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 هاي شهري در تهران تهيه شده است:ها و بزرگراههاي حاضر براي تحقق اهداف زیر در زمينه تعمير و نگهداري راهمجموعه دستورالعمل   
 با تأکيد بر رعایت مشخصات و جزئيات فني الزم، ي معابرروو نگهداري سطوح سوارهارتقاي کيفيت ساخت، تعمير  -1

 هاي اجرایي،استانداردسازي رویه -6

 افزایش دوره عمر معابر، -3

 دوره نگهداشت؛هاي کاهش هزینه -4

همچنين بازدید و ارزیابي ميداني از پروژه روسازي ها نتيجه بررسي مجموعه وسيعي از منابع و استانداردهاي معتبر داخلي و بين المللي و این دستورالعمل
با تأکيد بر تعميرات  معابربه افزایش دوره عمر  دادن ها، اولویتآسفالتي در سطح شهر تهران است. چشم انداز شهرداري تهران در تدوین این دستوالعمل

هاي آسفالتي تقاي استانداردهاي عملياتي به منظور افزایش دوره عمر روسازياي است. به بيان دیگر هدف اصلي ارائه راهکارهاي فني و ارپيشگيرانه و دوره
پذیر نخواهد شد. براي این منظور اي منظم و ساخت یافته در زمينه تعمير و نگهداري و اجراي دقيق استانداردها امکاناست. این هدف بدون اجراي برنامه

 تحقق الزامات زیر ضروري است:
 صالح مرغوب )مطابق با مشخصات استاندارد(استفاده از مواد و م -1

 استفاده از ماشين آالت و تجهيزات الزم -6

 به کارگيري نيروي انساني آموزش دیده و متخصص براي اجرا و نظارت -3

 برخورداري از نظام کنترل کيفيت -4

هاي اجرایي و عملياتي و با هدف ، با توجه به ضرورت"شهريهاي ها و بزرگراهدستورالعمل نگهداري و تعمير راه"تحت عنوان حاضر این اساس دستورالعملبر
ه مبادي ذیربط جهت تدوین و ب 1326در سال این دستورالعمل  تدوین و ارائه شده است. ویرایش نخستاین حوزه اندرکاران تأمين نيازهاي مجریان و دست

اندرکاران حوزه نگهداري و تعمير و ظر از مجریان، مشاوران، پيمانکاران و دستبا توجه به اخذ ن ،ساله 3طي دوره  بکارگيري آنپس از  اجرا ابالغ شد که
نظران و مجربين این حوزه در دستورکار قرار ، صاحبمشاور ذیصالح ها در شهر تهران، بازنگري آن با راهنمایي و همکاري مهندسانمعابر و بزرگراه مرمت

 افزایش صحيح و به موقع ضوابط و مقررات مندرج در دستورالعمل حاضر، منجر به ارتقاء کيفيت و اربستکباشد. اميد است گرفت که حاصل آن سند حاضر مي
  شود. انشاا... شهر تهرانهاي جاري نگهداشت عمر مفيد معابر و کاهش هزینه
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  هاي شهريها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 

  کليات-1/62-8-6

 کاربرد دامنه و هدف -1
شهري و سند پشتيبان  معابر آسفالتي روسازي تعمير و نگهداري عمومي فني مشخصات و الزامات تدوین این دستورالعمل تعيين حداقل از هدف -1-1

 هاي شهري است.ها و بزرگراهبهاي تجميعي راهفهرست
 باشد. ميهاي تندرو( و براي همه انواع معابر ردد اتوبوسمسير ویژه ت استثناء)به  با رویه آسفالتي برد این سند محدود به کليه معابرامنه کارد -1-6

 ها و ضوابط الزم االجرااستانداردها، دستورالعمل -2
ضوابط پذذیرش و محاسذبه    دستورالعمل"داري تهران با عنوان نظام فني واجرایي شهر 4-4-35 شماره دستورالعمل رعایت با باید دستورالعمل این مفاد

دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسذبه کسذر    "با عنوان 4-5-61تورالعمل شماره و دس"هاي عمران شهري پيمان آسفالت درکسر بهاء عمليات اجراي 
 .شود کشور اجرا ریزيبرنامه و مدیریت سازمان 680 و 101 ،634نشریات  عمومي فني و مشخصات "هاي تامين مصالحبهاء آسفالت در پيمان

 تعاريف -3
 کار رفته به شرح زیر است:دستورالعمل به اصطالحات و کلمات کليدي که در این

 باشد. مي 14147استاندارد ملي ایران به شماره بندي طبقهراه، تند راه )بزرگراه( و شریاني درجه یک مطابق منظور، آزاد: معابر نوع یک 3-1
 .باشدمي 14147 شماره به ایران ملي استانداردبندي طبقه و معابر جمع و پخش کننده مطابق 6منظور، معابر شریاني درجه  :معابر نوع دو 3-6
 .باشدمي 14147 شماره به ایران ملي استانداردبندي طبقه ها مطابقمعابر دسترسي محلي و کوچه :معابر نوع سه 3-3
مرجع تعيين معابر خاص،  باشند.، امنيتي یا فرهنگي ميدر اطراف آن، داراي اهميت سياسي کاربرهاي خاص معابري که به سبب وجود معابر خاص: 3-4

 باشد.معاونت فني و عمراني شهرداري تهران مي
 دهد. عمليات ميداني ارزیابي معابر را انجام مي که مهندس مشاور صاحب صالحيت ارزیاب: 3-5
زي و کاهش نياز به هاي روساخرابيخير انداختن رشد به تأ شود که به منظوراي از اقدامات اجرایي اطالق ميبه مجموعه پيشگيرانه: و تعمير نگهداري 3-2

گيري و در بعضي موارد روکش نازک آسفالت گرم از نوع تعمير و نگهداري پيشگيرانه ، لکههاي حفاظتي. درزگيري، آسفالتشودانجام ميات اساسي تعمير
 باشد.مي
هاي شود. روکشبخشد، تعمير اساسي اطالق ميآن را بهبود ميمين نموده و یا لياتي که یکپارچگي جسم معبر را تأها و عمبه فعاليت ات اساسي:تعمير 3-7

 هاي حفاريعميرات اساسي، هماهنگي با برنامهباشند. براي انجام تات اساسي ميهاي تعميرتراش و روکش، تخریب و روکش از جمله فعاليت اي،سازه
 الزامي است.

سریع دارد  ضروري، مانند نشست، ایجاد چاله یا دریچه غير همسطح که نياز به تعمير یک وضعيتهایي که طي به فعاليت اضطراري: و تعمير نگهداري 3-8
 گردد. اطالق مي

، شودانجام مي هاتعمير خرابي برايهاي مشخص بر اساس شناسنامه معبر هایي که در دورهبه مجموعه عمليات و فعاليت ایي(:)دوره ایينوبه نگهداري 3-2
 شود.اطالق مي

شود. درزگيري به دو روش مي هاي رویه آسفالتي معبر با مواد پرکننده، درزگيري گفتهبه مجموعه عمليات الزم به منظور پر کردن ترک درزگيري: 3-10
 شود. بندي و پرکردن انجام ميآب
 صورت به که مناسب مصالح با معبرسازي جسم روسازي یا زیر در شده تخریب و فرسوده مصالح جایگزیني به منظوربه کليه عملياتي که  گيري:لکه 3-11

 .شودگيري اطالق ميسازد، لکه و عابران فراهم خودروها تردد براي را مناسب و ایمن عبور تا شودمي انجام فني این مشخصات رعایت با و هندسي
در آن تنها بخشي از رویه آسفالتي تراش داده شده و اندود سطحي و رویه آسفالتي منظور عمليات تعمير روسازي معابر است که  تراش و روکش: 3-16

 شود. مناسب جایگزین مي
هاي اساس و زیراساس برچيده شده منظور عمليات تعمير روسازي معابر است که در آن تمام رویه آسفالتي و تمام یا بخشي از الیه تخریب و روکش: 3-13

 آسفالتي هاي رویههاي اساس و زیراساس، اندودهاي سطحي و نفوذي و الیهو پس از جایگزین نمودن مصالح مناسب اساس و زیراساس یا اصالح الیه

 شهرداري تهران و اجرایينظام فني 

 کليات

 
 معاونت فني و عمراني

 2-8-26 سند:شماره 

 12/6/25 ان،شوراي عالي فني شهرداري تهر تصويب:

 تأييد:
 ،کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



          هاي شهري                                                                                                                     ها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

  شود.جایگزین ميمناسب 
، در معابري که امکان انجام عمليات پخش و CG11هاي مشابه به عمليات پخش آسفالت با ابزار دستي و تراکم آن به وسيله غلتک :آسفالت دستي 3-14

  شود.متراکم کردن آسفالت با ماشين آالت ميسر نباشد، اطالق مي
عابر در ابتداي دوران براي پيشگيري از تشدید فرسودگي و تخریب رویه آسفالتي م که شودمي به مجموعه عمليات اجرایي اطالق آسفالت حفاطتي: 3-15

مين شده و تأدهي معبر نيز در یک حد مناسب شود، تا ضمن حفاظت از روسازي موجود، سطح خدمتها یا حتي قبل از آن به کار برده ميشروع خرابي
( microsurfacing، سيل کت، اسالري سيل، کيپ سيل و آسفالت حفاظتي ریزدانه )برداري از آن به صورت ایمن صورت پذیرد. فوگ سيلبهره

برنامه ریزي کشور  سازمان مدیریت و 634هاي حفاظتي مطابق ضوابط نشریه شماره مهمترین انواع آسفالت حفاظتي هستند. مشخصات فني آسفالت
 باشد.مي

بند نمودن ند باعث آبتوايمري توليد شده و در صورت کاربرد در روسازي آسفالتي ميژئوسنتتيک محصولي مسطح است که از مواد پل ژئوسنتتيک: 3-12
اشند. الیه بها ميکردن روکش شود. ژئوتکستایل و ژئوگرید از انواع ژئوسنتتيکهاي وارده به روسازي و مسلحها وکرنش، استهالک تنشروسازي راه

ژئوسنتتيک باید با الزامات نشریه  اقتصادي مورد استفاده قرارگيرد.ي محصول و با انجام مطالعات فني و هابا عنایت به استاندارد سنتتيک باید صرفاًژئو
 ریزي کشور سازگار باشد.سازمان مدیریت و برنامه 101شماره 

مير یا بازسازي روسازي که تععبارت است از استفاده مجدد از مصالح روسازي قدیمي و کهنه براي تهيه آسفالت جدید به منظور  آسفالت بازیافتي: 3-17
گيرد. بازیافت سرد آسفالت و افزودن مصالح و مواد جدید به آن صورت مي هاي آسفالتاي فعل و انفعاالت بر روي تراشهپس از اجراي پاره معموالً

