
 مجله نخبگان علوم و مهندسی

Journal of Science and Engineering Elites 

 6936 سال  -6شماره  -2جلد    

761 
 

www.ElitesJournal.ir 

 

 

 

و لزوم هدایت معابر شهری  در هاروپیاده  ،جزئیات اجرای جدول گذاریمقایسه و بررسی 

 خوی ستاندر شهرآب های سطحی 
 

 

 2رضا شهری، *1سید محمودیسید رضا 
 1-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا، ایران. 

، ایران. ارشد مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا، خوی کارشناس -2 

 

Syyedreza.mahmodi@gmail.com* 

 

 36بهمن ماه پذیرش:        36دی ماه ارسال: 

 
  خالصه

، همچنین افزایش مشکالت و معضالت ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت شهر نشینی امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ

ر این د بیش از پیش قوت یافته است. شهری ساخت های موجود یکپارچه و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار شهر، بحث بهسازی زیر

شهری به عنوان شریانی مهم و حیاتی دارای  جدول گذاری و هدایت آب های سطحیبهسازی شبکه معابر شهری و همچنین  راستا 

تابخانه اد به مطالعات کروش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی است، که راهبرد مطالعۀ موردی، بر اساس و استن اهمیت ویژه ای می باشد.

ای و مشاهده میدانی، و جمع آوری جزئیات اجرایی و تصاویر گرفته شده از سطح شهر، به بررسی جزئیات اجرایی و معیارهای مربوط 

در معابر شهری و آبروی موجود برای جمع آوری آب های سطحی و روان یاب کردن  و پیاده روها نسبت به اجرای مناسب جداول

 آب در سطح شهر، می پردازد. جوی های 

 

 خوی. ستانآب های سطحی، شهرمعابر شهری، جزئیات اجرایی،  پیاده راه، جدول گذاری، واژگان کلیدی :

 

 

 مقدمه    .1

 

که در خدمت )از ارکان اصلی یک شهر شمرده می شوند در واقع جابجایی ساکنین یک شهر وابسته به شبکه معابر آن شهر معابر

بزرگراه ها، خیابان  عالوه بر معابر شهری که شامل آزاد راهها،  .می باشد(، و نیمه عمومی و سایر مدها است حمل و نقل عمومی

روها می شوند؛ شبکه هدایت آبهای سطحی داخل شهر ها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. شبکه هدایت آبهای  ها، پیاده

و کاهش خسارات ناشی از  رواناب مین آب مورد نیاز شهر ها، خروجعموماً با هدف سود رسانی به بشر و در جهت تا سطحی

های هدایت آب شهری بر اثر گذر زمان و عدم توجه به بازسازی  معابر شهری و همچنین کانال .سیل مورد استفاده قرار می گیرند

کی صورت فیزیکی و اکولوژیدچار تخریب فیزیکی و همچنین کاهش عملکرد می شوند با توجه به تخریب های  و الیروبی آنها

معابر شهری؛ مجموعه ای است  .از اهمیت دوچندان برخوردار شده است معابر شهریجداول درگرفته در آن ها بحث بهسازی 

که برای عبور وسایل نقلیه، دوچرخه و پیاده ساخته می شود. به راه در داخل آبادانی ها، خیابان نیز اطالق می شود، مگر در مورد 

(، که اطالق خیابان به آن 1این مناطق می گذرند)راه های شریانی درجه  ی که عملکرد برون شهری دارند ولی از داخلراه های

 .]1[ معمول نیست
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از نظر نحوه تعیین مشخصات هندسی، راه های شهری به سه گروه کلی متمایز از یکدیگر طبقه بندی می شوند که عمدتاً با توجه 

 شوند:به نقش آن ها تعریف می 

  1راه های شریانی درجه 

  2راه های شریانی درجه 

 خیابان های محلی 

 نقش اصلی بر عهده دارند که عبارتند از: 6راه های شهری 

 . فراهم آوردن امکان جابجایی برای وسایل نقلیه)نقش جابجایی(؛1

 . فراهم آوردن امکان دسترسی وسایل نقلیه به بناها و تأسیسات)نقش دسترسی(؛2

 ایجاد بستری برای ارتباطات اجتماعی نظیر کار، گردش، تفریح و مالقات)نقش اجتماعی(؛. 3

 . شکل دادن به ساختار معماری)نقش معماری شهری(؛4

 . تأثیر در آب و هوای محیط اطراف راه)نقش تأثیرات آب و هوایی(؛5

 .]2[ . تأثیر در اقتصاد شهری)نقش اقتصادی(؛6

ی و اقلیمی استان آذربایجان غربی و به ویژه شهر خوی، در فصول پاییز و زمستان سرد آن و گاهی در با توجه به شرایط جغرافیای

اعث در مناطقی ب. بهار نزوالت جوی اتفاق می افتد، این نزوالت به صورت برف و باران بوده که دارای اهمیت زیادی می باشد

 اجرای صحیح جدول گذاری در مدیریت و ی شود، که لزومگرفتگی م حاصلخیزی خاک و متأسفانه در مناطقی منجر به آب

 معابر شهری را دو چندان می کند. 

 

 

 روش تحقیق       . 2

 

روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی است، که راهبرد مطالعۀ موردی، بر اساس و استناد به مطالعات کتابخانه ای و مشاهده میدانی، 

شده از سطح شهر، به بررسی جزئیات اجرایی و معیارهای مربوط نسبت به اجرای  و جمع آوری جزئیات اجرایی و تصاویر گرفته

اب کردن جوی های آب و رواندر معابر شهری و آبروی موجود برای جمع آوری آب های سطحی  و پیاده روها مناسب جداول

 در سطح شهر، می پردازد. 

