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 شهرداری تهرانشورای فنی 

 معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

های ترافیکی و معابر ها، تونلدستورالعمل جانمایی تأسیسات شهری در مجاورت پل

 شهری 

 کننده: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهرانتهیه



 

    

 

 به نام خدا
 

 شگفتاریپ

گوی نیازهای شهروندان باشد. برای تحقق این امر و ایجاد یک سطح ممکن پاسخ تریندر عالی کالنشهر تهران به عنوان پایتخت کشور باید

سازی آن در های عمرانی شهری، تدوین سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران و پیادهنظام هماهنگ در امور اجرایی پروژه

 ی شهرداری تهران است.های مختلف شهری مورد تاکید و در دستورکار شورای فنحوزه

رسان شهری و نیز حفظ های مربوط به مدیریت واحد شهری با رویکرد توسعه پایدار، مبحث کارآیی و ساماندهی تاسیسات خدمتدر بحث

تهای زیرساخهای تاسیسات مختلف اعم از برق، مخابرات، آب، فاضالب و ... به عنوان ای برخوردار است. شبکهزیبایی منظر شهر، از اهمیت ویژه

رسانند و هرگونه نارسایی هایی، خون را به کالبد شهر میموجودیت شهری و از عوامل اصلی توسعه هستند. تاسیسات شهری همچون شریان

 در هر یک از آنها و در هر مکانی، معضالت فراوانی ایجاد خواهد کرد.

مایی دستورالعمل جان"تدوین سند داری از آنها و رضایت عمومی شهروندان، برلزوم بهبود شرایط بهره ،با توجه به اهمیت این شریانهای حیاتی

 در اولویت قرار گرفته است. "های ترافیکی و معابر شهریها، تونلتأسیسات شهری در مجاورت پل

مهندسی شهر تهران،  سازمان مشاور فنی وهای مختلف، به ویژه همکاران در تهیه این سند با بکارگیری از دانش و تجربیات اجرایی بخش

شهری،  و همه شرکتهای خدمات حوزه معاونت فنی و عمران در ستاد و مناطقریزی و توسعه شهری امور فنی و عمرانی اداره کل برنامه

 شود. گردآوری و تدوین، به بهترین شکل ممکن این سندبرداری از تالش شده است تا کلیه مفاد مورد نیاز در تهیه و بهره

یک  ایجادشاهد  مجموعه،به تصویب این سند در شورای فنی شهرداری تهران، امید است با پیاده سازی و بکارگیری ضوابط این با عنایت 

 در سطح شهر شبکه تاسیسات شهری،ارتقای کیفی و کمی در ارائه خدمات و بهره برداری از نظام هماهنگ در جانمایی تاسیسات شهری و 

 .باشیمتهران 

 

 

 

  دیلمیصفا صبوری 

 تهران شهرداری فنی و عمرانیمعاون 

 9911بهار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمه

دانند. در یک نگاه عمیق و فراگیر، در شهرها باید شناسان، شهرها را مراکز خدمات رسانی به شهروندان میطراحان شهری و جامعه

هایی نسبت به دیتا، فاضالب و .... ( از طرق مختلف و با رعایت حریمخدمات حیاتی و ضروری )همانند: آب، برق، تلفن، گاز، خطوط 

 یکدیگر و نسبت به خیابان و سایر مستحدثات، به شهروندان ارائه گردد. 

رسانی، های مسیر )پل، تونل و ...( ، عالوه بر ایجاد اختالل در خدمتعبور نامناسب تأسیسات از معابر شهری و از مجاورت سازه

برداران مسیر آسیب برساند. لذا الزم است ضوابطی جهت عبوردهی مناسب تأسیسات شهری تدوین ها و بهرهبه معابر،  سازهتواند می

 رسان، طراحی و تهیه گردیده و جهت تایید بهگردد تا بر اساس آن، روش و مکان عبور تأسیسات شهری توسط شرکتهای خدمت

 ارائه گردد.  کارفرما

 

 ضوابطی آنها، محدوده از زیربنایی تأسیسات عبور نحوه و شهری بین معابر و راهها حریم مورد در مدیریت انسازم 262 نشریه در

 وزارت توسط ابالغی)شهری راههای طراحی هاینامهآیین مجموعه در. گرددمی اجرا و کنترل ذیریط مبادی توسط که دارد وجود

 ارائه شهری عمومی تأسیسات عبوردهی نحوه و معابر حریم مورد در ضوابطی نیز ،9و 2 هایبخش-(9921 سال-شهرسازی و مسکن

 . است شده

 

 در "شهری تأسیسات مشترک تونل " مطالعات انجام به اقدام تهران شهر مهندسی و فنی مشاور سازمان 9911 سال در این بر عالوه

 استانداردهای و تهران شهر مالحظات تمامی کردن منظور با مطالعاتی طرح این مشاوران. نمود تهران شهر غربی و شرقی پهنه دو

 . نمودند ارائه و تهیه آنرا اجرایی هاینقشه و تعیین را شهری تأسیسات مشترک تونلهای مسیر جهانی،

 ارائه برنامه 1 پیوست در طرح این کلیات و ضوابط. است گرفته قرار نظر مد نیز تهران شهرداری دوم ساله پنج برنامه در موضوع این

 و مدون ایبرنامه صورت به بودجه تامین از پس باید و بوده برزمان تهران شهرکالن سطح در ایپروژه چنین اجرای. است گردیده

 .گردد اجرا جامع

 صنعتی، شهر یک رده در را آن که است بالفعلی ویژگیهای و بالقوه هایقابلیت دارای که است شهری کالن تهران دیگر، نگاهی از

 استانداردهای مطابق بنابراین مناسب است،. دهدمی قرار صنعتی و اجتماعی هایزمینه در توسعه باالی رشد با و سیاسی توریستی،

م الز لذا. شوند دهیسامان گردند،می محسوب شهر کالن هر حیاتی هایشریان جزء که شهر زیربنایی تأسیسات هایشبکه جهانی،

از  هریش عمومی تأسیسات دستورالعمل، این در شده ارائه بر اساس ضوابط شهری، تأسیسات مشترک تونل طرح آغاز از قبل تا است

  .شوند دهیسامان اصلی، معابر ها و درها، تونلمجاور پل
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دستورالعمل جانمایی تاسیسات شهری از 

  ها و معابر شهریها، تونلمجاورت پل

 6-1-696شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: مشخصات عمومی

 9صفحه: 

 

 

 

 کلیات: 6 فصل

 هدف : -6

تأسیسات عمومی شهری، از مجاورت  دستورالعمل، ارائه ضوابطی است که بر اساس آن از عبور ایمن و مناسب این تنظیم از هدف

ای باشد که عالوه بر خدمت رسانی مناسب های ترافیکی شهری اطمینان حاصل گردد. عبور تأسیسات باید به گونهها و تونلپل

 .  دشهری، خللی بر عملکرد و سالمت سازه نیز وارد نگردد و امکان دسترسی، بازرسی و نگهداری تأسیسات و سازه توامان فراهم باش

 دامنه کاربرد : -2

های عابر پیاده و های تاریخی، پلهای ترافیکی شهری است و در مورد پلها، آبروها و تونلضوابط مربوط به معابر شهری، پل این

 تونلهای غیر ترافیکی کاربردی ندارد.

