افزايش دادهاى عبور طرف پاييناستفاده كرد و در خط يا خط كمتر

 در هر جهت نبايد شيب عرضی ،به هر حال درصد افزايش شيب داد. 1تا  5/0پيشنهادي در نظر گرفت و ساير خطوط را تا حداكثر 

درصد  5/1تا  0/1 معموالًمشابه راه است و  هاهاى مستقيم تونلرو در قسمتشيب عرضى سوارهبيشتر در نظر گرفت. درصد  3از  مطلق

  است.
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، تاجداردر اين مناطق در راههاي لذا . افزايش داددرصد  5/2 تا رادار رويهرو توان شيب عرضی سوارهدر مناطق با بارش شديد می

دار جداشده نبايد درصد است. به هر حال در شرايط بارش شديد در راههاي رويه 5رو برابر حداكثر اختالف جبري شيب عرضی سواره

د و هاى شديبراى مناطقى مانند نواحى معتدل ساحلى كه نزول باراندرصد بيشتر در نظر گرفت.  4رو را از سواره مطلق شيب عرضی

خشک با بادهاى شديد، از حد پايين شيب عرضى  مناطقاز حد باالي شيب عرضى، و براى  بهتر استآسا، حالت غالب دارد، سيل

است از شيب  ساعت نيز بهتر كيلومتر در 100مكرر و براى سرعت طرح بيش از يخبندان استفاده كرد. براى مناطق سردسير با برف و 

 استفاده شود. كمترعرضى 

رو هر طرف عبور را در يک جهت يا دو جهت، شيب عرضى توان سواره، برحسب مورد و با توجه به امكان، مىجداشدههاى در راه

استفاده  است. نشان داده شده( 3-6) هاى مختلف در شكلتخليه كرد. گزينه رو را در ميانه، طرفين راه يا هر دوداد و آب سطح سواره

باران نيز سبب تخليه سريع آب  برترى دارد و در نقاط پر ،برف و يخ هر طرف، در نقاط پر يرودو جهته براى سوارهعرضی از شيب 

افى هاى اضهزينهصرف خليه آب در ميانه راه مستلزم رسد ولى ترو به حداقل مىاين روش، اختالف ارتفاع در عرض سواره شود. درمى

ست حالت اخير اين ااصلی رو به طرف ميانه سرازير باشد. عيب هاى سوارهكه تمامى خطدارد  وجودها براى حالتى نيز است. اين هزينه

اى هو تخليه آب تمامى خطگيرد، به صورت محل گذر هاى باالتر مورد استفاده قرار مىكه خط سمت چپ كه براى سبقت و سرعت

 نامطلوب و خطرناك است. ،آيد و براى مناطق پربارانعبور در مى

 
 روهاى مختلف شیب عرضى سوارهگزینه -3-6شکل 
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 شانه  -6-3 

اه ، و تكيه گاضطرارى خودروها، استفاده خودروهاگيرد و براى توقف رو قرار مىشانه، بخشى از كف راه است كه در طرفين سواره

رار سواران نيز ق در برخی مواقع شانه می تواند مورد استفاده دوچرخه رود.كار مىه برويه راه زيراساس، اساس، و هاى براى اليهجانبی 

 كلمه شانه با صفات مختلفی به كار می رود تا ويژگيهاي فيزيكی يا عملكردي معينی رامتر است.  6/0برابر  شانهحداقل عرض  گيرد.

 بيان نمايد. در اينجا دو مفهوم براي اين كلمه به كار می رود:

-6، كه از لبه سواره رو تا تالقی شيب عرضی شانه و شيروانی جلويی اندازه گيري می شود )شكل عرض تسطيح شده شانه -الف

 الف(.-4

اضطراري يا عادي )پارك كردن( می توانند شانه، كه عرض واقعی شانه است كه رانندگان در هنگام توقف عرض قابل استفاده  -ب

افقی يا ماليمتر هستند، عرض قابل استفاده برابر تسطيح شده  4قائم به  1از آن استفاده كنند. زمانی كه شيبهاي شيروانی جانبی برابر 

)شكل شانه به طور چشمگيري نمی كاهد متر در محل انتهاي شانه از عرض مفيد  8/1تا  2/1، زيرا كه گردشدگی رايج به عرض است

 .ب و پ(-6-4

 
 شانه های قابل استفاده و تسطیح شده -4-6شکل 
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 :عالوه براين، شانه راه داراى مزاياى زير است

 تأمين فضايی در بيرون از سواره رو جهت توقف وسايل نقليه به دليل مشكالت مكانيكی، پنچري تاير، و يا شرايط اضطراري؛ -1

 ؛رو منحرف شده استدليل از سواره خودرويى كه به هر براىتصادف فرصت و راه نجات و كاهش شدت  ايجاد نوعى -2

 به دليل كاهش فراوانی تصادف؛افزايش ايمنى  و در نتيجهافقی مقاطع خاكبرداري  هايقوسداخل افزايش فاصله ديد در  -3

 يكنواخت؛به دليل تشويق به ايجاد سرعت افزايش ظرفيت  -4

 ؛روبىانباشتن برف حاصل از برفجهت عمليات نگهداري از قبيل محل  فضايی تأمين -5

 ؛رواز لبه سوارهو حفاظ ايمنی  عالئمكردن فاصله آزاد جانبى فراهم -6

 به سواره رو؛در فاصله اي دورتر و در نتيجه كاهش تراوش  روآب بارش جارى شده از سواره و تخليه هدايت -7

 ، توقفگاه اتوبوس، خروج از مسير اتفاقی، و انحراف ترافيک حين اجرا؛روكردن محل دوچرخهفراهم -8

 انواع شانه می تواند سبب ارتقاء زيبايی مسير شود؛ و زبرخی ا -9

 تكيه گاه جانبی سازه اي براي روسازي سواره رو. -10

 شدن لبه خارجى شانه جلوگيرى شانه خاكى از شستهحتی و يا منظوركردن نوار نگهدار شانه در مواقع استفاده از شانه رويه دار، 

 مترسانتی 70 حداقل كند. عرض اين نگهدار خاكى،فراهم مى عالئممحل مناسبى را براى نصب نوار نگهدار شانه  همچنين و كندمی

 .مجاور، پيوند قوسى )گردشدگى( داردحسب شيب شيروانی بر است كه 

نيز  هاسازهتر باشد و در محل آن پايين از )در راههاي با سرعت پائين( مترسانتی 5/1يا حداكثر باشد رو سواره سطحشانه بايد هم

و تونلهاي با طول بيشتر از  هاابنيه فنى بزرگ و طويل )پلادامه يابد. در  عرضصورت همسطح و همبه  هاى راهر قسمتهمانند ساي

شود. رو تبديليادهبه پ شانه بخشی از و با تصويب كارفرما، اقتصادى داليلبه  اگر در موارد استثنائی، راههاي با سرعت پائيندر  (متر 100

 شود.و تجهيزات ايمنى كافى اعمال مى عالئمها كامالً تدريجى و همراه با نصب اين گونه تغيير و تبديل

انه شعالوه بر افزايش احتمال تصادف، رو، در حالت كلى خالى از اشكال نيست، چه اين كار رو و دوچرخهاستفاده از شانه، براى پياده

هاى كم اهميت، ايجاد مسير جدا براى پياده و دوچرخه دارد. براى ترافيک كم پياده، دوچرخه و راهرا از ايفاى نقش اصلى خود باز مى

  پياده، به فصل چهارم مراجعه شود. تسهيالتشود. در مورد بينى پيش معابر ايمن يدبا ،غير اين صورت در ضرورت ندارد.

 آورده شده است.( 3-6) ها در جدولعرض شانه طرفين راه براي انواع مختلف راه
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 هاعرض شانه طرفین راه -3-6 جدول

 )متر( عرض شانه
 نوع راه نوع ترافیک طرح

 راست )حاشیه ایمن( چپ

20/1 00/3 DDHV 250كمتر از  كاميون 
 خطه 4آزادراه 

80/1 60/3 DDHV و بیشتر 250 كاميون 

100/3 00/3 DDHV خطه یا  6آزادراه  250كمتر از  كاميون

 و بیشتر 250 كاميون DDHV 60/3 160/3 3بیشتر

 خطه 4 جداشده شریانیراه   50/2 20/1

 خطه 6 جداشده شریانیراه   50/2 208/1

95/1  ADT 2000از  كمتر 
 خطه 2 شریانیراه 

50/2 ADT  2000بیش از 

60/0 ADT  400كمتر از 

  2000تا  400بین   ADT 50/1 خطه 2 جمع كنندهراه 

40/2 ADT  2000بیش از 

60/0 ADT  400كمتر از 
 روستائی-محلیراه 

 خطه2
00/1 ADT  2000تا   400بین 

80/1 ADT  2000بیش از 

 كند.عمل میبا عرض كامل )شانه ميانه( حاشيه ايمن چپ به عنوان شانه چپ  -1

خطه، شانه چپ با   6در غیر این صورت، مشابه آزادراههای متر است و  8/1سوم حاشیه ایمن چپ  در صورت ایجاد محدودیت وسایل نقلیه سنگین از خط -2

 عرض کامل طرح می شود.

 خطه یا بیشتر پیشنهاد می شود از چهار کف راه استفاده شود. 5برای آزادراههای  -3

بخشی از شانه خاكی محسوب  )عرض ذكر شده در اين جدول(، بقيه عرضو كفايت آن  ها بودن قسمتی از عرض شانه دارتبصره: در صورت رويه
 شود.می

 شیب عرضى شانه  -6-3-1

 4هاى شنى، درصد و شانه 6تا  2باز،  هاي افقیقوسهاى مستقيم و دار )آسفالتى يا بتنى( در قسمتهاى رويهشيب عرضى شانه

براي تخليه سريعتر آب باران، بهتر است شيب عرضی شانه بيشتر از شيب شود. تعيين مىدرصد  8تا  6، و شانه هاي چمنی درصد 6تا 

 دارد، مقدار وشيب عرضى يكسره  روسواره مسير مستقيم يا قوسهاي افقی با شعاع زياد قرار دارد كه محلدر  رو مجاور باشد.سواره

در  درصد بيشتر نشود. 7تا  6 رو از شانه و سوارهعرضی تعيين كرد كه اختالف جبرى شيب  نحويبه شيب عرضى شانه را بايد جهت 

انه تعيين كرد كه اختالف جبرى شيب ش نحويبه شيب عرضى شانه را بايد ، مقدار و جهت بربلندى باشد رو داراىهايى كه سوارهمحل

 درصد بيشتر نشود. 8رو از و سوارهقابل استفاده 

تند الجهت هسمختلف "الف"عرضی شانه در سه حالت نمايش داده شده است. در حالت  جهت شيب بربلندي و شيب 5-6در شكل 

كه  زمانی مناسب است "ب". حالت كه همان شيب بربلندي است چين نشان داده شده استبه صورت خطجايگزين هم و البته حالت 
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محل تغيير شيب در شانه است و آب  "پ"جنس خاك شانه آن قدر پايدار است كه ميزان نشت آب به داخل آن زياد نباشد. در حالت 

 يزي تقسيم می شود.رو و نهر جانبی يا شيروانی خاكرروي شانه به قسمت روي سواره

 

 
 الف

 
 ب

 
 پ

 : نرخ بربلندی، زمانی كه از شیب عرضی عادی بیشتر باشد.

 مقطع عرضی تیپ در بربلندی -5-6شکل 
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 شانهو متمایز نمودن سازى رویه -6-3-2

به  .ه كننداستفاد شود كه رانندگان با اطمينان خاطر بيشترى از شانه براى توقف و حتى عبور اضطرارىسازى شانه موجب مىرويه

تمام يا بخشی از  ،درجه يک شريانیهاي ها، راهدر آزادراه .شودرو مىسازى شانه موجب افزايش عمر شانه و روسازى سوارهعالوه، رويه

 رويه مورد استفاده در شانه، طبعاً زيربارىمراجعه شود.  بخش عرض ميانهبراي شانه سمت چپ به دار باشد. رويهبايد شانه سمت راست 

و به صورت رهاى شنى، شانه و سواره. در رويهتواند كمتر باشدمیرو نيست و به لحاظ مشخصات و از جمله ضخامت، به سنگينى سواره

وارى دار يا بدون رويه(، به صورت نآسفالتى يا بتنى دارد، شانه )اعم از رويهرويه رو كه سواره هايىسطح واحد و يكپارچه است ولى در راه

طلوب و رو متفاوت باشد، كارى مشانه با استفاده از مصالح و تركيبى كه با سواره رويهمتمايز كردن باشد. رو مىكامالً متمايز از سواره

تا  و كم ترافيک است(، محلیهاى هاى شنى )كه مربوط به راهدر حقيقت، شانه رويه. شودتوصيه میهاي شريانی و در راهاست مفيد 

 گيرد.ىنيز مورد استفاده قرار م وسايل نقليهكند و قسمتى از پهناى آن، گاه و بيگاه، براى عبور رو را جبران مىاى باريكى سوارهاندازه

رويه را ی سنگشده و قير سطح مصالح  رو از بتن آسفالتى است، كاربرد آسفالت سطحى كه طبق اصول فنى اجرااگر رويه سواره

)چمنى( در  ايجاد شانه سبز. راه حل خوبى استبراي ايجاد تمايز بين سواره رو و شانه ، ترو مصالح سنگی با رنگ روشن نپوشانده باشد

( سبب كاهش نياز به متمايز 267استفاده از خط كشی لبه سواره رو )طبق نشريه  هاى مناسب نيز راه حل مفيد ديگرى است.محل

 انه يا لبه سواره رو نيز در زمان شب و يا هواي نامساعد مؤثر است.شه می گردد. استفاده از نوارهاي لرزاننده در نمودن شان

 ناحیه عاری از مانع -6-4

می شود كه براي بازيابی خودروي منحرف شده رو شروع اي بدون مانع و قابل عبور در كنار راه كه بالفاصله از لبه سوارهناحيه

عبور و مرور بر اساس حجم ترافيک، سرعت  ويابد می راه تا عرض مشخصی ادامهمحور در جهت عمود بر  شود. اين فاصلهتامين می 

 شيب شيروانی موجود در اين ناحيه نيز بايد قابل عبور باشد .عاري از هرگونه مانع باشد داين ناحيه باي. شودو شيب شيروانی تعيين می

الزم  اطالعات. متوقف يا به مسير اصلی بازگردد ،و كمترين خسارت روي آن با حركت ،انحراف و خروج از راهتا وسيله نقليه پس از 

محور بر حسب  طرح ميزان شيب شيروانی حاشيه راه، سرعت طرح و ترافيک روزانه :براي تعيين عرض ناحيه عاري از مانع عبارتند از

 مراجعه شود. "267نشريه  -هانامه ايمنی راهآيين"ه به . براي بحثهاي تكميلی در اين زمينوسايل نقليه

 جداول -6-5

 طبق تعريف جداول .كه در ايمنی اثرگذار است تواند رفتار راننده را تحت تاثير قرار دهدجداول در راهها میقرارگيري نوع و محل 

تقسيم  (بورعقابلشيبدار )و عبور يا غير قابل (مانع عبورقائم )ها به دو دسته جدولبه عنوان اجزاي برجسته يا قائم محسوب می شوند. 

