


 
 

 

 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 های طولیپالن و نیمرخ: دومبخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یونقل وزارت راه و شهرسازمعاونت حملکننده: تهیه

 معاونت پژوهشی دانشگاه تهرانمجری: 

 1399ماه  تیرتاریخ: 

  



 

 
 

 

 

 
 

  



 خواننده گرامی

 

نامه طراحی معابر آیین»ارشناسان برجسته، اقدام به تهیه کوزارت راه و شهرسازی با استفاده از نظرات 

ن اثر یشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، اکن یمهندس رده و آن را جهت استفاده جامعهک« شهری

 یاز شما خواننده گرام ن رویست. از این یاالت موضوعکو اش هامی، ابهام، ایو فن یمفهوم یرادهایمصون از ا

 د:ر گزارش فرمایییمراتب را به صورت زال، کراد و اشیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هر گونه ایصم

 د.ینکشماره بخش، شماره بند و صفحه مورد نظر را مشخص  -1

 ان کنید.یراد مورد نظر را به صورت خالصه بیا -2

 د.، ارسال نماییینیگزیرا به منظور جاان، اصالحات مورد نظر کرت امدر صو -3

 ر کنید.کذ یاطالعات خود را به منظور تماس احتمال -4

را معمول  یرا به دقت مطالعه کرده و اقدام مقتض یافتیدر ین امر، نظرها و پیشنهادهایارشناسان اک

 شود.می یو دقت نظر خوانندگان محترم قدردان یارکش از همیشاپیخواهند داشت. پ

 

 اطالعات تماس:
 

 ، وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران.دادمان دیعباس آباد، ساختمان شه ی، اراضقای، بلوار آفرنیآرژانت دانیمتهران، 
 1519660802: ید پستک

 021-88878031-9تلفن: 
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مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ابالغاعالم و موضوع: 

آیین نامه طراحی معابر شهری

با سالم و احترام

 اجوراي در و خوود 99/99/94 و 7/9/77  موورخ جلسات مصوبات پیرو  2/4/99 مورخ درجلسه ايران ومعماري شهرسازي رساند: شورايعاليبه استحضارمی     

 آئوی  ، شهرسوازي و راه وزارت  توسط " شهری های راه طراحی نامه آئین " روزرساني به لزوم بر مبني وزيران محترم هیات 97/8/94 مورخ مصوبه

  2/4/99  موورخ درجلسوه تصووي  پیورو را( تهوران دانشوااه پژوهشوي معاونوت و)  شهرسازي و راه وزارت نقل و حمل معاونت پیشنهادي شده اصالح نامه

 موورخ صورتجلسوه در منودر  اصوالحات اعموا  بوا موککور سوند مقررنموود نهوايي تصوي  ضم  و قرارداد بررسي مورد کشور شهرهاي ترافیک شورايعالي

 شودمقرر همچنوی . شوود ابوال  ذيوربط مراجع به دبیرشورايعالي توسط( مقیاس وکالن فرادست هاي طرح فني کمیته) شورا 5 شماره فني کمیته 73/99/98

 .نمايد اتخاذ را مصوب نامه آئی  عمومي انتشار جهت الزم تدابیر شهرسازي و راه وزارت ونقل حمل معاونت

پیرامون  شهرسازي و معماري ايران شورايعالي 32/34/9799مورخ مصوب وعمران توسعه طرحهاي وتصوي  بررسي نحوه نامهآيی 42ماده دراجرايلکا  

  گردد.مي ابال  اجرا جهتقال  يک حلقه لوح فشرده بخش در 92درمککور آيی  نامهیوست به پ ،آیین نامه طراحی معابر شهری

 وزيرانهیات محترم 93/9/94مورخ  999592/59324ره شما ابالغيتوجه به انجام تکالیف قانوني وزارت راه وشهرسازي باراستاي در آيی  نامه حاضر     

آیین نامه طراحی معابر عنوان بامعماري ايران( شورايعالي شهرسازي و 7/9/77 خیابانهاي شهري)مصوبروزرساني آيی  نامه طراحي راههاوه درخصوص ب

هماهناي ترافیک وچهارمی  ويکصدوپنجاه وپنجمی  جلسه شورايعالي تصوي  دريکصدو پنجاه نقل وزارت متبوع تدوي  وپس ازت حمل وتوسط معاونشهری

.شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي و تصوي  نهايي قرار گرفت  32/34/9799و  99/99/9794شهرهاي کشور ، در جلسات مورخ 

طراحي ضمناً الزم مي داند به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت تحقق اهداف مورد پیایري آئی  نامه )از جمله به روزرساني رويکردها، مفاهیم و نحوه        

حد خیابان،بهبود کیفیت طرح ها بااعما  سیاست ها، خط مشي هاي اساسي و اصالح الاوهاي مربوط به حمل و نقل شهري، وفراهم ساخت  يک مرجع وا

تاکید شود:تصريح وعالي( کمیته فني آن شوراي73/99/98نظرات صورتجلسه مورخ مورد استناد( برلزوم اجراي مصوبه شورايعالي شهرسازي ومعماري )مبتني بر
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تمهیدات تصوي  و اجراي طرح هاي توسعه شهري مکلف به رعايت اي  آئی  نامه بوده و الزم است، بررسي وتمامي نهادهاي ذيربط در امر تهیه -1

حقوقي، قراردادي، مالي و اعتباري و اجرايي  الزم براي تحقق آن را فراهم آورند. 

ماه پس از ابال  آن توسط دبیرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري، با هماهناي 7جايااه اي  آئی  نامه در نظام فني و اجرايي کشور ظرف مدت  -2

ن برنامه و بودجه، تعیی  خواهد شد.هاي الزم با دفتر نظام فني و اجرايي سازما

نقل يامعاونت شهرسازي معماريمعاونت حمل وهماهناي امورعمراني وزارت کشور، رساني آئی  نامه با ارائه پیشنهادازجان  معاونتبازناري وبروز -3

خواهد گرفت.ورت صوزارت راه وشهرسازي به دبیرخانه شورايعالي شهرسازي ومعماري 

فرايندهاي اجرا و کنتر  آئی    نظام مبتني بر الزامات ساختاري وآئی  نامه،اي دیریت اجرایی و پایش و بهنگام سازینظام منظر به اهمیت  -4

طرح هاي جامع  نامه) چه کنشاراني با چه نقش و وظیفه اي طي چه فرايندي عمل نمايند( در سه سطح الف : تهیه طرح هاي شهرسازي و ترافیکي)

عه شهري و طرح هاي جامع ترافیکي، شهري(، ب: پروژه هاي اجرايي مثل طراحي تقاطع ها و اجرايي کردن طرح هاي توسطرح هاي توسعه ترافیک،

عالي یلي ازشورايشهرسازي تهیه و براي اخک مصوبه تکمماه توسط معاونت حمل ونقل وزارت راه و 6ظرف مدت نظارت و ارزيابي اقداماتو پ: پايش و

خانه اي  شورا ارائه خواهد شد.شهرسازي و معماري به دبیر

وجود برخي کاستي ها و ناهماهناي هاي موجود در طراحي و احداث و بهره برداري پیاده راه هاينظر به اهمیت حرکت پیاده درشهرهاي امروز و -5

ي مديريت اي  سهم از ساختار تشکیالتي خود بخش ويژه اي به عنوان متولردارت کشور و شهرداري ها ، حداکثرظرف مدت يک سا  شهري، وز

خواهند نمود. جابه جايي ها در شهرها را پیش بیني و اجرايي

طريق اي شهرهاي کشور ضروري است مرات  از عالي هماهناي ترافیکوجه به تصوي  آئی  نامه درشورايعالي شهرسازي ومعماري وشورايبا ت -6

اهناي امور عمراني وزارت کشور همکاري معاونت همالي شهرسازي ومعماري با ه شورايعاي  اساس دبیرخانردنظارت وپیایري قرارگیرد.بردوشورا مو

عالي شهرسازي و تناس  با زمانبندي احکام آن، به شورايموانع احتمالي( را، مازي، گزارش تحقق اي  ابالغیه )وشهرسومعاونت حمل ونقل وزارت راه و

معماري ارائه خواهد کرد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ( لغو و آئین نامه جدید جایگزین  7/9/77با ابالغ این آئین نامه، آئین نامه قبلی ) مصوب       

و از این گذشته شده آن خواهد شد. بر این اساس تعاریف واژه های تخصصی بکار رفته در این آئین نامه نیز جایگزین تعاریف 

است دستور فرمایید مراتب به نحو شایسته به تمامی مراجع ذیربط انعکاس یابد. خواهشمند پس مالک عمل خواهند بود.



 رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سیو رئ یراه و شهرساز پیشگفتار وزیر

 

های عملکردی مختلف، نحوه طراحی شبکه معابر شهری از جمله فضاهایی است که به سبب وجود نقش

 1373مصوب سال  «یشهر یهاراه یطراح نامهنییآ»های گذشته آن از اهمیت باالیی برخوردار است. در سال

 یابیو ارز یر طراحبه منظو و مبنای مشخص مرجع واحدبه عنوان یک  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا

های هادی، تفصیلی های توسعه و عمران )جامع( شهری، طرحنظیر طرح یمرتبط با شبکه معابر شهر یهاطرح

نامه با اقتضائات زمان خود از یک طرف و گرفت. تناسب محتوایی این آیینو ... مورد استفاده و استناد قرار می

ونقل پایدار و های مختلف حملبب شده تا با توجه به گونهنیازهای عصر حاضر جوامع شهری از طرف دیگر س

های نامه به عنوان مبنایی برای طراحیروزرسانی این آیینلزوم تغییر نگرش در طراحی شبکه معابر شهری، به

 آینده در دستور کار قرار بگیرد. در نظر گرفتن نیاز همه کاربران شبکه معابر، بازیابی نقش اجتماعی این فضاهای

ونقل همگانی و سواران، اهمیت حملپذیر نظیر عابران پیاده و دوچرخهدهی به کاربران آسیبشهری، اولویت

های راهنامه طراحی آیین»روزرسانی کاهش وابستگی به خودروی شخصی تنها بخشی از مسائل اساسی در به

 بر اساس اصول توسعه پایدار بوده است.« شهری

به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی  13/8/1394هیأت وزیران در جلسه 

نقل پایدار موافقت کرد. وبر اساس اصول حمل «های شهرینامه طراحی راهآیین»رسانی روزایران با پیشنهاد به

ن یوسکمی»و دستگاه ناظر  «وزارت کشور»، دستگاه همکار «وزارت راه و شهرسازی»دستگاه مجری این مصوبه 

 معرفی شد.« شهرهاخاص امور کالن

« های شهرینامه طراحی راهآیین»ف اصلی از تهیه نسخه بازنگری شده اهداچه که به عنوان  خالصه آن

 ست از:ا عبارت شدهدنبال 

 نقل پایداروطراحی معابر شهری بر اساس اصول حمل هایروزرسانی مفاهیم، رویکردها و شیوهبه -

 بط طراحی شبکه معابر شهری با رویکرد انسان محوریبازنگری در ضوا -

 ی ترافیکی، اجتماعی و زیست محیطیهاشامل نقششهری های مختلف معابر توجه به نقش -

ه، مختلف سفر شامل پیاد یهاوهینه از شیبهشهرها و استفاده  یارتباط یهاهکدر شب یپارچگکیجاد یا -

 یشخص یو خودرو ینقل همگانوحمل دوچرخه،

 هاها و ارزیابیرحسازی طیک مرجع واحد، کاربردی و بومی به منظور یکپارچه کردنفراهم  -

 ایهای جدید طراحی معابر شهری به طراحان و جامعه حرفهآموزش روش -



بازنگری شده  نسخهرای عالی شهرسازی و معماری ایران، شو سیقانون تأس 2ماده از  4طبق بند 

و به عنوان بخشی از  «نامه طراحی معابر شهریآیین»عنوان  تحت« شهریی هاراهنامه طراحی آیین»

 رسید. مذکوربه تصویب شورای  02/04/1399در تاریخ  های شهرسازینامهآیین

 

 

 محمد اسالمی                                                                                                 

 

  



 یونقل وزارت راه و شهرسازحملپیشگفتار معاون 

 

شهری به خود  یبر شهری به عنوان عنصری که بیشترین سهم را در میان انواع فضاهای همگانامع

از اهمیت زیادی در طراحی و توسعه  ،دندهاختصاص داده و بخش مهمی از ساختار فضایی شهر را شکل می

، مرکز حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهرها گیریزمان شکلهمان . معابر از هستندشهرها برخوردار 

ن ی. اه استدر ادامه با فراگیر شدن مدرنیسم، تغییر کرده و تا حدودی از بین رفت هااین نقش ولیاند، بوده

به  دهعابران پیا و فضایی اندک برای حرکت خودروهاعریض برای متعدد و  ر با در نظر گرفتن خطوط عبورییتغ

هری های شبسیاری از خیابان ،ین ترتیبه امعابر در سر تا سر جهان در نظر گرفته شد. ب مبنای طراحی وانعن

 تبدیل شدند. اتخاذ سواری شخصیوسایل نقلیه به ویژه انواع در درجه اول به داالنی برای جابجایی و حضور 

رنگ شدن نقش اجتماعی  های گذشته، موجب کمهمین رویکرد در طراحی معابر شهرهای کشورمان در سال

نقل همگانی و به خطر افتادن ایمنی عابران پیاده و دوچرخهو، عدم توجه کافی به حملهاخیابانمداری  ادهیو پ

ناسب با تقاضای استفاده از خودروی شخصی، موجب تأمین عرضه مت یعنی ،پیشین ران شده است. نگرشسوا

 یوه سفر در شهرهای کشور شده است.توجه بیش از حد به این ش

برای مقابله با  شدههای انجام خودرو محور معابر و تالش یی و طراحریزبرنامهحاصل از  یمنف یامدهایپ

قل شهری پایدار و به تبع آن تغییر نومشکالت ناشی از این شیوه طراحی، منجر به ظهور مباحث نوین حمل

شبکه معابر  یطراح، در یزیرد برنامهیجد هایهای اخیر شده است. رویکردهای سفر در سالاولویت شیوه

در  یل همگانونقاده، دوچرخه و حملیهای دوستدار پس شده و منجر به توسعه خیابانکز منعین یشهر

است. از این رو، با توجه به تغییر  کردهشخصی را محدود های ت سواریکشده و حر کشورهای توسعه یافته

سازی اصول نگرش جهانی نسبت به موضوع طراحی معابر شهری و تأکید متخصصان این حوزه بر لزوم پیاده

نقل وبر اساس اصول حمل« های شهرینامه طراحی راهآیین»ها، موضوع بازنگری نقل پایدار در طراحیوحمل

و انجام آن به معاونت پژوهشی  وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت در دستور کار 1396سال  پایدار از اواخر

 دانشگاه تهران واگذار شد.

ارائه شد. پس از آن با برگزاری جلسات متعدد  1398نامه در اردیبهشت نویس اولیه این آیینپیش

شهرسازی، کمیته فنی شورای عالی هماهنگی ونقل وزارت راه و کارشناسی و مدیریتی در حوزه معاونت حمل

ترافیک شهرهای کشور، کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین اخذ نظرات مجامع 

نامه مورد بررسی و نویس این آیینهای شهرهای مختلف، پیشدانشگاهی، جامعه مهندسین مشاور و شهرداری

 ارزیابی قرار گرفت.

 



 یو نقش اجتماع یکیان نقش ترافی، حل تعارض میشبکه معابر شهر یدر طراح یاصل یهااز چالش یکی

نقل شهری، وهای شهرسازی و حملمتخصصان حوزه یهادگاهیواحد بر اساس د ین مرجعیمعبر است. لذا تدو

ی ل باشد. از این رو در مراحل مختلف تدوین نسخه بازنگرکن مشیارآمد در جهت حل اک یحل تواند راهیم

برگزار شد و پس از دریافت و اعمال نظرات  نامه، جلسات متعددی با حضور کارشناسان این دو حوزهشده آیین

نامه طراحی معابر آیین»ان نسخه بازنگری شده با عنو ،دست آمد. در نهایته نامه بآنها، محتوای نهایی آیین

لسه شورای عالی هماهنگی ترافیک در یکصد و پنجاه و چهارمین و یکصد و پنجاه و پنجمین ج «شهری

تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری  به 02/04/1399مورخ  در جلسهو سپس شهرهای کشور مصوب شد 

 ایران رسید.

، توجه به اصول شدهدر دوازده بخش تدوین همچون نسخه پیشین نامه که در نسخه جدید این آیین

ضیح تو، در واقع «مبانی»نامه، تحت عنوان بخش اول این آیین. نقل پایدار مورد تأکید قرار گرفته استوحمل

، مطابق با آخرین تحقیقات و شهری معابروجود آمده در زمینه طراحی ه مفصلی از تغییر رویکردهای ب

نامه بوده و در آن اصول کلی و حاکم بر های این آیینبخش سایرکه مبنایی برای تدوین دستاوردها است 

 ، بخش جدیدیسفر همگانیمباحث مربوط به شیوه با توجه به اهمیت  است. تشریح شده و معیارها، هاطراحی

ای به های جداگانهنسخه قبلی، بخشبا ارائه شده است. همچنین مطابق « نقل همگانیوحمل»با عنوان 

ر های سفمیت شیوههای سفر پیاده و دوچرخه اختصاص یافته است. الزم به ذکر است که با توجه به اهشیوه

به نسخه « سازی ترافیکآرام»تحت عنوان  ،ایها، بخش جداگانهموتوری و حفظ ایمنی کاربران این شیوه غیر

های پالن و نیمرخ»، «مبانی» با عناویننامه بخش آیین ،دوازدهدر نهایت نامه اضافه شده است. جدید آیین

سازی آرام»، «یشهر یهاابانیخ»، «یشهر یهاتبادلها و تندراه»، «یعرض یهامرخین یاجزا»، «طولی

یرهای مس»، «مسیرهای پیاده»، «ونقل و کاربری زمینحمل»، «ونقل همگانیحمل»، «هاتقاطع»، «ترافیک

 تدوین شده است.« تجهیزات ایمنی»و « دوچرخه

کاربران معبر اعم از نامه، طراحان باید استفاده همه های مختلف آیینبر اساس مطالب ارائه شده در بخش

ونقل همگانی، شخصی و خودروهای باری را در نظر کنندگان از حملسواران، استفادهعابران پیاده، دوچرخه

 بگیرند و نه تنها حرکت خودرو که جابجایی افراد و توزیع بار در شبکه را نیز مد نظر قرار دهند.

ه، های خالقانبه کمک ایده دیبا نامهآیین این استانداردهایضوابط و  ضمن رعایت ،شهری معابردر طراحی 

پذیر، بین ابعاد مختلف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی طرح، توازن سازگار، مقرون به صرفه و انعطاف

های محلی به از طرفی تدوین دستورالعمل .شود کنندگان مختلف پوشش دادهایجاد شود و نیازهای استفاده

تواند مد نظر قرار گیرد. جهت پوشش ط هر منطقه با رعایت مفاهیم و معیارهای ارائه شده، میاقتضای شرای

 های مختلف به مراجع و مستندات مربوطه نیز ارجاع داده شده است.کامل برخی مفاهیم در بخش



طوح های شهرسازی در تمام سدار تهیه طرحطراحان و مهندسان مشاور عهده نامه،جامعه هدف این آیین

های توسعه و های توسعه شهری نظیر طرحطرحاجرای و تصویب  ،های مختلف، مراجع بررسی، تأییدو مقیاس

های بهسازی و نوسازی، های بازآفرینی شهری، طرحهای تفصیلی، طرحهای هادی، طرحعمران )جامع(، طرح

ازی و نوسازی معابر موجود، های جزئیات شهرسازی، احداث معابر جدید، بازسسازی، طرحهای آمادهطرح

های ساختمانی )از نظر نحوه اتصال به معابر شهری( های اثرسنجی ترافیکی، طرحهای اصالح ترافیکی، طرحطرح

 های مسکونی، تفریحی و صنعتی هستند.های انواع شهرکدر محدوده و حریم شهرها و طرح

قل پایدار نودر راستای تحقق اهداف حمل گامی مؤثر« نامه طراحی معابر شهریآیین»امید است تدوین 

های شهری و توسعه معابر انسان محور در شهرهای ایران ها و تندراهطراحی خیابانبوده و به تغییر شیوه 

 بینجامد.

