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 بنام خدا

   مقدمه

آب سطحی همواره مورد توجه مجموعه مديريت شهری کالن شهر تهران بوده در پنج سال گذشته استاندارد سازی شبکه هدايت روان
 6-8-61نخست سند شماره  و همچنین تدوين ويرايش 1391های سطحی شهر تهران در سال است. تدوين طرح جامع مديريت آب

از  1392در سال « آب سطحیمشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدايت روان»نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران با عنوان 
آب سطحی شهر تهران در چند سال اخیر جمله اقداماتی است که در راستای فراهم آوردن بستر مناسب برای بهبود شبکه هدايت روان

 رسیده است.به انجام 
و سپری شدن نزديک « آب سطحیمشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری هدايت روان»پس از تدوين و ابالغ ويرايش نخست سند 

ناسی شآب سطحی، آسیبهای توسعه و ترمیم شبکه فرعی جمع آوری روانها و پروژهبه سه سال از پیاده سازی ضوابط مربوطه در طرح
ند ياد شده در دستور کار قرار اشکاالت مربوط و انجام اصالحات الزم در قالب تدوين ويرايش دوم س آن با هدف احصاء  نواقص و

 گرفت.
در تدوين ويرايش دوم اين سند که نتیجه بررسی مجموعه وسیعی از منابع و استانداردهای معتبر داخلی و بین المللی و همچنین 

باشد، سعی شده است تا ضمن برطرف کردن نواقص و اشکاالت و ارزشیابی میدانی میهای اجرا شده از طريق بازديد شناسی پروژهآسیب
 های مرتبط پرداخته شود.احصاء شده، بیشتر از پیش به ارائه جزئیات اجرايی و مشخصات فنی الزم در اجرای پروژه
نان با چهای آينده همها و سالين رويکرد در ماهبی ترديد با رهیافت و تجربیات آينده، اين سند مورد نقد قرار خواهد گرفت و امید که ا

 نظران نسبت به رفع و نواقص آن اقدام شود.گیری شده و با راهنمايی مهندسان و صاحبحساسیت پی
ود محیط شهری و همچنین بهب ه در اين سند ضمن ارتقای بهداشتهای ارائه شدامید است کاربست ضوابط، مشخصات فنی و توصیه

آب سطحی شده و کاهش های فرعی هدايت روانشبکه برداری ازبهرهز طريق حذف انهار روباز، باعث ارتقاء کیفیت منظر شهری ا
 های نگهداشت آتی اين شبکه را به دنبال داشته باشد. انشاا...هزينه

 

 

 پيروز حناچی                                                                                         

 معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران                                                                               

 1316 -تانسزم                                                                                   
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  سطحی آبروانو هدايت آوری جمعفرعی شبکه مجاری و تاسيسات عمومی فنی مشخصات : 6/16-8-1

 :کاربرد -6-6
. رودمی کار به سطحی آبروانو هدايت آوری جمعفرعی شبکه سیسات أو تمجاری  اجرایتهیه و  برای تعیین مشـخصات فنی و عمومی  دسـتورالعم   اين 

 شود. می تعیین هامربوط به آن هایدستورالعم  اساس بر مقاطع انواع از يک هر خاص فنی مشخصات
که دارای عملکرد مجاری چهار( الزامی بوده و برای  و سه درجة (شـبکه فرعی  مجاری اجرایتهیه طرح و  در دسـتورالعم   اين ضـوابط بکارگیری  :راهنمايی

 الزامیمتر( باشند، میلی 811متر )معادل قطر لوله میلی 811×911های سطحی، يا دارای ابعاد بزرگتر از آوری آبدو( جمع و يک درجة (اصلیشـبکه   شـبکه 
 .نیست

 :تعاريف -6-2
 :شوندبه شرح زير تعريف می ،اصطالحاتی که در اين دستورالعم  به کار رفته

ی اصـلی از حوضه خار   رودخانه سـپس ها و زمین حرکت کرده و از طريق آبراههکه در امتداد شـیب   اسـت  بخشـی از بارندگی  :سـطحی  آبروان-1-2-1
 گردد.می
 .شوندحی استفاده میسط آبروانآوری و هدايت جمعکه به منظور است و تأسیساتی مقاطع  مجاری، یمجموعه :سطحی آبروانشبکه  -1-2-2
ته سـطحی گف  آبروانو هدايت آوری جهت جمع با عملکرد شـبکه فرعی، کار رفته در معابر کلیه مجاری، مقاطع و تأسـیسـات به   به :شـبکه فرعی  -1-2-3
 شوند.نیز نامیده می 4و3های درجه کانال اصطالحاًکه شود می
 سطحی از شبکه فرعی آبروانکه بصورت زير سطحی ساخته شده و به منظور انتقال  ی مجاری، مقاطع و تأسیساتیمجموعه :مجاری زير سطحی -1-2-4

 رود. ( به کار می2و1شبکه اصلی )درجه  به مجاری فرعی يا از شبکه فرعی به
يا  ی معابر فرعی و شريانیسطحی در کناره آبروانآوری و هدايت د اسـتاندارد اسـت که به منظور جمع  با ابعا سـاخته قطعه بتنی پیش :آبرو )کانیو( -1-2-5

 شود.کانیو نامیده می رود که اصطالحاًتقال به مجاری زيرسطحی به کار میاصلی و ان
ه مجاری برو، بشده در آجمع آبروانی که به منظور تخلیه امپوزيت، فوالد، فايبرگالس و پلیمر استچدن، کسـاخته از جنس  ای پیشقطعه :آبگیر -1-2-6

 رود. زيرسطحی به کار می
ی با ابعاد اسـتاندارد است که به منظور جداسازی سطوح مختلف در يک تراز يا ترازهای ارتفاعی متفاوت با  ای بتنی پیش سـاخته قطعه :جدول بتنی -1-2-7
 رود.در معابر به کار می آبروانکرد ترافیکی، زيباسازی و جداسازی سطوح با کاربری مختلف و همچنین هدايت کار
نتقال به و اها سطحی معابر فرعی از قبی  کوچه آبروانآوری و هدايت د استاندارد است که به منظور جمعی با ابعاسـاخته قطعه بتنی پیش :نیم نهر-1-2-8

 رود.ا آبرو به کار میمجاری زيرسطحی ي
ريزی درجا( بصورت زيرسطحی اجرا شده مجرايی است که با استفاده از لوله با جنس مناسب و يک غالف بتنی در اطراف )بتن :مجرای زيرسطحی -1-2-9

 رود.( به کار می2و 1های اصلی )درجه سطحی از شبکه فرعی به کانال آبروانو به منظور انتقال 
و پلیمر ( GRP( ، جی.آر.پی )FIBERGLASS(، فايبرگالس )PEپلی اتیلن )بتن، بتن پلیمر، ساخته از جنس ی پیشحوضـچه  :اتصـال حوضـچه   -1-2-11

 رود.ها به کار میین اتصال مجاری زيرسطحی در تقاطعکه به منظور بازديد از مجاری زيرسطحی و همچناست 
 آوریر جمعکه به منظویا پلیمر استتت ، فايبرگالس، جی.آر.پی پلی اتیلنبتن، بتن پلیمر، ســاخته از جنس ی پیشحوضــچه :حوضــچه رســوبگیر -1-2-11

 شود.رسوبات در فواص  مناسب تعبیه می
 آبروانکه ها در شباست که به منظور به دام انداختن آشغال و پلیمر، فايبرگالس، جی.آر.پی ی پیش سـاخته از جنس پلی اتیلن سـازه  :آشـغالگیر  -1-2-12

 شود.استفاده میسطحی 
 باشد.ورت وجود( میی پیش ساخته در جهت طولی در هنگام نصب، به جز اتصاالت کام و زبانه )در صی افقی بین دو انتهای قطعهفاصله :طول -1-2-13
 شود. ساخته در وضعیتی که بايد نصببین سطح زيرين و بااليی قطعه پیشی قائم عبارت است از فاصله :ارتفاع -1-2-14
که درختان در شده  سـاخته  ،نهر يا درختان موجود حفظ وضـعیت موجود از که به دلی  شـرايط معماری يا  بمجرايی اسـت بصـورت رو   :نهر درختی-1-2-15

 رود.روهای مشرف با آن به کار میسطحی معابر يا پیاده آبروانتقال و به منظور انمجاورت يا داخ  نهر بوده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام

مشخصات فنی عمومی مجاری و تأسيسات 

 آبروانآوری و هدايت شبکه فرعی جمع

 سطحی
 

 5از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یعمرانکمیته کارشناسی فنی و 
 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 ضوابط عمومی:  -6-3
 های مربوط به آنسطحی و سازه آبروانو فنی از شبکه مشخصات کلی  :سطحی آبروانآوری و هدايت مشخصات کلی و فنی شبکه فرعی جمع -1-3-1

 گرديده است. در ادامه ارائه

گیرد. در اين انجام میذخیره و بازيافت آب  و در صورت عدم جذب،سطحی با رويکرد ايجاد شرايط جذب حداکثری آب سطحی  آبروانمديريت  1-3-1-1
 گیرد.يی شهرداری تهران مورد توجه قرارنظام فنی و اجرا  6-8-61مورد مفاد سند

طرفه ( و در مواردی که شیب خیابان بصورت يک1-1شود )تصويرآوری میعبیه شده در طرفین معابر جمعسـطحی از طريق آبروهای ت  آبروان -1-3-1-2
 (.2-1شود )تصوير سطحی وجود ندارد، از تک جدول قائم استفاده می آبروانرو که امکان جريان طولی باشد، در سمتی از سواره

 
 رو نسبت به یکدیگرآبرو، فضای کریدور و باغچه و پیادهرو، : موقعیت سواره1-1تصویر 

 
 طرفههای دارای شیب عرضی یک: نحوه اجرای جداول و آبرو در خیابان2-1تصویر 

بینی شــده در طراحی نباشــد، با نصــب آبگیر در فواصــ  مناســب، مازاد پیش آبروانکه ظرفیت آبروهای تعبیه شـده جوابگوی حجم  در مواردی-1-3-1-3
 شود.( منتق  می3-1سطحی به مجرای زيرسطحی )مطابق تصوير  آبروان

 باشد.اجرای نهر بصورت روباز مجاز نمی :تبصره

 
 و قطعه اتصالی آبگیربا استفاده از  زیرسطحی مجرایمازاد بر ظرفیت آبرو به  آبروان: انتقال 3-1تصویر 

  خار  از مسیر آبرو  -3رو( و خار  از مسـیر آبرو )به سمت پیاده  -2در راسـتای عمودی و زير آبرو،   -1حالت:  سـه  تواند درمی زيرسـطحی  مجرایراهنمايی: 
  گردد.رو( اجرا به سمت سواره)
لوله ع مقطجهت جلوگیری از ايجاد رسوب در گردد، می توصـیه  ،باشـد میبتنی  يا باکس يا قطعات پیش سـاخته  لوله نوعاز  زيرسـطحی  مجرای-1-3-1-4

 در زمان طراحی و اجرای لوله رعايت گردد. يک در هزار طولی حداق  شیب بايستی 
-14/61از سند  4-4-14با رعايت بند  د مشکالت ثانويه، در فواص  مناسبو ايجا زيرسطحی یراجمبرای جلوگیری از انتقال رسوبات به داخ  -1-3-1-5
 شود.رسوبگیر تعبیه می 8-6
از  6-4-15 الی 3-4-15های با رعايت بند های مناسببرای جلوگیری از ورود آشـغال و دورريز به شبکه، نصب آشغالگیر در فواص  و موقعیت  -1-3-1-6

 بايد در نظر گرفته شود. 6-8-15/61سند 
 

 
 

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 

مشخصات فنی عمومی مجاری و تأسيسات 

 آبروانآوری و هدايت شبکه فرعی جمع

 سطحی
 

 5از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکارشناسی فنی و عمرانکمیته 

 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 

 آبرو آبگیر  

 آبرو

 تک جدول

 آبرو

 آبرو

 مجرای زير سطحی مجرای زير سطحی 2حالت  1حالت 
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 ( ارائه گرديده است.1های مربوط به آن در پیوست شماره )سطحی به همراه سازه آبروانشمای کلی شبکه  -1-3-1-7

سـطحی به جز نهرهای درختی، بصـورت روباز مجاز نبوده و بايد بصورت سرپوشیده    آبرواناحداث مجاری انتقال  :ممنوعیت احداث مجاری روباز -1-3-2
 اجرا گردند.

