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 مطالب فهرست
 

 صفحه                                                                                                               عناوين
 مقدمه

 ١   شهريبتني  انهار و جداول عمومي فني مشخصات: ٦-٨-١/٦١ 
 ٣     بتني انهار بتن درجا براي جداول اجراي در مصرفي ماسه و شن فني مشخصات:  ٦-٨-٢/٦١ 
 ٤     بتني انهار و جداول نصب و اجرا براي بتن عمومي فني مشخصات:  ٦-٨-٣/٦١ 
 ٦     )Aتيپ  جدول تک( قائم جداول فني مشخصات: ٦-٨-٤/٦١ 
 ٨   )Bتيپ  کانيو( آبرو جداول فني مشخصات: ٦-٨-٥/٦١ 
 ١٠     )Pکوتاه (تيپ  آبروي جداول فني مشخصات: ٦-٨-٦/٦١ 
 ١٢    گير رسوب حوضچة و کف آبگذر فني مشخصات: ٦-٨-٧/٦١ 
 ١٥  انهار سرپوشيده فني مشخصات: ٦-٨-٨/٦١ 

 ٢٠       )Vآبروهاي نيم نهر (تيپ  فني مشخصات: ٦-٨-٩/٦١
 ٢١    )Xنهر (تيپ  آبروهاي نيم فني مشخصات: ٦-٨-١٠/٦١ 

 
 

 
 





 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالي

 مقدمه

ميداني و ارزيابي المللي و همچنين بازديد  نتيجة بررسي مجموعة وسيعي از منابع و استانداردهاي معتبر داخلي و بين  اين دستورالعمل
دورة عمر کوتاه جـداول و انهـار يکـي از مشـکالت      سطح شهر تهران است. درهاي اجراي انهار و جداول  هپروژتعداد زيادي از از 

مـورد توجـه مـديريت    ديرينة معابر شهري است. در دو سال گذشته، استانداردسازي جداول و پرهيز از کاربرد جداول غيراستاندارد 
ان آن و اينـک زمـ   شود، استفاده از جداول غيراستاندارد منسوخ شده است دستورالعمل ابالغ مي شهري قرار گفته و در زماني که اين

کردن قطعـات بتنـي کـافي نيسـت و الزم     نيز ارتقاء يابند. استاندارد و انهار جداول رسيده که سطح استانداردها در طراحي و اجراي 
 .ساخته نيز در اولويت قرار گيرند پيش هاي نصب صحيح و مبتني بر استاندارد و استفاده از روشاست 

 با اجراي مفاد اين دستورالعمل بستر الزم براي تحقق اهداف ذيل فراهم خواهد شد:
 سازي انهار محيطي فضاي شهري از طريق پوشيده ارتقاي بهداشت و سالمت و بهسازي زيست -١

 ها شدن رواناب  نتيجه آلودهجلوگيري از ورود زباله به انهار و تبديل زباله خشک به زبالة تر و در  -٢

 هاي اجرايي استانداردسازي رويه -٣

 ارتقاي کيفيت ساخت، تعمير و نگهداري جداول با تأکيد بر رعايت مشخصات و جزئيات فني الزم  -٤

 اي دورة نگهداري کاهش هزينه -٥

 
 سينيمازيار ح                                                                              

 معاون فني و عمراني شهرداري تهران                                                                             
 ١٣٩٢ -فروردين                                                                         

 
  



    ١     شهري بتني  انهار و جداول همسان مقاطع و فني مشخصات                                                                                                                    ٦-٨-١٦  شماره سند:

  

 

 مشخصات فني عمومي جداول و انهار بتني شهري :٦-٨-١/٦١
رود. مشخصات فني خـاص هـر يـک از انـواع      اين دستورالعمل براي تعيين مشخصات فني عمومي تهيه و اجراي جداول و انهار بتني به کار مي کاربرد: -١

 شود. هاي مربوط تعيين مي جداول بر اساس دستورالعمل
 هاي اصلي (درجة يک و دو) الزامي نيست. ضوابط اين دستورالعمل در اجراي کانال تبصره:

 شوند: اصطالحاتي که در اين دستورالعمل به کار رفته به شرح زير تعريف مي :تعاريف -٢
متفاوت با کارکرد ترافيکـي،   ساختة استاندارد است که به منظور جداسازي سطوح مختلف در يک تراز يا ترازهاي اي بتني پيش : قطعهجدول بتني -٢-١

 رود. هاي سطحي در معابر به کار مي زيباسازي و جداسازي فضاي سبز يا هدايت آب
   باشد. جز اتصاالت کام و زبانه در صورت وجود مي : فاصلة افقي بين دو انتهاي جدول در جهت طولي در هنگام نصب، بهطول جدول -٢-٢
 قائم بين سطح زيرين و بااليي جدول در وضعيتي که بايد نصب شود.  عبارت است از فاصلة :ارتفاع جدول -٢-٣
شـود تـا در سـمت بـاال قـرار       شود و توسط توليدکننده مشخص مي شود که بر روي آن تردد انجام مي به سطحي گفته مي :سطح ترافيکي جدول -٢-٤

 گيرد. 
 نامند. را عرض مفيد مي آبروجداول  ه تا لبهانتهاي پاشن: عرض داخلي کانال يا نهر يا فاصلة افقي قوس داخلي عرض مفيد -٢-٥

 زير را تأمين نمايند: هايساخته بتني بايد الزامات استاندارد : جداول پيشاستانداردها -٣
 [١٢٧٢٨ ISIRI]هاي آزمون  ها و روش ساخته: ويژگي جداول بتني پيش -٣-١ 
 [٣٠٢ ISIRI] ها ويژگي –هاي بتن  سنگدانه -٣-٢ 
 [٦٠٤٤ ISIRI] ها ويژگي –بتن آماده  -٣-٣
 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران] ٤-٨-٥٦هاي بتني [ پوش ضوابط پذيرش جداول و کف -٣-٤

باشند. استفاده از روش توليد  (Precast Dry/Wet Pressed)توليد ماشيني تر يا خشک   ساخته به روش : جداول بايد از نوع پيشضوابط تأمين قطعات -٤
کنندگاني تأمين شود که جزو فهرست توليدکنندگان مجـاز حـوزة معاونـت فنـي و      ساخته بايد از توليد کن مجاز نيست. قطعات پيش دستي يا روش تخم

 عمراني شهرداري تهران باشند.
راه  سازةشستگي و کاهش خوردگي  رافيک، کنترل دسترسي ترافيکي، آبها، هدايت ت : جداول کنارة معبر براي هدايت روانابعملکرد جداول کنارة معبر -٥

 روند.   به کار مي
اي باشند که در مناطقي که تردد عمود بر محور معبر الزم باشد (مانند ورودي پارکينگ منـازل   : جداول کنارة معبر بايد به گونهجداول روبروي پارکينگ -٦

 ) ]١/١تصوير ( به لحاظ مشخصات ابعادي، مشکلي براي تردد خودروها ايجاد نکنند. [ هاي سطحي،  ها)، ضمن عبور آب يا تقاطع کوچه
 جز عمليات تعمير و مرمت جزئي) مجاز نيست. شود. استفاده از "نهر روسي" (به توصيه مي Pدر اين قبيل موارد استفاده جداول نوع  راهنمايي:

ها مناسب باشند و باعـث   اي باشند که براي عبور ايمن دوچرخه : ابعاد جداول کنارة معبر بايد به گونهها ها و موتورسيکلت تناسب ابعادي با عبور دوچرخه -٧
 [ AASHTO Guide for the Development of Bicycle Facilities]ها و موتورها نشوند.  لغزش و سقوط دوچرخه

 پرتاب جداول از روي کاميون حمل بار بايد پرهيز شود.  ساخته بايد با پالت مناسب حمل شوند، از : قطعات جداول پيشبندي بسته -٨
 [٢-٣-٦ :١٢٧٢٨ ISIRI]اليه شده باشد، بايد مرجوع شود.  شدگي، يا اليه ساخته که داراي ترک، پوسته : هر جدول يا آبروي پيشپذيرش ظاهري -٩

 هاي عرضي. قوسها و  : ايجاد درز بين جداول براي بندکشي مجاز نيست، مگر در محل پيچدرز بين جداول -١٠
 جز به( ها لبه انحناي شعاع حداقل. باشند گردگوشه بايد شدن، پر لب از جلوگيري براي جداول بتني قطعات نمايان بيروني هاي لبه تمامي: بودن  گردگوشه -١١

 .باشد ١٠ mm از کمتر نبايد) شود مي تعيين هيدروليکي و ترافيکي مالحظات به توجه با ها آن شعاع که مواردي
 .است) ١:١٢٪  (٨ حدود مناسب عرضي شيب. باشد مي٪  ٨ تا٪ ٥ بين آبرو جداول کف مجاز عرضي شيب: عرضي شيب حداکثر -١٢
به منظور پرهيز از برخورد سپر و گلگير خودروها، در سمتي که احتمال توقف خودرو وجود دارد، سطح فوقاني جدول نبايد از سطح  :حداکثر ارتفاع جدول -١٣

 باالتر باشد.  ٢٠٠ mmرو بيش از  سواره

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

 مشخصات فني عمومي
 جداول و انهار بتني شهري

 ٢از  ١صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-١/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام دانشمهندسين مشاور  تهيه: 



 ٦-٨-١٦ شماره سند:                                                                                                                            ‘         شهريبتني  انهار و جداول همسان مقاطع و فني مشخصات     ٢   
 

ها) تراز فوقاني جداول (اعـم از جـداول قـائم و آبـرو)      رو و خروجي پارکينگ در محل ابتدا و انتهاي جداول (در نزديکي محل پياده :ابتدا و انتهاي جداول -١٤
 ])١/١تصوير ( تراز شود. [ رو هم بايد با شيب مناسب با سطح پياده

 

 
 

 ها پارکينگ ورودي): ابتداي و انتهاي جدول در نزديکي محل عبور عابر پياده يا ١/١تصوير (
 

بندان را تـأمين و مجـوز اسـتفاده از آن از     : استفاده از جداول رنگي مجاز نيست، مگر در مواردي که استانداردهاي دوام و سيکل يخرنگي جداولکاربرد  -١٥
 عمراني شهرداري تهران) اخذ شود.هاي مسئول (معاونت فني و  سوي سازمان

 ٪ از جداول بايد نام توليدکننده، تاريخ تقريبي توليد (ماه و سال)، نوع و ردة آن و شمارة استاندارد محصول درج شود.١٠: حداقل بر روي گذاري عالمت -١٦
 با کمپکتور مکانيکي يا دستي (با تراکم تعيين شده در جزئيات) کوبيده شود.  بستر جداول و انهار بايد :کوبيدن بستر جداول و انهار -١٧

 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

 مشخصات فني عمومي
 جداول و انهار بتني شهري

 ٢از  ٢صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-١/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي مطالعات آبکارگروه  تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
  



    ٣     شهري بتني  انهار و جداول همسان مقاطع و فني مشخصات                                                                                                                    ٦-٨-١٦  شماره سند:

  

 
 

 : مشخصات فني شن و ماسه مصرفي در اجراي بتن درجا براي جداول و انهار بتني ٦-٨-٢/٦١
 

 رود. اين دستورالعمل براي تعيين مشخصات فني شن و ماسه مصرفي در اجرا و نصب انهار و جداول به کار مي :کاربرد -١
ماند. شن مصـرفي   ) باقي مي ٧٥/٤ mm(با قطر چشمة  ٤شود که روي الک شماره  : شن به مصالح سنگي گفته مي دانة درشت) مشخصات شن (سنگ -٢

 در ساخت و اجراي انهار و جداول بايد داراي مشخصات زير باشد:
 باشد. آور شيميايي عاري از مواد مشهود آلي، خاک رس، گچ و مواد زيان -٢-١
 منطبق باشد. ٣٠٢استاندارد ملي ايران به شماره  ن مصرفي بايد با مشخصات مندرج درش -٢-٢
 ) است:١/١بندي استاندارد طبق جدول ( بندي شن با توجه به نوع دانه رده راهنمايي: 

 
 
 

 هاي مختلف) مصرفي (درصد رد شده از الک  بندي شن ): دانه١/١جدول (

٢ شماره الک  ١
١ ٢ ٢ ١

٣ ١ ٢
١ ٤

٣ ٢
٤ ٨ 

 ٧٥/٤ ٥/٩ ٥/١٢ ١٩ ٢٥ ٥/٣٧ ٥٠ ٦٣ متر) قطر الک (ميلي
 ٠ -١٥ ٤٠ -٧٠ ٩٠ -١٠٠ ١٠٠     شن نوع يک (نخودي)

 ٠ -١٠ ٢٠ -٥٥ --- ٩٠ -١٠٠ ١٠٠    شن نوع دو (فندقي)
 ٠ -١٠ - ٢٠ -٦٠ --- ٩٥ -١٠٠ ١٠٠   شن نوع سه (بادامي)

 
 
 

 

گذرد.  ) مي ٧٥/٤ mm (با قطر چشمة ٤آن از الک شماره  ٩٥شود که بيش از ٪ : ماسه به مصالح سنگي گفته مي دانة ريز) مشخصات ماسه (سنگ -٣
 بايد داراي مشخصات زير باشد: اجراي جداول و انهارماسة مصرفي در 

 باشد). ي ممنوع ميآور شيميايي و شسته باشد. (استفاده از ماسة کف عاري از مواد مشهود آلي، خاک رس، گچ و مواد زيان -٣-١
 باشد. ١٠) نبايد بيشتر از ٪٢٠٠مقدار مواد ريزدانه (ردشده از الک  -٣-٢
 منطبق باشد. ٣٠٢استاندارد ملي ايران به شماره  در ماسة مصرفي بايد با مشخصات مندرج -٣-٣

 است.) ٢/١بندي ماسة مناسب براي استفاده در بتن و زيرسازي جداول به شرح جدول ( دانه راهنمايي:
ها در تماس بـا خـاک قـرار دارد، در صـورت تشـخيص دسـتگاه        براي حفظ آب بتن زيرسازي جداول و انهاري که سطح زيرين آن تماس خاک و بتن: -٤

