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آموزش راهداري
اداره نگهداري راه و ابنيه: تهيه و تدوين 
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ا

  آزادراه
  بزرگراه

يك درجه اصلى راه
دو درجه اصلى راه
يك درجه فرعى راه
دو درجه فرعى راه
  روستايي راه
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انواع راه



: آزادراه

: ذيل ويژگيهاي با شرياني راه
  هم از برگشت و رفت مسيرهاى كه )طرف هر در عبور خط دو( عبور خط چهار حداقل-

هستند جدا
  محصور آن طرف دو 
باشد مي شده كنترل و محدود ها دسترسي كليه و همسطح غير صرفا تقاطع 
  موردهايى در و غيرموتورى نقليه وسايل ساير دوچرخه، پياده، عابر عبور ممنوعيت 

سنگين نقليه وسايل از يابخشى تمام عبور
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  : بزرگراه
 كنترل و استاندارد صورت به دسترسى و همسطح تقاطع ايجاد امكان ولى آزادراه، مانند
  .دارد وجود محدود طور به آن در شده
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  يك درجه اصلى راه
 نيز خطه شش و خطه چهار صورت به به توانند مي باشنداما مي طرفه دو و خطه دو صورت به اكثرا

  1/85 عرض با شانه و 7/30  عبوري خط عرض.باشند
باشند مي كشور يك ملي و سراسري شبكه راههاي از بخشي راهها اين
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دو درجه اصلى راه
: كه تفاوت اين با باشد مي يك جه در اصلي راههاي همانند
است متر 7 برابر عبوري عرض
طرف هر در متر يك برابر شانه عرض
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يك درجه فرعى راه

  اصلي راههاي خالف بر فرعي راه
.است استاني راههاي شبكه به دسترسي كننده تأمين -الف

  مراكز نيروگاهها، پااليشگاهها، مانند استان يك در مهم ترافيكي مولدهاي بين ارتباط -ب
 شهرها به را آنها يا برقرار را آموزشي مراكز مراكزكشاورزي، صنعتي، شهركهاي و

.ميكند نزديكتر
 به يا باالتر بندي طبقه با راه به را روستا چندين يا دهستان يا بخش يك بين ارتباط -ج

.ميكند برقرار شهر
 منتقل باالتر ندي طبقهب با راههاي به و جمع را پايين بندي طبقه با راههاي ترافيك -د

.ميكند
.باشد مي طرفين در ها شانه اضافه به متر 6/5 عرض با عبور خط دو  داراي
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دو درجه فرعى راه

: ذيل عملكردهاي از يكي با فرعي راه

.ميكند برقرار يكديگر با را روستاها بين ارتباط -الف
.ميآورد فراهم را باالتر طبقه با راههاي با روستاها بين ارتباط -ب
  تفريحي مراكز صنعتي، مراكز مانند كوچك محلي ترافيكي مولدهاي بين ارتباط -ج

.ميكند برقرار را ...و جنگلي كوچك،پاركهاي شهرهاي حاشيه در برونشهري
.باشد مي طرف دو در شانه باضافه متر 5/5 عرض با عبور خط دو داراي
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: روستايي راه      

 با روستاها اتصال يا روستاها بين محدود و محلي كامالً ارتباط تأمين راه اين نقش      
 اجرا، هزينة بودن پايين و ترافيك بودن كم . است اصلي واحتماالً فرعي هاي راه

.است راه نوع اين مهم شاخص
طرفين در 0/75 عرض به شانه و متر 5/5 عرض داراي يك درجه روستايي راه
طرفين در متر 0/5 عرض به شانه و متر 5 عرض داراي دو درجه روستايي راه
باشد مي شني رويه و متر 4 عرض داراي سه درجه روستايي راه
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مديريت نگهداري راه و ابنيه 

 راه يك سرمايه ملي است بنابراين بايد آن را مديريت نمود باالخص در نگهداري آن و لذا بايد
:در بخشهاي ذيل نگهداري راه را مديريت نمود

مديريت نگهداري رويه راه
مديريت نگهداري پل ها
مديريت نگهداري تونل ها
مديريت نگهداري زمستاني راهها
مديريت زهكشي
مديريت ايمني راهها
مديريت نگهداري حريم
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فعاليت هاي راهداري
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  مستمر يا جاري راهداري-1

