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تعالی سمهاب      

                                                          

 هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران بخشنامه به دستگاه
شماره:                        94/121750 

تاریخ:                       1394/06/16

)شکل یدال يآبروها( متر 10 دهانه تا راه يآبروها همسان يها نقشهموضوع: 

هاي  نامه استانداردهاي اجرایی طرح ) آیین7) و (6) قانون برنامه و بودجه و مواد (23به استناد ماده (

ه نامه شمار و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب 1352مصوب سال  -عمرانی

امور نظام  292ـ1هیأت محترم وزیران)، به پیوست ضابطه شماره  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339

گروه از نوع » )شکل یدال يآبروها( متر 10 دهانه تا راه يآبروها همسان يها نقشه «، با عنوان اجراییو  فنی

بر اساس شرایط و مشخصات و رقوم مربوط هاي اجرایی با استفاده از این ضابطه و  نقشه شود. ابالغ می سوم

 شود. ، تهیه میابه محل اجر

از تاریخ اجرایی  الزامی است. 01/01/1395رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ 

فاقد اعتبار براي طراحی و اجرا  83نشریه شماره » 38دـ«تا » 1دـ«هاي شماره شدن این بخشنامه، نقشه

 بود. خواهد

این کننده نظرات و پیشنهادهاي اصالحی در مورد مفاد  دریافت سازماناین اجرایی و امور نظام فنی 

  .کرداعالم خواهد  را بوده و اصالحات الزم ضابطه

ر�ی ��ور سازمان �د�يت و ���
 ریا�ت ���وری 

 رییس سازمان

              ۴۷۵۶۵۴ ش ش:



  باسمه تعالي

  

  

  پيشگفتار

برداري و نگهداري  مراحل تهيه طرح، اجرا، بهره استفاده از ضوابط، معيارها و استانداردها در

و ) عمرمفيد(ها، كيفيت طراحي و اجرا  عمراني به لحاظ توجيه فني و اقتصادي طرحهاي  طرح

اجرايي  نظام فني و .باشد برخوردار مي اي برداري، از اهميت ويژه هاي نگهداري و بهره هزينه

نيز توجه  اجراي طرح و استانداردها و ضوابط فني در مراحل تهيه و ،كشور به كارگيري معيارها

   .است  داده كيد جدي قرارأها را مورد ت هاي نگهداري از طرح ينهالزم به هز

موظف به  ريزي كشورسازمان مديريت و برنامهقانون برنامه و بودجه،  23بر مفاد ماده  بنا

هاي  نياز طرح مورداجرايي ها و استانداردهاي  نامه ينيتهيه و ابالغ ضوابط، مشخصات فني، آ

طي سالهاي اخير سعي  ،هاي عمراني توجه به تنوع و گستردگي طرح با. باشد مي كشور عمراني

هاي  دستگاهو توان فني شده است در تهيه و تدوين اين گونه مدارك علمي از مراكز تحقيقاتي 

هاي همسان آبروهاي راه تا نقشه «از اين رو نشريه حاضر با عنوان . اجرايي ذيربط استفاده شود

با همكاري مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و » )ي شكلمتر ـ آبروهاي دال 10دهانه 

  . مندي از توان علمي و تخصصي جمعي از كارشناسان باتجربه كشور تهيه شده استبهره

متر توسط دفتر تحقيقات و  8هاي تيپ پلهاي راه تا دهانه پيش از اين مجموعه نقشه

در اختيار جامعه  65ر تهيه و در سال با مشاركت و همكاري مهندسان مشاو) وقت(معيارهاي فني 

ها و ضوابط فني مربوط فني كشور قرار داده شده بود با توجه به تغييرات اعمال شده در آيين نامه

هاي تيپ آبروها، به طرح و بارگذاري پلها از طرف ديگر بازخوردهاي دريافت شده از اجراي نقشه

   .قرار گرفت مورد بازبيني ي دالي شكلهاي همسان آبروهانقشه

مهندس با توجه به اينكه مسئوليت طرح پل و آبرو با مهندس مشاور است لذا ضرورت دارد 

. هاي الزم بر روي نقشه و محاسبات فني انجام دهدها كنترلقبل از استفاده از نقشهمشاور 

داده و در شرايط فرض شده مندرج در بخش توضيحات كلي و عمومي را با شرايط محلي تطبيق 

  .صورت تاييد نسبت به بكارگيري آن اقدام كند

به دليل معهذا تالش، دقت و وقت زيادي كه براي تهيه اين مجموعه صرف گرديده،  عليرغم

در راستاي تكميل و  لذا. اين مجموعه مصون از وجود اشكال و ابهام نيستها، تعداد زياد نقشه

نظام  اموربه  شود موارد اصالحي رامياز كارشناسان محترم درخواست  هانقشهشدن اين  پربار

پيشنهادات  ،كارشناسان سازمان .كنندارسال  ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه فني و اجرايي

صورت نياز به اصالح ، با همفكري نمايندگان جامعه فني ر دريافت شده را بررسي كرده و د

