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 بسمه تعالي

 
 

 پیشگفتار 

. تبوده اس مطرح شهرها داخل در مردم جابجایی الگوی تریناصلی عنوان به رویپیاده و بودند برخوردار باالیی مداریپیاده قابلیت از گذشته در شهرها   

 بدیلت خودرو حضور برای هاییمکان به بیشتر شهری فضاهای و و حضور وی در شهر رنگ باخت پیاده عابر موضوع شهرها، در خودرو تسلط و زمان باگذشت

 . کرد ایجاد شهرها در را بسیاری اجتماعی -فرهنگی مشکالت امر این که شدند
یت کیف اجتماعی، روابط مانند شهری حیات مختلف هایعرصه در هویت بحران بروز محور، خودرو فضاهای اجتماعی -فرهنگی مشکالت مهمترین از یکی   

 اقعو در. است شده تبدیل شهرها بازسازی و نوسازی اهداف از یکی به شهری هایویژگی احیای و بخشیهویت امروزه رواین از. و ... است نازل زندگی روزمره

 و نسانا میان همبستگی تقویت و شهرها هویت بازیابی به زیباشناختی، اهداف عملکردی و بر عالوه و طراحی شهری، شهرسازی جدید هاینظریه و مطالعات

 شهر سطح در مدارپیاده فضاهای ایجاد شهرها، هویت بازیابی راهکارهای مهمترین های نوین شهرسازی، ازمطابق رهنمودهای جنبش. دارند توجه نیز شهر

به عنوان  روهاپیاده در این بین .بازگردانند شهری هایمحیط به  را سرزندگی و سازند ممکن را پیاده عابران فعال و ایمن حضور و آسایش که فضاهایی است؛

سزایی در تقویت حیات اجتماعی شهرها دارند و دارای ساختار اجتماعی و کالبدی خاص خود های عمومی شهری نقش بهیکی از مهمترین فضاها و عرصه

های اخیر با اولویت یافتن خودرو و موتورسیکلت در معابر شهری رنگ باخته است و نیز تشویق و روها که در دههرفته پیادهباشند. بازیابی هویت از دستمی

ای عمومی هترین عرصهبه عنوان اصلی روهاپیاده ساماندهی امروزه باتوجه به آنچه گفته شد،باشد. روها از اهمیت بسزایی برخوردار میتسهیل حرکت در پیاده

  .است گرفته قرار شهری مدیریت توجه مورد هاراهپیاده ایجاد نینهمچ شهرها و

 تدوینا ب این مهمفراهم گردد که وصاً معابر پیاده تمهیداتی جهت تقویت حضور پیاده در فضاهای شهری خص بودنیز الزم  شهر تهراندر  ،با این رویکرد   

مند نمودن سازی و ضابطهیکسان با هدف ،نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران( 6-8-61سند شماره )"روسازیفنی و مقاطع همسان پیادهمشخصات "سند 

 . تحقق یافت 1391در سال روهای سطح شهر تهران فرآیندهای طراحی، اجرا، حفظ و نگهداری پیاده

روسازی، به منظور ی پیادهو تجارب حاصل شده در حوزه "روسازیمشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده"سال از ابالغ  5با توجه به گذشت نزدیک به    

 6-8-61 برای بازنگری سند شماره فنی شهرداری تهران قرار گرفت. نواقص و افزایش اثربخشی سند مذکور، بازنگری آن در دستور کار شورای عالی تکمیل

الت و مشک از طرف دیگرروسازی، و های پیادهابتدا نواقص و نقاط ضعف سند پیشین به عنوان سند مالک عمل پروژه نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران،

رائه شناسی اب گزارش آسیبهای اخیر، مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از آن در قالروهای اجراشده مطابق سند مذکور در سالکمبودهای پیاده

رو در کشورهای توسعه یافته بررسی و پایش شده است و در مرحله آخر، های طراحی و احداث پیادهشده است. در گام بعدی استانداردها، ضوابط و دستورالعمل

ای ههای سه گانه اشاره شده، ضوابط و دستورالعملفیق گاماست و با تل شدهدر شهر تهران مطالعه  روهای پیادهتا اجرا یحامند نمودن فرآیند طرچگونگی ضابطه

 روهای سطح شهر تهران تدوین گردیده است. عام و خاص برای طراحی، اجرا، حفظ و نگهداری پیاده

 شهر تهران هایرویفیت پیادهروهای شهر تهران، باعث افزایش چشمگیر کطراحی و اجرای پیادهفرآیند سازی و بکارگیری ضوابط این سند در امید است پیاده   

 شود. برداری شهروندان شریف شهر تهرانبرای بهره
  

 علیرضا جاويد

 فنی و عمرانی شهرداری تهرانمعاون 

 1931 -زمستان 
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 روسازی : مشخصات عمامی پیاده1/60-8-6

 کاربرد-1
رو و ارائه مشخصات و ضوابط عمومی طراحی و مشخصات و ضوابط عمومی روسازی، تعیین انواع پیادهتعیین مشخصات عمومی پیادهاین دستورالعمل برای  

  روهای معرفی شده در این دستورالعمل، تهیه شده و کاربرد دارد.فنی و اجرایی هریک از انواع پیاده
 تعاريف -2

 :است زیر شرح به رفته کار به دستورالعمل این در که اصطالحاتی تعاریف
م رو به پنج حوزه به شرح زیر تقسیشوند. هر پیادهروها احداث میروها معابری هستند که برای تأمین دسترسی پیاده و به موازات سوارهپیاده :روپیاده -2-1

 شود: می

  حوزه موانع ثابت 
  )حوزه تردد عابرین )عرض موثر 
  حوزه تأسیسات، مبلمان و فضای سبز 
  حوزه لبه 
 رو )صرفاً در محل آمدگی پیادهحوزه پیش 

 های محلی( تقاطع دسترسی
  

 
 

 

 

 
 رو در مقطع و پالن : اجزای پیاده1شکل 

: فضایی خطی است میان بدنه کاربری و حوزه تردد عابرین که پیاده از آن برای توقف، حرکتِ آرام، تماشای ویترین واحدهای تجاری حوزه موانع ثابت -2-2
  کند.ورود و خروج به ساختمان استفاده میو 
توانند بدون برخورد با موانع طبیعی یا مصنوع به شود که عابرین پیاده میرو گفته میبه آن قسمت از عرض پیاده حوزه تردد عابرین )عرض موثر(: -2-3

 راحتی تردد کنند. 
 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 روسازیمشخصات عمامی پیاده

 6از  1 صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
 

 

 



 0-8-06  شماره سند:                                                                                                                                                        روسازيمشخصات فني و مقاطع همسان پياده     2   
 

ن حوزه کند. در ایفضای الزم برای محوطه آرایی، درختکاری و جانمایی مبلمان و تأسیسات شهری را فراهم می حوزه تأسیسات، مبلمان و فضای سبز: -2-4
 شود. ها و ... تعبیه میهای تلفن، نیمکتها، تیرهای برق، کافوی مخابرات، چراغهای روشنایی، تابلوهای تبلیغاتی، باجهدرختان، باغچه

رو انجام شده است، لذا این تأسیسات در این حوزه رو قرار دارند و انشعابات انها به صورت عمود بر مسیر پیادهتأسیسات آب و گاز در حوزه سواره :راهنمایی

 گیرند.جای نمی
 نماید.رو جدا میرو را از سوارهای که محدوده پیادهحوزه حوزه لبه: -2-5
 شود.معابر دسترسی محلی در محدوده تقاطع با یکدیگر و با معابر شریانی اطالق میروی تعریض شده پیادهبه محدوده  :روآمدگی پیادهحوزه پیش -2-6
 شود. محل شروع پخ یا قوس یک خیابان تا محل شروع پخ یا قوس خیابان مقابل محدوده تقاطع محسوب می محدوده تقاطع: -2-7
 باشد. رو میرض محور سوارهمحل عبور عابر پیاده از ع گذرگاه عرضی پیاده: -2-8
درصد باشد و به منظور حل اختالف ارتفاع میان دو سطح در محل  5شود که شیب آن بیش از رو اطالق میبه آن قسمت از مسیر پیاده راه:شیب -2-9

 شود.اختالف سطح احداث می
( و عنصر طبیعی یا مصنوع ساخته شده که به ابنیه موجود در بدنه  هرگونه زائده )مانند: رامپ، پله، سکو، ستون،تابلو و ... های بدنه:الحاقات کاربری -2-11

 شوند. رو جانمایی شده باشند جزء الحاقات کاربری بدنه محسوب میتعلق داشته باشند و در محدوده پیاده
حریک نموده مسه فرد نابینا را تباشد که به واسطه شکل و بافت سطح کفپوش، حس المسیری خطی و نواری ویژه حرکت نابینایان می نوار بساوایی: -2-11

 کند. و وی را در تشخیص ادامه مسیر هدایت می
 شوند. رو جانمایی و نصب میمبلمان خیابانی و عناصر تأسیسات شهری که در پیاده اثاثه شهری: -2-12
 شود. میهای کنترل و تعمیر تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، فاضالب و ... اطالق به دریچه های بازدید:دریچه -2-13
 شوند. رو و در حوزه تأسیسات، مبلمان و فضای سبز جانمایی میهایی نواری در امتداد مسیر پیادهباغچه های نواری:باغچه -2-14
 شوند. رو از سایر سطوح استفاده میمنظور جداول بتنی است که برای جدا نمودن سطح پیاده های جداکننده:جدول -2-15

 روها  انااع پیاده-3
روهای سطح شهر تهران، با استناد به دو معیارِ عملکرد ترافیکی محورهای دسترسی که بندی پیادهدسته روها بر اساس ضوابط طراحی:دی پیادهبندسته-3-1

( 1386اراضی موجود در اطراف این محورها که در سند طرح جامع شهر تهران )مصوب  و کاربری ISIRI 14147]استاندارد [در استاندارد معابر شهری ایران 
 شوند.بندی میدسته 1رو در سطح شهر تهران به شرح جدول شماره لحاظ شده است، انجام گرفته است. با تلفیق دو معیار فوق، انواع پیاده

گیرند و جزء موارد بندی قرار نمی(، در این دسته11هایی از منطقه و بخش 12؛ تمام منطقه رو در مناطق تاریخی )محدوده داخل حصار ناصری: پیاده1تبصره 
  شود که الزم است برای آنها طرح ویژه توسط مهندس مشاور طراحی و به تأیید سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران برسد.خاص محسوب می