به زهكشی جدول، ممكن است طورى طرح شود كه  ((.5-6) شكل) يات طرح مختلفى دارديشود كه هر دسته انواع متعدد و جزمى

 سطحی نيز كمک كند.

هاى اساس دليل نيز پس از اثبات ضرورت آن بر ي برون شهريهامتداول است، ولى در راهاستفاده از جدول، در مناطق شهرى 

اه لبه بيرونی شانه ر در، جدول بايد ي برون شهريهادر راه استفاده كرد. با در نظر گرفتن موارد ايمنی، توان از جدولمحكم فنى مى

 شود. البتهاستفاده نجدول بلندتر از كف راه  ازكيلومتر درساعت، بايد  75سرعت طرح بيش از  هاى باراهمين ايمنى أبراى تاجرا شود. 



 149                                                                                31/03/1400                            مقاطع عرضی                    -فصل ششم

 

واند به تيک جدول می .ولی در خصوص ايمنی آنها بايد تمهيدات الزم انديشيده شود از اين قاعده مستثنى است هاي پلنردهجدول 

 ند.طراحی شود. همچنين جداول قائم و شيبدار می توانند شامل قنو نيز باش طور جداگانه يا يكپارچه با روسازي

 :جدول به شرح زير است احداثهاى دليل

 ،تخليه مناسب آب سطحىكنترل و  –الف

 ،كف راهكردن لبه مشخص -ب

 ،بندى و كنترل دسترسىجريانكاهش حريم راه شامل  –پ

 مسير،يى افزايش زيبا -ت

 ،روايمن ساختن محل پياده وكردن مشخص  -ث

 ، وجلوگيرى از شسته شدن شانهبه عنوان مثال  نگهدارى راه عملياتكاهش  -ج

 كمک به توسعه با نظم و ترتيب كناره راه. -ح

 شود.محدود مى (مثل تقاطع)به مواردِ خاص  هاراهاصوالً استفاده از جدول در 

 انواع جدول  -6-5-1

به  و بودهبه ترافيک آن تقريباً قائم  نماى رو و، نسبتاً بلند قائمنشان داده شده است، جدول  (الف-5-6)به طورى كه در شكل 

شود متر است. معموالً ترجيح داده مىیميل 200تا  150رود. ارتفاع اين جدول، حدود به كار مى مسير ترك از هاخودرو منع كردنمنظور 

ل قائم استفاده نمود چرا . در آزادراهها و ساير راههاي با سرعت باال نبايد از جداوكه سطح داخلى جدول به صورت شيبدار ساخته شود

ند از تواناز آنجائی كه جداول نمی شود.كه در صورت برخورد خودروي خارج از كنترل با اين جدول سبب واژگونی يا پرت شدن آن می

ل در امتداد اين جداواستفاده از براي اين منظور نياز است.  "حفاظ ترافيكی مناسب"استفاده از خروج وسيله نقليه جلوگيري كنند، 

شود. در یرو ماز نزديكی به ديوار و در نتيجه پياده نقليه جداول سببب ممانعت وسيلهديوارهاي طوالنی و تونلها مطلوب است. اين 

 وقفجدول ت موازيرود خودرو در موردهايى كه انتظار مىيابد. نتيجه ريسک عابران پياده از برخورد به وسيله نقليه خراب كاهش می

 كند. متر تجاوزیميل 200كند، به منظور جلوگيرى از برخورد سپر و گلگير اين خودروها به جدول، ارتفاع جدول نبايد از 

 5-6 بتواند از روى آن عبوركند. به طورى كه در شكل مورد نيازهاى شود كه خودرو در زمانجدول قابل عبور طورى طرح مى

هرگاه جدول قابل عبور با  و سطح داخلى آن شيبى ماليم دارد. بودهاين نوع جدول، كوتاه  ،است داده شدهنشان ( "چ"تا  "ب"موارد )

. اگر مقدار شيب تا خودروها به آسانی از آن باال روند متر تجاوز كندسانتی 10نظر باشد، ارتفاع آن نبايد از  مد 1:1از  ترتند یشيب سطح

متر تجاوزكند. جدول، به منظور تسهيل عبور، یميل 150باشد، ارتفاع جدول نبايد از  افقی(( 2ئم و )ا قا 1:2تا  1:1بين )، جدولسطح 

بخش  كه در (6-6)هاى شكل از جدول "ج"، و "ت"، "پ". موارد ("چ"تا  "ب"موارد  (6-6)شكل ) بايد قابل عبور، گرد و پخ باشد

 كند.سطحى قائم دارد، امكان روكش آتى روسازى را تأمين مى ،پايينى

 تفادهتوان اسمىشانه  بيرونیلبه يا در  ،در محل تقاطع هاجزيرهجريان ه كنندهدايتبه منظور  ،ميانهلبه از جدول قابل عبور، در 

-شوند بايد عقبده میاكننده استفجزاير هدايت . زمانی كه جداول دراست ها قابل استفادهدر ميانه (5-6)هاى شكل كرد. انواع جدول

 اند.نشينی در بخش تقاطهاي همسطح بحث شدهمقادير عقبنشينی براي آنها در نظر گرفت. 
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اهش كو هاى روسازى مشخص شدن لبه افزايشكنترل زهكشى،  جهت، شوندها كه در لبه بيرونی شانه قرار داده میجدول شانه

 .ز سيستم تخليه آب سطحى طولى استبخشى اكه شود به طور يكپارچه طرح مى قنواغلب با . اين جدول به كار می روند فرسايش

دول اي كه آنها تمايل به فاصله گرفتن از جگذارند به گونهتا حدي روي فاصله جانبی رانندگان اثر میجداول به هر شكلی باشند، 

از خط  تندترداراى درز طولى مشخص و شيب عرضى دارند كه اين خود سبب كاهش عرض موثر خط عبوري می شود. يک قنوي 

جاد ايمجاور درز، اختالل بيشترى هاي خط ترافيكی و دوچرخه، در حركت خودروها قنوي يكپارچه با سواره رومجاور، در مقايسه با 

 نظرگرفته شود. نبايد به صورت بخشى از عرض خط عبور در ،دارد سواره روبا  متفاوتی. آبرويى كه رنگ و بافت كندمی

 
 )الف(

 جداول قائم )غيرقابل عبور(

  
 )پ( )ب(

  
 )ث( )ت(

  
 )چ( )ج(

 جداول شيبدار )قابل عبور(

 (مترمیلیابعاد برحسب ) انواع جدول -6-6شکل 
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 تامين محلی، جداول سنگو امكان توجيه اقتصادي  شود، در برخی مواقع در صورته میدادر حالی كه عمدتا از جداول بتنی استف

يمانی بيشتر روند از بتن ستوان به كار برد. چرا كه دوام آنها در برابر مواد شيميايی يخ زدا كه براي ذوب برف و يخ به كار میگرانيتی می

متداول آسفالتی يا بتنی بايد تا حدي متمايز از روسازي عادي باشد به خصوص در زمان مه يا در شب زمانی كه سطح جداول  است.

ئم رو با به كاربردن عالهاي سوارهلبه در جداول پيوسته ترافيک توسطكننده جريان جزاير هدايت قابليت رويت رويه مرطوب است.

يا  رنگ داراى خاصيت انعكاس نوراستفاده از يابد. روش ديگر افزايش قابليت ديد باال، یانعكاس نور بر روي سطح جداول افزايش م

شود و ليكن در اثر گل والى كثيف مىشود. از قبيل ترموپالستها است كه سبب نمايان شدن بيشتر جداول می انعكاس نورسطوح 

 شود.ها مىنگهدارى اين گونه جدولضرورت دارد كه به طور مداوم تميز شود. اين امر سبب افزايش هزينه 

در آزادراهها و ساير راههاي شريانی با سرعت باال استفاده شود ولی زمانی كه استفاده از شايان ذكر است كه جداول قائم نبايد 

كتر رو نزديانه به سوارهميليمتر استفاده شود و نبايد از لبه بيرونی ش 100جدول مورد نياز است، بايد از نوع شيبدار و با ارتفاع كمتر از 

 باشد.

 آماس )جدول آسفالتى( -6-5-2

زان ها، بر حسب ميشود. ارتفاع آماسدار ايجاد مىهايى با مقطع ذوزنقه از آسفالت است كه در لبه خارجى شانه رويهآماس، برآمدگى

براى جلوگيرى از  بوده ومتر ىميل 150و  100، 50هاى هاى تخليه متفاوت است. انواع سه گانه آن داراى ارتفاعآب و فاصله محل

ين ، ايجاد جدول آسفالتى در كنار شانه آسفالتى مفيد است تا به اخاكی شانهيا  ندهنگهدارنوار شدن شيروانى خاكريزى، عالوه بر  شسته

پس از رسيدن  آيد و به حركت در ، بلكه در امتداد جدول آسفالتىجاري نشودرسد، بر شيروانى كف راه به لبه شانه مى ترتيب، آبى كه از

 به نقاط مناسب در جويى تخليه شود.

تواند در جاى خود قابل توصيه باشد ولى در نقاط مرطوب و پرباران كه هم سبزشدن طبيعى موجب تحكيم كاربرد اين جدول مى

آسا از سطح راه، سبب تجمع آب در كف راه و كمک به هاى سيلتر آب بارانچه سريع شود و هم جلوگيرى از تخليه هرها مىشيروانى

 شود، يا در نقاط خشک و بسيار كم باران استفاده از جدول آسفالتى )آماس( ضرورتى ندارد.مى پيمايیآبايجاد پديده خطرناك 

 

 و شیروانی زهکشی سطحی-6-6

 نگهداريو ها، بازيابی، ظاهر خوب، كنترل آاليندهشهري طرح زهكشی راه بايد با كناره راه قابل عبور و قابل در مناطق برون

قابل  مطلوبنهرهاي زهكشی پهن، نهرهاي آبگير، و خميدگی و گردشدگی اين مورد با شيروانيهاي ماليم،  هزينه آميخته باشد.كم

يط راه جلوگيري يكی از مهمترين بخشهاي طرح راه، انسجام و ارتباط همه اجزاي راه است كه از گسستگيها در مححصول است. 

ارتباط بين شيب شيروانی جانبی و نهر جانبی مهم است، چرا كه طرح مناسب كناره راه سبب كاهش شدت  راستا،كند. در اين می

 .گردداز خروج خودروها منحرف شده می یتصادفات ناش
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 نهر جانبی -6-6-1

 در اين بين نهرهاي تخليه آب عبارتند از پلها، آبروهاي عرضی، نهرها، جداول و قنوها و انواع متنوع زهكشها. یتسهيالت زهكش

 نند. كنقش حياتی در جمع آوري و انتقال آبهاي سطحی حريم راه ايفا می ،عقبیشامل شيروانی جلويی، سطح كف جوي، و شيروانی 

كريزى آب بر شيروانى خا جاري شدنترين شيوه تخليه، شيروانى خاكريزى برسد، ساده اگر آب باران در محل دورشدن از كف راه، به

اين  شود.كه در سرازيرى حريم به بيرون راه هدايت مىبپيوندد )شيروانى روسازى و خاكريزى( است تا به پاى آن برسد و به جريانى 

دول آن، از شانه خاكى يا ج باركند. براى پرهيز از آثار زيانمى ويژه خط جدايى آن دو را تشديده شيوه، فرسايش شانه و شيروانى و ب

ز پوشش گياهى ا بهتر است ،شدن و فرسايش شيروانىتوان استفاده كرد. به هرحال براى جلوگيرى مؤثرتر از شستهآسفالتى )آماس( مى

 يا پوشش ساخته شده با مصالح استفاده شود.

بى يابد تا به محل مناسشود و در طول راه جريان مىهدايت مى جانبی نهرشد، آب از لبه به چنانچه راه در خاكبردارى قرار گرفته با

 نهرل و دار، خاكى، قنوهاى مثلثى شكتواند از نوع پوشش، بسته به شرايط مىنهربرسد و از آنجا تخليه شود. اين « عرضی آبرو»مانند 

 همچنين انواع اين نهرها عبارتند از: سرپوشيده با مقطع چهارگوش باشد.