اينترنتي  پايگاهام و از طريق كشور و كارشناسان مجرب اين حوزه، نسبت به اعمال آن، اقد

  .برداري عموم اعالم خواهند كردمعاونت براي بهره

آقايان ( 83تهيه كنندگان نشريه شماره  از فني و توسعه امور زيربنايي معاونت بدينوسيله 

قاسم ديني،مرتضي طباطبايي، حسين الستي، مهدي سرتيپي، وحيد سالمت، مرحوم مرتضي 

، ساساني، وارطان ،مي، احتشامي، چوبينه، عليخاني، فرخو، نهاونديزاده، تراب زاده، رستقاسم

 مركز ،و اجرايي فني نظام امور كارشناسان و رئيس جديت و تالشو ) پور و فرجيمنشي

 عزيزان تمام از همچنين و پروژه محترم مجري و ناظرين شهرسازي، و مسكن راه، تحقيقات

 ايزد از و كندمي قدرداني و تشكر مجموعه اين كردن نهايي و تهيه امر در همكار متخصص

  .است آرزومند را بزرگواران اين همه افزون روز توفيق منان

  

  معاون فني و توسعه امور زيربنايي
   1394تابستان                                                                                  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  :تدوين  اعضاي گروه

  آقاي مهندس محمدرضا خباز تميمي

  ايخانم مهندس فرحناز ميوه

  آقاي مهندس بهزاد حيدري

  آقاي مهندس شهروز صبوري

  

  :اعضاي گروه نظارت 

  آقاي دكتر سلمان گودرزي 

  آقاي مهندس محمد منجمي

  آقاي مهندس طاهر فتح اللهي

  

  اعضاي گروه هدايت و راهبري

  رضا شهني دزفوليانآقاي دكتر 

  مهندس عليرضا توتونچيآقاي 

  اللهيآقاي مهندس طاهر فتح
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  هافهــــــــرست نقشه

  شماره نقشه  وانـــــــــعن
 ---  توضيحات كلي و عمومي

 SB-SS-292  )ابعاد كوله، پايه و ديوارهاي بالي(و سه دهانه  ك دهانهيآبروهاي  همسان زئياتجدول ج
 SB-D-292  )و قرنيز شناژ ،ميلگرد گذاري دال(همسان آبروهاي تك دهانه  جزئياتجدول 

SB-1S-1/3-292  )عمود بر محور راه(نقشه عمومي آبرو تك دهانه همسطح و زيرخاكي 
SB-1S-2/3-292  )مورب(نقشه عمومي آبرو تك دهانه همسطح 
SB-1S-3/3-292  )مورب(نقشه عمومي آبرو تك دهانه زيرخاكي 

SB-3S-1/3-292  )عمود بر محور راه(نقشه عمومي آبرو سه دهانه همسطح و زيرخاكي 
SB-3S-2/3-292  )مورب(نقشه عمومي آبرو سه دهانه همسطح 
SB-3S-3/3-292  )مورب(نقشه عمومي آبرو سه دهانه زيرخاكي 

 SB-P2-1/3-292  )رتم 1 ات 0 لپ يور زيركاخ عافترا( متر 2نقشه عمومي تيرپيش ساخته براي دهانه 
SB-P2-2/3-292  )رتم 3 ات 1 لپ يور زيركاخ عافترا( متر 2نقشه عمومي تيرپيش ساخته براي دهانه 
SB-P2-3/3-292  )رتم 6 ات 3 لپ يور زيركاخ عافترا( متر 2نقشه عمومي تيرپيش ساخته براي دهانه 
 SB-P3-1/3-292  )رتم 1 ات 0 لپ يور زيركاخ عافترا( متر 3نقشه عمومي تيرپيش ساخته براي دهانه 
 SB-P3- 2/3-292  )رتم 3 ات 1 لپ يور زيركاخ عافترا( متر 3نقشه عمومي تيرپيش ساخته براي دهانه 
SB-P3- 3/3-292  )رتم 6 ات 3 لپ يور زيركاخ عافترا( متر 3نقشه عمومي تيرپيش ساخته براي دهانه 
detail-1-292  گاه تير ـ جزئيات خيز منفيجزئيات دال دسترسي ـ جزئيات نشيمن

detail-2-292  جزئيات نرده
detail-3-292  ديوار برگشتي  پلكاني كردن پي ـجزئيات پي گسترده ـ 

detail-4-292  هاجزئيات راديه و بريد ـ زهكشي ديوارها و كوله
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  و عمومي توضيحات كلي
  : (culvert)ـ تعريف آبرو 1

آهن و جاده، راه(براي عبور جريان آب از زير يك خاكريز  كه از آن ايكانال پوشيده شده

.  شوداطالق مي  (Culvert)شود آبرواز يك طرف به طرف ديگر استفاده مي) …

و همچنين مراجع معتبر ) 415نشريه شماره (هاي ايران براساس آيين نامه طرح هندسي راه

متر  6به دهانه بزرگتر از  .شده استمتر محدود  6آبرو به ) مجموع دهانه(بين المللي دهانه 

