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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلفـان و مـصنفان              
. باشـد    براي ناشر محفوظ و منحصرًا متعلق به نشر نوآور مـی           1348مصوب سال   

از قبیـل هـر نـوع چـاپ،         (لذا هر گونه استفاده از کل یا قـسمتی از ایـن کتـاب               
بـرداري، نـشر الکترونیکـی، هـر نـوع انتـشار بـه صـورت          پی، اسکن، عکـس  فتوک

بـدون اجـازه   ) دي، فیلم فایل صوتی یا تصویري و غیره وي دي، دي اینترنتی، سی 
کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شـرعًا حـرام اسـت و متخلفـین تحـت پیگـرد                    

  .گیرند قانونی قرار می
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رساند که همکاران     تشارات، به استحضارتان می   هاي این ان    نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب           
ـت خـود را      هاي مختلف آماده    این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه         سازي و نشر کتاب، تمامی سعی و هم

 از اند که اثري را ارائـه نماینـد کـه    اند و تالش کرده کار بسته براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به   
اقل ـت شـکلی و                            حد هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگـی و هـم از نظـر کیفی

  .ساختاري آن، برخوردار باشد
هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایـراد و اشـکال در                  رغم تمامی تالش    وجود، علی   بااین

ـدات حرفـه         ازسوي. توان الزاماً مبرّا از نقص و اشکال دانست         دارد و هیچ اثري را نمی     کار وجود    اي   دیگر، این انتشارت بنابه تعه
ویـژه از طریـق    و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریـق ممکـن، بـه             

ـ     هـا و   هـا را در چـاپ   هـاي منتـشرة خـود آگـاه شـده و آن      ه اشـکال احتمـالی کتـاب   فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگون
  .هاي بعدي رفع نماید ویرایش

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص و یا ایرادهـاي   لذا دراین راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی     
اید پس از اتمام مطالعه، کتـاب   بر روي خود کتاب انجام دادهشکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را     

شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خـود       ویرایش
و شـمارة تلفـن     اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبـور را بـا ذکـر نـام                   اي یادداشت نموده    را بر روي برگۀ جداگانه    

هاي بعـدي کتـاب       ها و ویرایش    تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شده و در چاپ               
  .اعمال و اصالح گردد و باعث هرچه پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد

منظـور تقـدیر و      تعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیختـه و گرانقـدر، بـه           نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل م        
کـه اصـالحات درسـت و بجـا باشـند، متناسـب بـا میـزان            تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی         

کتب منتـشرة  شدة آن و نیز از سایر  رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالح اصالحات، به 
مـۀ   نماید، و درصورتی عنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان ارسال می خود را به   که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقد

  .شود چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می
ما عزیـزان در  کارهـاي شـ   همچنین نشر نوآور و پدیدآورندگان کتـاب، از هرگونـه پیـشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه              

  .نمایند راستاي بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمی آن صمیمانه و مشتاقانه استقبال می
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مجموعه حاضر به منظور آشنایی داوطلبان شرکت در آزمون نظام مهندسی ساختمان در رشـته               
هـاي   این مجموعه قابـل اسـتفاده بـراي مهندسـین بـا رشـته         . ترافیک تهیه و ارائه گردیده است     

  .باشد می) ترافیک(نقل  و ریزي حمل هاي راه و ترابري و برنامه تحصیلی عمران با گرایش
تقاضاي داوطلبین شرکت در ایـن آزمـون بـر آن شـدیم کـه مجموعـۀ حاضـر را در                     با توجه به    

  .سطح علمی مهندسین سراسر کشور تهیه و تنظیم نماییمارتقاء راستاي کمک به 
هاي از پیش تعیـین شـده و مـستندي نبـوده و        با توجه به این که آزمون مذکور، داراي سرفصل        
 مطالعه و آمـاده سـازي خـود دچـار سـردرگمی             داوطلبین شرکت کنندة این آزمون در راستاي      

