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 اصالح مدارك فني 
 
 

 خواننده گرامي

س جمهـور، بـا اسـتفاده از نظـر          ريزي و نظـارت راهبـردي ريـي        برنامه  معاونت دفتر نظام فني اجرايي   
 و آن را براي استفاده به جامعه مهندسـي كشـور         ه مبادرت به تهيه اين نشريه كرده      كارشناسان برجست 
هاي مفهومي، فنـي،    ن از ايرادهايي نظير غلط    با وجود تالش فراوان، اين اثر مصو      . عرضه نموده است  

 .ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست
 

، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايـراد و اشـكال فنـي                   رو  ز اين 
 : صورت زير گزارش فرماييدمراتب را به

ا

 .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد -1
 . مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريدايراد -2

 .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد -3

 .نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد -4

 .كارشناسان اين دفتر نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت
 .شود پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي
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  گفتار پیش

 براي مطالعات شفاف جامع و ضوابطها و نیاز به  نقش مؤثر شرح خدمات در کیفیت مطالعات طرحبا توجه به   

،  و با تاکید بر عمق بخشیدن به مطالعات توجیهیبه منظور ارتقاي سطح کیفی مطالعاتراهسازي، همچنین هاي  طرح

راهنماي ، هاي مطالعه شده پیشین استفاده از تجربه طرحبا احداث راه شرح خدمات همسان مطالعات مراحل مختلف 

  .و تدوین قرار گرفتورد بازنگري م  و اصول نظام فنی و اجرایی کشور،هاي راهسازي تهیه گزارش توجیه طرح

  

ها و  ها، پل ها، تقاطع ها، آزاد راه هاي اصلی، بزرگراه در این مجموعه به شرح خدمات مراحل مختلف راه  

مطالعات توسعه و بهسازي با توجه به نیاز کارفرما براي تعریف و دستیابی به بهترین گزینه، شود و  اخته میها پرد تونل

ها و شرح خدمات  در کنار دو مجموعه جداگانه شرح خدمات مطالعات بهسازي راهحمل و نقل زمینی زیرساخت 

  .شود پوشش داده میآهن،  مطالعات احداث راه

  

در  تدوین و انتشار این مجموعه ،گیري که در شکل مدیریت، راهبري و تخصصی هاي فعالیت تمامی گروهاز 

  .شود اند قدردانی می مشارکت داشته به طور موثر 1388 الی 1380 سالهاي طول

  

  محمدمهدي رحمتی

  معاون نظارت راهبردي

 1389 وروزن



 

    هاي احداث راه مطالعات طرح شرح خدمات همسان در تدوینهاي کاري  گروه

  :تهیه

  ، محمد منجمی، بابک آقابابازادهمهندسان مشاور اندیشکار شرکت

 

 :طرح مدیر

 طرح آوند مشاور مهندسان شرکت

  

 :هتهی پشتیبانی گروه

نژاد، دکتر علیرضا رهایی، دکتر اورنگ فرزانـه، دکتـر محمـود       زاده، دکتر فریدون مقدس     محمدرضا صفویان، علی قاضی   

پهلویانی، صابر زارع ابراهیمـی، خـسرو شـهابی،    صفارزاده، اسماعیل قهرمانی، دکتر شهرام وهدانی، دکتر علی گلصورت   

  .مسعود افرا

  

 :تصویبراهبري و  پشتیبانی گروه

  راد، علـی اسـالمی  فعـال،   سـید مهـدي حکـیم    محمداسـماعیل علیخـانی،      گروه راه و ترابري جامعه مهندسـان مـشاور،        

  .حمیدرضا خاشعی امیررضا جوادي، 

  

 :تصویب و راهبري

 شـاپور ذکـاوت،   گواشـیري، عبـاس زائـري،        زهراالله حافظی،    سید مرتضی ناصریان،   ن،کریم جاللیا دکتر رضا غیاثی،    

  .محسن حاج سید جوادي، علیرضا توتونچی ،محمدرضا ملکی جوان اللهی، طاهر فتحمحمد نیکو فرجام، 

  

 :مدیریت

  نسرین ابوالحسنیسید علی طاهري، بهناز پورسید، سید اکبر هاشمی، فر،  مهدي تفضلی، دکتر حبیب امین
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  دستورالعمل کاربرد
  مراحل تکامل مطالعات طرح. 1

ها،  ها، تقاطع ها، آزاد راه هاي اصلی، بزرگراه شرح خدمات مراحل مختلف راهدر این مجموعه به 
دو مجموعه جداگانه شرح خدمات مطالعات بهسازي  و در کنار شود پرداخته میها  ها و تونل پل
 با توجه به نیاز کارفرما براي تعریف و دستیابی به ،نآه ها و شرح خدمات مطالعات احداث راه راه

  .شود پوشش داده میحمل و نقل زمینی مطالعات توسعه و بهسازي زیرساخت  ،بهترین گزینه
، توجیه اولیه، توجیه نهایی و طراحی تفصیلی )شناسایی(پیدایش  شامل  مراحل مطالعات طرح راه. 1-1

 در )شناسایی(پیدایش توجه به این که شرح خدمات مرحله با . ترتیب انجام شوده باید ب است که
 تواند در صورت نیاز، نسبت به تهیه آن اقدام نشده است، دستگاه اجرایی می این مجموعه تهیه

 شروع گردد ولی )شناسایی(پیدایش  است که مطالعات طرح از مرحله بهتر به طور اصولی،. نماید
 .مانع استبال یز نولیه از مرحله توجیها آنشروع 

مرحله از طرح که مطالعه مرحله پیش از آن انجام شده و نتایج آن به تصویب هر در شروع مطالعات 
د، از این شو در چارچوب گزارش مصوب مرحله پیشین آن انجام بایدرسیده است، مطالعات طرح 

 يبر مبناطرح را رو مشاور باید گزارش مصوب مرحله پیش را مطالعه نموده تا بتواند ادامه مطالعات 
دستگاه ا بهنگام نمودن آن دارد به ی اصالح و ،آن انجام دهد و در صورتی که نظري براي تکمیل

  :هرگاه به دالیل زیر.  اقدام نمایددستگاه اجرایی اعالم کند و براساس تصمیم اجرایی
ه  در این مجموعه با شرح خدماتی متفاوت با شرح خدمات تعیین شد،مطالعات مرحله پیش −

 انجام شده باشد،

  توسط مشاور دیگري انجام شده باشد،،مطالعات مرحله پیش −

 زمان قابل توجهی گذشته باشد و یا به هر دلیل موجه دیگر، ،از اتمام مطالعات مرحله پیش −
 مطالعات مرحله پیش را مورد بازبینی، اصالح، تکمیل و در ،دستگاه اجرایی بخواهد که مشاور

، باید لزوم انجام این خدمات را در شرح خدمات قرارداد تصریح نماید تا  قرار دهدتاییدنهایت 
 مربوط به آن ۀده و هزینکر خدمات مورد نیاز را برآورد ،مشاور با مطالعه گزارش مرحله پیشین

 .الزحمه پیشنهادي خود منظور نماید را در حق

 فنی، مالی، اقتصادي و اجتماعی توجیهانجام مطالعات احداث راه توجیه اولیه  هدف از مطالعات. 1-2
 به عنوان بخشی برنامه اجرایی بخش حمل و نقل، است که در  جدیدیک راهاحداث  مقدماتی طرح

ات ع طرح، ادامه مطال)شناسایی(پیدایش  نتایج مطالعات هبر پای شده یا معرفی کشور هاي اه راز شبکه
کریدورهاي محتمل اجراي مطالعات، در پایان این . گردیده است توجیهبه صورت راه جدید آن 
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 و یا ادامه وضعیت ،راه مورد نظر براي ادامه مطالعات کریدورمناسبترین  و شود میطرح مقایسه 
  .گردد   از سوي مشاور پیشنهاد می،)Do Nothing (موجود

ضع وه  مطالعات ترافیک، ادامهبر پایهمان طوري که در شرح خدمات توجیه اولیه آمده است، اگر : تبصره
  هاي  الزم است ابتدا بهسازي شبکه راه سال آینده نباشد،20موجود جوابگوي نیاز ترافیک 

 20هاي موجود نیز پاسخگوي ترافیک  هرگاه بهسازي شبکه راه. ورد بررسی قرار گیردم موجود 
 .براي مطالعه احداث راه جدید اقدام شودباید بود، آنگاه ن سال آینده

 انتخاب پس از پایان مطالعات توجیه اولیه و پذیرش طرح و احداث راه ایی طرح مطالعات توجیه نه. 1-3
و در راستاي هدف تعیین به عنوان کریدور مصوب  راهکریدور براي ادامه مطالعات و طراحی  یک

 .شود اولیه انجام می شده در مطالعات توجیه

 ،دفتري مطالعات و محلیدهاي ي اطالعات الزم و انجام بازدیآور در این مطالعات، با جمع     
مقایسه  و باگردد  مشخص میهاي مسیر در کریدور مصوب  گزینهکلیات طرح و اجزاي آن تعیین و 

  آن نسبت به اجرايانتخاب و  بهینه مسیر ۀگزین فنی و اقتصادي،  ارزیابیپایه برها  گزینهاین 
   داراي دقت کافی براي تصمیم بهیدشود، از این رو، مطالعات توجیه نهایی طرح با می گیري تصمیم

  گذاري باشد و تمام اجزاي طرح را جذابیت آن براي سرمایه عیین تاجراي طرح و اجرا یا عدم
 دقت کافی براي تنظیم موافقتنامه اجرایی طرح را ،زمانبندي آن ها و توصیف نموده و برآورد هزینه

  .داشته باشد
هیچ  «ۀگزین هاي طرح با گزینهباید گیري  اي تصمیمدر هر مرحله از مطالعات توجیه طرح، بر     

شود،   پایه نامیده میۀکه گزین) Do Nothing(یا ادامه وضع موجود » کاري انجام ندادن
  .شود مقایسه

در  .دشو  انجام می،آنگزارش  تفصیلی طرح پس از پایان مطالعات توجیه نهایی و تصویب طراحی. 1-4
طرح تهیه و اسناد و سایر ارکان دسی اجراي زیرسازي و روسازي مطالعات، جزئیات فنی و مهن این

کار و برآورد ر اي که تغییرات احتمالی افزایش و یا کاهش مقادی گونه گردد به مناقصه آماده می
  . درصد در هنگام عملیات ساخت محدود شود10  به حداکثر به قیمت ثابتها هزینه

  
   به مشاورضوابط ارجاع کار. 2
با  آن باید و خدمات جنبی راههاي احداث  خدمات هریک از مراحل مختلف مطالعات طرح ارجاع. 2-1

هاي مربوط  سایر دستورالعملو  خرید خدمات مشاورهمه نا رعایت آیینتوجه به حوزه کار و با 
  .شود انجام
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 مشاورة مورد نیاز براي انجام مطالعات مراحل مختلف هاي خدمات با توجه به تنوع تخصص. 2-2
 ژئوتکنیک، زمین  ژئوفیزیک،، مانند حمل و نقل و ترافیک و خدمات جنبی آنراهاحداث  هاي طرح
 ، و به منظورتخصص مشاوره و لزوم استفاده از چند سی، محیط زیست، مالی و اقتصاديشنا

 هماهنگی انجام خدمات و باال بردن سرعت و کیفیت آن، واگذاري خدمات مطالعات سهولت
اي از مشاورین به صورت  ورت یک جا در قالب یک قرارداد با مجموعهص بهتوجیهی طرح 

  .ارجح است با مشاوران متعددجداگانه  هاي نسبت به انعقاد قرارداد،مشارکت
 با گرایش تخصصی ، مشاوردر خدمات مطالعات توجیهی براي انجام مطالعات مالی و اقتصادي طرح. 2-3

 مالی و یا شرکت داراي تخصص در زمینهگروه کارشناسی ، کیفی هنگام ارزیابی باید  و ترابري راه
ند و در صورت انتخاب شدن، طبق شرایط اعالم شده در معرفی ک به عنوان همکار خود  رااقتصادي

  .نماید عمل ،ارزیابی کیفی
 مشاور طرح ،کند  استفاده میدیگريمشاور  اي از خدمات جداگانه در مواردي که کارفرما طی قرارداد. 2-4

  .استمشاور آن با هاي الزم  هماهنگی به همکاري و انجام موظف  راه
 حفاظتنظر به ضرورت رعایت مسایل زیست محیطی در دورة طراحی و دریافت مجوز از سازمان . 2-5

محیط زیست براي اجراي طرح و با توجه به تخصصی بودن مطالعات زیست محیطی، خدمات 
  در محیط زیست که بهتخصصید توسط مشاور داراي شرح خدمات با در شدهمحیطی درج  زیست

خالصه  و  مشاور اصلی باشد، انجام شود و گزارش مطالعات زیست محیطی طرحهمکارصورت 
  .هاي آن داراي امضا و عنوان هر دو مشاور باشد گزارش

زات هرگاه براي انجام عملیات ژئوتکنیک نیاز به احداث راه دسترسی و یا انتقال هوایی تجهی. 2-6
تواند هزینۀ انجام آنها را به صورت یک یا چند  ژئوتکنیک به محل عملیات باشد، دستگاه اجرایی می
، در قرارداد مشاور ژئوتکنیک )اقالم مشروط(ردیف با شرح مشخص و به صورت مبلغ کل 

اي  هبینی شده و با روش محاسب هاي پیش بینی کند و هزینۀ انجام آنها را از محل ردیف یا ردیف پیش
در این گونه موارد، نحوة . که مورد توافق دستگاه اجرایی و مشاور ژئوتکنیک باشد، پرداخت نماید

  . کارفرما برسدتایید مشاور ژئوتکنیک یا هر روش دیگر باید به پیمانکار همکارانجام کار به روش 
  
 الزامات کلی. 3

 دقت بر و  مواردي که به نحوي با وجود این که سعی شده است شرح خدمات حاضر جامع باشد. 3-1
هاي اجرایی باید شرح خدمات  ، در آن در نظر گرفته شده است، دستگاههستندمطالعات تاثیر گذار 

 حذف یا تغییر  برخی تطبیق دهند و در صورتی کهخود حاضر را با نیازهاي طرح مورد نظر 
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الزم را دمات یادشده نمودن برخی از خدمات را در شرح خ تفصیل یا دمات تکمیلی، خخدمات
مشاوران نیز  اعمال نمایند،  دستگاه اجرایی آنها راارشد با نظر هیأتی متشکل از کارشناسان، بدانند
نموده و اگر  اجرایی را بررسی دریافتی از سوي دستگاه خدماتپیش از ارایه پیشنهاد، شرح  باید

در صورتی که  اجرایی اعالم کنند و تعیین شده به دستگاه هاي مهلت  آن دارند درتکمیلبراي  نظري
تر  و دقیق جهت حصول نتایج بهتر شرح خدمات در حین انجام خدمات نیز تغییراتی را در در

. قدام کنندا طبق نظر دستگاه اجرایی پیشنهاد نموده و دستگاه اجراییدهند، به  تشخیص می ضروري
 . طرح باشدکاملطالعات مو مبناي انجام  دقیقخدمات باید تفصیلی  شرح ،صورت در هر

در هر مقطعی از مطالعات در صورتی که براي مشاور عدم توجیه اجراي طرح محرز گردد، باید . 3-2
مراتب را به صورت مستند به کارفرما اعالم نماید در این حالت، ادامه مطالعات، منوط به ابالغ 

 .دستگاه اجرایی خواهد بود

 در بدیهی است ،ست انجام خدمات آنهامنطقیبناي ترتیب هاي شرح خدمات بر م ترتیب ردیف. 3-3
یکدیگر مورد   آنها برتاثیرها با هم یا  خدمات باید لزوم انجام همزمان بعضی از قسمت انجام شرح
 .گیرد توجه قرار

 مشخص شده اند، در حد متعارف بر عهده مشاور انجام بندهایی از شرح خدمات که با عالمت . 3-4
هاي یادشده مورد  ود، در صورتی که برحسب شرایط طرح، بررسی تفصیلی موضوعاست با این وج

نماید،  خدمات تعیین میتفصیلی نیاز باشد، پیش از انعقاد قرارداد، کارفرما محدودة آنرا در شرح 
اند موکول به اعالم   مشخص شدهولی انجام خدمات بندهایی از شرح خدمات که با عالمت 

 .رایی مبنی بر ضرورت انجام آنهاستستگاه اجدقبلی نظر 

  دارد، دستگاه اجراییتاثیر آن ۀبا توجه به این که وسعت حوزة نفوذ راه در میزان مطالعات و هزین. 3-5
تقریبی ، حوزة نفوذ  طرح انجام مطالعات توجیه اولیهبه منظوردریافت پیشنهاد مشاوران  رايباید ب

ظ ویژگی روشن نبودن حوزه کار اولیه در اینگونه مطالعات به لحا در هر صورت .نمایده را تعیین را
براساس .  گرددتدقیقو  شده بررسی توسط مشاورباید   نفوذ راهةوزحخدمات،  طبق این شرحو 

هرگاه مطالعاتی . شود می انجامنفوذ طرح  در محدودة حوزة  تمام مطالعات طرح،این شرح خدمات
  .دشو درج خدمات در شرح صورت مشخص هحوزة نفوذ الزم باشد، باید ب خارج از

 به نیاز طرح مورد نظر بایدو برحسب  در این شرح خدمات، موارد زیر در نظر گرفته نشده است .3-6
 :شرح خدمات اضافه گردد

 .پدافند غیر عاملمهندسی  −

 .)مبناي کار بیمه (ت ریسکمطالعا −
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هاي فشار قوي و یا  اث خطوط و پست نیاز به احد،روشنایی مسیر در صورتی که براي تأمین برق .3-7
 .دشو می نسبت به طراحی و اجراي آن اقدام با هماهنگی وزارت نیرو،توسعه آنها باشد، 

در دورة راه  بیش از بیست سال است ولی مطالعات توجیهی راهبا وجود این که عمر واقعی . 3-8
   .شود برداري در نظر گرفته می بهره ساله بیست

هاي راهسازي  طرحتوجیه  گزارش  راهنماي تهیهبا توجه به باید گزارش توجیهی این مطالعات. 3-9
 .انجام شود) جمهور ریزي و نظارت راهبردي رییس سوي معاونت برنامه از شده منتشر(

ریزي و نظارت  هاي معاونت برنامه بخشنامهها و  نامه در طراحی محور راه، باید از آخرین آیین. 3-10
هاي معتبر دیگر  استفاده از آیین نامه.  و وزارت راه و ترابري استفاده شوددي رئیس جمهورراهبر

  .  کارفرما مجاز استتایید با کشورها
هاي اصلی  ها و راه ها، بزرگراه مورد آزادراهزمین لرزه در  تحلیل خطر در مطالعات لرزه زمین ساخت، 3-11

، برحسب وضعیت لرزه زمین ساخت محل احداث تایی و روسفرعیهاي  راهالزامی است و در مورد 
 بر طرحو کنترل طراحی  .انجام خواهد شد  کارفرماموافقتمشاور و  بنا به پیشنهاد مهندسراه، 

  :شود  انجام مییکطبق جدول عملکرد زمین لرزه سطوح  سال و 50عمر مفید اساس 
  

  ها سطوح خطر زلزله در عمر مفید راه. 1جدول 
لزله در سطح دورة بازگشت ز

  )سال(عملکرد مورد نظر
رویداد زمین لرزه در احتمال 
  )درصد(سال طرح  50عمر مفید

  سطح عملکرد

64  75  
  زمین لرزة سطح عملکرد

(Operating Base Earthquake)   
  (OBE) یا

475  40  
  زمین لرزة سطح طراحی

(Design Base Earthquake)  
  (DBE) یا

2475  2  
  لبیشینه زمین لرزة محتم

(Maximum Probable Earthquake)  
   (MPE) یا

  
 به ها ها و ترانشه  ضرایب اطمینان مورد نیاز براي تحلیل پایداري استاتیکی و دینامیکی خاکریزکمینه. 3-12

  :شود  تعیین می،2شرح جدول 
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  ها  ترانشهها و براي تحلیل پایداري استاتیکی و دینامیکی خاکریز کمینه ضرایب اطمینان. 2جدول       
M.P.E D.B.E O.B.E عملکردسطح   استاتیکی  

 ضریب اطمینان  0/2  5/1  2/1  0/1

  
 دستگاه اجرایی تاییدمورد هاي  و مدلمحاسبات مالی و اقتصادي طرح باید در چارچوب نرم افزار . 3-13

 زا استفاده کلی طور به .هاي اطالعاتی آن همراه گزارش نهایی ارایه شود و فایل انجام شود
محاسباتی، رافع مسئولیت مشاور در خصوص صحت طرح و محاسبات آن  و مهندسی افزارهاي نرم