 

 

 پیشینه پژوهش         . 3

 

های زیر ساختی و در عین حال بزرگ مقیاس عمرانی که تعمیر و نگهداری و همچنین حفظ کیفیت راه ها به عنوان یکی از پروژه 

در آن ها از اهمیت شایانی برخوردار است نیازمند تحلیل هزینه چرخه عمر در ابتدای پروژه می باشند. البته به کار گیری این 

کمتری برخوردار است و با وجود اینکه اصول اولیه این روش روش در پروژه های روسازی راه نسبت به سایر پروژه ها از قدمت 

سال پیش توسعه یافته است، این روش کمتر از سه دهه است که در این قبیل پروژه ها بکار گرفته می شود. از آن  111در حدود 

مین نتایج و اثرات پروژه ، تختاریخ تا کنون پیشرفت قابل توجهی در زمینه تحلیل اقتصادی، شبیه سازی جریان های ترافیکی آینده

های راه برای مشاغل و درآمد ها و کاربرد فناوری های کامپیوتری برای تقویت روش های بهبود یافته اقتصادی ایجاد شده است. 

( در دو دهه پیش نشان می دهد که اکثر ادارات راه، تنها در موارد اندکی هزینه 1AASHTOاما با این وجود مطالعات آشتو)

چرخه عمر یا سود خالص پروژه ها را از نظر کمی تعیین نموده و اثرات اقتصادی این قبیل پروژه ها را مورد بررسی قرار می های 

( در ICCA، در مقاله ای نقش تحلیل هزینه چرخه عمر)]4[ (1336گلصنملو همکاران).]3[ (1333دهند)وزارت راه و ترابری، 

                                                           
1 American Association of State Highway and Transportation Officials    
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سطوحی از عدم قطعیت  ICCAبسیاری از پارامترهای مورد استفاده در مدیریت روسازی معابر در شهرستان خوی پرداخته اند. 

را با خود به دنبال دارند با این وجود نه تنها در پروژه های روسازی راه و معابر شهری، بلکه در سایر پروژه های عمرانی رویکرد 

ه رویکرد قطعی در شهرداری ها کشور و بری دارد. با توجه به ساده تر بودن به کارگیری قطعی به علت سهولت رواج بیشت

، در امکان سنجی ]5[ (1335کرمانشاهی و همکاران) شهرستان خوی نیز از این رویکرد استفاده می شود.خصوص در شهرداری 

ه و برای امکان سنجی تبدیل محور مدائن به پیاده راه احداث پیاده راه در معابر شهری در خیابان مداین در نازی آباد تهران اشار

سه گزینه متفاوت مطرح شده و با وضع موجود مقایسه شده اند: اصالح وضع موجود، تبدیل شدن به پیاده راه دائم و تبدیل شدن 

مسیرهای پیاده شهری ، به بررسی کیفیت ]6[ (1335خضری دنخه و کرامت) به پیاده راه موقت و در زمان های خاص پرداخته اند.

، به ]7[(1334)خیابان امینی( پرداخته اند. میر تاج الدینی و حسینی)و دسته بندی پیاده روهای مطلوب و نامطلوب در شهر ارومیه

مهمترین ایراد و اشکال وارده به جدول گذاری در معابر کرمان باال بودن ایرادهای جدول گذاری در شهر کرمان اشاره داشته و 

ون زیاد جدول است که موجب مشکالت متعددی شده است. همچنین عدم احداث کانیو در کنار جدول و عدم پیش و رخنم

بینی فاصله و شکاف به تعداد کافی از ایرادهای دیگر است که موجب اشکال در ورود آب های سطحی خیابان به درون جوهای 

ب نیز باید به موارد فوق اضافه نمود به طوری که گاهی کیفیت ترکیکیفیت نامناسب ساخت و تولید جدول را  .شود حاشیه ای می

 .جدول پایین است و پوسیدگی و شکستگی زود هنگام جدول را باعث می شود

 

 

 مبانی نظری تحقیقیافته ها و        . 4

 جدول گذاری و آبروسازی -4-1

 

 روها، فضاهای سبز و باالخره جمع آوریو فرعی، پیادههای اصلی جدول گذاری و آبروسازی به منظور تقسیم محوطه به خیابان

های اجرایی و مشخصات فنی گیرد. در هر مورد جزئیات اجرایی و نحوه اجرای عملیات، باید در نقشهسطحی صورت می

های موردنظر نسبت به جدول گذاری و آبروسازی خصوصی ذکر شود، پیمانکار موظف است پس از تسطیح و رسیدن به رقوم

به طور کلی جدول ها به دو دسته ی مانع عبور و قابل عبور، تقسیم می شود که هر دسته انواع متعدد و جزئیات  .قدام نمایدا

اره مختلفی دارد. از پارامترهای مهم در اجرای جدول گذاری در کنار راه ها و معابر پیاده رو شهری می توان به موارد زیر اش

 :داشت

 تخلیه مناسب آب سطحی 

 ص کردن لبه ی سواره رومشخ 

 جریان بندی و کنترل دستی 

 جایگزین آبروی نامناسب موجود 

 مشخص و ایمن ساختن محل پیاده رو با شریان های ارتباطی 

 افزایش زیبایی و کاهش هزینه های نگهداری راه 

 جلوگیری از شسته شدن شانه 

از جدول بندی کنار سواره رو و پیاده  ای نمونه 1شکل طراحی شود که عمل آبرو را نیز انجام دهد،  جدول ها ممکن است طوری

رو را نشان می دهد. جدول های مانع عبور، نسبتاً بلند است و به منظور جلوگیری از خارج شدن خودرو از سواره رو به کار می 

های محصور کننده،  جدول. است 1:3سانتی متر است و سطح داخلی آن دارای شیب کم تر از  25تا  15رود. ارتفاع این جداول 

در نگهداری سنگ فرش کمک کرده و از حرکت جانبی آن ها جلوگیری می کنند و به این ترتیب بخش مهمی از ساختار سنگ 

فرش انعطاف پذیر را تشکیل می دهند. معموالً ابتدا جدول را می سازند تا هم الگویی برای سنگ فرش باشد و هم مواد زیرین 

 .]3[.]3[آن را در بر بگیرد
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 و پیاده رو جدول بندی کنار سواره رو -1 شکل 

 

 مصالح -4-1-1

شود. با ای موارد با توجه به شرایط کار از بتن درجا استفاده میبرای جدول گذاری عموماً از قطعات بتن پیش ساخته و در پاره

ارتفاع کارگذاری جدول زیاد و رانش خاک توجه به ارتفاع کم جداول بتنی، عموماً این جداول بدون آرماتور بوده و چنانچه 