 .ن استفاده کردعايق کردبراي نايلون  ازتوان  نظارت مي
 
 

 

 هاي مختلف) بندي ماسه مصرفي (درصد رد شده از الک ): دانه٢/١جدول (         

 ١٠٠ ٥٠ ٣٠ ١٦ ٨ ٤  شماره الک

 ١٥/٠ ٣/٠ ٦/٠ ١٨/١ ٣٦/٢ ٧٥/٤ متر) قطر الک (ميلي

 ٢-١٠ ١٠-٣٠ ٢٥-٦٠ ٥٠ -٨٥ ٨٠ -١٠٠ ٩٥ -١٠٠ درصد ردشده از الک
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

مشخصات فني شن و ماسه 
مصرفي در اجراي بتن درجا براي 

 جداول و انهار بتني
 ١از  ١صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-٢/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
  



 ٦-٨-١٦ شماره سند:                                                                                                                            ‘         شهريبتني  انهار و جداول همسان مقاطع و فني مشخصات     ٤   
 

 : مشخصات فني عمومي بتن براي اجرا و نصب جداول و انهار بتني ٦-٨-٣/٦١
 رود. اين دستورالعمل براي تعيين مشخصات فني بتن براي اجرا و نصب جداول و انهار به کار مي :کاربرد -١
 روسازي ضروري است: هاي کيفيت و نظارت بر اجراي پياده : رعايت الزامات استانداردهاي زير در تهيه بتن، آزمون استانداردها -٢

 ٦٠٤٤ها: استاندارد ملي  ويژگي –بتن آماده  -٢-١
 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران ٤-٨-٥٦هاي بتني: سند شماره  پوش ضوابط پذيرش جداول و کف -٢-٢
  ٤٨٩ملي  استاندارد: بتن  از برداري نمونه-٢-٣
 ١٦٠٨هاي آزمون بتن: استاندارد ملي  روش -٢-٤
 ٤٩٠مقاومت مشخصه بتن: استاندارد ملي  -٢-٥
 ٣٢٠٣ -٢ملي  تعيين رواني به روش اسالمپ: استاندارد -٢-٦

قطـر   ,سازگار باشـد. در نهرهـا   ٦-٨-٢/٦١: شن و ماسة مصرفي در بتن بايد با الزامات مقرر در مشخصات فني دستورالعمل مشخصات فني شن و ماسه -٣
 پنجم ضخامت ديوارة نهر بزرگتر باشد. ها) نبايد از يک ها (حداکثر قطر دانه اسمي سنگدانه

 ساخته و بتن انهار بايد شرايط زير را تأمين نمايند: مقاومت مشخصة بتن جداول پيش: مقاومت مشخصه بتن جداول و انهار -٤
روزه  ٢٨و مقاومت خمشي  ٥ Mpaبر اساس روش آزمون استاندارد ملي ايران نبايد کمتر از بتني روزه جداول  ٢٨مقاومت خمشي ميانگين نمونه  -٤-١

 باشد.  ٤ Mpaبيش از بايد نمونه منفرد 
و  ٣٥ Mpaبر اساس روش آزمون استاندارد ملي ايران نبايد کمتـر از  بتني روزه مکعبي مغزه حاصل از جداول  ٢٨فشاري ميانگين نمونه مقاومت  -٤-٢

 باشد. ٣٠ Mpaبيش از بايد براي نمونه منفرد  بتنيروزه نظير نمونه مکعبي مغزه حاصل از جداول  ٢٨مقاومت فشاري 
و مقاومـت   ٣٠ Mpaبر اساس روش آزمون استاندارد ملي ايران نبايد کمتـر از  بتن انهار  روزه مکعبي استاندارد ٢٨مقاومت فشاري ميانگين نمونه  -٤-٣

 باشد. ٢٥ Mpaبيش از بايد روزه نظير نمونه مکعبي استاندارد براي نمونه منفرد  ٢٨فشاري 
کيلوگرم در هر متـر   ٤٠٠حداقل برابر  ,مانند جداول و مقاطع آبروبتن مصرفي براي ساخت قطعات بتني پيش ساخته پرسي در : عيار سيمان عيار سيمان -٥

 باشد. مکعب مي
اختالط بتن براي توليد يا نصب جداول و انهار بايد با دستگاه مکانيزه اختالط (ميکسر) انجام شـود. بـراي نصـب جـداول در      :کن بتن با مخلوط اختالط -٦

 کنندگان مجاز استفاده کرد. وسط تأمينتوان از بتن آمادة استاندارد توليد شده ت معابر مي
بـه ازاي   براي توليد بتن بيشتر،  .دقيقه کمتر باشد  ٢ از بتن نبايد ١ ٣mبراي  مواد تمام ريختن از براي توليد بتن پس اختالط مدت :حداقل مدت اختالط -٧

 ثانيه به مدت اختالط افزوده شود. ٢٠هر متر مکعب بتن اضافي بايد 
 بتن بايد فقط در مقاديري ساخته شود که بالفاصله مورد استفاده قرار گيرد. خيساندن و دوباره مخلوط کردن بتن مجاز نيست. : دوبارهممنوعيت اختالط  -٨
 جداول و انهار بايد مطابق با مشخصات شيميايي آب آشاميدني باشد. توليد بتن در اجرايآب مصرفي براي  :آب مصرفي -٩

 باشد. ٥٠ها نبايد بيشتر از ٪ جداول و انهار با احتساب رطوبت سنگدانه توليد بتن در اجرايبراي : نسبت وزني آب به سيمان حداکثر نسبت آب به سيمان -١٠
هـاي   بتن مصرفي در اجراي انهار (حسب مورد) بايد به نحوي پخش و تسطيح شود که مالت بتن بـه صـورت يکنواخـت و بـدون حبـاب      ارتعاش بتن: -١١

ارتعاش مکانيکي يا دستي، کشي نداشته باشد، بايد از طريق  ساخته قابليت ماله ريزي در پشت قطعات بتني پيش مشهود تسطيح گردد. در مواردي که بتن
 بتن زيرسازي را مرتعش کرد و ارتعاش بايد بالفاصله پس از آشکار شدن شيرة بتن در سطح بتن قطع شود.  ٤٠ cmاصل حداکثر در فو

 ).١/٣و جدول (اين دستورالعمل  ١٣مصالح مصرفي در بتن بايد توزين شوند. ترکيب مصالح بدون توزين مجاز نيست مگر با رعايت بند  :توزين مصالح -١٢
تعيـين   بر مبناي روش ملي طرح مخلوط بتننسبت اختالط مصالح براي ساخت بتن تازه در کارگاه بايد طبق نظر مهندس ناظر و  تعيين نسبت اختالط: -١٣

 شود.
) اسـتفاده نمـود. اگـر هـر پاکـت      ١/٣هاي اختالط جـدول (  توان از نسبت : چنانچه مهندس ناظر دستور کار مشخصي را تعيين نکرده باشد، ميراهنمايي      

نشان داده شده اسـت. بـه بيـان     اسه که بايد به سيمان افزوده شودهاي شن و م تعداد پاکت ,ستون آخردو را به عنوان پيمانه در نظر بگيريم، در  سيمان
 توان از پاکت سيمان خالي به عنوان پيمانه استفاده نمود. ديگر مي