آبروها به  شودتوصيه مي. اطالق مي شود (Bridge)متر پل  6يا مجموع دهانه بزرگتر از 

آهن در هاي راه و راهپلبراساس ضوابط آيين نامه طرح . شوندصورت زيرخاكي طرح و اجرا 

آبروها . اي ضرورتي نداردبراي آبروهاي زيرخاكي، طرح لرزه) 463نشريه شماره ( برابر زلزله

  . گيرنداي، لوله و بيضوي مورد استفاده قرار ميمعموال به شكل دالي، طاقي، جعبه

 

هاي همسان آبروهاي استفاده شده در تهيه نقشه فني نامه و مراجعـ آيين2

  : دالي شكل 

  :است هاي رسمي داخل كشور و به شرح زير تهيه شده هاي حاضر براساس آيين نامهنقشه

هاي راه و راه ، براي تعيين بارهاي زنده پل139 شماره ـ آيين نامه بارگذاري پلها، نشريه

 آهن

  389 شماره هاي بتن آرمه، نشريهآيين نامه طرح و محاسبه پل ـ 

  120 شماره ، نشريه)آبا(ـ  آيين نامه بتن ايران 

 463 شماره ريههاي راه و راه آهن در برابر زلزله، نشـ آيين نامه طرح پل

 308 شماره ـ راهنماي طراحي ديوارهاي حائل، نشريه

  101 شماره ـ مشخصات فني عمومي راه، نشريه

 415 شماره هاي ايران نشريهـ آيين نامه طرح هندسي راه

  ـ مبحث ششم مقررات ملي ساختمان، براي تعيين بارهاي مرده

  83 شماره ـ نظرات دريافت شده از استفاده كنندگان نشريه

اي مسكوت بوده و يا نامه، مراجع و نشريات فني معتبر داخلي در زمينهدر صورتي كه آيين

  ، AASHTOهاي راه اياالت متحده امريكا، آيين نامه طراحي پل ابهام داشته باشند از 

 :استفاده شده است

  ـ انتخاب دهانه و ارتفاع آبرو3

دبي محاسبه شده از مطالعات هيدرولوژي و با دهانه و ارتفاع آبروها بايد براساس مقدار 

. توجه به روابط هيدروليكي و شرايط جريان ورودي، مجرا و خروجي آبرو انتخاب شود

غيرمستغرق در (شود در طرح آبروهاي دالي شكل ورودي با سطح آزاد جريان پيشنهاد مي

دارد تمهيدات الزم باشد، چنانچه آبرو با ورودي مستغرق مورد نظر باشد ضرورت ) باالدست

در تعيين دهانه آبرو زاويه ديوارهاي . در ورودي پل از جمله قرنيز با ارتفاع كافي طرح شود

باالدست، شيب طولي آبرو و مستغرق يا غيرمستغرق بودن جريان ورودي همچنين ارتفاع 

با توجه به شكل و سرعت . نقش تعيين كننده دارند) در آبروهاي همسطح(خط پروژه 

ن در ورودي، مجرا و خروجي آبرو بايد تدابير الزم براي جلوگيري از آبشستگي اتخاذ جريا

توان به موارد زير اشاره ميها جزئيات كار ارائه شود از جمله كارهاي حفاظتي شده و در نقشه

  :كرد

مابين ديوارهاي هدايت آب و همچنين در  آبرو و در ورودي و خروجي و بريد ـ اجراي راديه

          هشقن درجزئيات و ابعاد راديه و بريد . (مهندس ناظرو تاييد با نظر  برومجراي آ

292-detail-4  ارائه شده است.( 

  (riprap)ـ الشه چيني در ورودي و خروجي آبرو 

  

  )دالي، طاقي، جعبه اي، لوله(ـ انتخاب نوع آبرو 4

  :هاي زير انجام شود در انتخاب نوع آبرو بايد حداقل بررسي

  اقتصاديـ بررسي 1ـ4

در بررسي اقتصادي مواردي از قبيل مقايسه براورد هزينه ساخت هركدام از انواع آبروها، 

اي و عمر آبرو هاي نگهداري و تعميرات دورهعوايد ناشي از تسريع در اتمام پروژه، هزينه

  . بايد مطالعه شوند

  

  

  

  

  ـ بررسي ژئوتكنيكي2ـ4

هاي شناسايي زيرسطحي مطالعات ژئوتكنيكي و حفر گمانه معموالدر تهيه طرح آبروها 

قبل از انتخاب نوع آبرو از محل بازديد به عمل آمده  شود از اين رو ضرورت داردانجام نمي

هاي با دهانه بزرگتر در پل شودتوصيه مي .مورد بررسي قرار گيردو جنس زمين محل آبرو 

ري و نشست پذيري خاك بستر، در صورت متر، به منظور تخمين دقيق ظرفيت بارب 6از 

هاي شناسايي و انجام هاي بيشتر با حفر گمانه، بررسيامكان و طبق نظر مهندس ناظر

  .صورت گيرد آزمايشات مكانيك خاك

كيلوگرم بر  60/0هاي لجني با حداقل مقاومت زمين(هاي سست و كم مقاومت در زمين 

ها در اغلب زمينهمسطح دالي  هايآبرو .ستنداي مناسب هآبروهاي جعبه) سانتيمتر مربع

 .هستندقابل استفاده  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع 2با حداقل مقاومت  )به جز زمينهاي سست(

