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 شگفتاریپ

 

تر گردیده است. این  نمایانهای توسعه شهری  برداری از فضاهای زیرسطحی، تداخل آنها با سازه ها و برنامه بهرهت و ساخبا گسترش 

را  های مهم در مدیریت شهری ، یکی از چالشکند ی عبور میبافت متراکم شهر تداخل در شرایطی که تونل از زیر و یا با فاصله اندکی از

حقوق  ، تعيين پوسته یا حریم ونيازمند توجه ویژه است در مراحل طراحی و احداث فضاهای زیرسطحی شکل داده است. این چالش که

ها و اراضی و  تونل های احتمالی برای با در نظر گرفتن مالحظات ایمنی، مدیریت خطر و آسيب است که بایدامالک شهری  مکتسبه

 امریاین فضاها  ی برای تعریف حریم و پوستهدستورالعمل مرتفع گردد. در این راستا، مناسب های مجاور و با ارایه راهکارها و متدولوژی سازه

 باشد.  یضروری م

است ضوابط الزم در  ضروری ،می باشد های خاص ا پيچيدگیبا توجه به این که طرح پوسته فضاهای زیرسطحی موضوعی گسترده و ب

عالوه بر این، نظر به عدم  شود.تهيه اراضی و ساخت و سازهای آتی،  ریزی تملک برنامه برداری جهت و بهره مراحل مطالعات، طراحی، اجرا

جامع و  یدستورالعمل جدی برای تدوین ضرورت در شهر، شده ساخته زیرسطحی فضاهای و شهری های تونل ی عمده رایتهيه پوسته ب

 . گردد احساس میهای شهری و فضاهای زیرسطحی  تهيه پوسته طرح تونلکامل برای 

اميد است ضاهای زیرسطحی تدوین شده است. های شهری و ف تورالعمل حاضر با هدف ارائه ضوابط الزم برای تهيه پوسته تونللذا دس

 .باشد ها تونل نگهداری مدیریت در راستای حل معضالت و تسهيل مهم گامی دستورالعمل، این از استفاده

 و تشکر اند نموده همراهی را تهران شهرداری فنی شورای سند، این تایيد و بررسی تدوین، در که عزیزانی همه از خود نوبه به پایان در

 .نمایم می قدردانی
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 کلیات -1فصل 

 مقدمه
  به جوامع بشری بوده است، توجه موردهای گوناگون از دیرباز تاکنون های زیرسطحی در اشکال مختلف و با کاربردحفر فضا

با خطرهای محيطی، فضاهای زیر سطح زمين را محلی امن دانسته و به های مختلف تاریخی برای مقابله ی که بشر در دورها گونه

برده است. امروزه با پيشرفت جوامع و توسعه و گسترش شهرهای پرجمعيت، با کاهش شدید اراضی رو سطحی در  آن پناه می

آوردن  یروی، سبب آالت حفاراز ابزار یمند و بهره یتوجه تکنولوژ رشد قابلایم که این امر در کنار ی شهرها مواجه شده بدنه

 است. ی شدهارائه خدمات شهر یبرا یرسطحیز فضاهایاز  ی بيشتربه استفاده توسعه  و درحال یافته  توسعه یکشورها

خود به عاملی برای  در کنار مزایای فراوانی که دارند، يری در زیر بافت متراکم شهری،فراگحال فضاهای زیرسطحی به دليل 

به در مدیریت شهری و  مهمهای چالشاند، بنابراین یکی از  بدل گشته ها آنای اراضی مجاور رو سطحی و ساکنان ایجاد خطر بر

با در نظر  به خصوصو  آن بریرسطحی، تعيين پوسته یا حریم با مالحظات مترتب زدر بخش طراحی و احداث فضاهای  خصوص

چالش و راهکارهای گذر  یناست که ای مجاور ها سازهی برای اراضی و های احتمال يبآسگرفتن مالحظات ایمنی و مدیریت خطر و 

 حاضر خواهد بود. دستورالعمل یمحور اصلاز آن 

که بخش اول ضوابط حاکم بر طرح و بخش دوم الزامات طراحی فضاهای  استساختار کلی این دستورالعمل دارای دو بخش 

 زیرسطحی است.

وجهی و دارای ضوابط مختلفی است، الزم بود تا این ضوابط  طرح پوسته فضاهای زیرسطحی موضوعی گسترده، چند که آنجا از

نفعان قرار گيرد، لذا ابتدا ضوابط حاکم بر طراحی پوسته که  آوری و در قالب یک دستورالعمل در اختيار طراحان و سایر ذی جمع

ی ها دستورالعمله است سپس به تفکيک، هدف و دامنه کاربرد، استانداردها و مبنای تهيه دستورالعمل نيز بوده ارائه گردید

 و تعاریف مرتبط با هر ضابطه ارائه شده است. االجرا الزم

، طراحی فضای زیرسطحی در شش بخش مطالعات توجيهی، مفهومی، پایه، تفصيلی، مرحله اجرا دستورالعملدر قسمت بعدی 

تحليل اطالعات،  و  یهتجزياز، ن موردده است. در هر بخش از مطالعات نيز به اطالعات و مدارک ی ارائه گردیبردار بهرهو مرحله 

 است. شده  اشارهها، شيوه ارائه طراحی پوسته و گزارش مطالعات  انعکاس اطالعات بر روی نقشه
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-1-1 و دامنه کاربرد هدف 

 يازهاین یشافزا نيز در شهرها و ينزم يمتق یشو افزا یسطحرو فضاهای یتمحدود يت،افزون جمع با توجه به رشد روز 

شهر  یسامانده یبرا ينزم سطح یرز یبه استفاده از فضاها یشهر یریت، توجه مدهای مختلف خدمات شهریدر حوزه جامعه

 ،نتهرا يرنظ يتپرجمع یشهرها خصوص بهدر شهرها  یعمران یها پروژه ینتر از مهم یکی ینبنابرا ،خواهد بود آور و الزام پذیر يهتوج

یی زمين جابجا در زیر بافت متراکم شهری، ها یهی است به جهت جانمایی این سازهبد. است یرسطحیز یفضاها یو اجرا یطراح

 ها با در نظر گرفتن این سازه طراحی پوسته دستورالعمل ینتدو، ی مجاور آنها سازهبرای اراضی و  ایجاد خطر در اثر حفاری و

 .هستبرخوردار  ییبه سزا يتاز اهمی يتو مالک یحقوق، اقتصادی و اجتماعی، شهرسازی ی و اجرایی،فن ی،ایمن مالحظات

 از منظور حاضر دستورالعمل در اما رود می کار به معنا یک به فضاهای زیرسطحی طرح در حریم و پوسته عنوان عمومی طور  به

 .است رو سطحی مجاور ها و اراضی سازه روی بر زیرسطحی فضاهای ثيرتأ ناحيه حریم و تعيين مطالعات پوسته، یحاطر

با  آن از  پسشود و مطالعات پوسته انجام خطر نسبی  هربا  در هر شرایط و عمقی وهای زیرسطحی  در تمام پروژهالزم است 

تملک  مجاور، نسبت به لزوم ها و اراضی يرات و خطرات ناشی از احداث فضاهای زیرسطحی برای سازهثی و تأا مسائل سازهتوجه به 

االحداث نيز بر مبنای  و جدیدموجود  های زیرسطحیپروژهپوسته برای مطالعات انجام بدیهی است  تعيين تکليف شود. یآزادسازو 

طرح و ساخت باشد، بایستی در  صورت بههای زیرسطحی که  ين انجام این مطالعات در پروژهچن هماین دستورالعمل الزامی است. 

 خدمات مشاور طرح و یا مشاور همکار پيمانکار لحاظ گردد. شرح

از مستحدثات  يرغ  )به یعموم یرسطحیز یفضاها های ترافيکی شهری وتونل فقط در مورد تورالعملدس ینالزم به ذکر است ا

 طراحی و اجرا شود و و محصور در خاک فضایی بستهبه شکل  ،سرپوشيده صورت  بهای از آن  که تمام و یا قسمت عمده استمترو( 

 .توده خاک یا سنگ استفاده گردد دارنده نگهاز مقاومت بسيج شده یا ظرفيت خود آن  یبرای اجرا البته

-2-1 ها و فضاهای زیرسطحی حاکم بر طرح پوسته تونل وابطض 

دامنه کاربرد،  ش هدف وکه در هر بخ بوده یربخش به شرح ز پنجدر  و فضاهای زیرسطحی ها نلضوابط حاکم بر طرح پوسته تو

 .است شده  ارائهمرتبط  یاختصاص یفها و تعاراستاندارد

-3-1 یرسطحیزها و فضاهای  طرح هندسی و طراحی مقطع عرضی و ابعاد تونل 

محور تونل،  یهندس یرسطحی، طرحزمستقيم به جانمایی فضای  طور  بهو دارد  یهندس يتپوسته در وهله اول ماهطرح 

یرسطحی زير و حریم تونل و فضای تأثو ابعاد آن وابسته است بنابراین الزم است شعاع  عمق ،یمقطع عرض نيمرخ طولی،

ضهوابط حهاکم بهر طراحهی      عنهوان  بهه  ها آنهای مرتبط با  نامه یينآیت مطالعات پوسته، با بررسی این پارامترها و نها درو 

 تعيين گردد.