وزارت راه و  یو معمار یاز زحمات سرکار خانم دکتر فرزانه صادق مالواجرد )معاون شهرساز انیدر پا

وزارت  ییو روستا ینژاد )معاون عمران و توسعه امور شهریجمال یمهندس مهد یآقا جناب (،یشهرساز

 یقاتیتحق می( و تیو شهرساز اهونقل وزارت ر)معاون سابق حمل زادهیدکتر مهرداد تق یآقا جناب کشور(،

 روز قیکرده و توف یاند، قدرداننموده یهمکار «یمعابر شهر یطراح نامهنییآ» هیدانشگاه تهران که در ته

 را از خداوند منان خواستارم. شانیافزون ا

 

 وریشهرام آدم نژاد غ                                                                                       

 

  



 «نامه طراحی معابر شهریآیین»سازمان اجرایی تهیه 

   مجری:

 ونقلریزی حملبرنامهدکتری  دانشگاه تهران کرمانشاهی الدینشهاب

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه دانشگاه تهران علیرضا رامندی
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 کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه تهران علی اکبر لبافی
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 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه دانشگاه تهران اصفهانی انید شمعانیحم

 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران یلیمارال اسماع

   

   دستگاه کارفرما:

 دکتری راه و ترابری وزارت راه و شهرسازی محسن صادقی
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 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت راه و شهرسازی زهره فدایی

   

   :دستگاه نظارت

 ریزی شهریدکتری برنامه وزارت راه و شهرسازی انیغالمرضا کاظم

 دکتری مدیریت راهبردی وزارت کشور پوریا محمدیان

 ونقلریزی حملکارشناسی ارشد برنامه وزارت کشور فرشاد غیبی

   
   

چی و آقای مهندس مهدی معینی کربکندی که با ارائه نقطه دس محمدرضا مسبه این وسیله از زحمات آقای مهن قدردانی:

 .شودقدردانی می ،اندنامه کمک کردهآیین دومنظرات سازنده خود به قوام بخش 
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 های طولیمعرفی اجزای نیمرخ -1

 هاتعریف -1-1

 تصویر امتداد معبر بر صفحه افقی. پالن:

 .هاستخطی در پالن که مشخصات هندسی امتداد معبر را نشان داده و مبنای تعیین فاصله :معبر محور

خطی )خط پروژه( در صفحه قائم که مشخصات هندسی کف تمام شده معبر را نشان داده  نیمرخ طولی:

 و مبنای تعیین ارتفاع است.

 شود.قوسی که در پالن معبر استفاده می قوس افقی:

 ای شکل.قوس افقی دایره قوس ساده:

 ای مماس بر یکدیگر.ترکیب دو یا چند قسمت دایره قوس مرکب:

ا در ای و یک امتداد مستقیم یمنحنی کلوتوئید که در فاصله بین یک قوس دایره قسمتی از قوس اتصال:

 شود.ای واقع میفاصله بین دو قوس دایره

قوسی که به منظور تغییر تدریجی شیب طولی به کار رفته و معموالً قسمتی از یک سهمی  قوس قائم:

 است. 2درجه 

بر یکدیگر تشکیل شده و به آن قوس قائم نامتقارن مماس  2از ترکیب دو سهمی درجه  قوس قائم مرکب:

 شود.نیز گفته می

 نقطه تالقی دو امتداد مستقیم مماس بر قوس. رأس قوس:

های قوسی معبر و به طرف مرکز قوس در نظر شیب عرضی که به منظور رعایت ایمنی در قسمت بربلندی:

 شود.گرفته می

با تغییرات تدریجی در شعاع انحنا باعث ایجاد ایمنی و راحتی های اتصال که یکی از انواع قوس کلوتوئید:

 شود.های افقی میدر رانندگی در قوس
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 نقشه پالن هندسی -1-2

شود. پالن هندسی باید تعیین می« پالن هندسی»ای به نام مشخصات هندسی پالن معبر روی نقشه

ئیات هندسی آن، به دقت یک سانتیشکل کامل مسیر را با تمام جزاز طریق آن چنان کامل باشد که بتوان 

کننده شکل هندسی معبر به صورت متر، به روی زمین پیاده کرد. برای این کار، الزم است که کلیه نقاط تعیین

 شوند. مشخصروی پالن  برریاضی، با استفاده از فاصله، زاویه و مختصات نقاط، 

سایر نقاط نسبت به  شده وزمین پیاده  کننده شکل هندسی رویمحور معبر با استفاده از نقاط تعیین

برای این کار باید نقاط خارج از محور معبر، به کمک دو فاصله زیر روی پالن  شوند.میمحور معبر مشخص 

 مشخص شوند:

 فاصله نقطه تا محور معبر -

 هافاصله تصویر نقطه روی محور معبر از مبدأ فاصله -

شود. اما هر جا سادگی پالن و پیاده کردن آن ایجاب یک محور در نظر گرفته می معبر،برای هر معموالً 

ها و روهای آزادراهشود که برای هر یک از سوارهاز یک محور در نظر گرفت. توصیه می ترتوان بیشکند می

محور معبر  های زیر برایمحلها، در نظر گرفته شود. پروژه آن ای منطبق بر خطها محور جداگانهبزرگراه

 د:نشوپیشنهاد می

 بدون میانه های شهری، در خیابانخیابان خط ممتد وسط -

 های شهریتندراه جهت ازروهای هر وسط سواره -

های راهتند روی هر جهت ازعبور وسط، در سواره سمت چپ و خطعبور خط کشی جداکننده خط -

 خطهشش شهری

 هارابطخط ممتد سمت راست  -

ها با استفاده از فاصله، مهم محور معبر باید روی پالن مشخص شود و موقعیت هندسی آنکلیه نقاط 

 از: است زاویه و مختصات تعیین شود. این نقاط عبارت

 نقطه شروع مسیر -

 نقطه انتهای مسیر -
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 BC، با عالمت اختصاری ی افقیهانقطه شروع قوس -

 EC، با عالمت اختصاری ی افقیهانقطه خاتمه قوس -

 PCCبا یکدیگر، با عالمت اختصاری  ی افقیهانقطه تماس قوس -

 PI، با عالمت اختصاری های افقینقطه رأس قوس -

و روی هر د برنقطه تالقی  اژنقطه تالقی محورهای مسیرهای مختلف، با ذکر نام دو مسیر و کیلومتر -

 محور

 شود:می ارائهدر پالن هندسی، اطالعات زیر به صورت جدول 

 ذکر شده در باالختصات هندسی نقاط م -

 های افقیمختصات مرکز دایره قوس -

 Δزاویه تغییر جهت امتدادها بر حسب درجه یا گراد، با عالمت اختصاری  -

 T، با عالمت اختصاری های افقیطول مماس بر قوس -

 R، با عالمت اختصاری افقی ساده و مرکبهای شعاع قوس -

 cL، با عالمت اختصاری و مرکبافقی ساده های طول قوس -

 Sاتصال، با عالمت اختصاری افقی های طول قوس -

 Eاز نقطه رأس آن، با عالمت اختصاری  افقیفاصله نقطه وسط قوس  -

 

 سادهافقی قوس  -1-3

. مشخصات هندسی این باشددایره است که بر دو امتداد مماس یک ساده قسمتی از افقی قوس یک 

 تدریجیهای مرکب یا استفاده از قوس ضرورتی به بیان شده است. در کلیه موارد که 1-1شکل ها در قوس

 ، باید از قوس ساده استفاده شود.ندارد وجود



 های طولیدوم: پالن و نیمرخبخش 
 

 

 

4 
 

 
 قی سادهافمشخصات هندسی قوس  -1-1شکل 

 

 مرکبافقی قوس  -1-4

یکدیگر است.  رب مماسهای مختلف مرکب، قوسی متشکل از دو یا چند قسمت از دایرهافقی قوس 

های مختلف معبر با باالیی دارند. از این رو، برای انطباق قسمتپذیری تطابققابلیت  های مرکبقوس

با این حال، به طور کلی استفاده  .شودمیها استفاده ساخت( از این قوس های موجود )طبیعی یا انسانناهمواری

رعایت موارد ، دو مرکزی های مرکبدر استفاده از قوسشود. از قوس افقی مرکب در معابر شهری توصیه نمی

 :زیر ضروری است

 باشد. 5/1تر به شعاع کوچکتر نباید بیشتر از ، نسبت شعاع بزرگهاتندراهدر  -

 است. 2 با برابر هاتر به شعاع کوچکتر برای رابطشعاع بزرگحداکثر نسبت  -

 باشد. 2نباید بیشتر از  تر به شعاع کوچکتر، نسبت شعاع بزرگهای شهریدر خیابان -

 نشان داده شده است. 2-1شکل مرکب دو مرکزی و مشخصات هندسی آن، در  ای از یک قوسنمونه
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 مرکب دو مرکزی افقی مشخصات هندسی قوس -2-1شکل 

 

 اتصالافقی قوس  -1-5

تا تغییر  درگیمیمعبر قرار قوس اتصال، قسمتی از منحنی کلوتوئید است که بین دایره و امتداد مستقیم 

ت و به اسبسیار زیاد  ،. شعاع قوس اتصال در نقطه تماس با امتداد مستقیمبه صورت تدریجی انجام شودشعاع 

 (.3-1شکل ) شودره برابر ای، با شعاع دایدایره قسمتیابد تا در نقطه تماس با تدریج کاهش می

با در نظر گرفتن قوس اتصال، در فاصله بین دایره و امتداد مستقیم، تغییر انحنا به طور تدریجی صورت 

 ها، قوس اتصال به مسیر طبیعیآید. عالوه بر این، در تغییر جهتگرفته و امتداد معبر شکسته به نظر نمی

کند. حرکت وسایل نقلیه نزدیکتر است و وجود آن در معابر کم عرض به سهولت حرکت وسایل نقلیه کمک می

اگر شیب عرضی معمول، در طول قوس اتصال، به تدریج به بربلندی مورد نیاز در قوس تبدیل شود، باعث 

 زیبایی معبر نیز خواهد شد.

متر( از قوس اتصال استفاده  500از  ترهای طویل )بیشها و رابطدر طراحی قوس تندراه شود کهتوصیه می

متر( ضروری  500های کوتاه )کمتر از های شهری و همچنین برای رابطاستفاده از قوس اتصال در خیابان شود.

 نیست.
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 مشخصات هندسی قوس افقی اتصال -3-1شکل 

 

 نقشه نیمرخ طولی -1-6

ها، نیمرخ طولی، مقطع طولی معبر در امتداد حرکت وسایل نقلیه است. معموالً، به منظور سادگی نقشه

دارای  هایضروری نیست. در خیابانشود. اما این انطباق محل آن منطبق بر محور معبر در نظر گرفته می

 . در اینشودمشکل  ی خیاباناها و اجرق نیمرخ طولی بر محور معبر، تهیه نقشهانطببا امیانه، ممکن است 

خط  باید تصویربه هر حال توان از انطباق تصویر افقی خط پروژه با محور معبر صرف نظر کرد. ولی ، میصورت

 شود. مشخص« خط پروژه»با عنوان پالن هندسی  نقشهپروژه در 

ید ها باند. مقیاس طولها نشان داده شوده برابر طول با مقیاس هاطولی، باید ارتفاع نیمرخهای نقشهدر 

اید به صورت ها بها و تغییر شیبپالن هندسی باشد. فاصله و ارتفاع نقاط و همچنین شیبنقشه مقیاس  با برابر

باید بر حسب متر و با دو رقم اعشار در زیر نیمرخ طولی نوشته شوند.  هاها و ارتفاع. فاصلهعددی مشخص شوند

 د.نشو مشخصها، اعشار در باالی خط پروژه و در محل شیب های طولی باید با دو رقمدرصد شیب
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 زیر باید به کمک فاصله و ارتفاع مشخص شوند: موارددر نقشه نیمرخ طولی، 

 شروع خط پروژه -

 خاتمه خط پروژه -

 ی طولیهانقاط شکستگی شیب -

 BVCشروع قوس قائم، با عالمت اختصاری  -

 EVCخاتمه قوس قائم، با عالمت اختصاری  -

 VPIرأس قوس قائم، با عالمت اختصاری  -

 هاینییبرای سرپا« -»با عالمت ها و برای سرباالیی «+»های طولی، با عالمت شیب -

 Lقائم، با عالمت اختصاری  هایطول قوس -

 Kقائم، با عالمت اختصاری  هایضریب نرمی قوس -

 Aقائم، بر حسب درصد و با دو رقم اعشار، با عالمت اختصاری  هایمقدار تغییر شیب قوس -

 

 قائم قوس -1-7

د به های طولی بایبه منظور ایجاد ایمنی، راحتی سرنشینان وسایل نقلیه و زیبایی بصری معبر، شیب

شود. استفاده می« قوس قائم»هایی با عنوان صورت تدریجی و مالیم تغییر کنند. به همین دلیل، از منحنی

ت از سبقمسئله وجود )به علت عدم طول قوس قائم بر حسب میزان تغییر شیب طولی و فاصله دید توقف 

شکل شوند )های قائم به دو دسته ساده و مرکب تقسیم میقوس شود.تعیین میمسیر مقابل در معابر شهری( 

در  .شده استقوس قائم مرکب )نامتقارن( از ترکیب دو سهمی متفاوت و مماس تشکیل  (.5-1شکل و  1-4

ی ح، نباید از قوس قائم مرکب استفاده شود. ولی استفاده از این نوع قوس در طرانیمرخ طولی خطوط اصلی

درصد و کمتر باشد،  5/0در صورتی که میزان تغییر شیب طولی  خطوط کمکی و شانه بالمانع و کاراست.

طراحی منحنی قوس قائم در محل تغییر شیب ضروری نیست. در این شرایط، نقطه تغییر شیب به صورت یک 

 شود.شکستگی در نیمرخ طولی مشخص می
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 قائم ساده قوسمشخصات هندسی  -4-1شکل 

 

 

 
 مشخصات هندسی قوس قائم مرکب -5-1شکل 
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 دید فاصله -2

 هاتعریف -2-1

 ای که در هر نقطه از معبر برای وسیله نقلیه قابل رؤیت است.فاصله فاصله دید:

برای توقف ایمن وسیله نقلیه در هنگام مواجه شدن با خطرات و  حداقل فاصله الزم فاصله دید توقف:

 موانع احتمالی در معبر.

در شرایط ایمن و با سرعت  العملبرای انتخاب نوع عکسحداقل فاصله دید الزم  فاصله دید انتخاب:

 مناسب.

العمل، طی بینی نشده تا لحظه شروع عکسمسافتی که از لحظه مشاهده شرایط پیشالعمل: فاصله عکس

 شود.می

 شود.مسافتی که از لحظه شروع ترمزگیری تا توقف کامل، طی می فاصله ترمزگیری:

 یمنا یطاشردر و مناسب  سرعت با دهد تامیامکان  ننندگارابه  کهاى فاصله کمترینفاصله دید سبقت: 

 بگیرند. سبقت

 

 کلیات -2-2

قادر به انتخاب و  ، بایدبینی نشدهپیش شرایطرو شدن با ههنگام روبوسایل نقلیه مختلف،  رانندگان

توقف وسیله نقلیه را م ،ند پیش از برخوردنباید بتوا شرایط خطر دربه طور مثال، د. نبه موقع باشالعمل عکس

اصله زمانی ف درباید  مورد نیاز د. اطالعاتن، جهت و سرعت وسیله نقلیه را تغییر دهند و یا برای تعیین مسیرکن

نوع  انتخاب ،هاآن درکبرای فرصت کافی تا  داده شودبه راننده  ،کافی و قبل از رسیدن به محل انتخاب

فاصله دید مناسب از دو جنبه مورد بررسی قرار  داشته باشد.انتخاب شده، العمل عکسانجام و العمل عکس

 گیرد:می

 هوسایل نقلیبرای توقف  مورد نیازفاصله حداقل ـ 1

 های پیچیدهتدر موقعی انتخاببرای  مورد نیازحداقل فاصله ـ 2
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 فاصله دید توقف -2-3

 و وسیله نقلیه در هنگام مواجه شدن با خطرات ایمنتوقف حداقل فاصله الزم برای فاصله دید توقف، 

 شود:می حاصلدو فاصله زیر مجموع فاصله از این  است. معبراحتمالی در  موانع

نشده تا لحظه شروع  بینیپیش شرایط مشاهده: مسافتی که از لحظه العملفاصله عکس ـ1

 شود.، طی میالعملعکس

 شود.: مسافتی که از لحظه شروع ترمزگیری تا توقف کامل، طی میفاصله ترمزگیریـ 2

گیری تصمیمزمان عادی و هنگام روبرو شدن با خطرهایی که راننده انتظار آنها را دارد، مدت  شرایطدر 

محیطی )وجود نور شرایط  بودن و نامساعد هرانندخستگی  به دلیل زمان این مدت .استثانیه  7/0تا  4/0بین 

 5/1گیری آنها در شرایط عادی حدود رانندگانی که زمان تصمیمدر مقابل، . شودمیو صدای مزاحم( بیشتر 

 یابد.ثانیه کاهش می 3/0ه حدود بگیری آنها ، زمان تصمیمشدنثانیه است، در صورت متمرکز 

ا بالعمل فاصله عکس شده و در نظر گرفته مناسب ،العملبرای عکس، ثانیه 5/2 فاصله زمانیدر طراحی، 

 .شودمحاسبه می استفاده از رابطه زیر

dD 1-2رابطه  = 7/0  V t 

Dd =  متر( العملعکسفاصله( 

V ساعت( بر= سرعت طرح )کیلومتر 

t ثانیه برای توقف( 5/2العمل )به صورت پیش فرض برابر با = زمان عکس 

 

 2-2ابطه ربا استفاده از  ، بر اساس سرعت طرح، شتاب وسیله نقلیه و شیب طولی معبر،فاصله ترمزگیری

 د.شوتعیین می

آید. این فاصله، بر اساس سرعت دست میه العمل و ترمزگیری بفاصله دید توقف، از مجموع فاصله عکس

 ارائه شده است. 1-2جدول درصد، در  2طرح، با فرض شیب طولی کمتر از 

ها، ها، به دلیل وجود اختالف ارتفاع منفی، دید قائم نسبت به موانع، بهتر است. در سرباالییدر سرپایینی

ف در ، فاصله دید توقبه دلیل شتاب کاهش سرعت وسایل نقلیه، فاصله ترمزگیری کمتر است. ولی در مجموع

 سرپایینی بیشتر از سرباالیی خواهد بود.
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 2-2رابطه 
dB =

V
2

254 [(
a

9/81
) ± G]

 

Bd )فاصله ترمزگیری )متر = 

V ر ساعت(= سرعت طرح )کیلومتر ب 

a متر بر مجذور ثانیه( 4/3 برابر با فرض= شتاب کاهنده ترمزگیری )به صورت پیش 

G  (برای سرپایینیمثبت برای سرباالیی و منفی با عالمت )= شیب طولی 

 

 درصد 3شیب طولی کمتر از  دارایمعابر فاصله دید توقف در  -1-2جدول 

 سرعت طرح
 ر ساعت(ب)کیلومتر 

 العملعکسفاصله 
 )متر(

 ترمزگیری فاصله
 )متر(

 فاصله دید توقف
 )متر(

20 9/13 6/4 20 

30 9/20 3/10 35 

40 8/27 4/18 50 

50 8/34 7/28 65 

60 7/41 3/41 85 

70 7/48 2/56 105 

80 6/55 4/73 130 

90 6/62 9/92 160 

100 5/69 7/114 185 

110 5/76 8/138 220 

120 4/83 2/165 250 

 

باشد، برای تعیین فاصله دید توقف وسایل نقلیه سبک از  و بیشتر درصد 3معبر چنانچه شیب طولی 

رابطه و  1-2رابطه برای تعیین فاصله دید توقف برای سایر مقادیر شیب طولی از  شود.استفاده می 2-2جدول 

 شود. استفاده 2-2
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 درصد و بیشتر 3معابر دارای شیب طولی در )بر حسب متر( فاصله دید توقف  -2-2جدول 

 سرعت طرح

 ساعت( )کیلومتر بر

 )درصد(مقدار شیب سرپایینی  )درصد(مقدار شیب سرباالیی 

3 6 9 3 6 9 

20 19 18 18 20 20 20 

30 31 30 29 32 35 35 

40 45 44 43 50 50 53 

50 61 59 58 66 70 74 

60 80 77 75 87 92 97 

70 100 97 93 110 116 124 

80 123 118 114 136 144 154 

90 148 141 136 164 174 187 

100 174 167 160 194 207 223 

110 203 192 186 227 243 262 

120 234 223 214 263 281 304 

 

 مقادیر، ز این روا است. وسایل نقلیه سبکدر سرپایینی، فاصله ترمزگیری وسایل نقلیه سنگین بیشتر از 

کند. از لیه سنگین در سرپایینی کفایت نمیهای دید توقف وسایل نقبرای تعیین فاصله 2-2جدول  موجود در

ندگان از محل چشم ران بیشتر معبر سطحچشم رانندگان وسایل نقلیه سنگین نسبت به  ارتفاعدیگر،  طرف

ایل باشد، این فاصله برای رانندگان وس مناسباگر فاصله دید قائم برای رانندگان سواری  ،براینبناسواری است. 

