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 ١     :صفحه

  به نام اويي كه غير او نيست
 

 )تحقيقات و فناوري ،(مصوب شوراي برنامه ريزي وزارت علومسرفصل ها: . الف
  نقشه كشي ساختمانبخش اول: 

 ترسيميآشنايي با وسائل نقشه كشي، عالئم نقشه كشي در ساختمان و ضوابط  )١
 تعاريف قسمت هاي مختلف يك نقشه ساختماني (پالن، نماها، برش ها) )٢
 ترسيم قسمت هاي يك نقشه ساختماني ساده از روي يك نقشه آماده )٣
 ترسيم نماها و برش هاي خواسته شده از يك پالن داده شده )٤

 
  خط و راه آهن بخش دوم:

 و خصوصيات گرافيكي انواع خطوط راه آهن و طبقه بندي آنها از لحاظ مشخصات فني )٥
 اطالعات كلي از مسيريابي )٦
 پالن خط، خط پروژه، خط زمين، نميرخهاي طولي و عرضي )٧
 انواع قوس هاي افقي و قائم در راه آهن، شيب هاي طولي و عرضي )٨
  اه آهن: حريم خط، شانه، شيروانياجراء ر )٩

  آشنايي با نقشه هاي تيپ و اصطالحات متداول و رايج و عالئم اختصاري )١٠
 ه عرض خط در خطوط راه آهن و نحوه درج آنهااضاف )١١
  حداقل فاصله بين قوس ها )١٢
آشنايي با دفترچه هاي نقشه برداري و نيولمان، استاديمتري و طرز تهيه نقشه جات (پالن تاكئومتري، پالن،  )١٣

 پروفيل هاي طولي و عرضي با استفاده از دفترچه هاي نقشه برداري)
  

  ب. منابع
  مترجم: ناصرمجيدي فرد-هاينس ولت ين- هرمان اشرودر-آهناصول مهندسي روسازي خط  . ١
  مهندس ماهان يلداشخان-مترجمين: دكتر سعيد محمدزاده-دكتر آرنولدكر-اصول مهندسي خط راه آهن . ٢
  مترجم: ناصرمجيدي فرد-ولفگانگ الپس-رات زيرسازي و روسازي خطوط ريلينگهداري وتعمي . ٣
  دوجلدي- مهندس ماهان يلداشخان -سعيد محمدزاده ترجمه دكتر-راهنماي كاربردي مهندسي راه آهن . ٤
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 ٢     :صفحه

  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور -: آيين نامه طرح هندسي راه آهن٢٨٨نشريه شماره  . ٥
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور-: مشخصات فني و عمومي زيرسازي راه آهن٢٧٩نشريه شماره  . ٦
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور- راه آهن يروساز يعموم يمشخصات فن: ٣٠١نشريه شماره  . ٧
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور-: دستورالعمل نظارت براجراي روسازي راه آهن٣٥٥نشريه شماره  . ٨

 
  ارزيابي. ج

 %٥٠ترم:  . امتحان پايان٣                    %٣٥: .  پروژه نهايي٢                  %١٥: تمرينات كالسي . ١
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  كشي ساختمانبخش اول: نقشه 
  

  فصل اول: آشنايي با وسايل نقشه كشي و عاليم نقشه كشي در ساختمان
  
نقشه كشي ساختمان رسم نمودن و پياده نمودن فكر و تصميم و تجربه فرد طراح بر روي  تعريف نقشه كشي ساختمان: 

  كاغذ هاي استاندارد و براساس اصول استاندارد نقشه كشي مي گويند. 
نقشه هاي سازه اي: تير،  -٢نقشه هاي معماري، موردنظر ماست.  -١ مورد استفاده در ساختمان:انواع نقشه هاي 

  نقشه هاي تأسيسات برقي و مكانيكي -٣ستون، فونداسيون. 
  جزئيات ساختمان  - ٦برش ها،  - ٥نماها،  - ٤پالن طبقات،  -٣پالن زيرزمين،  - ٢پالن موقعيت،  -١ نقشه هاي معماري: 

  ي:وسايل نقشه كش
  )) H)، نازك(F)، متوسط(B(ضخيم( :مداد  - ١ 

9H  8H  …   . 2H     HF     HB     B      2B  …….. , 6B   7B  
  اتود (مواد اتود: مداد فشاري )  -٢
 خط كش:  -٣
  
  
  پرگار: -٤

m2.11.0راپيد: (شبيه به خودنويس)  -٥  
 براي اشكال منتظم، منحني، مروف و..  :شابلون -٦
 بيستوله: رسم منحني  -٧
 تخته رسم -٨

  
  

  ضخيم  متوسط  نازك سختي باال است
 ساده  -١
٢- T شكل 
 راشل* -٣
 گونيا  -٤
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 درافت: براي نقشه كشي دقيق از آن استفاده ميشود. -٩

 كاغذ ميلي متري) - ٣كاغذ پوستي،  -٢كاغذ كالك*،  -١كاغذ نقشه كشي: (-١٠
 

  استاندارد كاغذ:
 2840

1189   
  
  

 اندازه ترسيمي
  = مقياس اندازه واقعي

                                             
                                         

 
  
  
  
  
  

  گروه هاي خط: 
 خط اصلي -١
 خط چين  -٢
 خط نقطه  -٣
 خط هاشور -٤

 

100كاهشي 
1,50

1,20
1,10

1,5
1,2

1 

 مقياس نقشه 1:20,1:10,1:5,1:2افزايشي 
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خطي است پر و ضخيم كه براي نشان دادن دور ظاهري قطعات مورد استفاده قرار مي گيرد اين خط نسبت به  خط اصلي:
 ميلي متر تغيير مي كند و ضخامت اين خط مبنايي است براي ضخامت خطوط ديگر. ٢/١تا  ٣/٠بزرگي و كوچكي نقشه از 

براي نشان دادن سطوح نامرئي در نقشه ها از اين خط استفاده مي كنند. ضخامت اين خط يك دوم ضخامت خط  :ط چينخ
  اصلي است.
الف) تقارن: براي نشان دادن تقارن از خط نقطه ها در نقشه استفاده مي شود و ضخامت آن ضخامت خط اصلي  :خط نقطه

ات برش از خط محور تقارني كه از ابتدا و انتهاي آن به خط اصلي تبديل مي باشد. ب) ضخامت برش: براي نشان دادن صفح
  شده است استفاده مي كنيم.

  خطي است نازك و پر كه ضخامت آن يك چهارم ضخامت خط اصلي است. خط هاشور:
لذا در چنين طول قطعه نسبت به قطرآن زياد باشد چون در اثر رعايت مقياس قطر قطعه از بين مي رود  هرگاه خط شكستگي:

  مواردي از خط شكستگي استفاده مي كنيم.
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  برش) نما، فصل دوم: تعريف قسمت هاي مختلف ساختمان (پالن،
  

  
  اركان نقشه هاي ساختماني: 

  
 

 ،برش افقي از ساختمان از وسط ساختمان با جهت ديد از باال :پالن -١
 تصويري ازقسمت هاي بيروني ساختمان از جهات مختلف، نما: -٢
جزئيات دقيق و بيشتري از ساختمان را نشان ميدهد كه براي نشان دادن نماي قسمت هاي داخلي ساختمان  برش: -٣

 استفاده مي گردد.
 