-4-1 ها و فضاهای زیرسطحی ای تونل طرح سازه 

بهه مشخصهات    تهوان  یمه  يهرد قهرار گ  مهدنظر  پوسهته  یدر زمان طراح یدکه حتماً با يرگذارو تأث شده  اشارهاز موارد مهم 

 روش اجرا اشاره نمود. یرسطحی وزفضای  ینگهدار يستم، پوشش و سای سازه

 

 

 



 یها تونل یپوسته طرح برا يهتهدستورالعمل 

 یرسطحیز یو فضاها یشهر

 6-8-699-1سند شماره : 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 فصل اول: کليات

 9صفحه: 

 

9 

 

-5-1 مطالعات ژئوتکنیک 

تونهل، شهناخت    یبهه رفتهار خهاک، روبهاره     تهوان  یم يردقرار گ مدنظر پوسته یدر زمان طراح یدکه با يرگذارثأموارد تاز 

، وجهود گسهل و   هها  آنو تهراز   یرزمينهی ز یهها  آب یطشرا يکی،و ژئوتکن شناسی ينزم یها جنبه ين،سطح زم یرز يتوضع

 .اشاره نمود زلزله يلپتانس

-6-1 و شهرسازی معماری 

 یطشهرا  یجهاد ا احتمهالی و نيهز  ههای   يبآسمدیریت خطر و  یسطحیرز یفضاها یهدف طرح پوسته ینتر که مهم آنجا از

 یشههر  یباالدسهت  یهها  طرح یلذا بررس ،است ها آنمجاور  یسطحرو یمختلف شهر یها بافت یر براطاز خ یو عار یمنا

توسهط، مشهاور، پيمانکهار و     هها  و ضوابط حهاکم بهر آن   یشهر یمو حرا ییاجرا یها طرح ،مالک عمل يلیطرح تفص يرنظ

 است. یرناپذ  باجتناو  یضروربردار پروژه  بهره

 

-7-1 حقوقی و مالکیتی 

حقوقی و دعاوی احتمهالی مترتهب    مسائلیرسطحی، زو نيز اجرای فضای  پوسته یطراح زمان در ی مهمها چالشاز  یکی

ایهن اراضهی    یسازتملک و آزادهای احتمالی و  يبآسی و خراب مجاور در مواردی نظير حقوق مکتسبه، یمعارضات ملکبر 

توسط مشاور، پيمانکار و مذکور  اتحاکم بر موضوع یو ضوابط حقوق یمالحظات قانونو رعایت  بررسی است. بدیهی است

 است. یضروربردار  بهره

 

-8-1 اصلی تعاریف 

یرسطحی بر اراضی سطحی ز یفضا ير عمليات حفاری و احداثتأث يهناح يين حریم ومطالعات تع طرح پوسته:  9-8-9-

 مجاور

صورت سرپوشيده  ای از آن به که تمام و یا قسمت عمده فضای زیرسطحی شهری: هر فضای زیرزمينی عمومی  9-8-2-

 گردد. عنوان فضای زیرسطحی تلقی می اجرا شود به

حداقل پنج ) مالحظه بوده  ها قابل باشند که نسبت طول به قطر آن ها: یکی از انواع فضاهای زیرسطحی می تونل  9-8-9-

 شوند. زنی حفر می  های معمول تونل ( و به روشرو برابر عرض سواره

بوده و با  يکیتراف يردر امتداد مس  داشته، یلیر يرغ يهنقل يلهوسهستند که  يرهایی: مسیرسطحیزيکی تراف يرمس  9-8-4-

 شده باشند. اجرا (cut and cover) و پوش و کند تونل زنی یها استفاده از روش

عرضى  يمرخها و ن يبش ید،هاى د طولى، فاصله يمرخافقى، ن يرمانند مس یترؤ هاى قابل طرح بخشسی: طرح هند  9-8-5-

 است.

-6-8-9 ها،...( يلمس ،)گذرها یشهراجزاء  ییاجرا ی پوستهها نقشهیی: اجرا طرح 

-7-8-9 رسد. یمسطحی اراضی مجاور به صفر نشست شعاعی که به ازای آن  :يرثأت شعاع 

-8-8-9 های مجاور ينزم در ير فضای زیرسطحیتأث محدوده شعاع نقشه نقشه مرزی نشست: 



 یها تونل یپوسته طرح برا يهتهدستورالعمل 

 یرسطحیز یو فضاها یشهر

 6-8-699-1سند شماره : 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 فصل اول: کليات

 4صفحه: 
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-9-8-9 .استشده در محيط  یجاداتغيير مکان قائم  :(Settlement)  نشست 

فضاهای ها و  تونل حفر و احداثبراثر  یهای سطح در سازه شده یجادهای ا یدستورالعمل، خراب ین: در اآسيب  9-8-91-

 شود. یگفته م يبآس ی،سطحیرز

سته تونل گفت پو توان . میدو طرف آن یمبدنه راه و حر یبرابر است با مجموع پهنا :(Right of way) پوسته راه  9-8-99-

 یابد. گسترش می تونل در سطح يرتأث شعاعسپس با توجه به  کند یم يتتبع یدر وهله اول از راه اصل

مشخص از محور راه، به  به فاصله یبدنه راه تا خط یینها حد ينب های ينراه عبارت است از زم : حریمراه یمحر  9-8-92-

را  یا محدوده یدر شهرساز. )مصوب باشد یردو طرف آن برابر با مقاد یمراه و حر بدنه که مجموع پهنای یقسم

 (نامند یم یمحر شود یوسازها در آن کنترل م که ساخت

استفاده از  یول يست،صاحب راه ن ياراست که در تصرف راه نبوده و در تملک و تحت اخت ينی: زمیحفاظت حریم  9-8-99-

 شود. یم يمموقت تنظ یاائم طور د  به یمنافع و حقوق عموم یتمنظور رعا  آن به

ها  طرح ینا يشنهادیپ یها راه يرشهرها در اطراف مس يلیتفص یها است که در طرح یا مصوب: محدوده حریم  9-8-94-

 ین. اگردد یمحدوده کنترل م یندر داخل ا يشنهادی،راه پ يرشدن مس یسازها تا قطع و  شود و ساخت یم يينتع

شده در   در نظر گرفته یمحر یمصوب )به معنا یماست که در عرف آن را حر یحفاظت یمنوع حر یکمحدوده 

 یند.گو یمصوب( و پوسته مصوب م یها طرح

طرح جامع شهر نحوه استفاده از  یو ضوابط کل يارهااست که بر اساس مع ی: عبارت از طرحيلیتفص طرح  9-8-95-

ها و وضع  از آن یکهر  یبرا نيزم يقو مساحت دق يتدر سطح محالت مختلف شهر و موقع یشهر های ينزم

 های یتو اولو یشهر یدر واحدها یو تراکم ساختمان يتتراکم جمع يزانشبکه عبور و مرور و م يلیو تفص يقدق

در آن  یعوامل مختلف شهر يهکل يتو موقع یو توسعه و حل مشکالت شهر یو نوساز یمربوط به مناطق بهساز

 گردد. یم يمو تنظ يهته یبر اساس مدارک ثبت يتها و مشخصات مربوط به مالک و نقشه شود یم يينتع

-96-8-9 و قنوات، اماکن نظامی و ها يلوضعيت حرایم عوارض مصنوعی و طبيعی، فضای سبز و حفاظتی، مسحرایم:  

 .ميراث فرهنگی و سایر موارد انتظامی،

-97-8-9 کننده نحوه استفاده از زمين است.  شخصمطالعه، م : کاربری اراضی حاشيه مسير موردیاراض کاربری 

مکتسبه: حقوق مکتسبه شامل کليه مجوزهای دریافت شده در رابطه با حدود اربعه ملک توسط مالک  حقوق  9-8-98-

کار، عدم خالف و غيره را  یانبوع دریافت شده و پروانه ساختمانی، گواهی پاتاست که از طریق شهرداری منطقه م

 گردد. شامل می

پایداری  طور  ينمين ایمنی الزم در زمان حفاری و همأها جهت ت ها: کنترل پایداری تونل تونل ینگهدار سيستم  9-8-99-

 ها است. مدت آن بلند

-21-8-9 .برابر است با وزن ارتفاعی از خاک که پس از احداث تونل تمایل به ریزش دارد خاک: این بار بار 

