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 شناسایی 

 الویت بندی ساخت راه ها بستگی به دیدگاه برنامه ریزان کالن کشور و الگوهای زیر دارد :

  سیاست کشور در زمینه اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، صنعتی ، کشاورزی و نظامی 

  سازی گسترش نواحی گوناگون کشور سیاست کشور در زمینه همگن 

  سیاست کشور در زمینه بکارگیری از یک روش ترابری مناسب تکنولوژی روز 

  چگونگی ترافیک حال و آینده 

  پراکندهگی شبکه راه های ساخته شده و گسترش آن 

  برنامه رشد صادرات و واردات و گسترش بنادر 

 

  دیده شود:در طراحی و ساخت یک راه باید نیازهای زیر 

 فراهم نمودن ایمنی و آسایش کاربران ) راننده و دیگر سرنیشن ها ( -1

 محیط زیست را بهبود داده و خوشایند نماید -2

 مخارج بهره برداری و نگهداری آن کمتر باشد -3

 از آیین نامه های طرح هندسی پیروی نماید -4

 .ساخت راه هزینه زیادی نداشته باشد -5
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 برای مهندسین طراح مشخص گردد: در ابتدای کار باسد سه ویژگی راه 

) آزاد راه ، بزرگراه و یا جاده دو بانده ( رویکرد طراحی برای مهندسین روشن می  کالس راه - أ

 گردد.

می توان شیب طولی مسیر ، تعداد پل ها ، تونل ها ، دیوارهای  بودجه و هزینه ساخت راه : - ب

 نسبت به بودجه برآورد نمود. حائل و دیگر ابنیه فنی را بسته به اهمیت و کاربرد راه ،

می توان تعداد باند ، پهنای باند ، ویژگی راهگردها ) تقاطع های غیر هم  ترافیک آینده : - ت

 سطح ( و ویژگی برشگاه ها ) تقاطع های هم سطح ( را ارزیابی نمود.

 

 نکته: 

 یک راه ارزان قیمت همواره هزینه های بهره برداری بیشتری در آینده خواهد داشت.

 

  ارزان قیمت های پنهان راههزینه: 

رفتن -5تلفات جانی ، -4سرویس خودروهای کاربران ، -3تصادفات ، -2یشتر ، سوخت ب-1

 زمان باشد.

 

: در ایران این نقشه ها با مقیاس های گوناگون در سازمان نقشه برداری  نقشه توپوگرافی - أ

و در گام  1:111111گردد. در گام های نخست مسیریابی ، نقشه ها با مقیاس می هیهتکشور 

نقشه توپوگرافی دارای منحنی بکار می رود.  1:1111، نقشه ها با مقیاس های طراحی مسیر 

( است که در کنار هم قرار گیری آنها ، چگونگی ناهمواری های زمین  Contour Lineتراز ) 
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را بیان می نماید . هر منحنی تراز دارای عددی است که بیانگر بلندی ) ارتفاع ( آن از سطح 

 آب های آزاد می باشد.

 

 کمک نقشه های توپوگرافی ، امکان سنجی مسیر که در برگیرنده موارد زیر  با

 است ، انجام می شود:

زمین های نامناسب ) نمی توان مسیر را از آنجا گذراند ( شناسایی می گردند ) مرداب ،  .1

 باتالق ، صخره ، ناهمواری های سیل خیز و بهمن ریز .

) چند در صد مسیر در شیب قرار می  سنجش شیب طولی مجاز راه بر روی نقشه پالن .2

 گیرد (

شناسایی رودخانه ها ، نهرها و دیگر فرو رفتگی ها که نیازمند ساخت پل یا دیگر ابنیه فنی  .3

 باشند.

 ف تونل ها و دیگرابنیه راه.برآورد تعداد و درازای پل ها  .4

انه پرندگان ، شناسایی کان ها ، معادن ، جنگل ها ، کارخانجات تولیدی ، دامداری ها ، آشی .5

 حیوانات و زمین های کشاورزی که ممکن است راه از کنار آنها بگذرد.