   :انواع پالن
  
  

اولين برگه از نقشه هاي اجرايي پالن موقعيت مي باشد اين پالن حدود ملك و ارتفاع ساختمان  پالن موقعيت: -١
موردنظر را با قطعات اطراف نشان مي دهد. بعضي اوقات ساختمان را با سطح هاشورن شان ميدهند با استفاده از اين 

 نقشه موقعيت شمالي، جنوبي وشرقي و غربي بودن ساختمان معلوم مي شود.
پالن طبقات در واقع برش افقي ساختمان با جهت ديد از باال مي باشد سطح برش افقي بايد طوري  الن طبقات:پ -٢

باشد كه بيشترين جزئيات را نشان دهد الزم نيست كه اين سطح افقي يك صفحه ي تنها باشد. بلكه سطح برش مي 
فاعات متفاوت در باالي طبقه عبور نمايد. به تواند به صورت شكسته و متشكل از صفحاتي باشد كه با تقاطي با ارت

ابعاد فضاهاي مختلف و موقعيت آن ها  - ٢ابعاد كلي پالن،  - ١طور خالصه نقشه ي پالن بايد شامل موارد زير باشد: 
محل   - ٥محل و موقعيت بازشوها(در و پنجره)،  - ٤ ،محل موقعيت تيغه  ها، ديوار ها و ستون ها - ٣نسبت به يكديگر،

نوشتن  - ١٠جهت شمال ومقياس پالن،  -٩مبلمان،  -٨محور بندي پالن،  -٧محل دودكش ها،  -٦يت پله ها، و موقع
 .نشان دادن محل برش بر روي پالن - ١١اندازه هاي ارتفاعي، 

 پالن موقعيت ديد از باال -١
 پالن طبقات  -٢
  پالن جزئيات  -٣

 )planپالن (-١
 )elevationنما(-٢
  )sectionبرش(-٣
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نماي عمودي تصويري از يك نماي بيروني ساختمان را نشان ميدهد توسط يك نماي عمودي مي توان ظاهر نماي نماها: 

واندازه هاي ارتفاعي را نشان داد.و همچنين مي توان مصالح به كار رفته موقعيت ديوارهاي بيروني،  ٦شده ي ساختمان كامل 
  وضعيت قرار گرفتن در و پنجره از لحاظ ارتفاعي و اندازه و ابعاد عمودي قسمت هاي مختلف يك ساختمان نشان داد.

  
د، مصالح بكار رفته، نحوه ي قرار گرفتن مصالح روي همديگر و.. نشان برش ها جزئيات دقيق ساختمان شامل ابعا برش ها: 

مي دهد نكته ي مهم در برش اين است كه جاهايي كه برش خورده اند با خطوط ضخيم و جاهايي كه به عنوان نماد برش 
  ديده مي شوند با خطوط نازك تر ديده مي شوند.
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  مباني طراحي معماري :فصل سوم
  
راه پله به منظور اتصال و ارتباط طبقات ساختمان به يكديگر ساخته مي شود شكل پله  راه پله و نحوه ي طراحي آن: 

  بسيار متنوع بوده و نوع مصالح مصرفي و موقعيت ساختمان وبه خصوص سليقه ي طراحي بستگي دارد.
  
   :انواع پله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مستقيم:  -١
 

 مدور:  -٢

  بدون پاگرد
  يك طرفه با پاگرد 

  پاگردبدون  چند طرفه 
 با پاگرد 



 

 

  و نقشه هاي تيپساختمان نقشه كشي 

                                      www.PlanNegar.com يمدرس: اميد رسول
 

 ٩     :صفحه

پله ها بدون پاگرد فقط در مواقع اضطراري ناشي از فقدان فضاي كافي در مواردي كه اختالف ارتفاع دو سطح و تعداد پله ها 
  مي باشد. ١٤كم باشد ساخته مي شود در اين نوع پله ها حداكثر تعداد پله 

ساختمان محلي براي استراحت و گردش راحتتر افراد در پله منظور گردد به آن پاگرد چه گفته اگر در فاصله ي دو طبقه ي 
  مي شود.

  پله اي است كه پالن آن دايره ي كامل يا قسمتي از دايره يا منحني هاي ديگر ساخته شود. پله گرد يا مدور:
  مي توان استفاده كرد.رمپ يا براي اتصال طبقات غير از طبقات مي توان از آسانسور، پله برقي  :نكته

  
منظور از محاسبه تعيين اندازه ها و مشخصات الزم براي پياده كردن و ساخت پله است آنچه كه در محاسبه ي  محاسبه پله: 

پله ثابت و معين است اختالف ارتفاع بين دو طبقه ي متوالي است وساير اندازه هاي پله برحسب مقدار فضاي موجود در 
  موقعيت ساختمان تغيير مي كند.

  
  عبارت اند از:پارامترهاي طراحي پله 

  .شيب پله طول پله و  Bاختالف ارتفاع دو سطح و H الف) پارامترهاي كلي: 
  :ب) پارامترهاي تك پله

  
  
  
  
  
  
  

تعداد پله بستگي به مقدار اختالف ارتفاع دو طبقه دارد هرچه تعداد پله ها بيشتر باشد ارتفاع تك پله كمتر  :ج) تعداد پله
  .خواهد بود لذا بايد براي عرض كف پله و ارتفاع تك پله از ابعاد استانداردي استفاده كنيم
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 )(64 cm 632يا  bh  
cm32 28,18الي bcm  15الي: hمسكوني  
cm33  30,17الي bcm  15اليh بيمارستان=  

h
Hn   

  
  

عرض پايينهاي پله بايد به اندازه ي احتياج انتخاب كنيم زيرا در صورتي كه بيش از حد لزوم انتخاب شود  د) عرض پله:
فضاي بيشتري اشغال نموده وباعث هزينه زياد مي شود و در صورتي كه كمتر انتخاب شود در رفت وآمد افراد و حمل ونقل 

  سانتي متر انتخاب مي گردد. ١٢٥الي  ١١٠فرض پله بين وسايل مشكالتي به وجود مي آورد در ساختمان هاي معمولي 
  هـ ) فاصله ارتفاع سقف پله:

  خ) چشم پله:
  سانتي متر مي باشد. ٨٠الي  ١٢٠ارتفاع نرده پله بين  د) نرده پله:

  
  
  
  
  
  

با رعايت پاگرد چندطرفه  و با پاگرد يك طرفهبا كاربري مسكوني در دو حالت راه پله  3.2mبراي اختالف سطح  مثال:
ارتفاع تك پله، عرض تك پله، پهناي پله، طول و عرض پاگرد و ابعاد كلي راه پله را تعيين  :استاندارد پله ابعاد راه پله شامل

  كنيد؟ 
  
  

 (اختالف ارتفاع دو سطح)

 (ارتفاع تك پله)
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  جواب:
  راه پله يك طرفه

  ١١٥پهناي پله =   
  ١٠٠عرض پاگرد= 

  ٢٠چشم پله =
                     ٢٨٠طول پاگرد=

        250202115 5201001001032پله        عرض پله                                                                                                                 طول
213250520 mمساحت راه پله  

  راه پله چند طرفه
326422016

320  bbhh
Hn چندطرفه  

  عرض پاگرد115=طول پاگرد        ١١٥=  پهناي پله    ١١٥
221/159/39/3 m           مساحت پلهm9/3115115325  طول وعرض=  

اگر خواستيم وسط را آسانسور قرار دهيم بايد پله هاي آخري (قرمز) را حذف كنيم وبر تعداد پله هاي ديگر افزوده مي شود. 
  ودر آسانسور در آن قسمت قرار مي گيرد.