ریزي کشور دیریت و برنامهسازمان م 341و بازیافت گرم آسفالت مطابق مشخصات فني نشریه شماره  332مطابق مشخصات فني نشریه شماره 
 باشد.مي

 اي انجام شود.شود که بازیافت آسفالت به صورت کارخانهکيد ميتأبه منظور حفظ محيط زیست و کاهش آلودگي  توجه:
 ASTM:D-6433ها بر اساس استاندارد بر مبناي نوع، شدت و چگالي خرابي ین شاخصا (:PCI) شاخص وضعيت فيزیکي روسازي آسفالتي 3-18

 باشد. شود که تعيين کننده وضعيت فيزیکي معبر ميمحاسبه مي

 ايمني -4
نامذ   آیذين "معبر، طبذق مقذررات    روسازي آسفالتي، باید تمهيدات الزم براي ایمني کارکنان پروژه و بهره برداران از و تعمير در انجام عمليات نگهداري

هاي معابر شهري وزارت کار( و دستورالعمل ایمني ترافيک محيط کار براي پروژه فنيعالي حفاظت شواري 3/16/1388)مصوب  "ایمني امور پيمانکاري
 نظام فني واجرایي شهرداري تهران( اتخاذ شود. 2-8-25)سند شماره 

 

 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

 کليات

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25عالي فني شهرداري تهران، شوراي  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 هاي روسازي آسفالتيمشخصات فني درزگيري ترک -2/62-8-6

خرابي کم تا  هایي بارابي کم و متوسط که داراي دیوارهميليمتر و با شدت خ 65تا  2هایي با عرض براي ترکاین مشخصات فني  دامنه کاربرد: -1

 شود:به روش درزگيري انجام نمي هاي روسازيدر شرایط زیر تعمير ترکباشند کاربرد دارد. متوسط مي
 سال 10معابر با عمر روکش آسفالتي بيش از  -1-1
 متوسط و زیادسوسماري با شدت  هاي پوستترک -1-6

 تعاريف -2
 متر باشد.يليم 3در طول سال بيشتر از  ناشي از تغييرات دمایيشود که در آن ميزان تغيير عرض ترک هاي رویه معبر اطالق ميبه ترک فعال: ترک -6-1
 متريليم 3در طول سال کمتر از  ناشي از تغييرات دمایيشود که در آن ميزان تغيير عرض ترک هاي رویه معبر اطالق ميبه ترک يرفعال:غترک  -6-6

 باشد.
به  د غير قابل تراکممواجلوگيري از نفود آب و  با هدف ،هاي فعال برش داده شدهون ترکبند درشامل پخش و قراردادن مواد آب رک:آب بندي ت -6-3

 باشد.درون ترک مي
 کاهش اساسي نفوذ آب است. با هدف ،هاي غير فعال برش داده نشدهاردادن مواد پرکننده به درون ترکمنظور پخش و قر پرکردن ترک: -6-4

 تراکم خرابي ديواره ترک -3
 شود.کل ترک به شرح جدول زیر تعيين ميهاي ثانویه بوده به طول نسبت طولي از ترک، که داراي ترک تراکم خرابي دیواره ترک با

 
 تراکم خرابي ديواره ترک: 1جدول 

تراکم خرابي ديواره 

 ترک

نسبت طولي از ترک که داراي 

ثانويه بوده به طول ترک هاي 

 کل ترک

 

 هاي عمومي مواد درزگيرمشخصه -4
سفالتي را درزگير باید مخلوطي از موادي باشد که تشکيل یک ترکيب ارتجاعي و چسبنده را بدهد که به طور موثر قابليت درزبندي نمودن درزهاي رویه آ

تابستان از درز به هاي مکرر انبساط و انقباض ناشي از تغييرات دما را داشته باشد و نيز در دماي مقابل نفوذ رطوبت و هرگونه ماده خارجي در طي سيکل
 .باشد سازگار ASTM: D-6690 استاندارد الزامات با باید درزگيري وسایل نقليه کنده نشود. مواد هايچرخبيرون جاري نگردد و به وسيله 

 مشخصه فيزيکي مواد درزگير -5
 درجه سانتي گراد باشد تا ماده درزگير در تابستان از درز به بيرون جاري نشود. 80نقطه نرمي درزگير نباید کمتر از  نقطه نرمي درزگير: -5-1
 تجاوز کند. 20ثانيه نباید از  5گرم در مدت  150تحت بار  گراد ودرجه سانتي 65پذیري درزگير در دماي نفوذ پذیري:نفوذ -5-6
ساعت دوام  6درجه سانتي گراد آزمایش شود، محصولي که بتواند در آزمایش چسبندگي به مدت  -18باید در دماي چسبندگي درزگير  چسبندگي: -5-3

 بياورد از کيفيت مطلوبي برخوردار است.

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

هاي روسازي مشخصات فني درزگيري ترک

 آسفالتي

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 سند:شماره 

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



          هاي شهري                                                                                                                     ها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 عمليات اجرايي درزگيري مشخصات فني -6
 برش محل درزگيري: -2-1

هاي ترک و آماده سازي براي پخش دست و راست گوشه و متمرکز بر روي ترک، به منظور حفاطت از حاشيهمخزني یک، ایجاد هدف از برش ترک فعال
جام برش براي عریض ميليمتر یا بيشتر داشته باشند. ان 2شوند که عرضي معادل ي فعال هنگامي برش داده ميهاباشد. به طور کلي ترکبند ميماده آب

، باید چهارگوش یا مستطيل شکل باشد. در صورتيکه ق اجرا شود. مقطع مخزن ایجاد شدهد به صورت عميا نبای، لذشودبرده مي به کارکردن عرض ترک 
 مسير ترک به شکلي باشد که امکان برش با دستگاه مقدور نباشد از روش پر کردن ترک باید استفاده شود. 

الزم است پذیرد. به منظور تعيين عرض و عمق برش، صورت قائم انجام مي دستگاه برش و بهبندي ترک فعال در فرآیند درزگيري، برش توسط براي آب
 موارد زیر رعایت گردد:

 متر از هر طرف ترک را بردارد. يليم 3هر برش حداقل باید  -الف
 . استمتر يليم 16متر و حداقل آن يليم 30حداکثر عرض برش  -ب
و هوایي زمان اجراي درزگيري، عرض مخزن و در نتيجه ضریب شکل )نسبت عرض به عمق مخزن( متغير است. راهنماي تعيين  به شرایط آب بسته -ج

 ارائه شده است. 6ضریب شکل مطابق جدول 
 

 : راهنماي تعیین ضريب شکل براي درزگیري در شرايط مختلف آب و هوايي2جدول 

شرايط آب و هوايي زمان 

 درزگیري
 عرض کانال مخزن

(mm) 

 عمق مخزن
(mm) 

 60 16 گرم

 60 60 معتدل

 16 30 سرد
 

 یي:زدارطوبتسازي محل ترک و پاک -2-6
ابتدا باید با استفاده از کمپرسور هوا، گرد و غبار، مواد بر جاي مانده از تراش و آب درون ترک با هواي خشک زدوده شود و  ،قبل از تزریق مواد پرکننده

 هاي ترک گرم و رطوبت درون آن خشک شود.سپس با استفاده از فشار هواي گرم دیواره
 باربر: اسفنجي ميله نصب -2-3

قبل از تزریق ماده درزگير، ير، پس از تميز کردن کامل ترک و سفنجي است که به منظور کاهش مصرف ماده درزگا اي قابل انعطاف و معموالًبر مادهميله بار
نصف عمق ترک باشد. جنس ميله باید غير جاذب و سازگار با  تر از عرض ترک و تقریباًدرصد عریض 65شود، قطر ميله باربر باید در داخل درز تعبيه مي
 مطابقت داشته باشد.  ASTM: D-5249 استاندارد مشخصات مندرج درماده درزگير بوده و با 

 تزریق مواد گرم درزگير: -2-4
يرمستقيم )روغن غهایي با سيستم گرمایشي شود. مواد درزگير باید توسط دیگپيش از تزریق، ماده درزگير در مخزني مجهز به پوششي دوجداره، گرم مي

دماسنج تعيين دماي ماده درزگير باشند. پس از  و مجهز به ابزار تزریق با فشار ها بایدشوند. همچنين این دستگاهداغ( مجهز به همزن و دستگاه فشار، گرم 
يقاً بعد از عمليات تميز کردن و دق. عمليات تزریق باید شود، تزریق انجام ميماده درزگير گرم کردن ماده درزگير تا دماي درج شده در کاتالوگ سازنده

 الزامي استموارد زیر  رعایت در تزریق ماده درزگيرترک انجام گيرد.  کردنخشک

باقي نماند.درزگير مخزن ترک از پایين به باال پر شود و هوا در زیر مواد  تزریق شود کهها درون ترک ايبه گونهماده درزگير باید توسط نازل  -الف 
 ، مواد درزگير درون لوله تزریق به درون مخزن ذوب بازگردانده شود.ده درزگير وجود داردن سرد شدن مادر طول مدتي که کار متوقف است و امکا -ب 
 هاي معتدل سال )خرداد، شهریور و مهر( است.ماه ،هابهترین زمان براي درزگيري ترک -ت 
 تزریق مواد سرد درزگير: -2-5

قيف هستند. گيرش قير امولسيوني بستگي به دما و رطوبت دارد.قيرهاي امولسيون، مواد پرکننده با کاربرد سرد بوده و تنها نيازمند یک 

 

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

هاي روسازي مشخصات فني درزگيري ترک

 آسفالتي

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، کميته 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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، ساعت پس از پخش امولسيون 64شود. باران یا دماي انجماد نيز تا آوري ميياز جهت عملن مورددماي پایين و رطوبت نسبتاً زیاد موجب افزایش زمان 
هاي گيري شبنم در صبح، بهترین زمان براي پخش امولسيون سرد ساعتشکل احتمال به. در بعضي از مناطق با توجه شودقير ميباعث عدم نفوذ کامل 

 شود. برده کار بهباید  C º01. قير امولسيون سرد در دماي هواي باالي استوسط روز 
 دادن ماده درزگير:شکل -2-2

بند و شود. مواد آبشکل( استفاده مي Vیا  Uک یا داخل کانال ترک، از ابزار بشقابي یا اسکوئيچي )شکل دادن مواد پخش شده درون مخزن تر به منظور
 شوند: بندي ميهاي پخش ماده درزگير، به دو دسته زیر تقسيمهاي گوناگوني تزریق نمود. وضعيتبنديها و شکلتوان با آرایشپرکننده را مي

 سطحپر کردن هم -2-2-1
دهي هم شود. نحوه شکلزاد آن برداشته ميماده درزگير در درون کانال ترک برش داده نشده یا مخزن ترک برش داده شده، تزریق و مادر این پيکربندي، 