 .تأثیر قابل توجهی ندارد ،افقی هایقوسفاصله دید در این موضوع  لیو .استنقلیه سنگین نیز کافی 

، در انتهای یک سرپایینی تند و طوالنی )شیب یک قوس افقیداخلی  حاشیهاگر در شود که توصیه می

 ،دید توقف ( وجود دارد، فاصلهمانع دید )ساختمان یا شیروانیکیلومتر(،  1درصد و طول بیشتر از  3بیشتر از 

 .در نظر گرفته شود 2-2جدول مقادیر درصد بیشتر از  20ه میزان ب
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 انتخابفاصله دید  -2-4

دهد تا در برخورد با خطر مورد انتظار ولی فرصت میعادی متمرکز در شرایط فاصله دید توقف به راننده 

برای انتخاب راننده باید ای که پیچیده شرایط اما، این فاصله برای .خود را متوقف کندنقلیه ناگهانی، وسیله 

 که اطالعات شرایطیکافی نیست. بنابراین، در  کند، معموالًعمل، اطالعات دریافتی را تحلیل النوع عکس

اید ب ، فاصله دید توقف کافی نیست واستالزم های غیر منتظره العمله و یا عکسنبودافتی قاطع و آشکار دری

 .شوداستفاده  انتخاباز فاصله دید 

ست ده العمل و فاصله ترمزگیری بهمانند فاصله دید توقف از مجموع فاصله عکسفاصله دید انتخاب 

، با این تفاوت که خواهد بود 1-2رابطه العمل در محاسبه فاصله دید انتخاب نیز مطابق با آید. فاصله عکسمی

و برای تغییر سرعت و تغییر خط ثانیه  9( در این حالت برای توقف وسایل نقلیه برابر با tالعمل )زمان عکس

شود. فاصله دید انتخاب برای محاسبه می 2-2رابطه ثانیه است. فاصله ترمزگیری نیز با استفاده از  14برابر با 

 ارائه شده است. 3-2جدول های طرح مختلف در شرایط ذکر شده، بر اساس سرعت

له و همچنین در تعیین فاص کنترل ترافیک و تابلوهای مئدر تعیین محل نصب عال انتخابدید فاصله  از

بر اساس سرعت طرح ها و مواردی که راننده ناچار به تغییر خط است، خروجی دماغه تشخیصدید الزم برای 

 ابانتخهای فیزیکی، تأمین فاصله دید در صورتی که به دلیل محدودیت. (3-2جدول ) استفاده شودمورد نظر، 

 کننده یا پیش آگهی استفاده شود.پذیر نباشد، باید از تابلوهای هدایتامکان

 سرعت طرح بر اساس انتخابفاصله دید  -3-2جدول 

 سرعت طرح
 )کیلومتر بر ساعت(

 انتخابفاصله دید 
 )متر( به منظور توقف

 به منظور انتخابفاصله دید 
 )متر( تغییر خط وتغییر سرعت 

50 155 195 

60 195 235 

70 235 275 

80 280 315 

90 325 360 

100 370 400 

110 420 430 

120 470 470 
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 فاصله دید سبقت -2-5

 یطاشردر و مناسب  سرعت با دهد تامیامکان  ننندگارابه  که است اىفاصله کمترین فاصله دید سبقت

کیلومتر  40با سرعت مجاز بیشتر از  ریشه معابرکلیه  طراحی درشود که میتوصیه  اًاکید بگیرند. سبقت یمنا

مقاطع دوخطه دوطرفه که سبقت در آنها مجاز است، پرهیز شود. در صورت ضرورت از در نظر گرفتن  بر ساعت

جهت تعیین فاصله دید سبقت  4-2جدول توان از ، میبا استفاده از خطوط عبور جهت مقابل و نیاز به سبقت

 .های مختلف استفاده کردبرای سرعت طرح

 

 بر اساس سرعت طرحفاصله دید سبقت  -4-2جدول 

 سرعت طرح
 ر ساعت(بلومتر یک)

 سبقتد یفاصله د
 )متر(

30 120 

40 140 

50 160 

60 180 

70 210 

80 245 

90 280 

100 320 

110 355 
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 پالن -3

 هاتعریف -3-1

 شیب سطح معبر در جهت عمود بر امتداد محور آن. شیب عرضی:

 درصد(. ±2های سطحی )برابر با شیب عرضی به منظور تخلیه آب شیب عرضی معمول:

 شیب عرضی در جهت مخالف بربلندی در قوس. شیب عرضی مخالف:

 کمترین شعاع مجاز و ایمن برای یک قوس افقی. شعاع حداقل قوس:

ها به وسیله نقلیه وارد حداکثر نیروی ناشی از گریز از مرکز که در قوس حداکثر نیروی عرضی مجاز:

 شود، بدون آن که ایمنی معبر کاهش پیدا کند.می

 

 ی افقیاهسوتعادل وسیله نقلیه در ق -3-2

د. پرتاب کن از قوسنیروی گریز از مرکز سعی دارد که وسیله نقلیه را به طرف خارج های افقی، قوس در

کند. یبا لنگر ناشی از آن مقابله منقلیه، و وزن وسیله  با نیروی گریز از مرکز ،اصطکاک بین الستیک و روسازی

شود. در حالت نیروهای گریز از مرکز باشد، تعادل وسیله نقلیه حفظ می معادل با ،اگر مقدار نیروهای مقاوم

 اساسر و ب گرفتهراننده وسیله نقلیه تحت تأثیر دو نیروی مخالف قرار  ،در قوس بربلندی وجودبدون  تعادل

 کند.احساس ناراحتی می)سرعت حرکت و شعاع قوس( مقدار این نیروها 

ه ب رمعبنیروی مقاوم اصطکاک در سطح  و شودوسیله نقلیه وارد مینیروی گریز از مرکز به مرکز ثقل 

شود که سعی دارد وسیله نقلیه را به طرف خارج قوس واژگون کند. آید. در نتیجه، لنگری ایجاد میوجود می

ار دکند. هر چه مرکز ثقل وسیله نقلیه بلندتر باشد، مقمقابله میبا این لنگر، لنگر ناشی از وزن وسیله نقلیه 

 .(1-3کل شباشد، مقدار لنگر مقاوم بیشتر است ) بیشترکننده بیشتر و هر چه عرض وسیله نقلیه لنگر واژگون
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 ی افقیاهوسیله نقلیه در قوس نیروهای وارد بر -1-3شکل 

 

 برقرار باید دو شرط زیر ،بربلندیبدون در نظر گرفتن  ،های افقیای حفظ تعادل وسیله نقلیه در قوسبر

 باشد:

 1-3رابطه 
V

2

127 f
 ≤ R 

 2-3رابطه 
2 H V

2

127 B
 ≤ R 

R )شعاع قوس )متر = 

B (متر() معبرهای دو طرف در تماس با سطح نقلیه )فاصله بین لبه خارجی چرخ = عرض وسیله 

H  (متر) معبر= ارتفاع مرکز ثقل وسیله نقلیه تا سطح 

V (ر ساعتبکیلومتر ) = سرعت وسیله نقلیه 

f و الستیک روسازییب اصطکاک بین سطح = ضر 

 

در محاسبات مربوط به تعادل وسیله نقلیه در قوس افقی و تعیین شعاع و حداکثر ضریب اصطکاک 

 :(1-3جدول ) شودن میتعیی عامل زیر سه با توجه به بربلندی

 ـ سرعت طرح مطلوب1

 بدون بر هم خوردن تعادل و آرامش ،راننده قابل تحمل برایحداکثر نیروی عرضی ـ 2

 واژگونی وسایل نقلیه سنگین و بلند عدمـ 3
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 شهری معابرشبکه حداکثر ضریب اصطکاک مجاز در  -1-3جدول 

 سرعت طرح
 )کیلومتر بر ساعت(

 حداکثر ضریب اصطکاک

20 35/0 

30 28/0 

40 23/0 

50 19/0 

60 17/0 

70 15/0 

80 14/0 

90 13/0 

100 12/0 

110 11/0 

120 09/0 

 

عیینت مقدارتحت هیچ شرایطی نباید از ون شدن وسایل نقلیه، ضریب اصطکاک، برای جلوگیری از واژگ

تا  24/0باری و سنگین نظیر تانکرها )از . این نسبت برای وسایل نقلیه در نظر گرفته شودبیشتر  B/2Hکننده 

 کننده است.تعیین( 30/0

روش  5های افقی از طریق ترکیب بربلندی و اصطکاک جانبی برای حفظ تعادل وسایل نقلیه در قوس

 دارد:زیر وجود 

در این روش، بربلندی و اصطکاک جانبی به صورت خطی با معکوس شعاع قوس متناسب  روش اول: -

های افقی، همواره یا تنها با استفاده هستند. به این ترتیب در این روش، تعادل وسایل نقلیه در قوس

 حفظ خواهد شد. و یا تنها بر اساس نیروی اصطکاک جانبی از بربلندی

های افقی، ابتدا از طریق نیروی اصطکاک جانبی در این روش، تعادل وسایل نقلیه در قوسروش دوم:  -

های دارای شعاع بزرگ بدون در نظر گرفتن شود. به این ترتیب که قوسو سپس بربلندی حفظ می

شوند. با کوچک شدن شعاع قوس و رسیدن نیروی طراحی می ،بربلندی و تنها از طریق اصطکاک

های تند با فرض وجود اصطکاک جانبی ی به مقدار حدی و بیشینه خود، برای قوساصطکاک جانب

در مقدار بیشینه از بربلندی نیز کمک گرفته خواهد شد تا این که در نهایت، میزان بربلندی نیز به 

 و بیشینه خود برسد. یحدمقدار 
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ش، تعادل وسایل نقلیه در این روش مشابه با روش دوم است با این تفاوت که در این روروش سوم:  -

تیب شود. به این ترهای افقی، ابتدا از طریق بربلندی و سپس نیروی اصطکاک جانبی حفظ میقوس

های دارای شعاع بزرگ بدون در نظر گرفتن اصطکاک و تنها از طریق بربلندی طراحی که قوس

و بیشینه خود، برای شوند. با کوچک شدن شعاع قوس و رسیدن میزان بربلندی به مقدار حدی می

های تند با فرض وجود بربلندی در مقدار بیشینه از نیروی اصطکاک جانبی نیز کمک گرفته قوس

 و بیشینه خود برسد. یحدمقدار خواهد شد تا این که در نهایت، این نیرو نیز به 

ساس این روش نیز مشابه روش سوم است با این تفاوت که به جای سرعت طرح بر اروش چهارم:  -

ای هشود. در این روش، برای غلبه بر نواقص روش سوم، از بربلندی در سرعتسرعت مجاز تنظیم می

به  ، قبل از رسیدنمجازشود. به این ترتیب، با استفاده از سرعت تر از سرعت طرح استفاده میپایین

میزان  و هبرقرار شد تعادل وسایل نقلیه ،های مالیم )با شعاع بزرگ(و در قوس بیشینهبربلندی میزان 

 بربلندی با سرعت کمتری به مقدار بیشینه خود خواهد رسید.

 یلیشعاع خ یدارا یهاقوس یبرا این روش در واقع، ترکیبی از روش اول و چهارم است.روش پنجم:  -

 نیمناسب است. چرا که در چن چهارمدست آمده از روش ه ب یبربلند زانیتا متوسط، م ادیز

واسطه استفاده از بربلندی برای غلبه بر شتاب و نیروی جانبی در محدوده سرعت یی به اهسقو

سرعت حالی که در اندک است. در اریبسدر قوس، خطر از دست رفتن کنترل رانندگان  متوسط،

ز ا کمک خواهد کرد. یاصطکاک جانب یروین ، برای حفظ تعادل وسیله نقلیه در قوس،باالتر یها

ها از میزان بربلندی بیشینه استفاده یز که در بازه قابل توجهی از شعاع قوسسوی دیگر، روش اول ن

کند، دارای مطلوبیت است. به این ترتیب در روش پنجم، ارتباط بین شعاع قوس، میزان بربلندی نمی

و نیروی اصطکاک جانبی به صورت یک منحنی سهمی شکل است که مزایای هر دو روش اول و 

 ت.چهارم را خواهد داش

 

 های افقیدر قوس و شعاع بربلندی -3-3

شود. مقدار این شیب در در نظر گرفته می های سطحی در معابرتخلیه آب به منظورمعموالً شیب عرضی 

های شیب عرضی در طراحی قوس .شودنامیده می« شیب عرضی معمول»بوده و درصد  ±2معبر برابر با  عرض

کز ، از مقدار نیروی گریز از مر)بربلندی( عرضی به سمت مرکز قوسافقی نیز کاربرد دارد. به کمک ایجاد شیب 

در صورتی که شیب عرضی معبر در محل قوس، به سمت مرکز قوس شود. وارد شده به وسایل نقلیه کم می

 شود.نامیده می« شیب عرضی مخالف»نباشد، اصطالحاً 
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باشد، از نیروی  w با سیله نقلیه برابرو وزن و (مرکز قوس سمتبه ) e با معبر برابربربلندی میزان اگر 

های افقی قوسشود. رابطه تعادل وسایل نقلیه در کاسته می weوارد بر وسیله نقلیه به مقدار  گریز از مرکز

 است. 3-3رابطه به صورت بربلندی دارای 

بندی عملکردی معبر و سهم وسایل نقلیه های افقی، بر اساس شرایط اقلیمی، طبقهبربلندی قوس

های افقی در شبکه معابر شهری نیز بر (. حداقل شعاع قوس2-3جدول شود )سرعت و سنگین تعیین میکم

 ارائه شده است. 3-3جدول اساس سرعت طرح و میزان بربلندی، در 

 3-3رابطه 
V

2

127 (e + f)
 ≤ R 

e  = قوسمقدار بربلندی 

R )شعاع قوس )متر = 

V )سرعت وسیله نقلیه )کیلومتر بر ساعت = 

f ضریب اصطکاک بین سطح روسازی و الستیک = 

 

 درصد(بر حسب ) های افقیدر قوسمجاز بربلندی حداکثر  -2-3جدول 

 و رابط تندراه شرایط اقلیمی
 خیابان
 شریانی

وپخش جمع یابانخ
 کننده و محلی

 عرضی معمولشیب  6 6 برف های پرسردسیر با زمستان

 شیب عرضی معمول 6 8 معتدل 

 شیب عرضی معمول 6 10 گرمسیر 

 

ها با ها بیشتر در نظر گرفت. چرا که تندراهها و رابطتوان در تندراهرا میبربلندی مطابق با جدول فوق، 

اف ایجاد های اطرکاربریهای اطراف خود فاصله داشته و تغییر ارتفاع لبه آنها مشکلی برای دسترسی به کاربری

های شهری ممکن است برای دسترسی به کند. ولی در نظر گرفتن مقادیر بربلندی زیاد برای خیاباننمی

 های اطراف خیابان مشکل ایجاد کرده و زیبایی بصری آن را تحت تأثیر قرار دهد.ها و محوطهساختمان

ها وجود دارد، حداکثر عت کم در معابر و رابطدر مواردی که احتمال تراکم و حرکت وسایل نقلیه با سر

 شود.درصد در نظر گرفته می 6 برابر با بربلندیمیزان 
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 متر(بر حسب )معابر شهری های افقی در شبکه قوسشعاع حداقل  -3-3جدول 

 سرعت طرح
(km/h) 

 بربلندی
(%) 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

 1619 1058 787 580 420 297 189 116 60 28 10 0 تا -2

 1030 733 562 425 315 227 150 94 51 24 9 2تا  0

2/2 9 24 50 93 148 225 311 420 554 722 1012 

2/4 9 24 50 92 146 222 307 414 547 711 994 

2/6 9 24 50 92 145 219 304 409 539 700 977 

2/8 9 23 49 91 144 217 300 404 532 690 960 

3/0 9 23 49 90 142 215 297 399 525 680 944 

3/2 9 23 49 89 141 212 293 394 518 671 929 

3/4 9 23 48 88 139 210 290 389 511 661 914 

3/6 9 23 48 88 138 208 287 384 505 652 899 

3/8 9 23 47 87 137 206 283 380 498 644 885 

4/0 9 23 47 86 135 203 280 375 492 635 872 

4/2 - 22 47 85 134 201 277 371 486 627 859 

4/4 - 22 46 85 133 199 274 367 480 619 846 

4/6 - 22 46 84 132 197 271 362 474 611 833 

4/8 - 22 46 83 130 195 268 358 469 603 821 

5/0 - 22 45 82 129 193 265 354 463 595 810 

5/2 - 22 45 82 128 191 263 351 458 588 798 

5/4 - 22 45 81 127 189 260 347 453 581 787 

5/6 - 22 45 80 126 188 257 343 447 574 776 

5/8 - 21 44 80 125 186 255 339 442 567 766 

6/0 - 21 44 79 124 184 252 336 437 560 756 

6/2 - - 44 79 123 182 250 332 433 554 746 

6/4 - - 43 78 122 181 247 329 428 547 736 

6/6 - - 43 77 120 179 245 326 423 541 727 
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 سرعت طرح
(km/h) 

 بربلندی
(%) 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

6/8 - - 43 77 119 177 243 322 419 535 717 

7/0 - - 42 76 118 176 240 319 414 529 708 

7/2 - - 42 76 118 174 238 316 410 523 700 

7/4 - - 42 75 117 173 236 313 406 518 691 

7/6 - - 42 74 116 171 234 310 402 512 683 

7/8 - - 41 74 115 170 231 307 398 507 675 

8/0 - - 41 73 114 168 229 304 394 501 667 

8/2 - - - 73 113 167 227 301 390 496 659 

8/4 - - - 72 112 165 225 298 386 491 651 

8/6 - - - 72 111 164 223 295 382 486 644 

8/8 - - - 71 110 162 221 293 379 481 637 

9/0 - - - 71 109 161 219 290 375 476 630 

9/2 - - - 70 109 160 217 287 372 472 623 

9/4 - - - 70 108 158 216 285 368 467 616 

9/6 - - - 69 107 157 214 282 365 463 609 

9/8 - - - 69 106 156 212 280 361 458 603 

10/0 - - - 68 105 155 210 278 358 454 597 

 .زیاد، غیر مجاز استبربلندی قوس افقی با سرعت طرح کم و  «:-»

 

 ،در نظر گرفت مقدار حداقلاز  بیشترتوان شعاع قوس را ، میکافیوجود فضای  دلیلبه که  شرایطیدر 

در برخی موارد، برای حفظ تعادل . شودمیمورد نیاز استفاده بربلندی میزان برای تعیین حداقل  4-3جدول از 

فته موافق در نظر گرعرضی های قوسی برابر با شیب در قسمت مخالف شیب عرضی وسایل نقلیه الزم است تا

« +»با عالمت شود. این موارد دار یکدست به سمت مرکز قوس تبدیل به یک سطح شیب معبرو مقطع شده 

 اند.مشخص شده 4-3جدول در 
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 درصد(بر حسب )در قوس افقی  مورد نیاز بر اساس سرعت طرح و شعاعبربلندی حداقل  -4-3جدول 

 سرعت طرح
(km/h) 

 شعاع قوس
(m) 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

10 * - - - - - - - - - - 

15 * - - - - - - - - - - 

20 * - - - - - - - - - - 

25 * + - - - - - - - - - 

30 * * - - - - - - - - - 

35 * * - - - - - - - - - 

40 * * 8/5 - - - - - - - - 

45 * * 0/5 - - - - - - - - 

50 * * 2/2 - - - - - - - - 

55 * * + - - - - - - - - 

60 * * * - - - - - - - - 

65 * * * - - - - - - - - 

70 * * * 9/1 - - - - - - - 

75 * * * 7/3 - - - - - - - 

80 * * * 5/6 - - - - - - - 

85 * * * 4/2 - - - - - - - 

90 * * * 2/9 - - - - - - - 

95 * * * + - - - - - - - 

100 * * * + - - - - - - - 

110 * * * + 8/8 - - - - - - 

120 * * * * 6/6 - - - - - - 

130 * * * * 4/8 - - - - - - 

140 * * * * 3/3 - - - - - - 

150 * * * * + - - - - - - 

160 * * * * + 9/1 - - - - - 

170 * * * * + 7/7 - - - - - 

180 * * * * + 6/5 - - - - - 

190 * * * * * 5/3 - - - - - 
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 سرعت طرح
(km/h) 