سازگاری نداشته باشد، الزم است  1بندی جدول ای باشد که با دستهکاربری بدنه در شرایط موجود به گونه در صورتیکه نوع عملکرد ترافیکی معبر یا :2تبصره 
 رو از سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران استعالم شود. نوع پیاده

شود. دی میبندر روسازی به پنج نوع به شرح زیر دسته روها براساس روش اجرا و نوع مصالح مصرفیانواع پیاده روها بر اساس روش اجرا:بندی پیادهدسته-3-2
خوردگی، رکو تدر تعیین نوع  مصالح الیه رویه در پنج نوعِ معرفی شده، ویژگیهایی نظیر: نفوذپذیری، همواربودن، قابلیت مرمت، مقاومت در برابر سایش 

 م عبوری عابر پیاده و صرفه اقتصادی درنظر گرفته شده است. گرفته در معبر، تراکسازگاری با هویت کالبدی و ماهیت فعالیتهای انجام
  آسفالتی روسازی با روسازی)یک(: پیاده Iنوع 
  بتنی کفپوش روسازی با روسازی)دو(: پیاده IIنوع 
  سنگی روسازی با روسازی)سه(: پیاده IIIنوع 
  بتنی )بتن درجا( روسازی با روسازی)چهار(: پیاده IVنوع 
 شنی  روسازی با روسازی)پنج(: پیاده Vنوع 

وع ای )تونان( استفاده گردد. تشخیص نبسرتر موجود از شن یا مخلوط رودخانه رو، متناسرب با شررایط   به منظور زیرسرازی انواع پنجگانه پیاده : تبصرره 
 مصالح زیرسازی توسط دستگاه نظارت انجام پذیرد. 

   
 

 
 
 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 روسازیمشخصات عمامی پیاده

 6از  2صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 فنی و مهندسی شهر تهرانسازمان مشاور  : هیهت
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  رو و نوع کاربری بدنهرو بر اساس ماهیت ترافیکی سواره: انواع پیاده 1جدول 

 باشد: روسازی به شرح زیر میهای هریک از انوع پیادهباتوجه به خصوصیات مذکور، ویژگی
  آسفالتی روسازی با روسازی)یک(: پیاده Iنوع -3-2-1

رو است و به دلیل سهولت پوشاندن سطوح، ایجاد بهترین شرایط در محل اتصاالت و کوتاهی زمان انجام کار کاربرد فراوان های پیادهترین رویهآسفالت از رایج
بوری بوده و بافت بدنه به لحاظ عملکردی نیازمند تخصیص هزینه باال برای عملیات روسازی در معابری مناسب است که تردد پیاده در آن عدارد. این نوع پیاده

اهای ها و فضرو همجوار با پارکباشند. همچنین پیادههایی از این مورد میهای مسکونی و صنعتی مثالروهای موجود در بافتباشد. پیادهروسازی نمیپیاده
آورده شده  این سند "اجرایی ضوابط عمومی فنی ومشخصات "رو در بخش ن نوع پیادهگیرند. جزئیات اجرایی ایسبز محلی و شهری نیز در این دسته جای می

 است. 

 
  روسازی نوع یک: جزئیات پیاده2شکل 

 

 
 

 ماهیت 
 های اطراف معبر  کاربری

 
 )بزرگراه(  تندراه

 
 1شریانی درجه 

 
جمع  - 2شریانی درجه 
 کنندهو پخش

 
 دسترسی محلی

A B C D 
 C1 D1 × × 1 مسکونی

 × B2 C2 × 2 و اداری    خدماتی
 × B3 C3 × 3 تجاری 

 × B4 C4 × 4 کارگاهی -صنعتی
 × B5 C5 × 5 تفرج، فرهنگی و گردشگری

 A6 B6 C6 D6 6 پارک و فضای سبز

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 روسازیمشخصات عمامی پیاده

 6از  3صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت

ماهیت ترافیکی 
 روسواره
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 چینی( )خشکه بتنی روسازی کفپوش با روسازی)دو(: پیاده IIنوع -3-2-2

اینکه در  باشد. باتوجه بهروسازی مناسب میباشد، استفاده از این نوع پیادهدر معابری که تراکم پیاده باال بوده و کاربری غالب در بدنه خدماتی و عمومی می
ها یا عملیات یها در حفارشود، تعویض کفپوشاجرا می چینیرو، از قطعاتِ کفپوش بتنی مجزا استفاده شده است و با استفاده از روشِ خشکهرویه این نوع پیاده

زئیات اجرایی این جباشد. چینی به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه میروسازی، به دلیل استفاده از روش خشکهیابد. این نوع پیادهتعمیر و نگهداری سهولت می
 آورده شده است. این سند "ضوابط عمومی اجرایی فنی ومشخصات  "رو در بخش نوع پیاده

 
 روسازی ناع دو : جزئیات پیاده3شکل 

 

 

   سنگی روسازی با روسازی)سه(: پیاده IIIنوع -3-2-3
 -گیفرهن هاهای موجود در بدنهدیگر کاربریعبارتباشد )یا بهمی اجتماعی هابدنه کاربری عبر آنها شهری و فراشهری، و ماهیتِروهایی که ماهیت مدر پیاده

روسازی یادهبخشی به بافت، استفاده از این نوع پکیفی محیط و منظرشهری و هویتعابرینِ پیاده و به منظور ارتقایعبور  حجم باالیباتوجه به  است(،گردشگری 
، باعث کندشهری تعریف میاخصشک محوررو را به عنوان ییت پیادهروسازی، عالوه بر اینکه هوباشد. استفاده از سنگ در رویه این نوع پیادهمناسب می

  است.آورده شده "ضوابط عمومی اجرایی فنی ومشخصات "شود. جزئیات اجرایی این نوع در بخش رو میافزایش دوام و کاهش استهالک رویه پیاده

 
 روسازی نوع سه: جزئیات پیاده4شکل 

 
 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 روسازیمشخصات عمامی پیاده

 6از  4صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 تهرانسازمان مشاور فنی و مهندسی شهر  : هیهت
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  بتنی )بتن درجا( روسازی با روسازی)چهار(: پیاده IVنوع -3-2-4
اربرد این گیرد. کرو، عبوری است مورد استفاده قرار میروسازی در معابری که تراکم عبور عابر پیاده نسبتاً کم است و ماهیت پیادهاین نوع برای اجرای پیاده

 -اداری، و صنعتی -های مسکونی، خدماتیو سرعت اجرا و پایین بودن هزینه در معابری است که در بدنه آنها کاربری روسازی به دلیل سهولتنوع پیاده
 این سند آورده شده است. "ضوابط عمومی اجرایی  فنی ومشخصات  "رو در بخش باشد. جزئیات اجرایی این نوع پیادهکارگاهی می

 
  روسازی نوع چهار: جزئیات پیاده5شکل 

  شنی روسازی با روسازی)پنج(: پیاده Vنوع -3-2-5
داری ی پایین اجرا و نگهروهای همجوار با آنها به لحاظ سنخیت ماهوی مصالح و هزینهها و فضاهای سبز و در پیادهروسازیِ پارکاستفاده از رویه شنی در پیاده

 این سند آورده شده است.  "ضوابط عمومی اجرایی  فنی ومشخصات "رو در بخش باشد. جزئیات اجرایی این نوع پیادهمناسب می

 
 روسازی نوع پنج: جزئیات پیاده6شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 روسازیمشخصات عمامی پیاده

 6از  5صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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 روسازیکاربرد انااع پیاده-4
انجام  2بندی ارائه شده در جدول معبر، نوع کاربری غالب بدنه، مالحظات اجرایی و هزینه اجرا، مطابق دستهرو باتوجه به کارکرد ترافیکی انتخاب نوع پیاده

 پذیرد. می
قابل استفاده نباشد، الزم است گزارش توجیهی و دالیل  رو که در این سند معرفی شدههیک از انواع پیاددر مواردیکه به تشخیص مشاور طرح هیچ :1تبصره 

روهای همسان به همراه طرح پیشنهادی و روش اجرا، توسط مهندسین مشاور تهیه و به تأیید سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر ان استفاده از پیادهعدم امک
 تهران برسد. 

اخذ تأییدیه سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر  و، منوط به تهیه طرح توجیهی 2در کاربردهای مندرج در جدول  IIIرو مطابق نوع : اجرای پیاده2تبصره 
 باشد. مجاز نمی 2رو به غیر از کاربردهای مندرج در جدول باشد. بدیهی است استفاده از این نوع پیادهتهران می

 
 روسازیکاربرد انواع پیاده : 2جدول 

 روتیپ اجرایی پیاده ردیف
 کاربرد

 )بر اساس تیپ طراحی(

 1D – 4B – 4C –6A – 6B– 6C –6D )یک( Iنوع  1

 1C – 2C –3C  – 5C –  2B – 3B – 5B  )دو( IIنوع  2

 5B– 5C    )سه( IIIنوع  3

 1C – 2C – 4C – 1D )چهار( IVنوع  4

 6A –  6B – 6C –  6D )پنج( Vنوع  5
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 روسازیمشخصات عمامی پیاده

 6از  6 صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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 : مشخصات و ضاابط عمامی طراحی  2/60-8-6

 کاربرد -1

 رود. کار میروهای شهری بهاین دستورالعمل برای تعیین مشخصات عمومی طراحیِ پیاده

 رو ضاابط تعیین و طراحی عرض پیاده-2

ن آقرار گیرد. مطابق ضوابط طرح تفصیلی،  شده در طرح تفصیلی مالک عملالزم است ضوابط ابالغدر طراحی عرض معابر )به جز آزادراه و تندراه(،  -2-1
دروهای وبخش از عرض معابر که برای عبور عابرین پیاده ضروری است، باید با اولویت نخست تأمین شود و باقیمانده عرض معبر به ترتیب برای تردد خ

 عمومی و سپس خودروهای سواری اختصاص یابد. 
 روها در معابر  موجود )درصورت وجود عرض کافی( الزم است، پنج حوزه زیر درنظر گرفته شود: در طراحی پیاده -2-2
 حوزه موانع ثابت  -2-2-1
 حوزه تردد عابرین )عرض موثر(  -2-2-2
 حوزه تأسیسات، مبلمان و فضای سبز شهری  -2-2-3
 حوزه لبه  -2-2-4
 های محلی با معابر شریانی( رو  )صرفاً در محل تقاطع دسترسیآمدگی پیادهحوزه پیش -2-2-5