 اجرا، در تصویر یک نشان داده شده است. زمان در هوا دماي با توجه به ،سطح

 

 نوار پهن -2-2-6
شود که به دو شکل برآمده و نوار پهن در این وضعيت ماده درزگير در درون کانال ترک برش داده نشده یا مخزن ترک برش داده شده، تزریق و پخش مي

شود. ماده درزگير به صورت یک باند، شکل داده نشود و به همان صورت برآمده باقي بماند، به آن وضعيت، پخش برآمده اطالق ميباشد. در صورتي که مي
ت، در صورتي که ماده درزگير بجاي مانده بر روي ترک یا مخزن با استفاده از یک اسکوئيچي مخصوص به صورت یک باند شکل داده شود به آن وضعي

هایي که داراي مقدار قابل ميليمتر است. در ترک 2تا  3ميليمتر و ضخامت آن  165تا  65 شود. عرض نوار پهن معموالًالق مياطپخش نوار پهن 
 سطح دارد. باشند، وضعيت پخش نوار پهن عملکرد بهتري نسبت به پر کردن هماي از خرابي لبه ميمالحظه

 پوشش سطح درزگيري: -2-7
آهکي پاشيده شود. ضخامت الیه پوششي پودر سنگ آهکي مصرفي نباید  ، پودر سنگاید بر روي سطح نهایيیا آب بندي بپس از پایان عمليات درزگيري 

 متر باشد.يليم 3کمتر از 

 بنديمراحل درزگيري به روش آب -7
 برش محل درزگيري -7-1
 زدایيسازي ترک و رطوبتپاک -7-6
 دستگاه نظارت(ور دستور کار توسط صورت صد )در نصب ميله اسفنجي باربر -7-3
 تزریق مواد درزگير -7-4
 دادن ماده درزگيرشکل -7-5
 پوشش سطوح درزگيري -7-2
 مازاد مواد حمل و بارگيري -7-7
 مستندسازي -7-8

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

هاي روسازي مشخصات فني درزگيري ترک

 يآسفالت

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 بند کردن مخزن ترک به شکل همسطحآبروش                               بند کردن مخزن ترک به صورت نوار پهنآبروش 

 بندي: نمایش شماتيک نحوه درزگيري به روش آب6تصویر 
 

 بندي ترک مناسب تر است.ميليمتر به روش آب 2-16ي با عرض هادرزگيري ترک :1توضيح 

 بندي مناسب است.روش آبخرابي دیواره ترک در حد کم باشد به ميليمتر در صورتيکه  16-60 هاي با عرضدرزگيري ترک :6توضيح 

 مراحل درزگيري به روش پرکردن: -8
 زدایيسازي ترک و رطوبتپاک -8-1

 تزریق ماده درزگير -8-6

 دادن ماده درزگير شکل -8-3

 پوشش سطوح درزگيري -8-4

 مازاد مواد حمل و بارگيري -8-5

 مستندسازي -8-2

 

پرکردن کانال ترک به شکل همسطحروش                         روش پرکردن کانال ترک به شکل برآمده      

 روش پرکردن کانال ترک به صورت نوار پهن

 : نمایش شماتيک نحوه درزگيري به روش پر کردن 3تصویر 
 

 مناسب است.حد متوسط باشد به روش پر کردن ر درصورتيکه خرابي دیواره ترک درميليمت 16-60هاي با عرض درزگيري ترک :1توضيح 

 ميليمتر در صورتيکه خرابي دیواره ترک در حد کم تا متوسط باشد، به روش پر کردن مناسب است. 60-65هاي با عرض درزگيري ترک :6توضيح 

 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

هاي روسازي مشخصات فني درزگيري ترک

 آسفالتي

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 سند:شماره 

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
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 و نوارحفاري ازيروس، زيرسازي تعمير عمومي عمليات مشخصات فني -3/62-8-6

 کاربرد:دامنه  -1

 باشد.بندي شده الزامي ميهاي تعمير زیرسازي و روسازي و همچنين ترميم نوار حفاري در کليه معابر طبقهرعایت این مشخصات فني در کليه فعاليت

 هاي تعمير معابر در فصول آتي این سند ارائه شده است.مشخصات فني اختصاصي مربوط به هر یک از فعاليت تبصره:

 :محل خرابيگذاري عالمت -2

سانتيمتر از  30صورت راست گوشه و با فاصله حداقل گذاري باید بهگذاري شود. عالمتهایي که نيازمند تعمير هستند باید با رنگ سفيد عالمتمحل خرابي

 گذاري باید عمود بر مسير ترافيک باشد. ها باشد و یک وجه محل عالمتتمام نقاط خرابي

 :برش محل خرابي آسفالت -3

 شود.محل خرابي آسفالت به دو صورت انجام مي برش

 شود.در این حالت، ابتدا و انتهاي مسير تراش خورده به صورت عمود بر مسير ترافيک برش داده مي برش به همراه استفاده از دستگاه تراش مکانيزه: -6-1

در این حالت، اطراف محل خرابي به صورت هندسي و راست گوشه برش داده شده و یک ضلع تراش  برش بدون استفاده از دستگاه تراش مکانيزه: -6-6

 خورده باید عمود بر مسير ترافيک باشد.

 :تراش محل خرابي -4

د و محل خرابي از مواد یابشود. عمليات تراش آسفالت تا محو خرابي از سطح آسفالت ادامه ميبراي تراش رویه آسفالتي از دستگاه تراش مکانيزه استفاده مي

شود. براي سطوح خرابي با عرض کم که مستلزم انجام عمليات برش داده مي گوشهراستصورت قائم و  زائد تخليه و ابتدا و انتهاي آن با دستگاه برش به

براي تامين سانتيمتر است.  5شود. حداقل عمق تراش برابر سانتيمتر( توصيه مي 50 - 20)به عرض ترکوچکهاي استفاده از درام استبه صورت مکانيزه 

، ضخامت تراش باشد درصورت استفاده از آسفالت ریزدانهلي نميجزیي داراي مشک یطي که سطح رویه به جزء ناهمواريدر شراتاب لغزشي رویه و یا 

 .  تواند با نظر دستگاه نظارت کاهش یابدمي

 :تخريب آسفالت -5

باشد تخریب آسفالت پذیرد. براي سطوح خرابي کوچک که مستلزم انجام عمليات برش ميتخریب آسفالت با دستگاه کمپرسور یا هر وسيله دیگر صورت مي

 هاي برش خورده آسيب وارد نماید.در این حالت عمليات تخریب نباید به دیواره شودپس از برش انجام مي

 :کردن محل خرابياليبرچيدن و خ -6

مکانيزه یا دستي و تميز کردن آن به وسيله جاروب و کمپرسور هوا و حمل  صورت بهشامل برچيدن مواد حاصل از تخریب یا تراش آسفالت از محل خرابي 

ها نيز بایست این الیهمي هاآنمنظور اصالح یا جایگزین نمودن هاي اساس و زیراساس بهباشد. در صورت نياز به برچيدن الیهنخاله به محل مجاز مي

 برداشت شوند.

 :يراساسزهاي اساس و ثبيت اليهت -7

د الیه )با یراساس برداشته شده با مصالح تثبيت کننده مانند سيمان و ریختن آن در چنزيله اختالط مصالح اساس و وسبهیراساس زهاي اساس و یهتثبيت ال

ورالعمل باشد. )دستکيلوگرم در مترمکعب مي 100پذیرد. ميزان سيمان الزم حداقل برابر سانتيمتر( و تراکم آن صورت مي 60 حداکثر ضخامت هر الیه

 ها با دستور دستگاه نظارت قابل تغيير است(.)سيمان( و ميزان تراکم آن اختالط مصالح اساس و زیراساس با مصالح تثبيت کننده

 :يراساسزهاي اساس و تهيه و اجراي اليه -8

فوق برداشته شده و با مصالح مناسب اساس  هايساس، به تشخيص دستگاه نظارت الیههاي اساس و زیرايرقابل استفاده بودن الیهغدر صورت نامناسب و 

 شود.و با تراکم الزم، اجرا مي سانتيمتر( 15 ر الیهو زیر اساس در چند الیه )حداکثر ضخامت ه
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 :اندود نفوذي -9

اساس و آسفالت باید از اندود نفوذي استفاده نمود. از انواع قيرهاي محلول و قبل از پخش آسفالت آستر بر روي الیه اساس، براي ایجاد پيوند بين الیه 

 توان براي اندود نفوذي استفاده کرد.قيرآبه با کندرواني کم و متوسط با توجه به شرایط آب و هوایي و زمان اجرا و بافت بستر راه با نظر دستگاه نظارت مي

 باشد:امي ميدر اجراي اندود نفوذي رعایت موارد زیر الز

 شود. نوع، ميزان و حرارت قير توسط آزمایشگاه و مهندس ناظر کنترل -الف

 گردد.قير و مقدار آن قبالً توسط مهندسين مشاور )دستگاه نظارت( تعيين  مشخصات فني -ب 

 غبار باشد. باید عاري از خاک و ، بستر محل قيرپاشيقبل از قيرپاشي -ت 

 محلول باید خشک باشد. با قيرهاي قيرپاشي سطح کار براي -ث 

 زده و سطح مرطوب مجاز نيست.آلود، سطح یخو مه باراني قيرپاشي در هواي -ج 

داشته باشد، ولي انجام عمليات منوط به تایيد دستگاه  و جزیي سطحي تواند رطوبت نسبيشود سطح راه ميچنانچه از امولسيون آنيونيک استفاده  -ح 

 رت است.نظا

 10باز،  بندياساس با دانه و امولسيون دیرشکن براي گراددرجه سانتي 75بيش از   MC70وMC250 کندگير هاي محلول دماي مناسب براي قير -خ 

 باشد.گراد ميدرجه سانتي 20تا 

گراد است انجام درجه سانتي 5که دماي هوا کمتر از  حال در مواقعيدر هر  گراد باشد وليدرجه سانتي 10نبایستي کمتر از  قيرپاشي محيط براي دماي -د 

 مجاز نيست. عمليات قيرپاشي

کيلوگرم در مترمربع و در صورت پخش  6تا  1دانه و باز باشد مقدار قير محلول یا درشت رحسب آنکه بافت ریزدانه و متراکمسطح آماده شده، ب براي -ذ 

 باشد.مترمربع با نظر دستگاه نظارت مي کيلوگرم در 6/1تا  2/0باز(  بنديهاساس با دان امولسيون )براي

 حریق باشد.نشاني و تجهيزات ضدآتش سنج، کپسولسنج، حرارتکننده، پمپ، سرعتمجهز به گرم دستگاه قيرپاشي -ر 

 منافذ لوله پخش قير، باز و سالم باشد. -ز 

 طور یکنواخت و به مقدار معين در عرض معين پخش نماید.که بتواند قير مایع را به تنظيم شده باشدایي دستگاه قير پاش باید به گونه -س 

و در سطوح بزرگ با پخش طور دستيآن سطوح، مصالح سنگ شکسته یا ماسه به سطوحي بيش از ميزان مجاز، قير پخش شده باشد روي اگر روي -ش 

 کن پخش شود.