-29-8-9 یک يفیو ک یکم ييراتتغ يتوضع يستماتيکس یمشاهده، ثبت و بررس :(Monitoring) یرفتار سنج یا یشپا 

 سازه خاص است. یک یبرا ينمع یزمان  دوره یکپارامتر در 

-22-8-9 ينسقف تونل تا سطح زم یفاصله ارتفاع: تونل روباره 

تواند برای مقابله با گسيختگی یا  مقاومت داخلی واحد سطح آن خاک است که می :مقاومت برشی توده خاک  9-8-29-

 د.بروز دهاخلی لغزش در امتهداد هر صفحه د

 Right of way (ROW) manual: 24-8-9 دستورالعمل پوسته-

 Constraction constrain :25-8-9 ساز و  ساخت یتمحدود-



 یها تونل یپوسته طرح برا يهتهدستورالعمل 

 یرسطحیز یو فضاها یشهر

 6-8-699-1سند شماره : 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 فصل اول: کليات
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-26-8-9 ينکه ب یعقود يزو مقررات موجود و ن ينکه طبق قوان یعبارت است از حقوق: (Acquisition) حقوق مالکانه 

 .يردگ یبه هر مالک تعلق م شوند، یمنعقد م افراد

-27-8-9 و مقررات جهت انتفاع شهروندان و مراجعه ينکه بر طبق قوان یعبارت است از آن دسته از حقوق: یعموم حقوق 

 شود. یشناخته م يتبه رسم یصورت عرف و به شود یم ینفضاها تدو ینکنندگان از ا 



 یها تونل یپوسته طرح برا يهتهدستورالعمل 

 یرسطحیز یو فضاها یشهر

 .-.-...-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

ها و  دستورالعمل استانداردها،فصل دوم: 

 االجرا ضوابط الزم

 6صفحه: 
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 االجرا ها و ضوابط الزم دستورالعمل ،استانداردها -2 فصل

 از: اند عبارت پوسته یطراح یاالجرا و ضوابط الزم ها دستورالعملاستانداردها و 

 

 یرسطحیزها و فضاهای  طرح هندسی و طراحی مقطع عرضی و ابعاد تونل -2-1

 9999 -جمهور  رئيس راهبردی نظارت و یزیر برنامه معاونت - (495 یه)نشر یرانا یها راه یطرح هندس  نامه یينآ 

 معاونت آموزش، تحقيقات و فناوری، مجمع جهانی راه –وزارت راه و ترابری  –ا ه تونل یمقطع عرض یطراح 

 9989 -)پيارک( 

 AASHTO manual- guide for highway right of way 

 FHWA Road Tunnel manual 

 AASHTO T-20 Tunnels 

 ها و فضاهای زیرسطحی ای تونل طرح سازه -2-2

 یزیر برنامه و مدیریت سازمان - (684آهن )ضابطه   های راه و راه راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونل 

 9994 -کشور

 FHWA Road Tunnel manual 

  9994 -کشور  یزیر برنامه و مدیریت سازمان - مشخصات فنی عمومی راه -919نشریه 

  نامه آبا و غيره( )نظير آیين ها سازهطراحی موجود برای ضوابط عمومی 

 ژئوتکنیک مطالعات -2-3

 Subsurface_Investigations_AASHTO_1988 

 FHWA Road Tunnel manual 

  سازی  یپو  پی –ساختمان  یمقررات ملمبحث هفتم 

 شهر تهران یریز مرکز مطالعات و برنامه - 919دانش شهر شماره  -ی شهر  درون یها محتمل بر تونل یخطرها - 

 9999بهار 

 9999تابستان  - شهر تهران یزیر برنامهمرکز مطالعات و  - شهر تهران در زمان ساخت یها تونل یشدستورالعمل پا 

 9999 ماه بهمن - شهر تهران یزیر برنامهمرکز مطالعات و  - مرتبط یها چالشو  یشهر یها تونل یاجرا یها روش 

 ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه – (252 یه)نشر اجرا يندر ح زیرزمينی یفضاها یدستورالعمل رفتار سنج-

9989 

 معماری و شهرسازی -2-4

 معاونت  - یشهر یها و طرح یاداره کل شهرساز - شبکه معابر شهر تهران ییاجرا یها طرح يهدستورالعمل ته

 9992 یبهشتارد -تهران  یشهردار یو شهرساز یمعمار

 طرح تفصيلی مالک عمل 



 یها تونل یپوسته طرح برا يهتهدستورالعمل 

 یرسطحیز یو فضاها یشهر

 .-.-...-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

ها و  دستورالعمل استانداردها،فصل دوم: 

 االجرا ضوابط الزم

 7صفحه: 
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 9974-یوزارت مسکن و شهرساز - 495نشریه  -یراه شهر یطراح نامه آیين 

 یشهرساز یعال یمصوبات شورا 

 حقوقی و مالکیتی -2-5

  یرانا یاسالم یجمهور یقانون مدن 99 و 98، 91ماده 

 2/9/9967 ها یو شهردار یدولت یها امالک واقع در طرح يتوضع يينقانون تع 

 دولت مصوب  یو نظام یعمران ی،عموم یها برنامه یاجرا یو امالک برا یو تملک اراض یدنحوه خر یقانون یحهال

97/99/9958 

 28/8/9971مصوب  ها یشهردار يازن مورد یامالک و اراض يه،ابن یمقانون نحوه تقو 

 96/2/9954تهران حومه مصوب  یشرکت قطار شهر يسقانون تأس 

  قانون برنامه پنجم توسعه 975ماده 

  (یم)حرا یقانون مدن 996ماده 
 



 یها تونل یپوسته طرح برا يهتهدستورالعمل 

 یرسطحیز یو فضاها یشهر

 6-8-699-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 تهيه پوسته طرح فصل سوم: مطالعات

 8صفحه: 
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 مطالعات تهیه پوسته طرح  -3فصل 

. شود یپوسته پرداخته م یحاطر یبرا يازن مورداقدامات  ينمدارک و اطالعات الزم و همچن يحو توض یقسمت به معرف یندر ا

پروژه و پس از مطالعات  يهیانجام آن در مطالعات توج یزمان یتپروژه، اولو یاقتصاد یطبر شرا مطالعات پوسته يربا توجه به تأث

 یرسطحیز یفضاتونل و لزوم احداث  يهی،گزارش توج يهتا با ته است یرسطحیز یفضاتونل و  ای و سازه یطرح هندس یمقدمات

برتر انتخاب  ینهو گز یبررس يهیاز مطالعات توج آمده  دست  بهطرح  یها دادهو  ياتکل یگردد. سپس در مطالعات مفهوم یبررس

 .گردد یم

 مطالعه موردمحدوده  شده و  يينتعیم حفاظتی حر ی سازه زیرسطحی،بدیهی است پس از انجام مطالعات مفهومی پوسته

بر مبنای خروجی  ساز و  ساختموقت( و اخذ هرگونه جواز  طور بهز شده )توقف فعاليت های شهرسازی فری يتفعالبه جهت  موقتاً

 مطالعات مفهومی خواهد بود.

. پس از نهایی گردد می ییو اجرا دقيق شده یطراح یرسطحیز یفضاتونل و  یپوسته ،يلیو تفص یهپا یدر بخش طراح 

پس مبنای   ینا ازاز مطالعات مفهومی تدقيق و اجرایی شده و  آمده  دست  بهشدن مطالعات تفصيلی پوسته، محدوده فریز شده 

، استعالم، صدور جواز و حقوق مکتسبه و هرگونه تغيير در عرصه و اعيان شهری در محدوده ساز و  ساختتعيين محدودیت 

و  یطرح بازنگر یپوسته ،پروژه یطبسته به شرا یبردار در مرحله احداث و بهره ينهمچن. استی مطالعات تفصيلی خروج پوسته،

 :است یرها در شش بخش به شرح ز پوسته تونل یالزامات طراح ینبنابرا؛ گردد یاصالح م
 

 پدیدآوری پوسته طرح )توجیهی( مطالعات -3-1

 مطالعات مقطع توسط مشاور طرح در آن انجام زمانی پروژه، اولویت اقتصادی شرایط بر طرح پوسته مطالعات تأثير به توجه با

 .است یرسطحیز یفضاتونل و ای  زمان با مطالعات مقدماتی طرح هندسی و سازه  توجيهی پروژه و هم

جانمایی آن با توجه به  خصوص  بهیرسطحی و ز یفضاتونل و لزوم احداث  توجيهی، گزارش تهيه باضروری است تا 

 های روسطحی شهری بررسی گردد. محدودیت

  فضای زیرسطحی نظير پالن هندسی، جانمایی، پروفيل طولی و ير تأثالزم است تا موارد تأثيرگذار در تعيين محدوده