 

 
 

 شود.  تعیین می  3رو، باتوجه به مقادیر حداقل و بهینه مطابق جدول شماره های فوق و کل پیادهروهای موجود، عرض الزم برای حوزهدر پیاده -2-3

 رو  : عرض حداقل و بهینه برای انواع پیاده 3جدول 

 
رو، مهیا نباشد، ابتدا حوزه تردد عابرین و حوزه لبه طراحی شود های پنجگانه پیادهبرای طراحی تمامی حوزه شود در صورتیکه، فضای الزمتوصیه می راهنمایی:

 رو(، اولویت به حوزه موانع ثابت اختصاص داده شود.  و از میان دو حوزه باقیمانده )به غیر از حوزه پیشآمدگی پیاده

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 ضاابط عمامی طراحیمشخصات و 

 11از  1صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 مهندسی شهر تهرانسازمان مشاور فنی و  : هیهت
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متر( باشد، الزم است در صورت امکان و با هماهنگی با سانتی 125رو کمتر از حداقل عرض موثر )روهای موجود، در مواردی که عرض پیاده: در پیاده1تبصره 
 رد:رو انجام پذیزیر برای تأمین عرض موثر پیاده های فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری، حمل و نقل و ترافیک(، اقداماتی به شرحربط )معاونتنهادهای ذی

 در معبرالف: سرپوشیده نمودن نهر آب  
 رو رو به پیادهب: الحاق بخشی از عرض سواره

 ج: انتقال تأسیسات و عناصر مبلمان شهری به حاشیه و ایجاد حوزه تأسیسات، مبلمان و فضای سبز 
های فوق الذکر مقدور یک از راهمتر( تأمین نشود یا انجام هیچسانتی 125، حداقل عرض موثر )1مذکور در تبصره : در صورتیکه با انجام کلیه اقدامات 2تبصره 

متر( به عنوان عرض مبنا باید تأمین شود. در این حالت الزم است کل عرض موجود به حوزه سانتی 91نباشد، حداقل عرض برای عبور یک صندلی چرخدار )
 داده شود. تردد عابرین اختصاص 

رو کمتر از های کاربری الزامی است، مگر در مواردی که عرض پیادهمتر از بدنهسانتی 21تا  14: در رابطه با حوزه موانع ثابت، رعایت فاصله جانبی 3تبصره 
 نیز قابل انجام نباشند.  1حداقل عرض موثر باشد و اقدامات ذکرشده در تبصره 

 رو که گشودگی فضایی در عرض وجود دارد، عرض حوزه تأسیسات، مبلمان و فضای سبز شهری امکان افزایش دارد. هایی از پیادهدر بخش :4تبصره 

 ، حوزه موانع ثابت امکان تلفیق با طرح بدنه کاربری سبز را دارد. 6Bو  5B روهای دسته در پیاده :5تبصره 

متر سانتی 181دوچرخه، عرض بهینه در حوزه تأسیسات، مبلمان و فضای سبز شهری تا  بینی مسیردر صورت عدم پیش 6Aروهای دسته در پیاده: 6تبصره 
 تواند کاهش یابد. می

 رو مطابق با سند طرح تفصیلی مصوب درنظر گرفته شود. پیاده عرض کل، الزم است  معابر جدید االحداثدر  -2-4
 تسهیالت) کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان 144 شماره نشریه در توجه به اصول ذکر شدهبا  رو،پیاده مؤثر عرض االحداث، جدید معابر در: راهنمایی

 .باشد کمتر 3 شماره جدول در شده ارائه هایحداقل از نبايد شده تعیین عرضِ صورت، هر در ولی. خواهد شد تعیین( رویپیاده
عرض الزم برای هریک از عناصر  4مبلمان و فضرای سربز، باید به شررح جدول شماره    ، برای تعیین عرض حوزه تأسریسرات،   معابر جدید االحداثدر -2-5

 رو موجب کاهش عرض موثر نشود.مبلمان شهری را استخراج نمود تا تعبیه موانع ثابت در پیاده

 : عرض الزم برای تعبیه موانع در حوزه تأسیسات، مبلمان و فضای سبز 4جدول 

 (cmعرض الزم ) نوع مانع ردیف (cmعرض الزم ) نوع مانع ردیف

 + قطر تنه 51 درخت 11 81 تیر چراغ برق 1

 + عرض باغچه 31 باغچه 12 91 -121 های راهنماییپایه و جعبه چراغ 2

 + عرض صندوق 51 صندوق صدقات 13 81 نشانیشیر آتش 3

 31 ترانس هوایی برق 14 61 -81 عالئم ترافیکی 4

 121 مخابرات و شالتر برقکافو  15 61 پارکومتر 5

 + عرض تابلو 51 تابلو تبلیغاتی 16 111 صندوق پست 6

 + عرض دکه91 فروشیفروشی و گلدکه روزنامه 17 121 کیوسک تلفن 7

 ها و عناصر حجمیالمان 18 121 سطل زباله ثابت 8
+ عرض عنصر  51

 حجمی

 ایستگاه+ عرض  51 ایستگاه اتوبوس 19 121 سطل زباله مکانیزه 9

  81 بانپایه سایه 21 151 نیمکت 11

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 مشخصات و ضاابط عمامی طراحی

 11از  2صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

شماره 

 سند: 
 ، ویرایش دوم  61-8-6

  :صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
 عالی فنیفنی و عمران شورای کمیته کارشناسی
  14/12/1394شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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 ضاابط طراحی شیب -3
قدار باشد، مباشد. در صورتیکه به دلیل وجود عوارض طبیعی و یا توپوگرافی زمین، شیب طولی معبر بیش از این  %5رو نباید بیشتر از شیب طولی پیاده -3-1

 سازی معبر توسط مهندسین مشاور تهیه و اجرا گردد. الزم است طرح مناسب
رو، به منظور تسهیل حرکت پیاده و نیز هدایت آبهای سطحی باشد. شیب عرضی مطلوب برای پیاده %2و بیشتر از  %1رو نباید کمتر از شیب عرضی پیاده -3-2

 باشد. درصد می 5/1، معادل به طرف حوزه تأسیسات، مبلمان و فضای سبز
درصد امکانپذیر نباشد، باید اختالف سطح  2تا  1ای باشد که تأمین شیب عرضی رو به گونه: در صورتیکه اختالف سطح بین تراز کاربری و تراز سوارهراهنمایی

به صورت  طرق ممکن برای حل این اختالف سطح را 11تا  7موجود، در حریم موانع ثابت یا حریم تأسیسات، مبلمان و فضای سبز برطرف گردد. اشکال 
 دهند. نشان می شماتیک

 باشد.درصد می 11رو عمود برهم با اختالف سطح نسبت به یکدیگر، حداکثر شیب قسمت اتصال میان دو پیاده -3-3

 
 (H/B>22رو باشد )تراز کاربری بسیار باالتر از تراز سواره -حالت اول :7شکل 

 
 H/B<22>12)رو باشد )تراز کاربری در حد قابل قبولی باالتر از تراز سواره -دوم: حالت 8شکل 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 مشخصات و ضاابط عمامی طراحی

 11از  3صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

شماره 

 سند: 
 ، ویرایش دوم  61-8-6

  :صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
 عالی فنیکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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 (H/B<12تر باشد )رو و یا اندکی از آن پایینتراز کاربری همسطح با سواره -: حالت سوم9شکل 

 

 

 
 (H/B>12رو باشد )تر از تراز سوارهتراز کاربری پایین -: حالت چهارم11شکل 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 مشخصات و ضاابط عمامی طراحی

 11از  4صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکارشناسی فنی و عمران شورایکمیته 

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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 راه و پله ضاابط طراحی شیب-4
 باشد. رو ممنوع میایجاد هرگونه اختالف سطح در عرض موثر پیاده-4-1
 متر اصالح شوند. سانتی 121راه یا رامپ با عرض حداقل به وسیله شیب %5طولی بیش از های ها یا شیبالزم است تمامی اختالف سطح-4-2

رو توسط مهندسین مشاور تهیه و به تأیید سازمان مشاور نباشد، الزم است طرح پیاده %5: در مواردی که بسترِ طرح به هر دلیلی پاسخگوی شیب طولی تبصره
 فنی و مهندسی شهر تهران برسد. 

 باشد. درصد می 8متر طول، حداکثر شیب  3راه تا ی شیببرا-4-3
 شود. درصد از شیب کاسته می 5/1راه اضافه و متر به عرض شیبسانتی 5متر طول به ازای هر متر افزایش طول،  3راه با بیش از در شیب-4-4
متر و به سانتی 151راه تا اولین پاگرد )به عمق حداقل داکثر طول شیبایجاد پاگرد در فواصل استاندارد الزامی است. ح % 8های طولی بیش از  در شیب-4-5

 باشد.متر می 9منظور استراحت، دورزدن، ایجاد امکان عبور متقابل و ...(  
صالح توسط مرجع ذیرو باشد و باشد، پله خارج از عرض موثر پیاده %5رو در صورتی مجاز است که شیب طبیعی زمین بیش از احداث پله در عرضِ پیاده-4-6

 بینی شده باشد. )مهندسین مشاور( پیش

 ضاابط طراحی حازه فبه -5
 رو جدا باشد تا از ورود وسایل نقلیه به داخل محدوده تردد عابرین محفوظ باشد. رو باید از سوارهپیاده-5-1

در معابر  (h)ارتفاع تراز فوقانی جدول تا تراز اتصال روسازی معبر به جدول گذاری انجام شود. اختالف رو باید از طریق جدولرو از سوارهجداسازی پیاده -5-2

 باشد. متر میسانتی 15متر و در سایر معابر سانتی 11بزرگراهی و شریانی درجه یک 

 
 

 رورو با پیاده: اختالف سطح سواره11شکل 

 
  ضاابط نحاه برخارد با معارض فیزيکی-6
 رو وجود دارند باید به خارج از عرض موثر پیاده رو انتقال یابند. موانع، عالئم و اثاثه شهری که در پیاده تمامی-6-1
الت ین حدر شرایط خاص که امکان انتقال و جابجایی برخی از عناصر و اثاثه شهری فراهم نباشد، مسیر عبور نوار عرض موثر تغییر خواهد نمود. در ا-6-2

 متر فاصله الزامی است. سانتی 51رض موثر رعایت حداقل میان مانع و لبه ع

 
  : مسیر عبور نوار عرض موثر در برخورد با موانع غیرقابل انتقال12شکل 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 مشخصات و ضاابط عمامی طراحی

 11از  5صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
 

 

 

 

 حازه مانع ثابت

 عرض ماثرحازه 

حازه تأسیسات، 

مبلمان و فضای 

 سبز 
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 باشد. قرارگیری رامپ، پله، پایه، سکو، ستون، نورگیر و تمامی الحاقات کاربری بدنه در محدوده عرض موثر ممنوع می-6-3
صالح به حوزه تأسیسات، مبلمان و فضای سبز و در شرایط خاص : در صورت وجود این عناصر در حوزه عرض موثر، الزم است با هماهنگی مرجع ذیتبصره

 به حوزه موانع ثابت منتقل شوند. 