هاي با ظرفيت باربري كم معموال از پي گسترده براي افزايش ظرفيت باربري در زمين

  .شوداستفاده مي

علي الخصوص نشست (هاي مستعد نشست اجراي آبرو طاقي در زمينهاي سست يا زمين

 .مجاز نيست) نامتقارن

  ـ بررسي مصالح در دسترس3ـ4

هاي ساخت، ضرورت دارد وضعيت منطقه از نظر دارا بودن مصالح به منظور كاهش هزينه

مورد بررسي قرار گرفته و ) شن، ماسه، سيمان، ميلگرد، سنگ الشه و آب(عمده مورد نياز 

  .ترس نوع آبرو تعيين شودمتناسب با مصالح در دس

  ـ توان اجرايي سازنده4ـ4

هاي بزرگ كه تعداد آبروها زياد است تيپ بندي آبروها و ساخت و نصب آنها به در پروژه

ساخته باعث ارتقاي قابل مالحظه كيفيت كار و كاهش هزينه عمليات صورت المانهاي پيش

د توان فني و اجرايي پيمانكاران محلي ها بايدر ديگر پروژه. شودو باال رفتن سرعت اجرا مي

  .در نظر گرفتنوع آبرو را در انتخاب 
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  سنگييآبروهاـ 5

نظارت موثر وجود اعمال چنانچه امكان هاي همسان مندرج در اين نشريه، در اجراي نقشه

و  2و  1هاي ها و پايه مياني آبروهاي دهانهداشته باشد اجراي ديوارهاي هدايت آب، كوله

  .مجاز استنيز متري با بنايي سنگي با ابعادي برابر با ابعاد ديوار بتني غيرمسلح  4و  3

  . ساخت آبرو با ديوارهاي سنگي منوط به داشتن توجيه فني و اقتصادي است ـ

متر در اين نشريه ارائه  4نقشه همسان براي آبرو با ديوارهاي سنگي و به دهانه بيشتر از ـ 

  .نشده است

  

  دهانه و ارتفاع مناسب آبروـ انتخاب 6

و   1 × 00/3و   1 × 00/2و   1 × 00/1مطابق تعريف به عمل آمده از آبرو، آبروهاي 

و   2 × 00/2و   3 × 00/1و   2 × 00/1و   1 × 00/6و   1 × 00/5و   1 × 00/4

ها از يك طرف جاده به طرف ديگر، مناسب براي انتقال آب حوزه 2 × 00/3و   3 × 00/2

شود توصيه مي ها يا نياز به عبور دبي آب بيشتر، ند و در صورت عريض بودن مسيلهست

. بزرگترين دهانه ساخته شوند طول برابر 5/1 حداقل مستقل با فاصلهآبرو  چند دستگاه 

بيشتر به عنوان  1 × 00/10و  1 × 00/9و  1 × 00/8و  1 × 00/7آبروهاي با دهانه 

با مجموع (هاي چنددهانه پل. گيرندروستايي مورد استفاده قرار ميهاي فرعي و زيرگذر راه

هاي تكميلي ميزان و شود و ضرورت دارد با بررسيآبرو اطالق نمي) متر 6دهانه بيشتر از 

-شدت جريان عبوري، طراحي هيدروليكي و همچنين مقايسه فني و اقتصادي انواع گزينه

و  3× 00/4در اين نشريه براي پلهاي . جام شودها انهاي مربوط به سازه پل در مورد آن

با زيرسازه بتن غيرمسلح نيز نقشه همسان  3× 00/8و 3× 00/7و 3× 00/6و 3× 00/5

هاي تكميلي ياد شده و ها منوط به انجام بررسيارائه شده است، استفاده از اين نقشه

هاي ساخته الزم به يادآوري است سازه. مشخص شدن برتري فني و اقتصادي آنهاست

شود تا حد اي مطلوب نيستند از اينرو توصيه ميشده با بتن وزني غيرمسلح داراي رفتار لرزه

متر، پل با زيرسازه بتن  6بيشتر از ) يا مجموع دهانه(هاي با دهانه امكان در ساخت پل

  . استفاده نشود) يا بنايي سنگي(غيرمسلح 

  

  

  