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

مشخصات فني عمومي بتن براي 
 اجرا و نصب جداول و انهار بتني

 ٢از  ١صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-٣/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
 
 
 
 



    ٥     شهري بتني  انهار و جداول همسان مقاطع و فني مشخصات                                                                                                                    ٦-٨-١٦  شماره سند:

  

 

 
 

 کيلوگرمي) ٥٠پاکت سيمان ( ) : مقدار آب مصرفي و شن و ماسه در ازاي يک١/٣جدول (
 تعداد پاکت ماسه تعداد پاکت شن  (kg)مصالح سنگي  (lit) آب kg/cm) ٢ (مقاومت مشخصه
٣ ٥/٢ -٣ ٢٨٠ -٣٠٠ ٢٠ -٢٥ ٢٠٠ 
٥/٢ ٥/٢ ٢٤٠ -٢٦٠ ٢٠ -٢٣ ٢٥٠ 

 

 .اخـتالط مشـخص شـده، مخلـوط شـوند     پلنت طبق طرح  : شن و ماسة مصرفي در بتن بايد در محل کارگاه يا محل بچينگمخلوط کردن شن و ماسه -١٤
 اختالط شن و ماسه در محل معدن مجاز نيست، مگر با اخذ مجوز از مهندس ناظر.

 مجاز نيست، مگر آنکه الزامات زير رعايت شود: ٣٨ْ Cو بيش از  ٥ْ C: ساخت بتن، در دماي کمتر از ريزي دماي بتن -١٥
 .گردد  ريزي رعايت سازمان مديريت و برنامه ١٠١ نشريه ٣-٦-٤ بند فني الزامات آنکه مگر شود، نمي توصيه سال دوم نيمة در ريزي بتن -١٥-١
 ريزي رعايت شود. سازمان مديريت و برنامه ١٨٥و  ١٨٤) بايد الزامات نشريه  ٣٨ْ Cريزي در روزهاي گرم (در دماي بيش از  براي بتن -١٥-٢

 ريزي بايد تميز و از هر گونه مالت يا مادة خارجي عاري باشد. آالت اختالط، حمل و بتن قبل از شروع کار، وسايل و ماشين :آالت تميز بودن ماشين -١٦
اره، تکه چوب، خـاک و سـاير مـواد اضـافي از داخـل محـل        ريزي بايد کلية مواد خارجي از قبيل خاک : قبل از شروع بتن ريزي نظافت کردن محل بتن -١٧

 ريزي خارج شود. بتن
گونه تغييري در مقدار آب موجود در بتن ريخته شـده   مجاور بتن بايد به اندازة کافي مرطوب شود، به طوري که هيچ: سطوح کردن سطوح تماس مرطوب -١٨

 ها نيست. شود، نيازي به مرطوب کردن آن وجود نيايد. در زماني که سطوح تماس بتن با نايلون پوشانده مي به
هـاي مشـهود، تمرکـز     زنبوري، خلـل و فـرج، تـرک    هاي النه گونه پراکندگي، سوراخ هيچريزي بايد به نحوي انجام شود که  : بتن کيفيت سطوح خارجي -١٩

 مصالح درشت و تراوش شيرة بتن ديده نشود.
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

مشخصات فني عمومي بتن براي 
 اجرا و نصب جداول و انهار بتني

 ٢از  ٢صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-٣/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
 

 
 
 
 



 ٦-٨-١٦ شماره سند:                                                                                                                            ‘         شهريبتني  انهار و جداول همسان مقاطع و فني مشخصات     ٦   
 
 

 )Aتيپ  -جدول : مشخصات فني جداول قائم بتني (تک٦-٨-٤/٦١
 

 رود: : جداول قائم در موارد زير به کار ميکاربرد -١
 ها  راه ها و پياده در کنارة معابر پارک -١-١
 در جزاير مياني آن دسته از معابر که استفاده از آن توسط طراح يا دستگاه نظارت، طبق طرح اصالح هندسي اجازه داده شده باشد. -١-٢

جـدول   استفاده از تکاستفاده شود.  Bاول تيپ رو مجاز نيست. ضروري است در اين قبيل موارد از جد جدول در کنارة معابر سواره نصب تک راهنمايي:
 ها و فضاي سبز اطراف) مجاز است. ها (در صورت باالتر بودن سطح معبر از باغچه راه ها و فضاي سبز و پياده در کنار باغچه

برخورد نکند. مشخصات هندسـي جـداول   اي باشد که به سپر و گلگير خودروها  : ابعاد و انحناي جداول قائم بايد به گونهمشخصات هندسي جداول قائم -٢
 ) نشان داده شده است.١/٤قائم استاندارد در تصوير (

 

 
 Aجدول) ـ تيپ  ): مشخصات ابعادي جداول قائم (تک١/٤تصوير (

 
 ) نشان داده شده است. ١/٤: مشخصات ابعادي جداول قائم در جدول (جدول)  قائم (تکابعاد استاندارد جداول  -٣
 

 Aجدول) ـ تيپ  ابعاد جداول قائم (تک): ١/٤جدول (

 A H١قائم ـ تيپ انواع جدول 
 (mm) 

H٢ 
 (mm) 

W١ 
 (mm) 

W٢ 
 (mm) 

A-٢٠ ١٠٠ ١٢٠ ٣٠٠ ٣٠ 
A-٢٠ ١٢٥ ١٢٠ ٤٠٠ ٤٠ 
A-٢٠ ١٢٥ ١٢٠ ٥٠٠ ٥٠ 
A-٢٠ ١٢٥ ١٢٠ ٦٠٠ ٦٠ 

 
 
 

 

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

 بتني مشخصات فني جداول قائم
 )Aتيپ  -جدول (تک

 ٢از  ١صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-٤/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
 

  



    ٧     شهري بتني  انهار و جداول همسان مقاطع و فني مشخصات                                                                                                                    ٦-٨-١٦  شماره سند:

  

 

 کيلوگرم بر مترمکعب باشد.  ٣٠٠با حداقل عيار   C٢٠جداول قائم بايد از ردة  مصرفي در اجراي: بتن جداول قائم مصرفي در اجراي بتن -٤
به صورت مکعب مستطيل با استفاده بايد ) نشان داده شده است. بتن ماهيچه ٢/٤: روش استاندارد نصب جداول قائم در تصوير (روش نصب جداول قائم -٥

 دار (با مقطع مثلثي) مجاز نيست. شيب بندي مناسب اجرا شود؛ اجراي بتن ماهيچه به صورت از قالب
 ٪ باشد.٩٠: حداقل تراکم خاک بستر زير جداول نبايد کمتر از تراکم خاک بستر -٦
 

 Aجدول) ـ تيپ  ): جزئيات نصب جداول قائم (تک٢/٤تصوير (
 

 
 
 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

 بتني مشخصات فني جداول قائم
 )Aتيپ  -جدول (تک

 ٢از  ٢صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-٤/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
 

  

١٥٠ mm 

١٥
٠ 

m
m

 

٥٠mm 

mm 

 C٢٠بتن 

 روسطح پياده

 راه يا باغچهپياده

٥٠mm 

mm 

٥٠
 m

m
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 )Bتيپ  -: مشخصات فني جداول آبرو (کانيو ٦-٨-٥/٦١
 

شوند، در کنارة کلية معابر بزرگراهي، شرياني، معابر فرعي و دسترسـي محلـي بـه کـار      ساخته نيز ناميده مي : جداول آبرو که اصطالحاً کانيو پيشکاربرد -١
 روند. مي

ها به کانـال، لولـه يـا     ، رواناب)Gکف (تيپ در صورتي که حجم رواناب مبناي طراحي بيش از ظرفيت جدول آبرو باشد، بايد از طريق آبگذر  :١تبصره 
 آبروي اصلي هدايت شوند.