  .نتایج خروجی آنها بر عهده مشاور است کنترل درستی نیست و
مالی مجاز - بر مبناي فنیهاي طرح مقایسه کلی گزینهدر شرح خدمات توجیه اولیه و توجیه نهایی، . 3-14

براي سهولت انجام محاسبات، با این وجود و . اقتصادي انجام شود-نیست و باید بر مبناي فنی
اه هرگ. بینی شده است مالی پیش-به صورت فنیهر گزینه، براي اجزاي طرح ر ها د مقایسه گزینه

اقتصادي موجه بداند، باید انجام - فنیيبر مبنا را  در اجزاي طرح دستگاه اجرایی انجام مقایسه
 تا مبناي خدمات تصریح نمایدتفصیلی را در شرح براي آن جزء ي اقتصاد-بررسی به صورت فنی

   .پیشنهاد فنی و مالی قرارداد مشاوران در فرآیند خرید خدمات مشاوره قرارگیرد
مشاور باید نهایت سعی و کوشش خود را براي کامل بودن مطالعات طرح انجام دهد و به این . 3-15

 :گیردل قرار منظور موارد زیر باید با دقت مورد کنتر

صالح، خصوصاً سازمان   و مراجعه به مراجع ذياستفاده از آخرین آمارها و اطالعات معتبر. 3-15-1
 .اي وزارت راه و ترابري راهداري و خدمات جاده

هاي در دست اقدام در منطقه و هماهنگی با دیگر  هماهنگی طرح با مستحدثات و طرح.3-15-2
 .اران معرفی شده از سوي کارفرمایا پیمانک نامشاورکارفرمایان، 

 .محیطی در مسیر طرح هاي زیست ها، شرایط محیطی منطقه و محدودیت توجه به ویژگی. 3-15-3

ها، پیگیري کار  مشاور موظف به پیگیري مستمر کار براي کسب اطالعات الزم، ارایه بموقع گزارش. 3-16
ریزي و نظارت  معاونت برنامه جمله در واحدهاي اداري و دفاع از گزارش در مراجع ذیربط از

با ها  و سازمان حفاظت محیط زیست و انجام اصالحات مورد نظر آنجمهور راهبردي رییس
 . دستگاه اجرایی است هماهنگی

   در صورتی که دستگاه اجرایی در نظر دارد طرح را به صورت طرح و ساخت. 3-17
، باید تصمیم خود را در این زمینه پیش  اجرا نماید)EC یا EPC یا Design & Build: مانند(

 ینا به مشاور اعالم نماید تا مشاور بتواند اسناد مناقصه طرح را بر مرحله توجیه نهایی اتماماز 
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 منظور الزحمه خود اساس تهیه و هزینۀ تهیه اسناد مناقصه به روش طرح و ساخت را در پیشنهاد حق
  .نماید

محیطی،  هاي ارزیابی فنی، مالی، زیست ت و افزایش دقت گزارشبه منظور تسریع انجام مطالعا. 3-18
هاي  آوري فنابزارها و  اجراي طرح، استفاده از ۀاجتماعی، پدافند غیرعامل و اقتصادي و کاهش هزین

 ، پرتودهی،تجهیزات موقعیت یاب جهانی، رقومی، سنجش از دور  واي ماهوارهآوري  فنمانند (وین ن
به همچنین . باشد مورد تاکید می)  و اینترنتمجازي محیط لیزر،غناطیس، امواج فراصوت، الکتروم

طرح با مطالعات ، ابتدا محدوده ژئوتکنیکعات از انجام هرگونه مطالقبل تا است ویژه، الزم  طور
نیازهاي مطالعات  ژئوفیزیک،مطالعات روجی و با استناد به خشده باشد سی بررژئوفیزیک 

الزم است تا با انجام مطالعات  عات ژئوتکینک،لمطا چنین بعد از انجامهم .رددژئوتکنیک تعیین گ
  .انجام شودساختی  زمین انجام مطالعاتتدقیق تکمیلی ژئوفیزیک، 

  
 ها نحوة تهیه گزارش. 4

سازي  و آماده) تایپ(دستورالعمل نگارش  ضمن رعایت  و مـدارك ارسالی بایدها در همه گزارش. 4-1
  : رعایت شودزیر موارد ،ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور  معاونت برنامهنشریه

 . و مقاطع استاندارد اندازهچاپ و صحافی در داراي . 4-1-1

 . رسیدگی براي تسهیل در ها لوه نمودارها و جدی و اراها شکیل و رنگی بودن گزارش. 4-1-2

 .کار و نهایی  میانهاي شها همراه با هر یک از گزار  و نقشهها ه لوح فشرده گزارشیارا. 4-1-3

در  و راجعهم صورت قابله ها، آمارها و اطالعات ب ، نقشهها معرفی منابع و مآخذ براي همه جدول. 4-1-4
 .  به آن مراجعدستگاه  اجرایی، فراهم آوردن دسترسی دستگاه اجراییصورت درخواست 

  نتایج بدست خالصهولعات مطا گزارش به انضمام هر جلد از گزارشخالصه یک جلد ه یارا. 4-1-5
 .در ابتدا یا انتهاي فصلدر هر فصل گزارش ه آمد

 دهنده مطالعات در  انجام متخصصدرج نام مدیر پروژه، مسئول کنترل مطالعات و کارشناسان. 4-1-6
 .هر گزارش صفحه اول

 پیوستصورت ه  در هر موضوع بهي محاسباتی و برآورد به کار رفتها  و مدلها ه روشیارا. 4-1-7
 .گزارش

   :روي هر نقشه یا گزارش اطالعات زیر درج شود. 4-1-8
مشاور، موضوع نقشه یا گزارش، تاریخ تهیه یا آخرین  محور مورد مطالعه، نام طرح یا قرارداد، نام

 .گزارش تجدید نظر، شماره نامه ارسال نقشه یا
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 رو، این از  گزارش نیز اهمیت دارد مفید بودنضمن رعایت کامل بودن مطالعات، خالصه، گویا و. 4-1-9
 کامال يها  و نمودارهاي گویا و اطالعات و تحلیلها صورت جدوله  بدر صورت امکاناطالعات 
 هلزوم ب ه شود و اطالعات تفصیلی یا اطالعات با ارتباط موضوعی ضعیف، در صورتیمرتبط ارا

  .ه شوندیصورت پیوست ارا
   افزار مورد تایید کارفرما نرم تحت  ،(Present) براي نمایشه گزارش یو اراتهیه . 4-2

  .روش مطالعه و نتایج مطالعات موضوع، از سوابق  شامل خالصه بررسی ،)Power point مانند(
از سوي دستگاه ه شده ی اراالگوي طبق تهیه خالصه گزارش ،ه گزارش کامل از مطالعاتیتهیه و ارا. 4-3

  .زبان انگلیسیترجمه خالصه گزارش طرح به  و اجرایی
  
 ها بررسی و کنترل گزارش. 5

 شود به منظور دریافت نظر عوامل ذینفع و مسؤول در طرح و کارشناسان صاحب نظر، توصیه می. 5-1
توجیه گزارش  پس از تحویل بینی نماید که  پیش، مطالعات طرحدر شرح خدماتدستگاه اجرایی 

 شود و اي توسط مشاور و به هزینه او برگزار  روزه اولیه و گزارش توجیه نهایی طرح، سمینار یک
  مورد بحث و،آمده طرح در چارچوب شرح خدمات  روش انجام مطالعات و نتایج به دست،در آن

نتایج این سمینار، اصالحاتی در طرح الزم باشد، طبق  در صورتی که براساس. بررسی قرار گیرد
 .رح اعمال نمایدط دستگاه اجرایی، مشاور باید آنها را درنظر اعالم 

کارشناسان  کارگیريدرستی و کامل بودن مطالعات، با ب براي اطمینان از تواند می اجرایی  دستگاه.5-2
طور  مشاور به هاي ، نسبت به بررسی و کنترل گزارش هاي مختلف مطالعات راه متخصص در زمینه

 هاي شرکت خدمات ر ندارند، ازمؤثر اقدام نمایند و در صورتی که کارشناسان مورد نیاز را در اختیا
 در صورتی که نظام  .ذیصالح مشاور مهندسی یا مدیریت طرح براي این منظور استفاده نمایند

 انجام بررسی و کنترل نشده است، مشاور جاري  مدیریت کیفیت به صورت خودکنترلی در شرکت
   .است یادشده توسط کارفرما الزامی
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   عمومیتعاریف. 6
  اهبهسازي ر. 6-1

  .ارتقاي ردة عملکردي و ظرفیت راه یا افزایش سطح سرویس آن است
  خاکریزهاي بلند. 6-2

 20 متر است که دست کم 35 متر و کمتر از 10خاکریزهاي یکطرفه یا دوطرفه با ارتفاع بیش از 
 متر گسسته از طول آن، داراي شرایط ارتفاعی 100درصد پیوسته از طول خاکریز یا دست کم 

  . باشدگفته پیش
  هاي بلند ترانشه. 6-3

 20 متر است که دست کم، 40 متر و کمتر از 10هاي یکطرفه یا دوطرفه با ارتفاع بیش از  ترانشه
 متر گسسته از طول آن، داراي شرایط ارتفاع 100درصد پیوسته از طول ترانشه و یا دست کم، 

  .گفته باشد پیش
  هاي ویژه پل. 6-4

هاي معلق،  است مانند پل هاي معمولی ة آنها ویژه و متفاوت با سیستمهایی هستند که سیستم ساز پل
  .در سطح و ارتفاع قوسیهاي  پلاي و  ترکههاي  پل

  قیمت ثابت. 6-5
قیمت در  از تبدیل و در نظر گرفتن یک سال به عنوان مبنا،با استفاده از محاسبات اقتصاد مهندسی 

آید تا با حذف  ت در آن سال مبنا، قیمت ثابت بدست میقیم به سال مبنا،آن قبل یا بعد از هاي  سال
  .شودو مقایسه محاسبه طور یکسان ها در طول زمان، ارزش کاالها و خدمات به  نوسان قیمت
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    احداث راههاي  طرحخدمات مطالعاتنمودار کلی 
 

  

 انجام مطالعات طراحی تفصیلی طرح 

 اجرا

 طرح) شناسایی(مطالعات پیدایش 

  انطباق انجام طرح با اهداف توسعه
 توقف مطالعه و اجرا

 مطالعات توجیه اولیه طرحانجام 

 مردود

  توجیه پذیري اولیه در افق زمانی طرح
 توقف مطالعه و اجرا

 مردود

 قبول

 لهب

 تعریف عنوان طرح

 تعیین کریدور طرح

 مردود

 انجام مطالعات توجیه نهایی طرح

 قبول

 تعیین مسیر طرح

دوره مطالعات توجیهی
دوره مطالعات توجیهی 
 

  توجیه پذیري نهایی
  در افق زمانی طرح

 توقف مطالعه و اجرا   

دوره
  

اجرا
 

 کنترل

 

 کنترل

 

 کنترل

 

 )بشرط اخذ تایید مراجع قانونی برنامه توسعه    (قبول



  
  
  
  
  
  
  

  شرح خدمات همسان 
  راههاي احداث  مطالعات توجیه اولیه طرح

  



 



 

 فهرست مطالب

  
 . آمار و اطالعاتگردآوري .1

 .بررسی جایگاه طرح در برنامه .2

 .برآورد ترافیک آینده .3

 .ادامه وضع موجودبررسی وضعیت شبکه ترابري منطقه در صورت  .4

 .هاي حوزة نفوذ راه بررسی وضعیت شبکه ترابري منطقه در حالت بهسازي شبکه .5

 .بررسی وضعیت شبکه ترابري منطقه در حالت ساخت راه جدید در مسیر مورد مطالعه .6

  .تر کردن آن بازبینی حوزة نفوذ طرح و  دقیق .7
 .تعیین داالن یا کریدورهاي مسیر .8
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  شرح خدمات
   و  اطالعات گرد آوري آمار. 1

در . مهندسان مشاور از سازمانهاي مسئول دریافت می شودۀبا معرفی کارفرما، اطالعات مورد نیاز به وسیل
 که به نحوي در مطالعات تاثیر گذار این مرحله ، بازدید محلی نیز بر اساس دریافت نظر دستگاههاي ذیربط

) در صورت وجود(خالصه مذاکرات ، مستندات و صورتجلسات مربوط به آنها .هستند ، انجام می شود
  .تدوین می گردد

  :مهمترین اطالعات مورد نیاز به شرح زیر است
ن ، سند ملی  ، سند ملی توسعه استابخش سندملی توسعه هاي فرادستی شامل مطالعات و یا برنامه. 1-1

 )ییشناسا(پیدایش ی و عملیات بخش راه و ترابري ، مطالعات ، برنامه اجرای)فرابخشی( وسعه ویژهت  
ع و تفصیلی شهرهاي مربوط، هاي هادي ، جام ها و نیز طرح هاي هادي روستاها و بخش طرح ، طرح  
ا دیگر  تحت تاثیر و یدر منطقههاي توسعه کالبدي ، صنعتی ، اقتصادي و حمل و نقلی  رنامهب  
  .بوط به راه مورد نظررم مطالعات  

  منطقه عبور راه1:250000 و 1:50000،  1:25000 توپوگرافی نقشه هاي. 1-2

  راه  و ماهواره اي منطقه عبورعکسهاي هوایی . 1-3

بندي  هاي پهنه و نقشه) 1:100000 یا ترجیحاً 1:250000در مقیاس (هاي زمین شناسی  مدارك و نقشه. 1-4
شناسی  هاي زمین به همراه گزارش.... ، روانگرایی، ولغزش، زمین ، سایزموتکتونیکزلهخطر زل  
 . در صورت وجود)مطالعات موردي (خاص  

  .هاي آبریز هاي حوزه نقشه. 1-5
  ).1:250000در مقیاس ( مناطق چهارگانه زیست محیطی ۀنقش. 1-6
ها و  ها، نیروگاه دها ، پاالیشگاههاي ساخت س هاي گسترش تاسیسات زیربنایی مانند طرح طرح. 1-7

تأسیسات جانبی آنها، خطوط انتقال نفت و گاز و مخابرات، مراکز و مناطق نظامی و امنیتی، میراث   
  .هاي صنعتی و معادن منطقه هاي کشت و صنعت، آبخیز داري، شهرك فرهنگی، طرح  

  :آمار و اطالعات مربوط به وضعیت شبکه موجود  . 1-8
 و ، خطوط هواییآهن راهراه، ( وضعیت کمی و کیفی شبکه ترابري موجود ت مربوط بهاطالعا. 1-8-1

  . هاي در دست اقدام براي توسعه یا بهسازي آنها نفوذ طرح و طرح حوزة در )دریایی  
مورد  ساخت تا زمان مطالعه طرح ابتداي نفوذ طرح از ةهاي موجود در حوز  احداث راهۀتاریخچ. 1-8-2

،ریزش،  لغزش آبشستگی،  وارده،هاي خسارت  پیشین،ةمطالعات انجام شدباید یخچه این تار(. نظر  
 هاي روان انسداد مسیر در اثر حرکت ماسه ،اي ،سقوط بهمن ههاي سطحی و دامن گسلش ، گسیختگی  
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مانند لکه گیري ، تجدید روکش ،تقویت و مقاوم سازي  ،تعمیرات و نگهداري هاي پیشگیري ....و  
  )را در برگیرد ،ایمن سازي و رفع نقاط حادثه خیزابنیه فنی   

 نفوذ طرح شامل عرض خطوط حرکت، ةهاي موجود در حوز  مشخصات راهاطالعات مربوط به. 1-8-3
  .  طولی و عرضیهاي شیب ها، پهناي شانه  

  :آمار و اطالعات مربوط به میزان ترافیک موجود. 1-9
اجتماعی، مراکز جمعیتی،  اقتصادي، فرهنگی و رافیایی،آمار و اطالعات مربوط به خصوصیات جغ. 1-9-1

   نفوذ طرحةگردشگري، علمی، فرهنگی، زیارتی، مناطق مرزي واقع در حوز  
هاي صنعتی، معدنی، کشاورزي، دامپروري، خدماتی و بازرگانی،  آمار و اطالعات مربوط به فعالیت. 1-9-2

راکز تولید بار ، تعیین نوع و میزان تولید طور کلی مه نقاط مرزي و مبادي ورودي و خروجی و ب  
  ...وحجم جابجایی بار، مبادي و مقاصد آن و   

 کیفی هاي  نفوذ طرح، به همراه جدولة موجود در حوزهاي میزان ترافیک و وضعیت ترافیکی راه. 1-9-3
  .و کمی مشخصات آنها  

 باید ترددشماري ،نفوذ طرح ة موجود در حوزهاي در صورت عدم وجود اطالعات تردد راه: 1یادآوري
بینی نشده باشد، به   اگر انجام این خدمت در شرح خدمات قرارداد به طور مشخص پیش.انجام شود  
  .صورت خدمات اضافی انجام خواهد شد  

  حوزة در موجودهاي  راه مقطعی شمارش باید با ذي صالح  شده از مراجعدریافتآمار ترافیک : 2یادآوري 
  .شوند کنترل ،آنها مقاصد و باديمنفوذ طرح و در   

 نفوذ طرح تردد می کنند ة موجود در حوزهاي آمار ترانزیت از مبادي ورودي و خروجی که از راه. 1-9-4
  . حمل و نقلی و ترانزیتی منطقه مورد مطالعههاي و سیاست   

به لحاظ تاثیر عوامل  بار و مسافر جمع آوري شده از منابع مختلف و تحلیل آنها هاي بررسی آمار: یادآوري
 هاي  مختلف و تعیین آمارهاي  اي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر روند رشد ترافیک در سال منطقه  
  .اي مورد استناد در ادامه مطالعات، الزامی است پایه  

 در ، در طول مسیرهاي موجود و یادر حال ساخت و مطالعه» حجم-سرعت« انجام مطالعات .1-9-5
  .ح نفوذ طرةحوز  

    .سال گذشته) ده(10 نفوذ طرح در ةهاي موجود در حوز آمار و اطالعات مربوط به میزان سوانح راه. 1-10
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  بررسی جایگاه طرح در برنامه. 2
 بررسی همسویی، محور مورد مطالعه با سند ملی توسعه بخش، سند ملی توسعه استان، سند ملی توسعه

  .اتی بخش حمل و نقل، برنامه اجرایی و عملی)فرابخشی(ویژه 
  
  برآورد ترافیک آینده. 3
  هاي بالقوة توسعه ها و فرصت ها، پتانسیل  در خصوص ضرورتمسؤولکسب اطالعات از مراجع . 3-1

هاي مختلف اعم از معادن، صنایع، مبادالت تجاري، مراکز جمعیتی، گردشگري و   در زمینه منطقه  
  .  در تحقق بخشیدن به آنهاو تاثیر بهبود شبکه ترابري...ترانزیتی و   

هاي توسعه صنعتی ، معدنی، بازرگانی و کشاورزي کشور از نظر ایجاد مراکز بازرگانی،  بررسی برنامه. 3-2
منطقه و برآورد  صنعتی، معدنی و کشاورزي در حوزة نفوذ طرح  و مشخص نمودن آن بر روي نقشه  
  .و نقل مورد نیازمیزان و نوع تقاضاي بار ناشی از آنها و سیستم حمل   

هاي توسعه کشور در ایجاد شهرهاي جدید و یا توسعه مناطق مسکونی موجود در  بررسی برنامه. 3-3
  .حوزة نفوذ طرح ، همراه با تحلیل  نوع سفرها و مقاصد آنها  

 به تناسب شرایط طرح و نوع ،)فصلی، روزهاي هفته یا ساعات شبانه روز(بررسی نوسان ترافیک . 3-4
 . نقلیهوسیله  

هاي راه ترافیک هاي آتی و برآورد میزان تعیین میزان رشد ترافیک در حوزة نفوذ طرح طی سال. 3-5
  . ساله20 و 10 ،5هاي  موجود در این حوزة طی دوره  
باید توجه داشت که در برآورد میزان ترافیک و نرخ رشد آن، استفاده از روند آماري موجود و : یادآوري
هاي کارشناسی دقیق مناسب نیست و الزاماً براي آینده قابل استمرار   بدون تحلیلتسري آن به آینده  
 . از این رو، در این زمینه باید با دقت و احتیاط عمل شودنخواهد بود  

 ساله و مالحظه 20 و 10 ،5هاي   طی دورهیندههاي توسعه آ برآورد ترافیک ناشی از مهمترین طرح. 3-6
 هاي  نفوذ طرح و دیگر عوامل مؤثر بر نوسانةموجود در حوز هاي ها با راهتطابق مبادي و مقاصد آن  
  .ها ترافیک این راه  

