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 پیشگفتار
دهی جوامع انسـانی و توسـعۀ       ونقل از ابتداي تاریخ بشر، نقشی اساسی در شکل        حمل  

اقتصادي آنها ایفا نموده است و در عصر حاضر نیز شریانهاي ارتباطی، زیربناي اقتصـاد هـر             
 .دهدکشوري را تشکیل می

ونقل سریع و ایمن نیز همانند سایر ابعاد زنـدگی بشـر، هنگـامی              دار، حمل توسعۀ پای    
 ریـزي شـده باشـد؛      مند و براسـاس منطـق علمـی پایـه         کند که به صورت نظام    تبلور پیدا می  

ونقل در توسعۀ پایـدار و  مند است که نقش و جایگاه علوم حمل    در این فرایند علمی و نظام     
 .یابداقتصاد جوامع تجلی می

 و ترابري به منظور پرکردن خالء ناشی از نبود یـک    ونقل وزارت راه  پژوهشکدة حمل    
ونقل و زیرساختهاي مـرتبط بـا آن،        مرکز توانمند علمی و پژوهشی در زمینۀ مهندسی حمل        

 اي علمـی در زمینـۀ   ایـن پژوهشـکده بـه عنـوان مجموعـه        .  تأسـیس گردیـد    1382در سال   
هده دارد تا با تکیه برخالقیـت و پشـتکار پژوهشـگران            ونقل، این رسالت عظیم را برع     حمل

 و داخلــی و نیــز پشــتوانۀ تجربــۀ جمعــی از متخصصــان در ســازمانها و ادارات وزارت راه
 .ونقل ایران تبدیل شودترابري، به مرکز تولید دانش در صنعت حمل

دانش، ونقل در راستاي انجام این رسالت، تولید         مهمترین وظایف پژوهشکدة حمل    ز   ا
رسانی علمی آخرین دسـتاوردهاي پژوهشـی از طریـق انتشـار            دانش اندوزي، نشر و اطالع    

 .گزارشهاي علمی و پژوهشی است
هاي فنی و حقـوقی در      اي از مبانی، معیارها، مقررات و توصیه        کتاب حاضر مجموعه       

 بـراي  . تاسـ    آن اطـراف  و کاربري اراضـی آهن راهها و راه زمینه مسایل مربوط به حریم

آلمـان،   کشـورهاي    به خصوص منابع مربوط بـه      و مراجع متعدد     تدوین این کتاب، از منابع    
 تـا  در این راستا تـالش بسـیار انجـام گرفتـه اسـت            .  است آمریکا و هندوستان استفاده شده    

 .هاي موجود در معیارها و ضوابط فنی تا حد امکان از بین بروند کمبود



کافی بودن قوانین و مقررات رایج و نبودن یـک الگـوي         مسایل و مشکالت موجود، نا    
 نامـه واحـد را یـادآور     ضـرورت تـدوین یـک آیـین    ،مدرن براي مراجعه دسـت انـدرکاران      

  و ریزي حـریم و اراضـی اطـراف راههـا         هاي برنامه نامه باید کلیه جنبه   در این آیین  . شودمی
ترابري قرار دارد، وجود داشته      و اختیار وزارت راه     ةکه در حوز  آهنخطوط ایستگاههاي راه  

 هـا، مشـکالت و کمبودهـاي آن بـه صـورت خالصـه       باشد و تمامی نکات مربوط به حریم    
 .بیان شود

 کـاربري اراضـی اطـراف حـریم راههـا و       این کتاب به منظور کمک به متخصصان براي
        .تدوین شده استآهن راه

مهندسـان مشـاور    انـد؛ از جملـه      داشـته در انتشار این مجموعه، افراد بسیاري همکـاري         
، مهنـدس اسـرافیل     دکتر عبدالرضا شیخ االسـالمی    ، آقایان    به عنوان مجري پروژه    راهگذر

 ومهندس شاهین شـعبانی  آقایـان  ظران پروژه،  به عنوان نا مهندس هاتف متقی وابراهیمی  
دار هـده  را در پژوهشـکدة حمـل و نقـل ع   ه که مدیریت این پروژمهندس مقصود پوریاري  

  پژوهشـکدة   ایمنـی حمـل و نقـل       رئـیس بخـش      شاهین شـعبانی  مهندس  آقاي  اند و   بوده
 .شودونقل، که از همۀ این بزرگواران صمیمانه تشکر و قدردانی میحمل

 
 محمود عامري
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  فصل اول
  

  مقدمه
  

  کلیات -1-1
هاي اساسی بـراي توسـعه یـک منطقـه، تـامین دسترسـی کـافی و                 شرط  یکی از پیش  

آهن عامـل مهمـی در        از اینرو، توسعه شبکه راهها و راه      . مناسب به شبکه حمل و نقل است      
ریـزي    نگهـداري حـریم و برنامـه      . رود  شـمار مـی     توسعه اقتصادي و اجتماعی یک منطقه به      

مینه را براي توسعه شبکه حمل و نقل        آهن ز   ه  ناسب براي کاربري اراضی اطراف راهها و را       م
  .آورد در یک منطقه فراهم می

آهن جدید، پس از تعیین حریم الزم باید نسبت به تملک             براي احداث یک راه یا راه     
ملیـات  نوار ارضی اختصاص یافته به حریم بایـد بـراي انجـام ع            . شود  اراضی مربوطه اقدام    

  .راهداري، توسعه آتی و نصب تجهیزات ایمنی، کافی باشد
کند کـه ایـن تحـوالت         با احداث یک راه، ارزش زمینهاي اطراف آن افزایش پیدا می          

  سـوي دیگـر    ممکن است به تغییر بعضی کاربریها از یک سو و تمرکـز برخـی کاربریهـا از                
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مکن است موجـب کـاهش ایمنـی        پراکندگی یا تمرکز کاربریها در طول یک راه م        . بیانجامد
مسایل و مشکالت موجود، عدم انسجام و ناکافی بودن قوانین و مقررات  .تردد در آن بشود

نامـه   اندرکاران ضرورت تدوین یک آیین رایج و نبودن یک الگوي مدون براي مراجعه دست   
و اراضی اطراف   ریزي حریم     هاي برنامه   نامه باید کلیه جنبه     ییناین آ . شود  آور می  واحد را یاد  

و ترابري قرار دارد، را       آهن، که در حوزه اختیار وزارت راه          هاي راه   راهها، خطوط و ایستگاه   
هـا الزامـی    گیرد و در حین گردآوردن و یکپارچه کردن مقررات موجود، که رعایت آن         در بر 

  .نماید ها ارایه می ها و راهکارهاي تکمیلی را نیز براي رفع کمبود است، توصیه
ر ادامه این فصل، ابتدا نگـاهی بـه مـسایل و مـشکالت موجـود کـه از بررسـیهاي         د

سپس، سوابق قانونی موضوع را در کشور       . ها و مکاتبات بدست آمده داریم      میدانی، مصاحبه 
الزم . نامه آشنا خواهیم شـد        یینلعه این آ  دهیم و در پایان، با روش مطا        مورد بررسی قرار می   

رکجا کلمه حریم بکـار بـرده شـده منظـور از آن حـریم راههـا و           به ذکر است که در متن ه      
آهـن   اند مانند حریم راهها یـا حـریم راه   طور جداگانه قید شده آهن است و سایر موارد به  راه

  ... .آهن و یا  یا ایستگاه راه
  
  بندي ختار و فصلسا

یـت و  نامه با توجه به تنوع مسایل و مشکالت موجود و لـزوم جامع         مطالب این آیین  
  :شرح زیر ساماندهی شده است در نظر گرفتن ابعاد گوناگون موضوع در هشت فصل به

نامه، بیان مسایل و مشکالتی          به بیان کلیات، ماهیتها و اهداف تدوین آیین        :فصل اول 
در ایـن   . که منجربه انجام این مطالعه گردیده و گذشته و حال این موضوع اختـصاص دارد              

  .مطالعه و مفاهیم اساسی آن بیان شده استفصل همچنین روش انجام 
براي این منظور، ابتـدا چگـونگی       . کند   معرفی می  ان متولی حریم را    سازم :فصل دوم 

گـاه، بـا      آن. ساختار موجود، باتوجه به اصالحات ساختاري مـورد نظـر، ارایـه شـده اسـت               
 سـاختار  گیري از تجارب سایر کشورهاي مورد مطالعه، رهنمودهـایی در جهـت بهبـود     بهره
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گرایـی و ماهیـت کـشوري         گـري، واقـع   ن  در این رهنمودها، کلـی    .  است  مذکور بدست آمده  
هـاي   کـار بـین واحـد    نامه مورد توجه قرار گرفته شده و اصل تمرکـز زدایـی و تقـسیم             آیین

  .تقیسمات کشوري و سطوح سلسله مراتب اداري بیان گردیده است
آهـن،    تعیـین حـریم راههـا و راه       ضمن ارایه ضوابط موجـود در زمینـه          :فصل سوم 

بنـدي جدیـد      بندي حـریم بـا طبقـه        اند که در رابطه با انطباق درجه        کمبودهایی برطرف شده  
  .آهن وجود دارد السیر دو خطه راه راهها و خطوط سریع
هاي رعایت حـریم، کـه از          با توجه به مسایل اجرایی موجود در زمینه        :فصل چهارم 

شـوند، ضـوابط موجـود، مـورد           خـسارت آن ناشـی مـی       نحوه تملک اراضی و عدم جبران     
دست آمده و با بررسی روند انجام کـار           برمبناي اصول مشترك به   . رفته است ار گ بازنگري قر 

  . اند هاي الزم ارایه شده در سایر کشورها توصیه
کارهـاي الزم را در ایـن    پـردازد و راه   به نحوه حفاظت و نگهداري حـریم مـی    :فصل پنجم 

یابی تخلـف از مقـررات و ضـوابط موجـود             در این راستا، تاکید اساسی بر ریشه      . کند  ه می زمینه ارای 
  .استوار است

سیـسات خـدمات زیربنـایی از محـدوده حـریم و            أ به چگونگی عبور ت    :فصل ششم 
  .پردازد کارایی نوار ویژه می
در . سیسات جانبی خـدماتی ـ رفـاهی اختـصاص دارد    أریزي ت  به برنامه:فصل هفتم

  .عمل آمده است دو فصل اخیر از سوابق و تجربیات کشورهاي دیگر استفاده وافی بهاین 
و باالخره، ارایه ضوابط و مقررات مربوط بـه دسترسـی کاربریهـاي اطـراف حـریم،                 

در تنظـیم مطالـب ایـن فـصل مـدیریت دسترسـی             . دهد   را تشکیل می   فصل هشتم موضوع  
نترل ساخت و سازها و عامـل بهبـود ایمنـی      عنوان ابزار ک    کاربریهاي اراضی اطراف حریم به    

  .مورد توجه قرار گرفته استت و سازها تردد وکیفیت ساخ
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  ]4[ تا ]1[ مسایل و مشکالت -1-2
   مشکالت مربوط به تملک و آزادسازي اراضی-1-2-1

تـرین   نحوه تملک، جبران خسارت مـالکین و نگهـداري اطالعـات مربوطـه از مهـم          
  .آهن در کشور است زي حریم راهها و راهری مسایل رایج در برنامه

از جمله مشکالتی مستحدثاتی است که قبل از تصویب درجه حریم در محـدوده آن    
عـدم  . افتـاده اسـت   ها به تـاخیر   سازي آن تامین اعتبار الزم آزاداند و به دلیل عدم   تهقرار داش 

درایـن رابطـه    رعایت اولویتهاي پاکسازي پس از تملک حـریم نیـز از مـواردي اسـت کـه                  
 .توان نام برد می

مشکالت ناشی از   . مشکل دیگر مربوط به نحوه تملک نوار تاسیسات زیربنایی است         
عبور تاسیسات زیربنایی از محدوده حریم باعث شده اسـت کـه یـک نـوار اختـصاصی بـه          

که تملـک    این باوجود.  متر از اراضی اطراف آن براي این منظور درنظر گرفته شود           30عرض
.  کننده خدمات زیربنایی است و نه وزارت راه و ترابري            اراضی برعهده سازمانهاي ارایه    این

اي بـه     نظـر باشـند عالقـه      طـرح عمرانـی در مـسیر مـورد        در مواردي که این سازمانها فاقد       
عالوه براین، تعدد این سازمانها نیـز       . دهند  مشارکت در تملک این اراضی از خود نشان نمی        

هـا یـا حاشـیه     در مناطق واقع در دامنه کوه    همچنین،  . ها شده است    ین آن باعث ناهماهنگی ب  
در برخـی    و   اند  ویژه گردیده وار  دلیل کمبود زمین، مالکین مانع از اختصاص ن         ها، به   رودخانه
  . اند  ادعاي دریافت خسارت نمودهاز موارد

  
   از آنسیسات زیربنایی و مشکالت ناشیأت تجاوز به محدوده حریم و نوار -1-2-2

در برخی مناطق، ایجاد شهرکها و افزایش تراکم تجاري در اطراف حـریم خطـوط و              
 در تـردد قطارهـا      کن است آهن، موجب افزایش عبور عرضی گردیده که مم         هاي راه   ایستگاه

باتوجه به محدودیت عرض حریم و هدایت اجباري در مسیر، ایـن امـر              . اختالل ایجاد کند  
از دیگر  .یشتري را نسبت به حریم راهها در پی داشته باشدممکن است خسارات و سوانح ب
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تـوان بـه ایجـاد        مصادیق تجاوز به حریم، بخصوص در حاشیه و داخل محدوده شهرها، می           
بردن تجهیزات ایمنـی و انباشـت زبالـه در            عالیم، از بین  روي روسازي جاده، سرقت       نع  موا

  .گردد ها می شدید آنحریم نام برد که عدم برخورد انتظامی مناسب موجب ت
  

   مشکالت مربوط به کاربریهاي اراضی اطراف حریم-1-2-3
 ي مختلـف از   هـا  آهـن بایـد جنبـه       در مطالعات کاربریهاي اراضی اطراف راهها و راه       

زیست، ایمنی و روان بـودن        گان و وسایل نقلیه، محیط         کنند  جمله خدمات موردنیاز استفاده   
  .جریان ترافیک درنظرگرفته شوند

مشکالت موجود از عدم اجراي قوانین تصویب شـده قبلـی درمـورد نـوار حفـاظتی                      
ریـزي     برنامـه  حریم، تخلیه زباله در محلهاي غیرمجاز، عدم رعایت ضوابط دسترسی و عدم           

  .شوند سیسات جانبی قبل از احداث راه ناشی میأتیابی  مناسب براي مکان
ــ رفـاهی، صـنعتی ـ       گروه اصـلی خـدماتی  4براي این منظور، انواع کاربریها را به 

  .کنند معدنی، کشاورزي و مسکونی ـ آموزشی تقسیم می
ههـا و  ــ رفـاهی مخـصوص تعمیرگا      سیـسات خـدماتی   أتیـابی مناسـب       عدم مکـان  

در طول راه موجب پراکندگی ارایه ایـن خـدمات و توزیـع ناکـافی       هاي پمپ بنزین      جایگاه
ـ آهـن    راههـا و راه  یابی کاربریهـاي اطـراف حـریم     طور کلی، مکان    به. ها شده است    آن ثیر أت

گذارد و این درحالی است که موضوع ایمنـی            کنندگان می   زیادي بر وضعیت ایمنی، استفاده    
کنـد، از   اي بر جامعه تحمیـل مـی     خسارات مالی و جانی فراوانی که سوانح جاده       با توجه به    

ان بـه تـاثیر کاربریهـاي اراضـی اطـراف           تو  در این رابطه می   . اولویت باالیی برخوردار است   
ها، اشـغال     ها و خروجی    حریم بر افزایش جمعیت، عبور عرضی انسان و دام، تعداد ورودي          
شـود،    پرتـی راننـده مـی       شانه راه یا ایجاد مانع درآن، ایجاد عالیم اضافی که موجب حواس           

ن مـسافر،   کـرد   گیرهـاي غیرمجـاز، ایجـاد محلهـاي غیرمجـاز سـوار و پیـاده                ایجاد سـرعت  
نحوه دسترسی شهرکهاي صنعتی و عبور      . اضمحالل راه و تاخیر ترافیک عبوري اشاره نمود       
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ـ          راي ایمنـی عبـور و مـرور    عرضی وسایل نقلیه سنگین کشاورزي از دیگر موارد حـساس ب
هـا منجـر    آهن، این مورد ممکن است به تخریب ریل رود که در مورد خطوط راه  شمار می   به
یهاي سکونی و آموزشی اطراف راههاي برون شهري و اطراف خطـوط            همچنین کاربر  .شود

ایـن خطـر در منـاطق    . آفـرین هـستند   آهن داخل شهر از نظر ایمنی خطـر   هاي راه   و ایستگاه 
 .بخصوص در مناطق آموزشی بزرگتر استراکم و پرت

  

   مشکالت فنی، قانونی و نظارتی-1-2-4
ها، حتـی در مـواردي کـه بـا      يرویه مجوز ساخت و ساز از سوي شهردار        صدور بی 

هـاي   طرح جامع مغایرت دارد، میزان عبورهاي عرضـی را افـزایش داده کـه ایـن دسترسـی            
بدلیل کمبود زمین کافی    . غیرمجاز و غیراستاندارد، موجب افزایش آمار تصادفات شده است        

شهرهاي واقع در مناطق کوهستانی کاربري اطراف حریم راهها، حتی در طرحهاي مـصوب،       
در روستاهاي فاقد طرح هادي میزان ساخت و سـازها      . گیرند  ه صورت مسکونی درنظر می    ب

  . است  شده بیش از حد محدود17 ماده 1هاي اجرایی تبصره  نامه  با تصویب آیین
ها در    اند و ملک آن     مالکین ساخت و سازهایی که قبل از تصویب حریم مجوز گرفته          

سیسات زیربنایی را بپردازد که این امـر،  أبور عرضی تطرح آزادسازي قرار دارد باید هزینه ع    
آهـن کـافی نبـودن        از جمله مشکالت مربوط به حریم راه       .شود  مانع از همکاري مالکین می    

آهـن در     راههـا و راه     السیر، تالقی حـریم        و سریع  راي خطوط جدید، دوخطه   عرض حریم ب  
باتوجه به ارتعاشـات وارده و  سیسات از زیر خط أتسطح و پلها، عبور      محدوده تقاطعات هم  

هـاي    عدم انجام بازدیـد    .سیسات از باالي خط است    أتهمچنین عدم فاصله کافی براي عبور       
 در مقابل محو آثار تجاوز به حریم        رد مناسب پلیس  مناسب براي ثبت تخلفات و عدم برخو      

 مـورد   کافی به مردم در   نااطالع رسانی   . نقش قابل توجهی در افزایش تجاوزات داشته است       
شرایط ساخت و ساز از طرف وزارت راه و ترابري باعث اتالف سـرمایه بـسیاري از مـردم            

  .شده است
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  ] 13 تا 5 [ مروري بر مقررات و قوانین موجود -1-3
  آهن   تعیین عرض حریم راهها و راه-1-3-1

 در هیـات    1346راهها در سـال       اولین مقررات مربوط به تعیین درجه و میزان حریم          
راه و   گـروه آزاد 5ن به تصویب رسید که در آن درجه و میزان حریم راههاي کشور به          وزیرا

 عـرض حـریم در مـورد    نهمچنین، چگـونگی تعیـی  . 1درجه یک تا چهار تقسیم شده است     
نامـه طـرح     بنـدي در آیـین      تاکنون این درجه  . ها مشخص شده است     راههاي مجاور رودخانه  

در ابتداي ایـن    . ایمنی راههاي کشور تغییر نکرده است     نامه    نویس آیین   هندسی راهها و پیش   
ـ    بـا پیـشنهاد وزارت راه   7/10/1347 راههاي ساخته شده تا تـاریخ         روند حریم  ه  وترابـري ب

  . 2هیات وزیران رسیدتصویب 
 کمیسیونی بـا حـضور نماینـدگانی از    1351براي تعیین حریم راههاي جدید از سال   

زارت راه و ترابري بـه درخواسـت معاونـت راهـداري و             سازمان برنامه و بودجه سابق و و      
 که درآن کمیسیون، درخواسـت ادارات کـل         3شود  هماهنگی امور استانهاي سابق تشکیل می     

راه و ترابري براي تعیین درجه راهها و میزان حریم راهها و میزان عرض مـورد نظـر مـورد                 
ند براساس درخواست جدید    توا  همچنین، این کمیسیون می   . گیرد  بررسی و تصویب قرار می    

  .میزان، حریم راهها را تغییر بدهد
راههاي واقع در محدوده شهرها، طبق صورتجلسه کمیسیون مـشترك وزرات             حریم  

ها مجازند نـسبت بـه        شهرداري. گردد   حفظ می  1351 ترابري و وزارت کشور در سال        وراه  
  .ایجاد فضاي سبز در قسمت اضافی حریم اقدام نمایند

  
                                                      

  )3(ردیف ... فهرست قوانین . 1
 )4(ردیف ... انین فهرست قو. 2
 کمیسیون حریم. 3
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   ارزیابی و تملک اراضی حریم و اطراف آن-1-3-2

 1343آهن در قانون بودجـه سـال          نخستین بار نحوه تملک اراضی حریم راهها و راه        
 اسـتفاده دولـت از اراضـی حـق          ن اساس در خارج از محـدوده شـهري،        رایب. تعیین گردید 

ارتفاقی بوده و دولت موظف بوده فقط قیمـت اعیـانی و خـسارت مـستحدثات موجـود را                   
هاي عمومی،    نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه         «الیحه قانونی . پردازدب

، نحـوه تملـک اراضـی،    1ي انقـالب   بوسیله شورا  1358مورخ سال   » عمرانی و نظامی دولت   
پرداخت و جبران خسارات وارده به امالك و نیز نحوه حل اختالف مالک و مؤسسه دولتی                

راستا، دستگاه اجرایی مجاز است درصورت رضایت صـاحب حـق   در این . کند را تعیین می  
بجاي پرداخت حق کسب و پیشه، محل کسبی در همان حـدود بـه صـاحب حـق واگـذار                    

، اقـدام  1362، وزارت راه و ترابري در سـال   رابطه با ارزیابی و پرداخت خسارات    در. نماید
هـاي ارزیـابی قبـل از شـروع      شه نمود که در آن لزوم تهیه نق2»دستورالعمل ارزیابی«به تهیه  

تعیین وضـعیت   «قانون  . ارزیابی و تامین بموقع اعتبارات پرداخت خسارت تاکید شده است         
 بـه تـصویب   29/8/1367 کـه در تـاریخ   3»هـا  شـهرداري ولتـی و  امالك واقع در طرحهاي د  

و  مجلس شوراي اسالمی رسید، نحوه تملک اراضی را در داخل محدوده شـهري، شـهرکها  
  .کند ها تعیین می استحفاظی آنحریم 

  
   کاربري اراضی اطراف حریم -1-3-3

 مـورد   آن در6 و مـاده  1349در سـال  » آهـن  قـانون ایمنـی راههـا و راه       «با تصویب   
آهن بدون کسب مجوز از وزارت         اقدام و عملیات غیرمرتبط با راهها و راه        تخلفات، هرگونه 

                                                      
  )11(ردیف ... فهرست قوانین . 1
  )12(ردیف ... فهرست قوانین . 2
  )17(ردیف ... فهرست قوانین . 3
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 ایـن قـانون     15همچنـین مـاده     . یـده اسـت   راه و ترابري در حریم راهها ممنوع اعـالم گرد         
، براي مناطق خارج از محدوده شـهري و منـاطقی کـه هیـات وزیـران                 14/9/1351مصوب  

 متـر از  70نماید، احداث دیوار به ارتفاع بیش از یک متر تـا فاصـله             تصویب و مشخص می   
  ).منظور مقابله با طوفان شن مگر به. (انتهاي حریم را ممنوع اعالم کرده است

سیـسات در   أاستفاده از اراضـی و احـداث بنـا و ت          «نامه مربوط به       از آیین  4بق ماده ط
 وزیران، رعایـت حـریم      یات ه 27/2/55 مصوب   1»خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها      

سیسات عمرانی ضـروري  أراهها، دریا، رودخانه، جنگل، پل و تونل واقع در مسیر راهها یا ت            
الیه حـریم قـانونی در طـرفین           متري از منتهی   150عنوان عمق    نوار حفاظتی مذکور به   . است

اظی  کیلـومتر از انتهـاي محـدوده اسـتحف         20 تـا  5ورودي کلیه راههاي بین شهري، به طول        
مناطق حساس بقیه راه برحسب تشخیص کمیسیون مربوطه تـشریح          . ي بیان شده است   شهر

وده شـهري تعریـف شـده    هاي کمربندي خارج از محد   متري طرفین جاده 150شده و عمق    
) 13682جا و ضوابط شورایعالی شهرسـازي و معمـاري سـال              همان 4 ماده   4تبصره  . (است

 احـداث بنـا و   3نامه فـوق اضـافه شـد     آیین4ماده ه   ب 1370طبق تبصره جدیدي که در سال       
برداري از اراضی کشاورزي، باغی، خدماتی و رفـاهی   ساخت تاسیسات الزم براي ادامه بهره   

هـاي احـداث شـده در محـدوده           ، تکمیـل سـاختمان    )با رعایت ضوابط مربوطه   ( راه   جانبی
  .، مجاز اعالم گردید1/6/69تر از تاریخ  هاي قدیم ها و ساختمان روستا

هاي کشور و راه وترابري، هیات وزیران طی مـصوبه            درمورد اختالف نظر وزارتخانه   
هنگی الزم و جلـب موافقـت       هـا پـس از همـا         اعالم نمود کـه، شـهرداري      8/9/1374مورخ  

هایی که در محدوده قانونی شهرها واقـع شـده     توانند در مسیر جاده     وزارت راه و ترابري می    
                                                      

  )6(ردیف ... فهرست قوانین . 1
  )18(ردیف ... فهرست قوانین . 2
  )21(ردیف ... فهرست قوانین . 3
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 شـورایعالی شهرسـازي و   1368طبـق مـصوبه سـال    . ینـد  نماشـوند دخـل و تـصرف     یا می 
معماري، آن قسمت از حریم راهها که در داخل محدوده شـهري قـرار گرفتـه و اضـافه بـر               

  تواند براي درختکاري و ایجـاد فـضاي سـبز مـورد اسـتفاده          باشد می   رو می   و و پیاده  ر  سواره
   .قرار گیرد

 بـه  17آهـن و اضـافه شـدن مـاده       راهبا تصویب قانون اصالح قانون ایمنی راههـا و     
 متر تعیین گردیـد و تعیـین نـوع کاربریهـا و             100، عرض نوار حفاظتی حریم      قانون مذکور 

  .]8[در آن به عهده وزارت راه و ترابري گذاشته شدنظارت بر ساخت و ساز 
سیسات خدمات زیربنایی، اولـین بـار       أدر مورد ضوابط و مبانی قانونی چگونگی عبور ت        

هاي نفت و خطـوط فـشار       مجوزهایی در گذشته به وزارت نفت و وزارت نیرو براي عبور لوله           
  .قوي از حریم راهها اعطا شده است

 10، در ماده    1372مورخ سال   » سیسات جانبی أ حریم راهها و ت    نامه  نویس آیین   پیش«در  
ه جهـت   مقرر گردید براي محافظت از حریم راهها، فضایی بالمعـارض در خـارج از حـریم را                

در . درنظر گرفتـه شـود    ...)  کابل و    ، نفت، تیر برق   ،هاي آب، گاز    لوله(سیسات زیربنایی   أعبور ت 
، کـاربري   »آهـن   نون اصالح، قـانون ایمنـی راههـا و راه         قا «17نامه اجرایی تبصره یک ماده        آیین

، ونیاز حـریم قـان      متري بالفاصله بعـد    100 متر از محدوده     30اراضی واقع در نواري به عرض     
سیسات زیربنایی و   أهاي ت   مستحدثات مجاز این نوار شامل شبکه     . ]8[سیساتی بیان شده است     أت
  . سیسات وابسته نظیر پارکینگ استأت

قانون نحـوه خریـد و      «رف و استفاده از اراضی نوار مذکور منوط به رعایت           هرگونه تص 
 طبـق مـصوبه     یسیـسات خـدماتی رفـاه     أایجـاد ت  .  است 1358مصوب سال   » ...تملک اراضی   

 در نوار حفاظتی پس از اخذ مجوز و   1370 وزارت مسکن و شهرسازي در سال        138کمیسیون  
  .سترعایت شرایط و ضوابط معین مجاز اعالم شده ا
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   تعاریف-1-4