221/15 m 213رمپ  ٤=   راه پلهm رمپ  ٢=راه پله  
  
  
  
  
  
  
  

3264)16(2642
2016

320



bbbh

n
Hn
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  انواع واحدهاي مسكوني:
متر مربع و داراي يك فضا با  ٥٠سوئيت واحد مسكوني باسطح كوچكتر از  واحد مسكوني حداقل يا سوئيت:  -١

 آشپزخانه وسرويس بهداشتي كامل(دستشويي) حمام و توالت مي باشد. ،چندين عملكرد خواب و مطالعه نشيمن
واحد مسكوني مختص يك خانواده شامل كليه ي فضاهاي الزم در يك طبقه مي  واحد مسكوني يك طبقه:  -٢

 باشد. 
واحد مسكوني مختص يك خانواده مي باشد كه بخشي از فضاي خصوصي  :واحد مسكوني دوبلكس(دو طبقه) -٣

انند آشپزخانه، دو طبقه ي اول وبخشي از فضاهاي خصوصي تر مانند اتاق خواب ها در طبقه ي دوم مانند نشيمن م
 قرار داشته و پله ي دسترسي طبقه دوم داخل فضاي طبقه اول مي باشد.

: واحد مسكوني مختص يك خانواده كه پله ي دسترسي طبقات داخل واحد مسكوني تري بلكس(سه طبقه) -٤
 خود طبقات مي باشد.

  
 

: واحدي است كه از تمام جهات امكان نورگيري دارد و در مناطق ساحلي و جنگلي يافته واحد مسكوني وياليي -٥
 مي شود.

  
 

: ساختمان هاي شامل چندين طبقه مي باشد كه به كمك يك فضاي عمومي(راه پله) به واحد مسكوني آپارتماني -٦
يا چندين واحد باشد كه هريك مختص يك خانوار مي  كليه ي فضاها دسترسي دارند و هر طبقه مي تواند شامل يك

 باشد. در آپارتمان معموالً طبقه ي همكف(پيلوت) فضاي عمومي شامل راهرو پاركينگ و انباره مي باشد.
 برج هاي مسكوني  -٧
 مجتمع هاي مسكوني -٨
 شهرك هاي مسكوني -٩
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  عرصه هاي يك واحد مسكوني:
  وري.غذا خ ،مانند اتاق نشيمن :الف) عرصه مشترك 

  مانند اتاق خواب والدين  :ب) عرصه والدين
  مانند اتاق خواب فرزندان و اتاق بچه ها :ج)عرصه فرزندان 

  د) عرصه مهمان: مانند اتاق پذيرايي واتاق مخصوص مهمان
  ..هـ)  عرصه ي خدماتي: مانند سرويس بهداشتي، آشپزخانه، انبار و

  
   :اصول كلي طراحي معماري

   :فضاهاالف) درجه محرميت 
                    اتاق خواب              حمام            آشپزخانه          سرويس           غذاخوري            نشيمن              ورودي             

  
  

فضاهايي مانند نشيمن و غذاخوري بايد بيشترين نورگيري ها را داشته باشد و فضاهايي مانند سرويس  ب) درجه نورگيري:
  بهداشتي و حمام كمترين نورگيري را دارند. 

  ج) زون (ناحيه، محدود) تأسيساتي و لوله كشي:  
  ند. فضاهاي مربوط به هم مثل آشپزخانه و غذاخوري نزديك به هم باشلزوم مجاورت فضاها: د) 

  
  
  
  
  
  
 

 افزايش درجه محرميت 



 

 

  و نقشه هاي تيپساختمان نقشه كشي 

                                      www.PlanNegar.com يمدرس: اميد رسول
 

 ١٤     :صفحه

  طراحي فضاهاي مسكوني:
اتاق خواب ها  ،استراحت كردن وبه سر نمودن اوقات بيكاري مي باشد ،اتاق خواب محلي براي آرامش افراد تاق خواب:ا 

  حد المقدور در سمت جنوب ساختمان طرح مي شوند براي طراحي اتاق خواب ها بايد به پارامترهاي زير توجه كرد: 
وآسايش: اتاق خواب بايد درجايي بي سر وصدا طرح ريزي شود بنابراين حدالمقدور نبايد كنار پله ها پارامتر آرامش  -١

 باشد و همچنين اتاق خواب نبايد رو به خيابان، پاركينگ و كنار عرصه هاي شهرك خانواده باشد.
ه گر آرامش و سكوت پارامتر دكوراسيون: اتاق خواب بايد دكوراسيون مناسب از نظر رنگ داشته باشد تا جلو -٢

 گردد.
يا  يك چهارمپارامتر تهويه: اتاق خواب بايد تهويه ي مناسب و كافي داشته باشد چرا كه افراد خانواده ممكن است  -٣

 ساعت شبانه روزي در اين اتاق باشند. ٢٤از  دوسوم
 ٣*٤د يعني اتاقي به متراژ مترمكعب فضا احتياج دار ١٥پارامتر حداقل فضاي استاندارد: هر فرد عادي هنگام خواب به  -٤

 متر مكعب حداكثر براي دو نفر گنجايش دارد. ٣٦متر با فضاي ٣متر وارتفاع 
پارامتر مبلمان: اندازه و شكل اتاق خواب ها بستگي به مقدار مبلمان هاي اتاق خواب دارد، اين ترتيب كه هر چقدر  -٥

 خواب را بزرگتر طراحي كرد. تعداد تخت خواب و ميز بغل تخت خواب بيشتر باشد بايستي اتاق
پارامتر كمد و جالباسي: معموالً شكل جا لباسي و كمدهاي اتاق خواب ها را به صورت تورفتگي در اتاق قرار مي  -٦

 دهند به عنوان مثال پشت درب ورودي محل مناسبي براي كمد مي باشد.
  
  
  
  
 

در صورت نبودن محدوديت فضا براي طراحي مسكن بهتر آن است كه هر اتاق خوابي حمام اختصاصي داشته باشد  حمام:
همچنين وجود يك حمام مركزي براي استفاده ي افراد الزم مي باشد. محل حمام ها را بايد طوري در نظر گرفت تا به اتاق 

دوده قرار مي دهند در طرح هاي جديد عالوه بر توالت مجزا در خواب ها نزديك باشد معموالً حمام و توالت را در يك مح
  مترمربع ميباشد. ٦تا ٣حمام كاسه ي توالت فرنگي درنظر مي گيرند. متراژ حمام حداقل در حدود 
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حداكثر واحدهاي مسكوني به دليل محدوديت فضا، فضاي پذيرايي طرح نمي شود و  اتاق هاي پذيرايي و غذاخوري:

باتوجه به اينكه اكثر مهمان ها در اتاق پذيرايي و نشيمن مي  .نشيمن به عنوان پذيرايي كاربرد داشته باشد ممكن است فضاي
باشند لذا بهتر است اين اتاق ها در كنار هم طرح شود و آشپزخانه به اين اتاق ها نزديك باشد تا امر پذيرايي به راحتي امكان 

  داراي نوركافي باشند اندازه هاي توصيه شده براي غذاخوري: پذير باشد. اتاق پذيرايي و غذاخوري بايد 
   3.6m*3        غذاخوري كوچك 
             m 4.5*3.6غذاخوري متوسط 
 5.4m*4.2 غذاخوري بزرگ

  
بايد در نزديك ترين محل به اتاق هاي غذا خوري و پذيرايي طرح شود از لحاظ معماري آشپزخانه شكل سه  :آشپزخانه

  قسمت انباري: قفسه ها، يخچال، كابينت - ١قسمت اصلي مي باشد 
  قسمت پخت و پز: اجاق گاز و... - ٣..،.قسمت تميزسازي وسايل: ظرف شويي -٢

بايد مثلثي در آشپزخانه تشكيل دهند همچنين آشپزخانه تهويه ي مناسبي بايد ظرف شويي واجاق گاز  ،به طور كلي يخچال
  درنظر گرفت.