 .  نفوذ طرحةهاي موجود در حوز راهآیندة جمع بندي میزان ترافیک . 3-7

  
  ادامه وضع موجودري منطقه در حالت بررسی وضعیت شبکه تراب. 4
ه و ظرفیت آن  با حجم ترافیک فعلی و آتی و تعیین بررسی میزان تطابق نوع سیستم ترابري منطق. 4-1

 نفوذ ةهاي حوز ویژه شبکه راهه ب، هاي بالفعل و بالقوه در شبکه حمل نقل منطقه گلوگاه  تنگناها و  
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هاي توسعه ترابري در رفع آنها همراه با تهیه نقشه شبکه حمل و  و میزان تاثیر طرح) اي شبکه جاده(  
نمودن مناطق بحرانی و موقعیت مسیر مورد مطالعه  بر روي آن طی ، مشخص )فعلی و آتی(نقل  
  .  ساله20 و 10 ،5هاي  دوره  

هاي موجود در محدوده اي از شبکه جاده اي که بر میزان ترافیک قابل جذب  تعیین و بررسی گلوگاه. 4-2
  .حرانیمسیر مورد مطالعه تاثیرگذار هستند همراه با تهیه نقشه و مشخص نمودن نواحی ب به  

در صورتی که ادامه . هاي حوزة نفوذ گیري در مورد ادامه وضع موجود یا بهسازي راه تحلیل و نتیجه. 4-3
هاي حوزة نفوذ مورد   ساله نباشد، بهسازي راه20وضع موجود، جوابگوي ترافیک برآورد شده تا افق   
  .گیرد بررسی قرار می  

  
  هسازي شبکهرابري منطقه در حالت ببررسی وضعیت شبکه ت. 5
هاي شناسایی شده به عنوان   نفوذ در صورت بهسازي راهةهاي حوز بررسی افزایش ظرفیت راه. 5-1

 با استفاده از فرض افزایش سطح ،)اي شبکه جاده( نفوذ ةهاي حوز هاي شبکه راه گلوگاه  تنگناها و  
  .سرویس ناشی از بهسازي و در نتیجه افزایش ظرفیت  

هاي راه، در این  ستردگی انواع آسیبهاي وارده به راه و در نتیجه تنوع بهسازيبا توجه به گ: یادآوري
مجموعه آن گونه بهسازي مورد نظر است که یا موجب تغییر رده عملکردي راه و در نتیجه ظرفیت   
 و یا سطح سرویس راه را به طور مشخص افزایش دهد تا براساس آن ظرفیت اسمی ودعبوري آن ش  
 و به عنوان ظرفیت عملی آن راه درنظر گردده با توجه به سطح سرویس جدید تعیین راه بهسازي شد  
   .گرفته شود  

ها  راه  ساله و بررسی ظرفیت این20 و 10 ،5هاي   نفوذ طی دورهةهاي حوز تدوین برنامه بهسازي راه. 5-2
  . ساله20 و 10 ،5هاي نام برده و تدوین سناریوهاي بهسازي  طی دوره  

کدام راه، در چه زمانی و چگونه : سناریوهاي بهسازي مشتمل بر برنامه اي است که بیان می کند: یادآوري
  . بهسازي شود  

 نفوذ و برآورد میزان ترافیک ةهاي حوز هاي بهسازي شده از راه برآورد نرخ جذب ترافیک راه. 5-3
  .  ساله20 و 10 ،5هاي  وجود در حوزة نفوذ طی دوره مايه راه  

 ساله 20 و 10، 5 هاي دوره نفوذ در صورت بهسازي آنها در ةهاي حوز سه ترافیک و ظرفیت راهمقای. 5-4
هاي   بهسازي راه، زمانیةکه در آن باز و تعیین بازه اي از افق طرح) اجراي سناریوهاي بهسازي(  
  .نفوذ جوابگوي ترافیک برآورد شده تا آن زمان خواهد بود ةحوز  
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باید  ،باشد  ساله20 نفوذ جوابگوي ترافیک برآورد شده تا افق ةهاي حوز که بهسازي راه  در صورتی  
مطلوب  ۀگزین  ساله به عنوان20 و 10 ،5 نفوذ براساس سناریوهاي بهسازي ةهاي حوز بهسازي راه  
 بهسازي راه هاي طرحتوجیه اولیه  و ادامه مطالعات طبق شرح خدمات همسان مطالعات گرددانتخاب   
  .انجام شود  

  
  در حالت ساخت راه جدید در مسیر مورد مطالعهبررسی وضعیت شبکه ترابري منطقه . 6

 باید ، ساله نباشد20 نفوذ جوابگوي ترافیک برآورد شده تا افق ةهاي حوز که بهسازي راه در صورتی
  :ساخت راه جدید به شرح زیر مورد بررسی قرار گیرد

هسازي بتوان به جاي ساخت راه جدید،   ساله، می20  بهسازي راه تا افقجوابگو نبودندر صورت : تبصره
باشد، ه شد پاسخگوي ترافیک برآورد اي که راي دوره سال و ب20حوزة نفوذ را درافقی کمتر از  هاي راه  
  .ریزي نمود برنامه باتوجه به این دوره، براي مطالعه و ساخت راه جدید در آیندهو مالك عمل قرارداد   

 نفوذ به همراه تشریح روش مورد ةهاي حوز ترافیک مسیر مورد مطالعه از راهبرآورد نرخ جذب . 6-1
  . استفاده دربرآورد نرخ جذب ترافیک  
با توجه به اهمیت نرخ جذب ترافیک در پیش بینی میزان ترافیک و در نتیجه ارزیابی مالی و . 1یادآوري
  .ن نرخ جذب الزم استهاي معتبر در تعیی اقتصادي طرح، بررسی دقیق و استفاده از روش  
هاي مورد استفاده براي برآورد نرخ جذب ترافیک با وضعیت موجود سیستم  میزان تطبیق روش. 2یادآوري
 باید مورد ،هاي موجود در امور بهره برداري در مسیر مورد مطالعه اي و واقعیت حمل و نقل جاده  
  .نقد و بررسی قرار گیرد و سپس به آنها استناد گردد  

 20 و10، 5رآورد میزان ترافیک قابل جذب توسط مسیر مورد مطالعه و ترافیک این مسیر در افق ب. 6-2
  . راه جدیدساله پس از اجراي   

  
    .تر کردن آن و دقیق نفوذ طرح ة حوزبازبینی. 7

حوزة نفوذ طرح شامل محدودة جغرافیایی مراکز تولید صنعتی، کشاورزي، معدنی، بازرگانی، مراکز 
تواند تحت پوشش  ردشگري و مسیرهاي موجود جابجایی بار و مسافر که به طور بالقوه هم میجمعیتی، گ

  .گردد شود و بر روي نقشه منطقه منعکس می تر تعیین می آهن مورد نظر قرار گیرند، به صورت دقیق راه
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   کریدور مسیر یا تعیین دالن. 8
  و یا 1:250000هاي روي نقشه)  گزینه5کان در صورت ام( تهیه کریدورهاي اولیه از مسیر راه .8-1

هاي زیست محیطی و میراث فرهنگی و   با رعایت مالحظات فنی و مالی، محدودیت،1:50000  
هاي جامع ، تفصیلی و هادي شهرها و نواحی همسایه منطقه گذر راه،  گردشگري ، مالحظات طرح  
هاي کشت و صنعت و آبخیزداري و  هاي صنعتی و نیز طرح هاي گسترش منابع نیرو ، مجتمع طرح  
در دست مطالعه ... صنایع راهبردي ، مراکز امنیتی و نظامی ، مناطق استرتژیک مرزهاي بین المللی   
  . مسیرداالنیا ساخت مجاور   

هاي اجرایی بخش حمل و نقل، پیاده کردن  ها در چهارچوب کلی برنامه بررسی جامع کریدور. 8-2
هاي هوایی با انجام بازدید   و عکس1:25000احی مسیر روي نقشه کریدورهاي برتر براي طر  
  :هاي تکمیلی به شرح زیر محلی و بررسی  

 در محور براساس فراوانی نوع وسائل نقلیههاي فنی و اقتصادي الزم در مورد  انجام بررسی. 8-2-1
شش وسائل بررسی وضعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی موثر بر نیروي ک اطالعات موجود شامل  
 .گازوئیلی نقلیه بنزینی ، گازسوز و  

یا درجه  تعیین نوع کیفیت ترافیک طرح وبراساس بررسی و تعیین استانداردهاي طرح هندسی . 8-2-2
  .نیاز مورد  راه 

 1 :2500و قایم 1:25000 نیمرخ طولی با مقیاس افقی مسیر و) پالن(و تهیه نقشه مسطحه طراحی . 8-2-3
بیشینه شیب و فرازهاي متفاوت و با رعایت  و برمبناي مورد نیاز یا درجه راهنوع با توجه به   
  .برتر کلی طراحی براي هر کدام از کریدورهاي استانداردهاي  

تعیین موقعیت هریک از کریدورهاي برتر بر روي نقشه مناطق چهارگانه زیست محیطی، حساس . 8-2-4
ها و  و مشخص کردن محدودیت) 1:250000در مقیاس(زیست محیطی و دوگانه منابع طبیعی   
 و مسؤولهاي  هاي مربوط به سازمان مقررات زیست محیطی هریک از آنها به منظور ارسال نقشه  
 . نظر آنهادریافت   

  .بررسی وضعیت زمین شناسی و ژئومکانیک. 8-2-5
اسایی با استفاده هاي زمین شناسی مهندسی کریدورهاي قابل شن بررسی اولیه و اجمالی ویژگی. 8-2-5-1

  :شامل  بازدید محلی از مدارك موجود و  
 تهیه هاي ژئومکانیک سازندهاي اصلی تشکیل دهندة زمین محل عبور کریدورها و بررسی ویژگی −

 .خالصه نتایج به منظور به کارگیري در طرح مسیر
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هاي اصلی و فعال منطقه و رسم موقعیت تقریبی آنها بر روي پالن توپوگرافی در مقیاس  ین گسلتعی −
1:50000. 

 .بررسی اجمالی میزان دسترسی به منابع قرضۀ مصالح −

هاي روان قابل شناسایی در  تعیین مناطق داراي پتانسیل لغزش، ریزش ، روا نگرایی ، باتالقی ، ماسه −
 . بندي موجود هاي پهنه  نقشههاي هوایی یا براساس عکس

بازدید محلی به منظور بررسی اجمالی شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیک کریدورها شامل . 8-2-5-2
هاي داراي پتانسیل لغزش، صعوبت یا هاي فعال، پهنه زمین شناسی، گسلمهم هاي  ناهنجاريبررسی   
، همن گیر و انباشتگی برفهاي ب خاکبرداري، دسترسی به منابع قرضه، محل عملیات سهولت  
 از لحاظ سازندها، ساختار تکتونیک و هاي بزرگ ها و پل هاي محل تونل  ویژگیهاي روان ، ماسه  
هاي طبیعی  تهیه عکس از مسیر و محل ناهنجاريهاي اصلی منطقه مورد مطالعه،  همسایگی با گسل  
 ). ها ناهنجاريهاي اضافی از  دست کم یک عکس از هر یک کیلومتر کریدور و عکس(  

هاي هیدرولوژي و هیدرولیک هریک از کریدورها با استفاده از مدارك  بررسی اولیه ویژگی. 8-2-6
  : شامل  موجود 

 .هاي آبریز مؤثر بر مسیر هاي هیدرولوژي و فرآیندهاي سیالبی حوزه بررسی ویژگی −

هاي  یی، براساس نقشههاي هوا تعیین مناطق داراي پتانسیل رویداد سیالب قابل شناسایی در عکس −
هاي منطقه و بررسی اجمالی شرایط هیدرولوژي کریدورها، شامل  بندي موجود و سوابق سیالب پهنه

هاي فصلی و دایمی و تعیین رژیم جریان  هاي گذر مسیر از بستر کبیر رودخانه بررسی ناهنجاري
هاي الزم    به همراه تهیه عکس بر مسیر و راهکارهاي جلوگیري از آنها و اثر هیدرولیکی آنها رودخانه
  .هاي مختلف از محل

 و دیگر ابنیه خاص همراه با تعیین طول تقریبی آنها در هر  ها هاي بزرگ، تونل بررسی محل پل. 8-2-7
  .ها و بازدید محلی  نقشهبا استفاده ازیک از کریدورها   

  .بهینه سازي حجم عملیات خاکی و ابنیه فنی. 8-2-8
  .ترافیکقایسه با تقاضاي ریدور در مهاي پیشنهادي در هر کمسیرفیت محاسبه ظر. 8-2-9
  ارزیابی فنی کریدورهاي مسیر. 8-3

عوامل موثر در هر یک  هاي تکمیلی، جدول حاوي ارزیابی  راه و بررسیکریدورهاي اولیهپس از تهیه 
 براي انجام  کریدور برتر3شود و سپس کریدورهاي غیرقابل قبول حذف و  از کریدورها تنظیم می

گردد  هاي مالی و اقتصادي انتخاب و همراه با گزارش مطالعات انجام یافته، به کارفرما ارایه می ارزیابی
  .تا پس از هماهنگی و دریافت نظر کارفرما، مبناي ادامه مطالعات قرار گیرد
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  : باشد براي کریدورهاي انتخاب شده،نتایج این بخش از مطالعات باید حداقل حاوي موارد زیر
 .طول تقریبی مسیر −

 .مراکز تولیدي، کشاورزي، شهرها و مراکز جمعیتی واقع در حوزة نفوذ محور −

 .مشخصات هندسی مسیرهاي پیشنهادي در هر کریدور −

 .وضعیت کلی توپوگرافی در طول مسیر −

 .راه و مشخصات کلی روسازي مسیر در قطعات مختلف مسیرتیپ نیمرخ عرضی  −

 :له سایر مشخصات محور از جم −

 .هاي بزرگ و دهانه تقریبی آنها ها، تعداد پل طول تقریبی تونل −

ها، تاسیسات عمده و مراکز مسکونی  نوع و سطوح تقریبی اراضی مورد نیاز براي تملک ، کارخانه −
هاي نظامی،  هاي مختلف به ویژه ارگان واقع در حریم راه و میزان عبور از مناطق تحت پوشش ارگان

 .عی و نحوة حفاظت محیط زیستاداري و منابع طبی

هاي توزیع سوخت،  ها، مراکز امدادرسانی، ایستگاه تأسیسات فنی و پشتیبانی الزم شامل راهدارخانه −
 ...پلیس راه، مراکز رفاهی و خدماتی و 

  
  بندي طرح تعیین زمان. 9
  :تعیین دورة مطالعات توجیه نهایی، طراحی تفصیلی و دورة ساخت طرح با توجه به. 9-1

 .امکانات مالی و فیزیکی موجود و یا قابل تخصیص به طرح به طور واقع بینانه با هماهنگی کارفرما −

 .هاي اصلی و بحرانی پروژه اعم از دورة مطالعه و اجرا فعالیت −

 با توجه به مطالعات انجام شده، و با در نظرگیري امکانات ساخت و راهمرحله بندي احداث  −
 .طرحهاي بهره برداري از  اولویت

 ).از خارج یا داخل( و نحوة تامین آنها راهتعیین نیازهاي اصلی اجرایی و تدارکاتی احداث  −

عمر  تعیین موعدهاي زمانی براي فعالیت تعمیر و نگهداري از اجزاي راه موردنظر با توجه به. 9-2
  .راه و استانداردهاي مربوطمختلف  هاي بخش  

 
  هاي مالی طرح د هزینهبرآور. 10

، بر حسب ریالی و ارزيبرداري،  گذاري و بهره هاي سرمایه ه تفکیک هزینهبطرح هاي مالی  هزینه برآورد
  :اقالم عمده به شرح زیر

  :هاي ساخت راه شامل هزینه. 10-1
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 تفصیلی، عکسبرداري  مطالعه و طراحی شامل مطالعات توجیه اولیه، توجیه نهایی، طراحی هزینۀ −
 .و تهیه اسناد مناقصه هاي الزم ایشآزم  انجام،هوایی، نقشه برداري

  .راههزینۀ تملک اراضی و تخریب مستحدثات و تاسیسات موجود در حریم  −
 .ها و سایر ابنیه فنی ها و تونل  شامل عملیات خاکی، اجراي پلراههزینۀ زیرسازي  −

 .زینۀ روسازيه −

 .ها و  تاسیسات فنی و پشتیبانی مورد نیاز هزینۀ احداث ساختمان −

 .تجهیزات ایمنییم و هزینۀ عال −

 .هزینۀ مدیریت و نظارت بر اجراي طرح در دورة ساخت −

هزینۀ تمهیدات زیست محیطی مورد نیاز در هرکدام از موارد پیش گفته تا حد امکان در نظر . 1یادآوري 
  .گرفته و مشخص گردد  

روسازي،  انند زیرسازي،، برمبناي هزینۀ یک واحد از ارکان راه م هاي ساخت راه برآورد هزینه. 2یادآوري 
هاي مشابه اجرا شده بر حسب  در طرح... و ها و تأسیسات پشتیبانی مورد نیاز  پل، تونل، ساختمان  
به صورت مستند و به روز، به تفکیک ریالی و ارزي تهیه ... متر مربع و  و یا طول کیلومتر، متر  
 .گردد می  

 .راههزینۀ بهره برداري و نگهداري از . 10-2
 

 محاسبه ارزش اسقاط طرح. 11

ها و سایر  ها و تونل مسیر، پلو روسازي هاي مختلف شامل زیرسازي  گذاري بخش مانده ارزش سرمایه
هاي رایج در    ماشین آالت در پایان آخرین سال بهره برداري از آنها بر اساس روش و تجهیزات وابنیه فنی

  .گردد  محاسبه میراهمحاسبات مالی 
  

  رآمدهاي طرحبرآورد د. 12
هاي طرح مورد نظر در دورة بهره برداري، براساس تقاضاي  برآورد درآمدهاي حاصل از اجراي گزینه

  :شود بینی شده و سایر درآمدهاي جانبی قابل حصول، به شرح زیر انجام می هاي پیش  و تعرفهترافیک
  . هر یک از انواع خودروهادریافت عوارض از وسایل نقلیه و میزان آن برايدرآمدهاي حاصل از . 12-1
، اقامتگاهطول مسیر شامل پایانه، غذاخوري، فروشگاه،  درآمدهاي ناشی از امکانات خدماتی و رفاهی 12-2

  .مراکز تفریحی و پمپ بنزین  
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هاي بزرگراه و آزادراه که داراي مسیر جایگزین هستند،  مطالعات موضوع این بند براي طرح. یادآوري

  .الزامی است  
  

 آوري مالی طرح د تحلیل سو. 13

هاي  هاي گمرکی، تعرفه تعیین مبانی محاسبات مالی مانند نرخ تنزیل مالی، نرخ سوخت، تعرفه. 13-1
  ....  و عوارض ترافیکی  

 نرخ بازده ،هاي طرح براساس ضابطه ارزش خالص کنونی مالی طرح تحلیل سودآوري مالی گزینه. 13-2
  .ریزي کشور م شده از سوي سازمان مدیریت و برنامهمالی طرح و نرخ تنزیل مالی اعال  

 به راهبرداري  هاي مطالعات، ساخت و بهره ه تهیه نمودار گردش نقدینگی طرح براي دور. 13-3
  .سال با توجه به امکانات کارفرما تفکیک  

  
  تحلیل حساسیت عناصر مؤثر بر سودآوري مالی. 14
  :هاي طرح از جمله اطمینانی عوامل مؤثر در ارزیابی مالی گزینهشناسایی و تجزیه و تحلیل میزان بی . 14-1

 .نرخ ارز −

 .نرخ سوخت −

 .ترافیکمیزان تقاضاي  −

 .هزینۀ تملک اراضی −

 .هاي زیر سازي هزینه −

 .هاي رو سازي  هزینه −

 .راههاي خصوصی سازي  هاي بهره برداري و نگهداري با توجه به سیاست هزینه −

 .عوارض ترافیک −

 .مدت اجراي طرح −

 .ستمرار تبادل بارهاي ترانزیتا −

 اجراییهاي  تواند به دستگاه مالحظه سناریوي رقیب حمل و نقل که داراي اهمیت ویژه اي است و می −
 .در مورد دوري جستن از کارهاي موازي هشدار دهد

و تنظیم جدول  تحلیل حساسیت هریک از عوامل در سه حالت حداقل، واقع بینانه و حداکثر. 14-2
 .ا و درآمدهاي طرحه هزینه  
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 ارزشیابی اقتصادي طرح. 15