 جهت دور كردن آبهاي سطح راه از مقطع عرضی،نهرهاي كناره راه در خاكبرداريها  -الف

 جهت انتقال آبهاي سطح خاكبرداريها و شيبهاي جانبی به نهرهاي طبيعی، نهرهاي پاي شيروانی -ب

 نهرهاي جداكننده كه در پشت باالي شيروانی خاكبرداري جهت جدا كردن آبهاي سطحی می باشند، و -پ

 نهرهاي ناودانی جهت هدايت آبهاي جمع آوري شده شيروانی خاكبرداري يا خاكريزي با شيب تند است.  -ت

هر تغييرات ناگهانی مقطع عرضی راه كه ن، از جهت تطابق پيوستگی محيط راه با انتظار پيشين راننده الزم است توجه شود كه

 بايد اجتناب شود.جانبی دارد 

 هاشیروانی -6-6-2

براي بازيابی خودروي منحرف شده  كافیشيروانيها بايد به گونه اي طراحی شوند كه پايداري كف راه را افزايش داده و فرصت 

از دست دادن كنترل خودروي خارج شده از راه مهم هستند و  جهت كاهش پتانسيل 7-6تامين نمايند. سه ناحيه كناره راه طبق شكل 

روانی جلوئی(، شيروانی جلوئی، و پاي شيروانی )تالقی شيروانی جلوئی با خط زمين يا با يعبارتند از: پاشنه شيروانی )باالي شيب ش

 دهد(.كه جوي را تشكيل می عقبیشيروانی 

 

 بندی نواحی كناره راهتقسیم  -7-6شکل 
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( چنانچه راه در خاكبردارى )برش. پيونددبه زمين طبيعى مى عرضى با شيب در مقطعلبه خارجى شانه ، «شيروانی خاكريزي»در 

رچه رسد. هشود كه در نقطه انتهايى خود، ديگر بار به زمين طبيعى مىآغاز مى« شيروانى خاكبردارى»باشد، پس از جوى كنارى، 

شيب شيروانى  .تتر اس، راه براى راننده و سرنشين، دلپذيرتر و ايمنبرسدزمين طبيعى  هتر بو آرام تر( باشدتر )كم شيبشيروانى ماليم

ها هاى طرفين كف راه، از طريق مطالعات ژئوتكنيک مربوط به جنس خاكشيب شيروانى كند. تواند تغييربا توجه به هزينه آن مى

ايش نقليه عبورى(، زيبايى، ايمنى، فرس وسايل آوردن سربار ناشى از ناً با به حسابها در محل )احياها(، وضع استقرار طبيعى خاك)زمين

تواند مى (1:10تا تر )ماليمهاى كم ارتفاع، استفاده از شيب ها يا خاكريزىشود. در خاكبردارىو مطالعات اقتصادى و ايمنى راه تعيين مى

 و اعمال شود.  بودهبا توجه به افزايش هزينه كمى كه دارد از نظر ايمنى راه، ارزنده 

ننده )مانند ككه شرايط محدودتركيب مقدار شيب و ارتفاع شيروانی بايد امكان بازيابی را براي وسيله نقليه فراهم كند. در جايی

ر نظر گرفتن فاصله هاي كناره راه(، امكان دهاي آب و يا ساير ويژگیجريان ها،خاكريز بلند، محدوديتهاي حريم راه، وجود صخره

وان با تكند، بايد حفاظ كنار راه در نظر گرفت. در چنين حالتی مقدار شيب شيروانی خاكريز را میغيرممكن می را نقليهبازيابی وسيله

 توجه به جنس و پايداري خاك انتخاب كرد.

 شيروانی عبارتند از:عوامل مؤثر بر شيب 

 :شود، به عوامل زير بستگى داردشيبى كه به شيروانى خاكريزى داده مى

 ايمنی حاشيه راه، –الف 

 ،)تراكم پذيرى، مقاومت به فرسايش(شود هايى كه مصرف مىخواص خاك -ب

 ،ارتفاع خاكريزى - پ

 ،قبل از احداث خاكريزى( ردن بستر،كشيب بستر طبيعى خاكريزى )ضرورت كندن شيار و پلكانى - ت

 ، وحريم راه - ث

 .هزينه خاكريزى - ج

 :شود، به عوامل زير بستگى داردنظر گرفته مى شيبى كه براى شيروانى خاكبردارى در

 ايمنی حاشيه راه، -الف 

 ،و مالحظات ژئوتكنيک خواص خاك محل خاكبردارى -ب

 ،كبردارىارتفاع خا - پ

 ،شيب زمين طبيعى - ت

 ، وحريم راه - ث

 .هزينه خاكبردارى - ج

 اندازه شیب شیروانى  -6-6-2-1

يا خاكبردارى  ارتفاع خاكريزى شود.به طول افقى نظير در مقياس يكسان، سنجيده مى ها بر حسب نسبت ارتفاعب شيروانىمقدار شي

قائم ط خاست از ارتفاع )فاصله قائم( جسم راه نسبت به زمين طبيعى، كه در روى  عبارت ،گيردكه مالك تعيين شيب شيروانى قرار مى

 شود.گيرى مىاست، اندازه يكى از دو لبه )سمت چپ يا راست( كف راه، كه به شيروانى مورد نظر نزديكتر گذرنده بر
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هاى يبش شده از راه بسيار مهم هستند، بايد كه از نظر ايمنی و تأثير بر واژگونی وسايل نقليه منحرف هاى خاكريزىبراى شيروانى

)با لحاظ هزينه افزايش شدت تصادفات(  قابل توجيه نباشد، از  اقتصادى در نظر گرفت. در صورتی كه از نظر اجرايی ياتر ماليم

 خگوىكه در عين حال پاس كندرا انتخاب و پيشنهاد مى بهينه. طراح، همواره راه حل در نظر گرفتن حفاظ استفاده شود باهاى تند شيب

 هاي پيشنهادي به ترتيب اولويت عبارتند از:حل. راهژئوتكنيكى باشد و ضوابط هندسى ايمنی،

 و ايمنى بيشتر راه  حفاظو حذف  ماليمهاى شيب -1

در اين شيبها وسيله نقليه منحرف شده قابل  .شودمیاستفاده  ترو ماليم افقى( چهار)يک قائم و  1:4هاى شيب در اين حالت از

اي تندتر هها و شيبتوان از تركيب اين شيبكه عرض ناحيه عاري از مانع در كنار راه تامين شود، میالبته به شرط آن  بازيابی است.

 1:6ها مطلوب آن است كه شيب شيروانیمتر،  5/1خاكريزي كمتر از اصلی با ارتفاع شريانی هاي راهو ها، در آزادراه نيز استفاده كرد.

 مراجعه شود. "267نشريه  -هانامه ايمنی راهآيين"اجرا شود. جهت مطالب تكميلی در اين خصوص به )يک قائم به شش افقی( 

  در نظر گرفتن حفاظهاى تند و شيب -2

)يک قائم و  1:3 مقدار تا افقى( چهار)يک قائم و  1:4هاى تندتر از شيبحل اول و در نظر گرفتن در صورت عدم امكان اجراي راه

 1:3نی تندتر از اگر شيب شيروا تواند بازيابی شود. همچنينسه افقی( شيبها قابل عبور هستند وليكن وسيله نقليه منحرف شده نمی

ورت در نظر . در صاستفاده شود بايد از حفاظ مناسببحرانی شناخته شده و  ،واژگونی زياد)يک قائم و سه افقی( باشد به دليل احتمال 

اكريزى شيب بستر طبيعى خ ،شود )تراكم پذيرى، مقاومت فرسايش(هايى كه مصرف مىخواص خاكگرفتن حفاظ، شيب خاكريزي به 

 بستگی دارد.هزينه خاكريزى و حريم راه  ،كردن بستر، قبل از احداث خاكريزى()ضرورت كندن شيار و پلكانى

 تصادفات و فراوانیو افزايش شدت  حفاظ، نگهداري و خطرات احتمالی مقايسه اقتصادى هزينه نصباساس بر انتخاب  روشبهترين 

 .دباشمیبا هزينه افزايش حجم خاكريزى 

تر داشته ( و يا ماليمافقى سه)يک قائم و  1:3هاي خاكبرداري بهتر است شيبی برابر شيروانیاز نظر جايگيري تجهيزات نگهداري، 

اي تندتر هتر، پايداري خاك و ايمنی ترافيک مورد بررسی قرار گيرد. در صورت لزوم در شيبهاي تندصورت استفاده از شيبدر . باشند

بايد از ديوار حائل استفاده شود. در خصوص شيب كناره راه در محل جائی كه محدوديت فضا وجود دارد، )يک قائم به دو افقی(  1:2از 

 قبیعشيب ماليم شيروانی  ببراي انتخا لذاها، خارج از ناحيه عاري از مانع باشد. پاي شيروانی برش هرنها، مطلوب آن است كه برش

 شود. گزينه بهينه با مقايسه اقتصادي و ايمنی انتخاب می ،و يا انتخاب حفاظ

هاى رفت و برگشت، كامالً دور از هم باشد، شيروانى سمت ميانه، همانند هاى مجزا، بسيار عريض و راهاگر ميانه راه .1تبصره 

 .كه در باال ذكرشد شد بود و شيب شيروانى طرف ميانه هم براساس ضوابطى تعيين خواهد خواهد مسير كنارهشيروانى 

تر و ماليم 1:3هاي دار كه در معرض فرسايش قرار دارند، بهتر است از شيبيهاي رسی و ال. به لحاظ پايداري، در زمين2تبصره 

 شود. استفاده

 فاصله آزاد شیروانى تا حد حریم  -6-6-2-2

 5 ،متر و در صورت امكان 3 ،از لبه حريم شيروانى خاكبردارى طرفين راه لبه بااليحداقل فاصله آزاد پاى شيروانى خاكريزى يا 

 شود:شرح زير تعيين مىه هاى عميق، مقادير اين حداقل، بمتر است. در برش

 ؛متر 6متر، حداقل فاصله آزاد  15تا  10هاى براى عمق -الف 
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 ؛ ومتر5/7متر، حداقل فاصله آزاد  25تا  15هاى براى عمق -ب 

 .متر 15عمق و حداكثر  يک سوممتر،  25هاى بيش از براى عمق -پ 

ه دليل هايى كه راه بكننده بايد محلتواند متفاوت باشد. مطالعهها با حريم اعالم شده مىها در بعضى از قسمتحريم راهبنابراين 

 كند. معين و به كارفرما پيشنهاد ،فوق به حريم بيشترى نياز دارد

 كردن شیروانى خاكبردارى  پلکانى -6-6-2-3

 نهرمتر باشد، معموالً شيروانى برش، به صورت يكسره و يكنواخت بين  10تا  حتىو  6وقتى ارتفاع خاكبردارى )برش(، كمتر از 

ن انباشته آشود تا مصالح حاصل از ريزش، روى اى منظور مىكنارى، پله نهرلزوم، بعد از  صورتگيرد. در كنارى و زمين طبيعى قرار مى

كنارى و ايجاد مانع در برابر جريان يافتن و تخليه آب جلوگيرى شود. شيب شيروانى به  نهرپرشدن  و در فواصل معين تخليه شود و از

متر گاهى ايجاد شيروانى شكسته و انتخاب  10تا  6گرفتن آنها بستگى دارد. در محدوده ارتفاعى  ها و طرز قرارجنس زمين، نوع اليه

 كند.شيب متناسب با جنس هر اليه، ضرورت پيدا مى

ها ن پلهها، ارتفاع بيمتر، بهتر است شيروانى به شكل پلكانى درآيد. درحالت كلى عرض پله 10ارتفاع برش و تجاوز آن از با افزايش 

 بهتر ر كلدتواند مقدار يكنواختى نباشد. دارد و مى و ژئوتكنيک هاى زمينمشخصات اليهها، بستگى به و شيب شيروانى حد فاصل پله

را  ها، بايد طورى باشد كه تخليه متناسب آب بارششيب طولى و عرضى پله شيب يكنواختى اختيار كرد.است به منظرآرايى توجه و 

نی برش را و شيروا باالى شيروانى تخليه كرد نهر جداكنندهد. درصورت لزوم بايد آب بارش باالى شيروانى را از طريق كنپذير امكان

 .محافظت نمود

ت. عرض نظر گرف را كمتر در كنارى، بهتر است ارتفاع پله اول نهردر مجاورت  العاده مصالح ريزشىبراى پرهيز از انباشتگى فوق 

نظور عرض . به اين مكردتخليه نگهداري و سازى هاى راهها را بتوان به وسيله ماشينها، به ويژه پله اول، به ميزانى باشد كه ريزشپله

 شود. صيه مىمتر تو 6تا  4

 كردن لبه شیروانى  گرد -6-6-2-4

وشگى، به ها به گردگنوع تيزگوشگى نيمرخ عرضى و نقاط شروع و پايان برش كردن لبه شيروانى و به طوركلى تبديل هر گرد

  كند.كمک مىو كاهش فرسايش و افزايش پايداري مسير دادن مسير  زيبايى راه و طبيعى نشان

  ترافیکهای حفاظ -6-7 

دت شكه برخورد با آنها  است ري از برخورد خودروي خارج شده از سواره رو با اشيايیيجهت جلوگ يا ايمنیترافيكی  هايحفاظ

ر استفاده از روند، بايد داز آنجائی كه خود حفاظها به عنوان منبع تصادف به شمار می كند.تصادف بيشتري را نسبت به حفاظ ايجاد می

مانع سقوط وسايل نقليه منحرف شده به خارج راه )حفاظ طولی كناري( و يا انتقال از يک جهت حفاظها  منظور نمود. آنها دقت كافی

 تواندمی شود وآفرين حاشيه راه و يا وسايل نقليه ترافيک مقابل میبه جهت ديگر )حفاظ هاي ميانه( و مانع برخورد آنها با موانع خطر

نتخاب عوامل مهم در ا گرداند.متوقف و يا به ادامه حركت در مسير اصلی باز ،كمتروسايل نقليه منحرف شده را با خسارت مالی و جانی 

فاظها می توانند ح سيستم حفاظ طولی شامل عملكرد حفاظ، ويژگيهاي تغييرشكل جانبی، و فضاي موجود براي تغييرشكل حفاظ است.