  آهن حریم قانونی راه و راه
آهن است که توسـط مراجـع ذیـصالح      راه و راه اي از اراضی بستر و حاشیه  محدوده

 تعیـین شـده یـا       1]4/2/46 هیـات وزیـران مـورخ        1672 مـصوبه    3ازجمله کمیسیون ماده    [
 .].یا برسد[ شدافزایش آن به تصویب آن مراجع رسیده با

   ]9[) آهن  ون ایمنی راهها و راهقانون اصالح قان(
  .ـ زمینهاي بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله معین از محور راه در هر طرف

  ]6[ ) نامه طرح هندسی راهها  آیین(
ـ آن قسمت از زمین بستر راه کـه براسـاس قـوانین و مقـررات حـاکم، مـشخص و بـه راه            

  . اختصاص داده شده است
  ]10[) يمشخصات فنی و عمومی راهدار(

اي کـه   ـ زمینی که در تصرف راه و در اختیار صاحب آن است یـا حـریم تملـک، محـدوده         
شود یا حریم مصوب، زمینی که در تصرف راه نبـوده و در   ساخت و سازها در آن کنترل می  

تملک و تحت اختیار او نیست ولی استفاده از آن به منظور رعایت منافع و حقوق عمـومی                   
  .شود شود که حریم حفاظتی نامیده می ت تنظیم میطور دائم یا موق به

  ]11[) نامه طراحی راههاي شهري آیین(
  

  حـاشیـه راه
الیـه حـریم و همچنـین اراضـی حدفاصـل بـستر              اراضی حدفاصل بستر راه و منتهی     
  راههاي رفت و برگشت در راههاي مجزا 

  ]6[) نامه طرح هندسی راهها آیین(

                                                      
  .است در مرجع اصلی نیامده رانتزپتوضیحات داخل . 1
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  اراضی اطراف حریم راهها
 کاربري آن تحـت نظـارت وزارت        ]تعیین[ متري بعد از انتهاي حریم که        100شعاع  

  ]به وزارت راه و ترابري واگذار شده است[. راه و ترابري قرار دارد
  ]8[) آهن قانون اصالح قانون ایمنی راهها و راه(

  
  نوار حفاظتی

طبـق قـانون    . در آن محدود شده باشـد     سیسات  أتنوار ارضی که احداث ساختمان و       
الیه حریم قانونی راه در طرفین ورودي کلیـه راههـاي              متري از منتهی   150، عمق   1369ال  س
 کیلـومتر از انتهـاي محـدوده اسـتحفاظی هـر شـهر و تمـامی                 20 تـا  5طـول     شـهري بـه     بین

  . هاي خارج از محدوده و مناطق حساس بقیه طول راه کمربندي
  1)معماري و شهرسازيمصوبه شورایعالی (

  
  ل راهمناطق حساس طو

بـه تـشخیص    . (مناطقی که ممکن اسـت در معـرض سـاخت و سـاز قـرار بگیرنـد                
  ) 13کمیسیون ماده 

  2)مصوبه شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(
  
  سیسات زیربناییأنوار ت

 متـري، بالفاصـله بعـد از    100 متـر از محـدوده   30اراضی واقع در نواري به عـرض     
 اختصاص  ]سیسات زیربنایی أت[سیساتی  أاي کاربري ت  آهن، که فقط بر     ی راه و راه   م قانون حری

  .داده شده است
  ]9[) آهن ه اصالحی قانون ایمنی راهها و را(

  
                                                      

  )18(ردیف ... فهرست قوانین . 1
 )18(ردیف ... فهرست قوانین . 2
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  محدوده شهري
طبق نقشه مصوب انجمن شهر هـر محـل، کـه قبـل از      ) یا محدوده استحفاظی شهر   (

  .تشروع مراحل طرح عمرانی مورد استفاده بوده اس
  

  کمیسیون حریم راهها
ریـزي و نظـارت راهبـردي ریاسـت          معاونت برنامه ا شرکت نمایندگان    کمیسیونی ب 

 تـاکنون، بـراي تعیـین درجـه و عـرض            1351و وزارت راه و ترابري که از سال          جمهوري
 . گردد  حریم راههاي جدید تشکیل می]میزان[
  

  حق ارتفاقی
خـت   پردا وسـیله دولـت، بـدون       حق تملک اراضی بایر خارج از محدوده شهري بـه         

در مورد زمینهاي دایر دولت باید خسارت اعیـانی         (ت، براي اجراي طرحهاي عمرانی      خسار
  )و مستحدثات را جبران نماید

  1) به بعد1343قوانین بودجه از سال (
  

   عادلهيبها
خسارات وارده به مالکین در اثر تملـک دولـت، کـه از طریـق توافـق بـین دسـتگاه                   

بـدون درنظـر گـرفتن تـاثیر      (گـردد،  یین مـی بان حقوق تعاجرایی و مالک یا مالکین و صاح    
  . ماه باید پرداخت شود3که ظرف مدت ) طرح

  
  

                                                      
  ...و ) 2(و ) 1(ردیف ... فهرست قوانین . 1
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  حفاظت و نگهداري حریم
کلیــه اقــدامات الزم بــراي جلــوگیري از تجــاوز بــه حــریم نظیــر کاشــت درخــت، 

   .آهن در مناطق شهري حفرکانال، تسطیح زمین، گشت راهداري و محصور کردن حریم راه
  

  ریم آنحدود ایستگاه و ح
آهـن قانونـاً    هاي مصوب راه آهن بوده و براساس نقشه اي است که مورد نیاز راه     محوطه

آهـن    وسـیله عالیـم مخـصوص از طـرف راه           آهن درآمـده باشـد و بـه         به تصرف و تملک راه    
  .مشخص شود

  1)آهن قانون ایمنی راهها و راه(
  

  راه دسترسی
  .نار یا نزدیک راه استزمینهاي ک سیسات وأتراهی براي تامین دسترسی به 

  ]6[) آیین نامه طرح هندسی راهها(
  

  راه جانبی
کند، ارتباط آن با مـسیر اصـلی راه         راهی که از حریم آزادراهها و بزرگراهها عبور می        

پذیر است و دسترسی سـاکنان         امکان ]ساماندهی شده [از طریق رابطهاي ورودي و خروجی       
  .کند صلی تامین میمجاور حریم را از محلهاي خاص به مسیر ا

  ]6[) نامه طرح هندسی راهها آیین(
  

                                                      
 )1(تبصره ماده ) 9(ردیف ... فهرست قوانین . 1
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  خط عبور کمکی
بینی امکان توسعه آتی راه به خطوط عبور بیـشتر در میانـه عـریض یـا طـرفین                     پیش
   .رو سواره

  ]6[) نامه طرح هندسی راهها آیین(
  

  سیسات جانبی راهأت
، کـه  وسایل نقلیهدمات به سیسات جهت تامین رفاه رانندگان و مسافرین و ارایه خ     أت

از نظر رعایت اصول فنی و ترافیکی باید مجوز الزم را از وزارت راه و ترابري اخذ نماید و                   
، در طرفین راه و خارج از محدوده قانونی شهرها احداث می   .شود معموالً

  ]7[ )نامه ایمنی راههاي کشور آیین(
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  فصل دوم
  

  سازمان حريم
  

  تار و تشکیالت اجرایی ساخ-2-1
   سازمان حریم راهها-2-1-1

هـا   در ساختار سابق وزارت راه و ترابري، معاونت راهداري و هماهنگی امور اسـتان             
متولی امر تعیین و حفاظت حریم راهها و ابنیه فنی در سطح کـشور بـود کـه ایـن وظـایف                  

. رسـید    انجـام مـی     بـه  هـا   توسط سه دفتر ستادي در مرکز و ادارات کل راه و ترابري اسـتان             
  .اند ها نیز، داراي تشکیالت حریم خاص خود بوده انهریک از ادارات کل راه و ترابري است

در جریان اصالحات سـاختاري اخیـر در وزارت راه و ترابـري، وظـایف راهـداري                 
اي منتقل گردیده و همـاهنگی امـور          معاونت سابق به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده         

ه همین نام صورت    و نقل در دفتري ب     زیرنظر معاونت هماهنگی و نظارت حمل     یز  ها ن   استان
  .دهد  تشکیالت جدید وزارت راه و ترابري را نشان می1-2شکل. گیرد می
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 مدیریت و منابع

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]14[رابري  نمودار تشکیالتی ستاد مرکزي وزارت راه و ت-1-2شکل

  دفتر ارزیابی عملکرد 
 و پاسخ گویی به شکایات

 دفتر وزارتی روابط عمومی حراست

معاونت توسعه 
  منابعمدیریت و

  معاونت آموزش
و تحقیقات و 
 فناوري

معاونت امور 
مجلسی و هماهنگی 

 استان ها

معاونت برنامه ریزي 
و اقتصاد حمل و 

 نقل

شوراي عالی هماهنگی ترابري   وزیر راه و ترابري
 کشور

 

خدمات کل اداره 
 اداري و پشتیبانی

 مرکز نوسازي و
 تحول اداري

اداره کل امور 
 کارکنان

اداره کل امور 
  مالی و ذیحسابی

 گزینش

دفتر هماهنگی امور 
 هااستان

دفتر هماهنگی امور 
 هاراه ها استان

 دفتر امور مجلس

 دفتر حقوقی
  هماهنگی ارزیابیدفتر
 هاي حمل و نقل نظام

مطالعات فناوري دفتر
 و ایمنی

منابع توسعهدفتر
و بخش حملانسانی

 نقل

ابري اداره کل راه و تر
 هااستان

  پژوهشکده 
 حمل و نقل

دفتر امور مجامع و 
دبیرخانه شوراي 
عالی هماهنگی 
 ترابري کشور

 دفتر امور بین الملل

دفتر اطالعات و 
 آمار حمل و نقل

دفتر امور اقتصادي 
و سرمایه گذاري 
 مشارکت

دفتر برنامه ریزي و 
 تتلفیق طرح ها

  هاي وابستهسازمان و شرکت
  
  اي کشوراهداري و حمل ونقل جادهسازمان ر -1
 شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور -2
 شرکت راه آهن جمهوري اسالمی ایران -3
 سازمان هواپیمایی کشوري -4
 سازمان بنادر و کشتیرانی -5
 سازمان هواشناسی کشور -6
  شرکت فرودگاه هاي کشور -7
 شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران -8
 انیک خاكشرکت آزمایشگاه فنی و مک -9
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 جدیـد نـسبت بـه سـازمان حمـل و نقـل و       که تشکیالت سازمان راهـداري   درحالی
هاي سابق بدون تغییر مانده است، سازمان حریم راهها مانند گذشته زیر نظـر سـازمان                 پایانه

صورت زیـر تغییـر پیـدا         لذا نمودار تشکیالتی مربوطه به    . جدید به کار خود ادامه داده است      
  .کند می

  
  نامه اي، بخشهاي مرتبط با موضوع آیین  نمودار تشکیالتی سازمان راهداري و حمل و نقل جاده-2-2شکل
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سیسات و ایمنی، نگهداري، محافظت و رفع تجاوز از حریم          أاز جمله وظایف اداره ت    
اداره . شـود   مجوزهاي الزم براي استفاده از حـریم توسـط ایـن اداره صـادر مـی               . راههاست

اسـتان متـولی تملـک اراضـی و پرداخـت         ات کـل مراکـز      ارزیابی و تعیین خسارت در ادار     
  .شود ها براي راهسازي تصرف می خسارت مالکینی است که زمینهاي آن

 بـه   1382شرح وظایف اداره کل ایمنی و حریم راهها، که در اردیبهـشت مـاه سـال                 
 ]31[: ، عبارت است ازاستط تصویب رسیده و منحصراً به حریم راهها مرتب

ـ برنامه ریزي، هماهنگی و پیگیري و نظارت بر اجراي طرح فـضاي سـبز، پاکـسازي و                  
  .منظرسازي در حریم راهها

ـ انجام امور مربوط به تعیین و تصویب حریم قانونی راههـا در هـر چهـار فـصل سـال،          
 فـصل یـک بـار    براساس درخواست اداره کل راه و ترابري و سایر مراجع ذیربط، هـر           

نظارت بر حسن اجراي حفظ حریم قانونی و محدوده یکصدمتر بعد از حریم قـانونی               
راههاي کشور و ایجاد مستحدثات جانبی در راهها در چارچوب قانون ایمنی راههـا و               

  .هاي بعدي آن آهن و اصالحیه راه
حـریم  ـ حمایت و پشتیبانی و تعقیب دعاوي حقوقی و کیفري مربوط به ایمنی و حفـظ     

راهها در مراجع و محاکم ذیصالح و اظهارنظر درخـصوص دسـتورالعملهاي تنظیمـی              
  . سیسات راهأمربوط به حریم و ت

  

  آهن  سازمان حریم راه-2-1-2
آهن جمهوري اسالمی ایران متولی امر حفاظـت و توسـعه حـریم            شرکت سهامی راه  

التی این شـرکت باتوجـه      ارتباط تشکی . آهن و ابنیه فنی آن در سطح کشور است          خطوط راه 
 .2]3[:شود  انجام می3-2شکلت به موضوع حریم به صور

                                                      
  67صفحه . 1
 69صفحه . 2



      21                     آهن                                     راهنماي کاربري اراضی اطراف حریم راهها و راه 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  نامه آهن جمهوري اسالمی و بخشهاي مرتبط با موضوع آیین  نمودار تشکیالتی شرکت راه-3-2شکل
  

اداره کل خط و ابنیه فنی تشکیالتی است که در زمینه توسعه، نگهـداري خطـوط و                  
  :1]3[باشد فعال است که وظایف این اداره کل به شرح ذیل میآهن  حریم راه

ریزي نظارت بر تعمیرات و نگهداري خطوط و ابنیـه حفـاظتی ماننـد پـل،         ـ برنامه 
  .آهن تونل، ترانشه و غیره در سراسر راه

ریزي و نظارت بر انجام امور مطالعات و هماهنگی بـراي ارایـه طرحهـاي                 ـ برنامه 
  .ازي و نگهداري خطوط شبکه براساس مشخصات فنیس مناسب بازسازي، به

  .ها ـ نظارت در حفظ و نگهداري حریم خطوط در سراسر شبکه و ایستگاه
                                                      

 69-70صفحه . 1

 مدیر عامل آهن گانه راه ادارات کل نواحی سیزده

 معاونت فنی و زیربنایی معاونت اداري و مالی

 دفتر حقوقی

 اداره کل خط و ابنیه فنی

 برداري و حریم اداره نقشه

 اره نگهدارياد

 ها اداره پل

 اداره اموال

 اداره تدارکات

 اداره قراردادها

 آالت مکانیزه ماشین
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ها و دستورالعملهاي رهنمودي در زمینه انتقال تجارب فنی          ـ تهیه و تنظیم بخشنامه    
  .برداري از خطوط در شبکه و ارائه نحوه نگهداري و بهره

ها و اقدامات انجام شـده   اي تحلیلی و جامع از کلیه فعالیت ـ تنظیم و ارایه گزارشه    
  .به معاونت فنی و زیربنایی

» ا.ا.آهـن ج    شرکت سـهامی راه   «آهن زیرنظر مجمع عمومی       گانه راه   نواحی کل سیزده  
  :درحال فعالیت هستند که این نواحی عبارتند از

  آهن ناحیه تهران اداره کل راه  .1
  شمال شرقآهن ناحیه  اداره کل راه  .2
  آهن ناحیه خراسان اداره کل راه  .3
  آهن ناحیه شمال اداره کل راه  .4
  آهن ناحیه شمال غرب اداره کل راه  .5
  آهن ناحیه آذربایجان اداره کل راه  .6
  آهن ناحیه اراك اداره کل راه  .7
  آهن ناحیه لرستان اداره کل راه  .8
  آهن ناحیه جنوب اداره کل راه  .9

  آهن ناحیه اصفهان اداره کل راه  .10
  آهن ناحیه جنوب شرق اداره کل راه  .11
  آهن ناحیه هرمزگان اداره کل راه  .12
  آهن ناحیه زاهدان اداره کل راه  .13

هریک از این ادارات کل نواحی، براي اجراي دستورالعملها و انجام وظـایف محولـه    
آهـن، کـه زیرنظـر        راهاز مهمترین وظایف دفتر حقـوقی       .داراي اداره خط و ابنیه فنی هستند      
  آهـن اسـت،     کند و در ارتباط با حـریم راه         آهن فعالیت می    معاونت اداري و مالی شرکت راه     

آهن با همکاري واحـدهاي سـتادي و    اقدام براي رفع تجاوزات اشخاص نسبت به حریم راه  
  .باشد آهن و نیروي انتظامی می نواحی راه
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  ]3[ فرآیند تعیین حریم -2-2
   چارچوب اهداف و-2-2-1

اي بـر محـیط، وضـعیت          قابـل مالحظـه    رآهن ممکن است تاثی     ساخت یک راه یا راه    
براي جلوگیري از بروز اختالفات احتمالی بایـد روابـط          . شهروندان و سایر سازمانها بگذارد    

، مـالکین اراضـی واقـع در محـدوده          )دستگاه مجري طرح  (بین کارفرما   ) حقوق و وظایف  (
. م شـود  و عمومی طی یک فرآیند معین، به نحو مناسـب تنظـی           طرح و سایر طرفهاي دولتی      

کسب رضایت طرفین و آغاز مرحله سـاخت تنهـا بـا موازنـه بـین حقـوق افـراد و جامعـه               
 که آغاز این فرآیند، بـه درخواسـت دسـتگاه مجـري طـرح صـورت                 پذیر خواهد بود    امکان
اي بـر محـیط اطـراف         ظـه معموالً در مورد طرحهاي با اهمیت، که تاثیر قابل مالح         . گیرد  می
سنجی کافی ازنظر اثرات طـرح بـر          طالعات فنی، بررسیهاي امکان   گذارند، قبل از شروع م      می

پس از . شود زیست و نیز توجیه فنی و اقتصادي آن انجام می           ، بر محیط    طرح جامع سرزمین  
 سنجی و توجیـه طـرح، تـصمیم    طی این مرحله و باتوجه به نتایج حاصل از مطالعات امکان     

  .شود به ادامه مطالعات گرفته می
، الزم اسـت    هاي اجرایـی و تـصویب حـریم و اعـالم عمـومی آن               قشهپس از تهیه ن   

هـا    ها در حریم قرار گرفته و بر حـق مالکیـت آن             معارضین طرح، چه مالکینی که اراضی آن      
هاي عمـومی کـه    شوند، چه سایر دستگاه     شود و یا از حقوق دسترسی محروم می         تعرض می 

ي غیردولتی مرتبط با موضـوع فرصـتی        اها تحت تاثیر طرح واقع شده و یا سازمانه          فع آن منا
. براي طرح شکایت، اظهارنظر و مذاکره مـستقیم بـا دسـتگاه مجـري طـرح بدسـت آورنـد                

ریـزي    تشکیل این جلسات، ابزار مناسب براي جلـب مـشارکت عمـومی در فرآینـد برنامـه                
  .توافق با مالکین، بایستی در دادگاه گرفته شودتصمیم نهایی، درصورت عدم حصول . است

شود که دستگاه مـسؤول تـصویب طـرح و بررسـی شـکایات از دسـتگاه                توصیه می 
  .مجري طرح مستقل باشد

سنجی، هزینه پروژه و جدول زمانی اجـراي آن           پس از تعریف پروژه و مرحله امکان      
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س از ایـن مرحلـه،   پ. گیرد  شود و سپس، تخصیص بودجه مطالعات صورت می         مشخص می 
هـاي    تهیـه نقـشه   (ه و پروژه بعداز اتمـام مرحلـه دوم          شد    مقدماتی آغاز ) طراحی(مطالعات  

قبل از شروع ساخت، و پـس  . شود به مناقصه گذاشته می) اجرایی، مشخصات فنی و برآورد 
مطالعـات مرحلـه دوم ممکـن       . شـود   از طی فرآیند قانونی تصویب، تملک اراضی انجام می        

  . تملک حریم ادامه پیدا کنداست پس از
ؤولیت فرآیند قانونی تصویب طرح را      برداري مس   ان ناظر بر بهره   شود سازم   توصیه می 
  .برعهده بگیرد

  
   تعیین حریم راهها-2-2-2

روند تعیین اندازه حریم و تصویب و تملک آن مراحلی دارد که ذیالً به آن پرداختـه              
  :شود می
   نحوه تصویب حریم-

جدید زیر نظر وزارت     هاي اجرایی راههاي    مطالعه، بررسی و تهیه نقشه    ریزي،    برنامه
گیرد کـه نتـایج ایـن مطالعـات      راه و ترابري و بوسیله مهندسین مشاور ذیصالح صورت می     

مطالعـات مرحلـه اول مربـوط بـه       . شـود   طی چند مرحله، به وزارت راه و ترابري ارایه مـی          
هـاي اجرایـی    این مطالعات تکمیل شده و نقـشه      مطالعه اولیه مسیر است که در مرحله دوم،         

هاي اجرایی، برآورد عملیات و همچنین انـدازه   مشاور در این مرحله نقشه   . گردد  آن تهیه می  
حریم را براي تصویب به اداره کل فنی و امور مهندسان مشاور در حوزه معاونت ساخت و                 

سین مشاور اسـت، ارایـه   توسعه راهها، که مسؤول مطالعه، بررسی و تصویب طرحهاي مهند   
 نظر به اداره کل ایمنی و حـریم راههـا جهـت     اداره کل حریم مورد  و ازطریق این  . نماید  می

حـریم راه براسـاس درخواسـت اداره کـل راه و ترابـري              . شود  بررسی و تصویب اعالم می    
مربوطه و عرض مورد نظر و نیز استماع گزارش توجیـه فنـی آن اداره کـل تعیـین شـده و                       

ه شـهري براسـاس مـصوبات    حریم راههـاي داخـل محـدود    (شود     مقتضی اتخاذ می   تصمیم
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بینـی ترافیـک      این حریم باتوجه به نوع کاربرد، پیش      . )شود  شهرسازي و شهرداري تعیین می    
آینده و کارآیی آتی مسیر در کمیسیونی کـه از نماینـدگان وزارت راه و ترابـري و سـازمان                    

 ، تصویب شده و به مـشاور )کمیسیون حریم(شود  میمدیریت و برنامه ریزي کشور تشکیل    
 که در مرحله اجرا به تملـک وزارت راه و           شود  و ادارات کل راه و ترابري مربوطه اعالم می        

  .آید ترابري درمی
  

   نحوه تملک حریم-
، دولـت موظـف اسـت عـالوه بـر           1 شوراي انقالب اسالمی   1358طبق مصوبه سال    

 هزینه زمینهاي مربوطـه      ها، درخت و سایر کشت و زرع     پرداخت هزینه مستحدثات، اعیانی،     
توانند با تصویب رییس دسـتگاه اجرایـی بـه وزارت           زمینهاي دولتی می   .را نیز پرداخت کند   

اداره کـل  «برآورد مستحدثات و اعیانی در حـریم مـصوب توسـط          . راه و ترابري انتقال یابد    
ها یا ادارات کل راه و ترابـري و بـا           وزارت راه و ترابري استان    » ارزیابی و پرداخت خسارات   

ها با پرداخـت قیمـت عادلـه،     این زمین. شود همکاري کارشناسان خبره دادگستري انجام می    
از مالک بـه تملـک وزارت راه    » تعهد ترك مخاصمه و دعوي    «تنظیم صورتجلسه و دریافت     

. شـود   یآید و از آن پس به عنوان ملـک وزارت راه و ترابـري محـسوب مـ                   و ترابري درمی  
تامین اعتبار خرید و تملک بستر راه در مرحله ساخت راههـاي جدیـد بـه عهـده معاونـت                    
ساخت و توسعه راههاي وزارت راه و ترابري است و اعتبارات تملک اراضی حـریم راههـا     

هـاي وزارت راه و       برداري توسط معاونت راهداري و همـاهنگی امـور اسـتان            در موقع بهره  
شـود ادارات مـسؤول ارزیـابی و تملـک ارتبـاط نزدیکـی                توصیه می . شود  ترابري تامین می  

  .با نهادهاي منتخب محلی داشته باشند) ازنظر تشکیالتی(
  

                                                      
 )11(ردیف ... فهرست قوانین . 1
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   معرفی سازمانهاي مرتبط با حریم راهها-

ادارات کل راه و ترابري وظیفه نگهداري حریم راه را در حوزه اسـتحفاظی مربوطـه                
 این راه بـه ادارات       فتن راه توسط کمیسیون مربوطه،     از تحویل گر   از این پس،    به عهده دارند  

  .شود تا نسبت به حفظ آن اقدام نمایند زیرمجموعه ادارات کل تحویل داده می
این ادارات کل در ساعات مختلف شبانه روز نسبت به انجام بازدیدهاي مقرر اقـدام               

ه متجاوز تذکر الزم    درصورت مشاهده موارد تجاوز به حریم راهها، ابتدا در محل ب          . کنند  می
 ازطریـق مـسؤولین اداره راه و         شود و چنانچه نسبت به رفـع تجـاوز اقـدام نـشود،              داده می 

ترابري از دادگاه محلی تقاضاي معرفی نماینده نموده کـه بـا همـاهنگی نماینـده دادگـاه در           
ام محل تجاوز حاضر شده و در آن نقطه باتوجه به امکانات موجود نسبت به رفع تجاوز اقد                

بعد از رفع تجاوز، صورتجلسه مربوط به رفع آثار تجاوز با حضور نماینده دادگاه             . نمایند  می
  .رسد  به تایید می]مراجع قضایی[

اي تحت عنوان اداره تاسیـسات، ایمنـی و حـریم       در هر اداره کل راه و ترابري، اداره       
اور و کارشـناس    راهها وجود دارد که داراي تعدادي پرسنل آموزش دیده است کـه بـا مـش               

حقوقی خبره همکار با این اداره کل درجهت حفظ حریم و رفـع تجـاوزات مربـوط بـه آن         
پس از تعیین و تصویب درجه حریم بوسیله کمیسیون حـریم، آن مـصوب              . کنند  فعالیت می 

شود که توسط اداره تاسیسات، ایمنی و حـریم راههـا            مورد نظربه اداره کل مربوطه ابالغ می      
  .کنند داري و رفع تجاوز از آن اقدام مینسبت به نگه

  
  آهن  تعیین حریم راه-2-2-3

آهن زیرنظر معاونت ساخت و توسعه آن و          ریزي، مطالعه و طراحی خطوط راه       برنامه
هـا  نامه  آیینمشاور باتوجه به دستورالعملها و    . شود  توسط مهندسین مشاور ذیصالح انجام می     

کند کـه ایـن حـریم توسـط اداره کـل              یز مشخص می  آهن اندازه حریم را ن      براي خطوط راه  
ارزیابی و خـسارات وزارت راه و ترابـري، عمـل ارزیـابی، خریـداري و تملـک آن انجـام                     
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آهن قـرار   شود و براي استفاده و نگهداري در اختیار اداره کل خط و ابنیه فنی شرکت راه     می
هـاي عبـور    مـسؤولیت حفاظـت و نگهـداري خطـوط آهـن و نیـز صـدور مجوز                . گیرد  می
محافظت حریم در نـواحی     . سیسات در طول و عرض خطوط به عهده این اداره کل است           أت
گیـرد کـه ایـن ادارات دسـتورالعملها و      آهن، توسط اداره خط و ابنیه فنی ناحیه انجام می    راه
  .کنند هاي اجرایی مربوطه را از اداره کل خط و ابنیه فنی دریافت می شیوه

آهن باتوجه به نوع ایستگاه اعـم از مـسافري، بـاري یـا                اي راه ه  اندازه حریم ایستگاه  
. گـردد   تعیـین مـی   » هـا   کمیته ایستگاه «تشکیالتی و میزان تردد و موقعیت جغرافیایی توسط         

بر تعیین و حفظ حریم تعریف شده، صدور مجوزهاي استفاده از حریم ایستگاه نیز به                عالوه
شود کمیتـه مـشابهی بـراي پیـشنهاد مـشاور            ه می جا  توصی    در این . باشد  عهده این کمیته می   

  .درمورد ابعاد حریم و تصویب آن در اداره کل خط و ابنیه فنی تشکیل گردد
  

 ]3[ نگهداري آمار و اطالعات -2-3
   آمار و اطالعات حریم راهها-2-3-1

، حریم راههاي کشور به استناد موادي از قانون ایمنی راهها به چندین             1346در سال   
 که اطالعات راههاي کشور و میزان حریم تصویب شده در آن زمان             1بندي شد   تقسیمدرجه  