 شعاع قوس
(m) 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

200 * * * * * 4/3 - - - - - 

220 * * * * * 2/6 8/9 - - - - 

240 * * * * * + 0/7 - - - - 

260 * * * * * + 5/4 - - - - 

280 * * * * * + 4/0 9/8 - - - 

300 * * * * * * 2/8 8/3 - - - 

350 * * * * * * + 5/3 - - - 

400 * * * * * * + 0/3 7/7 - - 

450 * * * * * * * + 5/5 - - 

500 * * * * * * * + 3/8 8/1 - 

600 * * * * * * * * + 4/9 9/9 

700 * * * * * * * * + 2/6 7/2 

800 * * * * * * * * * + 5/2 

900 * * * * * * * * * + 3/6 

1000 * * * * * * * * * + 2/4 

1200 * * * * * * * * * * + 

1400 * * * * * * * * * * + 

1600 * * * * * * * * * * + 

1800 * * * * * * * * * * * 

2000 * * * * * * * * * * * 

2500 * * * * * * * * * * * 

3000 * * * * * * * * * * * 

 .کافی استنقلیه  وسایل برای برقراری تعادل شیب عرضی معمول ،شعاع زیاد افقی با قوسدر  «:*»
 درصد برای تعادل وسایل نقلیه نیاز است. 2به شیب عرضی  در قوس افقی با شعاع نسبتاً زیاد، »+«:

 .افقی با سرعت طرح زیاد و شعاع کم، غیر مجاز استقوس  «:-»

 

 شیب»ها تغییر نکرده و های شهری، نیمرخ عرضی معابر در قوسشود که در طراحی خیابانتوصیه می

های سطحی، یخ زدن سطح عرضی، از نظر تخلیه آبظ شود. چرا که تغییر جهت در شیب حف« عرضی معمول

کند. از طرف دیگر، به منظور کنترل سرعت امونی، مشکالتی را ایجاد میهای پیرمعبر و دسترسی به کاربری

 های افقی با حداقل شعاع ممکن، طراحی شوند.های شهری، بهتر است، قوسدر خیابان
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 طول تأمین بربلندی -3-4

برای رعایت ایمنی وسایل نقلیه و زیبایی بصری، تغییرات الزم در شیب عرضی، بهتر است به صورت مالیم 

طول تأمین »های افقی، انجام شود. این طول، تحت عنوان تدریجی در طولی از معبر، قبل و بعد از قوسو 

 شود. طول تأمین بربلندی، از دو قسمت زیر تشکیل شده است:شناخته می« بربلندی

 طول مورد نیاز برای حذف شیب مخالف -

 طول مورد نیاز برای رسیدن به بربلندی مورد نظر -

 

 شیب مخالفطول حذف  -3-4-1

د نظر، حذف رطول حذف شیب مخالف، طولی از معبر است که در آن شیب عرضی مخالف با بربلندی مو

محاسبه شده و قبل از قوس افقی در قسمت مستقیم  4-3رابطه رسد. این طول مطابق با شده و به صفر می

 شود.معبر اعمال می

L0 4-3رابطه  =
e0

e
L 

0L )حداقل طول مورد نیاز برای حذف شیب مخالف )متر = 

L )حداقل طول مورد نیاز برای رسیدن به بربلندی مورد نظر )متر = 

e )میزان بربلندی )درصد = 

0e )میزان شیب عرضی موجود در معبر )درصد = 

 

در صورتی که برای تأمین بربلندی از قوس اتصال تدریجی )منحنی کلوتوئید( استفاده شود، در محاسبه 

( با طول قوس Lپارامتر طول مورد نیاز برای رسیدن به بربلندی )طول مورد نیاز برای حذف شیب مخالف، 

با توجه به حداقل طول منحنی کلوتوئید، مقادیر و ( جایگزین خواهد شد. به این ترتیب sLاتصال تدریجی )

 خواهد بود. 5-3جدول حداقل طول مورد نیاز برای حذف شیب مخالف مطابق با 
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 در صورت استفاده از قوس اتصال تدریجی )بر حسب متر(حذف شیب مخالف مورد نیاز برای حداقل طول  -5-3جدول 

 سرعت طرح
 )کیلومتر بر ساعت(

 )درصد(بلندی قوس میزان بر

2 4 6 8 10 

20 11 - - - - 

30 17 8 - - - 

40 22 11 7 - - 

50 28 14 9 - - 

60 33 17 11 8 - 

70 39 19 13 10 - 

80 44 22 15 11 - 

90 50 25 17 13 10 

100 56 28 19 14 11 

110 61 31 20 15 12 

120 67 33 22 17 13 

 

 طول رسیدن به بربلندی -3-4-2

طول رسیدن به بربلندی، طولی از معبر است که در آن شیب عرضی معبر از مقدار صفر به مقدار بربلندی 

شود. رسد. معموالً، بخشی از این طول قبل از قوس افقی و بخشی از آن در طول قوس افقی اعمال میمی

ه محور دوران معبر و لبحداقل طول مورد نیاز برای رسیدن به بربلندی، بر اساس اختالف نسبی شیب طولی 

 قابل محاسبه است. 5-3رابطه روسازی، مطابق با 

L 5-3رابطه  =
w × n × bn × e

∆
 

L )حداقل طول مورد نیاز برای رسیدن به بربلندی )متر = 

w )عرض هر خط عبور )متر = 

n تعداد خطوط دوران یافته = 

nb ضریب اصالحی تعداد خطوط دوران یافته = 

e )میزان بربلندی )درصد = 

 )درصد( لبه روسازی = حداکثر شیب طولی نسبی ∆
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( برابر nشود، تعداد خطوط دوران یافته )کزی انجام میدر معابر جدا نشده که دوران در آنها حول خط مر

است. در حالتی که دوران، حول خط مبنای دیگری انجام شود، از عرضی که به اندازه  با نصف کل خطوط عبور

 شود.استفاده می« w × n»به جای حاصلضرب  ،میزان بربلندی، دوران یافته است

 6-3جدول ر از یک خط باشد، باید از مقادیر ارائه شده در در صورتی که تعداد خطوط دوران یافته بیشت

به عنوان ضریب اصالحی برای تعدیل تعداد خطوط دوران یافته استفاده شود. مقادیر موجود در این جدول بر 

 محاسبه شده است. 6-3رابطه اساس 

 ضریب اصالحی تعداد خطوط دوران یافته -6-3جدول 

 (nb) ضریب اصالحی (nتعداد خطوط دوران یافته )

0/1 1/00 

1/5 0/83 

0/2 0/75 

2/5 0/70 

0/3 0/67 

3/5 0/64 

 

 6-3رابطه 
bn =

1 + 5/0  (n − 1)

n
 

nb ضریب اصالحی تعداد خطوط دوران یافته = 

n تعداد خطوط دوران یافته = 

 

به منظور ایجاد راحتی در رانندگی و همچنین پرهیز از تغییرات ظاهری شدید در شیب عرضی معبر، 

کیلومتر بر  80بین محور دوران و لبه روسازی برای سرعت طرح پارامتر حداکثر شیب طولی نسبی قابل قبول 

های طرح در شود. مقدار این پارامتر برای سایر سرعت( در نظر گرفته می200به  1درصد ) 5/0برابر با  ،ساعت

 ارائه شده است. 7-3جدول 
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 بر اساس سرعت طرحبرای لبه روسازی حداکثر شیب طولی نسبی قابل قبول  -7-3جدول 

 سرعت طرح
 )کیلومتر بر ساعت(

 (∆حداکثر شیب طولی نسبی )
 صد()در

20 80/0 

30 75/0 

40 70/0 

50 65/0 

60 60/0 

70 55/0 

80 50/0 

90 47/0 

100 44/0 

110 41/0 

120 38/0 

 

مقدار حداقل طول مورد نیاز  ،متر برای هر خط عبور 6/3با فرض عرض و بر اساس روابط و جداول باال 

به است. مقدار طول مورد نیاز  8-3جدول  مطابق بابرای رسیدن به بربلندی در معابر دوخطه و چهارخطه 

های متفاوت از طریق نسبت خطی مقادیر موجود در این برای خطوط عبور با عرضرسیدن به بربلندی  منظور

 قابل محاسبه خواهد بود. ،جدول

قوس افقی، از قوس اتصال تدریجی استفاده شود، تغییر در صورتی که برای اتصال بخش مستقیم مسیر به 

شود. بنابراین، حداقل شیب عرضی از شیب صفر به شیب بربلندی در طول قوس اتصال تدریجی اعمال می

 شود.طول قوس اتصال تدریجی، برابر با طول رسیدن به بربلندی در نظر گرفته می
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 حداقل طول رسیدن به بربلندی بر اساس سرعت طرح و تعداد خطوط دوران )بر حسب متر( -8-3جدول 

 بربلندی
 )درصد(

تعداد 
خطوط 
 دوران

 )کیلومتر بر ساعت( سرعت طرح

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

5/1 1 7 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 

5/1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 

0/2 1 9 10 10 11 12 13 14 15 16 18 19 

0/2 2 14 14 15 17 18 20 22 23 25 26 28 

2/2 1 10 11 11 12 13 14 16 17 18 19 21 

2/2 2 15 16 17 18 20 22 24 25 27 29 31 

4/2 1 11 12 12 13 14 16 17 18 20 21 23 

4/2 2 16 17 19 20 22 24 26 28 29 32 34 

6/2 1 12 12 13 14 16 17 19 20 21 23 25 

6/2 2 18 19 20 22 23 26 28 30 32 34 37 

8/2 1 13 13 14 16 17 18 20 21 23 25 27 

8/2 2 19 20 22 23 25 27 30 32 34 37 40 

0/3 1 14 14 15 17 18 20 22 23 25 26 28 

0/3 2 20 22 23 25 27 29 32 34 37 40 43 

2/3 1 14 15 16 18 19 21 23 25 26 28 30 

2/3 2 22 23 25 27 29 31 35 37 39 42 45 

4/3 1 15 16 17 19 20 22 24 26 28 30 32 

4/3 2 23 24 26 28 31 33 37 39 42 45 48 

6/3 1 16 17 19 20 22 24 26 28 29 32 34 

6/3 2 24 26 28 30 32 35 39 41 44 47 51 

8/3 1 17 18 20 21 23 25 27 29 31 33 36 

8/3 2 26 27 29 32 34 37 41 44 47 50 54 

0/4 1 18 19 21 22 24 26 29 31 33 35 38 

0/4 2 27 29 31 33 36 39 43 46 49 53 57 

2/4 1 19 20 22 23 25 27 30 32 34 37 40 

2/4 2 28 30 32 35 38 41 45 48 52 55 60 

4/4 1 20 21 23 24 26 29 32 34 36 39 42 

4/4 2 30 32 34 37 40 43 48 51 54 58 63 
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 بربلندی
 )درصد(

تعداد 
خطوط 
 دوران

 )کیلومتر بر ساعت( سرعت طرح

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

6/4 1 21 22 24 25 28 30 33 35 38 40 44 

6/4 2 31 33 35 38 41 45 50 53 56 61 65 

8/4 1 22 23 25 27 29 31 35 37 39 42 45 

8/4 2 32 35 37 40 43 47 52 55 59 63 68 

0/5 1 23 24 26 28 30 33 36 38 41 44 47 

0/5 2 34 36 39 42 45 49 54 57 61 66 71 

2/5 1 23 25 27 29 31 34 37 40 43 46 49 

2/5 2 35 37 40 43 47 51 56 60 64 68 74 

4/5 1 24 26 28 30 32 35 39 41 44 47 51 

4/5 2 36 39 42 45 49 53 58 62 66 71 77 

6/5 1 25 27 29 31 34 37 40 43 46 49 53 

6/5 2 38 40 43 47 50 55 60 64 69 74 80 

8/5 1 26 28 30 32 35 38 42 44 47 51 55 

8/5 2 39 42 45 48 52 57 63 67 71 76 82 

0/6 1 27 29 31 33 36 39 43 46 49 53 57 

0/6 2 41 43 46 50 54 59 65 69 74 79 85 

2/6 1 28 30 32 34 37 41 45 47 51 54 59 

2/6 2 42 45 48 52 56 61 67 71 76 82 88 

4/6 1 29 31 33 35 38 42 46 49 52 56 61 

4/6 2 43 46 49 53 58 63 69 74 79 84 91 

6/6 1 30 32 34 37 40 43 48 51 54 58 63 

6/6 2 45 48 51 55 59 65 71 76 81 87 94 

8/6 1 31 33 35 38 41 45 49 52 56 60 64 

8/6 2 46 49 52 56 61 67 73 78 83 90 97 

0/7 1 31 34 36 39 42 46 50 54 57 61 66 

0/7 2 47 50 54 58 63 69 76 80 86 92 99 

2/7 1 32 35 37 40 43 47 52 55 59 63 68 

2/7 2 49 52 56 60 65 71 78 83 88 95 102 

4/7 1 33 36 38 41 44 48 53 57 61 65 70 
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 بربلندی
 )درصد(

تعداد 
خطوط 
 دوران

 )کیلومتر بر ساعت( سرعت طرح

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

4/7 2 50 53 57 61 67 73 80 85 91 97 105 

6/7 1 34 36 39 42 46 50 55 58 62 67 72 

6/7 2 51 55 59 63 68 75 82 87 93 100 108 

8/7 1 35 37 40 43 47 51 56 60 64 68 74 

8/7 2 53 56 60 65 70 77 84 90 96 103 111 

0/8 1 36 38 41 44 48 52 58 61 65 70 76 

0/8 2 54 58 62 66 72 79 86 92 98 105 114 

2/8 1 37 39 42 45 49 54 59 63 67 72 78 

2/8 2 55 59 63 68 74 81 89 94 101 108 117 

4/8 1 38 40 43 47 50 55 60 64 69 74 80 

4/8 2 57 60 65 70 76 82 91 97 103 111 119 

6/8 1 39 41 44 48 52 56 62 66 70 76 81 

6/8 2 58 62 66 71 77 84 93 99 106 113 122 

8/8 1 40 42 45 49 53 58 63 67 72 77 83 

8/8 2 59 63 68 73 79 86 95 101 108 116 125 

0/9 1 40 43 46 50 54 59 65 69 74 79 85 

0/9 2 61 65 69 75 81 88 97 103 110 119 128 

2/9 1 41 44 47 51 55 60 66 70 75 81 87 

2/9 2 62 66 71 76 83 90 99 106 113 121 131 

4/9 1 42 45 48 52 56 62 68 72 77 83 89 

4/9 2 63 68 73 78 85 92 102 108 115 124 134 

6/9 1 43 46 49 53 58 63 69 74 118 126 136 

6/9 2 65 69 74 80 86 94 104 110 84 91 99 

8/9 1 44 47 50 54 59 64 71 75 80 86 93 

8/9 2 66 71 76 81 88 96 106 113 120 129 139 

0/10 1 45 48 51 55 60 65 72 77 82 88 95 

0/10 2 68 72 77 83 90 98 108 115 123 132 142 

 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

31 
 

 نحوه اعمال بربلندی -3-5

های افقی وجود دارد. در شیوه اول ارتفاع سه شیوه مختلف برای تغییر شیب عرضی قبل و بعد از قوس

تر خط پروژه )محور معبر( ثابت بوده و برای تأمین بربلندی قوس، لبه خارجی روسازی، باالتر و لبه داخلی، پایین

ترین شیوه ترین و معمولاجرا ساده(. این شیوه از نظر محاسبه و 2-3شکل در « الف»شود )حالت اجرا می

ست. در صورتی که افزایش ارتفاع لبه خارجی روسازی و کاهش ارتفاع لبه داخلی، از نظر زیبایی بصری و ا

م های عرضی باید به این شیوه انجاهای شهری(، تغییر شیب)تندراه مشکل ایجاد نکندها، دسترسی به کاربری

 شود.

در شیوه دوم، ضمن ثابت بودن ارتفاع لبه داخلی، ارتفاع خط پروژه افزایش داده شده و نیمرخ عرضی 

(. شیوه سوم، مشابه شیوه دوم است با این 2-3شکل در « ب»کند )حالت معبر حول لبه داخلی آن دوران می

تفاوت که در این شیوه ارتفاع لبه خارجی ثابت بوده، ارتفاع خط پروژه کاهش یافته و نیمرخ عرضی معبر حول 

 (.2-3شکل در « ج»کند )حالت لبه خارجی آن دوران می

های معبر عملی نباشد. در این صورت، ارتفاع های شهری، ممکن است تغییر ارتفاع یکی از لبهدر خیابان

کند تا پس از اعمال بربلندی قوس، الزم، تغییر میخط پروژه )محور معبر(، در محدوده قوس افقی، به اندازه 

 های اطراف( بیشتر نشود.های روسازی از حدود قابل قبول )با توجه به کاربریاختالف ارتفاع لبه

اجتناب از  بصری معبر، ىیبایز ،هاى سطحىآب هیبه نحوه تخل اعمال بربلندی، بایددر انتخاب روش 

 که محل لبه اردیدر مومعموالً اطراف توجه شود.  هایتوسعه با روسازىلبه اى بحرانى و متناسب بودن هبیش

بر  دیدوم و در مواردى که تأک شیوهگرفته شده،  نظر هاى سطحى درآب هیداخلى روسازى براى کانال تخل

 شود.سوم استفاده مى شیوهاست، از  معبر و زیبایی ظاهر

 هاها و خیابانای تاریخی چنانچه باعث آسیب به این بافتههای واقع در بافتاعمال بربلندی در خیابان

 ود، مجاز نیست.ش
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 های مختلف اعمال بربلندیشیوه -2-3شکل 
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ل های افقی قابدر معابر دارای میانه، با توجه به مقطع عرضی، سه حالت به منظور اعمال بربلندی در قوس

(. در حالت اول، بربلندی مورد نیاز قوس در تمام عرض معبر )شامل میانه( اعمال 3-3شکل استفاده است )

متر( مناسب  4(. این حالت برای معابر دارای میانه کم عرض )کمتر از 3-3شکل در « الف»شود )حالت می

 است.

 های عرضیدر حالت دوم، میانه بدون شیب عرضی بوده و بربلندی مورد نیاز قوس برای هر یک از نیمرخ

متر  10تا  4های با عرض (. این حالت، برای میانه3-3شکل در « ب»شود )حالت میطرفین میانه، اعمال 

های ترافیکی هتشود. الزم به ذکر است که در این حالت طول تأمین بربلندی برای هر یک از جتوصیه می

 معبر به صورت جداگانه محاسبه و در نظر گرفته خواهد شد.

 اگانه دوران داده شده و در نتیجههای عرضی طرفین میانه، هر یک به صورت جددر حالت سوم، نیمرخ

آید. این اختالف ارتفاع توسط یک شیب عرضی وجود میه ب اختالف ارتفاع ،هادر محل تالقی این نیمرخ

های عریض (. این حالت برای میانه3-3شکل « ج»شود )حالت یکنواخت در جهت خالف مرکز قوس جبران می

های ترافیکی به صورت متر( مناسب بوده و الزم است طول تأمین بربلندی برای هر یک از جهت 10)بیشتر از 

 جداگانه محاسبه شود.