ای باشــند که در مناطقی که تردد عمود بر محور معبر اصــلی الزم باشــد ی معابر بايد به گونهمقاطع مورد اســتفاده در کناره :روبروی پارکینگنهر  -1-3-3
سـطحی، به لحا  مشـخصات ابعادی مشکلی برای تردد خودروها ايجاد نکنند. در اين    آبروانها(، ضـمن عبور  ورودی پارکینگ منازل يا تقاطع کوچه)مانند 

 الزامی است. Pقبی  موارد استفاده از آبرو نوع 
 باشد. %2رو بايد حدود سطح خیابان به آبرو، شیب عرضی سواره آبروانبه منظور انتقال  :روشیب عرضی سواره -1-3-4
 باشد.نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران، بالمانع می 6-8-312ها به شرط رعايت مفاد سند اجرای مقاطع آبرو در بزرگراه :اجرای آبرو در بزرگراه -1-3-5
راستا يا جلوتر از لبه آبرو )با در نظر گرفتن شیب ها، بايد سـعی شود تا سپری گاردري  هم هدرصـورت اجرای آبرو در بزرگرا  :موقعیت آبرو و گاردري  -1-3-6

 آبروان(. در هر صورت با توجه به شرايط محلی از جمله فضای مناسب و موانع زيرسطحی مث  شبکه 4-1عمودی ديواره آبرو( نصـب شـود )مطابق تصوير   
 6-8-2/312از سند  5-21و  4-21مفاد بندهای مطابق ها و ه شیبدار آبرو، فقط با لحا  قوانین ايمنی بزرگراهتر از لبسـطحی يا فاضـالب، اجرای آبرو عقب  

 نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران مجاز خواهد بود. 
 

 
 (است شماتیک ابعاد بصورت) موقعیت گاردریل و آبرو :4-1تصویر 

 

ــورتی که آبرو  در راهنمايی: ــت   ،اجرا گرددقب  از گاردري  ص ــنه بتنی آبرو، الزم اس ــنه بتنی اجرای در زمانبه منظور عدم تخريب پاش ايه جای پ ،آبرو پاش
 بینی و با استفاده از فوم پر شود.پیش متری 6در فواص  گاردري  

یر ر و آشغالگیر حتماً بايستی قب  از مسهای آبگیر، رسـوبگی به منظور جلوگیری از ايجاد مشـک  در تردد عابر پیاده، سـازه   :مح  اجرای تأسـیسـات   -1-3-7
ــیر خط خط ــی عابرپیاده اجرا گردند و اجرای آن روی مس ــی و قوس تقاطعکش ــغالگیر مقاب   ها ممنوع میکش ــوبگیر و آش ــد. همچنین اجرای آبگیر، رس باش

 باشد.ها مجاز نمیپارکینگ
آبرو  یرو، سطح رويه معابر بايد با شیب مناسب با تراز فوقانی لبهرو و سوارهآبرو با پیادهی در مح  ارتباط لبه :ی آبروتراز کردن سـطح معابر با لبه  -1-3-8

 .(1-1به داخ  آبرو به راحتی انجام گیرد )تصوير  آبروانتراز شود که انتقال به نحوی هم

رو مطابق دستورالعم  قید شده در سند شماره   رو و سوارهپیادهی تراز کردن باشـد، نحوه رو میتر از سـطح سـواره  رو پايین: در معابری که سـطح پیاده تبصـره 
 سطحی انجام گیرد. آبروانها به مجاری روپیاده آبرواننظام فنی و اجرايی شهرداری تهران انجام شود و انتقال  61-8-6

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام

مشخصات فنی عمومی مجاری و تأسيسات 

 آبروانآوری و هدايت شبکه فرعی جمع

 سطحی
 

 5از  3صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 باشد.نهر به مجاری زيرسطحی الزامی میاجرای رسوبگیرها در مح  اتصال نیم :نهر به مجاری زيرسطحیاتصال نیم -1-3-9
سطحی از نوع نهر روباز باشد )نهرهای موجود(، الزم  آبروانهای زباله، در صورتی که مجاری در مح  قرارگیری سـط   :قرارگیری سـط  زباله  -1-3-11

متر قب  و  5 یسطحی، به فاصله آبرواناست تا زمانی که ک  نهر روباز به مجرای زيرسطحی تبدي  نشده است، به منظور جلوگیری از ورود زباله به شبکه 
 بعد از سط  زباله، نهر بصورت سرپوشیده اجرا گردد.

هاي بازستتازي یا ااوا ي باشتتو و اجراي این مطا د  ر پروژههاي تعمیر و مرمت مجاز ميپروژه تنها براي :انواع کانیو و انهار غیر همستتا  اجراي -1-3-11
 باشو.مجاز نمي
مقاطع  از است والزم شده محسوب بازسازی يا احداثی نوع از کار باشد، متر 51 از بیش نهر يا کانیو انواع جدول، اجرای پیوسته طول که صـورتی  در تبصـره: 
نهر  يا کانیو انواع های زياد جدول،طول توان جهت مرمت،بديهی است، نمی .شود استفاده تهران شهرداری اجرايی و فنی حاضر نظام سند در مندر  همسـان 
 متری تقسیم کرد. 51های را به طول

 ضوابط فنی:  -6-4
 هاي زیر را تأمین نماینو:و  ستورالعملجواول و انهار بتني بایستي الزامات استانوار   :استانداردها -1-4-1
 [12721ISIRI]ویژگي ها و روش آزمو   -ساختهجواول بتني پیش 1-4-1-1

 [نظام فني و اجرایي شهر اري تهرا  4-1-65سنو شماره ]هاي بتني پوشضوابط پذیرش جواول و کف -1-4-1-2
ن مجاز کتر یا خشت  باشنو. استاا ه از روش تولیو  ستي یا روش تم   پرسستاخته به روش تولیو  جواول بایو از نوع پیش :تأمین قطعاتضتوابط   -1-4-2

 باشنو. تهرا  ساخته بایو از تولیوکننوگاني تأمین شونو که جزء فهرست تولیوکننوگا  مجاز شهر ارينیست. قطعات پیش

ــپر و گلگیر خودروها، لبه منظور پرهیز ازبه  :حداکثر ارتفاع -1-4-3 ــوارهها و جداولی که در کنارهی فوقانی کلیه آبروبرخورد س ــوند،رو اجرا میی س نبايد  ش
ايی نظام فنی و اجر 6-8-61سند شماره [باشد(می mm 111ها اين اختالف ارتفاع )در بزرگراهرو اختالف ارتفاع داشته باشند رهبا سطح سوا mm 151بیش از 

 .[شهرداری تهران
شیب عرضی آبروها بصورت طبیعی در طراحی و تولید لحا  شده که زمان اجرا بايد بصورت عمود بر سطح زمین نصب گردد و ايجاد  :شیب عرضی -1-4-4

 شیب عرضی در اجرای آبروها مجاز نیست. 
ــه بودن -1-4-5 ــه  تمامی لبه :گرد گوش ــدن، بايد گردگوش های بیرونی در تماس با محیط و نمايان قطعات بتنی جداول و انهار برای جلوگیری از لب پر ش

 باشد. mm 15ها نبايد کمتر از بطوری که حداق  شعاع انحنای گوشهباشند؛ 
تگاه ها و با تأيید دسها و پیچباشد، مگر در سر قوس تقاطعجهت بندکشی ممنوع میو انهار نهرها : ايجاد درز بین جداول، آبرو و نیمدرز بین قطعات -1-4-6

 نظارت و کارفرما.
 باشد. الزامی می cm 2/1متری و به عرض  15در اجرای آبروها، جداول و ساير مقاطع، ايجاد درز اجرايی در فواص   :درز اجرايی -1-4-7

 اليه شدگی باشد، بايد مرجوع شود.شدگی يا اليه، پوستهساخته که دارای ترکهر جدول يا آبروی پیش :پذيرش ظاهری -1-4-8
 بندان را تأمین و مجوز استفاده از آناستفاده از قطعات رنگی مجاز نیست، مگر در مواردی که استانداردهای دوام و سیک  يخ :کاربرد قطعات رنگی -1-4-9

 از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران اخذ شود.
ــال(، نوع و رده  11حداق  بر روی  :گذاری عالمت -1-4-11 ــرکت تولیدکننده، تاريخ تقريبی تولید )ماه و س ــد از قطعات بايد نام ش ــمارهدرص ی ی آن و ش

 محصول در  شود.تولید استاندارد 
با )کمپکتور( مکانیکی يا دســتی )های لرزشــی سـازی برای اجرای قطعات، بايد با غلتک بســتر خاک به منظور آماده :کوبیدن بسـتر اجرای قطعات  -1-4-11

ب جايگزين ستراکم تعیین شده در جزئیات اجرايی مقاطع( کوبیده شود و در صورتی که جنس خاک بستر برای متراکم کردن مناسب نباشد، بايد با مصالح منا
 گردد.

خاک قرار دارد، در صورت تشخیص دستگاه نظارت  ها در تماس بابرای حفظ آب بتن زيرسـازی قطعاتی که سطح زيرين آن  :تماس خاک و بتن -1-4-12
 .بتن و خاک از نايلون استفاده کردمنظور جلوگیری از تماس توان بهمی

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام

 

 و تأسيسات مشخصات فنی عمومی مجاری

 آبروانو هدايت آوری جمعفرعی شبکه 

 سطحی
 5از  4صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 مشخصه اظهار شده توسط تولیدکننده به شرح زير است:رواداری مجاز: مقادير رواداری مجاز براساس ابعاد  -1-4-13

  mm 11و حداکثر  mm 4)به میلیمتر گرد شود(: حداق   ±1رواداری طول: % 
  mm 5و حداکثر  mm 3)به میلیمتر گرد شود(: حداق   ±3رواداری وجوه قطعه بتنی: % 

  mm 5و حداکثر  mm 5)به میلیمتر گرد شود(: حداق   ±5ها: % رواداری ساير قسمت
به منظور سـهولت حم  و نق  قطعات مورد اسـتفاده در اجرا و جلوگیری از بروز صدمه و حفظ ايمنی    بتنی:  دسـتی قطعات تجهیزات حم  و نق   -1-4-14

داول، در حم  و انتقال دستی ج کاربرد اين تجهیزاتگردد که ستی قطعات بتنی پیشنهاد میکاران، اسـتفاده از تجهیزات حم  و نق  د رکارگران و دسـت اند 
برداران قطعات مورد استفاده در اين دستورالعم  اهتمام ويژه جهت بررسی و استفاده از لذا الزم است تولیدکنندگان، مجريان و بهره باشـد. نهر میآبروها و نیم

 های اجرايی داشته باشند.اين تجهیزات در کارگاه

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 قطعات بتنیتجهیزات حم  ای از نمونه :5-1 يرتصو

 

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام
 

مشخصات فنی عمومی مجاری و تأسيسات 

 آبروانو هدايت آوری شبکه فرعی جمع

 سطحی
 5از  5صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکارشناسی فنی و عمران کمیته

 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 اين صفحه خالی گذاشته شده است
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  مصرفیشن و ماسه عمومی : مشخصات فنی 2/16-8-1

 کاربرد: -2-6
 .تهیه شده و کاربرد داردساخته بتنی مشخصات فنی عمومی شن و ماسه مصرفی در اجرا و نصب جداول و قطعات پیش برای تعیینضوابط اين 

 :هااستاندارد -2-2
 را تأمین نمايند.  "ISIRI] 312[ اهويژگی -های بتنسنگدانه" ملی ستی الزامات استاندارديو ماسه مصرفی جهت تولید بتن با شن

  ی درشت(:)سنگدانه مشخصات شن -2-3

ماند. شن مصرفی در ساخت و اجرای انهار و جداول بايد دارای ( باقی میmm75/4 )با قطر چشمه  4شود که روی الک شماره شن به مصالح سنگی گفته می
 مشخصات زير باشد:

 عاری از مواد مشهود آلی، خاک رس، گچ و مواد زيان آور شیمیايی باشد. -2-3-1
 ( است.1-2شن با توجه به نوع دانه بندی استاندارد طبق جدول ) رده بندی-2-3-2

 های مختلف((: دانه بندی شن مصرفی )درصد رد شده از الک1-2جدول )

21 شماره الک
2
 2 11

2
 1 

3

4
 

1
2
 

3

8
 4 

 75/4 5/9 5/12 19 25 5/37 51 63  )میلیمتر( قطر الک

 1 -15 41 -71   91 -111 111     )نخودی( شن نوع یک

 1 -11 21 -55 ---  91 -111 111    شن نوع دو )فندقی(

 1 -11 --- 21 -61 --- 95 -111 111   شن نوع سه )بادامی(

 

 ی ريز(:)سنگدانه مشخصات ماسه -2-4
اجرای جداول و انهار ی مصرفی در گذرد. ماسه( میmm 75/4ی )با قطر چشمه 4آن از الک شماره  95شود که بیش از %ماسـه به مصـالح سنگی گفته می   