  
  
  
  
  

با توجه به اينكه اتاق نشيمن در ساختمان بيشتر موردتوجه افراد خانواده است و امور زندگي در  اتاق نشيمن(اتاق زندگي):
همين اتاق انجام مي پذيرد لذا طراحي اين فضا از اهميت زيادي برخوردار است. اتاق نشيمن بايد طوري طراحي شود كه 

باتوجه به اينكه ازاتاق نشيمن بعدازظهر ها وشب ها حدالمقدور در مركزيت ساختمان باشد به درب ورودي هم نزديك باشد. 
بيشتر استفاده مي شود لذا بايد محل آن طوري انتخاب شود كه از موقعيت خورشيد در بعدازظهر استفاده شود در خانه هاي 

  ود.كوچك كه درب ورودي مستقيمًا به اتاق نشيمن باز مي شود بهتر است بين نشيمن و درب ورودي يك فيلتر طراحي ش
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  7.8*6، بزرگ6m*4.8متوسط ،5.4m*3.6كوچك :ابعاد نشيمن
 

براي اينكه بتوان از ريخت و پاش هاي لوازم غير ضروري منزل جلوگيري كرد بايد حدالمقدور فضاي مناسبي به نام  انبار:
  انباري مبذور گرددو بهتر است ازفضاي پرت ساختمان استفاده شود.

  
در ساختمان قديمي دستشوئي و توالت به دليل عدم رعايت مسائل بهداشتي در گوشه هاي حياط طراحي ميشد ولي  توالت:

امروزه دستشويي و توالت در قسمت داخل ساختمان طراحي مشود. محل قرار گرفتن دستشويي و توالت بايد طوري باشد كه 
ه هوا وجود نداشته باشد حداالمكان بايد از پاسيو يا حياط خلوت امكان تهويه هوا به راحتي ميسر باشد اگر جايي براي تهوي

  استفاده گردد.
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  اصول ترسيم در نقشه كشي ساختمان :فصل چهارم
  

به تمام سطوح خالي ديوار خارجي يك ساختمان كه نور و هوا از آن طريق به داخل راه » تعريف :ترسيم پنجره در پالن 
  پنجره در حالت هاي مختلف به شكل زير مي باشد.مي يابد پنجره مي نامند. عملكرد 

در موقعي كه پنجره بسته است: فضاي داخلي و افرادي كه از آن استفاده مي كنند را در مقابل تغييرات درجه حرارت  -١
  هواي خارجي حفاظت مي كند.

هوا را آسان نمايد و فضاي موقعي كه پنجره باز است: بايد پنجره به راحتي باز شود مانع عبور نور نگردد و تهويه ي  -٢
  داخلي را بيش از حد اشغال نكند.

  
  
  

0/5 mm   ضخامت ديوار خارجي =  
mm215/02

5/0  ضخامت چند پنجره  
  

  ارتفاع پنجره از كف: 
  
  
  
  
  
  
  
  

 80cmاتاق خواب، نشيمن، پذيرايي: 
  120cmآشپزخانه: 

 180cmحمام و توالت: 



 

 

  و نقشه هاي تيپساختمان نقشه كشي 

                                      www.PlanNegar.com يمدرس: اميد رسول
 

 ١٨     :صفحه

ترسيم در: نشان دادن جهت باز وبسته شدن دَر: در پالن داراي اهميت فراوان مي باشد.براي ترسيم نقشه هاي  اشكال پنجره: 
سيم كشي ساختماناگر جهت باز وبسته شدن در مشخص نباشد ممكن است پريز برق (كليد روشنايي )پشت دربماند. همچنين 

كند اين مسئله بيشتر در محل دستشويي كه خود به خود فضاي  در هنگام باز شدن درچه مقداري از فضاي اتاق را اشغال مي
كوچكي مي باشد اهميت دارد. عرض در بستگي به حجم فضا يا محيطي كه به وسيله ي آن محدود مي شود و تعداد افرادي 

ر است در كه از آن عبور مي كنند و ايمني ساختمان و ارزش اجناسي كه در آن نگهداري مي شود در انتخاب عرض دَر موث
  انتخاب شود. 60cmهر حالت عرض آزاد براي عبور يك نفر بايد كمتر از 

  
  
  

   2.5cm :حداقل ارتفاع دَر
 85cm-75براي اتاق خواب عرض در: 

 90cm-80براي پذيرايي، نشيمن عرض در: 
به خارج باز مي شود. نفر بيشتر جمعيت داشته باشد كه  ٢٠معموالً بازشو درها به طرف داخل است به جز محل هاي كه از 

  دو لنگه  -٢ ،يك لنگه - ١ :شكل در
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برش عمودي يك برش فرضي مي باشد كه در جهت طول و عرض ساختمان كشيده مي شود. سعي  برش هاي عمودي:
مي شود محل برش و جهت ديد برش طوري انتخاب شود كه مشخصات هرچه بيشتر ديده و ترسيم شود. معموالً محل يكي از 

چندين برش از قسمت هاي مختلف  برش ها را چنان انتخاب مي كنيم كه پله ها حتمًا درآن مشخص شود. و اگر الزم باشد
پالن زده مي شود. در اندازه گذاري برش فقط اندازه هاي ارتفاعي ساختمان را اندازه گذاري مي كنند مهمترين اندازه ها در 

  برش اندازه ي ارتفاع طبقات، ضخامت سطح، ارتفاع در و پنجره ها، دست انداز پشت بام، عمق شنار و فونداسيون مي باشد. 
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نماي يك ساختمان نشان داهنده ي شكل ظاهري وخارجي يك ساختمان است. تحت نمادهاي يك ساختمان چهار  نما: 
نماي شمالي، جنوبي، شرقي، غربي را مي شناسيم. نماها را اندازه گذاري نمي كنند مگر در مواقع ضروري كه نتوان آن را در 

رض كرد كه در مقابل نما ابستاده ايم و شعاع ديدها بر سطح برش مشخص نمود براي ترسيم نماي يك ساختمان بايد چنين ف
  نما عمود است و در اين صورت نماي ظاهري ترسيم مي شود.
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  :راه پله
  خط هاي آبي ضخامت كمتر از خطوط اصلي 

نمي خورد با نقشه هاي در جا صفحه ي برش روي يك رسم قرار بگيريد ضخيم تر نشان داده مي شود و در جاهايي كه برش 
) نقشه ي جزئيات نقشه اي است با مقياس بزرگ كه به صورت پالن، برش، نما و.. يا *، مشخصات detialجزئيات (ديتايل): (

دقيق تري در مورد قسمت هاي خاص و مهم ساختمان مانند استخوان بندي وديگر * ساختماني ارائه مي دهد معموالً نقشه 

2اس هاي جزئيات را با مقي
1

10و  
1

1و بعضي مواقع مقياس  
1

  ترسيم مي شوند.  
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   :پالن شيب بندي بام
متر مربع سقف يك سوراح آب باران پيش بيني مي شود  ١٠٠باتوجه به شدت بارندگي و مدت آن در فصول مختلف براي هر 

تغيير كند و بستگي به محل جغرافياي ساختمان دارد و معموالً قطر لوله اي كه  2140mتا  270mكه اين سطح مي تواند بين 
سانتي متر مي باشد و جنس آن از چدن يا * سيمانيو يا ورق گالوانيزه مي  ١٠ن را به خارج هدايت مي كنند در حدود آب بارا

باشد محل قرار گرفتن اين لوله ها بستگي به طرح معماري دارد كه در داخل ديوارهاي داخلي يا خارجي و يا روي نما مي 
له ي آب باران مؤثر است در مناطق سردسيري كه امكان يخبندان وجود گذارد درجه حرارت محيط در انتخاب محل عبور لو