عوامل از ) محاسباتی(هاي اقتصادي  تجزیه و تحلیل اقتصادي طرح باید طی مراحل زیر براساس قیمت
نرخ برابري اقتصادي ارز، نرخ تنزیل اقتصادي، میزان دستمزدها، نرخ سوخت و هزینۀ واحد ساخت : جمله
  . انجام شودراه
 که به هاي مالی اقالم هزینهبا توجه به  طرحهاي  گذاري گزینه  اقتصادي سرمایهۀبرآورد هزین. 15-1

  .هاي اقتصادي تبدیل و محاسبه گردیده است قیمت  
برداري و نگهداري از مسیرهاي موجود واقع در حوزة نفوذ راه مورد نظر در  هاي بهره  برآورد هزینه.15-2

  .ه با توجه به بررسی میزان بار و مسافر انجام شدهبه عنوان گزینۀ پایادامه وضع موجود شرایط   
  :هاي احداث راه جدید در مواردي از جمله هاي اقتصادي گزینه  برآورد فایده.15-3

 .صرفه جویی در مصرف سوخت و روغن توسط وسایل نقلیه −

 . برداري ناوگان و یا آزادسازي ظرفیت ترابري آنها هاي نگهداري، بهره صرفه جویی در هزینه −

هاي حمل   به علت کاهش هزینهراههاي صنعتی، معدنی و کشاورزي با  فایدة ناشی از حمل بار بخش −
 .و نقل و نگهداري بارها

 .سفرجویی احتمالی در زمان  فایدة حاصل از صرفه −

جانی و ها و برآورد کاهش خسارت وارد شده  فایدة حاصل از افزایش ایمنی و کاهش تعداد تصادف −
 .مالی

 ).هوا، آب، خاك(هاي زیست محیطی  از کاهش آالیندهفایدة ناشی  −

  :بررسی آثار اجتماعی و زیست محیطی طرح شامل. 15-4
  .اي بر مناطق مسکونی و تجاري، اشتغال و رفاه عمومی بررسی آثار عمرانی و توسعه. 15-4-1
دي و هاي صنعتی ، معدنی، راهبر هاي عمرانی و قطب بررسی آثار متقابل طرح بر طرح. 15-4-2

 .کشاورزي  

. هاي طرح برداري از هریک از گزینه بررسی آثار مثبت و منفی زیست محیطی  احداث و بهره. 15-4-3
المللی   و شبکه ترابري ملی و بینراهبررسی کالن آثار احداث طرح روي شبکه سراسري  .15-5

  ...کرد آنها و ، اعم از بروز یا رفع تنگناهاي ترافیکی یا بهبود عمل)ریلی و غیر ریلی(  
 . بررسی امکان توسعه آتی طرح براي پوشش مناطق دیگر کشور یا کشورهاي دیگر. 15-6

 :بررسی و تشریح دیگر آثار اقتصادي و اجتماعی طرح در ابعاد ملی و منطقه اي مانند . 15-7

 .محرومیت زدایی −

 .تاثیر بر روابط بین المللی −
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 . دفاعی، امنیتی و سیاسیراهبردي، مالحظات  −

  :هاي طرح براساس تحلیل اقتصادي گزینه. 15-8
  .ارزش خالص کنونی اقتصادي. 15-8-1
  .نرخ بازده اقتصادي. 15-8-2
 

 تحلیل حساسیت عوامل موثر بر ارزشیابی اقتصادي طرح. 16

، سایر عوامل تحلیل اقتصادي از جمله، ارزش وقت 14در این بخش، عالوه بر عوامل درج شده در بند 
 و حساسیت ارزش خالص گیرد ی مها مورد بررسی قرار هاي امور پزشکی و هزینۀ آالینده ینهافراد، هز

  .شود میکنونی اقتصادي طرح نسبت به تغییرات آنها تجزیه و تحلیل 
  

  اعالم نظر در مورد طرح. 17
دهاي غیر اطمینانی و ریسک در محاسبات و با توجه به پیام ها و منظور داشتن بی پس از انجام تمام بررسی

 گزینۀ بهینه آن اظهار نظر ادامه وضع موجود یا مطالعات راه جدید براساسگیري طرح، در مورد  قابل اندازه
  .شود می
  

  هاي تکمیلی بررسی. 18
  :در صورت پذیرش طرح، مشاور باید در مورد

هاي   روشگذار و ، شرایط جلب سرمایهگذاري بخش غیردولتی،  میزان جذابیت طرح براي سرمایه. 18-1
هاي ذینفع از طرح و سهم مناسب دولت در تقبل  طرفگذاران،  افزایش جذابیت طرح براي سرمایه  
   و ،هاي اجرایی طرح هزینه  

اي به  بعدي باید توجه ویژهمطالعات نکات مهم و ویژه طرح که در فرآیند تکمیل طرح در مراحل . 18-2
  ، معمول گردد آنها  
در صورتی که مطالعات مراحل بعدي طرح احتیاج به خدمات ویژه بررسی و اظهار نظر کند و   
  .اي داشته باشد، شرح خدمات مورد نیاز را تهیه نماید مشاوره  

  
  شود توجیه اولیه درج میمطالعات هایی که در گزارش  ها و نقشه فهرست گزارش. 19
  آمار و اطالعات. 19-1
  .هاي باالدستی خالصه مطالعات یا برنامه. 19-1-1
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  .هاي آبریز ها و مدارك زمین شناسی، مناطق چهارگانه زیست محیطی و حوزه نقشه. 19-1-2
  . اي منطقه عبور راه هاي هوایی و ماهواره هاي توپوگرافی و عکس نقشه. 19-1-3
  .هاي گسترش تأسیسات زیربنایی گزارش طرح. 19-1-4
  .لهاي بخش حمل و نق نتایج بررسی جایگاه طرح در برنامه. 19-1-5
  مطالعات ترافیک. 19-2
  .گزارش برآورد ترافیک آینده. 19-2-1
  .گزارش وضعیت شبکه ترابري منطقه در صورت ادامه وضع موجود. 19-2-2
  .گزارش وضعیت شبکه ترابري منطقه در حالت بهسازي شبکه. 19-2-3
  .گزارش بررسی وضعیت شبکه ترابري منطقه در حالت ساخت راه جدید. 19-2-4
  .حوزة نفوذ تر کردن دقیق گزارش. 19-2-5
  مطالعات کریدورهاي مسیر. 19-3
  ). کریدور5در صورت امکان (نقشه کریدورهاي اولیه مسیر راه . 19-3-1
  .و ژئومکانیک گزارش مطالعات زمین شناسی. 19-3-2
  .ها و دیگر ابنیه خاص هاي بزرگ، تونل گزارش مطالعات هیدرولوژي و تعیین محل پل. 19-3-3
  .محور در کریدورهاي مختلف ترافیکی ظرفیت گزارش محاسبه . 19-3-4
  .نتایج تعیین استانداردهاي هندسی. 19-3-5
  .هاي کریدورها نتایج ارزیابی فنی کریدورهاي مسیر و تعیین گزینه. 19-3-6
  .هاي کریدورها روي آنها پیاده شده باشد هاي هوایی که گزینه ها و عکس نقشه. 19-3-7
  .هاي کریدورها رخ طولی براي هر کدام از گزینهنیم. 19-3-8
  .هاي کریدورها در مناطق چهارگانه زیست محیطی نقشه تعیین موقعیت هر یک از گزینه. 19-3-9
  تعیین دورة زمانی. 19-4
  .گزارش تعیین دورة زمانی مطالعات توجیه نهایی، طراحی تفصیلی و دورة ساخت. 19-4-1
  .هاي تعمیر و نگهداري راه مورد نظر انی فعالیتگزارش تعیین دورة زم. 19-4-2
  هاي مالی طرح برآورد هزینه. 19-5
  .برداري و نگهداري هاي ساخت، بهره گزارش هزینه. 19-5-1
  برآورد درآمدهاي مالی طرح. 19-6
  .گزارش درآمدهاي حمل و نقل، درآمدهاي جانبی و ارزش اسقاط .19-6-1
   اقتصادي طرحها و درآمدهاي برآورد هزینه. 19-7
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 برداري و نگهداري مسیرهاي هاي بهره گذاري و هزینه هاي اقتصادي سرمایه گزارش هزینه. 19-7-1
  .موجود  

  .هاي طرح، آثار اجتماعی و زیست محیطی هاي اقتصادي گزینه فایده. 19-7-2
  هاي مالی و اقتصادي طرح برآورد سودآوري. 19-8
  .صادي و نمودار گردش نقدینگیهاي مالی و اقت نتایج سودآوري. 19-8-1
  .آوري مالی و اقتصادي نتایج تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر سود. 19-8-2
  .نظر مشاور در مورد طرح. 19-8-3
  .Power Pointگزارش خالصه نتایج تحت نرم افزار . 19-9
  .CDهاي طرح روي  آلبوم کامل نقشه. 19-10
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  مطالعات توجیه اولیه طرحبررسی . 1
 مطالعات ،گیرد تا براساس نتایج آن مورد مطالعه و بررسی مشاور قرار می ،ت توجیه اولیه طرحمطالعا. 1-1

هرگاه مشاور نظري براي تکمیل، بهنگام نمودن و یا اصالح گزارش . توجیه نهایی طرح را انجام دهد  
ظر کارفرما، کند و پس از دریافت ن را به کارفرما اعالم می طرح داشته باشد، نظر خود اولیهتوجیه   
  .نماید طبق نظر کارفرما اقدام می  

  
  اطالعات آوري آمار و گرد. 2

در صورت گذشت زمان از انجام مطالعات توجیه اولیه و لزوم تجدید گردآوري آمار و اطالعات و یا 
 ازمشاور به وسیله اطالعات و آمار مورد نیاز با معرفی کارفرما، تشخیص ضرورت تکمیل آمار و اطالعات، 

ه شرح زیر مهمترین اطالعات و آمارهاي مورد نیاز در این مرحله ب .شود  میدریافتهاي مسئول  سازمان
  :است

  . مطالعات توجیه اولیه طرحگزارش. 2-1
  . شده در مطالعات توجیه اولیه طرحانتخاببهینه  از محل کریدور 1:25000هاي توپوگرافی نقشه. 2-2

  کریدورهایی از در بخش، ...) و 1:2000 و1:5000( مقیاس دقیقتر هاي با  وجود نقشهدر صورت: یادآوري
  .ها استفاده شود از این نقشه  آنتمام مسیر یا  

  .موجود ر بزرگترین مقیاسد شده انتخابهاي هوایی از محل کریدور  عکس. 2-3
  .اي از محل کریدور انتخاب شده هاي ماهواره عکس. 2-4
زمین لغزش، سایزموتکتونیک، بندي خطر زلزله،   ، اقلیمی و  پهنههاي زمین شناسی مدارك و نقشه. 2-5

شناسی خاص در صورت وجود  هاي زمین  گزارشوهاي مختلف  شده توسط سازمان هیه تروانگرایی  
 .انتخاب شدهکریدور   مسیردر  

  .ي آبریزها هاي حوزه نقشه. 2-6
  .1:250000مناطق چهارگانه زیست محیطی در مقیاس  ۀنقش .2-7
ها و  ها، نیروگاه ساخت سدها ، پاالیشگاههاي  طرح مانند  زیربناییگسترش تاسیساتهاي  طرح. 2-8

 گاز و مخابرات، مراکز و مناطق  نفت وتاسیسات جانبی آنها، خطوط انتقالآهن و  هاي راه و راه پایانه  
نعتی و معادن هاي ص هاي کشت و صنعت و آبخیزداري، شهرك فرهنگی، طرح نظامی و امنیتی، میراث  
 تفصیلی شهرهاي تحت تاثیر در مسیر  وجامع ،هاديهاي   طرح،حمل و نقل هاي منطقه، سیستم  
  .نتخاب شده اکریدور  

  .بندان ها و تعداد روزهاي یخ اطالعات هواشناسی شامل آمار بارندگی، سیالب رودخانه. 2-9
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محیطی  و نتایج مطالعات زیست  ضوابط خاص سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه احداث راه. 2-10
  .)در صورت وجود(انجام شده در منطقه   

  
 ترافیک ترابري و روز آوري و تکمیل مطالعات ه ب. 3

  :آمار و اطالعات مربوط به میزان ترافیک موجود. 3-1
 کیفی هاي  نفوذ طرح، به همراه جدولةهاي موجود در حوز میزان ترافیک و وضعیت ترافیکی راه. 3-1-1

  .کمی مشخصات آنهاو   
وذ طرح باید ترددشماري  نفةهاي موجود در حوز در صورت عدم وجود اطالعات تردد راه: 1یادآوري

  .انجام شود  
هاي موجود در مبادي   شمارش مقطعی راهبا باید مسؤول شده از مراجع دریافتآمار ترافیک : 2یادآوري

  .گیردطرح صورت  نفوذ ة این کنترل در حوز وو مقاصد آنها کنترل شوند  
 نفوذ طرح تردد می کنند ةهاي موجود در حوز آمار ترانزیت از مبادي ورودي و خروجی که از راه. 3-1-2

  .و سیاست هاي حمل و نقلی و ترانزیتی منطقه مورد مطالعه  
ل بررسی آمارهاي بار و مسافر جمع آوري شده از منابع مختلف و تحلیل آنها به لحاظ تاثیر عوام: یادآوري

هاي مختلف و تعیین آمارهاي  اي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر روند رشد ترافیک در سال منطقه  
  .اي مورد استناد در ادامه مطالعات، الزامی است پایه  

 ة در حوز، در طول مسیرهاي موجود و یا در حال ساخت و مطالعه» حجم-سرعت«انجام مطالعات . 3-2
  .نفوذ طرح  

  .هاي موجود و درصد فراوانی آنها ل نقلیه عبوري از راههاي وسای ویژگی.3-3
  . منطقه و میزان رشد آنۀآمار و اطالعات مربوط به فراوانی و نوع وسایل نقلی. 3-4
هاي موجود در   منجر به جرح و فوت در راههاي ه وسانحها آمار و اطالعات مربوط به میزان  خسارت.3-5

  .مطالعه ساله تا زمان 10 زمانی حداقل ةدور  
  
  برآورد ترافیک آینده. 4
آمار و اطالعات مربوط به خصوصیات جغرافیایی ،اقتصادي، فرهنگی واجتماعی ، مراکز جمعیتی، . 4-1

  . نفوذ طرحةگردشگري ، علمی ، فرهنگی ، زیارتی ، مناطق مرزي واقع در حوز  
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مپروري، خدماتی و بازرگانی، هاي صنعتی، معدنی، کشاورزي، دا آمار و اطالعات مربوط به فعالیت. 4-2
طور کلی مراکز تولید بار ، تعیین نوع و میزان تولید ه نقاط مرزي و مبادي ورودي و خروجی و ب  
  ...وحجم جابجایی بار، مبادي و مقاصد آن و   

  هاي بالقوة توسعه ها و فرصت ها، پتانسیل  ضرورتمورد در مسؤولکسب اطالعات از مراجع . 4-3
هاي مختلف اعم از معادن، صنایع، مبادالت تجاري، مراکز جمعیتی، گردشگري و  ینه در زم منطقه  
  . و تاثیر بهبود شبکه ترابري در تحقق بخشیدن به آنها...ترانزیتی و   

هاي توسعه صنعتی ، معدنی، بازرگانی و کشاورزي کشور از نظر ایجاد مراکز بازرگانی،  بررسی برنامه. 4-4
برآورد  منطقه وۀ رزي در حوزة نفوذ طرح  و مشخص نمودن آن بر روي نقشصنعتی، معدنی و کشاو  
  .میزان و نوع تقاضاي بار ناشی از آنها و سیستم حمل و نقل مورد نیاز  

هاي توسعه کشور در ایجاد شهرهاي جدید و یا توسعه مناطق مسکونی موجود در  بررسی برنامه. 4-5
  .سفرها و مقاصد آنهاحوزة نفوذ طرح ، همراه با تحلیل  نوع     

به تناسب شرایط طرح و نوع ) فصلی، روزهاي هفته یا ساعات شبانه روز(بررسی نوسان ترافیک . 4-6
 . نقلیهۀوسیل  

هاي هاي آتی و برآورد میزان ترافیک راه تعیین میزان رشد ترافیک در حوزة نفوذ طرح طی سال. 4-7
  .ه سال20 و 10 ،5هاي  موجود در این حوزة طی دوره  
باید توجه داشت که در برآورد میزان ترافیک و نرخ رشد آن، استفاده از روند آماري موجود و : یادآوري
هاي کارشناسی دقیق مناسب نیست و الزاماً براي آینده قابل استمرار  تسري آن به آینده بدون تحلیل  
 . از این رو، در این زمینه باید با دقت و احتیاط عمل شودنخواهد بود  

 ساله و مالحظه 20 و 10 ،5هاي  هاي توسعه آتی طی دوره برآورد ترافیک ناشی از مهمترین طرح. 4-8
 هاي نوسان نفوذ طرح و دیگر عوامل مؤثر بر ة موجود در حوزهاي  تطابق مبادي و مقاصد آنها با راه  
  .ها ترافیک این راه  

 موجود ، در دست ساخت و آهن  و راهها راه( ي زمینی ترابرهاي یک از مسیر تعیین سهم ترافیکی هر. 4-9
اقع در  خطوط هوایی و دریایی وتحلیل مدل شبکه اي آن در براساس معادل سازي شبکه، )مطالعه  
 .برگشت تفکیک ترافیک رفت و حوزة نفوذ راه ، تهیه نمودار جریان ترافیک به  

  . طرح نفوذ ة موجود در حوزهاي راهآیندة جمع بندي میزان ترافیک . 4-10
 نفوذ و ة حوزهاي  مقصد و ترددشماري در نقاطی که هدف کنترل تردد در راه-انجام آمارگیري مبدا. 4-11

  . رد مطالعه در آینده را پاسخگو باشدمسیر مو  
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 دریافتن میزان تمایل رانندگان به استفاده از مسیر مورد برايی های در این آمارگیري باید پرسش: یادآوري
  . شودسؤال و  طراحی،مطالعه  

 نفوذ با استفاده از نتایج آمارگیري و ة حوزهاي برآورد نرخ جذب ترافیک مسیر مورد مطالعه از راه. 4-12
همراه  بهطرح با توجه به نتیجه حاصل از مطالعات توجیه اولیه مبنی بر اجرا و یا عدم اجراي   
   .تشریح روش مورد استفاده دربرآورد نرخ جذب ترافیک  
 با توجه به اهمیت نرخ جذب ترافیک در پیش بینی میزان ترافیک و در نتیجه ارزیابی مالی و .1یادآوري
  . معتبر در تعیین نرخ جذب الزم استهاي  اقتصادي طرح، بررسی دقیق و استفاده از روش  
هاي مورد استفاده براي برآورد نرخ جذب ترافیک با وضعیت موجود سیستم  میزان تطبیق روش. 2یادآوري
 موجود در امور بهره برداري، در مسیر مورد مطالعه باید مورد هاي  حمل و نقل جاده اي و واقعیت  
  .نقد و بررسی قرار گیرد و سپس به آنها استناد گردد  

 20 و 10، 5برآورد میزان ترافیک قابل جذب توسط مسیر مورد مطالعه و ترافیک این مسیر در افق . 4-13
  . طرحساله  
 مربوط به آمار و اطالعات ترافیکی ،ه قسمتی از ترافیک مورد مطالعه در حوزة نفوذ راههرگا: یادآوري

هاي همسایه و یا ترافیک ترانزیت موجود ، در دست ساخت و مطالعه  کشور ایران با کشور هاي راه  
رایط طرح و حوزة نفوذ آن توسط  ششرح خدمات مناسب این قسمت از مطالعات با توجه به  باشد،  
   .گردد می تهیه و پیش از انعقاد قرارداد به این شرح خدمات اضافه رفرماکا  

 .ر جذب ترافیک در راه مورد مطالعههاي ترابري مؤثر ب ها و محدودیت بررسی توان. 4-14

  :شود در این بخش، امکانات مورد نیاز به شرح موارد زیر ارزیابی می
ي و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و ها و اقدامات  وزارت راه و ترابر سیاست. 4-14-1

 نفوذ طرح و ة حوزهاي گردشگري در افزایش اماکن رفاهی ، تفریحی و گردشگري در حواشی راه  
  .نیز اثرات ترافیکی آن بر راه مورد نظر    

  :تجزیه و تحلیل نرخ عوارض ترافیکی  شامل. 4-14-2
گان جاده اي موجود در منطقه همراه با تجزیه و هاي حمل بار و مسافر، در  ناو بررسی نرخ. 4-14-3