 بايد دارای مشخصات زير باشد:
 .(باشدی کفی ممنوع می)استفاده از ماسه آور شیمیايی و شسته باشدد زيانعاری از مواد مشهود آلی، خاک رس، گچ و موا -2-4-1
 باشد. 5( نبايد بیشتر از %211مقدار مواد ريزدانه )ردشده از الک  -2-4-2
 ( است.2-2به شرح جدول )ساخته و قطعات پیشی مناسب برای استفاده در بتن زيرسازی جداول هبندی ماسدانه -2-4-3

 های مختلف((: دانه بندی ماسه مصرفی )درصد رد شده از الک2-2جدول )

 133 03 33 11 8 4 شماره الک

 15/1 3/1 6/1 18/1 36/2 75/4 )میلیمتر( قطر الک

 2 -11 11 -31 25 -61 51 -85 81 -111 95 -111 درصد رد شده از الک
 

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام
 

 مشخصات فنی عمومی  
 
 1از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95مورخ شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 اين صفحه خالی گذاشته شده است
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 مصرفی بتن: مشخصات فنی عمومی 3/16-8-1

 کاربرد: -3-6
 رود.کار میبه سطحی  آبروانآوری مصرفی برای تولید و نصب قطعات و مجاری جمع بتنعمومی برای تعیین مشخصات فنی  ضوابطاين 

 کليات: -3-2
 ضروری است: آنهای کیفیت و نظارت بر اجرای ، آزمونمصرفی رعايت الزامات استانداردهای زير در تهیه بتن :استانداردها -3-2-1
 6144ويژگی ها: استاندارد ملی  -بتن آماده -3-2-1-1
 نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران 4-8-56های بتنی: سند شماره پوشضوابط پذيرش جداول و کف -3-2-1-2
 3211-1برداری از بتن: استاندارد ملی نمونه -3-2-1-3
 1618های آزمون بتن: استاندارد ملی روش -3-2-1-4
 491بتن: استاندارد ملی  خمشیمقاومت  -بتن-3-2-1-5
 3213-2تعیین روانی به روش اسالمپ: استاندارد ملی  -3-2-1-6
 2931ها: استاندارد ملی ويژگی -مواد افزودنی شیمیايی -بتن -3-2-1-7
 3215: استاندارد ملی های بتنی در کارگاهآوری آزمونهروش ساخت و عم  -3-2-1-8
 ساخته بايد مطابق با مشخصات شیمیايی آب آشامیدنی باشد.آب مصرفی برای تولید بتن در تولید و نصب قطعات پیش -3-2-2
پلنت طبق طرح اختالط مشخص شده، مخلوط شوند. اختالط شن و ماسه در ی مصرفی در بتن بايد در مح  کارگاه يا مح  بچینگشـن و ماسـه   -3-2-3

 مح  معدن مجاز نیست، مگر با اخذ مجوز از دستگاه نظارت.
 آنکه الزامات زير رعايت شود:مجاز نیست، مگر  C° 38و بیش از  C° 5ساخت بتن، در دمای کمتر از  :ريزیدمای بتن -3-2-4
ريزی در درخصوص بتن برنامه و بودجهسـازمان   185نشـريه  ( بايد الزامات فنی C° 5ريزی در روزهای سـرد سـال )در دمای کمتر از   برای بتن -3-2-4-1

 هوای سرد رعايت شود.
 رعايت شود. بتن ايرانو آيین نامه برنامه و بودجه سازمان  184( بايد الزامات نشريه C° 32)در دمای بیش از  ريزی در روزهای گرمبرای بتن -3-2-4-2
ی خارجی عاری ريزی بايد تمیز و از هرگونه مالت يا مادهآالت اختالط، حم  و بتنقب  از شــروع کار، وســاي  و ماشــین :آالتتمیز بودن ماشــین -3-2-5

 باشد.
چوب، خاک و سـاير مواد اضافی از داخ  مح   اره، تکهی مواد خارجی از قبی  خاکريزی بايد کلیهب  از شـروع بتن ق :ريزینظافت کردن مح  بتن-3-2-6
 ريزی خار  شود.بتن
مرکز های مشهود، تهای النه زنبوری، خل  و فر ، ترکگونه پراکندگی، سوراخريزی بايد به نحوی انجام شود که هیچبتن :کیفیت سـطوح خارجی  -3-2-7

  ی بتن ديده نشود.مصالح درشت و تراوش شیره

 :مخصوص توليد قطعاتبتن عمومی فنی مشخصات  -3-3
 ساخته پرسی مانند جداول و مقاطع آبرو، حداق عیار سـیمان در بتن مصـرفی برای ساخت قطعات بتنی پیش   :به منظور تولید قطعات عیار سـیمان  -3-3-1

 باشد.بتن می مکعبکیلوگرم در هر متر  411
 د:ته بايد شرايط زير را تأمین نمايساخپیش قطعاتی بتن مقاومت مشخصه :مقاومت مشخصه بتن جداول و انهار-3-3-2

 گردد.نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران تعیین می 4-8-56مقاومت میانگین بر اساس مفاد سند شماره  :راهنمايی
 Mpaاساس روش آزمون استاندارد ملی ايران نبايد کمتر از کعبی مغزه حاصـ  از جداول بتنی بر روزه م 28 هایمقاومت فشـاری میانگین نمونه  -3-3-2-1
 باشد. Mpa 25روزه نظیر نمونه مکعبی مغزه حاص  از جداول بتنی برای نمونه منفرد بايد بیش از  28مقاومت فشاری و  35
اساس روش آزمون استاندارد ملی انهار براستفاده شده در اجرای مگر و تقويت روزه مکعبی استاندارد بتن  28 هایمقاومت فشاری میانگین نمونه -3-3-2-2

 باشد. Mpa 25روزه نظیر نمونه مکعبی استاندارد برای نمونه منفرد بايد بیش از  28و مقاومت فشاری  Mpa 31ايران نبايد کمتر از 
 
 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام 

 

 مشخصات فنی عمومی بتن مصرفی 
 
 
 2از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 تهرانسازمان مشاور فنی و مهندسی شهر  تهيه: 
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 :و مجاری قطعات نصب و اجرایمخصوص بتن عمومی فنی مشخصات   -3-4
اختالط بتن برای نصـب جداول و انهار بايد با دسـتگاه مکانیزه میکسر )اختالط( انجام شود. برای نصب جداول در معابر    :کناختالط بتن با مخلوط -3-4-1

 کنندگان مجاز استفاده کرد.توسط تأمینی استاندارد تولید شده توان از بتن آمادهمی
برای تولید بتن بیشتر، به  دقیقه باشـد.  2از کمتر بتن نبايد  3m 1مدت اختالط برای تولید بتن پس از ريختن تمام مواد برای  :حداق  مدت اختالط -3-4-2

 ثانیه به مدت اختالط افزوده شود. 21ازای هر متر مکعب بتن اضافی بايد 
بتن بايد فقط در مقاديری سـاخته شـود که بالفاصـله مورد استفاده قرار گیرد. خیساندن و دوباره مخلوط کردن بتن مجاز     :ممنوعیت اختالط دوباره -3-4-3

 نیست.
 51یشتر از %بايد بها ننسبت وزنی آب به سیمان برای تولید بتن در اجرای جداول و انهار با احتساب رطوبت سنگدانه :حداکثر نسـبت آب به سیمان  -3-4-4

 باشد.
سطیح های مشهود تبتن مصـرفی در اجرای انهار بايد به نحوی پخش و تسطیح شود که مالت بتن به صورت يکنواخت و بدون حباب  :ارتعاش بتن-3-4-5

  کشی نداشته باشد، بايد از طريق ارتعاش مکانیکی يا دستی، حداکثر در فواصسـاخته قابلیت ماله ريزی در پشـت قطعات بتنی پیش گردد. در مواردی که بتن
cm 41 ی بتن در سطح بتن قطع شود.بتن زيرسازی را مرتعش کرد و ارتعاش بايد بالفاصله پس از آشکار شدن شیره 
ايــن  7-4مصــالح مصــرفی در بــتن بايــد تــوزين شــوند. ترکیــب مصــالح بــدون تــوزين مجــاز نیســت مگــر بــا رعايــت بنــد     :تــوزين مصــالح -3-4-6

 (.1-4) دستورالعم  و جدول
بتن  ختالطانسبت اختالط مصالح برای ساخت بتن تازه در کارگاه بايد طبق نظر دستگاه نظارت و بر مبنای روش ملی طرح  :تعیین نسـبت اختالط  -3-4-7
 ین شود.تعی

( استفاده نمود. اگر هر پاکت سیمان را 1-3های اختالط جدول )توان از نسبتچنانچه دستگاه نظارت دستور کار مشخصی را تعیین نکرده باشد، می :راهنمايی

وان از پاکت تشده است. به بیان ديگر می ارائه ،های شن و ماسه که بايد به سیمان افزوده شودبه عنوان پیمانه در نظر بگیريم، در دو ستون آخر تعداد پاکت

 سیمان خالی به عنوان پیمانه استفاده کرد.

 کیلوگرمی( 03(: مقدار آب مصرفی و شن و ماسه در ازای یک پاکت سیمان )1-3جدول )

 تعداد پاکت ماسه تعداد پاکت شن (kgمصالح سنگی) (litآب) (2kg/cmمقاومت مشخصه)

233  25- 21 311- 281 3- 5/2 3 

203 23- 21 261- 241 5/2 5/2 

 
ــطوح تماس -3-4-8 ــطوح مجاور بتن بايد به اندازه :مرطوب کردن س ــود، به طوری که هیچس  بتنگونه تغییری در مقدار آب موجود در ی کافی مرطوب ش

 نیست. سطوح شود، نیازی به مرطوب کردنزمانی که سطوح بتن با نايلون پوشانده میوجود نیايد. ريخته شده به

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام
 

 مشخصات فنی عمومی بتن مصرفی 
 
 
 2از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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  A نوع بتنی ولابعادی و فنی و جزئيات اجرايی جد: مشخصات 4/16-8-1

  :کاربرد-4-6
بق يا دستگاه نظارت، طو  ، کارفرماحطرمشاور جزاير میانی آن دسته از معابری که استفاده از آن توسط میادين، مجاور فضـای سـبز و   ها، در کنار معابر پارک

 اصالح هندسی اجازه داده شده باشد.طرح 
 ای باشد که به سپر و گلگیر خودروها برخورد نکند.ابعاد و انحنای جداول قائم بايستی به گونه :1 تبصره
 وآبربه  سطحی آبروانامکان ورود  کهطرفه ی شیب عرضی يکهای دارای معابر سواره رو مجاز نیست، مگر در خیاباننصب تک جدول در کناره: 2تبصره 
 . 6-8-1/61 سنداز  2-1-4بند و با رعايت  نباشد

 :مشخصات هندسی -4-2

 (  ارائه شده است.1 -4و ابعاد استاندارد آن در جدول ) (1 -4) در تصوير A نوع بتنی مشخصات هندسی جدول

 
 A نوعمشخصات هندسی جدول  :1-4 یرتصو

 

 Aابعاد استاندارد جداول نوع  -1-4جدول

 H مشخصات جدول 
(mm) 

 1H
(mm) 

W 
(mm) 

 1W
(mm) 

 1R
(mm) 

 2R
(mm) 

33A- 311 151 111 31 21 15 

43A- 411 151 151 31 21 15 

03A- 511 151 151 31 21 15 

13A- 611 151 151 31 21 15 

 

 

 

   باشد.متر می 1و حداکثر  5/1 حداق  Aطول جداول نوع : توضیح

 

 
 
 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

اجرايی  مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات

 A نوع بتنی ولجد
 

 2از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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  :اجرايی مالحظات -4-3

 ( نشا   ا ه شوه است.2-4) ر تصویر  Aجدول نوع جزئیات اجرایي مشخصات و  -4-3-1
 باشد. 12Cی بايد از رده Aبتن مصرفی در اجرای بستر زيرين برای جدول نوع  -4-3-2
، طبق دستور %85باشد. در صورت عدم امکان اجرای تراکم بستر به میزان  %85تراکم خاک بستر: حداق  تراکم خاک بستر زير جداول نبايد کمتر از  -4-3-3

 دستگاه نظارت با استفاده از مصالح مناسب زيرسازی الزم انجام گردد. 
 