 

 : نقاط اجباری و واریانت 

 .امکان سنجی دو واریانت مسیر انجام گرفته  A , Bبرای نمونه بین دو نقطه اجباری  

رگ و گذر مسیر ، کوتاه گران تر و دشوارتر ساخته می شود ) پل ها با دهانه های بز-1واریانت 

از ناحیه کوهستانی پر صخره ( هزینه های ابنیه فنی مسیر و هزینه های نگهداری این مسیر 

 نیز در آینده بیشتر است.
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مسیر درازتر ، ارزانترو آسان تر ساخته می شود . با اینکه طول مسیر بیشتر است -2واریانت 

هزینه  2یی دیگر واریانت اما دهانه پل ها کوچکتر و حجم کارهای خاکی کمتر است . از سو

در آینده هزینه های بهره  1گهداری کمتری دارد اما واریانت نهای ابنیه فنی و هزینه های 

دارد. با این برازش ، کارفرما یکی از واریانت های  2برداری و نوسازی کمتری نسبت به واریانت 

 مسیر را بر می گزیند.

ه تهیه می شوند ، استروگرافی و عکس های : ) یا فتوگرامتری ( دو گون عکس های هوایی - ب

اوریب . عکس های استروگرافی بیشتر برای شناسایی زمین شناسی ، آب و هوا ، زمین های 

کشاورزی بکار برده می شوند . عکس های اوریب ، ابزار کمکی روش استروگرافی هستند ، با 

فی پرسش برانگیز و کمک عکس های هوایی ) از ماهواره ( جاهایی که در نقشه توپوگرا

ناشناخته بوده است ، بهتر دهیده می شوند. نقشه های توپوگرافی هر ده یا بیست سال تهیه 

می گردند . ممکن است در این بازه زمانی دگرگونی هایی در آن ناحیه رخ داده باشد که در 

 نقشه توپوگرافی نیامده باشد) کارخانه جدیدفعالیت های کشاورزی جدید و ... (

: با کمک این نقشه ها می توانیم جنس خاک ناحیه کنار مسیر را  شه زمین شناسینق - ت

، شناخت جنس خاک در گام های پایانی پروژه راه )  ) بویژه در چند متر زیر زمین (بشناسیم

ساخت رو سازی راه ( نیز می تواند کار آمد باشند. کاربرد دیگر آن هنگام برآورد حجم 

 بروکنر ( است.) منحنی  جابجایی خاک

: با این نقشه ها میزان بارندگی ساالنه و دبی رودخانه های  نقشه منحنی های همباران - ث

فصلی پس از بارندگی پیش بینی می گردد ) جایابی بهینه محل ساخت پل ( از سویی دیگر 
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 می توان برآورد نمود که در چه بخشی از مسیر ، اگر خاکریزهای بلند بسازیم ، هنگام بارندگی

 .نمایندمی شدید مانند سدی از جابجایی آبها جلوگیری

:  بهتر است مهندسین برای برآورد سختی اجرای راه ، از نزدیک زمین اطراف  پیمایش زمینی - ج

 واریانت های مسیر را ببینند ) زمین صخره ای ، زمین باتالقی ، شوره زار و گستردگی آنها (

 

 مسیر پرش : 

زء رسیدن است . بزبانی دیگر ، محل دقیق و جزئیات مسیر را روش کار مسیریابی از کل به ج

و در یک مرحله انجام داد . در آغاز بررسی های اقتصادی و فنی توسط برنامه نمی توان یکباره 

گیرد و سپس ساخت یک راه در برنامه دولت قرار میگیرد دولت مردان می ریزان کشور انجام

ر از آنها می گذرد ) نقاط اجباری ملی ( را تصویب می ابتدا انتها و شهرهای مابینی که مسی

پس از آن ، کار به مهندسین سپرده می شود . آنها پستی و بلندی زمین های بین نقاط  نمایند.

اجباری ملی را شناسایی می کنند . ممکن اسن چند نقطه اجباری دیگر به نقاط اجباری ملی 

نقاط نیز بگذرد ) نقاط اجباری فنی ( این نقاط  افزوده گردد که مسیر به ناچار باید از این

اجباری می توانند محل پهنای کم رودخانه برای ساخت پل ، دوری از قله کوه ، دره ، باتالق ، 

را با خط راست به یکدیگر نقاط اجباری ملی و نقاط اجباری فنی  زمین کشاورزی و ... باشد.

نقاط اجباری ملی نقاط  A , C , E , G , Hمی نامند. نقاط  وصل می کنند که آنرا مسیر پرش

B , D , F پس از اینکه مسیر پرش برای  .باشندمی نقاط اجباری فنی کی مسیر پرش

 مهندسین طراح مشخص گردید ، اطراف مسیر پرش باید شناسایی گردد.
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  مسیریابی:مراحل 

 گام یک  :شناسایی واریانت های مسیر  .1

 گام دو : برداشت مسیر .2

 نش مسیر بهینهگام سه : گزی .3

 گام چهار : برداشت مسیر اجرایی .4

 گام پنج : پیاده کردن مسیر بر روی زمین .5

 

 مسیر شکسته 

هر کدام از مسیرهای شکسته که کوتاه تر بوده و زاویه بین پاره خط های شکسته مالیم تر 

 باشد ، بهتر است.