هـاي فلـزي جلـوتر از     ظهـاي حفـا   هاي فلزي بايد سطح لقمه : در حاشية جزيرة مياني معابر شرياني و بزرگراهي؛ در صورت استفاده از حفاظ٢تبصره 
 ابتداي قوس زيرين جداول آبرو باشد.

اي باشد که موجب ليزخوردگي خودروها نشوند و به سپر و گلگير خودروهـا برخـورد    : ابعاد و انحناي آبروها بايد به گونهمشخصات هندسي جداول آبروها -٢
 ت.) نشان داده شده اس١/٥نکند. مشخصات هندسي آبروهاي استاندارد در تصوير (

 راستا باشد. تواندبا امتداد عرضي معبر هم سطح زيرين جداول آبرو مي :راهنمايي
 

 
 Bتيپ  -: مشخصات ابعادي جداول آبرو)١/٥(تصوير 

 

 ) نشان داده شده است. ١/٥: ابعاد استاندارد جداول آبرو در جدول (ابعاد استاندارد جداول آبرو -٣
 

 Bمشخصات ابعادي جداول آبرو ـ تيپ ): ١/٥جدول (
 جدول آبرونوع 

 Bتيپ 
H١  

(mm) 
H٢  

(mm) 
b 

 (mm) 
W١ 

 (mm) 
W٢ 

 (mm) 
W٣ 

 (mm) 
d 

 (mm) 
t 

 (mm) 
R 

(mm) 

B-١٢٥ ١٥٠ ٣٠٠ ٥٠ 
 

١٠ ١٧٥ ٢٥ ٣٤٥ ٣٠ ٥٠٠ 
B-٥٠h ١٠ ١٧٥ ٢٥ ٣٣٥ ٤٠ ٥٠٠ ١٢٥ ٢٠٠ ٣٥٠ 
B-١٠ ١٨٥ ٣٥ ٤٢٠ ٣٠ ٦٠٠ ١٥٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٦٠ 

B-٦٠h ١٠ ١٨٥ ٣٥ ٤١٠ ٤٠ ٦٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٣٥٠ 
B-١٠ ٢٠٠ ٥٠ ٦٢٠ ٣٠ ٨٠٠ ١٥٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠ 

B-٨٠h ١٠ ٢٠٠ ٥٠ ٦١٠ ٤٠ ٨٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٣٥٠ 
 

 

 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

 مشخصات فني جداول آبرو
 )Bتيپ  -(کانيو 

 ٢از  ١صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-٥/٦١ سند:

 عالي فني شهرداري تهران شوراي تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
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 کيلوگرم بر مترمکعب باشد.  ٣٠٠با حداقل عيار   C٢٠بايد از ردة  آبروجداول  مصرفي در اجراي: بتن جداول آبرو مصرفي در اجرايبتن  -٤
بـه صـورت مکعـب مسـتطيل بـا      بايـد  بتن ماهيچه   .است شده داده نشان) ٢/٥( تصوير در آبرو جداول استاندارد نصب روش: آبرو جداول نصب روش -٥

 دار (با مقطع مثلثي) مجاز نيست. بندي مناسب اجرا شود؛ اجراي بتن ماهيچه به صورت شيب استفاده از قالب
 ٪ باشد.٩٠يد کمتر از : حداقل تراکم خاک بستر زير جداول نباتراکم خاک بستر -٦

 
 Bتيپ  جزئيات نصب جداول آبرو ـ: )٢/٥(تصوير 

 
 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

 مشخصات فني جداول آبرو
 )B(کانيو تيپ 

 ٢از  ٢صفحه 

 

 
 عمرانيمعاونت فني و 

 ٦-٨-٥/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
 

١٥
٠ 

m
m

 

٥٠mm

 C٢٠بتن 

 روسطح پياده

 روسطح سواره

٥٠mm 

mm 

٥٠
 m

m
 

١٥٠ mm 
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کيلوگرم بر مترمکعـب   ٣٠٠با حداقل عيار   C٢٠بايد از ردة  کوتاهجداول آبروي  مصرفي در اجراي: بتن کوتاهجداول آبروي  مصرفي در اجرايبتن  -٤
 باشد.  

بـه صـورت   بايـد  بتن ماهيچـه    .است شده داده نشان) ٢/٦( تصوير در کوتاهآبروي  جداول نصباستاندارد  روش: کوتاهآبروي  جداول نصب روش -٥
 مقطع مثلثي) مجاز نيست. دار (با بندي مناسب اجرا شود؛ اجراي بتن ماهيچه به صورت شيب مکعب مستطيل با استفاده از قالب

 ٪ باشد.٩٠: حداقل تراکم خاک بستر زير جداول نبايد کمتر از تراکم خاک بستر -٦

 Pتيپ  ـ کوتاهجزئيات نصب جداول آبروي : )٢/٦(تصوير 
 

 
 

 
 

 
 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

 مشخصات فني
 )P(تيپ  آبروي کوتاهجداول  

 ٢از  ٢صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-٦/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
 

  

١٥٠ mm 

١٥
٠ 

m
m

 

 C٢٠بتن 

روي منتهي به پارکينگ يا محل سطح پياده
 ٪٨ورود عابر به معبر با شيب حداکثر 

 روسطح سواره

٥٠mm 

mm 

٥٠
mm 
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 گير  : مشخصات فني آبگذر کف و حوضچة رسوب٦-٨-٧/٦١
 

گيـر   هاي رسوب و حوضچه ،رو) رو (مجاور پياده ها در کنارة سواره به شبکة هدايت رواناباز آبرو : جداول آبگذر کف براي انتقال جريان آب سطحي کاربرد -١
 رود. سطحي به کار ميهاي  آوري آب ممانعت از ورود رسوب به شبکه جمع براي

] نمـاي  ٦-٨-٥/٦١دسـتورالعمل   : ابعاد و مشخصات هندسي آبگذر بايد با مشخصـات هندسـي آبـرو سـازگار باشـد. [     مشخصات هندسي آبگذر کف -٢
 ) نشان داده شده است.١/٧آبگذر کف در تصوير ( شماتيک

 

 
                                             G): نماي شماتيک آبگذر کف ـ تيپ ١/٧تصوير (  

 
 
 

 
 Gساخته ـ تيپ  پيش کف): تصوير آبگذر ٢/٧تصوير (

 
 