 

 A نوعجدول  جزئیات اجراییمشخصات و  :2-4 یرتصو

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

ت اجرايی مشخصات ابعادی و فنی و جزئيا

 A نوعول بتنی جد
 

 2از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95مورخ شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 Cل بتنی نوع و: مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی جد5/16-8-1

 : کاربرد-5-6

ــتفاده  تهرا  نظام فني و اجرایي شتتهر اري 5-1-56ستتنو شتتماره ويرايش دوم  مفادو بر اســاس  بودهها و مح  تقاطع معابر کاربرد اين جدول در قوس اس
 گردد.می
  :مشخصات هندسی -5-2

 .( نشان داده شده است1 -5) در تصوير Cمشخصات هندسی جدول نوع 

 
 Cمشخصات هندسی جدول نوع  :1-0 یرتصو

  :ات اجرايیمالحظ -5-3

 نشان داده شده است.( 2-5و در تصوير ) بوده 6-8-61سند شماره مفاد مطابق  Cجزئیات اجرايی جدول نوع  مشخصات و -5-3-1
 باشد. 12Cی بايد از رده Cبتن مصرفی در اجرای بستر زيرين برای جدول نوع  -5-3-2
   باشد. %85تراکم خاک بستر: حداق  تراکم خاک بستر زير جداول نبايد کمتر از  -5-3-3

 

 Cجدول نوع  جزئیات اجراییمشخصات و  :2-0 یرتصو

 
 تهرانشهرداری نظام فنی و اجرايی 
 

جزئيات اجرايی مشخصات ابعادی و فنی و 

 C نوعول بتنی جد
 

 1از  1 صفحه

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 اين صفحه خالی گذاشته شده است
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 (V: مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی نيم نهر )نوع 1/61-8-1

   :کاربرد-1-6
 گیرد را بر عهده دارند.انجام می طرفهها و معابر دسترسی محلی که تردد خودرو بصورت يکسطحی از سطح کوچه آبروانآوری ی جمعنهرها وظیفهنیم

 سطحی ممنوع است. آبروانآوری نهر به منظور جمعمتر استفاده از نیم 8: در معابر با عرض بیش از 1تبصره 
رای آبرو گیرد، در صورت محدوديت عرض معبر و عدم امکان اجکننده که تردد خودرو بصورت دوطرفه انجام می: در معابر شريانی و جمع و پخش2 تبصره
 رو استفاده کرد.ی سوارهتوان از نیم نهر در میانهرو، با موافقت مشاور طرح میدر طرفین سواره Lنوع 
 

 :مشخصات هندسی -1-2

 .( نشان داده شده است1 -6)مشخصات هندسی نیم نهر در تصوير  -6-2-1
   باشد.متر میسانتی 51و حداکثر  41نهر حداق  : طول نیمتوضیح

 

 مشخصات هندسی نیم نهر  :1-6 یرتصو

 

 : مشخصات و جزئیات اجرایی نیم نهر 2-1تصویر  

 مالحظات اجرايی:  -1-3

 ( نشا   ا ه شوه است.2-5 ر تصویر )نیم نهر مشمصات و جزئیات اجرایي  -5-3-1
 باشد. 12Cی بتن مصرفی در اجرای بستر زيرين برای نیم نهر بايد از رده -5-3-2
 باشد %85خاک بستر: حداق  تراکم خاک بستر زير جداول نبايد کمتر از  تراکم -6-3-3

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی  
 

مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی 

 (Vنيم نهر )نوع 
 

 2از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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نهر را تعیین ( حداکثر مساحت تحت پوشش نیم1-6اساس جدول شماره )نهر، الزم است دستگاه نظارت بربه دلی  محدوديت ظرفیت گذردهی نیم -6-3-4
  ، الزم است با هماهنگی مشاور طرح، اقدام شود.گذردهیظرفیت  کمبودنمايد. بديهی است در صورت 

  

 نهرتحت پوشش نیم(: راهنمای حداکثر مساحت 1-1جدول )

 شیب عمومی معبر ردیف
تحت حوضه حداکثر مساحت 

 )مترمربع( نهرپوشش نیم

 311 113/1تا  111/1 6

 411 117/1تا  114/1 2

 511 111/1تا  118/1 3

 611 /118تا  112/1 4

 711 125/1تا  119/1 5

 
 
 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی 

 (V)نوع  نيم نهر
 

 2از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 (Uنوع  -نهر روسی) مجرای عرضی ات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی: مشخص7/61-8-1

   :کاربرد-7-6
به ، گیردطرفه انجام میکه تردد خودرو بصورت يک است دسـترسـی محلی   ها و معابرسـطحی از سـطح کوچه   آبروانآوری جمع مجرای عرضـی ی وظیفه

 نیم نهر باشد.قاب  انتقال توسط سطحی بیشتر از دبی  آبروانشرطی که دبی 
 سطحی ممنوع است. آبروانآوری به منظور جمع مجرای عرضیمتر استفاده از  8: در معابر با عرض بیش از 1 تبصره
گیرد، در صورت محدوديت عرض معبر و عدم امکان اجرای آبرو که تردد خودرو بصورت دوطرفه انجام می کنندهشريانی و جمع و پخش در معابر: 2تبصره 
 رو استفاده کرد.ی سوارهمیانهدر  مجرای عرضیتوان از مهندس مشاور طرح می بررسی و ارائه مشخصات فنی توسطرو، با در طرفین سواره Lنوع 

 :مشخصات هندسی -7-2

 .( نشان داده شده است1 -7)در تصوير  مجرای عرضیمشخصات هندسی  -7-2-1

 
 مجرای عرضیمشخصات هندسی  :1-7یرتصو

 مجرای عرضیابعاد استاندارد  -1-7جدول
مجرای مشخصات 

  عرضی
H 

(mm) 
 1H

(mm) 
 2H

(mm) 
W 

(mm) 
 1W

(mm) 
 2W

(mm) 
 h

(mm) 

13U- 151 111 51 211 111 51 Var. 

23U- 251 211 51 211 111 51 Var. 
 

 

   باشد.متر میسانتی 51و حداکثر  14حداق   مجرای عرضیطول  :توضیح

  مشخصات فنی مصالح: -7-3

به شرط (، فايبرگالس و پلیمر GRPجی.آر.پی ) ،(UPVCوی.سی )يو.پی. (،PVC(، بتن، پی.وی.سی )PEاتیلن )از جنس پلی تواندمی مجرای عرضی -3-1

  باشد. هابه آن دارا بودن استانداردهای مربوط
 D411تواند از چدن، چدن داکتی ، کامپوزيت، فوالد، فايبرگالس و پلیمر باشد. در هر صورت الزم است حداق  مقاومت ی مشبک میدريچه جنس  -3-2

 را تأمین نمايد. EN124مربوط به استاندارد 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی  
 

مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی 

 مجرای عرضی
 

 2از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 : مالحظات اجرايی -7-4

 نشا   ا ه شوه است.( 3-7و )( 2-7ویر )ا ر تص مجراي عرضي اجرایيجزئیات مشمصات و  -7-4-1

 يمجراي عرضساخته است.  ر صورتي که که  ر این سنو ارائه شوه، ممصوص جنس بتني پیش مجراي عرضي جزئیات اجرایي و ضمامت  یواره -7-4-2
و  INSO]14976[و  EN]124[ها و شبکه مشب  بایو توسط سازنوه  رااي شو ، به  وري که  بق استانوار  از جنس غیربتني تولیو شو ، ضمامت  یواره

و تائیویه  C266یا  D466، به تشمیص مهنوس مشاور  راح یا  ستگاه نظارت، ر ه بارگذاري مجراي عرضيبستگي به شرایط بارگذاري و شرایط استاا ه از 
 ها توسط مهنوس مشاور  رح ارائه گر  . مجراي عرضيآزمو  مربو ه را ارائه نمایو. همچنین الزم است جزئیات اجرایي مربوط به این نوع 

 باشد. 12Cی نیم نهر بايد از ردهبتن مصرفی در اجرای بستر زيرين برای  -7-4-3
 باشد. %85تراکم خاک بستر: حداق  تراکم خاک بستر زير جداول نبايد کمتر از  -7-4-4
 

 

 مجرای عرضی جزئیات اجراییمشخصات و : 2-7تصویر 

 
 مجرای عرضی: نمای سه بعدی 3-7تصویر 

 

 
 تهرانشهرداری نظام فنی و اجرايی 
 

مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی 

 مجرای عرضی
 

 2از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/96شهرداری تهران مورخ 

 مشاور فنی و مهندسی شهر تهرانسازمان  تهيه: 

 دریچه مشبک

 مجرای عرضی
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 (S-Lو  Lنوع )آبرو : مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی 8/61-8-1

  :کاربرد-8-6

ی و نحوه به دلی  شک  ظاهریو د روفرعی و دسترسی محلی به کار میدر کنار کلیه معابر بزرگراهی، شريانی، معابر  شودکانیو نامیده می آبرو که اصطالحاً
 گیرد.ی معابر قرار میدر کناره صرفاً ،طراحی

هدايت  زيرسطحیمجاری ها به آبروان، (6-8-11/61 سند) آبگیرطريق باشد، بايد از  آبرومبنای طراحی بیش از ظرفیت  آبروانحجم در صورتی که  : تبصره
 باشد.آبگیر الزامی می( به منظور رعايت حداکثر مساحت باالدست اولین 1-8استفاده از جدول ) شوند.

  :مشخصات هندسی -8-2

 ت.نشان داده شده اس( 2-8و )( 1 -8)وير اآبرو در تصو ابعاد استاندارد مشخصات هندسی  -8-2-1

 L نوع آبرومشخصات هندسی  :1-8 یرتصو

 

 L-Sمشخصات هندسی آبرو نوع  :2-8 یرتصو

ها  رااي شوه و مشمصات هنوسي آ   ر تصویر باشو، الزاماً جهت استاا ه  ر بزرگراهمي Lکه  اراي ارتااع کمتر نسبت به آبرو نوع  S-L: آبرو نوع  1تبصره 

 ( نشا   ا ه شوه است.1-2)

تولیو نماینو اعالم شوه،  را با ضمامت کمتر و با مشمصات فني و بارگذاري S-Lو  L  ،Pبتواننو قطعات  ، رصورتي که تولیوکننوگا  قطعات بتني :2  تبصره

 و شرایط محلي، توپوگرافي و اتصال به سایر انهار براي استاا ه از این قطعات محیا باشو، استاا ه از قطعات مذکور بالماند خواهو بو .

 

 
 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی 

  (L نوع)آبرو 

 

 4از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 فنی و مهندسی شهر تهران سازمان مشاور تهيه: 
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   باشد.سانتیمتر می 51و حداکثر  41: طول آبرو، حداق  توضیح

 (: راهنمای حداکثر مساحت حوضه آبریز موثر باالدست آبگیر اول در ابتدای معابر1-8جدول )

 ردیف
شیب عمومی )طولی( 

 معبر

حداکثر مساحت حوضه آبریز موثر 

 باالدست آبگیر اول )مترمربع(

 151 113/1تا  111/1 6

 211 117/1تا  114/1 2

 251 111/1تا  118/1 3

 311 /115تا  112/1 4

 351 121/1تا  116/1 5

 411 125/1تا  121/1 1

 

  مالحظات اجرايی: -8-3

 ( نشا   ا ه شوه است.3-1جزئیات اجرایي آبرو  ر تصویر ) مشمصات و-1-3-1
 .باشد 12Cی برای آبرو بايد از رده بتن مصرفی در اجرای بستر زيرين -8-3-2
 باشد. %85تراکم خاک بستر: حداق  تراکم خاک بستر زير جداول نبايد کمتر از  -8-3-3
 

 

 آبرو : مشخصات و جزئیات اجرایی 3-8 یرتصو

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی 

 (L)نوع آبرو 

 

 4از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 (P نوع) کوتاه جزئيات اجرايی آبرو: مشخصات ابعادی و فنی و 9/16-8-1

  :کاربرد-9-6
 اجرا خواهد شد. ،يدنماساخته تولید شده و در کناره معابر شريانی، معابر فرعی و دسترسی محلی که آبرو از جلوی پارکینگ عبور میبصورت پیش کوتاهآبروی 

  :مشخصات هندسی -9-2

 .( نشان داده شده است1 -9)در تصوير کوتاه آبرو  و ابعاد استاندارد مشخصات هندسی

   باشد.سانتیمتر می 51و حداکثر  41: طول آبرو کوتاه حداق  توضیح
 

 کوتاه آبرومشخصات هندسی  :1-9 یرتصو                           

  :ات اجرايیمالحظ -9-3
 شوه است.( نشا   ا ه 2-9جزئیات اجرایي آبرو کوتاه  ر تصویر ) مشمصات و -9-3-1
ی فوقانی آبروی کوتاه و پیاده رو به يکديگر متصـ  شـوند )حتی بصورت شیبدار(. ايجاد فاصله   رو و آبرو کوتاه، حتماً بايد لبهدر مح  اتصـال پیاده  -9-3-2

 باشد.ی آبرو کوتاه، مجاز نمیارتفاعی بین سطح پیاده رو و لبه
 باشو. 12Cي بایو از ر ه آبرودر اجرای بستر زيرين برای بتن مصرفي  -9-3-3

 باشو. %16تراک  خاک بستر: اواقل تراک  خاک بستر زیر جواول نبایو کمتر از  -9-3-4

 

 

 : مشخصات و جزئیات اجرایی آبرو کوتاه2-9 یرتصو

 

 

 
 

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی 

 (P نوع)کوتاه آبرو 

 