بر اساس سناریوهاي ) اي نرخ سوخت ، الستیک و دیگر امکانات یارانه(تحلیل یارانه پرداختی   
  .ها هش ، افزایش و یا حذف یارانهمختلف کا  

ه در  نقلیلپیشنهاد میزان و نرخ رشد عوارض دریافتی ساالنه ترافیکی مناسب به تفکیک وسای. 4-14-4
  . ساله20 و 10 ،5هاي مختلف  دوره  
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معرفی و تشریح روش مورد استفاده دربرآورد میزان و نرخ رشد عوارض دریافتی ساالنه . 4-14-5
  . ترافیکی بر اساس اطالعات قابل دسترس  

با توجه به اهمیت دقت در برآورد میزان و نرخ رشد عوارض دریافتی ساالنه ترافیکی در پیش بینی میزان 
هاي معتبر در برآورد میزان و نرخ رشد  رافیک طرح و ارزیابی مالی آن ، بررسی دقیق و استفاده از روشت

عوارض دریافتی ساالنه ترافیکی و عوامل مؤثر برآن که در بندهاي پیشین به تناسب شرایط این طرح 
  .اند، الزم است بررسی شده

 آن بر  جذب اثرهايجدید، و مسیر رافیکی اعمال عوارض تنحوة بررسی و تجزیه و تحلیل . 4-14-6
  . ناشی از اعمال این عوارض مالیهمچنین فایدة  ترافیک و  

  ).ترافیک القایی(بررسی میزان افزایش ترافیک با ارایه امکان جدید . 4-14-7
خت بنزین و گاز ، و سهاي مانند جایگاه( پیش بینی تأسیسات و تسهیالت جانبی مورد نیاز. 4-14-8

  .این تأسیسات در ترافیک مسیر براي  مناسب ی و تاثیر مکان یاب)...رفاهی و   مراکز
  .جمع بندي میزان  ترافیک. 4-15
 کیفیت ترافیکتعیین این بند، س مطالعات ترافیکی انجام شده در براسا بندي راه درجهکنترل مجدد . 4-16

  . خطوط حرکتی آن و  
یج حاصله ضمن مقایسه با نتایج مطالعات توجیه اولیه طرح و کار ترافیکی و نتا تهیه گزارش میان. 4-17

 بازنگري شده و یا مورد با توجه به شرایط روز از مطالعات که هایی مشخص نمودن بخش    
  . هاي بیشتر قرار گرفته است بررسی  

  
  طرح  مشخصات اصلی بررسی و نهایی کردن. 5

  : شامل
  .میزان سرعت. 5-1
بدون آن در مناطق مختلف دشت، یا و تدریجی با قوس اتصال قائم و افقی هاي  قوسشعاع   کمینه.5-2

  .کوهستان مسیر    وتپه ماهور
  .کمینه طول توقف دید. 5-3
  . کوهستان مسیرو دشت، تپه ماهور بیشینه شیب مسیر در مناطق مختلف. 5-4
  . مختلفهاي  شیبربیشینه طول مسیر د. 5-5
  . کوهستان مسیرومناطق مختلف دشت، تپه ماهور تعیین سطح سرویس مورد نیاز در -5-6
  . سایر ضوابط طراحی راه-5-7
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  هاي مسیر در داالن یا کریدور بهینه تهیه گزینه. 6

هاي هوایی با   و عکس1:25000انتقال مسیر کریدور انتخاب شده در مطالعات توجیه اولیه روي نقشه 
  :یر در داخل کریدور و بررسی آنها به شرح زیرهاي مختلف مس شناسایی گزینه. بزرگترین مقیاس موجود

  :شامل  ژئوفیزیکهاي از آزمایشبا استفاده بررسی وضعیت زمین شناسی و ژئوتکنیک . 6-1
هاي موجود و ارزیابی صعوبت یا سهولت اجراي عملیات حفاري در هر کدام از  معرفی سازند.  6-1-1

  .آنها  
 و لغزش، گنبدها هاي فعال، زمین شناسی مانند گسل مینهاي مهم ز معرفی عوارض و ناهنجاري. 6-1-2

  .روانگرایی و ریزشداراي پتانسیل  و مناطقنمکی غارهاي   
  . وجود قرضه و مصالح راه سازيهاي مناسب از نظر عیین پهنهت. 6-1-3
ر هاي قرضه و مصالح منتخب ب شناسی و پهنه  عوارض زمین،ها پیاده کردن موقعیت تقریبی سازند. 6-1-4

  ).1:25000(هاي توپوگرافی مبناي طراحی مسیر  روي نقشه  
هاي   و ارتباط با راههاي جامع شهرهاي واقع در مسیر از نظر چگونگی عبور راه بررسی طرح. 6-2

  . کمربندي شهرها  
  .انجام اصالحات الزم در مسیرها. 6-3
  .  بر مسیري آبریز محلها هاي هیدرولوژي و فرآیندهاي سیالبی حوزه بررسی اولیه ویژگی. 6-4
 
 ها بررسی محلی گزینه. 7

مهندسان طرح هندسی مسیر، زمین شناسی : هاي کارشناسی مشاور شامل بررسی محلی با بازدید دقیق گروه
 و عوارضی مدنظر شود انجام می... تکنیک، هیدرولوژي، پل و ابنیه فنی و زیست محیطی و  ئو مهندسی و ژ

  .ها و طی بازدید قابل شناسایی باشد یی، نقشههاي هوا است که بر روي عکس

هاي مختلف بر طراحی مسیر و اجزاء آن، تا حد  با توجه به تاثیر متقابل دیدگاه کارشناسی رشته. یادآوري
  .هاي یاد شده صورت گیرد امکان بازدیدها باید به وسیله گروه کارشناسی کامل شامل تمام تخصص  

 و مشکالت اجرایی 1:25000هاي  ه ویژه عوارض نامشخص در نقشهشناسایی عوارض توپوگرافی ب. 7-1
  .ها  و نیمرخ طولی گزینهنقشه مسطحهمربوط به آنها به منظور انجام اصالحات الزم در   

 سوخت هاي اهگ پلیس راه ، مراکز امداد رسانی ، جایهاي  راهدارخانه ها ، ایستگاهشناسایی محل . 7-2
هاي احتمالی منطقه براي تامین تاسیسات   محدودیتو..... و خدماتی و کز رفاهی ابنزین و گاز ، مر  
  . زیربنایی  
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هاي الزم و انجام   همراه با تهیه عکس،هاي واقع در طول مسیر ها و رودخانه شناسایی آبروها، مسیل. 7-3
  .تحقیقات محلی در زمینه سوابق سیالب و داغ آب  

  .اتالقی اراضی واقع در طول مسیر و مناطق بجانوري بررسی پوشش گیاهی،. 7-4
  .ها و  سایر ابنیه فنی عمده ، تونلر، زیر گذراي، رو گذ اي، رودخانه هاي بزرگ دره شناسایی محل پل. 7-5
 مسیر از بستر کبیر گذرهاي  بررسی شرایط هیدرولوژي کریدور تایید شده شامل بررسی ناهنجاري. 7-6

  .م جریان رودخانه و اثر آن بر بستر مسیرهاي فصلی و دایمی و تخمین رژی رودخانه  
   : شامل هاي زمین شناسی و ژئوتکنیک براي مسیرهاي راه انجام بررسی. 7-7
 تکتونیک و ژئوتکنیک هاي بررسی تخمینی ویژگی: ها ها و تونل ها، گالري ترانشه در محل. 7-7-1

هاي  ها ، سختی خاك و امتداد الیهدگی سنگها ، شیب  شدگی، هواز استحکام و خرد: پارامترهایی مانند(  
ها  ها و گالري  ترانشه،ها هاي موجود در محل تونل ، سازند....)هاي درشت دانه و  دانه، تراکم خاك ریز  
  . لیتولوژي آنهابیانبا   

ظرفیت باربري،(هاي تکتونیک و ژئوتکنیک   تخمینی ویژگی بررسی: ها و خاکریزها در محل پل. 7-7-2
  ).ایی، اثرات سیالبی مجاور و متقاطع با مسیر نشست، روانگر  

شناسی موجود از لحاظ تاثیر نسبی حضور آنها در مسیر  هاي زمین هاي ناهنجاري بررسی ویژگی. 7-7-3
و بررسی میدانی مناطق داراي پتانسیل ... تعیین مناطق گسلش، ریزش، لغزش و :  شامل راه  
  .....نگرایی و  گسلش، لغزش ، ریزش، روا  

، شن و ماسه، سنگ الشه، مصالح روسازي  مناسبها شامل خاك قرضهو شناسایی مطالعه . 7-7-4
، به منظور معرفی نوع مصالح، تخمین حجم  و مسیر دسترسی به ...و ) آسفالت زیراساس و  اساس، (

  .محدودة کریدور با رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست هاي خارج از قرضه  
دپوهاي مصالح اضافی خاکبرداري به منظور تخمین حجم و مسیر دسترسی با مطالعه محل . 7-7-5

  .  سازمان حفاظت محیط زیستضوابط    رعایت 
مطالعه منابع آب مورد نیاز ساخت راه  به منظور معرفی و تخمین حجم و تعیین مسیر دسترسی . 7-7-6

  . به آنها با رعایت ضوابط وزارت نیرو  
برخورد سفره و اجتناب از  معرفی و تخمین سطح   زیرزمینی به منظورهاي بررسی وضعیت آب. 7-7-7
ها و سایر نقاط مسیر و همچنین تخمین دبی جریان آن در  ها، ترانشه در محل تونل هاي زیرزمینی  آب  اب

  .هاي موجود در محدودة مسیر ها و چاه حفاري و نیز موقعیت و تاثیر قنات اثر عملیات  
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هایی که به علت تورم و یا نشست زیاد می توانند باعث   از جمله زمیندار  مسئلههاي  زمینبررسی. 7-7-8
زارها،  شورهها شوند، مانند  زیاد در محل احداث خاکریزها و پل) اختالف نشست( نسبی يها نشست  
  ...یزشی و اراضی دفن زباله و ر هاي فرو هاي قابل تورم، خاك  خاكهاي گچی، دامنهغارها،   

  .هاي بزرگ و تونلها به منظور پیشنهاد یک یا چند محل و امتداد عبور مناسب سی موقعیت پلبرر. 7-7-9
هاي روان  حرکت ماسهفگیر و یا در معرض خطر بهمن ، هایی از مسیر که بر مشخص کردن ناحیه. 7-7-10

شدن دست مسیر است و نیز مناطق داراي پتانسیل یخبندان که احتمال مسدود  هاي باال وسنگ ریزش  
  .هاي مالی و جانی وجود دارد خط در هنگام ساخت و بهره برداري و وقوع خسارت  

هاي اضافی از   و نیز عکسدویست و پنجاه متر عکسبرداري از مسیر، حداقل یک عکس در هر. 7-7-11
 پنج عکس از جهات گوناگون گرفته دست کم. ها  و تونلناهمسانهاي  هاي مهم، پل کل ناهنجاري  
هاي ژئوتکنیک، زمین شناسی و هیدرولوژي بر حسب اهمیت موضوع قابل  یژگی وکهطوري به  شود  
   . تهیه گردد،CDبه صورت ها  ، عکسمشاهده باشد  

فیلمبرداري با توضیح از مسیر و تمام عوارض و نکات مهم و قابل مشاهده در طول محور که . 7-7-12
  .یی ارایه گرددنکار و نها هاي میا  همراه گزارشCDباید به صورت   
 توپوگرافی هاي به همراه پالن تفصیلیهاي محلی پیش گفته باید در قالب یک گزارش  نتایج بررسی  
پیش  طبق بندهاي شناسی زمین تمام عوارضو هاي مختلف  سازندبه نحوي تهیه گردد که  1:25000  
ورد به سطح آب احتمال برخ هایی که منابع آب، محدوده، هاي مناسب قرضه و دپو گفته، محل  
 با استفاده از آبرسانی هاي چاه ها و هاي قنات زیرزمینی در حین عملیات ساخت وجود دارد و محل  
داري که تعیین حدود  شود و شرح مناطق بالقوة مسئلهروي آن ثبت و ترسیم  بر ،GPSادوات   
 ادامه این دربیشتري نیک شناسی مهندسی بیشتر و یا ژئوتک  مربوط به آنها نیاز به مطالعات زمینمسائل  
  . دارد، با تعیین نوع بررسی مورد نیاز، در آن درج گرددتفصیلی مطالعات و مطالعات  

 از جمله خطوط لوله زیرزمینی و رو زمینی، خطوط انتقال  شناسایی تأسیسات واقع در مسیر راه. 7-8
  . آنهامربوط بههاي افقی و عمودي  و حریمو مستحدثات  .... مخابرات   نیرو،  

و  مورد نظر مسیر یا مجاورتدر تقاطع موجود و دست احداث  راه آهن ها و  راهموقعیت بررسی . 7-9
  .از حریم مشترك خطوط یادشده ارزیابی فنی استفاده  

 جمعیتی و اقتصادي شهرها و روستاها و سایر مراکز هاي ویژگیهاي محلی در مورد  انجام بررسی. 7-10
 پلیس راه ، هاي  راهدارخانه ها ، ایستگاهسازي محل استقرار  بمنظور بهینه  راهاقتصادي واقع در مسیر  
   ..... کز رفاهی و خدماتی و اهاي سوخت بنزین و گاز ، مر مراکز امداد رسانی ،جایگاه  
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  ها مطالعات تکمیلی دفتري روي گزینه. 8
طرح به  هاي مختلف ه و تهیه گزینههاي انجام شد ها براساس بررسی انجام اصالحات نهایی در گزینه. 8-1

  : شرح زیر  
 کیلومتر، هکتومتر،(، حاوي فاصله گذاري 1:25000 روي نقشه هاي مسیر گزینهنقشه مسطحه . 8-1-1

  )و سایر نقاط خاص  افقی به همراه درج مشخصات آن در پالنهاي رئوس قوس  
 افقی و 1:10000ص در مقیاس  مسیر و شناسایی عوارض خامسطحهنیمرخ طولی براساس نقشه . 8-1-2

  ).نقاط خاص ها و سایر کیلومتر، هکتومتر ، نقاط تغییر شیب(گذاري   حاوي فاصله، قایم1:1000  
 با دقت خطاي GPSتهیه نیمرخ طولی بر اساس پیمایش صحرایی مسیر و با استفاده از ادوات : یادآوري

یش مسیر به صورت فایل کامپیوتري در شود و کل نتایج پیما  متر ارتفاعی انجام می5/2تر از کم  
طع مسیر با تاسیسات رو زمینی تقادر پالن و نیمرخ طولی، محل  و چگونگی . گیرد کارفرما قرار می اختیار 

  .گردد  مشخص میموجود یا در برنامه آتیزیرزمینی   و 
  :هاي مختلف براساس استانداردهاي مربوط شامل تنظیم مشخصات فنی گزینه. 8-2
  . سرعت طرح.8-2-1
  .  قطعات راههاي طولی شیب. 8-2-2
    دشت ، تپه ماهور و کوهستان  مختلفمناطق  در مسیرتیپ نیمرخ عرضی . 8-2-3
  .هاي افقی حداقل شعاع قوس. 8-2-4
هاي خاص، مشخصات هندسی آنها با  ها که بعلت محدودیت هایی از مسیر گزینه تشریح بخش. 8-2-5

  .ر کامل انطباق ندارداستانداردهاي مربوط به طو  
هرگاه به دالیلی طراحی مسیر به گونه اي است که ظرفیت الزم را در طول عمر طرح تامین . یادآوري

بندي نوع راه مورد مطالعه   درجه  و تجدید نظر در 4کند، مشاور موظف به بازنگري مطالعات بند  نمی  
  .است  

هاي زمین  هاي مسیر بر روي نقشه سازي گزینه هشناسی و ژئوتکنیک و پیاد تکمیل مطالعات زمین. 8-3
  :ها شامل هاي مورد نیاز براي مقایسه گزینه شناسی تهیه شده و تنظیم داده  

مصالح  ها و قابلیت کاربرد برداري در مسیر گزینه سهولت یا صعوبت عملیات خاکبرداري و سنگ. 8-3-1
که مورد  ها ي جنس مصالح منتخب ترانشهو تهیه جدول طبقه بند حاصل از این عملیات در خاکریزها  
  .استفاده در خاکریزها هستند  

جدول  تهیه و موجود و احداثیهاي  سازي ترانشه سهولت یا صعوبت عملیات نگهداري یا پایدار. 8-3-2
  .پایدار سازي مسیر به تفکیک کیلومتر ابتدا و انتها ، ارتفاع و نوع ابنیه فنی مورد نیاز  
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 با تهیه جدول عملیات زهکشی به تفکیک عوبت عملیات زهکشی مورد نیازسهولت یا ص. 8-3-3
  .ابتدا و انتها، عمق و نوع زهکش مورد نیاز  کیلومتر 

با تهیه کیفیت باربري جنس زمین بستر و احتمال نیاز به تحکیم زمین در محل خاکریزها . 8-3-4
  .ملیات تحکیم مورد نیاز نوع عوجدول عملیات تحکیم به تفکیک کیلومتر ابتدا و انتها   

  . ها ها و سهولت یا صعوبت دسترسی به محل قرضه کیفیت مصالح قرضه. 8-3-5
  . هاي اضافی و سهولت یا صعوبت دسترسی به محل آنها موقعیت دپوهاي خاك. 8-3-6
  . موقعیت و کیفیت منابع آب و سهولت یا صعوبت دسترسی به محل آنها. 8-3-7
 سنگ  وهاي روان حرکت ماسه، شی از یخبندان، سقوط بهمن، انباشتگی برفارزیابی مسایل نا. 8-3-8

   .شریز  
  .هاي بزرگ ارزیابی مسایل مربوط به محل پل. 8-3-9
  .هاي زمین نسبت به محور تونل ها مانند نحوة قرارگیري الیه ارزیابی مسایل خاص تونل. 8-3-10

  با مشخص1:25000 شناسی  زمینمسطحههاي  نقشههاي پیش گفته به همراه و یا در قالب  داده: یادآوري
قایم   و1:25000با مقیاس افقی (هاي طولی زمین شناسی مسیر  هاي مسیر و نیمرخ نمودن گزینه  
 هاي تکتونیک، ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی ویژگیگردد به نحوي که  تهیه می) 1:2500  
 ، دپوها، منابع آب، مناطق دارايها ، قرضهاه سازندهاي مسیر، موقعیت و اطالعات مربوط به  گزینه  
در آن درج  دار هاي مسئله و زمینهاي ناپایدار  ریزش ، لغزش و روا نگرایی، دامنه گسلش،  پتانسیل  
  .رددگ  

  :تکمیل مطالعات هیدرولوژي شامل. 8-4
ل آمار آوري شدة مربوط به هیدرولوژي شام بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات جمع. 8-4-1

هاي   با دوره متداولهاي  مدت براساس روش-هاي شدت  ها و تهیه منحنی بارندگی، سیالب رودخانه  
   . سال500 و 100، 50بازگشت   

 محاسبه سطح ،1:250000  و1:50000 ، 1:25000ها روي نقشه  تعیین حوزة آبریز آبروها و پل. 8-4-2
  . حوزة آبریزآنها، زمان تمرکز و نیز شیب متوسط شریان اصلی  

 متداول و با توجه به هاي ها، براساس روش سرعت ماکزیمم آبروها و پلو محاسبه دبی سیالبی . 8-4-3
  .هاي بازگشت تعیین شده دوره  

  سایر ساله و براي100 بر اساس دبی آزادراهها و بزرگراههاهاي واقع در  تخمین دهانه کلی پل. 8-4-4
  .ساله 50استفاده از دبی باانواع راه   
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 500ها تمهیدات عدم انسداد خط براي دبی سیالبی با دورة بازگشت  ها و بزرگراه براي آزادراه. یادآوري
   .ساله بررسی شود  

   از لحاظ زیست محیطیهابررسی وضعیت مسیر. 8-5
  .طرح بر محیط زیستهاي  گزینهتعیین محدودة اثر . 8-5-1
ناطق چهارگانه زیست محیطی و دیگر مناطق حساس و بررسی موقعیت و فاصله مسیر نسبت به م. 8-5-2

  .انعکاس مقررات مربوط به این مناطق در محدودة اثر طرح  
 هاي ها ، ایستگاه  راهدارخانه محل استقرارتهیه جدول طبقه بندي کاربري اراضی مسیر طرح و. 8-5-3

به ..... رفاهی و خدماتی و  سوخت  بنزین و گاز ، مرکز هاي پلیس راه، مراکز امداد رسانی ، جایگاه  
  .تفکیک  