اطالعـات جدیـدتر درمـورد      . بندي شده منتشر شده است      هایی به صورت طبقه     در مجموعه 
حریمهاي تصویب شده همراه با اطالعات قبلی در مجموعه جدیدي گـردآوري و براسـاس    

اخیراً اداره کل ایمنی    . بندي شده است    وب طبقه نام محور، تاریخ تصویب و میزان حریم مص       
و حــریم راههــا آخــرین اطالعــات را درمــورد حــریم راههــا از ادارات کــل راه و ترابــري 

اي اسـت   آوري کرده است که درحال تهیه و تدوین این اطالعات به صورت مجموعـه         جمع
  . گیرد که در اختیار عموم قرار می
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  اي درمـورد راههـاي کـشور وجـود دارد،            راکنـده براین، اطالعات مختلف و پ       عالوه
ت أمورد تملک اراضی که مجوزهاي صادر شده براي عبـور شـبکه تاسیـس               در به خصوص 

اطالعات مربـوط بـه تملـک        .شود  هاي ذیربط نگهداري می     در ارگان ... خدمات زیربنایی و    
وري شـده و    آ  اراضی توسط واحد ارزیابی و تعیین خسارت ادارات کل راه و ترابـري جمع            

ــري     ــسارات وزارت راه و تراب ــین خ ــابی و تعی ــل ارزی ــار اداره ک ــات در اختی ــن اطالع   ای
اطالعات موجود در زمینه حریم راهها و مجوزهاي مربوطه در ادارات کل راه             . گیرد  قرار می 

و ترابري سراسر کشور وجود دارد کـه مجموعـه آن در اختیـار اداره کـل حـریم و ایمنـی                      
اطالعات دیگري در زمینه محورهاي طراحـی و        . گیرد  ه و ترابري قرار می    راههاي وزارت را  

به عنوان کارفرماي سـاخت     (ساخته شده در معاونت ساخت و توسعه وزارت راه و ترابري            
  . شود نگهداري می) راهها

آوري   بطور کلی، اطالعات مربـوط بـه حـریم راههـا در آرشـیوهاي نگارشـی گـرد                 
 يآور افـزار درحـال جمـع    منی و حریم راهها بـا اسـتفاده از نـرم    اکنون، اداره کل ای   . شود  می

این اطالعات به عنوان نمونه مجوزهاي عبـور شـبکه     . اطالعات مربوط به حریم راهها است     
سیسات زیربنایی، مستحدثات، محل، مقطع و تاریخی که مجوز براي آن صادر شده اسـت          أت

اي   گونـه   افـزار بـه     ایـن نـرم   . گیرد  ربر می هاي اجرایی و تعهدنامه مربوطه را د        همچنین، نقشه 
شود که قابلیت کاربرد در شبکه را داشته باشد تا مـسؤولین در هـر جـا بتواننـد                     طراحی می 

اطالعات مربوط به نقاط گوناگون کشور را مورد بررسی قـرار دهنـد و بـا اسـتفاده از ایـن                     
یت جستجو داشته تا در هر لحظـه        افزار قابل   این نرم . هاي الزم را تهیه نمایند     افزار گزارش   نرم

  .تولید کند الزم را بتواند اطالعات و گزارشهاي
  

  آهن اطالعات حریم راهآمار و  -2-3-2
آهن نیز به صورت پراکنده وجـود دارد بـه ایـن             اطالعات و آمار مربوط به حریم راه      

صورت که، اطالعات مربوط به تملک اراضـی توسـط واحـد ارزیـابی و تعیـین خـسارات                   
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هـاي   شود و اطالعات مربوط به صدور مجوزهـا بـه روش سـنتی و در پوشـه                  هداري می نگ

  . گردد آوري می آهن جمع هاي اداره کل خط و ابنیه فنی راه بایگانی در اداره پل
هاي اطالعاتی بویژه در محدوده شـهرها، کـه حـساسیت بـاالتري              الزم است پرونده  

 باشد که شامل اطالعـات تملـک اراضـی،          بندي شده  دارد، حاوي اطالعاتی به صورت طبقه     
آهـن، موقعیـت قرارگیـري مـستحدثات، کاربریهـاي       تجاوزات صورت گرفته بـه حـریم راه   

  . شود آهن و مجوزهاي صادر می اطراف حریم راه
اي با قابلیتهاي     شیوه نگهداري این اطالعات نیز باید به صورت بانک اطالعاتی رایانه          

  .مناسب تبدیل شوند
  

  ]22[مانه اطالعات مدیریت حریم  سا-2-3-3
ریـزي    منظور برنامه   ها و به    آوري شده و پراکندگی آن      باتوجه به حجم اطالعات جمع    

و مدیریت امور مربوط به حریم از جمله مهندسی حریم، ارزیابی، تملک و مدیریت امالك،               
 روزآمـد  صورت  باید یک سامانه جامع براي اطالعات حریم به          و جانبی    1تاسیسات زیربنایی 

آوري   این سامانه قادر خواهد بود اطالعات الزم را از بخـشهاي مختلـف جمـع              . ایجاد شود 
با کمک این سامانه، کارکنان حـریم بـه اطالعـات قطعـات و       . یکدیگر مربوط کند    کرده و به  

  . کنند طرحها دسترسی پیدا می
 مجوز  صورت گزارشهایی ازجمله درمورد صدور و یا عدم صدور          خروجی سامانه به  

  .باشند خواهد بود که این گزارشها رسمی و قابل استناد می... و 
اي از بانکهاي اطالعاتی و اجزاي سامانه جامع اطالعات حـریم را             خالصه1-2جدول
  .دهد نشان می
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 ]22[حریم اي اطالعاتی ه انکها و ب  سامانه-1-2جدول

  توضیحات  عنوان

  سامانه کنترل پروژه

ریـزي   ها در ابعاد مختلف از ابتداي مرحله برنامـه   مدیریت و کنترل پروژه   از این سامانه براي     
تـوان   به کمک این سـامانه مـی  .شود  تا انتهاي قرارداد و بازبینی کلیه مراحل پروژه استفاده می         

اطالعات این سامانه توسط رایانه     . تمامی اطالعات پروژه را به صورت روزآمد مشاهده کرد        
  .شود به روز می

   حسابداريسامانه

مرکـز خـدمات    . بینـی شـده اسـت       این سامانه براي عملیات حسابداري و داده پردازي پیش        
ایـن سـامانه    . برداري، نگهداري و بهبود عملکرد این سـامانه اسـت           حسابداري، مسئول بهره  

ها وصولی، سـامانه نظـارت برخروجـی          اجزایی از قبیل سامانه صدور مجوز، سامانه حساب       
دهی، سامانه امالك حـریم و سـامانه         ها جاري و گزارش     دور صورتحساب سرمایه، سامانه ص  

تبـادل اطالعـات بـین ایـن سـامانه و اجـزاي آن بـه                .گیرد  مدیریت زمینهاي مازاد را دربرمی    
  .گیرد هاي مغناطیسی صورت می صورت خودکار و یا به وسیله نوار

سامانه نظارت بر 
  خروجی سرمایه

هـا و   وچک جهت گردآوري اطالعـات بـراي ردگیـري بـدهی          در این سامانه از یک رایانه ک      
در یکی از . این سامانه داراي دو فایل است    .شود  هاي سرمایه بر استفاده می      مخارج در پروژه  

مدارك مجوزهایی نگهـداري  ) موقت(و در فایل دیگر     آنها اطالعات کلی مربوط به مجوزها       
  .شود که درحال صدور هستند می

ین سامانه به عنوان بخشی از سامانه نظارت بر خروجی سرمایه درنظر گرفته شده است کـه     ا  سامانه صدور مجوز
  .کنند هاي اطالعاتی وارد می به کمک آن مناطق، اطالعات خود را مستقیماً در پایگاه

ها  سامانه حساب
  دریافتی

ننـد  این سامانه یک سامانه حسابداري خودکار است که اطالعات خود را از اجزاي دیگـر ما            
هـاي دریـافتی، فـروش     این سامانه صورتحساب اجـاره . آورد  سامانه امالك حریم بدست می    

هـاي    زمینهاي مازاد، دریافتیهاي اجاره فضاي حـریم، پرداختیهـاي تـسهیالت شـهري، تـابلو              
  .دهد ها را ارایه می تبلیغاتی و درآمد کیوسک

ها و  سامانه پرداخت
  ها هزینه

ایـن  . شـود   ها و پرداختیها از اداره کل استفاده می         ورت هزینه از این سامانه جهت دریافت ص     
کنـد، بـه    حـساب ارایـه مـی    ها را بـه شـکل صـورت    ها و هزینه سامانه برنامه زمانی پرداخت   

دارد و آخرین اطالعات را دریافت و به صـورت   ها به صورت زنده دسترسی   اطالعات پروژه 
چنین ایـن سـامانه اطالعـات کلیـه عملیـات      هم. کند اي یا براساس درخواست ارایه می         دوره

کند و درمقابل آن سامانه را مطابق با تبـادالت   حسابداري را از سامانه حسابداري دریافت می 
  .این دو سامانه باید با یکدیگر همواره در حالت تعادل باشند. کند مالی انجام شده به روز می
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  توضیحات  عنوان

  سامانه اطالعات اداري
ها را  تصویب و یا به جریان انداختن و پرونده وضعیت پروژه         این سامانه فرمهاي درخواست     

به کمک این سامانه اطالعـات مـستقیماً بـراي مرکـز اداري             . کند  صورت خودکار آماده می     به
  .گردد ارسال می

  مخزن اطالعات 
  )بانک اطالعاتی(

هـاي   آوري و خالصـه شـده و در پایگـاه    هـاي موجـود جمـع    جا اطالعات از سـامانه      در این 
هـا، زمانبنـدي    مخـزن اطالعـات، اطالعـات کلـی پـروژه     . شـوند   اطالعاتی مربوطه وارد مـی    

  .کند اي را نگهداري می هاي سرمایه ها، اطالعات پرسنلی و اطالعات هزینه پروژه

  یابی سامانه شغل
این سامانه یک بانک اطالعاتی است که اطالعات مربوط به روند استخدام افراد در سـازمان                

هاي   توان براي ردگیري، ایجاد و به روز کردن موقعیت          از این سامانه می   . کند  ي می را نگهدار 
  .شغلی استفاده کرد
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  فصل سوم
  

  آهن ضوابط تعيين حريم راهها و راه
  

   کلیات-3-1
آهن شامل مجمـوع اراضـی بـستر و حاشـیه راه و      نامه حریم راهها و راه  در این آیین  

  :]10[ و ]9[ ، ]7[شود  مطرح شده است که براي مقاصد زیر اختصاص داده میآهن  راه
  سازي راه در آینده  توسعه و تعریض و به) الف
  تامین ایمنی عبور و مرور ) ب
  تسهیل در عملیات راهداري ) پ
  وجود فضاي الزم جهت نصب تجهیزات ایمنی ) ت
  کشی و حفر کانال در طول و طرفین راه  زه) ث
  رو اث راههاي دسترسی، راه جانبی و پیادهاحد) ج
  کاري و فضاي سبز  درخت) چ
  جلوگیري از صدمات وارده به ابنیه اطراف ) ح
جلوگیري از رسیدن ارتعاشات و آلودگی صوتی و زیست محیطی بـه سـاکنین     ) خ

  اطراف حریم 
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  :شود طورکلی عرض حریم از اجزایی به شرح شکل زیر تشکیل می به
 
 
  
  
  
  
  
  

   اجزاي حریم-1-3شکل
  

اي حرکت وسـیله نقلیـه را       شود که فض    رو به قسمتی از تاج روسازي گفته می         سواره
بستر باید سطح مناسبی براي استقرار روسازي ایجاد کنـد و فـشار بارهـاي               . دهد  تشکیل می 

. وارده از روسازي را خنثی کرده آن بارها را در حد قابل تحمل بـراي زمـین توزیـع نمایـد                   
  صورت ارتفـاع خـاکریز      صورت خاکریز اجرا شود که در این        بستر روسازي ممکن است به    

  .اندازه ارتفاع مسیر بستگی داشته و عرض بستر تابع شیب شیروانی خاکریز خواهد بودبه 
اي باشـد     که مسیر در برش واقع شده باشد، شیب شیروانی باید به انـدازه              در صورتی 

ـ               آنکه باعث ریزش کوه نگردد مگر        مین أکه، دامنه آن مسیر به صـورت مناسـب تثبیـت و ت
تـر یـا    تر و عمیـق   سوي دیگر، هرقدر برش عریضاز. جرا شود صورت پلکانی ا    شده و یا به   

شـود کـه ایـن امـر، درمـورد       تر باشد عرض حریم الزم نیز بیـشتر مـی     شیب شیروانی مالیم  
ز فضاي الزم جهت جلوگیري     عرض الزم براي گودال جانبی و نی      . کند  خاکریز نیز صدق می   

بـا توجـه بـه رشـد     . دهد فزایش میشدن آب در حاشیه مسیر ابعاد حریم را باز هم ا   از جمع 
ترافیک در آینده و نیاز به فضاي کار براي عملیات نگهداري باید براي حـل ایـن موضـوع،                   

  .زمین الزم براي آن لحاظ شود

úýºÜ¤úýºÜ¤ ±}·ã Å±Î

îü±¤ Å±Î

ÿ²Ü¶ô°

ô°û°Öõ¶ úðÜºúðÜºسواره رو شانه شانه 

 روسازي

 حاشیه عرض بستر حاشیه

 عرض حریم
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  :صورت زیر خالصه نمود هتوان ب در نتیجه عوامل مؤثر براندازه حریم را می
  روي الزم عرض سواره  .1
  ارتفاع خاکریز و عمق برش  .2
  توسعه آتی  .3
  ضروریات نگهداري  .4
  تمهیدات زهکشی  .5
  ها راه جانبی و درگاه  .6

گذارنـد، درجـه و میـزان آن       با توجه به عوامل گوناگونی که بر تعیین حریم تاثیر می          
کنـد و نیـز       اي کـه مـسیر از آن عبـور مـی             منطقه همچنین نوع . به شرایط محل بستگی دارد    

میـزان  تواند بـر      ظ ساخت ونگهداري و چه ایمنی می      امکانات و تجهیزات موجود چه ازلحا     
  .حریم مورد نیاز تاثیر بگذارد

  
   ضوابط مربوط به حریم راهها-3-2

توان مشخصات هندسی، الزم و از        بندي، می   با مشخص شدن نوع راه براساس درجه      
هـا در شـبکه راههـا         راههاي کـشور براسـاس اهمیـت آن       . رض حریم را تعیین کرد    جمله ع 
 درجه آزادراه، بزرگراه، راه اصـلی، راه        5در این راستا راههاي کشور به       . اند  دي شده بن  درجه

همچنین، راه جانبی نیز که امکـان دسترسـی سـاکنین     . شوند  فرعی و راه روستایی تقسیم می     
رو هم در محلهایی که توسعه کـاربري اطـراف            کند؛ پیاده   اهم می مجاور را به مسیر اصلی فر     

رو از فـضاي حـریم راه         شـود و دوچرخـه      نفـر پیـاده از راه مـی       ستفاده  راه موجب افزایش ا   
در مواردي که راه در مجـاورت رودخانـه قـرار دارد و نـوار حـریم راه       .]6[ کند  استفاده می 

ي طرف دیگر رودخانه، بـه انـدازه الزم، جـزو           گیرد، زمینها   اراضی بستر رودخانه را دربرمی    
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  .1شود جایی بستر رودخانه از آن استفاده می حریم راه محسوب شده و براي جابه
بندي جدیـد راههـاي کـشور از ایـن قـرار              بندي حریم راهها با توجه به درجه        درجه

  :]9[ و ]6[و 2]5[است 
  ) متر120 به جز( متر 76راه به عرض  حریم آزاد) الف
   متر 45به عرض ) بزرگراه و راه اصلی (1 حریم درجه )ب
   متر 35به عرض )  فرعی راه (2حریم درجه ) پ
   متر25به عرض ) راه روستایی و محلی (3حریم درجه ) ت
   متر 15به عرض ) راه متروکه (4حریم درجه ) ث

  
  3 ]3[آهن   ضوابط مربوط به حریم راه-3-3

 متر و حد حـریم در       34آهن    یک خطه راه  درحال حاضر، عرض حریم در مسیرهاي       
در . شـود   متر از محور خطـوط کنـاري درنظـر گرفتـه مـی             17مسیرهاي چندخطه به فاصله     

هاي مسیرهاي یک خطه، فاصله حد حریم از محور خط اصلی به طـرف سـاختمان                  ایستگاه
.  متـر اسـت    30 متر و از محور اصلی به طرف مقابل سـاختمان حـداقل              50ایستگاه حداقل   

  4]3[ و ]12[
المللـی     بـین  بنـدي اتحادیـه     آهن ایران، که براساس طبقه      بندي جدید خطوط راه     طبقه

آهـن را براسـاس حـداکثر سـرعت           ، خطـوط راه   ]30[ و   ]12[ استوار اسـت     UICها    آهن  راه
 و براساس بار ناخالص عبوري سالیانه سـال دهـم   D وC , B , A دسته 4ناوگان عبوري به 

 )E(با احتساب دسته انشعابات فرعی      . کند   تقسیم می  4 و   3،  2،  1 دسته   4 برداري نیز به    بهره

                                                      
  )3(ردیف ... فهرست قوانین . 1
  )3(ردیف ... فهرست قوانین . 2
 )1-4-5(بخش . 3
 تبصره 11ماده ) 9(ردیف ... فهرست قوانین . 4
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راههاي کشور با تنـوع بیـشتري مواجـه      بندي    آهن در مقایسه با درجه      دي خطوط راه  بن  درجه
شود که با توجه به اصل حـداقل تملـک الزم و              لذا، براي خطوط جدید توصیه می     . باشد  می

 پرتـراکم و نیـز پراکنـدگی جغرافیـایی نـواحی      حداقل اشغال زمـین، بخـصوص در منـاطق       
تـوان براسـاس نیـاز،        در این راستا می   .  تعیین کند  هآهن، عرض حریم را کمیسیون مربوط       راه

...). ، 17+2×5، 17+5( افزایش دهـیم  5فاصله حد حریم تا محور خط را با گامهاي مضرب           
درمـورد خطـوط    . باشـد  با سرعت مجاز عبوري تناسب داشته        دبدیهی است این افزایش بای    

  . شود گیري می ندازهدو یا چند خطه این فاصله از حد حریم تا محور خط کناري، ا
 )UIC(هـا     آهـن   لـی راه  المل  فاصله بین خطوط طبق آخرین رهنمودهاي اتحادیه بـین        

باشـد   ها نیز براساس دستورالعمل فوق قابل افزایش مـی   حدود حریم ایستگاه  . شود  تعیین می 
   ...).40 و60، 35 و 55(

  
  ]106[ و ]105[آهن    ضوابط مربوط به حریم در تقاطع راه و راه-3-4

آهـن   طور کلی، هرگاه به دالیل فنی از جمله اجبـار در مـسیریابی، مـسیر راه و راه            به
یکدیگر را قطع کرده باشند، ایجاد تقاطع جدید یا بهسازي تقاطع قبلی قابل توجیـه بـوده و                  

بایـست ایجـاد تقـاطع     با این وجـود، مـی  . باشد ف دیگر وارد نمی  هیچ گونه اعتراضی بر طر    
مفاد یک توافقنامه بـراي     . براساس توافق صورت بگیرد   )  تقاطع موجود  يساز  و یا به  (جدید  

  :تواند در بر بگیرد ساخت و نگهداري تقاطع از جمله موارد زیر را می
  ـ شرح جزییات کار 

  ـ روش پرداخت 
  امین مالی و نگهداري ـ مسؤولیت طراحی، ساخت، ت
  آهن  ـ برآورد هزینه عملیات راه

  ـ شکل، مدت و میزان بیمه 
  ...ـ 
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هاي ساخت تقاطع برعهـده متـولی مـسیر، جدیـدتر و هزینـه                  در هر صورت، هزینه   
زمـان بـوده      که ساخت دو مسیر هم      ازسوي دیگر، درصورتی  . تغییرات برعهده متقاضی است   

جـاري و   (هـاي نگهـداري       هزینـه . شـود   سان تقـسیم مـی    طور یک   هاي ساخت به    باشد هزینه 
تاسیـسات و تجهیـزات تقـاطع برعهـده سـازمان           ) ی و مالی  پرسنل(برداري    و بهره ) بازسازي

آهـن در تقاطعـات         تاسیسات و تجهیزات راه   . بردار مربوطه خواهد بود     متولی یا شرکت بهره   
پر شود  ... ها و     چشمک زن آندره،    بندها، عالمت صلیب سن     همسطح شامل سطح تقاطع، راه    

سـطح  . شـود    تـشکیل مـی    ... و   و تاسیسات و تجهیزات راه از سطوح دید، تـابلوي هـشدار           
آهـن جـزو      پلهاي روگذر راه  . گیرد   متري از ریل را در هر طرف در برمی         25/2تقاطع فاصله   
  .آیند اي به حساب می آهن و روگذر جاده جزو تاسیسات جاده تاسیسات راه
خصوص در محدوده شـهري، بایـد بـه           آهن، به   قاطعات جدید راه و راه    طورکلی، ت   به

آهن از روي جاده عبـور کنـد      هرگاه مسیر راه  .  غیرهمسطح اجرا شود   صورت  دالیل ایمنی به  
باید با بکارگیري روشهاي فنی مناسب از جمله دیوار حایل و خـاك مـسلح، فـضاي مـورد             

هرگونه افزایش عرض حریم الزم باید      . دادهنیاز براي خاکریز پل را به حداقل میزان کاهش          
  . باشدبع همان رابطه قبلی به تصویب کمیسیون مربوطه برسد که تا
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  فصل چهارم
  

  ارزيابي و تملك
  

   کلیات -4-1
آهـن کـشور صـرف     گذاري در راهها و راه اي از سرمایه که بخش عمده   باتوجه به این  

هرچند، در مـواردي    . حداقل کردن این سهم  باشد     شود باید تالش بر     تملک زمین حریم می   
تامین نیازهاي حمـل و نقلـی جامعـه بـر مالکیـت             کند    میکه مسیر از امالك شخصی عبور       

ولی، محرومیت افراد از مالکیت باید طبق اصول قـانونی و در ازاي             . شخصی ارجحیت دارد  
ات اقتصادي، اجتمـاعی    میزان این خسارت باید با میزان اثر      . پرداخت خسارت عادالنه باشد   

 اسـت کـه مـواردي همچـون         به ذکـر  در این راستا الزم     . و روانی وارده تناسب داشته باشد     
همچنـین، منـافع ناشـی از     . کسادي تجارت در اثر احداث مسیر از این شمول مستثنا هستند          

  . ساخت مسیر براي مالک که افزایش ارزش زمینهاي اطراف آن درنظر گرفته شوند
الیحه قانونی نحوه خرید، تملـک اراضـی و امـالك بـراي اجـراي               «یب  قبل از تصو  

 شوراي انقالب؛ دولت تنهـا      13/12/58مصوب  » هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت       برنامه
الیحـه قـانونی مـذکور    . موظف بود هزینه مستحدثات و اعیانی را به مالک پرداخـت نمایـد        
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  : 1گونه بیان کرده است را ایننحوه تملک اراضی موردنیاز براي طرحهاي عمرانی 
ابتدا، ضرورت اجراي طرح باید به تایید و تصویب باالترین مقـام اجرایـی مربوطـه                

که عدم امکان استفاده از اراضی ملی شده یا دولتی توسـط مراجـع                از آن     گاه، پس     آن. برسد
ین تعیـین  ذیصالح مورد تایید قرار گرفت بها امالك، سایر حقوق و خسارات وارده به مـالک  

سپس، دستگاه اجرایی نسبت به خرید امالك، پرداخت حقوق و خـسارات ظـرف              . شود  می
. نماید   که انصراف خود را از خرید و تملک اراضی اعالم می            مدت معین اقدام کرده و یا آن      

  پس از پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک، تصرف اراضی مجاز خواهـد بـود مگـر آنکـه،        
یل استنکاف مالک از انجـام معاملـه یـا فـوت وي انجـام معاملـه قطعـی            در اثر موانعی از قب    

تواند قبل از انجام معامله قطعـی      در صورت فوریت اجراي طرح، دستگاه اجرایی می       . نگردد
  .نسبت به تصرف اراضی موردنظر و آغاز اجراي طرح اقدام نماید

  

   نحوه ارزیابی و پرداخت خسارت -4-2
   تعیین بها عادله-4-2-1

ها عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق و نیز خسارات وارده از              ب
. 2گـردد   طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مـالکین و صـاحبان حقـوق تعیـین مـی                  

بـراي ایـن   . دراین راستا، باید دالیل کافی به مالکین ارایه شده و همه ابهامات روشـن شـود      
. المقدور خارج از سازمان حریم استفاده شود        کارکنان مجرب حتی  شود از     منظور، توصیه می  

 ماه نسبت به پرداخت خسارت اقدام کـرده یـا انـصراف             3 ظرف مدت     باید دستگاه اجرایی 
صـورت،    در غیر ایـن     . خود را از خرید و تملک اراضی کتباً به مالک یا مالکین اعالم نماید             

حل اخـتالف  . خسارت وارده را  پرداخت نمایدبه منزله انصراف از خرید تلقی شده و باید        
گیـرد کـه یـک     ناس رسـمی دادگـستري صـورت مـی    در تعیین بها عادله توسط سـه کارشـ        

                                                      
  )11(ردیف ... فهرست قوانین . 1
 )3(ماده ... فهرست قوانین . 2
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صورت تـوافقی   ، یک نفر از طرف مالک و نفر سوم نیز به    کارشناس از طرف دستگاه اجرایی    
ـ     المقدور با جلب      در این حالت، بها عادله باید حتی      . شود  انتخاب می  ک و براسـاس    نظـر مال

میـزان  . گـردد   نظر کارشناسان و درصورت لزوم، نظر دادگاه و مطابق با عرف موجود تعیین              
تعیین بها عادله بایستی مطـابق      . 1قیمت و خسارت وارده، بها عادله روز تملک اراضی است         

ترین کاربري قابل تصور براي ملـک مـوردنظر در زمـان تملـک، بـدون احتـساب                    با ارزش 
تـوان بـه      هاي تملک مـی     براي کاهش هزینه  . اي مالک یا منطقه، صورت گیرد     ارزش ویژه بر  

هنگام زمین براي اجراي طرح در آینده و یـا تملـک زمینهـاي                 پیش تی همچون تملک  اقداما
. ها در آینده اشاره نمود دراثر اجراي طرح افزایش خواهـد یافـت              حاشیه مسیر که قیمت آن    

  هـا    ون درنظـر گـرفتن تـاثیر طـرح در قیمـت آن            سیسات خسارت دیـده بایـد بـد       أابنیه و ت  
  . ارزیابی شوند

  
   روند ارزیابی-4-2-2

ترین روش براي تعیین بها عادله زمـین مقایـسه ملـک مـوردنظر بـا                  طورکلی رایج   به
خـسارت وارده  ) تملک جزیـی (هرگاه بخشی از یک قطعه تملک شود        . امالك مجاور است  

  ]31[: اده از فرمولهاي زیر محاسبه کردتوان با استف به باقیمانده قطعه را می
)4-1 (    A+B-C = X  
)4-2 (  D-E = X  
)4-3 (  A+F-G = X  

X = خسارت عادله  
B =  قبل از تملک(بها عادله باقیمانده قطعه(  
C =  بعداز تملک(بها عادله باقیمانده قطعه(  
D = بها عادله کل قطعه قبل از تملک  
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E =  بعداز تملک(بها عادله کل قطعه(  
F =  بعداز تملک(خسارت وارده به باقیمانده قطعه(  
G =  باقیمانده قطعهمنفعتهاي بدست آمده براي  

ارزش کند میزان خسارت پرداختی بایـد      اگر تملک جزیی باقیمانده قطعه را کامالً بی       
  .مطابق با تملک کامل باشد

لـک  الیحـه قـانونی نحـوه خریـد، تم        «، وزارت راه و ترابري براساس       1362در سال   
سازي نسبت     در رابطه با ارزیابی و پرداخت خسارت در اجراي طرحهاي راه           1»... اراضی و   

 اقدام نموده اسـت کـه ایـن دسـتورالعمل بـا اصـالحاتی در        2»دستورالعمل ارزیابی «به ارایه   
  : شود نکات ذیل خالصه می