 کاربرد ندارد.های موقت در بازه زمانی زیر ده سال وری بیشتر، این دستورالعمل در مورد طرحجهت بهره

 تعاریف : -9

 .باشدمی تونل و پل برداربهره و متولی سازمان کارفرما، از منظور راهنما این در :کارفرما -9-9

 برق، شرکت فاضالب، و آب شرکت گاز، شرکت مانند هستند شهری تأسیسات متولی شرکتهای :شهری رسان خدمات شرکت -9-2

 .... و مخابرات شرکت

شود که کار طراحی، مطالعه و نظارت بر اجرای یک طرح عمرانی، از طرف به افراد حقیقی یا حقوقی گفته می مهندس مشاور: -9-9

 شود. کارفرما به آن واگذار می

 .ودشمی گفته....  و فاضالب دیتا، خطوط گاز، تلفن، برق، آب، انتقال به مربوط حیاتی هایشبکه به :شهری تأسیسات -9-4

 از پیاده یا و آهنراه راه، مسیر عبور برای متر  6حداقل دهانه با مختلط یا و بنایی فلزی، بتنی، مصالح با است ایسازه:   پل -9-1

 و( superstructure-روسازه) عرشه اصلی بخش دو از پل هر.  دیگر مانعی یا و مسیر نوع هر یا و آب روی

 .است شده تشکیل  (substructure)زیرسازه

 روتگ باالی که گویندمی پل از بخشی به روسازه پیوسته، یا ساده دهانه با پلهای در :(superstructure-پل روسازه) عرشه -9-6

. گویندمی کوله قائم دیوار روی گرفته قرار بخش به قابی پلهای در و است گرفته قرار گاهیتکیه سیستم زیر شده ریخته

 و انبساط درزهای صوتی، دیوارهای ها،نرده حفاظها، و جداول دسترس، دال رو،سواره روکش دال، تیرها، شامل عمدتاً روسازه

 .باشدمی گاهیتکیه هایسیستم

 .است جناحی دیوارهای و هاپایه ها،کوله فونداسیون، ها،شمع  شامل پل زیرسازه :  (substructure) پل زیرسازه -9-2

مورد  ترافیکزیرزمینی تقریباً افقی است که از دو طرف به هوای آزاد مرتبط است و برای عبور و مرور  معبر: ترافیکی تونل -9-1

 گیرد.استفاده قرار می

 قرار استفاده مورد ،عبور تاسیسات خط و شبکه چند بازدید است که در محل اتصال چاهک یا روآدم  (:Manhole) منهول -9-1

 رمسی یک به و کنند متصل یکدیگر به را فاضالب لوله خط چندین آنکه برای فاضالب سیستم در مثال عنوان به. گیردمی

ورد م زمین زیر در هاکابل مسیرهای به دسترسی برای مخابراتی هایسیستم در یا شودمی استفاده منهول از نمایند هدایت

 .پوشانندمی درپوش با را هاآن در و است کانال داخل به انسان آسان دسترسی برای واقع در منهول گیرد.قرار می استفاده

سانتیمتر است که در محل اتصال کابلها یا تاسیسات با  66ای با قطر کمتر از یک محفظه استوانه (:Handholeهندهول) -9-96

 شود.قطر کم ساخته می

انجام  ناییب مصالح یا و بتن در فوالدی عنصر جایگذاری یک اتصال دهنده مکانیکی است. این اتصال با عملیاتِ کاشت و انکر: -9-99

 گیرد.موارد مورد استفاده قرار می سایر یا و گسترش تغییر، تعمیر، انکر در موارد اصالح سازه، شود.می

 ها و اراضی مجاور است.محدوده تاثیر پذیری و تاثیر گذاری تونل بر سازه : تونل طرح پوسته -9-92

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8
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 ضوابط عمومی: -4

 .باشد شهر جامع و طرح تفصیلی طرح اجرایی مقررات و ضوابط با مطابق باید شهری  تاسیسات جانمایی -4-9

تاسیسات شهری، بسیار حائز اهمیت خطوط اصلی  ویژه به شهرها حیاتی زیرساختهای مراکز و عامل غیر پدافند دیدگاه از -4-2

 یابی و عبوردهی تاسیسات ضروری است. هستند. لذا رعایت ضوابط سازمان پدافند غیر عامل در امر مکان

 الزم است در طراحی خطوط انتقال تاسیسات شهری، اثرات محیط زیستی ارزیابی شود. -4-9

 بررسی، به نیاز...(  و تونل پل،) مسیر هایسازه مجاور یا از روی سطح معابر، در شهری تأسیسات اندازیراه و عبور نصب، -4-4

در صورت عبور تاسیسات از محدوده خطوط مترو و  .دارد مرتبط رسانخدمات شرکتهای و کارفرما تایید و ریزیبرنامه

 انجام شود. (مترو)حومه و تهران شهری آهن های آن، هماهنگی الزم با شرکت راهایستگاه

نصب تأسیسات شهری، نباید ضوابط سازمان پدافند غیر عامل، استانداردهای شرکتهای خدمات رسان، نحوه عبوردهی و  -4-1

 های طراحی، اجرا و استانداردهای مربوط به پل و تونل ابالغی در کشور را نقض نماید. ضوابط حفاری و دستورالعمل

  .تعمیر و نگهداری سازه مطابقت داشته باشد با دستورالعملبوده و  کارفرماروش عبوردهی تأسیسات باید مورد تایید  -4-6

 تاسیسات عبوری از مجاورت ابنیه باید پس از وقوع مخاطرات بازدید شوند. -4-2

ر شده و مدارک زی مشاور تهیهالزم توسط مهندسین جزئیات فنی ها، باید از مجاورت پل تاسیسات عبوردهیو قبل از اتصال  -4-1

 ارائه گردد:

 ل جهت نمایش محل عبور تأسیسات پالن و نمای جانبی و مقطع پ -

 دیافراگم و ...(  -دال-ابعاد اعضای اصلی عرشه )تیرهای اصلی و فرعی -

 جزئیات اتصال آویزها به پل و نحوه عبوردهی تأسیسات -

 های تحت فشار و تأسیسات سنگینمحاسبات مربوط به عبور لوله -

 مجاورت آنها  نمایش جزئیات و ابعاد کوله و پایه پل و روش عبور تأسیسات از -

 های الزم در اعضای پلکارینمایش ابعاد و موقعیت کنده -

 های پست جمله از خطرساز های فعالیت و ها کاربری مجاورت از خود مسیر در نباید عنوان هیچ به گاز انتقال اصلی خطوط -4-1

 .نماید گذر ...و خاص کارگاهی های حوزه گازی، ها،مخازن بنزین پمپ فشارقوی، هایدکل برق، اصلی

احداث نگردند. در صورت نیاز به اجرای پروژه، دهانه  انتقال سوختالمقدور در محل تقاطع با خطوط های بزرگراهی حتیسازه -4-96

 با تایید شرکت خدمات رسان مربوطه، رعایت گردد.  این خطوطسازی و حریم ای طراحی شود که مقررات ایمنسازه به گونه

دولت هیات  6/2/14 ، مورخه  16292/ت92222 شماره برق بر اساس مصوبه نیروی عتوزی و انتقال هوایی خطوط حریم -4-99

 رعایت گردد.

 عبور .. و گاز مخازن ،جایگاههای سوخت نظیر پرخطر تأسیسات مسیر از نباید عنوان هیچ به برق انتقال اصلی مسیرهای -4-92

 .نمایند

. شود چسبانده( 9 شماره جدول مطابق)استاندارد رنگ با مشهودی هایبرچسب باید عبوری تأسیسات از کدام هرامتداد  در -4-99

 حداقل یک برچسب در هر سه متر طول الزم است.

 . گردد درج الزم، و هشداردهنده مهم، اطالعات برخی و تأسیسات نوع باید هابرچسب این روی -4-94

 .باشد تشخیص قابل کامال و رنگی باید هم برچسب هر روی ها و نوشتاراندازه برچسب -4-91
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 های نصب شده روی تأسیسات عبوری و رنگ نوشتار روی آنها: رنگ برچسب1جدول شماره 

 رنگ برچسب و نوشتار روی آن        تأسیسات

  برق و تیرهای برق

  گاز، نفت و سایر محصوالت نفتی

  تأسیسات مخابراتی و انتقال دیتا

  آب آشامیدنی

  فاضالب

  آبهای غیر آشامیدنی

  نشانیلوله های آتش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرمز

 زرد

 نارنجی

 آبی

 سبز

 بنفش

 خاکستری
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 هاپل: 2 فصل

توانند از مجاور عرشه پل عبور کرده و به عرشه متصل شود و یا از مجاورت زیرسازه بصورت دفنی عبور تأسیسات عمومی شهری می

 کنند. 

 

 پل جدید عرشه مجاورت از تأسیسات عبور -6

تاسیسات موجود در محدوده تاثیر پروژه باید قبل از تایید اولین گزارش طراحی پل، مشخص و برای موارد موثر بر طراحی،  -9-9

 تمهیدات مناسب اندیشیده شود.