  عادي فصول در راهداري-2

  زمستاني راهداري-3

متناوب يا اي دوره راهداري-4
 

  )واكنشي( اتفاقي –اضطراري راهداري-5
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:مستمر يا جاري راهداري-1

 راهداري تجهيزات و ابزار استفاده با سال طول در كه راهداري روز مره عمليات انجام       
 .مي افتد اتفاق راه ها سطح در

  :عادي فصول در راهداري -2
 فصول در منطقه هواي و آب شرايط به توجه با روزمره طور به جاري عمليات نوع اين       

 و راه ها سطح نظافت شامل عمليات اين .مي پيوندد وقوع به )زمستان از غير به( عادي
.مي شود حفاظ ها و عالئم مرمت

 :زمستاني راهداري-3
  آب شرايط به توجه با منطقه هر زمستان طول در كه راهداري عمليات از مجموعه اي به      

  افزوده راهداري ظايف و به برف بارش و هوا بردوت دليل به و اقليمي و هوايي و
.مي گردد اطالق مي شود،
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  :متناوب يا دوره اي اهدارير-۴       

  راه ها جسم و سطح در سال طول در متناوب صورت به كه است راهداري عمليات از بخشي       
 بستر تنظيم و دريواسيون پل ها، الي روبي تنقيه .مي شود انجام راهداري عوامل توسط

 .مي شود بندي دسته راهداري عمليات از گروه اين در ... و بزرگ پل هاي

  :واكنشي يا اضطراري راهداري-5           

 هاي محور در عادي تردد به بازگشت منظور به كه راهداري هاي فعاليت از اي مجموعه به       
 گروه دو به راه انسداد علل مي گيرد، انجام مؤثر و بي وقفه فوري، صورت به شده مسدود
 ها، رودخانه طغيان زلزله، سيل، نظير طبيعي هاي پديده .شود مي تقسيم انساني و طبيعي
 انتشار گسترده، تصادفات معموالً انساني علل و است آن نظائر و بهمن سقوط كوه، ريزش

 هاي كاميون واژگوني با ها راه در خطرآفرين و زيان بار هاي محموله ساير يا و سوختي مواد
.است آنها نظائر و حامل
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نمونه هايي ازفعاليت هاي راهداري

: برداري ريزش -1

ها راه وسطح حاشيه  روي بر موجود ريزشهاي و هاي نخاله پاكسازي و برداشت عمليات
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لكه گيري
: گيري لكه-2

 اي ،محدوده درآن كه است نگهداري،فرايندي هاي روش از يكي بعنوان گيري لكه      
 يا و شود مي وجايگزين شده ،برداشته است زيادي خرابي داراي كه آسفالت از

 گيري لكه.دهد پوشش را شده تخريب محدوده تا شود مي افزوده ديگري مصالح
 نگهداري و تعمير هاي روش ديگر بهتر انجام براي سازي آماده منظور به معموال

  مي انجام روكش يك پخش از قبل ترميم پيش عمليات رويه،با ،حفاظت اصالحي
.شود
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درزگيري
: درزگيري-3
 2 حدود وعمقcm 2 تا 1.5 عرض( درز نمودن وتميز زدن شيار شامل فرآيند اين       

cm(مخصوص پليمري قير وتزريق وتهيه شيار محل كردن وگرم كمپرسور با 
 مي شده درزگيري هاي ترك برروي سنگ گرده پخش و آن درداخل درزگيري

.باشد
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تنقيه

: تنقيه -4
وپل ،زيرگذرها آبروها برداري لجن و تخليه عمليات

  است پيشگيرانه فرايند يك تنقيه
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راهداري هاي فعاليت ساير

