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درس پروژه راهسازي يهانقشهقالب تهیه گزارش و   

 

)راهنما و تاریخ تحویل ،نام استاد ،نام و آرم دانشگاه عنوان نام اعضاي گروه() صفحه عنوان  1   

اهللابسمصفحه )  2  

مطالب به همراه شماره صفحه سرفصل)  3  

) مقدمه 4  

وسیله نقلیه طرح  ،راه يبندطبقه، توپوگرافی يبندطبقهمسیر () مفروضات طراحی مسیر با توجه به نوع راه و  5

)و ...  

 kضریب  ،هاقوسحداقل شعاع  ،يبر بلند ،حداقل و حداکثر شیب طولی() تعیین مقادیر پارامترهاي طراحی  6

. در این قسمت باید نحوه )مشخصات مقطع عرضی ،هاقوساضافه عرض  ،افقی و قایم يهاقوسبراي تعیین طول 

  ایران ذکر شود. يهاراهطرح هندسی  نامهنییآو جدول مربوطه در  پارامترهاتعیین هر یک از این 

 با استفاده از نقشه )پالن(طراحی واریانت هاي مختلف و شرح چگونگی طراحی خطوط شکسته مسیر افقی )  7

  وش پرگاريانتها و سومه به ر ،توپوگرافی و بر اساس نقاط ابتدا

اد با نظر است الزاماً طراحی مسیر  در .هاقوسبا نظر استاد راهنما و طراحی  )مسیر(واریانت  نیترمناسبانتخاب )  8

سایر (و یک گردنه استفاده شود.  يمرکزسهیک قوس مرکب  ،کلوتویید-دایره-راهنما حداقل از یک قوس کلوتویید

  با ذکر دلیل موجه انتخاب شود.) هاقوسو یا سایر  هاقوسبا نظر دانشجو از بین این  هاقوس

  مختصات سومه ها و محاسبه زاویه انحراف با توجه به مختصات سومه ها)  9

  هاوسقدر هر یک از  شدهیطراحشعاع نهایی قوس و جزییات محاسبه قوس  ،. نوع قوس افقیيبر بلندتعیین )  10

  )هاقوسابتدا و انتهاي () محاسبات مربوط به تعیین کیلومتر نقاط بحرانی  11

یک قوس دایره و قوس کلوتویید با استفاده از روش زاویه انحراف به همراه جزییات  يسازادهیپ) جدول  12

  محاسبات

  )اده شودمل شرح دکا طوربه) ترسیم و شرح چگونگی ترسیم پروفیل طولی (ترسیم هر بخش از پروفیل طولی  13

ومتر کیل ،شدهگرفتهطول در نظر  ،ازیموردن(جزییات تعیین حداقل طول  ئمي قاهاقوس) محاسبات مربوط به  14

و ارتفاع  رلومتیک و ارتفاع نقاط ابتدا و انتها و جدول مربوط به کیلومتر و ارتفاع نقاط با توجه به پروفیل طولی).

  تعیین شوند. افزارنرمنقاط خط زمین با استفاده از گزارش 

  يبر بلند) محاسبات مربوط به دیاگرام  15

  مشابه يهاراه) تعیین و یا تخمین آمار ترافیک بر اساس آمار موجود و یا آمار  16

  234نشریه شماره  بر اساسراه و طراحی روسازي  ) انتخاب مصالح 17
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ضخامت و نام هر  ،روسوارهعرض و شیب (شامل کلیه جزییات  1:100 عرضی تیپ با مقیاس ) نقشه مقطع 18

  )و ... هايزیرخاكو  يبردارخاكمشخصات  ،مشخصات نهر کشی جانبی، روسازي يهاهیالیک از 

مقطع  20مقطع عرضی متوالی با نظر استاد راهنما و محاسبه حجم عملیات خاکی براي این  20) ترسیم  19

  .)دستی با استفاده از نقشه توپوگرافی ترسیم شود یابیدرونعرضی (ارتفاع نقاط روي مقطع عرضی بر اساس 

  افزارنرم) جدول مربوط به محاسبه حجم عملیات خاکی با روش دستی و  20

  مقطع 20) مقایسه سطح و حجم عملیات خاکی با استفاده از روش دستی و کامپیوتري براي  21

کل  دوم، دپو یا قرضه ابتداي مسیر باشد) ترسیم دیاگرام منحنی بروکنر و خط پخش در سه حالت اول کل  22

ر مسیر و نیم دیگر دابتدایی  سومکیدپو یا قرضه در وسط مسیر باشد و سوم اینکه نیمی از قرضه یا دپو در 

  عزم حمل و فاصله متوسط حمل مصالح در هر حالت و خط پخش بهینه. نییتع انتهایی مسیر. سومکی

مصالح سنگی  ،کیلومتر 3به میزان  راساسیزمتره و برآورد هزینه اجراي مسیر با فرض حمل مصالح اساس و )  23

و  زیرخاكکیلومتر. فاصله حمل براي ایجاد  250حمل قیر  ،کیلومتر 30آب  ،کیلومتر 10بتن آسفالتی به میزان 

منطقی در نظر  صورتبه پارامترهامصالح و سایر  اتییجز خط پخش بهینه تعیین شود. بر اساس يبردارخاك

  گرفته شود.

باید بر اساس سطح حوزه آبریز و محاسبه  حائل يوارهاید ،هاپل ،تیپ ابنیه فنی شامل آبروها يهانقشه) تهیه  24

  دبی ورودي و همچنین انتخاب آبرو مناسب با توجه به تعداد و دبی خروجی تهیه گردد.