توسـط  هاي ارزیـابی بـا مشخـصاتی          ـ حتماً قبل از شروع عملیات ارزیابی، باید نقشه        
دستگاه اجرایی تهیه شود که شامل اسامی مالکین عرصه و اعیان، نـوع کـشت، نـوع          
مصالح مصرفی، تعیین میزان حریم راهها، و کیلومتر ابتدا و انتهاي هر ملـک، اثـرات            

، اثـرات اسـتقرار مجـدد،    ...هاي اقتـصادي و     ها و بنگاه    گاه  وارده بر مالکین، سکونت   
ایـن  . شـود   ها و تنشهاي اجتماعی حاصـله مـی         ت آن هاي میزبان و ظرفی     گاه  سکونت
. ها باید پس از مهر و امضاي دستگاه نظارت در اختیـار ارزیابـان قـرار بگیـرد                   نقشه

بایستی ارزیابان از بین کارشناسان ارزیـابی و یـا مـشاورین ارزیـابی خـارج از اداره          
بـا انتخـاب    در رابطه   . گیرد  انتخاب شود انتخاب مالک و با هزینه دولت صورت می         

  :توان به نکات زیر اشاره نمود ارزیاب می
باید داراي آمـوزش کـافی و صـالحیت         ) چه کارشناس، چه مشاور   (گروه ارزیابی      .1

  فنی الزم باشد،
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  هاي آن کاهش پیدا کند،  تالش شود سرعت انجام کار افزایش یافته و هزینه .2
  ب فراهم شود، تالش شود شرایط همکاري مناسب براي مشاورین ارزیا .3
   دستورالعملهاي مربوطه باید ساده باشند، .4
   کار گروهی در ارزیابی باید تشویق شود، .5

پس از تامین اعتبار الزم، که قبالً امورمالی یا ذیحسابی مربوطه           ي واصله   ها   نقشه ـ باید 
بینی و تامین کرده باشد، توسط هیات ارزیابی در محل با واقعیت تطبیـق                آن را پیش  

 درصد باشد برداشت مـسیر شـروع        25 الی   20ده شود و چنانچه اختالف کمتر از        دا
ها و تایید مهندس      مجلس تحویل باید پس از اصالح کامل نقشه         اما، صورت . شود  می

لـت عـدم رعایـت ضـوابط        ع  هـا، بـه     صورت، نقـشه    در غیر این  . مشاور تنظیم گردد  
  .وند تا اصالح گردندش  به دستگاه اجرایی اعاده میارزیابی، به طور دقیق

هاي ارزیـابی    شود پس از انجام مطالعات هر پروژه، برآورد دقیقی از هزینه          توصیه می 
هاي مطالعه    تهیه شود تا ضمن هماهنگی، اعتبارات الزم براي ارزیابی و تصرف حریم پروژه            

 شده منظور شود که این برآورد باید در قالب طرحهاي مطالعاتی، صورت بگیـرد تـا هنگـام                
  .ها با مشکلی مواجه نشوند اجراي پروژه

اداره «برآورد مستحدثات و اعیانی در مسیر طرح با توجه به حـریم مـصوب توسـط          
وزارت راه و ترابـري یـا ادارات کـل راه و ترابـري و بـا       » کل ارزیابی و پرداخت خـسارت     

  .شود همکاري کارشناسان خبره دادگستري انجام می
  

   نحوه جبران خسارت -4-2-3
پس از حصول توافق، دستگاه اجرایی موظف است حـداکثر ظـرف مـدت سـه مـاه                  

  . نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات مالکین اقدام نماید
ها در داخل و یا خـارج محـدوده شـهرها             ـ بها اعیانی و مستحدثات واقع در طرح       
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اخــت  پرد1»... الیحـه قــانونی نحـوه خریـد و تملــک اراضـی و امـالك      «برابـر  
نحوه پرداخت بها اراضی و مستحدثات بـا توجـه بـه موقعیـت امـالك       . گردد  می

  : گردد نسبت به شهر مشخص می
هـا، مراتـع و هـر          بابت اراضی مـوات، جنگـل      :در خارج ازمحدوده شهري   ) الف

گـردد، وجهـی      قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی محسوب مـی          
موات از اراضی بایر و دایر براسـاس        براي تشخیص اراضی    . شود  پرداخت نمی 

آیـد در تعیـین       عمل می   شود که از ادارات کل کشاورزي به        استفساري اقدام می  
قیمت اراضی دایر و بایر واقع در خارج از محدوده شهري، قیمـت عادلـه روز                

  هـا، محاسـبه و       تملک، بـدون درنظـر گـرفتن تـاثیر طـرح در افـزایش قیمـت               
  . گردد پرداخت می

ها، مراتع و هر قـسمتی         بابت اراضی موات، جنگل    :خل محدوده شهري  در دا ) ب
که طبق قانون اساسی جزو امـوال عمـومی در آمـده باشـد، وجهـی پرداخـت                  

اي ارزیابی و به مالـک        بابت اراضی بایر و دایر براساس قیمت منطقه       . گردد  نمی
 عادلـه   ها با قیمـت     باشد و اعیان باغات و ساختمان       یا مالکین قابل پرداخت می    

  .شود ارزیابی شده و به مالک پرداخت می
دستگاه اجرایی مجاز است به جاي پرداخت حق کسب و پیشه، درصورت رضـایت              
صاحب حق، تعهد نماید که پس از اجراي طرح، محل کسبی در همان حـدود بـه صـاحب                  

که، مالک اراضی دستگاه دولتـی یـا وابـسته بـه دولـت باشـد                  درصورتی. حق واگذار نماید  
اگذاري حق استفاده از ملک موردنظر به موجب موافقت وزیر، یا رییس مؤسسه یا شرکتی               و

این واگـذاري بالعـوض بـوده و در صـورت       . که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود        
  .شود عدم توافق، طرفین طبق نظر رییس هیات دولت عمل می
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ي زمینهـا، قطعـات     سـاز   شود جهت یکپارچـه     در مورد زمینهاي کشاورزي توصیه می     
به اندازه ارزش زمینـی     تکه و غیراقتصادي در یک حساب مجازي منظور شود و مالکین              تکه
. در آن حـساب دارنـد زمـین بـا قـواره مناسـب در نزدیـک آن محـل دریافـت نماینـد                       که  
  . صورت ریالی تسویه شود  تفاوت ارزش زمینها بهداست بای بدیهی

سازي اراضـی مـسیر نیـز تهیـه           ح، طرح یکپارچه  شود به موازات تهیه طر      پیشنهاد می 
 به جاده در اثر احداث یک مسیر جدید کـامالً از       ها  نشود و همچنین، امالکی که دسترسی آ      

  .بر موارد فوق، خسارت نیز دریافت نمایند  رود باید عالوه بین می
در هر صورت، دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات الزم را قبـل از انجـام معاملـه               

بـه  پس از پرداخت حقوق و خسارت مالکین، به ترتیب اولویت، نسبت            . طعی تامین نماید  ق
هـا از نظـر    در این راستا، راههـایی کـه ایمـن نمـودن آن         . اقدام خواهد شد  آزادسازي حریم   

پاکسازي حریم داراي اهمیت بوده و براي تامین ایمنـی عبـور و مـرور فـوري و ضـروري                    
  . باید در اولویت قرار گیرندتشخیص داده شوند در این مورد
آهن، حریم مربوطه پس از تملک بوسیله اداره کل ارزیابی            در مورد اراضی حریم راه    

  آهـن    و خسارت وزارت راه و ترابـري در اختیـار اداره کـل خـط و ابنیـه فنـی شـرکت راه                      
  .گیرد قرار می

  
   نحوه تملک اراضی داخل محدوده شهري -4-3

کـه در سـال     » هـا    واقع در طرحهاي دولتی و شهرداري      قانون تعیین وضعیت امالك   «
 به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید، مربوط به نحـوه تملـک اراضـی در داخـل             1367

پـس از اعـالم     : کنـد   ها است که بیـان مـی        ها و حریم استحفاظی آن      محدوده شهرها، شهرك  
 انتقـال اسـناد      ماه نسبت به انجام معاملـه قطعـی،        18رسمی طرح، باید حداکثر ظرف مدت       
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 که، اجراي     درصورتی ..1رسمی و پرداخت بها یا عوض آن برطبق قوانین مربوطه اقدام شود           
 سـال بعـد     10طرح و تملک امالك واقع در آن، طبق برنامه زمانبنـدي مـصوب بـه حـداقل                

موکول شده باشد، مالکین امالك واقع در طرح، از کلیـه حقـوق مالکانـه ماننـد احـداث یـا            
کـه    درصورتی. برخوردارند... افزایش مساحت آن، تعمیر، فروش، اجاره، رهن و         تجدید بنا،   

 سال شروع شود، حق     10 سال باشد، مالک هرگاه زمان اجراي طرح قبل از           10اجرا کمتر از    
مالکین امالك و اراضی واقع در طرحهـاي آتـی،        . مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد       

شرایط اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یـا تجدیـد            که قبل از تصویب طرح واجد       
یا افزایش بنا داشته باشند، جهت اخذ زمین عوض در اولویـت قـرار خواهنـد گرفـت و در             

ها در مسیر احداث یا توسعه معابر و میادین قـرار   گونه مالکین اشخاصی که ملک آن  بین این 
  . دارد نسبت به سایرین حق تقدم دارد

  
 ]23[ت امالك  مدیری-4-4

لـک  مدیریت امالك عبارت است از بدسـت آوردن بیـشترین منفعـت از اراضـی تم               
و ) از جمله اراضی حریم و فضاي بـاالي آن     ( طریق اجاره بخشی از امالك       این کار از  . شده

با این وجود، اعطاي مجوز،     . شود  یا دادن صدور مجوز براي برخی کاربریها در آن انجام می          
  . کند لویت دارد زیرا اجاره براي مستأجر ایجاد حق میبر اجاره دادن او
 این وجود،    با.  سالیانه درصدي از بها ملک را درنظر گرفت        هاب  عنوان اجاره   توان به   می

ها به اثبـات برسـد در غیـر           االمکان حفظ شده و بازدهی آن       حریمهاي تملک شده باید حتی    
  .تی واگذار شودصورت، باید در وهله اول به سایر موسسات دول این 
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  فصل پنجم
  

  نگهداري و كنترل حريم 
  

  ]3[ کلیات -5-1
انـد در     نگهداري حریم راههایی که قبل از تصویب، در محدوده شهري قـرار داشـته             

هاست ولی، نگهداري حـریم راههـایی کـه بعـد از تـصویب، در محـدوده                   اختیار شهرداري 
لذا، نگهداري  . هاي وابسته است    ترابري و دستگاه  شهري قرار گیرند در اختیار وزارت راه و         

هـا    شوند، به عهده شهرداري     هاي شهري تبدیل می     انبه خیاب هاي بین شهري، که       حریم جاده 
هـا بـا مـوازین        آهن و عـدم انطبـاق آن        هاي جدید در حاشیه خطوط راه       ایجاد شهرك . است

ی تـردد قطارهـا را بـه خطـر     شهري، همواره مشکالتی را از نظر فنی به وجود آورده و ایمن           
شـود و     مـی آهن گشوده      قانونی راه  دربرخی موارد، حتی درب منازل به حریم      . انداخته است 

آهن در محدوده شهري باید بـا         خطوط راه . هاي شهري شده است     حریم، محل انباشت زباله   
 شرایط و طرحهاي سازگار و زیباي شهري و همچنین با رعایت ضوابط فنی الزم و نیـز بـا                  

  . ها محصور شوند هماهنگی شهرداري
که وزارت راه و ترابري مسؤول حفظ و نگهداري راههایی است کـه در              با وجود این  

گیرند ولی، برخی افراد نسبت بـه دخـل    اثر توسعه شهرها در داخل محدوده شهري قرار می       
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 هـا و بـدون همـاهنگی و کـسب مجـوز از               در راهها و حـریم آن       و تصرف و تغییر کاربري    
اکثر تجاوزات به حریم راهها در داخل شـهرها صـورت      . کنند  وزارت راه و ترابري اقدام می     

گیرد و مدت زمان الزم براي معرفی نماینده دادسراي عمومی یا دادگاه مـستقل حقـوقی                  می
شود کـه ایـن امـر          ناپذیر به جاده می     باعث پیشرفت تجاوز و ایراد خسارات فراوان و جبران        

  . گردد رفع تجاوز میباعث تاخیر در 
ایجاد موانع، روي روسازي و سرقت عالیم نیز معموالً در داخل شهرها یا روسـتاها                

هاي ساختمانی کـه در حـریم راههـاي کـشور در محـدوده                مجوزها و پروانه  . افتد  اتفاق می 
هـا و تاسیـسات شـهري بـه           اند مسایل و مشکالت ذیل را براي ساختمان         شهرها صادر شده  
  :  استوجود آورده
تعریض راهها در موارد ضروري با هزینه زیاد و همچنـین ایـراد خـسارت بـه               ) الف

  .هاي اطراف همراه است ساختمان
حفظ ایمنی عبور و مرور افراد مجاور و وسایل نقلیه عبوري به سختی صـورت               ) ب

  .گیرد می
هـاي سـنگین مـصون        تاسیسات اطراف راه از ارتعاشات حاصل از عبور کامیون        ) پ

ها از وزارت راه و ترابـري مجـوز           براي رفع این مشکل شهرداري    . اهند بود نخو
این امـر کـه بـراي حفـظ         . اند که نسبت به ایجاد فضاي سبز اقدام نمایند          گرفته

زایـی، انجـام عملیـات راهـداري، عبـور            حریم، تلطیف هوا، جلوگیري از بیابان     
  .ود توسعه و تعریض آتی راه مفید خواهد ب،آالت سنگین ماشین

ري تبـدیل   که کمربندي یا کنارگذر بر اثر گسترش شهر به خیابان شه            با توجه به این     
کـه باعـث    (جدیـد پیـدا خواهـد کـرد         شود و مجدداً شهر نیاز به کمربندي یا کنارگـذر             می

 .)شـود  ها و ازبین رفتن اراضی مناسب کـشاورزي مـی       هزینه ،افزایش طول راهها، زمان سفر    
ی عمل کرد که با کنترل دسترسی ترافیک عبوري، ترافیک شهري نیز            لذا، الزم است به طریق    

  .  جریان پیدا کندربوطهدر مسیرهاي م
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طـورکلی   هاي بین شهري در محدوده ورودي شهرها به  تصادفات در جادههعلل عمد 
  :به قرار زیر است
رویـه و غیراصـولی در حاشـیه راههـاي ورودي و              سـاخت و سـازهاي بـی      ) الف

  خروجی
  ها ي و خروجیهاي غیراصولی و غیرفنی به جادهورود) ب
  سرقت و از بین بردن عالیم و تاسیسات و تخریب تجهیزات ایمنی) ج
  تجاوز به حریم راهها) د
  

  ن آ تجاوز به حریم و نحوه مقابله با -5-2
توان همان تردد صـحیح وسـایل نقلیـه     طور کلی، استفاده متعارف از یک راه را می      به
 با این . شمار می رود    استا، پارك وسایل نقلیه نیز نوعی استفاده نامتعارف به        در این ر  . دانست

دسـتگاه  ( مجـوز اداره راه و ترابـري         بـا ) تغییـر کـاربري   (وجود، استفاده غیرمتعارف از راه      
شهري، که از محدوده شـهري عبـور    درمورد راههاي برون. باشد پذیر می  امکان) مجري طرح 

نحـوي بایـد      شـوند بـه     ناشی مـی  ) تخلف(متعارف  که از کاربري نا   هایی   کنند، کلیه هزینه    می
  در غیـر ایـن    )  طریـق وضـع عـوارض      مثالً از (جبران شوند   ) الً شهرداري مث(بوسیله مسبب   

  .صورت، اداره راه باید وضعیت را با هزینه مجوز گیرنده به حال اول برگرداند
آهـن   ز به حریم راهها و راه   آهن، هرگونه تجاو    طبق اصالحیه قانون ایمنی راهها و راه      

همچنین ریخـتن زبالـه، نخالـه، مـصالح     . ]8[جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است     
ساختمانی، روغن موتور و نظایر آن، نصب و استقرار تابلو و یا هر شـی دیگـر در راههـا و                    

سـت،  ها در داخل یا خارج از محـدوده قـانونی شـهرها ممنـوع ا          آهن و حریم قانونی آن      راه
هرگونه عملیاتی هم که موجب اخالل در تردد وسایل نقلیـه شـود یـا ایجـاد راه دسترسـی                    

وزارت راه . ]8[غیرمجاز نماید غیرقانونی بوده و مرتکبان این جرایم مجازات خواهنـد شـد      
ها، ابنیـه     و ترابري موظف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها، حریم آن              
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سیسات و تجهیزات ایمنی، کـه ناشـی از برخـورد وسـایل نقلیـه، هـر گونـه                   فنی، عالیم، تا  
هـاي آب، گـاز،         عملیات منجر به بروز هزینه و خسارت، یا عبور بارهـاي ترافیکـی و لولـه               

سـازي     مخابرات و غیره اقدام نموده و مبالغ دریافتی را به منظور ایمـن             ،فاضالب، کابل برق  
  .]8[ راهها به مصرف برساند 

سیسات بـه شـعاع صـد       أاندازي ت   ن، ایجاد هرگونه ساختمان، دیوارکشی و راه      همچنی
هـایی کـه وزارت راه    هـاي کـشور و در طـول کنارگـذر     آهن         متر از انتهاي حریم راهها و راه     

 را برعهده دارد بدون کـسب        نماید و یا مسؤولیت نگهداري آن       وترابري احداث نموده یا می    
  .]8[شود  ابري ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی میمجوز از وزارت راه و تر

تاسیسات بـدون پروانـه سـاختمانی در        فند از احداث هرگونه بنا و       ها موظ   شهرداري
شهري جلوگیري نمایند و با متخلفان طبـق قـانون            محدوده شهرها و ازجمله در معابر درون      

آهـن    بت به محصور کردن حـریم راه      آهن نیز باید نس     راه. ]14[شود    ها برخورد می    شهرداري
  1. اقدام نمایدها رداريبا رعایت ضوابط فنی الزم و با هماهنگی شه

  
   ]3[سیسات زیربنایی أ نحوه عبور ت-5-3

از حـریم راههـا     ... سیـساتی ماننـد آب، نفـت، گـاز، مخـابرات و             أهـاي ت    عبور لوله 
   :آورد که شامل موارد ذیل است مشکالتی را به وجود می

بنـدي   ها و تسطیح و شیب       وارد آوردن خسارت به ساختمان راه، دیوارها، پل        )الف
  اطراف راهها

  افزایش حریم و مشکالت مرتبط با آن و توسعه راه) ب
  ها عبور لوله از ابنیه فنی مانند پل) ج
  افزایش تقاضا و براي استفاده از حریم راهها) د

                                                      
 1373آهن و وزارت کشور مورخ  جلسه مشترك راه. 1
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وسط در امتداد راههـاي شوسـه       عبور و نصب تیرهاي انتقال و توزیع فشارقوي و مت         
آفرین است و هر      قراردادن آن تیرهاي در این محدوده مشکل      . هاي کوهستانی   در مورد جاده  

  . عبور نیاز به توافقات و بازدید محلی و موردي مکرر ازطرف وزارت راه و ترابري دارد
سیسات خدمات زیربنایی براي هریک از خطوط انتقـال نیـرو،           أسازمانهاي مسؤول ت  

خصوصی قائـل هـستند کـه درمـورد خطـوط انتقـال بـرق و                هاي نفت و گاز، حریم به       لوله
کنـد و اکثـراً درخواسـت         هاي نفت و گاز هر چند صد متر به چند صد متـر تغییـر مـی                  لوله
  . کنند که عملیات حفاري مربوطه را در کنار راه و در حریم آن انجام دهند می

تـوان    ازجمله می . مناسب قابل پیشگیري است   ریزي    بخشی از این مشکالت با برنامه     
سیـسات زیربنـایی    أسـازمانهاي مـسؤول ت    اه و ترابري بـه      رسانی به موقع وزارت ر      به اطالع 

هـایی کـه       صـورت، ناهمـاهنگی     در ایـن  . هاي آتی ساخت راهها اشاره نمـود        درمورد برنامه 
کنندگان   تی استفاده جایی تاسیسات بشوند موجب ناراح      موجب تغییر بعدي مسیر راه یا جابه      

  .کردند راه و مشتریان خدمات نمی
 از داخل حریم الزامی باشد، الزم است تـضمین شـود   سیساتأکه عبور ت  در صورتی   

گونه آسیبی بـه بدنـه    گونه خللی در و ایمنی تردد و نگهداري ابنیه ایجاد شده و هیچ   که هیچ 
رودخانه، سـایر مـسیرهاي حمـل و        این موضوع درمورد تقاطع مسیر با       . گردد  راه، وارد نمی  

  .کند نقلی و یا عبور از دره نیزصدق می
سیسات أ، ت )راهها  نظیر آزاد (محدود شده است    ین در نقاطی که دسترسی به راه        همچن

مذکور باید دسترسی خود را مثالً براي انجام عملیات نصب و نگهداري به صورت مـستقل                
سیسات دارد کـه بـا      أفوق بستگی به موقعیت ت    بدیهی است نحوه تامین شرایط      . تامین نماید 

 بودن آن باید که درهرمـورد بـه مـدارك           مینی یا باالسري  توجه همسطح بودن با جاده، زیرز     
نامه دستورالعملی براي این مـورد ارایـه شـده             این آیین  6در فصل   . فنی مربوطه رجوع شود   

  .است
 نـسبت   اخت جـاده  سیسات زیربنایی و طراحی و س     أکه احداث خطوط ت     در مواردي   



  آهن راهنماي کاربري اراضی اطراف حریم راهها و راه  52
 

 از حـریم دیگـر باتوجـه بـه          اهـ   به یکدیگر اختالف زمانی داشته باشند، عبور هریـک از آن          
  عنـوان نمونـه،      بـه . اختالف زمانی ممنوع است مگر، با مجوزهـایی کـه صـادر شـده اسـت               

هـاي بـرق    در مواردي که خطوط توزیع برق از ابتدا از حریم جـاده عبـور نماینـد، شـرکت         
آوري و به هـر روش    هستند هنگام تعریض جاده با اطالع قبلی شبکه را جمع      اي ملزم   منطقه
 که این امر باید در مدتی که وزارت راه و ترابـري تعیـین   گر، برق مشترکین را تامین کنند دی
اي انجام شود کـه بـا خریـد        کند، صورت پذیرد لیکن، اگر تعریض جاده موجود به گونه           می

اند، نیـز   هایی از شبکه برق را که از ابتدا در حریم واقع نشده بخش... اماکن و مستحدثات و   
هاي تمـام شـده جـاده منظـور            هزینه انتقال شبکه به مکانی دیگر در هزینه         باید، دربر بگیرد 

  . هاي توزیع برق پرداخت شود گردیده و به شرکت
هـا،   سیسات خدماتی رفاهی بین راهی، پمپ بنـزین       أسیسات جانبی مانند ت   أاحداث ت 

 و ترابـري    دسترسـی آنهـا هـم بـا نظـر و مجـوز وزارت راه              ... ها بویژه پارکینگ و    تعمیرگاه
سیسات خدماتی رفاهی بین    أتدر اکثر موارد مکانیابی و صدور مجوز براي         . گیرد  صورت می 

یـابی و طراحـی    گیرد که در این موارد الزم است مکـان          راهی بعد از احداث راه صورت می      
راضی الزم در حین طراحـی و سـاخت راه انجـام شـود تـا هنگـام         سیسات و تملک ا   أاین ت 
  . سیسات جانبی آن نیز کامل و قابل استفاده باشدأتاه برداري از ر بهره

  
  آهن  هاي نگهداري حریم راهها و راه  روش-5-4
  ]5[و ]3[ حفاظت از حریم راهها -5-4-1

 بـرده شـده اسـت،    هاي مختلفی براي حفاظت از حریم راهها بـه کـار      حل تاکنون راه 
  :توان به راهکارهاي اجرایی زیر اشاره نمود ازجمله می
 این عمـل همچنـین هـواي    :الیه حریم کاشت درخت در طرفین راه و در منتهی        .1

کند که باعث باال رفـتن امنیـت روانـی در      اطراف را تلطیف و منظري ایجاد می      
  .شود راننده و سرنشینان می
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 جلوگیري از ورود ناخواسته اشخاص، حیوانـات،        اي براي    وسیله :حصارکشی   .2
خـصوص در     آالت و دسترسی امالك مجاور به حـریم بـه           وسایل نقلیه، ماشین  

   .دهد بندي انواع حصار را نشان می  طبقه1-5جدول . آزادراههاست
  

  ]33[بندي انواع حصار براي محافظت از حریم راه   طبقه-1-5جدول
  کاربرد  شرح  بندي طبقه

هاي چوبی به فاصله حداکثر  یم خاردار با پایه س3  الف
   متر از یکدیگر5

  هاي موقتی از قبیل حصارکشی
  هاي قرضه محل

هاي چوبی به فواصل   سیم خاردار با پایه4  ب
  ي اصلیراهها   متر از یکدیگر75/3حداکثر 

هاي چوبی را  هاي فلزي فاصله پایه  کاربرد میله
  .دهد ها را کاهش می فزایش و تعداد آنا

بدلیل آویخته بودن براي 
) ب(همان نوع ( ج   حصارکشی موقتی

ها یا اصالح   اصالح فاصله سیم(نوع اصالح شده   )با میله فلزي
  ي اصلیراهها  )ها فاصله پایه

  د
 میلیمتري و 810هاي  دو سیم خاردار با سیم

 متر از 75/3هاي چوبی به فواصل حداکثر  پایه
  یکدیگر

  هاي طویل حصارکشی

   ه
 میلیمتري و 980هاي  دو سیم خاردار با سیم

 متر از 75/3هاي چوبی به فواصل حداکثر  پایه
  یکدیگر

  ها حصارکشی مزارع و دامداري

  و
 میلیمتري و 1067هاي  دو سیم خاردار با سیم

 متر از 75/3هاي چوبی به فواصل حداکثر  پایه
  یکدیگر

  ها حصارکشی چراگاه

  هاي چوبی   پایه میلیمتري با2134سیمهاي   ز
   متر از یکدیگر75/3به فواصل حداکثر 

ها و براي   پارك حصارکشی
  جلوگیري از عبور عرضی حیوانات
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شود نصب حـصار سـیمی در راسـتا و طـرف          مشاهده می  1-5طورکه در شکل    مانه
  .ملک شخصی مجاور حریم و طرف بیرون قوس است

  

  
  
  
  
  
  

  ]32[م راه  پالن موقعیت حصارکشی حری-1-5شکل 
  

  
  ]32[ پالن موقعیت حصارکشی حریم راه -1-5شکل

 
داري حـریم   تهیه و نصب حصار مطابق با مشخـصات فنـی الزم برعهـده اداره نگهـ               

  جرین امـالك مجـاور برعهـده داشـته     أ، نگهـداري آن را بایـد مـالکین یـا مـست      است لـیکن  
  ا ســیم خــاردار بــ) ج( مشخــصات فنــی نمونــه را بــراي حصارکــشی نــوع 2-5شــکل .باشــند
  .دهد  نشان می

هاي حفاظت از حریم  یکی دیگر از روش: الیه حریم راهها حفـر کانـال در منتهی  .3
هاي آن نیز از  است که از تجاوز کشاورزان به حریم آزادراه جلوگیري کرده و هزینه

شوند که  ها در مناطق مسکونی نیز حفر می گونه کانال این. کشی کمتر است حصار
شوند که این عامل خود  هاي برداشته شده در سمت منطقه مسکونی تخلیه می خاك

  .کند به عنوان یک مانع در مقابل دسترسی اهالی به حریم عمل می
این کار نیز براي مشخص کردن :  تسطیح زمینهاي نسبتاً هموار در مناطق کشاورزي .4

 کشاورزانتوسط رود که مانع کشت و زرع در حریم جاده  حدود حریم به کار می
  .شود می

 نصب سیم حصار در طرف ملک: خارج قوس

  سیم حصار نصب : داخل قوس
 در طرف جاده

  نصب سیم حصار : راستا
 طرف ملک در

 ملک مجاور

 ملک مجاور
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ها به بخش  که در بعضی از استان(ها  این گشت: هاي راهداري  استفاده از گشت .5
وظیفه دارند هرگونه تجاوز به حریم را بالفاصله به ) خصوصی واگذار شده است

اطالع ادارات راه و ترابري شهرستان و استان برسانند و ادارات کل نیز جهت رفع 
  .آورند زم را به عمل میتجاوز اقدامات ال