 1از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 استاين صفحه خالی گذاشته شده 
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   Pبه نوع  Lاتصالی آبرو نوع  قطعهمشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی  :60/16-8-1

  کاربرد:-60-6

 قطعه تشکی  شده است. يککاربرد دارد که از  Pبه آبرو نوع  Lجهت اتصال آبرو نوع 

 : مشخصات هندسی -60-2

 نشان داده شده است. (5-11( الی )1-11)وير ادر تص Pنوع  به Lنوع اتصالی آبرو مشخصات هندسی قطعه 

  :مالحظات اجرايی -60-3
  باشد.می Lبرای آبرو نوع  6-8-8/61جزئیات اجرايی قطعات اتصالی همانند جزئیات اجرايی ذکر شده در سند شماره مشخصات و  -11-3-1
 

 
 Pنوع  به Lنمای سه بُعدی قطعه اتصالی نوع  :1-13 یرتصو

 
 پالن  -Pنوع  به Lمشخصات هندسی قطعه اتصالی نوع  :2-13 یرتصو

 
 

 
 

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی 

   Pبه نوع  Lاتصالی آبرو نوع  هقطع
 
 2از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 و توسعه آبسان پارس طرح مشاور مهندسین تهيه: 



 6-8-16: سند شماره                                                                                                                             یب سطحآروانو هدايت  آوریجمع یشبکه فرع یفنمشخصات     24  
 

 
 A-Aمقطع  -Pنوع  به Lمشخصات هندسی قطعه اتصالی نوع  :3-13 یرتصو

 
 Pنوع  به Lنوع  یقطعه اتصال و مشخصات هندسی نمای سه بُعدی :4-13 یرتصو

از سمت چپ به  Lبه  Pآبرو اتصال ) ،اتصال برعکس تو برای حال بودهچپ به راست مناسب سمت از  Pبه  Lآبرو  جهت اتصال (4-11تصـوير ) : راهنمايی
 بايد تولید گردد. (5-11صورت تصوير )معکوس و به  دقیقاً (راست

 
 Lنوع  به Pنوع  یقطعه اتصال و مشخصات هندسی نمای سه بُعدی :0-13 یرتصو

 
 

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی 

   Pبه نوع  Lاتصالی آبرو نوع  هقطع
 
 2از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن نیکمیته کارشناسی فنی و عمرا

 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 (G نوع) آبگير: مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی 66/16-8-1

  :کاربرد-66-6

ت ی مشبک و يک قاب تشکی  شده اسشود که از يک دريچهاستفاده می زيرسطحیظرفیت آبرو به مجرای بر مازاد  سطحی آبرواننتقال به منظور ا آبگیر

معابر  سطحی آبروانبستگی به عرض خیابان و شیب طولی و عرضی و میزان  آبگیرهای ی دهانهگردد. فاصلهرو )در امتداد آبرو( اجرا میسواره یکنارهو در 

 دارد.

  :مشخصات هندسی -66-2
 .شده است نشان داده (5-11) الی (1 -11)وير ادر تص G2و  G1نوع  آبگیر و ابعاد استاندارد مشخصات هندسی -11-2-1

 باشد.بوده و با توجه به جنس آبگیر متغیر می 1Gهای آبگیر ضخامت ديواره t: راهنمايی
( و 4-11به شک  ) 2Gشود، لکن اگر به هر علتی امکان اجرای قطعه يکپارچه محیا نباشد، قطعه آبگیر بصـورت يکپارچه اجرا می  1Gقطعه آبگیر  :1تبصـره 

 باشد.( قاب  اجرا می7-11همراه تک جدول مطابق تصوير )به
 میلیمتر باشد. 21ی آبگیر نبايد بیش از : عرض شیارهای شبکه کف و ديواره2تبصره

 
  G1 آبگیر شماتیکنمای  :1-11 یرتصو

 

                                
 عرضی مقطع – G1 آبگیرمشخصات هندسی  :2-11 یرتصو                                                                             

 
 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

دی و فنی و جزئيات اجرايی مشخصات ابعا

 (Gنوع ) آبگير
 
 4از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 نمای روبرو - G1 آبگیرمشخصات هندسی  :3-11 یرتصو

 

          
 پالن - G2 مشخصات هندسی آبگیر :4-11 یرتصو

 A-Aمقطع  – G2 مشخصات هندسی آبگیر :0-11 یرتصو

 :مشخصات فنی مصالح -66-3

مربوط به  D411تواند از چدن، چدن داکتی ، کامپوزيت، فوالد، فايبرگالس و پلیمر باشد. در هر صورت الزم است حداق  مقاومت می آبگیرجنس  -11-3-1

 را تأمین نمايد. EN124استاندارد 

 را تأمین نمايد."INSO]14976[ روگیر برای نواحی تردد وساي  نقلیه و پیادهرو و آبهای آدمدريچه"الزامات استاندارد  بايد آبگیرمشخصات  -11-3-2

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی 

 (Gنوع ) آبگير
 
 4از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 : مالحظات اجرايی -66-4

 نشان داده شده است. (7-11و ) (6-11وير )ادر تصبه ترتیب  G2و  G1 نوعجزئیات اجرايی آبگیر مشخصات و  -11-4-1

 باشد.سانتیمتر می 51طول قطعه آبگیر -11-4-2

 گردد.های بتنی اطراف، همزمان با اجرای آبگیر اجرا میبتن زيرسازی قب  از اجرای آبگیر و ساير قسمت -11-4-3

 گردد.تعیین می 7-4( و الزامات بند 1-11های آبگیر مطابق جدول )مناسب جهت اجرای دهانه فواص  -11-4-4

به منظور انتقال آب به مجاری  اًروی رسوبگیر و پاکسازی مجاری زيرسطحی( و بدون لوال )صرف آبگیر بايد در دو نوع لوالدار )به منظور اجرا-11-4-5

 زيرسطحی( تولید و اجرا گردد.

 ارائه گرديده است. 5ی رابط در پیوست ی قطعهآبگیر روی مجاری زيرسطحی بوسیله ی قرارگیرینحوه -11-4-6

 باشد، بايستی مجهز به پیچ آلن يا قف  ضد سرقت باشد.ی آبگیر در صورتی که لوالدار دريچه-11-4-7

 

 G1جزئیات اجرایی آبگیر نوع مشخصات و : 1-11 یرتصو

 
 G2جزئیات اجرایی آبگیر نوع مشخصات و : 7-11 یرتصو

 

 

 

 
 

 
 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

دی و فنی و جزئيات اجرايی مشخصات ابعا

 (G)نوع آبگير 
 
 4از  3صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 گردد.پیشنهاد می (1-11)های آبگیر، با توجه به شرايط شیب عمومی و عرض معبر جدول به منظور اجرای صحیح فواص  دهانه -11-4-8

به عنوان مثال در تصوير  شود.سطحی از جمله آبروها می آبروانآن وارد مجاری شبکه  آبروان: عرض مؤثر میزانی از عرض يک معبر است که راهنمايی
 گردد.برای آبروهای سمت چپ معبر به عنوان عرض مؤثر احتساب می Bبرای آبروهای سمت راست و مقدار  A( مقدار 11-8)

عارف( الزم باشد. برای معابر با شرايط خاص )از جمله شیب يا عرض نامت( بر اساس شرايط متعارف معابر می1-11بینی شده در جدول ):  فواص  پیشتبصره
 بینی گردد.است محاسبات مربوط به آن توسط مهندس مشاور طرح انجام و فواص  بهینه پیش

 های آبگیر(: راهنمای فواصل اجرای دهانه1-11دول )ج

 شیب عمومی معبر ردیف
 عرض مؤثر*

 )متر(

حداکثر فاصله تخلیه 

 )متر( آبروان

6 

 113/1تا  111/1

 15 11تا  8

 11 16تا  11 2

 5 24تا  16 3

4 

 117/1تا  114/1

 25 11تا  8

 15 16تا  11 5

 11 24تا  16 1

7 

 111/1تا  118/1

 35 11تا  8

 21 16تا  11 8

 15 24تا  16 9

60 

 /125تا  111/1

 41 11تا  8

 25 16تا  11 66

 21 24تا  16 62

 
 

 

 
 : عرض موثر معابر 8-11 یرتصو

 

 

 
 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی 

 (Gنوع ) آبگير
 
 4از  4صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95مورخ شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 

A B 
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 (O نوع) زيرسطحی: مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی مجاری 62/16-8-1

  :کاربرد-62-6

  شود.یاستفاده م زيرسطحیاز مجاری مازاد بر ظرفیت آبروها  سطحی آبروانبه منظور انتقال 

 :هندسیمشخصات  -62-2

 باشد.، دايره )لوله( میزيرسطحیمقطع همسان مجاری  -2-1

 شود. در هر حالجنس لوله تعیین مینیز و  سـطحی  آبروان یاز برای عبور جريانمشـخصـات طرح و ظرفیت مورد ن   قطر لوله با توجه به ضـخامت و  -2-2
 .انتخاب شودمیلیمتر  411 نبايد کمتر از  سطحی، آبروانشبکه  زيرسطحی مجاریحداق  قطر لوله مورد استفاده در 

 :نی مصالحشخصات فم -62-3

با اواقل ( GRP( و جي.آر.پي )UPVC) (، بتن مسلح، یو.پي. وي.سيPE) اتیلنپلي از (O)نوع  زیرسطحيجنس مجاز لوله براي استاا ه  ر مجاري  -3-1

 باشو:مي به صورت زیربه شرط  ارا بو   استانوار هاي مربوط ، کیلو نیوتن بر مترمربد 15مطاومت الطوي 
 را  اشته باشنو. [ISIRI 1965]هاي بتني مسلح بایو الزامات استانوار  سازما  ملي استانوار  ایرا  به شماره لوله -3-1-1
 را  اشته باشنو. [ISIRI 14427-7]الي  [ISIRI 14427-1]اره اتیلني بایو الزامات استانوار هاي سازما  ملي استانوار  ایرا  به شمهاي پليلوله -3-1-2
 ISIRI]و [ISIRI 11432]، [ISIRI 16736]جي.آر.پتتي  بایتتو الزامتتات استتتانوار هاي ستتازما  ملتتي استتتانوار  ایتترا  بتته شتتماره  هتتايلولتته -3-1-3

 را  اشته باشنو. [14427-1
و  [ISIRI 7559]، [ISIRI 9111]هتتاي یو.پي.وي.ستتي بایتتو الزامتتات استتتانوار هاي ستتازما  ملتتي استتتانوار  ایتترا  بتته شتتماره        لولتته -3-1-4

[ISIRI 2661] .را  اشته باشنو 

 اجرايی: مالحظات -62-4

 ( نشان داده شده است.1 -12)در تصوير  Oنوع  زيرسطحیمجرای جزئیات اجرايی  -12-4-1

ورت شود. در هرصبستگی به عمق اجرای لوله و مقدار بار ترافیکی داشته و مطابق دستورکار دستگاه نظارت تعیین می (hبتنی )ضخامت غالف  -12-4-2

 میلیمتر کمتر در نظر گرفته شود. 211نبايد از  دور لوله ضخامت غالف بتنی

-1/61)سند يا قسمت مبلمان شهری( اجرا گردد رو و )زير پیاده رومجاور سوارهيا  روتواند در زير مسیر آبرو در طرفین سوارهمی زيرسطحیی مجار -12-4-3

 .(3-1 تصوير 8-6

 

 

 

 

 

 

 (O)نوع  : مشخصات هندسی و جزئیات اجرایی مجاری زیرسطحی1-12 یرتصو

 
 
 
 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی 

 (O)نوع  زيرسطحیمجاری 
 
 1از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 شده استاين صفحه خالی گذاشته 
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 (T : مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی مجاری زيرسطحی )نوع63/16-8-1

  کاربرد:-63-6

مجاری زيرســطحی اســتفاده اين نوع از  مرمت وضــعیت موجود و مازاد بر ظرفیت آبروها ســطحی آبروانانتقال و  انهار موجودبه منظور ســرپوشــیده کردن 
 شود. می

  مشخصات هندسی: -63-2

ترکیبی از نهر روباز موجود با عرض  1Tمجرای زير سطحی نوع می باشد.  T2و  T1مشـخصـات فنی اين نوع مجرای زير سطحی بصورت نوع    -13-2-1
ســانتی متر،  41بیش از  مفید داخلی ترکیبی از نهر روباز موجود با عرض T2ســانتی متر و آبرو بوده و مجرای زير ســطحی  41کمتر يا مســاوی مفید داخلی 

 سنگ دال و آبرو می باشد.