) تهیه دفترچه گزارش مطالعات شامل ریز محاسبات و کلیه موارد فوق بعالوه گزارش توجیهی احداث راه بر  25

  .موردنظرواریانت و تشریح واریانت  نیترمناسب و مقصد و توضیح علت تعیین مبدأمبناي مطالعات 

  ) فهرست مراجع و منابع 26
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  :ي پروژههانقشه

 يبندشبکه ،)1:5000(مقیاس  ،جهت شمال ،استاد راهنما ،اسامی اعضاي گروه نقشه پالن دستی شامل ) 1

 ،هاقوس مشخصات ،مختصات ابتدا و انتها و سومه هاي مسیر ،هاقوسبه همراه  شدهمیترسمسیر  ،هیالزاومئقا

 يهانقشهاست. عناوین  کیلومترها و هکتومتر ها ،هاقوسمسیر و نقاط بحرانی مسیر شامل ابتدا و انتهاي  لومتریک

  :دستی عبارت است از

 نقشه ترسیم واریانت مسیر -

 نقشه نیمرخ عرضی -

  نقشه پروفیل طولی -

 يبندشبکه ،)1:5000(مقیاس ، جهت شمال ،استاد راهنما ،اسامی اعضاي گروهنقشه پالن کامپیوتري شامل )  2

 ،هاقوسمشخصات  ،مختصات ابتدا و انتها و سومه هاي مسیر ،هاقوسبه همراه  شدهمیترسمسیر  ،هیالزاومیقا

است.  هازیرخاكکیلومترها و هکتومتر ها و پاي  ،هاقوسکیلومتر نقاط بحرانی مسیر شامل ابتدا و انتهاي مسیر و 

  :عبارت است از يافزارنرم يهانقشهعناوین 

 پالن مسیرنقشه  -

 نقشه پروفیل طولی -

 نقشه نیمرخ عرضی -

  نقشه منحنی بروکنر -

ب برابر به ترتی(مقیاس افقی و مقیاس قایم  ،استاد راهنما ،اسامی اعضا گروه(نقشه پروفیل طولی دستی شامل )  3

 ،ارتفاع خط پروژه سطر ،سطر ارتفاع خط زمین ،کیلومتر مقطع سطر ،سطر شماره مقطع ،)1:500و  1:5000با 

  .)قایم يهاقوسمشخصات  ،يبر بلنددیاگرام  سطر ،افقی يهاقوسسطر دیاگرام  ،سطر دیاگرام شیب

ه ترتیب ب(افقی و مقیاس قایم  اسیمق ،استاد راهنما ،اسامی اعضا گروه(نقشه پروفیل طولی کامپیوتري شامل )  4

سطر ارتفاع خط ، سطر ارتفاع خط زمین، کیلومتر مقطع سطر ،سطر شماره مقطع ،)1:500و  1:5000برابر با 

  .)قایم يهاقوسمشخصات  ،يبر بلندسطر دیاگرام  ،افقی يهاقوسسطر دیاگرام  ،سطر دیاگرام شیب ،پروژه

  )، سطر ارتفاع خط زمین و ...يزیرخاكو  يبردارخاكمشخصات ( مقاطع عرضی يهانقشه)  5

دلیل  تفسیرمشخص کردن خط اساس، پایان و خط توزیع، تعیین محل قرضه یا دپو و ( نقشه منحنی بروکنر)  6

انتخاب خط پروژه  ریتأث ،مقدار اضافه خاك موردنیاز ،يزیرخاكو  يبردارخاكحجم عملیات  ،انتخاب خط توزیع

  )در منحنی بروکنر و تعیین فاصله حمل بهینه 

 .حائل يوارهاید، هاپل ،تیپ ابنیه فنی شامل آبروها يهانقشه)  7
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خط  و خط پروژه ،هانقشه نیعناو ،هاقوسنوع و مشخصات  ،محورها لیاز قب هانقشهتمامی مشخصات  تذکر:

  .دنشو تعیین فارسی فونت کاتب با استفاده از افزارنرمدر  خطوط خاصنقاط و  ،و توزیع انیپا ،خطوط اساس ،زمین

 يهامرخینو براي  1:5000و مقیاس  Ao جهت پرینت پالن مسیر، پروفیل طولی و منحنی بروکنر از کاغذ نکته:

 استفاده شود. 1:200و مقیاس  A٤عرضی از کاغذ 
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  راهسازي پروژه عناوین فصول پیشنهادي

  سربرگ مناسب 

  صفحه بسم ا... 

  فهرست مطالب 

  مقدمه 

  مورداستفاده يهاداده: مشخصات منطقه و 1فصل  

  : مطالعات ترافیکی2فصل  

  مئافقی و قا يهاقوس: طراحی 3فصل  

  : مقطع طولی4فصل  

  : مقاطع عرضی5فصل  

  : محاسبات حجم عملیات خاکی6فصل  

  : طراحی روسازي راه7فصل  

  بروکنر: منحنی 8فصل  

  آبروها: ابنیه فنی و 9فصل  

 يریگجهینت 

 

  تذکر:

 فرمتو در  دموجو يهانامهنییآو  هادستورالعمل با مطابق ستیبایم يافزارنرمو  ستید تترسیما -1

 دموجو يهانامهنییآ اولجداز  مترهاراپا اجستخرا ندرو به ارشگزو در  باشد ییاجرا يهاپروژه اردستاندا

 .ددگر رهشا، ا)ارشگزدر  مربوطه ولجدو درج ( مربوطه ولجدو  بند به رهشاا با

 هاهنقش نیز ارشگز ينتها. در اددگردرج  توضیحو  رهشما با مربوطه تتوضیحا یلدر ذ بخش هر يهانقشه -2

 .ددگر ضمیمه اردستاندا سمقیاو  پرینت سایز در

 با تطابقدر  محجاو ا هالیپروف ،کنروبر منحنی ،هاقوساز  یک هر يمترهاراپا محاسبه هنحوو  تمشخصا -3

