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:فصل ايل

کلیات ي مفاَیم ايلیٍ راَسازی

2



:درک ايلیٍ از راَسازی 

.ؽٛز ٔیغز ٘مّیٝ ٚعیّٝ سززز أىبٖ وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ؽٟز زٚ ثیٗ ٔغشمیٓ ٚ سٔیٙی زعشزعی (راٜ) ٔغیزِ یه ایؼبز ٚ ىزاحی

ایجاد ارتثاط تین دو نقطه

در نظر گرفتن ضوابط آیین نامه ای و ایمنی

ایجاد ایمنی راننده، وسیله نقلیه و عابر پیاده
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:تعریف راَسازی 

A

B

را زر ٘مؾٝ زر ٘ظز ثٍیزیس وهٝ اس ٘ظهز ٔغهیز    زٚ ؽٟز 
. ٘سار٘هس ٔغشمیٕی ثهٝ ٞهٓ   ٞیچٍٛ٘ٝ زعشزعی سٔیٙی 

ایهٗ زٚ ؽهٟز   ذهٛاٞیٓ ثهیٗ   حبَ فزك وٙیس وٝ ٔی 
وٝ أىهبٖ  زعشزعی ٔغشمیٕی ایؼبز وٙیٓ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای 

ثهزای  ؽهٛز   سززز ٚعیّٝ ٘مّیٝ ثیٗ ایٗ زٚ ؽٟز ایؼهبز  
ىزاحهی  ( راٜ)ثبیس ثیٗ آٖ ٞهب یهه ٔغهیز    ٔٙظٛر  ایٗ

.وبر راٞغبسی ٔی ٌٛیٙسوٙیٓ وٝ ثٝ ایٗ 

 :راٞغبسی ػجبرر اعز اس يٛر ذالفٝ ث

تا استفادٌ از شُر ایجاد دسترسی مستقیم تیه دي 

گًوٍ ای کٍ امکان تردد تٍ ( راٌ)طراحی یک مسیر 

.میسر شًدشُر دي يسیلٍ وقلیٍ تیه 



 مسیریاتیمطالعات 

ایم   راه و مسیزیاتی در دو قسمت  اجامام ممی دیمزد و ا مزای تتطیمات  ثم         مطالعات 

.می دزددته تنوان فاس سوم تطقی مطالعات 

 می دیزدصورت مقذماتی اجاام ته : یک مطالعات فاس.

 واقع تهیه جقطه های ا زایی اس در : دو مطالعات فاس.

 اجاام می ضودمطالعات توسط دزوهی ته جام مهنذسی  مطاور ای  : مطالعات فاس سه.

:طراحی یک راه 
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(ٔزحّٝ 25) مسیریابی: فاز یک مطالعات( الف

اس وبرفزٔب ثٝ ٔؾبٚر٘ظز ٔٛرزٔيبِؼٝ راٜ اثالؽ  -1

آٔبزٌی اس ىزف ٔؾبٚر ٚ ػمس لزارزازاػالْ  -2

ٜ ٞبی   ٔٙيمٝ)آٚری اىالػبر ٔٛػٛز زر راثيٝ ثب ٔٙيمٝ ػٕغ  -3 ...(ٚٔٛػٛز  راٜ آٞٗ را

آٚری ٔيبِؼبر زیٍزی وٝ ثب ىزح ٕٔىٗ اعز راثيٝ زاؽشٝ ثبؽس ٚ یب ٞز ىزح ػٕزا٘ی زیٍز ٕٔىهٗ اعهز ثهب    ػٕغ  -4

.ایٗ دزٚصٜ ساللی ٕ٘بیس

(ٔمقسثیٗ ٔجسا ٚ ثرقٛؿ )٘مؾٝ ٞبی سٛدٌٛزافی اس ٔٙيمٝ سٟیٝ  -5

اعشفبزٜ اس ػیٙه اعشزٚعىٛح ثزای ٔيبِؼٝ ٘مؾٝ ٞبی ٞٛایی ػٟز رٚیز )سٟیٝ ػىغٟبی ٞٛایی ثیٗ ٔجسا ٚ ٔمقس  -6

(دغشی ٚ ثّٙسی ٞب
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؛ ٘مؾٝ ای ؽبُٔ اىالػبر اذشالف ارسفبػبر سٟیٝ ؽسٜ اس رٚی ػىظ ٞبی ٞٛایی وٝ زر ٚالغ ارسفبع ٘مبه را ٘غجز تًپًگرافی٘مؾٝ 
.  ثب وٕه ٔٙحٙی ٞبیی ثٝ ٘بْ ٔٙحٙی سزاس ٔؾرـ ٔی وٙٙس( عيح زریبٞبی آساز)ثٝ یه سزاس یب عيح ٔجٙب 

:ٔٙحٙی ٞبی ٔیشاٖ چٙب٘چٝ
.ارسفبع آٖ ٞب اس زاذُ ثٝ ذبرع سیبز ؽٛز   ٔٙحٙی ٞبی ٔذوٛر ثیبٍ٘ز ٌٛزاَ ٔی ثبؽٙس -
.  ٔی ثبؽٙس( وٜٛ)آٖ ٞب اس زاذُ ثٝ ذبرع وٓ ؽٛز   ٔٙحٙی ٞبی ٔذوٛر ثیبٍ٘ز سذٝ ارسفبع  -
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قًاویه مربًط بٍ مىحىی َای تراز

ٓ ارسفبع سٔیٗ را ثٝ ٞهٓ  ٕٞٝ اعز وٝ ٘مؾٝ سٛدٌٛزافی ٔٙحٙی یه زر   (Contour line)ٔیشاٖ ٔٙحٙی سزاس یب ٔٙحٙی  ٘مبه ٞ
ٝ ٞهب  ثّٙهسسزیٗ ٘ميهٝ ٚ یهب     ایٗ ٔٙحٙی ٞبی . ٚفُ ٔی وٙس ٔیشاٖ ٕٞسیٍز را ليغ ٕ٘ی وٙس ٚ وٛچىشزیٗ ٔحیو ثغشٝ زر ایٗ ٘مؾ

ٗ سزیٗ ٘ميٝ  .ػٕٛزی ثیٗ ذيٛه ٔٙحٙی ٞبی ٔیشاٖ  ٍٕٞی یىغبٖ ٞغشٙسثٛزٜ ٚ فٛافُ دبیی

.ٕ٘بیؾٍز ذيٛىی اعز وٝ وبٔالٌ ٞٓ ارسفبع ٞغشٙس( ذو وٙشٛر)ٞز ذو حسفبفُ : 1لبٖ٘ٛ 
.ذيٛه حسفبفُ ٞیچ ٌبٜ ثب یىسیٍز ثزذٛرز ٕ٘ی وٙٙس: 2لبٖ٘ٛ 
.ارسفبع ٔی ثبؽسزٞٙسٜ افشایؼ رفشٗ اس یه ذو حسفبفُ ثٝ یه ذو حسفبفُ ثبالسز  ٘ؾبٖ : 3لبٖ٘ٛ 
ذيٛه ثب ٕٞسیٍز ثیؾشز فبفّٝ ایٗ ٞز چمسر  ذيٛه حسفبفُ ثٝ ٕٞسیٍز ٘شزیىشز ثبؽٙس  ؽیت سٔیٗ سٙسسز ٚ ٞز چمسر : 4لبٖ٘ٛ 