20

ها راه دركنار قنو اصالح و ايجاد

راهها شانه تسطيح و پاكسازي

 و تصادفات آثار از ها پاركينگ و ها جاده سطح پاكسازي
...و نخاله وجود

راهدارخانه تعميرات

پاشي نمك

برفروبي



اضطراري-متناوب-ادواري-جاري ( فني ابنيه از بازرسي عمليات(

وابنيه پل تعميرات

وحايل ،ضامن گابيوني ديوارهاي(فني ابنيه احداث(

تصادفي هاي وگاردريل ديده آسيب عالئم تعمير

روشنايي سيستمهاي ونگهداري واحداث وگاردريل عالئم نصب  

ها گاردريل آميزي رنگ-وگاردريل عالئم شستشوي

ها راه حريم حفاظت
21

 هاي فعاليت ساير
راهداري
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 راه به و مشخص حاكم ومقررات قوانين براساس كه است راه بستر زمين از قسمت آن راه حريم  
 مديريت و شده محسوب راه از بخشي راه حريم دليل همين به.است شده داده اختصاص

 را ها راه براي حريم دراختصاص اصلي انگيزه.است راهداران وظايف ازجمله آن ونگهداري
 سطح ارتقاي براي شرايط  وحفظ نگري آينده نخست.كرد خالصه اصلي دردوعامل توان مي
  اجرائي اقدامات .ها بيشتردرراه وايمني نگهداري براي تامين وديگر آتي ي ها درسال راه

 پاكسازي و حريم،حفظ راه،آزادسازي حريم حدود نمودن مشخص زمينه دراين راهداري
.است حريم

شرحي برحريم راه



 انواع رويه راه
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RIGID PAVEMENT)بتن سيماني(روسازي سخت يا بتني -1

       

 بستر خاك كه شرايطي در بتني، قشر .شود مي ساخته بتن با راه رويه روسازي، اين در      
  خيلي يا و سنگين ترافيك، و بوده برخوردار مطلوبي مقاومتي كيفيت از روسازي

 زيراساس هاي اليه روي بر صورت اين غير در و بستر روي تواند مي نباشد، سنگين
.شود قرارداده يااساس

 شكل تغيير بدون را، ترافيك بار و است زياد بتني روسازي كششي و فشاري مقاومت      
 نوع اين در .سازد مي منتقل بستر خاك به تري ه گسترد سطح در بتني، صفحه زياد

 شو مي ايجاد كششي تنش آن زير در و دهد مي شكل تغيير مرور به بتني دال روسازي،
 مي ترك و شكند مي بتن باشد، زيادتر بتن كششي مقاومت از كششي اگرتنش .د

.گردند مي واجرا طرح مسلح هابصورت روسازي اينگونه رو اين از .خورد
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FLEXIBLE PAVEMENTروسازي انعطاف پذير يا آسفالتي-2

 . است بسياركم آن كششي مقاومت ولي دارد مناسبي برشي مقاومت آسفالتي، روسازي      
 به نسبت كمتري گستردگي با و تر كوچك نسبتاً سطح در آسفالتي روسازي بر وارده بارهاي

 ازسه معموالً آسفالتي، روسازي در .شود مي منتقل روسازي بستر خاك به بتني روسازي
 بستر خاك كيفيت و مقاومت .شود مي استفاده آسفالت و اساس زيراساس، متمايز اليه

.دارد كننده تعيين نقش آسفالتي، روسازي پايداري در روسازي
  فقط آن در كه است پذير ف انعطا هاي ي روساز انواع از يكي نيز لتي آسفا تمام روسازي      

 گيرد، مي قرار شده تقويت بستر يا و بسترروسازي روي مستقيماً كه آسفالتي هاي اليه از
. ندارد كاربردي اساس يا و زيراساس مصالح روسازي، نوع اين در .شود مي استفاده

 يخبندان با مرطوب مناطق براي صرفاً و دارند طوالني عمر آسفالت، تمام هاي روسازي      
.باشند داشته كاربرد ميتواند زياد
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هاي آسفالتي خرابي هاي رايج در رويه
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 تماس و ترافيك بار تحمل دليل به .شوند مي طراحي ساخت توجيهي داليل اساس بر راه ها       
  خرابي و استهالك معرض در راه ها آن مانند و جوي عوامل مانند محيطي عوامل با

 انجام راه اوليه شرايط حفظ براي كه است هايي فعاليت مجموعه راهداري .قراردارند
 انجام راه روي بر كه عملياتي نوع راه عمر شدن سپري و زمان گذشت با طبيعتاً و شود مي