 رسانهای خدمتشرکت با هماهنگیارائه نماید. این طرح باید  راتاسیسات جانمایی نقشه طرح و موظف است مهندس مشاور  -9-2

 کارفرما برسد.  تهیه و به تایید مرتبط

 .باشد داشته کشور در پل ساخت و طراحی رایج هاینامهضوابط و آیین با منافاتی نباید تأسیسات، عبوردهی روش طرح -9-9

 .شوند متصل هاقائم نرده یا یافق یبه اعضا یاعرشه عبور کند و  یاز رو یدنبا تأسیسات -9-4

انال و است یا ک متصل عرشه به که مجرایی یا قفسه درون از یا و شود متصل عرشه اجزاء به مستقیم بطور تواندمی تأسیسات -9-1

 .نمایند عبور رو تعبیه شده است،مجرایی که درون پیاده

 .نیست مجاز پل روی تابلوهای و عالئم و صوتی دیوارهای روشنایی، هایچراغ به عبوری تأسیسات اتصال -9-6

 تأسیسات اینگونه. باشدنمی مجاز عرشه مجاورت از اشتعال قابل و خطرناک مواد حامل هایلوله و فاضالب گاز، هایلوله عبور -9-2

 داده عبور پلمجاور  از رسلن مربوطه،، بر اساس استانداردهای شرکتهای خدمتمجاز فاصله رعایت با دفنی روشهای از باید

 .شوند

 عرشه هب طوری تأسیسات است بهتر. نرساند آسیب پل ظاهر و زیبایی به که باشد نحوی به باید تأسیسات از نوع هر عبور -9-1

 باشد. نداشته دید که شوند متصل

 . باشد پل رنگ با متناسب تأسیسات آمیزیرنگ باید نمود، مخفی دیدها از را تأسیسات نتوان درصورتیکه -9-1

 .نیستند ضابطه این شامل ایجعبه یرهایاز داخل ت یعبور تأسیسات:  9تبصره  

 های فلزی گالوانیزه باید با رنگهای مخصوص گالوانیزه و مطابق دستورالعمل تولید کننده رنگ انجام شود.: رنگ آمیزی لوله2تبصره  

 .باشند پل در تعمیر و بازرسی نگهداری، عملیات انجام مانع نباید عبوری تأسیسات -9-96

 . مودن الحاق پل دو به تأسیسات عبور برای ایسازه ،میانی( جزیره) رفوژ فضای در نباید باشند، هم مجاور پل دو صورتیکه در -9-99

 .شوند متصل پل عرشه به نباید هاهندهول و هامنهول -9-92

 . اشدبمی مربوطه رسان خدمات شرکت پل، به... (  و نشت) عبوری تأسیسات از ناشی هایآسیب تعمیر و نگهداری یتمسئول -9-99

 بصورت دفنی و پل مجاور از عبوری مسیر طول در باید ،سوخت و شونده منبسط خورنده، اشتعال، قابل مواد حاوی هایلوله -9-94

 فاصله این. باشد حامل لوله خارجی قطر از بزرگتر سانتیمتر 1/2 حداقل باید غالف قطر. گیرند قرار غالف یا روکش در حتماً

 .شود پر استاندارد مطابق مناسب، رزین تزریق توسط باید

اتصال تاسیسات به عرشه با منظور نمودن تغییر طول عرشه طراحی انبساط،  درز محل عرشه، در از امتداد تأسیسات عبور در -9-91

  و تعبیه گردد.

 به تنها هن تعویض، یا تعمیر به نیاز دیدگی،آسیب نشت، هرگونه صورت در که باشد ایگونه به باید تأسیسات عبوردهی روش -9-96

 .نکند ایجاد نیز عبوری ترافیکجریان  در خللی هیچ بلکه نرسد، آسیب پل سازه

 .دباش نداشته وجود سقوط یا شدگیشل امکان و باشد اطمینان قابل و محکم کامالً باید آنها اتصال و عبوری تأسیسات -9-92
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 فصل اول: مشخصات عمومی
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 اییدت مورد بایدسایر اعضا  هاجوشکاری و نیست مجاز تأسیسات عبور برای پل باربر و اصلی اعضای طول در جوشکاری انجام -9-91

 .گیرد قرارکارفرما 

 .وندش متصل بتنی روسازه به استاندارد مطابق مناسب، رزین و انکر از استفاده با باید تأسیسات عبور مجاری یا هاقفسه -9-91

 وراخکاریس محل باید آرماتور به آسیب امکان صورت در. نیست مجاز بتن آرماتور مسیر در تأسیسات نصب جهت تعبیه سوراخ -9-26

 کامال ارد،ند شدگیجمع خاصیت که مالتی یا گروت با باید. شود رها نباید شده ایجاد قبلی حفره شودمی تاکید. داد تغییر را

 . شودو ترمیم  پر

 داشته فاصله بتن لبه از سانتیمتر 1/2 حداقل باید تأسیسات، نصب برای سازه، بتن در شده ایجاد هایسوراخ مرکز فاصله -9-29

 .باشد

 زلزله، موج، باد، بار مانند) تأسیسات بر وارده بارهای سایر تأسیسات، مرده بار تحمل بر عالوه باید پل به تأسیسات اتصال -9-22

 . کند تحمل نیز را...(  و شدگیشل

ا، تجهیزات . در اینگونه پلهنیست مجاز به دلیل حساسیت مسیر عبور کابلها، ایجاد سوراخ پل تنیدهپس و تنیدهپیش اعضای در -9-29

 تاسیسات باید حین ساخت تعبیه گردد.الزم جهت عبور 

 زیر گالوانیزه شوند: هایاستاندارد مطابق باید پل به تأسیسات اتصال برای شده استفاده فلزات تمامی -9-24

9- AASHTO M-111  -                     -  AASHTO  M-232  ASTM A-123 -           - ASTM  A-153 
 پیدا ادامه پل انتهای یا دسترس دال از بعد متر 9 تا حداقل باید پل طول در عرشه مجاور از تأسیسات عبور غالف و مجاری -9-21

 . کند

 تأسیسات، یعبورده برای باید بلکه. نمود استفاده تأسیسات عبور برای گسترده و پخش بصورت عرشه زیر فضای تمام از نباید -9-26

 .شود گرفته نظر در( گاباری) پل زیر آزاد ارتفاعتامین  با مشخص مسیری

 توصیه لذا. است حداقل نگهداری و بازرسی به آن نیاز که شود داده عبور محلی از عرشه به متصل تأسیسات است بهتر -9-22

 .  برسد نیز هاپل از نگهداری و بازرسی گروه تایید به تأسیسات عبور نقشه گردد،می

  .نباشد نگهداری و بازرسی آمیزی،رنگ جهت پل اجزاء به دسترسی مانع که باشد ایبه گونه یدبا تأسیساتعبور  محل -9-21

 . گیرد قرار نظر مد قبل، با تعمیری هایقسمت رنگ همخوانی موجود، تأسیسات از بخشی تعویض یا تعمیر از پس -9-21

 . شود زدوده کامال باید پل سازه روی شده پاشیده رنگ همه آنها، آمیزیرنگ و موجود پل به تأسیسات نصب صورت در -9-96
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 صحیح هایهایی از روشنمونه 11 تا 2 شماره هایشکل در. است شده داده نشان پل عرشه به تأسیسات اتصال نادرست روش 1 شماره شکل در
 .است شده ارائه پل عرشه انواع به تأسیسات اتصال

 
 های حامل تأسیسات، به عرشه: اتصال نادرست لوله1شکل شماره 

 

 

 
 به پل دارای سیستم باربر دال بتنی اینچ( 1و کوچک )با قطر کمتر از   تأسیسات سبک: اتصال 2شکل شماره 

 

 

 
 ای بتنیشکل یا جعبه I: اتصال  تأسیسات به پل دارای تیرهای 1شکل شماره 

 

لبه فوقانی دال 

 عرشه

 کف بال پایین تیرهای اصلی

تأسیسات نباید از روی عرشه عبور داده  

 شوند.