 یپوسته با هماهنگ یطراح يمتوسط تو مطالعات ژئوتکنيک  یرسطحیز یها و فضاها تونلعرضی، عمق و ابعاد طرح 

 نظر قرار گيرد. تأثيرات مربوطه در پوسته تونل مد بررسی شود و مطالعه مورددر محدوده  و سازه یگروه طرح هندس

 یرسطحی با اطالعات شهرسازی روسطحی و ز یفضابایست با توجه به ارتباط طرح پوسته تونل و  مشاور طرح می

اطالعات مکانی های  بر روی نقشه یرسطحی راز یها و فضاها تونلتر، نقشه پالن مسير و جانمایی  منظور بررسی دقيق به

یی بر جانما مکانی، صورت نبود اطالعاتبا توجه به کمبود اطالعات در مرحله مطالعات مقدماتی، در ) یدنمای جانمای

 انجام شود(. ياس )با دقت باال(مق  بزرگروی تصاویر هوایی 

  ی ناشی از عمليات حفاری و یا فروکشی سطح آب نشست سطحيزان م ير،تأثشعاع  يينجهت تعمشاور طرح موظف است

دستورالعمل  آخرین شده توسط  های ارائه يهاز توص های زمين، ییجابجابرآورد  در صورت وجود( و نيز) یرزمينیز

FHWA Road Tunnel  افزار  ی نرمساز مدلمبحث هفتم مقررات ملی ساختمان،  ی پایش،ها دستورالعمل (،9)پيوست

جابجایی احتمالی را در مسير و  وه و نقشه مرزی نشست استفاده نمود يلی یا عددیتحل های تجربی، يوهشمورد تأیيد، از 

 .استفاده گردد( GIS افزار نرمدر صورت نياز از ) یدنماتهيه  یرسطحیزمحدوده فضای 
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 شيوه اجرا و سطح پوسته یطراح یتنها درو  یرسطحیز فضای يرتأث شعاع يينتع مشاور طرح موظف است جهت ،

 و گسل ، وجودیا سازهعملکرد  ،خاک، تراز آب زیرزمينی و نوعژئوتکنيکی  و یشناس نيزم های اشغال، عمق، جنبه

 بررسی نماید. ( راکند ها تغيير می که بسته به شرایط هر پروژه اولویت آن) يساتیتأس معارضات و زلزله پتانسيل

  مرحله مطالعات  رد يرنده سازه زیرسطحیبرگ دری توده خاک و ژئوتکنيک شناختی  ينزمبا توجه به محدودیت اطالعات

شناسی توسط کارشناس راه  ينزمالزم است تا محدوده عمق بحرانی تونل بر اساس اطالعات موجود  ،مقدماتی و توجيهی

 و سازه تعيين و مبنای طرح پوسته قرار گيرد.

 های  بافتی فضاهای زیرسطحی ایجاد شرایط ایمن و عاری از خطر برای ترین هدف از طرح پوسته که مهم آنجا از

های باالدستی شهری نظير طرح تفصيلی  لذا در این مرحله بررسی کلی طرح، ها است مختلف شهری روسطحی مجاور آن

 مطالعه توسط کارشناس راه و شهرسازی ضروری است. مالک عمل، طرح اجرایی و حرایم شهری محدوده مورد

 یو حقوق یاقتصاد ئلمسا يلدر تحل ینقش مهم یسطحریسازه ز يرثأواقع در محدوده ت یاراض یکاربر نوع که آنجا از 

 ی بررسی و در گزارش مطالعات گنجانده شود.بند پهنهی ها نقشهالزم است تا این مهم بر روی  طرح دارد

 باال  يتو با درجه اهم یکاستراتژ یها سازه به خصوصو  یبررس سازه زیرسطحیمختلف مجاور  یها یالزم است تا کاربر

 .يردگر مدنظر قراساختمان( در طرح پوسته  یمقررات مل یکمو  يستمبحث ب ،عاملير)پدافند غ

 و  لئدر خصهوص مسها  ، مطالعه موردمنطقه  یمانند شهردار ینفعو ذ ربط یذ یها ها و ارگان نقطه نظرات سازمان یافتدر

 است. وریضر ی،سطحیرطرح پوسته سازه ز یو حقوق اجتماعی ،محيطی یستز ی،اقتصاد ،یفن یها یتمحدود

 روی   های مهم پيش فت متراکم شهری و مجاورت آن با تأسيسات زیربنایی شهر از چالشسطحی در باجانمایی سازه زیر

های  آتی مجاور طرح با هماهنگی سازمانلذا ضروری است نقشه معارضات تأسيساتی موجود و  هاست، احداث این سازه

 تهيه و با طرح پوسته هماهنگ گردد. ربط یذ
  در  مجهاور  یسطحرو یها و اراض سازه یبراخطر  یباال یسکرآن  تبع  بهاحتمال آسيب و ایجاد خرابی و در صورت وجود

تملک و ای(  ای و فرا منطقه منطقه) یاقتصادمحيطی، اجتماعی،  یستزبایستی تأثيرات  سازه زیرسطحی، محدوده پوسته

 یبهرا  یتهر  يهق دق یتها مبهان  اور در گزارش توجيهی لحاظ گهردد  توسط مش محدوده پوسته  یکاربر ييرتغیا و  یسازآزاد

 باشد. ياردر اخت يریگ يمتصم

 و شهعاع   یسطحیرسازه ز ییجانما یاتونل و  يرو با توجه به محور مس در فوق مذکور یپارامترها یبا بررسبایستی  شاورم

یرسهطحی و در  زدر هر طرف نسبت به مرکهز یها محهور سهازه      را پوسته طرح، از نقشه مرزی نشست آمده  دست  بهير تأث

 یهها  يبو آسه  یسهک ر يهزان م يلهی تحل یکهرد سپس با رو ،یدنما  يمترس یشهر یها نقشه یو بر رو يينتع طول مسير آن

محهدوده پوسهته سهازه     یکاربر ييرتغ یاو  یو لزوم تملک و آزادساز یمجاور طرح را بررس یها و سازه یبه اراض یاحتمال

 .نماید يين را تع یسطحریز

 هها  آن تحليهل  و  یهتجزمدارک و اطالعات مذکور و  يهموظف است کل )مشاور طرح( یسطحیرپوسته سازه ز یطراح گروه 

و تملهک محهدوده پوسهته را در     یسهاز  آزاد یبنهد  زمهان و برنامهه   ینهه هز یبهی ورد تقرآبر يزو ن یبه همراه نقشه مقدمات

موظف  ينهمچن .یدنما هئو ارا يهته يطیمح زیست اجتماعی، ی،اقتصاد ،یفن يهیمختلف در غالب گزارش توج یها ینهگز

و  ی)اداره کهل شهرسهاز   معهابر شههر تههران    یهی اجرا یهها  طرح يهبر دستورالعمل ته منطبق ،يشنهادپ هئاست ضوابط ارا

 .یدنما یترعارا  (یشهر یها طرح
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 (یپوسته طرح )مفهوم یدآوریپدمطالعات  -3-2

 دست  بهطرح  یها و داده ياتکل ،یدر بخش مطالعات مفهوم یسطحیراحداث سازه ز در خصوص ضرورت يریگ يمپس از تصم

 مطالعه موردو سپس با تعيين حریم حفاظتی، محدوده پوسته  گردد یبرتر انتخاب م ینهو گز یبررس يهیاز مطالعات توج آمده 

خروجی  بر اساسگونه جواز شهرسازی در این محدوده منوط به انجام استعالم  اخذ هر ( وموقت طور  بهفریز شده )توقف فعاليت 

 مطالعات مفهومی شود.

 تدقيق و ، و دیگر ملزومات مطالعات توجيهی یرسطحیز سازهثير شعاع تأ ،در این بخش کليه اطالعات و مدارک

 د.گرد تعيين میتوسط مشاور طرح  نهایی های ارچوب ادامه مطالعات و گزینهشده و چ یروزآور به

 دقيق و های نهایی تهيه و پس از ت در گزینه 2111/9ته طرح در مقياس الزم است تا نقشه مقدماتی پالن هندسی پوس

 فروش و یدخرقيمت هزینه تملک،  برآورد)به جهت  د.گزینه برتر انتخاب گرد های نهایی، ی برآورد در گزینهروزآور به

 (گردد طرح تعيين می کننده  يهتهعرصه و اعيان امالک مجاور مسير طرح توسط مشاور  مترمربعیک 

 اه نقشه به همرها  آن تحليل و  یهتجزسطحی موظف است کليه مدارک و اطالعات مذکور و طراحی پوسته سازه زیر گروه

و  2111/9یرسطحی و در طول مسير آن در مقياس زطرح در هر طرف نسبت به مرکز یا محور سازه  مقدماتی پوسته

در غالب گزارش محدوده پوسته را در گزینه نهایی، و تملک  یآزادسازورد تقریبی هزینه ی و برآبند زمانبرنامه نيز 

 ه نماید.مفهومی تهيه و ارائ

  ی محدوده آزادسازو  پيشگيری از بروز دعاوی و مشکالت حقوقی در خصوص تملک منظور  به الزم است در این مرحله

مبنای تعيين  عنوان  به یرسطحی، محدوده مذکور فریز شده و مطالعات توجيهی و مفهومی پوستهزپوسته سازه 

، صدور جواز و حقوق مکتسبه و هرگونه تغيير در عرصه و اعيان شهری در محدوده استعالم ،ساز و  ساختمحدودیت 

 مذکور قرار گيرد.