  ـ آبروهاي زيرخاكي و همسطح7

  آبروهاي همسطحـ 1ـ7

  :نقشه همسان آبروهاي دالي همسطح براي دو حالت تهيه و ارائه شده استدر اين نشريه 

سانتيمتر روي دال  10سانتيمتر و آسفالت به ضخامت  15يك اليه اساس به ضخامت ) الف

  آبرو  

  سانتيمتر 60 حداكثر خاكريزي و روسازي روي دال آبرو به ضخامت) ب

اي و طاقي معموال آبروهاي دالي شكل مناسب براي ي دالي شكل، جعبهاز بين انواع آبروها

هاي عرضي راه روي آبرو به سهولت ممكن حالت همسطح هستند و امكان اعمال شيب

  . است

  ـ آبروهاي زيرخاكي2ـ7

سانتي متر و بيشتر  60به آبروهايي كه مجموع ضخامت خاكريزي و روسازي روي آنها 

) در زمينهاي سست و لجني(اي معموال آبروهاي جعبه. ق مي شودباشد آبرو زير خاكي اطال

در اين نشريه  .براي حالت زيرخاكي مناسب و اقتصادي هستند) در زمينهاي مقاوم(و طاقي 

متر،  6متر نيز با ارتفاع خاكريز تا  6تا ) يا مجموع دهانه(براي آبروهاي دالي شكل با دهانه 

ه در صورت داشتن برتري فني و اقتصادي نسبت به هاي همسان ارائه شده است كنقشه

  . قابل استفاده است) ايطاقي يا جعبه(ديگر انواع آبرو 

امكان تنقيه با توجه به طول آبرو،  بايد متري زيرخاكي، 2و  1در تهيه نقشه آبروهاي دهانه 

  .گذاري مورد بررسي قرار گيرد بشيب و رسو

  

  ـ مشخصات فني اجرايي 8

با عنوان مشخصات فني عمومي راه در  101رعايت تمام ضوابط نشريه شماره  ـ1 ـ 8

  .اجراي عمليات الزامي است

 60يا آبروهاي زيرخاكي با عمق كمتر از (هاي آبروهاي همسطح پشت تمام كوله ـ2 ـ 8 

بسته (يا بلوكاژ با قلوه سنگ درناژ كافي عرض  بهبا نظر مهندس ناظر مقيم بايد ) سانتيمتر

ها داده شود طبق چنانچه احتمال نشست در پشت كوله. اجرا شود) مصالح در دسترس به

           نقشهمطابق با  (Approach Slab)نظر مهندس ناظر از دال پشت كوله 

292-detail-1  اجرا شود.  

با مقاومت جاري شدن حداقل و آجدار AIIIتمام ميلگردهاي مورد استفاده از نوع  ـ3ـ 8

  باشد سانتيمترمربع ميكيلوگرم بر  4000

هاي مورد استفاده روي نمونه مكعبي فشاري انواع بتن مشخصه مقاومت ـ4ـ 8

  :سانتيمتر به شرح زير است  20×20×20

  رده بتن  نوع بتن
C  )الواسيون(در پي و ديوار  بتن غير مسلح 16  

C  )و شناژ دال و قرنيز(درجا  بتن مسلح 25  
C   پيش ساختهمسلح بتن  30 

  

هاي آبرو بايد پس از اتمام كامل ساختمان آبرو و به طور خاكريزي پشت كولهـ 5 ـ 8 

 ريزي دال، خاكريزي موقتبتن جهت تامين دسترسيهمزمان از دو طرف انجام شود، براي 

در آبروهاي زير خاكي و در ) طول بين دو درز انقطاع(ديوار كوله  درصد طول 50در حداكثر

  .روهاي همسطح مجاز استدرصد ديوار كوله آب 80طول 

سانتيمتر لحاظ شده است براي استفاده در  5ها پوشش بتن روي ميلگردها در نقشه ـ6ـ 8 

عمال ا 101مناطق مختلف كشور در صورت لزوم تغييرات الزم مطابق با نشريه شماره 

ميليمتر و براي قطرهاي  256ميليمتر برابر  32حداقل قطر خم براي ميلگردهاي قطر . شود

پوشش خاموتهاي  .برابر قطر ميلگرد در نظر گرفته مي شود 6ميليمتر، معادل  28كمتر از 

  .سانتيمتر لحاظ شده است 3 هاتحتاني شناژ

ميليمتر و كمتر معادل  20قطر ه براي ميلگردهاي بو طول وصله آرماتورها از نوع پوششي 

برابر قطر در نظر  70ميليمتر معادل  20و براي قطرهاي بيشتر از ميلگرد برابر قطر  56

 .گرفته شود

بندي در پي اگر طبق مشخصات فني پروژه و تاييد مهندس ناظر نيازي به قالب ـ7ـ 8

عمليات اجرائي با نظارت موثر نباشد، بايد تمام جداره و اطراف پي با نايلون پوشانده شود و 

  .توام باشد

 هاي خورندهيا در محيط وچنانچه سطح دال پل در معرض خوردگي، يخبندان ـ  8ـ  8

قير و گوني يا  عايقكاري با شناژهاپشت با تشخيص مهندس ناظر روي دال پل و  باشد

نيست در هر معموال در آبروهاي زيرخاكي نيازي به اجراي عايقكاري . ايزوگام اجرا شود

حال در صورت خاكريزي روي سطح عايقكاري شده ضرورت دارد تدابير الزم از جمله 
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 2-detail-3

 مترمكعب مالت

در اجراي بنا. 