  دارد بهتر است لوله ي آب باران از داخل ساختمان و يا داخل ديوار بگذرد تا يخ نزند. 
جنس پركننده براي شيب بندي از مصالح سبك مثل: پوكه ي معدني، .سانتي متر در متر مي باشد ٣شيب زير سازي از يك تا 

  كوره(صنعتي)، پاتن سبك(نرم بتن) مي باشد. پوكه ي
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متر نسبت به هر نوع اتومبيل هاي كه مستقر مي شود لحاظ مي گردد. ارتفاع  ٤/٢تا  ٢ارتفاع پاركينگ از  :پاركينگ
و عرض  3/5mمتر در نظر گرفته مي شود تا هر نوع اتومبيلي بتواند در آن قرار گيرد. عرض رمپ يك طرفه ٤/٢پاركينگ 

شيب رمپ تعادل .متر مي باشد ٢٥هر اتومبيل در پاركينگ متر درنظر مي گيريم مساحت الزم براي سطح  5/5رمپ دو طرفه 
سانتي متر براي هر متر طول مي باشد. در برخي مواقع پاركينگ در سطح زمين طبيعي در زيرساختمان به نام پيلوت  ١٥تا  ١از 

  اجرا مي گردد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . طراحي و ساخته مي شود. .در برخي پاركينگ ها فضاهايي مانند دستشويي، توالت وانبار و نكته:
جهت پيشگيري از سُر خوردن اتومبيل در مسير رمپ، شيب رمپ، به شكل آجدار و معرب كه نماي آن از جلو مانند  نكته:

  سانتي متر ساخته ميشود. ٢بريدگي هايي حدود 
  كوچكتر مي شود. Lهرچقدر شيب را تند كنيم 
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نماها، برش در دو جهت عمود بر هم  پالن نما، نقشه هاي معماري شامل پالن موقعيت، پالن پاركينگ، پالن طبقه، تمرين:
  ).A4.(هركدام در كاغذنماييدرسم بصورت دستي روي كاغذ با مداد ) منزل مسكوني خويش را yو x(جهت 

 بصورت حضوري تحويل دهيد. زمان تحويل: آخرين جلسه كالسي
  

نماها، برش در دو جهت عمود بر  پالن نما، نقشه هاي معماري شامل پالن موقعيت، پالن پاركينگ، پالن طبقه، پروژه نهايي:
(هركدام در  .نماييدرسم را  AutoCADمتر با موقعيت جنوبي در نرم افزار  ٢٠در  ١٠زميني به ابعاد ) yو xهم (جهت 

  .)A4كاغذ
  ايميل نماييد. rasouliomid@yahoo.comتحويل: يك هفته بعد امتحانات به آدرس زمان 
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  خط و راه آهن: بخش دوم
  

  آهنانواع خطوط راه: پنجمفصل 
  

 شود. برحسب مي تقسيم باالست بدون و باالست با خطوط كلي دسته دو به آهن راه خطوطآهن: راه خطوط انواع
  .كرد استفاده خطوط اين نوع دو هر از ميتوان اقتصادي و هاي فني بررسي و آهن راه مسير شرايط

  
 ريل و پابند تراورس، باالست، شامل خط نوع اين است، شده داده زير نشان شكل در كه همانطورباالست:  با خطوط

 و تعمير هزينه چه اگر است. داده نشان خود از خوبي بسيار عملكرد و بوده متداول بسيار خط نوع اين از استفاده است.
  است. باالست بدون خط از پائينتر آن هزينه احداث ليكن است، باال خط اين نگهداري

  
  
  
  
  
  

 الستيكي صفحه و ريل كه است درجا بتن يا و ساخته پيش بتني دال يك شامل خط نوع اينباالست:  بدون خطوط
 باشد. همانطور معمولي تنيده پيش نوع از تواند مي بتني دال. شود مي تثبيت پابندها با و دارد قرار آن روي بر ريل زير
 باال روسازي نوع اين احداث هزينه است. شده حذف باالست خط، نوع اين در. است شده داده زير نشان شكل در كه

 با مقايسه در آن سروصداي خط، نوع اين در باالست حذف بدليل.ميباشد پايين آن نگهداري و تعمير هزينه ليكن است
 مناسب بسيار شهرها محدوده و بنادر محوطه تونلها، پلها، در آهن خط نوع اين از استفاده است. بيشتر باالستي سيستم

  .است
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 است. متفاوت برداري بهره شرايط حسب بر آن به مربوط رواداريهاي و خط هندسي مشخصاتخطوط:  طبقه بندي
 اسالمي جمهوري آهن راه اصلي خطوط شوند. بندي طبقه مختلف برداري بهره نظر شرايط از بايد آهن راه خطوط همه

و برحسب بار ناخالص عبوري ساليانه  مربوط به  Dو  A ،B ،Cبه چهار طبقه  عبوري ناوگان سرعت حداكثر برحسب ايران
   تقسيم مي شوند. ٤و  ٣، ٢، ١سال دهم بهره برداري به چهار طبقه 

  
  
  
  
  
  
  

 سرعت و تن ميليون 2 از كمتر ساليانه عبوري ناخالص بار با آهن، راه ايستگاههاي از منشعب تجاري و صنعتي خطوط
  بعنوان ساعت بر كيلومتر 160 از بيش سرعت با ميشود. خطوط مشخص (E)عالمت  با فرعي خط بعنوان 60 از كمتر

 خاص ضوابط بكارگيري مستلزم و شد خواهد شناخته السير سريع خطوط عنوان با خاص يك طبقه ساعت، در كيلومتر
  ميباشد. خود طراحي

  
باالترين سطح روسازي خط را ريل تشكيل ميدهد. ريل وسيله اي است كه براي هدايت قطارها روي تراورس قرار مي ريل: 

گيرد. نخستين خطوط ريلي در معادن ذغال سنگ كشورهاي آلمان و انگليس احداث گرديده است. جنس ريل از فوالد 
پوسيدگي مقاوم باشد. ريل تا آنجائيكه امكان دارد بايد طويل است، فلز ريل بايد كامال سالم و غيرشكننده باشد و در مقابل 
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باشد زيرا هرچقدر طول ريل زيادتر باشد تعداد درزها كه نقاط ضعف خط است كمتر خواهد بود. در ايران حداكثر طولهاي 
  متر مي باشد.٢٦متر مي باشد ولي در كشورهاي ديگر طول ريلها تا ١٨ربل مورد مصرف 

  
  
  
  

  وظايف ريل:
 تحمل بارهاي چرخ( بارهاي قائم، جانبي و طولي) و انتقال آنها به تراورسهاي موجود در زير آن  
 هدايت چرخها در طول خط آهن و تامين مهار جانبي جهت حركت ايمن آنها  
 تامين يك سطح هموار جهت حركت وسايل نقليه ريلي  
 توزيع نيروهاي طولي ناشي از شتاب گيري و ترمز گرفتن قطار  
 عاليم الكتريكي و جريانات مربوط به سامانه مخابراتي هدايت  
 ايفاي نقش رساناي الكتريكي در خطوط ريلي برقي 

  
  : ريل از سه قسمت تشكيل شده است:قسمت هاي تشكيل دهنده ريل

 سرريل كه به آن كالهك هم ميگويند و در قسمت باالي ريل واقع شده است -١
 وسط واقع شده است بدنه يا جان ريل يا تيغه ريل كه در قسمت -٢
 كف ريل يا پايه ريل كه در قسمت پايين قرار دارد -٣

 
  بطوركلي سه نيرو بر ريل وارد ميشود:نيروي(قواي) وارده بر ريل: 

عبارتست از وزن قطار و نيروهاي حاصل از ناهمواريهاي سطح ريل كه بصورت ضربه وارد نيروي عمودي:  -١
تن محاسبه مي نمايند(محور عبارتست از دو چرخ كه بوسيله ميله اي  ٢٥تا  ١٨ميشود. وزن قطار را براي هر محور بين 

 بهم متصل شده اند).
: اين نيرو از تماس حاصل بين كالهك ريل و دماغه ايجاد ميگردد (لبه چرخ در اثر حركت قطار در نيروي عرضي -٢

 قوسها و يا در خطوطي كه داراي ديلم مي باشد).
دگي(اصطكاك) چرخ قطار روي سطح ريل در موقع گردش چرخ روي ايجاد مي : اين نيرو از چسبننيروي طولي -٣
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گردد و در موقع ترمز كردن و يا از جاكندن قطار اين نيرو به حداكثر مي رسد. انبساط و انقياض نيز باعث قواي طولي 
 در ريل مي گردد.