 یبه جدول و جانپناه و حفاظها یساتتأس اتصال
نصب  یمحل برا ینپل ممنوع است. بهتر یبتن

 .است روپیادهدال  یانتها یسات،تأس

 به اتصال

 حفاظ

 بتنی

 لغزشی اتصال و جداکننده ورق

 عرشه به تأسیسات لوله

 بهترین مکان نصب تأسیسات

شکل یا Tاتصال به جان تیرهای 

 ای بتنی تیرهای جعبه
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 : اتصال  تأسیسات به پل دارای تیر فلزی4شکل شماره 

 

 
 

 
 به پل خرپایی فلزی: اتصال تأسیسات 5شکل شماره 

 
 

 

 
 

 رو الحاقی به پل: اتصال تأسیسات به سازه فلزی پیاده6شکل شماره 

 

 

 

 کننده شاهتیر فلزیاتصال به ورق سخت

 رد غیرباربر فلزی قائم اعضای یا نرده قائم هایپست

 خرپایی پلهای
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 : اتصال تأسیسات به عرشه فلزی پل7شکل شماره 

 

 

 

 

 
 در محل دیافراگم  تنیده: اتصال تأسیسات به عرشه پل ساخته شده با تیرهای بتنی پیش8شکل شماره 

 شوند که بار متمرکز زیادی بر دال بتنی وارد نموده و باعث تمرکز تنش شوند.(می)تاسیساتی سنگین محسوب 
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 صب شوند(ولیدکننده ن: جزییات  انکر بولت برای تمام جاهایی که نیاز به ایجاد اتصال در بتن داریم )انکرها باید مطابق دستورالعمل ارائه شده در کاتالوگ ت9شکل شماره 

 

 

 
 رو عریض بتنی: عبور تاسیسات از طریق کانالها و مجاری تعبیه شده در پیاده96شکل شماره 
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 رو بتنی معمولی: عبور تاسیسات از طریق کانالهای دایروی در پیاده11شکل شماره 

 

 

 نکات :   
 رو روی عرشه پل و روی دال دسترس باید مشابه باشد.تراز ارتفاع پیاده -1

 شود.طول طره در طراحی تعیین می -2
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 رو جهت عبور تاسیسات ای یکسره در پیاده: تعبیه کانال جعبه12شکل شماره 

 
 نکات :
 رو روی عرشه پل و روی دال دسترس باید مشابه باشد.تراز ارتفاع پیاده -1

 شود.طول طره در طراحی تعیین می -2

 تعیین گردد. طراحیضخامت ، نوع بتن و آرماتورگذاری دال پوشش کانال طبق  -1

 . شود دفعو  هدایتشود که آب وارده به داخل محفظه،  یینتع ایگونه به کانال عبور تاسیسات کف شیب -4
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 تاسیساترو جهت عبور ای در پیاده: تعبیه دو کانال جعبه11شکل شماره 

 
 نکات :
 رو روی عرشه پل و روی دال دسترس باید مشابه باشد.تراز ارتفاع پیاده -1

 شود.طول طره در طراحی تعیین می -2

 تعیین گردد. طراحیضخامت ، نوع بتن و آرماتورگذاری دال پوشش کانالهای عبور تاسیسات طبق  -1

 . وارده به داخل محفظه، هدایت و دفع شودای تعیین شود که آب شیب کف کانالهای عبور تاسیسات به گونه -4
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 ای از پالن پل جهت نمایش محل عبور تأسیسات: نمونه14شکل شماره 

 

 

 

 ای از نمای جانبی پل جهت نمایش محل عبور تأسیسات: نمونه15شکل شماره 
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 جدید پل زیرسازهاز مجاور  تأسیسات عبور -2

 
 مد ایدب تأسیسات   عبور محل پل، پایداری محاسبات  در لذا. شود می انجام دفنی بصورت  پل سازه  زیر مجاورت از تأسیسات   عبوردهی -2-1

 .  رددگ منظور محاسبات در خالی حفره یک مانند باید( دفنی بصورت) تأسیسات این عبور محل لزوم، صورت در. گیرند قرار نظر

صورت  غیر در شود،  انجام( زیر شده  تعریف محدوده) پل هایشمع  و هاپی مجاورت در باید هاحفاری این -2-2 سبات  در باید این   محا

 : گیرند قرار نظر مد پل باربری و پایداری

 

  (.16حداقل فاصله افقی حفاری از لبه خارجی پی، دو برابر بعد پی در همان راستا باشد)شکل شماره 

 .حفاری زیر پی یا شمع ها مجاز نیست 

شتتود. های پایینی پی مشتتخم میدرجه از لبه 45ای که با شتتیب محدوده موثر زیر پی قرار داشتتته باشتتد. )محدودهحفاری بطور کامل خارج از 
 .)(17)شکل شماره 

 
 
 

 
 : پالن محدوده مجاز حفاری از لبه خارجی پی16شکل شماره 

 

تأسیسات است، در طراحی لحاظ و ارائه شود.     دهنده محل عبور در مورد این نوع تأسیسات هم باید پالن پل و نمای جانبی که نشان   -2-1

 (18و شکل شماره  17)شکل شماره 
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 : محدوده موثر زیر پی که حفاری باید بطور کامل خارج از این محدوده قرار گیرد.)مانند ترانشه سمت چپ(17شکل شماره 
 

 

 
 حفاری در مجاورت پی جهت عبور لوله آب ای از نقشه: نمونه18شکل شماره 
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ضروری است و باید به تایید کارفرما و شرکت خدمات رسان مرتبط با تأسیسات مزبور  ارائه روش حفاری و نصب تأسیسات-2-4

 برسد.

 ات شود اندیشیده الزم تمهیدات و گیرند قرار غالف در باید( دفنی)بصورت  پل شمع و پی مجاور از عبوری فاضالب و آب خطوط 

 .نگردد پل زیرسازه در نشست ایجاد باعث نشت، صورت در

 از مجاور پل ییهوا بصورت تأسیسات عبور -9

 متری 1 حداقل فاصله  یک جوانب همه از باید هوایی بصورت تأسیسات عبور در پل، نگهداری و تعمیر بازرسی، منظر از -9-9

 .گردد رعایت پل، از

 موجود  پلمجاور  از یدجد تأسیسات نصب -4

این بخش، از مجاور پل موجود عبور داده شود. اما در  2بهتر است تاسیسات جدید بصورت دفنی با رعایت ضوابط بند  -4-9

  صورت ضرورت عبور از مجاورت عرشه باید موارد زیر رعایت گردد: 

 پل جزاءا باربری ظرفیت تأسیسات، عبور مجاری مجاز ظرفیت قبلی، عبوری تأسیسات حریم ایمنی، نکات نمودن منظور با -

 .  رسدب کارفرما تایید به و شده تهیه جدید هاینقشه موجود، تأسیسات و پل تعمیر و نگهداری بازرسی، جهت ممانعت عدم و

 کنترل یساتتاس یعبور یستمو س پل کلی و جزئی پایداری الحاقی، تأسیسات توسط اعمالی بار تحمل تواناییبر  عالوه باید -

 .شود

 .دآی وارد پل ملحقات و اصلی سازه به آسیبی و خسارت هیچگونه نباید موجود پل مجاورت از تأسیسات عبوردهی هنگام -

 

اقدامات  ینصورتا یرجابجا شود. در غ یساتدر صورت امکان تاس ی،پ یردر محدوده موثر ز یساتصورت وجود تاس در -4-2

انجام  مربوطه رسان خدمت شرکت هماهنگی بابا  یداقدامات با اینو حفاظت آنها انجام شود.  یساز یمنالزم جهت ا

 شود. 
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 ترافیکی هایتونل: 9 فصل
 
 گردد: یترعا یرضوابط ز یدبا ترافیکی هایتونل از یشهر تأسیسات عبورمنظور  به
 

ضالب  هایلوله عبور -1 شتعال  قابل و خطرناک ماده نوع هر حامل هایلوله یا گاز هایلوله و فا   ممنوع شرایطی  هر تحت تونل داخل از ا

 .است

 .نیست آن جابجایی به نیازی است، شده داده عبور تونل درون از قبالً اگر تأسیسات، سایر مورد در -2

سات نباید    -1 سی سته  محدوده از تأ ض  ی)طول تونل طرح پو ضرورت عبور    عبور کند( یو عر صورت  سات   . در  سی  ریمحدوده موارد ز یناز ا تأ

 گردد: یترعا

و  سیسات  تأاز نشت   یریالزم جهت جلوگ یداتکارفرما برسد و تمه  ییدتونل انجام شده و به تا  مهندسین مشاور  محاسبات الزم توسط    -

 .گردد منظور تونل سازهبه  رسیدنیبآس

 نشت  و هاامکان شکست لوله   خاک، نشست   موضوع  تونل، باالی خاک فضای  از ی،عرض  یا یطول بصورت  تأسیسات  منظور عبور  به -