 
 ساخته گير پيش رسوب نصب شده بر روي حوضچه G): تصوير آبگذر کف تيپ ٣/٧تصوير (

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

مشخصات فني آبگذر کف و 
 گير حوضچه رسوب

 ٣از  ١صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-٧/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
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 ) نشان داده شده است. ١/٧در جدول () G: ابعاد استاندارد آبگذر کف (تيپ ابعاد استاندارد آبگذر کف -٦
 رمانند سـاي کف نيز اي روي آبگذر  شبکهدريچه تواند از جنس فوالدي، بتني و مصالح کامپوزيت باشد.  ميآبگذر کف اي  شبکه  : دريچهآبگذر کف  دريچه -٧

 افيکي مقاوم باشد.گير بايد در برابر بارهاي تر اجزاي آبگذر و حوضچة رسوب
بـه  به منظور ايجاد امکان بازديد و تخليه حوضچه رسوبگير, دريچه بايد با استفاده از لوال (در امتداد معبر و در مجـاور قـوس پاشـنه آبگـذر)      :راهنمايي

 تصل شود.لبه آبگذر کف نيز بايد با استفاده از پيچ آلن به آبگذر کف م مجاورتآبگذر کف نصب شود. سمت ديگر دريچه در 
شود، در مجـاور معبـر    هاي سطحي تعيين مي گير در فواصلي که بر اساس مطالعات آب : حوضچة رسوبکانال اصلي هگير ب روش اتصال حوضچة رسوب -٨

 تواند طراحي و اجرا شود: شود. کانال اصلي به دو روش مي اصلي تعبيه مي
 رو در داخل معبر سوارهگير از طريق لوله يا نهرسرپوشيده  و  در امتداد رسوب -٨-١
 رو گير از طريق لوله يا نهر سرپوشيده و در داخل پياده در مجاور رسوب -٨-٢

 ) تعيين شده است.٢/٧گير در جدول ( : ابعاد حوضچه رسوبگير ابعاد حوضچه رسوب -٩
 ٣٥٠بـا حـداقل عيـار     C٢٥از رده  بتن مصرفي در ساخت آبگذر کف و حوضـچه رسـوبگير بايـد    :بتن مصرفي در ساخت آبگذر کف و حوضچه رسوبگير -١٠

 کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن باشد.
 % باشد.٩٠حداقل تراکم خاک بستر زير حوضچه رسوبگير نبايد کمتر از  :تراکم خاک بستر -١١
 گير بايد در فواصل زماني حداکثر يک ماهه بازديد و حسب مورد تخليه شوند. هاي رسوب حوضچه: گير هاي رسوب نگهداري حوضچه -١٢

 
 Gمشخصات ابعادي انواع آبگذر ـ تيپ ): ١/٧جدول ( 

آبگذر  انواع
 Gتيپ 

H١  
(mm) 

H٢  
(mm) 

b 
 (mm) 

W١ 
 (mm) 

W٢ 
 (mm) 

W٣ 
 (mm) 

d 
(mm) 

t 
(mm) 

G-١٨٥ ٣٥ ٤٢٠ ٣٠ ٦٠٠ ١٥٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٦٠ 
G-٢٠٠ ٥٠ ٦٢٠ ٣٠ ٨٠٠ ١٥٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠ 

 
 

 Cگير ـ تيپ  مشخصات ابعادي انواع رسوب): ٢/٧جدول (
گير  رسوب انواع

 Cتيپ 
W٤ 

(mm) 
H٣ 

(mm) 
H٤ 

(mm) 
 حداقل ميلگرد

C-هر طرف  ٤٠٠بيش از  ٤٠٠ ١٢٠ ٦٠ ٢٠٠@١٠ 

C-هر طرف ٦٠٠بيش از  ٥٠٠ ١٥٠ ٨٠  ٢٠٠@١٠ 

 
 باشد. متغير مي H٤شود؛ بنابراين ارتفاع  گير با توجه به شيب زمين و مشخصات هيدروليکي کانال اصلي تعيين مي ارتفاع رسوب راهنمايي:

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

مشخصات فني آبگذر کف و 
 گير حوضچه رسوب

 ٣از  ٢صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-٧/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
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 (تصوير پايين) Cگير تيپ  (تصوير باال) و حوضچة رسوب G): جزئيات آبگذر کف تيپ ٤/٧تصوير (
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

مشخصات فني آبگذر کف و 
 گير حوضچة رسوب

 ٣از  ٣صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-٧/٦١ سند:

 تهرانشوراي عالي فني شهرداري  تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
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 : مشخصات فني انهار سرپوشيده ٦-٨-٨/٦١
 

 رود. کار مي : اين دستورالعمل براي تعيين مشخصات فني انهار سرپوشيده بهکاربرد -١
 با ظرفيت هيدروليکي معادل استفاده نمود.اتيلني  و پلي GRP  ،GREاي بتني،  توان از مقاطع لوله به جاي انهار مي :١راهنمايي
 استفاده از انهار روباز در مجاورت بزرگراهها و معابر شرياني مجاز نيست. :٢راهنمايي

رو  امتداد معبـر و در پيـاده  تواند در  ) نشان داده شده است. نهر مي١/٨( تصويرانهار سرپوشيده در  مشخصات هندسي: سرپوشيده مشخصات هندسي انهار -٢
 ) ]٣/٨(و  )٢/٨وير (اتص اجرا شود. [(در معبر) زير مسير آبگذر يا در 

 با استفاده از جداول استاندارد ساخته شود. ياصورت درجا  تواند به نهر مي :١تبصره 
اسـتفاده   Gمسـلح و تيـپ    Pمسلح، تيپ   Bدال از مقاطع استاندارد تيپ  الزم است که به جاي سنگ ,رو در صورت اجراي نهر در سطح سواره :٢تبصره 
 ) نشان داده شده است.٤/٨(و  )٢/٨وير (اشماتيک اجراي اين قبيل انهار در تص نحوهنمود. 

 

 
 ) D) و سنگ دال ( تيپ  U): مشخصات ابعادي نهر مسلح (تيپ ١/٨تصوير (

) نشان داده شده است. چنانچه ظرفيت هيدروليکي بيشتر و بـه تبـع آن   ١/٨: ابعاد هندسي مقاطع همسان انهار سرپوشيده در جدول (انهار ابعاد استاندارد -٣
 برابر افزايش يابد.  ٥/١تواند تا  هاي بيشتري مورد نياز باشد، ارتفاع نهر مي عمق

گير ارتفاع را افزايش  هاي رسوب حوضچهمحل نبايد عمق نهر را افزايش داد، بلکه بايد شيب کف کانال را تنظيم نمود و در  ,تأمين شيب: براي راهنمايي
 يا کاهش داد.

 کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن باشد. ٣٥٠با حداقل عيار  C٢٥رده بتن مصرفي در اجراي انهار بايد از  بتن مصرفي در اجراي انهار: -٤
 نشان داده شده است. )٥/٨( الي) ٢/٨وير (ارو، در تص : روش نصب و اجراي انهار سرپوشيده در کنارة سوارهروش نصب و اجراي انهار -٥
گير مجاور هم نباشند، با استفاده از لوله يا کانال با شيب حـداقل   : چنانچه نهر اصلي و حوضچة رسوبگير به نهر سرپوشيده روش اتصال حوضچة رسوب -٦

در صورت مجاورت .باشد کمتر ٣٠٠ mm از نبايد رابط کانال يا يادشده لوله . قطر))٦/٨(تصوير ( گير به کانال اصلي متصل گردد بايد حوضچة رسوب ٨٪
 نيازي به نصب و اجراي لوله يا کانال نيست. 