ٓ سز اعز .ثبؽس  ؽیت سٔیٗ ٔالی
سؼسازی ذيٛه حسفبفُ ثغشٝ  ٘ؾبٍ٘ز یه سذٝ یب یه وٜٛ ٔی ثبؽٙس  أب اٌز ایٗ ذيٛه ثغهشٝ ثهٝ فهٛرر ٞبؽهٛر سزٜ     : 5لبٖ٘ٛ 

.ثبؽٙس  ٕ٘بیؾٍز یه حفزٜ ثز رٚی عيح سٔیٗ ٔی ثبؽٙس
.ٔی آیٙسزر   Vؽىُذيٛه حسفبفُ زر یه زرٜ وٝ رٚزذب٘ٝ زارز زر ٘مبه عزچؾٕٝ رٚزذب٘ٝ ٚ ثبالی سذٝ ثٝ فٛرر : 6لبٖ٘ٛ 
زر ؽٛ٘سوٝ ٔؼٕٛالٌ ثز رٚی یه لّٝ یب زر ػٕك یه زرٜ ثب ارسفبع یىغبٖ ٕٔىٗ اعز سؼسازی اس ذيٛه حسفبفُ سىزار : 7لبٖ٘ٛ 

.ٔٛرز زرٜ ٞبی ٞٓ عيح یب لّٝ ٞٓ ارسفبع اسفبق ٔی افشس
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زٚ ٔغهیز  Bثهٝ   Aزر ٘مؾٝ سٛدٌٛزافی ٔمبثُ ثهزای رعهیسٖ اس   :سٕزیٗ 
ٔفٟههْٛ ایههٗ زٚ ٔغههیز. آثههی ٚ ٔؾههىی ر٘ههً ٘ؾههبٖ زازٜ ؽههسٜ اعههز

چیغز؟
:اس ایٗ ؽىُ ٔفبٞیٓ سیز ثززاؽز ٔی ؽٛز: دبعد

وهٝ  ) Cثهٝ   Aاثشهسا اس   Bثٝ  Aثزای رعیسٖ اس ( 1)زر ٔغیز ؽٕبرٜ –1
 Bثهٝ ٘ميهٝ    Cٔی رٚیهٓ ٚ عهذظ اس   ( اذشالف ارسفبع زارز Aٔشز ثب  80

.رفشٝ ایٓ( اذشالف ارسفبع زارز Cٔشز ثب  20وٝ )
وهٝ  ) Dثهٝ   Aاثشسا اس  Bثٝ  Aثزای رعیسٖ اس ( 2)زر ٔغیز ؽٕبرٜ –2

 Bثٝ ٘ميٝ ی  Dٔی رٚیٓ ٚ عذظ اس ( اذشالف ارسفبع زارز Aٔشز ثب  40
.رفشٝ ایٓ( اذشالف زارز Dٔشز ثب  60وٝ )

ثهٝ ٘ميهٝ   ( ٘ميٝ ی ٔجهس  ) Aایٗ ٔٛمٛع یؼٙی ثزای رعیسٖ اس ٘ميٝ ی 
ٔی سٛاٖ اس ٞز راٞهی وهٝ ٔهی ؽهٛز   ٔغهیز را      ( ٘ميٝ ی ٔمقس) Bی 

أب ثبیس زلو ؽٛز وٝ ایٗ ٔغیز زارای ٚیضٌی ٞبی ذبفهی  . ىزاحی وزز
.اعز وٝ زر ازأٝ ثیؾشز راػغ ثٝ آٖ ٞب ثحض ذٛاٞیٓ وزز
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نقاط اجباری

 ٔمقهس ٚ  ٔجهس  ٕٞٛارٜ زر ىزاحهی یهه راٜ ػهالٜٚ ثهز ایٙىهٝ اس ٘مهبه       
زیٍز ٘یش ػجٛر وٙهیٓ ایهٗ   ٔىبٖ ٞبی ٚ ؽٟز ٞب ٔی ٌذریٓ ثبیس اس ثزذی 

ٔٛمٛع ثٝ ٔٙظٛر سحمك یبفشٗ اٞسافی اعز وٝ اس ٔغهیز ىزاحهی ؽهسٜ    
.ا٘شظبر زاریٓ
ثهٝ ػٙهٛاٖ ٔظهبَ  ٍٞٙهبٔی وهٝ      . ٘هبْ زار٘هس  ٘مهبه اػجهبری   ایٗ ٘مبه   

ٔیرٛاٞیٓ اس سٟزاٖ ثٝ چبِٛط حزوز وٙیٓ  ِشٚٔهب  اس ؽهٟز وهزع ػجهٛر     
 .ٔی وٙیٓ

ثزای ا٘شربة ٔغیز زر چٙیٗ حبِشی ثبیهس زٚ ٔٛمهٛع افهّی سیهز ِحهبً      
:ؽٛز

.ٔٛرز ٘ظز ػجٛر وٙس٘مبه اػجبری ٔغیز ِشٚٔبٌ اس  -1
.را سؼزثٝ وٙیٓ وٕشزیزر ىی ٔغیز سزػیحب  اذشالف ارسفبع ٞبی  -2



(ٔزحّٝ 25)مسیریابی : فاز یک مطالعات( الف

ػّز ایهٗ سیییهزار ٔمیهبط    . 1:50000ٚ  1:1000000  1:200000  1:250000٘مؾٝ ٞبی سٛدٌٛزافی زر ایزاٖ ٔمیبط  -7
.ؽٛزفبفّٝ ثیٗ ٔمقس ٚ ٔجسا اعز ٞزچٝ فبفّٝ زٚ ٘ميٝ ثیؾشز ثبؽس ٔمیبط وٛچىشز ٍ٘بٜ ٔی 

ٔغیزٞبی ػجٛر اس ٌزز٘ٝ ٞب  رٚزذب٘هٝ ٞهب  زرٜ ٞهب  زؽهشٟب      )  1:2000ٚ  1:10000  1:20000ػىغٟبی ٞٛایی ٔمیبط  -8
 .را ٘ؾبٖ ٔی زٞس... ( زأٙٝ ٞب ٚ 

  رعٓ ٘مؾٝ دبییٗ زر ٘یش (سزعیٕی)ذيی ٔمیبط یه ٚ ٔیؾٛز ٘ٛؽشٝ ػسزی ٔمیبط یه سٛدٌٛزافی ٘مؾٝ ٞز ثزای ٔؼٕٛال

  . ٔیؾٛز
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(ٔزحّٝ 25) مسیریابی: فاز یک مطالعات( الف

ٜ ٔيبِؼٝ  -9  ایهٗ ٔيبِؼهبر ؽهبُٔ    . ٔغیز رٚی ٘مؾٝ ٞبی سٛدٌٛزافی ٚ سؼییٗ ٔجسا ٚ ٔمقس ٚ ثزرعی أىبٖ سٟیٝ ٚ ایؼهبز را
 ...ػجٛر راٜ اس ٔغیزٞبیی اعز وٝ ؽیت سیبز ٘سار٘س  وٛٞغشب٘ی وٕشز ثبؽس  آیب رٚزذب٘ٝ ٞب أىبٖ ػجٛر زار٘س ٚ

(.اعزٟٕٔشزیٗ ٘ٛع ٔغیز ) راٟٞبی ٔبِزٚ وٝ ثٝ ٚعیّٝ ذو چیٗ زر ٘مؾٝ ٞبی سٛدٌٛزافی ٘ؾبٖ زازٜ ٔی ؽٛز سؼییٗ  -10
:ٔب٘ٙس ؛سٛدٌٛزافی٘مبه اػجبری ثز رٚی ٘مؾٝ ٞبی سؼییٗ  -11