 

 : نقشه ای پروژه راه 

، نقشه های ابنیه فنی ) پل /ف تونل ،  پالن راه ، پروفیل طولی راه ، پروفایل های عرضی

 زهکشی ، آبروها و دیوارهای حایل ( و دفترچه محاسبات می باشند.

 

آنرا می توان رسم برشی از ابتدا تا انتهای مسیر دانست که در آن نسبت طول  پروفیل طولی :

و خط : راه به بلندی آن بیان می شود . پروفیل طولی مهم ترین نقشه راه است. که دارای د

( و خط پروژه ) خط قرمز ( می باشد. خط زمین ناهمواری طبیعی زمین  خط سیاه خط زمین )

نشان می دهد و خط پروژه ، شیب طوبی راهی که را در بخش هایی که مسیر از آنجا گذشته 
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می خواهیم بسازیم را نمایش می دهد . اگر خط پروژه پایین تر از خط زمین قرار گیرد 

 ترانشه ( و اگر باالتر از خط زمین قرار گیرد ، خاکریزی خواهیم داشت. خاکبرداری ) 

( است . مقیاس طول ها مانند  H( و بلندی ها )  Lپروفیل طولی دارای دو مقیاس طول ها ) 

( و مقیاس بلندی ها ، ده برابر مقیاس طول ها )  1:11111تا  1:1111مقیاس نقشه پالن ) 

1:111– 1:1111 ) 

بیشتر داده های پروفیل طولی از نقشه پالن و از برداشت با دوربین نقشه برداری از  می باشند .

پروفیل عرضی یا برش جانبی : پوفیل عرضی را می توان برشی از بدنه راه  زمین بدست می آید.

 دانست.

 

 مسیر بهینه 

پردازد این همزمان با کار گروه مسیریابی گروهی دیگر نیز به بررسی ویژگی های فنی راه می 

دو گروه به مانند کنش و واکنش داده ها و بررسی های کارهایشان را به یکدیگر می دهند تا 

پردازش نهایی طرح انجام گیرد . این هماهنگی از دوباره کاری های طراحی جلوگیری نموده و 

ه برآورد بهره برداری از راه را در آینده بهبوده می دهد . این ویژگی های فنی راه در برگیرند

حجم ترافیک و رشد آینده آن سنجش سرعت طراحی روش ساخت روسازی پیش بینی 

خودروی طراحی هزینه مالی ساخت راه دسترسی به خاک زیرسازی ، خرید زمین های 

کشاورزی ، برآورد ماشین آالت ، شناسایی تجهیزات ، ابزار ایمنی و راهنمایی ترافیکی ، نحیط 

 می باشند.زیست ، حقوق مردم و ... 
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  های طرح هندسی راهداده: 

 ( Vd) سرعت طراحی  .1

( حجم ترافیک ساعت  D( پخش جهتی ترافیک )  AADTمیانگین ساالنه ترافیم روزانه )  .2

 ( و تعداد باند fHVطرح ، درصد خودروهای سنگین ) 

 کمترین اندازه شعاع قوس های افقی  کمترین قوس قائم  .3

 اندازه مجاز شیب طولی راه بیشترین درازای یک تکه خط پروژه در شیببیشترین  .4

 بیشترین بلندی خاکریزی ها و ژرفای ترانشه ها .5

 

  شاخص های ارزیابی مسیر بهینه 

 ان سرمایه برای ساخت هر واریانت مسیرمیز -1

 میزان هزینه های نگهداری ساالنه هر مسیر -2

 در چند درصد از مسیر سرعت طراحی قابل اجراست -3

 میزان یکدست بودن مسیرهای پیشنهادی ) نسبت مسیر مستقیم به کل مسیر ( -4

 میزان هموار بودن مسیرهای پیشنهادی ) نسبت درازای شیب ها به کل مسیر ( -5

 حجم خاکبرداری ، خاکریزی ، پل ، تونل ، ابنیه فنی و ماشین آالت مورد نیاز -6

 شواری ساخت و نیروی کارهزینه ساخت ، روش ساخت ، نقش ترابری راه در ناحیه ، د -7

 و یا شاخص های دیگری که کارفرما تشخیص می دهد که بر پایه آنها سنجیده شود. -8
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 Vd: 