 

 مطالعات و طراحی پایه -3-3

 .کند طراحی مفهومی را بيان می تحققهای تخصصی است که نحوه اجرا و  راحی پایه مجموعه اطالعات و دادهط

 شود تا در  یروزرسان بهتدقيق و مفهومی  - نتایج و گزینه نهایی طرح پوسته در مطالعات توجيهی ،الزم است اطالعات

 صورت مغایرت با وضع موجود نسبت به بازنگری آن اقدام گردد.

 یرسطحیز عمق و ابعاد طرح سازه پروفيل طولی و عرضی، جانمایی، ه به اهميت مشخصاتی نظير پالن هندسی،با توج ،

های مختلف بررسی و سپس بر  را در بخش یرسطحیز یفضاتونل و ی طرح پایه ها نقشهمشاور طرح موظف است، کليه 

 د.نمای ی آن اقدام به تهيه طرح پوسته میمبنا

 صحت ، یشپا يات، الزم است با انجام عملیمنپوسته ا یمجاور و طراح یها سازه پذیری يبخطر و آسمنظور کاهش  به

که ) ينزم یریپذ شکل ييربرجا و تغ یها تنش ،یرزمينیفشار آب ز يرنظ ئلیشده در خصوص مسا  انجام ياتفرض

 ضوابط بدیهی است گردد. يقو تدق یبررس دهند( یم يلتونل را تشک یطراح مطالعه و یو اصل يهاطالعات اول

 خصوص حاکم خواهند بود. یندر ا یشپا یها دستورالعمل

  ی ناشی از عمليات حفاری و یا نشست سطحيزان م ير،تأثشعاع  يينجهت تعکارشناس سازه مشاور طرح موظف است

 آخرین شده توسط  های ارائه يهاز توص های زمين، ییجابجابرآورد  در صورت وجود( و نيز) یرزمينیزفروکشی سطح آب 
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مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان،  ی پایش،ها دستورالعمل (،9)پيوست  FHWA Road Tunnelدستورالعمل 

جابجایی  واستفاده نموده و نقشه مرزی نشست  يلی یا عددیتحل های تجربی، يوهشافزار مورد تأیيد، از  ی نرمساز مدل

 .استفاده گردد( GIS افزار نرمدر صورت نياز از )ه نماید یرسطحی تهيزاحتمالی را در مسير و محدوده فضای 

 یهای اکتشاف اطالعات گمانه شناسی و با استفاده از مطالعات ژئوتکنيکی و زمين یمبنا برشعاع تأثير سازه زیرسطحی  -

، سطح یبند دانهها شامل  گمانه بر روی شده  انجاممطالعات  گردد. می يهتهتوسط مشاور طرح  مطالعه مورد يرموجود در مس

 یه اصطکاکزاو ی،چسبندگ یب، حدود اتربرگ، ضرSPT یشآزما)خاک  یو مقاومت يکیو پارامترهای مکان یرزمينیآب ز

در خصوص رفتار خاک کافی نباشد انجام  گيری يمتصمبرای  که مشخصات موجود  صورتی درواضح است  .است ی(داخل

 است.تکميلی الزامی های  یشآزماو مطالعات 

مقاومت -کرنش-رفتار تنش و یشناس نيزم های جنبه یرسطحی،زو قطر سازه  عمق روش ساخت و جزیيات شيوه حفاری، -

ترین  از مهم تأسيساتی معارضات و زلزله پتانسيل و گسل یرسطحی، وجودز ، تراز آب زیرزمينی و عملکرد سازهخاک

 ها آنکه بسته به شرایط هر پروژه اولویت  یت طراحی پوسته هستنددرنهاو  یرسطحیز سازههای تعيين محدوده تأثير  پارامتر

 مورد، یرسطحیز سازهمشاور طرح موارد فوق را جهت تعيين محدوده تأثير کارشناس سازه ، لذا الزم است دنکن تغيير می

 .قرار دهد، آناليز و مطالعه یبررس

  یبهی تقر ییو جانمها  يهاز ن موردمساحت  یبیتقر يينتع و یرسطحیز سازه یاجرا يوهش یبررسمشاور موظف است پس از 

 یهها  شهفت  شفت خروج دستگاه حفهار،  کارخانه سگمنت، يرنظ ،یساز تونل ياتعمل يبانیپشت يساتسأکارگاه و ت يزتجه

 یهه طهرح پا حریم حفهاظتی تعيهين نمایهد و ایهن سهطوح را در       يانی،م یها یتونل و دسترس يردر مس يانیو فرار م یهتهو

 نعکس نماید.مپوسته 

 مصوب در طهرح   ییاجرا یها طرحمالک عمل و خطوط  يلینقشه طرح تفص ینخطوط شبکه معابر آخر یو بررس يمترس

طرح مرتفع خواههد   يهرا در آت یو خصوص یمالکان عموم یو حقوق یفن لئاز مسا یا بخش عمده یرسطحیز سازهپوسته 

 بنابراین الزم است تا توسط کارشناس راه و شهرسازی مشاور طرح این مهم به انجام برسد. ساخت

  توسهط  ایهن اطالعهات    اسهت  الزم .اسهت نحوه استفاده از زمين  کننده مشخص، مطالعه موردکاربری اراضی حاشيه مسير

جههت  کسهب گهردد تها    ک به پالک پال صورت  بهی باالدست بند پهنهی ها نقشهکارشناس شهرسازی مشاور با استناد به 

 مورد استفاده قرار گيرد.های فنی و حقوقی  و سایر بررسی ها تعيين نحوه دسترسی

  مدیریت و  یمال لئمسا يلدر تحل کننده يينتع یاز پارامترها یکی عنوان  بهاطالعات حقوق مکتسبه امالک مجاور طرح

اطالعات شامل شماره مشخصه، شماره پالک ثبتی، نوع گواهی، شماره و تاریخ  ینا .استی بررس  قابل یحقوق مسائل

که باید توسط  خواهد بود يازن موردتوضيحات  یرحدود اربعه پس از اصالحی و سا صدور گواهی، حدود اربعه طبق سند،

 آوری گردد. کارشناس راه و شهرسازی مشاور طرح بررسی و جمع

  یرسطحی و ترسيم زير سازه تأثی مجاور پس از تعيين شعاع ها سازهوضع موجود مشاور طرح موظف است با بررسی

ی جهت حل مستندسازاحتمالی و های  کنترل خرابی ،یریخطرپذکاهش ریسک و پوسته بر روی نقشه پایه، جهت 

ی، تار سنجرفی، بند پهنهبا هماهنگی تيم پایش و تيم طراح پوسته، نسبت به انجام مطالعات  ،ل حقوقی احتمالیمسائ

مذکور را بر روی نقشه پایه  و اطالعاتی مجاور موجود اقدام نموده ها سازهی و ژئوتکنيکی ا سازهپایش و بررسی شرایط 

ی مجاور رو ها سازهیرسطحی و زير متقابل سازه تأثی، رفتار سنجبا توجه به مطالعات  سپس طرح پوسته منعکس نماید،

 ير از سوی هرکدام،تأثاساس و با در نظر گرفتن ميزان ایجاد خطر در محدوده  سطحی موجود را بررسی کرده تا بر این

 .گردد يينتع یرسطحیمحدوده پوسته سازه ز یتملک و آزادساز لزوم



 یها تونل یپوسته طرح برا يهتهدستورالعمل 

 یرسطحیز یو فضاها یشهر

 6-8-699-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 تهيه پوسته طرح فصل سوم: مطالعات

 92صفحه: 

 

92 

 

توان  سازه زیرزمينی می یبردار بهرهو  ( در زمان احداثی دیگرها سازه و)ها  ی از عوامل مؤثر در تأثيرپذیری ساختمانطورکل به -

اشاره ، نوع حفاری زیرسطحی ، موقعيت و مشخصات سازهزیرسطحی يرنده سازهبرگ درشخصات زمين ، ممشخصات ساختمانبه 

 نمود.

