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 معرفی پروژه

 .راه مورد نظر در این پروژه یک راه فرعی درجه یک در شهرستان فیروزکوه میباشد

 :باشدشرایط آب و هوایی زیر می مشخصات و داراي فیروزکوهمنطقه 

متوسط بارندگی . داراي زمستان سرد و تابستان معتدل و خنک میباشد شهرستانهاي آب و هوایی و اقلیمی، این  از نظر ویژگی
  .باشد روز می 174و تعداد روزهاي یخبندان  2/40ساعته  24بوده و حداکثر بارندگی  میلیمتر 230در این  1380ساالنه سال 

است و  به خود اختصاص داده درصد از مساحت کل استان تهران را 12کیلومتر مربع مساحت، در حدود  2261این شهرستان با 
هاي استان داراست شهرستان فیروزکوه، طبق آخرین تقسیمات کشوري تا پایان سال  بدین لحاظ مقام چهارم را در بین شهرستان

داراي سکنه و )  ٪1/65(آبادي  71آبادي بوده که از این تعداد ،  109دهستان و  5) مرکزي و ارجمند ( ، داراي دو بخش 1379
بر اساس آخرین تقسیمات کشوري منطقه ارجمند به منطقه شهري تبدیل  1385همچنین در سال . باشند  خالی از سکنه میبقیه 
شهر ارجمند بخش مرکزي شهرستان فیروزکوه  -2شهر فیروزکوه  -1نقطه شهري دارد  2است و در حال حاضر این شهرستان  شده

بخش مرکزي، مناطق مرکزي و شرق شهرستان . را از نظر مساحت داراست درصد سهم از کل این شهرستان، مقام نخست  77با 
 23فیروزکوه شامل دهستان پشتکوه، دهستان شهرآباد، دهستان حبلرود و شهر فیروزکوه را در برمی گیرد و بخش ارجمند نیز 

شامل دهستان قزقانچاي،  درصد از مساحت کل شهرستان فیروزکوه را به خود اختصاص داده و مناطق حنوبی و غربی شهرستان
  .گیرد دهستان دوبلوك و شهرارجمند را در برمی

 :موارد درخواستی

 انتخاب مسیر مناسب با رعایت شیب طولی و عرضی و کمترین حجم عملیات خاکبرداري و خاکریزي

 هاي مسیررسم پروفیل طولی و عرضی و سکشن

 تعیین منحنی بروکنر و تعیین حجم عملیات خاکی

 س و روسازيهاي اساس و زیر اسایهطراحی ال

عمران گردآوری -این پروژه ی راھسازی جھت تمرین و راھنمایی دانشجویان و عالقھ مندان، توسط نویسندگان سایت عمران
در قسمتھای مختلف متن پروژه   Civil3Dلینک ھای اینترنتی آموزش ھای مورد نیاز جھت یادگیری نرم افزار . شده است

پیشنھادات و نظرات و انتقادات شما خواننده ی گرامی ھمواره در کاملتر شدن این فایل آموزشی موثر خواھد . آورده شده است
 .با ما در ارتباط باشیدو یا کامنت گذاشتن در سایت  omran.com-info@omran از طریق ایمیل. بود

تاریخ ویرایش این فایل آموزشی را با آخرین تاریخ منتشر شده این پروژه در سایت مقایسھ کنید و برای سالم بودن لینک ھای 
 .این پروژه ھمچنان در حال کامل شدن میباشد. موجود در آن ھمیشھ از آخرین ویرایش آن استفاده کنید

 Autocad Civil3D 2014: ورژن فایل ھا – 29/6/93: تاریخ ویرایش این فایل
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 خصوصیات راه

 راه بر اساس پستی و بلندي منطقه بنديطبقه 

 :بندي شده استهاي کشور از نظر پستی و بلندي به شرح زیر طبقه، راه)415نشریه (هاي ایراننامه طرح هندسی راهدر آیین

 )دشتی(راه هموار 

درصد  3راه، حداکثر به  بوده و شیب خط بزرگترین شیب زمین محدوده عبور و شب طولی) دشت(زمین محدوده عبور راه، هموار
 .باشدهاي کم عمق میمتر و گاهی برش 2.5راه داراي خاکریزهایی به بلندي تا . رسدمی

 راه تپه ماهوري

بلندي . درصد است 7تا  3زمین محدوده عبور، پستی و بلندي مالیمی داشته و خط بزرگترین شیب زمین، عموماً داراي شیب 
شیب طولی راه، عموماً از حداکثر مجاز کمتر . متر است 9ها معموالً کمتر از یشتر و عمق برشمتر نیز ب 2.5خاکریزها گاهی از 