  سٍٙٝ)    
 وٓ رٚزذب٘ٝػزك     
 ثٝ ػٙٛاٖ ٔب٘غ وٝ ثٝ ِحبً فزٍٞٙی ٚ اػشٕبػی ٕ٘ی ثبیغز زر ٔغیز لزار ٌیززلجزعشبٖ     
(ثٍذرزسیبرسی ٚ ٔزاوش عیبحشی وٝ ٔغیز ثبیس اس وٙبر آٟ٘ب ٘مبه     

ٔغیزٞبی لبثُ اػزا ثزٚی ٘مؾٝ ٞبی سٛدٌٛزافیرعٓ  -12
اویخ ٔغیزیبة ثٝ ٔٙيمٝاػشاْ  -13
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(ٔزحّٝ 25) مسیریابی: فاز یک مطالعات( الف

. آٚری اىالػبر اس ٔٙيمٝػٕغ  -14
:ؽبُٔاىالػبر ایٗ 

ذب٘ٛار زر ٞز رٚعشب ٚ وُ ٔٙيمٝ ٚ ثٝ زعز آٚرزٖ ثؼس ٔشٛعو ذب٘ٛار ٚ وُ ػٕؼیز ٔٙيمٝسؼساز       
سٔیٗ ٔٛػٛز زر ٔحُ ثٝ ٞىشبر  ثب احساص راٜ ػسیس ثٝ سٔیٟٙب ٚ ٔٙيمٝ ٔی سٛاٖ ثٝ وبرفزٔب اىالع زاز ٚ ٔغیز را ثٝ ٔمسار       

رعب٘سایٗ سٔیٟٙب ثزز سب ثشٛاٖ أىب٘بر ٚ سغٟیالر ٔىب٘یشٜ ثٟشزی را ثٝ ٔٙيمٝ 
ٚمؼیز وؾبٚرسی ٔٙيمٝثزرعی       
ٚمؼیز زأساری ٔٙيمٝثزرعی       
ٚمغ ٔؼبزٖ ٔٙيمٝثزرعی       
ٚمؼیز فٙبیغ زعشی ٔٙيمٝزرعی ث      
...(چؾٕٝ  چبٜ  لٙبر ٚ) ٚمؼیز آة ٔٙيمٝثزرعی       

رإٞٙبی ٔحّی ٚ ٔزٚر راٟٞبی لبثُ اػزا ثب رإٞٙبا٘شربة  -15
ٔغیزٞبی لبثُ اػزا ٕٞزاٜ ثب رإٞٙبدیٕبیؼ  -16
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(ٔزحّٝ 25) مسیریابی: فاز یک مطالعات( الف

: وٝ ٌزٜٚ ٔغیزیبة ٕٞزاٜ زارز وٝ ػجبرسٙس اسٚعبیّی  -17
.ِِٛٝ زر أشساز ؽیت لزار ٔی ٌیزز ٚ ػمزثٝ ٔیشاٖ ؽیت را ٘ؾبٖ ٔی زٞس: عٙغؽیت        

چزخ ثب یه ؽٕبرؽٍز ٔسرع وٝ ٔیشاٖ فبفّٝ را ثز حغت ٔشز ٔی عٙؼس: عٙغىَٛ        
عٙغارسفبع        
.عًٙ ٞب ٚ فرزٜ ٞب زر رفز ػالٔز سزٜ ٔی ؽٛزرٚی   B ٚAراٜ رفشٝ ثیٗ ٔٛ ٚ رً٘ ثزای ثزٌؾز ٔغیز اس لّٓ        
ػىبعیزٚرثیٗ        
(ثزای ٔحبعجٝ ؽیت زر فٛرر ٘یبس ) ٘مؾٝ ثززاری زٚرثیٗ        

:ٔغیزٔؾبٞسار زر حیٗ دیٕبیؼ ویّٛٔشز ؽزٚع ٚ ا٘شٟبی طجز  -18
٘مبهارسفبع        
...(ٚ  رط  عٍٙزیشٜ ٔبرٖ)ذبن ٔٙيمٝ ٚمؼیز        
زرذشبٖ زر ىَٛ ٔغیزسؼساز        
(دُرٚزذب٘ٝ  ػزمی دُ  ىَٛ ػزمی )رٚزذب٘ٝ ٞب ٚ دُ ٞبی السْ سؼساز        
(وبٞسسؼساز آة رٚ امبفی اس اِٚٛیز ٔغیز ٔی ؽسٜ سیزا ػبٞبیی وٝ سٔیٗ ؽىبفشٝ زر )آة رٚٞبی السْ ٔمسار        
ؽیت ٞبی ٔٙيمٝٚمؼیز        
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(ٔزحّٝ 25) مسیریابی: فاز یک مطالعات( الف

ٌذاری ٔغیز ثٝ ٚعیّٝ رً٘ ٔٛ ٚ لّٓػالٔز  -19
ٔشز ٘مبه ٌهذاری ٚ   50سب  10ٔشز ػالٔز ٌذاری ٔی ؽٛز ٚ زر ٔٙبىك وٛٞغشب٘ی ثیٗ  500سب  200ٔٙبىك زؽز ثیٗ زر  -20

.ػالٔز ٌذاری ٔی ؽٛ٘س

سٕبْ ٔغیزٞب ٚ طجز سٕبْ ٔؾبٞساردیٕبیؼ  -21
وزیسٚری اعز وٝ زر یهه ٔٙيمهٝ ثهبس ٔهی       ٚاریب٘ز) ليؼیثٝ زفشز ٚ ا٘شربة ثٟشزیٗ ٚاریب٘ز ثٝ ػٙٛاٖ ٔغیز ثزٌؾز  -22

(.ٌیززؽٛز ٚ زر ٔيبِؼبر فبس زٚ ٔيبِؼبر اػزایی راٜ رٚی آٖ فٛرر ٔی 

:ثبؽسٟ٘بیی ثبیغشی زارای ٚیضٌی ٞبی سیز ٔغیز  -23
.عزػز سیبز ثبؽسٚ زارای ػّٕیبر ذبوی وٕشز ىَٛ وٕشز  حؼٓ        

.زاؽشٝ ثبؽسرٚ ٚ دُ وٕشزی آة سؼساز        
(٘غٝ ٘جبؽس)ٚ زر سٔغشبٖ زچبر ید سزٌی ٘ؾٛز ( ثبؽسآفشبة ثز )زر لغٕز آفشبثٍیز وٜٛ ثبؽس ٔغیز        
(اعززرػٝ  45سب  30ٞبزأٙٝ ؽیت ٔٙبىك ثزف ٚ یرجٙساٖ ساٚیٝ ثحزا٘ی زر )ٔغیز ریشؽی ٚ ثٟٕٗ ٌیز ٘جبؽس        
زرذشبٖ وٕشزی ليغ ؽٛزسؼساز        
.ٞٓ ٚفُ ٕ٘بیٙسرا ثٝ رٚعشبٞبی زیٍزی ( زر رٚعشب)اس ٔجسا ٚ ٔمقس ثیؾشز        
.یب ثیؾشزیٗ لٛط را ثسٞسثٟشزیٗ        