 .ددرگدرج  )کاتب فونت با سیرفا تتوضیحا با( توکدا فایل هم ارشگزدر  هم مورداستفاده يهانامهنییآ

 لحاظ شود. Timesانگلیسی  يهافونتو    ١٣B Titrو فونت تیترها  ١٣B Nazaninفونت نگارش  -4

 يهالیفاو  PDFحاوي فایل ورد و  CD اههمر هشد پرینت ادات،یرا فعو ر دییتأاز  پس نهایی ارشگز -5

 .تحویل گردد شدهنییتعدر تاریخ  ،دستی ترسیمی يهانقشهو اسکن  افزارنرم
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توپوگرافیتهیه نقشه بخش اول:   

 :منحنی میزان  

 ارتفاعهم نقاطاست که همه  يایمنحن ک نقشه توپوگرافیی ) درr lineoucontتراز (منحنی  یا منحنی میزان

 این در بسته محیط نیترکوچک و کنندنمی قطع را همدیگر میزان هايمنحنی. کندمی وصل هم به را زمین

 .است نقطه ترینپایین یا نقطه بلندترین ها،نقشه

 :موارد اجرایی 

تدا و انتها براي هر گروه در بتوسط استاد. نقاط ا از طریق ایمیل CADدریافت نقشه توپوگرافی در قالب فایل  -

  است. شدهمشخصنقشه 

  پرینت شود. Aoدر کاغذ  1:5000فی با مقیاس انقشه توپوگر -

 که قرار است واریانت در آن رسم شود. ياجاده يهایژگیوکنترل نقشه در گوگل ارث و مشاهده وضع زمین و  -

  .است 1فرعی درجه نوع راه مورد طراحی  -

  خلخال است. شهر مقصداردبیل و  مبدأشهر  -

در آن ساخته شود، مشخص شود. نوع زمین  راه، باید مشخصات زمینی که قرار است   در این مرحله از راهسازي -

به جاده مانند اینکه تعداد  مربوط مشخصات سپس   باشد. کوهستانییا  يماهورتپهدشتی،  صورتبه تواندیم

 سرعت طرح و حداقل و حداکثر شیب مجازيو درجه راه باید مشخص شود.  وبرگشترفتخطوط عبور در مسیر 

  را نیز باید مشخص کنید. داشته باشد تواندیمکه این جاده 

  نامهنییآنکات:  

شیب طولی  و) 29ایران (صفحه  يهاراهطرح هندسی  نامهنییآبا توجه به نکات بخش مبانی طراحی سرعت طرح 

 نییتع) 90(صفحه  415ایران نشریه  يهاراهطرح هندسی  نامهنییآ بخش شیب طولی به نکات توجه بامجاز 

  شود.

 ) استفاده نمایید.24(صفحه  415نشریه  در هاراه يبندطبقهاز بخش  دیتوانیمجهت مطالعه بیشتر در این زمینه 
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  بخش دوم: مطالعات ترافیکی

است عبارت است از  شدهانیب هاراهطبق تعریفی که در کتاب راهنماي ظرفیت  کشش جادهیا  ظرفیت جاده

ی در مقطعی مشخص از جاده از یک قبولقابل یتیفیباکمعین  زمانمدتحداکثر تعداد وسیله نقلیه که بتواند در 

 یا در هر دو جهت عبور کند. جهتکیاز خطوط یا تمام عرض جاده در 

 دینمایم عبور معینی زمان در راه مشخص مقطع یک از که است ياهینقل وسایل کل تعداد از عبارت ترافیک، حجم

 سالیانه، ترافیک، تعداد شمارش براي معمول زمانی يهادوره .شودیم آمارگیري مکانیکی و بصري روش دو به و

 ترافیک متوسطیا  )AADT(سالیانه  روزانه ترافیک متوسط روسازي طرح محاسبه در معموالً  .است ساعتی یا روزانه

 است الزم باشد، آمدهدستبه زمانی يهابازه سایر اساس بر ترافیک حجم چنانچه .ردیگیم قرار مبنا )ADT(روزانه 

 ترافیک متوسط یا سالیانه روزانه ترافیک متوسط به مشاور مطالعات یا و معتبر مراجع از مناسب ضرایب اعمال با

 یا نقلیه وسایل شمارش مکان .است آن بازه و زمان مکان، آمارگیري، در عوامل نیترمهم .گردد تبدیل روزانه

 .نباشد یرواقعیغ و بوده موردنظر قطعه از عبوري ترافیک گویاي شمارش، نتایج که باشد ياگونهبه باید هاستگاهیا

 در ترافیک تعداد واقعی برآورد به بتوان شمارش نتایج اساس بر که باشد يهاگون به باید نیز شمارش بازه و زمان

 .افتیدست سال طول

 :موارد اجرایی 

ترافیکی  را در کیفیت شدهینیبشیپانتخاب شوند که راه بتواند حجم ترافیک  ياگونهبهاجزاي طرح هندسی باید  -

موجود و همچنین  يهاراهاز  شدهيآورجمعهدایت کند. مبناي محاسبه ترافیک، آمار و اطالعات  مدنظر

  .استالزم براي رشد و توسعه آتی  يهاینیبشیپ

تعیین کرده و از آن براي تعیین  مسیر مورد طراحی را AADTو  ADT دیتوانیممعتبر  يهاتیسااز طریق  -

  استفاده کنید) IR١٤١.از سایت  دیتوانیم( روسازي و طراحی آبرو استفاده کنید. ،سرعت طرح

به و شهري مشا مبدأجزییات ترافیکی شهر  ازمشخص نبود  موردنظراگر جزییات ترافیک مسیر بین دو شهر  -

  شهر مقصد در آن محدوده استفاده کنید.