% از خودروها با این سرعت بتوانند از قوس 75سرعتی است که پیش بینی می شود بیش از  

برحسب آن آورد می گردد که ابتدا برای هر راه یک سرعت طراحی بر های این مسیر بگذرد در

 طراحی راه مشخص می شود. رویکرد 

 

  زهکشی 

هدف از انجام زهکشی ، دور نمودن و تخلیه آب از بدنه راه می باشد برای طراحی زهکشی یک 

راه به دادهای بارندگی ، هیدرولوژی ناحیه ، چگونگی خاک ، اهمیت را ه، مکان تخلیه آب های 

دگی ، محاسبات هیدرولیکی ابروها ، زهکشی ، مسیر جابجایی آبهای سطحی پس از بارن

 گزینش فرم هندسی آبروها و امکان اجرا و ساخت سازه های زهکشی ، نیازمندیم.

 

  زهکشی :انواع 

 زهکشی سطح راه با دو روش : جانبی و سراسری - أ

آبهایی جاری که از اطراف به بدنه راه می رسند را به  با زهکشی جانبی : زهکشی بستری است - ب

) آبرو ( هدایت می نماییم . در بیشتر موارد در یک سمت راه کوه آن سوی راه بصورت زیر گذر 

 در باال دست بوده و در سمت دیگر پایین دست است.

ستان یخ دور نمودن آبهای زیر زمینی از بدنه راه می باشد که در زم زهکشی آبهای بستر :

زدگی ایجاد نموده و خرابی روسازی راه را به همراه خواهند داشت . زهکشی زیر را با دو روش 

 الیه زهکش و شیار زهکش انجام می گیرد.
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 : آزاد راه  

آزاد راه راهی است که باندهای رفت و برگشت با رفوژ ) میانه ( از یکدیگر جدا شده اند . جریان 

یوسته و همواره جاری باشد . بنابراین باید بدون چراغ راهنمایی و ترافیک در آزاد راه باید پ

ساخته شود. دسترسی دیگر راه ها به آزاد راه باید بوسیله راهگرد )   برشگاه ) تقاطع هم سطح (

تقاطع غیر همسطح ( انجام گیرد. با اجرای راهگرد  دسترسی دیگر راه ها به آزاد راه محدود 

 می گردد.

آزاد راه بدون ایستگاه اتوبوس بدون چراغ راهنمایی و بدون پیاده رو است . هنگامیکه آزاد راه 

از کنار شهری می گذرد برای پیاده روندگان باید زیر گذر و یا رو گذر ساخته شود ) هیچگاه 

. پمپ بنزین  .نمی رود ( در کنار آزاد راه هیچگونه فروشگاه خط کشی عابر پیاده بکار 

وران و مکانیکی نباید ساخته شود تا پیوستگی جریان ترافیک برقرار باشد . بجای آن در هر رست

کیلومتر پردیسی از فروشگاه ها می توان ایجاد نمود . راه دسترسی به این پردیس باید  31-51

یا جداگانه با راستگرد خروجی ایجاد گردد و ابتدا و انتهای آزاد راه را نمی توان به یک میدان و 

شهر رها می گردد تا در  برشگاهی پیوست داد . انتها و ابتدای آنرا بصورت خاکریز در کنار

 آینده ساخت آن ادامه یابد.

 است. 131km/h-111سرعت مجاز آزاد راه در بیشتر کشورها 
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  بزرگراه 

می تا چند دهه پیش در پاره ای از کشورها راه های چهار باند ساخته می شد که آنرا آزاد راه 

نامیدند. امروزه این راه های چهار بانده را بزرگراه می نامند . پاره ای از بزرگراه ها شش بانده 

 ) تقاطع هم سطح ( بجای راهگرد ) تقاطع غیر همسطح ( می باشند.هستند که دارای برشگاه 

 

  گراه:آزاد راه و بزرکاربرد 

ه های برای را امروزه با گسترش چشمگیر خودرو گرایش جهانی در ساخت آزاد راه ) با راهگرد (

برون شهری و بزرگراه برای راه های درون شهری و حومه است. بزرگراه ها دارای چراغ 

راهنمایی است اما برای افزایش کارایی ترافیک ان دسترسی دیگر خیابان ها به بزرگراه را در 

