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 جھتىھاى جھتى و نیمھ تبادل -۴-٢-١-٩

 انتخاب روگذر یا زیرگذر -٢-٩

 ھا طراحی تبادل -٣-٩

 طرح مراحل -١-٣-٩
 طراحى معیارھاى -٢-٣-٩
 ھا خطتوازن تعداد  -١-٢-٣-٩
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 AutoCAD Land Desktopافزار  : نرم1پیوست 

 مدیریت و ایجاد پروژه

 مدیریت نقاط

 ویرایش نقاط

 پاک کردن نقاط

 ایجاد سطح

 میزان منحنی ترسیم

 بندی ترسیم خطوط مثلث

 تنظیمات نمایش منحنی میزان

 )ALIGNMENT( طراحی مسیر

 ساده  قوس

 CURVE BETWEEN TWO LINESرسم قوس بین دو خط (مماس) 

 CURVE ON TWO LINEرسم قوس بین دو خط (مماس) 

 CURVE THROUGH POINTرسم قوس با عبور از یک نقطھ ثابت 

 MULTIPLE CURVESھای چند تایی  قوس

 FROM END OF OBJECTرسم قوس از انتھای یک خط یا قوس 

 REVERSE OR COMPOUNDا معکوس مرکب ی

 BEST FIT CURVEای بین چند نقطھ  برازش یک قوس دایره

 قوس اتصال

 (ALIGNMENS)معرفی مسیر

 زدن کیلومتراژ مسیر
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 گذاری مسیربرچسب

 پروفیل طولی

 مسیر از بردارینمونھ تنظیمات

 ایجاد پروفیل طولی

 ترسیم خط پروژه

 ترسیم قوس قائم

 تعریف خط پروژه

 گذاری بر روی خط پروژهبرچسب

 مراجع

 

 



 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار مولف

 فرمودند: وسلم) آله و علیه اهللا (صلی اکرم پیامبر

 است گرفته فرا را دانش جویاى خداوند عنایتطالب العلمِ محفوف بِعنایۀِ اللَّه؛ 

 
 و غـذا  بخاطر یهرکس نیرید يزمانها از. است بشر یزندگ یاصل هايضرورت از یکی ییجابجا

ـ تول يها واحد به خام مواد نقل و حمل بشر حتاجیما از. است کرده یم مسافرت فراغت ای  يدی

 یاساسـ  ینقش نقل و حمل و است بوده مصرف مراکز به شده دیتول محصوالت حمل متعاقباً و

 نقـل،  و حمـل  یمهندسـ  هـاي  شـاخه  نیمهمتـر  از. کنـد  می فایا يبشر يها تمدن توسعه در را

 و حمـل  التیتسـه  یهندسـ  مشخصـات  با یهندس طرح. باشد می راه هندسه طرح و يراهساز

 تبـادل  و تقـاطع  قـائم،  ریمسـ  ،یافقـ  ریمسـ  ،یعرض لیپروف یطراح شامل که دارد سروکار نقل

 موجـود  مسـافرت  يبـرا  ییهـوا  و یلـ یر ،اي جاده لیقب از یمختلف هايمد که هرچند. گردد می

 طـرح  يبـررو  معمـوالً  لـذا  هسـتند،  مشترك یتوجه قابل زانیم به یاصل اصول کنیل باشند، یم

 .است شده تمرکز ها جاده یهندس

 جامعـه  در نـه یزم نیا در يمعدود يکتابها ،يراهساز تیاهم و يرگذاریتاث گستره نیا وجود با

 یمهندسـ  اصـول  درس يهـا  سرفصـل  اسـاس  بر که است شده فیتال ای و نیتدو کشور یعلم

. باشـد  شـده  نیتدو نقل و حمل و يترابر و راه ارشد یکارشناس ای و عمران یکارشناس کیتراف

 يکتابهـا  ریسـا  با اسیق در کتاب نیا ممتاز هاي یژگیو از موضوع، نیا گرفتن نظر در بر عالوه

 بتوانـد  خواننـده  کـه  يبنحـو  ،باشـد  مـی  میمفاه نیا ساده انیب و اي هیپا میمفاه در قیتدق مشابه،