 يک طرفه )يک وجهی يا يک سطحی( باشند. دو طرفه )دو سطحی( يا
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پذير هستند كه صدمه برخورد با آنها از صدمه برخورد با تنها زمانی كارا و توجيه ترافيكیهاي كارگيري حفاظهبچنانچه اشاره شد، 

هاي ز ساير روشتا حدامكان ا بايد تنها در جايی نصب شوند كه ترافيكیهاي موانع ثابت و يا سقوط به پرتگاه كمتر باشد. از اين رو حفاظ

ها سبب افزايش شدت كارگيري نابجا و يا ناقص اين حفاظهتر باشد. گاهی اوقات بمقرون به صرفهموانع كناره راه، كاهش خطر 

 شود. شش روش اصالح موانع كناره راه عبارتند از:تصادفات و خسارات می

 مانع،حذف  -1

 باشد،اي كه قابل عبور طرح مجدد مانع به گونه -2

 اي كه احتمال برخورد آن كاهش يابد،جا كردن مانع به نقطهجابه -3

 كاهش شدت برخورد با استفاده از پايه هاي شكننده مناسب، -4

 و گيرها،ضربهاستفاده از كردن مانع توسط حفاظهاي طولی و يا  محافظتمسير خودرو با  بازگرداندن به -5

 مناسب نباشد.فوق  هايگزينهمشخص نمودن مانع در صورتی كه  -6

اي پلكانی ههاي شيبدار، و ميانهشانهمقطع عرضی كف راه تاثير چشمگيري در عملكرد حفاظ ترافيكی دارد. جداول بتنی و آسفالتی، 

چنان انجام گيرد كه خودرو واژگون شوند يا برخورد به حفاظ آندر زير حفاظ توانند سبب پرش يا گير كردن خودروي منحرف شده می

 شود.

 ترافیکیهای انواع حفاظ -6-7-1

 طبقه بندی بر اساس سختی -6-7-1-1

 شوند: ها بر اساس سختی به سه گروه تقسيم میحفاظ 

 پذير،انعطاف -1

 نيمه صلب، و  -2

 صلب.  -3

 بندی بر اساس جنس طبقه -6-7-1-2

 بندي كرد:چهار گروه دسته بهتوان را از لحاظ جنس می ترافيكیهاي حفاظ

 اي و كابلی(،)ورقه فلزي -1

 بتنی، -2

 پالستيكی، و -3

 .مركب -4

 كه در اين ميان بيشترين كاربرد را انواع فلزي و بتنی دارند. 
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 های فلزیحفاظ -الف

 Iا با مقطع ناودانی ي ها از جنس فوالد نرم و عموماًشوند. پايهاز دو قسمت اصلی پايه و نرده تشكيل می هاي فلزي معموالًحفاظ

ل ترين آنها نوع سپري است كه شامشوند. پر استفادههاي فلزي از نظر نوع نرده به دو گروه عمده تقسيم میشوند. حفاظساخته می

ر، صلب باشد. گروه ديگپذير يا نيمهتواند انعطافها میورق فوالدي خم خورده است. اين حفاظ با توجه به مشخصات و فاصله پايه

 باشند.پذير میهاي انعطافكابل فوالدي و موسوم به حفاظ كابلی است كه از گروه حفاظهايی از جنس حفاظ

 های بتنی حفاظ -ب

يستم دهند، بلكه انرژي برخورد در زواياي كم، توسط سهاي بتنی، سيستمی صلب محسوب شده و در اثر ضربه تغييرشكل نمیحفاظ

ود. نحوه اتصال شتوسط جابجا شدن و له شدن بدنه فلزي وسيله نقليه، مستهلک می تعليق وسيله نقليه و در برخورد با زواياي بزرگتر

آن به ر تعميو نگهداري ها به يكديگر جهت اطمينان از صلبيت آنها بسيار مهم است. اين حفاظ هزينه نگهداري كمی داشته و حفاظ

 شود. تردد وسايل نقليه مختل نمیان راهداري، كنها توسط كاراي است كه در هنگام انجام اين فعاليتگونه

هاي با ترافيک زياد و در شرايطی كه عرض كافی براي ميانه وجود از اين نوع حفاظ براي تفكيک مسيرهاي رفت و برگشت در راه

 شود.ندارد و همچنين براي جلوگيري از پرت شدن وسايل نقليه به خارج راه در شرايط پرتگاهی استفاده می

 ندی بر اساس كاربرد بطبقه -6-7-1-3

 بندي كرد:طبقه سه نوعتوان به ها را بر اساس موقعيت استفاده از آنها، میبه طور كلی حفاظ

 طولی،هاي حفاظ -الف

 كناري.هاي حفاظ -1-الف

 .هاي ميانهحفاظ -2-الف

 و نرده پلها، -ب

 گير تصادفات.ضربه -پ

 حفاظ كناری -1-الف

در راستاي حركت وسايل نقليه براي محافظت از برخورد وسيله نقليه منحرف شده با موانع ثابت كنار ها در حاشيه راه و اين حفاظ

اي كناري هگيرند. هر جا استفاده از حفاظراه يا جلوگيري از سقوط وسيله نقليه به پرتگاه يا ورود به شيب بحرانی مورد استفاده قرار می

رو نصب شوند تا احتمال برخورد وسايل نقليه با آنها به حداقل برسد. موارد ز لبه سوارهضروري باشد، بايد در دورترين نقطه ممكن ا

هد كه داند. همين امر نشان میبروز تصادفات مرگبار شده سببها وجود دارند كه بسيار زيادي از طراحی و يا نگهداري نامناسب حفاظ

و بايد توسط يک سيستم نظارتی قوي مواردي همچون طراحی و انتخاب مناسب، اجراي  اصلی كاهش شدت تصادف استهدف 

 ها را كنترل كرد. صحيح و نگهداري طبق برنامه و به موقع حفاظ
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 حفاظ میانه -2-الف

عضی از بو ها در حاشيه ميانه و در راستاي حركت وسايل نقليه براي جدا كردن ترافيک رفت و برگشت در آزادراهطولی اين حفاظ 

ن آن با رو شدها براي جلوگيري از عبور وسيله نقليه از ميانه، رو بهشود. اين حفاظاستفاده می جداشده درجه يک و دو شريانیهاي راه

 شوند.ترافيک جهت مقابل و بازگشت مجدد آن به مسير اصلی نصب می

 هانرده پل -ب

همچنين جهت كاهش احتمال  خودرو و حداقل نمودن احتمال نفوذ خودرو به نرده است. ها جهت بازگرداندن به مسيرنرده پل

هاي ترافيكی طولی هستند شوند. در حقيقت نرده پلها نوعی از حفاظمی افتادن خودروها، عابران پياده، و دوچرخه سواران از روي سازه

وند شها به عنوان بخشی از سازه پل در نظر گرفته میهستند. اين نردههاي ترافيكی كه عمدتا از نظر فونداسيون متفاوت از ساير حفاظ

در مسيرهاي منتهی به پل، نرده پل بايد در ادامه  حفاظهاي  شوند.هاي ديگر معموالً در داخل يا روي خاك نصب میدر حالی كه حفاظ

 كناري داراي پايانه حفاظ مناسب باشد.

 گیرهاضربه -\

شدت ضربه، تجهيزات حفاظتی هستند كه از برخورد وسايل نقليه منحرف شده با موانع ثابت  كاهنده گيرها يا تجهيزاتضربه

قليه نگيرها قادر به كاهش تدريجی سرعت وسيله نقليه تا توقف براي برخوردهاي رو به رو يا تغيير جهت وسيلهكنند. ضربهجلوگيري می

ف، شود كه امكان حذهايی استفاده میگيرها در مكانآل از ضربهطور ايدههباشند. بپيش از رسيدن به مانع در برخوردهاي جانبی می

اي هتوان به استفاده در دماغه رابطگيرها میجابجايی، شكننده كردن و محافظت از موانع ثابت وجود ندارد. از كاربردهاي متداول ضربه

هاي مهار انتهاي نرده پل و مهار انتهاي حفاظ ها و ديوارهاي حائل،كولهپايه عاليم باالسري، انتهاي   ها،پايه پلمحافظت خروجی، 

سازي تواند از آن براي ايمنتر از حفاظ است، میگير مقرون به صرفهدر صورتی كه طراح تشخيص دهد كه ضربه .ميانی اشاره كرد

  موانع ثابت واقع در كنار يا ميانه راه استفاده كند.

 كاربرد حفاظ -6-7-2

 هاي زير توجه شود:نكتهدر كاربرد حفاظ به 

 يا گزارش EN1317حفاظ و ميزان تغييرشكل جانبی بر اساس استاندارد رده عملكردي در انتخاب نوع حفاظ، طراح بايد از  -الف

NCHRP350  .آگاه باشد 

، سنگين(، سرعت، شرايط اقليمینقليه تركيب ترافيک )سهم وسايل  و در انتخاب نوع حفاظ، موقعيت و محل نصب، حجم -ب

 خوانی با محيط و منظرآرايی را بايد در نظر گرفت. الزامات و قابليت نگهداري و هم

ين موضوع به باشد. ادر انتخاب نوع حفاظ بايد فضاي پشت حفاظ كنترل شود تا فضاي كافی براي تغييرشكل جانبی داشته -پ

 به است كه احتمال تأثير حفاظ تغييرشكل يافته بر جريان ترافيک مقابل وجود دارد، بسيار مهم است. بهتر ههاي ميانويژه در حفاظ

 .باشد داشته وجود حفاظ پشت در فضا حفاظ، جانبی تغييرشكل ميزان برابر نيم و يک اندازه
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هاي تند، بايد در انتخاب نوع حفاظ و ميزان يابد مانند قوسهايی از راه كه احتمال انحراف وسايل نقليه افزايش میدر قسمت -ت

 صلبيت آن دقت بيشتري كرد.

ها بر اساس رده عملكردي و مشخصات فنی آنها، ضروري است. معموالً لبه بااليی گاردريل با ريل دو موج رعايت ارتفاع حفاظ -ث

 ري از سطح روسازي قرار دارد. سانتيمت 110تا  81متري و نيوجرسی در سانتی 86سانتيمتري، ريل سه موج در  71در 

 در صورت استفاده از جدول، سپر حفاظ بايد جلوتر از جدول باشد. -ج

 سازي شود. ها، مهار و با استفاده از تجهيزات مناسب، آشكارسازي انتهاي حفاظهاي ايمنانتهاي حفاظ با استفاده از روش -چ

هم هاي افقی بسيار مترافيک جهت مقابل قرار گيرد. اين مورد به ويژه در قوسهاي طولی نبايد در امتداد حركت انتهاي حفاظ -ح

 است. در اين حالت، انتهاي حفاظ طولی بايد بعد از قوس افقی قرار گرفته و به سمت خارج قوس هدايت شود. 

 شود. مهم است و بايد دقت ها با رده عملكردي متفاوت مانند صلب به نيمه صلب )نواحی انتقالی( بسياراتصال مناسب حفاظ -خ

 میانه -6-8

خطه يا بيشتر خيلی مطلوب  4ها در راههاي ميانهكند. رو را از هم جدا میهاي مخالف سوارهميانه بخشی از راه است كه جهت

چپ هاي است كه شامل شانه رفت و برگشت يک راه جداشده هايجهت يروهاى داخلى سوارهحد فاصل لبهعرض ميانه هستند. 

توان به ايجاد فضاي بازيابی براي خودروهاي از مزاياي اصلی ميانه در راههاي پرسرعت می شود.يا حاشيه ايمن چپ نيز می)شانه ميانه( 

منحرف شده، ناحيه توقف در مواقع اضطراري، فضايی براي خطوط كمكی )شامل خطوط تغيير سرعت و خطوط گردش به چپ يا 

 .اشاره نمود اي توسعه خطوط آتی، جدا كردن ترافيک مخالف، كاهش خيرگی نور چراغ جلوخطوط دوربرگردان(، عرضی بر

هاى عريض براى توسعه راه و از ميانه هاي عريض داشته باشد.هاي باريک تا ميانهتواند طيف وسيعی از ميانهعرض ميانه می

در  وشنايیيا پايه ر هاى روگذرپل ميانیپايه  .كردتوان استفاده هاى عبور و يا اختصاص به سيستم حمل و نقل جمعى، مىافزايش خط

لذا . ظ شودپايه روشنايی يا پل حف برايحفاظ ميانه و ناحيه دخالت  فاصله تغييرشكل جانبیدر ميانه قرار گيرد كه تواند مىصورتی 

توان از فضاى ميانه در شرايط خاصى مى پل و روشنايی استفاده شود.هاي متوسط و عريض از پايه ميانهدر ترجيحاً شود پيشنهاد می

هاى پهن و داراى شيب ماليم، براى خودروهايى كه به هر دليل از خط ميانه روبى نيز استفاده كرد.براى انباشتن برف حاصل از برف

ع اين موضو كند و به اين ترتيب، عامل افزايش ايمنى است.كردن فراهم مى رشود، فرصت و محل مناسبى جهت مهاعبور خارج مى

ه رو كامال رجهت تأمين حداكثر كارائی، ميانه بايد در شب و روز به خوبی قابل رويت باشد و بايد با سوا ها اهميت دارد.به ويژه در آزادراه

 متمايز باشد.

-6)شكل  تاس روسطح سوارهبا  سطحو يا هم)برجسته( و گاهى باالتر از كف راه )فرونشسته( تر ميانه، در حالت كلى پايين ارتفاع

ها، ميانه پيوسته است ولى ميانه در آزادراهمناسبند.  شهريبيشتر براي مقاطع درون 8-6البته شكلهاي )پ(، )ت(، و )ث( از شكل . (8

شهري كننده و محلی برون. در راههاي جمعهاى دورزدن، بريدگى داردو محلها ، در محل تقاطعدر برخی موارد جداشدهراههاي شريانی

 شود.معموالً ميانه استفاده نمی
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 همسطح بدون حفاظ میانه-)ب( همسطح با حفاظ میانه -)الف(

 

 

 
 برجسته با جدول و با پوشش گیاهی -)ت( داربرجسته با جدول و تاج -)پ(

  
 همسطح و فرونشسته، و با پوشش گیاهی -)ج( جدولدار، و با پوشش گیاهیفرونشسته و  -)ث(

 
 میانه بسیار عریض -همسطح و با پوشش گیاهی-)چ(

 در راههای جداشدهمیانه انواع  -8-6شکل 

ر تهاى عبور مخالف، باید با توجه به مطالب زیر در صورت امکان عریضمیانه، به لحاظ جداسازى جریان

 باشد.

عرض ميانه براي ايجاد فضاي مقدار هاي ترافيكی دو طرف را تأمين كند. اي باشد كه ايمنی جريانميانه بايد به اندازهعرض  -

 و تأثيرگذار مهم جلوگيري از برخورد نور چراغ خودروهاي روبرو و عدم ورود به مسير مقابل و خودروهاي خارج شدهمهار كافی براي 

 است.