 انجام شود. عمل قيرپاشي کن دستيتواند به آن نزدیک شود، با استفاده از قير پخشنمي که دستگاه قيرپاشي هایيتدر سطوح محدود یا قسم -ص 

( پوشيده شود، یا فلزي با پوشش مناسب )صفحات کاغذي قير، سطح معبر در عرض کافي باید به منظور یکنواختي در نقاط شروع و پایان قيرپاشي -ض 

 اید بالفاصله پس از انجام اندود نفوذي از سطح راه برداشته شود.این صفحات ب

صورت باید باشد، قير باید قبالً خشک شده و کامالً در سطح راه نفوذ کرده باشد، در غير این قير پخش شده اضطراري نقليه از روي هرگاه عبور وسایل -ط 

 داده شود.قير، ماسه پخش شود و سپس اجازه عبور و مرور  نخست روي

روها و محل دپوي محفوظ نگه داشته شوند و از سرایت قير به داخل آب جداول وکانيوها از آغشته شدن به مواد قيري در حين انجام عمل قيرپاشي، -ظ 

 شود. مصالح جلوگيري

 :اندود سطحي -11

از اندود سطحي استفاده نمود. از انواع قيرهاي محلول و قيرآبه با  قبل از پخش آسفالت رویه بر روي آسفالت آستر، براي ایجاد پيوستگي بين دو الیه باید

دود سطحي استفاده کرد. مقدار قير توان براي انرواني کم و متوسط با توجه به شرایط آب و هوایي، زمان اجرا و کيفيت و قدمت آسفالت آستر ميکند

 مورد مستمر و با فاصله زماني طور بهآسفالتي  هاي که الیهيصورت درگردد. محلول حسب شرایط آب و هوائي و جغرافيایي توسط دستگاه نظارت تعيين مي
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 باشد:اجراي اندود سطحي رعایت موارد زیر الزامي مي يست. درنتائيد دستگاه نظارت پخش شوند، نيازي به اجراي اندود سطحي بين دو الیه مذکور 

 شود. نوع، ميزان و حرارت قير توسط آزمایشگاه و مهندس ناظر کنترل - الف

 گردد.)دستگاه نظارت( تعيين قير و مقدار آن قبالً توسط مهندسين مشاور  مشخصات فني -ب 

 باشد.مي CRS-1یا کاتيونيک HFMS-1 و  RS-1 ،MS-1هاي قير در اندود سطحي، قير آنيونيک نوع امولسيون -ت 

سطحي، حدود  هرگاه روي سطوح آسفالتي آستر تازه پخش شده، باران باریده و یا آلوده به گرد و غبار باشد، مقدار امولسيون قير به منظور انجام اندود -ث 

 حجم خود رقيق نمود.را با آب شيرین و زالل و همباشد. قبل از پخش امولسيون قيري، باید آنگرم بر مترمربع مي 630 – 330

گرم بر مترمربع  350 - 280توان از قير محلول به مقدار روي سطوح آسفالتي کهنه یا روي سطوحي که آسفالت سطحي یا حفاظتي اجرا شده باشد، مي -ج 

 نيز استفاده نمود. 

 ردد.شود کنترل گکن خارج ميهاي پخشوسيله آن مقدار قير که از لوله کن باید مجهز به پمپ بوده تا بهدستگاه پخش -ح 

باشد. استفاده از قيرآبه براي حفظ محيط قيرهاي زودشکن و کندشکن مي ؛سطحي، اولویت استفاده به ترتيبها براي اندود در صورت استفاده از قيرآبه -خ 

 تر است.جلوگيري از آلودگي هوا مناسب زیست و

اجرا شده است، پس از آماده شدن قير یا شکستن امولسيون در همان روز  هایي که اندود سطحيبرنامه اندود سطحي طوري تنظيم شود که کليه قسمت -د 

 با قشر آسفالتي پوشيده شوند.

 10گراد باشد و چنانچه اجراي اندود سطحي در مواقعي که درجه حرارت کمتر از درجه سانتي 10هنگام پخش قير درجه حرارت محيط نباید کمتر از  -ذ 

 بایست قبل از انجام کار، با دستگاه نظارت هماهنگ شود. ، ميگراد است ضرورت یابددرجه سانتي

 حریق باشد.نشاني و تجهيزات ضدآتش هاي قيرپاشي براي پخش قيرهاي محلول باید بدون استثناء مجهز به کپسولماشين -ر 

با صفحات کاغذي پوشيده شود که این صفحات  کافيدر نقاط شروع و ختم قيرپاشي باید براي یکنواختي پخش مواد قيري، سطح خيابان در عرض  -ز 

 باید بالفاصله پس از انجام اندود سطحي از روي سطح راه برداشته شود.

 داشته شود.هاي مجاور، جداول و کانيوها، باید از آغشته شدن به مواد قيري محفوظ نگهها، ساختماندر حين اجراي عمل قيرپاشي، درخت -س 

 اندود سطحي در سطح معبر در دو نوار یا بيشتر صورت گيرد باید لبه نوارها در تمام طول، یکدیگر را بپوشانند. در صورتي که پخش -ش 

 باشد. عبور و مرور وسایل نقليه از روي سطح قير پاشي مجاز نمي -ص 

 گراد باشد.درجه سانتي 70تا  60 گراد، امولسيون کندشکندرجه سانتي 20تا  60 دماي امولسيون زودشکن -ض 

  :پخش و تسطيح آسفالت -11

هایي که امکان استقرار ماشين آالت ي اضطراري و محلهاگيريشود. درخصوص لکهانيزه )فينيشر( انجام ميپخش و تسطيح آسفالت به وسيله دستگاه مک

دستي پخش و تسطيح کرد. براي این منظور باید آسفالت را با بيل برداشته و داخل محل لکه  صورتبهتوان آسفالت را ، ميمکانيزه وجود نداشته باشد

 از لکه هاي داخلي پر شده و با استفاده از ماله عریض، تسطيح و از ریختن آسفالت به سطح خارج هاي لکه و سپس قسمت ریخت، به طوریکه ابتدا حاشيه

 پرهيز کرد.

بندي پيوسته، به درجه حررات سطح معبر و ضخامت مخلوط آسفالتي بستگي دارد، لذا حداقل درجه حرارت آسفالتي با دانه هايحداقل درجه حرارت مخلوط

 شود.بندي پيوسته به هنگام پخش با توجه به دو عامل فوق توسط دستگاه نظارت تعيين ميهاي آسفالتي با دانهمخلوط

 :اندود محل تماس آسفالت جديد با آسفالت قديم -12

 نوارو یا پخش آسفالت با اندود قيري  هاي برش یا تراش داده شده باید قبل ازمنظور ایجاد چسبندگي بين آسفالت جدید و قدیم در محل تماس، دیوارهبه

 لکه گيري قيري پوشش داده شود. 
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 :متراکم کردن آسفالت -13

هاي آزمایشگاهي درصد وزن مخصوص نمونه 27هاي چرخ آهني و الستيکي انجام شود. حداقل تراکم الزم معادل تراکم مخلوط آسفالتي باید با غلتک

خصوص تراکم آسفالت معابر کوچک که امکان استفاده از است. درمتر يليم 75هاي آسفالتي پذیر براي الیه . حداکثر ضخامت تراکماستمارشال 

  متر از يليم 5تا  3ها باید  گيري نهایي آسفالت لکه استفاده نمود. سطح (CG11) تر کوچکهاي چرخ آهني  هاي بزرگ وجود ندارد، باید از دستگاهغلتک

 سطح روکش قدیمي باالتر باشد.

 :پوشش سطوح آسفالتي -14

آهک پاشيده شود. ضخامت الیه پوششي پودر سنگ آهک مصرفي نباید کمتر ، پودر سنگپس از پایان عمليات متراکم کردن آسفالت، بر روي سطح نهایي

 باشد. متريليم 3از 
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 گيري روسازي آسفالتي:مشخصات فني لکه -4/62-8-6
 باشد.گيري در کليه معابر طبقه بندي شده قابل اجرا ميعمليات لکه کاربرد:دامنه  -1

و  فنذي  مسذائل  رعایذت  بذا  گيذري، جاي عمليات لکه به تخریب و روکش یا و روکش تراش عمليات انجام یا گيري لکه عمليات انجام تشخيص تبصره:
 داراي کذه  نمایند انتخاب ايگونه به را تعمير گزینه باید نظارت دستگاه یا مشاور مهندس .باشدمي نظارت دستگاه یا مشاور مهندس عهده به اقتصادي،

درصذورت ارائذه    باشذد،  اساسذي  تعميذرات  هزینذه  درصذد  20 بيش از گيري لکه هزینه چنانچه دو، نوع و یک نوع معابر در. باشد اقتصادي و فني توجيه
 .نمود گيريلکه عمليات جایگزین را اساسي تعميرات توانمي ،نظارت دستگاهتوسط  اقتصادي و فني توجيه گزارش

 : تعاريف -2

 صورت به که مناسب مصالح با سازي معبرجسم روسازي یا زیر در شدهتخریب و فرسوده مصالح جایگزیني کليه عملياتي که جهت به گيري:لکه -6-1

 .شودگيري اطالق ميسازد، لکه و عابران فراهم خودروها تردد براي را مناسب و ایمن عبور تا شودمي انجام فني این مشخصات رعایت با و هندسي

 شود:مي بنديگيري دارد و با توجه به سطح خرابي، به دو نوع تقسيماندازه سطحي است که نياز به لکه منظور گيري:وسعت لکه -6-6

 باشد.مترمربع  65ها به طور پيوسته تا گيري سطوحي است که سطح خرابي آنلکه گيري جزئي:لکه -6-1-1

 باشد.مترمربع  100و تا  65ها به طور پيوسته بيش از گيري سطوحي است که سطح خرابي آنلکه گيري کلي:لکه -6-1-6

 :شود انجام زیر الزامات رعایت با است که گيريلکه استاندارد روش :هندسي گيريلکه -6-3

 شود. انجام محور طولي معبر موازات بوده که یک بعد آن به هندسي راست گوشه شکل به گيريلکه -6-3-1

 .باشد شده انجام مکانيکي برش دستگاه با که قائم و گوشه راست صورتبه آسفالت برش -6-3-6

دليل  معموالً به هاي تأسيساتي با تراز معبر کهمنظور همسطح کردن تراز دریچه عملياتي که بهبه مجموعه  هاي تأسيساتي:هم سطح سازي دریچه -6-4