 ها رو در محدوده تقاطعضاابط طراحی و اصالح هندسی پیاده-7
امه طرح هندسی نمندرج در آیینها، تعیین زاویه تقاطع، شکل و ابعاد جزایر ترافیکی )میانی( باید بر اساس ضوابط و اصول ها و پیچاصالح هندسی قوس-7-1

 ها ( انجام گیرد. سازمان برنامه و بودجه، مبحث تقاطع161ها ) نشریه شماره راه
سازمان برنامه و 161رو در محدوده تقاطع است و الزم است مطابق نشریه شماره ترین جزء طرح هندسی پیادهاصالح قوس اتصالِ دو مسیر، اصلی-7-2

 و توسط کارشناس ترافیک در کلیه معابر شریانی و محلی انجام گیرد.  هابودجه، مبحث تقاطع
 های گردش متناسب با سرعت گردش و نوع خودروهای عبوری طراحی شوند. الزم است در طرح هندسی قوس در تقاطع، شعاع-7-3
نظور دهد. لذا به ما یکدیگر و نیز با عابر پیاده را کاهش میبندی ترافیک در محدوده تقاطع با احداث جزایر ترافیکی، امکان برخورد خودروها بجریان-7-4

به رو، الزم است در محدوده تقاطع )روی عابر و تأمین ایمنی وی و نیز استفاده بهینه از سطح روسازی شده سوارههدایت بهتر ترافیک، کاهش فاصله پیاده
 ردد.های محلی( جزایر ترافیکی طراحی و اجرا گاستثنای تقاطع دسترسی

 مترمربع باشد.  5ابعاد جزیره ترافیکی، تابع نوع و شکل تقاطع است. اما مساحت آن نباید کمتر از  -7-5
به  %8رو با شیب حداکثر کند از تقاطع عبور داده شود. لذا در  محدوده تقاطع الزم است که پیادهعابر پیاده باید در همان سطح ترازی که حرکت می-7-6

 سازی انجام گیرد.  همسطحرو متصل و سواره

 
 ها : جزئیات طراحی محدوده گذرگاه عرضی پیاده در تقاطع13شکل 

تابلوی  ،در محدوده مثلث دید در تقاطع نباید هیچگونه مانعی وجود داشته باشد. تعبیه هر نوع اثاثه شهری به استثنای چراغ روشنایی، چراغ راهنما-7-7
 راهنمایی و رانندگی، و راهبند در محدوده تقاطع ممنوع است. 

 قرارگیری اثاثه شهری مجاز در محدوده تقاطع، بر روی پایه و سکو که موجب افزایش ارتفاع آنها گردد ممنوع است. -7-8

ید ها بابندرو الزامی است. فاصله میان راهبه منظور ممانعت از ورود اتومبیل به پیاده صرفاً متر در تقاطعسانتی 51بند یا مانع با ارتفاع حداقل نصب راه -7-9

 متر باشد. سانتی 171متر و حداکثر سانتی 161حداقل 
 بند قرار گیرد. ی دو راهای باشد که نوار بساوایی دقیقاً در میانه فاصلهبندها باید به گونه: جانمایی راهتبصره

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 مشخصات و ضاابط عمامی طراحی

 11از  6صفحه  

 

 
 عمرانيمعاونت فني و 

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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 از طریق نوارهای بساوایی مخصوص نابینایان مورد تأکید قرار گیرد.محل ورود به تقاطع باید -7-11

 ای در محدوده تقاطع مجاز نیست. تعبیه پارکینگ حاشیه-7-11
 (. 14متر لحاظ شود )شکل  5/2متر، برای اصالح هندسی راستگردها، حداقلِ شعاع گردش یعنی شعاع  11تا  6شود در معابر با عرض توصیه می-7-12
. متر( لحاظ شود 5متر و بیشرتر، در اصرالح هندسری راستگردها، شعاع گردشِ استاندارد )یعنی حداقل     12شرود در تقاطع معابر با عرض  صریه می تو -7-13

 (14)شکل
اور تهیه مشمتر و بیشتر الزم است طرح اصالح هندسی بر اساس حجم ترافیکی معبر و نوع وسایل نقلیه عبوری توسط مهندس  16: در معابر با عرض تبصره

 و  به تصویب معاونت حمل و نقل و ترافیک برسد. 
مدگی آرو در محل تقاطع عریض شده و به صورت پیشها، پیادهشود به منظور ارتقای امنیت عابر پیاده و ممانعت از پارک اتومبیل در تقاطعتوصیه می-7-14

 (. 15متر، کمتر باشد )شکل   5/5نباید از  آمدگیرو در محل پیشطراحی و اجرا گردد. در هر صورت  عرض سواره

رو در محل تقاطع، آمدگی پیادهکننده یا شریانی درجه دو، پیشمتر( با معابر جمع و پخش 12های محلی )معابر با عرض کمتر از : در تقاطع دسترسی1راهنمایی 
ده )به منظور آمدگی پیشنهادششریانی درجه دو باتوجه به اصول ترافیکی، پیشکننده یا فقط در دسترسی محلی مجاز است که اجرا شود. در معابر جمع و پخش

ای که در ترافیک عبوری از باشد، به گونه( قابل انجام می16ای(، پیش از محل تقاطع  )مطابق شکل شماره تأمین ایمنی عابر و همچنین فضای پارک حاشیه
 متر )فاصله الزم برای توقف دو خودرو( باشد.  15تا  5/7قاطع باید بین آمدگی از تتقاطع خللی ایجاد نشود. فاصله محل پیش

 توان در آن، فضای سبز و اثاثه شهری جانمایی شود.محل پیشامدگی دارای عملکردِ فضای عمومی شهری بوده و می :2راهنمایی 

 
 های محلی با یکدیگر : الگوی طراحی تقاطع ها در دسترسی 14شکل 

 

 اجرایي شهرداري تهراننظام فني و 

 مشخصات و ضاابط عمامی طراحی

 11از  7صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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 رو در محل تقاطعآمدگی پیادههای پیش: ابعاد و اندازه 15شکل 

 

 
 

 
 کننده یا شریانی درجه دو های محلی با معابر جمع و پخش: الگوی طراحی تقاطع دسترسی16شکل 

 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 طراحیمشخصات و ضاابط عمامی 

 11از  8صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 تهرانسازمان مشاور فنی و مهندسی شهر  : هیهت
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 های عرضی ضاابط طراحی گذرگاه-8
 رو اجرا شود. سطح با پیادهدر گذرگاه عرضی باید سطح گذرگاه هم-8-1
 سازی گردد. راه همسطحعرضی باید با تعبیه شیب رو با گذرگاهرو در محل اتصال پیادهرو و پیادهاختالف سطح بین سواره-8-2
باشد )مطابق مشخصات ابعادی و فنی و جزئیات اجرایی آبروی متر میسانتی 2سطح گذرگاه عرضی و انتهای رمپ  حداکثر اختالف ارتفاع مجاز بین-8-3

 . (6-8-61در سند  -Pکوتاه نوع 
 باشد. می %8حداکثر شیب مجاز رمپ در محل گذرگاه عرضی -8-4
 اشد. بمتر میسانتی 91های کناری( حداقل عرض رمپ گذرگاه عرضی )بدون بریدگی-8-5

 

 
 

 : الگوی طراحی گذرگاه عرضی 17شکل 

 باشد. متر میسانتی 151رو  حداقل عرض الزم برای محدوده گذرگاه عرضی و حداقلِ عرض پل عمود بر مسیر پیاده-8-6
 های جاذب جمعیت و عمومی الزامی است. های عرضی در مقابل کاربریجانمایی گذرگاه-8-7
ایی های هشدار بساور محل گذرگاه عرضی الزامی است. این نوارها باید به صورت دو نوار عمود برهم و با استفاده از کفپوشتعبیه نوارهای بساوایی د-8-8

 ایجاد شوند. 

عرض  ( باید باb( باید با عرض گذرگاه یکسان باشد. طول نوار بساوایی عمود بر گذرگاه عرضی )aطول نوار بساوایی موازی با گذرگاه عرضی ) راهنمایی:
 . (18)شکل  رو یکسان باشدپیاده

زی مورد االزم است به منظور ارتقای خوانایی، محدوده و خطوط مرزی گذرگاه عرضی پیاده به وسیله جانمایی عناصر مبلمان شهری، درختان و یا نورپرد-8-9
 تأکید قرار گیرد. 