آهن اشـکال موجـود در قـانون ایمنـی            با از تصویب قانون اصالح ایمنی راهها و راه        
آهـن جـرم      به این صورت که، در قانون سابق تجاوز بـه حـریم راههـا و راه               . سابق رفع شد  
.  برطـرف شـده اسـت      1379شد که این مشکل در قانون مصوب اردیبهـشت            محسوب نمی 

آهن جـرم محـسوب گردیـد و بـراي آن کیفـر       نه تجاوز به حریم راه و راه     که هرگو   نحوي  به
  .بینی شد و قابل طرح دعاوي در مراجع قضایی است پیش

  
  ]5[و  ]3[ آهن  حفاظت از حریم راه-5-4-2

  :از است عبارت شود از حریم انجام می آهن براي محافظت که در راهازجمله اقداماتی
آهن مراقبت کـرده و هرگونـه        دارند از حریم راه     کارکنان نگهداري خط وظیفه     .1

» آهـن  پلـیس راه «این کارکنان، که تحت عنـوان    . تجاوز به آن را گزارش نمایند     
  .کنند، در استخدام نیروي انتظامی هستند انجام وظیفه می

هـاي فلـزي یـا بـا         آهن در منـاطق شـهري بـا شـبکه            محصور کردن حریم راه     .2
بر حفاظت حریم و دادن هویت ملموس بـه           ها عالوه این دیوار . دیوارهاي بتنی 

. کننـد   آن، از تخلیه زباله در حریم و دسترسی عابرین پیاده به آن جلوگیري می             
هاي ناشی از عدم رعایت موارد ایمنـی         هزینه عملیات اجرایی مربوطه از هزینه     

  .آهن کمتر است کافی و خسارات وارده به راه
شـکل  . شود از انواع گوناگون حصارها استفاده می   آهن    براي محصور کردن حریم راه    

جـنس و   . دهـد   آهن نشان مـی     زیر یکی از انواع سبک را براي حصارکشی حریم خطوط راه          
  .]38[بستگی دارد ) چوبی، بتنی یا فلزي(ها  ها به جنس آن مشخصات پایه
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  ]34[) ج(نوع  جزییات حصارکشی از -2-5شکل
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  ]38[ مشخصات حصار تیپ سبک -3-5شکل 
  

 پوشش گیاهی که براي پایدارسازي شـیب و کنتـرل رطوبـت مناسـب         :کنترل علف هرز    .3
هـا    و جلوي دید کافی را در قوس       است   باشد ممکن است مانع زهکشی جانبی شده          می
اثـر    گـردد کـه در  همچنین این عامل شاید باعث کاهش ضریب چسبندگی ریـل     . بگیرد

  .تداخل با سیمهاي برق باعث قطع جریان شود
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  فصل ششم
  

   سيسات خدمات زيربناييأت
  

   کلیات-6-1
هـا بـه حـریم راههـا و      سیـسات زیربنـایی و تجـاوز آن   أکه از مشکل عبور ت  براي آن 

مانهاي مربوطه اختـصاص داده    اي به ساز    آهن کاسته شود در خارج از حریم، فضاي ویژه          راه
سیسات خدمات زیربنایی نظیر خطوط آب، برق، فاضالب،        أدراین راستا، عبور ت   . شده است 

که، بـه     باشد، درصورتی   نفت، گاز، مخابرات و نظایر آن با رعایت کامل مسایل فنی مجاز می            
 بـه  آهن آسیبی وارد نـشود و ایـن عبـور در نـواري اختـصاصی      سیسات راه و راه أجسم و ت  

آهـن عـرض     سوي حریم قانونی راه و راه      صد متري آن       متر از ابتداي محدوده یک     30عرض
سیسات زیربنایی و بـراي ایجـاد تاسیـسات         أنوار مذکور، درصورت نیاز، با رعایت حقوق ت       

در مـورد راههـاي عبـوري از منـاطق تحـت      . باشـد  وابسته نظیر پارکینگ قابل افـزایش مـی       
  .یط زیست اخذ موافقت این سازمان نیز الزامی خواهد بودمدیریت سازمان حفاظت مح
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  سیسات زیربنایی از داخل حریمأ روند صدور مجوز براي عبور ت-6-2

 حریم جلوگیري   سیسات جدید از داخل   أکلی، درصورت امکان باید از عبور ت      طور  به
قابـل  درمـوارد غیر  . سیسات موجود هم به نـوار اختـصاصی منتقـل شـوند           أعمل آیند و ت     ه  ب

اجتناب، دستگاه مربوطه باید درخواست صدور مجوز بدهد و براي دریافت مجوز عبـور از               
هاي الزم را به تعداد مورد نیاز ارایه            هاي ذیربط موظفند مدارك و نقشه       داخل حریم، دستگاه  

وزارت راه و ترابري و ادارات کل راه و ترابري حداکثر در مـدت یـک مـاه درمـورد                    . ددهن
قبل از صدور مجوز، باید در مورد تعهدات کافی         . نمایند   وصولی اعالم نظر می    درخواستهاي

 قانون ایمنـی راههـا و     7 ذیل ماده    3ها و خسارات مربوط به تبصره         از جمله پرداخت هزینه   
  .الزم بعمل آیدآهن هماهنگیهاي  راه

نیـه  هاي نفت با پرداخت خـسارات احتمـالی وارده بـه راه و اب               در گذشته، عبور لوله   
هاي نفـت را از        یا خاکریز لوله    همچنین، در ترانشه  . توسط شرکت ملی نفت آزاد بوده است      

بـراي عبـور    . انـد   داده  خارج از شانه یا از روي پل احداث شده بر روي رودخانه عبـور مـی               
 متـر باشـد،     200هاي آن از یکدیگر حداقل        خطوط توزیع و انتقال فشارقوي، که فاصله پایه       

 متـر،   5/6ستانی و درمورد خطوط فشار متوسط با حـداقل ارتفـاع آزاد سـیم               در مناطق کوه  
همچنین، طبـق قـانون اصـالح قـانون ایمنـی راههـا و              . استفاده از فضاي حریم مجاز است     

سیسات زیربنایی به   أهاي اجرایی مربوطه در مواردي که اجراي عملیات ت          نامه  آهن و آیین      راه
هاي   هاي مربوطه هماهنگی     کشور انجام پذیرد دستگاه     آهن ناچار در داخل حریم راهها و راه      

. الزم را انجام خواهند داد و درصورت بروز خسارت مکلف به رفع خسارت خواهنـد بـود                
سیـسات زیربنـایی موجـود      أاي بـه ت     سازي صـدمه    که حین عملیات راه     همچنین، درصورتی   

ختیار اداره راه قرار نداده باشد،      هاي عبور مربوطه را در ا       برسد و سازمان ذیربط از قبل نقشه      
هـاي مـورد نظـر       کـه، نقـشه     درصورتی. هزینه خسارات وارده برعهده سازمان مربوطه است      

سیـسات  أمفقود شده باشند دستگاه ذیربط مکلف به حفاري و شناسـایی مـسیرهاي عبـور ت               
ه از در مورد فیبر نوري ابتدا شرکت مخابرات نقـشه مـسیر فیبـر نـوري کـ         .باشد  مربوطه می 
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کند در اختیار وزارت راه و ترابري قرار داده که مسیر مورد نظـر توسـط       حاشیه راه عبور می   
در نقاطی که امکـان عبـور فیبـر نـوري در خـارج از               . گیرد  کارشناسان مورد بازدید قرار می    

گیرد و در نقاطی که، به دلیل         حریم، ممکن باشد اقدام الزم با تنظیم صورتجلسه صورت می         
انع طبیعی و مستحدثات، امکان اجراي پـروژه در خـارج از حـریم ممکـن نباشـد                وجود مو 

الیه ممکن، با تنظیم کروکی مـشخص شـده و صورتجلـسه      نحوه استفاده از حریم، در منتهی     
در صـورت   . گـردد     مربوطه جهت بررسی و صدور مجوز به وزارت راه و ترابري ارسال می            

 فیبر نوري، پس از مشخص شدن محلهاي مـورد   نیاز به عبور عرضی با حداقل تعداد ممکن       
االمکان با استفاده از آبروهاي موجـود و        وسیله ادارات کل راه و ترابري، این کار حتی          نظر به 

در برخی موارد فیبر نوري از جنب پلهـا   . گیرد  صورت می ) زنی  نقب(یا به روش پرس افقی      
هاي نفت از جوار ابنیـه    نظیر عبور لوله   گونه موارد و موارد مشابه        در این . شود  عبور داده می  

  .ها و خسارات مربوطه پرداخت شود و عبور کابل از داخل تونل باید هزینه
یـه  در هر صورت، حداقل فاصله طولی احداث دیوار و ساختمان و تاسیـسات از ابن               

ا  ت 100در امتداد مسیر،    ... ، غیرهمسطح، پارکینگ و     آهن و تقاطعهاي همسطح     فنی راه یا راه   
سیسات زیربنـایی در ایـن فاصـله بـا اخـذ مجـوز از وزارت راه  و               أ متر بوده و عبور ت     250

  .ترابري بالمانع است
  

   موارد خاص -6-3
   کمبود فضاي الزم براي نوار اختصاصی-6-3-1

در محلهایی که مسیر از کنار موانع طبیعی نظیر کـوه یـا رودخانـه گـذر کـرده یـا از            
کند و در ضمن فاصله مسیر تا کنار مانع اندك اسـت مـوارد                میمناطق پرتراکم شهري عبور     

  : شود زیر مشاهده می
ـ هماهنگیهاي الزم براي جابجا کردن تاسیسات زیربنایی موجود از داخل حـریم،              

  .اندازد زمان اتمام پروژه را به تاخیر می
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جـایی    ـ در بعـضی مواقـع، بودجـه و اعتبـارات سـازمانهاي مربوطـه بـراي جابـه                  
  . سات زیربنایی ناکافی استسیأت

عنـوان نمونـه، اگـر        سیسات زیربنایی وجود نـدارد بـه      أجایی ت   ـ گاهی، امکان جابه   
جایی   شبکه گاز منطقه وسیعی از کشور یا شبکه آبرسانی یک ناحیه به دلیل جابه             

  .شبکه قطع شود
سیسات زیربنـایی را در طـول   أشود ت براي حل این مشکالت دراین موارد توصیه می      

 بـر    این کار عالوه  . صورت زیرزمینی و از زیر مسیر عبور دهند         سیر با کسب مجوز الزم، به     م
درمـورد  . شـود   زیـست مـی   باال بردن ضریب ایمنی باعث زیبایی منظر و حفاظت از محـیط     

سـازمانهاي  هـاي مربوطـه برعهـده         کنند هزینـه    دیداً مجوز عبور دریافت می    سیساتی که ج  أت
  .ذیربط خواهد بود

  
   نحوه هماهنگی بین سازمانها و ادارات ذیربط-6-3-2

سیسات خـدماتی زیربنـایی، مـستلزم مـشارکت      أدرنظر گرفتن نوار با کاربري عبور ت      
  .سازمانهاي ذیربط خدمات است که این امر در اجرا با مشکالتی مواجه شده است

بـا  شود جهت هماهنگی بیشتر، یک کمیته دایمی در وزارت راه و ترابري               توصیه می 
اي کلی بـراي      شرکت کلیه سازمانهاي ارایه کننده خدمات زیربنایی تشکیل شود که توافقنامه          

چنانچـه تملـک نـوار    . ]18[ کلیه موارد مربوطه تهیه کـرده و بـر اجـراي آن نظـارت نمایـد              
در اختیار وزارت راه و ترابري قـرار داشـته باشـد، موضـوع براسـاس تقاضـاي                  اختصاصی  

شده و نحوه استفاده از آن نوار اختصاصی بوسیله سازمان متقاضـی              مطرح  موجود در کمیته  
سیـسات زیرزمینـی    أ خطـوط ت     نقشه بایددر مورد راههاي در دست طراحی،       . شود    تعیین می 

، سـازمان   درصورت موجود نبـودن نقـشه مـذکور       . قرار گیرد واقع در مسیر در اختیار کمیته       
وط تاسیـساتی را از طریـق حفـاري    ذیربط موظف خواهد بود بـه هزینـه خـود مـسیر خطـ           

صورت و با وارد آمدن خسارت به خطوط تاسیساتی در عملیات             در غیراین . شناسایی نماید 
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بـه هـر   . یی خواهـد بـود  سازي و نگهداري راه، جبران آن برعهده سازمان خدمات زیربنا           راه

 وزارت راه با این وجـود، . باشد سیسات برعهده سازمان خدماتی می   أجایی ت   حال هزینه جابه  
الحساب  صورت علی   جایی را به    هاي جابه   تواند براي تسریع در کار پروژه، هزینه        وترابري می 

طـه  سیـسات از سـازمان مربو  أمتقبل شود و بعـداً در مقابـل پرداخـت خـسارت وارده بـه ت              
هـاي    عالوه بر این حل کلیـه مـسایل مربـوط بـه تـداخل حریمهـاي شـبکه                 . دریافت نماید 

ه اسـتفاده مـشترك از نـوار اختـصاصی برعهـده کمیتـه مـذکور بـوده و در                    زیربنایی و نحو  
شود براي جلـوگیري      جا  توصیه می     ایندر  . چارچوب توافقنامه کلی صورت خواهد گرفت     

ی زیرزمینـی، در اثـر احـداث راههـاي جدیـد و         سیساتأاز وارد آوردن خسارت به خطوط ت      
  .راي تاسیسات زیربنایی ایجاد شودتسهیل کار کمیته، یک سامانه اطالعاتی جامع ملی ب

  
  ]39[آهن  سیسات زیربنایی از حریم راهها و راهأ نحوه عبور ت-6-3-3

  یابی مکان) الف
رو داشته باشـند و       سیساتی باید بیشترین فاصله ممکن را از لبه سواره        أخطوط ت   .1

اشـته  جـایی ند   الیه حریم عبور کنند تا در آینده نیاز به جابـه            بهتر است از منتهی   
هـا بـراي تعمیـر و         باشد تا در آینده، بهسازي احتمـالی راه و دسترسـی بـه آن             

  .پذیر باشد نگهداري امکان
  . یکنواخت باشد تا فضاي کمتري اشغال شود مسیر خطوط زیربنایی باید  .2
  . تحت زاویه قایمه باشدالمقدور باید ور از عرض راه حتی عب  .3
   .د مگر، در موارد حاد از زیر، خطوط عبوري، عبور نکنن  .4
این امـر   .  تا جاي ممکن از چسبیدن خطوط زیربنایی به ابنیه فنی اجتناب شود             .5

خصوص در مورد خطوط بـرق، نفـت و گـاز از اهمیـت زیـادي برخـوردار           به
  .است

 مسیر باید طوري انتخاب شود که خارج از ناحیه بازگشت مجدد براي وسایل               .6
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اشته باشد تا رانندگان، قبل از رسیدن به محـدوده          نقلیه خروجی از جاده قرار د     
  .تاسیسات توقف کرده یا به جاده بازگردند

سیسات از میانه باید عرض آن حداقل دو برابر فاصله بازگـشت   أبراي استفاده ت    .7
 براي سرعت مجاز در محل بوده، بـه اضـافه عـرض کـاري الزم بـراي                  1مجدد
  .سیسات را داشته باشدأت

  
  طراحی ) ب

سیساتی برعهده سـازمانهاي خـدماتی مربوطـه و مطـابق بـا             أ طراحی خطوط ت    .1
  .شود دستورالعملهاي فنی مربوطه انجام می

از مصالح بادوام استفاده شود که نیاز کمتـري بـه تعمیـر و    ر هر صورت باید    د  .2
  .همچنین توسعه آتی هم باید درنظر گرفته شود. نگهداري دارند

 که به ابنیه چسبیده هستند باید تالش شود تـا حـداقل             سیساتیأ براي خطوط ت    .3
  .خطر و ایجاد تداخل با ترافیک عبوري در توسعه آتی ایجاد شود

  
  کنترل ترافیک ) ج

سـاخت و نگهـداري بعـدي بـا سـازمان           مسؤولیت کنترل ترافیک عبوري در طـول        
  .خدمات زیربنایی مربوطه است

  
  کاري روسازي کنده) د

ایجاد هر گونه بریدگی در روسازي راه پرهیز شود مگر در موارد            طور کلی باید از       به
  : الزم و با رعایت شرایط زیر

                                                      
  .رو بازگردند م به سواره سالوبارهدرو قادرند  شود که وسایل نقلیه خارج شده از سواره  میفتهگبه مسافتی . 1
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  .کاري در روسازي آزادراهها ممنوع است  کنده  .1
  .برش طولی در راههاي اصلی فقط در شرایط حاد مجاز است   .2
ه  وسیله نقلی  2000 برش روسازي در راههاي فرعی با حداکثر میانگین ترافیک            .3

 اینچ و با کسب مجـوز الزم مجـاز          2تر از     هاي به قطر بزرگ     در روز، براي لوله   
  .باشد می

 وسـیله  2000 برش روسازي در راههاي فرعی بـا میـانگین ترافیـک بیـشتر از            .4
  .نقلیه در روز فقط تحت شرایط معین مجاز است

  
  نصب و نگهداري )  ه

کند، مستلزم یک توافـق       ا اشغال می  سیسات زیر بنایی، که حریم راه ر      أعبور هر نوع ت   
اگـر  . شـود   کتبی است که پس از تصویب، به وسیله مدیر حریم به طرفین ذیربط اعالم مـی               

رافی باشد کلیه مخـارج مربوطـه بـا         براي عبور ترافیک در حین نصب، نیاز به ایجاد راه انح          
فقط با نصب تابلو مجاز     پارك خودروها در محدوده کارگاه      . سازمان خدمات زیربنایی است   

باشد مگر در موارد حـاد و بـا اخـذ             رو مجاز نمی    است و همچنین انباشت مصالح در سواره      
  .شوند تا حد رضایت مدیر حریم بازسازي بایدکلیه سطوح دستخورده نیز . مجوز

  
  راهها  آزاد) و
سـت کـه     عبور خطوط تاسیسات زیربنایی در امتداد طول آزادراه فقط هنگـامی مجـاز ا               .1

در هـر صـورت، هرگونـه    . خارج از حدود کنترل دسترسی و در امتداد راه جانبی باشـد       
  .سرویس دهی به آن خطوط ازطریق آزادراه ممنوع است

  : کنند راه را قطع می  در مورد خطوطی که آزاد  .2
ت کنند، باید خطـوط ساسـ   راه را قطع می هایی که آزاد ها یا خیابان در امتداد طول جاده  ) الف

طور کلـی بایـد خطـوط       به .ها سرویس دهی شوند     ها یا رمپ    رو  بدون دسترسی از سواره   
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کنند، از محدوده تقاطع راه و        صورت عرضی قطع می     سیسات زیربنایی که آزادراه را به     أت
هـا خـارج از    که صرفه جویی یا مزایاي خاصی در اثر عبـور آن      آنعبور کند مگر    راه    آزاد

  .ایدمحدوده تقاطع، بوجود بی
ها باید    کنند پایه   راه را قطع می     سیساتی که خارج از حریم تقاطع، آزاد      أدر مورد خطوط ت   ) ب

راه و  رو و ترجیحاً خارج از حدود کنترل دسترسـی آزاد         هاي شیروانی سواره    خارج از لبه  
 26اگر عرض میانه کمتـر یـا مـساوي          . کالً خارج از منطقه بازگشت مجدد نصب شوند       

اگـر حـدود حـریم و حـدود کنتـرل           . جا مستقر کـرد     ها را در آن     توان پایه   متر باشد نمی  
ها  ها حدفاصل بین آن  دسترسی یکی نباشد مثالً مکانی که راه جانبی وجود دارد باید پایه           

 .سیسات از زیرزمین عبور کنندأصورت، باید ت نصب شوند در غیر این 
  : شرایط زیر مجاز استنصب پایه در محدوده تقاطعات غیرهمسطح تنها تحت  . 3

  .قواره الزم براي خطوط عبوري تامین شده باشد •
  .فاصله جانبی کافی از لبه شانه رمپ خارج از منطقه بازگشت مجدد فراهم شده باشد •
  .مسافت دید اولیه تامین شده باشد •
 .سیسات فراهم شده باشدأدهی ت دسترسی کافی براي سرویس •
   شـش کننـد   راه را قطـع مـی   تی باالسـري کـه آزاد  سیـسا أحداقل ارتفاع مجاز بـراي خطـوط ت    •

  .متر است
  : پذیر است سیسات زیربنایی از طرق زیر امکانأدسترسی براي سرویس دهی خطوط ت .4

  راههاي جانبی  •
  هاي نزدیک  راههاي عمومی یا خیابان •
  معابر موازي یا نزدیک به حدود حریم  •

  

  آهن  هاي راه و راهتقاطع حریم) ز
بنـد   بند، یا بـدون راه  آهن با راه یرهمسطح یا همسطح یا مسیر راه و راه   در تقاطعات غ  

تـداخل  . سیسات خدمات زیربنایی با تقاطع ایـن مـسیرهاي تـداخل دارد           أنوار اختصاصی ت  
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. سیـسات موجـود قابـل حـل خواهـد بـود           أسیسات جدید از زیر ت    أها ازطریق عبور ت     حریم
جـایی   هـاي جابـه    ممکن نباشد کلیـه هزینـه   لحاظ فنی   که این کار به       بدیهی است درصورتی  

آهـن برعهـده سـازمان ذیـربط      زنی و رفع خسارت از حریم راه و راه سیسات موجود نقب أت
  .سیسات جدید خواهد بودأت
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  فصل هفتم
  

  سيسات جانبي خدماتي رفاهيأت
  

   کلیات-7-1
سیساتی است که در طـرفین راههـا و         أامه شامل کلیه ت   ن  سیسات جانبی در این آیین    أت

سیسات مذکور که جهـت     أبخشی از ت  . شوند    در خارج از محدوده قانونی شهرها احداث می       
گـردد بـه نـام     تامین رفاه رانندگان و مسافرین و ارایه خدمات به وسایل نقلیـه احـداث مـی      

  : بارتند ازسیسات عأاهم این ت. شود سیسات خدماتی رفاهی خوانده میأت
، کیوسـک، نمازخانـه، جایگـاه       )رسـتوران (، غذاخوري   )هتل(فروشگاه، استراحتگاه   

، تعمیرگـاه، فروشـگاه     )پارکینـگ (گـاه     ، توقـف  )پمپ بنزین (عرضه مواد سوختی و روغنی      
که حجم ترافیک در راهها همواره درحـال        جایی  از آن . لوازم یدکی وسایل نقلیه و باجه تلفن      

ث تاسیسات فوق به منظور ارایه خدمات به وسایل نقلیه و جلوگیري از             افزایش است، احدا  
لذا، باید احـداث    . استناپذیراتالف وقت مسافرین با رعایت مقررات و اصول فنی اجتناب           

شـود کـه    توصـیه مـی  . سیسات طبق ضوابط معین صورت بگیردأگونه ت برداري از این و بهره 
ر محلهاي مناسب در طول مسیر راهها احـداث         صورت مجتمع و د     سیسات ترجیحاً به  أاین ت 

گردند تا بتوان با اعمال شرایط فنی الزم در ورودي و خروجی مسیر، دسترسی وسایل نقلیه               
  .ها را با ایمنی کامل تامین نمود به آن
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   نحوه صدور مجوز-7-2
  1 تعیین مرجع قانونی-7-2-1

سیـسات پـذیرایی    سیـسات خـدماتی رفـاهی ماننـد رسـتورانها و تا           أمجوز برخـی ت   
اند، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی   راهی، که در مسیرهاي جهانگردي واقع شده      بین

برخی دیگر از تاسیسات خدماتی رفاهی، کـه بـه منظـور ارایـه خـدمات بـه          . شود    صادر می 
گـاه، تعمیرگـاه، فروشـگاه،        شوند مانند توقف    وسایط نقلیه، مسافرین و رانندگان تأسیس می      

، از ...بنزین ، نمازخانـه و  سیسات پذیرایی در مسیرهاي غیرجهانگردي، پمپ   أتگاه و ت  استراح
سیـسات بایـد از     أبدیهی است کلیه ت   . کنند  هاي دولتی ذیربط مجوز دریافت می       سایر دستگاه 

  .نظر رعایت اصول ترافیکی مجوز الزم را از وزارت راه و ترابري اخذ نمایند
هـاي خـدماتی رفـاهی     ی بـراي احـداث مجتمـع   در هر صورت، اعالم موافقت اصول 

هـا از طریـق سـایر     سیـسات خـدماتی رفـاهی کـه مجـوز فعالیـت آن      أازجمله آن دسته از ت   
  .وزارت راه وترابري استگردد جزو وظائف   ها و سازمانهاي ذیربط صادر می وزارتخانه

  : برخی از اهداف صدور مجوز توسط این وزارتخانه از این قرار است
   ایمنی عبور و مرور در راهها و کاهش تصادفات تضمین  .1
  حفاظت از حریم راه و تامین پارکینگ   .2
  مکانیابی درست باتوجه به تغییر احتمالی مسیر   .3
سیسات و رعایت مشخصات    أبه ت ) ورودي و خروجی  (تامین دسترسی مناسب      .4

  .هندسی استاندارد در محل موردنظر
سیـسات جـانبی    أگانه فوق درخصوص ت     وارد شش همچنین، اظهارنظر در ارتباط با م     

... هاي کشاورزي و  غیرخدماتی رفاهی مانند مزارع، کارخانجات صنعتی و تولیدي ـ مجتمع 
  .نیز برعهده وزارت راه و ترابري است

دارد تـا   در هر صورت، وزارت راه و ترابري این حق را براي خود محفـوظ مـی         

                                                      
  )15(ردیف ... فهرست قوانین . 1



  71  آهن راهنماي کاربري اراضی اطراف حریم راهها و راه 
 

بـرداري   ن ایمنی عبور و مـرور، حـق بهـره         درصورت عدم رعایت ضوابط فنی و یا تامی       
  . سیسات را لغو نمایدأت

ـ گونـه     شود براي اطمینان از رعایت ضـوابط، احـداث ایـن            توصیه می  سیـسات  أت
بـرداري و نگهـداري آن بـه     زیرنظر یک شرکت دولتـی تخصـصی انجـام شـده و بهـره         

  .پیمانکار خصوصی واگذار شود
  

  وز روند اجراي کار و شرایط صدور مج-7-2-2
سیـسات خـدماتی رفـاهی در حاشـیه راه هـستند            أ که داوطلب احـداث ت      متقاضیانی

هاي اجرایی مربوطه و موقعیت ملک به سازمان راهداري           موظفند طرح خود را با ارایه نقشه      
هـاي الزم، نظـر خـود را     اي تسلیم نمایند تا این سازمان، پس از بررسی        و حمل و نقل جاده    

ابط و معیارهاي مربوطه اعالم کرده نسبت به صدور مجوز اقدام           در مورد انطباق طرح با ضو     
اي کـه در اداره    پس از بررسیهاي همه جانبه در کمیته     موافقت اصولی با احداث طرح     .نماید

گیري و تصمیمات متخذه با امـضاي مـدیرکل بـه             تصمیمگردد   کل راه و ترابري تشکیل می     
شـرایط قیـد شـده در ایـن دسـتورالعمل و            بـه شـرط آنکـه، کلیـه         . گردد  متقاضی اعالم می  

که با توجه به موقعیـت جغرافیـایی محـل منجملـه              دستورالعملهاي قبلی و نیز سایر مواردي     
کـه توسـط    ) بخـار سـدیم   (هـاي پرنـور       سیـسات بـا نـصب چـراغ       أروشن نمودن جلوي ت   

  . گردد دارا باشد کارشناسان ذیربط اعالم می
را بـر عهـده       تی خاصـی صـدور مجـوز آن       سیسات رفاهی که دستگاه دول    أدر مورد ت  

ها را مسیر     که وزارت ارشاد اسالمی، آن      هایی  سیسات واقع در مسیر   أندارد و یا درخصوص ت    
داند، وزارت راه وترابـري موافقـت       جهانگردي تشخیص نداده و جزو حوزه عمل خود نمی        

اسـت  بـدیهی   . اصولی و ضوابط فنی و برحسب مورد، مجوز الزم را صـادر خواهـد نمـود               
سیسات جانبی غیرخدماتی رفاهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیـز تـابع ضـوابط و                أت

  . از آن تبعیت نماینددمقررات فوق بوده و بای
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  :]5[  عبارتند ازشرایط الزم جهت کسب موافقت وزارت راه و ترابري
  تامین ایمنی عبور و مرور) 1