مرتع، (هاي طبیعی  و زمین) باغ میوه، جنگل کاري، کشت( دایر هاي شامل زمین: هاي سبز زمین −
 ).چراگاه، جنگل، کشت دیم

 ).مسکونی، صنعتی، اداري و غیره( توسعه اقتصادي و اجتماعی هاي هاي با کاربري طرح زمین −

 . بایرهاي زمین −

  .هاي مسیر طالعات مورد نیاز در مورد پلانجام سایر م. 8-6
  : شامل متر مسیر 10هاي تا دهانه  مطالعه اولیه پل. 8-6-1

 ).زیر خاکی و همسطح(ها  هاي پل تخمین دهانه −

، براساس سیستم ...)بتن درجا، بتن پیش ساخته، بتن پیش تنیده، فلزي و(انتخاب سیستم اجرایی پل  −
 .هاي فنی مالی الزم نجام مقایسهاي و مالحظات اجرایی آن با ا سازه

 .و دیوارهاي هدایت آب...) برگشتی، بالی و(انتخاب تیپ اجرایی دیوارهاي حایل  −

هاي مختلف مسیر   متر مربوط به گزینه10هاي با دهانه بزرگتر از  هاي محل پل  بررسی گزینه. 8-6-2
  :شامل
دهانه آن، خاکریز یا ارتفاع و  با تعیین هاي پل هاي فنی و مالی به منظور انتخاب گزینه انجام بررسی −

 مصالح  خاك مسلح و یا پل  وانواع دیوارسازي و خاکریزيهاي تلفیقی مانند پل زیر خاکی با  گزینه
هاي  ، براساس بررسی مقدماتی توپوگرافی محل پل، نیمرخ... خاکی با مصالح خاکریز ساده و  زیریا

 .طولی تهیه شده و بازدید محلی

 . مسیرهاي ها و ترانشه گالريها،  تونل. 8-7

هاي   و تخمین هزینۀ آنها در گزینهها ها و ترانشه گالريها،  مطالعات این بند با هدف بررسی اجراي تونل
  : مختلف مسیر و مقایسۀ آنها به شرح زیر انجام می شود
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تاري آن، هاي رف مشخصات زمین شناسی و ژئوتکنیک در مسیر تونل شامل ساختگاه، ویژگی. 8-7-1
  .ها تحلیل مقدماتی پایداري ترانشه ،  مصالح و وجود گسل متالقی با مسیریخردشدگ میزان  

روش اجراي تونل با توجه به طول تونل و مسایل خاص آن با نگرش به امکان حفر تونل از . 8-7-2
  .هاي میانی هاي متفاوت شامل ورودي، خروجی و دسترسی جبهه  

  . خاکبرداري  که مورد نیاز در خاکریزي است مصالح مناسبتخمین. 8-7-3
 مطالعات نتایجبررسی ، مطالعه و انتخاب نوع روسازي بر اساس :  مطالعات روسازي شامل .8-8

 روسازي بر هاي  زمین شناسی مهندسی و ژئو تکنیک و مقایسه فنی و اقتصادي انواع سیستم،ترافیک  
  .اساس نوع غالب ترافیک  

 هاي بخش به تفکیک ی هوشمند و غیر هوشمند مورد نیازییمنی و عالئم راهنما تجهیزات اه مطالع8-9
  .مختلف مسیر  

  
 هاي طرح ي گزینه درآمدها وها برآورد هزینهبندي و  زمان. 9

  :تهیه برنامه زمانی انجام مطالعات تفصیلی، احداث و بهره برداري از طرح شامل. 9-1
 .م از دورة مطالعه و اجراهاي اصلی و بحرانی پروژه اع تعیین فعالیت −

 تعیین دورة زمانی براي مطالعات طراحی تفصیلی و یا مطالعات تخصصی خاص در صورت نیاز  با  −
 .هاي بحرانی توجه به تعیین فعالیت

 . تعیین نیازهاي اصلی اجرایی و تدارکاتی احداث راه  و نحوة تامین آنها از داخل یا خارج کشور −

 و هاي ترابري موجود در منطقه و یا بحرانی بودن عملیات توجه گلوگاه با راه مرحله بندي احداث  −
 .زمان احداث برخی از قطعات

، براساس برنامه زمانی پیشنهادي به تفکیک قطعات و در نظر گیري راه مرحله بندي احداث .1یادآوري
هاي بهره  و اولویت) آالت مورد نیاز  نیروي انسانی، مصالح، تجهیزات و ماشین(امکانات ساخت  
  . پذیرد برداري  صورت می  

  .تعیین موعدهاي زمانی تعمیر و نگهداري. 9-2
هاي   تعمیر و نگهداري اجزاء راه  موردنظر با توجه به عمر بخشهاي موعدهاي زمانی براي فعالیت  
  . و استانداردهاي مربوطمختلف  

هاي  افیکی محورهاي آزاد راهبررسی و تخمین تاثیر طرح بر افزایش یا کاهش تعرفه عوارض تر. 9-3
  .مربوط به حوزة نفوذ راه مورد مطالعه  

  : هاي مالی طرح شامل  هزینه.9-4
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هاي الزم و  هاي عکسبرداري هوایی، نقشه برداري، انجام آزمایش هاي مطالعات از جمله هزینه  هزینه −
 .تهیه اسناد مناقصه

جود در حریم راه  با انجام مطالعات هاي تملک اراضی و تخریب مستحدثات و تاسیسات مو  هزینه −
 .میدانی

 .ها و سایر ابنیه فنی ها و تونل هاي زیرسازي راه  به تفکیک عملیات خاکی، اجراي پل  هزینه −

 هاي روسازي  هزینه −

 .ی و رانندگیینصب تجهیزات ایمنی و عالئم هشداردهنده راهنما هاي هزینه −

 .مورد نیازبرداري و پشتیبانی  بهرهیسات فنی  تاسوي جنبی و رفاهی ها هاي احداث ساختمان  هزینه −

 .هاي مدیریت و نظارت بر اجراي طرح در دورة ساخت  هزینه −

  .گردد هاي زیست محیطی برآورد می هاي پیش گفته با احتساب هزینه تمام هزینه. یادآوري
  .برداري هره بة راهداري در طول دورمورد نیازهاي خرید ناوگان و سایر ماشین آالت  هزینه. 9-5
هاي مختلف  ، شیوه برداري با مالحظه تأثیرات شرایط جوي، اقلیمی هاي نگهداري و بهره هزینه. 9-6

  .بینی شده نگهداري و میزان ترافیک پیش  
 پل، ،زیرسازي  مانند  برمبناي هزینه یک واحد از ارکان راه هاي اجرایی ساخت راه برآورد هزینه. 1یادآوري 

برحسب کیلومتر، مترطول  هاي مشابه اجرا شده ها در طرح  و ساختمان ایمنی الیمتونل، روسازي، ع  
  .گردد می به صورت مستند و به روز، به تفکیک ریالی و ارزي تهیه... یا متر مربع و   

   برآورد عوارض ترافیکی طرح.9-7
س مطالعات برآورد درآمدهاي حاصل از اجراي راه  مورد نظر در طول دورة بهره برداري بر اسا −

بینی شده طرح و همچنین سایر درآمدهاي جانبی قابل  هاي عوارض ترافیکی پیش و تعرفه ترافیک
 .حصول 

  .محاسبه ارزش اسقاط طرح. 9-8
ها و سایر ابنیه  نلها و تو سازي مسیر، پل هاي مختلف شامل زیر ارزش مانده سرمایه گذاري بخش  
هاي   آخرین سال بهره برداري از آنها و بر اساس فرمول در پایانفنی، روسازي و تجهیزات راهداري  

  .گردد رایج در محاسبات مالی راه ، محاسبه می
 

 تحلیل سودآوري مالی طرح. 10

 هاي گمرکی، عوارض تعیین مبانی محاسبات مالی مانند نرخ تنزیل مالی، نرخ سوخت، تعرفه. 10-1
  .... ترافیکی  و   
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هاي طرح براساس ضابطه ارزش خالص کنونی مالی طرح؛ نرخ بازده  تحلیل سودآوري مالی گزینه. 10-2
  .ریزي کشور مالی طرح و نرخ تنزیل مالی اعالم شده از سوي  سازمان مدیریت و برنامه  

برداري راه به تفکیک  هاي مطالعات، ساخت و بهره ه تهیه نمودار گردش نقدینگی طرح براي دور. 10-3
  .رماسال با توجه به امکانات کارف  

  .تحلیل حساسیت عناصر مؤثر بر سودآوري مالی.  10-4
  :ها از جمله شناسایی و تجزیه و تحلیل میزان بی اطمینانی عوامل مؤثر در ارزیابی مالی گزینه

 . نرخ ارز −

 . نرخ سوخت −

 . میزان تقاضاي بار و مسافر −

 . هزینۀ تملک اراضی −

 .سازي هاي زیر  هزینه −

 .هاي روسازي  هزینه −

م هوشمند و ی مورد نیاز راهداري ،پلیس راه ، تجهیزات ایمنی راه ، عالتجهیزاتي خرید ها  هزینه −
 .غیر هوشمند راه

 .هاي خصوصی سازي راه  برداري و نگهداري با توجه به سیاست هاي بهره  هزینه −

 هاي عوارض ترافیکی   تعرفه −

 . مدت اجراي طرح −

هاي برنامه ریز  تواند به دستگاه اي است و میمالحظه سناریوي رقیب ترابري که داراي اهمیت ویژه  −
 .دولتی در مورد دوري جستن از کارهاي موازي هشدار دهد

تحلیل حساسیت هریک از عوامل یاد شده در سه حالت حداقل، واقع بینانه و حداکثر و تنظیم جدول 
  . ها و درآمدهاي ساالنه طرح هزینه

وقوع تا حد امکان موظف است عالوه بر موارد پیش گفته، با توجه به ماهیت هر طرح، مشاور . 1یادآوري 
بینی کرده و حساسیت آنها را نسبت به تغییرات و تاثیر هر  وقایع محتمل دیگر را نیز پیش حوادث و  
  . توجیه مالی طرح، ارزیابی نماید کدام را بر  
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  ارزشیابی اقتصادي و اجتماعی طرح. 11

عوامل از ) محاسباتی(هاي اقتصادي  طی مراحل زیر براساس قیمتتجزیه و تحلیل اقتصادي طرح باید 
جمله نرخ برابري اقتصادي ارز، نرخ تنزیل اقتصادي، میزان دستمزدها، نرخ سوخت و هزینۀ واحد اجراي 

  .رسد، انجام شود گردد و به تائید کارفرما می اقالم عمده کار که توسط مشاور پیشنهاد می
هاي اقتصادي  قیمت هاي مالی، که به هاي طرح با توجه به اقالم هزینه دي گزینهبرآورد هزینۀ اقتصا. 11-1

  .تبدیل و محاسبه گردیده است  
مورد   برآورد هزینۀ اقتصادي بهره برداري و نگهداري از مسیرهاي موجود واقع در حوزة نفوذ راه. 11-2

    انجاممطالعات ترافیکی به عنوان گزینۀ پایه با توجه به ادامه وضع موجودنظر در شرایط   
  .شده      

  :هاي طرح از جمله هاي اقتصادي گزینه برآورد فایده. 11-3
 . صرفه جویی در مصرف سوخت و روغن توسط وسایل نقلیه −

 .برداري و استهالك وسائل نقلیه هاي نگهداري، بهره  صرفه جویی در هزینه −

  .زيهاي صنعتی، معدنی و کشاور  فایده ناشی از حمل بار بخش −

 . سفرجویی احتمالی در زمان  فایده حاصل از صرفه −

ها و برآورد کاهش خسارت وارد شده به   فایده حاصل از افزایش ایمنی و کاهش تعداد تصادف −
 . نقلیهلیانسان، کاال، زیر بنا و وسا

 . هاي زیست محیطی در هوا، آب و خاك، در صورت اجراي طرح  فایدة ناشی از کاهش آالینده −

  : بررسی آثار اجتماعی و زیست محیطی طرح شامل. 11-4
 .اشتغال و رفاه عمومی، تجاري اي بر مناطق مسکونی و بررسی آثار عمرانی و توسعه  −

 .هاي صنعتی ، معدنی و کشاورزي هاي عمرانی و قطب بررسی آثار متقابل طرح بر طرح  −

 .هاي طرح یک از گزینهبرداري از هر منفی زیست محیطی  احداث و بهره آثار مثبت و بررسی  −

 حوزه نفوذ طرح اعم شبکه ترابري آثار احداث طرح روي شبکه سراسري راه  وبررسی کالن . 11-5 
 ...از بروز یا رفع تنگناهاي ترافیکی یا بهبود عملکرد آنها و   

 .بررسی امکان توسعه آتی طرح براي پوشش مناطق دیگر کشور یا کشورهاي همسایه. 11-6

محرومیت : سی و تشریح دیگر آثار اقتصادي و اجتماعی طرح در ابعاد ملی و منطقه اي مانند برر. 11-7
 . دفاعی، امنیتی و سیاسی راهبردي،زدایی، تاثیر بر روابط بین المللی و مالحظات  

  :هاي طرح براساس تحلیل اقتصادي گزینه. 11-8
  .ارزش خالص کنونی اقتصادي. 11-8-1
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  .دي اقتصاةنرخ بازد. 11-8-2
  .تحلیل حساسیت عوامل موثر در ارزشیابی اقتصادي طرح. 11-9

 مورد تحلیل و بررسی قرار ،هاي اقتصادي ، برپایه قیمت4-10در این بخش، عوامل درج شده در بند   
  .شود گیرد و حساسیت ارزش خالص کنونی اقتصادي طرح نسبت به تغییرات آنها بررسی می می  

  ورد طرحاعالم نظر نهایی در م. 11-10
اطمینانی و ریسک در محاسبات و با توجه به  ها و منظور داشتن بی پس از انجام تمام بررسی  
 بهینه آن اظهار  گیري طرح، در مورد پذیرش یا عدم پذیرش طرح و گزینۀ پیامدهاي غیر قابل اندازه  
  .شود نظر می  

 
  گزینۀ بهینهمطالعات روي تکمیل. 12

نۀ بهینه، ترسیم مسیر روي آن و تعیین مشخصات فنی آن براساس  مسیر گزی1:10000تهیه نقشه
  :استانداردهاي مربوط شامل

  . مختلف طرحهاي متسمیزان سرعت در ق12-1
بدون آن در مناطق مختلف دشت، یا و تدریجی با قوس اتصال هاي قائم و افقی   قوسشعاع کمینه . 12-2

  . کوهستان مسیروتپه ماهور   
  .قف دیدکمینه طول تو .12-3
  .اهور و کوهستان مسیربیشینه شیب مسیر در مناطق مختلف دشت، تپه م. 12-4
  . مختلفهاي  شیبر بیشینه طول مسیر د.12-5
  .مسیر کوهستان و موردنیاز در مناطق مختلف دشت، تپه ماهور)سطح سرویس(  کیفیت ترافیکتعیین. 12-6
 .سایر ضوابط طراحی راه. 12-7

 . هاي خاص است از مسیر گزینۀ بهینه که داراي محدودیتی های ریح بخشتش. 12-8
 

 تکمیل مطالعات زمین شناسی . 13

 ، لرزه زمین ساخت ، تحلیل خطر زمین لرزه و برآورد  ژئوتکنیک،  مهندسیشناسی تکمیل مطالعات زمین
هاي مورد نیاز  هاي زمین شناسی و تنظیم داده سازي مسیر بر روي نقشه و پیادهاي،  پارامترهاي طراحی لرزه

   :بر اساس انجام مفاد بندهاي زیر 

  .هاي محلی بازدید نهایی از مسیر گزینۀ بهینه و کنترل دقیق بررسی. 13-1
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با استفاده از ادوات (هاي دستی گمانه به منظور شناسایی بیشتر بستر مسیر، نسبت به تعیین محل حفر. 13-2
  GPS (ها و   گمانهمشخصاتها، جدول  ضمن حفر گمانهشود و   آنها اقدام می و عمق مورد نیاز
  .گردد ها براي درج در گزارش تفصیلی تهیه می از نمونه هایی عکس  

هاي دستی نیاز به آزمایش داشته باشد، ضمن  هاي اخذ شده از حفر گمانه در صورتی که نمونه. یادآوري
  .شود  میها به آزمایشگاه اقدام گی با کارفرما، نسبت به ارسال نمونهاهنهم  

 و گستره، براي تهیه  هاي ژئوفیزیک مورد نیاز به تفکیک نوع بررسی و تعیین محل آزمایش. 13-3
ها  اي و نیز ترانشه اي و رودخانه هاي دره ها ، پل هاي دقیق زمین شناسی مهندسی در محل تونل نیمرخ  
  .ملیات ژئوفیزیکو خاکریزهاي بلند و انعکاس آن به کارفرما به منظور انعقاد قرارداد ع  

 با درج 1:500 و قایم 1:5000تهیه نیمرخ طولی زمین شناسی مهندسی مسیر به مقیاس افقی . 13-4
محل و  هاي آنها، ها به همراه نمایش شناسه  ترسیم جنس، شیب و امتداد الیه: هاي الزم شامل ویژگی  
 ر دسطحی هاي رخورد به آبهاي اصلی و فرعی منطقه، نمایش خط تراز ب امتداد قطع مسیر با گسل  
مقاومت توده  میزان شود، و پراکنش هاي آبدار که بر اساس مطالعات هیدروژئولوژي مشخص می توده  
  .سنگ  

 خاکریزهاي بلند وابنیه فنی،  ظرفیت باربري زمین بستر و نیاز به تحکیم زمین در محل بررسی. 13-5
  .دار مسئله هاي زمین  

  .3-13 و 2-13 مهندسی در خصوص نتایج بدست آمده در بندهاي پردازش و انجام قضاوت. 13-6
هاي ژئوتکنیک در محل  هاي سنگی و جدول ویژگی هاي ژئومکانیک توده تهیه جدول ویژگی. 13-7

  . ها و خاکریزها ها، پل ها، گالري ها، ترانشه تونل  
یالبی، بهمن گیر، یخبندان ترسیم محل و گسترة مناطق داراي پتانسیل ریزش، لغزش، روانگرایی، س. 13-8
هاي  هاي اصلی و فرعی بر روي پالن و نیز گسل.  …هاي مسئله دار و هاي روان ، زمین حرکت ماسه  ، 

  .1:10000توپوگرافی   
ها،  تهیه جدول طبقه بندي زمین شناسی مهندسی مسیر بر اساس کیلومتر ابتدا و انتها ، نوع سازند. 13-9

  .هاي مشابه ندي پارامترهاي طراحی ابنیه فنی در سازندب طبقهیک و مشخصات ژئوتکنیک و ژئومکان  
براي   در مسیر و مصالح منتخب خاکبرداريبري سنگتعیین میزان صعوبت عملیات خاکبرداري و . 13-10

  .کاربرد در خاکریزي با تعیین کیلومتر و فواصل حمل  
 هاي روان و نیز اثر  ی برف، حرکت ماسهارزیابی مسایل ناشی از یخبندان، سقوط بهمن، انباشتگ. 13-11

  .اي و خاکریزهاي مجاور مسیل هاي بزرگ رودخانه سیالب بر محل پل  
   .انجام مطالعات لرزه زمین ساخت ، تحلیل خطر زمین لرزه و برآورد پارامترهاي طرح لرزه برتاب. 13-12
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اي  اریخی و دستگاهی در گسترههاي ت هاي زمین لرزه  براساس داده، دریافت اطالعات اولیه. 13-12-1
  . کیلومتر نسبت به ناحیه مورد نظر200 به شعاع دست کم  

ها ، بر پایه آخرین اطالعات   اي ، با حذف پیش و پس لرزه هاي اصلی زمین لرزه بررسی داده. 13-12-2
  .اي زمین لرزه  

  .تهیه مدل لرزه زمین ساختی گسترة طرح و بررسی آن. 13-12-3
  .هاي پوسته زمین و تعیین ساختگاه ژرفی لرزش آن سی ستبرا و شکستگیبرر. 13-12-4
هاي موجود ، بازدید محلی و سالیابی آخرین  هاي فعال منطقه به کمک نقشه تشخیص گسل. 13-12-5

هاي رویداده بر روي نزدیکترین آنها به نقطه مورد نظر، بر اساس آخرین آمارهاي موجود تا  جنبش  
  .زمان تهیه گزارش  

  .هاي شناسایی شده و برآورد فعالیت آنها بررسی ساز و کار گسل. 13-12-6
  .هاي شناسایی شده ها به گسل تعیین میزان وابستگی زلزله. 13-12-7
وارسی و گزینش منطقی رابطه کاهندگی و برآورد شتاب ، سرعت و تغییر مکان افقی و قایم . 13-12-8

هم سرعت و  هاي هم شتاب ،  احتماالتی و تهیه نقشههاي منطقه بر اساس سطوح عملکرد، به روش  
مقیاس  ، به) کیلومتر20مجموعا (ر سی کیلومتري از هر سمت م10 ةتغییر مکان در گسترهم   
  1:250000.  