 .است

 راه کوهستانی

خط . هاي بلند استهاي بزرگ یا خاکریزهاي عمیق و پلگذرد و گاهی داراي برشهاي گود میهاي بلند و درهراه از دامنه کوه، تپه
هاي قابل مالحظه، به شیب طولی راه، در موردهاي متعدد و در طول. درصد است 7از  بزرگترین شیب زمین، داراي شیب بیش

 .رسدحداکثر مجاز می

 

درصد میباشد، پس با توجه  6تا  3نیز میرسد و عموماً داراي شیبی بین % 7در بعضی نواحی به شیب مورد بررسی  زمین منطقه
 .در نظر گرفته می شود تپه ماهوريراه این پروژه از نوع  ،به موارد گفته شده در باال

 

  

 نلودلینک دا .استفاده شده است) 1391سال  -آیین نامھ طرح ھندسی راه ھای ایران (415در این پروژه از نشریھ 

استفاده میشد کھ ) 1375سال  –آیین نامھ طرح ھندسی راه ھا (161پیش از این برای طرح ھندسی راه ھا از نشریھ شماره 
 .دانلود و مطالعھ بفرمایید این لینک میتوانید از
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 راه براي تعیین عرض سواره رو عملکرديندي طبقه ب

در نظر  متر 25.3 طبق جدول زیر طحداقل عرض یک خ،دو خطه میباشند و  2و  1هاي فرعی درجه راه ،415طبق نشریه 
 .گرفته شده است

 

 .متر در نظر گرفته شد 25.3 در این پروژه در هر جهت یک خط ترافیک عبوري با عرض هر کدام
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 شیب عرضی

میزان شیب عرضی . باشدشیب عرضی براي تخلیه و هدایت آب از سطح رویه به خارج از مسیر می 415نشریه  2-2-6طبق بند 
رویه،  بندي عملکردي راه، نوعهاي افقی با شعاع بزرگ که احتیاج به بربلندي نداشته باشد، به طبقههاي مستقیم و قوسدر قسمت
هاي آسفالتی و بتنی شیب عرضی براي رویه. هاي عبور، شرایط جوي منطقه عبور راه و باالخره سرعت طرح بستگی داردتعداد خط

هاي مستقیم رو در قسمتشیب عرضی سواره. درصد است 5تا  3هاي شنی درصد و براي رویه 2.5تا  1.5ها، جدید و روکش
هاي شیب. درصد باشد 2رو کمتر از ز نظر کنترل و هدایت خودرو، بهتر است شیب عرضی سوارها. درصد است 1.5ها، یک تا تونل

هاي ی معتدل ساحلی که نزول باراناحبراي مناطقی مانند نو. تر استدرصد از نظر تخلیه آب بارش، مطلوب 2عرضی تندتر از 
و براي مناطق خشک با بادهاي شدید، از حد پایین شیب  آسا، حالت غالب دارد، بهتر است از حد باالي شیب عرضی،شدید و سیل

کیلومتر در ساعت نیز بهتر  100براي مناطق سردسیر با برف و یخبندان مکرر و براي سرعت طرح بیش از . عرضی استفاده کرد
 .است از شیب عرضی کمتر استفاده شود

-درصد به ترتیب در پروژه 6و  4از  ک مخالف،افیحداکثر اختالف جبري شیب عرضی میان دو خط مجاور داراي جهت حرکت تر

-حداکثر اختالف جبري شیب عرضی میان دو خط مجاور داراي جهت ترافیک یکسان در راه. هاي نوسازي و بهسازي تجاوز نکند

 .درصد تجاوز نکند 4هاي جدا شده، از 

داراي یخبندان میباشد از حد پایین تر شیب  روز در سال 174با توجه به مشخصات آب و هوایی و اقلیمی این منطقه و اینکه 
 .درصد در نظر میگیرم 1.5عرضی استفاده میکنیم و شیب عرضی راه را در این پروژه 
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 عرض شانه راه

الیه شانه، نوعی . رودگیرد و براي توقف اضطراري خودروها به کار میرو قرار میشانه، بخشی از کف راه است که در طرفین سواره
 .هاي آستر و رویه راه استبراي الیه نگهدار

. متر باشدسانتی 1.5تواند حداکثر رو، اختالف سطح میدر صورت تفاوت رویه شانه با رویه سواره. رو باشدسطح سوارهشانه باید هم
 .هاي راه ادامه یابدشانه باید در محل ابنیه نیز همانند سایر قسمت

 .آورده شده است 415از نشریه ) 4-6(ها در جدول راه عرض شانه طرفین راه براي انواع مختلف

 

 .متر در نظر گرفته شده است 1.85عرض شانه در این پروژه 
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 )آسفالتی یا بتنی(دارشیب عرضی شانه هاي رویه 