 .(19)شکل  شودر گذرگاه عرضی پیاده امتداد یافته و نوار میانی قطع میرو، مسیدر صورت وجود نوار و یا جزیره میانی )رفیوژ( در سواره-8-11

 ضاابط جانمايی اثاثه شهری -2
 باشد. رو ممنوع مینصب اثاثه شهری )مبلمان شهری و عناصر متعلق به تأسیسات شهری( در محدوده عرض موثر پیاده-9-1
 باشد جانمایی گردند. سبز که نوع کفسازی آن نیز متفاوت می فضای حوزه تأسیسات، مبلمان والزم است اثاثه شهری در -9-2
ای باشد که در هنگام تعمیرات برای عابران مزاحمت ایجاد نکرده و تولید باید به گونه و فضای سبز مبلمانحوزه تأسیسات، قرارگیری اثاثه شهری در -9-3

 صف نکند. 
متر در طرفین سانتی 51از سنگ پالک به ابعاد  ،الزم است سکوی استقرار در حوزه تأسیسات، مبلمان و فضای سبز در محل استقرار سطل زباله مکانیزه -9-4

 ایجاد گردد. 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 مشخصات و ضاابط عمامی طراحی

 11از  9صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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 : الگوی طراحی نوار رفیوژ در محل گذرگاه عرضی 18شکل 

 

 
 : الگوی طراحی نوار رفیوژ در محل گذرگاه عرضی 19شکل 

  بینايانضاابط مرباط به نابینايان و کم-10

اری عالی شهرسازی و معمکه توسط شورای« ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین»الزم است کلیه ضوابط مربوط به سند -11-1
 رو مدنظر قرار گیرد. ( شده است در طراحی و اجرای پیاده1378و اصالحیه آن مصوب  1368ایران تهیه و تصویب )مصوب 

ن های شیاری، صرفاً در معابر شریانی شهری و مناطقی که بار عبور و مرور نابینایابینایان با استفاده از کفپوشاحداث نوار بساوایی ویژه نابینایان و کم -11-2
( ایان و...ابینایان، انجمن نابینآن، ساختمانهایی وجود دارد که نابینایان به صورت گروهی روزانه تردد دارند. مانند مدارس نباالست )منظور مناطقی است که در 

 ارائه شده است.   6-8-3/61مجاز است. مشخصات فنی کفپوش شیاری در دستورالعمل 
مسیر حرکت نوار نابینایان به نحوی که مانعی بر سر راه حرکت نباشد و خطری فرد  رو، طراحی دقیق و فنی: در صورت تعبیه نوار بساوایی در پیادهراهنمایی

 نابینا را تهدید نکند الزامی است، تا نابینایان با اعتماد به مسیر حرکت نمایند. 
هر تهران سازی معابر شستاد مناسب در سایر معابر شهر، احداث نوار بساوایی صرفاً در صورتیکه مطالعات نیازسنجی و گزارش توجیهی تهیه و توسط-11-3

 شورای اسالمی شهر تهران( تأیید گردد، مجاز خواهد بود.   22/14/1384مورخ  161-638-7197مصوبه شماره  )موضوع

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 مشخصات و ضاابط عمامی طراحی

 11از  11صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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رو جانمایی شود تا با موانع موجود در حوزه موانع ثابت )جنب کاربری( یا اثاثه موجود در حوزه تأسیسات پیادهمسیر نوار بساوایی باید در حوزه عرض موثر -11-4
 و مبلمان و فضای سبز برخورد نداشته باشد. 

 باشد.متر میسانتی 41 تا 21عرض استاندارد برای مسیر نوار بساوایی-11-5
ی در اها و یا دربرخورد با موانع ثابت به منظور هشدار الزامی است. مشخصات فنی کفپوش لمسی دکمهطعای( در تقااستفاده از کفپوش هشدار )دکمه-11-6

 ارائه شده است.  6-8-3/61دستورالعمل 
اب به داخل یای( در ورودی ابنیه، نوار جهتهای تجاری، فرهنگی، اداری یا درمانی وجود دارند، تعبیه کفپوش هشدار )دکمهدر معابری که کاربری-11-7

 ساختمان، و تابلوی هشدار به رانندگان در محل گذرگاه عرضی برای رعایت سرعت و دقت الزامی است. 
( 17های عرضی؛ شکل رو )در محل گذرگاهرو به سوارهمتر در محل برخورد پیادهسانتی 61ای( با عرض حداقل اجرای کفپوش هشدار )کفپوش دکمه-11-8

 الزامی است. 
 

 ي و اجرایي شهرداري تهراننظام فن

 مشخصات و ضاابط عمامی طراحی

 11از  11صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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 : مشخصات فنی و ضاابط عمامی اجرايی3/60-8-6

 کاربرد-1
 رود .می کار به روسازیدر عملیات پیاده و ضوابط عمومی الزم االجرا فنی مشخصات تعیین برای دستورالعمل این
 رو سازیدرشت( مصرفی در پیاده هایدانه سنگ) فنی شن مشخصات-2

 شن مصرفی برای ساخت بتن مورد استفاده در پیاده رو سازی باید دارای مشخصات ذیل باشد :
 .باشد شیمیایی آورزیان مواد و گچ رس، خاک آلی، مشهود مواد از عاری-2-1
 باشد. )مشخصات فنی عمومی راه( منطبق کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان 111 در نشریه مندرج مشخصات با-2-2
 نباید اهسنگدانه اندازه حالت هیچ در ولی. شودنمی توصیه روسازیبرای استفاده در پیاده بتن ساخت در مترمیلی 38 از تردرشت هایسنگدانه کاربردن به-2-3
 .کند تجاوز متر میلی 63 از

 تطبیق داشته باشد. 5سازی باید با جدول : دانه بندی شن مناسب برای پیاده رو راهنمایی

 )شن( های درشتسنگدانه بندیدانه -5جدول 

  هادرصـــــد مواد ردشده از الک

 **حداکثر اندازه اسمی

 متر(مصالح )میلی
 مترمیلی 57/4

(NO.4) 
 مترمیلی 7/9

𝟑
𝟖⁄ inch 

-میلی 7/21
 متر

𝟏
𝟐⁄  inch 

 مترمیلی 29
𝟑
𝟒⁄  inch  

 مترمیلی 17
2 inch 

 مترمیلی 7/75
2𝟏 𝟐⁄  inch 

 مترمیلی 75
1 inch 

 مترمیلی 37
1𝟏 𝟐⁄  inch 

15- 0 00- 40 100- 00 100 -  -  -  -  
5/12- 75/4 

 )نخودی(

10- 0 55- 20 - 100- 00 100 -  -  -  
19- 75/4 

 )فندقی(

10- 0 -  60- 25 -  100- 05 100 -  -  
25- 75/4 

 )بادامی(

5- 0 30- 10 -  00- 35 -  100- 05 100 -  
5/37- 75/4 

 )قلوه ریز(

5- 0 -  30- 10 -  00- 35 -  100- 05 100 51- 75/4 

 )قلوه درشت(

 درصد باشد. 5( باید 8میلیمتر )شماره  36/2حداکثر مواد ردشده از الک  *
 شود.می درصد وزنی سنگدانه روی آن باقی بماند، اندازه اسمی سنگدانه نامیده 11اندازه کوچکترین الکی که حداکثر ** 

 مصرفی در پیاده رو سازی (ريز هایدانه سنگ) ماسه مشخصات فنی-3
 رو سازی باید دارای مشخصات ذیل باشد :ماسه مصرفی برای ساخت بتن مورد استفاده در پیاده

 .باشد شیمیایی آورزیان مواد و گچ رس، خاک آلی، مشهود مواد از عاری-3-1
 .باشد درصد 11 از بیش نباید(  211 الک از شده رد) ریزدانه مقدار مواد-3-2

 .باشد درصد 75 از کمتر نباید مصالح ایارزش ماسه-3-3
 .باشد )مشخصات فنی عمومی راه( منطبق کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان 111 نشریه در مندرج مشخصات با باید ماسه مصرفی-3-4

 است. 6سازی پیاده روها به شرح جدول  : دانه بندی مناسب برای استفاده در بتن و زیرراهنمایی

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 مشخصات فنی و ضاابط عمامی اجرايی

 11از  1صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالفنی و عمران شورایکمیته کارشناسی 

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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 های مختلف( روسازی )درصد ردشده از الکماسه )ریزدانه( برای پیاده بندی: دانه6جدول 

𝟑 شماره افک
𝟖⁄  inch  4 inch 8 16 30 50 100 

 5/9 75/4 36/2 18/1 6/1 3/1 15/1 (mmقطر افک )

درصد ردشده از 

 افک
111 111- 95 111- 81 85- 51 61- 25 31- 11 11- 2 

 

 فنی اساس شنی    مشخصات-4
خراج های استها و برای اساس سنگی از سنگای و واریزههای شن و ماسههای قدیمی، تپهها، مسیلمصالح مصرفی برای اساس شنی از بستر رودخانه-4-1

 آید.دست میشود بههای طبیعی که در سنگ شکن شکسته شده و سپس سرند میاز معادن سنگ یا قلوه سنگشده 
 عمومی راه( مطابقت داشته باشد. )مشخصات فنی کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان 111نشریه ه برای اساس باید با مصالح مورداستفاد-4-2

 25/1متر مکعب و ماسه به مقدار  25/1متر مکعب، شن نخودی به مقدار  5/1شنی با ترکیب شن بادمی به مقدار متر مکعب اساس  1: برای تهیه راهنمایی
 متری پخش ، کوبیده و متراکم گردد.میلی 111های تهیه می شود . الزم است اساس شنی در الیه 7بندی مندرج در جدول متر مکعب طبق دانه

پذیر باشد )بستر دارای خاک رس نبوده و عاری از هرگونه نخاله یا مواد مشابه باشد( در غیر اینصورت باید ازی باید تراکمروسپیاده: بستر موجود برای 1 توجه
جایگزین و متراکم نموده و آنگاه اقدام به اجرای  (یآهک یا شفته)مخلوط تونان مناسب و سپس با مصالح کرده متر از بستر را خاکبرداری سانتی 31حداقل 

  روسازی نمود.ات پیادهعملی
شود. این مخلوط برای باشد، تونان گفته میمیلیمتر می 71تا  3ها که اندازه متوسط آنها از دست آمده از بستر رودخانهبه مجموعه سنگهای آبرفتی به :2توجه 

 بسترسازی مناسب است. 
 