 .باشد ٥٠ mm حداکثر قطر به هايي چشمه با آشغالگيري فلزي شبکة داراي بايد رابط کانال يا لوله ورودي: تبصره
 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

 مشخصات فني 
 انهار سرپوشيده 

 ٥از  ١صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-٨/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
 
  

 نهر مسلح

 سنگدال 
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 % باشد.٩٠حداقل تراکم خاک بستر زير انهار نبايد کمتر از  :تراکم خاک بستر -٧
 دريچة بازديد يا منهول تعبيه شود. , بايد٥٠ mدر فواصل حداقل  طول نهر و: در دريچة بازديد -٨
سـاخته بتنـي بـوده و بـراي      ميليمتر, مجاز به استفاده از جداول پيش ٥٠٠در اجراي انهار تا عمق  در انهار:ساخته بتني  پيشاستفاده از جداول  محدوديت -٩

 استفاده شود.  )Uتيپ هاي بيشتر بايد از انهار بتني مسلح ( عمق
تشخيص دستگاه نظارت بايد  ميليمتر به ٥٠٠هاي کمتر از  , براي عمقآالت سنگين در معبر وجود داشته باشد که احتمال عبور ماشين در صورتي تبصره:
 استفاده شود. )Uتيپ بتني مسلح (از انهار 

 
 

 Uمشخصات ابعادي انواع انهار بتني مسلح ـ تيپ ): ١/٨جدول (

 U W١انواع نهر ـ تيپ 
(mm) 

H١ 
 (mm) 

H٢ 
(mm) 

 حداقل ميلگرد ( آجدار)

U-١٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ ٤٠ ٢٠٠ @٨ mm 
U-١٠٠ ٥٠٠ ١٠٠ ٥٠ ٢٠٠ @٨ mm 

U-١٥٠ ٦٠٠ ١٥٠ ٦٠ ٢٠٠ @١٠ mm 
U-١٥٠ ٧٠٠ ١٥٠ ٧٠ ٢٠٠ @١٠mm 
U-٢٠٠ ٨٠٠ ٢٠٠ ٨٠ ٢٠٠ @١٠mm 

U-٢٠٠ ٩٠٠ ٢٠٠ ٩٠ ٢٠٠ @١٠mm 
 

 
 Dساخته مسلح ـ تيپ  دال پيش مشخصات ابعادي انواع سنگ): ٢/٨جدول (

 D H٣انواع سنگ دال تيپ 
 (mm) 

 حداقل ميلگرد ( آجدار)

D-١٥٠ ٦٠ ٢٠٠ @٨ mm 

D-١٥٠ ٧٠ ٢٠٠ @٨ mm 

D-١٥٠ ٨٠ ٢٠٠ @١٠ mm 
D-١٥٠ ١٠٠ ٢٠٠ @١٠mm 

 
 

در نظر گرفته شود و ميلگردها در  mm٢٠٠ برابر ) H٣دال ( ترافيکي استفاده گردد ضخامت سنگساخته در معابر  هاي پيش دال در صورتي که از سنگ :  توجه
 گردد دو اليه مطابق جدول باال اجرا مي

 
 Fو تيپ  Tـ تيپ ساخته بتني  مشخصات ابعادي انهار سرپوشيده با استفاده از جداول پيش): ٣/٨جدول (

 نهر سنتي
 Fو  Tتيپ  

W١ 
(mm) 

W٢ 
(mm) 

H١ 
 (mm) 

H٢ 
(mm) 

 جدول مصرفي تيپ 

  T-و ٤٠  F٢٠٠ ٢٠٠ ١٤٥ ١٥٠   ٤٠ A-٤٠ 

  T-و   ٥٠    F٢٥٠ ٢٥٠ ١٤٥ ١٥٠  ٥٠ A-٥٠ 

  T-و  ٦٠   F٣٠٠ ٣٠٠ ١٤٥ ٢٠٠   ٦٠ A-٦٠ 
 

. 
 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

 مشخصات فني 
 انهار سرپوشيده 

 ٥از  ٢صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-٨/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
 

  



    ١٧     شهري بتني  انهار و جداول همسان مقاطع و فني مشخصات                                                                                                                    ٦-٨-١٦  شماره سند:

  

   
 

 
 

 ) L(تيپ  رو در کنارة سواره ): روش نصب و اجراي انهار بتني٢/٨تصوير (
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )Nرو (تيپ  ساخته در پياده ): روش نصب و اجراي انهار بتني پيش٣/٨تصوير (
 

 

 شهرداري تهران فني و اجرايينظام 
 

 مشخصات فني 
  هانهار سرپوشيد

 ٥از  ٣صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-٨/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
 
  

 مسلح Bمقطع تيپ 

 ميلگردها مطابق  
 ٨-١جدول شماره

 

کيلوگرم سيمان در  ٣٥٠بتن با عيار 
 متر مکعب

 ٨-١مطابق جدولميلگرد   

  
کيلوگرم  ٢٠٠ عيار بتن با

 سيمان در هر متر مکعب

 ٣٥٠بتن با عيار  
کيلوگرم سيمان 
 در هر مترمکعب

   سنگدال

  کيلوگرم  ٢٠٠ عيار بتن با
 سيمان در هر متر مکعب

 روسطح پياده

 روسطح سواره

 روسطح پياده



 ٦-٨-١٦ شماره سند:                                                                                                                            ‘         شهريبتني  انهار و جداول همسان مقاطع و فني مشخصات     ١٨   
 

 

 
 ) Tرو ( تيپ  در سواره ساخته بتني نهر سرپوشيده با استفاده از جداول پيش): روش اجراي ٤/٨تصوير (                                  

 

 
 ) Fرو ( تيپ  در پياده ساخته نهر سرپوشيده با استفاده از جداول بتني پيش): روش اجراي ٥/٨تصوير (

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

 مشخصات فني 
 انهار سرپوشيده

 ٥از  ٤صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-٨/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
 

 

 ٢٠٠ عيار بتن با 
کيلوگرم سيمان 
 در هر متر مکعب

 ٢٥٠ عيار بتن با 
کيلوگرم سيمان 
 در هر متر مکعب

 بااي ليسهبتن  
  ٣٥٠ عيار

 روسطح پياده
 روسوارهسطح 

 روسطح پياده



    ١٩     شهري بتني  انهار و جداول همسان مقاطع و فني مشخصات                                                                                                                    ٦-٨-١٦  شماره سند:

  

   
 

 

 

 
 

 رو نهر سرپوشيده در پيادهاتصال رسوبگير به : جزئيات )٦/٨تصوير (
 

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

 مشخصات فني 
 انهار سرپوشيده 

 ٥از  ٥صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-٨/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي کارگروه مطالعات آب تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آبگذر کف

GRE با کانال بتني رسوبگير و   GRP لوله   
 نهر

 روسطح پياده
 روسطح سواره

 رو باشدسطح پيادهتواند همسنگدال مي



 ٦-٨-١٦ شماره سند:                                                                                                                            ‘         شهريبتني  انهار و جداول همسان مقاطع و فني مشخصات     ٢٠   
   

 
 

 )Vنهر (تيپ  : مشخصات فني آبروهاي نيم٦-٨-٩/٦١
 

جـاي نهـر    هـا و بـه   راه پيـاده  ها در معابر دسترسي محلي و جمع و پخش کننده و همچنـين در  محل تقاطعتوان در  مي) V(تيپ نهر  : از مقاطع نيمکاربرد -١
 روسي استفاده کرد.