 
 های مختلف نحوه اعمال بربلندی در معابر دارای میانهحالت -3-3شکل 
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ل تأمین بربلندی قبل از شروع دایره قوس، موجب در صورت عدم وجود قوس اتصال، ایجاد تمام طو

شود که به صورت نامطلوب، شیب عرضی معبر قبل از رسیدن به قوس، به بربلندی مورد نظر نزدیک باشد. می

هایی از قوس دارای شیب برعکس، اگر تمام طول تأمین بربلندی بعد از شروع دایره قوس قرار گیرد، قسمت

 6/0هد بود. به همین دالیل، بهتر است شیب عرضی در نقطه شروع قوس برابر با عرضی مخالف و نامناسب خوا

 60بربلندی مورد نظر، فرض شود. به این ترتیب، تمام طول الزم برای حذف شیب عرضی مخالف و همچنین 

 درصد طول الزم برای رسیدن به بربلندی مورد نظر، قبل از شروع قوس و بقیه طول تأمین بربلندی در قسمت

متر ای نباید کگیرد. البته تحت هیچ شرایطی شیب عرضی در شروع یا خاتمه قوس دایرهای قوس قرار میدایره

 (.4-3شکل درصد بربلندی مورد نظر در قوس باشد ) 60درصد و بیشتر از  50از 

 

 
 های سادهنحوه تغییر مقطع عرضی و اعمال بربلندی قبل از قوس -4-3شکل 

 

باشد، تغییر شیب متر یا کمتر  100ای که بربلندی کمتری دارد، های مرکب، اگر طول دایرهدر قوس

عرضی بین دو دایره، باید به صورت یکنواخت و در تمام طول این دایره، اعمال شود. در غیر این صورت، تمام 

 (.5-3شکل گیرد )طول تأمین بربلندی قبل از رسیدن به دایره با بربلندی بیشتر قرار می
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 های مرکبنحوه تغییر مقطع عرضی و اعمال بربلندی قبل از قوس -5-3شکل 

 

های معکوس، باید بین دو دایره، یک قسمت مستقیم برای تغییر جهت بربلندی در نظر گرفته در قوس

های الزم برای تأمین بربلندی دو دایره، مجموع طول 6/0این قسمت نباید تحت هیچ شرایطی از  شود. طول

درصد بربلندی هر دایره را در محل شروع آن تأمین کرد. در این شرایط، بربلندی یک  60کمتر باشد، تا بتوان 

ن ترتیب، مقطع معبر در این شود. به ایدایره حذف و بالفاصله بربلندی دایره دیگر در جهت مخالف شروع می

 هایفاصله، دارای شیب عرضی معمول نبوده و در مقطعی، فاقد شیب عرضی خواهد بود که از نظر تخلیه آب

 های معکوس استفاده نشود.شود تا حد امکان از قوسسطحی، مناسب نیست. از این رو، توصیه می

طحی و همچنین افزایش فرصت رانندگان های سآوری آبتر برای جمعبه منظور ایجاد شرایط مطلوب

برای تغییر جهت، بهتر است فاصله مستقیم بین دو قوس معکوس از مقدار حداقل مطلق فوق، بیشتر باشد. در 

حالت مطلوب، بهتر است که مقطع عرضی در فاصله دو قوس معکوس به مقطع عرضی با شیب معمول برسد 

مطلق و حداقل مطلوب طول مستقیم الزم بین دو قوس معکوس و سپس تغییر جهت دهد. بر این مبنا، حداقل 

 شود.با استفاده از روابط زیر تعیین می
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L 1 7-3رابطه  =  09/0  (e1  +  e2)  V 

L 2 8-3رابطه  =  15/0  (e1  +  e2)  V 

1L  متر(= حداقل مطلق طول قسمت مستقیم بین دو قوس معکوس( 

2L  متر(= حداقل مطلوب طول قسمت مستقیم بین دو قوس معکوس( 

1e  درصد(= بربلندی دایره اول( 

2e  درصد(= بربلندی دایره دوم( 

 V کیلومتر بر ساعت(= سرعت طرح( 

 

 طول منحنی کلوتوئید -3-6

رود. برای اتصال دو قوس افقی با منحنی کلوتوئید معموالً برای طراحی قوس اتصال تدریجی به کار می

ی در بهبود ایمنبرای  منحنیشود. همچنین، این اختالف شعاع نسبتاً زیاد از قوس اتصال تدریجی استفاده می

رود. به کار می (9-3جدول  ابق با)مط کمای با شعاع افقی دایره هایاتصال قسمت مستقیم معبر به قوسمحل 

 ناچیز است. (9-3جدول  مقادیر )بیشتر از زیادبا شعاع افقی های برای قوس منحنیتأثیر استفاده از این 

 حداکثر شعاع قوس افقی برای استفاده از قوس اتصال تدریحی -9-3جدول 

 طرح سرعت
 )کیلومتر بر ساعت(

 ای سادهشعاع قوس دایره حداکثر
 )متر(

20 25 

30 55 

40 95 

50 150 

60 215 

70 290 

80 380 

90 480 

100 600 

110 720 

120 860 
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 9-3ابطه رحداقل طول منحنی کلوتوئید برای تأمین راحتی و ایمنی رانندگان وسایل نقلیه با استفاده از 

 شود.( محاسبه میبودتر هر کدام که بزرگ) 10-3رابطه  و

Ls,min 9-3رابطه  = √24 × Pmin × R 

 10-3رابطه 
Ls,min = 0/0214 

V
3

RC
 

s,minL )حداقل طول منحنی کلوتوئید )متر = 

minP  متر( 2/0)برابر با میزان انحراف منحنی از خط مستقیم = حداقل 

R ای )متر(= شعاع قوس دایره 

V )سرعت طرح )کیلومتر بر ساعت = 

C  متر بر مکعب ثانیه( 2/1= حداکثر نرخ تغییرات شتاب جانبی )برابر با 

 

های اتصال تدریجی نباید آنقدر طوالنی باشند که منجر به کاهش وضوح قوس قوسباید توجه داشت که 

افقی شوند. از این رو، الزم است تا برای طول گان در تشخیص مسیر مستقیم و قوس و گمراه شدن رانند

قابل  11-3رابطه منحنی کلوتوئید نیز محدودیت وجود داشته باشد. حداکثر طول این منحنی با استفاده از 

 محاسبه است.

Ls,max 11-3رابطه  = √24 × Pmax × R 

s,maxL )حداکثر طول منحنی کلوتوئید )متر = 

maxP  متر( 0/1= حداکثر میزان انحراف منحنی از خط مستقیم )برابر با 

R ای )متر(= شعاع قوس دایره 

 

ایمنی فظ حمنحنی کلوتوئید از مسائل مهمی است که بر کنترل وسایل نقلیه و  برای طول مطلوبتعیین 

 10-3جدول های طرح مختلف مطابق با های افقی تأثیرگذار است. این طول برای سرعترانندگان در قوس

در رعایت حداقل طول منحنی  10-3رابطه  و 9-3رابطه در استفاده از این جدول باید به البته شود. تعیین می

 .شوددر رعایت حداکثر طول منحنی توجه  11-3رابطه و 
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 معبر سرعت طرح اساسمنحنی کلوتوئید بر برای طول مطلوب  -10-3جدول 

 طرحسرعت 
 )کیلومتر بر ساعت(

 مطلوب منحنیطول 
 )متر(

20 10 

30 15 

40 20 

50 30 

60 35 

70 40 

80 45 

90 50 

100 55 

110 60 

120 70 

 

غییر ت، از قوس اتصال تدریجی استفاده شود، افقی که برای اتصال بخش مستقیم معبر به قوس در صورتی

شود. بنابراین، در می انجامدر طول قوس اتصال تدریجی مورد نیاز بربلندی میزان شیب عرضی از صفر به 

یدن نیاز برای رسمورد طول حداقل شود که حداقل طول منحنی کلوتوئید برابر با چنین شرایطی، توصیه می

فزایش ادر این صورت ممکن است شیب طولی نسبی لبه روسازی افزایش یابد.  بربلندی در نظر گرفته شود.به 

ب ، ضرایاز طرف دیگربه میزان کم، تأثیر چندانی بر ظاهر معبر و راحتی رانندگان ندارد.  نسبی این شیب

تا میزان  روسازی رانسبی لبه طولی افزایش شیب  ،(6-3جدول ) مربوط به تعداد خطوط دوران یافته اصالحی

 .جبران خواهند کرد ،(7-3جدول بیشتر از مقادیر مجاز ذکر شده ) درصد 50

از قوس اتصال تدریجی برای  بیشتر بوده و 11-3جدول در صورتی که میزان بربلندی از مقادیر موجود در 

درصد از مقادیر مجاز خود  50بربلندی استفاده شود، میزان شیب طولی نسبی لبه روسازی بیشتر از این تأمین 

( افزایش خواهد یافت. در این صورت الزم است تا به شکل ظاهری معبر در طول قوس اتصال و 7-3جدول )

 تند نبودن پروفیل طولی لبه روسازی توجه ویژه شود.
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 شیب طولی نسبی در قوس اتصال )برحسب درصد(حداکثر ثر میزان بربلندی به منظور حفظ حداک -11-3جدول 

 سرعت طرح
 )کیلومتر بر ساعت(

 تعداد خطوط دوران یافته

1 2 3 

20 7/3 9/1 3/1 

30 2/5 6/2 7/1 

40 5/6 2/3 2/2 

50 5/7 8/3 5/2 

60 3/8 2/4 8/2 

70 9/8 5/4 0/3 

80 3/9 6/4 1/3 

90 8/9 9/4 3/3 

100 2/10 1/5 4/3 

110 4/10 2/5 5/3 

120 6/10 3/5 5/3 

 

 ی افقیهادر قوسرو سوارهتعریض  -3-7

 عرض نیاز دارند:اضافه به زیر  دلیلبه سه  ی افقیهاوسایل نقلیه هنگام عبور از قوس

غال ، عرض اشدلیل همینبه  .ندنکو از شکل قوس پیروی نمی هستند ی صلبنقلیه، اجسام یلا( وس1

ل به شعاع قوس و طواین عرض از عرض فیزیکی آن بیشتر است. های افقی در قوسوسیله نقلیه 

 (.6-3شکل ) شودمیمحاسبه  12-3رابطه  با مطابقو عرض وسیله نقلیه وابسته بوده و 

 12-3رابطه 
U = U0 + R −  √R

2
− L

2 

 Uمتر(در قوس افقی یله نقلیه وس اشغال = عرض( 

0U )عرض فیزیکی وسیله نقلیه )متر = 

R  متر( قوس افقی= شعاع( 

L  =متر(فاصله بین محورهای جلو و عقبکی وسیله نقلیه )یطول فیز( ) 
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 های افقیعرض اشغال انواع وسایل نقلیه در قوس -6-3شکل 

 

نیاز عرض به مقداری اضافه  ،های افقیدر قوسآمدگی جلوی وسیله نقلیه ، پیشبا توجه به شعاع( 2

های افقی با سرعت قوسروی البته در تعیین اضافه عرض سواره (.7-3شکل و  13-3رابطه ) دارد

نظیر رو )با موانع واقع در کنار سوارهآمدگی جلو پیشساعت و کمتر، چنانچه  برکیلومتر  15 طرح

 آمدگی جلو را در نظر نگرفت.توان پیشمی ،( برخورد نکندو تابلوهای راهنما عالئم و درخت

FA = √R 13-3رابطه 
2

+  A(2L + A) −  R 

AF متر( های افقیدر قوس آمدگی جلو وسیله نقلیهپیش اشغال = عرض( 

A  =متر( هینقل لهیوس یآمدگى جلوشیپ طول فیزیکی( 

R )شعاع قوس افقی )متر = 

L کی وسیله نقلیه )فاصله بین محورهای جلو و عقب( )متر(ی= طول فیز 
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 های افقیآمدگی جلو انواع وسایل نقلیه در قوسعرض اشغال پیش -7-3شکل 

 

است. برای در نظر گرفتن این  معبرهای مستقیم تر از قسمتها مشکلهدایت وسیله نقلیه در قوس( 3

که به سرعت طرح و شعاع قوس وابسته  در نظر گرفته شود هاتفاوت، باید عرض بیشتری در قوس

 .(8-3شکل و  14-3رابطه ) است

 

 = Z 14-3رابطه 
V

10√R
 

 Z = متر( افقی در قوسعبور اضافه عرض ناشی از احتمال انحراف از خط( 

V  = ر ساعت(ب لومتری)کقوس سرعت طرح 

R )شعاع قوس )متر = 
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 های افقیدر قوسعبور اضافه عرض ناشی از احتمال انحراف از خط  -8-3شکل 

 

 .شودمی استفادهروابط زیر  ی افقی ازهااضافه عرض در قوسکل محاسبه مقدار  به منظور

 

Wc = N(U + C) + (N 15-3رابطه  − 1)FA + Z 

− w = Wc 16-3رابطه   Wn 

cW  = متر( افقی در قوس روسوارهعرض حداقل( 

N  =عبور تعداد خطوط 

U )عرض اشغال وسیله نقلیه در قوس )متر = 

C  = متر( 5/0 با )به صورت پیش فرض برابرفاصله آزاد جانبی وسیله نقلیه 

AF آمدگی جلو وسیله نقلیه در قوس )متر(= عرض اشغال پیش 

Z  متر(= اضافه عرض ناشی از احتمال انحراف از خط عبور در قوس( 

w متر(رو در قوس = اضافه عرض سواره( 

nW های مستقیم معبر )متر(رو در قسمت= عرض سواره 
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 های افقیدر قوس رواضافه عرض سوارهاجزای  -9-3شکل 

 

 12-3جدول  با برای گردش تریلی، مطابقمعابر دوخطه های افقی حداقل اضافه عرض در قوسمقادیر 

 شود.می اصالح 13-3جدول برای سایر وسایل نقلیه، مطابق با مقادیر موجود در این جدول . شودمی تعیین

 .ن استصرف نظر کرد قابلمتر  5/0 تا مقداراضافه عرض محاسبه شده 
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 متر(بر حسب )برای گردش تریلی های افقی معابر دوخطه در قوساضافه عرض  حداقل -12-3جدول 

شعاع 
قوس 
 )متر(

 متر 0/6رو: عرض سواره متر 6/6رو: عرض سواره متر 2/7رو: عرض سواره

 )کیلومتر بر ساعت(سرعت طرح  )کیلومتر بر ساعت(سرعت طرح  )کیلومتر بر ساعت(سرعت طرح 

50 60 70 80 90 100 50 60 70 80 90 100 50 60 70 80 90 100 

3000 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 5/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 

2500 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 4/0 6/0 6/0 6/0 6/0 6/0 7/0 

2000 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 1/0 3/0 3/0 3/0 4/0 4/0 4/0 6/0 6/0 6/0 7/0 7/0 7/0 

1500 0/0 1/0 1/0 1/0 1/0 2/0 3/0 4/0 4/0 4/0 4/0 5/0 6/0 7/0 7/0 7/0 7/0 8/0 

1000 1/0 2/0 2/0 2/0 3/0 3/0 4/0 5/0 5/0 5/0 6/0 6/0 7/0 8/0 8/0 8/0 9/0 9/0 

900 2/0 2/0 2/0 3/0 3/0 3/0 5/0 5/0 5/0 6/0 6/0 6/0 8/0 8/0 8/0 9/0 9/0 9/0 

800 2/0 2/0 3/0 3/0 3/0 4/0 5/0 5/0 6/0 6/0 6/0 7/0 8/0 8/0 9/0 9/0 9/0 0/1 

700 3/0 3/0 3/0 4/0 4/0 4/0 6/0 6/0 6/0 7/0 7/0 7/0 9/0 9/0 9/0 0/1 0/1 0/1 

600 3/0 4/0 4/0 4/0 5/0 5/0 6/0 7/0 7/0 7/0 8/0 8/0 9/0 0/1 0/1 0/1 1/1 1/1 

500 4/0 4/0 5/0 5/0 6/0 6/0 7/0 7/0 8/0 8/0 9/0 9/0 0/1 0/1 1/1 1/1 2/1 2/1 

400 5/0 6/0 6/0 7/0 7/0 8/0 8/0 9/0 9/0 0/1 0/1 1/1 1/1 2/1 2/1 3/1 3/1 4/1 

300 7/0 8/0 8/0 9/0 0/1 0/1 0/1 1/1 1/1 2/1 3/1 3/1 3/1 4/1 4/1 5/1 6/1 6/1 

250 9/0 0/1 0/1 1/1 1/1 - 2/1 3/1 3/1 4/1 4/1 - 5/1 6/1 6/1 7/1 7/1 - 

200 1/1 2/1 3/1 3/1 - - 4/1 5/1 6/1 6/1 - - 7/1 8/1 9/1 9/1 - - 

150 5/1 6/1 7/1 8/1 - - 8/1 9/1 0/2 1/2 - - 1/2 2/2 3/2 4/2 - - 

140 6/1 7/1 - - - - 9/1 0/2 - - - - 2/2 3/2 - - - - 

130 8/1 8/1 - - - - 1/2 1/2 - - - - 4/2 4/2 - - - - 

120 9/1 0/2 - - - - 2/2 3/2 - - - - 5/2 6/2 - - - - 

110 1/2 2/2 - - - - 4/2 5/2 - - - - 7/2 8/2 - - - - 

100 3/2 4/2 - - - - 6/2 7/2 - - - - 9/2 0/3 - - - - 

90 5/2 - - - - - 8/2 - - - - - 1/3 - - - - - 

80 8/2 - - - - - 1/3 - - - - - 4/3 - - - - - 

70 2/3 - - - - - 5/3 - - - - - 8/3 - - - - - 

 قوس افقی با شعاع کم و سرعت طرح زیاد، مجاز نیست.« : -»
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 متر(بر حسب )های معابر دوخطه برای گردش وسایل نقلیه غیر از تریلی اضافه عرض در قوس اصالح -13-3جدول 

 اتوبوس کامیون کامیونت )متر(شعاع قوس 

3000 4/0- 3/0- 3/0- 

2500 4/0- 4/0- 3/0- 

2000 4/0- 4/0- 4/0- 

1500 4/0- 4/0- 4/0- 

1000 5/0- 4/0- 4/0- 

900 5/0- 4/0- 4/0- 

800 5/0- 4/0- 4/0- 

700 5/0- 5/0- 5/0- 

600 6/0- 5/0- 5/0- 

500 6/0- 5/0- 5/0- 

400 7/0- 6/0- 6/0- 

300 8/0- 7/0- 7/0- 

250 9/0- 8/0- 8/0- 

200 1/1- 0/1- 9/0- 

150 3/1- 2/1- 1/1- 

140 4/1- 2/1- 2/1- 

130 5/1- 3/1- 2/1- 

120 6/1- 4/1- 3/1- 

110 7/1- 5/1- 4/1- 

100 8/1- 6/1- 5/1- 

90 0/2- 8/1- 6/1- 

80 2/2- 9/1- 8/1- 

70 5/2- 2/2- 0/2- 

 

چهارخطه، مقادیر به دست آمده از خطه و های افقی معابر سهبرای تعیین اضافه عرض الزم در قوس

 شود.برابر می 2برابر و  5/1جداول فوق به ترتیب 

شود. میاصلی استفاده  خطوطتعیین اضافه عرض الزم برای  برایفقط  ارائه شده در این بخشاز روش 

ض عردر مورد و  «هاتقاطع» هفتم، ها به بخشتقاطعدر خطوط گردش  عرض اطالعات بیشتر در موردبرای 

 مراجعه شود.« های شهریها و تبادلتندراه» چهارم، به بخشها رابط یروسواره
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 محل درزیر موارد انجام شود. رعایت تدریجی و مالیم  به صورت باید ی افقیهادر قوس روسوارهعریض ت

 است:ضروری رو تعریض سواره

 انجام شود.قوس لبه داخلی سمت های ساده باید از رو در قوستعریض سواره -

لبه  سمتاز  مىین ایلبه داخلى و تنها از سمت  دتوانمی ،)کلوتوئید( اتصالدر قوس رو سواره ضیتعر -

 .انجام شودخارجى  لبه از سمت مىیداخلى و ن

 ،مدر صورت لزو البته انجام شود.عرضی  بیشتغییر  به صورت همزمان با روسواره ضیبهتر است تعر -

 باشد. بربلندی تأمیناز طول کمتر  دتوانمیطول تعریض 

در نظر متر  60 با متر و در شرایط مطلوب برابر 30 رو حداقلسوارهشود طول تغییر عرض توصیه می -

 گرفته شود.