ها و  ها، پل برآورد میزان شتاب، سرعت و تغییر مکان افقی و قایم به روش تعینی در محل تونل. 13-12-9
  .سایر ابنیه فنی خاص  

  .هی به تفکیک هر ساختگاه ختگا  ساتهیه  طیف افقی و قایم شتاب مربوط به شرایط. 13-12-10
  .شرایط هر ساختگاهمربوط به اي  بنگاشت سه مولفه تهیه حداقل سه شتا. 13-12-11
، لرزه زمین ساخت، تحلیل خطر زمین لرزه و  ژئوتکنیک مهندسی،شناسی زمینتهیه گزارش کامل . 13-13

   . اي ارامترهاي طراحی لرزهبرآورد پ  
  

   متر10ي با دهانه تا ها  و هیدرولیک پلمطالعات هیدرولوژيتکمیل . 14
  .و محاسبه سطح آنها  1:10000ها روي نقشه  تعیین حوزة آبریز پل. 14-1
هاي متداول و با توجه به  ها براساس روش ة دبی سیالبی آبروها و پلکنترل محاسبات انجام شد. 14-2

 و وضعیت پوشش زمین و اه وضعیت آبراهه اصلی و سیالب دشت  تعیین،بازگشت تعیین شده دورة   
 و کنترل آن با داغ آب و رسم ی حجم آب دهتعیینها از نظر نفوذپذیري و  طبقه بندي خاك  
  .دست هیدورگراف باال  
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 دایمی و فصلی، هاي  مسیر مجاور بستر کبیر و صغیر رودخانهو مطالعه نحوة حفاظت بدنهبررسی . 14-3
 محل ینتایج محاسبات هیدرولیکی و تعیین میزان ارتفاع مورد نیاز دیوار، عمق آب شستگ استفاده از  با 

  .جدول پایدار سازي مسیر به تفکیک کیلومتر و هکتومتر ابتدا و انتها و نوع ابنیه فنی مورد نیاز و تهیه  
  .برآورد هزینۀ اجرایی اقدامات حفاظتی مسیر. 14-4
  . متر10 تا دهانههاي  پلمطالعات هیدرولیکی. 14-5
برداشت طولی و عرضی و ارتفاعی شریان اصلی مسیل براساس بازدید میدانی با استفاده از . 14-5-1

  .هاي توپوگرافی به مقیاس بزرگتر موجود  و یا نقشه1:10000هاي  و نقشهGPS  ادوات  
مورد  هاي فصلی و دایمی ها و رودخانه هه بر بدنه آبرادر بازدید میدانی، اثرات داغ آب سیالب . یادآوري

  .توجه و بررسی قرار گیرد  
انجام محاسبات هیدرولیکی و تهیه نیمرخ طولی جریان سیالب با نمایش خط تراز انرژي، . 14-5-2

  ...  ویجریان، سرعت ، میزان آب شستگ  
   آب ، انسداد جریان و اثرات پشتپرشمانند    سیالب موضعی  اثرات  بررسی و تهیه گزارش. 14-5-3

      (Back Water) ،بازگشت هاي به تفکیک بر محل پل، بستر  و دیوارهاي حفاظتی مسیر در دوره 
به تفکیک کیلومتر و هکتومتر با مسیر جدول راه کارهاي  مورد نیاز براي پایدار سازي تهیه مختلف و   
  .موقعیت تعیین  

هاي انجام شده در  بررسی با توجه به ،...)و هم سطحزیر خاکی، (ها  لهاي پ دهانه تهیه جدول. 14-5-4
  .مراحل پیشین  

 .ها برآورد هزینۀ اجراي پل. 14-5-5
 

  متر10اي و مسیل با دهانه بزرگتر از  هاي رودخانه مطالعات پل. 15

  .هیدرولوژي و هیدرولیکمطالعات . 15-1
  .ستر کبیر رودخانه یا مسیلتهیه و برداشت مقاطع طولی و عرضی از ب. 15-1-1

 و پایین دست و نیز مقاطع ت برابر طول پل در باال دس5مقاطع طولی در محدودة حداقل . یادآوري
  .شود  متر تهیه می25عرضی به فواصل حداکثر   

تکمیل و تدقیق مطالعات هیدرولوژي انجام شده در مطالعات مسیر و انجام محاسبات و مطالعات . 15-1-2
  :ي و هیدرولیک به شرح زیرهیدرولوژ  

ها از  ها و وضعیت پوشش زمین و طبقه بندي خاك تعیین وضعیت آبراهه اصلی و سیالب دشت. 15-1-3
. هی و کنترل آن با داغ آب و رسم هیدورگراف باال دست  و تخمین حجم آبد، زبرينظر نفوذپذیري  
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تغیر تدریجی و جریان غیر دایمی و یابی جریان به صورت م تعیین مشخصات هیدرولیکی، روند. 15-1-4
  .تعیین وضعیت جریان و افت انرژي  

هاي با دورة بازگشت مختلف، تطبیق برآورد  تهیه نیمرخ در سطح، عمق و سرعت براي دبی. 15-1-5
  .محاسبات با داغ آب  

و ها  ها و پی هاي مختلف سیالب و پایه گذاري براي حالت تخمین میزان آب شستگی و رسوب. 15-1-6
  .(Back Water)تعیین پشت آب  

محاسبه نیروي وارده به پل، تعیین طول بهینه براي پل و دیوارهاي هدایت و انتخاب . 15-1-7
  .ها ترین شکل براي پایه مناسـب  

  مطالعات زیست محیطی. 15-2
شامل ) حین ساخت و پس از ساخت(مطالعات زیست محیطی براي کاهش تخریب محیط زیست   
و ارایه پیشنهادهاي الزم براي ... ها، رژیم رودخانه  رسوب گذاري ، آلوده نمودن آبآب شکستگی،   
  .در نظر گرفتن در مرحله طراحی  

  مطالعات ژئوتکنیک. 15-3
  .ها بازدید محلی و تخمین مشخصات مکانیک خاك پی و دیواره. 15-3-1
هاي  ، ژئوالکتریک، حفاري گمانههاي ژئوفیزیک، ژئوسایزمیک پیگیري و نظارت بر انجام آزمایش. 15-3-2

  ... دستی و   
هاي  هاي دستی ، آزمایش حفاري گمانهنتایج تخمین مشخصات و ابعاد زیر سازه براساس . 15-3-3

  .ژئوسایزمیک ، ژئوالکتریک و پردازش نتایج ژئوتکنیکی آن ژئوفیزیک  
  .ها، تحلیل و بررسی صحت نتایج کنترل گزارش. 15-3-4
 آب شکستگی، زمین شناسی و ،ها با توجه به نتایج مطالعات هیدرولیک هینه پایهموقعیت ب. 15-3-5

  .ژئوتکنیک و سازه پل  
هاي کناري بر اساس تحلیل پایداري  ها و کوله بررسی پایداري شیب شیروانی و دیوارها در پایه. 15-3-6

  .استاتیکی و دینامیکی  
لعه و ارایه راهکارهاي مورد نیاز مطابق بررسی تعیین عمق کاسه لغزش در ساختگاه مورد مطا. 15-3-7

  .هاي عمومی و موضعی لغزش  
  .بررسی هدایت جریان آب. 15-3-8
  .1:500هاي ژئوتکنیکی به مقیاس  تهیه مقاطع  زمین شناسی مهندسی براساس نتایج آزمایش. 15-3-9
  .اي پل  و سازهتعیین مشخصات هندسیبررسی و . 15-4
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  .هاي متداول براساس آیین نامهآن  پل و دو طرف عرشهتهیه مقطع . 15-4-1
  .هاي پل هاي محتمل پایه تعیین موقعیت. 15-4-2

هاي ترافیکی، هیدرولیکی و ژئوتکنیک،  هاي پل با توجه به محدودیت هاي محتمل پایه موقعیت: یادآوري
  .شود تعیین می  

 احتمالی با توجه به هاي  نشست و میزانها  شالوده و ابعادهاي باز و موقعیت بررسی تنش. 15-4-3
 براساس نتایج مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک و ،هاي خاك زیرین آن ویژگی وارده و  بارهاي 
هاي میانی  هاي خاك در ترازهاي مختلف و در امتداد پایه فیزیکی و مکانیکی الیه مشخصات  ارزیابی 

  .کناري  و 
  .ها شه و پایههاي مختلف عر مطالعه فنی و مالی گزینه. 15-5
) تنیده فلزي، بتن مسلح یا بتن پیش( انتخاب سیستم استاتیکی پل، نوع مصالح مصرفی در عرشه. 15-5-1

  .و نحوة اتصال عرشه به پایه، تغییرات ارتفاع نیمرخ در طول دهانه  
، بررسی پایداري شیروانی و (Free Board)تعیین موقعیت عرشه پل نسبت به سطح رودخانه . 15-5-2

  .تهیه طرح اولیه مناسب براي دیوارهاي نگهبان و هدایت جریان آب  
هایی که باید در بستر رودخانه ایجاد شود، الزم است عمق الیه مقاوم براي  در خصوص شالوده. 1یادآوري

  .شستگی نیز مطالعه گردد اتکا شالوده مشخص شود و روش تثبیت بستر و جلوگیري از آب  
، مقایسه  پلهاي مختلف بندي اجرایی گزینه ، برآورد مالی اولیه و زمانتهیه طرح شماتیک. 15-5-3

  .پیشنهاد گزینه بهینه ها و گزینه  
هایی را که داراي نقشه همسان نیستند و نیاز به طراحی  هاي پل، مشاور باید پل در گزارش گزینه. یادآوري

کارفرما، طراحی تفصیلی آنها تفصیلی و تهیه نقشه اجرایی دارند، مشخص کند تا در صورت تأیید   
  .طبق برنامه زمانی مرحله طراحی تفصیلی مسیر، انجام شود  

تبادل نظر با کارفرما براي تایید محل پل با توجه به موقعیت و محور مسیر و سایر . 15-5-4
  .هاي احتمالی محدودیت  

  .برآورد هزینه ساخت، نگهداري و بهره برداري پل. 15-5-5
  .فرقهمطالعات مت. 15-6
  .بررسی خوردگی مصالح در طول عمر مفید پل و اتخاذ تمهیدات مورد نیاز براي پیشگیري از آن. 15-6-1
  .بررسی استفاده از مواد افزودنی براي سهولت اجرا، افزایش باربري و حفاظت بتن. 15-6-2
  .براي این مواردها و میزان انبساط و انقباض و پیش بینی مصالح الزم  گاه بررسی محل تکیه. 15-6-3
  .هاي دو طرف و اعمال تغییرات الزم براي حصول زیبایی مورد قبول بررسی زیبایی پل و راه. 15-6-4
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  . براي اجراي سازة پیشنهادي پلمختلفهاي اجرایی  بررسی روش. 15-6-5
  .ها و تهیه طرح مقدماتی روسازي بررسی روسازي پل در سواره رو و پیاده رو. 15-6-6

 پل مورد ة طرح و اثرات آن بر سازيهاي مختلف براي سیستم روساز هاي راه ، گزینه در پل. یادآوري
  . بررسی فنی و مالی قرار می گیرد  

هاي دسترسی موقت به محل پل و تهیه طرح مقدماتی براي ایجاد دسترسی در  بررسی راه. 15-6-7
  .صورت لزوم  

  .رودخانه براي اجراي پلانحراف موقت و نحوة بررسی محل . 15-6-8
  .پلیا زیر بررسی نحوة عبور تأسیسات شهري از کنار . 15-6-9
  .هاي تزیینی و یا حفاظتی براي اجزاي مختلف پل بررسی نیاز به پوشش. 15-6-10
اعم از افقی و ایمنی و راهنمایی بررسی نیازهاي تأسیساتی و ایمنی شامل روشنایی و عالیم . 15-6-11

  .عمودي  
  . جمع بندي و نتیجه گیري.15-7
  

  هاي دره اي و خاکریزهاي بلند مطالعات پل. 16
بررسی پایداري استاتیکی و دینامیکی خاکریزهاي بلند و ارزیابی بروز شرایط خرابی در آن و . 16-1

هاي زیر به صورت تلفیقی و منفرد،  مطالعه و مقایسه  فنی مالی و زیست محیطی هر یک از گزینه  
  :ط و وضعیت منطقهبرحسب شرای  

  .تغییر هندسه شیب خاکریز. 16-1-1
  .هاي  نگهبان احداث سازه. 16-1-2
  .اصالح و بهبود کیفیت خاك به منظور ارتقاي ظرفیت باربري بستر و خاکریز. 16-1-3
  .خاك مسلحانواع استفاده از . 16-1-4
 گزینۀ 5در قالب حداقل ( اي درههاي  هاي  پل زیر خاکی ، و انواع پل احداث پل اعم از گزینه. 16-1-5

   .7-15 تا 3-15 ، به تفکیک بر اساس انجام مفاد و بندهاي)مجزا  
  .مطالعات صحرایی. 16-2
  .000شناسایی نظري ساختگاه و جنس مواد زمین ، مورفولوژي، تکتونیک و. 16-2-1
 درجه بررسی وضعیت مکانیکی، پارامترهاي مقاومت برشی، تخلخل، شرایط زهکشی،. 16-2-2

بندي، خواص  ها، الیه ها، سطوح خرد شده، گسل ها، ترك ها، شکاف زدگی، درز فرسودگی، هوا  
  . با توجه به مطالعات تکمیلی زمین شناسی000ها و شیمیایی، ناپیوستگی  
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ها، جریان و مسیر حرکت آنها، همراه با  ها، چشمه سطحی، شکاف هاي سطحی و زیر مطالعه آب. 16-2-3
  .و اثرات حرکت آب در آنها بر روي خاکریز.... ها و  رهاي نهرهاي محلی، مسیلمطالعه مسی  

  .انجام مطالعات و محاسبات دفتري. 16-3
  .1:500هاي عرضی زمین شناسی مهندسی به مقیاس  تهیه نیمرخ. 16-3-1
  .اکبرداريبررسی امکان استفاده از منابع قرضه در هریک از خاکریزها و یا استفاده از مصالح خ. 16-3-2
انجام محاسبات تحلیل پایداري استاتیکی و دینامیکی با در نظر گرفتن اثر منفرد و توام . 16-3-3

هاي مختلف تعیین شده در بندهاي  هاي افقی و قائم سطوح عملکرد، در حالت انتخاب گزینه شتاب  
  .5-1-16تا 16-1-1  

  .ن تعیین شده در دستورالعمل کاربردهاي مختلف براي تامین ضرایب اطمینا ارزیابی روش. 16-3-4
استفاده از حداقل دینامیکی با  پایداري بر اساس دو روش معادل استاتیکی و یا هاي تحلیل. 1یادآوري 

ها انجام  اي به تناسب شرایط ساختگاهی، برحسب شرایط خاص خاکریز شتابنگاشت سه مولفه سه  
  .شود می  

. هاي عمومی و موضعی باید  مورد بررسی قرار گیرد ظ لغزشساختگاه مورد مطالعه از لحا. 2یادآوري 
 تعیین عمق کاسه لغزش و پیشنهاد راهکارهاي مورد نیاز و تحلیل پایداري استاتیکی و دینامیکی  
   .هاي کناري پل نیز باید به تفصیل انجام شود کوله  

  .ها و انتخاب و معرفی گزینه بهینه بررسی فنی و مالی گزینه. 16-4
  

  هاي راه تقاطعمطالعات . 17
  . مختلفهاي جهتآمارگیري ترافیک راههاي متقاطع با راه مورد نظر در . 17-1

 طرحهاي بهسازي دست مطالعه و ساخت راههاي موجود در مورد در مسؤولاستعالم از مراجع . 17-2
  .تقاطعمحل تقاطع با راه مورد نظر و نیز طرحهاي دست مطالعه و ساخت راه و راه آهن در محل   

 مطالعه و ساخت کانالهاي آبیاري ، خطوط لولهدست  طرحهاي مورد در مسؤولاستعالم از مراجع . 17-3
  .مخابرات و انتقال نیرو  در محل تقاطعخطوط  نفت و گاز و آب،  

ساخت مطالعه و هاي دست   تداخل و یا تالقی طرحة نحومورد در مسؤولاستعالم از مراجع . 17-4
  .مورد نظریها و کنارگذرهاي مناطق جمعیتی ، شهري ،صنعتی و کشاورزي  با تقاطع هاي کمربند راه  

  . پیش بینی ترافیک راههاي موجود.17-5



هاي احداث  شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی طرح                                                               24
   راه 

 

 

هاي موجود در محل تقاطع در سالهاي پنجم ، دهم و بیستم   برآوردمیزان رشد طبیعی ترافیک راه.17-5-1
  .بهره برداري از طرح   

  . در اثر احداث تاسیسات جدید برآورد ترافیک تولید شده.17-5-2

  . برآورد توسعه ترافیک به علت توسعه زمینهاي مجاور.17-5-3

  .هاي موجود راهطراحی گنجایش مبناي   محاسبه.17-5-4

و مطالعات انجام شده هاي  با توجه به بررسی)  و تلفیقیهمسطح، ناهمسطح(نوع تقاطع تعیین . 17-6
  . فنی و مالی نوع تقاطع مقایسهبراساسترافیکی خاص تقاطع و   

 تلفیقی  وهمسطحنا گزینه هاي همسطح، ،ت نزدیک هم باشدظرفی وترافیک  مقادیر حجم هرگاه: توضیح
 .مطالعه قرار گیرد باید مورد  

 . تهیه گزینه هاي طرح تقاطع.17-7

ها  تقاطعهاي مختلف آن با توجه به انواع طرحهاي  انتخاب طرح کلی تقاطع و تهیه پالن گزینه. 17-7-1
 :شرح زیره ب  

  :انواع تقاطع هاي همسطح شامل

 ....)راه و چهار T,  Y  ,سه راهی (تقاطع −

  میدان −

 میدان دوبل −

 سایر −

  :همسطح شامل ناانواع تقاطعهاي

− T  شکل یا شیپوري 

− Y  شکل یا شیپوري 

 نیمه شبدري −

 شبدري کامل −

 لوزي −

 (Directional)هتی ج −

 انواع ترکیبی از موارد پیشگفته −

  : شامل تلفیقیهاي  تقاطعانواع
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 جهت دهنده −

 ناهمسطح دوار −

 شبدري با جزیره هاي توزیع کننده −

 دوبرگ شبدري مجاور −

 دوبرگ شبدري متقابل −

 دوبرگ شبدري متقابل و دو رمپ متقابل −

 سه بر گ شبدري −

 سایر −

دي که  بهره برداري از پروژه در موارةهاي پیشنهادي در دور اي گزینه تهیه طرح اجراي مرحله. 17-7-2
 . دکن مرحله اي تقاطع را ایجاب يافزایش حجم ترافیک لزوم ارتقا  

 طرح هر نوع  برتر ازۀ گزیندودهم و بیستم و پیشنهاد پنجم، سال  ترافیک نمودار جریانتهیه  . 17-8
 :شرح زیر تقاطع، به  

  هاي همسطح تقاطع
 ها جهتاز شاخه ها و تخصیص حجم ترافیک ساعتی مبناي طراحی براي هر یک : تقاطع. 17-8-1

  .ها و سایر تقاطع) گردش به راست، عبور مستقیم، گردش به چپ(  

 و ها انجام سایر بررسیبراي  برتر ۀ گزیندو تقاطع از نظر ترافیکی و پیشنهاد يها  گزینهۀ مقایس.17-8-2
  .مالیهاي   هزینهۀمقایس  

ها  ودي و خروجی هریک از شاخهتخصیص حجم ترافیک ساعتی مبناي طراحی براي ور: میدان. 17-8-3
  .ها به میدان و سایر طرح  

انجام براي  برتر ۀ گزیندوو پیشنهاد  هاي میدان و سایر طرح ها از نظر ترافیکی  گزینهۀمقایس. 17-8-4
  .مالیهاي   هزینهۀها و مقایس بررسی سایر  

  

  همسطحناهاي  تقاطع

ها و  بور مستقیم راههاي متقاطع، رمپ تخصیص حجم ترافیک ساعتی مبناي طراحی براي ع.17-8-5
 .ها لوپ  
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   .هابررسی ترکیب تقاطع هاي همجوار و اثر آن. 17-8-6