که  هاییدر محل. شوددرصد تعیین می 6تا  5هاي شنی، درصد و شانه 5تا  4هاي افقی باز، هاي مستقیم و قوسدر قسمت
رو، داراي شیب عرضی یکسره یا بربلندي باشد، مقدار و جهت شیب عرضی شانه را باید به نحوي تعیین کرد که اختالف سواره

 .درصد بیشتر نشود 8رو از جبري شیب شانه و سواره

شیب عرضی شانه . درو مجاور باشدرصد بیشتر از شیب سواره 1براي تخلیه سریعتر آب باران، بهتر است شیب عرضی شانه حداقل 
 .رو خواهد بودها، برابر شیب عرضی سوارهدر تونل

 .درنظر گرفته شده است% 4هاي راه در این پروژه شیب عرضی شانه

 

 تعیین بربلندي

اي است که امتداد عرضی زاویه αاست و  tanαباشد، همان می شیب عرضی مسیر در قوسیا دوِر که همان  e بربلندي، منظور از
ي ي نقلیه ناشی شده و در واقع مولفهفلسفه ایجاد دور، به وجود آوردن نیروي جانب به مرکز که از وزن وسیله. سازدبا افق میجاده 

هدف این است که نیروي جانب به مرکز که هر اندازه شیب عرضی بیشتر باشد مقدارش بیشتر . باشد استموازي با سطح وزن می
باشد، نیروي گریز از ی میان سطح الستیک و سطح جاده که این نیرو نیز جانب به مرکز میاست، به کمک نیروي اصطکاك جانب

 .از خارج شدن وسیله از مسیر گردد مرکز را خنثی نموده و مانع

 

 :415ي همقادیر حداکثر بربلندي طبق نشری

 :هاي زیر استمقدار حداکثر بربلندي تابع عامل

 )و مقدار برف و یخ دفعات تکرار(شرایط جوي منطقه  -الف

 )کوهستانی، تپه ماهور یا دشت(نوع راه  -ب

 درصد خودروهاي سنگین و کندرو -پ

 هاي سطح راههاي طراحی از لحاظ تامین فضاي کافی جهت اعمال بربلندي و شرایط تخلیه آبمحدودیت -ت
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همچنین با توجه به عوامل باال، مقادیر بربلندي . نددرصد تجاوز ک 12نباید از ) شنی یا غیر شنی(هاحداکثر بربلندي در انواع راه
 :نباید از مقادیر زیر تجاوز کند

 درصد 12ها، در مناطقی که در معرض بارش برف و یخبندان نیست، هاي جانبی دو خطه و نیز در رابطهاي دو خطه و راهدر راه

 درصد 10ها، ها و بزرگراهدر آزادراه

 درصد 8زار متر از سطح دریا و در شرایط برف و یخبندان، در مناطق با ارتفاع بیش از ه

 .درصد در نظر گرفته شود 6در مناطق حومه شهري به دلیل امکان توسعه آتی شهر و کاهش سرعت طرح، بهتر است 

ر باید هاي کمترحطهاي کم، حداکثر بربلندي انتخابی در سرعت در هر صورت براي کاهش جابجایی جانبی وسایل نقلیه در سرعت
در غیر این صورت اضافه عرض الزم براي کاهش امکان تجاوز وسیله نقلیه به . محدود شود 415از نشریه ) 14-5(به مقادیر جدول

 .شودخط مجاور، در نظر گرفته می

 

 .درصد در نظر گرفته شده است 6در این پروژه مقدار بربلندي 
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 بربلندي اعمالروش 

 :شوداز سه روش زیر استفاده می براي اعمال بربلندي معموالً

 دوران نیمرخ عرضی حول محور طولی راه -الف

 ي داخلی راهدوران نیمرخ عرضی حول لبه -ب

 ي خارجی راهدوران نیمرخ عرضی حول لبه -پ

ون میانه یا با هاي دو طرفه بدها براي راهترین روشهاي روسازي، از متداولروش اول، به دلیل کمترین مقدار تغییر مکان در لبه
 .میانه کم عرض است

 .براي اعمال بربلندي استفاده شده است )دوران نیمرخ عرضی حول محور طولی راه -الف(در این پروژه از روش اول
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 تعیین سرعت طرح

 :عوامل موثر در انتخاب سرعت طرح عبارتند از

 وضعیت پستی و بلندي منطقه طرح

 عملکرد مسیر

 مجاورهاي کاربري زمین

 نکات اقتصادي

 انتظار و تمایالت رانندگان

 نوع و حجم ترافیک

 منظرآرایی مسیر

 کاربران مسیر

 