تعریض،  اعمال. برای باشدعریض شده به لبه قسمت معمولی نباید با خط مستقیم تاتصال لبه قسمت  -

ه ک شودچنان طراحی  تدریجییا  ای ساده، مرکبهای دایرهقوس فاده ازبا است باید لبه داخلی قوس

نقطه شروع قوس لبه داخلی به اندازه طول الزم برای تغییر عرض، جلوتر از نقطه شروع قوس روی 

 باشد.معبر محور 

را و مابقى  میدر امتداد مستق را اضافه عرض نیدوم تا دو سوم طول تأم کتوان ی، میدر قوس ساده -

اضافه  نیتأم ،اتصالقوس صورت وجود . در (تأمین بربلندی)مشابه طول  اعمال کردقوس  طولدر 

 شود.طول قوس اتصال انجام مى در عرض

 

 های افقیفاصله موانع کناری در قوس -3-8

ها محدود کنند. ساختمان، رو ممکن است دید راننده را به خصوص در قوسموانع دید واقع در کناره سواره

ترین موانع محدودکننده دید رانندگان هستند. این موانع در صورت شیروانی و حفاظ، معمولیدیوار، درخت، 

(. حداقل فاصله 10-3شکل کنند )های افقی، در دید راننده اختالل ایجاد میواقع شدن در بخش داخلی قوس

 17-3رابطه رعت طرح قوس افقی، با استفاده از موانع کناری از وسط خط عبور سمت راست بر اساس س

 ارائه شده است. 14-3جدول محاسبه و در 
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 افقی )بر حسب متر( یهاقوس سمت راست درخط عبور از وسط  کناری انعوملبه فاصله حداقل  -14-3جدول 

 سرعت طرح
(km/h) 

 شعاع قوس
(m) 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

25 8/5 * * * * * * * * * 

30 9/4 * * * * * * * * * 

40 7/3 5/7 * * * * * * * * 

50 0/3 1/6 2/10 * * * * * * * 

100 - 1/3 2/5 9/8 * * * * * * 

150 - 1/2 5/3 0/6 1/90 * * * * * 

200 - 6/1 6/2 5/4 8/6 5/10 * * * * 

250 - - 1/2 6/3 5/5 4/8 7/12 * * * 

300 - - 8/1 0/3 6/4 0/7 6/10 * * * 

400 - - - 3/2 4/3 3/5 0/8 2/11 0/15 * 

500 - - - 8/1 7/2 2/4 4/6 0/9 0/12 2/16 

600 - - - 5/1 3/2 5/3 3/5 5/7 0/10 5/13 

700 - - - - 0/2 0/3 6/4 4/6 6/8 6/11 

800 - - - - 7/1 6/2 0/4 6/5 5/7 1/10 

900 - - - - 5/1 3/2 5/3 0/5 7/6 0/9 

1000 - - - - - 1/2 20/3 5/4 0/6 1/8 

1200 - - - - - 8/1 7/2 8/3 0/5 8/6 

1400 - - - - - 5/1 3/2 2/3 3/4 8/5 

1600 - - - - - - 0/2 8/2 8/3 0/5 

1800 - - - - - - 8/1 5/2 4/3 5/4 

2000 - - - - - - 6/1 3/2 0/3 0/4 

2500 - - - - - - - 8/1 4/2 2/3 

3000 - - - - - - - 5/1 0/2 7/2 

 به علت شعاع قوس زیاد و سرعت طرح کم، رعایت فاصله جانبی لزومی ندارد.«: -»
 طراحی قوس افقی با شعاع کم و سرعت طرح زیاد، غیر مجاز است.»*«: 
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 یافق یهادر قوس معبرفاصله موانع از محور  -10-3شکل 

 

m = R [1 17-3رابطه  −  cos (
28/65 S

R
)] 

m  متر( سمت راستخط عبور از وسط مانع لبه فاصله = حداقل( 

R  =متر( سمت راستخط عبور وسط  یشعاع قوس افق( 

S  =توقف )متر( دیفاصله د 

 

سازی و رعایت حداقل فاصله جانبی موانع کناری در محدوده یک قوس افقی روش پیاده 11-3 شکلدر 

عاری از موانع  ،رومتر از سطح سواره 6/0باید تا ارتفاع  ،نمایش داده شده است. محدوده مشخص شده در شکل

پذیر نباشد، باید با استفاده از راهکارهای که تأمین حداقل فاصله موانع کناری، امکان دید باشد. در صورتی

 سازی شود.جایگزین نظیر افزایش شعاع قوس یا کاهش سرعت مجاز، حرکت وسایل نقلیه در قوس، ایمن
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 های افقیموانع کناری در قوسروش تأمین حداقل فاصله  -11-3 شکل

 

های رو و عدم ایجاد پوشش گیاهی و درخت در قوسبا رعایت حداقل شعاع قوس، حداقل عرض پیاده

 .شدتأمین خواهد های شهری در انواع خیابانتند، محدوده دید مورد نیاز 

 

 ضوابط کلی -3-9

 نهاآتناسب و هماهنگی بین ، اجزایک از  ذکر شده برای هررعایت ضوابط ، عالوه بر معابر در طراحی پالن

 الزامی است. معابربرای روانی جریان ترافیک و کارآمدی  کلی زیر باید رعایت شود. رعایت ضوابط نیز

 رىیهماهنگ باشد. مس نیزم عىیو عوارض طب توپوگرافیبهتر است تا حد امکان با  ر،یامتداد افقى مس -

که  رىیمس نسبت بهشود، مى یحاطرطبیعی زمین هاى تراز و هماهنگ با خط کنواختی که به طور

 .دارد یرسد، برترمى نىییسرپا و ىیبه سرباال کبارهیطوالنى است و  و میهاى مستقداراى بخش

ت حداکثر میزان تغییر سرع. کندنباید به طور ناگهانی تغییر معبر های مختلف سرعت طرح در قسمت -

 شود.تعیین میر ساعت بکیلومتر  15 با طرح در دو قطعه متوالی برابر
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 دردر انتهای یک امتداد مستقیم طوالنی خودداری شود. تند )با شعاع حداقلی( قوس  طراحی یکاز  -

 .شودایجاد تر یک یا چند قوس مالیم، بهتر است بین قوس تند و امتداد مستقیم، صورت لزوم

 ی یک سرپایینی تند خودداری شود.در انتها)با شعاع حداقلی( قوس تند طراحی یک از  -

 ،دندهحالت مارپیچ می ،که به مسیرپی در پی به صورت  ی(حداقلتند )با شعاع های قوس طراحیاز  -

 خودداری شود.

 .نظر گرفته شوددر  نزدیک به همبه صورت مشابه و در حد امکان  متوالیهای شعاع قوسبهتر است  -

 افزایشبه ازای متر است و  150 با برابر ،درجه 5تا  جهت مسیرحداقل طول قوس افقی برای تغییر  -

 زاویه تغییر جهت اگرشود. طول اضافه می این متر به 30زاویه تغییر جهت، حداقل  بههر یک درجه 

به طور کلی، طول قوس در  نیست. یمالزافقی اقوس در نظر گرفتن ، باشددرجه یا کمتر  5/0

 .برابر سرعت طرح کمتر باشداز سه نباید  ی شهریهاتندراه

شود که فاصله مستقیم بین دو توصیه میخودداری شود. امتداد معبر ناگهانی  باید از تغییر جهت -

سرعت طرح  ه شده بامسافت پیمود با برابرحداقل ، هاتندراهاصلی  قوس معکوس متوالی در خطوط

حداقل فاصله مستقیم بین دو  .ثانیه( در نظر گرفته شود 10)به صورت مطلوب ثانیه  7در مدت 

 شود.تعیین می 15-3جدول جهت متوالی نیز بر اساس سرعت طرح، مطابق با قوس هم

 ی شهریهاتندراهدر متوالی جهت مبین دو قوس هفاصله مستقیم حداقل  -15-3جدول 

 سرعت طرح
 )کیلومتر در ساعت(

 متوالی جهتهم قوسبین دو مستقیم  فاصلهحداقل 
 )متر(

70 200 

80 300 

90 450 

100 500 

110 600 

120 750 

 

حداقل طول الزم برای کاهش . کندناگهانی تغییر  صورتنباید به و تعداد خطوط عبور رو عرض سواره -

رابطه های شهری از طریق و در تندراه 18-3رابطه  با های شهری مطابقخطوط عبور در خیابان

 شود.تعیین می 3-19
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L = 62/0 18-3رابطه   wv 

 = L 19-3رابطه 
wv

2

155 
 

L  = متر( طول کاهش عرضحداقل( 

V  (ساعت برکیلومتر ) مجاز= سرعت 

W  =)مقدار کاهش عرض )متر 

 

نظر در  آن )روابط باال(طول کاهش  نصفبا برابر رو یا عرض سواره خطوط عبور افزایش طولحداقل  -

 .شودمیگرفته 

در  روابط باالکمتر از مقادیر  ها،در محدوده تقاطعرو حداقل طول مورد نیاز برای تغییر عرض سواره -

 شود.نظر گرفته می

رو در صورت وجود محدودیت دید، بیشتر از مقادیر حداقل طول مورد نیاز برای تغییر عرض سواره -

 شود.باال در نظر گرفته می روابط

ا بباید حداکثر نسبت شعاع دایره بزرگ به شعاع دایره کوچک برابر ، مرکب یافق هایقوسطراحی در  -

س بین دو قو قوس واسط کی ایقوس اتصال  کی باید از، در نظر گرفته شود. در غیر این صورت 5/1

 .ای ساده استفاده شوددایره

)به علت هزینه و فضای زیاد  یافق هایدر قوس اتصالایجاد  ایتقاطع در حد امکان باید از طراحی  -

 .خودداری شودمورد نیاز برای ایجاد فواصل و مثلث دید مناسب( 

های افقی در حد فاصل دو قوس معکوس و در های روگذر یا زیرگذر در محدوده قوسبهتر است پل -

 رار نگیرند.محدوده تغییر شیب عرضی ق

از زودتر  ،ها باید توجه داشت که آب جمع شده بر روی پلبرای اجرای بربلندی و قوس افقی در پل -

ممکن است باعث ایجاد لغزندگی سطح معبر و تصادف  زند و این موضوعهای معبر یخ میسایر قسمت

های بزرگ در قوس افقی حد امکان از قرار دادن پل درشود وسایل نقلیه شود. از این رو، توصیه می

 و به ویژه در محل تغییر بربلندی اجتناب شود.

طرفه بهتر است از در نظر گرفتن قوس افقی تا صد متر قبل از محل های یکدر بخش ابتدایی تونل -

دایت محور های با شعاع بزرگ به منظور اجتناب از هشود از قوسشروع آن اجتناب شود. توصیه می

 استفاده شود. تونل در انتهایتونل در جهت طلوع و یا غروب آفتاب و ممانعت از خیرگی چشم 
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 نیمرخ طولی -4

 هاتعریف -4-1

 .و خط پروژه معبر در امتداد محور آنشیب سطح تمام شده  شیب طولی:

 کند.تغییر نمیشیب طولی  ،طولی از معبر که در آن :طولی طول شیب

 .خط پروژهمجاز برای شیب طولی و کمترین بیشترین  شیب طولی: و حداقل حداکثر

واقع  ترین نقطه زیر سقف سازهفاصله قائم بین بلندترین نقطه کف تمام شده معبر و پایین ارتفاع آزاد:

 شده روی معبر.

 3ه ب، حداکثر معبرو  نیزم طولی بیهموار بوده و شنسبتاً ، معبرمحدوده عبور  نیزم هموار:توپوگرافی 

 رسد.مى درصد

 بیش نیترداشته و خط بزرگ مىی، پستى و بلندى مالمعبر محدوده عبور نیزم توپوگرافی تپه ماهور:

 درصد است. 7تا  3 بی داراى شالًعموم ن،یزم

بزرگ خط وبوده هاى گود هاى بلند و درهدامنه کوه، تپه محدوه عبور معبر، شامل توپوگرافی کوهستانی:

متعدد  ارد، در مومعبرطولى  بیشدر این شرایط، درصد است.  7از  ترشیب بیش یدارا ن،یزم بیش نیتر

 .رسدمجاز مى حداکثر ، بهایهاى قابل مالحظهو در طول

 سرعت وسایل نقلیه سنگینطولی از معبر با شیب ثابت و مشخص که در آن  :طولی طول بحرانی شیب

 نشود. کمتر ،از حد معینی

 به شکل کوژ و برآمده. نوع قوس قائم یک قوس قائم محدب:

 .ای و گودبه شکل کاسه قائمقوس یک نوع قوس قائم مقعر: 
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 کلیات -4-2

میزان ه چرا کشیب طولی ممکن را داشته باشد. کمترین د که ای طراحی شوباید به گونهشهر معابر شبکه 

وچرخه، عابران پیاده و دوسایل نقلیه سنگین به ویژهوسایل نقلیه  انواع عملکرددر حرکت و  معبرشیب طولی 

 توان به صورت زیر خالصه کرد:. این تأثیرات را میداردتأثیر سواران 

تبعیت  که شیب طولی مسیرهای پیاده و دوچرخه معموالً از شیب در معابر شهری با توجه به آن -

کند. ا با مشکل مواجه میسوار رحرکت عابر پیاده و دوچرخه ،کنند، افزایش میزان شیب طولیمی

دهم سوار به بخش و دوچرخهپیاده شیب طولی در مسیر عابر  برای اطالعات بیشتر از مقادیر مجاز

 مراجعه شود.« مسیرهای دوچرخه»و بخش یازدهم « مسیرهای پیاده»

نیروی محرکه، مقدار شیب طولی و طول با توجه به نسبت وزن به  یتند و طوالن یهاییسرباال در -

شده، گلوگاه ایجاد شده و ظرفیت معبر کاهش دچار مشکل  نیسنگ هینقل لیحرکت وساشیب، 

 با شیب یهایتوانند بدون کاهش قابل مالحظه سرعت، سرباالییمی وسایل نقلیه سواریولی . یابدمی

 درصد را طی کنند. 5ا ت

تفاوت سروصدای  یابد.ها افزایش مینقلیه سنگین در سرباالیی آلودگی صوتی ناشی از حرکت وسایل -

 رسد.بل میدسی 20ها به ینییها و سرپالیه سنگین در سرباالییوسایل نق

 یابد.ها افزایش میدر سرباالییو ازدحام آلودگی هوای ناشی از ترافیک مصرف سوخت و  -

یب از این رو، مقدار ش مشکل است. ،ر سرباالییهنگام برف و یخبندان د ،به حرکت وسایل نقلیهشروع  -

 شود.میکمتر در نظر گرفته  ،طولی در مناطق سردسیر

 یابد.های تند افزایش میوسایل نقلیه در شیب احتمال تصادف -

 

 حداکثر شیب طولی -4-3

سرعت طرح و توپوگرافی زمین  ،معبرعملکردی  طبقهعوامل مؤثر در تعیین حداکثر شیب طولی شامل 

های ینشامل زم ،به سه دسته کلیتوپوگرافی زمین ، معابردر  شیب مشخص شدن تغییرات به منظورهستند. 

 شود.ماهور و کوهستانی تقسیم می هموار، تپه
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مختلف با شرایط متفاوت های طرح سرعتبر اساس و  انواع معابر، برای مجاز داکثر شیب طولیح

 .بیان شده است 3-4جدول  تا 1-4جدول در توپوگرافی 

 درصد(بر حسب ) های شهریدر تندراه مجاز حداکثر شیب طولی -1-4جدول 

 سرعت طرح
 ساعت( بر )کیلومتر

 نوع پستی و بلندی

 یوهستانک تپه ماهور هموار

70 4 5 6 

80 4 5 6 

90 4 5 6 

100 3 4 6 

110 3 4 5 

120 3 4 - 

 کیلومتر بر ساعت در مناطق کوهستانی غیر مجاز است. 120طراحی تندراه با سرعت « : -»

 

 درصد(بر حسب ) های شریانیدر خیابانمجاز حداکثر شیب طولی  -2-4جدول 

 سرعت طرح
 ساعت( بر)کیلومتر 

 نوع پستی و بلندی

 یوهستانک تپه ماهور هموار

40 7 10 12 

50 7 9 11 

60 7 8 10 

70 6 7 9 

 

 درصد(بر حسب ) وپخش کنندههای جمعدر خیابانمجاز حداکثر شیب طولی  -3-4جدول 

 طرحسرعت 
 ساعت( بر)کیلومتر 

 نوع پستی و بلندی

 یوهستانک تپه ماهور هموار

40 9 12 13 

50 9 11 12 
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ین حال، در مواردی درصد در نظر گرفت. با ا 8از  ترحداکثر شیب طولی را نباید بیش ،محلیهای در خیابان

میسر  ی،اقتصادهای هزینهو یا  ه دلیل شرایط خاص توپوگرافی زمینکه تأمین این میزان شیب در خیابان، ب

 گرفت. درصد در نظر 15را حداکثر برابر با  شیب طولیتوان مینیست، 

 

 های تندحداکثر طول شیب -4-4

بلکه الزم است که عالوه بر  ست،یکننده نعامل کنترل ىیبه تنها مجاز معبرطولى  بیشحداکثر مقدار 

ریف تع« طول بحرانی شیب»با عنوان  پارامتری ،نظورین مه ا. بشود گرفته در نظر زیطول آن ن ب،یمقدار ش

یشتر از حد معینی بدر آن ای است که کاهش سرعت وسایل نقلیه سنگین شده است. تعیین این طول به گونه

ر ساعت در نظر گرفته بکیلومتر  15برابر با  ،نسبت به سرعت متوسط ترافیک، نشود. مقدار مجاز کاهش سرعت

وجود  یب طولیثر شکت حدایان رعاک، امییاجرا یهاتیه به علت محدودک یدر صورتبر این اساس  شود.می

 رد.کز استفاده یتندتر ن یطول یهابیتوان از شیم ،4-4جدول  با محدود، مطابق یهانداشته باشد، در طول

 

 های اجراییمحدودیتوجود صورت تند در  یطول یهابیحداکثر طول مجاز برای ش -4-4جدول 

 یب طولیش
 )درصد(

 بیثر مجاز طول شکحدا
 )متر(

4 600 

5 450 

6 350 

7 300 

8 250 

9 200 

 150 و بیشتر 10

 



 های طولیدوم: پالن و نیمرخبخش 
 

 

 

56 
 

 حداقل شیب طولی -4-5

 آوری مناسب آنها،و جمع آبروها یا داخلها جدول کناردر سطحی  یهاآبیافتن  انیبه منظور جرباید 

 مناسب دارای آبروهای های. این مقدار در خیابانه شودر گرفتدر نظ معابربرای شیب طولی  حداقل مقداریک 

 درصد است. 5/0 برابر با معابردرصد و در سایر  3/0 برابر با و استاندارد

 

 خروجی اضطراری -4-6

در  ترمز وسایل نقلیه سنگین و سیستم عملکرد نامناسبامکان  ،های طوالنی با شیب زیادینییدر سرپا

اهش ک به منظورنتیجه عدم کنترل این وسایل وجود دارد. در چنین شرایطی، در نظر گرفتن خروجی اضطراری 

 معبر کمک کند. کاربرانتواند به ایمنی ، میهوسایل نقلیتوقف  ،و در نهایتسرعت 

 

 خروجی اضطراریمحل  -4-6-1

تعیین  هاینییسرپا تیطولى، سرعت و موقع بیطول، ش ا توجه بهخروجى اضطرارى، ب احداثمحل 

ن طوالنی بود ای حداکثر مجاز صورت بیشتر بودن شیب طولی از مقادیردر  هااین خروجی از استفاده .شودمی

 نییع، از روش تاینعالوه بر  .است یضرور یکوهستان ناطقدر مدر حدود مقادیر مجاز  یبیبا ش هاینییپاسر

 در های اضطراری استفاده کرد.توان برای تعیین محل خروجیمینیز  نیسنگ هینقل لیاترمز وس دمای سیستم

 ترمز، دمای سیستمکه  معبراز طولی  شود.می رىیگاندازه لومتر،یک میدر هر نسیستم ترمز  دمایروش،  نیا

 از بعد باید ط،یشرا ریشروع خروجى اضطرارى با توجه به ساباشد، ایمن است.  گرادیدرجه سانت 260از  کمتر

 بیشتر شود. گرادیدرجه سانت 260ترمز از  دمای سیستمباشد که  محلى

من سنگین ای ور وسایل نقلیههای افقی تند که برای عبخروجی اضطراری قبل از شروع قوس بهتر است

 .احداث شود، نیست

گیرد. در معابر چندخطه جدا شده، در صورتی که خروجی اضطراری معموالً در سمت راست معبر قرار می

توان آنها را در سمت چپ قرار ها وجود نداشته باشد، میاین خروجی ی برایمحل مناسبدر سمت راست معبر 

 داد.
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 انواع خروجی اضطراری -4-6-2

 شوند:به سه دسته اصلی تقسیم می های اضطراریخروجی

 وزنی -1

 شنی -2

 ایتپه ماسه -3

 اینوع تپه ماسه. شودوزنی استفاده مینوع بیشتر از و شنی ای ماسه تپهاضطراری های خروجیانواع از 

 (.1-4شکل ) شودساخته می ینییسرباالیی، افقی و سرپا حالتسه نوع شنی در به صورت سرباالیی و 

 
 های اضطراریترین انواع خروجیمتداولمقطع طولی  -1-4شکل 
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وع ن نیا. شودمی لیشده تشک ختهیرکه در مسیر خروجی  اندازه کیگردگوشه  هاینوع شنى از سنگ

اى، شامل ماسه نرم و نوع تپه ماسهگیرد. میو به موازات آن، قرار مجاورت معبر اغلب در  اضطرارى خروجى

 با هینقل لهی. وساستمتر  120قرار گرفته و حداکثر طول آن،  مسیر خروجی اضطراری خشک است که در

 هینقل لهیوس عیتوقف سر ،خروجى اضطرارى نوع مشکل اینشود. به ماسه، در آن فرو رفته و متوقف مى دنیرس

 است. نیدر اثر پرتاب شدن بار و سرنش هینقل لهیوس ایراننده و  به و امکان صدمه زدن

 

 معیارهای طراحی -4-6-3

 شود:های اضطراری مطابق با رابطه زیر محاسبه میطول خروجیحداقل 

= L 1-4رابطه 
V

2

254(R±G)
  

 L = متر(کننده طول قسمت متوقفحداقل( 

V (ر ساعتکیلومتر ب) = سرعت ورود وسیله نقلیه 

G  =کنندهشیب قسمت متوقف 

R  (5-4جدول کننده )متوقف قسمت= ضریب مقاومت مصالح 

 

 ننده خروجی اضطراریکفاستفاده شده در قسمت متوقضریب مقاومت مصالح  -5-4جدول 

 مصالحمقاومت ضریب  جنس مصالح

 12/0 آسفالت

 15/0 شن

 37/0 خاک

 50/0 خشک و نکوبیده ،شکستهسنگ 

 00/1 خشکو ای نکوبیده شن رودخانه

 50/1 خشک و ماسه نرم

 50/2 شن یکدست درشت و گردگوشه
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 های اضطراری الزامی است:رد زیر در طراحی و ساخت خروجیاتوجه به مو