قابل توجه باشد، باید از جداول بتن مسلح استفاده نمود. چنانچه از جدول گذاری به صورت سرپوشیده به منظور جمع آوری 

اصل های حهای تخلیه و جمع آوری آبهای اجرایی، دریچههای سطحی استفاده شود، باید در فواصل معین و بر اساس نقشهآب

 .]3[.]3[های افقی، عمودی یا ترکیبی از این دو پیش بینی نمودهای باران به صورت دریچهاز شستشوی خیابان و آب
 

 و روش اجرای جدول گذاری و آبروسازی  انواع کانال ها و مسیرهای هدایت و جمع آوری آب های سطحی -4-2

 یا درجا شکل یا نیم دایره از بتن پیش ساخته v کانیو با مقاطع -4-2-1

جدول و جوی آب واقع در حاشیه پیاده رو عالوه بر اینکه آب باران و آبهای سطحی را به فاضالب هدایت میکند باعث جداسازی 

پیاده رو از مسیر سواره رو میگردد. وجود جدول وجوی آب به موازات معابر شهری و در امتداد کریدورهای عابر پیاده ضروری 

 . به عنوان حائل بین عابرین پیاده و تردد وسایل نقلیه عمل میکننداست زیرا جدول و جوی آب 

عالوه بر موارد مذکور جدول وجوی آب واقع در حاشیه پیاده رو باعث می شود رانندگانی که اتومیبل خود را در حاشیه خیابان 

یابان های نوان یک مانع فیزیکی در خپارک می کنند نتوانند به حریم پیاده رو تجاوز کنند . بدین ترتیب جدول و جوی آب به ع

 .شهری عمل می کنند و نصب جدول در معابر اصلی که حجم عبوری وسایل نقلیه در آنها نسبتا باال ست اولویت دارد

شکل یا نیم دایره از بتن پیش ساخته یا  v توان از کانیو و با مقاطعها میهای ارتباطی و خیابانهای سطحی راهجمع آوری آب

برای جدول گذاری ابتدا زمین را تا سطح قابل بار گذاری، خاک برداری می کنند. سپس سنگ چینی با استفاده نمود.  درجا

و  2سنگ الشه و همراه آن شفته ریزی با مالت ماسه آهک و یا مالت باتارد، به منظور زیر سازی جدول انجام می شود)شکل

اجرایی ارتفاع جدول گذاری یکنواخت نباشد و نتوان از جدول پیش  (. در صورتی که به دالیلی و بر اساس نقشه های3

 استفاده نمود، جدول با بتن درجا انجام می شود. )کانیو(ساخته
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 جدول بتنی از پیش آمادهکانیوو و جدول گذاری و ساخت جوی با   - 3و 2شکل 

کیلوگرم سیمان در متر مکعب، کف سازی می  251با عیار ابتدا جدول طرفین را در تراز مناسب نصب و سپس کف کانال با بتن 

میلی متر است که در طرفین با انحناء به سمت جداول کناری بسته می شود و سپس با  11شود. ضخامت این بتن در وسط حداقل 

جدول از دال های  در صورت عبور وسایل نقلیه از روی آبروها، باید روی .]3[.]3[اندود لیسه ای می گردد. 1:3مالت به عیار 

 (. 4سانتی متر و یا از شبکه آرماتور استفاده کرد)شکل  15بتنی به ضخامت حداقل 

    
 آماده سازی در کف جوی پشت جدول        - 4شکل 

 

 گاتر و گریل مخصوص محوطه سازی و شهری -4-2-2

ن پیاده و ایجاد امنیت برای عابری ؛اضافه شدن عرض خیابان و پیاده رو :گریتینگ و کانال جای نهر روسی یا کانیو که مزایای آن

حذف پل های  ؛جلوگیری از سقوط آنها در داخل نهر و مناسب سازی معابر جهت عبور کودکان، سالخوردگان و معلولین

صرفه  ؛یروبی کانال هاتسهیل و کاهش هزینه ال ؛ناهمگن روی انهار در مقابل پارکینگهای منازل و زیباسازی محیطهای شهری

 شیب بندی آسان و جلوگیری ؛اتالف موش  کاهش هزینه الیروبی و ؛استحکام وعدم تعمیر و نگهداری ؛جویی در هزینه اجرا

مقاومت باال در برابر ضربات و تردد خودرو ها؛ قابلیت  ؛از ریسک آب گرفتگی و قابلیت جذب باالی آب سطحی

رخالف بنال ها باعث روانتر کردن جریان آیب شده و از چسبیدن جرم جلوگیری می کند(؛ هیدورلیک)سطح سیقلی داخل این کا

جدول گذاری سنتی و تخریب آن ، قابلیت برداشتن از کف با یک چکش را دارد؛ زیبایی آن نسبت به جدول گذاری بتنی بهتر 

لف ابعاد مخت ؛های خرید دریچه و پل روی کانال  خذف هزینهاست؛ مقاوم در برابر یخ زدگی؛ مقاوم در برابر مواد شیمیایی؛ 

مطابق  بگرفتگی معابر که در ابعاد و اندازه های مختلفآجلوگیری از ریسک   ؛و طیف وسیع کاربرد  کانال به درخواست مشتری

روپلین و  وع پلی پها از ن نمونه ای از پرکاربردترین نوع گریتینگادامه ، که در های وارده طراحی و تولید می گرددبا فشار بار

 آورده شده است. 7و  5،6درشکل را  پلی آمید

کند می توانند جایگزینی مناسب برای سیستم  فوق که آب را بصورت خطی جمع آوری و هدایت می کانال های پیش ساخته

را  درجه 31 های نقطه ای جمع آوری آب یا کف شورها باشند. این گاتر قابلیت کراس شدن و اتصال به یکدیگر با زاویه
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اخته شود استفاده از گاترهای پیش س سطح صیقلی داخلی گاترها و قدرت هیدرولیکی باال در انتقال مایعات باعث می .داراست

در محیط های با بارش زیاد و دبی آب باال نیز امکان پذیر باشد. از مزایای کانال های پیش ساخته آب نصب سریع و آسان، دوام 

 .باشد و کارایی این محصوالت میو طول عمر، زیبایی 

   
چپ: اجرای  ؛ سمتپلی آمیددرپوش  گارتر از بدنه پلی پروپیلن و: میانی؛ درپوش استنلس استیل گارتر از بدنه پلی پروپیلن و  سمت راست -7و 6 ،5شکل 