 طـرح  معتبـر  اتینشـر  یمبـان  ممکن حد تا همزمان و دینما برقرار موضوعات با یمناسب ارتباط

 .گردد انیب راه یهندس

 ریمس ییشناسا و یابیریمس نحوه راه، هندسه یطراح یمبان یمعرف ضمن کتاب اول فصل دو در

ـ  مختلف ياجزا ششم تا سوم يها فصل در. است دهیگرد حیتشر  يامتـدادها  قالـب  در راه کی

 حمـل  فاصله و یخاک احجام محاسبه نحوه. است گرفته قرار یبررس مورد یعرض و قائم ،یافق

 يهـا  المـان  یطراحـ  اتیـ جزئ نهـم  و هشتم فصول در. است شده آورده هفتم فصل در متوسط

 یمبـان  یعملـ  يریبکـارگ  يبرا کتاب يانتها در نیهمچن. است دهیگرد حیتشر تبادلها و تقاطعها

 افزارهـاي  نـرم  نیپرکـاربردتر  از یکـ ی از اسـتفاده  نحـوه  ،یـی اجرا يها پروژه در یهندس طرح

 است شده آورده نهیزم نیا در یتخصص
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 ارجمنـد  همکـاران  و دیاسات از ياریبس ییراهنما و مشورت از حاضر کتاب نیتدو و فیتال در

 هايتالشـ  هرچند. منمایی یم را یقدردان و تشکر کمال زانیعز نیا همه از که است شده استفاده

ـ  باشد، یفن و یشیرایو اشکاالت حداقل يدارا حاضر کتاب که است گرفته انجام یفراوان  کنیل

 .بود خواهد امتنان موجب زانیعز شما نظرات نقطه و ییراهنما از استفاده

 

 

 یاله قیتوف يآرزو با

 علی نصراله تبار -منش محمود رضا کی
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 فصل اول

 مبانی

 مقدمه -1-1

 طراحـی  شـامل  کـه  دارد سـروکار  نقـل  و حمـل  تسهیالت هندسی مشخصات با هندسی طرح

 قبیـل  از مختلفی مدهاي که هرچند. گردد می تقاطعات و قائم مسیر، افقی مسیر، عرضی پروفیل

 قابـل  میـزان  بـه  اصـلی  اصـول  ولـیکن  باشند می موجود مسافرت براي هوایی و ریلیاي،  جاده

 هـاي  پـروژه . اسـت  شـده  متمرکز ها راه هندسی طرح برروي معموالً لذا هستند مشترك توجهی

 انجـام  کشـور هـاي   راه ازکننـدگان   استفاده براي راحت و ایمن شرایط ایجاد منظور به سازي راه

 طـور  به ذیل شرح به محیطی زیست و اقتصادي، اجتماعی نیازهاي، آن در که نحوي به، شود می

 . باشد شده رعایت کامل

 ارزان و سریع، راحت، ایمن نقل و حمل به نیاز الف)

 کنندگان استفاده هاي هدف و نیازها به دستیابی ب)

 پذیر آسیبکنندگان  استفاده نیازهاي به بیشتر توجه پ)

 منظرآرایی و زیست محیط حفظ هاي ارزش و ها هزینه گرفتن نظر در ت)

 واقعی دسترسی قابل اعتبارات و بودجه، مالی هاي امکان براساس ریزي برنامه ـ)ث

 نگهداري هزینه ج)

 را گـذاري  سرمایه از هایی هزینه چه، نظر مورد ارتباط ایجاد که مسئله این به ها راه طرح در باید

 کـافی  توجـه ، است میزان چه به ارتباطات سیستم کل در آن بازده و دهد می اختصاص خود به

 و اهـداف ، منـافع  نظـر  از کشـور  سازي راه سیستم کل در موردنظر راه اولویت تا داشت مبذول

 بـا  هندسـی  طـرح  همـاهنگی  بایـد  راه مطالعـات  در. شـود  معلـوم  ملّی و اجتماعی هاي ارزش

 محیطـی  شرایط و عملکردي بندي طبقه به توجه با، طرح ساعت در ترافیک حجم هاي نیازمندي

 امکـان  افـزایش  همان که نهایی هدف به دستیابی براي نقل و حمل وسایل انواع چنین هم و راه
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 .  باشد موردنظر، است راه از برداري بهره ایمنی و تحرك