 شود.مي گفتهشود، حادث ميبعد از اجراي روکش آسفالت )در صورت عدم تراش آسفالت(  هافرو نشستن دریچه

 شود.گيري عمقي تقسيم ميو لکهعمقي  گيري نيمهگيري سطحي، لکهگيري روسازي آسفالتي به سه دسته لکهلکه گيري:انواع لکه -3

گيري است که در آن تنها بخشي از رویه آسفالتي تراش داده شده و پس از تميز نمودن محل تراش داده شده، با اندود نوعي لکه گيري سطحي:لکه -3-1

 شود. یگزین ميجا (اي، آسفالت کم قير یا آسفالت حفاظتيکارخانه آسفالت بازیافتي ،رویه آسفالتي )آسفالت گرم سطحي و

گيري است که در آن، تمام رویه آسفالتي و تمام یا بخشي از الیه اساس برچيده شده و پس از جایگزین نمودن نوعي لکه گيري نيمه عمقي:لکه -3-6

 .شودجایگزین ميندود سطحي به تشخيص دستگاه نظارت، هاي رویه آسفالتي و امصالح مناسب اساس یا اصالح الیه اساس با اندود نفوذي و الیه

گيري است که در آن، تمام رویه آسفالتي و الیه اساس و تمام یا بخشي از الیه زیراساس برچيده شده و پس از جایگزین نوعي لکه :عمقي گيريلکه -3-3

 تشخيص سطحي، به اندودآسفالتي و  رویه هايالیه و نفوذي هاي اساس و زیراساس با اندودنمودن مصالح مناسب اساس و زیراساس یا اصالح الیه

 .شودجایگزین مي ،نظارت دستگاه

یيد دستگاه نظارت و مهندس تأنياز به  اضطراري تعميرات ها وچاله پرکردن جز به سطحي، گيريانجام لکه ،زمستان فصل در :گيريلکه زمان -4

  مشاور مربوطه را دارد.

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

 روسازي آسفالتيگيري مشخصات فني لکه

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



          هاي شهري                                                                                                                     ها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 گيري سطحيترتيب انجام مراحل لکه -5

 مرحله اول -5-1

 گذاري محل خرابي با رنگ به شکل هندسيعالمت -5-1-1

 وضع موجود محل خرابي

 مرحله دوم  -5-6

 شدههاي تراش داده بر نمودن لبه ها و عمودتراش آسفالت با دستگاه تراش به ضخامت الزم تا محو شدن ترک -5-6-1

 هاي حاصل از تراشبرداشت نخاله -5-6-6

 
 

 مرحله سوم -5-3

 برش آسفالت پيرامون محل تراش داده شده )یا حداقل ابتدا و انتهاي مسير تراش داده شده( به ضخامت عمق تراش -5-3-1

 هاي حاصل از برشبرداشت نخاله -5-3-6

 سازي سطح تراش خورده با وسایل دستي و دستگاه کمپرسور بادپاک -5-3-3

 بارگيري و حمل مواد حاصل از تراش و برش به گود مجاز -5-3-4

 یا قير پاشي در محل تماس آسفالت جدید و قدیم بندياجراي نوار آب -5-3-5

 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

 گيري روسازي آسفالتيمشخصات فني لکه

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
شوراي عالي فني،  کميته کارشناسي فني و عمران

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 
  



  هاي شهريها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 

 مرحله چهارم -5-4

 با قير به مقدار مورد نياز با توجه به شرایط آب و هوایي و موقعيت پروژه تهيه و اجراي اندود سطحي -5-4-1

دستي و کليه عمليات الزم براي اجراي روسازي شامل: تراکم صورت هاي الزم بهتهيه، حمل و اجراي آسفالت رویه )توپکا( به ضخامت و تعداد الیه -5-4-6
 آسفالت، درزگيري و...

 مرحله پنجم -5-5

 بندي حاشيه لکهاجراي آب -5-5-1

 پوشش سطوح آسفالتي با پودرسنگ یا ماسه آهکي -5-5-6

 تميزکاري محوطه از هرگونه مواد زائد حاصل از عمليات اجرایي -5-5-3

 
 

 عمقي  گيري نيمهترتيب انجام مراحل لکه -6

 مرحله اول -2-1
 گذاري محل خرابي با رنگ به شکل هندسيعالمت -2-1-1
 گذاري شده با دستگاه برشبرش آسفالت محل عالمت -2-1-6

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

 گيري روسازي آسفالتيمشخصات فني لکه

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



          هاي شهري                                                                                                                     ها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 مرحله دوم -2-6

 تخریب آسفالت بين خطوط برش با دستگاه کمپرسور یا هر وسيله دیگر -2-6-1

 آسيب دیدهبرچيدن الیه اساس  -2-6-6

 هاي حاصل از تخریب به گود مجازحمل نخاله -2-6-3

 مرحله سوم -2-3

 درصد 20 تراکم با بستر کوبيدن و آبپاشي -2-3-1

 سانتيمتري 15 حداکثر هايالیه در مترمکعب در سيمان کيلوگرم 100 نسبت به سيمان با کردن مخلوط روش به اساس مصالح تثبيت -2-3-6

 امکان صورت در بنديآب نوار اجراي -2-3-3

 
 چهارممرحله  -2-4

 تهيه و اجراي اندود نفوذي با قير به مقدار مورد نياز با توجه به شرایط آب و هوایي و موقعيت پروژه -2-4-1

 براي قشر آستر و کليه عمليات الزم شامل تراکم آسفالت و... تهيه، حمل و اجراي آسفالت توپکا به ضخامت مورد نياز -2-4-6

 
 مرحله پنجم -2-5

آسفالت بعدي با فاصله  صورت اجراي الیه مقدار مورد نياز با توجه به شرایط آب و هوایي و موقعيت پروژه )درتهيه و اجراي اندود سطحي با قير به  -2-5-1
 باشد(زماني مورد تائيد دستگاه نظارت، نيازي به اجراي اندود سطحي نمي

 تهيه، حمل و اجراي آسفالت رویه )توپکا( به ضخامت الزم و کليه عمليات الزم شامل تراکم آسفالت -2-5-6

 
 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

 گيري روسازي آسفالتيمشخصات فني لکه

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 فني و مهندسي شهر تهران سازمان مشاور تهيه: 



  هاي شهريها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 

 مرحله ششم -2-2

 بندي حاشيه لکهاجراي آب -2-2-1

 گيري شده با پودر سنگ یا ماسه آهکيپوشش سطوح آسفالتي لکه -2-2-6

 تميزکاري محوطه از هرگونه مواد زائد حاصل از عمليات اجراي -2-2-3

 
 

 عمقي گيريلکه مراحل انجام ترتيب -7

 مرحله اول -7-1

 با رنگ به شکل هندسيگذاري محل خرابي عالمت -7-1-1

 گذاري شده با دستگاه برشبرش آسفالت محل عالمت -7-1-6

 
 وضع موجود محل خرابي

 مرحله دوم -7-6

 تخریب آسفالت بين خطوط برش با دستگاه کمپرسور یا هر وسيله دیگر -7-6-1

 برچيدن الیه اساس -7-6-6

 برچيدن الیه زیراساس آسيب دیده -7-6-3

 هاي حاصل از تخریب به گود مجازحمل نخاله -7-6-4

 
 هاتخریب و برچيدن الیه

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

 گيري روسازي آسفالتيمشخصات فني لکه

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



          هاي شهري                                                                                                                     ها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 مرحله سوم -7-3
 درصد 20 تراکم با بستر کوبيدن و آبپاشي -7-3-1
 سانتيمتري 15 حداکثر هايالیه در مترمکعب در سيمان کيلوگرم 100 نسبت به سيمان با کردن مخلوط روش و زیراساس به اساس مصالح تثبيت -7-3-6
 امکان صورت در بنديآب نوار اجراي -7-3-3

 
 مرحله چهارم -7-4
 تهيه و اجراي اندود نفوذي با قير به مقدار مورد نياز با توجه به شرایط آب و هوایي و موقعيت پروژه -7-4-1
 تهيه، حمل و اجراي آسفالت به ضخامت مورد نياز براي قشر آستر و کليه عمليات الزم شامل تراکم آسفالت و ... -7-4-6

 
 توپکا اجراي قشر آستر و

 مرحله پنجم -7-5
آسفالت بعدي با  )در صورت اجراي الیه اندود سطحي با قير به مقدار مورد نياز با توجه به شرایط آب و هوایي و موقعيت پروژهتهيه و اجراي  -7-5-1

 باشد(فاصله زماني مورد تائيد دستگاه نظارت، نيازي به اجراي اندود سطحي نمي
 تراکم آسفالت تهيه، حمل و اجراي آسفالت رویه به ضخامت الزم و کليه عمليات الزم شامل -7-5-6

 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

 گيري روسازي آسفالتيمشخصات فني لکه

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



  هاي شهريها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 

 مرحله ششم -7-2
 بندي حاشيه لکهاجراي آب -7-2-1
 گيري شده با پودر سنگ یا ماسه آهکيپوشش سطوح آسفالتي لکه -7-2-6
 تميزکاري محوطه از هرگونه مواد زائد حاصل از عمليات اجرایي -7-2-3

 
 اجراي آسفالت رویه

 ها سطح سازي دريچهمراحل هم -8
گذاري باید به شکل د. عالمتگذاري شوسطح سازي یا نصب دریچه هستند باید با رنگ سفيد عالمتهایي که نيازمند هممحل دریچه -8-6

 .گذاري عمود بر مسير ترافيک باشدمتري از تمام نقاط دریچه بوده و یک وجه محل عالمتسانتي 60مستطيل و با فاصله مربع/
 صورت قایم انجام پذیرد.رو بهدر آسفالت یا سنگ فرز در پياده گذاري شده توسط دستگاه برشبرش محل عالمت -8-3
 . پوش پيرامون دریچهدریچه، یا کف تخریب و برچيدن آسفالت بين خطوط برش و -8-4
 تخریب بتن و برچيدن دریچه. -8-5
 تهيه مصالح و اجراي فونداسيون و فریم دریچه. -8-2
 .نصب دریچه -8-7
 اجراي اندود نفوذي پيرامون دریچه. -8-8
 سفالت رویه پيرامون دریچه.پخش و تسطيح آ -8-2
 بارگيري و حمل مواد مازاد و حاصل از تخریب. -8-10
 مستندسازي. -8-11

 هاسازي دريچه: جزئیات اجرايي همسطح4تصوير 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

 گيري روسازي آسفالتيمشخصات فني لکه

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



          هاي شهري                                                                                                                     ها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 روسازي آسفالتي "تخريب و روکش"و  "شتراش و روک"مشخصات فني  -5/62-8-6
  .باشددر معابر نوع یک، نوع دو و معابر خاص قابل اجرا مي "روکش و تخریب" و "روکش و تراش"عمليات  دامنه کاربرد: -1