 گارترها در معابر شهری

 

 پیاده رو سازی -4-3

های ارتباطی دسترسی که عبور ماشین آالت بر روی آن مجاز نباشد، ها و راهساختمانهای ارتباطی کنار محوطه به تمامی راه

پیاده روها و پیاده راه ها، معابری هستند  .]3[.]3[رو گویند. عملیات پیاده روسازی شامل دو قسمت زیرسازی و روسازی استپیاده

جدول گذاری در معابر شهری که برای تأمین دسترسی پیاده ها طراحی می شوند و پیوندی جدا ناپذیر و انکار نکردنی با 

ستقل و مخصوص پیاده روها، در امتداد و به موازات سواره روها قرار دارند. در حالی که پیاده راه ها دارای امتداد م(. 3دارند)شکل 

به ویژه  کاربرد، ایمنی و دسترسی عابرین پیاده وبه خود هستند. طراحی صحیح پیاده روها و پیاده راه ها تأثیر بسزایی در افزایش 

اشخاص معلول و کم توان دارد. به منظور تسهیل تردد بر روی پیاده روها، سطوح افقی با روسازی مناسب پوشیده می شود. عابر 

ثیف، ف سازی به صورت یکپارچه، متنوع، براق، رنگی، کاط فیزیکی داشته و بر حسب اینکه کوسازی پیاده رو ارتبپیاده با ر

لغزنده یا ناهموار باشد، رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهد. عابرین در مواجهه با سطوحی که دارای رویه های متفاوت اند، 

 .با مصالح بهتر را دارندتمایل بیش تر به عبور از مسیرهای صاف تر 
 

    
        با اجرای جدول و آبرو در معابر پیاده رو- 3شکل 

 

 انواع و روش های اجرای پیاده رو سازی -4-3-1

  زیر سازی بستر،آماده سازی  -4-3-1-1

، و در شده انجام شودهای خواسته های اجرایی و رقومبرای زیرسازی ابتدا باید عملیات خاکبرداری و خاکریزی بر اساس نقشه

صورتی که برای رسیدن به تراز مورد نظر تنها به عملیات خاکبرداری نیاز باشد، باید خاکبرداری محل تا رسیدن به زمین با مقاومت 

شود. اضافه خاکبرداری تا رسیدن به تراز زیر پی با مصالح  جلسه ها صورتهای اضافه بر نقشهکافی ادامه یابد و خاکبرداری
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الیه زیر سازی پیاده رو شامل دو الیه  .شودب نظیر شفته آهکی، سنگ چین و سایر مصالح مورد تأیید، ساخته و آماده میمناس

 .ی متراک شده خاک بستر و اجرای الیه ی زیر اساس است

  :شده  کوبیدهالیه ی است که خاک طبیعی زمین، از مواد آلی و مواد مضر، پاک شده و الیه ی متراکم شده ی خاک بستر

 باشد.

 :الیه ای است از مصالح نسبتاً مرغوب که بین الیه ی اساس و خاک بستر روسازی قرار گیرد. الیه ی زیر اساس  الیه زیر اساس

در راه هایی که آمد و شد وسایل نقیله در آنها زیاد و یا مقاومت خاک بستر روسازی کم است، به کار می رود. الیه زیر اساس 

 می شود: ساختهمانند نمونه های زیر  و ... مصالح سنگ شکسته و یا از شن و ماسهمعموالًًٌ از 

 زیر سازی با شفته آهکی 

شود. شفته آهکی از خاک محل و از مصالح موجود روها با قشر زیراساس استفاده میاز شفته آهکی به عنوان زیرسازی پیاده

محل، دانه بندی و میزان رس موجود در آن، آهک به مقدار و کیفیت  شود. با توجه به نوع خاکحاصل از خاکبرداری ساخته می

های کلسیم موجود در آهک توسط ذرات رس جذب شده و این شود. در نتیجه این اختالط یونمناسب به مخلوط اضافه می

، با عدی سخت شدنیابد و در مرحله بشوند و در نتیجه میزان حد خمیری خاک رس افزایش میذرات به ذرات بزرگتر بدل می

ه آهکی شود. هرچه درجه حرارت محیط بیشتر باشد، سخت شدن شفتتشکیل آلومینات و سیلیکات کلسیم شفته آهکی حاصل می

 .شود شفته آهکی در مناطق گرم به کار گرفته شودگیرد، از این رو توصیه میسریع تر صورت می

 زیر سازی با مخلوط رودخانه ای 

مشخصات مخلوط از نظر بزرگترین قطر مصالح و میزان . ای استفاده نمودتوان از مخلوط رودخانهروها میدهبه منظور زیرسازی پیا

(، باید بر اساس مندرجات مشخصات فنی خصوصی صورت گیرد. مخلوط باید با 211خاک ریزدانه )گذرنده از الک نمره 

ید یم شده و تا تراکم مورد نظر با وسایل مناسب و مورد تأیهای تعیین شده در مشخصات روی بستر پیاده رو، پخش و تنظضخامت

 .کوبیده شود

 زیر سازی با بلوکاژ 

توان از بلوکاژ استفاده نمود. در این حالت روها میدر موارد کم اهمیت و در صورت تأیید دستگاه نظارت برای زیرسازی پیاده

شود و برای پر کردن خلل و فرج آنها و قفل و نتیمتر پوشانیده میسا 31تا  21های درشت به ضخامت رو با چیدن قلوهسطح پیاده

شود تا اینکه فضای خالی کامالً پر شده ها، پخش و تا تراکم مورد نظر کوبیده میقلوه سنگ بست بهتر، شن و ماسه ریزدانه روی

 .]3[.]3[و یک سانتیمتر شن و ماسه روی تمامی سطوح را بپوشاند
 

 آماده سازی بستر، روسازی  -4-3-1-2

گیرد. پس از انجام عملیات زیرسازی روها در مقابل عوامل جوی و فرسایش صورت میروسازی برای محافظت و پوشش پیاده

های اجرایی و مشخصات فنی خصوصی صورت پذیرد، بر اساس مندرجات این بخش، عملیات روسازی باید بر اساس نقشه