.بود خواهد متفاوت مي شود
  عرضي،طولي،انعكاسي،انقباضي سوسماري،ترك پوست ترك نظير ها خوردگي ترك -1       
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  شدن قيرزدگي،صيقلي مانند سطحي خرابي -2
 افتادگي ،موج ،تورم ،برآمدگي شيارافتادگي،نشست مانند ها شكل تغيير-3

ها وصله و ها چاله-4 
.... و شانه افتادگي همانند ها خرابي ساير-5
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يك نكته

شاخص از راه كيفيت بيان برايpci شود مي استفاده pavement condition
index  

رويه هاي خرابي ميزان به توجه با و رياضي روش يك اساس بر شاخص اين  
.گردد مي محاسبه راه

غير و بد العاده فوق كيفيت نشانه 0 شاخص و مطلوب كيفيت نشانه 100 شاخص  
است قبول قابل
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:رويه مرمت و نگهداري نمونه اي از روشهاي   

     
 :وصله -الف

:عمقي وصله ـ  1

 تورم، ها، مسيرچرخ شيارشدن گودافتادگي، شديد، سوسماري پوست ترك هاي تعمير براي      
  .رود مي كار به اندازها دست و جانشين هاي وصله رفتگي ها، فرو و برآمدگي ها

:عمقي پاره وصله ـ 2

 رفتگي ها، فرو و برآمدگي ها متوسط، تا كم شدت با سوسماري پوست ترك هاي مورد در       
 كار به لغزشي ترك هاي و آهن راه تقاطع اندازها، دست انعكاسي، درزهاي كناري، ترك هاي

  .مي رود
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:راه رويه نشست مرمت ـ3 

 يا و اليه يك صحيح تراكم عدم علت به معموالً كه روسازي سطح گودافتادگي تعمير براي       
  .گيرد مي قرار استفاده مورد آيد، مي وجود به شده جانشين قسمت هاي اليه تمام

:چرخ زير گودافتادگي و گودافتادگي كردن پر ـ 4

 به خرابي اطراف روسازي سطح همان به افتاده گود سطوح اصالح و برگرداندن براي        
 .رود مي كار

روكش آسفالتي-5
اين روش در ير گيرنده انواع روشهاي روكش و آسفالت حفاظتي همانند سيل 

.....كت،آسفالت ساندويچي و 
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مرمت و نمونه اي از  
:رويه نگهداري 



ابنيه فني راه ها
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 آنها خرابي و اختالل كه است راه عناصر ترين وراهبردي رينت رهزينهپ از فني ابنيه    
 تأثير سريع و روان مرور و عبور بر حداقل يا و بازداشته سرويس دهي از را محور

  .مي باشد اهميت حائز آنها نگهداري لذا .گذارد مي
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ابنيه فني راه ها



  ،جاده،خط رودخانه روي از عبور انگيزه به كه هستند هايي سازه ها پل –ها پل -1
 عرشه قست سه به ها پل.گردند مي ديگراحداث مصنوعي يا طبيعي هرمانع ويا آهن

.گيرند قرارمي بررسي مورد و گرديده تقسيم پل وزيرسازه ،روسازه

 تا گردند مي احداث طرفين هاي وبدنه راه بين ديوارها اين –حائل ديوارهاي -2
 مصالح با بتني حائل ديوارهاي.نمايند جلوگيري خاك ورانش ولغزش ازجابجايي

.گردند مي احداث وسنگي بنايي

 محورهاي راستاي در و عريض هاي درآبراهه كه هستند اجزايي آبنماها –آبنماها -3
 كم محور،جريان در مرور و عبور برقراري وضمن گرديده تراحداث اهميت كم

.باشد برقرارمي آن روي از نيز آبراهه ارتفاع
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ابنيه فني راه ها



 سطح هاي آب هدايت انگيزه به كه است هايي آبراهه ها كانال)قنوها( –ها كانال -4
  ودرانواع بسته ويا باز هاي شكل وبه )االرضي تحت هاي آب ودرمواردمعدودي( االرضي

 كناري وازقنوهاي شده احداث ها دركنارجاده بنايي مصالح وبا خاكي،بتني
 شامل را ونظائرآن كوهي وانهار بزرگ هاي كانال تا گرفته ها ترانشه و ها درخاكبرداري