  نامهنییآنکات:  

دکتر عربانی از بخش مطالعه ترافیک  جناب آقاي عالوه بر کتاب راهسازي دیتوانیم هاراهجهت مطالعه ترافیک  

 استفاده کنید. )163(صفحه  ایران يهاراهطرح هندسی  نامهنییآ
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  م: واریانت مسیرسوبخش 

 :واریانت  

 ریسمدر این مرحله بعد از مشخص کردن نقاط شروع و انتهاي مسیر بر روي منحنی میزان اقدام به ترسیم واریانت 

از اولین اقدامات براي انجام پروژه  یکی .دیینمانقشه توپوگرافی تحویلی  Aoدستی بر روي پرینت  صورتبه

 زجملهاخط با توجه به عوامل زیادي  نیا .شودیمراهسازي ترسیم خط مسیر است که از چند خط شکسته تشکیل 

  .شودیمشیب طولی راه رسم 

 ،)GISدر محیط  حاً یترججنس خاك (، هاقوستعداد ، طول مسیر ،سرعت طرحدر ترسیم واریانت مسیر باید 

که شاید جاده از آن عبور  یطیمحستیز شدهحفاظتمناطق و  ي باستانیهاخانه (ابنیه خاصو  طبیعیعوامل 

  را در نظر گرفت. کند)

 :موارد اجرایی  

 نیترمناسباستاد  دییتأا با واریانت مختلف رسم شود ت 3حداقل براي رسیدن به بهترین واریانت الزم است نکته: 

  واریانت مسیر انتخاب شود.

  روش طراحی واریانت: -

اي ممکن است مسیره بلکه .باشیدراه ن نیترکوتاهالزم به ذکر است که در ترسیم واریانت ها همیشه به دنبال 

بزرگ  يهاهانهدکوتاه اغلب نیاز به ابنیه فنی به طول و یا  يرهایمسدر کوهستان  مثالً باشند. ترنهیهزکم تریطوالن

  اجراي راه را به میزان زیادي افزایش دهد. يهانهیهزاین مسیرهاي کوتاه  دارند که ممکن است استفاده از

به خط با  N) نقطه( 130از خط با ارتفاع  میخواهیم و ؛خط از خطوط توپوگرافی است 3فرض کنید شکل زیر 

را انتخاب  NM مسیر نیبنیازارا داریم. اگر  NM و NO ،NP،NQ انتخاب 4 کار این براي		برویم.  140ارتفاع 

. کندیمبیشتري طی  فاصلهرا) در  140و  130اختالف ( رامتر  10ارتفاع  جهیدرنتکنیم، چون طول بیشتري دارد 

 10را انتخاب کنیم، به علت طی کردن  NP اگر مسیر و ؛پس شیب کمتري نسبت به خطوط دیگر خواهد داشت

از این نکته در انتخاب مسیر در بین خطوط توپوگرافی ، شیب بیشتري خواهد داشت. ما ترکوتاهمتر ارتفاع در مسیر 

 .استفاده خواهیم کرد تا به شیب دلخواه خود برسیم

 که شیب دلخواه دست دهد. میکنیمرا طوري انتخاب  رودیمیعنی طول خطی که از یک تراز به تراز دیگر 
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 نقطهو  130تراز  N نقطه. شودیمرا در نظر بگیرید. اگر از کنار به آن نگاه کنیم به شکل زیر دیده  NMحال خط 

M  140تراز 	دارد: 

 
   .آوریم به دسترا  x تا میکنیم استفاده h و i از شیب

 زیر خواهد بود: صورتبه hو  %i بین رابطهپس 

  

 iاست.  Mو  N نقطهافقی بین  فاصله xو  استمتر  10اختالف تراز دو خط تراز است که  h دلتادر این رابطه 

  :میکنیمو کسر را بدین شکل تبدیل  میکنیمرا عوض  iو  x. حال جاي دهدیمرا به ما  NM خطبیش

  

 سهیمقارا با  h. همچنین میآوریم دست بهراهسازي  يهانامهنییآرا از روي  i حداکثر شیب طولی مسیر یا همان

. میکنیم) و در کسر باال جایگذاري 130و  140براي مثال اختالف ( میآوریم دست به یراحتبهدو تراز متوالی 
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تجاوز  iاست که بین دو تراز باید طی کنیم تا شیب آن از مقدار  يافاصلهحداقل  دیآیم دست بهکه  ي xمقدار 

  روي حداکثر خود باشد: iکه مقدار  دیآیم دست بهوقتی  xزیر حداقل مقدار  رابطهنکند. دقت کنید طبق 

   

طی کنیم تا به  N نقطهرا از  يافاصلهداشته باشیم، باید حداقل چه  %5پس براي مثال اگر نیاز به حداکثر شیب 

 طی کرده باشیم. 5متر ارتفاع را با شیب % 10متر طی کنیم تا  200زیر باید  رابطهبرسیم؟ طبق  140تراز 

  

آوریم.  دست به، باید این فاصله را طبق مقیاس میکنیمکاغذي توپوگرافی کار  نقشهبر روي  کهیدرصورتحال 

کنیم که به سانتیمتر جواب ما  2000 برمیتقسمتر را  200باشد، باید  2000به  1براي مثال اگر مقیاس نقشه 

و از روي یک خط تراز، روي خط تراز  میکنیمسانتیمتر باز  10 اندازهبهسانتیمتر خواهد بود. پس پرگار را  10

 .میزنیمبعدي کمان 

طراحی  از بخشافزار درس و استاد راهنما جهت ترسیم آن در نرم TAواریانت بهینه توسط  دیتائنکته: پس از 

  استفاده کنید. (جناب آقاي دکتر میثم عفتی) D٣Civilهاي مکانی در تهیه و تحلیل دادهکتاب مسیر 