یک قابل توجهی اسـت، بایـد     سیسات رفاهی و خدماتی حاشیه راهها، که منشا تراف        أت
سیسات مـوردنظر را    أدر نقاطی احداث گردند که ورود و خروج و توقف وسایط نقلیه در ت             

با رعایت اصول و ضوابط ایمنی عبور و مـرور تـامین کـرده و از بـروز اخـالل در جریـان                       
محـل احـداث بایـد باتوجـه بـه شـرایط مـسیر، طـرح هندسـی،                  . ترافیک جلوگیري نماید  

کافی و امکان احداث راههاي ورودي و خروجی در مقـاطع مختلـف             ، تامین دید  توپوگرافی
  .انتخاب شوند

  حفظ و رعایت حریم ) 2
سیسات جانبی از هر نوعی که باشند، باید خـارج از محـدوده حـریم و نیـز نـوار                    أت

سیـسات از کنـار حـریم بـه محوطـه پارکینـگ و       أتفاصله  . سیسات زیربنایی احداث گردد   أت
 تعـریض   سیسات بستگی دارد تا مستحدثات از خسارت ناشـی از         أمورد نیاز در جلوي ت    گاه    توقف

نحوي تامین گردد که از تبدیل حریم به          محوطه پارکینگ مورد نیاز باید به     . راه مصون بمانند  
  .گاه جلوگیري شود و کل عرض حریم نیز عیناً جهت کاربري موردنظر حفظ شود توقف

  )یابی مکان(حل و مسیر آتی راه اطمینان از صحت انتخاب م) 3
سازي و یـا تغییـر مـسیر      هـ وري انتخاب شود که در آینده با ب       سیسات نباید ط  أتمحل  
  .بالاستفاده بماند

  احداث راههاي ارتباطی) 4
سیسات به مسیر اصلی با توجه به طرح هندسی آن حجم ترافیـک             أتراههاي ارتباطی   

  .گردد  میسیسات طراحی محاسبه و احداثأتراه و ترافیک 
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   ]42[سیسات جانبی خدماتی ـ رفاهی براي راهها تأ دستورالعمل احداث -7-3
   کلیات -7-3-1

سیساتی هستند که براي توقف و پارك وسایل نقلیـه و اسـتراحت   أتسیسات جانبی   أت
. شـوند  سرنشینان جهت بازیابی قوا، کـاهش هیجـان انجـام حرکـات ورزشـی احـداث مـی        

  . هاي خارج شهر از اهمیت زیادي برخوردارند   ایمنی در جادهدرنتیجه، براي افزایش
  :توانند به دو صورت احداث شوند این اماکن می

   مجتمع خدماتی رفاهی با رستوران-1
  )با یا بدون دستشویی(گاه تنها با پارکینگ   پمپ بنزین یا فروشگاه و یا توقف-2
  

  سیسات جانبیأت فاصله بین -7-3-2
ت به عواملی همچون حجم ترافیـک، موقعیـت در شـبکه راههـا،              سیساأتفاصله بین   

این فاصله در حالت    . ها بستگی دارد    سیسات و هزینه نگهداري آن    أتها، ابعاد     فاصله از آبادي  
  . کیلومتر است15 تا 12راهها  معمولی براي آزاد

  
   انتخاب محل-7-3-3

 ساختمانی و اقتصادي    براي انتخاب محل، معیارهاي مختلفی از قبیل منظره، ترافیک،        
  : گیرند مورد ارزیابی قرار می

اي جذاب باشد که اشخاص را بـه توقـف    از نظر منظره باید محل مورد نظر به اندازه     
توان از محلهاي نزدیـک بـه دریاچـه یـا سـاحل               ازجمله، می . جا ترغیب کند    و اقامت در آن   

ایـد از انتخـاب محـل در        در هر صـورت، ب    . رودخانه، حاشیه جنگل و پلهاي بزرگ نام برد       
در ایـن مـورد، بـا ایجـاد اخـتالف ارتفـاع بـین        . مناطق مسکونی و صنعتی خودداري شـود   

  .شود سیسات و جاده از تاثیر سر و صداي جاده کاسته میأت
از نظر ترافیکی براي جلوگیري از اخـتالل ترافیـک در محـدوده خطـوط کـاهش و                  
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  .  با مشخصات مسیر هماهنگی داشته باشدافزایش سرعت، باید این محدوده از نظر ایمنی
  : سیسات و تقاطع بعد از آن وجود داشته باشدأتهمچنین، باید فاصله کافی بین 

راهها و سایر راههی دو بانده از پایان خط افزایش سـرعت تـا آغـاز خـط کـاهش                   ـ در آزاد  
  .) متر در موارد استثنایی600حداقل مطلق ( متر 1500سرعت 

بانده با ترافیک مخالف حداقل فاصله بین پایـان خـط خروجـی تـا آغـاز               ـ در راههاي یک     
   . متر400تقاطع 

  

  :حداقل فاصله بین تقاطع و تاسیسات جانبی بعدي
 خطه و سایر راههاي دو بانده، از پایان خط افزایش سرعت تا آغـاز خـط کـاهش           4راههاي    ـ در آزاد  

  . متر1100 حداقل  خطه و بیشتر،6، متر در مورد آزادراههاي 600سرعت 
  ).از پایان تقاطع تا آغاز خط ورودي( متر 800ـ در راههاي یک بانده با ترافیک مخالف حداقل 

  . همچنین نباید در زمین با شیب طولی زیاد تاسیسات جانبی احداث شود
  
  
  

  
  جدول راهنما

  محل وسایل نقلیه
  پارکینگ  حرکت

  ...محل استراحت و 

   محل استراحت-10  کینگ سواري پار-7   خط کاهش سرعت-1
   آرامش-1-10   پارکینگ کامیون-8   خط ورودي-2
   حرکت-2-10   پارکینگ اتوبوس-9   خط عبوري-3
   ساختمان-3-10     خط دسترسی-4
   جدا کننده-11     خط خروجی-5
   جزیره-12     خط افزایش سرعت-6

   معبر، سکو-13    
  ..)فضاي سبز( سایر-14    

  ]42[سیسات جانبی أگذاري سطوح گوناگون در یک ت  نام-1-7شکل                     
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   نحوه احداث خطوط کاهش و افزایش سرعت -7-3-4

در سمت راست خطوط عبـوري احـداث   ) گردش به راست  (خطوط کاهش سرعت    
  .این خطوط تنها به گردش به راست اختصاص دارند. شوند می

  : شوند  احداث میخطوط گردش به راست تحت یکی از شرایط زیر
سرعتی اسـت کـه حتـی در    Vk> Vk (V= 100کیلومتر بر ساعت(که  درصورتی   .1

  ).کند ها از آن خیلی تجاوز نمی بهترین شرایط سرعت سواري
نظر گـرفتن شـیب    بدون در(Iv + LA)که در سرعت هاي پایین فاصله   هنگامی  .2

  . متر شود50طولی حداقل 

تر با  خطه یا بیش4 در راههاي   .3
h

km
70kV ≥.   

 و مسافت تعویض خـط الزم       Lvطول خط کاهش سرعت از مسافت کاهش سرعت         
Lspشود  تشکیل می .  

 نیـز بـه آن   LAاگر احتمال عبور عرضی پیاده یا دوچرخه وجود داشت طول انباشت      
  :آید دست میه  ب1-7 طبق شکل و جدول ابعاد خط کاهش سرعت. دشو اضافه می
  
  
  
  
  

  
  

  ]41[) گردش به راست(یک خط کاهش سرعت   اجزاي-2-7شکل
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  ]41[ طول مسافت کاهش سرعت و مسافت تعویض خط در خطوط گردشی -1-7جدول
 lspطول مسافت تعویض خط  l vمسافت کاهش سرعت 

حجم ترافیک 
  عبوري

حجم ترافیک 
 به چپ از گردش   شیب طولیs%+= 4   شیب طولیs= ±% 0  شیب طولیs = -%4  گردشی

  راههاي دوخطه

گردش به راست 
و چپ از راههاي 

   خطه4

    Vk (km/h)  Vk (km/h)  Vk (km/h)  k (km/h) V Vk (km/h) 

قلیه ن وسیله (
  )در ساعت

نقلیه  وسیله (
 90 80 70 60 10050 90 80 70 60  50  )در ساعت

10
0 

50 60 70 80 90 100 70 ≤  100-70 >  70 ≤  100-
70>  

  40  30  35  30 15 10 5 - - - 25 15 10 5 - - 40 30 20 10 5 -  دلخواه  ≥ 50

  50  30  35  30 30 20 15 10 5 - 40 30 20 15 10 5 65 50 35 20 10 5  دلخواه  < 150-50

40 ≤  5 10 20 35 50 65 5 10 15 20 30 40 - 5 10 15 20 30 30  35  30  50  250-150 
>  40 >  15 25 40 60 80 10510 20 30 40 55 75 10 15 20 30 40 55 35  50  50  75  

20 ≤  5 10 20 35 50 65 5 10 15 20 30 40 - 5 10 15 20 30 30  35  30  50  500-250 
>  20 >  15 25 40 60 80 10510 20 30 40 55 75 10 15 20 30 40 55 35  50  50  75  

  75  50  50  35 55 40 30 20 15 10 75 55 40 30 20 10510 80 60 40 25 15  دلخواه  < 500

  

از این خطوط بهتر    . خطوط افزایش سرعت تنها به گردش از راست اختصاص دارند         
طـول ایـن خطـوط    .  خطه و بیشتر از آن و یا جدا شده استفاده شود       4است تنها در راههاي     

 250حـداقل  سـاعت  کیلومتر بـر  ≤ Vk متر و براي 150حداقل ساعت کیلومتر بر Vk ≥ براي
مختـصات میـانی   . شـود  در نظر گرفته می میلیمتر Lz 60 =ول تعریض عنوان ط به. متر است
  .آید دست میه  ب2-7 از جدول inسازي مسیر  جهت پیاده
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  ]41[ مختصات میانی براي تعریض تدریجی مسیر -2-7جدول 

∆en  en  
zL

nL
a =  ∆en  en 

zL

nL
a =  
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ردش سیسات جانبی در هر دوطرف راههاي یک بانده، با ترافیک دو طرفه، گـ             أدر ت           
که گردش به چپ ضروري       طرفه درصورتی   سیسات جانبی یک  أتبراي  . به چپ ممنوع است   

  .باشد، باید براي خط ورودي یک خط گردش به چپ درنظر گرفته شود
صورت جابجا احداث شده باشد بایـد ابتـدا طرفـی             سیسات جانبی دوطرفه به     أتاگر  

باشـند تـا    قابل هم باید یکـسان      سیسات جانبی م  أت. که در سمت راست قرار دارد دیده شود       
  .وسیله عابرین پیاده ایجاد نشود ها براي عبور عرضی به بجاذ

هاي عمیق و خاکریزهـاي مرتفـع         باید از لحاظ ساختمانی از انتخاب محلها با ترانشه        
سیسات زیربنـایی در  أتازنظر اقتصادي نیز سهولت اتصال به خطوط موجود    . خودداري شود 
  .اولویت قرار دارد

  
   روسازي-7-3-5

ي باید بتواند بقایاي مواد سوختی، روغن و فـشار وارده را، حتـی در شـرایط                روساز
روسـازیها بایـد متنـوع باشـند تـا سـطوح مختلـف از قبیـل                 . گرم آب و هوایی، تحمل کند     

سطوح مجـاور   . روي مشخص باشند و در نتیجه ایمنی افزایش پیدا کند           حرکت، پارك، پیاده  
هـا    ها جدا شـوند و گوشـه        وسیله جدول از آن      به ندارند هستند باید  ه  سطوح حرکتی که روی   

  .گرد و یا کج ساخته شوند
  

  ها گاه  توقف-7-3-6
  :شوند ها انواع زیر را شامل می گاه طور کلی توقف به

   جـا پـارك کـامیون      4 جا پـارك سـواري و        10با  ) کوچک: (  Iنوع   در آزادراهها 
  )براي مسیرهاي کم تردد(     

   جـا پـارك کـامیون      8جـا پـاك سـواري و         20با  ) متوسط: (  IIنوع   
  )حالت معمولی(     

   جـا پـارك کـامیون      12 جا پـارك سـواري و        30با  ) بزرگ: (  IIIنوع   
  )در مسیرهاي پر تردد(               
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  دستـشویی  باشـداحداث   ) بـاال  (Iتواند کمتراز نوع    ها می   تعداد جا پارك  : راههادر بقیه 
  .اردبه شرایط محل بستگی د

ل به عوامل مختلفی ازجمله نوع آرایش سـطوح پـارك، موقعیـت محـل               انتخاب مح 
  .نسبت به جهات اصلی و توپوگرافی بستگی دارد

  
 ]15[براي راهها ) بنزین پمپ (هاي عرضه مواد سوختی   دستورالعمل احداث جایگاه-7-4

  مقدمه) 1
سـازي و   در این دستورالعمل، نکاتی در رابطه با طراحی تسهیالت ترافیکی، ضوابط شهر            •

ها و نیز هماهنگی با جاده از لحاظ ترافیکی ارایـه شـده               برداري از این جایگاه     نحوه بهره 
  .جویی اقتصادي را تامین نماید است به نحوي که اهداف ایمنی، کارآیی و صرفه

سیـسات جـانبی    أ در آزادراهها طبق دسـتورالعمل ت       هاي پمپ بنزین    نحوه احداث جایگاه   •
  .شود عیین میت) 5-7بخش(آزادراهها 

هـاي جدیداالحـداث مـورد بررسـی قـرار       نامه، در وهلـه اول، پمـپ بنـزین        در این آیین   •
که شرایط محلـی اقتـضا کنـد و موجـب             توان درصورتی   از ارقام ارایه شده می    . گیرند  می

لیکن، در هر صورت باید ایمنـی و روانـی          . بدتر شدن شرایط ترافیکی نشود عدول کرد      
  .ودجریان ترافیک تامین ش

  
  ریزي و طراحی برنامه) 2

هـا، شـرایط محلـی، اهـداف          منطقـه تحـت پوشـش، جامعـه مـشتري         : عوامل مـوثر  
، مالحظـات زیـست     )یـا تفـصیلی   (و طـرح هـادي      ) طرح جـامع  (ریزي حمل و نقل       برنامه

  .محیطی، مالحظات شهرسازي و ساختمانی، ایمنی عابرین و روانی جریان وسایل نقلیه
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  یابی مکان) 3

  :بندي نمود توان به صورت زیر طبقه  را می  بنزین هاي پمپ هاي جایگاهعملکرد •
  تدارك وسایل نقلیه در حرکت ازنظر سوخت و روغن   .1
  تامین نیاز ساکنین مناطق مسکونی بزرگ ازجمله مایحتاج شخصی  .2
تامین نیازهاي ویژه مجتمعهاي خدماتی رفاهی، هتلها، محلهاي عرضـه محـصوالت              .3

  ...رك سوارها وکشاورزي، پا
   مــوردنظر  یــابی محــل بنــدي فــوق، وضــعیت بــازار نیــز بــر مکــان عــالوه برطبقــه •

  .گذارد تاثیر می
انتخاب محل باید به نحوي باشد که مزاحمتی بـراي وسـایل نقلیـه عبـوري فـراهم                   •

بنـدي    براسـاس طبقـه   (براي این منظـور و نیـز انجـام وظـایف تعیـین شـده                . نیاورد
هـا یـا در جـوار         طور کلی در داخل آبـادي        جانبی باید به   سیساتأ، ت )عملکردي فوق 

در انتخـاب   . ها و درصورت امکان، در کنار پارکینگهـاي عمـومی احـداث شـوند               آن
سـازي و مالحظـات زیـست         ترافیک و کاربریها، مسایل آن، راه       زمین باید توسعه آتی   

  .محیطی درنظرگرفته شوند
 متـر و    100ی در داخل شهر حداقل      هاي متوال   فاصله بین ورودي و خروجی جایگاه      •

  .شود  متردرنظر گرفته می250تر حداقل  هاي با ترافیک سنگین در خیابان
هاي پمپ بنزین فاصـله کـافی از    با توجه به شرایط دید و مسافت ترمز، باید جایگاه      •

داخـل شـهر حـداقل      : داشته باشـند  ...) حجم ترافیک باال، تقاطعات     (قطعات بحرانی   
  . متر500و خارج شهر حداقل ) هاي پر تردد براي خیابان(ر  مت250 تا 100

 کیلـومتر درنظـر گرفتـه    25فاصله بین جایگاههـا حـدود    ) مسیرآزاد(در خارج شهر     •
 کیلومتر باشد و یا فاصله بـین آبـادي و           25اگر فاصله بین دو آبادي بیش از        . شود  می

سایل نقلیه با مشکل     کیلومتر باشد شاید تامین سوخت و      25بنزین بعدي بیش از       پمپ
هایی کـه کمـی بـا محـور راه فاصـله              در این مالحظات باید پمپ بنزین     . مواجه شود 
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  . که به خوبی قابل تشخیص باشند دارند، نیز در نظر گرفته شوند مشروط به این
  .ها از حداقل تعداد الزم بیشتر باشد در هر صورت نباید تعداد جایگاه  •
 وسیله نقلیه باشد باید در دو طـرف         3000زانه بیشتر از    که میانگین ترافیک رو     درصورتی •

گـاه داشـته      که جداکننده و یا میان      خصوص درصورتی   به(جاده پمپ بنزین احداث شود      
  .)باشیم

هاي دو طرفه باید نسبت به هم طوري انتخـاب شـود کـه در جهـت                   فاصله پمپ بنزین   •
اند برابـر بـا مـسافت       تو  این فاصله می  . حرکت، ورودي اول در سمت راست ظاهر شود       

  .دید انتخاب گردد
بنـدي عملکـردي جایگـاه بلکـه بـه       مساحت زمین الزم نه تنها به حجم عملیات و طبقه        •

سایر تاسیسات مربوطه   . موقعیت محلی و میزان ارتباط با محیط جایگاه هم بستگی دارد          
  .ها نیز داراي اهمیت هستند مثل فضاي تجاري و تعمیرگاه

بـا احتـساب تاسیـسات      ( مترمربع است    800اي تسهیالت ترافیکی،    حداقل زمین الزم بر    •
  .) مترمربع2000هاي بزرگ   متر مربع و در مورد جایگاه1000 یاد شدهاضافی 

 
  طرح ترافیکی ) 4
شـرایط  . طرح ترافیکی باید ایمنی و روانی جریان ترافیک در راه اصلی را تـضمین کنـد                •

لـذا بایـد درمـورد موقعیـت        .  و شفاف باشـد    کننده در همه جا یکسان      باید براي استفاده  
. ها شرایط خاصی رعایت شـود       ها و محوطه    ها، و جایگاه ساختمان     ها و خروجی    ورودي

  .همچنین مشخصات راه اصلی باید درنظر گرفته شود
هـا    در تقاطعات و سـه راهـه      . ها باید به صورت یک بر احداث شوند         طور کلی جایگاه    به •

صورت دو نـبش      به) تر    در طرف راست خیابان شلوغ    (شرایطی  توانند تحت     ها می   جایگاه
  .نیز احداث شوند

وسـایل  . کلیه عملیات سوختگیري و سایر خدمات باید در محوطه جایگـاه انجـام شـود               •
  .پارك شده کنار خیابان یا داخل جایگاه نباید به قواره یکدیگر تجاوز کنند
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اند، لـیکن     طرح ترافیکی ارایه شده   هاي حداقل استاندارد      در شکلهاي صفحات بعد نمونه     •

هایی که پمپها روي آن نصب شده انـد بـه شـرایط محـل                 ها و جزیره    موقعیت ساختمان 
  .بستگی دارند و قابل تیپ شدن نیستند

اي باشد که وسایل نقلیه نتوانند از داخـل خیابـان             فاصله پمپها از لبه خیابان باید به اندازه        •
  .نتوانند آتش سوزي ایجاد کنندبنزین بزنند و عابرین پیاده هم 

حداقل فاصله پمپها از نقطه برخورد خط لبه خیابان و محور خط ورودي بـراي پمپهـاي              •
جاي کـافی بـراي صـف وسـایل     .  متر است25هاي گازوییل   متر و براي پمپ 10بنزین  

  .نقلیه باید تامین شود
 متـر و بـراي    1,20انـد حـداقل       عرض سکو براي پمپهایی که از یک طرف قابل اسـتفاده           •

و حـداقل فاصـله   )  متـر 1در مـوارد اسـتثنایی تـا        ( متـر    30/1پمپهاي دوطرفـه حـداقل      
  .باشد  متر می75/0ها  ساختمان جایگاه از نوار پمپ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   هاي کامیونیل براي لزوم، پمپ گازویدرصورت ( بنزین  پمپ نمونه جایگاه مخصوص-3-7شکل
  ]15[ داخل شهربراي ) تن 5/3حداقل
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  برايیل پمپ گازویو درصورت لزوم(بنزین   پمپهاي مورب ویژه جایگاه با پمپ -4-7شکل

  ]15[، در داخل شهر براي ترافیک یک طرفه )تن 5/3  حداقلهاي کامیون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
تر یا   سنگینهاي کامیونبراي پمپ گازوییل درصورت لزوم  (بنزین  پمپ  جایگاه ویژه-5-7شکل

  روگذر عابر پیاده، داخل شهر با)  تن5/3ساوي م

در این محل باید 
تعداد کافی بهجاپارك

 .درنظر گرفته شود
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  ، داخل شهر بنزین پمپ جایگاه دو نبش براي -6-7شکل
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) بیرون شهر( ورودي و خروجی جایگاه در مسیر آزاد -7-7شکل

  
  
  
  
  
  

   تغییر سرعتبا یا بدون خطآزاد  دوطرفه در مسیر یجایگاهسیسات أت -8-7شکل

 بدون خط کاهش و افزایش سرعت

 با خط کاهش و افزایش سرعت

  
 سرعت  خط کاهش لزومصورت در 

       
  سرعتیشلزوم خط افزاصورت         در

 صورت لزوم خط کاهش سرعت  در صورت لزوم خط افزایش سرعت        در
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 5/3هاي دیزل     اند فقط کامیون    بنزین طراحی شده    عنوان جایگاه پمپ    هایی که به    هاز جایگا  •

  .توانند استفاده کنند تن وزن ناخالص می
  .نامه طرح هندسی راهها تامین شود فضاي دید کافی باید مطابق با آیین •
 متـر   26هـا     هـا و کـامیون       متر و بـراي اتوبـوس      50/12ها    قطر دایره گردش براي سواري     •

  .شود ر گرفته میدرنظ
  . متر است20/4 ≤ارتفاع مفید جایگاه مسقف  •
  .نور متساطع از روشنایی جایگاه نباید مزاحم وسایل در حال تردد در جاده باشد •
در مـرز مـا بـین    . جنس رویه راه ورودي و خروجی باید با سایر سطوح متفـاوت باشـد           •

  . متر تعبیه شود7/0خیابان و جایگاه، باید جدولی به ارتفاع 
 درجه نسبت   45 درجه و    30هاي برون شهري به ترتیب با زاویه میل           ورودي و خروجی جایگاه    •

  . متر درنظر گرفته شود6به محور راه اصلی و به عرض 
 30هـاي بـرون شـهري         هاي داخلی راههاي ورودي و خروجی جایگاه        حداقل فاصله لبه   •

  .متر است
 رو داشته باشیم، زاویه میـل ورودي   که پیاده   هاي درون شهري، درصورتی     درمورد جایگاه  •

هـاي داخلـی     درجه کمتر باشد، و بایـد حـداقل فاصـله بـین لبـه     45و خروجی نباید از   
 متـر   16ها در عمق چیـده شـوند تـا            اگر پمپ ( متر باشد    20راههاي ورودي وخروجی    

  .بودخواهد متر30که، پمپ گازوییل داشته باشیم این مقدار درصورتی). کاهش استقابل
هاي خیلـی باریـک، ورودي و خروجـی در غالـب یـک گـذرگاه ادغـام                درمورد جایگاه  •

اي که از     نقطه(هاي دونبشی، فاصله ورودي یا خروجی جایگاه          درمورد جایگاه . شوند  می
در خیابان فرعی   ) نقطه برخورد خط و مرزي دو خیابان      (از تقاطع   ) کند  رو عبور می    پیاده

  . متر است25حداقل  متر و در خیابان اصلی 15حداقل 
 متـر بـراي دوطـرف       6 خاطر رعایت عـابرین حـداقل         عرض ورودي و خروجی باید به      •

گیرنـد   براي جایگاههایی که مورد استفاده اتوبوس و کامیون قرار مـی      . درنظر گرفته شود  
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+ تعداد عابر زیـاد  ( متر است 8حداکثر عرض ممکن .  متر مجاز نیست   5عرض کمتر از    
  .)اتوبوس+ کامیون 

ها نـسبت بـه       هاي واقع در مناطق مسکونی باید از طریق آرایش مناسب ساختمان            جایگاه •
از انتـشار  ) مـثالً صـوتی  (و همچنین دیوارهـاي محـافظ   ) باغچه(کاري  یکدیگر، درخت 

  . ها جلوگیري کنند آالینده
هاي مجاور مشرف هستند از کاربرد دیوارهاي عایق قابـل رویـت اجتنـاب                اگر ساختمان  •

  .شود
هاي   نگام تخصیص مناطق مسکونی در طرح جامع بهتر است رابطه بین تعداد جا پارك             ه •

  .و جایگاه درنظر گرفته شود) گاراژ شخصی(الزم در منطقه 
 .کاري شود کاري و باغچه جز سطح زیربنا، درخت بهتر است زمین جایگاه، به •

  
  ]16[سیسات جانبی براي آزادراهها أ دستورالعمل احداث ت-7-5

هـاي انجـام شـده و درحـال انجـام و       گـذاري  ن بخش با توجه به حجم سرمایه در ای 
هاي احـداث     نامه  مشارکت بخش غیردولتی در توسعه آزادراههاي کشور، ضوابط اصلی آیین         

تاسیسات جانبی در آزادراههاي آلمان، که از نقطه نظر جامعیت و مطابقت با شرایط کـشور                
  :شود ارایه می، مناسب تشخیص داده شد

  اسـتفاده (مین لوازم وسایل نقلیه و سرنشینان است        أتسیسات جانبی آزادراهها،    أت وظیفه    .1
  ).کنندگان از راه

   مفاهیم  .2
  : سیسات جانبی در این دستورالعمل عبارتند ازأت

جایگاه عرضه مواد سوختی یا اصـطالحاً پمـپ بنـزن، رسـتوران، مجتمـع خـدماتی                 
هاي حمل و نقلـی،       همچنین دفاتر گردشگري، بنگاه   رفاهی، کیوسک با سرویس بهداشتی و       

   ....تاسیسات بارگیري و تخلیه 
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اسـتراحتگاه  (تواند هتـل   هاي اصلی و جانبی است و می       هر رستوران شامل ساختمان   
یک مجتمع خدماتی رفاهی نیز داراي پمـپ بنـزین و رسـتوران             . هم داشته باشد  ) بین راهی 

سیسات جانبی از تسهیالت    أتهر یک از    .  نیز داشته باشد   متلند رستوران   تواند مان   بوده و می  
  .شود ترافیکی و محوطه تشکیل می

سیسات جانبی را به آزادراه متصل نبوده و یا قـسمتهاي  أتتسهیالت ترافیکی معابري هستند که      
  .پارکینگ، جزیی از تسهیالت ترافیکی است. کنند مختلف داخلی آن را به یکدیگر وصل می

طه، فضاي بازي است که بـراي اسـتراحت راننـده و سرنـشین و نیـز                 منظور از محو  
  .توقف وسیله نقلیه در نظر گرفته شده است

) 2رجوع شـود بـه بنـد        (شوند    سیسات جانبی ارایه می   أبر خدمات اصلی که در ت        عالوه  .3
دستـشویی، تلفـن،   : توانند ارایه شـوند عبارتنـد از   سایر خدماتی که در این تاسیسات می      

   .رسانی، کمکهاي اولیه، پارکینگپیام 
گـردد و بـراي    فاصله بین تاسیسات جانبی براساس تقاضا و توجیه اقتصادي تعیـین مـی              .4

  :شوند این منظور مقادیر زیر درنظر گرفته می
   کیلومتر یک مجتمع خدماتی رفاهی 60 تا 50هر  •
  )  کیلومتر30 تا 25یعنی هر (بین دو مجتمع خدماتی رفاهی یک جایگاه پمپ بنزین  •
   کیلومتر یک کیوسک با دستشویی 15 تا 12بین دو جایگاه پمپ بنزین یعنی هر  •

  یابی  مکان  .5
آمـده اسـت و پـس از ارزیـابی جـامع از نظـر               ) 4( فواصلی کـه در بنـد       در محدوده 