طور كامل بايد

هامابين سنگ

بوده و پشت دي

1ه ي يك دهان

صورت پلكاني و

 و ارتفاع پله آخ

تمامي آبروهاي

ل و شناژ به دي

جزئيات مندرج

ريزي آرماتورها

.  

هشقن شده در 

سيمان در هر

.رعايت شود 1

طراف آنها به ط

  .نيست

را شود و درز م

ني غيرمسلح بو

آبروهاي(سنگي 

به ص دايت آب

متر 5/0 پي 

  
ت و بزرگتر و در

ظور اتصال دال

مطابق با جيه 

ل از بتن رو قب

. و تثبيت شوند

ت و ابعاد ارائه

سكيلوگرم  360

01ريه شماره 

شته باشند و اط

ر پي ها مجاز ن

سنگ بادبر اجر

ص ديوارهاي بتن

اجراي ديوار س

كوله يا ديوار هد

ولين پله روي

متر و 5 دهانه 

به منظ) داول( 

كوله يا پاي ي

بندي و از قالب

جاگذاري) هانه

  . مجاز نيست

مشخصات رده با

0( 1به  3نوع 

كر شده در نشر

 هم تماس داش

ماسه سيمان در

سنگي بايد با س

   

شريه مخصوص

 است چنانچه ا

ك د پشت ديوار

ارتفاع او(شود  

  : شكل زير 

تك دهانه با ح

رماتور دوخت

جراي بتن ريزي

شود بعده مي

سمت ده(قالب 

ن ريخته شده

ي، از پي گستر

  . كرد

 بنايي بايد از ن

خصات فني ذك

نبايد با هاشه

الشه و مالت م

ئي ديوارهاي س

.ندكشي شوند

 شده در اين نش

ار لحاظ شده

مورد نظر باشد 

متر منظور ش 0

مطابق) باشدر 

همسطح وهاي

، آ)و زيرخاكي

همزمان با اج 

توصيه .ته شوند

سانتيمتري ق 1

تور در داخل بتن

رفيت باربري پي

توان استفادهي

مالت ـ18ـ 

مشخ ده و تمام

سنگ الشگي،

  .الت پر شود

نايي با سنگ ال

تمام سطوح مر

بن 1به  3مالت

هاي ارائهقشه

د صورت شيب

)متري 4و  3 

/5 فاع هر پله

متر 5/0سري از 

در آبرو ـ19 ـ

همسطح و( انه

ها،ها و پايهله

هاكار گذاشتهشه

0ل در فاصله 

فرو كردن آرماتو

يد 

ده 

ير 

25 

ير 

18 

 هش

ي 

) ه

س 

ي 

ف 

رم 

ي 

ل 

ام 

ده 

ي 

ش 

ظر

مي، 

ـ8

بود

سنگ

مال

بنـ 

تمـ 

با م

نقـ 

به

و2

ارتف

كس

ـ 8

دها

كول

نقش

داو

ـ ف

هندس ناظر باي

پي و ايجاد زايد

فاع پله هاي زي

50 دال در هر 

فاع پله هاي زي

80دال در هر 

شقنئه شده در 

 تسطيح و زبري

ي قير اندود شده

متفاوت با جنس

اجراي.گري شود

ي دستي اطراف

گركيلو 2تر به 

 ظرفيت باربري

حداقلت باربري 

براي هر كد) ك

صات اعالم شد

صطكاك داخلي

براي افزايش شد

 با تشخيص مه

ني كردن زير پ

درصد باشد ارتف

شد، زايده روي

رصد باشد ارتف

ده روي دد، زاي

  .تر نشود

مشخصات ارائ

 ماسه سيمان

گوني(يه گوني

هاي زيرين ميه

ق پي آبرو بازنگ

هايد تمام خاك

ده به خاك بست

 زير پي داراي

ر تعيين ظرفيت

چسبندگي خاك

  .ست

خصي حائز مش

  .ز نيست

و يا زاويه ا شد

كمتر باش و پايه

 