هاي سنوات گذشته گردآوري و به تفکیـک         شوند، در مجموعه حاضر مطالب و سواالت آزمون        می
به این ترتیب داوطلبین محتـرم بـا مراجعـه و مطالعـه کتـاب حاضـر                 . موضوعی ارائه شده است   

سواالت آن ارزیابی نمـوده و  توانند آمادگی نسبی خود را جهت شرکت در آزمون و مواجهه با    می
  .  ضمناً سعی گردیده است پاسخ سواالت به صورت کامل و تشریحی ارائه گردد.ارتقا دهند

کنندگان این کتـاب     باشد که بدین وسیله از کلیه مطالعه       یی می ها این مجموعه داراي نواقص و کاستی     
 Info@noavarpub.com ایمیلاز طریق خواهشمند است نقطه نظرات و پیشنهادهاي خود را 

  .به ما اعالم فرمایند
  



  
  

  کلّیۀ حقوق چاپ و نـشر ایـن کتـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلّفـان و مـصنّفان و هنرمنـدان                         
  

ب سال  ب        و آیین  1348 مصونـوآور  ، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق به نـشر         1350نامۀ اجرایی آن مصو
لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول، تصاویر ایـن کتـاب در دیگـر                     . است

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از کتاب به هـر شـکل                      کتب، مجالت، نشریات، سایت   
ـۀ پـ                بـرداري، نـشر    ی دي اف از کتـاب، عکـس  از قبیل هر نوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کتـاب، تهی

 وي دي، فیلم، فایل صـوتی یـا تـصویري و غیـره               صورت اینترنتی، سی دي، دي      الکترونیکی، هر نوع انتشار به    
پیگـرد   است، و متخلّفـین تحـت    شرعاً نیز حرامبـدون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و 

 .گیرند  قرار میقانونی و قضایی
ه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به          با چنـین،    صورت فایل ورد یا پـی دي اف و مـوارد ایـن               توج

کـه هـر سـایتی اقـدام بـه            توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی           
ت خود قرار داده تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در سای                

و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت                 
پردازند، بررسی و درصـورت مـشخص      ها می   را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت           

ف، ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیرمجا           باشـد،    ز و از نظر شرعی نیز حـرام مـی         شدن هرگونه تخلّ
پلیس رسیدگی به جـرایم    (پلیس فتا وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،           

ف کرده و طی انجام               ) اي و اینترنتی    رایانه و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام به مسدود نمودن سایت متخلّ
 قرار داده و کلّیۀ خـسارات       پیگرد قانونی و قضایی   را مورد   مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان       
ف اخذ می   .گردد وارده به این انتشارات از متخلّ

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ ریسو، اُفـست از کتـب                   همچنین درصورتی 
 تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران رسانی انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضمن اطالع

و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیـز                   
  .نماید مراجع قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

  ز روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه ا
  . و شرعاً نیز حرام است از نظر قانونی غیرمجاز

مــوارد انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّف از قبیل 
ـــن   ـــریق تلف ــا از ط ــب را ی ـــوق، مرات ــماره   ف ــه ش ـــوآور ب ــشارات ن ــاي انت ــاي ه  و 021 66484191 - 2ه

 و یا از طریـق      info@noavarpub.com و یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس          09123076748
  به این انتشارات ابالغ نماینـد، تـا از تـضییع    www.noavarpub.comمنوي تماس با ما در سایت     

  عنـوان تـشکّر و    عمل آید، و نیـز بـه   حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به    
  .    قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  بخش اول
  

  هاي شهري نامه طراحی راه آیین
  

هـاي شـهري بـه صـورت     هاي اخیر رشته ترافیک با استناد به کتاب آیین نامـه طراحـی راه   در این فصل، به ذکر پاسخ سواالت ارائه شده در آزمون         
باشد کـه در هـر قـسمت، سـواالت بـه تفکیـک سـال و بـه ترتیـب           این فصل شامل دوازده قسمت می. ی براي شما عزیزان شده است کامالً تشریح 