.اِٚٛیز ثٙسی ٕٞٝ ٔٛارز لجُ ثز ٔجٙبی ٔحبعجبر الشقبزی فٛرر ٌیزز
15



(ٔزحّٝ 25) مسیریابی: فاز یک مطالعات( الف

:اعزٌشارػ فبس یه وٝ ؽبُٔ ٔٛارز سیز سٟیٝ  -24
وٙس ٔیلزارزاز ٚ ٔفبز آٖ فحجز ٔٛرز  زروٝ دیؾٍفشبر       
  ؽبُٔ ؽزح اِٚیٝ ٚ سبریرچٝ ای اس ٔحُ اػزای دزٚصٜٔمسٔٝ      
ؽزح وبُٔ آٟ٘ب ( وزیسٚر)ٔغیز ٚ زر فٛرر ٚػٛز چٙس ٚاریب٘ز ؽزح       
...(ٚ  وٛٞغشبٖ  ػٍّٝ ثبسالق زؽز)ثٟشزیٗ ٚاریب٘ز ثب ػىغٟبی ٔرشّف اس ىَٛ ٔغیز ا٘شربة       
اؽشیبَ ٔٙيمٝ ٚ ٚمؼیز ػٕؼیز ٔٙيمٝٚمؼیز       
 ...سٔیٗ ؽٙبعی ٔٙيمٝ  ذبن ریش زا٘ٝ  ذبن ٚ ٔقبِح عٍٙی ٔٙبعت  را٘ؼ ٚٚمؼیز       

سِشِٝ ذیشی ٔٙيمٝٚمؼیز       
سزافیه ٔٙيمٝٚمؼیز       
ٔٙيمٝٞبی  راٜرٚعبسی ىزح       
ٌیزی٘شیؼٝ       

ٌشارػ ثٝ وبرفزٔبارعبَ  -25
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:عوامل مختلفی در انتخاب مسیر مؤثرنذ که ته شرح زیر خالصه می شود

.راه، تالوه تز اتصال دو جقطه مثذاء و مقصذ تایذ دستزسی مزاکش  تعیتی ماتی  را جیش تامی  کنذ: دستزسی -1

تزآورد هشینه های دذضت  اس توارض اجاام خاکزیشی، خاکثزداری، احذاث پل یا توجل: توارض  ثیعی -2

تزرسی ضواتط  زح هنذسی راه، ایتنی و تناسة تا حام تزافیک و سزت  -3

تزرسی احتتاالت لغشش، راجص، جطس  و ریشش منا   و ضناخ  آتهای سیزسمینی و تعیی  ارتفاع خاکزیشها: سمی  ضناسی -4

 نس پی  سم و ساختتان ها و پارامتزهای مقاوم  سمی  -5

اجتخاب مسیز راه در چگوجگی و مخارج جگهذاری آن تأثیز دارد: جگهذاری راه -6

توامی ماجنذ هتاهنگ ساسی قوس های افقی، قائم و پیزوی راه اس وضعی   ثیعی سمی  و تاف  ضهزی: سیثایی راه -7

تذم تخزیة  نگل ها، مناتع و روسخاجه ها : حفظ محیط  ثیعی، حیات وحص و محیط اجساجی -8

مخارج ساختتان راه -9

:رسم مسیر اولیه راه  بر روی نقشه توپوگرافی

17



شیة تمام شذه راه در امتذاد مسیر/ شیة خط پروژه 

:شیب عرضی راه

i ٜؽیت زر ٘ظز ٌزفشٝ ؽس
i Max  یت ٔؼبسؽحساوظز
i Min حسالُ ىَٛ السْ ثب زر ٘ظز ٌزفشٗ ؽیت ٔؼبس ػجٛر ٔغیز اس یه ذو سزاس ثٝ ذو سزاس ٔؼبٚر

:شیب طولی راه

ٔيبثك ثب آییٗ ٘بٔٝ راٜ  ؽیت ػزمی عٛارٜ رٚ ثٝ زرػٝ ثٙسی راٜ  ٘ٛع رٚیٝ  سؼساز ذيٛه ػجٛری  
.ؽزایو ػٛی ٚ عزػز ىزح ثغشٍی زارز

18





٘ظز سئٛری ٘یش عزػز ىهزح ػجهبرر   ٚ اس ٘ظز ليؼٝ ٔٛرز ( دیچ ٚ ذٓ ٞب ٚ فٛافُ زیس)عزػشی اعز ثزای سؼییٗ حسالُ ٔؾرقبر ٔزثٛه ثٝ ىزح ٞٙسعی 
. اعز اس عزػز ثی ذيزی وٝ ٔی سٛاٖ زر یه لغٕز ٔؾرـ اس ىَٛ راٜ آٖ را اذشیبر ٚ ثب عزػز یىٙٛاذز ػجٛر ٕ٘ٛز 

:عًامل مؤثر در اوتخاب سرعت طرح
oىجمٝ ثٙسی ٔغیز
oزرػٝ ثٙسی ٔغیز
oٔالحنبر الشقبزی
oػٛأُ ٔحیيی
o٘ٛع ٚ حؼٓ سزافیه
oٔٙظز آرایی

:سرعت طرح

ا٘شربة عزػز ٔٙبعت ثزای ىزاحی یهه ٔغهیز إٞیهز فهٛق     
لٛط ٞهبی افمهی ٚ   اِؼبزٜ ای زارز؛ سیزا ثزاعبط آٖ ٔؾرقبر 

راٜ ٚ دهزٚصٜ را  لبئٓ  ٔغبفز زیهس ٚ عهبیز ٔؾرقهبر ٞٙسعهی     
. ىزاحی ٔی ٕ٘بیٙس 
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:  ٌزٜٚ ثٙسی ٔی ؽٛ٘س  1ا٘ٛاع عزػز ٞبی ىزح ا٘شربة ؽسٜ ثب سٛػٝ ثٝ ػسَٚ 

:  ثب سٛػٝ ثٝ زرػٝ ثٙسی راٜ ٚ ؽزایو دغشی ٚ ثّٙسی ٔٙيمٝ ا٘شربة ٔی ؽٛ٘س  2عزػز ىزح ٘یش اس ػسَٚ 
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:شانه راه

.ثرؾی اس وف راٜ اعز وٝ زر ىزفیٗ عٛارٜ رٚ ثٛزٜ ٚ ػٟز اعشحىبْ ػبزٜ ٚ سٛلف اميزاری ذٛزرٚٞب اعشفبزٜ ٔی ؽٛز
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:  حریم راٌ 

ثب ٍ٘زػ ثٝ سٛعؼٝ ٔزاوش ػٕؼیز ٚ ٌغشزػ فٙؼز ٚ ٔغىٗ زر اىزاف راٜ ٞبی ػسیس  ٔی ثبیغز أىبٖ سؼزیل راٜ زر آیٙهسٜ ٚ  

ٕٞچٙیٗ ایؼبز راٜ ػسیهس ىجیؼشهب ٔٛػجهبر ػهذة ٚ     . سیییز زرػٝ آٖ  ثب سٛػٝ ثٝ ٔیشاٖ آسی ػجٛر ٚ ٔزٚر ٚعبیُ ٘مّیٝ  فزاٞٓ ٌززز

اس ایهٗ رٚ ٕٞهٛارٜ ٔهی ثبیغهز ػهزك      . سٕزوش فؼبِیز ٞبی سیبزی را زر ؽٟزٞب ٚ آثبزی ٞبی ٚالغ زر ٔغیز راٜ فهزاٞٓ ٔهی آٚرز  

ثٝ ایٗ ػزك وٝ ثزاعبط لٛا٘یٗ ٚ ٔمهزرار  . ا٘شربثی راٜ را  ثزای ا٘ؼبْ ػّٕیّز اػزایی  ثیؼ اس ػزك ٔٛرز ٘یبس دیؼ ثیٙی ٕ٘ٛز