  نکات طراحی واریانت: -

کاهش حجم عملیات  واریانت روي یک خط تراز حرکت کند که موجب سعی کنید تا جایی که امکان دارد -١

 .شودیمو طراحی پروفیل طولی بهتري  يزیرخاكخاك برداي و 

 زدهطخزمانی که قوس بین این دو  رایز؛ سعی کنید محل برخورد دو خط شکسته کمی بیرون خط تراز باشد -٢

 قوس بر روي خط تراز بیفتد. شودیم

 سعی کنید فقط کاهش ارتفاع یا افزایش ارتفاع داشته باشید. -٣

جایگزین کنید.(زیرا هرچه تعداد خطوط شکسته  بلندترخطوط شکسته کوتاه را با چند خط شکسته  تیدرنها -٤

 )دشویممسیر  و کاهش ایمنی نیز زیاد خواهد بود که موجب پرپیچ شدن هاقوسزیاد باشد درنتیجه تعداد 

گین میان ،بیشتر هاقوسمیانگین شعاع  ،در مسیر کمتر هاقوسهرقدر تعداد  ،براي انتخاب بهترین واریانت -٥

ی حجم عملیات خاک( کمتراختالف ارتفاعات پیموده شده در مسیر  ،ترکوتاهطول مسیر  ،طولی کمتر يهابیش
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 دارد. بهترین واریانت بهینه ارجحیت عنوانبهبوده و براي انتخاب  ترمناسبو سرعت مسیر بیشتر باشد  بهینه)

 البته توجه به میزان هزینه الزم براي ساخت هر واریانت نیز نکته بسیار بااهمیتی است.
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  افقی يهاقوسم: چهاربخش 

 :قوس افقی  

 استفاده از خطوط يجابه، هاجادهوسایل نقلیه در  وآمدرفتمهندسین طراح براي ایجاد سهولت و افزایش ایمنی در 

. این مسیر منحنی که براي اتصال خطوط متقاطع کنندیمشکسته در طراحی مسیر، از یک مسیر منحنی استفاده 

  .شودیمقوس افقی نامیده  يبردارنقشهو  يسازراه؛ در اصطالح ردیگیمقرار  مورداستفادهیک مسیر 

 انواع نیترمهمو  نیپرکاربردتر؛ از ردیگیمقرار  مورداستفاده هاراهدر طراحی مسیر  افقی يهااز قوسانواع مختلفی 

 اره) اشاتصال (کلوتوئید يهایمنحنو  سرپانتینمرکب،  يارهیداساده،  يارهیدا يهاقوسبه  توانیم هاقوساین 

  .کرد

 استفاده کنید. قوس کلوتوییدو  نیسرپانت ،متقارن يمرکزسهقوس  کیاز در این پروژه حداقل 

 هاآنو کاربرد  هاقوس:  

  :ساده يارهیداقوس 

  .دکنیمشکل، دو قسمت مستقیم یک جاده را به یکدیگر متصل  يارهیداتوسط یک کمان  کهقوسی است 

 :مرکب يهاقوس

تماس طوري به یکدیگر  در نقطه هاآن کهیدرصورت ،دهندیممتوالی تشکیل یک قوس مرکب را  يارهیدا دو قوس

در  جهتهمهر دو دایره متفاوت ولی  يهاشعاع تماس مشترك واقع شوند. طرفکیهر دو در  شوند کهمتصل 

  .باشندیمنقطه تقاطع 

ختلف م يهاتیوضعپیچ مرکب مناسبی براي  توانیمگوناگون  يهاشعاعبه  يارهیدامختلف  يهاقوسبا ترکیب   

م، بتوان از ک نسبتاً اگر با صرف هزینه  حالنیباامشکل فیزیکی تطبیق داد.  يهاتیموقعطراحی کرد و مسیر را با 

  .پیچ مرکب خودداري شود يریکارگبهپیچ ساده استفاده کرد بهتر است از 

مانند تقاطع  کنندیمبا درجه اهمیت مختلف را به هم متصل  يهاراهکه  ییهاتقاطعمرکب در  يهاقوسکاربرد 

 هاقوسکاربرد این  نیهمچن برخوردار است. ياژهیواصلی به بزرگراه و مانند آن از اهمیت  ،به فرعی اصلی يهاراه

  ساده ارجحیت دارند. يارهیدا يهاقوسافزایش ایمنی بر  ازلحاظ يشهرنیب يهاجادهمتقارن در  صورتبه

 مرکب يهاقوسبخصوص در نقاط کوهستانی که  استمرکب در راهسازي داراي امتیازات زیادي  يهاقوسکاربرد   

 يمرکز دو نام به را مرکب يهاقوس سیستم نوع نیا .است ازیموردن مختلف يهاشعاع با يچهارمرکز یا و سه –دو 

  .نامندیم غیره و يچهارمرکز و يمرکزسه یا
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  :قوس سرپانتین

 .ددگریممارپیچ و گردنه طراحی  صورتبهاقتصادي و اجرایی، مسیر  يهاتیمحدوددر مناطق کوهستانی به علت 

و  نیست ریپذامکانبزرگ به علت افزایش هزینه عملیات خاکی و کوه بري  با شعاع يهاقوساستفاده از  امکان

  .گرددیمتند معکوس تشکیل  يهاچیپاز  هاگردنه جتاً ینت

  :کلوتویید يهاقوس

 هاراه یهندس حطر نامهنییآ طبق .روندیم رکا به هیردا یک به مستقیم مسیر یک لتصادر ا يکلوتوئید يهاقوس

 یک لتصاا يابر یا دیاز نسبتاً عشعا با چیدوپ لتصاا يابر ستا بهتر مسیر حیاطردر  کافی یمنیا نیتأم منظوربه