 باشد.می (3-8)و تصوير شماره  6-8-8/61مطابق سند شماره  مشخصات هندسی و ابعاد استاندارد آبرو -13-2-2

 باشد.می(1-5و جدول شماره )( 1-5و تصوير شماره ) 6-8-4/61مشخصات هندسی و ابعاد استاندارد جداول مطابق سند شماره  -13-2-3

، عرض مفید روباز نهربر روی  مناسب آبرو به منظور نصبو  Lبا توجه به مشخصات فنی آبروی ، T1نوع  مجرای زير سطحی در صورت اجرای  -13-2-4
 میلیمتر باشد. 411 حداکثر بايد T1نوع نهر داخلی 

باشد که پس از برش جدول و قرار دادن آبرو بر روی نهر عمق نهر از ارتفاع نهر موجود بايد به گونه ای ، T1نوع مجرای زير سـطحی  در اجرای  -13-2-5
 میلی متر کمتر نگردد، يا ظرفیت هیدرولیکی مقطع از مقدار دبی طراحی مقطع مربوطه کمتر نباشد. 411

 مشخصات فنی مصالح: -63-3

 درصد آشتو يا بتن مگر پر گردد. 85بايستی فاصله بین دال و آبرو با مصالح مناسب با تراکم  T2نوع  در اجرای مجرای زير سطحی -13-3-1

 

 (1T: مشخصات هندسی و جزئیات اجرایی مجاری زیرسطحی )نوع 1-13 یرتصو

 

 

 
 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی 

 (Tنوع )مجاری زيرسطحی 
 
 2از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/96شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 (2T: مشخصات هندسی و جزئیات اجرایی مجاری زیرسطحی )نوع 2-13 یرتصو

  مالحظات اجرايی: -63-4

 نشان داده شده است.( 2-13و ) ( 1 -13در تصوير ) T2و  1Tجزئیات اجرايی مجرای زيرسطحی نوع  -13-4-1

 باشو. 21Cی مصرفی در اجرای کف مجرا و داخ  نهر بايد از ردهای لیسهبتن  -13-4-2

 باشو. 12Cي بایو از ر ه در اجرای بستر زيرينبتن مصرفي  -13-4-3

 باشد. %85تراکم خاک بستر: حداق  تراکم خاک بستر نبايد کمتر از  -13-4-4
مناسب جداول بتنی در مح  برش، به صورت کامال افقی و تراز، برش داده شوند تا قطعه آبروبه صورت ، T1در اجرای مجرای زير سـطحی نوع    -13-4-5

 بر روی آن نصب گردد.
می باشد، بديهی است  (Ts =151 mm)میلی متر  151و به ضخامت ( 3-13بصورت تصوير ) ،مشخصات فنی دال بتنی برای بارهای متعارف و کم -13-4-6

متعارف و بیش از شرايط تعیین تعیین در صورتی که بار غیر  انجام خواهد شد. 51صفحه  2طبق جدول شماره  وارده، ترافیکیبر اساس بار  دال آهن گذاری
 بايستی مشخصات فنی دال بتنی توسط مهندس مشاور طراح يا دستگاه نظارت به صورت دقیق تعیین و اجرا گردد.، شده برای انهار بر دال بتنی وارد گردد

 

 (2T: مشخصات فنی دال بتنی برای استفاده در مجاری زیرسطحی )نوع 3-13 یرتصو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

مشخصات ابعادی و فنی و جزئيات اجرايی 

 (Tنوع مجاری زيرسطحی )
 
 2از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

 23/19/95تهران مورخ شهرداری 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 : مشخصات ابعادی و فنی رسوبگير64/16-8-1 

  کاربرد:-64-6

 . روندکار میبه سطحی آبروانآوری جمع رسوبات به شبکهجلوگیری از ورود  به منظور هارسوبگیر

 مشخصات هندسی: -64-2
 نشان داده شده است. (1-14)تصوير مشخصات هندسی رسوبگیر در -14-2-1

           
 (راست)سمت  A-A مقطع( و چپپالن )سمت  -: مشخصات هندسی رسوبگیر1-14 یرصوت                                       

 داده شده است. ارائه( 1-14ابعاد استاندارد رسوبگیر در جدول ) -14-2-2

 ابعاد استاندارد رسوبگیر -1-14جدول
مشخصات 

 رسوبگیر
 قطر لوله ورودی

(mm) 
D (mm) 

 611 411 -611 1نوع 

 1111 811 -1111 2نوع 

 استفاده شود. 2از رسوبگیر نوع میلیمتر  1111و تا  611با قطر بیشتر از و لوله های  1میلیمتر از رسوبگیر نوع  611الی  411های با قطر لوله برای: راهنمايی

 :مشخصات فنی مصالح -64-3
س، جي.آر.پي و پلیمر تولیو اتیلن، فایبرگالساخته تولیو شونو. رسوبگیر مي توانو با استاا ه از بتن، بتن پلیمر، پليرسوبگیرها الزاماً بایو بصورت پیش-14-3-1

 گر  .

 

 

 
 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

 مشخصات ابعادی و فنی رسوبگير
 

 
 2از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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ر از جنس باشو.  ر صورتي که رسوبگیساخته ميشوه، ممصوص جنس بتني پیش ارائهي رسوبگیر که  ر این سنو جزئیات اجرایي و ضمامت  یواره -14-3-2
 مایو. همچنینوار  شوه از سطح معبر را تحمل ن تن 46اي ري که بار ترافیکي نططهبه  و ،توسط سازنوه  رااي شو  ایوها بغیربتني تولیو شو ، ضمامت  یواره

 جزئیات اجرایي مربوط به این نوع رسوبگیرها توسط مهنوس مشاور  رح ارائه گر  . الزم است
تواند از چدن، چدن داکتی ، کامپوزيت، فوالد، فايبرگالس و پلیمر باشد. در هر خار  از مسیر آبرو می رسوبگیرهايی مورد استفاده در جنس دريچه -14-3-3

 را تأمین نمايد. EN124مربوط به استاندارد  D411صورت الزم است حداق  مقاومت 
 ن يا قف  ضد سرقت باشد.مجهز به پیچ آل ی رسوبگیر بايدی مورد استفاده برادريچه -14-3-4

 .باشد مسلحبصورت  بتن بايد رسوبگیر از جنس بتن، الزاماً ساختدر صورت  -14-3-5

 :ت اجرايیمالحظا -64-4 
تشکی   ( و يک خروجیی مخصوص تجمع رسوبات و از يک يا دو ورودی )بسته به موقعیت قرارگیری نسبت به مسیر آبرورسوبگیرها از يک محفظه-14-4-1

 پذيرد.صورت می آبگیر واليیل یاز طريق دريچه. تخلیه رسوبات شده اند
 شده است. ارائه (2در )پیوست جزئیات اجرايی رسوبگیر و موقعیت های رسوبگیر نسبت به مسیر آبرو  -14-4-2
 ریزي گر  .سانتیمتر بتن 6به ضمامت  C12ي  ر صورتي که جنس رسوبگیر از پلي اتیلن باشو، بایو ا راف آ  با بتن ر ه -14-4-3

 وبگیرها ازهراال فاصله رس  رهاي  رح تعیین گر  . فواصل قرارگیري رسوبگیرها از یکویگر بایو توسط مهنوس مشاور با توجه به ویژگي تعوا  و -14-4-4
  ر نظر گرفته شو .متر  266 بیشتر ازمتر و  166 از  و کمتریکویگر نبای

گر متصل بصورت کام و زبانه به یکوی توانو  ر  و قطعه تولیو ورسوبگیر مي ،جهت سهولت  ر امل و نطل، ساخت رسوبگیر بصورت بتني ر صورت  -14-4-6
 .(A-Aمططد  -1-16تصویر  )مطابق شونو
 گر  . يزیرسطحي از جنس پي.وي.سي یا پلي اتیلن( وار  مجراي طپُواشر یا چُبایستي با اتصاالت مناسب )زانویي و لوله خروجي از رسوبگیر  -14-4-5
ر راستای دمناسب جهت امکان ورود کارگرها و تکنسین بهره برداری به داخ  حوضچه رسوبگیر، بايستی پله های چدنی با روکش پلی پروپیلن  -14-4-7
 سانتی متری تعبیه و نصب گردد. 31ه و حداکثر با فواص  چدري
 
 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

 مشخصات ابعادی و فنی رسوبگير
 

 
 2از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 آشغالگير: مشخصات ابعادی و فنی 65/16-8-1
  کاربرد:-65-6

 رود. سطحی به کار می آبروانبه مجاری  به منظور جلوگیری از ورود زباله
  :مشخصات هندسی -65-2

 شده است. ارائه 3در پیوست  آنی و جزئیات اجرايی   ساير مشخصات هندس( نشان داده شده است. همچنین 1-15وير )در تص مشخصات هندسی آشغالگیر

 
 (زیرسطحیخارج از مسیر مجاری  موقعیتدر ): شمای کلی آشغالگیر 1-10یرتصو

 :مشخصات فنی مصالح -65-3
ي و پلیمر اتیلن، فایبرگالس، جي.آر.پاز جنسهاي ممتلاي ماننو پلي هاي آ و محاظه ساخته تولیو شوه و بونهبصورت پیش آشغالگیرها الزاماً بایو -16-3-1

 اتیلن باشو.از جنس پلي ها، بایولهي زباجهت سهولت  ر تملیهتولیو گر  . سبو آشغالگیرها 
تواند از چدن، چدن داکتی ، کامپوزيت، فوالد، فايبرگالس و پلیمر باشد. در هر صورت الزم است حداق  ی مورد استفاده در آشغالگیر میدريچه جنس-15-3-2

 را تأمین نمايد. EN124مربوط به استاندارد  D411مقاومت 

 :جزئيات اجرايی -65-4
شده  ارائه 3پیوست  ، درات آننیز تولید و اجرا شوند که جزئی سـطحی  آبروانجذب بخشـی از  به منظور  تحتانیی توانند با میلهآشـغالگیرها می  -15-4-1
 .(19)تصوير  است
 آشغالگیر ی مورد استفاده برایدريچه همچنین باشو.الزامي مي، براي ااظ ایمني عابرین پیا ه، با معبر سازيو همسطحروي آشغالگیر   ریچهتعبیه  -16-4-2
 ن يا قف  ضد سرقت باشد.مجهز به پیچ آل بايد
  باشو.ها الزامي ميسطحي و قبل از رسیو  به تطا د آبروا اجراي آشغالگیرها  ر مسیر شبکه  -16-4-3
ها نیازي به هولي  ر بزرگرا باشوجمد و پمش کننوه الزامي ميهاي خیابا و  2 رجه شریاني ، 1شریاني  رجه هاي اجراي آشغالگیرها  ر خیابا  -16-4-4

 .یني گر  بپیش نصب اجراي آشغالگیر بایو از  رف مهنوس مشاور  رح، تأییو و مکا  مناسب الزامباشو. همچنین  ر مور  معابر محلي اجراي آشغالگیر نمي
 باشو.نمي رو مجازااواث آشغالگیر  ر سواره -16-4-6
 ها ازشغالگیرآهراال فاصله   رهاي  رح تعیین گر  . از یکویگر بایو توسط مهنوس مشاور با توجه به ویژگي آشغالگیرهاتعوا  و فواصل قرارگیري  -16-4-5

 متر  ر نظر گرفته شو . 666متر و بیشتر از  366یکویگر نبایو کمتر از  
 حیزيرسطمجرای بینی و اجرای يک اجرا گردد، پیش زيرسطحیدر صورتی که به دلی  محدوديت فضا، الزم باشد آشغالگیر در مسیر مجاری  -15-4-7

 باشد.الزامی می (Bypass) کنارگذربصورت 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

 

 مشخصات ابعادی و فنی آشغالگير
 

 1از  1صفحه 

 

 
 عمرانیمعاونت فنی و 

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 اين صفحه خالی گذاشته شده است



    37       آب سطحی  آوری و هدايت روانمشخصات فنی شبکه فرعی جمع                                                                                                         6-8-61 :سند شماره 

  

 اتصالحوضچه : مشخصات ابعادی و فنی 61/16-8-1

  کاربرد:-61-6

 باشد:های زير اجباری میدر مح  اتصالهای حوضچهبینی و اجرای پیش

  دهد.تغییر قطر و يا مقطع می مجرای زيرسطحیدر نقاطی که 

  شوند.به هم متص  می مجرای زيرسطحیدر نقاطی که دو يا چند 

  کند.تغییر قاب  توجهی میمجرای زيرسطحی در نقاطی که شیب 

 کند.تغییر می زيرسطحیاتصالی که عمق مجرای  در نقاط 

 درجه باشد. 2225جهت بیش از  نهر تغییر جهت داده و اين تغییر در نقاطی که مسیر لوله يا 

 مشخصات هندسی: -61-2
 داده شده است.( نشان 2-16) و( 1-16مشخصات هندسی حوضچه اتصال در تصاوير ) -16-2-1