 می کنند. بخش های از آن محدود

 

 برآورد حجم خاک 

برای برآورد حجم کارهای خاکی یک پروژه راه باید ابتدا سطح برش پروفیل های عرضی ) 

می خاکبرداری یا خاکریزی ( را بدست آورده و سپس با داشتن فاصله بین پروفیل های عرضی 

توان حجم خاک را بدست آورد. پروفیل های عرضی می توانند همان شماره نقاط ایستگاه ها 

رفیل طولی باشند. اگر فرم پروفیل عرضی بین دو ایستگاه یکسان نباشد یا در نقشه پالن و پو

( و یا ناهمواری جانبی بستر زمین بین دو  111mبیش از   فاصله بین ایستگاه ها زیاد باشد )

 های عرضی کمکی بیشاری برداشت نمود.پروفیل عرضی چشمگیر باشد می توان پروفیل 
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ح پروفیل عرضی همانند ذوزنقه است اگر زمین بستر راه اگر زمین بستر راه هموار باشد سط

ناهموار باشد می توان سطح برش پروفیل عرضی را به تکه های کوچکتر موازی تقسیم نموده و 

 سطح برش پروفیل عرضی را بدست آورد.

 

 : حالتهای مختلف حجم خاک بین دو پروفیل عرضی 

 = فاصله بین آنها است . L= سطح میانگین ذوزنقه دو پروفیل عرضی و  Amکه : 

Am  در فاصلهL                 .کمتر تغییر کند حجم خاک بدست آمده درست تر است         

V = L ( Am ) 

Vf = ( A1  2 ) L1                            Vc = ( A2  2 ) L2 

Vf = L ( Af1 + Af1 ) ÷ 2                     Vc = L ( Ac2 + Ac2 ) ÷ 2 

Vc = L1 ( Ac2 ) ÷ 2                            Vf = L ( Af1 + Af2 ) ÷ 2 

Vc = L1 ( Ac1 + Ac2 ) ÷ 2                   Vf = L ( Af2 ) ÷ 2 

 پس از برآورد حجم خاک بین پروقیل های عرضی در طول کل راه حجم خاکبرداری ها و

خاکریزها را با هم جمع جبری نموده تا بدانیم که در کل در طول مسیر چه حجمی 

خاکبرداری یا خاکریزی داریم . بزبانی دیگر خاک  ها را از کجا کنده و به کجا ببریم چون 

پرداخت به پیمارنکار بر حسب متر مکعب خاک و حمل آن می باشد فاصله حمل ) جا بجایی 

 ر مهم است . جابجایی خاک گران ترین بخش پروژه راهسازی است.خاک ( از نظر مالی بسیا

برای اینکه بدانیم خاک ها از کجا کنده و به کجا ببریم و کمترین فاصله جابجایی را داشته 

باشیم. در طول کل مسیر اگر حجم خاک کنده شده بشتر از حجم خاکریز باشد خاک اضافی را 

خاک کنده شده کمتر از حجم خاکریز باشد باید مقداری باید دپو ) انبار ( نموده و اگر حجم 
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خاک از قرضه آورد به حجم خاک برای خاکریز ضریب تراکم و به حجم خاک برای خاکبرداری 

 ( ضریب تورم خاک افزوده می گردد.   ) دپو

 

  خط پخش 

هدف از رسم خط پخش خطی است موازی خط پخش با نمودار مرزهای جدید جابجایی خاک 

براین جایگاه مرزی بندی بستگی به جایگاه خط پخش ) باالوپایین بودن آن نسبت به است بنا

محور پایه ( دارد فاصله خط پخش نسبت به محو پایه باید به اندازه ای باشد که مرزهای 

 جابجایی خاک کمترین فاصله حمل خاک را فراهم نمایند.

 

  ساده:قوس 

دایره ای طراحی می گردد یک قوس بخشی از در محل برخورد راستاهای مسیر قوس ساده 

 .یمیپیرامون دایره است که آنرا قوس ساده می نما

 

 : درجه قوس 

در پاره ای از کشورها مانند آمریکا طراحی قوس بر پایه درجه قوس می باشد و برابر است با 

قوس  درجه( که بطور قراردادی برابر است با 30.48m) 100ftزاویه مرکزی روبروی کمان 

کمتر باشد ) شعاع قوس بیشتر  Dبیانگر میزان انحنا یا تیزی قوس سختی می باشد هر چه 

بیشتر باشد  Dگشته ( قوس مالیمتر و نرمتر است و رانندگی در این قوس آسانتر است . هرچه 

 قوس تیزتر و رانندگی بر روی این قوس دشوارتر ) با کاهش سرعت ( می باشد.