  
 بيشتر ريل طول واحد وزن چه هر است. آن طول واحد وزن ريلها، شناسايي و بندي طبقه عامل مهمترينريل:  وزن
  .است باالتر مقاوم لنگر و اينرسي ممان مقطع، سطح مثل آن هندسي مشخصات باشد،

 
 نام ريل مفيد عمر مجاز غير خرابي هاي و سائيدگي شكست، وقوع بدون ريل كاركرد زمان مدتريل:  مفيد عمر

 محوري بار ساليانه، عبوري ناخالص بار ميزان ها آن مهمترين كه دارد بستگي متعددي عوامل به ريل مفيد دارد. عمر
  .مي باشد ريل خستگي مقاومت و قوسها) خط(شعاع عبوري، هندسه سرعت حداكثر نگهداري، نحوه عبوري،

  
  ريل براي عبوري ناخالص بار حسب ريل(سال) بر مفيد عمر

  
  
  
  
   

  بندي نمود:بطوركلي از سه ديدگاه ميتوان ريلها را طبقه طبقه بندي ريلها: 
 از نظر شكل هندسي  
 از نظر وزن  
 از نظر طول 

 
  طبقه بندي برمبناي شكل هندسي:

 (داراي دو كالهك)ريلهاي دو قارچي  
 (پايه تخت)ريلهاي پاشنه دار  
 ريلهاي قاشقي  
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 ريلهاي خاص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  طبقه بندي برمبناي وزن واحد طول ريل:
روشها جهت طبقه بندي ريلها، استفاده از وزن واحد طول آنها بعنوان مبناي طبقه بندي است. هرچه وزن يكي از متداول ترين 

  واحد طول ريل بيشتر باشد، مشخصات هندسي آن مثل سطح مقطع، ممان اينرسي و لنگر مقاوم باالتر خواهد بود.
  

  در انتخاب طول مورد نياز ريل موثر دانست:بطوركلي مي توان چند دسته از عوامل را طبقه بندي برمبناي طول ريل: 
 فناوري موجود جهت توليد ريل با طولهاي مختلف  
 تجهيزات و آالت ناقله جهت حمل ريل از كارخانه به محل مصرف  
 نيازهاي بهره برداري و الزامات طراحي  
 موقعيت قرارگيري ريل در خط(خط مستقيم، قوس و...( 

 
  دسته از خطوط ريلي را مي توان برشمرد:برحسب طول ريل مورد استفاده، سه 

 ريل پاشنه دار
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متري هستند كه در حال حاضر، كشور ايران خريداري مي ١٨منظور از ريل كوتاه، ريلهاي  خطوط با ريل كوتاه: -١
 كند و در ساخت خطوط مورد استفاده قرار مي گيرد.

ده و با جوشكاري شاخه متر بيشتر بو ١٨منظور از ريل طويل، ريلهاي هستند كه آنها از  خطوط با ريل طويل: -٢
 متر هم برسد. ٥٠٠متر شروع شده و حتي گاهي ممكن است به  ٣٦متري، ساخته ميشوند. طول اين ريلها از  ١٨هاي 

 هم به ممتد طور به (CWR)پيوسته ريلها جوشكاري تكنولوژي در: (CWR)خطوط با ريل پيوسته  -٣
باشد. امروزه با افزايش بار محوري و سرعت  كيلومتر  يك حداقل آنها پيوسته طول كه طوري به شده، جوشكاري

 شود. استفاده گردد كه از ريلهاي پيوسته مي عبوري ناوگان ريلي، در اغلب خطوط راه آهن توصيه
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  اطالعات كلي از مسيريابي: ششمفصل 

  
شده و عكس هاي هوايي و نقشه مسيريابي جاده هاي خارج شهر بصورت مطالعه با استفاده از اطالعات جمع آوري  :مسيريابي

  د:مي باشد و به سه مرحله زير تقسيم مي گرد هاي توپوگرافي و بررسي در بيابان استوار
شناسائي مقدماتي منطقه بين دو نقطه ( مبدأ و مقصد ) و تعيين مسيرهاي قابل اجرا و سپس انتخاب بهترين مسير  مرحله اول:

  .نهايي
  .مطالعات بر روي مسير نهايي انتخاب شده و تهيه نقشه هاي اجرايي مربوطه :مرحله دوم
  .پياده كردن ( ميخكوبي ) مسير قطعي بر روي زمين و اصالحات الزم و برداشت نيمرخ طولي و عرضي :مرحله سوم

  
  :)شناسائي مقدماتي ( مرحله اول

از نكات مهم در شناسايي و انتخاب صحيح مسيرهاي قابل اجرا مطالعه و بررسي مقدماتي بوسيله افراد مجرب و با سابقه يكي 
مي باشد. مسائل و پارامترهاي مختلفي در هنگام مطالعه و شناسايي مسير پيش خواهد آمد كه بعضي مواقع به اين مرحله جنبه 

ان كرده است. در هر هنري مي دهد و تكميل روش هاي فتوگرامتري تا حدودي حل پاره اي از اين مسائل و پارامترها را آس
ست از جمع آوري نقشه هاي موجود و به دست آوردن اطالعات كافي در مورد تپوگرافي، زمين ا پروژه، اولين قدم عبارت

هاي هوايي استفاده مي شود عرض  شناسي، آب و هوا و توزيع جمعيت كه از عوامل مهم مي باشند. در صورتي كه از عكس
طول مسير باشد. معموالً نقشه هايي كه در مسير يابي استفاده مي شوند، در  ٦/٠تا ٤/٠ندازه منطقه زير پوشش عكس بايد به ا

مي باشد كه نقشه ها با مقياس باالتر براي مسيريابي اوليه استفاده مي شود. اگر  ١ :٢٠٠٠تا مقياس پايين  ١ :٥٠٠٠مقياس باال 
از همان مقياس باال هم مي توان در آن استفاده كرد. كه البته از راههاي بياباني با عوارض طبيعي بسيار ناچيز داشته باشيم 

  مي باشد.  ١ :٢٠٠٠براي طراحي نهايي استفاده مي شود. الزم بذكر است در اين پروژه هم مقياس نقشه  ١ :٢٠٠٠مقياس 
اط اجباري است. در در مرحله شناسايي وظيفه مهندسين عبارت از انتخاب مسيرهاي قابل اجرا و تعيين مسير بر مبناي نق

بعضي مواقع وجود يك محل مناسب براي پل و يا فقط يك گردنه جهت عبور از كوهستان يكي از عوامل مهم كنترل مسير 
درياچه و ساير زيبايي هاي طبيعي و جذب كننده، مراكز آثار باستاني و  مي باشد. نقاط ديدني در طول مسير مانند آبشار،