  
 پالن -مشخصات هندسی حوضچه اتصال: 1-11 یرتصو

 ( نشان داده شده است.1-16در جدول ) اتصالابعاد استاندارد حوضچه  -16-2-2

 حوضچه اتصالابعاد استاندارد  -1-11جدول

 D (mm) (mm)ورودی هایقطر لوله اتصالحوضچه مشخصات 

 611 411 -611 1نوع 

 1111 811 -1111 2نوع 

 استفاده شود. 2میلیمتر از نوع  1111و تا  611و لوله های با قطر بیشتر از  1نوع  حوضچه اتصالمیلیمتر از  611الی  411های با قطر لوله : برایراهنمايی

 
 

 

 
 

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

 

 اتصالمشخصات ابعادی و فنی حوضچه 
 

 2از  1صفحه 

 

 
 عمرانیمعاونت فنی و 

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 



 6-8-16: سند شماره                                                                                                                             یب سطحآروانو هدايت  آوریجمع یشبکه فرع یفنمشخصات     38  

      
 )سمت چپ( B-B مقطع )سمت راست( و  A-A مقطع -: مشخصات هندسی حوضچه اتصال2-11 یرتصو                                           

 :مشخصات فنی مصالح -61-3
 ساخته و از جنسهاي ممتلاي ماننو بتن، بتن پلیمر، پلي اتیلن، فایبرگالس، جي.آر.پي و پلیمر تولیو گر  .بصورت پیش بایو اوضچه اتصال الزاماً -15-3-1

تواند از چدن، چدن داکتی ، کامپوزيت، فوالد، فايبرگالس و پلیمر باشد. در هر صورت الزم های اتصال میمورد استفاده در حوضچه ي ریچهجنس  -16-3-2

 را تأمین نمايد. EN124مربوط به استاندارد   D411مقاومت  اواقلاست 

 :اجرايی مالحظات -61-4
تنی از جنس غیرب اتصالحوضچه باشد. در صورتی که ساخته میمخصوص جنس بتنی پیش اتصالحوضچه ی ديوارهجزئیات اجرايی و ضخامت -15-4-1

وارد شده از سطح معبر را تحم  نمايد. همچنین  تن 41 اینقطه که بار ترافیکی ها بايستی توسط سازنده طراحی شود، به طوریتولید شود، ضخامت ديواره

 توسط مهندس مشاور طرح ارائه گردد. بايد اتصال هایحوضچهجزئیات اجرايی مربوط به اين نوع 

 ريزی گردد.سانتیمتر بتن 5به ضخامت  C12ی در صورتی که جنس حوضچه اتصال از پلی اتیلن باشد، بايد اطراف آن با بتن رده -16-4-2

 ن يا قف  ضد سرقت باشد.مجهز به پیچ آل ی اتصال بايدهی مورد استفاده برای حوضچدريچه -16-4-3

 باشد.میيا خروجی از آن  اتصالورودی به حوضچه های قطر لوله يا لوله Dمقدار -16-4-4

 ارائه گرديده است. 4در پیوست  اتصالجزئیات اجرايی و مقاطع عرضی حوضچه  -16-4-5

ه چتای دريدر راسمناسب ش پلی پروپیلن های چدنی با روک، بايستی پلهبرداری به داخ  حوضچه اتصالمکان ورود کارگرها و تکنسین بهرهجهت ا -16-4-6

 متری تعبیه و نصب گردد.سانتی 31حداکثر با فواص  و 

 

 
 

 
 

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

 

 اتصالمشخصات ابعادی و فنی حوضچه 
 

 2از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 هافهرست پيوست

 

 آب سطحیشبکه روان شمای کلی: 6پيوست 

  يررسوبگ يیاجرا ياتجزئ: 2پيوست 

 آشغالگير يیاجرا ياتجزئ: 3پيوست 

  حوضچه اتصال يیاجرا ياتجزئ: 4پيوست 

 : مشخصات ابعادی و جزئيات اجرايی قطعه اتصالی آبگير به مجاری زيرسطحی5پيوست 

 نهر به مجاری زيرسطحی: مشخصات ابعادی و جزئيات اجرايی قطعه اتصالی نيم1پيوست 

 و حوضچه اتصالمشخصات ابعادی و جزئيات اجرايی مقاطع اتصالی رسوبگير  :7پيوست 
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 اين صفحه خالی گذاشته شده است
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  سطحی آبروان: شمای کلی شبکه 6پيوست 

 ( ارائه گرديده است.1در تصوير ) های مربوط به آنسیسات و سازهبه همراه تأ ،سطحی آبروانی اجرای شبکه در ابتدای محدوده شمای کلی يک معبر -1

 
 ابتدای معبر-سطحی آبروانشمای کلی شبکه : 1 یرتصو

 

 

 توضیحات:  

بهای آمجاری آبهای سطحی در ابتدای معابر، تنها به صورت آبرو است و با افزايش دبی و عدم پاسخ گويی ظرفیت آبروها، مجاری سرپوشیده به شبکه  -1
 سطحی افزوده می گردند )مح  خط چین نشان داده شده در پالن(.

متر می باشد. اين فاصله با انجام محاسبات توسط مشاور طرح و با تکیه بر پارامترهای محلی  51و حداکثر  21اجرای آبرو حداق  ( جهت Xطول مسیر اولیه )
 اشد.بی های فرعی و ... قاب  تغییر مینظیر شیب و عرض معبر، تعداد ورود

 ( استفاده کرد.P( و يا )Lبسته به نوع کاربری می توان از آبروی نوع ) -2

 باشند.( O( و يا از نوع لوله )Tتوانند از نوع )می مجاری زيرسطحی -3

 1ند ی اشاره شده در ببیشتر از اندازه مسیردر صورتی که طول  ،شودی: در معابر فرعی و نیمه اصلی در مواردی که انهار موجود به کانیو تبدي  م1تبصره 
 اجرا گردد.و نظر مهندس مشاور طرح دستورالعم  اين سطحی مطابق با مشخصات مندر  در  آبروانآوری جمع زيرسطحیمجرای  ، بايدجدول فوق باشد

 مجرایبايستی  آبرو اجرایی شروع و شود، از نقطهمیمتر در مواردی که انهار موجود به کانیو تبدي   24: در معابر اصلی دارای عرض بیش از 2تبصره
 ندس مشاور طرح اجرا گردد.سطحی با مشخصات مندر  در دستورالعم  و نظر مه آبروانآوری جمعشبکه  زيرسطحی

 

  

 
 

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

 آبروان: شمای کلی شبکه 6پيوست 

 سطحی 
 
 3از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 ( ارائه گرديده است.2های مربوطه در تصوير )سیسات و سازهبه همراه تأ مح  تقاطع معابر، در سطحی آبروانشبکه شمای کلی يک  -2

 

 تقاطع معابر-سطحی آبروان: شمای کلی شبکه 2 ریتصو

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی  
 

 آبروان: شمای کلی شبکه 6پيوست 

 سطحی 
 
 3از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 توضیحات:
 استفاده کرد. Pو يا  Lبسته به نوع کاربری می توان از آبروی نوع  -1
 .استفاده کرد Aهای نوع و يا تک جدول Lتوان از آبروی نوع ا توجه به عرض معبر مورد نیاز میرو، برو در سوارهپیش آمدگی پیادههای در مح  -2
و ارتفاع  عبرمطولی بايستی با توجه به شیب  ،شیب کف آبروی اين قسمتجهت و ها، عبور عابر پیاده در سر تقاطعرو برای سوارههای باالآمدگی در مح  -3

 سطحی به سهولت انجام شود و آب ماندگی در اين مح  اتفاق نیفتد. نتخاب شود که تخلیه به مجاری زيربه نحوی مناسب اباالآمدگی 
 باشند. Oو يا از نوع لوله  Tتوانند از نوع می مجاری زيرسطحی -4
سطحی به های های انتقال آبتوان از دريچهها میته باشد، در مح  تقاطعرو وجود نداشرو در سوارهکه امکان اجرای پیش آمدگی پیاده هايیدر مح  -5

 .مجاری زيرسطحی استفاده نمود
نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران  6-8-61رو و ساير مشخصات فنی آن از مفاد سند رو در سوارههای پیش آمدگی پیادهبرای تعیین ابعاد و شعاع قوس -6

 استفاده گردد.
 
 
 
 

       
 

 

 

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

 آبروان: شمای کلی شبکه 6پيوست 

 سطحی 
 
 3از  3صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 تهران سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهيه: 
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 اين صفحه خالی گذاشته شده است
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 رسوبگير : جزئيات اجرايی2پيوست 

یر اجرای مس با فاصله نسبت به (و ب زيرسطحیمجرای  در مسیر اجرای( : الفموقعیت قرارگیری نسبت به مسیر آبرومشـخصـات هندسـی رسـوبگیر در دو     
 داده شده است.نشان  (7) الی( 3وير )ا، به ترتیب در تصزيرسطحی مجرای

 
 ( حالت الف) پالن-مشخصات  هندسی رسوبگیر :3 یرتصو

          
 )سمت چپ( B-B)سمت راست( و مقطع  A-A مقطع -همراه با دریچه (حالت الف) رسوبگیر مشخصات هندسی :4 یرتصو

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی  
 

 : جزئيات اجرايی رسوبگير2پيوست 
 
 
 6از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 A-A مقطع -همراه با آبگیر   (حالت الف) مشخصات هندسی رسوبگیر :0 یرتصو

 
 B -B مقطع -همراه با آبگیر   الت الف(حرسوبگیر ) مشخصات هندسی :0 یرتصو

        
 مشخصات هندسی رسوبگیر )حالت ب( :1 یرتصو

 
 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

 : جزئيات اجرايی رسوبگير2پيوست 
 
 
 6از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 A-A مقطع -همراه با آبگیر  (حالت برسوبگیر ) مشخصات هندسی :7 یرتصو  

ائه ر:  ر صورتي که به تشمیص  ستگاه نظارت، خاک محل به منظور اجراي بستر ناوذپذیر مناسب باشو، بایو بستر رسوبگیر مطابق جزئیات اجرایي اتبصره
ائه شوه  ر یي ارشو  و  ر صورتي که خاک محل براي ایجا  بستر ناوذپذیر مناسب نباشو، زیرسازي رسوبگیر بایو مطابق جزئیات اجرا ( اجرا1شوه  ر تصویر)

 با استاا ه از بتن انجام گر  . (9تصویر )

                       
 (Gravel) با استفاده از شن درشت دانه : جزئیات زیرسازی بستر رسوبگیر8 یرتصو

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

 : جزئيات اجرايی رسوبگير2پيوست 
 
 
 6از  3صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 : جزئیات زیرسازی بستر رسوبگیر با استفاده از بتن9 یرتصو

 

شود به جای ( وجود نداشته باشد، توصیه میTaperامکان استفاده از قطعه شیبدار فوقانی )سطحی  آبروانشبکه : در صورتی که به دلی  عمق کم راهنمايی
 .(مشخص می شود 1-15بر اساس جدول شماره  D) مقدار ستفاده گردد ا (11ير )ارائه شده در تصوقطعه ذکر شده، از سنگ دال مطابق جزئیات اجرايی 

 
 مقطع عرضی -مشخصات هندسی رسوبگیر همراه با سنگ دال :13 یرتصو

 

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

 اجرايی رسوبگير: جزئيات 2پيوست 
 
 
 6از  4صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 



    49       آب سطحی  آوری و هدايت روانمشخصات فنی شبکه فرعی جمع                                                                                                         6-8-61 :سند شماره 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 پالن -مشخصات هندسی سنگ دال :11 یرتصو

                                                 
 A-Aمقطع  -مشخصات هندسی سنگ دال :12 یرتصو

                                        
 

 

 پالن -میلگرد گذاری سنگ دالمشخصات  :13 یرتصو

 تهران شهردارینظام فنی و اجرايی  
 

 : جزئيات اجرايی رسوبگير2پيوست 
 
 
 6از  5صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 شهر تهرانسازمان مشاور فنی و مهندسی  تهيه: 
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 A-Aمقطع  -مشخصات میلگرد گذاری سنگ دال :14 یرتصو

 سنگ دالو میلگردگذاری مشخصات ضخامت  -1جدول  

  بارترافیک سبک  بار ترافیک سنگین 

052 211 T.S (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

16 12 T (mm) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 

 اجرايی رسوبگير: جزئيات 2پيوست 
 
 
 6از  6صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 آشغالگير : جزئيات اجرايی3 پيوست

 : پالن  آشغالگير 65 ريتصو

 
 A-A مقطع –آشغالگير   مقطع: 61 ريتصو

 

  

 
 

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 

 
 

 آشغالگير: جزئيات اجرايی 3پيوست 
 
 
 4از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 B-B مقطع–آشغالگير   مقطع: 67 ريتصو                                                                          

                            
 C-C مقطع –آشغالگير   مقطع: 68 ريتصو

 

 

  

 

 

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 

 
 