  .هاي این کتاب براي مطالعه شما ارائه شده است بخش
  

  پالن و نیمرخهاي طولی: فصل دوم  مبانی: فصل اول 
   1 درجه راههاي شریانی: فصل چهارم   اجزاي نیمرخهاي عرضی: فصل سوم 

  2راههاي شریانی درجه : فصل  ششم   تبادلها: فصل پنجم 
  خیابانهاي محلی: فصل هشتم   تقاطعها: فصل  هفتم 

  مسیرهاي پیاده : فصل دهم   ها  دسترسی: فصل نهم 
  تجهیزات ایمنی: فصل دوازدهم   مسیرهاي دوچرخه:  فصل یازدهم

  



  فصل اول
  مبانی

  )91 اسفند -26سوال  (باشد؟زرگراه شهري کدام مورد صحیح میدر خصوص احداث تقاطع هم سطح در ب - 1
  . کیلومتر نباشد5/2ها از یکدیگر کمتر از سطح داشته باشد، به شرطی که فاصله تقاطعتواند معدودي تقاطع همبزرگراه می) 1
  .سطح وجود ندارددر بزرگراه بدلیل سرعت باالي وسایل نقلیه، امکان احداث تقاطع هم)  2
  . متر باید باشد1200در بزرگراه احداث دوربرگردان میسر بوده و فاصله دوربرگردان متوالی حداقل ) 3
  .ها، باید حداقل چهار کیلومتر باشدسطح در بزرگراههاي همفاصله تقاطع) 4

هـاي  گر جداسـت، و در طـول   بزرگراه راهی است که ترافیک در طرف آن به طور فیزیکی از یکـدی         ،)مبانی (1 بخش   1.1 با استناد به قسمت   
براي تأمین چنین وضعیتی، نحوه صحیح ورود و خروج وسایل نقلیه     . توان جریان ترافیک را پیوسته فرض کرد      اي از آن می   قابل مالحظه 

 5/2بـیش از  (تواند معدودي تقاطع همسطح داشته باشد بـه شـرطی کـه فاصـله تقاطعهـا از یکـدیگر زیـاد             بزرگراه می . شودطراحی می 
  .باشد) یلومترک
v صحیح است1 گزینه .  

 
  )90 آذر -34سوال  (:تفاوت یک بزرگراه و یک آزاد راه - 2
  .در نبودن یا بودن جدا کننده فیزیکی مسیر رفت و برگشت است) 1
  .هاستدر مجاز بودن یا نبودن تقاطع همسطح در طول آن) 2
  .ر کدام استدر تعداد خط عبور رفت و برگشت ه) 3
  .باشددر سرعت طراحی هر یک می) 4

، بزرگراه، راهی است که ترافیک دو طرف آن به طور فیزیکی از یکدیگر جـدا اسـت، و در طولهـاي                    )مبانی (1 بخش   1.1 با استناد به قسمت   
یح ورود و خروج وسایل نقلیه براي تأمین چنین وضعیتی، نحوة صح    . توان جریان ترافیک را پیوسته فرض کرد      اي از آن می   قابل مالحظه 

 5/2بیش از حـدود  (تواند معدودي تقاطع هم سطح داشته باشد به شرطی که فاصله تقاطعها از یکدیگر زیاد  بزرگراه می . شودطراحی می 
  .باشد) کیلومتر

v صحیح است2 گزینه .  
 