درصد باشد 1

پلكاننسبت به 

د 20و كمتر از

d سانتيمتر باش

  .ر شود

د 30 كمتر از

سانتيمتر باشد 

  .ر شود

شه همسان كمت

مطابق ها پايه

تيمتر با مالت

 قير و يك الي

 كه جنس اليه

ع، شكل يا عمق

و ضرورت دارد

  .ر شود

اكثر تنش وارد

رت دارد خاك

سهولت دنظور

مقاومت چاز ض

ارائه شده اس) 2

ه خاك زير پي

ن نشريه مجاز

باش متري سست

ات ابعاد كوله و

4

0برو بيشتر از

292-deta  

درصد و 10از 

d = 250ه ها

سانتيمتر منظو

درصد و 20ز

d = 180 ها

سانتيمتر منظو

 طبق ابعاد نقش

كوله وي شناژ

سانت 2حداكثر

ت با يك اليه

ي مشاهده شود

 دارد تا در نوع

ل مجاز نبوده و

ن با بتن مگر پر

و زيرخاكي حد

لذا ضرور. ست

به منظ. ربع باشد

با اغماض( پي

)292-SB-SS

چنانچهمتر،  2

ن مندرج در اين

م 2و  1هاي نه

در جدول جزئيا

 شيب طولي آب

il-3 هشقنبق

  . شود

لي آبرو بيشتر

يمتر و طول پله

20ض و ارتفاع

ي آبرو بيشتر ا

تر و طول پله

20ض و ارتفاع

ي از ارتفاع پي

شيمن دال روي

حبه ضخامت  ،

روي مالت. شود

بعد از پي كني

ضرورت است

ستي در هر حال

شده و جاي آن

هاي همسطح و

محدود شده اس

 بر سانتيمتر مر

خلي خاك زير

(ر نقشه شماره

هانه بزرگتر از

هاي همساقشه

دهانهبا آبرو پي

مندرج د رد نياز

چنانچه ـ14ـ

مطاب و شرح زير

روي دال اقدام

اگر شيب طو)

 t = 50 سانتي

تيمتر و با عرض

اگر شيب طولي

t=50 سانتيمتر

تيمتر و با عرض

ت شود ارتفاع پي

محل نش ـ15 ـ

292-detai ،

ح بتن گرفته ش

  .انده شود

چنانچه بـ 16ـ

سطحيهاي ك

 روي خاك دس

ر پي برداشته ش

درآبروه ـ17 ـ

مسانتيمتر مربع

كيلوگرم 2قل

ه اصطكاك داخ

درروهاي دالي

آبروهاي با دها

شد استفاده از نقش

خاك زير پچه

ك از حداقل مور

ه

ر

ه

ت

ر

 و

      ه

ن

 .

 و

ـ 8 

به ش

در ر

)الف

پي 

سانتي

)ب

پي 

سانتي

دقت

ـ 8

il-1

سطح

پوشا

ـ 8

خاك

پي،

و زير

ـ 8

بر س

حداق

زاويه

از آبر

در آ

نباشد

چنانچ

خاك

اي اندود ماسه

نفوذ آب به زير

  .ي شود

ر آبرو است به

  . ي است

مطالعاتوضات

يا ديگر) 267 

جانپناه روي آبرو

هشقن شده در

به نحو ايمن ها

محور راه است

آبروت و شكل

  

يا اجرن عايق 

 جلوگيري از نف

ناظر عايقكاري

 درز انقطاع د

روريسط آبرو ض

ط محلي و مفرو

نشريه(ها  راه

 اجراي نرده جا

ارائه با نقشه 

ابط ايمني راهه

هانه در امتداد م

  . شده است

دهانه مفيد است

   

 از سوراخ شدن

به منظور .شود

 نظر مهندس ن

 نياز به اجراي

رز انقطاع در وس

توجه به شرايط

ن نامه ايمني

نياز به ي كهرت

مطابقانپناه 

ضوبا رعايت د 

، طول دهآبرو 

درجه محدود 4

، دآبرواز دهانه 

.كل خواهد بود

اي جلوگيري

انجام شنتيمتر

ت شناژها نيز با

متر باشد 20

متر اجراي در 2

 هدايت آب با ت

  .اب شود

مندرج در آيين

در صورها،  راه

 و جزئيات جا

بايد نيز ها نرده

منظور از دهانه

45به ) بيه( پل

مورب، منظور ا

ت مستطيل شك

اك ريزدانه برا

سان 2 حدود  

سانتيمتر از پشت

 آبرو بيشتر از

28رو به طول

اويه ديوارهاي

هانه آبرو، انتخا

ه به ضوابط م

 مسائل ايمني

وربندي قرنيز

انتهاي .شود ا

هاي همسطح م

ثر زاويه تورب

هاي زيرخاكي م

به صورت)  زير

ش يك اليه خا

ن به ضخامت

س 30، حداقل

اگر طول ـ9

ن مثال براي آبر

طول و زا ـ10

دهوليك تعيين

با توجه ـ11

ظات مرتبط با

ابعاد و آرماتو

292-det اجر

  .شود

در آبروه ـ12

حداكث آبروهان

در آبروها ـ13

شكل(د پالن

پخش

سيمان

عايق

ـ 8

عنوان

 ـ 8

هيدرو

ـ 8

مالحظ

،باشد

tail-

اجرا ش

 ـ 8

در اين

 ـ 8

در ديد
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تا حد امكان  شود به منظور افزايش مقاومت كششي بتن غيرمسلح توصيه مي ـ20ـ 8

در  ي خودداري شودريزانجام شود و از قطع بتنريزي هر يك از المانها به طور پيوسته بتن

  . غير اينصورت قبل از اجراي مرحله بعد تميز كردن سطح بتن و خيساندن آن الزامي است

مقدار خيز منفي كه بايستي در قالب بندي دال آبروهاي دالي در نظر گرفته شود  ـ21 ـ 8

  ):منفي ضرورتي ندارد براي ساير آبروهاي دالي، اعمال خيز. (به شرح زير مي باشد

  سانتيمتر 5/2: متري 8و  7ـ آبروهاي دالي همسطح دهانه 

  سانتيمتر 3: متري 9ـ آبروي دالي همسطح دهانه 

  سانتيمتر 5/4: متري 10ـ آبروي دالي همسطح دهانه 

  .سانتيمتر 5/2: متري با خاكريز بيش از يك متر 6و  5ـ آبروهاي زيرخاكي دهانه 

  .ارائه شده است  detail-1-292 هشقن منفي درنحوه اعمال خيز 

  