(علمی کاربردی شهرداری ورامینحمل و نقل شهری مرکز -گروه کاردانی فنی عمران)                           طرح هندسی راهجزوه مبانی        مدرس:علی رضایی جعفری

15 
 

 درازای قوس قائم 

از طراحی خط پروژه در پورفیل طولی حال در محل برخورد دو خط پروژه باید قوس قائم س پ

ایجاد نمود هدف از ساخت قوس قائم بهبود دید افزایش رفاه و ایمنی رانندگان می باشد قوس 

های قائم می توانند به دو گونه قوس قائم کوژ و قوس قائم کاو باشند . نیمی از درازای قوس 

 شیب طولی و نیمی دیگر آن در شیب طولی کناری قرار می گیرد.قائم در یک 

A = G1 – G2 

 

 فاصله دید 

حرکت خودرو در جاده باید بگونه ای باشد که راننده همواره جلوی خود را در دیدرس داشته 

باشد تا اگر نیاز به ترمز گیری داشت بتواند بموقع ترمز نموده و بایستد فاصله ای که باد همواره 

فراهم نمودن فاصله دید  G = 0%در دیدرس راننده باشد را فاصله دید می نامند . در شیب 

وار نیست در قوس قائم کوژ باید انحنای قوس به اندازه ای باشد تا راننده طولی از مسیر در دش

 جلوی خود را براحتی بتواند ببیند.

 

 فاصله دید ترمزگیری :  

بیانگر فاصله دیدرس مورد نیاز جلوی راننده است که همواره باید این فاصله را در دیدرس خود 

ی در جلویش بروز نمود بتواند زمانی برای تصمیم گیری و یا داشته باشد تا اگر رویداد ناگوار

 ترمز گیری داشته باشد.
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 : فاصله دید سبقت 

می رود. این فاصله دید برای طراحی قوس قائم کوژ در جاده های دو بانده برون شهری بکار 

 کمترین درازای قوس قائم کوژ که فاصله دید سبقت ) پیشی گرفتن ( را فراهم نماید.

A = G1 – G2 

L min = ? 

 

 قوس قائم کوژ 

هرچه درازای قوس قائم بیشتر باشد انحنای قوس کمتر دید راننده بهتر و ایمنی خودرو فراهم 

تر است ازسوی دیگر هر چه درازای قوس قائم بیشتر گردد اجرای آن گرانتر می شود بنابراین 

در طراحی قوس قائم کمترین درازای قوس قائم که فاصله دید راننده را فراهم کند بکار می 

قائم باید فاصله دید هنگام طراحی کنترل گردد . بر پایه آزمایش آشتو . چشم قوس رود در 

باید بتواند  ( H1 = 108 cmراننده ای که در قوس قائم کوژ رانندگی می نماید ) در بلندی : 

 .جلویش را همواره در دیدرس داشته باشد( در  H2 = 60 cmجسمی )

 

  برشگاه)تقاطع همسطح(:اجزاء انواع 

 راستگرد 

 چپگرد 

 دوربرگردان 

 سکو 
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  راهگرد)تقاطع غیرهمسطح(:انواع 

 الماسی(diamond) 

 شیپوری(trumpet) 

 شبدری(cloverleaf) 

 (کومهstack) 

  راههسهY ،T 

 شیبراه(ramp) 

 ترازباند 

 پیوندگاه 

 جداگاه 

 پیشراه 

 

 

 

 

 

الزم به ذکر است باتوجه به اینکه تایپ جزوه توسط اینجانب انجام نشده است.هرگونه غلط امالیی، نگارشی 

 و... را از طریق ذیل به اطالع اینجانب برسانید:

arezaeijafari@gmail.com 

 پایان
 

mailto:arezaeijafari@gmail.com
mailto:arezaeijafari@gmail.com
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 لعه بیشتر:فهرست منابع برای مطا

 کتاب راهسازی دکتر سعید منجم-1

 انگیزهانتشارات 

 خالصه و کاربردی، بیشتر مطالب جزوه از این کتاب گردآوری شده است.(این کتاب توصیه می گردد.)خرید 

 

 طرح هندسی راه دکتر حمید بهبهانیکتاب -2

 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران 
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