 بندی مصالح اساس : دانه7جدول 
 افکدرصد وزنی رد شده از هر  شماره افک

 - - 111 111 111 (inch 2میلیمتر) 50

1𝟏میلیمتر )5/37 𝟐⁄  inch) 111-95 - - 111 - 

 81-61 85-71 95-75 111-71 111 (inch 1میلیمتر ) 25

𝟑میلیمتر ) 12
𝟒⁄  inch) 92-71 81-61 - 91-61 - 

𝟑میلیمتر ) 5/2
𝟖⁄  inch) 71-51 65-31 75-41 75-45 85-51 

 35-65 31-61 31-61 25-55 35-55 (4میلیمتر )شماره  75/4

 25-51 21-51 21-45 15-41 - (10میلیمتر )شماره  2

 - - - - 12-25 (30میلیمتر )شماره  6/0

 15-31 11-31 15-31 8-21 - (40میلیمتر )شماره  425/0

 3-8 2-8 2-8 2-8 2-8 (200میلیمتر )شماره  075/0
 

 تراکم  و تحکیم مشخصات فنی-5

هایی به درصد آشتو اصالح شده، کوبیده شود. مصالح زیر سازی باید در الیه 91مصالح زیرسازی باید با تراکمی معادل  کوبیدن زیرسازی شن وماسه: -5-1
 میلی متر ریخته و با کمپکتور مکانیکی یا دستی )تخماق( کوبیده شود .  111ضخامت 

الزم ی، رو نباشد، همچنین در ترمیم نوار حفاررو یا به هر دلیل دیگر امکان متراکم کردن بستر پیادههچنانچه به دلیل وجود تأسیسات در پیاد :تحکیم  -5-2
 این سند، از زیرسازی بتنی استفاده گردد.  8-11است مطابق بند 

 باشد. درصد  2خیابان حداکثر تا به سمت  آندرصد و شیب عرضی  5رو باید صاف و شیب طولی آن حداکثر سطح نهایی زیر سازی پیاده ترازبندی: -5-3
 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 مشخصات فنی و ضاابط عمامی اجرايی

 11از  2صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالعمران شورای کمیته کارشناسی فنی و

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت



 0-8-06  شماره سند:                                                                                                                                                        روسازيمشخصات فني و مقاطع همسان پياده     20   
 
 
 
 

 روسازی مشخصات فنی عمامی بتن برای پیاده-6
ارد و برای د روسازی کاربرداین بخش از دستورالعمل برای تعیین مشخصات فنی بتن مگر )نظافت(، بتن زیرسازی و بتن روسازی در عملیات پیاده -6-1

 های بتنی پیش ساخته کاربرد ندارد. جداول و کفپوش
 روسازی ضروری است: الزامات استانداردهای زیر در تهیه بتن، آزمونهای کیفیت و نظارت بر اجرای پیاده رعایت استانداردها: -6-2
 باشد.  489نمونه برداری از بتن باید بر اساس موارد مندرج در استاندارد ملی شماره  -6-2-1
 باشد.  3213-2یین روانی به روش اسالمپ باید مطابق استاندارد ملی شماره تع -6-2-2
 باشد.  1618روش های آزمون بتن باید بر اساس استاندارد ملی شماره  -6-2-3
 باشد.  491مقاومت مشخصه بتن باید بر اساس استاندارد ملی شماره  -6-2-4
 باشد.  3211-7ی شماره آزمون های غیر مخرب بر روی بتن سخت شده باید بر اساس استاندارد مل -6-2-5
 باشد. 3213-6وزن مخصوص بتن تازه باید بر اساس استاندارد ملی شماره  -6-2-6
سازگار بوده  6-8-3/61دستورالعمل  3و  2شن و ماسه مصرفی در بتن باید با الزامات مقرر در بند  : مشخصات فنی شن و ماسه مصرفی در بتن  -6-2-7

 )زیرسازی ، روسازی( کوچکتر باشد .و قطر اسمی سنگدانه ها از یک پنجم ضخامت بتن 
توسط  ( انجام شود در غیر اینصورت باید از بتن آماده استاندارد تولید شدهبتونیراختالط بتن باید با دستگاه مکانیزه اختالط ) اختالط بتن با مخلوط کن:-6-3

 تأمین کنندگان مجاز استفاده شود. 
دقیقه کمتر باشد . برای تولید بتن بیشتر ، به ازای هر  2مدت اختالط پس از ریختن تمام مواد برای یک متر مکعب بتن نباید از  مدت اختالط : حداقل-6-4

  ثانیه به مدت اختالط افزوده شود .  21متر مکعب بتن اضافی باید 
 میلی متر باشد.  25-51کی باید بین روسازی با ارتعاش غیر مکانیحدود روانی بتن در پیاده حدود روانی بتن )اسالمپ( :-6-5
 آئین نامه بتن ایران باشد. 5-3روها باید مطابق با مشخصات شیمیایی آب آشامیدنی و بند آب مصرفی برای ساخت بتن پیاده آب مصرفی :-6-6
ود تسطیح های مشهبدون حباب روسازی باید به نحوی مرتعش و متراکم شود که مالت بتن به صورت یکنواخت وبتن مصرفی در پیاده ارتعاش بتن :-6-0

سانتی متری انجام شود و ارتعاش باید بالفاصله پس از آشکار شدن شیره بتن در سطح بتن قطع  41گردد. ارتعاش مکانیکی یا دستی باید حداکثر در فواصل 
 شود.

 در محل بچینگ پلنت تولید شود .روسازی، استفاده از سیمان فله برای بتن در جا مجاز نیست، مگر آنکه بتن برای پیاده سیمان : -6-8
 : مصالح مصرفی در بتن باید توزین شوند. ترکیب مصالح بدون توزین مجاز نیست. توزین مصالح  -6-0
  نسبت اختالط مصالح برای ساخت بتن تازه در کارگاه باید طبق نظر مهندس ناظر و با رعایت الزامات استاندارد تعیین شود. تعیین نسبت اختالط : -6-10

 .اقدام نمود 8به منظور تعیین نسبت اختالط بتن با مقاومت های مختلف می توان به شرح جدول  راهنمایی:

  کشی ضروری است:رعایت الزامات زیر در هنگام ماله ماله کشی: -6-11

 رو باید زبر باشد. رو و همچنین اساس بتنی پیادهسطح نهایی بتن پیاده-6-12-1
 رو باید با اشیای غیر فلزی انجام شود )ترجیحاً از ماله مکانیکی و یا تخته ماله استفاده شود(. ماله کشی در بتن پیاده-6-12-2
 ماله کشی پس از سخت شدن نسبی بتن مجاز است. -6-12-3
 آب بتن در زمان ماله کشی نباید در سطح بتن ظاهر شود )افزودن آب در زمان ماله کشی به هیچ وجه مجاز نیست(. -6-12-4
جاروکشی و نماسازی مکانیکی به منظور افزایش ضریب اصطکاک مجاز است ، به شرطی که این عمل با افزودن  ی و نماسازی مکانیکی :جاروکش -6-12

 آب به بتن تازه همراه نباشد.
مجاز نیست، مگر آنکه  درجه سانتی گراد 38درجه سانتی گراد و بیش از  5روها، در دمای کمتر از ساخت بتن در پیاده رو:دمای بتن ریزی در پیاده -6-13

 الزامات زیر رعایت شود:
ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه 111نشریه  3-6-4روسازی در فصل زمستان توصیه نمی شود، مگر آنکه الزامات فنی بند ریزی برای پیادهبتن-6-14-1

 رعایت گردد. 
 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 اجرايیمشخصات فنی و ضاابط عمامی 

 11از  3صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 تهرانسازمان مشاور فنی و مهندسی شهر  : هیهت
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 متفاوت عیارهای با بتن دهنده تشکیل مواد وزنی درصد: 8جدول 

 رده بتن
 

 مقاومت مشخصه
mpa 

 مقدار شن
kg 

 مقدار آب
lit 

 مقدار ماسه
kg 

 مقدار سیمان
kg 

 کاربرد

C21 12 1702 101 007 237 ) مگر ) نظافت 

C23 16 1702 101 034 202 ماهیچه جداول 
C15 27 1702 101 073 311 زیر سازی پیاده رو 
C17 25 1702 101 055 305 روزیرسازی مسلح پیاده 
C75 37 1702 101 070 431 روروسازی مسلح پیاده 

 
 ریزی رعایت شود. سازمان مدیریت و برنامه 185و  184درجه سانتیگراد( باید الزامات نشریه  38ریزی در روزهای گرم )در دمای بیش از برای بتن-6-14-2
 متر است. 21/1حداکثر ارتفاع مجاز برای واریز بتن به صورت سقوط آزاد  ارتفاع واریز بتن: -6-14
 آالت اختالط ، حمل و بتن ریزی باید تمیز و از هرگونه مالت یا ماده خارجی عاری باشد.آالت: قبل از شروع کار، وسایل و ماشینتمیز بودن ماشین -6-15
 یست.کردن بتن مجاز ندیری ساخته شود که بالفاصله مورداستفاده قرارگیرد. خیساندن و دوباره مخلوطبتن باید در مقا ممنوعیت اختالط دوباره: -6-16
قبل از شروع بتن ریزی باید کلیه مواد خارجی از قبیل خاک اره ، تکه چوب ، نخاله ، خاک و سایر مواد اضافی از  نظافت کردن محل بتن ریزی: -6-17

 داخل محل بتن ریزی خارج شود.
گونه تغییری در مقدار آب موجود در بتن ریخته سطوح مجاور بتن باید به اندازه کافی مرطوب شود، به طوری که هیچ دن سطوح تماس:مرطوب کر -6-18

 شود، نیازی به مرطوب کردن آنها نیست.شده به وجود نیاید. در زمانی که سطوح بتن با نایلون پوشانده می
مرکز های مشهود، تهای النه زنبوری، خلل و فرج، ترکگونه پراکندگی، سوراخنجام شود که هیچبتن ریزی باید به نحوی ا کیفیت سطوح خارجی: -6-19

 مصالح درشت و تراوش و نشت شیره بتن دیده نشود. 
شن و ماسه مصرفی در بتن باید در محل کارگاه یا محل بچینگ پلنت طبق طرح اختالط مشخص شده، مخلوط شوند.   مخلوط کردن شن و ماسه: -6-21

 ط شن وماسه در محل معدن مجاز نیست ، مگر با اخذ مجوز از مهندس ناظر. اختال

 روسازیمشخصات فنی و عمامی سنگ برای پیاده-7

 مصرفی سنگ  مشخصات-7-1

 باشد. روها، استفاده از هرگونه سنگ با ریشه آهکی ممنوع میبا توجه به در معرض عوامل جوی قرار داشتن پیاده
 ها ابعاد و چگونگی اجرای سنگ-7-2

 باشد:روسازی به شرح زیر میابعاد قطعات سنگی مجاز برای استفاده در پیاده-7-2-1

 ها جنب کاربری "موانع ثابت"و حوزه  "شهری و فضای سبز تأسیسات مبلمان،"متر برای حوزه سانتی  11  11 11قطعات  -الف

توان از به منظور اجرای طرح و ایجاد نقش می ."تردد عابرین"متر برای حوزه سانتی  41  41 5و   21  21 5و   11  21 5قطعات  -ب
 کمتر باشد( نیز استفاده نمود. متر سانتی 51ها نباید از متر )طول شمشسانتی  11  51 11و     11  111 11های سنگی  شمش

 1ها از پخ یحاً در لبه سنگمتری( و زیبایی طرح ترجسانتی 5/2الی  1نفوذپذیری )با ایجاد بند روها، جهت تأمین اصطکاک الزم سطوح پیاده-7-2-2
ی یا ابایست فلیم شده )آتشی( گردیده و در سنگهای بلورین تیشهمتری استفاده گردد و به منظور رعایت زبری در سنگهای گرانیتی سطح رویه میسانتی