 از: اند عبارت يردگقرار  مدنظربندی  مجاور موجود که الزم است جهت تهيه پهنههای  مشخصات ساختمان 

 کاربری ساختمان-

 ی و بنایی(فوالدی، بتنای ) سازه ازلحاظنوع ساختمان  -

 نوع پی )بدون پی، پی منفرد، نواری، گسترده و عميق( -

 زمين اطراف سازه نشست -

 سازه هر پی محل در نشست -

 عمر ساختمان -

 (طول، عرض و ارتفاع)ابعاد هندسی ساختمان  -

 در نمای ساختمان و مشخصات آن وجود ترک -

 ها وجود استخر در ساختمان -

 (ای يشهش، آلومينيوم و ساخته يشپهای  آجری، چوبی، پنلداخلی )نوع دیوارهای غير باربر  -

 شده  انجام تعميراتی کارهای نوع ثبت و گرفته صورت های یبازساز تاریخچه -

 ساختمان محدوده در افتاده اتفاق های یزشفرو ر یا ها نشست تاریخچه -

 (غيرهنوع ساختمان به لحاظ اهميت آن )تاریخی، دولتی و  -

 خاکپارامترهای مقاومتی  -

 زیرسطحی ی و یا خاک دستی بر روی سازهضخامت روباره آبرفت -

و  ( و موقعيت احتمالی رشته قناتیرسطحیزسازه های آب و فاضالب )محل، جهت، ابعاد، عمق و فاصله از  ها و انباره چاه -

 ها های سطحی نسبت به ساختمان آوری آب های هدایت فاضالب یا جمع تونل

 بردارییرسطحی یا جدار گودزها تا مرکز سازه  فاصله افقی بر ساختمان -

 یرسطحیزسازه ها تا سقف  فاصله قائم پی ساختمان -
 

 ها سازهپذیری  يبآساست تا با تعيين شاخص ی مجاور موجود الزم ها سازههای احتمالی به  يبآستحليل ميزان ریسک و  منظور به

تر،  جهت بررسی دقيق .به تعيين رده ریسک اقدام شود نسبت (احتمالی آسيبو رده آسيب ))کالس ساختمان( یا شدت اثر 

 .مراجع ذیصالح الزامی است يدتائشده و مورد  روز بهپایش و ارزیابی ریسک  یها دستورالعملاستفاده از 

 های مجاور های احتمالی به اراضی و سازه رویکرد تحليلی ميزان ریسک و آسيب با به اطالعات مذکور در فوق و با توجهالزم است 

یرسطحی درج شود تا مبنای تهيه مستندات زی سازه ی مجاور در محدوده پوستهها سازهبر روی شده و رده ریسک  برآورد موجود

 اضی مجاور قرار گيرد.حقوقی و تعيين لزوم تملک و آزادسازی امالک و ار

 ها و قنوات، اماکن  عوارض مصنوعی و طبيعی، فضای سبز و حفاظتی، مسيل ،(یقانون مدن 996)ماده  ها یموضعيت حر

و یا تهيه مستندات مربوطه  ربط یذبایست از طریق استعالم از مراجع  نظامی و انتظامی، ميراث فرهنگی و سایر موارد می

 توسط مشاور طرح مشخص گردد.

به تثبيت و استمرار حقوق و مالکيت مشروع آحاد جامعه و  یهنقشه پا ین بر روآهای ثبتی گذر و درج  وابق و نقشهس یبررس

 .نماید بروز اختالف به ختم دعاوی به دليل رسميت و اعتبار اسناد تنظيمی کمک می در صورتتنظيم روابط مادی و 
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 ای و  سازه مطالعات ير و نقشه مرزی نشست،تأثشعاع  ازجملهور در فوق توجه به موارد مذکبا بایست تيم مشاور طرح می

اطالعات شهرسازی محدوده تأثير، پوسته طرح را در هر طرف نسبت به مرکز یا و ژئوتکنيکی و طرح هندسی مسير 

 بر روی نقشه پایه ترسيم نماید. 2111/9تعيين و در مقياس  یرسطحی و در طول مسير آنزمحور سازه 

 رفتار و پروفيل متغير خاک در طول مسير  به خصوصيرگذار در طرح پوسته، تأثی پارامترهاجه به تغيير مشخصات با تو

نظر شهری و سطحی در بافت و می اراضی روسطحی مجاور سازه زیرآزادسازتأثير و با در نظر گرفتن  یرسطحیزسازه 

 در جدی اختالل که  صورتی پارامترهای مذکور در فوق در اساس غيریکنواخت پوسته بر طرحتبعات مالی این اقدام، 

 .است یبررس  قابل و اقتصادی ،ننماید ایجاد شهر نمای

 ه پالن هندسی پوسته به همراه نقش ها آن تحليل و  یهتجزموظف است کليه مدارک و اطالعات مذکور و  مشاور طرح

پوسته طرح سازه  یآزادسازتملک و  یبند زمانبرنامه  ورد تقریبی هزینه وبرآ ،2111/9سطحی در مقياس طرح سازه زیر

 .ه نمایدالعات پایه طرح پوسته تهيه و ارائالب گزارش مطقدر  زیرزمينی را

 یلیتفص یطراحمطالعات و  -3-4

 شود. ی میساز مستندطراحی و  ،آن جزئيات ساختارهای طرح یندی که درراحی تفصيلی عبارت است از فرآط

  شود تا در صورت مغایرت با وضع  یروزرسان بهر بخش مطالعات پایه تدقيق و نتایج طرح پوسته دالزم است اطالعات و

 موجود نسبت به بازنگری آن اقدام گردد.

  و سپس بر  یمختلف بررس یها بخشرا در  زیرسطحیسازه  يلیطرح تفص یها نقشه يهپوسته کل یطراح گروهالزم است

 .یدنما طرح پوسته يهآن اقدام به ته یمبنا

  واضح است  ی شود.روزآور بهالزم است تا کليه مطالعات ژئوتکنيکی مطالعات پایه طرح بررسی و در صورت نياز تدقيق و

های  یشآزماو در خصوص رفتار خاک کافی نباشد انجام مطالعات  گيری يمتصمبرای  که مشخصات موجود درصورتی

 تکميلی الزامی است.

 بنابراین الزم استاست یها ضرور آن سازی یکپارچهها و  درج اطالعات و داده یبرا یترعنوان بس  نقشه مبنا به يهته ، 

به  یاتونل  يرموازات مس  بهدر بخش مطالعات پایه،  آمده  دست  بهير تأثمحدوده مجاور در  یها و سازهی وضع موجود اراض

و بر اساس محاسبات مربوطه در ی شده اربرد نقشهمستقيم زمينی  صورت به 9:511 ياسدر مق یسطحیرسازه ز یتمرکز

 يهته یرقوم یلصورت فا به ی،ارتفاع یبه همراه کدها WGS84 يضویب سيستم مختصات و U.T.M تصویريستم س

 گردد.

  ی و جابجایی زمين را بر سطحنشست  برآوردنقشه مرزی نشست،  ير،تأثکارشناس سازه مشاور طرح موظف است شعاع

بر روی نقشه مبنا  9:511يق و بروز آوری نماید و اطالعات مذکور را با مقياس تدق بررسی،اساس مطالعات پایه طرح 

 درج نماید.

  و مطالعات مدیریت ریسک که در  موجود مجاور یها سازه ی و رفتارشناسیبند پهنهالزم است کليه اطالعات مربوط به

در مسير تونل تعيين  یآزادسازنای آن لزوم تملک و وری شود و بر مبروزآ هت پایه تهيه گردیده، تدقيق و ببخش مطالعا

 .نقشه مبنا منعکس گردد یروو بر 

 گردد. یپوسته بررس يریکنواختغ یمحدوده پوسته، امکان طراح یتملک و آزادساز یها ینهجهت کاهش هز 
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  الزم اسهت تهاب جههت     ی طرح و تدقيق آن در مرحله تفصهيلی، مطالعات پایه پوسته وتحليل یهتجزو  یبند جمعپس از

مهنعکس   (9:511 يهاس مق یبهردار  نقشهه  یهل نقشه مبنا )فا یمدارک و اسناد و اطالعات بر رو يهمطالعات، کل یکپارچگی

 گردد.