 عهده به اقتصادي، و فني مسائل رعایت با گيري انجام لکه جاي عمليات به "تخریب و روکش" یا "و روکش تراش" عمليات انجام تشخيصتبصره: 
 .باشدمي نظارت دستگاه یا مشاور مهندس

 تعاريف -2

صورت مکانيزه انجام شود و در آن تنها  مترمربع است که به 100روسازي معابر در سطح خرابي پيوسته بيش از  منظور عمليات تعمير تراش و روکش: -6-1

 شود.بخشي از رویه آسفالتي تراش داده شده و پس از تميز نمودن محل تراش داده شده، اندود سطحي و رویه آسفالتي مناسب جایگزین مي

مترمربع است که در آن تمام رویه آسفالتي و تمام یا  100ظور عمليات تعمير روسازي معابر در سطح خرابي پيوسته بيش از من تخریب و روکش: -6-6

هاي اساس و زیراساس، هاي اساس و زیراساس برچيده شده و پس از جایگزین نمودن مصالح مناسب اساس و زیراساس یا اصالح الیهبخشي از الیه

گرم، آسفالت بازیافتي  آسفالت هايگزینه از یکي تواندمي آسفالتي رویه شود.هاي رویه آسفالتي مناسب جایگزین ميي و الیهاندودهاي سطحي و نفوذ

 اي، آسفالت کم قير یا آسفالت حفاظتي باشد.کارخانه

از آواخر فصل  "و روکشتخریب " و "تراش و روکش"بهترین زمان اجراي عمليات  :"تخريب و روکش" و "تراش و روکش"عمليات  زمان -3

نياز به مجوز دستگاه نظارت و  اضطراري تعميرات جز به ،روکش و تخریب و روکش و تراش انجام عمليات زمستان، فصل در بهار تا اوایل فصل پایيز است.

 مهندس مشاور مربوطه را دارد. 

 مراحل انجام عمليات تراش و روکش: -4

 مرحله اول -4-1

 خرابي با رنگ به شکل هندسيگذاري محل عالمت -4-1-1

 
 وضع موجود محل خرابي

 

 مرحله دوم -4-6

 برش ابتدا و انتهاي مسير تراش داده شده با دستگاه کاتر به ضخامت تراش -4-6-1
 هاي حاصل از تراش به گود مجازحمل نخاله -4-6-6
 سازي ذرات سطحي با وسایل دستي و دستگاه کمپرسور بادپاک -4-6-3
 بندينوار آباجراي  -4-6-4

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

تراش و روکش و تخريب و روکش روسازي 

 آسفالتي

 
 معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



  هاي شهريها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 

 
 مرحله سوم -4-3

 نياز با توجه به شرایط آب و هوایي و موقعيت پروژه تهيه و اجراي اندود سطحي با قير به مقدار مورد -4-3-1
 تهيه، حمل و اجراي آسفالت رویه به ضخامت الزم -4-3-6
 عمليات الزم براي اجراي روسازي شامل، تراکم آسفالت و...پخش آسفالت با دستگاه فينيشر و کليه  -4-3-3

 
 مرحله چهارم -4-4

 بندي حاشيه روکش شده یا قير پاشياجراي آب -4-4-1
 گيري شده با پودر سنگ یا ماسه آهکيپوشش سطوح آسفالت لکه -4-4-6

 

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

تراش و روکش و تخريب و روکش روسازي 

 آسفالتي

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



          هاي شهري                                                                                                                     ها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 مراحل انجام عمليات تخريب و روکش: -5

 اول مرحله -5-1

 دیده با رنگگذاري ناحيه آسيبعالمت -5-1-1

 
 وضع موجود محل خرابي

 مرحله دوم -5-6

 گذاري شده با دستگاه برشبرش آسفالت محل عالمت -5-6-1
بر نمودن  تخریب و برچيدن آسفالت موجود با دستگاه کمپرسور یا هر نوع وسيل  مکانيکي به ضخامت الزم و رعایت شکل هندسي و عمود -5-6-6
 هاي تراش داده شدهلبه
 هاي حاصل از تخریب به گود مجازبارگيري و حمل نخاله -5-6-3
 هاي اساس و زیراساس در صورت لزوماصالح الیه -5-6-4

 
 مرحله سوم -5-3

 کوبيدن بستر -5-3-1
 هاي اساس و زیراساساصالح الیه -5-3-6
 بندي یا قير پاشياجراي نوار آب -5-3-3

 

 شهرداري تهران اجرایينظام فني و 

تراش و روکش و تخريب و روکش روسازي 

 آسفالتي

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 مهندسي شهر تهرانسازمان مشاور فني و  تهيه: 



  هاي شهريها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 

 مرحله چهارم -5-4

 نياز با توجه به شرایط آب و هوایي و موقعيت پروژه تهيه و اجراي اندود نفوذي با قير به مقدار مورد -5-4-1
 حمل و اجراي آسفالت به ضخامت الزم و کليه عمليات الزم شامل تراکم آسفالت و ... تهيه، -5-4-6

 
 مرحله پنجم -5-5

آسفالت بعدي با فاصله  درصورت اجراي الیه) نياز با توجه به شرایط آب و هوایي و موقعيت پروژه اجراي اندود سطحي با قير به مقدار موردتهيه و  -5-5-1
 باشد(زماني مورد تائيد دستگاه نظارت، نيازي به اجراي اندود سطحي نمي

 ليه عمليات الزم شامل تراکم آسفالتحمل و اجراي آسفالت رویه )توپکا( به ضخامت الزم و ک تهيه، -5-5-6
 دي حاشيه روکش شدهبناجراي آب -5-5-3
 گيري شده با پودر سنگ یا ماسه آهکيپوشش سطوح آسفالت لکه -5-5-4

 

 اجراي آسفالت به روش دستي:مراحل  -6

 مرحله اول  -2-1

 برچيدن رویه موجود )آسفالت، موزایيک، بتن و غيره( به هر ضخامت -2-1-1

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

تراش و روکش و تخريب و روکش روسازي 

 آسفالتي

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 مشاور فني و مهندسي شهر تهرانسازمان  تهيه: 



          هاي شهري                                                                                                                     ها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 مرحله دوم -2-6

 درصد 20آبپاشي و کوبيدن بستر با تراکم  -2-6-1
 هاي حاصل از تخریب به گود مجازحمل نخاله -2-6-6

 
 مرحله سوم -2-3

 نياز با توجه به شرایط آب و هوایي و موقعيت پروژه تهيه و اجراي اندود نفوذي با قير به مقدار مورد -2-3-1
 تهيه، حمل و اجراي آسفالت به ضخامت الزم -2-3-6
 گيري شده با پودر سنگ یا ماسه آهکيپوشش سطوح آسفالت لکه -2-3-3

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

تراش و روکش و تخريب و روکش روسازي 

 آسفالتي

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25فني شهرداري تهران، شوراي عالي  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 

 



  هاي شهريها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 

 آسفالتي شهري هايروسازي در حفاري نوار ترميم و اجرا -6/62-8-6
براي تعيين مشخصات فنذي   تهران شوراي اسالمي شهر 15/01/1385مورخ  6/663/6/85شماره با مصوبه  نطباقادر  این دستورالعمل دامنه کاربرد: -1

 رود.رميم نوار حفاري به کار ميحفاري و ت

 شود.و عریض تقسيم مي (cm01عرض )با عرض کمتر از نوار حفاري به دو نوع کم انواع نوار حفاري: -2

باشد در شرایط اضطراري با تشخيص دسذتگاه  ممنوع مي و هواي باراني C ْ7نوار حفاري در دماي کمتر از  ترميم زمان اجرا و ترميم نوار حفاري: -3

فصذل مناسذب   باشذد.  یا هواي باراني، بالمانع مذي  C ْ7نظارت و اتخاذ تمهيدات الزم براي حفظ کيفيت، اجراي عمليات ترميم نوار حفاري در دماي کمتر از 
 هاي گرم و معتدل سال )از اردیبهشت تا آبان( است.اهبراي اجراي این عمليات م

 عرض: نوار حفاري کم -4
رسذاني فضذاي سذبز )آب خذام( ایجذاد      هذاي آب هاي برق( یا لولهاین قبيل نوارهاي حفاري معموالً براي کارگذاري لوله غالف )فيبرهاي نوري و سيم -4-1

 شوند.مي

 cm 02عرض جدید، لول  غالف یا لول  آب خام باید به نحوي کار گذاشته شود کذه سذطح فوقذاني لولذه حذداقل      براي اجراي هرگونه نوار حفاري کم -4-6
 تر از سطح تمام شدة روسازي باشد.پایين

هذاي آب  براي عبور فيبر نوري و لوله ع است.ني اصلي و شریاني فرعي ممنوها و معابر شریارو در بزرگراهعرض در سطح سوارهاجراي نوار حفاري کم -4-3
درصورت ضروري باشد، رو در سواره اجراي نوار حفاريروها است و چنانچه به دالیل فني، خام، محل مناسب شامل رفوژ مياني، فضاي سبز حاشي  راه و پياده

 جوز حفاري براي این قبيل عمليات،ني و نقش  اجرایي براي اخذ مصورت، تهي  مشخصات ف هر اجرا شود. در 5شماره محل عبور باید طبق تصویر اخذ مجوز 
 اجرا شود. معبریا کانيو کنار  جدولاز  cm 71گوشه، در فاصل  عرض باید مستقيم با شکل هندسي راستضروري است. نوار حفاري کم

 
 
 

 روعرض در سطح سواره: محل اجراي نوار حفاري کم5تصوير 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

هاي اجرا و ترميم نوار حفاري در روسازي

 آسفالتي شهري

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 مهندسي شهر تهران سازمان مشاور فني و تهيه: 



          هاي شهري                                                                                                                     ها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 عرضنوار حفاري کم و ترميم مراحل اجرا -5

 برش آسفالت طرفين نوار حفاري  -5-1

 تخریب آسفالت بين خطوط برش خورده  -5-6

 حفاري نوار  -5-3

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

هاي اجرا و ترميم نوار حفاري در روسازي

 آسفالتي شهري

 
عمرانيمعاونت فني و 

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



  هاي شهريها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 

 سازي کانال نوار حفاري، و قراردادن لوله یا غالف. پاک -5-4

 

 
 

 با فوم بتن، تا تراز معبر پرکردن نوارحفاري -5-5

 

 پوشش موقت نوار با ورق فوالدي -5-2

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

هاي اجرا و ترميم نوار حفاري در روسازي

 آسفالتي شهري

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



          هاي شهري                                                                                                                     ها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 