 د اجرا شود. کلنگی گردد و در صورت امکان با بن
 :شودمی توصیهها و آزمایش آنها رعایت استانداردهای ذیل در خصوص ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی سنگ :استانداردها-7-3

 .  449روش آزمون مقاومت مصالح سنگی در مقابل عوامل جوی استاندارد ملی شماره -7-3-1
 

 .  578روشهای تعیین میزان جذب آب و تاب مصالح سنگی در برابر یخبندان سند استاندارد ملی شماره -7-3-2

 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 مشخصات فنی و ضاابط عمامی اجرايی

 11از  4صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
فنی شهرداری تهران، مورخ عالی شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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 .  617روشهای تعیین تاب گسیختگی فشاری و خمشی مصالح سنگی سند استاندارد ملی شماره -7-3-3

 .  618های طبیعی برای برش به منظور استفاده در کف سند استاندارد ملی شماره های سنگبلوک-7-3-4

 .  619گیرد( سند استاندارد ملی شماره های آزمون تاب سایشی سنگ )که روی آن تردد انجام میروش-7-3-5

 .  665روش تعیین تاب فشاری مصالح سنگی سند استاندارد ملی شماره -7-3-6

ش باید از دستگاه برروسازی و ایجاد شیب، شکست و یا در برخورد باهرگونه دریچه و معارض میبه منظور برش سنگ در اجرای طرح های پیاده برش:-7-4
 بُر کردن سنگها استفاده گردد. مکانیکی )میز برش سنگ( برای قواره یا فارسی

 روسازیمشخصات فنی آسفافت برای پیاده-8
 . باشدمی تهران شهرداری اجرایی و فنی نظام 4-4-35 شماره سند مطابق روهاپیاده در استفاده مورد آسفالت فنی مشخصات -8-1
 . شود تأمین مجاز کنندگان تولید از باید آسفالتی مخلوط -8-2
 . باشدمی االجراالزم 111 نشریات در مقرر فنی الزامات -8-3
 . باشد مترمیلی 11 هاسنگدانه اندازه حداکثر و( Topeka/ In learning lourse)رویه  قشر مشخصات با مطابق باید مخلوط مشخصات -8-4
 قیر از ترجیحاً. )  شود اندود کامالً 111 نشریه 1-15 جدول طبق( prime coat) نفوذی اندود با زیرین سرطح  گرم، مخلوط کوبیدن و پخش از قبل -8-5

71- MC شود استفاده ) 
 . نباشد سانتیگراد درجه 38 از کمتر MC -71 قیر برای آن پخش دمای و کیلوگرم 2/1 مربع متر هر در نفوذی اندود برای قیرابه یا مصرفی قیر مقدار -8-6
 . باشد سانتیگراد درجه 11 از کمتر و آلودمه بارانی، هوای در نباید آسفالت پخش و نفوذی اندود -8-7
 با سنگها ای ساخته پیش جداول فوقانی سطوح باید جداول، شکستگی و شردن  قیری از جلوگیری برای آسرفالت  کوبیدن و پخش و اندودکشری  از قبل -8-8

 . شود پوشانده الیه چهار گونی
 . شود جاروب نهایی سطح و پاشی ماسه ریزدانه، ماسه با باید آن نهایی سطح آسفالت، کوبیدن و پخش از پس -8-9

 روسازی برای پیاده بتنی مشخصات فنی و عمامی کفپاش-2
 

 

-8-56ره های بتنی مطابق سند شماباید بر اساس دستورالعمل ضوابط پذیرش کفپوشروها های مصرفی در پیادهکفپوش مشخصات کفپوش مصرفی:-9-1
 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران استفاده گردد.  4
متر سانتی211رو بیش از متر و در مواردی که عرض مؤثر پیادهسانتی 21×11×6و  21×21×6های بتنی ابعاد کفپوش ها:ابعاد و چگونگی اجرای کفپوش-9-2

 متر استفاده نمود. سانتی 41×41×6و  31×31×6هایی با ابعاد توان از کفپوشاست و بار ترافیکی نباشد می
 چینی ، حصیری و در معابر عریض حصیری و لوزی باشد.صورت راستهبه شود در معابر کم عرضتوصیه می ها:چیدمان و طرح کفپوش-9-3
ه و ها و کنج ها برش خوردهای طرح، زاویهها باید با دستگاه برش مکانیکی )میز برش( انجام شود و بر اساس ویژگیبرش کفپوشها: برش کفپوش-9-4

ها یچهها، دور درسازیها و ایجاد شکست الزم است مانند همسطحنیاز به برش کفپوش بُر گردند. همچنین در مقاطعی که برای اجرای شیباصطالحاً فارسی
 ها استفاده از میز برش الزامی است.و دور درختی

 های غیر رنگی استفاده شود.االمکان از کفپوشروها باید حتیدر اجرای پیاده ها:رنگ کفپوش-9-5
 

)منظور از بند یا درز فواصلی  درزگیری ،مترسانتی 41×41و  31×31 با ابعاد در کفپوشها، شدگی کفپوشلق به منظورجلوگیری از درزگیری یا بندکشی:-9-6
مان و رو )حریم مبلصورت نیم عمق با ماسه و نیم دیگر دوغاب سیمانی انجام پذیرد. در مقاطعی از پیادهبه متر باشند(میلی 6هاست که بیش از میان کفپوش

 های سطحی وجود دارد، این بند باید فقط با ماسه شکسته پُر شود. تأسیسات شهری و حریم تردد عابرین( که نیاز به زهکشی آب
 باشد، الزم است با پودرسنگ فیلرگیری انجام پذیرد. ( که امکان درزگیری نمیمترسانتی 21×11و  21×21 ها )ابعاددر سایر کفپوش :راهنمایی

د. مشخصات شونرو اجرا میهای نوار بساوایی برای راهنمایی و هدایت فرد نابینا در طول مسیر پیادهکفپوش های نوار بساوایی:مشخصات فنی کفپوش-9-7
 نشان داده شده است.  21و  21ها در اشکال شماره ابعادی این کفپوش

های هشدار به صورت عمود بر مسیر نوار بساوایی اجرا های شیاری موازی با جهت حرکت عابرین و در میانه حوزه تردد آنها، و کفپوشکفپوش راهنمایی:
 شوند. می

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران 

 مشخصات فنی و ضاابط عمامی اجرايی

 11از  5صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 عمامی اجرايیمشخصات فنی و ضاابط 

 11از  6صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 شهر تهرانسازمان مشاور فنی و مهندسی  : هیهت

 مشخصات فنی کفپوش لمسی شیاری   :21 شکل

 

 

 ای(   ای )سکهمشخصات فنی کفپوش لمسی دکمه :21 شکل
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 روهاجزئیات اجرايی پیاده-10
ها و )نقشه 2در شرایط متفاوت، در پیوست  روهای مختلف پیادهبخشرو ارائه شده است. جزئیات اجراییِ در این بخش مقاطع تیپِ اجرایی برای انوع پیاده

 شده است.  ارائهجزئیات اجرایی( 

 )یک(  Iروسازی نوع جزئیات اجرایی پیاده -11-1

 
 )یا مخلوط تونان(  روسازی با روسازی از آسفالت و زیرسازی شنی: پیاده22شکل 

 
 

 )دو(  IIروسازی نوع جزئیات اجرائی پیاده -11-2

 
 )یا مخلوط تونان( چینی و زیرسازی شنیروسازی با روسازی از کفپوش بتنی به روش خشکه: پیاده23شکل 

 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 ضاابط عمامی اجرايیمشخصات فنی و 

 11از  7صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 مهندسی شهر تهرانسازمان مشاور فنی و  : هیهت
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 )سه(  IIIروسازی نوع جزئیات اجرایی پیاده -11-3

 

 
 )یا مخلوط تونان( روسازی با روسازی از سنگفرش و زیرسازی شنی: پیاده24شکل 

 

 

 )چهار(  IVروسازی نوع جزئیات اجرایی پیاده -11-4
 

 
 تونان()یا مخلوط و زیرسازی شنی  روسازی با روسازی از بتن درجا: پیاده25شکل 

 

 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 مشخصات فنی و ضاابط عمامی اجرايی

 11از  8صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

شماره 

 سند: 
 ، ویرایش دوم  61-8-6

  :صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
 عالی فنیکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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 )پنج(  Vروسازی نوع جزئیات اجرایی پیاده -11-5
 

 
 

 )یا مخلوط تونان(روسازی با روسازی از شن و زیرسازی شنی : پیاده26شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )زیرسازی بتنی، بار کم ترافیکی(  Cروسازی نوع جزئیات اجرایی پیاده -11-6

 محل ورودی ،عنوان مثاله رو وجود دارد )برو کاربرد دارد که احتمال عبور خودرو با بار کم و معمولی در عرض پیادهاین مقطع در بخشهایی از پیاده :توضیح

 شود.  اجرا می )چهار(  IV)یک( تا نوع  Iروهای نوع پیاده زیساکفسازی با انواع کفها(. در این مقطع زیرسازی با بتن و پارکینگ
 

 
 و زیرسازی بتنی )مقاطع خاص(  چهارروسازی با روسازی از نوع یک تا : پیاده27شکل 

 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 مشخصات فنی و ضاابط عمامی اجرايی

 11از  9صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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 )زیرسازی بتن مسلح، بار سنگین ترافیکی(  RCروسازی نوع جزئیات اجرایی پیاده -11-7
 رو وجود دارد )بعنوان مثال محلرو کاربرد دارد که احتمال عبور خودرو سنگین )کامیون و کامیونت( در عرض پیادهاین مقطع در بخشهایی از پیاده :توضیح

  شود.اجرا می)چهار(  IVنوع  تا)یک(  Iنوع  ویرپیاده سازیکفسازی با کفورودی گاراژها(. در این مقطع زیرسازی با بتن مسلح و 

 

 
 و زیرسازی بتنی مسلح  )مقاطع خاص(  چهارروسازی با روسازی از نوع یک تا : پیاده28شکل 

 

 