حریم راٌ عثارت است از مساحت زمیه َایی کٍ ترای احذاث راٌ . ػبری وؾٛر ا٘شربة ٔی ٌززز حزیٓ راٜ ٔی ٌٛیٙس

.ي ضمائم آن اختظاص یافتٍ ي متعلق تٍ ديلت است

 ثٛزٜ ٔمسٚر فبفّٝ آٖ زر راٜ ٘یبس ٔٛرز سبعیغبر ٞزٌٛ٘ٝ ایؼبز ٚ راٞساری ٚ راٞغبسی ػّٕیبر ا٘ؼبْ وٝ اعز ای فبفّٝ راٜ حزیٓ حمیمیز زر

   راٜ سؼزیل ثزای راٜ حزیٓ اس . ٘سار٘س راٜ حزیٓ زاذُ زر را سبعیغبسی ٚ ثٙب ٌٛ٘ٝ ٞیچ احساص حك زِٚشی ٞبی ارٌبٖ یب ٚ اىزاف عبوٙبٖ ٚ

َ ٞبی ایؼبز   .ؽٛز ٔی اعشفبزٜ راٜ اىزاف عبوٙبٖ ٚ را٘ٙسٌبٖ ٔزٚر ٚ ػجٛر ایٕٙی سبٔیٗ ٚ راٞساری ػّٕیبر ػزمی  ٚ ىِٛی سٞىؾی وب٘ب
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:  بستر راٌ 

. ٔغبحشی وٝ راٜ  ػٕال  اؽیبَ ٔی وٙس
.ثغشز راٜ ثٝ فقُ ٔؾشزن سٔیٗ ىجیؼی ثب ؽیزٚا٘ی ٞبی ذبوزیش ٚ ذبوجززاری ٔحسٚز اعز

24

:  کف راٌ 

.ؽبُٔ عيح عٛارٜ رٚ ٚ اػشای ٔزثٛه ثٝ آٖ اعز
.ؽبُٔ عيحی عز وٝ ثزای ػجٛر ٚ ٔزٚر ٚعبیُ ٘مّیٝ ٔٛرز اعشفبزٜ لزار ٔی ٌیزز: سطح سًارٌ ري

:  خط راٌ 

.٘ٛاری اعز وٝ یه ٚعیّٝ ٘مّیٝ ثشٛا٘س ثزاحشی زر آٖ حزوز وٙس



.اعزٔحُ ٌذر زٚ راٜ اس یىسیٍز  چُارراٌیب  تُرشگاٌیب  تَقاطُع

تقــــــاطع
تقـــاطع 

(برضگاٌ)

غیر َم سطح( الف

َم ســطح( ب

سمبىغ ٞب ا٘ٛاع ٌٛ٘بٌٛ٘ی زار٘س اس ػّٕهٝ سمهبىغ   

ٓ عيح   ٓ عيح  سمبىغ غیزٞ ٓ ػزك  سمبىغ ٞ ٞ

سمههبىغ فزػههی ٚ افههّی  سمههبىغ زارای چههزاؽ  

ٝ راٞی ٚ چٟبرراٜ ٝ ای  ع ٝ ٔزحّ ٔیساٖ را ٘یهش  . ع

ٝ ؽهٕبر آٚرز     . ٔی سٛاٖ زر افُ ٘هٛػی سمهبىغ ثه

٘ٛػی ٘یش راٜ آٞٗسمبىغ ٞبی راٜ ٚ ػبزٜ ثب ذو 

چٙیٗ سمبىغ ٞهبیی ٔهی سٛا٘هس    . اس سمبىغ ٞب اعز

.یب ثب ٔغشحفٌ ثبؽسٔغشحمٌ ثسٖٚ 

ثزذٛرز زٚ یب چٙهس راٜ ارسجهبىی اعهز   ثهٝ     ٔحُ : الف
ىٛری وٝ ایٗ راٜ ٞبی ارسجبىی ٕٞٝ زر یهه ارسفهبع اس   

سمبىغ ٞبی ٕٞغيح زر . عيح سٔیٗ عبذشٝ ؽسٜ ثبؽٙس 
ؽٟزٞب ٔؼٕٛال چٟبرراٜ ٞب   عٝ راٜ ٞب   زٚرثزٌززاٟ٘هب ٚ  

زر ٔحهُ سمهبىغ ٞهبی ٕٞغهيح     . ٔیساٟ٘ب ٔهی ثبؽهٙس   
. ؽٟزٞب ٔؼٕٛال اس چزاؽ رإٞٙبیی اعشفبزٜ ٔی ؽٛز 

ثزذٛرز زٚ یهب چٙهس راٜ ارسجهبىی اعهز   ثهٝ      ٔحُ : ب
ىٛری وٝ ایٗ راٜ ٞبی ارسجبىی زر ارسفبع ٞبی ٔرشّفی 

زارایآساز راٜ ٞب سٟٙهب  . اس عيح سٔیٗ عبذشٝ ؽسٜ ثبؽٙس
ٞبی غیز ٕٞغيح ٔهی ثبؽهٙس ٚ زر ثشرٌهزاٜ ٞهب     سمبىغ 

.أىبٖ ایؼبز ٞز٘ٛع سمبىؼی ٚػٛز زارز 
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:ضیرياوی َا

.ؽیت ىزفیٗ زٚ ؽب٘ٝ راٜ را سب سٔیٗ ىجیؼی ؽیزٚا٘ی راٜ ٌٛیٙس

26

:عًامل مؤثر در ضیب ضیرياوی
:شیثى کٍ تٍ شیرياوى خاکریسى دادٌ مى شًد، تٍ عًامل زیر تستگى دارد

(.سزاوٓ دذیزى  ٔمبٚٔز ثٝ فزعبیؼ)ذٛاؿ ذبن ٞبیى وٝ ٔقزف ٔى ؽٛز  -
ارسفبع ذبوزیشى -
(.مزٚرر وٙسٖ ؽیبر ٚ دّىب٘ى وززٖ ثغشز  لجُ اس احساص ذبوزیشى)ؽیت ثغشز ىجیؼى ذبوزیشى  -
حزیٓ راٜ -
ٞشیٙٝ ذبوزیشى -

:شیثى کٍ تراى شیرياوى خاکثردارى در وظر گرفتٍ مى شًد، تٍ عًامل زیر تستگى دارد
ذٛاؿ ذبن ٔحُ ذبوجززارى -
ارسفبع ذبوجززارى -
ؽیت سٔیٗ ىجیؼى -
حزیٓ راٜ -
ٞشیٙٝ ذبوجززارى -





در ترسیم مسیر ريش پرگار

: زر یه ٘مؾٝ سٛدٌٛزافی ثٝ ز٘جبَ آٖ ٞغشیٓ Bثٝ ؽٟز  Aزر ایٗ رٚػ ثزای رعیسٖ اس ؽٟز 

.ثبؽس ٘شزیىشز ٔغشمیٓ ٔغیز ثٝ ا٘شربثی ٔغیز-
  . ٘ؾٛز ثشرٌشز imax اس ٔغیز ٔرشف ٞبی لغٕز زر ىِٛی ؽیت-

ثبیس چٙهس ٔغهیز   ... زر ٞز دزٚصٜ راٞغبسی ثؼس اس ا٘ؼبْ ٔيبِؼبر سزافیىی ٚ رٚعبسی ٚ ثسعز آٚرزٖ عزػز ىزح ٚ ؽیت ٔؼبس ٚ 
.وززسزعیٓ ( ٚاریب٘ز ) اثشسایی 