  )92 آذر -22سوال  (کدام جمله نادرست است؟ - 3
  .توان بر حسب میزان جداکنندگی آن سنجیدجتماعی خیابان را مینقش ا) 1
  .جایی راه، صرفاً میزان ترافیک موتوري تأثیر داشته و سرعت اثري ندارددر تعیین نقش جابه) 2
  .گرددجایی، دسترسی و اجتماعی اصلی بوده و به آنها توجه یکسان میهاي محلی هر سه نقش جابهدر خیابان) 3
کننـد و همچنـین بـا تـأثیر راه در           ها را با میزان جذابیت فضاهایی که راه و بناهاي پیرامونی آن ایجـاد مـی               اري شهري راه  نقش معم ) 4

  .سنجنددهی به این فضاها و به شهر میجهت
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  .توان بر حسب میزان جداکنندگی آن سنجید ، نقش اجتماعی خیابان را می)مبانی (1 بخش 1.4 با استناد به قسمت) 1
هـر چـه تعـداد زیـادتري     . توان با سرعت و میزان ترافیک موتوري سنجید       ، نقش جابجایی را می    )مبانی (1 بخش   1.4 با استناد به قسمت   ) 2

  .وسایل نقلیه بتوانند با سرعت بیشتري جابجا شوند، نقش جابجایی راه بیشتر است
هـا توجـه    اند و به آن   جایی، دسترسی و اجتماعی اصلی     نقش جابه  هاي محلی، هر سه   ، در خیابان  )مبانی (1 بخش   1.4 با استناد به قسمت   ) 3

  .شودیکسان می
این نقـش را بـا   . توان جدا از بناهاي اطراف آن در نظر گرفت  ، نقش معماري شهري راهها را نمی      )مبانی (1 بخش   1.4 با استناد به قسمت   ) 4

دهـی بـه ایـن فـضاها و بـه شـهر             و همچنین بـا تـأثیر راه در جهـت         کنند  میزان جذابیت فضاهایی که راه و بناهاي اطراف آن ایجاد می          
 .سنجند می
v صحیح است2 گزینه .  

  
 )89 خرداد -18سوال  (؟باشددرست نمیکدام یک از جمالت زیر  -4
براي سکنه آنها سیستم دسترسی و بندي راهها تأمین شود تا در هر شهري باید تالش گردد که نسبت مناسبی از انواع مختلف درجه      ) 1

 .حرکتی متعادلی فراهم آید
  .بندي راه در ارتباط تنگاتنگ با دسترسی و جابجایی استمفهوم درجه) 2
  .کنندهاي محلی حداکثر دسترسی را فراهم میخیابان) 3
  .باشندهاي شریانی مفاهیم دسترسی و جابجایی از اهمیت یکسانی برخوردار میدر خیابان) 4
جایی تنها نقش اصلی است و نقشهاي دسترسی و اجتمـاعی بـه           ، جابه 1، در راههاي شریانی درجه      )مبانی (1 بخش   1.4 ا استناد به قسمت   ب

  .شوند نفع آن تنظیم می
ی جایی و دسترسی هر دو اصلی است، و نقـش اجتمـاع             ، نقشهاي جابه  2، در راههاي شریانی درجه      )مبانی (1 بخش   1.4 با استناد به قسمت   

  .شود راه به نفع این دو نقش تنظیم می
v صحیح است4 گزینه .  

  
سوال  (روند؟بندي راههاي شهري بکار میها به عنوان معیار اصلی طبقه نقش اصلی هستند کدام یک از نقش6معابر شهري داراي  -5

  )84 آذر -44
  سی و اجتماعیجابجایی، دستر) 2  دسترسی، جابجایی، اقتصادي ) 1
  جابجایی، معماري شهري، اقتصادي) 4  آب و هوایی، معماري، دسترسی) 3

  .، راههاي شهري شش نقش اصلی به شرح زیر، به عهده دارند)مبانی (1 بخش 1.4 با استناد به قسمت
  )نقش جابجایی(فراهم آوردن امکان جابجایی براي وسایل نقلیه موتوري  -
 )نقش دسترسی(یل نقلیه موتوري به بناها و تأسیسات فراهم آوردن امکان دسترسی وسا -
 )نقش اجتماعی(ایجاد بستري براي ارتباطهاي اجتماعی نظیر کار، گردش، بازي و مالقات  -
 )نقش معماري شهري(مشکل دادن به ساختار معماري  -
 )نقش تأثیرات آب و هوایی(تأثیر در آب و هواي محیط اطراف راه  -
 )اقتصادينقش (تأثیر در اقتصاد شهر  -

 .اند بندي راههاي شهريجایی، دسترسی و اجتماعی معیارهاي اصلی طبقهاز شش نقش فوق سه نقش جابه
v صحیح است2 گزینه .  