 الزامی است: (9)تفصيلی و با مشخصات جدول  صورت بهبه این منظور درج اطالعات زیر 

 ها و فضاهای زیرسطحی تونلپوسته طرح  -

 مالک عمل يلیخطوط طرح تفص -

 مصوب ییخطوط طرح اجرا -

 (یقانون مدن 996)ماده  یماستعالم حرا یجنتا -

 9:511 ياسدر مق تونل و فضای زیرسطحی ییجانما یاو  يرو محور مس یپالن هندس -

 در مقاطع مختلف فضای زیرسطحی عمق و ابعاد تونل و -
 نسبت به مرکز سازه یا يرموازات مس  در راست و چپ و به یا سازه ییخط انتها -
 ی مجاور موجودها سازهرده ریسک  -
 )محدوده توسط هاشور مشخص شود( یرسطحیزدر مسير سازه  ساز و  ساختجانمایی حدود محدودیت  -

 )محدوده توسط هاشور مشخص شود( باال يتو با درجه اهم یکمهم و استراتژ یها سازه ییجانما -

توسط  ییها توسط خطوط و جانما )شبکه مجاور طرح یآت يزموجود و ن یشهر ییبنایرو ز يساتیسأمعارضات ت ییجانما -

 شود( يکهاشور تفک

توسط  )محدوده اجرا يوهتونل با توجه به ش ياتعمل يبانیپشت يساتکارگاه و تأس يزمساحت تجه يينو تع ییجانما -

 شود( يکهاشور تفک

 یروسطح یگذرها یثبت یها سوابق و نقشه -

 نظر داخل نقشه وضع موجود و در بلوک مورد یصورت متن مجاور به یاراض یاطالعات کاربر -

 شود( يکهر پالک تفک یبر رو یگذار )با شماره ها صورت جدول در کنار پالک  اطالعات حقوق مکتسبه به -
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 مشخصات الزم برای ارائه در نقشه پوسته طرح آورده شده است. 9در جدول 

 ها و فضاهای زیرسطحی تونلنقشه طرح پوسته  یاطالعات مندرج بر رو يمیمشخصات ترس -9جدول 

 عنوان ردیف
رنگ 

 ترسیم
 رنگ متن نوع خط ترسیم

 سبز ممتد سبز و فضای زیرسطحی  پوسته تونل 9

 قرمز ممتد قرمز خطوط طرح تفصيلی مالک عمل 2

 آبی ممتد آبی خطوط طرح اجرایی مصوب 9

 یا قهوه ينچ خط یا قهوه خطوط طرح اجرایی انشعابی 4

 خاکستری خط نقطه خاکستری خطوط حرایم 5

 - خط نقطه قرمز خطوط محور تونل و جانمایی فضای زیرسطحی 6

 سياه - - یرسطحیزاطالعات عمق و ابعاد فضای  7

 - ممتد بنفش خطوط انتهایی سازه 8

 قرمز - نارنجی ی مهمها سازهجانمایی  9

 قرمز ينچ خط نارنجی يساتی شهریتأسمعارضات  91

 قرمز - بنفش جانمایی تجهيز کارگاه تونل سازی 99

 صورتی ممتد صورتی خطوط نقشه ثبتی گذر 92

 قرمز - - اطالعات کاربری اراضی 99

 قرمز - - اطالعات حقوق مکتسبه 94

 نارنجی - - ی مجاور موجودها سازهرده ریسک  95

 سبز ،زردقرمز،  هاشور - ميزان خطر بر اساس گانه سهجانمایی محدوده  96

 

  و معيارهای  ضوابط ،سناد و مدارکه او شيوه ارائ یرسطحیزتهيه نقشه اجرایی پوسته سازه تيم طراحی موظف است در

 رعایت نماید.را  شهری( یها طرح)اداره کل شهرسازی و  های اجرایی شبکه معابر تهران دستورالعمل تهيه طرح

 به همهراه نقشهه    ها آن تحليل و  یهتجزمدارک و اطالعات مذکور و  يهموظف است کل یسطحیرپوسته سازه ز یطراح يمت

در  یرسهطحی و در طهول مسهير آن   زدر دو طرف نسبت به مرکز یا محهور سهازه    را یسطحیرپوسته طرح سازه ز ییاجرا

 را، زیرسهطحی  سهازه پوسته طهرح   یساز آزادتملک و  یبند زمانرنامه و ب ینههز يلیورد تفصآبه همراه بر 9:511 ياسمق

ه پيشنهاد را منطبهق  همچنين موظف است ضوابط ارائ .یدنما هئو ارا يهطرح پوسته ته يلیتفص طالعاتالب گزارش مقدر 

طهرح   از وهای شهری( رعایهت نمهوده    های اجرایی معابر شهر تهران )اداره کل شهرسازی و طرح دستورالعمل تهيه طرح

 دفاع نماید. در مراجع ذیصالح پيشنهادی

 گرفتهه  قهرار هها   طرحرسيدگی به ها و اسناد و مدارک طرح که مورد تأیيد کميسيون  مشاور موظف است بر مبنای نقشه ،

ههای اجرایهی معبهر شههر تههران )اداره کهل        نقشه مادر )اوریجينال( طبق ضوابط دستورالعمل تهيهه طهرح  اقدام به تهيه 

 های شهری( نماید. شهرسازی و طرح
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 زیر مطالعات پوسته طرح به شرح های  نسبت به تهيه پيوست زیرسطحی ت با توجه به طرح پوسته سازهمشاور موظف اس

 اقدام نماید:

 محدوده پوسته طرحدر  ساز و  ساختراهنمای کاربردی محدودیت  (الف

 منظور  به هم و احتمال ایجاد خرابی و خطر برای هرکدام و نيز یرویرسطحی و روسطحی بر زی ها سازهير متقابل تأثبا توجه به 

ثير )نقشه شعاع تأ شده،  يهتهی طرح پوسته توجه به با مشاور طرح ها و خطرات احتمالی، الزم است تا يبآسپيشگيری از این 

اعم از ساخت، نوسازی و را )آتی  وساز ساختهای  کاربردی محدودیت یراهنما یرسطحی،زسازه  عمقمرزی نشست( و نيز 

یرسطحی تهيه نماید تا مبنای استعالم و زو حداقل در سه ناحيه نسبت به مرکز یا محور سازه  محدوده پوسته طرح ( دربازسازی

 .( ربط گرددهای ذیسط سازمانتو مجوزصدور 

 

 ساز و  ساختنواحی محدودیت  تصویر شماتيک تعيين -9شکل  

   

 شوند، یمیرسطحی و در مجاورت آن احداث زیی که در حين اجرا یا پس از اجرای سازه ها سازهها برای  یتمحدوداین ، 9شکل 

 .اجراست قابل

چنين حد مرزی هر  يرگذاری هر محدودیت و همتأثدر هر ناحيه، اهميت و ميزان  ها آنها و ميزان  یتمحدودبدیهی است نوع -

یط ژئوتکنيکی و رفتار خاک شرا ی، عمق وا سازهیرسطحی، با در نظر گرفتن مشخصات و شرایط زناحيه نسبت به محور سازه 

 د.گرد یمتعيين  مشاور پوسته طرح توسط یرسطحی،زيرنده سازه دربرگ

 و  ساختير )مرز نشست صفر(، محدودیت تأثیرسطحی و نزدیک شدن به حد شعاع زگرفتن از محور سازه  بافاصلهبدیهی است -

 رسد. یمبه حداقل  ساز

 به شرح زیر است: ها آنها و عناوین  یتمحدوداین 

 ها آنو تعداد طبقات  یرزمينز، تعبيه ها احداث یا نوسازی ساختمان 

 فاضالبهای  حفر چاه 
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 نوع شالوده( تعيين سيستم انتقال بار ساختمان به شالوده( 

  ی و گودبرداریبردار خاکمالحظات 

 نيلينگ و انکراژ اجرای سازه نگهبان اعم از شمع، یتمحدود 

 توجه به نوع خاک اطراف سازه زیرزمينی و زهکشی با یرسان آبهای  قنوات و تونل ها، محدودیت عبور کانال 
 

ی تيم طراح سازه نسبت به بررسی با هماهنگعالوه بر موارد فوق بسته به شرایط خاص هر پروژه الزم است تا  ستالزم به ذکر ا

 گيری شود. تصميم محدودکنندهدیگر پارامترهای 

يير رفتار و تغتوجه به شرایط خاص هر پروژه  با ،یرسطحیزمسير طولی سازه  فواصل طولی تعيين نواحی محدودکننده در-

 .گردد یمتعيين  مرتبط یها دستورالعملپروفيل طولی خاک با نظر مشاور طرح و بر اساس  و

ها بر مبنای يين این محدودیتتع در محدوده پوسته طرح سازه زیرسطحی، ساز و  ساختدر صورت اقدام به  بدیهی است-

ی مق و فاصله جانبی و عمودی سازهای، عی طرح و پيوست مذکور و با توجه به جانمایی، شرایط سازهمطالعات پوسته

توسط  مجوزها مبنای صدور  یتمحدودصالح انجام گردیده و این یرسطحی، توسط مشاور ذیزروسطحی نسبت به سازه 

 ربط خواهد بود.های ذیسازمان
 

 در محدوده پوسته طرحهای آتی  در توسعه ب( ارائه طرح پیشنهادی تغییر کاربری اراضی

 اراضی رو سطحی در محدوده پوسته طرحی و تملک آزادسازبندی زمانی  ج( راهنمای شیوه و اولویت

 