 .شود اندیشیده الزم تمهیدات و گرفته قرار نظر مد مواد

 

 : شود ینتام زیر شرایط باید ضرورت صورت در نکند عبور تونل داخل از( اشتعال قابل و خطرناک مواد از غیر) جدید تأسیساتاست  بهتر -4

 .داد انجام را الزم اقدامات تونل از تأسیسات خروج و مکان تغییر به نسبت باید وقت اسرع در و شود انجام موقتی بطور تأسیسات عبور -

سان  خدمات شرکت  صورتیکه  در - ساند  اثبات به را زیر موارد بتواند مربوطه ر سی  تواندمی کنترل تحت کامالً شرایط  با بر  مورد سات تأ

 : دهد عبور تونل داخل از را نظر

 بزرگراه، ءاجزا سایر و تونل پایداری و نگهداری عملکرد، ساخت، طراحی، اصول ایمنی، بر منفی تاثیر هیچ نظر مورد تأسیسات -الف
 .باشد نداشته

 ترافیک رد اختالل ایجاد به نیازی نظر، مورد تأسیسات نگهداری و نصب منظور به و نشود نصب ترافیک مسیر در تأسیسات -ب
 .نباشد عبوری

 .نکند مواجه مشکل با را بزرگراه آتی توسعه طرح تأسیسات، این عبور -ج

 اقتصادی نظر زا مستقیم غیر یا مستقیم بطور و رسانده آسیب عمومی منافع به تأسیسات عبور برای ممکن روشهای و مسیرها سایر -د
 . داشت خواهد بر در منفی تاثیرات محیطی زیست و
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 شهری معابر: 4 فصل
 :کلیات -1

 باید ضوابط کلی زیر رعایت گردد: اصلی معابر در شهری عمومی تأسیسات دهیسامانبه منظور 
 یدتا باراس ینا دراست. اما  یو منطبق با منافع عموم یاستفاده منطق یک یشهر تأسیساتعبور دادن  یراهها برا یمکردن از حر استفاده -1-1

 ریمح تعیین در .شود اندیشیده الزم تمهیدات معابر،و استحکام و دوام  یمنیاز لطمه خوردن به عملکرد، ا جلوگیریالزم جهت  یداتتمه

 . گذارند تاثیر مالی منابع و طبیعی موانع موجود، تأسیسات و بناها معبر، نوع شهری، محیط آینده، توسعه چون عواملی معابر

 به معابر حریم حدود شهری راههای طراحی نامهآیین از سوم بخش و 14147 شماره استاندارد در ایران استاندارد ملی سازمان فیتعار براساس
 :گرددمی تعیین زیر جدول شرح

 شهری معابر حریم حدود:  2 شماره جدول

 (معبر محور طرف هر از ،)متر   حریم معبر نوع

 18 )بزرگراه( راه تند

 5/22 1 درجه شریانی

 5/17 2 درجه شریانی

 5/12 کننده پخش و جمع

 5/7 (ی)محل دسترسی
 

سیسات   باید مهندسین مشاور ،   -1-2   اکممتر بافتهای داخل در. بگیرد نظر در طرح مهم هایمحدودکننده از یکی عنوان به را موجود شهری  تأ

 جابجایی لزوم صورت  در. گذارد تاثیر آن روش اجرای در یا و دهد تغییر را مسیر  هندسه  است  ممکن موجود، شهری  تأسیسات   شهری، 

 .گردد ارائه و تعیین مرتبط، رسانخدمت شرکت با هماهنگی در آن اجرایی جزئیات باید موجود، تأسیسات یا دائم موقت

 رعایت و اصتتولی روشتتهای با حفاری محل باید شتتوداستتتفاده می روپیاده یا روستتواره ستتطح از تأستتیستتات عبور برای جاهاییکه در -1-1

 . برسد کارفرما تایید به و شده ترمیم مربوطه هایدستورالعمل

( مخابرات و نیرو و آب خطوط)دارند بازدید مستمر  به نیاز که تأسیساتی   بزرگراه، و آزادراه عرض از تاسیسات به صورت دفنی    دادن عبور در -1-4

رستتان هولها در طول کانال، باید بر استتاس ضتتوابط شتترکت خدماتها و هندموقعیت قرارگیری منهول .داد قرار کانال داخل در باید را

 مربوطه تعیین گردد. 

 .باشد معبر امتداد بر عمود باید معبر، عرض از عبوری هوایی و دفنی تأسیسات طولی راستای -1-5

صله  -1-6 سیسات   افقی فا ستای معبر، باید  مدفون تأ سبت  در را ش  ثابت( جدول یا روسواره  لبه مثل) مشخم معبر  امتدادهای به ن   نصب،  تا دبا

 . باشد آسان آنها مجدد یافتن و تعمیر

ضالب  هایلوله باالی حد -1-7 شد  معبر شده  تمام کف از ترپایین متر 2 حداقل باید فا  سانتیمتر  75حداقل باید هالوله این زیر حد همچنین. با

 تا داد رارق آب لوله از باالتر باید را دیگر خطوط. نشود  آلوده آشامیدنی  آب فاضالب،  نشت  صورت  در تا باشد  آب هایلوله حد از ترپایین

 .نزند خسارت آنها به آب نشت

 .ندکن عبور معبر داخل از باید حتما گاز هایلوله و ندارد را روپیاده در کانال حفر اجازه گاز اداره ،"گاز لوله خطوط حریم مقررات" اساس بر -1-8

 .گردد رعایت 4 و 1 شماره جداول در شده درج فاصله حداقل باید معبر شده تمام کف و انتقال هوایی خطوط فاصله بین -1-9
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 انتقال برق در مجاورت معابر: حداقل ارتفاع آزاد خطوط  9جدول شماره 

 

 ردیف

 

 نیرو انتقال خطوط عبور وضعیت

 (ولت کیلو) ولتاژ

 ∗966تا  219 216تا  919 916 تا 1

 (متر) آزاد ارتفاع حداقل

 99 99 99 9 درجه شریانی معابر روی از عبور 9

 99 1 1 2 درجه شریانی معابر روی از عبور 2

 99 1 1 (محلی)دسترسی معابر روی از عبور 9

 معابر روی از عبور یا و معابر کنار در 4

 اتصالی

6 1/2 99 

 جدول، ستون آخرین در شده ارائه آزاد ارتفاع به سانتیمتر 1/2 باید ولت کیلو هر ازای به ،966 از باالتر ولتاژهای برای *

 .گردد اضافه

 
 مجاورت معابر: حداقل ارتفاع آزاد خطوط هوایی مخابرات در  4جدول شماره 

 حداقل ارتفاع آزاد )متر( وضعیت

 6 مجاور معبر یا  به موازات معبر

 1 عبور از روی معبر

 

 لتع به معبر شده تمام کف ارتفاع آینده، در است ممکن که داشت نظر در باید هوایی بصورت تأسیسات این عبوردهی جهت-9-96

 . گردد اضافه فوق جداول اعداد به سانتیمتر 96 حداقل باید طراحی حین لذا. بیاید باال روسازی تجدید

 مختلف معابر در شهری تأسیسات جانمایی -2

 معابر بر اساس عرض  بندیطبقه -2-1

 حفظ طبیعتاً لذا شودمی برداری بهره مربوطه، مشترکین نیازهای تأمین برای تأسیسات این از و اندشده اجرا مختلفی تأسیسات موجود، معابر در

 .است ناپذیر اجتناب رسانیخدمت جهت تأسیسات موجود وضع

 حفاری مجوز صدور و هماهنگی نحوه دستورالعمل نیز و است شده ارائه رسانخدمت شرکتهای سوی از که شهری تأسیسات حریم به مراجعه با
 تأسیسات از کی هر استقرار تیموقع معابر، بندیدسته با توانمی کشور و دستورالعمل نحوه صدور مجوز حفاری در شهر تهران، شهرهای در