 :رو به شرح زیر خواهد بودادههای روسازی پیروش

 آسفالت 

 های موزائیکی یا سیمانی )آجرهای موزائیکی و سیمانی(فرش 

 بتن درجا 

روسازی پیاده روهای اصلی شامل یک الیه ی اساس و یک الیه ی فرش کف است. در حالی که در پیاده روهای فرعی نیاز به 

 (.3اجرای الیه اساس ندارد و می توان پوشش کف را مستقیماً روی بستر اجرا نمود)شکل 
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 تصویر مجسم(                برش و الیه های زیر سازی و روسازی پیاده روها)  - 3شکل 

الیه ای است از مصالح مرغوب که بین الیه های رویه و زیر اساس یا بین الیه های رویه و خاک بستر روسازی،  الیه ی اساس:

قرار می گیرد. الیه ی اساس از مصالح مرغوب، نظیر سنگ شکسته، شن و ماسه ی شکسته، مصالح تثبیت شده با قیر، آهک و 

ته می شود. الیه ی اساس در راه هایی که آمد و شد وسایل نقلیه در آن ها زیاد و یا مقاومت خاک بستر روسازی کم سیمان ساخ

مراحل اجرای پیاده رو از الیه ی متراکم  11شکل  است، از آسفالت کم قیر ساخته می شود، که اصطالحاً اساس قیری نام دارد.

 دهد. شده ی خاک تا مرحله ی کف سازی را نشان می

        
  روسازی پیاده رو زیر و مراحل اجرای الیه های  - 11شکل 

الیه ای است از جنس خیلی مرغوب و با مقاومت نسبتاً زیاد که باالترین الیه ی روسازی است و مستقیماً در تماس با  الیه رویی:

چرخ وسایل نقلیه قرار دارد. الیه ی رویی در راه های با آمد و شد زیاد، مصالح مرغوب نظیر بتن آسفالتی یا بتن سیمانی ساخته 

متوسط، گاهی از رویه آسفالت مخلوط در محل و یا رویه های آسفالت سطحی استفاده می می شود. در راه هایی با آمد و شد 

شود. راه هایی با آمد و شد کم، نظیر راه های روستایی و فرعی در جوار کمر بند سبز شهری و بیرون آن، از رویه های شنی که 

 .]3[.]3[عمر زیادی ندارند، استفاده و ساخته می شود

روسازی پیاده رو در نظر گرفته شود عبارتند از: جدول گذاری و به ویژه ی که باید در انتخاب و طراحی مهم ترین خصوصیات

رک تمقاومت در مقابل نفوذ آب، هموار بودن، قابلیت مرمت، هماهنگی با موانع پیاده رو، مقاومت در برابر سایش، فرسودگی، 

انواع الیه های رویه در روسازی پیاده روهای معابر  1ست. جدول خوردگی و محور رنگ، زیبایی، تمیزی و قابلیت خط کشی ا

 شهری را نشان می دهد.
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  انواع الیه های رویه در روسازی پیاده روهای معابر شهری - 1جدول 

 شکل شرح الیه ی رویه عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع الیه 

رویه در 

 روسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاک تثبیت شده

 

 

 

 

 

در برخی موارد معبر پیاده با استفاده از خاک طبیعی محل 

 11روسازی می شود. در این صورت الیه ای به ضخامت 

سانتی متر از خاک محل برداشته و سپس تثبیت می 

گردد. این نوع روسازی بیش تر در گردشگاه ها، میادین 

بازی کاربرد دارد. روسازی شنی نیز از زمره و زمین های 

خاک های تثبیت شده است. در فضاهای کم تردد از 

سانتی متر و  11یک الیه خاک تثبیت شده به ضخامت 

سانتی متر بر روی آن  41یک الیه شن به ضخامت 

 استفاده می شود.
 

 

 

 

 

 آسفالت

 

 

 آسفالت از رایج ترین روکش های معابر پیاده است. این

نوع پوشش به دلیل پوشاندن سطوح، ایجاد هماهنگی با 

تغییرات شهری و درختان موجود، ایجاد بهترین شرایط 

در محل اتصاالت و کوتاهی مدت زمان کار و ... کاربرد 

دارد. حداقل ضخامت این نوع پوشش برای معابر پیاده 

سانتی متراست. برای الیه اساس آن نیز می توان  2 -5/1

 و یا مخلوط شن و ماسه استفاده نمود.از آسفالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رویه ی

 بتنی

 

 

   

 

 

سنگ فرش 

 های بتنی

 

این نوع رویه را می توان به صورت دال بتنی و یا 

سنگفرش بتنی ایجاد نمود. امروزه به واسطه ی 

محدودیت های دال بتنی در معابر، استفاده از سنگفرش 

دو  ساخت کف معابر بهکاربرد بیشتری دارد. از بتن در 

صورت بلوک های پیش ساخته و یا به صورت درجا به 

 کار می برند.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

بلوک های 

بتنی پیش 

 ساخته

 
 

 

 

 

 بتن درجا
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انواع الیه 

رویه در 

 روسازی

 

 

 

 رویه ی موزاییکی

 

 

فرش موزاییکی، کف پوشی متشکل از مصالح سنگی و 

سیمانی با ابعاد و اشکال مختلف است. نصب این آجرها 

مالت ماسه و سیمان و یا با مالت باتارد صورت می  با

سانت متر ضخامت  4گیرد. آجر های موزاییکی حداقل 

داشته و می توان روی بستری از ماسه ی نرم یا ماسه بادی 

 به صورت خشکه چین قرار داد.

 
 

 

 

 

 رویه ی آجری و سفالی

 

 

 

در معابر کم تردد برای پوشش کف استفاده می شود. 

رسی و آجرهای ماسه آهکی در کف سازی  آجرهای

کاربرد فراوان دارد. مصرف آجر در مناطق معتدل  

 خشک و گرمسیر بسیار مناسب است.

 

   

 

 

 

 رویه ی سنگی

  

این نوع پوشش مناسب ترین فرش برای فضاهای عمومی 

است. خصوصیات استهالک و نگهداری این مصالح 

رش، کاربرد سنگفبستگی به نوع سنگ دارد. بهترین 

استفاده از آن به عنوان جداکننده سطوح و از بین بردن 

 یکنواختی در سطح آسفالت و سایر رویه ها است.