 هاى داير، مسائل ودر مورد زمين ليكن .است اندك هزينهصرف هاى بيابانى و باير، مستلزم تصرف حريم بزرگتر در زمين -

ميانه عريض را مشكل  گرفتن نظر شود. وجود حريم باريک، طبعاً درض حريم مىاقتصادى و اجتماعى موجب كاهش عر مشكالت

 حريم با توجه به آينده دور تعيين شود. بهتر استكند ولى در صورت امكان مى

ها، عتقاط و هاى روگذرپل آبروها، احداث هزينه دارد. پهناى ميانه، نسبت مستقيم هاى احداث راه و نگهدارى آن، بااى از هزينهپاره -

 شود.از موردهايى است كه ميانه پهن موجب افزايش آن مى

. جلوگيرى از شودكنندگان راه مىشدن آن براى استفاده پاكوتاه، سبب آرايش منظر و دلپذيرها و درختان سبزكردن ميانه با بوته -

ها به عمل اتيلن و ساير مانعهاى پاكوتاه يا با استفاده از تورى فلزى، تيغه پلىهاى روبرو، به وسيله رستنىخودروبرخورد نور چراغ 

كنند و رو( ايجاد خطر مىمتر از لبه هر سواره 9ض و معمولى )و به طور كلى تا فاصله هاى كم عرآيد. درختان با تنه مقاوم، در ميانهمى

 نبايد غرس شوند. درصورت وجود چنين درختانى بايد آنها را قطع يا به طريق مقتضى محافظت كرد.
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 عرض میانه  -6-8-1

ايمن ردن ك آينده دور، بتواند وظيفه اصلى يعنى جداهاى مورد نياز عرض ميانه بهتر است به ميزانى باشد كه با توجه به توسعه

 حداقل عرض ميانه در توسعه نهايى راه. استمتر  0/24متر تا  2/1تواند از می هاميانه اكثرعرض  جريان عبور دو طرف را عملى كند.

)سه خط  راه شش خطهآزادو براي  متر 10/3 راه چهار خطه )دو خط در هر جهت(،آزادبراي  ،سانتيمتري 70با فرض حفاظ ميانه بتنی 

در  استفاده شود، يک طرفه نيمه صلبنوع گاردريل سيستم از دو چنانچه از حفاظ نيمه صلب مانند است.  متر 70/6، در هر جهت(

اي ايمن هيا حاشيه)هاي چپ هاي پل يا پايه روشنايی و عرض شانهتا پايه حفاظمجاز اين نوع  بايد تغيير شكل ،عرض ميانهانتخاب 

هاي سطحی مساله دفع آبباريک،  عرض ميانه درشود. استفاده از سيستم گاردريل دوطرفه پيشنهاد نمی شود.ميانه در نظر گرفته  (چپ

اي ههاي زياد، از ميانهكف شود در عرضشود و پيشنهاد میتر میو زيرسطحی باالخص در آزادراهها كه عرض كف راه زياد است، بغرنج

وشنايی، به هاي ردر خصوص نصب پايه ميانه استفاده نمود.اي كه بتوان از زهكشی استفاده شود به گونه با كفهاي دور از هم ترعريض

 رجوع شود. فصل پنجم

 حداقل و تبديل به راه شش خطه خواهد شد، داردچنانچه فرض شود كه راه در آينده، نياز به تعريض يک خطه عبور در هر طرف 

ه عرض ميانحداقل ، بينى توسعه دو خط عبور در آينده دوربراى پيش در اين حالت،شود. متر منظور مى 00/14عرض ميانه راه، حداقل 

 شود.گرفته مى نظر متر در 30/21حداقل 

راي راحتی مطلوبی ب رانندگان احساس جدائی از ترافيک مقابل را دارند و بنابراين آزادي و، بيشترمتر و  12ميانه  زمانی كه عرض

اي هشود، همچنين سر و صدا و فشار هواي ناشی از عبور ترافيک مقابل قابل توجه نيست و خيرگی ناشی از چراغرانندگان ايجاد می

متر و بيشتر، ميانه حالت پارك را دارد كه به لحاظ  18در عرض هاي  بايد.اي كاهش میجلوي خودروها در شب به طور قابل مالحظه

كن )مم نيسترو ، به لحاظ فاصله بين دو سوارهمتر، نيازي به استفاده از حفاظ ميانه 15رآرائی خوشايند است. در عرضهاي باالي منظ

 ترافيکالبته ميزان  بايد از حفاظ ميانه استفاده شود.معموالً متر  10. در عرضهاي زير است با توجه به موانع موجود در ميانه نياز باشد(

 متر بايد استفاده از حفاظ ميانه بررسی شود و انتخابی است. 15تا  10در عرضهاي بين رگذار است. ي نيز اثروزانه عبور

توان طبيعت را حفظ متر و بيشتر می 45هاي با عرض ترند. در ميانهمتر رايج 30تا  15هاي شهري ميانهدر آزادراههاي مناطق برون

ميانه ممكن واقع در هاي بازيابی و زهكشی سطحی مناسبی وجود دارد و براي حفظ پايهمتر فضاي  15. در حالت (9-6شكل ) نمود

كند كه طراح بيشتر راه متر داراي پروفيل طولی مستقل كمک می 30هاي حدودا الف(. ميانه -10-6است از حفاظ استفاده شود )شكل 

هاي در مناطقی كه محدوديت 11-6متر مطابق شكل  0/9تا  10/3هاي با عرض ميانه ب(.-10-6را با محيط اطراف تطابق دهد )شكل 

كند يا در مناطق كوهستانی ممكن است استفاده شود. اين ميانه ها معموالً روسازي شده و جائی كه مقطع كف راه حريم راه ديكته می

 مين شود.أتاجدار در وسط ميانه است، بايد سيستم زهكشی زيرسطحی ت

 ختلف ايجاد ميانه عريض نشان داده شده است.هاي م(، روش12-6در شكل )
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 و كامالً مستقل بسیار عریضطبیعی میانه  -9-6شکل 

 

 

 
 فرونشسته و ارتفاع خط پروژه موازی -)الف(

 
 های مستقلفرونشسته با خط پروژه-)ب(

 در آزادراهبا ارتفاع پائین میانه ای از نمونه -10-6شکل 

 

 

 
 روسازی شدههمسطح میانه  -11-6شکل 

پذير ، امرى است كه در شرايط خاص، از نظر فنى و اقتصادى توجيههاي شريانیراهانتخاب مسيرهاى دور از هم براى آزادراه و بعضاً 

 هاى مختلف، متغير باشد. در مقطع نداشته وعرض ثابتى  ممكن استاست. دراين حالت، ميانه 

وشهاي رآن به لحاظ ايمنى بررسى و  پايه روشنايى در ميانه، بايد آثار ناشى از در صورت نصب اضطرارى موانعى همچون پايه پل و

 به عمل آيد.جهت ارتقا ايمنی ميانه گير( الزم )با نصب حفاظ و ضربه

ها، مگر در شرايط خاص در طول افتد، بايد مورد توجه قرارگيرد. اين آبهايى كه به هر ترتيب، در ميانه به جريان مىتخليه آب

 شود.هاى مناسب از طريق مجارى عرضى به خارج راه هدايت مىيابد و در محليانه جريان مىم

 در میانه حفاظجدول و  -6-8-2

 جدول  -الف 
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يرد. گمىجمعيت قرار كزاهايى است كه مسير در مجاورت مناطق شهرى و مركاربرد جدول در ميانه عموميت ندارد و مخصوص بخش

 كند.صدق میذكرشده درباره جدول ميانه نيز  مشخصات

 حفاظ -ب  

 كند.می صدقنيز  حفاظ ميانه شده دربارهذكر مشخصاتبرد.  كارهتوان برا مى هاى متداولحفاظبراى ميانه و كنار راه، يكى از انواع 

 
 های مختلف ایجاد میانه عریضوشر -12-6شکل 

 جداشده چندخطه راه شریانی توسعه نهائی راه شریانی به  -6-8-3

اي متعددي، هشهري به تقاضاي آتی ترافيک عبوري به راحتی پاسخگو خواهند بود، نمونهبسياري از راههاي شريانی برونبا اينكه 

عبوري، وجود دارد كه ضرورت توسعه به شريانيهاي درجه باالتر را ايجاب ترافيک هاي بهسازي افزايش ظرفيت به خصوص در طرح

در راههاي شريانی جداشده بهتر است عرض ميانه  باشد.شهري بيشتر مرسوم مینمايد. اين مورد به خصوص در بافت شهرك برونمی

ي اتوان توسعه نهايی را به گونهبه حدي باشد كه بتوان توسعه نهايی را از سمت ميانه انجام داد. در راههاي دوخطه شريانی نيز می

 باشد. جداشده كی از كفهاي راه چهارخطهانجام داد كه در نهايت ي

بيشتري داشته باشد تا دفع آبهاي  فاصله عرض ميانه، كف راه جديد بهتر استشود، بر حسب چون در هر حالت، ميانه ايجاد می

شود. در اي مناسب از مسير موجود احداث میزهكش عمل نمايد. در اين صورت كف راه جديد در فاصله-سطحی به صورت خود

ولی  يا از دو طرف مقطع راه موجود اضافه نمود. طرفتوان راه جديد را در يک متر باشد(، می 2/1هاي باريكتر )نبايد كمتر از يانهم

 جهت اقتصادي نمودن سازه زهكش، بهتر است دفع آبهاي سطحی به سمت بيرون راه باشد.
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 جانبى هایراه -6-9

 اهق اطراف آنها، وظايف متعددي دارند. آنطهاي مناكنند و ويژگیدهی میبه آنها خدمتبسته به نوع راه شريانی كه جانبی  هايراه

 رسانی به امالك، به عنوان يک خيابان وظيفه خدمتشوندها و راههاي شريانی احداث توانند جهت كنترل دسترسی كنار آزادراهمی

ترافيک محلی را از ترافيک  ،حفظ كنند. در حقيقت راههاي جانبی مجاور را انجام دهند، گردش ترافيک در هر سمت از راه شريانی را

اتصاالت عرضی  كنند.می جدامناطق مسكونی و تجاري احداث شده در امتداد راه را راههاي اتصالی كنند و جدا میعبوري پرسرعت 

هاي متقاطع قرار در مجاورت راه و معموالًهاي جانبی را تأمين نموده رو و راههستند دسترسی بين سواره "كناريهاي رابط"كه شامل 

  گيرند.می

هاي ورود و خروج به راه جانبی بايد فاصله ديد انتخاب تأمين ورود و خروج به راه جانبی بايد به صورت ايمن انجام شود. در محل

شده باشد. طول راه جانبی و فاصله بين ورودي و خروجی به راه جانبی بايد به حدي باشد كه باعث كاهش سطح كيفيت ترافيک مسير 

تغيير  هاىافزايش سرعت و لچكىهاى عبور كمكى كاهش و ا خطباست ترافيک ورود و خروج به مسير راه جانبى  بهتراصلی نشود. 

ى باشد، استفاده از راه جانب بيشترخروجى  يا تر و جريان ورودىقدر راه مورد نظر با اهميت ، هدايت شود. هرو انباره صف تدريجى عرض

ذرها گمسكونی و ميان به ويژه در نواحیفرعى پرترافيک  راهاصلى و حتى  شريانی هاىبود. عالوه بر آزادراه، براى راه تر خواهدضرورى

به طور كلی احداث راه جانبی در نواحی توان براي همه انواع راهها به كار برد. راههاي جانبی را می گرفت. توان راه جانبى در نظرمى

، به رداومبا آنكه امتداد راه جانبى در بسيارى از  ، ضروري است.هاي اتصالیيا راه با تراكم باالي تقاطع يا محل دسترسی اختصاصی

  گرفت. در نظر و متفاوتی موازى توان امتداد غيرمسير اصلى است ولى اين قاعده عموميت ندارد و در صورت نياز مى يمواز

 كناريهاى ، ارتباط با مسير اصلى راه از طريق رابطهاي شريانیراهها و آزادراه سمتيا هر دو  سمتبا احداث راه جانبى در يک 

اصلى  ها، براى دسترسى به مسيرقبول است كه ساخت آن از ساير راه حل بينى راه جانبى در صورتى قابلبود. پيش پذير خواهدامكان

ز ، گاهى اقرار دارديک راه موجود  در مجاورت راه شريانیيا آزادراه هنگامى كه يک  تر باشد.اقتصادىتر و ايمن، راه شريانیآزادراه يا 

راه بكه شهايى كه نتوان از محل درراه جانبى در صورت نياز به شود. آن به عنوان راه جانبى استفاده مى تمامى راه موجود يا بخشى از

 ، بايد نسبت به احداث آن اقدام نمود.موجود به عنوان راه جانبى استفاده كرد

 طرفه ديگرى به صورت دوطرفه و  يكى به صورت يک ، دو نوع راه جانبى نشان داده شده است، كه14-6و  13-6 هايدر شكل

ترافيک  حجم و تركيب با توجه به و بودن راه جانبى، تابع نياز ترافيكى است طرفه هاى عبور، يک طرفه يا دوتعداد خط كند،.عمل مى

 ز سرعت حركت مسير اصلى كمتر است.در راه جانبى، معموالً ا وسايل نقليهسرعت حركت  شود.محاسبه می

  جداكننده كناری -6-10

اكننده جدحداقل عرض نام دارد. « كناريجداكننده »اصلى، روى مسير روى راه جانبى و لبه خارجى سوارهحد فاصل لبه داخلى سواره

جداكننده اگر عرض  متر هم می رسد. 50شود و در مناطق شهري حتی تا با توجه به محل پايانه هاي رابطهاي اتصالی تعيين می كناري

اشد هر چقدر اين فاصله بيشتر ب استفاده شود.در مسير اصلى كناري  حفاظ بايد از ،باشديا كمتر متر  15در راه جانبی دوطرفه  كناري

انواع مختلف مقاطع عرضی جداكننده كناري  15-6در شكل  عبوري كمتر خواهد بود. تأثير ترافيک محلی بر روي جريان ترافيک

 نمايش داده شده است.
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 كناریهای و رابطدر دو سمت آزادراه راه جانبی سه خطه یک طرفه  -13-6شکل 

 

 
 كناریهای رابطپایانه و در دو سمت آزادراه  دوخطه دوطرفهراه جانبی  -14-6شکل 

 

ب -15-6مناسب است. شكل براي راههاي شريانی كم سرعت در مناطق توسعه يافته متراكم  الف،-15-6شكل مقطع عرضی 

اي هاي است كه شامل شانهنوع جداكننده كناري حالت سادهحداقل مقدار جداكننده كناري آزادراههاي همسطح زمين كاربرد دارد. اين 

اي با يک راه جانبی طره گذرپ حالت يک راه شريانی پائين-15-6شكل مسير اصلی و راه جانبی و مشخصات حفاظ ترافيكی است. 