  .دشو دهستفاا کلوتوئید یجیرتد لتصاا سقواز  يارهیدا پیچ یک به مستقیم مسیر

  نامهنییآنکات:  

ی طرح هندس نامهنییآفصل پنجم دکتر عربانی یا از  جناب آقاي افقی کتاب يهاقوساز بخش  هاقوسدر طراحی  

  استفاده کنید. )53(صفحه  هاراهمعیارهاي طرح هندسی  ،ایران يهاراه

  تذکر:

 باآن  تطابق مانند شعاع قوس. طول قوس و ... و هاقوساز  یک هر يمترهاراپا محاسبه هنحوو  تمشخصا

  .ددگردرج  )کاتب فونت با سیرفا تتوضیحا با( توکدا فایل هم ارشگزدر  هم مورداستفاده يهانامهنییآ
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  مئقوس قا: پروفیل طولی و پنجمبخش 

 پروفیل طولی:  

تغییرات ارتفاعی زمین طبیعی منطقه در طول  دهندهنشاندر بحث پروفیل طولی ابتدا وضعیت خط زمین که 

و  يزیرخاكو سپس با رعایت ضوابط فنی و به کمک عملیات خاکی که خود شامل  شدهدادهمسیر است نمایش 

. براي رسیدن به بهترین خط پروژه نیز باید چندین بار سعی و خطا گرددیمخط پروژه ترسیم  است يبردارخاك

  برسیم. يزیرخاكو  يبردارخاكکرد تا به نتیجه مطلوب در حجم 

 :موارد اجرایی 

  . d٣civil افزارنرمدر  جادشدهیا surfaceو  شدهمیترسرسم پروفیل طولی با توجه به واریانت  - 

  نکات زیر رسم خط پروژه با توجه به -

  خط پروژه: مینکات الزم جهت ترس

  از حد مجاز یطول بیعدم تجاوز ش 

  یطوالن يهابیشاجتناب از  

  يبردارخاكو  يزیرخاك اتیعمل نیتعادل ب جادیا 

 50حداقل ( ردیگقرار  یعیطب نیاز سطح زم باالترشود که خط پروژه  یمسطح و هموار سع يهانیزمدر  

  وارد جاده نشود). گردوخاكکه  متریسانت

  .ردیقرار نگ هميرو یقوس قائم و افق 

  .انجام گیرد نامهنییآم با توجه به نکات ئي قاهاقوسم ینکته: ترس

  

  نامهنییآنکات:  

 ،له دیدفاص ،طرح سرعتبهراه ایران با توجه  نامهنییآکه طبق  شوندیمم به دو نوع محدب و مقعر تقسیم ئقوس قا

ی طرح هندس يارهایمعکه در بخش  شودیمدو طرف قوس تعیین  یبم و با توجه به اختالف شئفاصله انحناي قا

  ) آورده شده است.53راه (صفحه 
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 طولی پروفیل دستی رسم

 .است زمین خط و پروژه خط شامل قسمت این

 .دنمایی طولی پروفیل رسمبه اقدام دیتوانیمنمودید  رسم را خود مسیر پالن نکهیبعدازا

 سطح ارتفاعی وضعیت پروژه، خط و داده نشان را راه محور طبیعی زمین ارتفاعی وضعیت طبیعی، زمین خط

 .دهدیم نشان را ساخت از پس راه محور شدهتمام

 :میکنیم عمل ذیل ترتیب به طولی پروفیل رسم براي

 راه پالن نقشه در مسیر محور روي گذاري ایستگاه 1-

 پالن نقشه روي از ایستگاه هر مبدأ از طول و ارتفاع تعیین 2-

 شطرنجی کاغذ در برهم عمود محور دو رسم 3-

 طولی محور روي سنجش سطح یک انتخاب 4-

 زمین طبیعی خط ترسیم و فوق مختصات دستگاه در ایستگاهی نقاط ترسیم 5-

 پروژه خط ترسیم 6-

  مشخصات پروفیل طولی تکمیل 7-

 د:بو خواهد زیر موارد شامل راه طولی پروفیل

 پروژه رقوم

 طبیعی زمین رقوم

 مبدأ از فاصله

 طولی شیب درصد

 نقطه شماره

 فنی هیابن

 شود انتخاب متر 100 یا 50 هاستگاهیا فاصله

 ایستگاه گذاري شودها قوس انتهاي وسط و ،در ابتدا

  ایستگاه القعرها خط و هارودخانه نهرها، پروژه، خط با زمین خط تالقی يهامحل شیب، تغییر يهامحلدر 

  .شودیم گرفته نظر در اضافی
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  طراحی روسازي و کریدورم: ششبخش 

 :روسازي  

، شدهاصالح یاد موجو طبیعی مینك زخاه شد کمامتر الیه خرینآ يبر رو که ستا ياسازهراه  زيسارو

زي ساود. رگیر ارقر، شودیمه نامیدزي سارو بستر یطورکلبه که سنگیو یا  خاکی يهابرش فـک اـی، هايزیرخاك

 هاستآناز  ترکیبی یاو  بتنی یا سفالتیآ يهاهیالس و ساس، اساایرز نظیر مختلفي قشرهااز  متشکل معموالً 

  .ستا معینی ضخامتو داراي  فنیت مشخصا تابع یک رـه هـک

 :موارد اجرایی  

 هاهیالضخامت  ازلحاظاست هم  راساسیزاساس و  ،روسازي که شامل رویه يهاهیالدر این قسمت باید طراحی  -

  عرض مسیر انجام شود. ازلحاظو هم 

 مسیربا ایجاد کریدور بر  افزارنرمدر  شدهانجام و روسازي شدهیطراح هاآبراه و روسازي راه، شانه راه بعد از -