ازی بستر سمتراکمروسازی، امکان در مواردی که به دلیل وجود تأسیسات زیربنایی در عمق کم یا سایر دالیل فنی، در هر یک از انواع پنجگانه پیاده -11-8
متر و فواصل عرضی  1رو، در فواصل طولی استفاده گردد. در این موارد به منظور حفظ نفوذپذیری پیاده زیرسازی بتنیرو وجود نداشته باشد، الزم است از پیاده
 ارشوردوب باید با استفاده از ماسه شکستهپس از اجرای بتن متر تعبیه شود. درزهای انقطاع سانتی 5به عرض  درز انقطاعمتر باید در بتن زیرسازی سانتی 71

 باشد.   %85کمتر از  نبایدنشان داده شده است. الزم به ذکر است که در هر صورت تراکم بستر  29پر شوند. مشخصات زیرسازی بتنی در شکل شماره 
 

 
 : جزئیات اجرائی زیرسازی بتنی  29شکل 

 

 نظام فني و اجرایي شهرداري تهران

 مشخصات فنی و ضاابط عمامی اجرايی

 11از  11صفحه  

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
شهرداری تهران، مورخ عالی فنی شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
 

 

 

 نجپیک  تا کفسازی های تیپ های 
 ماسه شکسته دوبار شور

 (C 16زیرسازی بتنی )بتن    

 %85خاک بستر با تراکم حداقل 
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 روطراحی پیاده راهنمای: 1پیاست 
و رپس از تعیین نوع پیادههمانطور که در نمودار نیز مشخص شده است، ارائه شده طی شود. الزم است مراحل ذیل مطابق با نمودار  شروع طراحی،به منظور 

طراحی، اجرای جزئیات نیز مطابق با  ینامه طراحی گردد و پس از اخذ تأییدیهرو مطابق با ضوابط موجود در این شیوهو روش اجرا الزم است کلیات پیاده
های ارائه شده در این پیوست نقش راهنما و چارچوب های و نقشهالزم به ذکر است که دیتیلمدنظر قرارگیرد.  2های اجرایی ارائه شده در پیوست شماره نقشه

 کننده خواهند بود.  ها و نظرات مدیریت منطقه و دستگاه نظارت تعیینکنند و در موارد خاص دیدگاهاصلی را در اجرا ایفا می

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

  روطراحی پیاده راهنمای -1پیاست 

 1از  1صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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 جزئیات اجرايی ها و نقشه: 2پیاست 
ای اجرایی هروسازی ارائه شده است. بدیهی است نقشههای پیادههای اجرایی در پروژهجزئیات اجرایی ارائه شده در این پیوست، به عنوان راهنما در تهیه نقشه

ری فهرست جزئیات اجرایی و عناوین اختصادر هر پروژه باید باتوجه به ویژگی و مشخصات خاص هر معبر، توسط مهندسین مشاور ذیصالح تهیه و ارائه گردد. 
 هریک در جدول زیر ارائه شده است. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

 ها و جزئیات اجرايی نقشه -2پیاست 

 

 41از  1صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 مهندسی شهر تهرانسازمان مشاور فنی و  : هیهت
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 B: مشخصات ابعادی و جزئیات اجرايی جدول بتنی ناع  3پیاست 

 باشد(. نشان داده شده است )ابعاد به میلیمتر می 1در شکل  Bمشخصات هندسی و ابعاد استاندارد جدول نوع  :Bمشخصات هندسی جدول ناع  -1

 باشد. سانتیمتر می 111سانتیمتر و حداکثر  51حداقل  B: طول جداول نوع راهنمایی

 
  B: مشخصات هندسی جدول نوع 1شکل 

 ساخته تولید گردد. باید از جنس بتن پرسی و به صورت پیش Bجداول نوع  :Bمشخصات فنی مصافح جدول ناع  -2 

 باشد(. نشان داده شده است )ابعاد به میلیمتر می 2در شکل  Bجزئیات اجرایی جدول نوع  :Bمالحظات اجرايی جدول ناع  -3

 
  B: جزئیات اجرایی جدول نوع 2شکل 

 کیلوگرم بر مترمکعب باشد.  311باحداقل عیار  C20باید از رده  Bبتن مصرفی در اجرای بستر زیرین و ماهیچه بتنی برای جدول نوع  -0-1
 شود. محاسبه می 2بتنی بر اساس شکل ابعاد ماهیچه بتنی: ابعاد ماهیچه  -3-2
 باشد.  %91تراکم خاک بستر: حداقل تراکم خاک بستر زیر جداول نباید کمتر از  -3-3
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

یات ئو جز مشخصات ابعادی : 3پیاست 

 Bجدول بتني نوع اجرایي 

 1از  1صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61 شماره سند: 

 : صايبت
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 

 تأيید: 
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394فنی شهرداری، مورخ 

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : هیهت
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 مراجع

و  جزئی از این سند مشخصات فنیمدارک الزامی زیر مقرراتی است که در متن این دستورالعمل به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب مقررات ذکرشده، 
 شوند. روسازی محسوب میمقاطع همسان پیاده

 باشد: استفاده از مراجع زیر برای این سند الزامی می
 روی ریزی کشور، تسهیالت پیادهسازمان مدیریت و برنامه 144نشریه شماره 

 حرکتی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  -ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی
های حمل و نقل برای افراد معلول جسمی و حرکتی، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سازی فضاهای شهری و سامانههای مناسبضوابط و دستورالعمل

 تهران 
 ری، وزارت مسکن و شهرسازی های شهنامه طراحی راهآیین

 ریزی کشور، مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی  سازمان مدیریت و برنامه 35نشریه شماره 
 ریزی کشور، مشخصات فنی عمومی سازمان مدیریت و برنامه 55نشریه شماره 
 ریزی کشور، مشخصات فنی عمومی راه  سازمان مدیریت و برنامه 111نشریه شماره 

 ریزی کشور، آیین نامه بتن ایران )آبا( سازمان مدیریت و برنامه 121ه نشریه شمار
 ریزی کشور، بتن در مناطق گرمسیر  سازمان مدیریت و برنامه 184نشریه شماره 
 های آسفالتی و شنی   ریزی کشور، راهنمای بهسازی رویهسازمان مدیریت و برنامه 296نشریه شماره 
 ریزی کشور، دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه  ریت و برنامهسازمان مدی 327نشریه شماره 

 بندی طبقه -، معابر شهری 14147استاندارد ملی شماره 
 برداری از بتن ، نمونه 489استاندارد ملی شماره 
 ، تعیین روانی به روش اسالمپ   3213-2استاندارد ملی شماره 
 های آزمون بتن  ، روش 1618استاندارد ملی شماره 
 ، مقاومت مشخصه بتن   491استاندارد ملی شماره 
 شده  های غیرمخرب بر روی بتن سخت، آزمون 3211-7استاندارد ملی شماره 
 ، وزن مخصوص بتن تازه   3213-6استاندارد ملی شماره 
 های انواع سیمان پرتلند  ، ویژگی 389استاندارد ملی شماره 
 ، انواع سنگدانه   312استاندارد ملی شماره 
 های سیمان سفید  ، ویژگی 2931استاندارد ملی شماره 
 های آزمون مقاومت مصالح سنگی در مقابل عوامل جوی  ، روش 449استاندارد ملی شماره 
 های تعیین میزان جذب آب و تاب مصالح سنگی در برابر یخبندان  ، روش 578استاندارد ملی شماره 

 های تعیین تاب گسیختگی فشاری و خمشی مصالح سنگی  ، روش 617اره استاندارد ملی شم
 های سنگهای طبیعی برای برش در کف  ، بلوک 618استاندارد ملی شماره 
 های آزمون تاب سایشی سنگ   ، روش 619استاندارد ملی شماره 
 ، روش تعیین تاب فشاری مصالح سنگی    665استاندارد ملی شماره 

 ، انتصاب نوع مالت برای کار  21-1و  716استاندارد ملی شماره  
 ، ماسه استاندارد    311و  299استاندارد ملی شماره 

 
 

 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي

 

 مراجع

 

 1از  1صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ، ویرایش دوم  6-8-61  :شماره سند

 مهندسین مشاور طرح و تعاون   :تهیه

  :تأيید
ی عالکمیته کارشناسی فنی و عمران شورای

  14/12/1394، مورخ فنی شهرداری

  تصايب:
عالی فنی شهرداری تهران، مورخ شورای

21/12/1394 



 

 

 

 نظرات و پیشنهادات
 

 

 گرامی خواننده

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

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

 ت.اس کيفي ارتقاي و بهبود نيازمند اثر نای تردیدبي

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

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

 

 

 

 
 

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

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

 44836645تلفن تماس: 

Email: info.budget@Tehran.ir 

 



 

Criteria and Technical Standards 
 

Specifications and Standard Details of Pedestrians  

:6-8-60 

Technical supreme council of Tehran Municipality 
Technical &Development Deputy of Tehran Municipality 


	99.01.21 final maps.pdf
	1- LE  01-09 DOWN (1)
	1- LE  01-09 DOWN (1)
	1- LE  01-09 DOWN (1)
	1- LE  01-09 DOWN (1)
	1- LE  01-09 DOWN (1)
	1- LE  01-09 DOWN (1)
	1- LE  01-09 DOWN (1)
	1- LE  01-09 DOWN (1)
	1- LE  01-09 DOWN (1)
	1- LE  01-09 DOWN (1)
	2- JU  01-03 Layout (1)
	2- JU  01-03 Layout (1)
	2- JU  01-03 Layout (1)
	3- PC  01-02 Layout1 (1)
	3- PC  01-02 Layout1 (1)
	4- P    01-02 UP (1)
	4- P    01-02 UP (1)
	5- FUR  01-09 Layout1 (1)
	5- FUR  01-09 Layout1 (1)
	5- FUR  01-09 Layout1 (1)
	5- FUR  01-09 Layout1 (1)
	5- FUR  01-09 Layout1 (1)
	5- FUR  01-09 Layout1 (1)
	5- FUR  01-09 Layout1 (1)
	5- FUR  01-09 Layout1 (1)
	5- FUR  01-09 Layout1 (1)
	5- FUR  01-09 Layout1 (1)
	6- WCS  01-04 Layout1 (1)
	6- WCS  01-04 Layout1 (1)
	6- WCS  01-04 Layout1 (1)
	6- WCS  01-04 Layout1 (1)
	7- SL  01-04 11 (1)
	7- SL  01-04 11 (1)
	7- SL  01-04 11 (1)
	7- SL  01-04 11 (1)
	7- SL  01-04 11 (1)
	8- PAV  01 Layout1 (1)
	pdf.pdf
	7- SL  01-04 11 (1)
	7- SL  01-04 11 (1)