سزعیٓ ٚاریب٘ز ٞب اس رٚػ دزٌبر سزٖ اعشفبزٜ ٔی ٕ٘بییٓ ثٝ ایٗ سزسیت وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ؽیت ٔؼبس  اذهشالف ارسفهبػی ثهیٗ زٚ    زر 
ٔیشاٖ ثبس ؽسٌی زٞب٘ٝ دزٌبر را ٔحبعجٝ ٕ٘هٛزٜ ٚ اس ٘ميهٝ اػجهبری    (  1/25000ٚ ٌبٞی 1/2000ٔؼٕٛال ) وب٘شٛر ٚ ٔمیبط ٘مؾٝ 

.اَٚ ثب وٕبٖ سزٖ ٞبی ٔشٛاِی ثٝ عٕز ٘ميٝ اػجبری زْٚ حزوز ٔی ٕ٘بییٓ
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ثبیس چٙهس ٔغهیز   ... زر ٞز دزٚصٜ راٞغبسی ثؼس اس ا٘ؼبْ ٔيبِؼبر سزافیىی ٚ رٚعبسی ٚ ثسعز آٚرزٖ عزػز ىزح ٚ ؽیت ٔؼبس ٚ 
.وززسزعیٓ ( ٚاریب٘ز ) اثشسایی 

سزعیٓ ٚاریب٘ز ٞب اس رٚػ دزٌبر سزٖ اعشفبزٜ ٔی ٕ٘بییٓ ثٝ ایٗ سزسیت وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ؽیت ٔؼبس  اذهشالف ارسفهبػی ثهیٗ زٚ    زر 
ٔیشاٖ ثبس ؽسٌی زٞب٘ٝ دزٌبر را ٔحبعجٝ ٕ٘هٛزٜ ٚ اس ٘ميهٝ اػجهبری    (  1/25000ٚ ٌبٞی 1/2000ٔؼٕٛال ) وب٘شٛر ٚ ٔمیبط ٘مؾٝ 

.اَٚ ثب وٕبٖ سزٖ ٞبی ٔشٛاِی ثٝ عٕز ٘ميٝ اػجبری زْٚ حزوز ٔی ٕ٘بییٓ

ٌبْ اَٚ

 ٔؼٕٛال) آٚریٓ ٔی ثسعز سٛدٌٛزافی ٘مؾٝ زر را سزاس ٞٓ ٔٙحٙی زٚ ثیٗ زر ٔٛػٛز h∆ ارسفبع اذشالف•
(اعز طبثز سٛدٌٛزافی ٞبی ٘مؾٝ زر ارسفبع اذشالف ایٗ

ٌبْ زْٚ

 ثٝ ؽسٜ ٌفشٝ ٞبی رٚػ ثٝ سٛػٝ ثب را ( Lmin) حسالُ ىَٛ ٔمسار imax ٚ ٔٙيمٝ ٘ٛع ثٝ سٛػٝ ثب•
  .ٔی آٚریٓ زعز

ٌبْ عْٛ

 Lmin ا٘ساسٜ ثٝ ای زایزٜ وٕبٖ یه ٔجسا ٘ميٝ اس عذظ ٚ وٙیٓ ٔی ثبس Lmin ا٘ساسٜ ثٝ را دزٌبر زٞب٘ٝ•
 . وٙیٓ ىزاحی را ٔغیز یه سٛا٘یٓ ٔی سٛدٌٛزافی ٘مؾٝ یه زر Lmin اس اعشفبزٜ ثب حبَ . ٔیش٘یٓ
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اس ٔجهسا  را س٘هی  ٘مؾٝ دزٌهبر  ٚ ٔشٙبعت ثب ٔمیبط ٔی آٚریٓ ٔشٙبعت ثب عزػز ٚ ٘ٛع راٜ ثسعز  ارحساوظز ٔمسار ؽیت ػبزٜ 
ٚ ثهٝ زِرهٛاٜ ٔشٙبعهت ثهب     ٔیؾهٛ٘س  سزٖ ٞز دزٌبر احشٕبال چٙس ذو افّی زر سزاس ٞبی افّی ليغ ثب . ٔی وٙیٓراٜ ؽزٚع 
.زٞیٓازأٝ را یىی اس ایٗ ٘مبه رٚ ا٘شربة ٚ ٔغیز ٔیشٛا٘یٓ ػٟز راٜ 
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:  طبقٍ بىذی راٌ 
تا . تِ طَر کلی طراحی شثکِ راُ ّا تر اساض عولکرد راُ ٍ تا تَجِ تِ پستی ٍ تلٌذی  ّای هٌطمِ اًجام هی شَد 

:طرح ٌّذسی، راُ ّا تا دٍ دیذگاُ زیر طثمِ تٌذی هی شًَذ  415تَجِ تِ ایي هَضَع در ًشریِ 

طثقٍ تىذی راٌ َا 

طثقٍ تىذی تر مثىای پستی ي تلىذی مىطقٍکرد راٌـطثقٍ تىذی تر مثىـای عمل         
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:طبقٍ بىذی بر مبىای عملکرد راٌ  - 1

 ٘ٛع ایٗ زر   اعز ٔؾرـ ثٙسی ىجمٝ ٘ٛع ایٗ ٘بْ اس وٝ ٕٞب٘يٛر

 ثٙسی زعشٝ ٔجٙبی زٞس ٔی ٘ؾبٖ ػبزٜ وٝ ػّٕىززی ٘ٛع زیسٌبٜ

ٜ ٞب  ىجمٝ سیز ٌزٜٚ عٝ ثٝ ٞب راٜ ثٙسی سمغیٓ ایٗ زر ٚ ٔیٍیزز لزار را

  .ؽٛ٘س ٔی ثٙسی

 ٔٙيمٝ  ٚثّٙسی دغشی اعبط ثز ثٙسی ىجمٝ ػّٕىززی  ثٙسی ىجمٝ

 ا٘ٛاع اس راٟٞب ٌذاری ؽٕبرٜ ٚ (اعشب٘ی ٚ ّٔی) وؾٛری ثٙسی سمغیٓ

 ثز ثٙسى ىجمٝ اِجشٝ .ٔیؾٛ٘س ٔحغٛة راٟٞب ثٙسى ىجمٝ ٔرشّف

 را راٟٞب ٌذاری ؽٕبرٜ ٚ (اعشب٘ی ٚ ّٔی) وؾٛری ثٙسی سمغیٓ اعبط

.زا٘غز ػّٕىززی ثٙسى ىجمٝ ثٝ ٚاثغشٝ ٔیشٛاٖ

ىجمٝ ثٙسی راٜ ثز ٔجٙبی ػّٕىزز

راٜ ٞبی فزػی

درجٍ دي

درجٍ سٍ

درجٍ یک

راٜ ٞبی افّی

درجٍ ديدرجٍ یک

راٜ ٞبی ؽزیب٘ی

آزادراٌ

تسرگراٌ
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:راٌ َای ضریاوی 

راُ ّای شریاًی در ٍالع جسئی از شثکِ راُ ّای هلی در کشَر هحسَب هی شًَذ کِ ًمش آى ّا ارتثاط تیي هراکس استاى ّا ٍ یا 

.شْرّای تسرگ داخل کشَر هی تاشٌذ

از دیگر ٍیصگی ّای . راّیست تا حذالل چْار خط عثَر کِ هسیرّای رفت ٍ ترگشت آى تَسط ًَارّای هیاًِ جذاشذُ استآزادراه 