سیـسات جـانبی   أتو اقتصادي، محل بهینه براي احداث ) منظر(ساختمانی، ترافیکی، محیطی   
  .شود انتخاب می

کـه    درصورتی. شود   در هر دو طرف آزادراه احداث می       پمپ بنزین و رستوران معموالً     •
این امکان وجود نداشته باشد باید دسترسی مناسب بـراي طـرف مقابـل فـراهم شـود                  

  .)زیرگذر و روگذر عابر و وسایل نقلیه(
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المقـدور، نبایـد      سیسات جانبی تابع پالن و پروفیل مسیر است و حتـی          أتمحل احداث    •

زیرا، حجـم عملیـات     . ، ترانشه و خاکریز انتخاب شود     )تپه ماهور (عارضه    ر منطقه ذو  د
مگر آنکه به تعدیل حجم عملیات در طول مـسیر          (کند    خاکی در محل افزایش پیدا می     

بـراي  . دلیل کاهش ایمنی مناسب نیـستند  هاي تند به محلهاي واقع در شیب   ) کمک کند 
گرد    در کناره راست آزادراه و در قوس چپ        محلهاي واقع در قوس باید محل احداث،      

، ورود و   تدر ایـن صـور    .  قـرار بگیـرد     خوبی در میدان دید راننـده       انتخاب شود تا به   
  .تر خواهد بود تر و ایمن یسات راحتسأتخروج به و از 

 متـر طـول   100 تا 80بین : ابعاد الزم با درنظر گرفتن خطوط کاهش و افزایش سرعت         •
   متر عرض80 تا 60و 

که محل احداث در نزدیکی تقاطع قرار داشته باشـد، بایـد طـول گـسترش                  در صورتی  •
ـ هـا   کافی براي تداخل حرکات در نظر گرفته شود و دید کافی نـسبت بـه تـابلو          مین أت

  .) متر2000سیسات جانبی حداقل أتفاصله بین تقاطع و (شود 
ر محلی متصل شـوند تـا   ها و مجتمعها، باید عالوه بر آزادراه، به شبکه معاب  پمپ بنزین  •

  امکان تحویل کاال و رفت و آمد کارکنان و عـابرین و دوچرخـه سـوارها بـدون نیـاز                    
  .به استفاده از آزادراه وجود داشته باشد

محوطـه توقـف بایـد    . محیط اطراف محل انتخابی باید از نظر دیـداري جـذاب باشـد             •
  . داشته باشدطوري انتخاب شود که کمترین سروصدا را داشته و منظره مناسب

اتصال کـم هزینـه   : سیسات جانبی باید اصول اقتصادي رعایت شود   أتدر طراحی و ساخت      •
صـورت،   در غیـراین ). بـرق و آب و فاضـالب     (سیـسات زیربنـایی محلـی       أتهاي    به شبکه 
بـراي تـصفیه خانـه فاضـالب بایـد یـک            : سیسات مستقل ضروري خواهد بـود     أاحداث ت 

  . موجود باشدزهکش مناسب در فاصله قابل دسترس
سیسات مستقل و یا اتصال به شبکه محلی بایـد      أتگیري درمورد احداث      براي تصمیم 

آوري شده و بـا یکـدیگر    هاي اتصال، احداث و نگهداري جمع     اطالعات الزم درمورد هزینه   
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  سیــسات نبایــد از آبــادي فاصــله زیــادي داشــته باشــد تــا اتــصال أتمحــل . مقایــسه شــوند
  .ون به صرفه باشدهاي محلی مقر به شبکه

  قادیر پیشنهادي م .6
. هاي خدماتی رفاهی پیشنهاد شده اسـت         مقادیر مبناي طرح براي مجتمع     1در جدول 

  :این مقادیر براساس فرضیات زیر استوار است
  

   ADT = 10000 و 20000 و 25000   خطه 4آزادراه   
   ADT = 35000   خطه 6آزادراه   

  میون کا% 23  ري سوا% 77: توزیع ترافیک
  

  ]16[هاي خدماتی رفاهی   مقادیر مبناي طراحی براي مجتمع-3-7جدول
  ADTبینی شده  حجم ترافیک پیش

  35000  25000  20000  15000  10000  )وسیله نقلیه در روز(

 II I II I II I II I II و I  *موقعیت مکانی تاسیسات
                    ها براي تعداد جا پارك

  100  80  80  60  60  50  50  40  40  سلف سرویس  سواري
  130  100  100  80  70  60  60  50  40 رستوران  
  160  120  120  90  90  70  70  60  50 رستوران و سلف سرویس  
  40  28  32  24  28  20  24  16  16  سلف سرویس  کامیون

  28  28  24  24  20  20  16  16  16 رستوران  
  20  20  20  20  16  16  16  16  16 رستوران و سلف سرویس  

  170  140  125  110  95  80  80  70  50  ي داخل رستورانها تعداد صندلی
  12  8  8  6  6  4  4  4  4   هاي بنزین تعداد پمپ

  3  3  3  2  2  2  2  2  2   گازوییل
 *Iمثال در حومه شهرها(که درصد ترافیک محلی زیاد باشد   درصورتی( ،IIکه درصد   درصورتی

  .ترافیک عبوري زیاد باشد

  دو طرف روزانه ترافیکمیانگین حجم
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میانگین تعداد سواریهاي روزانه    % 7 سواري براي) نیمروز(حجم ترافیک ساعت اوج     
  . شود هاي روزانه فرض می میانگین تعداد کامیون% 5/5و براي کامیون 

هاي الزم این درصد در نسبت حجم ترافیک سـاعت اوج    براي تعیین تعداد جا پارك    
سیسات أتشود تا درصد وسایلی بدست که که آزادراه را ترك کرده و به                ضرب می  ADTبه  
  .هاي الزم قرار گیرد شوند که مالك تعداد جا پارك  میوارد

  
  ]16[ها نا درصد استفاده وسایل نقلیه مختلف از انواع رستور-4-7جدول

  نوع رستوران
  سیساتأ  موقعیت ت

  
 سرویس سلف  رستوران سرویس رستوران و سلف 

 %15 %15  %15  سواري
I  15 %15 %10  کامیون% 

 %20 %20 %20  سواري
II 25 %15  %10  میونکا% 

  
% 90و بـراي کـامیون در     % 80دست آمده از جدول باال براي سـواري در        ه  حاال رقم ب  

  . آید دسته کنند ب اي که پارك می شود تا تعداد وسایل نقلیه ضرب می
  :شود ها به شرح جدول زیر فرض می میانگین زمان توقف وسایل نقلیه در جا پارك

  
  ]16[) دقیقه(ها  وسایل نقلیه در جا پارك میانگین زمان توقف-5-7جدول

  سرویس سلف رستوران  سرویس رستوران و سلف  

 30 40 50 سواري

 35 35 35 کامیون
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هـا از   براي تعیین تعداد صندلیهاي رستوران ابتدا درصـد وسـایلی کـه سرنـشینان آن             
  :آید دست میه کنند به شرح زیر ب رستوران استفاده می

  
  ]16[ها  ستفاده سرنشینان وسایل نقلیه مختلف از انواع رستوران درصد ا-6-7جدول
 سرویس سلف  رستوران  سرویس رستوران و سلف  

 %45 %35 %25 سواري

 %65 %50 %70 کامیون

  
  :شود  به شرح زیر ضرب می گاه تعداد وسایل در ضریب سرنشین آن

   نفر8/1 :براي سـواري
  نفر5/1  :براي کامیون

  

  :شود  اقامت سرنشینان در رستوران به شرح جدول زیر فرض میمیانگین زمان
  

  ]16 [)دقیقه(ها   میانگین زمان اقامت سرنشینان وسایل نقلیه در انواع رستوران-7-7جدول
  سرویس سلف رستوران  سرویس رستوران و سلف  

 25 35 45 سواري

 25 25 25 کامیون
  

از وسایل نقلیـه ورودي بـه       % 55 که   شود  براي تعیین تعداد پمپهاي بنزین، فرض می      
  . وسیله در ساعت باشد13زنند و ظرفیت هر پمپ حدود  تاسیسات بنزین می

که در ساعات اوج در ورودي تأسیسات ترافیک بدون مـشکل جریـان پیـدا                 براي آن 
قـسمتی کـه پمپهـاي    (کند و ایمنی الزم تامین شود باید فضاي کافی در جایگاه پمپ بنزین          

 متـر بـه ازاي هـر خـط          60درنظر گرفته شود این فـضا بـه میـزان           )  قرار دارند  بنزین در آن  
  . عبوري آزادراه است
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   بندي ساختمرحله. 7

کند، براي هماهنگی بهتر بـا        از آنجایی که تقاضا به صورت تدریجی افزایش پیدا می         
اي   صـورت مرحلـه     سیسات جانبی به  أجویی اقتصادي، ساخت ت     سطح تقاضا و رعایت صرفه    

 نشان داده شـده  9-7 در شکل  اي  براي مثال در ادامه یک برنامه توسعه مرحله       . گیرد  نجام می ا
  . استفاده کرد3-7توان از مقادیر جدول اي می براي توسعه مرحله .است

  .اي را داشته باشند ها باید طوري طراحی شوند که قابلیت توسعه مرحله ساختمان
  :عبارتند ازتسهیالت ترافیکی. 8

ه ورودي ـ درگاه خروجی ـ کنارگذر جایگاه پمپ بنزین ـ پارکینگ شامل جـا     درگا
هـا ـ سـطوح جداکننـده ـ راه       رو کننـده پیـاده  کشی ـ معابر جمع و پخـش    ها و خیابان پارك

  سرویس ـ زیرگذر یا روگذر ویژه عابر پیاده 
عرض سطح جدا کننـده خطـوط عبـوري آزادراه از تاسیـسات جـانبی و ورودي و                  

 متر بوده و نیز مشجر باشد تا نور چراغ وسـایل متوقـف     50/7 مربوط، باید حداقل     خروجی
  . در تاسیسات، مزاحم دید وسایل درحال تردد در آزادراه نشود

شود و در هر دو طرف باید         گرفته می  متر درنظر  6عرض خطوط ورودي و خروجی      
عـرض رابطهـا در     طـول ایـن خطـوط مطـابق         . ( متر درنظر گرفت   5/0رویی به عرض      پیاده
  ).باشد نامه طرح هندسی می آیین

وسیله یـک خـط عبـوري سراسـري بـه هـم وصـل         ورودي و خروجی تاسیسات به 
کـشی    ایـن ابعـاد بـراي خیابـان       ) رو در طـرفین      متر پیاده  5/0 متر بعالوه    6عرض  (شوند    می

  .کند ها نیز صدق می پارکینگ، کنارگذر، جایگاه و پخش و جمع کننده
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  ه اول توسعه مرحل-1
  
  
  

  

   مرحله دوم توسعه-2
  
  
  
   مرحله سوم توسعه-3
  
  
  
   مرحله نهایی توسعه-4
  
  
  

  توقفگاه بدون سرویس  

  کیوسک با دستشویی  

  رستوران  
  جایگاه پمپ بنزین  



  30 و 25بین کیلومترهاي : موقعیت  
  سیسات جانبیأاي براي ساخت ت  نمونه برنامه توسعه مرحله-9-7شکل

مجتمع 
خدماتی 
 رفاهی
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 تـردد   کند کـه ویـژه     سیسات را با شبکه معابر محلی برقرار می       أتراه سرویس، ارتباط    
 متـر قابـل تقلیـل       3صورت یک طرفه بودن راه تـا         متر که در   50/5به عرض   (ساکنین است   

  .)است
که پارکینگ کامیونها باید بـه        پارکینگ سواریها باید به رستوران نزدیک باشد درحالی       
  .خط عبوري سراسري رابط ورودي و خروجی نزدیک باشد

یـا  ) سـایبان (کاري   متر براي درخت  2 جاي پارك، فضایی به اندازه       5 تا   4بعد از هر    
صـورت طـولی و در        تر بـه    سیسات کوچک أتها در     جا پارك . شود  غ درنظر گرفته می   تیر چرا 

  .شوند صورت مایل یا قایم در نظر گرفته می به) جاي کمتر(تر  تاسیسات بزرگ
 و در پارك    3 متر و براي کامیون در پارك طولی         30/2عرض جا پارك براي سواري      

 50/5طول جا پارك بـراي سـواري        . شود   متر درنظر گرفته می    5/3 درجه،   45مایل به زاویه    
  .شود  متر درنظر گرفته می22متر و براي کامیون 
. هـاي مربوطـه مراجعـه شـود         نامه  مین روشنایی و روسازي باید به آیین      أتبراي نحوه   

خطوط عبوري داخلی بایـد بـه همـان نحـوي سـاخته شـود کـه خطـوط عبـوري آزادراه،                      
  .شوند براي تردد کم ساخته میکشی داخلی با روسازي آسفالتی  خیابان

  

 ]17[ دستورالعمل احداث راهدارخانه-7-6

  یابی مکان) 1
هاي تحـت پوشـش و نزدیکـی یـک            المقدور، در مرکز حوزه مسیر      راهدارخانه باید حتی   •

.  باشند تا بتوان به طرف دیگر آزادراه بـه سـرعت دسترسـی پیـدا کـرد                  تقاطع قرارداشته 
عمومی متصل باشد و نزدیک یک آبادي قرارداشته باشـد          رراهدارخانه باید به شبکه معاب    

  ).ها، کاهش هزینه تدارکات تدارك بهتر افراد و بستگان آن(
هاي تحت پوشش به موقعیت راهدارخانه در شبکه آزادراههـا بـستگی دارد و              طول مسیر  •

  . کیلومتر باشد50به دالیل اقتصادي نباید کمتر از
 . هزار مترمربع است25 تا 20مساحت مفید یک راهدارخانه بین •
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  سیسات ساختمانیتأ) 2
. شـوند  بنـدي مـی     سیسات براساس ابعاد زمـین، شـکل زمـین و توپـوگرافی دسـته             أتاین   •

دفتر یا اتـاق مـدیر نـسبت بـه محوطـه و عملیـات               . ها باید قابل توسعه باشند      ساختمان
 .درحال انجام، اشراف کافی داشته باشد

  :ها عبارتند از ساختمان •
مان عملیاتی ـ سالن وسایل نقلیه بزرگ با تعمیرگاه ـ سالن وسایل کوچک با کارگاه ـ    ساخت

   .هاي سازمانی هاي مسقف ـ انبار مصالح پاشیدنی ـ خانه سالن انبار و انباري
  :سیسات عبارتند ازأتسایر  •

   .سیم  ـ انبار روباز ـ پارکینگ ـ دکل بیعملیاتیمحوطه 
  

  )ديمقادیر پیشنها(فضاي الزم ) 3
   مترمربع25 تا 15اتاق اداري بین 
  )متر براي آبدارخانه10ها،   متر براي بوفه50( مترمربع 50 تا 10اتاق پرسنل بین 
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  فصل هشتم
  

  مباني و ضوابط كلي كاربري اراضي اطراف حريم
  

   کلیات-8-1
از  صـد متـر بعـد     آهن تا عمـق       نحوه تعیین کاربري اراضی اطراف حریم راهها و راه        

.  بیـان شـده اسـت      1379آهن مـصوب      راهها و راه   اصالحی قانون ایمنی     17در ماده   حریم،  
 ماده مذکور، وزارت راه و ترابري موظف است نوع کاربري ایـن اراضـی را             1برطبق تبصره   

 همان ماده نظارت برساخت و سـاز    2درعین حال، این وزارتخانه برطبق تبصره     . تعیین نماید 
کلیه این اقدامات در راستاي ارتقاي کیفیت فضاي اطراف         . د مذکور را برعهده دار    در اراضی 

گیرد و وزارت راه و ترابري مرجع         آهن و تامین ایمنی تردد در راهها صورت می          راهها و راه  
  . باشد تهیه مبانی و ضوابط مربوطه می

جربـه سـایر    نظر به اینکه، راهکار عملی براي تامین ایمنـی تـردد راههـا، براسـاس ت               
ریزي مـستقیم؛ کاربریهـاي واقـع در خـارج از      باشد نه برنامه مییریت دسترسی کشورها، مد 

این امر ضمن ارایـه مبـانی و ضـوابط    . شود بینی شده بیان می راهها، که در قانون پیش      حریم  
کلی براي تعیین کاربریهاي اطراف حریم با تاکید بر نوار اراضی تحت نظارت وزارت راه و                

 رهنمودهاي کلـی بـراي مـدیریت دسترسـی کاربریهـاي            چنین،هم. گیرد  بري صورت می  ترا
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براسـاس ضـوابط مـدیریت دسترسـی راههـا در مراحـل       . شـود   اطراف حریم نیز ارایـه مـی      
طـور طبیعـی ایمنـی تـردد          ها بـه    برداري با کنترل دسترسی     ریزي، طراحی، اجرا و بهره      برنامه

 تکـرار مطلـب، بـسیاري از       منظـور اجتنـاب از       بـه  در این فصل،   .راهها تحقق خواهد یافت   
  .شوند ها ارجاع داده می ارایه شده مربوطه در فصول قبلی تنها به آنضوابط و مطالب 

  
   انواع کاربریها-8-2
   کلیات -8-2-1

 متـري بعـداز نـوار       70سیـسات زیـر درمحـدوده       أتبطور کلی مجوز احداث بناها و       
ها توسـط وزارت   آنیفیت دسترسی و تایید ک) د از حریم متر بع  30نوار  (تاسیسات زیربنایی   

  : گیرد راه و ترابري صورت می
از زمینهـاي   ) کشت، داشـت و برداشـت     (برداري    سیساتی که به کمک آمد بهره     أتـ  

  .خانه و حفر چاه ها مقدور نباشد، مانند تلمبه ها بدون آن کشاورزي و باغ
پمپ بنزین، رسـتوران، تعمیرگـاه و       سیسات جانبی خدماتی رفاهی راه از قبیل        أتـ  

  .ها با رعایت ضوابطی که در هر مورد در فصل هفتم ارایه شده است امثال آن
با رعایت  (گردند  ـ ساختمانهایی که در طول جاده، در محدوده روستاها احداث می          

  ). ضوابط مربوطه مانند طرح هادي توسعه روستاها
 1/6/69 مقررات مربوطـه قبـل از تـاریخ    ها با رعایت   هایی که پروانه آن     ـ ساختمان 

  .صادر شده باشد
بـاغی بـا اخـذ مجـوز از وزارت راه و              در این رابطه، ایجاد مـستحدثاتی نظیـر خانـه         

ترابري، همچنین محصور کردن این زمینها و باغات به ارتفاع حداکثر یک متر بعد از نوار با                 
وده قـانونی   هایی که در داخل محـد      در مسیر جاده   .سیسات زیربنایی بالمانع است   أتکاربري  

توانند با هماهنگی و جلب موافقـت وزارت راه و ترابـري        ها می   شهرداريشهرها قرار دارند    
  .گردد در ادامه، ضوابط مربوط به هریک از کاربریها بیان می .فضاي سبز ایجاد کنند
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  سیسات زیربناییأت -8-2-2

راههـا  انون ایمنی ، ق17 یک ذیل ماده نامه اجرایی تبصره  آیین2 از ماده   2-3طبق بند   
 متري، از ابتداي محدوده یکصدمتري، فقط داراي کاربري         30آهن اراضی واقع در نوار        و راه 

مستحدثات مجاز در ایـن محـدوده عبارتنـد         ). نوار اختصاصی (باشند    تاسیسات زیربنایی می  
  : از
گـاز، نفـت، مخـابرات و     هاي تاسیسات زیربنایی نظیر خطوط آب، برق، فاضالب،           شبکه  .1

  .امثال آن
سیسات وابسته به آن، نظیـر پارکینـگ بـا رعایـت حقـوق          أتافزایش حریم راهها و ایجاد        .2

  . استمکتسبه تاسیسات زیربنایی ایجاد شده
 مذکور، شرایط استفاده بیش از نـوار، یـاد شـده و تمهیـدات       2-3 ذیل بند     در تبصره 

، ازجملـه قـانون     ذیـربط  منوط به رعایت قـوانین       الزم براي حفظ حقوق مالکان این اراضی      
  . شوراي انقالب، شده است17/11/58مصوب 

کم باشـد،  ) طبیعی یا مناطق پرتراکم شهري(در محلهایی که فاصله مسیر تا کنار مانع    
  ). 1-3-6(صورت زیرزمینی و از زیر مسیر صورت گیرد  شود عبور تاسیسات به توصیه می
  

  )خدماتی ـ رفاهی(سیسات جانبی أت -8-2-3
 قـانون ایمنـی   17در تبصره یک ذیـل مـاده       نامه اجرایی      آیین 2 از ماده    2-4د  طبق بن 

مـین رفـاه    أتـ رفاهی تاسیسات جانبی هستند که جهت        آهن، مجتمعهاي خدماتی    راهها و راه  
سیسات أتاین  . شوند  حال رانندگان، مسافرین و نیز ارایه خدمات به وسایل نقلیه احداث می           

  :تند ازعبار
بنزین، پارکینـگ، تعمیرگـاه، باجـه        حتگاه، غذاخوري، نمازخانه، پمپ   فروشگاه، استرا 

  ...تلفن و فروشگاه لوازم یدکی و
سیسات، که بـه لحـاظ ایمنـی دسترسـی،     أتگونه  برداري از این  ضوابط ساخت و بهره   
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ل شـوند، در فـص      صورت مجتمع و در فواصل مناسب در طول مسیر احداث مـی             ترجیحاً به 
  .یان شده استنامه ب هفتم این آیین
ـ طورکه در مقدمه بخش اشاره شد، هرچند صـدور مجـوز فعالیـت                همان سیـسات  أت
گیـرد لـیکن، کلیـه ایـن         وسیله سازمانهاي تخصصی مربوطه صورت مـی        ـ رفاهی به  خدماتی

سیسات باید ازنظر اصول ترافیکی و دسترسی مجوز الزم را از وزارت راه و ترابـري اخـذ          أت
 متر بعداز حـریم راههـا احـداث شـوند اهـم              که در شعاع یکصد    این امر درصورتی  . مایندن

یابی درست    جا تضمین ایمنی عبور و مرور، حفاظت از حریم، مکان           اهداف موردنظر در این   
  .و تامین دسترسی مناسب است

مانند کارخانجات صـنعتی و مجتمعهـاي   ) غیرخدماتی رفاهی(سیسات جانبی أتسایر  
  . یت شرایط دسترسی مجوز ذکر شده را اخذ کنندي نیز باید به لحاظ رعاکشاورز

ــ  همچنین در فصل هفتم دستورالعملهایی در رابطه بـا احـداث تاسیـسات خـدماتی       
) 6-7(هـا     و راهدارخانـه  ) 5-7(براي راهها و آزادراهها     ) 4-7( بنزین    و پمپ ) 3-7(رفاهی  

  .بیان شده است
  

   زمینهاي کشاورزي-8-2-4
ـ  2 از مـاده     2-2ق بند   طب ـ     ین آی ، ایجـاد   17ی در تبـصره یـک ذیـل مـاده           نامـه اجرای

  .باشد مستحدثات در زمینهایی که داراي کاربري کشاورزي هستند ممنوع می
خانه، حفر چاه و نظایر آن فقط در چارچوب           باغی، تلمبه   ایجاد مستحدثاتی مثل خانه   

  .است راه و ترابري بالمانع و حدود مجاز همان مقررات و با اخذ مجوز از وزارت
که، مالکان قبل از تصویب آیین نامه یاد شـده، از مراجـع ذیـربط مجـوز         در صورتی   

 متـري بعـد از      100تبدیل کاربري اراضی کشاورزي را اخذ کرده باشند در محدوده حـریم             
 آهن، احداث هرگونه کاربري آن اراضی منوط به اخذ مجوز از وزارت راه              حریم راهها و راه   

  . ط دسترسی خواهد بودو ترابري و رعایت ضواب
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   سایر کاربریها-8-2-5

، قـانون ایمنـی راههـا و        17نامه اجرایی تبصره یک ذیل ماده          آیین 2 از ماده    2-4بند  
نامـه   آهن، ایجاد مستحدثات صنعتی، معدنی، مسکونی و آموزشی را به رعایت مفاد آیـین     راه

ـ ر نـوار    بـا ایـن وجـود د      . مذکور منوط کـرده اسـت      ، ایجـاد هرگونـه     ییسیـسات زیربنـا   أت
مستحدثاتی کـه   . باشد   این فصل ممنوع می    2-2-8مستحدثات بجز موارد یاد شده در بخش        

، مجـوز دریافـت کـرده و درحـال          1379قبل از تصویب قانون اصالح قانون ایمنی در سال          
 اعیـانی و    تجدیـد نظـر در جانمـایی      ( باشند باید وضعیت خود را تطبیق بدهنـد         احداث می 

  ). مناسبمین دسترسیأت
 متـري بعـد از      100 چارچوب و مبانی کاربري اراضی واقـع در محـدوده            3-8بخش
  .کند آهنهاي کشور و الزامات مدیریت دسترسی را بیان می حریم راهها، راه

  
   دسترسی کاربریهاي اطراف حریم-8-3
   کلیات-8-3-1

وظـف اسـت   ، وزارت راه و ترابري م آهن   قانون ایمنی راهها و راه     14به موجب ماده    
. آهـن جدیـد عوامـل ارتبـاط طـرفین راه احـداثی را فـراهم نمایـد               راهها و راه  هنگام ایجاد   

سیساتی که خارج از نوار صدمتري قرار دارند باید         أتها و     همچنین، نقشه دسترسی ساختمان   
و ضوابط مـدیریت    وزارت راه و ترابري براساس مبانی       . یید وزارت راه و ترابري برسد     أتبه  

  .دسترسی، مجوزهاي الزم را صادر خواهد کرد
 متري بعداز حریم راهها و      100طور کلی، در چارچوب قوانین جاري در محدوده           به

آهن، که مدیریت کاربري آن به عهـده وزارت راه و ترابـري اسـت، عـالوه بـر مبـانی و                  راه
 اختصاص کاربري اراضی بـه    بر محدودیت و    .  گفته شد  2-8ضوابطی که در بندهاي ردیف      

، وسایل نقلیه عبوري و ایجاد فـضاي سـبز در محلهـاي مناسـب        خدمات مورد نیاز مسافران   
صدور مجوز براي احداث سایر کاربریهایی که طبق این آیـین نامـه             . شود  کید و توصیه می   أت
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  .باشند منوط به رعایت مبانی و ضوابط مدیریت دسترسی است مجاز می
آهـن طبـق ضـوابط        ی براي راه و راه    هري ایجاد راههاي دسترس   در داخل محدوده ش   

نیــز مطــابق ضــوابط مربوطــه در شــورایعالی معمــاري و شهرســازي و کنتــرل دسترســیها  
  .گیرد دستورالعملهاي مدیریت دسترسی راهها صورت می

  
   مدیریت دسترسی و اثرات آن-8-3-2

ریـزي، طراحـی و    نامهمند اصول بر مدیریت دسترسی عبارت است از بکارگیري نظام      
مین ایمنـی تـردد در راههـا کـه     أتدستورالعملها و مقررات دسترسی مناسب به منظور       ال  اعم

ایـن ضـوابط و     . آهن خواهد بود    پیامد آن هدایت و کنترل توسعه اراضی اطراف راهها و راه          
  .هاي مختلف مدیریت دسترسی را در برگیرند توانند جنبه مقررات می

د و پیامدهاي اقتصادي ناشی از کـاهش  وه بر ارتقاي ایمنی ترد   مدیریت دسترسی عال  
باعث تنظیم کاربریها، بهبود وضعیت محـیط زیـست نیـز سـاماندهی             تصادفات و خسارات    

  .فضایی و منظر حریم راهها خواهد شد
یابی و فاصله بین اتصاالت، فاصـله بـین بریـدگیهاي میانـه و تعبیـه چراغهـاي               مکان

، دسترسـی    عرضی طول تداخل ترافیک    هاي مشترك و    ابط دسترسی راهنمایی، شرایط و ضو   
  .اند با ترافیک عبوري و اعطاي مجوز دسترسی درموارد خاص از آن جمله

 بر حق دسترسی و طرح ورودي و خروجیها عناصر زیـر را       مدیریت دسترسی عالوه  
  :گیرد در برمی

  
  بندي زمینهاي اطرافحوزه) 1

شـده کـه و     ختلف تقـسیم    هاي م   ار حفاظتی به حوزه   در این راستا، اراضی اطراف نو     
تعیـین  . شود نشینی الزم تعیین می ، حداقل بر، و مساحت زمینها و میزان عقب براي هر حوزه 