 : جزئيات اجرايی آشغالگير3پيوست 
 
 
 4از   2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  تهرانشورای عالی فنی شهرداری  تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 )سمت راست( B-B مقطع و)سمت چپ(  A-Aطع مق -آشغالگير با ميله  مقطع: 69 ريتصو

 
 C-Cمقطع  -: مقطع آشغالگير20 ريتصو

         

 
 

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 

 
 

 : جزئيات اجرايی آشغالگير3پيوست 
 
 
 4از   3صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 ی شورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران تأييد:

 و مهندسی شهر تهرانسازمان مشاور فنی  تهيه: 
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 Detail A: جزئيات 26 ريتصو

 

 Detail B: جزئيات 22 ريتصو

 
 

 
 سبد آشغالگیر هندسی : مشخصات23 یرتصو

 باشد.آوری زباله، توسط ورق سوراخ دار با ضخامت مناسب بسته میراهنمايی :  کف سبد جمع 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 

 
 

 جزئيات اجرايی آشغالگير: 3پيوست 
 
 
 4از   4صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 اتصالحوضچه  : جزئيات اجرايی4پيوست 

ي ی:  ر صورتي که به تشمیص  ستگاه نظارت، خاک محل به منظور اجراي بستر ناوذپذیر مناسب باشو، بایو بستر اوضچه اتصال مطابق جزئیات اجراتبصره
اشو، زیرسازي اوضچه اتصال بایو مطابق جزئیات اجرایي ( اجرا شو  و  ر صورتي که خاک محل براي ایجا  بستر ناوذپذیر مناسب نب24) ارائه شوه  ر تصویر
 (  با استاا ه از بتن انجام گر  .26ارائه شوه  ر تصویر )

  
  با استفاده از شن درشت دانه : جزئیات زیرسازی بستر حوضچه اتصال24 یرتصو

 

                                    
 بتن: جزئیات زیرسازی بستر حوضچه اتصال با استفاده از 20 یرتصو

           
 

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 
 

 اتصالحوضچه جزئيات اجرايی : 4پيوست
 
 
 3از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکارشناسی فنی و عمرانکمیته 

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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شود به جای توصیه می( وجود نداشته باشد، Taperسطحی امکان استفاده از قطعه شیبدار فوقانی ) آبروان: در صورتی که به دلی  عمق کم شبکه راهنمايی
 .(مشخص می شود 1-16بر اساس جدول شماره  Dمقدار ) استفاده گردد (26ارائه شده در تصوير )، از سنگ دال مطابق جزئیات اجرايی آن

 
 عرضیمقطع  -مشخصات هندسی حوضچه اتصال همراه با سنگ دال :21 یرتصو

 
 پالن -مشخصات هندسی سنگ دال :27 یرتصو

 

 
 

 تهرانشهرداری نظام فنی و اجرايی 

 
 

 اتصالحوضچه : جزئيات اجرايی 4پيوست
 
 
 3از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 توسعه آبسان پارسو  طرح مشاور مهندسین تهيه: 
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 A-Aمقطع  -مشخصات هندسی سنگ دال :28 یرتصو

 
 

 

 پالن -مشخصات میلگرد گذاری سنگ دال :29 یرتصو

 
 A-Aمقطع  -مشخصات میلگرد گذاری سنگ دال :33 یرتصو

 سنگ دالو میلگردگذاری مشخصات ضخامت  -2جدول  

  بارترافیک سبک  بار ترافیک سنگین 

052 211 T.S (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

16 12 T (mm) 

  
 
 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 

 
 

 اتصالحوضچه : جزئيات اجرايی 4پيوست
 
 
 3از  3صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 اين صفحه خالی گذاشته شده است
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  زيرسطحیبه مجاری  آبگيراتصالی  قطعهو جزئيات اجرايی  : مشخصات ابعادی5پيوست 

 شود.استفاده می آبروانو انتقال  زيرسطحیبه مجاری  آبگیر: به منظور اتصال کاربرد -1

های مختلفی مانند ورق گالوانیزه، پلی اتیلن، فایبرگالس، جی.آر.پی تواند از جنسشود و میساخته تولید میقطعه اتصالی بصورت پیش :1راهنمايی

 .(11الی  11)تصاویر  باشدو پلیمر 

 د.گردوده و توسط مشاور طرح تأیید میی تولیدکننده بعهدههای مختلف بر ضخامت مناسب قطعه اتصالی از جنس :  تعیین2راهنمايی

 .(16الی  13)تصاویر اوی به مجرای زیرسطحی متصل گردد سر کوپل مسراهی سهقطعه اتصالی باید با استفاده از سه :3راهنمايی

                                                     
 پالن -به لوله آبگیر یاتصال قطعه :31 یرتصو

   
 A-A مقطع -به لوله آبگیرقطعه اتصالی  :32 یرتصو

 
 B-Bمقطع  -به لوله آبگیرقطعه اتصالی  :33 یرتصو

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام
 

: مشخصات ابعادی و جزئيات 5پيوست 

به مجاری   آبگيراجرايی مقطع اتصالی 

  زيرسطحی

 3از  1صفحه 

 

 
 عمرانیمعاونت فنی و 

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 پالن -به لوله با استفاده از قطعه اتصالی  آبگیرجزئیات اجرایی نحوه اتصال مشخصات و  :34 یرتصو
 

                                                                                                                                                      
 A-A مقطع -با استفاده از قطعه اتصالی به لوله آبگیرجزئیات اجرایی نحوه اتصال مشخصات و  :30 یرتصو

 
  

 
 

 

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام
 

: مشخصات ابعادی و جزئيات 5پيوست 

به مجاری   آبگيراجرايی مقطع اتصالی 

  زيرسطحی

 3از  2صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 B-Bمقطع  -به لوله با استفاده از قطعه اتصالی آبگیرجزئیات اجرایی نحوه اتصال مشخصات و  :31 یرتصو

 
 

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام
 

: مشخصات ابعادی و جزئيات 5پيوست 

اجرايی مقطع اتصالی آبگير  به مجاری 

 زيرسطحی 

 3از  3صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 اين صفحه خالی گذاشته شده است
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 نهر به مجاری زيرسطحی : مشخصات ابعادی و جزئيات اجرايی قطعه اتصالی نيم1پيوست 

نس فایبرگالس، جي.آر.پي و پلیمر باشتتو. همچنین جاتیلن، پلیمر، پليتوانو از جنس بتن، بتننهر به مجاري زیرستتطحي ميي اتصتتالي نی : قطعهراهنمایي
 توانو فلزي یا کامپوزیت باشو.ي این قطعه مي ریچه
ر ي اتصالي از رسوبگیسطحي، بعو از قطعه آبروا نهر به مجاري زیرستطحي، به منظور جلوگیري از ورو  رستوبات به شتبکه     ر محل اتصتال نی   :تبصتره 

 استاا ه شو .

 
 نهر به مجاری زیرسطحیسه بعدی قطعه اتصالی نیمنمای  :37 یرتصو

 

 نهر به مجاری زیرسطحیمشخصات و جزئیات اجرایی قطعه اتصالی نیم :38 یرتصو

 
 

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام
 

: مشخصات ابعادی و جزئيات 1پيوست 

نهر به مجاری اتصالی نيم هاجرايی قطع

 زيرسطحی 

 2از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 A-Aمقطع -نهر به مجاری زیرسطحیاتصالی نیممشخصات و جزئیات اجرایی قطعه  :39 یرتصو

 

 
 B-B مقطع-زیرسطحینهر به مجاری جزئیات اجرایی قطعه اتصالی نیم :43 یرتصو

 

 

 

 
 

 

 
 

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام
 

: مشخصات ابعادی و جزئيات 1پيوست 

نهر به مجاری اتصالی نيم هاجرايی قطع

  زيرسطحی

 2از  2صفحه 

 

 
 فنی و عمرانیمعاونت 

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
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 اتصالرسوبگير و حوضچه طع اتصالی ا: مشخصات ابعادی و جزئيات اجرايی مق7پيوست 

 
 اتصالو حوضچه  قطعه رابط لوله به رسوبگیرمشخصات هندسی :  41 ریتصو           

 
 

 

 به رسوبگیر آبگیرسازه اتصالی مشخصات هندسی : 42 ریتصو

 

 تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام
 

: مشخصات و جزئيات اجرايی 7پيوست 

 اتصالرسوبگير و حوضچه طع اتصالی امق

 1از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 یشورای عالی فن یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 



 

 
  

 اين صفحه خالی گذاشته شده است
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 منابع و مراجع:

 
1- Public Works Design Manual, City of Kennedale, 3112. 

3- Standard Specification And Details Manual- City Council Approved, City of Asheville, 3112. 

2- Storm and Surface Water Engineering Standards- City of Bellevue, Washington- utilities department, 2113. 

2- Subdivision Street Standards manual, Marana Development Service, 3112.  

5- Park and pathway development manual-Ottawa, 3113. 

6- WSDOT (Washington state department of transportation) design manual-chapter 1511, 3112. 

7- Surface water standard plan detail sheets, City of Vancover, 2119.  

8- Uniform standard drawings for public works construction, regional street and highway commission, Clark county area, 
Nevada (city of  Las Vegas, city of Henderson, city of North Las Vegas, city of Boulder city, city of Mesquite), 2112. 

9- AKSW Guide (Alaska storm water guide), 2111. 

11- Engineering design standards manual, City of Boca Baton, Florida, 2118. 

11- Nova Scotia, transportation and public works, standard specification highway construction and maintenance, 2114. 

13- Stormwater and Grading Design Standards, Oregon city, public works Standard details, February 2115 

 .1388، "ويژگی ها و روش آزمون -ساختهجداول بتنی پیش":12728سازمان ملی استاندارد ايران، استاندارد شمارة  -13

 .1393 ،"های بتنیپوش وابط پذيرش جداول و کف":4-8-56 ةاجرايی شهرداری تهران، سند شمار نظام فنی و -14

 .1381، "ويژگی ها -تن آمادهب":6144سازمان ملی استاندارد ايران، استاندارد شمارة  -15

 .1388، "نمونه برداری -1قسمت -بتن تازه":3211-1سازمان ملی استاندارد ايران، استاندارد شمارة  -16

 .1381، "های آزمون بتنروش":1618سازمان ملی استاندارد ايران، استاندارد شمارة  -17

 .1393، "نمقاومت خمشی بت":491سازمان ملی استاندارد ايران، استاندارد شمارة  -18

 .1386، "تعیین روانی به روش اسالمپ -2قسمت -بتن تازه":3213-2سازمان ملی استاندارد ايران، استاندارد شمارة  -19

 .1381، "اهويژگی -های بتنسنگدانه -بتن تازه":312سازمان ملی استاندارد ايران، استاندارد شمارة  -21

 .1392، "روگیر برای نواحی تردد وساي  نقلیه و پیادهرو و آبهای آدمدريچه":14976سازمان ملی استاندارد ايران، استاندارد شمارة  -21

 . 1371، "های بتنی در کارگاهآوری آزمونهروش ساخت و عم ":3215سازمان ملی استاندارد ايران، استاندارد شمارة  -22

، "گیرهای معابر شهریها و  ربههداری حفا مشخصات فنی ساخت، نصب و نگ":6-8-312شمارة نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران، سند  -23

1393. 

  

 
 

 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرايی 
 
 
 

 منابع و مراجع
 

 1از  1صفحه 

 

 
 معاونت فنی و عمرانی

 6 -8 -61 سند:

 31/14/96مورخ  شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 تأييد:
 ینشورای عالی ف یکمیته کارشناسی فنی و عمران

  23/19/95شهرداری تهران 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 



آوری و هدايت مشخصات فنی شبکه فرعی جمع                                                                                                         6-8-61 :سند شماره 

    17       آب سطحی  روان

  

 

 

 

 نظرات و پيشنهادات
 

 

 گرامی خواننده
ن اي تهیه به مبادرت برجسته، کارشناسان نظر از استفاده با تهران شهرداری اجرايی و فنی نظام دفتر   

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

 ت.اس کیفی ارتقای و بهبود نیازمند اثر ناي ترديدبی

 و مقررات تکمیل در راا م ود،خ هایپیشنهاد و نقدها ا ارائهب که دارد انتظار گرامی خوانندگان از رو،ناي از   

 .کنیممی قدردانی شما نظر تدق و همکاری از پیشاپیش .رسانند ياری اجرايی و فنی نظام هایدستورالعمل

  

 

 

 

 

 
 

 شهرداری مرکزی ساختمان بهشت، خیابان شهر، پارک جنوبی ضلع تهران، نشانی برای مکاتبه:

توسعه ريزی،برنامه معاون دوم، طبقه تهران.   اجرايی و فنی نظام دفتر شورا، امور و شهری 

44636655تلفن تماس:   

Email: info.budget@Tehran.ir 
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