عثَر پیادُ ٍ دٍچرخِ ٍ ّرگًَِ ٍسایل غیر هَتَری ٍ خرٍج حاشیِ، هوٌَعیت ًثَد دسترسی از سطح، هیتَاى تِ ًثَد تماطع ّن آى 

، هحاسثِ شدذُ  ایذُ آل شرایط در گٌجایش ّر خط عثَری آزاد راُ تر حسة کیفیت ٍ سرعت طرح در جذٍل . اشارُ کردکن تا زاٍیِ 

هتدر تاشدذ ٍ تدا فا دلِ      3.65تاشذ ، عرض ّر خدط  % 2شیة طَلی کوتر از تاشٌذ، ٍسایل ًملیِ سَاری کلیِ : آلشرایط ایذُ . است

.  هتری لثِ خارجی سَارُ رٍ ّیچ هاًعی ٍجَد ًذاشتِ تاشذ  1.85

 اهکاًات تا ٍلی تَدُ آزادراُ ّواًٌذ .شَد هی احذاث آى حَهِ ٍ شْری هٌاطك در هعوَال ٍ تیشتر یا چْارخط دارای بسرگراه

  َرت تِ جذٍل در تمریثی  َرت تِ تسرگراُ عثَری خطَط گٌجایش .حاشیِ از دسترسی ٍ سطح ّن تماطع ٍجَد هحذٍد،

 شْرّای تیي هعوَال ّا راُ ًَع ایي .شَد هی اطالق ًیس السیر سریع ّای راُ تسرگراُ، ٍ آزادراُ تِ .هیشَد رکر آزادراُ تا هشترن

.است هتر 76 ایراى در السیر سریع ّای راُ حرین . شَد هی احذاث آى داخل ٍ اطراف در یا ٍ پرجوعیت
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گىجایص َر خط عبًر آزادراٌ ي بسرگراٌ بر حسب کیفیت ترافیک ي سرعت طرح 
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:  راٌ َای اصلی 

ایهٗ راٜ ٔب٘ٙهس راٜ ٞهبی ؽهزیب٘ی   ػشئهی اس ؽهجىٝ راٜ ٞهبی ّٔهی وؾهٛر ٔحغهٛة ٔهی ؽهٛز وهٝ ثزلهزار وٙٙهسٜ ارسجهبه                 : راٌ اطلی درجـٍ یـک   

. ثیٗ ٔزاوش اعشبٖ ٞب ثب ؽٟزٞبی زاذُ اعشبٖ اعز 

ایٗ ٘ٛع اس راٜ زر ٚالغ ثزلزار وٙٙسٜ ارسجبه ثیٗ ؽٟزٞبی زاذُ اعشبٖ ٞب ٔی ثبؽس وٝ ػشئی اس ؽجىٝ راٜ ٞبی اعشب٘ی ٚ ثیٗ ؽهٟزی  : راٌ اطلی درجٍ دي 

. اعز 

:  راٌ َای فرعی 
ایٗ ٘ٛع اس راٜ ٞب سبٔیٗ وٙٙسٜ زعشزعی ثٝ ؽجىٝ راٜ ٞبی اعشب٘ی اعز وٝ زر ٚالهغ ٔهی سٛا٘هس ثزلهزار وٙٙهسٜ ارسجهبه ثهیٗ        : اٌ َای فرعی درجٍ یک ر

. ثٝ ىٛر وّی راٜ ٞبی فزػی زرػٝ یه زٚ ذيٝ ٔی ثبؽٙس . ثبؽس ... دبالیؾٍبٜ ٞب   ٘یزٌٚبٜ ٞب   ٔزاوش ٚ ؽٟزٞبی فٙؼشی ٚ

ایٗ ٘ٛع اس راٜ ٞب ثزلزار وٙٙسٜ ارسجبه ثیٗ رٚعشبٞب ثب یىسیٍز٘س ٚ ٕٞچٙیٗ ارسجبه زٞٙسٜ ٔزاوش فٙؼشی   ٔزاوش سفزیحی ثهزٖٚ  : َای فرعی درجٍ دي راٌ 

. ثٝ ىٛر وّی راٜ ٞبی فزػی زرػٝ زٚ ٘یش   زٚ ذيٝ ٔی ثبؽٙس . ٔی ثبؽس ... ؽٟزی زر حبؽیٝ ؽٟزٞبی وٛچه   دبرن ٞبی ػٍّٙی ٚ

ایٗ ٘ٛع اس راٜ ٞب ارسجبه زٞٙسٜ ثیٗ رٚعشبٞبی وٛچه ثب یىسیٍز٘س یب ثب راٜ ٞبی ثب ىجمٝ ثٙسی ثبالسز ٔی ثبؽس وٝ ارسجبه ثیٗ : َای فرعی درجٍ سٍ راٌ 

. ٔٙبىك رٚعشبیی ثب سٔیٗ ٞبی ٔؼبٚر را ثزلزار ٔی وٙس ٚ ٔؼٕٛال ثٝ فٛرر زٚ ذيٝ ٚ یب یه ذيٝ ىزاحی ٔی ؽٛ٘س 
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:طبقٍ بىذی بر مبىای پستی ي بلىذی مىطقٍ  - 2

.ؽٛ٘سراٜ ٞبی وؾٛر اس ٘ظز دغشی ٚ ثّٙسی ثٝ فٛرر سیز ىجمٝ ثٙسی ٔی ( آییٗ ٘بٔٝ ىزح ٞٙسعی راٜ ٞبی ایزاٖ )  415زر ٘ؾزیٝ 

طبقٍ بىذی راٌ بر مبىای پستی ي بلىذی مىطقٍ

راٜ وٛٞغهشب٘ی راٜ سذٝ ٔبٞههٛری (زؽشی)راٜ ٞهٕٛار 
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(:  دضتی)راٌ َمًار 
راٜ زاراى . ٔى رعس درطذ3شیة طًلى راٌ، حذاکثر تٍ ثٛزٜ ٚ ؽیت ذو ثشرٌشزیٗ ؽیت سٔیٗ ٔحسٚزٜ ػجٛر ٚ ( زؽز)سٔیٗ ٔحسٚزٜ ػجٛر راٜ  ٕٞٛار 

.ٔشز ٚ ٌبٞى ثزؽٟبى وٓ ػٕك ٔى ثبؽس2/5ذبوزیشٞبیى ثٝ ثّٙسى سب 

راٜ زاراى . ٔى رعس درطذ3شیة طًلى راٌ، حذاکثر تٍ ثٛزٜ ٚ ؽیت ذو ثشرٌشزیٗ ؽیت سٔیٗ ٔحسٚزٜ ػجٛر ٚ ( زؽز)ٔحسٚزٜ ػجٛر راٜ  ٕٞٛار سٔیٗ 
.ثبؽسٔشز ٚ ٌبٞى ثزؽٟبى وٓ ػٕك ٔى 2/5ذبوزیشٞبیى ثٝ ثّٙسى سب 

ذو ثشرٌشزیٗ ؽیت سٔهیٗ    .ثّٙس ٚ زرٟٞبى ٌٛز ٔى ٌذرز ٚ ٌبٞى زاراى ثزؽٟبى ػٕیك ٚ دّٟبى ثشري یب ذبوزیشٞبى ثّٙس اعزسذٝ ٞبى راٜ اس زأٙٝ وٜٛ  
.حساوظز ٔؼبس ٔى رعس ؽیت ىِٛى راٜ  زر ٔٛرزٞبى ٔشؼسز ٚ زر ىِٟٛبى لبثُ ٔالحظٝ  ثٝ. اعز درطذ7شیة تیش از زارای 