 هندسـی  طـرح  تاکیـد . دارد سـروکار هـا   راه ابعاد و طرح بارز يها ویژگی باها  راه هندسی طرح

. باشـد  مـی  غیـره  و بـازده ، راحتـی ، ایمنـی  ماننـد  نقلیـه  وسـیله  و راننـده  نیازهاي کردن برآورد

 بـه  توجه، عرضی مقاطع اجزاي از: عبارتند شوند می گرفته درنظر معمولطور  به که يها ویژگی

 زیـادي  حـد  تـا هـا   ویژگـی  این طراحی. باشد میها  تقاطع وها  شیب، افقی انحناي، دید مسافت

 ماننـد  ترافیـک  يهـا  ویژگـی  و نقلیه وسیله يها ویژگیها،  راننده روانشناسی و رفتارتأثیر  تحت

 مهمـی  نقـش  آنهـا  شدت و تصادفات کاهش در مناسب هندسی طرح. باشد می حجم و سرعت

 و ترافیکی عملیات در بهینه کارآمدي و بازدهی آوردن فراهم هندسی طرح هدف بنابراین. دارد

 قابـل  روسـازي  ماننـد اي  مرحلـه  طور به ریزي برنامه. باشد می منطقیاي  هزینه با ایمنی حداکثر

 گیرنـد  می قرار بحث مورد که اصلی اجزاي. شود انجام درستی به قبل از باید بلکه نیست انجام

 از: عبارتند

 عوامل تأثیرگذار بر طرح هندسی،  )1

 ها،  جاده بندي طبقهمسیر راه و  )2

 هاي سطح روسازي،  ویژگی )3

ها در  هاي متعدد جاده و ویژگی اجزاء مقاطع عرضی که شامل شیب مقطع، عرض )4

 . باشد میها  حاشیه جاده

ها در حاشیه  هاي متعدد و ویژگی اجزاء مسافت دید که شامل شیب مقطع، عرض )5

 . باشد میها  جاده

هاي مانند بربلندي(دور)، قوس اتصال، تعریض و فاصله  مسیر افقی که شامل ویژگی )6

 موانع. 

 . باشد میمسیر قائم و اجزاء آن مانند شیب، مسافت دید و طراحی طول قوس  )7

 هاي تقاطع مانند طراحی، ظرفیت و غیره ویژگی )8

 عناصـر  گرفتن قرار نتیجه در شود می هئارا جداگانهصورت  به راه عناصر براي طراحی معیارهاي

 تـا  است الزم لذا، باشد ایمن طرح یکدهنده  ارائه تواند نمی همیشه، یکدیگر کنار در شده طرح

 کند: لحاظ طراحی در را ذیل موارد ویژه به ایمنی موارد، طراح

 طرح در مناسب دید قابلیت ـ

 )کنندگان استفاده به موقع به و الزم اطالعات (ارائه راه بودن معرف خود قابلیت ـ

 راه) حریم و حاشیه سازي (ایمن راه بخشندگی قابلیت ـ

 راه مشخصات در ناگهانی تغییرات اعمال از اجتناب و یکدیگر با راه عناصر سازگاري ـ

 پذیر آسیبکنندگان  استفاده ویژه به راهکنندگان  استفاده ایمنی نیازهاي تأمین ـ

 راه اطراف هاي کاربري نیازهاي ایمن تأمین ـ
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 راه عملکرد و نوع با راه مشخصات تناسب ـ

 نقلیه وسایل عملکردي سرعت با راه مشخصات تناسب ـ

 کنندگان استفاده به خطر پر رفتارکننده  تحمیل عوامل یا ها موقعیت ایجاد از اجتناب ـ

 نـوع  چـه  کـه  ایـن  و کشـور هاي  راه توسعه نظر از ها آن اهمیت برحسب راهسازي لذامعیارهاي

 . گردد می بندي طبقه، کند می تأمین آینده براي شده بینی پیش ترافیکی شرایط تحت را خدمتی

 

 هندسی طرح بر گذارتأثیر عوامل -1-2

، توپـوگرافی ، طـرح  سـرعت  شامل عوامل این، گذارند تأثیر می هندسی طرح بر متعددي عوامل