  .رندیگیم قرار شدهیطراح

  نامهنییآنکات:  

 ،کتاب آزمایش قیر و آسفالت جناب آقاي دکتر عربانیبه  رویه، اساس، زیراساس با توجه يهاهیال ضخامت طراحی

  انجام شود. ایران يهاراهروسازي آسفالتی  نامهنییآیا  دکتر طباطبایی روسازي جناب آقاي کتاب

) 115عرضی راه و ابنیه (صفحه  يهامرخینبخش  ایران يهاراهطراحی عرض مسیر با توجه به آیین طرح هندسی 

 انجام شود.
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  آبروهازهکشی و : مهفتبخش 

 :زهکشی  

نفوذ کردن در  ،درزها ،هاتركاز راه  تواندیم آب .است هاراهسطحی زهکشی  يهاآبمقابله با  يهاروشیکی از 

وارد  ریپذانعطاف يهايروسازاز یک سفره آب صدماتی به  جداشدهبتن آسفالتی و یا به دلیل نفوذ آب زیرزمینی 

 جهیدرنت .گرددیمو کاهش ظرفیت باربري آن  ياسازهآب در مقاطع روسازي باعث کاهش مقاومت  وجود سازند.

و  يآورجمعزهکشی و  نیبنابرا؛ ابدییمخمشی در زیر بارهاي سنگین چرخ افزایش  يهاشکلاین عمل تغییر 

  .استسطحی در حفظ پایداري سازه راه داراي اهمیت زیادي  يهاآبتخلیه مناسب 

 آبرو:  

 .کندیمعرضی از زیر جسم راه عبور  صورتبهکه  استموجود در سطح راه  يهاآببراي تخلیه  ياسازه عنوانبه 

موجود در مقطع راه را از  يهاآبو  کندیمعرضی از زیر جسم راه عبور  صورتبهآبرو مجرایی است که  نیهمچن

  .دینمایمتخلیه  دستنییپابه سمت  باالدست

وشش پ و است ساختهشیپگالوانیزه  يهاورقهاز بتن مسلح یا  هاآنلوله بوده و جنس  صورتبهشکل کلی آبروها 

تمام  ترارزانکه عملیات بنایی مقدور بوده و  ییهامحلطاقی در  يآبروها سقفی یا طاقی است. صورتبه هاآن

  .گرددیماجرا  ،شودیم

 :موارد اجرایی  

در دو طرف مسیر و اعمال ضریب زهکشی در عملیات روسازي استفاده  هاآبراهاز طراحی  دیتوانیمبراي زهکشی  -

  کنید.

دکتر عربانی در خصوص طراحی آبرو استفاده شود جناب آقاي از نکات فصل ابنیه فنی کتاب  آبروهادر طراحی  -

زارش در گ طول و همچنین محل به کار بردن آبروها ،و جزییات سطح آبریز و کلیه جزییات مربوط به تعیین قطر

  کار آورده شود.

 نامهنییآ اتنک: 

 ح هندسیطر نامهنییآیا از  دکتر عربانی جناب آقاي کتاب راهسازيجهت طراحی آبرو از نکات طراحی آبرو 

  استفاده کنید. )351سطحی (صفحه  يهاآبتخلیه  ایران يهاراه
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  م: مقطع عرضیشتبخش ه

 :نیمرخ عرضی  

طرفین راه و خط زمین  يهایروانیش ،عرضی متشکل از خطوط شکسته هستند که محدود به سطح راه يهامرخین

و حجم خاك بین هر  هامرخینسطح  توانیم ،هاآنعرضی و فواصل بین  يهامرخینداشتن  با .باشندیمطبیعی 

 يبردارخاك ،يزیرخاكبه انواع  عرضی برحسب نوع عملیات خاکی يهامرخین دو نیمرخ متوالی را محاسبه نمود.

  .شوندیمتقسیم  و مختلط
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 :موارد اجرایی  

را در فرمت استاندارد مقطع عرضی پشت سر هم  20 افزارنرمتوسط  شدهانجامبا توجه به پروفیل طولی و روسازي  -

  با درج توضیحات کامل اجزاي هر پروفیل و راهنماي آن با فونت فارسی ترسیم کنید.

روسازي، مشخصات نهر کشی جانبی،  يهاهیال، ضخامت و نام هر یک از روسوارهدر این بخش عرض و شیب  -

  را نیز مشخص کنید. هايزیرخاكو  يبردارخاكمشخصات 

  نامهنییآنکات:  

 يهارخمینبخش  ایران يهاراهطرح هندسی  نامهنییآبا توجه به  توانیمنیمرخ عرضی را  يپارامترهامحاسبه کلیه 

  انجام داد. )115صفحه عرضی راه و ابنیه (
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  ي عرضیهامرخینمحاسبه دستی 

 :مراحل رسم نیمرخ عرضی  

 در را هاآن ارتفاع و کرده نقاط انتخاب به اقدام مناسب يهافاصله در راه محور بر عمود امتداد در-1

 متري 21 فاصله تا شودیم انتخاب مسیر پالن طرفین در که نقاط این معموالً  .داشت خواهیم دست

متر در نظر  25یا  20 معموالً  طرفین در هافاصله نیکار ا راحتی براي هم افزارنرم در .شودیم انتخاب

 روسواره عرض مثالً .آورد دست به را تقریبی فاصله ،توانیم نیز تقریبی حساب یک با .شودیم گرفته

کل فاصله  در که هایروانیش شیب و شیروانی و جوي عرض و متر 2 طرفین در هاشانه عرض و متر 7.3

 نظر در فاصله این مقیاس اعمال با توپوگرافی کاغذ در است؛ که مناسب طرفین از يمتر 25 یا 20