 

 

 

 

 

 رویه های ژئوسنتتیکی

ها محصوالت مسطحی هستند که از مواد ژئوسنتتیک 

عنوان یک بخش جدایی ناپذیر پلیمری ساخته شده و به 

همراه خاک، سنگ، به  عمرانهای مهندسی در پروژه 

ار ک زمین یا سایر مصالح مرتبط با مهندسی ژئوتکنیک به

 شوند برده می

ژئوتکستایل ها گونه ای از منسوجات صنعتی 

(Industrial Fabrics هستند که از مواد اولیه پلیمری )

( و پلی پروپیلن PE( ، پلی اتیلن )PETنظیر پلی استر)

(PP.تولید می شوند ) 

 

 
تثبیت خاک یک اصطالح کلی برای هر روش : دوام و استحکام انواع الیه های رویه در روسازی پیاده روهای معابر شهری

فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، یا ترکیبی از آنها می باشد که جهت بهبود ویژگی های خاک به کار می رود و روش های اصالح 

اشد. دن مواد شیمیایی، طبیعی یا ترکیبی از هر نوع روش فیزیکی و شیمیایی می بخاک شامل تراکم، تسلیح، کنترل زهکشی، افزو

به منظور مقاومت بیشتر در برابر نیروهای محیطی، برای تثبیت خاک استفاده از آهک هیداراته است. مقاومت کم قیر در برابر 

ر سطح جاده به وجود آمده که این امر شکاف ها و سخت شدن آن به علت چسبندگی کم و دمای باال و تغییر شکل دائمی د

و سنگدانه های درشت دانه در  sbsهزینه نگهداری رویه های آسفالتی را افزایش می دهد. استفاده از قیر اصالح شده توسط 

مخلوط آسفالتی، موجب ارتقای کیفیت آسفالت و مقاومت آن در برابر سرما و گرما شده و در نهایت منجر به صرفه جویی قابل 

. رویه های آجری، سفالی و سنگی دارای مقاومت باال در برابر بارهای وارده محیطی بوده و عدم نیاز به اسکوپ توجهی می شود

گذاری، مقاومت در برابر شرایط جوی و تنوع رنگ در عمده مزایای و استحکام این رویه ها در روسازی معابر شهری می باشند. 
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برابر بتن معمولی و مقاومت  3بتن درجا نسبت به بقیۀ رویه ها از مقاومت فشاری در حدود  می توان گفت که کف پوش های بتنی،

برابر بتن معمولی و دیگر کف پوش های موزائیکی  161برابر بتن معمولی و مقاومت سایشی آن در حدود  7خمشی آن در حدود 

های آسفالتی تا حد زیادی در افزایش طول  در روسازیکننده  عنوان تقویتتوانند به ها می  ژئوسنتتیک .]11[و آجری است

امل زیادی عوهای آسفالتی به  ها در روسازی های زودرس مؤثر باشند. کارآیی ژئوسنتتیک ها و جلوگیری از ایجاد ترکعمر آن

 شوند:یم میه کلی تقسها به چنددست ژئوسنتتیکد. از جمله مخلوط آسفالتی، درجه حرارت، محل قرار گرفتن و ... بستگی دار

رارت ح این ژئوتکستایل مخصوص آسفالت و مقاوم به ها. ها، ژئوکامپوزیت ها، ژئوممبرین ها، ژئوگریدها، ژئونت ژئوتکستایل

و در  %51طور میانگین به اندازه  های مسلح شده با ژئوگرید به گراد است.عمر خستگی در نمونهدرجه سانتی 131در دماهای تا 

 .]11[ یابد های مسلح نشده افزایش می در مقایسه با نمونه %43های مسلح شده با ژئوتکستایل به اندازه  نهنمو
 

 مورد مطالعه) شهرستان خوی( -4-4

 موقیعت جغرافیایی و پیشینۀ تاریخی شهرستان خوی -4-4-1

دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده و اختالف  56درجه و  33دقیقه طول جغرافیایی و  23درجه و  44شهر در موقعیت جغرافیایی 

ثانیه تهران است.  34دقیقه و  25و  12ظهر خوی ساعت  12ثانیه است یعنی ساعت  34دقیقه و  25ساعت شهر خوی با تهران 

هکتار و با در نظر گرفتن ساخت و سازهای پیرامونی  1151وسعت آن در محدوده طرح تفصیلی و توسعه و عمران منقضی شده 

هکتار است. جلگه خوی در دامنه جنوب شرقی فالت ارمنستان واقع شده و ارتفاع متوسط آن از  1422رج از محدوده بالغ بر خا

متر است. از تمام جلگه های مجاور حتی از دریاچه ارومیه پست تر است و به همین جهت در اصطالح عوام آن  1133سطح دریا 

متر می  1131متر و حداقل آن در شرق به  1151حداکثر ارتفاع شهر در غرب به  را خوی چوخوری ) گودال خوی ( می نامند.

کیلومتری شهر تبریز مرکز استان آذربایجان  143کیلومتری شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و  141این شهر در  رسد.

کیلومتر فاصله دارد.  32ه به خط مستقیم حدود کیلومتری تهران واقع بوده و تا مرز ترکی 777کیلومتری شهر ماکو و  147شرقی و 

کیلومتری از مرکز  161نفر، به مرکزیت شهر خوی، درفاصله  371172شهرستان خوی درناحیه شمال غربی استان با جمعیت 

استان قرار دارد. )طی آخرین تقسیمات کشوری به دو شهرستان خوی، به مرکزیت خوی و چایپاره به مرکزیت قره ضیاءالدین 

ساله که در سالنامه های آشوریان به نام خویه، در تورات به نام حویه، در  6111تفکیک شده است(.خوی به عنوان مهد تمدن 

هـ.ق آیبن خرداد در کتاب المسالک الممالک بانام  251کتاب )العالم من المشرق الی المغرب( با نام خویه، آمده و در سال 

  .(11)شکل  .کنونی خوی از آن یاد می کند
 

 زبان و مذهب -4-4-2

های پیش از کنند. مسلمان و شیعه مذهبند. آداب و رسوم آنان تلفیقی از آیینتکلم می ترکی آذربایجانیمردم شهرستان خوی به 