 ند.را جذب ک آنبتواند انرژى حرکتى  دیطول خروجى اضطرارى با ه،ینقل لهیوس منیتوقف ا به منظور -

 که راننده بتواند است( ادیکم )شعاع ز لىیبا انحناى خ ایو  میخروجى اضطرارى معموالً مستق ریمس -

 .کند را کنترل هینقل لهیوسبه راحتی 

 با برابر و لهیمتر براى دو وس 8، هینقل لهیوس کیخروج متر براى  4 با برابرعرض خروجى اضطرارى،  -

 شود.در نظر گرفته مى لهیاز دو وس ترشیبخروج متر، براى  12تا  9

بهتر است که عمق  بوده و متریسانت 100 با های اضطراری برابردر خروجی شنى هیحداقل ضخامت ال -

 5/7عمق الیه شنی در شروع خروج اضطراری، برابر با به این ترتیب که  اضافه شود. جیبه تدر ه،یال

 رسد.متر طول به عمق نهایی می 60تا  30از و بعد شود در نظر گرفته میمتر سانتی

مصالح موجود در خروجی اضطراری،  ن و شسته شدنزد خیاز  رىیجلوگ به منظورشود توصیه می -

هاى سطحى به آب سایر از ورودو  مورد توجه قرار گیرد، خروجى سطحی هاىآب هیزهکشى و تخل

 .شود رىیآن جلوگ

 رایبانحراف  هیباشد. زاو تیقابل رؤ ه،ینقل لهیوس راننده براى تمام طول خروجى اضطرارىبهتر است  -

 کیاضطرارى، بهتر است  خروجىه درجه باشد. براى ورود ب 5 با برابرحداکثر  دیاضطرارى، با خروج

هم وارد قسمت متوقف با ی وسیله نقلیه بایدشود. هر دو چرخ محور جلو نىیبشیخط عبور اضافى پ

هاى اى باشد که سنگبه اندازه اصلى خطوطاز کننده قسمت متوقففاصله بهتر است د. نکننده شو

 د.ناصلى وارد نشو ری، به مسشده پرتاب

 لهیکه راننده وس شودمشخص و تابلوهای راهنما با عالئم  ایبه گونه دیبه خروجى اضطرارى، با اتصال -

و امکان استفاده از آن را از دست ندهد. عالوه بر باشد العمل داشته عکس براى فرصت کافى ،هینقل

باید از تابلوها و عالئم راهنما استفاده  ،برای کنترل ورود سایر وسایل نقلیه به خروجی اضطرارین، ای

محل خروجى اضطرارى  ،در شب افزایش قابلیت تشخیص به منظور شودشود. همچنین، توصیه می

 .برخوردار باشد یمناسب از روشنایی

توقف  نىیبشیپد، خروجى اضطرارى متوقف نشو یدر طول و انتها هینقل لهیوس ،یلیچنانچه به هر دل -

 ،به این منظوربار و صدمه به راننده نشود، ضرورى است.  ختنیبه نحوى که موجب فرو ر آنکامل 

یا و متر  5/1تا  6/0ارتفاع  با (طولواحد  3 ارتفاع بهواحد  2) 3 هب 2تند شنی بینی یک شیب پیش

 .است یمالزادر انتهای خروجی گیر استفاده از ضربه
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 محدبقوس قائم  طراحی -4-7

. (2-4شکل ) دشومیوسایل نقلیه  گاندید رانندمعموالً باعث محدود شدن  قائم محدبهای قوسایجاد 

دید  فاصلهای باشد که حداقل فاصله دید توقف برای رانندگان فراهم شود. اگر ها باید به اندازهطول این قوس

 نیز برمعفراهم شود، نرمی قوس برای تأمین راحتی سرنشینان و زیبایی بصری  محدبهای قائم در قوستوقف 

 کافی خواهد بود.

 
 محدودیت دید در قوس قائم محدبایجاد  -2-4شکل 

 

 L = K A 2-4رابطه 

L  = متر( محدبطول قوس قائم حداقل( 

K (6-4جدول  با برای یک درصد تغییر شیب طولی، مطابق)طول الزم )متر(  نرمی قوس = ضریب 

A )مقدار جبری تغییر شیب طولی )درصد = 

 

 = K 3-4رابطه 
S

2

100  (√2h1 + √2h2)

2
 

K )ضریب نرمی قوس قائم محدب )متر = 

1h متر( 08/1 با = ارتفاع چشم راننده سواری )برابر 

2h متر( 6/0 با = ارتفاع مانع فیزیکی )برابر 

S )فاصله دید توقف )متر = 
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 (Kضریب نرمی قوس قائم محدب )حداقل  -6-4جدول 

سرعت طرح 
 )کیلومتر بر ساعت(

 ضریب نرمی قوس
 )متر(

20 1 

30 2 

40 4 

50 7 

60 11 

70 17 

80 26 

90 39 

100 55 

110 74 

120 95 

 

به  متر کمتر در نظر گرفته شود. 4نباید از های محلی، مقدار ضریب نرمی قوس قائم محدب در خیابان

سرعت طرح معبر )بر حسب  6/0های قائم در هیچ شرایطی نباید از دلیل رعایت زیبایی بصری معبر، طول قوس

 کمتر باشد.( بودمتر )هر کدام بیشتر  30یا کیلومتر بر ساعت( 

 

 قوس قائم مقعر طراحی -4-8

سطحی و  هاینور چراغ وسایل نقلیه، راحتی سرنشینان، تخلیه آب طول چهار عامل اصلی شامل

قوس قائم مقعر، طول روشن  .أثیرگذار هستندتمقعر های قائم در تعیین طول قوس بصری مالحظات زیبایی

به همین دلیل در صورت کافی  (.3-4شکل کند )شده توسط نور چراغ وسایل نقلیه در شب را محدود می

فراهم شود، شرط  رای تأمین دید توسط چراغ وسایل نقلیهالزم باگر طول نبودن روشنایی در محیط قوس، 

های محدب با استفاده د قوسهای مقعر، هماننحداقل طول قوس .سایر عوامل نیز برقرار خواهد شدالزم برای 

( نیز بر اساس سرعت طرح Kها )شود. مقادیر ضریب نرمی مربوط به این نوع قوسمحاسبه می 2-4رابطه از 

 بیان شده است. 7-4جدول در 
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 محدودیت دید در قوس قائم مقعرایجاد  -3-4شکل 

 
 (Kحداقل ضریب نرمی قوس قائم مقعر ) -7-4جدول 

 سرعت طرح
 )کیلومتر بر ساعت(

 ضریب نرمی قوس
 )متر(

20 3 

30 6 

40 9 

50 13 

60 18 

70 23 

80 30 

90 38 

100 45 

110 55 

120 63 

 

 = K 4-4رابطه 
S

2

200 (h +  S tan α)
 

K )ضریب نرمی قوس قائم مقعر )متر = 

h  =متر( 6/0)برابر با  سواری یارتفاع چراغ جلو 

S )فاصله دید توقف )متر = 

α سواری ی= زاویه پخش نور چراغ جلو 

 

در . در نظر گرفته شودکمتر متر  4نباید از  قائم مقعر ضریب نرمی قوسر اهای محلی، مقددر خیابان

برای طراحی  نیز متر 2توان از ضریب نرمی صورتی که محوطه قوس قائم مقعر دارای روشنایی کافی باشد، می

 استفاده کرد. هادر این خیابان قوس
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این در  .توقف است دیفاصله د، 4-4شکل مطابق با  ،هارگذریدر ز مقعرکنترل طول قوس قائم  مبنای

قف سازه ترین نقطه زیر سبرابر با فاصله قائم بین بلندترین نقطه کف تمام شده معبر و پایین C، مقدار شکل

ه رابطقوس قائم مقعر با استفاده از  طولدر این حالت،  شود.شناخته می «ارتفاع آزاد»است که با عنوان  پل

 شود.محاسبه می 4-5

 
 زیرگذرهای قائم در قوسایجاد محدودیت دید  -4-4شکل 

 

 = L 5-4رابطه 
AS

2

800 [C − (
h
1

+ h
2

2
)] 

 

L )حداقل طول قوس قائم مقعر در زیرگذرها )متر = 

A )مقدار جبری تغییر شیب طولی )درصد = 

S )فاصله دید توقف )متر = 

C  =(متر) ارتفاع آزاد زیرگذر 

1h  متر( 4/2 با )برابرکامیون = ارتفاع چشم راننده 

2h متر( 6/0 با = ارتفاع مانع فیزیکی )برابر 

 

سرعت طرح معبر  6/0های قائم در هیچ شرایطی نباید از به دلیل رعایت زیبایی بصری معبر، طول قوس

 کمتر باشد.( بودمتر )هر کدام بیشتر  30یا )بر حسب کیلومتر بر ساعت( 
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 های قائمهای سطحی در قوستخلیه آب -4-9

ویژه توجه  سطحیهای ب، باید به مسئله هدایت آای قائم، به علت تغییر جهت شیب طولیهدر قوس

جریان  های عرضی، مسیرنقطه تغییر شیب طولی )بلندی یا گودی( تعیین شده و با توجه به شیبباید شود. 

 مشخص شود. معبرآب در سطح 

های افقی و قائم با یکدیگر ترکیب قوسشود که تر میهای سطحی وقتی بحرانیآوری آبوضعیت جمع

ای صفر تغییر جهت داده و هر یک از آنها در نقطه ،شیب عرضیهم شیب طولی و هم ، شرایطشوند. در این 

 سطحیهای آب ،نقاطی قرار گیرد که شیب عرضی کافی نیست نزدیکیر دشیب طولی نقطه صفر د. اگر نشومی

 شود.به خوبی تخلیه نمی

دهد، دارای جدول است و همچنین در نقاطی که شیب عرضی تغییر جهت می معبردر نقاطی که لبه 

حداقل مطلوب کمتر از  ،در نقاطی معبرشیب طولی  در غیر این صورت،باشد.  زیادنباید  های قائمطول قوس

ضریب مواردی که مقدار به همین دلیل در . شودسطحی دچار مشکل میهای تخلیه آب و بوده (درصد 5/0)

سطحی بیشتر بررسی شده و مشکالت های است، باید وضعیت تخلیه آب 51تر از بزرگ های قائموسنرمی ق

 بینی شود.احتمالی آن پیش

ها تونل ،هاقوس قائم مقعر در پل طراحی ولیها بالمانع است. ها و تونلدر پل محدبهای قائم قوس وجود

ر د دریچهچرا که حتی ایجاد مجاز نیست.  های سطحیآوری آببه علت بروز مشکل در جمع و سایر ابنیه فنی

 ها بسته خواهند شد.دریچه، های برف و باراننکرده و در بارندگیمشکل را کامالً حل  ،نقطه گودی

 

 تقاطعشیب در  -4-10

موضوع در مناطق رعایت این  ها باید در حد امکان، مالیم و کم در نظر گرفته شود.شیب در تقاطع

اگر تقاطع دارای خط مخصوص گردش  اهمیت بیشتری دارد.، های طوالنیدارای برف و یخبندانو سردسیر 

 درصد باشد. 3کمتر از  ،به چپ است، باید سعی شود که شیب طولی انتهای صف

حداقل  ازها بیشتر تقاطعسطح شیب در حداقل شود که ، توصیه میسطحیهای تخلیه بهتر آب به منظور

 معبرهای دو ها نیمرخ. چرا که، در محدوده تقاطعگرفته شوددر نظر درصد(  5/0)معابر شهری شیب طولی 

شیب یک  به همین دلیل .استهای الزم کمتر های عرضی از حداقلو شیب شدهمختلف با یکدیگر ترکیب 

 شود.ها توصیه میمطلوب برای تقاطعشیب درصد به عنوان 
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 ارتفاع آزاد -4-11

و برای  0/5 با های شهری برابرتندراه، برای سنگینعبور وسایل نقلیه  به منظورحداقل ارتفاع آزاد، 

 شود.تعیین می متر 5/4 با های شهری برابرخیابان

 30به میزان حداقل  دیبا ،های خرپاییو سازه ادهیعابر پ هایپلدر رابطه با مقادیر ارتفاع آزاد یاد شده 

 داشته باشد.متر افزایش سانتی

ممکن است ارتفاع کف ها در آینده، به علت تجدید روسازیجدید باید در نظر داشت که  معابردر طراحی 

د موضوع بایاز حداقل الزم کمتر شود. برای جلوگیری از این  ارتفاع آزاد ،و در نتیجه آمدهباال  معبرتمام شده 

 .شود باال اضافههای حداقلمقادیر متر به سانتی 10 حداقل

 

 کلی ضوابط -4-12

و  رعملکرد معبهماهنگ با  و ، مالیمجىیتدر اترییتغ و کنواختی بیشبا خط  کشود از یمیتوصیه  -

 معبر استفاده شود. یک برای طراحی نیمرخ طولی ،زمینپستى و بلندى نوع 

شود، مىوسایل نقلیه سنگین سرعت  شیکه موجب افزا ادیدار با طول زموج هاینىییسرپا جادیاز ا -

 .شودپرهیز 

شده، به دلیل بروز مشکل در  خاکبردارىمقاطع در  مقعراز به کار بردن قوس قائم شود توصیه می -

 .اجتناب شود های سطحی،آوری آبجمع

ر ها کاهش یافته و معموالً دبه علت کم شدن سرعت وسایل نقلیه سنگین، ظرفیت معبر در سرباالیی -

های دارای شود. بنابراین، باید ظرفیت معبر در سرباالییتند و طوالنی، گلوگاه ایجاد می هایسرباالیی

 تر نباشد.ینیپا« D»از  قطعاتکنترل شود و سطح خدمت این  ،درصد 3شیب بیشتر از 

های با طول و در تونلدرصد  2متر برابر با  500های با طول بیشتر از حداکثر شیب طولی در تونل -

 شود.در نظر گرفته میدرصد  5/1درصد و در حالت مطلوب برابر با  4متر برابر با  500تر از کوتاه
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 نندهکنسایر عوامل تعیی -5

 هماهنگی پالن و نیمرخ طولی -5-1

ه هزین تغییر و اصالح آنها در خارج شهرها مشکل و پر .هستند معبرپالن و نیمرخ طولی اجزای ماندگار 

اید بهای طولی و انتخاب اجزای پالن و نیمرخ طراحی معابرممکن است. بنابراین،  شهرها تقریباً غیر داخلو در 

شهری در ساختار معماری،  هایخیابانبه عالوه، پالن و نیمرخ طولی  .به دقت و با مطالعه کافی صورت گیرد

متناسب با  . پالن و نیمرخ طولی باید هماهنگ با هم وداردبافت، جهت، هویت و وحدت فضاهای شهری تأثیر 

 های شهری طراحی شوند.و محیط معبرهای مختلف نقش

تر و کنواختیسرعت  شتر،یب معبر منىیانجام شود، ا انامتدادهاى افقى و قائم به طور توأم یحاهرگاه طر

 داد. انجام اضافى نهیرا بدون هز اقدام نیتوان اهمواره مى باًیشود. تقرخوش منظرتر مى معبرظاهر 

 ریهاى کلى زفنى و در نظر گرفتن کنترل اتمطالعمناسب امتداد افقى و قائم، با  بیبه ترک ابىیدست

 :است ریپذامکان

قوس محدب  . چرا کهاجتناب شودهای قائم محدب قوس قلهدر نزدیکی قوس افقی تند  ایجاداز باید  -

جلوگیری از محدودیت را ببیند. برای قوس افقی دید را محدود کرده و راننده ممکن است نتواند 

شعاع قوس افقی و طول بوده و بهتر است شروع قوس افقی قبل از شروع قوس قائم محدب  دید،

 .ه شوددر نظر گرفت از مقادیر حداقل تربیشحد امکان  درقوس قائم 

. چرا که اوالً شود اجتنابمقعر قائم های گودی قوس نقطه در نزدیکیباید از ایجاد قوس افقی تند  -

ر ، ممکن است وسایل نقلیه د. ثانیاًشودکاسته میشکسته به نظر آمده و از زیبایی بصری آن  رمعب

زاحمت م شرایط این، در ثالثاًکنترل خود را از دست بدهند.  افقی، قوسینی سرعت گرفته و در یسرپا

 نیز شدید است.های مقابل نور چراغ

 یطراح یبه نحوحرکت،  جهت هردر و قائم  یافق یراستا، بهتر است به وسیله میانه جداشده معابردر  -

 یراستا صیدر تشخو جهت مقابل نداشته  کیتراف انیدر عملکرد جر یریگونه تأث چیشود که ه

 .نشوداحساس خطا و خطر  ،ریمس

ی د که از تأثیرات صوتای طراحی شوافقی و قائم به گونهراستای در مناطق مسکونی،  ،شودتوصیه می -

 درختان ،های صوتیتوان از عایقمخرب معبر بر بافت اطراف کاسته شود. در این راستا می و بصری

 هی در اطراف معبر استفاده کرد.و پوشش گیا
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وجود باید از های شهری، د. در خیاباننهای مالیم زمین تبعیت کنهای شهری باید از شیبخیابان -

 شود. پرهیزهای مستقیم طوالنی شیب طولی تند در قسمت

اطراف  ،مناظر زیبا طراحیگیرد. بنابراین، ها شکل میای از زندگی شهری در خیابانبخش عمده -

ان وسایل نقلیه، کیفیت زندگی شهری را باال برده و به آسایش نها و سرنشیها در دید پیادهخیابان

 افزاید.های شهری میتردد در خیابان

. به انجام شودپایین نگه داشتن سرعت وسایل نقلیه مبنای  برباید های شهری خیابانپالن  یحاطر -

و بدون تقاطع های مستقیم طوالنی های شهری نباید دارای قسمترو در خیابان، سوارههمین دلیل

 باشد.

 
 پالن و نیمرخ طولیبین هماهنگی نا وجود هاینمونه -1-5شکل 
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 های وجود هماهنگی بین پالن و نیمرخ طولینمونه -2-5شکل 

 

 عالئم و تابلوها -5-2

، برای تأمین ایمنی به کار گرفته شده و جانمایی آن بودهکننده طرح هندسی تکمیل ،کشیطتابلو و خ

جهیزات ت تهیه نقشه موقعیت تابلوها،. انجام شودباید هماهنگ با مشخصات هندسی پالن و نیمرخ طولی معبر 

در تهیه نقشه  طرح هندسی است. ئی ازجز ،م کنترل و هدایت ترافیکئو عال هاکشیخط های هوشمند،سیستم

 :ه شودید موارد زیر در نظر گرفتموقعیت تابلوها با
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د تا نتابلوها و عالئم عمودی کنترل ترافیک باید به اندازه کافی جلوتر از محل مورد نظر نصب شو -

العمل فرصت کافی داشته باشند. برای تعیین این فاصله، باید از گیری و عکسرانندگان برای تصمیم

 استفاده شود. گیریتصمیمهای دید فاصله

استفاده  معبرروی  موجود متقاطع هایپل ها وحد امکان باید از سازه دری، نصب تابلوهای باالسر برای -

این صورت، در نصب  غیر در تابلوها پرهیز شود.این های جدید برای نگهداشتن شده و از ایجاد سازه

 های تعیین شده برای ارتفاع آزاد توجه شود.ها باید به حداقلاین سازه

، خط هاو خروجی هاگذر، ورودیرو، پیادهرو، لبه سوارهشی برای مشخص کردن محور سوارهکاز خط -

 شود.استفاده می ایحاشیه عبور و پارک وطخطمرز ردش، گ وطایست، خط

افقی  عالئم ترافیکیدستورالعمل »برای اطالعات بیشتر در زمینه جانمایی و طراحی عالئم و تابلوها به  -

عالی  مصوب شورای ،«عالئم ترافیکی عمودی در معابر شهریدستورالعمل »و « در معابر شهری

 هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مراجعه شود.