تر براي مناطق هاي طرح پاییناز سرعت. کیلومتر در ساعت باشد 130تا  30تواند از بسته به این عوامل، سرعت طرح می
هایی با اهمیت ماهوري و دشت و راهرح باالتر براي مناطق تپههاي طهایی با اهمیت عملکردي کمتر و از سرعتکوهستانی و راه

 .شودعملکردي بیشتر استفاده می

مگر آنکه موقعیت خاص راه، مقادیر . شودبا در نظر گرفتن عوامل باال، بیشترین سرعت ممکن به عنوان سرعت طرح انتخاب می
 .کمتري را ایجاب کند

هایی که براي ویژگی ،این توجه به ویژه. هاي آن باید مورد توجه قرار گیردراه و ویژگیسرعت طرح انتخابی، در طرح همه اجزاي 
-ها و فاصله آزاد جانبی، از اهمیت بیشتري برخوردار میبطور مستقیم با سرعت طرح ارتباط ندارد، مانند عرض خطوط عبور، شانه

 .باشد

اي داشته ، تفاوت قابل مالحظه)گیري استبرداري راه قابل اندازهرهکه در مرحله به(سرعت طرح انتخابی نباید با سرعت عملکردي
 .باشد

این تغییر باید . هاي طرح انتخابی براي قطعات مختلف راه نباید به صورت ناگهانی انجام شودهایی با طول زیاد، تغییر سرعتدر راه
گان، قبل از رسیدن به قطعه با سرعت طرح کمتر فراهم به تدریج و در طول کافی باشد تا امکان تغییر تدریجی سرعت براي رانند

 .کیلومتر در ساعت باشد 20اختالف سرعت طرح دو قطعه متوالی از یک مسیر نباید بیشتر از . شود
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 .باشدسرعت طرح انتخابی بیشتر از سرعت مجاز می

 

 . باشدمی) 3-4(ابق جدول هاي فرعی مطو براي راه) 2-4(هاي شریانی و اصلی مطابق جدولسرعت طرح براي راه

 

 

 .شودکیلومتر در ساعت در نظر گرفته می 80، سرعت طرح در این پروژه، 415از نشریه  3-4و  2-4با توجه به جداولهاي 
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 نتایج فصل خصوصیات راه

 .باشدمی يتپه ماهوربا توجه به موارد گفته شده، راه مورد بررسی در این پروژه از نوع 

 .متر در نظر گرفته شد 25.3در هر جهت یک خط ترافیک عبوري با عرض هر کدام در این پروژه 

 .درصد در نظر گرفته شد 1.5شیب عرضی راه در این پروژه 

 .متر در نظر گرفته شده است  1.85عرض شانه در این پروژه 

 .درنظر گرفته شده است% 4هاي راه در این پروژه شیب عرضی شانه

 .درصد در نظر گرفته شده است 6بربلندي در این پروژه مقدار 

 .براي اعمال بربلندي استفاده شده است) دوران نیمرخ عرضی حول محور طولی راه -الف(در این پروژه از روش اول

 .دشکیلومتر در ساعت در نظر گرفته  80، سرعت طرح در این پروژه، 415از نشریه  3-4و  2-4با توجه به جداولهاي 
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 تهیه پالن مسیر

 تعیین محور مسیر

نقشه به روش پرگار زدن مسیر را با حداکثر شیب مجاز و بدون هیچ روي  ابتدا به روش تئوري با رعایت حداکثر شیب مجاز) الف
 :آوریمها را بدست می L گونه خاکریزي و خاکبرداري روي نقشه تعیین میکنیم و به روش زیر

پس از انجام مطالعات مقدماتی شناسائی، مسیرهاي اجرایی هر کدام به صورت تئوري بین مبدا و مقصد بر روي نقشه به صورت 
 .ابتدا طول الزم با در نظر گرفتن شیب مجاز بین دو خط تراز از فرمول زیر محاسبه میگردد. گردندترسیم می شکستهخط 

 

 

L  =طول الزم با در نظر گرفتن شیب مجاز جهت عبور مسیر از یک خط تراز به خط تراز مجاور 

𝑖1  =ارتفاع زیاد خط تراز 

𝑖2  = ترازارتفاع کم خط 

𝑖3  =درصد شیب انتخابی کوچکتر از شیب مجاز 

imax  =درصد شیب مجاز 

  

برای آشنایی بیشتر و یادگیری روش کاربردی . زیر اطالعات خوبی در مورد نحوه ی تعیین مسیر در پالن میباشد توضیحات
 :واریانت زدن با استفاده از اتوکد، آموزش ھای زیر را بھ عنوان مکمل، مطالعھ بفرمایید