 ميليمتر 565تا  500برش آسفالت طرفين محل حفاري به عرض  -5-7

 سانتيمتر  5تراش آسفالت حد فاصل خطوط برش به ضخامت  -5-8

 پوشش آسفالتو کردن ، متراکم، پخشاجراي اندود سطحي -5-2

 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

هاي اجرا و ترميم نوار حفاري در روسازي

 آسفالتي شهري

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



  هاي شهريها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 

  هاي حفاري نوار حفاري عريض:روش -6

  به تفکيک نوع معبر مطابق جدول زیر مي باشد.حفاري عریض هاي مجاز روش -2-1

 : روش حفاري به تفکیک معابر 3جدول 

 روش حفاري عريض نوع معبر رديف

 کول گذاري( )تونل و تونلي، گالري سنتيهاي نوین روش 1معابر نوع  1

 کول گذاري( و ترانشه باز )تونل و هاي نوین تونلي، گالري سنتيروش 6معابر نوع  6

 کول گذاري( و ترانشه باز )تونل و هاي نوین تونلي، گالري سنتيروش 3معابر نوع  3

 هاي مربوطهمطابق نظر دستگاه نظارت و مجوز ارگان معابر خاص 4

 باشد.ها ممنوع مياجراي نوار حفاري، استفاده از روش ترانشه باز در بزرگراه در -2-6
 شذهرداري  عهذده  بذر  بخذش،  ایذن  قصور از ناشي مسئوليت نماید. مشخص حفاري، شروع از قبل را تأسيسات کليه دقيق محل باید متقاضي دستگاه -2-3

 بذه  نسبت بيشتر خسارت آمدن وارد از قبل بالفاصله است الزم شود، مشاهده نقصي و عيب هرگونه حفاري زمان در و شناسایي از پس چنانچه ضمناً. نيست
بذه   گذاز  تأسيسات متري یک و مخرب غير تأسيسات هرگونه سانتيمتري( 50) پنجاه فاصله تا حداکثر مکانيکي حفاري تجهيزات ترجيحاً. نماید اقدام آن رفع

 . شود انجام دستيبه صورت  عمليات باید ترنزدیک هايفاصله براي و داشته کار اجازهنحوي 
 ایذن  کذه  مذواردي  در بذویژه  آورد، عمل به راحفاري  تونل سقف یا حفاري نوار جدار احتمالي هايشریز از جلوگيري براي الزم تمهيدات پيمانکار باید -2-4

 .شودمي پرتردد انجام هايمحل در عمليات

 جهذت  و برداشذت  مسير هر در را کف حفاري شده تراز تا معبر رویه از شدهحفاري هايالیه نوع و ضخامت به مربوط اطالعات است پيمانکار موظف -2-5
توسط شهرداري مورد فوق از پيمانکذار خواسذته    ضروري است در صدور مجوز حفاري براي این منظور .نماید ارائه کارفرما معابر، به اطالعاتي بانک در ثبت
 شود.

 نوار حفاري عريض: و ترميم مراحل اجرا -7
درصورتيکه ترميم نوار حفاري عریض مطابق ضوابط این دستورالعمل ميسر نبذود   .ولویت انجام پذیردمراحل زیر باید به ترتيب ا در اجراي نوار حفاري عریض

توسط سازمان مشذاور فنذي و مهندسذي شذهر     هاي مناسب دیگري براي ترميم نوار حفاري پيشنهاد نماید، درصورت تصویب روش پيشنهادي یا مشاور روش
 باشد.تهران، استفاده از روش مصوب بالمانع مي

 سانتيمتر  15سانتيمتر از هر طرف ترانشه به ضخامت آسفالت موجود یا  65برش محل خرابي به عرض ترانشه حفاري بعالوه  -7-1

 خالي کردن محل خرابي -7-6

 نوار حفاري به عرض ترانشه حفاريحفاري  -7-3
 کانال نوار حفاريسازي پاک -7-4

 آب، فاضالب، گاز یا هر عمليات دیگر( و اجراي الیه پوششي مطابق الزامات فني. اجراي عمليات مربوطه )اعم از لوله -7-5
  درصد  25یه زیراساس با تراکم )الیه باالي الیه پوششي( با مشخصات ال اجراي الیه تحتاني -7-2
 درصد، یا مشخصات الیه تثبيت شده با سيمان یا قلوه ریزي. 25اجراي الیه مياني با مشخصات الیه اساس با تراکم  -7-7
 درصد 25صات الیه اساس با تراکم اجراي الیه فوقاني با مشخ -7-8
 اندود نفوذي -7-2

 پخش و تسطيح آسفالت.  -7-10

  متراکم کردن آسفالت -7-11

  ح آسفالتيپوشش سطو -7-16

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي 

 هاياجرا و ترميم نوار حفاري در روسازي

 آسفالتي شهري

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 

 



          هاي شهري                                                                                                                     ها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 حاصل از تخریب.بارگيري و حمل مواد مازاد و  -7-13
  مستندسازي -7-14

 

 : جزئیات ترمیم نوار حفاري عريض6تصوير 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

هاي اجرا و ترميم نوار حفاري در روسازي

 آسفالتي شهري

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 

 عمق متغیر

الیه میانی )مصالح تثبیت شده/سیمان 

 یا بتن ضعیف/مصالح شن و قلوه(

خاک سرند شدده  

 با ماسه

cm 52                 عرض ترانشه حفاری                            cm 52 

 خاک سرند شده با ماسه

 توپکا

 بیندر

02 cm 

این ضخامت در هر صدور   

نبایددد اد دو سددوا ضددخامت   

 آسفالت قبلی کمتر باشد

 برش کاتر

52 cm 

 الیه فوقانی با مشخصا  الیه اساس

الیه تحتانی بدا مشخصدا  الیده دیراسداس     

 101طبق نشریه 

02 cm 
ابالغدی  الیه پوششی بدا مشخصدا  فندی    

 دستگاه نظار 

 عمق متغیر لوله اصلی   

 عمق متغیر



  هاي شهريها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 

 هاي روسازي معابرتعمير خرابيهاي راهنماي تعيين گزينه: پيوست يک
 گردد.تعيين مي 1-1-13رالعمل دستوها مطابق شدت خرابيتوضيح: 

 با توجه به نوع معبر ي رویه آسفالتيهاهاي تعمير خرابيگزینه
 3معابر نوع  2معابر نوع و خاص 1معابر نوع  شدت نوع خرابي

هاي ترک
پوست 
 سوسماري

 کم

 عمقي نيمه عمقي وگيريلکه 
 ي یک یا تخریب آسفالت و اجرا تراش

کار مشاور الیه ژئوسنتتيک مطابق دستور
آسفالتي گرم یا بازیافتي و اجراي رویه 

 ايکارخانه

 عمقي نيمه عمقي و گيريلکه 
  تراش یا تخریب آسفالت و

ي یک الیه ژئوسنتتيک اجرا
کار مشاور و اجراي مطابق دستور
گرم یا بازیافتي  رویه آسفالتي

 ايکارخانه

  درزگيري با مواد سرد
 درزگيري به روش پر کردن.

 عمقي نيمه عمقي و گيريلکه 
 

 متوسط

 عمقي نيمه عمقي و گيريلکه 
  تراش یا تخریب آسفالت و اجراي یک

الیه ژئوسنتتيک مطابق دستور کار مشاور 
آسفالتي گرم یا بازیافتي و اجراي رویه 

 ايکارخانه
 

 عمقي نيمه عمقي و گيريلکه 
  تراش یا تخریب آسفالت و

ي یک الیه ژئوسنتتيک اجرا
کار مشاور و اجراي دستورمطابق 
آسفالتي گرم یا بازیافتي رویه 
 ايکارخانه

 عمقي نيمه عمقي و گيريلکه 
 قير با هاترک پرکردن 

یا مذاب( و روکش  )امولسيون
ناحيه اصالح شده با اسالري 

 سيل یا آسفالت حفاظتي.

 زیاد

 عمقي نيمه عمقي و گيريلکه 
 ي یک تراش یا تخریب آسفالت و اجرا

کار مشاور الیه ژئوسنتتيک مطابق دستور
آسفالتي گرم یا بازیافتي و اجراي رویه 

 ايکارخانه
 

 عمقي نيمه عمقي و گيريلکه 
  تراش یا تخریب آسفالت و

ي یک الیه ژئوسنتتيک اجرا
کار مشاور و اجراي مطابق دستور

آسفالتي گرم یا بازیافتي رویه 
 ايکارخانه

 ها با قير پرکردن ترک
)امولسيون یا مذاب( و روکش 
ناحيه اصالح شده با اسالري 

 سيل یا آسفالت حفاظتي.

 

هاي ترک
 بلوکي

 کم

  گرم درزگيري به روش درزگيري با مواد
 پر کردن.

  گرم درزگيري به روش درزگيري با مواد
 آب بندي.

 عمقي. ، نيمه عمقي وسطحي گيريلکه 

  گرم درزگيري درزگيري با مواد
 کردن. به روش پر

 عمقي و نيمه سطحي، گيريلکه 
 عمقي

 

  درزگيري با مواد سرد
 درزگيري به روش پر کردن.

 

 

 متوسط

 عمقي. ، نيمه عمقي وسطحي گيريلکه 
 تراش و روکش 
 سيل کت 

 عمقي و نيمه سطحي، گيريلکه 
 عمقي

 روکش تراش و 
 

  درزگيري با مواد سرد
 درزگيري به روش پر کردن.

 نيمه عمقي  سطحي، گيريلکه
 عمقي و

 زیاد
 تراش و روکش 
 سيل کت 
 وروکش بتخری 

 روکش تراش و 
 سيل کت 

 

 عمقي  نيمه سطحي، گيريلکه
 عمقي و
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

هاي تعمير : راهنماي تعيين گزينه1پيوست 

 هاي روسازي معابرخرابي

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 

 
  



          هاي شهري                                                                                                                     ها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 
 

 3معابر نوع  2معابر نوع و خاص 1معابر نوع  شدت نوع خرابي

 هاي طولي وترک
 عرضي

 )با تراکم کم و 
 متوسط(

 کم

  گرم درزگيري به روش پر درزگيري با مواد
 کردن.

 گرم درزگيري به روش با مواد  درزگيري
 بندي.آب

  گرم درزگيري با مواد
 درزگيري به روش پر کردن.

 

  درزگيري با مواد سرد
درزگيري به روش پر 

 کردن.
 

 متوسط

  گرم درزگيري به روش پر درزگيري با مواد
 کردن.

  درزگيري به روش گرم درزگيري با مواد
 بندي.آب

  گرم درزگيري با مواد
 درزگيري به روش پر کردن.

 

  درزگيري با مواد سرد
درزگيري به روش پر 

 کردن.
 