  سی(.ئجه)چیلله گ هشب چل، چهارشنبه سوریایرامی(، )به ترکی: ایل ب عید نوروزاسالمی: -های پیشاسالم و اسالمی است. آیین
 

 باستانی و جاذبه های طبیعی -آثار تاریخی -4-4-3

 -دوره سلجوقی یا صفوی، پل خاتون )خاتین کؤرپوسو(  -برج شمس تبریزی: مدفن عارف شوریده حال و مراد موالی قونیه 

کی دوره قاجاریه، بازار سرپوشیده: که ی -دوره ایلخانی، عمارت حکومتی  -ها، دروازه سنگی )قاال قاپیسی( دوره حکومت دنبلی

 های متعدد یادآور روزهای پررونق اقتصادیشود و با کاروانسراها و میدانشور محسوب میترین بازارهای کاز زیباترین و هندسی

د. خانه شوهای معماری صفوی، دنبلی و قاجاری در آن دیده میبه هنگام عبور جاده ابریشم )ایپک یولو( از خوی است و سبک

، مساجد سیهرودوره پهلوی، کنسولخانه  -ان خسروی دوره دنبلی، دبیرست -دوره صفوی یا دنبلی، حمام محمدبیگ  -ها کبیری

دوره قاجاری، کلیساهای سورپ سرکیس و ماهالزان، امامزاده سید بهلول  -خان، مالحسن، شاه، حاجی بابا و خان قدیمی مطلب

رمان اروپا، قلعه قه -در محور مواصالتی راه آهن آسیا قطورمام علی النقی، مقبره آقا میر یعقوب، پل هوایی بزرگ از نوادگان ا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8_%DA%86%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B1
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 ، قلعه بسطام)باسدام( در بخشپل قطور آلود( مشهورش در کوهی نزدیکحماسی آذربایجان کوراوغلو و چنلی بئل )کمره مه

های میلی متری و وجود کوهستان 311-411دوره اورارتویی و دهها اثر کوچک و بزرگ دیگر. بارش متوسط سالیانه  -چایپاره 

هار است. خصوصا اواخر بر طرف شهر مناظر طبیعی زیبا و بکری را در دل این منطقه از کشور به وجود آوردهبرف گیر در چها

های سرسبز، کوهسارهای پرگل و حیات وحش و اوایل تابستان بهترین روزهای گردش و انتفاع از این موهبات الهی هستند. دره

تان به این شهرسمردمان گریخته از دام ماشین و دود و سر و صدا باشند. توانند نویدبخش لحظاتی آرام و لذت بخش به نادر می

واسطه شرایط خاص جغرافیایی دارای چشمه های آب معدنی متعددی است که این چشمه ها از جمله جاذبه های طبیعی منطقه 

 .به شمار می آیند

ب    م دی 

ب     ا   

ب   مر  ی

ب   رب 

ب   م ل   ا  
ب    م دی 

ب     ا   

ب   رب 

ب   م ل   ا  
ب   مر  ی

 
 

 1336، مأخذ: شهرداری خوی تفصیلی و نقشه اتوکدی خوی موقعیت جغرافیایی خوی، طرح -11شکل 
 

 ویژگی های اقتصادی و اجتماعی -4-4-4

نشان می دهد که در حالت کلی رشد  1365-75روش مقایسه عملکرد اقتصادی استان آذربایجان غربی و شهر خوی در دوره 

از متوسط رشد اقتصادی استان آذربایجان غربی  درصد بیشتر( و 6/11بخش کشاورزی از متوسط رشد اقتصادی شهر خوی باالتر)

درصد پائین تر(. دلیل اصلی این مساله اتکای بخش عمده ای از اقتصاد استان بر کشاورزی و اشتغال باالی  1/21پایین تر است)

دی اجمعیت استان نسبت به جمعیت خوی در کشاورزی است. رشد بخش خدمات به عنوان بخش غیر مولد از متوسط رشد اقتص

درصد بیشتر( و باالخره رشد بخش صنعت از متوسط  5/3درصد پائین تر( و از متوسط رشد استان باالتر می باشد) 4/3شهر پائین تر)

درصد( میزان باالتری را نشان می دهد. زیر بخش های آب و برق و گاز، معدن، 6/17درصد( و شهر) 6/27رشد اقتصادی استان)

-75و نقل دارای رشدی باالتر از متوسط رشد اقتصادی شهر بوده اند. شهر خوی در طی دورهصنعت، خدمات مال، فروش، حمل 

 .]12[در بین بخش های اقتصادی بیشترین تمایل را به سمت بخش صنعتی نشان می دهد 1365
 

 وضعیت پیاده روها و جداول در معابر شهری -4-4-4
در صد از کل سطوح شهرها را به خود  35تا  25بی تردید، معابر شهری یکی از کاربری های عمده ای است که به طور متوسط 

اختصاص می دهد و این موضوع به علت اهمیتی است که شبکه معابر در حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... شهر ایفا می 

وع قوانین و مقررات مربوط به معابر در سطح شهر همیشه به طور کامل رعایت کند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که مجم

نمی شود و همواره افراط و تفریط های متعددی در این زمینه مشاهده می شود. این مسأله در شهر خوی به روشنی مشاهده می 

رسد که جوابگوی نیازهای شهروندان  گردد و این در حدی است که شبکه های راه و معابر موجود در این شهر گاهی به نظر می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B1
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ن خیاباو جدول گذاری (، به عنوان نمونه می توان به طرح پیاده روسازی و گسترش معابر کم عرض 13و 12نیست)شکل های

 (.14حدودی از ازدحام اولیه کاسته است)شکل امام اشاره کرد که  با ندیده گرفتن موتور سوارها و دوچرخه ها در سطح آن تا 

سازمان راه و ترابری و ، باید در این زمینه، درصد از سطح شهر نمی رسد 21ی به معابر شهری در حد استاندارد نبوده و به رسیدگ

مر تحلیل هزینه چرخه ع به خصوص شهرداری در روسازی و تعمیر و نگهداری و عریض تر کردن معابر کوشا بوده و بر اساس