  ستند كه در وهله اول به نام نقاط اجباري درجه يك بر روي انتخاب مسير مؤثرند. مراكز صنعتي تمام نقاطي ه
عواملي كه در وهله دوم به نام نقاط اجباري درجه دو برروي اتخاب مسير تأثير دارند عبارتند از مسيل ها، گذرگاههاي 

گي ابنيه هاي فني موجود در طول مسير، حجم عوامل مؤثر در قيمت از قبيل نوع خاك، تعداد و بزر كوهستاني، مناطق باتالقي،
عمليات خاكي شامل خاكبرداري و خاكريز براي تهيه مسير مطلوب و شيبهاي استاندارد، هزينه نگهداري راه، عبور مسير از 
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  هزينه جلوگيري از ريزش سنگهاي كوه و جلوگيري از خطر نقاط طغياني. هزينه ساختمان بهمن گير، منطقه آفتابي،
ز انجام مطالعات مقدماتي شناسايي، مسير هاي اجرايي هر كدام بصورت تئوري بين مبدأ و مقصد بر روي نقشه پس ا

بصورت خط منكسر ترسيم مي گردند. ابتدا طول الزم با در نظر گرفتن شيب مجاز بين دو خط تراز از فرمول زير محاسبه مي 
  گردد:

3
21max3 i
iiLii   

L: طول الزم با در نظر گرفتن شيب مجاز جهت عبور مسير از يك خط تراز به خط تراز مجاور  
1i: ارتفاع زياد خط تراز  
2i: ارتفاع كم خط تراز  
3i: درصد شيب انتخابي كوچكتر از شيب مجاز  

maxi: يب مجازدرصد ش  
مبدأ بر روي خط تراز قوسي مي زنيم تا خط تراز بعدي را در   Aدهانه پرگار را به اندازه طول با مقياس نقشه باز كرده و از نقطه

بدست مي آيد و آنرا كه به سمت مقصد حركت مي كند    ACو    ABقطع كند. بنابر اين دو مسير     Cو    Bدو نقطه 
ف مي كنيم و عمل را به همين صورت تا مقصد ادامه مي دهيم تا خط منكسر مسير تئوري حاصل انتخاب كرده و ديگري را حذ

گردد. سپس با بكار بردن قوس ها و قوس هاي اتصال در محل هاي الزم مسير واقعي تكميل مي گردد. از اين روش كه به 
جاد مي كند كه مشخصات كلي هر يك از روش پرگاري موسوم است بين مبدأ و مقصد گزينه ها و واريانت هاي متعددي اي

خصوصيات كلي  واريانت هاي قابل اجرا و نتايج مطالعات بصورت گزارش تهيه مي گردد. در اين گزارش ها حداكثر شيب،
سبك يا سنگين)، شرايط حريم راه، شرايط و وضع خاك موجود در مسير با در نظر گرفتن مزيت هاي آنها، ترافيك مورد نظر (

اطالعات مربوط به گردنه ها و گذرگاههاي كوهستاني،  زيبايي مسير، تعداد و اندازه ابنيه هاي فني در طول مسير، ر،طول مسي
  ذكر مي گردد... .وشيب هاي تند و گذرگاه رودخانه، تعداد قوس ها، تعداد آبروها، حجم عمليات خاكي 

واريانت ) اين امتيازات با هم جمع مي گردد و طرحي كه بيشترين امتياز را هر يك از مشخصات امتيازي دارد كه در هر گزينه (
  داشته باشد به عنوان طرح اصلي انتخاب مي گردد. 

  
  :طرح ترافيكي مسير

طراحي راه و يا قسمتي از راه بايد بر مبناي اطالعات و آمار جامع از وضعيت ترافيك استوار باشد. طراحي راه بدون اطالعات و 
آمار ترافيك درست مثل طراحي پلي است كه بدون در نظر گرفتن وزن و تعداد وسايط نقليه كه پل بايد تحمل آنها را بكند 

ر مربوط به ترافيك معموالً در شهر هاي پيشرفته و راههاي پر اهميت موجود است و در انجام گرفته باشد. اطالعات و آما
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صورت فقدان آن بايد اين آمارها تهيه گردد، آمارها شامل حجم ترافيك براي روزهاي سال و ساعت هاي روز و نوع وسائط 
ند رشد ترافيك را محاسبه كند و راه براينده نقليه و وزن آنها مي باشد. طراح با داشتن آمار سالهاي گذشته براحتي مي توا

  :طراحي گردد. حال در ابتدا به بيان معني و مفهوم چند تعريف مي پردازيم
كه از يك نقطه مشخص در يك زمان معين بگذرند،  البته اين زمان  عبارتست از تعداد وسائط نقليه اي حجم ترافيك: -١

  ظر گرفته شود.ماه، روز و ساعت در ن ممكن است به صورت سال،
واحد اندازه گيري ترافيك در راه عبارت از ميانگين ترافيك روزانه در سال مي  :ADTميانگين ترافيك روزانه   -٢

روز و يا ميانگين حجم   ٣٦٥نمايش داده مي شود و آن عبارت از تعداد وسائط نقليه در سال تقسيم بر   ADTباشد و به  
انه جاري را براحتي با استفاده از دستگاه شمارش مداوم مي توان تعيين نمود. در در روز مي باشد. ميانگين ترافيك روز

بعضي از روزهاي سال مقدار ترافيك روزانه نسبت به روزهاي ديگر متغيرتر است و حتي در بعضي از راهها اين مقدار به 
رافيك روزانه طراحي مي شود در بعضي از دو برابر ميانگين ترافيك روزانه مي رسد. بنابراين راهي كه بر مبناي ميانگين ت

  روزهاي سال حجمي بيشتر از حجم طراحي بايد از خود عبور دهد.
نمايش مي دهند و مبناي طراحي قرار مي گيرد عبارتست از حجم   DHVكه آنرا با   حجم ترافيك در ساعت: -٣

  ام سالهاي آينده كه مبناي طراحي قرار خواهد گرفت. ٣٠ترافيك ساعت 
احداث راههاي جديد و يا توسعه قسمتي از راه نبايد بر مبناي حجم ترافيك حاضر طراحي گردد،  :بيني ترافيكپيش  -٤

بلكه بايد بر مبناي حجم ترافيكي كه در طول عمرش توليد مي شود با صرف هزينه نگهداري مناسب در خود جاي دهد. 
باشد. طبق توصيه مؤسسه استاندارد اشتو مبناي طراحي برابر با عامل اقتصادي مي  به طور كلي فاكتور تعيين كننده عمر راه،

  :سال آينده عبارتند از ٢٠سال در نظر گرفته مي شود. عوامل تعيين كننده وضع ترافيك در  ٢٠
  ترافيك موجود و جذب شده  
  رشد طبيعي ترافيك  
  ترافيك توليد شده در اثر احداث تأسيسات جديد  
 ور راه توسعه ترافيك به زمينهاي مجا 
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  تهيه خط :هفتم فصل
  

 مطابق ريل، فوقاني سطح از متري ميلي 14 عمق تا ريل دو داخلي هاي لبه بين عرضي فاصله كوچكترينخط:  عرض
 با باشد. ميليمتر 1435 بايد ايران اسالمي جمهوري راه آهن مستقيم مسيرهاي در خط عرض دارد. نام خط شكل عرض

 بر عرضي شيب با ريلها تا است الزم آن، پايداري افزايش براي ناوگان چرخهاي مخروطي بخش در شيب وجود به توجه
  از: عبارتند خط رايج عرض قرارگيرند. انواع روي تراورس

 ميليمتر 1435 كامل)، يا معمولي(استاندارد خط عرض 
 ميليمتر 1435 از بيشتر (عريض)، پهن خط عرض 
 ميليمتر 1430 تا 1000 متريك، خط عرض 
 ميليمتر 1000 از كمتر باريك، خط عرض 