کند و حداقل مـساحت زمـین متـضمن آن        حداقل بر قطعه، فاصله بین ورودیها را تنظیم می        
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دي سـنتی فـوق، در   بنـ  بـرخالف روش حـوزه   .است که قطعات، بیش ازحد کوچک نشوند    
، شرط ابعاد قطعات اهمیت خود را از دست داده و شرط تـراکم         اي  بندي خوشه   هروش حوز 

اي، عمـالً بـراي راهگـذرهاي     بندي خوشـه  در روش حوزه. شود مجاز به جاي آن اعمال می  
تجاري عناصري همچون دسترسیهاي مشترك، دسترسی عرضـی در محوطـه           ) کریدورهاي(

  .شود  گرفته میو فاصله ورودیها در نظر 1 معکوسرپارکینگ، ب
  

  تفکیک اراضی) 2
. کنـد  مقررات تفکیک اراضی، تقسیم اراضی به قطعات، پالکها و معابر را تنظـیم مـی         

بندي و ضوابط مربوط به توسـعه کاربریهـا، پارکینـگ و تـراکم،                این مقررات، ضوابط حوزه   
 ر نقـشه موقعیـت، مـواردي      همچنـین، د  . نمایـد   نشینی و ابعاد قطعات را مشخص مـی         عقب

ها در طرفین راه، فاصله تا دسترسی، بریدگی، چراغ راهنماي بعدي،            همچون محل دسترسی  
تعداد و جهت خطوط عبوري ورودیها، کلیه مشخصات ترافیکی، موقعیت پارکینگها، نقـاط             

در طرح تفکیک، الگوهـاي گونـاگون بـراي تـامین دسترسـی              .شود  گنجانده می ... گردش و 
کـه    هنگـامی .  معکوس اشاره نمـود    توان به روش بر      ازجمله می  .گیرند  ستفاده قرار می  مورد ا 

، تـالش     کننـده قـرار مـی    یک پالك مسکونی در مجاورت یک شریان یا جمع     گیـرد معمـوالً
  ):دسترسی معکوس(شود قطعات از یک راه داخلی دسترسی بگیرند  می

 
  
  
  

  
  

  ]24[ برمعکوس -1-8شکل

                                                      
  )Reverse Frontage(دسترسی از قسمت عقب ملک  .1
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پارچه کردن دسترسیها در امتـداد        اي یک آنها بر . ویس هستند روش دیگر راههاي سر   
یک راه اصلی، مقابله با توسعه نواري و نیز تقویت استراتژي تمرکز مراکز فعالیـت بـه کـار                   

هـاي امتـداد راه از طریـق یـک راه سـرویس               سازي دسترسی آبادي    پارچه  یک. ]24[رود    می
  . شود  اصلی میباعث توسعه زمینهاي پشت سر و افزایش ظرفیت راه

  

þ¶±}¶¬ ûÖ°

þé
¾Ö
 ûÖ°

¸
üô±
¶ û
Ö°

 دسترسیراه

راه
صلی     
 ا

رعی
ه فــ
را

þ¶±}¶¬ ûÖ°

þé
¾Ö
 ûÖ°

¸
üô±
¶ û
Ö°

 دسترسیراه

راه
صلی     
 ا

رعی
ه فــ
را

 
  

   راه سرویس-2-8شکل
  

وسـیله مـردم      تواند راه سرویس را ایجاد کند و برنامه توسعه منطقـه، بـه              اداره راه می  
الزم به توضیح است که راه جانبی نوعی راه سرویس است که بین راه اصـلی                . شود  اجرا می 

  .شود نشینی ساختمان ایجاد می و خط عقب
  

   مدیریت دسترسیها)3
برخـی  . شـود   یـابی و طراحـی ورودیهـا و خروجیهـا مـی              مکـان   مدیریت شامل  این

شعاع دور زدن، عرض و تعداد      : مشخصات طراحی مربوط به مدیریت دسترسی، عبارتند از       
  . باشد خطوط عبوري می
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پـذیري   عرض و شعاع کافی براي ورودیها تابع حجم ترافیک مربوطه و الزمۀ تحرك          
تواننـد   باشد خودروها نمی   گردش ناکافی ریک یا شعاع    اگر عرض ورودي با   . خودروهاست

ازطـرف دیگـر، شـعاع و عـرض     . به سرعت، مانور داده و یا به راحتی از جاده خارج شوند        
. نقلیه داخل محوطه خطرآفرین است      سواران و وسایل    از حد نیز براي عابرین، دوچرخه       بیش

  ي و خروجـی را  ف وسـایل ورود اي باشد که بتواند صـ   طول راه دسترسی هم باید به اندازه      
  .بینی شده ورودي بستگی دارد درخود جاي دهد که به حجم ترافیک پیش

یابی تامین مسافت دید کافی براي راننـده خروجـی مـشخص نمـودن         هدف از مکان  
از ایجـاد ورودي در امتـداد       . مسافت دید توقف کافی براي راننـده عبـوري از جـاده اسـت             

  .کردن تعداد تداخالت پرهیز شودمنظور کمینه خطوط شتاب و ترمز باید به 
اي باشد کـه تعـداد نقـاط برخـورد را بـه حـداقل                  اندازه  فاصله بین اتصاالت باید به    

هاي تقسیم نشده، بهتر است ورودیهاي مقابـل هـم،     براي کاهش برخوردها در جاده    . برساند
جـایی ورودیهـاي      د، جابه که این کار امکان نداشته باش       درصورتی. در یک راستا قرار نگیرند    

جـایی بایـد بـه        فاصله جابـه  . هاي تقسیم نشده باعث افزایش ایمنی خواهد شد         طرفین جاده 
  .اي باشد که باعث کاهش مانورها و حرکات گردشی شود اندازه 
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   انگلیسی- نامه فارسی واژه
 Department of Transportation (dot) اداره حمل و نقل

 State Dot اداره حمل و نقل ایالتی

 FRR آهن فدرال راهاداره کل 

  FHWA اداره کل راههاي فدرال
 Property value ارزش ملک

 Valuation گذاري)قیمت(ارزش

 Appraisal ارزیابی

 Safety ایمن

 Lot frontage بر قطعه

 Reserve frontage بر معکوس

 Estimation  )هزینه(برآورد 

 Cul-de-sac  )با دوربرگردان(بست  بن

 Fair market value بها عادله

 Clearance پاکسازي

-Advance Acquisition (pre هنگام پیش تملک یا تملک پیش
acquisition)  

 Utility (Public) تاسیسات زیربنایی

 Demolition تخریب

 Access density ها تراکم دسترسی

 Crash  )برخورد(تصادف 

 Accident  )سانحه(تصادف 

 Project certification تصویب طرح

 Project approval تصویب طرح
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 Crossing تقاطع

 Lot Split تقسیم قطعه

 Acquisition تملک

 Partial Taking تملک جزیی

 Utility Relocation جایی تاسیسات زیربنایی جابه

 Compensation جبران خسارت

 Feeder street کننده جمع

 Right of Way line حد حریم راه

 Right of way حریـم

 Railroad Right of Way آهن حریم راه

 Access rights حقوق دسترسی

 Individual Rights حقوق شخصی

 Corridor Overlay Zone  )در امتداد راهگذر(حوزه پوشیده 

 Zoning بندي حوزه

 Cluster Zoning اي بندي خوشه حوزه

 Damage خسارت مالی

 Two-way Left Turn Lane (TWLTL) خط گردش به چپ دوطرفه

 Request of Appraisal درخواست ارزیابی

 Access Point  )محل(دسترسی 

 Cross Access دسترسی عرضی

 Joint Access دسترسی مشترك

 Service Road راه سرویس

 Corridor راهگذر
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 ROW Manual راهنماي حریم

 Excess Land (Surplus Property) زمین مازاد

 Aesthetic اشناختیزیب

 Roadway رو سواره

 Hardship  )تملک(شرایط سخت 

 Pedestrian عابرپیاده

 Accommodation of Utilities عبور تاسیسات زیربنایی

 Access Spacing ها فاصله بین دسترسی

 Airspace فضاي باالي حریم

 Fencing فنس کشی

 Parcel قطعه، پارچه زمین

 Corner Clearance قواره پخی

 Land Use کاربري زمین

 Access Control کنترل دسترسی

 Circulation گردش جریان ترافیک

 Boring گمانه زنی

 Abutting  )زمین(مجاور 

 Permit مجوز

 Condemnation محکومیت

 Property Management مدیریت امالك

 Access Management مدیریت دسترسی

 Negotiation مذاکره

 Eminent Domain مصالح عمومی
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 Land Division (and subdivision) مقررات تفکیک

 Access Location ها مکانیابی دسترسی

 Property (estate) ملـک

 Real Estate  )زمین و ساختمان(ملک غیرمنقول 

 Personal Estate  ...)پول و (ملک منقول 

 Market Area بازار) محدوده(منطقه 

 Landscaping ازيمنظرس

 Right of way Engineering مهندسی حریم

 ADT میانگین ترافیک روزانه

 Raised Median میانه برجسته

 Non Traversable Median میانه غیرقابل گذر

 Accident Rate نرخ تصادفات

 Site Plan نقشه موقعیت

 Corridor Preservation  نگهداري حریم 

 Driveway ورودي

 Land Consolidation سازي اراضی کپارچهی
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 آهن فدرال اداره کل راه

  
  

Eisenbahn-Bundesamt (EBA) 

 Umweltverwäglichkeitsprüfung ارزیابی سازگاري زیست محیطی

 Autobahn آزادراه

 BAB آزادراه فدرال

 Raststätte (Motel) راهی استراحتگاه بین

 Sicherheit ایمنی

 Parkplatz پارکینگ

 VK پمپ بنزین

 DK پمپ گازوییل

 Nebenanlage تاسیسات جانبی خدماتی

 Nebenbetrieb تاسیسات جانبی رفاهی

 Bauliche anlagen تاسیسات ساختمان

 Verkehrsanlage  )پارکینگ و دسترسی(تسهیالت ترافیکی 

 Planfeststellung تصویب طرح

 Kfz-werkstatt تعمیرگاه

 Grunderwerb تملک

 Abstellplatz جا پارك

 Tankstelle  ...جایگاه عرضه مواد سوختی 

 Strassenmeisteri راهدارخانه

 Autobahnmeisterei راهدارخانه آزادراه

 RK رستوران با خدمه

 Raststätte mit selbstbedienung (RS) رستوران سلف سرویس

   آلمانی- نامه فارسی واژه
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 RSK رستوران مختلط

 Leichtigkeit des verkehrs روانی جریان

 Raumordnung ساماندهی فضایی

 PKW سواري

 Straßengesetz قانون راهها

 Grundstück قطعه

 LKW کامیون

 Straßenverdrängte مالکین خسارت دیده

 Rasthof (TR) مجتمع خدماتی رفاهی

 Anhörung مشارکت شهروندان

 Standortwahl مکانیابی

 Landschaftsgestaltung منظرسازي

 DTV میانگین ترافیک روزانه

 Zu-und Abfahrt ورودي و خروجی

 Flurbereinigung سازي اراضی یکپارچه
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  هاي نظرسنجی کارشناسان پیوست فرم
  »فرم کارشناسی ارزیابی عوارض ایمنی تردد ناشی از کاربریهاي اراضی حریم راه و راه آهن«: الف

  مهندسین مشاور گذرراه  زارت راه و ترابريپژوهشکده حمل و نقل ـ و
  .............................:..........کاربرينوع   : .................................................................قطعه
  ............................:.......وسعت تقریبی  :..................................................................نمونه

  .............:..........فاصله کاربري تا جاده  
 

  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد  : تاثیر کاربري مورد نظر* 

          ـ بر میزان جمعیت منطقه
          از راه) دروفرد یا خو(ـ بر میزان گذر عرضی 

          ـ بر حجم عبور و مرور منطقه
          ـ بر اشغال یا ایجاد مانع در شانه راه

          ـ در اشغال حریم راه
          ـ بر عبور و مرور حیوانات از عرض راه

          ر در ترافیک عبوريـ در ایجاد تاخی
          ـ بر سرعت مجاز حرکت وسایل نقلیه عبوري

          پرتی حواسد عالیم و تابلوهاي اضافی و بروزـ بر ایجا
          هاي غیرمجاز سوار و پیاده کردن مسافر ـ بر ایجاد محل

          هاي متعدد ورود و خروج ـ بر ایجاد دسترسی
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          گیرهاي غیرمجاز ـ بر ایجاد سرعت
  .............):..............................................................در صورت لزوم(اطالعات اضافی * 

  ...........................................: ....تاریخ  ............................: ......کارشناس تکمیل کننده
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  » محیطی کاربریهاي اراضی اطراف حریم راه و راه آهن فرم کارشناسی ارزیابی اثرات زیست«: ب
  مهندسین مشاور گذرراه  ترابريپژوهشکده حمل و نقل ـ وزارت راه و 

  ......................:...............نوع کاربري  :.....................................................................قطعه
  ...................:...............وسعت تقریبی  :....................................................................نمونه

  .........:............فاصله کاربري تا جاده  
  

  کم  متوسط  زیاد  زیاد بسیار  :ثیر کاربري مور دنظر روي خاكأت. 1

          ـ تغییر در سطح زمین طبیعی
          ) و رانشلغزش(هاي خاك  جایی توده ـ جابه

          )هاي حاصلخیز خاك(ـ کاهش بازدهی خاك 
          ـ افزایش آلودگی سطح خاك در اثر تردد وسایل نقلیه
          ـ تخلیه نخاله، زباله، روغن موتور و سایر زایدات

          هاي سطحی ـ فشردگی خاك
  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد  :تاثیر کاربري موردنظر روي آلودگی هوا. 2

          هاي هوا نظیر دود ـ ایجاد آالینده
          ـ پخش بوهاي نامطبوع یا گازهاي سمی

          ـ ایجاد گرد و غبار
          ـ ایجاد لکه و کثیف شدن سطوح ناشی از آلودگی موجود در هوا

          ـ کاهش دید در اثر آلودگی هوا



  آهن راهنماي کاربري اراضی اطراف حریم راهها و راه  122
 

  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد  :ثیر کاربري موردنظر در ایجاد آلودگی صوتیتأ. 3

          ـ ایجاد مزاحمت صوتی براي انسان
مانند (ـ اختالل در رفتار حیوانات وحشی و اهلی 

  )یابی پرندگان کاهش شیردهی یا تاثیر در جهت
        

مانند اثر بر تولید مثل، (ـ اثرات فیزیولوژیکی 

  )تغذیه
        

  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد  :تاثیر کاربري موردنظر روي اکوسیستم طبیعی. 4

          ـ از دست رفتن زیستگاه گیاهی و جانوري
          د جاندارانـ مسدود شدن راههاي ترد

          هاي گیاهی ـ کاهش گونه
          ـ کاهش تراکم گیاهان
          ـ کاهش تعداد حیوانات

ثیر کاربري مورد نظر روي منابع آب و تأ. 5

  :زهکشی منطقه
  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد

          ـ تغییر در زاللی و آلودگی آبها سطحی
          ها زیرزمینی ـ تغییر جریان آب
          ها سطحی ب ـ تغییر جریان آ
          شی اراضیـ تغییرات زهک
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          ـ تغییرات در سطح ایستابی
  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد  :اندازها و مناظر ثیر کاربري موردنظر روي چشمتأ. 6

           افزایش مواد زایدـ
          ـ تخریب مناظر طبیعی

          ـ تغییر الگوي پوشش گیاهان
ها سطحی و مناظر  ـ تغییر در الگوي جریان آب

  به وجود آمده در اثر آن
        

          زایی زدایی و بیابان ـ جنگل
          )کنترل سیالب(ها  هاي رواناب ـ تغییر در سیستم

  کم  متوسط  زیاد  بسیار زیاد  :ثیرات کاربري موردنظرأتسایر . 7

          ثیر بر روي کشاورزي محلتأـ 
          ثیر بر روي دامپروري محلتأـ 

          ـ تخریب میراث فرهنگی
          )ایمنی(ـ کاهش امنیت و سالمت 

          جایی و اسکان مجدد ساکنین ـ جابه
          ـ پراکنده شدن فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعی
          ـ تغییر در الگوي کاربري اراضی اطراف
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          ـ عدم سازگاري با سایر کاربریهاي اطراف
          هاي محلی کاهش دسترسیـ 

          هاي محلی گردشگري و توریسم ـ تاثیر بر میزان جاذبه
  ......................................................................................:.......................اطالعات اضافی. 8

  ...........................................:...............تاریخ  :..............................کارشناس تکمیل کننده
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  »محیطی و ایمنی کاربریهاي اطراف حریم راه و راه آهن پرسشنامه عمومی ارزیابی زیست« : ج
  مهندسین مشاور گذرراه  پژوهشکده حمل و نقل ـ وزارت راه و ترابري

  :....................................نوع کاربري  :.......................................................................قطعه
  :................................وسعت تقریبی  .............................................................:...........نمونه

  ..................:..له کاربري تا جادهفاص  
  

  تا حدودي  خیر  بلی  عوارض زیست محیطی. 1

ـ آیا به بیماري که شرایط محیط اطرافتان در آن موثر بوده است 
  اید؟ دهدچار ش

      

        ـ آیا میزان آلودگی آبها جاري اطراف زیاد است؟
        ـ آیا سرو صداي محیط اطرافتان آزاردهنده است؟

هاي اطرافتان را در اثر عبور حرکت وسیله  ـ آیا لرزش ساختمان
  کنید؟نقلیه یا قطار حس می

      

        هاي اطراف براي کشاورزي مناسب است؟ ـ آیا خاك
        محیط اطراف داراي زیبایی مناسبی است؟ـ آیا مناظر 
        هاي تفریحی در نزدیکی این محل وجود دارد؟ ـ آیا مکان

ـ آیا دسترسی به خدمات شهري مانند آب، گاز، تلفن و برق 
  ست؟راحت ا

      

بوس  مانند اتوبوس، مینی(ـ آیا دسترسی به حمل و نقل عمومی 
  راحت است؟...) و 

      

هاي مناسب توقف و پارکینگ به مقدار کافی وجود  ـ آیا مکان
  دارد؟

      

        گیرد؟ هاي اصلی راحت صورت می ـ آیا دسترسی به جاده
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اي که شما تا رسیدن به شهر یا مراکز شهر طی  ـ آیا فاصله
  کنید زیاد است؟ می

      

        ـ آیا جمعیت در این منطقه در حال کاهش است؟
        ـ آیا دفع فاضالب در این منطقه داراي سیستم مناسبی است؟

        منطقه داراي سیستم مناسبی است؟آوري زباله در این  ـ آیا جمع
  تا حدودي  خیر  بلی  :بررسی عوارض ایمنی. 2

        هستید؟آمد در مسیرهاي اطراف ایمن رفت وجایی و  ـ آیا در جابه
جایی احساس ایمنی  الخوردگان شما در جابهـ آیا کودکان و س

  کنند؟ می
      

ـ آیا افزایش جمعیت در تعداد تصادفات در جاده اصلی اثر 
  گذاشته است؟

      

        گیرد؟  ایمنی باال صورت میهاي اطراف با ـ آیا دسترسی به جاده
ـ آیا در جاده اصلی نزدیک این محل تعداد تصادف ناگوار 

  اتفاق افتاده زیاد است؟
      

کونی ـ آیا براي سوار شدن مسافران در حوالی مناطق مس
  هاي ویژه منظور جلوگیري از تجمع در شانه راه ایستگاه به

      

        ها درنظر گرفته شده است؟ در کناره
ذیر پ ها و مراکز درمانی امکان ـ آیا دسترسی سریع به اورژانس

  است؟
      

  :........................تاریخ
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  )ها خطوط و ایستگاه(پرسشنامه بررسی کارشناسی مشکالت کاربریهاي اطراف حریم راه آهن : د
    آوري و آموزش و زارت راه و ترابري معاونت تحقیقات، فن: کارفرما
    ن مشاور گذرراهمهندسی :مجري

   اداره کل خط و ابنیه فنی راه آهن جمهوري اسالمی ایران :با همکاري
  

  مشخصات اداره کل ناحیه
  

  : .......................طول کل خطوط ناحیه  : ....................................................اداره کل ناحیه
  : .................................ها تعداد ایستگاه  ....................................:..........................هاي استان

  : ....................... نام مسیر-1  :مسیرهاي ناحیه
  : .......................ایستگاه ابتدا
  : .......................ایستگاه انتها
  : ..........................طول مسیر

  : ...................................... نام مسیر-2
  : .......................................ایستگاه ابتدا
  : .......................................ایستگاه انتها
  : .........................................طول مسیر

  
  ر ناحیهنوع کاربري زمینهاي اطراف خطوط راه آهن د

  درصد  طور متوسط اراضی موات و بایر به
  درصد  طور متوسط کاربري کشاورزي به

    منازل مسکونی،(کاربري مسکونی 
  درصد   طور متوسط به...) هاي مسکونی و  مجتمع

    ...)ها،  ها، فروشگاه مغازه(کاربري تجاري 
  درصد  طور متوسط به

    ها، گاه ها، تفریح بیمارستان(کاربري خدماتی 
  درصد  طور متوسط به...) مساجد، 
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    ) ها ، دانشگاه... دبستان، (کاربري آموزش 
  درصد  طور متوسط به

    هاي ادارات دولتی، شرکت(کاربري اداري 
  درصد  طور متوسط به...) خصوصی و 
  درصد شامل  طور متوسط سایر موارد به

  
  فواصل خطوط راه آهن از کاربریها

  طور متوسط  ر ساخت و سازها بهفاصله منازل مسکونی یا سای
  .متر است   متر از خطوط آهن است و نزدیکترین این فاصله

    طور متوسط فاصله زمینهاي کشاورزي به
  .متر است  متر از خطوط آهن است و نزدیکترین این فاصله

    طور متوسط فاصله خیابان یا سایر معابر به
  .متر است  ترین این فاصله از خطوط آهن است و نزدیک متر
  

  تملک اراضی
  .درصد اراضی اطراف حریم راه آهن ارزیابی شده است  طور متوسط به
  

  ها وجود گذرگاه
    هـاي همسطح مـجاز تعداد گذرگاه
    هاي همسطح غیرمجاز تعداد گذرگاه

  هاي همسطح رخ داده است؟      آیا تصادف ناگوار در این گذرگاه
  خیر                                            بلی 
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  هاي زیرگذر تعداد پل
  هاي روگذر تعداد پل

  
  آهنمشکالت در ارتباط با حریم راه

آهـن و ماننـد کـاربري تجـاري،         اثرات انواع کاربري زمینهاي اطـراف حـریم راه         •
  :بر حریم راه آهن شامل... کشاورزي، مسکونی و 

  ور قطارکاهش ایمنی عب  
  افزایش تجاوزات به حریم راه آهن  
  هاي راه آهن صدمه به تاسیسات، خطوط و ایستگاه  
  ...............سایر، شامل   

  :آید به وجود می...) آب، و (سیسات زیربنایی تأمشکالتی که به دلیل عبور  •
  کاهش ایمنی عبور قطارها  
  وارد آمدن صدمه به تاسیسات راه آهن  
  ...............مل سایر، شا  

 اي مربوط به عدم رعایت حد حریم در ناحیه به وجود آمده است؟ آیا تاکنون حادثه •

   خیر                               بلی           
  ؟استبت شرح و علت این حادثه چه بوده در صورت جواب مث(

..................................................................................................................................  
 مشکالت به وجود آمده در ارتباط با عبور خطوط آهن در محدوده شـهرها را بـا عـدد،                      

مشخص » ــ«بندي کنید و در صورت عدم وجود هریک از این موارد با عالمت                اولویت
  .نمایید

سـاخت و سـاز در آن یـا         (تجاوز به حریم تملک شـده راه آهـن            
  )آناستفاده از
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  عبور عرضی عابرین  
  عبور عرضی وسایل نقلیه  
  پرتاپ اشیاي به طرف قطار  
  تخلیه زباله در محدوده خطوط  
  .................سایر موارد با ذکر نمونه  

کننـد، بـا عـدد        ی مطـرح مـی    مشکالتی که مـردم در مـورد نحـوه تملـک اراضـ             •
» ـــ «بندي کنید و در صورت عدم وجود هریک از این موارد با عالمـت                 اولویت

 .مشخص نمایید
در محـدوده   (توانند مجوز دریافت کننـد        براي ساخت و ساز نمی      

  )خطوط راه آهن یا ایستگاه حریم
در محـدوده   (توانند مجوز دریافت کننـد        براي ساخت و ساز نمی      

  )سیساتیأاربري تنوار باک
در محـدوده   (توانند مجوز دریافت کننـد        براي ساخت و ساز نمی      

  )سیساتیأتبعد از نوار کاربري   متر70
ها تملک نشده و اجـازه سـاخت و سـاز هـم      ها و اراضی آن    زمین  

  )در محدوده نوار با کاربري تاسیساتی( ندارد
  .نی دارددریافت مجوزهاي بسیار پر هزینه و روال اداري طوال  
  .ها بعد از عبور خطوط آهن قطع شده است دسترسی آن  
  .در زمینه ساخت و ساز مجوزهاي صادره بسیار محدود کننده است  
  ..............سایر با ذکر مورد   
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  پیشنهـادات
 متـر بعـد از نـوار بـا کـاربري            70بویژه  (کاربري که براي زمینهاي اطراف حریم        •

بندي کنید و در صورت لزوم        کنید با عدد اولویت     نهاد می پیش) تاسیسات زیربنایی 
 .را حذف کنید آن » ــ«براي حذف هریک از کاربریها با عالمت 

  اداري  مسکونی  
  خدماتی  کشاورزي  
  فضاي سبز  تجاري  
  ............سایر با ذکر مورد  آموزشی  

ات وارده  راهکارهاي اصالحی جهت کاهش تجاوزات به حریم راه آهن و خسار           •
بندي کنید و در صورت لـزوم    به خطوط آهن در محدوده شهرها با عدد، اولویت        

  .را حذف کنید آن » ــ«ها با عالمت  براي حذف هریک از راه حل
  عدم صدور مجوز براي ساخت و ساز  
  احداث راه آهن و بیرون بردن خطوط راه آهن از شهرها  
  ...کشی و  فنسحصارکشی با دیوار بتنی یا نرده فلزي،   
  تسطیح و متمایز کردن زمینهاي اطراف خطوط راه آهن  
  هاي اطراف حریم برقراري گشت  
  عدم صدور مجوز براي تاسیسات زیربنایی شهري در حریم  
  ایجاد جاده موازي دو طرف راه آهن و در حریم راه آهن  
  ..............سایر با ذکر مورد   
  ه و محدود براي عابرین و وسایل نقلیههاي کنترل شد ایجاد گذرگاه  
  صورت عرضی کننده بهعبور  
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راهکارهاي اصالحی جهت کاهش تجاوزات به حریم راه آهن و خسارات وارده             •
بنـدي کنیـد و در        به خطوط آهن در محدوده خـارج شـهرها بـا عـدد، اولویـت              

  .درا حذف کنی آن» ــ«ها با عالمت  صورت لزوم براي حذف هریک از راه حل
  هاي ویژه اطراف حریم راه آهن برقراري گشت  
  ایجاد نوارهاي درختکاري شده  
  حذف و محدود کردن نقاط دسترسی به خطوط آهن  
  سایر با ذکر مورد  

  
  سیسات زیربناییتأعبور 

مربـوط بـه    ...) آب، برق، گـاز، تلفـن و        (بیشترین تقاضاي عبور تاسیسات زیربنایی      
  کدام تاسیسات ذیل است؟ 

  )ها را با عدد مشخص کنید اولویت(
  )شبکه سراسري(خطوط برق فشار قوي   
  خطوط مخابرات  
  خطوط برق فشار متوسط  
  خطوط گازرسانی  
  هاي آب لوله  
  هاي نفت لوله  
  هاي فاضالب ها و کانال لوله  
  ..................سایر با ذکر عنوان   
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  مربوط به حریم راه آهنروش گردآوري و نگهداري اطالعات و سوابق 
  اطالعات مربوط به تملک اراضی حریم راه آهن

  )هاي بایگانی شده پرونده(به روش سنتی   
  )هاي کامپیوتري فایل(به روش اتوماسیون اداري   

  
  اطالعات مربوط به تجاوز صورت گرفته به حریم راه آهن

  )هاي بایگانی شده پرونده(به روش سنتی   
  )هاي کامپیوتري فایل( اداري به روش اتوماسیون  

  
  اطالعات مربوط به مجوزهاي صادر شده

  به روش سنتی  
  به روش اتوماسیون اداري  

  : .............................تاریخ                  :.......................کارشناس تکمیل کننده
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