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  ها ترین یافته مهم
توان   متر از نظر پارامترهاي مختلف، می15- 20 و 10- 15هاي با شعاع دار بین قوسبه دلیل عدم تفاوت معنی - 

  . را کاهش داد2هاي جاده جنگلی درجه حداقل شعاع مجاز قوس

هاي  اي هستند که سبب کاهش هزینه  متر براي قوس افقی مقادیر بهینه13 درصد و شعاع 5شیب طولی کمتر از  - 
 . شود هاي منطقه مورد مطالعه می نگهداري جاده

   ، قوس افقی، حداقل شعاع استاندارد، کیفیت ساختمانی راه کوهستانیجاده جنگلی :هاي کلیدي واژه
 

 92- 314- 22طرح تحقیقاتی شماره شناسه   :منبع یافته

  آیدین پارساخو):گان(نویسنده

   کوهستانینگلیهاي ج  بازنگري استاندارد شعاع قوس افقی جاده:عنوان
  

  92- 314-22 :شماره

  13/11/1393  :تاریخ

  هاي کوتاه علمی یافته

computer
persian
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  اهمیت موضوع
. شوندها ساخته میها و درههاي جنگلی هستند که بر روي یالهاي افقی مهمترین بخش هندسی جادهقوس

 سازمان برنامه و بودجه استخراج 148 و 131هاي جنگلی در ایران اغلب از نشریه ردهاي ساخت جادهاستاندا
کاهش تخریب جنگل .  متر است16هاي جنگلی درجه دو در این نشریات حداقل شعاع قوس افقی جاده. گردد می

بت به امکان کاهش حداقل توان نسباشد لذا میها ضروري میدهی جادهبراي حفظ اکوسیستم پایدار و سرویس
هاي با شعاع کمتر از حد استاندارد نیز در جنگل قابل مشاهده هستند، هر چند ضمن آنکه قوس. شعاع اقدام کرد

توان این میزان یابد اما اگر کیفیت روسازي آسیب نبیند میکه در این شرایط فاصله دید تا توقف کاهش می
  . شعاع را پذیرفت

  ) مسالهشرح(مقدمه 
 کاهش صدمات جنگل و هاي جنگلی درجه دو منجر بههاي افقی جادهکاستن از حداقل شعاع استاندارد قوس

هاي استان مازندران انجام  این تحقیق که در سري گردشی جنگل.دشومیهاي عملیات خاکی کاهش هزینه
. هاي افقی پرداخته استسی قوسو پیمایش میدانی به بررسی طرح هند Civil3Dافزار گردید با ترکیب نرم

  .هاي جنگلی درجه دو بودهدف پژوهش بازنگري و تعیین حداقل شعاع قوس افقی براي جاده
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلتمل بمش(اطالعات تکمیلی 
داري بیشتر از سایر طبقات بود، در  طور معنی  متر به15-20 و 10- 15عمق رد چرخ در طبقات شعاع قوس 

میانگین عمق ). <05/0P(داري بین دو طبقه یاد شده از نظر عمق ردچرخ وجود نداشت حالی که هیچ تفاوت معنی
  هاي با عمق بیشتر از ردچرخ. متر بود سانتی5/5 متر برابر 15-20 و 10- 15ردچرخ روي طبقات شعاع قوس 

شکل زیر یک قوس . هاي روسازي و زیرسازي جاده شوندتوانند سبب بروز مشکالت جدي در الیه متر می  سانتی15
   .دهد نشان میAutoCAD Civil3Dافزار  متر را در نرم13افقی با شعاع 

  

  .AutoCAD Civil3Dافزار  متر در نرم 13طرح قوس افقی با شعاع 