  
  
  
  
  
  

 به بايستي شيب اين باشد. جهت افقي) 20 قائم،1( 20 به 1 بايد راه آهن خطوط ريلهاي عرضي شيب عرضي: شيب
  كرد. تعبيه پابندها اتصالي صفحات روي بر يا و تراورس برروي توان مي را شيب اين باشد. خط محور سمت

 
  
  
  
  

 قوسهاي در خط عرض اضافه شود. بيني پيش خطوط در عرض اضافه است الزم متر 250 از كمتر شعاع با قوسهاي در
  جدول زير است. مطابق بايد آنها شعاع برحسب مختلف
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 نيروهاي بر غلبه براي كه ريل رشته دو نسبي تراز اختالف ميزان از است عبارت عرضي(دور) شيبخط:  عرضي تراز
 مسير(باري، ترافيك نوع است. وابسته حركت سرعت و قوس شعاع به خط دور ميزان ميگردد. تعبيه قوسها در جانبي

   دارد. نقش دور تعيين در نيز مختلط) يا مسافري
  
  
  
  
  

 كه صورتي بود. در خواهد بهينه دور اعمال به نياز قطارها، حداقل و حداكثر سرعت تفاوت بدليل مختلط مسيرهاي در
 وارد خارجي ريل به بيشتري نيروي باشيم، داشته دور كسري يعني شود، بيشتر مقدار اين با متناظر سرعت از قطار سرعت

 وارد داخلي ريل به اضافي نيروي باشد، بهينه دور با متناظر سرعت مقدار از كمتر سرعت كه صورتي در و خواهدگرديد
 باالست ضخامت دادن تغيير از استفاده با ميتواند باالستي، خطوط در واقع قوسهاي در دور تصحيح و شد. تنظيم خواهد

 الزم، دور و واقعي دور ميزان اختالف از ناشي نشده، جبران اضافي نيروهاي وجود گيرد. بعلت خط صورت طرف دو در
 كار اين شود. تصحيح و كنترل مرتب بطور بايد قوسها دور مقدار باشيم. بنابراين مي ميزان دور خوردن بهم شاهد همواره
 .شود انجام ديلم كاري با و سنتي روش يا به و زيركوب ماشينهاي از استفاده با ميتواند

  رابطه زير باشد: مطابق دور بايد عرضي شيب ميزان
  
h :عرضي(ميليمتر) شيب  
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:V ساعت بر كيلومتر حسب بر سرعت  
:R متر حسب بر قوس شعاع  

 در شده ذكر مقادير از نبايد طراحي مقدار به نسبت مسير از نقطه هر در عرضي مقطع در ريل دو بين تراز اختالف
  كند. تجاوز جدول زير

  
 مسير از محدودي طول در شده طراحي شيب به نسبت آهن راه خطوط در طولي شيب اختالف طولي: شيب اختالف

  كند. تجاوز جدول زير در شده مقادير ذكر از نبايد خط، نوع به بسته
 

 از نبايد خطوط در موضعي افتادگي و باشند نقطه هر در شده طراحي تراز داراي بايستي آهن راه خطوط طولي: تراز
  كند. تجاوز جدول زير در شده مقادير ذكر
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  :در قوسدور عمال صحيح ا اجراء و
استفاده كنيم و اجبارًا مجبور شديم ) R=٣٠٠٠اگر در طراحي ساخت راه آهن نتوانيم از خط مستقيم يا قوسهاي به شعاع زياد (

از قوس شعاع كوتاه كه سرعت در آن محدود ميشود استفاده نمائيم ناچار خواهيم بود بمنظور خنثي نمودن نيروي گريز از 
يا  اعمال نمائيم كه آن را دور مركز ريل خارجي قوس را نسبت به ريل داخلي اختالف ارتفاع بر حسب شعاع و سرعت قوس

ميليمتر در قوسها  ٢٠ كيلومتر در ساعت و همچنين اندازه دورتا ٤٠ميگويند ضمنًا دور يا بربلندي در سرعتهاي كمتراز بربلندي 
  .اعمال نمي شود

هنگام عبور قطار در مسير مستقيم نيروهاي كششي و عمودي به قطار وارد ميشود و عبور قطار در قوسها عالوه بر نيروي 
جهت راحتي مسافر و ايمني ه ب .مركز به عنوان نيروي افقي و جانبي به آن اضافه ميگردد كششي و عمودي نيروي گريز از

قطارها نيروي گريز از مركز بايستي خنثي و يا حداقل تا اندازه اي محدود گردد. در غير اينصورت عبور وسيله نقليه از روي 
محدود نمودن اين نيرو ريل خارجي قوس را   جهت قوسها اثرات نامطلوب به قطار وارد و امكان خروج از خط محتمل است.

، شعاع، قوس، به سرعت قطار ميدهند. اندازه و مقدار دور بر حسب شعاع قوس باالتر در نظر ميگيرند و يا بعبارتي به قوس دور
  .. بستگي دارد. .شيب و فراز و تردد قطارهاي تندرو و كندرو در يك مسير  و

اعمال شود. اگر قوس پيوندي درجاي خود به نحو نقليه از روي قوسها بايستي قوس پيوندي جهت عبور روان و راحتي وسيله 
وندي بطور مساوي در قوس و خط مستقيم تقسيم نگردد موجبات صحيح و مهندسي اجرا نشود و بعبارت ديگر اندازه قوس پي

اهم و يا محموله واگنهاي قطار باري را جابجا عدم تعادل قطار و واگن در حين عبور از قوس خواهد شد و ناراحتي مسافر را فر
و امكان بروز سانحه را سبب ساز ميشود. بنابراين اگر قوس پيوندي در جايگاه خود قرار نگيرد يا بعبارتي تمام يا قسمت 

ه سمت رشته بيشتري از قوس پيوندي در خط مستقيم اعمال شود در چنين حالتي لكوموتيو در حين عبور از قوس پيوندي ب
ريل داخلي لغزش و در نتيجه اصطكاك شديد بين لبه چرخها و كالهك ريل رخ خواهد داد. كه در اين راستا براي خط و 

دور از انتظار نيست. و يا بر عكس ه بانداژ چرخ ها زيان آور و سبب ناراحتي مسافر را فراهم مي آورد. و امكان خروج خط ب
ن در قوس استفاده شود چون دورخط در طول پيوندي كمتر از مقدار ضروري آز اگر طول پيوندي تمامًا يا قسمت بيشتري ا

است رشته ريل خارجي تحت تاثير نيروي گريز از مركز قرار گرفته و بسيار خسته ميشود. و هنگام ورود لكوموتيو به ابتداي 
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بدتر و نامناسب تر است. زيرا بمحض  فراهم ميگردد. بنابراين روش دوم از روش اول  قوس تمام شرايط نامناسب براي قطارها
ورود لكوموتيو و واگنها به داخل قوس ناچاراً امتداد اوليه خود را تغيير و چرخها به ريل حمله و ضرباتي به رشته ريل خارجي 

ر به فراهم مي نمايد. و بر اثر اين وضعيت نامناسب ادوات خط خسته شده و ضربات شديد به وسيله نقليه وارد ميگردد و منج
ناراحتي مسافر و جابجائي بار واگنهاي باري ميشود. و حتي سبب سوار شدن فلنچ چرخ روي كالهك ريل محتمل است. 
بنابراين با اعمال قوس پيوندي كه نصف آن در خط مستقيم و نصف ديگر در قوس قرار گيرد معايب فوق را نخواهد داشت و 

  د.ادامه ميدهقطار بدون هيچگونه حركت نامتعادل به سير خود 
  

  