ت نوع متداولی -15-6شكل ن حالت لبه داخلی راه جانبی دقيقاً بر روي لبه بيرونی مسير عبوري قرار گرفته است. دهد. در ايرا نشان می

گذر يک مقطع ديواردار شريانی پائينث -15-6شكل دهد. در گذر را نمايش میيک مقطع آزادراه پائين داز جداكننده كناري در امتدا

 16-6در شكل  دهد.ج نمونه از جداكننده كناري آزادراه با رابط را نشان می-15-6شكل دهد، و در نهايت همراه با رابط را نشان می

 راه شريانی جداشده با احتساب راههاي جانبی لحاظ شده است.عرضی ي از مقطع انمونه
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 )پ( )ب( -)الف(

 
 

 )ث( )ت(

 
 )ج(

 ای شریانیهبرای انواع مختلف راه كناریهای جداكننده -15-6شکل 

 

 

 ی از مقطع عرضی راه شریانی جداشده با احتساب راههای جانبیانمونه -16-6شکل 
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 شهریورود به شهركهای برون نواحی انتقال سرعت -6-11

 با سرعت بااليجائی كه يک راه  كنند.شهري و به واسطه آنها تامين میهاي برونكشهري، اتصاالت مهمی با شهرراههاي برون

از  شود، الزم است يک انتقالیري يا ديگر نواحی توسعه يافته میشهشهري خارج و وارد بافت شهرك برونشهري از بافت برونبرون

طقه نم شهري كاهش دهد.اي تامين شود كه راننده سرعت خود را متناسب با محيط شهرك برونسرعت باال به سرعت پائين به گونه

اي موثر طراحی شود كه تشويق به كاهش سرعت نمايد، چرا كه اگر رانندگان سرعتشان را به طور موثر كاهش ندهند، گونهانتقال بايد به

ندگی آن مطلوبی بر زسواران برخورد داشته باشند كه اثرات نادر اين صورت ممكن است با ساير وسايل نقليه، عابران پياده و دوچرخه

 گذارد. اقدامات ناحيه انتقال عبارتند از:اعی میناحيه اجتم

 بوري؛خط ع تعداد هاي برجسته، ميدانها، باريک كردن مسير، و كاهشاز قبيل جزاير وسط، ميانه تغییرات طرح هندسی -1

 شده؛فعال-هاي عرضی روسازي، و تابلوهاي بازخورد سرعتاز قبيل خط كشی وسایل كنترل ترافیک -2

 اي؛ وگوئی، و منظرآرائی دروازهآمداز قبيل تابلوهاي خوش كناره راه عناصر -3

 از قبيل نوار لرزاننده عرضی، و روسازي رنگی. اقدامات مرتبط با سطح -4

ناحيه  شهري.شهري، ناحيه انتقال، و بافت شهرك برونشامل سه جزء است: بافت برون 17-6يک منطقه انتقال مطابق شكل 

 العمل و يک منطقه كاهش سرعت تشكيل شده است.عكس-انتقال خود از دو بخش منطقه درك

 

 نواحی انتقال مناطق -17-6شکل 

 

تقال عبارتند ناحيه انناحيه انتقال بايد چنان طراحی شود كه با مشخصات مسير و بافت محيط آن تطابق داشته باشد. اصول طراحی 

 از:

عال نسبت به اقدامات غيرف تواند سبب افت شديدتر سرعت و افزايش رخداد سوانحتر و بيش از حد میفراواناصالحی اقدامات  -1

 توسعه يافته باشد.و كم

شهري و تغيير مشخصات كف راه باشد. تاكيد بر تغييري الزم است كه ارتباط مشخصی بين محدوديت سرعت شهرك برون -2

 شود.در محيط سبب افزايش آگاهی راننده می

اي هدارند. تأثير برنامهماندگار تغيييرات فيزيكی كف راه و كناره راه از اقدامات دلخواه هستند چرا كه آنها اثرات درازمدت  -3

 اعمال مقررات پليس و آموزش گذراتر و كمتر موثر هستند.
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براي همه شرايط صی مناسب دارد. لذا هيچ اقدام خا شهري ويژگيهاي منفرد خاص خودش راهر ناحيه انتقال و شهرك برون -4

 نيست. هر ناحيه انتقال و شهرك برون شهري بايد بر مبناي مورد به مورد قبل از انتخاب يک اقدام يا تركيبی از اقدامات

 بررسی شود. اصالحی

-دهد. در ناحيه دركقبل از انتخاب يک اقدام اصالحی، بايد توجه شود كه دو منطقه است كه ناحيه انتقال را شكل می -5

روانشناختی و يا هشدار دهنده مناسبترند، در حالی كه در منطقه كاهش سرعت اقدامات اصالحی  هاياقدامالعمل، عكس

 فيزيكی بايد پياده شوند.

شهري نسبت به يک اقدام تنها شهرك بروندر طول ناحيه انتقال و در تركيب اقدامات اصالحی در كاهش سرعت و سوانح  -6

 مؤثرترند.

عت تأمين شود؛ وگرنه سرشهري تري بايد در طول شهرك بروناقدامات اضافه ،دست ناحيه انتقالدر پائينجهت حفظ سرعت  -7

 شهري افزايش يابد.ممكن است در طول شهرك برون

ها، و درختان كه با تغيير در تركيب و درجه رسميت امتداد طول چمن، درختچهاستفاده مناسب از عناصر منظرآرائی از قبيل  -8

 تواند سبب تقويت تغيير ويژگيهاي محيطی شود.انتقال میناحيه 

 .شودتوجه شود كه از سبقت در طول ناحيه انتقال بايد ممانعت  يدبا -9

اي تواند به صورت مرحلهكيلومتر در ساعت است. كاهش سرعت طرح و مجاز می 70تا  30شهري از سرعت طرح در بافت شهرك برون

 شد.شهري باتواند نشاندهنده محيط شهرك بروناي و تسهيالت عابرپياده و دوچرخه میحاشيهكاهش يابد. استفاده از پاركينگ 

 حریم راه -6-12

-6طبق شكل ) Bو  Aمشخص از محور راه. اگر  ءهاي بين حد نهايی بدنه راه تا خطی به فاصلهحريم راه عبارت است از زمين

و نوار  1BBو  1AAدو حد حريم راه باشد، بنا به تعريف ياد شده، حريم راه، عبارت از نوارهاي  1Bو  1Aو  (، دو حد ساختمان راه18

ده هاي جداشدر جاده .(شود، بدنه راه نام داردبه لحاظ زمين طبيعی، بستر راه و به لحاظ راهی كه ساخته شده يا می) Bتا مرز  Aبين مرز

 ناميده كرانه راهيا جدانشده بدون راه جانبی، از پاشنه شيروانی )محل تالقی شيروانی جلوئی و شانه راه( تا انتهاي حريم در هر طرف 

 شود. گيري میاين فاصله از بر راه جانبی تا انتهاي حريم اندازه)دو طرفه يا يک طرفه( هاي با راه جانبی در جاده شود.می

 
 حریم راه -18-6شکل 
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 هيئت وزيران، پنج نوع حريم تعريف شده كه به شرح زير است:04/02/1346مورخ  1672براساس مصوبه شماره 

 الف: حريم آزادراه

متر از محور راه در هر طرف به قسمی كه مجموع عرضی  38حريم آزادراه عبارت است از اراضی بين حد نهايی بدنه راه تا فاصله 

 متر شود. 76طرفين آن  بدنه راه و حريم

 ب: حريم درجه يک

متر از محور راه در هر طرف به قسمی كه  5/22حريم درجه يک عبارت است از زمينهاي واقع بين حد نهايی بدنه راه تا فاصله 

 متر شود. 45مجموع عرضی بدنه راه و حريم طرفين آن 

 پ: حريم درجه دو

متر از محور راه در هر طرف به قسمی كه  5/17حد نهايی بدنه راه تا فاصله  حريم درجه دو عبارت است از زمينهاي واقع بين

 متر شود. 35مجموع عرضی بدنه راه و حريم طرفين آن 

 ت: حريم درجه سه

متر از محور راه در هر طرف به قسمی كه  5/12حريم درجه سه عبارت است از زمينهاي واقع بين حد نهايی بدنه راه تا فاصله 

 متر شود. 25بدنه راه و حريم طرفين آن  مجموع عرضی

 ث: حريم درجه چهار

متر از محور راه در هر طرف به قسمی كه  5/7حريم درجه چهار عبارت است از زمينهاي واقع بين حد نهايی بدنه راه تا فاصله 

 متر شود. 15مجموع عرضی بدنه راه و حريم طرفين آن 

مصوبه هيات محترم وزيران، حريم عبارت است از زمينهاي واقع بين حد نهايی بدنه راه هاي مشخص بنا بر براي برخی از آزادراه

ها، حريم متر شود. براي رابط 120متر از محور راه در هر طرف به قسمی كه مجموع عرضی بدنه راه و حريم طرفين آن  60تا فاصله 

م درجه يک اعمال شده و كليه قسمتهاي داخلی آن جزو حريم هاي گردراهه در قسمت بيرونی، حريدرجه يک اعمال شود و براي رابط

 باشد.می

هاي رفت و برگشت كند. همچنين حريم مربوط به حالتهاي خاص، از قبيل راهمعموالً كارفرما، نوع حريم مورد نياز را مشخص می

 ها وحريم مورد نياز بايد آخرين ابالغيه شود. در خصوص نوعدور از هم، مورد به مورد بررسی و براي آن، پيشنهاد مناسب ارائه می

ها مورد استناد قرار گيرد. در هر صورت، حريم پيشنهادي بهتر است فضاي مورد نياز به هنگام ساختن راه و نيز نگهداري و بخشنامه

 رجوع شود. "267نشريه  -هانامه ايمنی راهآيين"هاي تكميلی در اين زمينه به توسعه و بهسازي بعدي آن را تامين كند. براي بحث

 راههای زهسا -6-13

بايد مطابق مقررات مربوطه طراحی شوند مگر اينكه در اين آئين نامه راجع  هاي راهسازه، ديوارها، تونلها، و ساير ها، آبروهاكليه پل

 به آنها ضابطه ارائه شده باشد.
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 پل -6-13-1

و يا راه ديگرى را ميسر  آهن، راهاست كه امكان عبور راه از روى آبراهه، دره، خط انتقال انرژى متر 6بيش از  با دهانه اىپل، سازه

متر يا بيشتر  3در پل چند دهانه، طول هر دهانه،  شود.گيرى مىگاه اندازهفاصله بين دو تكيه سازد. دهانه پل در طول محور راه و درمى

 است.

هاى مزبور را در تمام نياز ارتباط زمينى، بايد حداقل فاصله آزاد جانبى و حداقل ارتفاع آزاد موردهاى پل روگذر راه از روى ارتباط

 هتر استب بود. ها و ارتفاع پل روگذر خواهد، مبناى تعيين دهانهنقاط بحرانىحداقل فاصله و ارتفاع در  .عرض و طول پل تأمين كند

 .هاى روگذر خوددارى شودهاى غيرضرورى براى پلدر صورت امكان از ساختن پايه

ود كه شها( و بلندى پل، طورى در نظر گرفته مى)يا دهانه گذرد، دهانههاى انتقال يا ارتباط زمينى ديگر مىوقتى راه از زير خط

 فراهم شود.  آتیفضاى الزم براى ساختن راه و همچنين حداقل ارتفاع آزاد مورد نياز تأمين و باالخره، امكان بهسازى و توسعه 

 پل و دهانه عرض -6-13-1-1

تلزم رو مسى كه كاهش عرض سوارهيرد بسيار استثناامگر در مواست،  هاى بزرگ و طويل مانند بقيه راهپل روي رو درعرض سواره

در موارد ، ودشپيشنهاد نمی پذير نيست(در هر شرايطی امكانكه ) روكسب مجوز مربوط است. كاهش پهناى شانه يا تبديل آن به پياده

 .(3-6)بند  و تجهيزات ايمنى كافى باشد عالئمبه طور تدريجى همراه با نصب  بايدهاي موجود و فقط براي پلاستثنا 

 ميانه عرضولى  .شود حفظ )دهانه پل( در محل زيرگذر بايدو راه جانبى  )شامل شانه خاكی( چپ راست ورو، شانه عرض سواره

ر اساس مطالعات بايد ب. بديهى است كه اين تغييرها كندتغيير تواند مى كناريجداكننده عرض ، جوى كنارى و هاي ميانه()به غير از شانه

ل مجاز آن در شكفاظ بايد عرض حفاظ و ميزان تغييردر صورت نصب ح. شود انجام كارفرماپيشنهاد و پس از تصويب  ،فنى و اقتصادى

 ربايد وضعيت نهايى راه زيرگذ هاى پل زيرگذر،در مورد طول دهانه و موقعيت پايهانتخاب دهانه پل در نظر گرفته شود. به طور كلی 

 گيرد. مد نظر قرار

 اعمال (19-6) شكلجزئيات عرض پل در  رو و شانه راه منتهى به آن باشد.عرض پل، بايد برابر با كل عرض سوارهطور كلی ه ب 

 در آن:كه  شده است

A در نظر متر سانتی 50تا  30بر اساس نوع حفاظ  -)عرض نرده پل( نرده پل = فاصله لبه خارجی عرشه پل تا لبه داخلی حفاظ

  .گرفته شود. اين فاصله در صورت استفاده از قرنيز برابر با عرض قرنيز است

Bهاي جداشده در سمت در راهرا اين فاصله  در نظر گرفته شود.متر سانتی 120رو حداقل در صورت لحاظ پياده -= پهناي برجسته

ه در راههاي شريانی در صورتی ك آشكارسازي شود. مناسب، به طور ايمن و با نصب عالئم هنا بايدپاين  توان در نظر نگرفت.میچپ 

 .توان با حفاظ جانبی در مرز اين پهنا، ايمنی عابران را تأمين نمودحجم عابر پياده زياد باشد جهت جدا كردن كف راه از پياده رو می

 شود كه از حفاظ مناسب در انتهاي شانه استفاده شود.كاهد توصيه میالبته به دليل اينكه رفتار جدول از ايمنی عبور و مرور می

Cباشد.برابر با عرض شانه راه مجاور می -= عرض شانه 
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 جزئیات عرض پل -19-6 شکل

 شیب عرضى -6-13-1-2

دي هاي افقی، بسته به موقعيت پل، مطابق بربلندر قوس وهمان شيب عرضى راه منتهى به آن  ،در بخش مستقيمشيب عرضى پل 

 مورد نياز است.