 آشنایی با دستورات اتوکد

 حالت پرگار در اتوکد

 نحوه ترسیم واریانت راھسازی
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http://www.omran-omran.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-autocad-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-civil3d/
http://www.omran-omran.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-autocad-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-civil3d/
http://www.omran-omran.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B1/
http://www.omran-omran.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B1/
http://www.omran-omran.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87/
http://www.omran-omran.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87/


مبدا واقع بر روي خط تراز، قوسی میزنیم تا خط تراز بعدي  Aبا مقیاس نقشه باز کرده و از نقطه  Lي پرگار را به اندازه طول دهنه
کند انتخاب آید و آنرا که به سمت مقصد حرکت میبه دست می ACو  ABبنابراین دو مسیر . قطع کند Cو  Bي را در دو نقطه

این . دهیم تا خط منکسر مسیر تئوري حاصل گرددکنیم و عمل را به همین صورت تا مقصد ادامه میکرده و دیگري را حذف می
 .ل در شکل زیر نشان داده شده استعم

 

 :براي رسم مسیر با این خطوط شکسته، نکات زیر را رعایت میکنیم

 حداکثر شیب مجاز با توجه به شیب طبیعی زمین رعایت

 .عبور مسیر حتی االمکان به موازات خطوط میزان باشد

 هاي پر شیب و فرازعدم عبور مسیر از دامنه

 ها و مناطق مسکونیهاي زراعی، نخلستانهاي با ارزش از قبیل زمینعدم عبور مسیر از زمین

 کنانتخاب کوتاهترین مسیر از بین مسیرهاي مم

 .مسیر در مناطقی قرار بگیرد که احتمال یخزدگی در آن کمترین مقدار باشد
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هاي الزم مسیر واقعی به طوري که  در شکل زیر نشان داده شده، تکمیل هاي اتصال در محلها و قوسسپس با به کار بردن قوس
 .میگردد

 

 

 عوامل مختلف موثر در انتخاب مسیر

ولی در ساخت میبایست به عواملی . دسترسی بین مبدا و مقصد، مسیر مستقیم بهترین مسیر استاز نظر ساختن : دسترسی
 .کند نیز توجه کردهایی که راه از آن عبور میهمچون نقاط اجباري، حریم راه و وضعیت حقوقی زمین

هاي بیابانی در نظر کننده مسیر راه هاي زمین و وجود کوه و دریاچه که در گذشته تنها عامل تعیینپستی و بلندي: عوارض طبیعی
 .دهدشد، هنوز هم در مناطق کوهستانی همه عوامل را تحت الشعاع خود قرار میگرفته می

ها، مقطع عرضی و نظایر آن در تعیین ضوابط طرح هندسی نظیر حداکثر طول شیبدار، حداقل شعاع قوس: ضوابط طرح هندسی
 .ر راه، اهمیت عمده داردمسیر، مخصوصاً در مراحل قطعی شدن مسی

هاي بستري که راه بر شناسی مسیر راه از نظر ثبات و استحکام و احتمال لغزش و ریزش و نشست الیهي زمینمطالعه: شناسیزمین
ها و مطالعات ژئوتکنیکی همچنین در شناخت زمین براي جلوگیري از احداث راه بر روي گسل. گیرد، الزم استآن قرار می

-بسیار کمک می) شوندمتر که به دلیل وجود غارهاي آهکی زیر زمینی ایجاد می 20متر و ارتفاع  20هایی به قطر چاله(هافروچال

 .کند

ها و دیوارها عامل موثري در مقاومت زمین چه از نظر قرارگیري خاکریزي و چه از نظر احداث پل: هاجنس پی جسم و ساختمان
هاي سست باتالقی بسیار زیاد است و نهایت کوشش را باید کرد تا راه از چنین اه بر زمینمخارج احداث ر. انتخاب مسیر است

 .مناطقی نگذرد
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بسیاري نگهداریر کاست و گاهی افراد بر . انتخاب مسیر در چگونگی و مخارج نگهداري و حفاظت راه تاثیر عمده دارد: نگهداري راه
در  60کاري که طبق آمار بعداز سال . توان ساختهاي نگهداري احتمالی میهزینه این اعتقادند که راه را با هزینه اجرایی کم و

توان یک راه با هزینه معقول و با ها و عدم کاهش از اصول فنی میبه هر حال با یک تعادل اصولی بین هزینه. ایران اتفاق افتاد
 .صرف سرمایه اولیه متعادل و هزینه نگهداري کم را احداث کرد

گذرد و بنابراین سعی باید کرد که راه هاي شهري و بیابانی میبخش زیادي از زندگی مردم در حال حرکت و عبور از راه: راهزیبایی 
همچنین وجود راه با عالئم هشدار دهنده طبیعی باعث کاهش سرعت خستگی . و اطراف آن به نظر مسافران زیبا و مطلوب باشد