 .  گردند می تشریح ادامه در که باشند می دیگر موارد برخی و نقلیه وسیله مشخصات

 

 طرح سرعت -1-2-1

 طـرح  سـرعت . گـذارد  تأثیر مـی  هندسی طرح بر که است مهم بسیار هاي عامل از یکی سرعت

 مسـافت  بر مستقیمیتأثیر  عامل این. گردند می طرح آن اساس بر مسیر اجزاي که است سرعتی

 سرعت. باشد می متفاوت مجاز سرعت با طرح سرعت. دارد قائم قوس طول و افقی قوس، دید

 از کمتر که سفر حین در رانندگان سرعت کنترل براي شده اعمال سرعت از است عبارت مجاز

 .  باشد می طرح سرعت

 مختلـف  انـواع  و مختلـف  راننـدگان  توسـط  شده اتخاذ سرعت بین اي عمده تفاوت آنجایی از

 راننـدگان  اکثر انتظار مورد که شود تعییناي  گونه به باید طرح سرعت، دارد وجود نقلیه وسایل

 طـرح  مستلزم باالتر طرح سرعت، حال عین در. گردند طرح آن اساس بر راه اجزاي و باشد می

 خواهـد  پـی  در راهـا   هزینـه  تشدید نتیجه در و باشد می باالتري سطح با راه اجزاي مشخصات

 سـرعت . گـردد  انتخـاب  عملکـردي  سـرعت  از بزرگتـر  طـرح  سـرعت  شود می توصیه. داشت

 انتخـاب  را کمتـر  یـا  و سـرعت  آن راننـدگان  درصـد  85 از بـیش  کـه  است سرعتی عملکردي

 سـرعت  آن رانندگان که سرعتی درصد 95 مقدار به طرح سرعت کشورها از برخی در. کنند می

 .  شود می داده افزایش، کنند می انتخاب را کمتر یا و

 

 توپوگرافی -1-2-2

 بـا  راه سـاخت . باشـد  مـی  توپـوگرافی ، گـذارد  تأثیر مـی  هندسی طرح بر که دیگري مهم عامل

. دارد تـري  پـایین  هزینه و کمتر سختی غالباً کم شیب با دشت مناطق در موردنیاز استانداردهاي

 اسـتانداردهاي  بـا  راه سـاخت  یابـد  می افزایش منطقه عمومی شیب که کوهستانی مناطق در اما

 توجیـه  داراي طـرح  اجـراي  گـردد  می سبب گاهی که گردد می ها هزینه افزایش سبب نیاز مورد

 و سـاز  و سـاخت  يهـا  هزینه کنترل براي هندسی طرح استانداردهاي، بنابراین. نباشد اقتصادي
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، دشـت  منـاطق  بـه  نسبت. باشد می متفاوت، مختلف توپوگرافی با يها ناحیه براي ساخت زمان

 .  باشد می تندتر ها شیب و تر پایین طرح سرعت عموما کوهستانی مناطق در

 

 عوامل سایر -1-2-3

تـأثیر   هندسـی  طـرح  بـر  کـه  دارد وجـود  دیگـري  عوامـل ، توپوگرافی، طرح سرعت بر عالوه

 گیرند: می قرار بررسی و بحث مورد ذیل در مختصرطور  به عوامل این. گذارند می

 ـ ، نـد نک مـى  استفاده راه از که نقلیه  وسایل انواع هاى ویژگى و ابعاد نقلیه: وسیله  طـرح  رب

 در هـا گام مهمتـرین  از یکـی ، طـرح  خـودروى  انتخـاب  بنابراین. است مؤثر راه هندسى

 اسـتفاده  طرحـى  خودروىِ ازها  راه هندسى طرح براى .است راه هندسى طرح مطالعات

 تعیـین . دارد را مشخصـات  باالترین، راه از کننده استفاده خودروهاى بین در که شود می

 بـر ، دیـد  فاصـله  و گـردش  شـعاع ، آزاد ارتفـاع ، عرض حداقل مانند: راه هندسى اجزاى

 در. کنـد  مـى  اسـتفاده  راه از کـه  گیرد مى انجام اى نقلیه وسایل فیزیکى مشخصات اساس