 میانه -6-13-1-3

هاى بزرگ پل معموالً در نوار جداكننده وسط زياد،هاى با عرض يابد ولى در ميانهها نيز ادامه مىهاى مجزا، در روى پلراه ميانه

خطه مجزا، بايد در راه چند بود. خواهد هماز  و جدا )تابليه(هاى مجزا عرشهداراى  برگشت رفت وهاى پل حالت،شود. دراين مى قطع

 .داد توان راه را بر روى يک سازه واحد يا دو سازه مجزا قرارباشد. همچنين مى روى پل نيز از هم جدا برگشت در مسيرهاى رفت و

 است. ترترجيحاً سازه مجزا از نظر عملكردي مناسب

 هاكوله پل -6-13-1-4

ورت عدم شود كه در صتوانند از نوع باز يا بسته باشند. با توجه به مزاياي كوله باز، پيشنهاد میمی هاي انتهايیها يا دهانهكوله

 2:3 شيب انتهايى خاكريزى در پل كوله باز نبايد تندتر ازآتی از آنها استفاده نمود. محدوديت به خصوص جهت تأمين ظرفيت ترافيكی 

 اختيار شود. (افقى 3 به عمودى 2)

 پیادهعابرویژه غیرهمسطح روگذر و زیرگذر  6-13-1-5

 اىمورد، تحليل جداگانهبراى تعيين عرض و ارتفاع زيرگذر پياده، در هر  متر باشد. 40/2پياده بايد حداقل و زيرگذر عرض روگذر 

 حاصل شود. از وجود ديد كافى در راه و زيرگذر اطمينان پذيرد تاصورت مى

 روزیرگذر مال -6-13-1-6

وحشى در صورت نياز، بايد در طرح هندسى مسير در نظر گرفته شود. در بعضى  ات، گله و حيوانكشاورزي محل عبور تجهيزات

 ، الزامى است.یزيستمحيطمسايل ايمنی و شده، نه به لحاظ اقتصادى بلكه به لحاظ  مواقع وجود گذر ذكر

بايد اجتناب شود تا  با قوس افقیبه ميزان سه متر است. از احداث زيرگذر و ارتفاعى  عرضبه طور معمول، داراى  روزيرگذر مال

هايی در محيط رعايت حداقل ابعاد باال از بعضى آبروها استفاده كرد.توان با طرف ديده شود. براى اين منظور، مى تمام طول سازه از دو
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مرور حيوانات را به صورت غيرهمسطح، زيرگذر يا روگذر،  توان عبور ووجود دارد، می زيستیكه دو طرف راه، ارتباط اكوسيستم محيط

 ند.گونه طبيعی به نظر برسند كه حيات وحش تردد نمايكاري روي آن بايد به تأمين نمود. اين گذرگاهها از نظر طول، شيب طولی و گياه

 آهنزیرگذر و روگذر راه -6-13-1-7

 كردن ، به جاى زيرگذرراهكردن  روگذر. به ويژه استفاده شود هاي غيرهمسطحاز تقاطع بهتر است ،آهندر محل تالقی راه با راه

آهن، فقط در راهاي دارد. برداري خطوط ريلی اهميت ويژهعدم تداخل در بهرهاين مورد از نظر آهن برترى دارد. ، در تقاطع راه با راهآن

 شود.موارد خاص از روى راه عبور داده مى

 نرده پل -6-13-1-8

شود. معموالً به كار گرفته می لبه پل يا آبرو، حفاظ طولی مسير است كه براي جلوگيري از سقوط وسايل نقليه از نوعینرده پل 

ها به لحاظ اينكه بخشی شوند. نرده پلاي از فلز و بتن ساخته میيا مجموعه و فلزي يا پايه بتنی و نرده فلزيها از پايه و نرده نرده پل

ع صلب ها از نونرده پل صل شوند.و لذا بايد با حفاظ انتقالی به طور ايمن به هم و ها فرق دارندهاي كناري راهاز سازه پل است با حفاظ

نرده پل يا  مهار ايمن انتهاي مين كنند.أمنحرف شده را بدون انحناي جانبی ت وسيله نقليهشوند و بايد قابليت بازگرداندن می طراحی

 هاايمنی راه نامهبراي اطالعات بيشتر به آيين هاي حاشيه راه )قبل و بعد از پل( ضروري است.به حفاظتوسط حفاظ انتقالی اتصال آن 

 مراجعه شود. ،267نشريه  -

در انتخاب نرده پل مهم . پنج عامل (20-6)شكل  شوندها از دو قسمت بتنی در پائين و فلزي در باال تشكيل میمعموالً نرده پل

  .خوانی با محيط و منظرآرايیهمو ، ت نگهداريليو قاب تجربيات ميدانی ،هزينه ،تطابق و سازگاري ،رده عملكردي: از عبارتند

 

 پلنرده مقطع عرضی محل  -20-6 شکل

 ارتفاع آزاد پل -6-13-1-9

براي همه  (آتی آسفالت متر روكشنهايى و ده سانتى ارتفاع آزاد متر 10/5) متر 20/5پل از سطح راه بايد  ارتفاع آزادحداقل  -الف

با ارائه  .، شانه، تبادل، خط تغيير سرعت ضرورى استروسواره مثل خط اصلى هاى راهدركليه بخش ارتفاع،تأمين اين  باشد.انواع راهها 

 شود.متر توصيه می 6/5توجيه فنی و اقتصادي، ارتفاع آزاد مطلوب پل، 

نظر  بند الف درحداقل اشاره شده در متر بيشتر از  30/0از سطح راه، بايد  ، و پل عبور دوچرخهحداقل ارتفاع آزاد پل عابر پياده -ب

 گرفته شود.
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بند الف در نظر گرفته حداقل اشاره شده در متر بيشتر از  50/0راه، بايد  ى راه از سطحسرحداقل ارتفاع آزاد عالئم ترافيكى باال -پ

 شود.

به  ،)قواره ساختمان( ترين نقطه سازه زير راهدر عبور راه از روى راه آهن، حداقل ارتفاع آزاد بين باالترين سطح ريل و پايين -ت

 .شودطور رسمی استعالم ه ببايد ، مراجعه يا 288نشريه شماره  –آهننامه طرح هندسی راهآيين

 دیوارهاى حایل  -6-13-2

كار  هبردارى يا خاكريزى بخاك و نيز سربار ناشى از راه يا تأسيسات مختلفِ روى آن در پاى خاكديوارهاى حايل براى نگهدارى 

توان از ديوارهاى حايل هاى اجرايى، نوع تأسيسات واقع برروى خاك و شرايط اقليمى مىرود. بسته به ارتفاع خاك، محدوديتمى

 مختلف استفاده كرد.

 بينى شود.مسير راه و در مجاورت تأسيسات پيشتواند در كنار ديوارهاى حايل مى

 انواع دیوارهاى حایل  -6-13-2-1

 :ديوارهاى حايل بسته به موقعيت شامل انواع زير است

 ديوار حايل وزنى -الف  

پايدارى  جهت، یشود و به دليل نوع مصالح مصرفاين نوع ديوار معموالً از مصالح بنايى مانند آجر يا سنگ و يا بتن ساده ساخته مى

 را ييادزخيزى باال كه سربار هايى با لرزهمحل هاى زياد دارد. كاربرد ديوار وزنى در ارتفاع زياد غيراقتصادى است و درنياز به ضخامت

الزم براى  اوليه متر است. ابعاد 5تا  4ارتفاع مناسب براى چنين ديوارهايى  مناسب نيست. به لحاظ اقتصادى حداكثر ،كندتحمل مى

 شود.توصيه مى (21-6)طراحى هندسى برحسب ارتفاع ديوار مطابق شكل 

 اى ديوار حايل طره -ب 

باشد. متر اقتصادى مى 6استفاده است. استفاده از اين ديوارها تا ارتفاع  قابل متر 11براى ارتفاع تا  نوع بتن مسلح و اين ديوار از

بهتر آن  شود.توصيه مى (22-6) حسب ارتفاع ديوار مطابق شكل طرح اجزاى نيمرخ عرضى بر ابعاد تقريبى ديوارها براى احتساب در

 شود.نيروهاى زلزله موجب افزايش ابعاد ديوار مى ،خيزشود كه در نقاط لرزهاست به اين نكته توجه 

 دار به صورتاى پنجهامكان از ديوارهاى طرهصورت  توان در، مىكرددار استفاده اى پاشنههاى طرههايى كه نتوان از ديواردر حالت

L  يشتر اين است براى پايدارى ب گرفته شود. بهتر نظر عرضى مسير پايين ديوار در مقطعاستفاده كرد. بايد تأثير اين نوع ديوار در

 ديوارها از زبانه برشى استفاده شود.

 بندديوار حايل با پشت -پ 

است و امكان خاكبردارى  كه حداقل حركت جانبى ديوار مد نظرشود استفاده مىدر مواردى  معموالً ((23-6)شكل )از اين نوع ديوار 

ظر ن بندهاى ديوار در نيمرخ عرضى راه مدبراى پاشنه ديوار ميسر نيست و يا ارتفاع ديوار زياد است. بايد فضاى كافى براى پشت

 شود.حلت مشابه ديگري نيز وجود دارد كه ديوار حايل با جلوبند ناميده می قرارگيرد.

 اى ديوار حايل صندوقه -ت 
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 كهمناسب است ( در ارتفاع زياد قابل استفاده است و جهت نگهدارى سربار ناشى از بار راه، مادامى (24-6) شكل)اين نوع ديوار 

 16ا ارتفاع باشد. نوع بتنى آن تنگيرد. اين ديوار شامل انواع بتنى، فوالدى و چوبى مى تأسيسات سنگين در روى خاكريز قرار بناها و

گيرد. نوع چوبى آن به لحاظ ظاهر و  مترى مورد استفاده قرار 5/6تواند تا ارتفاع متر و نوع چوبى مى 10متر و نوع فوالدى تا ارتفاع 

 باشد.كه منظرآرايى مسير مورد توجه مىت بيشتر مناسب اسجلوه طبيعى چوب در مناطق خاصى از راه 

 خاك مسلح  -ث 

-6)شكل ) ژئوگريدو  ((25-6) شكل)هاى فلزى سازى خاك، نظير جوشنمسلح هاى مختلفروش توان ازحايل مى به جاى ديوار

 مراجعه شود. "308 نشريه -ليراهنماي طراحی ديوارهاي حا"ل به يدر خصوص جزئيات طراحی ديوارهاي حا(، استفاده كرد. (26

 
 ل وزنییدیوار حا -21-6 شکل
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 ایل طرهیدیوار حا -22-6 شکل

 
 دیوار حایل با پشت بند -23-6شکل 

 
 ایصندوقهدیوار حایل  -24-6شکل 
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 خاک مسلح -25-6شکل 

 
 ژئوگریدمسلح با خاک  -26-6شکل 

 دیوارهاى حایل منظرآرایى  -6-13-2-2

ت توسط اس طولى باالى ديوار، بهتر پروفيلرد. تغيير شيب در گي نظر قرار بايد جوانب منظرآرايى مددر طراحى ديوارهاى حايل، 

نظر گرفتن محيط  هاى ناگهانى در نيمرخ طولى، اجتناب شود. در صورت امكان با درانجام و از شكستگى ،هاى مناسب و هموارخم

 .انجام شودفنى در انتخاب نوع مصالح و شكل ظاهرى ديوار، هماهنگى الزم با مسير  هاىاطراف و امكان

 در دیوار حایلحفاظ استفاده از  -6-13-2-3

ال شود. نحوه اتص مناسب مجهز حفاظبايد به  ، در صورتی كه در ناحيه عاري از مانع قرار گرفته باشد،ديوار حايل كنار مسير راه

به ديوار و نيز ابعاد هندسى ديوار در محل اتصال بايد قبالً بررسى و در طرح هندسى مسيرهاى باال و پايين ديوار مد نظر قرارگيرد. حفاظ 

 دارد. بيشتر اهميتها چنين ضرورتى به ويژه در تبادل

 زهکشى دیوار حایل -6-13-2-4

ديوار،  از آبشستگى گيرد، بايد موقعيت آبروها كامالً تعيين شود تامىحايل قرار  در طرح هندسى مسيرهايى كه در باالى ديوار

د. گرفته شو آورى شده به پايين و خارج از محوطه ديوار در طرح هندسى در نظرجلوگيرى به عمل آيد. بايد تخليه آب سطحى جمع

 نى شود.بيعرضى نيز پيش مقطعدر  زهكشى خاك پشت ديوار و مسير تخليه آب حاصل از زهكشى در پايين ديوار بايد مشخص و
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 راهفاصله جانبى دیوار از  -6-13-2-5

در طراحى  همچنين .متر كمتر نباشد 85/1راه از خارجی شانه  حايل از لبه عرضى راه، فاصله ديوار مقطعاست در طراحى  بهتر

 گيرد. حايل، مسائل مربوط به فاصله ديد مورد توجه قرار ديواردر محل مسير افقى 

 هاتونل -6-13-3

شود يا به دليل عبور راه از زير يا ميان موانع طبيعی است يا به دليل حداقل توسعه راهها در مقاطعی كه در آن تونل احداث می

 هاىها و حفاظت در دامنهاقتصادى، كاهش طول مسير، عبور بهتر راه در ارتفاع داليلتواند به انتخاب تونل مى نمودن اثر راه بر جامعه.