 .گرددات احتمالی در طول مسیرهاي طوالنی میراننده و در نتیجه کاهش خطرات و تلف

هایی که از نظر زیبایی و گردشی دارد و همچنین به خاطر حفظ نظام زیستی محیط طبیعی به خاطر ارزش: حفظ محیط طبیعی
تبدیل مخصوصاً امروز که مسئله محیط زیست به عنوان یکی از مسائل بحرانی زندگی بشري . گیاهان و حیوانات باید حفاظت گردد

هاي شود که هر گونه صدمه به عناصر باعث زیانهاي طبیعی مرتبط با راه باعث میوجود مسائل اکولوژیکی و اکوسیستم. شده است
 .جبران ناپذیر در زندگی انسان گردد

صلی از ایجاد ها که تاکنون اجرا گردیده است، فراموش شود که هدف اهیچگاه نباید بر خالف بسیاري از طرح :حفظ محیط انسانی
 .ساختن زندگی بهتر براي انسانهاستهر راهی فراهم 

اي است که در تمامی مراحل مطالعه مسیر و طرح راه نباید فراموش مخارج ساختمان راه عامل بسیار عمده: مخارج ساختمان راه
 .شود

تر در این مورد باشد که توضیحات بیشیدر این پروژه مسئله مورد توجه در انتخاب مسیر بیشتر از نظر ضوابط طرح هندسی راه م
 .گرددمی به صورت زیر ارائه

قرارگیري افقی تا حد ممکن باید از جهت مبدا و مقصد پیروي کند، ولی در عین حال قرارگیري باید از عوارض طبیعت هم تبعیت 
هاي طوالنی مستقیم که منطقه را به تکند، از نظر زیبایی به قسمخط روانی که از شکل کلی خطوط تراز طبیعی پیروي می. نماید

 .شکند، ترجیح دارددو تکه جدا می

ها زیاد گرفته همه جا سعی باید کرد که شعاع قوس. ها باید به ندرت و فقط در شرایط بسیار مشکل استفاده کرداز حداقل قوس
ته شود تا بدین ترتیب راه تا حد ممکن به دهد، کوچک گرفها باید تا آنجا که عوارض زمین اجازه میي مرکزي قوسزاویه. شود

هاي مستقیم برتري دارد، باید هاي دو خطه که از نظر ظرفیت و ایمنی قسمتبه استثناي راه. طرف مقصد جهتگیري کرده باشد
 .ترین قوس ممکن پوشاندانحراف دو جهت را با طوالنی

از نظر تغییر . ا نباید در انتهاي قسمت مستقیم طوالنی قرار دادهاي تند رقوس. همواره باید سعی کرد تا قرارگیري یکدست باشد
در جاهایی که الزاما قوس تندي وجود دارد، نباید آنرا بالفاصله بعداز قوس پر شعاع قرار . ها باید خودداري شودناگهانی شعاع قوس

 .لی کم میگردد قرار گیردهاي مالیمتري که شعاع آنها بتوابلکه اید سعی شود که قبل از قوس تند، قوس. داد
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حداقل طول قوس براي تغییر . در مواقعی که زاویه تغییر جهت کوچک است، قوس را طوالنی باید گرفت تا راه شکسته به نظر نرسد
متر براي هر  30متر به نسبت  150درجه کمتر باشد، طول قوس از  5متر است و هر چه زاویه انحراف از  150درجه،  5زاویه 

 .شودادتر گرفته میدرجه، زی

زیرا در صورت عدم وجود . هاي پر شعاع، از قرار دادن قوس در روي خاکریزهاي بلند و طوالنی باید خودداري کردبه استثناي قوس
اشیایی نظیر شیروانی خاکبرداري و درخت، در کنار راه براي رانندگاه مشکل است که شعاع قوس را تشخیص دهند و حرکت وسیله 

-با قرار دادن عالئم و نرده. عالوه بر این، وسیله خارج از کنترل در چنین شرایطی فوق العاده خطرناك است. متناسب سازندرا با آن 

 .ها، میتوان در چنین شرایطی از خطر جلوگیري کرد

دون مطالعه و دقت را ب.) ها متفاوت تشکیل شده استاي با شعاعهایی که از دو یا بیشتر از دو قسمت دایرهقوس(هاي مرکبقوس
 .سازدسخت، کار مسیر سازي را ساده می هاي مرکب، مخصوصاً در عوارض طبیعیاستفاده از قوس. نباید مورد استفاده قرار داد