 شـعاع  ماننـد  دیگـر  موردهاى در و کوچکتر خودروهاى، دید فاصله مثل موردها بعضى

 .  باشد مى وسیله ترین بحرانى، بزرگتر خودروهاى، افقی قوس

 :پیـاده  عـابرین  و راننده العمل عکس زمان و روانی و روحی، فیزیکی يها ویژگی انسان 

 .  باشند می گذارتأثیر راه مختلف اجزاي هندسی طرح بر

 :اطالعـات  توسـط ، طـرح  سـاعت  حجمعنوان  به ترافیکی حجم از معینی مقدار ترافیک 

 طـرح  حجـم  اسـاس  بـر  هندسـی  طرح اینصورت در. شود می انتخاب ترافیکی مختلف

 . گیردمی انجام غیره و گنجایش، ترافیک

 و بررسـی  بـراي  بایـد  غیـره ، صـوتی  آلودگی، هوا آلودگی مانند عواملی محیطی: عوامل 

 . شود لحاظها  راه هندسی طرح در مالحظه

 :اختصـاص ي  بودجـه  مقـدار  بـا  باید و باشد اقتصادي ممکن حد تا باید طراحی اقتصاد 

 .  باشد داشته مطابقت نگهداري يها هزینه و کلی يها هزینه براي شده داده

 
 ها راه بندي طبقه -1-3

 و روانـی  براسـاس  بندي طبقه ترین عمومی. باشند می بندي طبقه قابل مختلفی يها روش بهها  راه

. )1 (شـکل  یابـد  مـی  کاهش روانی، یابد افزایشها  جاده به دسترسی چنانچه. باشد می دسترسی

 مقصـد  و مبدأ پراکندة نقاط به دسترسی تأمین و یکسو از سریع و روان حرکت تأمین بین تضاد

 بایـد  حرکـت  روانـی  نقـش  بـردن  باال براي. است متفاوتی عملکردهاي مستلزم، دیگر سوي از

 و1 شـکل  بصـورت ها  راه رو این از. نمود اعمال دسترسی ایجاد در مندي قاعده هاي محدودیت
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 .  باشد می بندي طبقه قابل سرعت کاهش و دسترسی افزایش ترتیب به

 
 مختلفهاي  راه در دسترسی و ترافیک روانی بینارتباط  -1-1 شکل

 

 ها راه بندي طبقه يها معیار -1-3-1

 یـا  و آن توسـط  شـده  جـا  بـه  جـا  بار مقدار، راه در ترافیکی حجم براساس است ممکنها  راه

 .  شوندبندي  دسته راه آن کاربرد و موقعیت

 و متوسـط ، باال ترافیک حجم با ییها راه به ترافیکی حجم براساسها  راه ترافیکی: حجم 

 بنـابراین  و باشـند  مـی  نسـبی  اصـطالحات  وهـا   عبـارت  این. شوند می بندي طبقه سبک

 . شود می ارائه روز هر در نقلیه وسایل توسط دسته هر در محدودیت

 ممکـن  شـوند  مـی  جـا  بـه  جاها  راه این توسط که باري مقدار براساس شده: جا بهبار جا 

 غیـره  و B دسـته ، A دسـته  یـا  و غیـره  و دو دسـته  و یک دسته مانند يها هدست به است

 .  شود می تعریف روز هر در تن مقدار وسیله بهها  محدودیت همچنین. شوند بندي طبقه

 بنـدي  طبقـه  روشترین  منطقی راه یک عملکرد براساس بندي طبقه عملکردي: بندي طبقه 

  مشخصـۀ  اسـاس  برها  راه و ها خیابانبندي  گروه معنی به عملکردي بندي طبقه. باشد می

 و تنهـایی  بـه  هـا  خیابان وها  راه که آنست بیانگر بندي طبقه این. است آنها رسانی خدمت

 از هـایی  حرکـت  شـامل  سـفرها  اغلـب  بلکه. دهند نمی خدمت سفرها به مستقلطور  به

 منطقی روشی با هایی شبکه چنین براساس تواند می و بوده ها خیابان وها  راه  شبکه داخل

 بنـدي  طبقـه  بـا هـا   راه و ها خیابان عملکردي بندي طبقه بنابراین. شود بندي طبقه، مؤثر و

 .  )2-1(شکل است سازگار نیز سفر