 هاى با خطر لغزش و ريزش باشد.گير و محلگير، بهمنبرف

رهيز بينى تونل پ(، از پيشمحلیهاي راههاى كم اهميت يا كم ترافيک )مثالً اى پرهزينه است و به همين علت در راهتونل، سازه

خطه يا سه خطه است. در  هاى راه، معموالً دوتونل شوند.هاي طولی )در حد مجاز( ساخته میو راهها با افزايش طول و شيب شودمى

اين امر به لحاظ تهويه هواي داخلی تونل نيز  هاى رفت و برگشت، داراى تونل مستقل است.يک از جهت هاى مجزا، معموالً هرراه

هاي با روشهاي معدنی و روش شوند: تونلهاي ساخته شدهتونلها عموماً بر اساس روش اجراء به دوسته بزرگ تقسيم می تر است.مناسب

سانی رهمچنين نكته حايز اهميت از نظر خدمت پوش؛ كه بر اساس نوع محل حفاري سنگ سخت و يا زمين نرم متفاوت است.-و-كند

ينه با اين تفاوت كه در تونلها ممكن به داليل هز هاي تقاطع غيرهمسطح باشد.ترافيكی، معيارهاي طراحی تونلها نبايد متفاوت از سازه

 هاي حريم از مقادير حداقل استفاده شود.باال و محدوديت

 هابندى تونلگروه -6-13-3-1

 :بندى كردان به دو صورت زير گروهتوها را مىتونل

 ؛ وبرحسب نوع مسير راه (الف

 .برحسب شكل مقطع تونل (ب

 ها برحسب نوع مسیر راهبندى تونلگروه -6-13-3-2

 .(شودساخته مىجداشده  راههاي شريانیها و آزادراه معموالً در كه)طرفه  هاى يکتونل -1

 .(شودساخته مى كنندهشريانی جدانشده و جمعهاى كه معمواًل در راه)طرفه  هاى دوتونل -2

 مقطع تونل برحسب شکل هابندى تونلگروه -6-13-3-3 

 ،(مثل تونلهاي نعل اسبی، بيضی، و غيره با يک يا چند شعاع قوس) هاى طاقى شكلتونل -1

 ، وكامل اىهاى با مقطع دايرهتونل -2

 .هاى با مقطع مستطيلىتونل -3

 بندى بر اساس نوع مسير راه استفاده شده است.نامه، از گروهدر اين آيين
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 هاتونل عرضى مقطع -6-13-3-4

، طول و اين شناسى مسير تونل است. عالوه برتونل و وضع زمين اتتجهيز ،عرضى تونل، تابع حجم و نوع ترافيک مقطعابعاد 

 نشان داده (27-6) در شكل یعرض مقطع ياجزا هاى مؤثر است.هاى پشت سر هم نيز از عاملمحل قرارگرفتن تونل و تعداد تونل

نظر  دم نكات ذيلاست  بهتر لذااست،  توسعهقابل  هاى واقع در هواى آزاد، غيرتوجه به اين كه تونل، در مقايسه با راه با شده است.

 :گيرد قرار

 .ل(الاقل بيست سال پس از افتتاح تون)بينى فضاى الزم جهت تأمين نياز ترافيک آينده پيش -1

جاى يک تونل با مجراى بزرگ، احداث دو تونل با مجراى كوچک، به داليل ه ، بسه خط عبور از طرفه با بيش هاى دودر راه -2

 :شودتوصيه مىزير 

 طرفه استفاده كرد. توان از آن به صورت دومىاول با ساختن تونل  (الف

 يک جهت استفاده كرد. توان دراز هر تونل مى ،با ساختن تونل دوم (ب

 دو تونل با مجراى كوچک، از يک تونل با مجراى بزرگ كمتر است.و نگهداري هزينه ساخت  (پ

ها براى يک جهت و از تونل ديگر براى جهت مخالف ولى از تونل توان تونل سوم را ساخت و از يكى از تونلدر آينده دور مى (ت

براى جهت متراكم استفاده كرد. به اين ترتيب جهت عبور از تونل وسط، بسته به جهت تراكم  (كه معموالً تونل وسط خواهد بود)سوم 

 كند.تغيير مىهاى اوج ساعت ترافيک، در

 ها در صورت نياز.بينى فضاى مناسب براى روشنايى و تهويه تونلپيش-3

 

 عرضى تونل مقطعاجزاء  -27-6شکل 
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  روسواره -6-13-3-5

 هاى عبور تعداد خط -الف 

هاى عبور منظور شده راه است. چنانچه در توسعه آتى راه، افزايش خط عمومیهاى هاى عبور داخل تونل همانند قسمتتعداد خط

براى تأمين توسعه  را يا احداث تونل ديگرى سازندمیداده و تونل را طبق وضع نهايى  ها را مالك عمل قرارباشد، وضع نهايى خط

 گيرند.مینظر  آينده در

 هاى عبورعرض خط -ب 

پهناى هر خط عبور  بهتر استالبته  .است هاى مسير راههاى اصلى در داخل تونل برابر با عرض خطرض معمولى خطمعموالً ع

 شود. نظر گرفته متر در 60/3تونل در راه اصلى و راه فرعى با توجه به آينده دور، 

 ها شانه -6-13-3-6

در  هاشانهرو و سوارهعرض كاهش (. (28-6) شكل) شودمىمتصلو رسوارهاختالف سطحى به  وجود بدونتونل  هاى راه درشانه

. رو مستلزم كسب مجوز مربوط استكاهش عرض سوارهبرابر با عرض راه منتهی به تونل باشد.  الزم استو  شودمینپيشنهاد  تونل

متناسب با آن و  بايد با افزايش سرعت طرح، عرض شانه تونل .كمتر نباشد (5-6) جدولها از مقادير عرض شانه به هر حال مقادير

هاى هاى راه در بيرون تونل به شانهتبديل عرض شانهدر تونلهاي موجود،  .افزايش يابدتهی به تونل نمراه عرض شانه  حداكثر تا

 شود.مى اعمال تونل انتهاى از پس و ابتدا از قبل و تدريجى طوره ب يافته داخل تونل،كاهش

مانعى است و براى جلوگيرى از اثر ديوار كنارى  ها فاقد هرگونهاين شانهدار است. و چپ در داخل تونل، از نوع رويهراست شانه 

 شود. است. در ضمن از شانه سمت راست براى توقف اضطرارى نيز استفاده مى روى خط عبور در نظر گرفته شده

 
 اضطرارى گاه )پاركینگ(توقفها، زهکشى و فضاى ویژه روها، شانهمقطع تونل به همراه پیاده -28-6شکل 
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  هادر تونلبرای سرعت طرح حداقل حداقل عرض شانه  -5-6 جدول

 نوع تونل نوع راه
 سرعت طرححداقل 

 ) كیلومتر در ساعت(

 شانه سمت راست

 ) متر(

 شانه سمت چپ

 ) متر( 
 مالحظات

 شریانی ،آزادراه 

 شدهجدا

 - 5/0 85/1 80 متر 1000طول كمتر از با طرفه تونل يک

 گاهمتر يک توقف 500هر  5/0 85/1 80 متر 1000طرفه با طول بيشتر از تونل يک

كلیه راههای دو 

 طرفه

 - 1 60 متر 1000تونل دوطرفه با طول كمتر از 

 گاهمتر يک توقف 500هر 1 60 متر 1000تونل دوطرفه با طول بيشتر از 

 اضطرارى گاهتوقف -6-13-3-7

هاى كه در شكلاحداث شود با مشخصاتى  گاه اضطراريتوقفمتر يک  500در هر  بايد ،متر 1000هاى با طول بيش از در تونل

 نگيرد. دوطرف در مقابل هم قرار هايگاهتوقفبهتر است كه  طرفه هاى دواست. در تونل نشان داده شده (29-6)و  (6-28)

 روهاپیاده -6-13-3-8

فقط براى استفاده  ي مرتفع در راههاي غيرآزادراهیروهانيست و پياده مجاز آزادراههاهاى معموالً ورود عابران پياده به داخل تونل

 شود.مى احداثاضطراري  تخليهبردارى و بهرهماموران 

 :روها بايد داراى شرايط زير باشنداين پياده

 متر باشد. 10/1رو ، حداقل عرض پيادهمتر 60طول كوتاهتر از در تونل با  -1

 .متر باشد 20/1رو ، حداقل عرض پيادهمتر يا بيشتر 60طول در تونل با  -2

 ،اشدب رو بيشترچه ارتفاع پياده متر باشد. توضيح اين كه هرسانتی 40و حداكثر آن  مترسانتی 20رو از لبه راه حداقل ارتفاع پياده -3

كنند، می روها كه مثل جداول عملبه اين پيادهبرخورد  است. تربيشتر و دسترسى به آن نيز مشكل ،عابر پياده در مقابل تصادف ايمنی

 از نظر ايمنی وسايل نقليه نياز به حفاظ كناري و ميانه دارد و بهتر است از حفاظ ايمنی مناسب استفاده شود.
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 هااضطراری در تونل گاهمشخصات هندسی توقف -29-6شکل 

 ارتفاع -6-13-3-9

 10متر مجاز +  10/5متر ) 20/5هاى تهويه، سيسات تونل مانند روشنايى و سيستمآت رو تاحداقل ارتفاع آزاد تونل از سطح سواره

 است. (متر روكش آسفالت آتىسانتی
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و  تراشيدهمتر، روكش قبلى سانتی 10متر ضخامت روكش آسفالت آتى، براى ضخامت بيشتر از سانتی 10با توجه به  .1 تبصره

 .شودروكش جديد جايگزين 

مقطع تونل براى تأمين  باشد و نتوان از فضاهاى موجود در صورتى كه تونل نياز به روشنايى يا تهويه داشتهدر  .2 تبصره

قل فضاى توجه به رعايت معيارهاى حدا هاى فوق استفاده كرد، ناچار فضاى اضافى مناسب براى روشنايى و يا سيستم تهويه بانيازمندى

 شود.نظر گرفته مى آزاد در

 شیب عرضى -6-13-3-10

رو و شانه ريزد، سوارههايى كه به هر دليل ديگر بر كف آن مىتخليه آب بارش، در تونل مطرح نيست ولى براى تخليه سريع آب

 باز ايهقوسهاى مستقيم و رو و شانه در داخل تونل، براى قسمتشيب عرضى سواره باشد. مناسب بايد داراى شيب عرضى و طولى

 درصد است. 5/1تا  1 مشابه ساير قسمتهاي راه است و معموالً

ارج هاى معمولى )ختوان ضوابط مربوط به قسمتتونل، مى هاي افقی درقوسبراى محاسبه بربلندى )شيب عرضى يكسره( در 

  .داد تونل( را مالك عمل قرار

 عرضی نمونه مقاطع -6-14

 شده است. نشان داده (33-6)الی  (30-6ي )هاشكلها در انواع راه براي عرضی نمونه مقاطع

 

 

 مقاطع نمونه آزادراه

 
F1-  آزادراه چهار خطه باDDHV  250کمتر از 

 
F2-  آزادراه چهار خطه باDDHV  250برابر و بیشتر از 
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F3-  آزادراه شش خطه باDDHV  250کمتر از 

 
F4-  آزادراه شش خطه باDDHV  250برابر و بیشتر از 

 
F5-  آزادراه با سه کف راه باDDHV  250کمتر از 

 
F6-  آزادراه با سه کف راه باDDHV  250برابر و بیشتر از 

 
F7-  آزادراه چهار خطه باDDHV  با میانه متوسط 250کمتر از 
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F8-  آزادراه چهار خطه باDDHV  با میانه عریض 250کمتر از 

 
F9-  آزادراه چهار خطه باDDHV  با میانه متوسط 250برابر و بیشتر از 

 
F10-  آزادراه چهار خطه باDDHV  با میانه عریض 250برابر و بیشتر از 

 
F11-  آزادراه شش خطه باDDHV  با میانه متوسط 250کمتر از 

 
F12-  آزادراه شش خطه باDDHV  با میانه عریض 250کمتر از 
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F13-  آزادراه شش خطه باDDHV  با میانه متوسط 250برابر و بیشتر از 

 
F14-  آزادراه شش خطه باDDHV  با میانه عریض 250برابر و بیشتر از 

 آزادراههاعرضی نمونه برای  مقاطع -30-6شکل 
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A1- راه شریانی جداشده چهار خطه 

 
A2- راه شریانی جداشده شش خطه 

 
A3-  راه شریانی دو خطه باADT  250کمتر و برابر 

 
A4-  راه شریانی دو خطه باADT  250بیشتر از 

 
A5- راه شریانی جداشده چهار خطه با میانه متوسط 



 187                                                                                31/03/1400                            مقاطع عرضی                    -فصل ششم

 

 
A6- راه شریانی جداشده چهار خطه با میانه عریض 

 
A7- راه شریانی جداشده شش خطه با میانه متوسط 

 
A8-  شریانی جداشده شش خطه با میانه عریضراه 

 شریانیهای عرضی نمونه برای راه مقاطع -31-6شکل 
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C1- کننده دو خطه با راه جمعADT  250کمتر از 

 
C2- کننده دو خطه با راه جمعADT  400تا  250بین 

 
C3- کننده دو خطه با راه جمعADT  2000تا  400بین 

 
C4- کننده دو خطه با راه جمعADT  2000بیشتر از 

 كنندهجمعهای عرضی نمونه برای راه مقاطع -32-6شکل 
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L1-  راه محلی دو خطه باADT  400کمتر از 

 
L2-  راه محلی دو خطه باADT  600تا  400بین 

 
L3-  راه محلی دو خطه باADT  2000تا  600بین 

 
L4- دو خطه با  راه محلیADT  2000بیشتر از 

 روستائی -محلیهای عرضی نمونه برای راه مقاطع -33-6شکل 
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