 ، توجه به موارد زیر در جانمایی عالئم و تابلوها الزامی است:دارای معلولیتبرای رعایت حال افراد 

دارای که برای استفاده ویژه افراد  های عمومیهایی از ساختمانکلیه اماکن، فضاهای شهری و قسمت -

این  مشخص شوند. افراد دارای معلولیتعالئم ویژه اند، باید به وسیله طراحی و تجهیز شده ،معلولیت

 واضح، فاقد انعکاس نور و در تضاد با زمینه باشند.عالئم باید 

. همچنین، درهای نصب شوندهای خطرساز و در مجاورت موانع عالئم هشداردهنده باید در موقعیت -

 گذاری شوند.های دائم یا موقت باید به طور واضح عالمتحفاری ای وشیشه

باید در ارتفاع قابل دسترس برای ها و مانند آن ها، نقشهرسانی، کروکیعالئم راهنمایی، تابلوهای اطالع -

باید امکان لمس خط  دار قرار داده شوند. همچنین بر روی این عالئم و تابلوهاافراد با صندلی چرخ

 حدودیت بینایی در نظر گرفته شود.بریل برای افراد دارای م

ررات ضوابط و مق»به  دارای معلولیتبرای اطالعات بیشتر در زمینه طراحی عالئم و تابلوهای ویژه افراد  -

شهرسازی و معماری ایران  مصوب شورای عالی ،«شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت

 مراجعه شود.
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 چراغ راهنما -5-3

و تجهیزات موقعیت و جزئیات چراغ  تعیین برایای چراغ راهنما باید نقشه دارایهای برای تقاطع

ه ب ، مربوط به چراغ راهنماپالن و نیمرخ طولی طراحیدر تأثیرگذار تهیه شود. ضوابط های هوشمند سیستم

 :استشرح زیر 

ق مطاب) مناسببه طور مداوم، از فاصله  حداقل دو چراغ راهنما را بتوانندرانندگان وسایل نقلیه باید  -

تأمین فاصله مناسب، باید با استفاده از تابلوها و عالئم  امکان عدمدر صورت  ببینند. (1-5رابطه با 

 هشداردهنده، محل چراغ راهنما برای رانندگان مشخص شود.

D = 3 +30 1-5رابطه  (V −  30) 

D  متر(= حداقل فاصله دید چراغ راهنما( 

V  ر ساعت(ب= سرعت طرح )کیلومتر 

 

توان متر کمتر باشد، از این نظر، نمی 3های دو چراغ راهنما از اگر فاصله عرضی )افقی( مرکز حباب -

 ها را دو چراغ مجزا در نظر گرفت.آن

نصب شود تا رانندگان وسایل نقلیه متوقف شده بتوانند حداقل یک چراغ راهنما باید بعد از خط ایست  -

 حداقل یک چراغ راهنما را از محل توقف خود ببینند.

باید بیشتر از حداقل  معبرترین نقطه قاب چراغ راهنمای باالسری و کف ارتفاع آزاد واقع بین پایین -

 متر باشد. 0/6و کمتر از  معبر ارتفاع آزاد

متر بیشتر باشد. این ارتفاع از  0/4متر کمتر و از  5/2اهنمای جانبی نباید از ارتفاع وسط قاب چراغ ر -

 شود.می گیریسکوی واقع در میانه اندازهیا رو کف پیاده

. بین سطح پایه چراغ واقع شود روسوارههای چراغ راهنما دورتر از لبه تا آنجا که ممکن است، باید پایه -

 .متر فاصله وجود داشته باشد 5/0دول باید حداقل راهنما و نمای ج
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 های سطحیآب تخلیه -5-4

 ئی ازجز ،هاهای سطحی و همچنین طراحی تأسیسات الزم برای دفع این آبآب آوریجمعتعیین نحوه 

 آبروهایسیستم  ،شهریهای های سطحی در خیابانآوری آبترین شیوه جمعاست. متداول معبر طرح هندسی

و بهداشت و و از نظر ایمنی پیاده و سواره  شتهنداالزم را . این سیستم کارآیی (3-5شکل ) است بوده روباز

 .ستقابل قبول نیزیبایی محیط 

 
 معابر های سطحیوری آبآعشکل برای جم Uاستفاده از آبروی  -3-5شکل 

 

. (4-5شکل ) شود، مجاری روباز مثلثی استساخته می معبرنوع دیگری از مجاری روباز که در کنار 

 اشته، کارآیی ندعلت گرفتگی همیشگی، به آبروهااین محل تجمع خاک و آشغال خیابان است. مثلثی  آبروهای

منسوخ  دنیا مختلف در نقاطنیز مثلثی  آبروهایو از نظر زیبایی و بهداشت محیط قابل قبول نیستند. استفاده از 

 شده است.
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 های سطحی معابروری آبآعاستفاده از جدول و آبروی مثلثی شکل برای جم -4-5شکل 

 

ان جدول خیاب کنارکه در آن آب بارش در ی است روباز شود، سیستم مجاریسیستمی که باید جانشین 

. (5-5شکل ) شودهای زیرزمینی منتقل میبه لوله مجراهای قائمو از طریق  شدهجاری  معبر و در روی سطح

ها متر است. این لوله 0/1تا  3/0و پالستیکی و قطر متداول آنها بین  ها بتنی، سفالیجنس معمول این لوله

 توسط ،کندکه آب با خود حمل می مواد جامدیکنند. های تخلیه هدایت میآوری شده را به محلجمع آب

نشین ، تهانتهای مجراهای قائما در حوضچه واقع در و یشده واقع در محل ورود آب به چاهک، گرفته  چهدری

 توان با وسایل مکانیکی یا دستی تخلیه کرد.را می این قسمتنشین شده در شود. مواد تهمی

 
 معابرهای سطحی وری آبآعجمهای زیر زمینی و مجراهای قائم برای استفاده از لوله -5-5شکل 
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و قسمتی از  شدهجدول جاری  کنارها در عرض آبی که در بارندگیهای سطحی، برای تخلیه مناسب آب

 انتقال آبمجاری قائم شود. فاصله  هسباحمساله گیرد، باید برای بارندگی با دوره بازگشت یکرا میمعبر سطح 

 .شود تعیینحداکثرهای زیر به  با توجه باید( 6-5شکل )از یکدیگر 

 :وپخش کنندهو جمع های محلیدر خیابان -

 سمت راستتمام عرض خط : ه یا بیشترچهارخط هایخیابان ●

 : نصف عرض خط سمت راستیا کمتر هخطسههای خیابان ●

 :های شریانیخیاباندر  -

 ای: تمام عرض خط سمت راستحاشیه دارای پارک ●

 سمت راستنصف خط : ایبدون پارک حاشیه ●

 :های شهریتندراهدر  -

 عرض شانهتمام  ●

 

 
 های سطحی از یکدیگروری آبآعفاصله طولی مجاری قائم جم -6-5شکل 

 

روی دریچه جمع شده . مواد زاید شودباید کنترل  مجراهای قائم انتقال آبظرفیت هیدرولیکی دریچه 

 سطح دریچه باید دو برابر مقدارمساحت ، به همین دلیلکند. ، قسمتی از سطح آن را مسدود میاین مجراها

 های دوره بازگشت دوسالها برسطح دریچه محاسبات هیدرولیکی .محاسبه شده در نظر گرفته شود یهیدرولیک

 شود.می انجام
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. ودش یجریان آب از یک طرف به طرف دیگر بررس عبور، باید معبرشیب عرضی تغییر جهت  در صورت

ی اهایجاد خطر کند. وسایل نقلی (،بیشتر وکیلومتر  60)سرعت پر  معابرهایی ممکن است در وجود چنین جریان

آب سطحی به علت نبودن اصطکاک بین  کم عمقاز جریان  عبورکنند، هنگام که با سرعت زیاد حرکت می

شریانی  هایخیابانها و تندراهدر طراحی بنابراین چرخ و روسازی، ممکن است کنترل خود را از دست بدهند. 

 رعایت شود:سطحی  هایبرای تخلیه مناسب آبباید موارد زیر 

بر اساس شده و های طولی و عرضی، بررسی یبرو، با توجه به شجریان حرکت آب از عرض سوارهباید  -

 .شودین های تخلیه آب تعیآن محل مناسب برای دریچه

وجود داشته باشد تا قسمت عمده آب جمع ای دریچه ،در محل شروع تغییر جهت شیب عرضیباید  -

 از عرض خیابان، تخلیه شود. عبور، قبل از شده

های سطحی را به توان آبهای زیرزمینی، میقائم به لولهباران از طریق مجراهای عالوه بر انتقال آب 

های زیرزمینی به محل تخلیه منتقل کرد. سپس با استفاده از لوله کرده و حاشیه نرم و نفوذپذیر معبر هدایت

 های زیر استفاده کرد:توان از روشدر این راستا می

 معبر پذیربرداشتن جدول و هدایت جریان طبیعی آب به حاشیه نفوذ -

 ایهای حاشیهاستفاده از روسازی نفوذپذیر در محل پارکینگ -

 کاری حاشیه از آبروها به درختآب هایی در جداول اطراف معبر و هدایت کانالیزه شده ایجاد شکاف -

ها به عنوان نیست. خیابان معابرهای شهری محدود به سطح این حوزه آبگیر خیابانبه طور کلی، 

رسد. های آبگیر اطراف آنها میهای بارشی هستند که به حوزهو محل تجمع آب کردهل ای شهر عمهشکزه

شوند باید شناسایی و حجم آب آنها مرتبط می معبرای آبگیری که به ه، حوزهسطح معبردر مطالعات آبشناسی 

آن، با توجه به  های آبگیرباید بر اساس برآورد آینده حوزه معابرهای سطحی . سیستم تخلیه آبشودبرآورد 

 .طراحی شود ،هاقابل نفوذ ناشی از آبادانی بینی سطوح غیرپیش

های ها، باید نیمرخ سطح آب برای طغیانها و یا در کنار آنها و مسیلبرای طراحی معابر روی رودخانه

 فاع زیر باشد:متر باالتر از بلندترین دو ارت 0/1ترین نقطه سازه پل باید حداقل صدساله تعیین شود. پایین

 سطح برآورد شده طغیان صدساله -

 باالترین ارتفاع سیالب ثبت شده -
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های طبیعی )نهرها و رودها( و رعایت شیب طولی معابر شهری، در صورت منطبق بودن با مسیر شریان

 توانند به تخلیه آبها و در شرایط اضطراری میهای سطحی، به هنگام وقوع سیالبمناسب جهت تخلیه آب

ساخت سبز، حجم آب جاری شده در هنگام وقوع  کمک کنند. همچنین در صورت مجهز بودن به سیستم زیر

 های زیرین معبر خواهد شد.سیالب کاهش پیدا کرده و بخشی از آن جذب روسازی و الیه

 سازمان 782ها به نشریه ها و مسیلبرای اطالعات بیشتر در زمینه طراحی مسیرها در اطراف رودخانه

 مراجعه شود.« یمنابع آب سطح یفیک میحر در یاستقرار کاربر یبندهیدستورالعمل ناح»برنامه و بودجه، 

 

 تأسیسات شهری -5-5

روی پالن شامل موارد زیر، های موجود باید کلیه خطوط تأسیسات شهری در نوسازی و توسعه خیابان

 :ه شوداجرایی نشان داد

 نفتخطوط زیرزمینی آب، برق، تلفن، گاز و  -

 خطوط ارتباطات نظیر فیبر نوری -

 محل تیرهای برق و تلفن -

 های سطحی و فاضالبزیرزمینی تخلیه آبمجاری  -

 .شود مشخصنیز معبر های سطحی و فاضالب روی نیمرخ طولی بهتر است مجاری تخلیه آب

 

 کنترل ترافیک حین اجرا -5-6

ئل مربوط به کنترل ترافیک در حین های پر تراکم شهری، ممکن است مسادر احداث معابر در بافت

 تنظیم ترافیک در نحوهسبب تغییر طراحی نیمرخ طولی، مقطع عرضی و یا حتی مسیر شود.  ی پروژه،اجرا

نشان داده شود. « های کنترل ترافیک موجودنقشه»های اختصاصی به نام ، باید در نقشههای پروژهحین اجرا

بوده و شامل مطالعه موارد الزامی  تراکم، پرشهری های در بافت معابرکلیه طراحی هایی برای تهیه چنین نقشه

 :زیر است
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 پیاده و دوچرخهحرکت ایمن  -

 حرکت ایمن وسایل نقلیه -

 ونقل همگانیحملهای دسترسی به ایستگاه -

 های پیرامونیکاربریدسترسی به  -

 های اطرافافزایش حجم ترافیک در تقاطع -

 تعیین مسیرهای انحرافییر مسیر و تغی -

 مجاز برای عملیات اجرایی یساعات کارتعیین  -

 ترافیککنترل  تسهیالت عملکرد تغییر موقت -

 وضعیت روشنایی -

 ایهای حاشیهوضعیت پارکینگ -

 :شودهای کنترل ترافیک باید اصول زیر رعایت در تهیه نقشه

 .ودش هگرفتایمن و پیوسته در نظر جایگزین مسیر  یکباید  شود،اگر مسیر پیاده و دوچرخه قطع می -

شود، برای در حین انجام عملیات اجرایی قطع می ونقل همگانیحملهای اگر دسترسی به ایستگاه -

 گرفته شود.مسیرهای انحرافی در نظر باید ها، تأمین دسترسی موقت به آن

 .مشکل ایجاد کندنباید از نظر زیست محیطی برای ترافیک موتوری مسیر انحرافی  -

 مناسب باشد. مورد نظر،هندسی و ترافیکی مسیر انحرافی باید برای ترافیک  شرایط -

 تدریجی و در طول کافی صورت گیرد.به صورت عرض روسازی باید یا  تعداد خطوط عبورکاهش  -

 .شودزن استفاده و چراغ چشمک در شب باید از شبرنگوسایل نقلیه و دید ایمنی به منظور حفظ  -

با توجه به سرعت وسایل نقلیه و بندها باید ها و راهم خطر، تابلوها، نردهئها، عالها، بشکهمحل مخروط -

 تعیین شود.رانندگان العمل فاصله مناسب برای عکس

 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

77 
 

 منابع و مراجع

های : پالن و نیمرخ2بخش "های شهری، نامه طراحی راهنییآ .(1375وزارت مسکن و شهرسازی، ) .1

 ."طولی

ران، یا یهاراه ینامه طرح هندسنییآ .(1391) ،جمهورس یرئ یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه .2

 ."415ه ینشر"

های الزامات، راهبردها و چارچوب" .(1396سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ) .3

 ."های تاریخی کشورکلی حفاظت و احیا بافت

دستورالعمل عالئم ترافیکی افقی در معابر " .(1397ای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، )شور .4

 ."شهری

دستورالعمل عالئم عمودی ترافیکی در " .(1397شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، ) .5

 ."معابر شهری

 ."افراد دارای معلولیتضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای " .(1398وزارت راه و شهرسازی، ) .6

7. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), 

(2018). “Policy on Geometric Design of Highways and Streets”, 7th Edition, 

Washington D.C. 

8. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), 

(2011). “Policy on Geometric Design of Highways and Streets”, 6th Edition, 

Washington D.C. 

9. Washington State Department of Transportation (WSDOT), (2018). “Design Manual”, 

Washington. 

10. California Department of Transportation (Caltrans), (2016). “Highway Design 

Manual (HDM)”, 6th Edition, California. 

11. Austroad, (2016). “Guide to Road Design: Geometric Design”, Australia. 

12. National Association of City Transportation Offices (NACTO), (2017). “Urban 

Street Stormwater Guide”, 1st Edition, New York. 

 



 های طولیدوم: پالن و نیمرخبخش 
 

 

 

78 
 

واژگان فارسی به انگلیسی

 Culvert آبرو

 Connection اتصال

 Vertical Clearance ارتفاع آزاد

 Freeway آزادراه

 Lane Addition افزایش خط عبور

 Horizontal افقی

 Pollution آلودگی

 Curvature انحنا

 Safety ایمنی

 Precipitation باران و برف، نزوالت جوی

 Rainfall بارش

 Concrete بتن

 Critical بحرانی

 Superelevation بربلندی

 Roadway بستر معبر

 Bridge پل

 Horizontal Alignment پالن، مسیر افقی

 Sidewalk روپیاده

 Front Overhang آمدگی جلوپیش

 Rear Overhang آمدگی عقبپیش

 Signs تابلوها

 Overhead Signs تابلوهای باالسری

 Interchange تبادل

 Density تراکم

 Crash تصادف

 Widening تعریض

 Transition تغییر تدریجی

 Intersection تقاطع

 Crossing تالقی

 Concentration تمرکز

 Highway تندراه

 Curb جدول

 Curb and Gutter جدول آبرو

های آبو تخلیه آوری جمع
 Drainage سطحی

 Traffic Volume حجم ترافیک

 Exit خروجی

 Escape Ramp خروجی اضطراری

 Grade Line خط پروژه

 Marking کشیخط

 Street خیابان

 Collector Street وپخش کنندهخیابان جمع

 Arterial Street خیابان شریانی

 Local Street خیابان محلی

 Access دسترسی

 Exit nose دماغه خروجی

 Bicycle دوچرخه

 Period دوره

 Wall دیوار
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 Ramp رابط

 Driver راننده

 Reaction Time العملزمان عکس

 Construction ساختمان/  ساخت

 Speed سرعت

 Running Speed سرعت حرکت

 Design Speed سرعت طرح

 Operating Speed سرعت عملی

 Speed Limit سرعت مجاز

 Surface سطح

 Passenger Car سواری

 Flood سیالب

 Shoulder شانه

 Deceleration Rate شتاب کاهش سرعت

 Radius شعاع

 Grade شیب طولی

 Cross Slope شیب عرضی

 Crash Cushion گیرضربه

 Friction Factor اصطکاک بیضر

 Classification بندیطبقه

 Geometric Design طرح هندسی

 Capacity تیظرف

 Pedestrian عابر پیاده

 Transversal عرضی

 Sight Distance فاصله دید

 Decision Sight Distance فاصله دید انتخاب

 Stopping Sight Distance فاصله دید توقف

 Passing Sight Distance فاصله دید سبقت

 Spiral Curve قوس اتصال

 Horizontal Curve قوس افقی

 Vertical Curve قوس قائم

 Single-Unit Truck (Three کامیون
Axle) 

 Single-Unit Truck کامیونت

 Traffic Control Devices لوازم کنترل ترافیک

 Skew مایل

 Conduit مجرا

 Seperated مجزا

 Crest محدب

 Alignment )راستا( مسیر

 Highway & Street معبر

 Sag مقعر

 Median میانه

 Longitudinal Profile نیمرخ طولی

 Entrance ورودی
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واژگان انگلیسی به فارسی

Access دسترسی 

Alignment راستا( مسیر( 

Arterial Street خیابان شریانی 

Bicycle دوچرخه 

Bridge پل 

Capacity تیظرف 

Classification بندیطبقه 

Collector Street وپخش کنندهخیابان جمع 

Concentration تمرکز 

Concrete بتن 

Conduit مجرا 

Connection اتصال 

Construction ساخت/ ساختمان 

Crash تصادف 

Crash Cushion گیرضربه 

Crest محدب 

Critical بحرانی 

Cross Slope شیب عرضی 

Crossing تالقی 

Culvert آبرو 

Curb جدول 

Curb and Gutter جدول آبرو 

Curvature انحنا 

Deceleration Rate شتاب کاهش سرعت 

Decision Sight Distance فاصله دید انتخاب 

Density تراکم 

Design Speed سرعت طرح 

Drainage 
های آبو تخلیه آوری جمع

 سطحی

Driver راننده 

Entrance ورودی 

Escape Ramp خروجی اضطراری 

Exit خروجی 

Exit nose دماغه خروجی 

Flood سیالب 

Freeway آزادراه 

Friction Factor اصطکاک بیضر 

Front Overhang آمدگی جلوپیش 

Geometric Design طرح هندسی 

Grade شیب طولی 

Grade Line خط پروژه 

Highway تندراه 

Highway & Street معبر 

Horizontal افقی 

Horizontal Alignment پالن، مسیر افقی 

Horizontal Curve قوس افقی 

Interchange تبادل 

Intersection تقاطع 

Lane Addition افزایش خط عبور 
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Local Street خیابان محلی 

Longitudinal Profile نیمرخ طولی 

Marking کشیخط 

Median میانه 

Operating Speed سرعت عملی 

Overhead Signs تابلوهای باالسری 

Passenger Car سواری 

Passing Sight Distance  سبقتفاصله دید 

Pedestrian عابر پیاده 

Period  دوره 

Pollution آلودگی 

Precipitation باران و برف، نزوالت جوی 

Radius شعاع 

Rainfall بارش 

Ramp رابط 

Reaction Time العملزمان عکس 

Rear Overhang آمدگی عقبپیش 

Roadway بستر معبر 

Running Speed سرعت حرکت 

Safety ایمنی 

Sag مقعر 

Seperated مجزا 

Shoulder شانه 

Sidewalk روپیاده 

Sight Distance فاصله دید 

Signs تابلوها 

Single-Unit Truck کامیونت 

Single-Unit Truck (Three 
Axle) 

 کامیون

Skew مایل 

Speed سرعت 

Speed Limit سرعت مجاز 

Spiral Curve قوس اتصال 

Stopping Sight Distance فاصله دید توقف 

Street خیابان 

Superelevation بربلندی 

Surface سطح 

Traffic Control Devices لوازم کنترل ترافیک 

Traffic Volume حجم ترافیک 

Transition تغییر تدریجی 

Transversal عرضی 

Vertical Clearance ارتفاع آزاد 

Vertical Curve قوس قائم 

Wall دیوار 

Widening تعریض 

 

 