.گردد مي

  ويا كوهي نهرهاي درمسير كه است اي وشكسته بسته هاي كانال ها سيفون –ها سيفون -5
  اجتناب خاكبرداري كه آن ونظائر آبرساني هاي كانال يا دارو جريان القعرهاي خط

  باشد،ازآن آب دائم ويا موقت جريان حفظ به ملزم وسازنده وكارفرما ناپذيرباشد
.گردد مي استفاده

  به آب رساني آسيب وبيم بوده عريض كه هايي ومسيل آبي درمسيرهاي –ها آپرون -6
 راه وبدنه ازديواره آب تا گردند مي احداث ها رودآپرون مي ها وجاده ها حائل

.گردد هدايت مسيراصلي وبه دورشده

 استمرار انگيزه به و عميق هاي ترانشه جاي به كه هستند عناصري ها تونل –ها تونل -7
.شوند مي ساخته سنگي هاي وريزش ها بهمن درمقابل محور عبورومروروحفظ
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ابنيه فني راه ها



انواع پل
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1-طاقي

2-قوسي

3-وستون تير

4-مسلح بتن دال



اجزاي پل
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: عرشه     

  عرشه پوشش         
                                                                                              

عرشه سازه                

ها رو پياده                

جداول                

ها نرده                

زهكشي سيستم                

انبساط درزهاي    



: روسازه      

تيرها         

تيرها شاه                

خرپاها                

ها ديافراگم                

ها گاه تكيه                

ها پايه                

زهكشي سيستمهاي         
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  : زيرسازه    

ها كوله      

زهكشي هاي سيستم      

مياني هاي پايه      

ها شمع      

ها پي      
       

 

39



نمونه اي ازخرابي  پل  ها

 در سريعتر هرچه كه است زده زنگ و زده بيرون پل اصلي دال بتن،آرماتور هوازدگي بعلت       
.پرداخت تابليه بتن مرمت و ترميم به بايستي موارد اينگونه
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تونل
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اجزاء تونل

تونل سازه

تونل كف

تونل روشنايي سيستم

تونل تهويه سيستم

مونيتورينگ سيستم 
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مقطع كناري،محيطي(زهكشها (

امدادي تجهيزات

پرتال( ورودي قاب (
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اجزاء تونل



عمليات نگهداري زمستاني راه ها
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هرمنطقه زمستان درطول كه است ازراهداري اي مجموعه زمستاني منظورازعمليات
 وظايفبه برف وبارش هوا برودت دليل وبه وهوايي آب و اقليمي شرايط به توجه با 

  تقويم با متناسب زمستاني عمليات فصل وخاتمه شروع.گردد مي افزوده راهداري
.ندارد سال پاياني ماهه سه با كامل انطباق ولزوما است هراقليم
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فرآيندهاي اساسي راهداري زمستاني كشور

زمستان درفصل مناسب خدمت سطح تعريف-1
ها استان وترابري راه كل ادارات استحفاظي حوزه اطالعات جامع راهنماي تدوين-2
زمستاني راهداري عملياتي سازماندهي ونمودار كار گردش-3
راهها و وهوا آب وضيعت اعالم سيستم-4
روبي برف هاي نقشه تهيه-5
 بخش و ها سازمان ساير آالت ماشين با مرتبط زمستاني راهداري هاي استراتژي-6

خصوصي
خصوصي بخش و سازمانها ساير آالت ازماشين استفاده-7
همجوار استانهاي  ترابري و راه كل ادارات بين همكاري نامه تفاهم تهيه-8
عمومي وروابط رساني اطالع هاي سياست-9

مستندسازي و رساني روز ،به ارزيابي-10
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دستورالعمل هاي راهداري زمستاني

 قالب در راهها زمستاني عملياتي راهنماي
 بخش درسه زمستاني راهداري دستورالعمل

:شود مي زيرخالصه

زمستان شروع از قبل الزم اقدامات –الف

وكوالك برف بارش درحين اقدامات –ب

زمستاني راهداري عمليات بعداز اقدامات -ج
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مجموعه كتب آموزش راهداري زمستاني
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هر ايراني يك راهدار افتخاري
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