 هاي انعکاسيترک

 کم

  گرم درزگيري به روش پر درزگيري با مواد
 کردن.

 گرم درزگيري به روش با مواد  درزگيري
 بندي.آب

 ي یک الیه ژئوسنتتيک آسفالت و اجرا تراش
کار مشاور و اجراي رویه مطابق دستور

 ايي کارخانهآسفالتي گرم یا بازیافت

  گرم درزگيري با مواد
 درزگيري به روش پر کردن.

 ي یک تراش آسفالت و اجرا
الیه ژئوسنتتيک مطابق 

کار مشاور و اجراي رویه دستور
گرم یا بازیافتي  آسفالتي
 ايکارخانه

 رزگيري با مواد سرد د
درزگيري به روش پر 

 کردن.

 

 

 متوسط

  گرم درزگيري به روش پر درزگيري با مواد
 کردن.

  گرم درزگيري به روش آب درزگيري با مواد
 بندي.

 ي یک الیه ژئوسنتتيک تراش آسفالت و اجرا
کار مشاور و اجراي رویه مطابق دستور

 ايآسفالتي گرم یا بازیافتي کارخانه

  گرم درزگيري با مواد
 درزگيري به روش پر کردن.

  تراش آسفالت و اجراي یک
الیه ژئوسنتتيک مطابق 

کار مشاور و اجراي رویه توردس
گرم یا بازیافتي  آسفالتي
 ايکارخانه

  درزگيري با مواد سرد
درزگيري به روش پر 

 کردن.

 

 

 زیاد

  گرم درزگيري به روش پر درزگيري با مواد
 کردن.

  گرم درزگيري به روشدرزگيري با مواد 
 بندي.آب

 ي یک الیه ژئوسنتتيک تراش آسفالت و اجرا
کار مشاور و اجراي رویه مطابق دستور

 ايآسفالتي گرم یا بازیافتي کارخانه

 

  گرم درزگيري با مواد
 درزگيري به روش پر کردن.

 ي یک تراش آسفالت و اجرا
الیه ژئوسنتتيک مطابق 

و اجراي رویه  کار مشاوردستور
گرم یا بازیافتي  آسفالتي
 ايکارخانه

  درزگيري با مواد سرد
درزگيري به روش پر 

 کردن.

 

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

هاي تعمير : راهنماي تعيين گزينه1پيوست 

 هاي روسازي معابرخرابي

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



  هاي شهريها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 

 

 3معابر نوع  2معابر نوع و خاص 1معابر نوع  شدت نوع خرابي

 شيار شدگي

 کم
 سطحي  گيريلکه 

 سرفيسينگميکرو 
 سطحي  گيريلکه 

 سرفيسينگميکرو 
 سطحي گيريلکه 

 متوسط
 سرفيسينگ ميکرو 

 تراش و روکش 
 سرفيسينگ ميکرو 

 تراش و روکش 
 سطحي گيريلکه 
 سرفيسينگميکرو 

 زیاد
 اسالري سيل 
 تراش و روکش 

 اسالري سيل 
 تراش و روکش 

 سطحيگيريلکه 
 اسالري سيل 

 ناهمواري موجي
 )فتيله شدن(

 گيري سطحيلکه  گيري سطحيلکه  سطحي گيريلکه  کم

 متوسط
 گيري سطحيلکه 
 روکش تراش و 

 گيري سطحيلکه 
 تراش و روکش 

 گيري سطحيلکه 
 

 زیاد
 گيري سطحيلکه 
 تراش و روکش 

 گيري سطحيلکه 
 تراش و روکش 

 گيري سطحيلکه 
 

 تورم نشست و

 کم

 نيمه عمقي و عمقي گيريلکه 
 تراش و روکش 
 تخریب و روکش 

 

 نيمه عمقي و عمقي گيريلکه 
 تراش و روکش 
 تخریب و روکش 

 

 عمقي و عمقي نيمه گيريلکه 
 تراش و روکش 
 تخریب و روکش 

 

 متوسط

 عمقي نيمه عمقي و گيريلکه 
 روکش تراش و 
 تخریب و روکش 

 

 نيمه عمقي و عمقي گيريلکه 
 تراش و روکش 
 تخریب و روکش 

 عمقي و عمقي نيمه گيريلکه 
 

 زیاد

 عمقي نيمه عمقي و گيريلکه 
 تراش وروکش 
 تخریب و روکش 

 

 نيمه عمقي و عمقي گيريلکه 
 تراش و روکش 
 تخریب و روکش 

 

 عمقي و عمقي نيمه گيريلکه 
 

پروفيل سطحي 
 نامناسب

 کم

 روکش تراش و 
 روکش 
 روکش تخریب و 

 روکش تراش و 
 روکش 
 روکش تخریب و 

 روکش تراش و 
 روکش 
 روکش تخریب و 

 متوسط
 روکش تراش و 
 روکش 
 روکش تخریب و 

 روکش تراش و 
 روکش 
 روکش تخریب و 

 روکش تراش و 
 روکش 
 روکش تخریب و 

 زیاد
 روکش تراش و 
 روکش 
 روکش تخریب و 

 روکش تراش و 
 روکش 
 روکش تخریب و 

 روکش تراش و 
 روکش 
 روکش تخریب و  

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

تعمير هاي : راهنماي تعيين گزينه1پيوست 

 هاي روسازي معابرخرابي

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 

 



          هاي شهري                                                                                                                     ها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 3معابر نوع  2معابر نوع و خاص 1معابر نوع  شدت نوع خرابي

 قير زدگي 

 کم
  پخش ماسه یا شن داغ و متراکم

 کردن آن
 آسفالت کم قير با گيري سطحيلکه 

  پخش ماسه یا شن داغ و متراکم
 کردن آن

 کم قير آسفالت با گيري سطحيلکه 

 داغ  پخش ماسه یا شن
 و متراکم کردن آن

 

 متوسط
 آسفالت کم قير  با گيري سطحيلکه 

 روکش با آسفالت کم قير تراش و 
 

  پخش ماسه یا شن داغ و متراکم
 کردن آن

 آسفالت کم قير با گيري سطحيلکه 

  پخش ماسه یا شن داغ
 و متراکم کردن آن

 

 زیاد
 روکش با آسفالت کم قير تراش و 
 آسفالت کم قير با گيري سطحيلکه 

 آسفالت کم قير  با گيري سطحيلکه 

 روکش با آسفالت کم قير تراش و 
 باسطحي  گيريلکه 

 آسفالت کم قير

 شن زدگي

 کم
 گيري سطحيلکه 
 فاگ سيل 
 اسالري سيل 

 گيري سطحيلکه 
 فاگ سيل 
 اسالري سيل 

 گيري سطحيلکه 

 متوسط
 فاگ سيل 
 اسالري سيل 
 روکش تراش و 

 فاگ سيل 
 اسالري سيل 
 روکش تراش و 

 گيري سطحي لکه 

 فاگ سيل 
 اسالري سيل 

 زیاد
 فاگ سيل 
 روکش تراش و 

 فاگ سيل 
 روکش تراش و 

 گيري سطحي لکه 

 فاگ سيل 

 چاله

 کم

 متوسط کردن چاله با آسفالت یا آسفالت بازیافتيپر 

 زیاد

نوار حفاري 
عریض و 

 عرضکم

 یياپایش دوره  کم

 متوسط
 مرمت نوار حفاري 

 زیاد

دریچه غير 
 همسطح

 ایيدوره پایش  کم

 متوسط
 همسطح سازي دریچه 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

هاي تعمير : راهنماي تعيين گزينه1پيوست 

 هاي روسازي معابرخرابي

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



 هاي شهريها و بزرگراهنگهداري و تعمير راهدستورالعمل 

 

 

 مراجع:

1- D Federal Highway Administration (Fhwa) Federal Highway Administration Guidelines for Repair and 

Maintenance of Bridge Coatings: Overcoating ، BiblioGov، 2012 .  

2- American Planning Association، Frederick R. Steiner، Kent Butler ، Planning and Urban Design Standards، 

John Wiley & Sons، 2012 

3- AASHTO، Highway Safety Design and Operations Guide، 3rd Edition ، AASHTO، 1997. 

4- AASHTO، Maintenance Manual ، AASHTO، 1987. 

5- American Public Works Association، Street and Highway Maintenance Manual، 1985. 

6- Zimmer Richard A. ، The influence of roadway surface holes on the potential for vehicle loss of control، Texas 

Transportation Institute،1983. 

7- FHWA، A Guide to Reporting highway statistics، DIANE Publishing، 1997. 

8- Christopher، B.R.، McGuffey، V.C.، "Pavement Subsurface Drainage System،" NCHRP Report No. 239، 1997، 

Transportation Research Board، National Research Council، Washington، D.C. 

9- Ceran T.، Robert Brian Newman، Maintenance Considerations in Highway Design، Volume 349 of NCHRP 

report، Transportation Research Board، 1992. 

 .1386(، تجدید نظر اول)مشخصات فني عمومي راه با عنوان:  101ریزي کشور، نشریه شماره سازمان مدیریت و برنامه -10

 .1320 (،تجدید نظر اول)آیين نامه روسازي آسفالتي راه هاي ایران با عنوان:  634ریزي کشور، نشریه شماره امهسازمان مدیریت و برن -11

 .1383 ،مشخصات فني عمومي راهداريبا عنوان:  680ریزي کشور، نشریه شماره سازمان مدیریت و برنامه -16

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرایي

 مراجع

 
معاونت فني و عمراني

 2-8-26 شماره سند:

 12/6/25شوراي عالي فني شهرداري تهران،  تصويب:

 تأييد:
کميته کارشناسي فني و عمران شوراي عالي فني، 

7/6/25 

 سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران تهيه: 



ن ای تهيه به مبادرت برجسته، کارشناسان نظر از استفاده با تهران شهرداري اجرایي و فني نظام دفتر   

 فراوان، تالش وجود با ت.اس نموده عرضه کشور مهندسي جامعه به استفاده، براي را آن و کرده دستورالعمل

 ت.اس کيفي ارتقاي و بهبود نيازمند اثر نای تردیدبي

 و مقررات تکميل در راا م ود،خ هايپيشنهاد و نقدها ا ارائهب که دارد انتظار گرامي خوانندگان از رو،نای از   

 .کنيممي قدرداني شما نظر تدق و همکاري از پيشاپيش .رسانند یاري اجرایي و فني نظام هايدستورالعمل

 شهرداري مرکزي ساختمان ، بهشت خيابان شهر، پارک جنوبي ضلع تهران، نشانی برای مکاتبه:

.      اجرایي و فني نظام دفتر شورا، امور و شهري ریزي،توسعهبرنامه معاون دوم، طبقه تهران،

 55836655تلفن تماس: 

Email  info.budget@Tehran.ir 
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