 روند. کار مي و گريتينگ به عنوان مقاطع جايگزين نهر روسي و کانيو کتابي به )V(تيپ نهر  نيمقطعات  :راهنمايي
 نشان داده شده است. )١/٩(در تصوير )V(تيپ نهر  نيمو مشخصات هندسي آبروهاي  ابعاد :)V(تيپ نهرمشخصات هندسي آبروهاي نيم  -٢

 
 ) Vنهر ( تيپ  نيم مشخصات ابعادي): ١/٩تصوير (

 نشان داده شده است. )١/٩(در جدول  )V(تيپ نهر  نيماستاندارد آبروهاي  ابعاد ):V(تيپ نهرنيم آبروهاي ابعاد استاندارد  -٣
 Vنهر ـ تيپ  مشخصات ابعادي نيم): ١/٩جدول (

 W١ نهر انواع نيم
(mm) 

W٢ 
(mm) 

W٣ 
(mm) 

H١ 
 (mm) 

H٢ 
(mm) 

V-٢٥ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥ ٢٥٠ ٢٥ 
V-٥٠ ١٥٠ ٤٠٠ ٥٠ ٥٠٠ ٥٠ 

 

 
 ) Vنهر ( تيپ  ): روش اجراي نيم٢/٩تصوير (

  باشد.کيلوگرم بر مترمکعب  ٣٠٠با حداقل عيار   C٢٠: نوع بتن مصرفي براي اجراي بتن زيرين و ماهيچه بتني بايد از ردة مصرفي براي نصب بتن -٤
) نشان داده شده است. بتن ماهيچه بايد بـه صـورت مکعـب    ٢/٩در تصوير ( )V(تيپ نهر  نيماستاندارد نصب آبروي  ):V(تيپ نهرنيم  نصب آبرويروش  -٥

 دار (با مقطع مثلثي) مجاز نيست. بندي مناسب اجرا شود؛ اجراي بتن ماهيچه به صورت شيب با استفاده از قالب مستطيل
 ٪ باشد.٩٠نبايد کمتر از  )V(تيپ نهر  نيم: حداقل تراکم خاک بستر زير بسترتراکم خاک  -٦

 
 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

 مشخصات فني 
 )V(تيپ  نهر آبروهاي نيم
 ١از  ١صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-٩/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي آب کارگروه مطالعات تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 



    ٢١     شهري بتني  انهار و جداول همسان مقاطع و فني مشخصات                                                                                                                    ٦-٨-١٦  شماره سند:

  

 

   
 
 

 )Xنهر (تيپ  نيم آبروهاي : مشخصات فني٦-٨-١٠/٦١
 

جـاي نهـر    هـا و بـه   راه پيـاده ها در معابر دسترسي محلي و جمع و پخش کننده و همچنين در  محل تقاطعدر توان  مي ) Xنهر (تيپ  نيم: از مقاطع کاربرد -١
 روسي استفاده کرد.

 روند. کار مي و گريتينگ به عنوان مقاطع جايگزين نهر روسي و کانيو کتابي به )X(تيپ نهر  نيمقطعات  :راهنمايي
 نشان داده شده است. )١/١٠(در تصوير  )X(تيپ نهر  نيمو مشخصات هندسي آبروهاي  ابعاد ):X(تيپ نهرنيم مشخصات هندسي آبروهاي  -٢

 
 ) Xنهر ( تيپ  نيم مشخصات ابعادي): ١/١٠تصوير (

 
 نشان داده شده است. )١/١٠(در جدول  )X(تيپ نهر  نيماستاندارد آبروهاي  ابعاد):X(تيپ نهرنيم آبروهاي ابعاد استاندارد  -٣

 
 Xنهر ـ تيپ  مشخصات ابعادي نيم): ١/١٠جدول (

 W١ نهر انواع نيم
(mm) 

W٢ 
(mm) 

W٣ 
(mm) 

H١ (mm) H٢ (mm) 

X-١٠٠ ١٥٠ ٢٧٠ ٦٥ ٤٠٠ ٤٠ 
 

 
 ) Xنهر ( تيپ  ): روش اجراي نيم٢/١٠تصوير (

  باشد. کيلوگرم بر مترمکعب ٣٠٠با حداقل عيار   C٢٠: نوع بتن مصرفي براي اجراي بتن زيرين و ماهيچه بتني بايد از ردة مصرفي براي نصب بتن -٤
) نشان داده شده است. بتن ماهيچه بايد بـه صـورت مکعـب    ٢/١٠در تصوير ( )X(تيپ نهر  نيماستاندارد نصب آبروي ):X(تيپ نهرنيم  نصب آبرويروش  -٥

 دار (با مقطع مثلثي) مجاز نيست. بندي مناسب اجرا شود؛ اجراي بتن ماهيچه به صورت شيب با استفاده از قالب مستطيل
 ٪ باشد.٩٠نبايد کمتر از  )X(تيپ نهر  نيم: حداقل تراکم خاک بستر زير بسترتراکم خاک  -٦

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

 مشخصات فني 
 )X(تيپ  نهر نيم آبروهاي

 ١ از ١ صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٦-٨-١٠/٦١ سند:

 شوراي عالي فني شهرداري تهران تصويب:

 هاي سطحي مطالعات آبکارگروه  تأييد:

 پژوهان هنگام مهندسين مشاور دانش تهيه: 

 دوغاب ماسه و سيمان



 ٦-٨-١٦ شماره سند:                                                                                                                            ‘         شهريبتني  انهار و جداول همسان مقاطع و فني مشخصات     ٢٢   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نظرات و پيشنهادات
 
 

 خواننده گرامي
معاونت فني و عمراني شهرداري تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه اين دستورالعمل کـرده و آن را  

نيازمنـد بهبـود و ارتقـاي     ترديد اين اثر براي استفاده، به جامعه مهندسي کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، بي
 کيفي است.
ــه نقــدها و پيشــنهادهاي خــود، مــا را در تکميــل مقــررات و    از ايــن رو، از خواننــدگان گرامــي انتظــار دارد کــه بــا ارائ

 ياري رسانند. هاي نظام فني و اجرايي دستورالعمل
 کنيم.    پيشاپيش از همکاري و دقت نظر شما قدرداني مي

 
 
 
 
 

 

 559پالک  -آباد روبروي پارک بهجت -تهران خيابان حافظ شمالي نشاني براي مکاتبه:
 1597614413ساختمان معاونت فني و عمراني شهرداري تهران       کد پستي: 

Email: Tsc@omrani.Tehran.ir 
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