هاي ذكر شده و جزئيات ميلگردگذاري آبروهاي سه دهانه ، ـ ابعاد و اندازه9

  .براي آبرو دو دهانه نيز قابل استفاده است

  

  برگشتي و هدايت آب   ـ ديوارهاي  بالي،10

هاي همسان با توجه به عملكرد بهتر ديوارهاي بالي نسبت به ديوارهاي برگشتي، در نقشه

طرح ديوارهاي بالي با فرض ارتفاع متغير و . جزئيات و ابعاد ديوارهاي بالي ارائه شده است

هندسه و طول ديوارها با توجه به مطالعات . شيبدار بودن خاكريز پشت ديوار تهيه شده است

در مواردي كه اجراي ديوار برگشتي با . گرددميتعيين هيدروليك و مالحظات اجرايي 

             هشقن فاع ثابت ضروري باشد، مي توان از ابعاد ديوارهاي برگشتي مطابقارت

292-detail-3 سطح خاكريز پشت ديوار  در طراحي ديوارهاي برگشتي،. استفاده كرد

كيلونيوتن بر متر  10فشار سربار زنده در پشت ديوار بصورت بارگسترده با شدت  افقي و

  .مربع در نظر گرفته شده است

  

  )بارباكان(بيني و اجراي سوراخ زهكش ـ پيش 11

ر لذا د. هيدرواستاتيك لحاظ نشده است رها فشادر طراحي ديوارهاي بالي، برگشتي و كوله

جريان آب ناشي از بارندگي نفوذ محلهايي كه احتمال نشت آبهاي سطحي، زيرزميني و يا 

سب در پشت ها وجود داشته باشد بايستي سيستم زهكش منابه پشت ديوارها و كوله

 لولههاي زهكشي آب، كارگذاشتن يكي از سيستم. پيش بيني و اجرا گرددها ديوارها و كوله

 سانتيمتر و شيب 5/7حداقل قطر اين لوله  .باشددر داخل ديوار مي) بارباكان(زهكش 

بايد در پشت ديوار هاي زهكش براي هدايت جريان آب به لوله. مي باشد% 15آن  حداقل

اجرا ) سانتيمتر 20يا قلوه سنگ بقطر  با سنگ الشه(درناژ  سانتيمتر 50حداقل بضخامت 

ها، توده شني هاي زهكش، در ورودي لولهبراي جلوگيري از مسدود شدن ورودي لوله .شود

سازمان  101ه رامش دانه بندي مصالح فيلتر بايد مطابق نشريه. و مصالح فيلتر تعبيه شود

              جزئيات بيشتر در نقشه .باشد) ر دومتجديد نظ( روشكريزي مديريت و برنامه

292-detail-4 ارائه شده است.  

  

  در طرح و اجراي آبروها مالحظات هيدروليكي ـ12

در دوران ساخت و  هيدروليكي آبروها، عدم توجه به معيارهاي يكي از علل اصلي خرابي

نحوه هدايت جريان  از آبرو در محل احداث پل بهسيالب ظرفيت گذر .نگهداري از آنهاست

در اثر تنگ شدگي و يا ايجاد مانع و رسوبگذاري به آبشستگي و فرسايش آب كه منجر 

حداقل مواردي كه در تعيين دهانه، جانمايي، طول، ارتفاع و . شود ارتباط مستقيم داردمي

  :هاي آبروها بايد مورد توجه قرار گيرد به شرح زير است آرايش پايه

  ( Flood Design )سيالب طراحيبرآورد صحيح ـ 

 رودخانه يا مسيل (Morphology)جانمايي مناسب آبرو با توجه به مسائل ريخت شناسيـ 

هاي رسوبگذاري شده يا تا حد امكان اصالح پالن مسير براي قرار نگرفتن آبرو در بازهـ 

 فرسايش يافته

قا در امتداد جريان آب قرار تعيين زاويه تورب آبرو به نحوي كه راستاي طولي آبرو، دقيـ 

 گيرد 

 و مسأله فرسايش و ژئوتكنيكي ،ايبراساس معيارهاي سازهپي  از عمقدرست برآورد ـ 

 تر از تراز آبشستگيو قرار دادن تراز روي پي آبرو پايين آبشستگي

جانمايي ديوارهاي هدايت آب و ساماندهي و دريواسيون باالدست به نحوي كه جريان به ـ 

 از آبرو عبور كنديكنواخت توزيع شده و طور 

هاي با شيب درنظر گرفتن تمهيداتي از قبيل سنگ چيني در پايين دست آبرو در مسيلـ 

 .تند يا سرعت جريان باال
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