  .نمود ارائه را نظر مورد

 : شوندبندی میتقسیم شکل زیر به عرض، به بسته شهر معابر الذکر،فوق دستورالعمل در

  متر 6 از کمتر عرض با معابر -

 متر 8 تا 6 عرض با معابر -

 متر 11 تا 8 عرض با معابر -

 متر 12 تا 11 عرض با معابر -

 متر 14 تا 12 عرض با معابر -

 متر 21 تا 14 عرض با معابر -

 متر 11 تا 21 عرض با معابر -

 متر 41 تا 11 عرض با معابر -

 متر 41 از بیش عرض با معابر -
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 تتأسیسا اثحدا ،متر 6با عرض کمتر از  معابر در ،کشور شهرهای در حفاری مجوز صدور و هماهنگی نحوه دستورالعملبر اساس 

 اینچ 4/9 و9 هایلوله ،اینگونه معابر در تهران، استان گاز شرکت نظر اساس بر .انجام شود ییاهو بصورتتواند می اتمخابر و قبر

 .باشد سانتیمتر 46 و 11 تواند ترتیب می به ترانشه عرض و عمق که گرددمی نصب

  یساتبه تاس یافته اختصاص عرضی مشخصات-2-2

 صدور و هماهنگی نحوه دستورالعمل اساس بر در سایر معابر ، عبور جهت تأسیسات از کدام هر به یافته اختصاص عرضی مشخصات

 :است شده تنظیم 94 تا 1 شماره هایجدول در رسان، خدمت شرکتهای ضوابط و کشور شهرهای در حفاری مجوز

 

 
 WD آب لوله توزیع به یافته اختصاص عرض مشخصات:  1 شماره جدول

 (متر) عرض (متر) عمق حداکثر (متر) عمق حداقل (متر) گذرگاه عرض ردیف

 9/9 1/9 9/9 1 تا 6 9

 1/9 1/9 9/9 96 تا 1 2

 9/9 1/9 9/9 92 تا96 9

 1/9 1/9 9/9 94 تا 92 4

 9 2/9 91/9 29 تا 94 1

 2/9  تا 9 2/9 9/9 96 تا 29 6

 2/9  تا 9 2/9 9/9 46 تا 96 2

 2  تا 9 1/9 9/9 46 از بیش 1
 94 تا 92 متر، 92 تا 96 متر، 96 تا 1 متر، 1 تا 6 از اعم ها گذرگاه مختلف ضهای عر در تأسیسات، انواع برای حفاری، دستورالعمل توضیح: در

 گذرگاه عرض گرید انیب به .است شده ارائه حفاری حد ای یاختصاص ض عر متر، 46 باالی و متر 46 تا 96 متر، 96 تا 29 متر، 29 تا 94 متر،

 .است دهیگرد نییتع تأسیسات حفاری حد گروه، هر برای و میتقس گروه، هشت به حفاری دستورالعمل در ها،

  

 
 WM: مشخصات عرض اختصاص یافته به لوله اصلی آب  6جدول شماره 

 (متر) عرض (متر) عمق حداکثر (متر) عمق حداقل (متر) گذرگاه عرض ردیف

 - - - 1 تا 6 9

 - - - 96 تا 1 2

 - - - 92 تا96 9

 - - - 94 تا 92 4

 - - - 29 تا 94 1

 1/9 1 1/9 96 تا 29 6

 1/9 9 2 46 تا 96 2

 1/9 1 2 46 از بیش 1
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 SW فاضالب آوریجمع لوله به یافته اختصاص عرض مشخصات:  7 شماره دولج

 (متر) عرض (متر) عمق حداکثر (متر) عمق حداقل (متر) گذرگاه عرض ردیف

 1/1 2 2 8 تا 6 1

 2/1 2 2 11 تا 8 2

 5/1 2 2 12 تا11 1

 8/1 2 2 14 تا 12 4

 2 5 2 21 تا 14 5

 2 4 2 11 تا 21 6

 5/2 5 1 41 تا 11 7

 4 8 1 41 از بیش 8

 
 SWC فاضالب( کلکتور)اصلی خطوط به یافته اختصاص عرض مشخصات:  8 شماره جدول

 (متر) عرض (متر) عمق حداکثر (متر) عمق حداقل (متر) گذرگاه عرض ردیف

 - - - 8 تا 6 1

 - - - 11 تا 8 2

 - - - 12 تا11 1

 - - - 14 تا 12 4

 - - - 21 تا 14 5

 - - - 11 تا 21 6

 2*5/1 4 و 1 2*2./ 41 تا 11 7

 2*5/1 4 و1 2*2./ 41 از بیش 8
 

 LV ضعیف فشار برق به یافته اختصاص عرض مشخصات:  9 شماره دولج

 

 ردیف
 گذرگاه عرض

 (متر)

 عمق حداقل

 (متر)

 عمق حداکثر

 (متر)

 عرض

 (متر)

 تهران برق توزیع شرکت نظر مورد مالحظات

 شبکه عمق حداقل

 (متر)متوسط فشار

 و ضعیف فشار خطوط استقرار موقعیت

 متوسط

 دارند تأسیسات طرف دو هر روپیاده در 2/1 8/1 2/1 8/1 8 تا 6 1

 دارند تأسیسات طرف دو هر روپیاده در 2/1 5/2 2/1 8/1 11 تا 8 2

 دارند تأسیسات طرف دو هر روپیاده در 2/1 1 2/1 8/1 12 تا11 1

 دارند تأسیسات طرف دو هر روپیاده در 2/1 75/1 2/1 8/1 14 تا 12 4

 دارند تأسیسات طرف دو هر روپیاده در 2/1 2/1 و 9/1 2/1 8/1 21 تا 14 5

 دارند تأسیسات طرف دو هر روپیاده در 2/1 2*1/1 2/1 8/1 11 تا 21 6

 دارند تأسیسات طرف دو هر روپیاده در 2/1 2*4/1 2/1 8/1 41 تا 11 7

 دارند تأسیسات طرف دو هر روپیاده در 2/1 2*5/1 2/1 8/1 41 از بیش 8

 عیتوز فوق و کیلوولت 21 یاMV متوسط فشار ولت، 411 یا LV فیضع فشار شامل را برق خطوط بندیتقسیم ، استاندارد طبق تهران، برق عیتوز شرکت :حیتوض
 عیتوز فوق خطوط و تهران برق  توزیع حوزه در MV متوسط فشار و LV فیضع فشار برق خطوط .است نموده اعالم باالتر و لوولتیک 61 ای HV قوی فشار و
  .باشندیم تهران ایمنطقه برق حوزه درHV قوی فشار و

 

 



دستورالعمل جانمایی تاسیسات شهری از 

  ها و معابر شهریها، تونلمجاورت پل

 6-1-696شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: مشخصات عمومی

 22صفحه: 

 

 

 

 
 HV قوی فشار برق به یافته اختصاص عرض مشخصات:  11 شماره دولج

 (متر) عرض (متر) عمق حداکثر (متر) عمق حداقل (متر) گذرگاه عرض ردیف

 - - - 8 تا 6 1

 - - - 11 تا 8 2

 - - - 12 تا11 1

 - - - 14 تا 12 4

 2/1 2 2 21 تا 14 5

 5/1 5/2 2 11 تا 21 6

 5/1 5/2 2 41 تا 11 7

 5/1 5/2 2 41 از بیش 8

 
 DN ضعیف فشار گاز لوله به یافته اختصاص عرض مشخصات:  11 شماره دولج

 ردیف
 گذرگاه عرض

 (متر)

 عمق حداقل

 (متر)

 عمق حداکثر

 (متر)

 گاز شرکت نظر مورد مالحظات (متر) عرض

 استاندارد عرض استاندارد عمق

 +.O.D.+ 4/1 O.D 1/1 1 5/1 1/1 8 تا 6 1

 +.O.D.+ 4/1 O.D 1/1 5/1 5/1 1/1 11 تا 8 2

 +.O.D.+ 4/1 O.D 1/1 2 5/1 1/1 12 تا11 1

 +.O.D.+ 4/1 O.D 1/1 2 5/1 1/1 14 تا 12 4

 +.O.D.+ 4/1 O.D 1/1 2*5/1 1/1 4/1 21 تا 14 5

 +.O.D.+ 4/1 O.D 1/1 8/1 و 1/1 1/1 4/1 11 تا 21 6

 +.O.D.+ 4/1 O.D 1/1 8/1 و 1/1 1/1 4/1 41 تا 11 7

 +.O.D.+ 4/1 O.D 1/1 8/1 و 1/1 1/1 4/1 41 از بیش 8
 بیترت به ترانشه عرض و عمق که گرددیم نصب اینچ 4/1 و1 هایلوله ،(هاکوچه) عرض کم معابر در تهران، استان گاز شرکت نظر اساس بر :1 حیتوض 

 .باشدمی سانتیمتر 41 و 55
  فیضع فشار گاز لوله ، متر 14 باالی هایگذرگاه مشابه زین متر 12-14 هایگذرگاه در ، استاندارد طبق تهران، استان گاز شرکت نظر اساس بر :2 حیتوض

DN است شده  اجرا معبر طرف دو در. 