  .شد خواهد گرفته

  .میریگیم نظر در 1:200 را عرضی نیمرخ مقیاس -2

 شطرنجی کاغذ روي ارتفاعی سنجش خط یک انتخاب -6

 برداشت ارتفاعات به توجه با طبیعی زمین نقاط ترسیم -7

 راه محور روي پروژه خط ارتفاع کردن مشخص -8

 پروژه خط ایستگاه همان در راه محور روي زمین خط تراز کردن مشخص -9

 راه عرضی يهابیش همراه به راه عرض ترسیم -10

 

  :عرضی يهامرخین طراحی يانامهنییآ نکات

 و شیب آن روسوارهتعیین عرض  )1

 تعیین عرض شانه راه و شیب آن )2

 تا محل اتصال به آبروها هايجوو  هاآبراهتعیین شیب  )3

  

  مقایسه و کنترل شود. افزارنرمي عرضی هامرخیننیمرخ عرضی کشیده شده با  تذکر:
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  م: منحنی بروکنر و محاسبه حجم عملیات خاکینهبخش 

خاك در پروژه جهت حداقل  ییجاجابهدر مسیرهاي طوالنی با رسم دیاگرام جرم یا منحنی بروکنر نوع خاصی از 

حقیقت هدف از رسم منحنی بروکنر در یک پروژه پاسخ به  در .شودیمعملیات خاکی تعیین  يهانهیهزکردن 

  زیر است: سؤاالت

  در انتهاي پروژه کمبود یا اضافه خاك چقدر است؟-1

 طریقه حمل خاك براي انجام عملیات خاکی به چه صورت است؟ نیترياقتصاد-2

  ؟استچه مقدار  ،است هانهیهزحداقل فاصله متوسط حمل خاك که مبناي تعیین -3

ا ب نیهمچن .کندیماست که نحوه انجام عملیات خاکی را مشخص  يابستهمنحنی بروکنر متشکل از سطوح 

  حداقل فاصله متوسط حمل پروژه را محاسبه نمود. توانیماستفاده از آن 

 براثررا یعنی کاهش حجم خاك در اثر تراکم و یا اضافه حجم خاك  یخوردگدستاثرات باید در منحنی بروکنر 

  تراکم و یا تورم منظور نمود. يفاکتورهابا استفاده از  يبردارخاك

 :موارد اجرایی  

منحنی بروکنر  رسمبهاقدام   d٣civil افزارنرمدر این مرحله با توجه به پروفیل طولی و عرضی رسم شده در  -

  .نمایید

 سومکیدر وسط و سومی در  دوم ،در ابتدا اول .دهیدمحل قرضه یا دپو مختلف قرار  3براي منحنی بروکنر  -

  ابتدایی و انتهایی.

  فاصله حمل بهینه و خط توزیع مناسب را در نمودار مشخص کرده و تفسیر نمایید. ،حجم عملیات خاکی -
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 م: مطالعات ایمنی راهدهبخش 

  

رد امواز  یکی هندسی حطر .هستنددف تصاع قوو بر مؤثر ملاعو نیترمهم، از نسانیا عاملو  نقلیه سیلهراه، و

ه نندرا يهامیتصماد تعد که باشد ياگونهبه بایدراه  یحاطر .ستت افادتصاع قوو برراه  عامل يارتأثیرگذدر  مهم

 .هدد کاهشه را غیرمنتظر يهاتیموقعه و ساندر قلاحد بهرا 

 تغییر يهاخط، مالیم يهابیش، یکدیگر باراه  عناصر يرگازسا، حیاطر صحیح هايرمعیاو  مبانیب نتخاا

 مقطع، افطرا يهايکاربر به توجهن، نندگارا ژهیوبه کنندگاناستفادهز نیا به توجه، مسطح رهیغ تقاطع، سرعت

 و یمنا شیدگرت حرکارد، برخوط نقا کاهش، مناسب یدد صلافو، کافی مانعون بد فضاي با مناسب عرضی

  .باشندیم راه یمنیا برار تأثیرگذ ملاعوراه از  یمنیات اتجهیزو  عالئم صحیح نصبب و نتخاا

 :موارد اجرایی  

ایمنی راه  نامهنییآنوع زمین و ... مربوط به پروژه به مطالعه  ،در این مرحله با توجه به مسیر مورد طراحی -

 بر ایمنی راه خود بیان کنید. مؤثرپرداخته و گزارشی از عوامل 

  نامهنییآنکات:  

 است.) 267نشریه ( هاراه یمنیا نامهنییآ ،هاراهبراي مطالعه ایمنی  مورداستفاده نامهنییآ
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 بخش یازدهم: متره و برآورد راهسازي

  

شامل محاسبه کلیه احجام مصرفی در زیرسازي و روسازي راه و ابنیه فنی و انجام برآورد راه  متره و برآورد راه

 شامل:

  عملیات خاکی نهیهز) الف      

  عملیات آسفالتی نهیهز)  ب      

  ساخت ابنیه فنی نهیهز)  ج      

  کل راه نهی) هز د      

 متوسط راه نهی) هز ه      

  در طراحی و فواصل حمل منطقی فرض شود. مورداستفادهبا توجه به مصالح  مورداستفادهمصالح 

کیلومتر، مصالح سنگی  3به میزان  راساسیزمتره و برآورد هزینه اجراي مسیر با فرض حمل مصالح اساس و 

 زیرخاكکیلومتر. فاصله حمل براي ایجاد  250کیلومتر، حمل قیر  30کیلومتر، آب  10بتن آسفالتی به میزان 

 خط پخش بهینه تعیین شود. بر اساس يبردارخاكو 

  نکته:

  استفاده شود. ابنیه يبهافهرستراه و  يبهافهرستآخرین نسخه جهت متره و برآورد پروژه راهسازي از 

  

  

  