در فاصله بین دو قوس مختلف الجهت، باید قطعه مستقیمی که حداقل براي سرشکن . جهت قوس نباید به طرز ناگهانی عوض شود
 .قوس اتصال الزم است قرار گیرد اضافه ارتفاع و یا

قرار دادن قسمت کوتاه مستقیم بین دو قوس هم جهت خطرناك است، . فاصله مستقیم بین دو قوس هم جهت، نباید کوتاه باشد
 نماید کهدر شرایطی که عوارض زمین ایجاب می. زیرا اکثر رانندگاه انتظار قرارگیري دو قوس هم جهت را به دنبال یکدیگر ندارند

هاي مرکب در فاصله دو قوس دایره بر خط هاي اتصال و یا قوسدو قوس هم جهت در نزدیکی هم قرار گیرند، استفاده از قوس
متر و یا بیشتر از آن است، مشکل فوق  500در مواردي که طول خط مستقیم بین دو قوس هم جهت حدود . مستقیم برتري دارد
 .وجود نخواهد داشت

. با طرح نیمرخ طولی انجام داد ر ناهمخوان و آشفته راه، قرارگیري در سطح افقی را باید همراه و هماهنگبراي جلوگیري از ظاه
 .طراح باید پالن و پروفیل را همزمان با یکدیگر طرح کند

 .رافی رسم گردیدگبا توجه به موارد فوق، مسیر راه بر روي نقشه توپو

 

خطوط بلندتر طوري . ي بلندتر جایگزین گردیدشد و سپس با خطوط شکستهخطوط اولیه توسط روش توضیح داده شده ترسیم 
ي مناسب براي ترسیم قوس در مسیر مستقیم وجود داشته باشد و همچنین از پیچ وخم هاي اضافی در تعیین گردید که فاصله

 .هاي افقی استي بعدي ترسیم قوسمرحله. مسیر اجتناب شود
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 هاي افقیطراحی و ترسیم قوس

 

 شعاع حداقل قوس

-نشان داده می 𝑅𝑚𝑖𝑛و یا با  𝑅𝐻𝑚مقدار حداقل مطلق شعاع که با . ها باید از یک مقدار حداقلی براي شعاع برخوردار باشندقوس

 :آیدي زیر بدست میشود و از رابطه

 

دور یا بربلندي بر حسب یک  𝑒𝑚𝑎𝑥حداقل شعاع بر حسب متر،  𝑅𝑚𝑖𝑛سرعت طرح بر حسب کیلومتر بر ساعت،  Vدر این رابطه 
در شرایط  fمیزان . ي نقلیه و سطح جاده استضریب اصطکاك جانبی میان سطح الستیک وسیله fعدد اعشاري کوچکتر از یک و 
با  fمقدار . باشداصطکاك از شرایط خشک کمتر می ببدیهی است در شرایط خیس ضری. شودخیس جاده در نظر گرفته می

 .یابدت کاهش میافزایش سرع

، مقادیر حداقل شعاع قوس افقی براي مقادیر مختلف سرعت طرح، ضریب اصطکاك جانبی و 415از نشریه ) 5-5(در جدول 
 .بربلندي داده شده است

هاي شدیدي در انتخاب شعاع بهتر است در صورت امکان از بکارگیري شعاع قوس افقی حداقل خودداري شود، مگر آنکه محدودیت
 .افقی است سهاي کوچکتر، موجب ازدیاد طول راه و ضرورت تعریض بیشتر راه در قوانتخاب شعاع. ر وجود داشته باشدبزرگت
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 300شعاع حداقل متر بدست آمد که ما از  264شعاع حداقل براي این پروژه و مطابق محاسبات زیر،  ذکر شدهبا توجه به مطالب 
 .متر استفاده خواهیم کرد
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 )قوس مرکب(قوس اول

. قوس مرکب قوسی است متشکل از دو یا چند کمان دایره اي مختلف که هر دو کمان متوالی در محل اتصال به یکدیگر مماسند
قوس هاي مرکب به دو گروه عمده تقسیم می شوند که عبارتند از قوس هاي مرکب همسو و قوس هاي مرکب غیر 

 .این پروژه از قوس مرکب همسو استفاده شده استدر  ).معکوس(همسو

قوس هاي مرکب همسو، قوس هایی هستند که تمام کمان هاي تشکیل دهنده ي آن ها وسیله ي نقلیه را به سمتی مشابه هدایت 
و سه مرکزي قوس هاي مرکب همسو معموالً دو مرکزي . یعنی تمام آنها راستگرد هستند و یا تمام آنها چپگرد می باشند. می کنند

به دلیل اینکه انطباق رانندگان با تغییرات انحناء در قوس مرکب قدري مشکل است، لذا با استفاده . و به ندرت چهار مرکزي هستند
تالیف آقاي علیرضا  –برگرفته از کتاب راهسازي .(از قوس هاي مرکب محدود شده و بایستی در شرایط ناچار آن را بکار برد