  
  )89  خرداد-27سوال  (اي وجود دارد؟ چه نوع رابطه(Mobility) و حرکت (Accessibility)هاي شهري، بین دسترسی در انواع راه - 6
  .یابد، کاهش می)سرعت و ظرفیت(رابطه عکس وجود دارد یعنی با افزایش دسترسی، حرکت ) 1
  .یابد، کاهش می)سرعت و ظرفیت(رابطه مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش دسترسی، حرکت ) 2
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  .باشندارتباطی وجود ندارد و مستقل از یکدیگر می) 3
  .ی به عوامل مختلف دیگر داردرابطه معناداري وجود نداشته و بستگ) 4

  .یابد، کاهش می)سرعت و ظرفیت(، مطابق شکل زیر با افزایش دسترسی، حرکت )مبانی (1 بخش 1.5  قسمت3با استناد به شکل 

  
v صحیح است1 گزینه .  

  
  )93 خرداد -12سوال (م گزینه صحیح است؟  کدا2هاي شریانی درجه هاي شبکه شهري در مورد خیاباندر سلسله مراتب راه -7
 .تنها نقش جابجایی اهمیت دارد) 1
  .نقش جابجایی و دسترسی اهمیت یکسان دارد) 2
 .نقش دسترسی اهمیت اصلی دارد) 3
  .نقش جابجایی اصلی است ولی باید با نقش دسترسی رقابت کند) 4

هاي شریانی درجه ولی، برخالف راه. ، جابجایی یک نقش اصلی است2ی درجه هاي شریان، در راه)مبـانی  (1 بخش 1.6.1 با استناد به قسمت   
  .، تنها نقش اصلی نیست و باید با نقش دسترسی که آن هم اصلی است رقابت کند1
v صحیح است4 گزینه .  

  
کدامیک از .  از نیازهاي اساسی محسوب شده استهایی به کلیه بناهاي شهريهاي شهري، تأمین دسترسینامه راهمطابق با آئین - 8

  )92 آذر -57سوال  (؟آیدنمیهاي زیر جزء این نیازهاي اصلی به شمار دسترسی
  هادسترسی براي پیاده) 2  دسترسی براي وسایل نقلیه حمل کاال) 1
  دسترسی براي وسایل نقلیه شخصی) 4  دسترسی براي وسایل نقلیه خدمات شهري) 3

  .، در شهرهاي امروزي، براي کلیۀ بناها باید شش نوع دسترسی فراهم شود)مبانی (1 بخش 2.2  قسمتبا استناد به
 هادسترسی براي دوچرخه - ها دسترسی براي پیاده -
 دسترسی براي وسایل نقلیه خدمات شهري - دسترسی براي وسایل نقلیه اضطراري -
 سایل نقلیه عمومیدسترسی به ایستگاههاي و - دسترسی براي وسایل نقلیه حمل کاال -
v صحیح است4 گزینه . 

  
کدامیک از موارد زیر جزء  . طبق ضوابط طراحی راههاي شهري، فراهم کردن شش دسترسی به کلیه بناهاي شهري ضروري است               - 9

  )90 آذر -26سوال  (هاي ضروري نیست؟این دسترسی
   براي وسایل نقلیه اضطراريدسترسی) 2  دسترسی براي وسایل نقلیه شخصی) 1
  هادسترسی براي پیاده) 4  دسترسی براي وسایل نقلیه حمل کاال) 3

  8، مشابه پاسخ سوال )مبانی (1بخش  2.2با استناد به قسمت 
v صحیح است1 گزینه . 

  
  )90 آذر -28سوال (.. ......  درصدي، سرعتی است که85سرعت  -10