 مطالعات مرحله اجرا -3-5

رفتار خاک در زمان حفر  يزو ن مطالعه مورد یمحدوده يکیو ژئوتکن شناختی ينزماطالعات  ييراتو تغ يچيدگیپ يلبه دل

الزم  ،ینسبت به زمان طراح یدجد یسازها و  و ساخت یباالدست یشهر یها طرح ييراتاحتمال تغ ينچنو هم های زیرسطحیسازه

 انجام گردد: زیرسطحی هایسازه یپوسته طرحمطالعات  یروزآور بهجهت  یراست اقدامات ز

 پوسته طرح با وضع موجود يلیمطالعات تفص يقتطب 

 بازنگری مطالعات ژئوتکنيکی در حين اجرا 

  ی فضاهای رفتار سنجی ها دستورالعملهای مجاور طبق  ی سازهرفتار سنجی روزرسان بههماهنگی با تيم پایش برای

 زمينی در حين اجرازیر

  پشتيبانی عمليات تونل سازی در زمان اجرا يساتتأستدقيق جانمایی تجهيز کارگاه و 

 در صورت لزوم ها و فضاهای زیرسطحی تونلشعاع تأثير  تدقيق 

  اجرا یمجاور طرح در مقطع زمان یاطالعات امالک و اراض یروزرسان به 

  مجاور یها سازه برتهيه مدارک قانونی در خصوص تأثير عمليات حفاری 

 بازنگری مطالعات پوسته در صورت لزوم 

 باشهند و قبهل از ابهال     یدر حال احداث که فاقهد طهرح پوسهته مه     زیرسطحی فضاهای یانجام مطالعات پوسته طرح برا 

 .اند یدهگرد یدستورالعمل حاضر طراح



 یها تونل یپوسته طرح برا يهتهدستورالعمل 

 یرسطحیز یو فضاها یشهر

 6-8-699-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 تهيه پوسته طرح فصل سوم: مطالعات

 98صفحه: 

 

98 

 

 یبردار مطالعات مرحله بهره -3-6

-سازهاحداث  رفتار خاک پس از يزو ن موردمطالعهمحدوده  يکیو ژئوتکن شناختی ينزماطالعات  ييراتو تغ يچيدگیپ يلبه دل

 ،و اجرا یزمان طراحسبت به ن یدجد یهاوساز و ساخت یباالدست یشهر یها رحط ييراتاحتمال تغ ينچنو هم زیرسطحی های

 انجام گردد: زیرسطحیهای ی سازهمطالعات طرح پوسته یروزآور بهجهت  یرالزم است تا اقدامات ز

 سطحیهای اجرایی و چون ساخت فضاهای زیر بررسی نقشه 

 های مجاور سازه یرفتار سنجی روزرسان بهپایش برای  گروه هماهنگی با 

  رفتار خاک یروزرسان بهپایش برای  گروههماهنگی با 

 در صورت لزوم زیرسطحی هایتدقيق شعاع تأثير سازه 

 مطالعات پوسته در صورت لزوم یبازنگر 

از ابال  دستورالعمل  و قبلبرداری شده که فاقد طرح پوسته بوده  بهره زیرسطحی هایسازه العات پوسته طرح برایانجام مط

های اجرایی و چون ساخت پروژه یا لحاظ نمودن تمامی الزامات  اند الزامی است. این مطالعات بر اساس نقشه حاضر احداث گردیده

 انجام گيرد.مذکور در فوق برداری طرح پوسته فضاهای زیرسطحی  بخش مطالعات تفصيلی و مطالعات مرحله بهره

 

 



 یها تونل یپوسته طرح برا يهتهدستورالعمل 

 یرسطحیز یو فضاها یشهر

 6-8-699-1شماره : سند 
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 پیوست: 

 نشست محاسبه FHWA  دستورالعمل
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، با ارزیابی تغييرات نشست سطحی روابطی جهت محاسبه نشست در سطح زمين و در عمق بر اساس FHWAدستورالعمل 

 باشند: مطالعات پک ارائه داده است که به شرح زیر می

 

 

Settlement Curve :              ⁄   (1                                        )  

 
Point of Max. Curative:               (2                                      )  

 

Point of Inflection:            (3                                                 )  

 

 

نشست ماکزیمم ناشی از حفاری تونل  Smaxدهد. در این روابط،  نحوه استفاده از این فرمول و موقعيت هر یک را نشان می  2  شکل

(، طراح قادر خواهد بود در فواصل بيشتر از 9آورند. لذا با داشتن فرمول ) می به دستکه عموماً طراحان در محاسبات خود  است

ناسب تونل محور تونل، به ارزیابی مقدار نشست بپردازد و بر اساس مقدار مجاز نشست سازه با توجه به نوع و کاربری سازه، فاصله م

 از سازه را محاسبه نماید.

 
 نمایش تغييرات نشست سطحی با حفر تونل - 2  شکل

 

تواند  . این جدول می(2است )جدول  شده  ارائهای برای حاالت مختلف خرابی  مچنين در این دستورالعمل، ميزان انحراف زاویهه

 قرار گيرد. استفاده موردهای مجاور  های سازه در کنترل تغيير مکان
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 ای ميزان انحراف مجاز زاویه - 2جدول 

 

 

 

 

 

Table 4-5 (i) Limiting Angular Distortion, Wahls, 1981 

Angular Distortion Category of Potential Damage 

1.750 Damage to machinery sensitive to settlement 

1.600 Danger to frames with diagonals 

1.500 Safe limit for no cracking of building
a

 

1.300 First cracking of panel walls 

1.300 Difficulties with overhead cranes 

1.250 Tilting of high rigid building becomes visible 

1.150 Considerable cracking of panel and brick walls 

1.150 Danger of structural damage to general building 

1.150 Safe limit for flexible brick walls
a
 

a
Safe limit includes a factor of safety 
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 فهرست مراجع

 
 شهرداری شهرسازی و معماری معاونت   شهری، یها طرح و شهرسازی کل اداره تهران شهر معابر شبکه اجرایی یها طرح تهيه دستورالعمل .6

 9992 تهران، اردیبهشت

 9989 ، پایيز(پيارک) راه جهانی مجمع فناوری، و تحقيقات آموزش، ترابری، معاونت و راه راه، وزارتدوطرفه  یها تونل عرضی مقطع طراحی .2
 9999 جمهور يسرئ راهبردی نظارت و ریزی برنامه ، معاونت495 شماره نشریه ایران، یها راه هندسی طرح نامه یينآ .9
 9974شهرسازی  و مسکن شهری، وزارت راه طراحی نامه یينآ .4

 9999 بهار تهران، شهر یزیر برنامه و مطالعات ، مرکز919 شماره شهر ی، دانششهر درون های تونل بر محتمل خطرهای .5
 9999 تهران تابستان شهر ریزی برنامه و مطالعات ساخت، مرکز زمان در تهران شهر یها تونل دستورالعمل پایش .1

 9999 تهران، شهر یزیر برنامه و مطالعات مرتبط، مرکز یها چالش و شهری یها تونل اجرای یها روش .7

فرآیند،  در مالکيتی و حقوقی ریزی، برنامه مالحظات تطبيقی و تحليلی بررسی ،(9دوره) 2 شماره زیرزمينی، فضاهای و تونل مهندسی مقاله .8

 9999 زمستان

 شهری زیرزمينی فضاهای احداث فرآیند در مالکيتی و حقوقی ریزی، برنامه مالحظات تطبيقی و تحليلی .3

 9985کشور،  یزیر برنامه و مدیریت ، سازمان969 شماره نشریه شهری، يساتتأس مشترک تونل احداث ضوابط .60

 9964 بودجه، و ریزی برنامه ، وزارت88 شماره نشریه ،ها تقاطع وها  راه هندسی طرح معيارهای .66

 9976 ،وبودجه برنامه ، سازمان945-9 شماره نشریه شهری،سطح  هم یها تقاطع .62

 9982 کشور، یزیر برنامه و مدیریت ، سازمان919 نشریه - راه عمومی و فنی مشخصات .69

 9994 کشور، ریزی برنامه و مدیریت ، سازمانآهن راه و راه یها تونل داخلی پوشش اجرای و طراحی راهنمای ،684شمار ضابطه .64
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 شنهاداتيپ و نظرات

 

 یگرام خواننده

 

العمل کرده و دفتر نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه ان دستور

، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، بی تردید این اثر نيازمند بهبود و ارتقای برای استفادهآن را 

 کيفی است.

 

را در تکميل مقررات و از این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهای خود، ما 

 یاری رسانند. های نظام فنی و اجرای دستورالعمل

 

 کنيم. پيشاپيش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می

 

 559پالک  -آباد  روبروی پارک بهجت -خيابان حافظ شمالی  -تهران :مکاتبه یبرا ینشان

 ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ 

 9597694499         :  یکدپست
 

Email: Technical-council@Tehran.ir 
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