 2زاویه مرکزي قوس بزرگتر و دلتا  1دلتا . مربوط به قوس مرکب موجود در این پروژه مطابق زیر میباشد حاسباتم. )کالهدوز
نیز مماسهاي قوس  Tbو  Ta. شعاع قوسهاي بزرگ و کوچک است R2و  R1به همین ترتیب . زاویه مرکزي قوس کوچکتر است

 .هاي بزرگ و کوچک است

 

برای آشنایی بیشتر با پارامترھای استفاده شده در این قوس بھ کتاب ھای . توضیحات زیر مطالبی کلی درباره قوس مرکب است
ھمچنین برای نحوه ترسیم قوس مرکب دو مرکزی با استفاده از ابزار ترسیم قوس نرم افزار . راھسازی مراجعھ فرمایید

Civil3D کھ با توجھ بھ . قوس دوم این پروژه راھسازی از نوع کلوتئید و ساده میباشد(دبھ لینک آموزشی زیر مراجعھ فرمایی
 :)مطالعھ شود آموزش مربوط بھ قوس ساده و کلوتئیدمرکب، پیشنھاد میشود ابتدا پیچیده تر بودن قوس 

 cad Civil3DAutoنحوه ترسیم قوس مرکب دو مرکزی با استفاده از نرم افزار 
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http://www.omran-omran.com/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-civil3d/


، مطابق Civil3D در نرم افزار قوس مرکب دو مرکزي روش ترسیمه به محاسبات باال و قوس مرکب دو مرکزي این پروژه، با توج
 .شکل زیر ترسیم شد
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 ):خروجی نرم افزار(مشخصات قوس مرکب

Circular Curve Data 

Delta: 20° 40' 44.1334" Type: RIGHT 

Radius: 300.000 
  

Length: 108.275 Tangent: 54.733 

Mid-Ord: 4.872 External: 4.952 

Chord: 107.688 Course: S 35° 06' 16.4256" E 

 

Circular Curve Data 
 

Delta: 34° 10' 22.4245" Type: RIGHT 

Radius: 600.000 
  

Length: 357.858 Tangent: 184.429 

Mid-Ord: 26.482 External: 27.705 

Chord: 352.577 Course: S 07° 40' 43.1466" E 
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 )کلوتئید-دایره-کلوتئید(دوم قوس

 ها قوس نوع این اصلی مزیت. میباشد اتصال قوسهاي نوع رایجترین مارپیچ قوس آن فارسی معادل ، کلوتئید و یا)Spiral(اسپیرال
 یک ابتدا قوس نوع این طراحی در. میشود رانندگی در بهتر احساس و امنیت ایجاد باعث که است قوس شعاع در تدریجی تغییرات

 را A یا کلوتئید پارامتر آن توسط سپس. است شده آورده آن فرمولهاي زیر محاسبات در که میکنیم محاسبه آن براي حداقل طول
 .آوریم می بدست را کلوتئید انتهاي و ابتدا نقاط مختصات زیر فرمولهاي طبق و. میکنیم محاسبه

 :میکنید مشاهده قوس کلوتئید را در زیر محاسبات دستی مربوط به محاسبه

 

  

برای آشنایی بیشتر با پارامترھای استفاده شده در این قوس بھ کتاب ھای . توضیحات زیر مطالبی کلی درباره قوس کلوتئید است
ھمچنین برای نحوه ترسیم قوس کلوتئید و ھمچنین قوس ساده با استفاده از ابزار ترسیم قوس نرم . راھسازی مراجعھ فرمایید

 :بھ لینک آموزشی زیر مراجعھ فرمایید Civil3Dافزار 

 Civil3Dافزار ترسیم قوس ساده و کلوتئید در نرم 
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و  ،متر قوس ساده ي میانی 300این محاسبات براي شعاع  .محاسبات زیر مختصات مورد نیاز براي ترسیم دستی قوس را میدهد
 .نیازي به این محاسبات نخواهیم داشت Civil3Dما با استفاده از نرم افزار  .میباشد ابتدا و انتهامتر براي کلوتئید هاي  70

 

 

 کلوتئید -دایره  –اجزاي کلوتئید 
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 .کلوتئید را نشان میدهد-ساده-شکل زیر نتیجه ترسیم قوس کلوتئید
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 )سرپانتین(سوم قوس

 )براي دانلود آخرین ویرایش به لینک زیر مراجعه فرمایید. ادامه آموزشها به زودي به سایت اضافه میشود(

d3livic/moc.narmo-narmo.www 
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