 
 BG متوسط فشار گاز لوله به یافته اختصاص عرض مشخصات:  12 شماره دولج

 (متر) عرض (متر) عمق حداکثر (متر) عمق حداقل (متر) گذرگاه عرض ردیف

 - - - 8 تا 6 1

 - - - 11 تا 8 2

 - - - 12 تا11 1

 - - - 14 تا 12 4

 5/1 1/1 2/2 21 تا 14 5

 8/1 1/1 2/2 11 تا 21 6

 8/1 1/1 2/2 41 تا 11 7

 8/1 1/1 2/2 41 از بیش 8

 

 



دستورالعمل جانمایی تاسیسات شهری از 

  ها و معابر شهریها، تونلمجاورت پل

 6-1-696شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: مشخصات عمومی

 29صفحه: 

 

 

 

 
 B مخابرات خاکی کابل به یافته اختصاص عرض مشخصات:  11 شماره دولج

 ردیف

 عرض

 (متر) گذرگاه

 عمق حداقل

 (متر)

 حداکثر

 (متر) عمق

 عرض

 (متر)

 تهران استان مخابرات شرکت نظر مورد مالحظات

 در استاندارد پوشش ضخامت

 (متر) روپیاده

 در استاندارد پوشش ضخامت

 (متر) روسواره

 2/1 8/1 1 2/1 8/1 8 تا 6 1

 2/1 8/1 1/1 2/1 8/1 11 تا 8 2

 2/1 8/1 5/1 2/1 8/1 12 تا11 1

 2/1 8/1 75/1 2/1 8/1 14 تا 12 4

 2/1 8/1 1/1 و 1/1 2/1 8/1 21 تا 14 5

 2/1 8/1 2*2/1 2/1 8/1 11 تا 21 6

 2/1 8/1 2*1/1 2/1 8/1 41 تا 11 7

 2/1 8/1 2*1/1 1/1 4/1 41 از بیش 8

 
 
 

  C مخابراتی کانال به یافته اختصاص عرض مشخصات:  14 شماره دولج

 ردیف

 عرض

 گذرگاه

 (متر)

 عمق حداقل

 (متر)

 عمق حداکثر

 (متر)

 عرض

 (متر)

 تهران استان مخابرات شرکت مالحظات

 روسواره و روپیاده در استاندارد پوشش ضخامت

 (متر)

 - - - - 8 تا 6 1

 - - - - 11 تا 8 2

 - - - - 12 تا11 1

 - - - - 14 تا 12 4

 2/1 1/1 2 2/1 21 تا 14 5

 2/1 4 4 2 11 تا 21 6

 2/1 4 4 2 41 تا 11 7

 2/1 4 4 2 41 از بیش 8

 
 

 
 آورده هایجدول. است  گردیده ارائه مختلف عرض با معابر در موجود تأسیسات   دهی پبشنهادی سامان  نحوه 26 تا 19 شماره  هایشکل  در-2-1

 نظرات نقطه و کشور شهرهای در حفاری مجوز صدور و هماهنگی نحوه دستورالعمل در شده ارائه ارقام و اعداد بر اساس  شکل،  هر کنار در شده 

 .اندشده استخراج های خدمات رسان،شرکت
 .تاس گردیده ارائه چپ به راست از ترتیب به ،شکل همان در شده داده نشان تأسیسات حفاری مشخصات شکل هر به مربوط جدول در
 
 
 



دستورالعمل جانمایی تاسیسات شهری از 

  ها و معابر شهریها، تونلمجاورت پل

 6-1-696شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: مشخصات عمومی

 24صفحه: 

 

 

 

 
 متر 6عرض معبر با 

 

  
 متر 8معبر با عرض 

 

 مالحظات
عرض اختصاص  عمق از سطح موجود )متر(

 یافته )متر(
 تأسیسات

 حداقل حداکثر

 (Bکابل مدفون مخابرات ) 1 8/1 2/1 

 (D.Nگاز فشار ضعیف ) 1 1/1 5/1 

 (S.Wفاضالب ) 1/1 2  

 (W.Dلوله توزیع آب ) 1/1 1/1 5/1 

فشار ضعیف و تیر روشنایی برق  8/1 8/1 2/1 
(L.V) 

 

 : توضیحات

های اختصاص یافته به عرض
تأسیسات در این جدول 

 مشخم شده است. 

 

 متر 8 تا 6 معابر در تأسیسات دهیسامان و چینش نحوه:  19 شماره شکل

 

 

 

 

 

 



دستورالعمل جانمایی تاسیسات شهری از 

  ها و معابر شهریها، تونلمجاورت پل

 6-1-696شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: مشخصات عمومی

 21صفحه: 

 

 

 

 ج 

 
 متر 8معبر با عرض 

 

 
 متر 11معبر با عرض 
 

 مالحظات
عرض اختصاص  عمق از سطح موجود )متر(

 یافته )متر(
 تأسیسات

 حداقل حداکثر

 (Bکابل مدفون مخابرات ) 1/1 8/1 2/1 

 (D.Nگاز فشار ضعیف ) 5/1 1/1 5/1 

 (S.Wفاضالب ) 2/1 2  

 (W.Dلوله توزیع آب ) 5/1 1/1 5/1 

 2/1 8/1   
 2/1و 

برق فشار ضعیف، متوسط و تیر      5/2
 (L.Vو  M.Vروشنایی )

 

 : توضیحات

های اختصاص یافته به عرض
تأسیسات در این جدول مشخم 

  شده است.

 متر 11تا  8دهی تأسیسات در معابر : نحوه چینش و سامان 21شکل شماره 

 
 

 

 

 



دستورالعمل جانمایی تاسیسات شهری از 

  ها و معابر شهریها، تونلمجاورت پل

 6-1-696شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: مشخصات عمومی

 26صفحه: 

 

 

 

  

 
 متر 8معبر با عرض 

 

 
 متر 11معبر با عرض 
 

 مالحظات
عرض اختصاص  عمق از سطح موجود )متر(

 یافته )متر(
 تأسیسات

 حداقل حداکثر

 (Bکابل مدفون مخابرات ) 1/1 8/1 2/1 

 (D.Nگاز فشار ضعیف ) 5/1 1/1 5/1 

 (S.Wفاضالب ) 2/1 2  

 (W.Dلوله توزیع آب ) 5/1 1/1 5/1 

 2/1 8/1   
 2/1و 

برق فشار ضعیف، متوسط و تیر      5/2
 (L.Vو  M.Vروشنایی )

 

 : توضیحات

های اختصاص یافته به عرض
مشخم تأسیسات در این جدول 

  شده است.

 متر 11تا  8دهی تأسیسات در معابر : نحوه چینش و سامان 21شکل شماره 

 
 

 

 

 



دستورالعمل جانمایی تاسیسات شهری از 

  ها و معابر شهریها، تونلمجاورت پل

 6-1-696شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: مشخصات عمومی

 22صفحه: 

 

 

 

 
 متر 11معبر با عرض 
 

 
  متر 12معبر با عرض 

 

 مالحظات
 اختصاص عرض (متر) موجود سطح از عمق

 (متر) یافته
 تأسیسات

 حداقل حداکثر

 (B) مخابرات مدفون کابل 5/1 8/1 2/1 

 (D.N) ضعیف فشار گاز 2 1/1 5/1 

 (S.W) فاضالب 5/1 2  

 (W.D) آب توزیع لوله 2 1/1 5/1 

 2/1 8/1 

 2/1 و

شار  برق 1 سط  ضعیف،  ف  و متو

 (L.V و M.V) روشنایی تیر
 

 : توضیحات

های اختصاص یافته به تأسیسات عرض
 در این جدول مشخم شده است. 