 .]13[پیش بروند

     
 (1335وضعیت نامناسب جداول و روسازی پیاده رو معابر شهری) -13(      شکل 1335نامناسب معابر شهری) زیر سازی -12شکل 

 

 
 (     1335)خیابان امام  معابر شهری درجدول گذاری و پیاده رو سازی  -14شکل 

 

 نتیجه گیری       . 5
 

معابر شهر خوی به عنوان یکی از مهم ترین زیر ساخت های شهری، به دلیل وجود عوامل مخرب در معرض اضمحالل هستند. با 

توجه به اینکه حفظ کیفیت خدمت دهی معابر از اهمیت شایان توجهی برخوردار است و از سوی دیگر تعمیر و نگهداری آن ها 

هنگام اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب استراتژی ساخت معابر و یا تعمیر و نگهداری نیز عملیاتی زمان بر و پر هزینه است، در 

آن ها باید عالوه بر هزینه اولیه، هزینه های چرخه عمر را نیز در نظر گرفت که متاسفانه استفاده از این ابزار مفید تاکنون به طور 

پروژه ها امکان تخمین دقیق هزینه ها و همچنین فعالیت جدی در دستور کار قرار نگرفته است. همچنین ضعف در مستند سازی 

انواع کانال های هدایت آب های در روند انجام تحقیق به های الزم برای هر پروژه بر اساس پروژه های قبلی را کاهش می دهد. 

جزئیات اجرایی جدول گذاری در محور سواره رو و همچنین پیاده رو و روند اجرایی پیاده رو سازی در معابر شهری سطحی و 

پرداخته شد،که سعی در توسعه و گسترش دانش تخصصی در نحوه اجرای آن توسط مسئولین مربوطه و شهرداری ها و انتخاب 

داده های از قبیل زمان بندی اجرای عملیات تعمیر ده رو سازی بنمایند. گزینه بهتر از میان روش های اجرای جدول گذاری و پیا

و نگهداری، مدت زمان انسداد مسیر، هزینه های کنترل ترافیک، میزان تأثیر انسداد مسیر بر حرکت کاربران و همچنین هزینه های 

هر جدول گذاری دو طرفه در شوژه هستند. اجرای عملیات از داده های حیاتی در تحلیل چرخه عمر و پیش بینی وضعیت آینده پر

اده رو گزینه سنگ فرش به صورت خوی و در کلیت جای خود را به جدول گذاری یک طرفه)کانیو( داده و از بین روسازی پی

ودن برای شهرداری انتخاب شده است، از این رو پیشنهاد می ه چینی در شهر خوی رواج یافته که شاید به دلیل کم هزینه بخشک

این مسأله در شهر خوی به روشنی مشاهده می  ود برای کم کردن هزینه های جاری از گارترهای پیش ساخته استفاده شود.ش

گردد و این در حدی است که شبکه های راه و معابر موجود در این شهر گاهی به نظر می رسد که جوابگوی نیازهای شهروندان 
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ه روسازی و گسترش معابر کم عرض و جدول گذاری خیابان امام اشاره کرد که  با نیست. به عنوان نمونه می توان به طرح پیاد

لذا عدم دسترسی به اطالعات ندیده گرفتن موتور سوارها و دوچرخه ها در سطح آن تا حدودی از ازدحام اولیه کاسته است . 

ساخت  ستند سازی فنی و اقتصادی پروژ هایمستند و دقیق می تواند منجر به کاهش دقت تحلیل شود و اکیداً پیشنهاد می شود م

و تعمیر و نگهداری راه ها و معابر شهری در دستور کار شهرداری قرار گیرد تا امکان تحلیل هرچه دقیق تر چرخه عمر پروژه ها 

 حاصل شود.
 

 مراجع.        6

  تهران. وزارت مسکن وشهرسازی، ،بخش مبانی (،1374؛)آئین نامه راههای شهری .1

 (، کمیسون فنی تدوین استاندارد، چاپ اول، برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری ها، تهران، 1333معابر شهری؛) -طبقه بندی .2

 ت حمل و نقل ایاالت متحده آمریکا.مبانی تحلیل اقتصادی وزار(، 1333وزارت راه و ترابری؛) .3

( در مدیریت روسازی معابر در شهرستان LCCAش تحلیل هزینه چرخه عمر)(، نق1336گلصنملو، ابراهیم خلیل؛ علی نژاد، توحید؛ شهری، رضا؛) .4

 خوی، سومین کنفرانس ساالنه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، دانشگاه شیراز.

طالعه موردی: (، امکان سنجی احداث پیاده راه در معابر شهری)م1335کرمانشاهی، شهاب الدین؛ عزیزی، محمد مهدی؛ درزی رامندی، علیرضا؛) .5

 خیابان مداین در نازی آباد تهران(، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.

(، بررسی کیفیت مسیرهای شهری و دسته بندی پیاده روهای مطلوب و نامطلوب) نمونه موردی: خیابان 1335خضری دخنه، سعید؛ کرامت، سعید؛) .6

 پنجره تا میدان ایالت(، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی علوم و تکنولوژی، باتومی گرجستان.امینی ارومیه، حدفاصل 

همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان، کرمان، (، ایرادهای جدول گذاری شهر کرمان، 1334میر تاج الدینی، منصور؛ حسینی، ندا؛) .7
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 ، تجدید نظر اول، تهران.55(، مشخصات فنی عمومی راه و معابر شهری، نشریه شماره 1335دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی؛) .3

 ، تجدید نظر اول، تهران.111(، مشخصات فنی عمومی راه و معابر شهری، نشریه شماره 1335ی فنی؛)دفتر تدوین ضوابط و معیارها .3
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(، بررسی و شناخت توزیع امکانات و خدمات شهری بر اساس عدالت اجتماعی)مطالعه موردی: 1336توحید؛)گلصنملو، ابراهیم خلیل؛ علی نژاد،  .12

 شهرستان خوی(، سومین کنفرانس ساالنه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، دانشگاه شیراز.

پیاده روسازی، طرح جامع حمل و نقل و ترافیک، شهرداری خوی، اطالعات اسنادی حوزه معاونت خدمات شهری، ساماندهی جدول گذاری و  .13

 شهرستان خوی.
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