:ماَــًری تپٍ راٌ

:کًَستاوی راٌ
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مطخصات اوًاع راٌ َا
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مراحل احذاث یک مسیر راٌ  

رسن ًیورخ طَلی از هسیر ٍ اًتخاب تْیٌِ تریي خط پرٍشُ              6

خط پرٍشُ عرضیتعییي ًیورخ ّای عرضی ٍ رسن              

تْیِ هٌحٌی ترٍکٌرخاکی ٍ هحاسثِ حجن عولیات              

ترآٍرد ّسیٌِ احذاث راُ                

اٍلیِ هسیرهطالعات                 

همذهاتی هسیرطرح                 

تسرگدر همیاض ًمشِ تَپَگرافی تْیِ               

ًْایی هسیرطرح                  

اجرای عولیات احذاث راُ              کردى هسیرپیادُ                  

7

8

9

10

2

1

3

4

5
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:پالن ، پريفیل طًلی ، پريفیل عرضی

: ثزای ٕ٘بیؼ ثٟشز ػشئیبر راٜ اس عٝ ٘مؾٝ افّی اعشفبزٜ ٔی وٙیٓ

وقطٍ َای راٌ

دزٚفیُ ػزمی راٜ

دزٚفیُ ىِٛی راٜ

دالٖ راٜ

41



:پالن راٌ  
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.ؽهٛز دظ اس ٔيبِؼبر اِٚیّٝ  سٔیٗ ؽٙبعی  ٘مؾٝ ثززاری ٞبی السْ ٚ سؼییٗ ٔغیز ٚىزاحی اِٚیٝ  دزٚفیُ ىِٛی ٚ ػزمهی راٜ سٟیهٝ ٔهی    
سٟیٝ دزٚفیُ ىِٛی  ذو سٔیٗ ىجیؼی ثزاعبط ارسفبػبر ثززاؽز ؽسٜ سٔیٗ سزعیٓ ٔی ؽٛز  ثؼسا  ذو دزٚصٜ وٝ ثز اعبط ىزح اِٚیّٝ ثزای 

(.ذو ٟ٘بئی ٚسٕبْ ؽسٜ ٚعو ػبزٜ ٔی ثبؽسدزٚصٜ  ذو )سٟیٝ ؽسٜ اعز سزعیٓ ٔی ٌززز 

ذو ىِٛی ٚعو ػبزٜ را ٘ؾبٖ ٔی زٞس ٚ عبیز ٔؾرقبر ػبزٜ زر دزٚفیُ ٞبی ػزمی ٚ زیشیُ ٞهبی اػزائهی ٔؾهرـ    پريفیل طًلی 
.ثزؽی زر أشساز لبئٓ ثز رٚی ٔحٛر راٜ اعز وٝ ٚمؼیز سٔیٗ ىجیؼی  ارسفبع سٔیٗ ٚ ذو دزٚیٝ را ٘ؾبٖ ٔیسٞس. زززٔی ٌ

وٝ ػٟز اػزا ٚ ٔحبعجٝ حؼٓ ػّٕیبر ذبوزیشی ٚ ذبوجززاری ٔٛرز اعشفبزٜ لزار ٔی ٌیزز ثبیغشی ثهب زلهز ٚ حٛفهّٝ    پريفیل عرضی 
سیبزی سٟیّٝ ٌززز  دزٚفیُ ػزمی اوظزا  ثزاعبط دغشی ثّٙسی ٞبی سٔیٗ ىجیؼی سٟیٝ ٔی ؽٛز ِٚی زر ٔٙبىمی وهٝ سٔهیٗ ىجیؼهی ٕٞهٛار     

.ثبؽس ثٝ فبفّٝ ٞز زٜ یب دب٘شزٜ ٔشز  ثٝ ٘غجز ٔٛلؼیز سٔیٗ ىجیؼی سٟیٝ ٔی ؽٛز

ثٟشزیٗ حبِز ثزای سٟیٝ دزٚفیُ ػزمی ایٗ اعز وٝ دظ اس ٔید وٛثی دزٚفیُ ىِٛی ٔغیز  ٘مبه دزٚفیُ ػزمی زر ٔحُ ٞبی ٔٛرز ٘یبس 
سؼییٗ ٌززیسٜ ٚ ٔید وٛثی ؽٛز ٚ ػزك ػبزٜ زر آٖ ٘مبه ثب امبفٝ چٙس ٔشز ثیؾشز ثزحغت ٔٛلؼیز  ٔید وٛثی ؽهسٜ ٚ سزاسیهبثی ٌهززز ٚ    

.عزا٘ؼبْ ثز اعبط رلْٛ ثٝ زعز آٔسٜ دزٚفیُ ػزمی سزعیٓ ٌززز
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:پريفیل طًلی راٌ  
  دبرأشزٞب ایٗ اس ثؼنی ٌیز٘س لزار ارسیبثی ٔٛرز ثبیس ٘یش زیٍزی دبرأشزٞبی ػبزٜ  یه ٔٛلؼیز دالٖ سٟیٝ ثز ػالٜٚ وّی ىٛر ثٝ

  : اس ػجبرسٙس

ػبزٜ ىِٛی ؽیت 
َٛٔغیز ى  
ٖػبزٜ ذبوزیشی ٚ ذبوجززاری حؼٓ ٔیشا  
عزثبالیی ثزرعی  
پريفیل طًلی درياقع ترشی از جادٌ اسـت کـٍ مًقعیـت    ...ٚ ػبزٜ زر ٞب دبییٙی عز

مسیری کٍ قـرار اسـت خـًدري تـر ريی آن     )خط پريشٌ 
. را وسثت تٍ زمیه طثیعی مشخض می کىذ ( حرکت کىذ
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زر ایٗ دزٚفیُ ىِٛی وٝ زارای زٚ ذو ٔی ثبؽس  یه ذهو  . ثٝ ىٛر وّی دزٚفیُ ىِٛی را ٔی سٛاٖ ٟٕٔشزیٗ ٘مؾٝ راٜ زا٘غز 
ٚ ذو زیٍز ثیبٍ٘ز ذو دزٚصٜ اعز وٝ ثبالسز ٚ یب دبییٗ سز اس ذو سٔیٗ ىجیؼهی  ( ذو سٔیٗ ىجیؼی)ثیبٍ٘ز ٘بٕٞٛاری ٞبی سٔیٗ 

. لزار ٔی ٌیزز

:وکات
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:پريفیل عرضی راٌ  

1ؽىُ 

2ؽىُ 

3ؽىُ 
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پريفیل عرضی در خاکبرداریدر خاکریسی                                                        پريفیل عرضی  
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يیژگی َای پريفیل عرضی

   دزٚفیُ ػزمی ثؼس اس سزعیٓ دزٚفیُ ىِٛی سٟیٝ ٔی ؽٛز.

     ٜزر دزٚفیُ ػزمی  ٚمؼیز ارسفبػی ذو دزٚصٜ ٚ ذو سٔیٗ ىجیؼی زر أشساز ػٕٛز ثز ٔحهٛر ٔغهیز  ٕ٘هبیؼ زاز

. ٔی ؽٛز 

  ٜیىی اس ٟٕٔشزیٗ وبرثززٞبی دزٚفیُ ػزمی   ٔحبعجٝ حؼٓ ػّٕیبر ذبوجززاری ٚ ذبوزیشی زر ٞز ٔميغ زِرهٛا

. اس ٔغیز ٔی ثبؽس 
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