رو و فضای سبز و در صورت وجود پیاده
جدول جوی حاشیه، در صورت امکان 
عرض اختصاص یافته یه تلفن، گاز و برق 

رو و حداکثر تا لبه جدول محدود به پیاده
  جوی باشد.

 متر 12تا  11دهی تأسیسات در معابر : نحوه چینش و سامان 22شکل شماره    

 

 

 



دستورالعمل جانمایی تاسیسات شهری از 

  ها و معابر شهریها، تونلمجاورت پل

 6-1-696شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: مشخصات عمومی

 21صفحه: 

 

 

 

 
 متر 92معبر با عرض 

 

 
 متر 94معبر با عرض 
 

 

 

 مالحظات
 اختصاص عرض (متر) موجود سطح از عمق

 (متر) یافته
 تأسیسات

 حداقل حداکثر

 (B) مخابرات مدفون کابل 75/1 8/1 2/1 

 (D.N) ضعیف فشار گاز 2 1/1 5/1 

 (S.W) فاضالب 2 2  

 (W.D) آب توزیع لوله 5/1 1/1 5/1 

 2/1 8/1 

 2/1 و

  تیر و متوسط  ضعیف،  فشار  برق 5/1

 (L.V و M.V) روشنایی
 

 : توضیحات

های اختصاص یافته به تأسیسات در عرض
 این جدول مشخم شده است. 

 

 

 متر 14تا  12دهی تأسیسات در معابر : نحوه چینش و سامان 21شکل شماره 

 

 



دستورالعمل جانمایی تاسیسات شهری از 

  ها و معابر شهریها، تونلمجاورت پل

 6-1-696شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: مشخصات عمومی

 21صفحه: 

 

 

 

 
 متر  14معبر با عرض 

 
 متر  21معبر با عرض 

 مالحظات
 اختصاص عرض (متر) موجود سطح از عمق

 (متر) یافته
 تأسیسات

 حداقل حداکثر

 (L.V)ضعیف فشار برق 9/1 8/1 2/1 

 2/1 

2 

8/1 

2/1 

1/1 

1/1 

 کانال( B) مخابرات مدفون کابل

 C مخابرات

 1/1 

1/1 

4/1 

2/2 

5/1 

5/1 

 (D.N) ضعیف فشار گاز

 (B.G) متوسط فشار گاز

 (W.D) آب توزیع لوله 1 15/1 7/1 

 (S.W) فاضالب 8/1 2 5 

 (H.V)قوی فشار برق 2/1 2  

 (D.N) ضعیف فشار گاز 5/1 4/1 1/1 

 (L.V)ضعیف فشار برق 2/1 8/1 2/1 

 C مخابرات کانال 1 8/1 2/1 
 

 : توضیحات

های اختصاص یافته به تأسیسات در این عرض
 جدول مشخم شده است. 

 

 متر 21تا  14دهی تأسیسات در معابر : نحوه چینش و سامان 24شکل شماره 
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  ها و معابر شهریها، تونلمجاورت پل

 6-1-696شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: مشخصات عمومی

 96صفحه: 

 

 

 

 

 متر  21معبر با عرض 

 

 متر  11معبر با عرض 

 مالحظات
 اختصاص عرض (متر) موجود سطح از عمق

 (متر) یافته
 تأسیسات

 حداقل حداکثر

 (L.V)ضعیف فشار برق 1/1 8/1 2/1 

 ( B) مخابرات مدفون کابل 2/1 8/1 2/1 

 1/1 

1/1 

4/1 

2/2 

8/1 

8/1 

 (D.N) ضعیف فشار گاز

 (B.G) متوسط فشار گاز

 (W.D) آب توزیع لوله 1 1/1 7/1 

 (W.M) آب اصلی لوله 5/1 5/1 5 

 (H.V)قوی فشار برق 5/1 2 5/2 

 (S.W) فاضالب 2 2 4 

 C مخابرات کانال 4 2 4 

 (W.D) آب توزیع لوله 2/1 1/1 7/1 

 (D.N) ضعیف فشار گاز 1 4/1 1/1 

 (L.V)ضعیف فشار برق 1/1 8/1 2/1 

 ( B) مخابرات مدفون کابل 2/1 8/1 2/1 
 

 : توضیحات

های اختصاص یافته به تأسیسات در این عرض
 جدول مشخم شده است. 

 

 متر 11تا  21دهی تأسیسات در معابر : نحوه چینش و سامان 25شکل شماره 

 
 

 



دستورالعمل جانمایی تاسیسات شهری از 

  ها و معابر شهریها، تونلمجاورت پل

 6-1-696شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل اول: مشخصات عمومی

 99صفحه: 

 

 

 

 

 
 متر  11معبر با عرض 

 
 متر و بیشتر  41معبر با عرض 

 مالحظات
 اختصاص عرض (متر) موجود سطح از عمق

 (متر) یافته
 تأسیسات

 حداقل حداکثر

 (L.V)ضعیف فشار برق 4/1 8/1 2/1 

 ( B) مخابرات مدفون کابل 1/1 8/1 2/1 

 1/1 

1/1 

4/1 

2/2 

8/1 

8/1 

 (D.N) ضعیف فشار گاز

 (B.G) متوسط فشار گاز

 (W.D) آب توزیع لوله 1 1/1 7/1 

 فاضالب کلکتور 5/1 2 1 

 (W.M) آب اصلی لوله 5/1 2 1 

 (H.V)قوی فشار برق 5/1 2 5/2 

 (S.W) فاضالب 5/2 1 5 

 C مخابرات کانال 4 2 4 

 (S.W.C) فاضالب کلکتور 5/1 2 4 

 (W.D) آب توزیع لوله 2/1 1/1 7/1 

 (D.N) ضعیف فشار گاز 1 4/1 1/1 

 ( B) مخابرات مدفون کابل 1/1 8/1 2/1 

 (L.V)ضعیف فشار برق 4/1 8/1 2/1 
 

 : توضیحات

های اختصاص یافته به تأسیسات در این عرض
 جدول مشخم شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 متر و بیشتر 41تا  11دهی تأسیسات در معابر : نحوه چینش و سامان 26شکل شماره 

 
 



مشخصات فنی عملیات ایمنی، کنترل و خدمات 

 های شهر ی و تونل صدرترافیکی تونل

 6-1-922-6شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فهرست مراجع

 92صفحه: 

 

 

 

 :منابع و مراجع

 
- WSDOT HQ Design Office(2016), “Utilities Manual “, Publication    No . M 22-87.08 

- ARIZONA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION(2015), “GUIDELINE FOR 

ACCOMMODATING UTILITIES ON  HIGHWAY RIGHTS-OF-WAY” ,Prepared by the Utility 

and Railroad Engineering Section 

- WSDOT Bridge(2016), “Design Manual”, Publication   No . M 23-50.16 

- WSDOT(2018), “ Standard Specifications for Road, Bridge, and Municipal Construction“, Publication 

No . M 41-10 
- Virginia DOT(2013)- UTILITY MANUAL OF INSTRUCTIONS - Utility Relocation Policies 

&Procedures 

 
  کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان ، 169  شماره ضابطه ،"شهری تاسیسات مشترک تونل احداث ضوابط "، (1185)،.ح نوری، خواجه -
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  "اصالحیه نحوه صدور مجوز حفاری در شهر تهران"(، 1195شهرداری تهران،) -
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 "شهری تأسیسات مشترک تونل"(، 1189سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران،) -
 شهری  زیرساختهای مهندسی و ملی کنفرانس ،"شهری زیربنایی تأسیسات در عامل غیر پدافند مالحظات " ،(1188)،.1 شکیبامنش، -

 شهری رسان خدمت شرکتهای ضوابط -

 حمید بوستان انتشارات غیرعامل، دفاع منظر از شهری طراحی ،(1191)ا شکیبامنش، و ج فشارکی، هاشمی -

 جغرافیایی اطالعات نشریه ،"غیرعامل پدافند دیدگاه از شهری تأسیسات مکانیابی الزامات"(1191محمدپور، ع، ضرغامی، س، ) -

 رد امنیت و توسعه  پایداری در شهری  تاسیسات   صحیح  مکانیابی نقش برررسی  ،1196 اصل،  مومنی  و فتحی شفیعی؛  دشتی  س؛, شفقی  -
 تهران ایران، پایدار توسعه و عمران مهندسی ملی کنفرانس چهارمین شهرها،
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