ها و  انجام سایر بررسیبراي  برتر ۀ گزیندوها از نظر عملکرد ترافیکی و پیشنهاد  ه گزینۀمقایس. 17-8-7
  .مالیهاي   هزینهۀمقایس  

  تلفیقیهاي  تقاطع

ها و   ساعتی مبناي طراحی براي عبور مستقیم راههاي متقاطع، رمپ تخصیص حجم ترافیک.17-8-8
و سایر ) گردش به راست، عبور مستقیم، گردش به چپ (ها  هر یک از شاخه ها و جهتوها  لوپ  
  .ها  براي ورودي و خروجی هریک از شاخه ها به میدان و سایر طرح وها تقاطع  

   .هاآن  بررسی ترکیب تقاطع هاي همجوار و اثر.17-8-9

ها و  انجام سایر بررسیبراي  برتر ۀ گزیندو گزینه ها از نظر عملکرد ترافیکی و پیشنهاد ۀ مقایس.17-8-10
  .مالیهاي   هزینهمقایسۀ  

  .ها در تقاطع تعیین سرعت و شعاع قوس. 17-9

  .تعیین شعاع قوسها براساس خودرو مبناي طرح: هاي همسطح  تقاطع.17-9-1

هاي  ها با توجه به سرعت طرح در راه ها و لوپ تعیین سرعت در رمپ: همسطحانهاي   تقاطع.17-9-2
  .ها براساس سرعت طرح و خودرو مبناي طرح متقاطع و تعیین شعاع قوس  

اي ه  وسرعت طرح در راهها براساس خودرو مبناي طرح تعیین شعاع قوس: تلفیقیهاي   تقاطع.17-9-3
  .متقاطع  

 ها تعیین شیب.17-10

هاي تقاطع و شیب مناسب  بررسی و تعیین شیب مناسب در شاخه: هاي همسطح تقاطع .17-10-1
  .هاي ورودي و خروجی و رینگ میدان شاخه  

  .هاي تقاطع ها و راه ها و لوپ  شیب در رمپ بهینهتعیین: همسطحناهاي   تقاطع.17-10-2

هاي  طع و شیب مناسب شاخههاي تقا بررسی و تعیین شیب مناسب در شاخه: تلفیقیهاي   تقاطع.17-10-3
  .هاي تقاطع ها و راه ها و لوپ  رمپو بهینه شیب درورودي و خروجی و رینگ میدان   

 تعیین عرض عبوري.17-11
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با ) اضافه عرض+ عرض استاندارد (تعیین تعداد و عرض خطوط عبوري : هاي همسطح  تقاطع.17-11-1
و  طول قسمتهاي حرکت ضربدريتوجه به خودروي مبناي طرح و بررسی و کنترل عرض و   
  .رعایت سایر مبانی طراحی  

ها و  تعیین تعداد خطوط و عرض عبوري براي هریک از رمپ: همسطحناهاي   تقاطع.17-11-2
با توجه به سرعت و خودروي مبناي طرح و محاسبه و )  اضافه عرض+ عرض استاندارد ( ها لوپ  
  . و خطوط افزایش و کاهش سرعتربدريهاي داراي حرکت ض کنترل طول و عرض قسمت  

ها  ها و لوپ تعیین تعداد خطوط و عرض عبوري براي هریک از رمپ:  تلفیقیهاي تقاطع. 17-11-3
با توجه به سرعت و خودروي مبناي طرح و محاسبه و کنترل )اضافه عرض+ عرض استاندارد (  
و  به همراه هاي داراي حرکت ضربدري و خطوط افزایش و کاهش سرعت طول و عرض قسمت  
    .هاي حرکت ضربدري و رعایت سایر مبانی طراحی کنترل عرض و طول قسمت  

  . آبروهاي مورد نیاز و نوعتعداد،  دهانهتعیینهاي سطحی و   دفع آبة بررسی نحو.17-12

  .15طبق بند همسطح ناهاي  پل تقاطعمطالعه . 17-13

 .، تقاطع ناهمسطح و تقاطع تلفیقی)و میدانتقاطع (هاي تقاطع همسطح  تهیه طرح اولیه گزینه. 17-14

  .هاي تقاطع  گزینـههاي مالی هزینهبرآورد . 17-15

آب،  انتقال  هاي آبیاري و زهکشی، خطوط ها، کانال همسطح راه با راهناهاي  هاي تقاطع دهانه پل. 1یادآوري
 مربوط،   هاي  از سازماندستگاه اجرایینفت ، گاز ، مخابرات و نیرو و رعایت حریم آنها، با استعالم 

  .شود تعیین می
هاي   نظري از سوي سازمان،هاي غیرهمسطح هاي تقاطع در صورتی که در مورد پل. ** 2یادآوري 

  .دریافت نگردد، مشاور باید نسبت به انجام مطالعات ترافیک و تعیین دهانه پل اقدام کندسؤول م  
  .بهینه و پیشنهاد گزینۀها  گزینه و تقاطعهاي مختلف  فنی و مالی گزینهمقایسه . 17-16

  
  هاي  بلند ها و ترانشه ها ، گالري مطالعات تونل. 18

 مورد  و یا گالري متر نیز گزینۀ تونل40هاي با ارتفاع کمتر از  در صورت نیاز، براي ترانشه: یادآوري
  .گیرد بررسی فنی مالی و زیست محیطی قرار می  
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ینامیکی حین زلزله ترانشه بلند و ارزیابی بروز شرایط خرابی در آن، بررسی پایداري استاتیکی و د. 18-1
هاي زیر، به صورت تلفیقی و منفرد  مطالعه و مقایسه فنی مالی و زیست محیطی هر یک از گزینه  
  :برحسب شرایط و وضعیت منطقه  

  .تغییر هندسه شیب ترانشه. 18-1-1
  . حایلةاحداث ساز. 18-1-2
  .خاك مسلحواع اناستفاده از . 18-1-3
  .ها هاي دوختن با میله مهاري ز روشاستفاده ا .18-1-4
  .استفاده از گالري. 18-1-5
، اجراي تونل و هاي بسیار طویل و مرتفع مانند تغییر مسیر جاي ترانشهه بررسی طرح جایگزین ب. 18-1-6

  .گالري یا  
مق  ع مورد بررسی قرار گیرد وهاي عمومی و موضعی ساختگاه مورد مطالعه از نظر لغزش. 1یادآوري 

  .گرددو راهکارهاي مورد نیاز به تفصیل پیشنهاد تعیین شود کاسه لغزش   
دست مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهاي  هاي باال ساختگاه مورد مطالعه از نظر سنگ ریزش. 2یادآوري 

  .مورد نیاز به تفصیل پیشنهاد گردد  
  .مطالعات صحرایی. 18-2
  .000یی نظري ساختگاه و جنس مواد زمین ، مورفولوژي، تکتونیک وشناسا. 18-2-1
بررسی وضعیت مکانیکی، پارامترهاي مقاومت برشی، تخلخل، شرایط زهکشی، درجه . 18-2-2

بندي، خواص  ها، الیه ها، سطوح خرد شده، گسل ها، ترك زدگی، درزها، شکاف فرسودگی، هوا  
  ....ها و شیمیایی، ناپیوستگی  

ها، جریان و مسیر حرکت آنها  ها، چشمه ها، شکاف سطحی، گالري هاي سطحی و زیر مطالعه آب. 18-2-3
  .در ارتباط با پایداري ترانشه  

  .انجام محاسبات و مطالعات دفتري. 18-3
 به منظور بررسی خواص 1:500هاي عرضی زمین شناسی مهندسی به مقیاس  تهیه نیمرخ. 18-3-1

  .ژئوتکنیک و ژئومکانیک زمین  
  .تهیه جدول خواص ژئومکانیک و ژئوتکنیک ترانشه، تونل و گالري. 18-3-2
، مقاومت تک C,φ: تعیین و معرفی پارامترهاي ژئومکانیک و ژئوتکنیک منابع قرضه از قبیل . 18-3-3

طالعات  براساس مها، چینه شناسی محل ، شیب و امتداد الیه، طبقه بندي سنگ، خاكRMRمحوري،   
  .زمین شناسی تکمیلی انجام شده  
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هاي افقی و قایم  تحلیل پایداري استاتیکی و دینامیکی، با در نظر گرفتن اثر منفرد و توام شتاب. 18-3-4
  .6-1-18 تا 1-1-18هاي مختلف درج شده دربندهاي  گزینه سطوح عملکرد ترانشه، درحالت انتخاب  

  .امین ضرایب اطمینان تعیین شده در دستورالعمل کاربردهاي مختلف براي ت ارزیابی روش. 18-3-5
استفاده از حداقل سه دینامیکی با تحلیل پایداري بر اساس دو روش معادل استاتیکی و یا . یادآوري

  .شود ها انجام می اي به تناسب شرایط ساختگاهی، برحسب شرایط خاص ترانشه مولفه شتابنگاشت سه  
  .ها، انتخاب و معرفی گزینۀ مناسب  محیطی گزینهبررسی فنی مالی و زیست. 18-4
  .مطالعات تونل. 18-5

هایی با عمق   متر و نیز تونل40 بیشتر از سربارة خاكها با عمق  این مطالعات براي تمامی تونل  
، نشانگر توجیه پذیري احداث آنها باشد، به شرح 4-18 متر که نتایج بند 40از   کمترخاك  سربارة 

  : شود می  زیر انجام 
  .هاي ساخت آنها ها و متمایز ساختن هزینه شناسایی تمام جوانب مختلف گزینه. 18-5-1

در . کفایت می نمایدها از هم   شرایط تونلنمقایسه چند نیمرخ تیپ شناسایی شده براي تمیز داد  
 کافی هاي تجربی براي انجام این مقایسه و طراحی اولیه ها و گراف حالت عادي، به کارگیري جدول  
همگرایی قطري  متر بیشتر باشد، یا میزان کرنش 15هاي خاص که دهانه تونل از  است و در حالت  
در حالت بدون پوشش و سیستم نگهداري بیشتر از یک درصد باشد، انجام ) تغییر قطر به قطر نسبت (  
ها   اي اجراي گزینه ي که تفاوت هزینه ا به گونه) هاي تجربی به جز روش(هاي دقیقتر ها با روش تحلیل  
  .د، ضروري استکنرا مشخص   

  .ها انتخاب روش اجرا و بررسی صعوبت. 18-5-2
و حفاري مکانیزه با ) در صورت نیاز(انتخاب روش اجرا مانند آتشباري همراه با اجراي پوشش موقت  
یی باید ها الزامی است و روش اجرا  براي هـمه گزینه،)پیش ساختهو یا پوشش (اجراي پوشش درجا   
  . هاي قابل پیش بینی انتخاب گردد توجه به مسایل ایمنی و ریزش با  

  .مطالعات تهویه. 18-5-3
طولی با منظور کردن طول و شیب  مطالعات تهویه با در دست داشتن نتایج مطالعات ترافیک و  
 فنی و مالی مناسب با مقایسه شود و در نهایت سیستم و نوع تهویه مختلف تونل انجام می هاي گزینه  
  . گردد می پیشنهاد  

  .مطالعات زیست محیطی. 18-5-4
هاي مختلفی به شرح زیر مورد مطالعه قرار  هاي مختلف از دیدگاه  ل زیست محیطی گزینهیمسا  
  :گیرد می  
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 .فاصله از مناطق مسکونی و تخریب آرامش جامعه در زمان ساخت −

هاي  کننده آبادي هاي تغذیه ا یا قناته  زیر سطحی و خشک شدن چشمهيها تخریب وضعیت جریان −
 .موجود

 .هایی از زمین با مصالح حاصل از حفاري تخریب منطقه به لحاظ اشغال بخش −

 .هاي مجاور آن هاي تونل و ترانشه  دهانه  پوشش گیاهی در محل ترانشهتخریب −

جبران هاي زیست محیطی ممکن نیست، ولی  با وجود این که برطرف سازي برخی تخریب. یادآوري
  .هاي مختلف گردند  توانند باعث تفاوت گزینه طلبد که می ها اقداماتی را می برخی دیگر از این تخریب  

  .هاي اولیه تحلیل و طراحی اولیه پوشش موقت و دایم تونل و تهیه نقشه. 18-5-5
تحلیل خطر و هاي رویداد زمینلرزه بر تونل، بر اساس انجام مطالعات  تحلیل اولیه اثر اعوجاج. 18-5-6

طراحی اولیه پوشش دایم تونل باید در برگیرنده تحلیل اولیه اثر . اي طراحی لرزهبرآورد پارامترهاي   
  .هاي رویداد زمین لرزه بر تونل باشد اعوجاج  

با مقایسه  فنی و مالی و پیشنهاد سیستم  هاي راه در تونلو زهکشی طراحی سیستم روسازي . 18-5-7
  .اسبمنو زهکشی روسازي   

 . مورد نیاز براي استفاده در مطالعات طراحی تفصیلی تونلهاي گمانه کروکی محل نقشهتهیه  .18-5-8
 

   ینگرای مطالعات روا. 19
هایی  هاي پهنه بندي روا نگرایی موجود و گزارش رویداد زمینلرزه جمع آوري اطالعات شامل نقشه. 19-1

  .گزارش شده است در آن یدر محدودة طرح، که پدیده روا نگرای  
  .نگرایی در مسیر مورد مطالعه و تهیه گزارش بازدید میدانی و بررسی امکان وقوع پدیدة روا. 19-2
:  شاملی در نواحی داراي پتانسیل روا نگرای13تکمیل مطالعات زمین شناسی تهیه شده در بند . 19-3

یستایی آب که بر اساس فرآیند رسوب گذاري ، سن رسوبات، تاریخچه زمین شناسی، عمق سطح ا  
هاي ژئوفیزیک مشخص شده است ، دانه بندي و میزان چسبندگی ، عمق مدفون  انجام آزمایش  
  .ها و شیب دامنه رسوب  

  :آن بوجود آید شامل که ممکن است پدیدة روا نگرایی در هایی از مسیر مطالعه و تعیین محدوده. 19-4
هاي  هاي بوجود آمده توسط زلزله در عمق یخچه زمانی تنشتعیین زلزله مبناي طرح و تعیین تار. 19-4-1

  .مختلف  
  .هاي تنش معادل تبدیل تاریخچه زمانی ـ تنش برشی به تعداد سیکل. 19-4-2
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شود ، با استفاده از   در اعماق مختلف مییتعیین مقدار تنش متناوب الزم که باعث روا نگرای. 19-4-3
  .هاي مربوط نتایج آزمایش  

تحکیم دینامیکی، : هاي هاي تثبیت مسیر شامل روش سه فنی مالی و تهیه گزارش نهایی گزینهمقای. 19-5
هاي سنگی، تزریق دوغاب سیمان یا مواد شیمیایی، متراکم نمودن رسوبات در محدودة  ایجاد ستون  
  ......نگرایی و  تاثیر بر بستر مسیر ، برداشت کامل رسوبات مستعد روا  

 
  سیر مطالعات تثبیت م. 20
  .در مناطق بهمن گیر. 20-1
  . وجود داردمسیرهایی که احتمال سقوط بهمن و انسداد  بازدید میدانی و شناسایی محل.  20-1-1
گیر و یا  هاي بهمن  مورد نیاز گالريةهاي مجزا در خصوص  ساز مطالعه فنی و مالی و ارایه گزینه. 20-1-2

  .دست مسیر االراهکارهاي جلوگیري از ریزش بهمن از نواحی ب  
  .هاي روان در مناطق داراي پتانسیل ماسه. 20-2
مسیر  هاي روان و امکان انسداد  هایی که احتمال بروز حرکت ماسه بازدید میدانی و شناسایی محل. 20-2-1

  . وجود دارد
خصوص راهکارهاي جلوگیري از انسداد خط بر  ها در مطالعه فنی مالی و زیست محیطی گزینه. 20-2-2

  :هاي روان مانند  ساس  تخمین شدت، سرعت و جهت حرکت ماسها  
 .هاي روان  حرکت ماسهو جلوگیري ازاستفاده از مواد افزودنی براي تثبیت  −

هاي گیاهی مناسب با شرایط اقلیمی و  هاي روان مانند کاشت گونه هاي بیولوژیکی تثبیت ماسه روش −
 .محیطی طرح

 .هاي خاکی در دو طرف مسیر اجراي کانال −

 .اجراي دیوارهاي پیش ساخته −

 .هاي ویژه اجراي گالري −
 
  : مطالعه گزینه هاي مختلف روسازي راه.21
بر اساس اطالعات حاصل از ( اقتصادي به منظور تعیین روسازي مناسب – ارزیابی مجدد فنی .21-1

  ) هاي انجام شده آزمایش
  .(Design Life) عمر طرح در مدت زية روسابه منظور اجراي مرحله اي و یا یکبارمالی تحلیل . 21-2
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هاي مختلف روسازي به همراه تعیین ضخامتها و قشرهاي مختلف براي هر گزینه با  ارائه گزینه. 21-3
 براي هریک از ،)مالحظه عمق یخبندان و تورم خاك بستر( انجام شده هاي استفاده از نتایج آزمایش  
  . مختلف دشت ، تپه ماهور و کوهستانهاي قسمت  
 با هاي روسازي، مدل بارگذاري تحلیلی نامه  به استناد آئین،ها  بر تعیین ضخامتباید اضافهمشاور   
هاي   براي همه گزینه، اندر کنش آن را با زیرسازي مسیرةمحدود روسازي و نحو اجزاي روش  
  .ارائه کند روسازي مختلف  

  
  ایمنی ات مطالع. 22
  . معتبرهاي هنام براساس آئین ه مطالعه ایمنی کناره و میانه را.22-1
هاي عرضی راه؛  سرعت طراحی و شیببررسی و محاسبه فاصله آزاد از لبه سواره رو با توجه به . 22-2

  .ها ها و تونل ها ، دیوارسازي پل  
 سطحی رویه راه بر اساس اقلیم منطقه  و مطالعات هاي آوري آب هاي مختلف جمع ه گزینهتهی. 22-3

  .هشد انجام 
  . راهییاسیسات زیربناتی یهاي مختلف در ارتباط با جانما  گزینهتهیه .22-4
ه تهی و شوندمی دچار آب گرفتگی احتمالی میی که به صورت فصلی یا داه راة بررسی نقاطی از کنار.22-5

  .راهکارهاي مورد نیاز  
 مورد هاي  محلهاي مختلف انسداد گذر عرضی انسان و حیوان از راه ، در  گزینهتهیه بررسی و .22-6
  .های آنمالبا مقایسه فنی و   ،نیاز
 مورد نیاز و با هاي  کناره مسیر راه ، در محلهاي هاي مختلف صوت شکن ه گزینهتهی بررسی و .22-7

  .ی آنمالارائه مقایسه فنی و   
  .ی آنمالنی و ه فس تند و طویل و مقایهاي  گزینه هاي مختلف خروج اضطراري در شیبتهیه .22-8
هاي پارکینگ،  محوطه ها،ر، نیوجرسی، ضربه گی)گاردریل( تعیین محل استقرار جان پناه .22-9

  . مسیر1:10000ها، حصارها بر روي پالن  گاه استراحت  
 م هشداردهنده غیر هوشمندیهاي طولی و عرضی، عال کشی  خطة گزینه هاي مختلف نحوتهیه .22-10

اعالم تابلوهاي (م هشداردهنده هوشمند یو عال ) .....ها و ها، فلش مسیر نماها، خط نوشته(  
  ....)، ترافیک مسیر ، و مسیر  جويهاي وضعیت  

  .ی و رانندگییراهنماایمنی و م هوشمند و غیر هوشمند ی عالهاي ه طرحتهی. 22-11
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  هاي طولی و عرضی نهایی مسیر  ، نیمرخنقشه مسطحهتهیه . 23
 قایم و مشخص 1:500 افقی و1:5000 مسیر با مقیاس همسطحتهیه نیمرخ طولی براساس نقشه . 23-1

  ).ایر نقاط خاص سو ها کیلومتر، هکتومتر ، نقاط تغییر شیب(عوارض خاص و فاصله گذاري  کردن  
هاي خاص   متري و نیز در محل100 به فواصل حداکثر 1:500هاي عرضی با مقیاس  تهیه نیمرخ. 23-2

  ...هاي آبیاري و خطوط لوله ، کانالها ،  ها ، گذرگاه ها، تونل مانند پل  
بر اساس پیمایش صحرایی کل مسیر و با استفاده از ادوات هاي عرضی  و نیمرخنیمرخ طولی . 1یادآوري 

  GPSشود و تمام نتایج   متر ارتفاعی انجام می1/0 کمتر از هاي تراز یابی با دقت خطاي  و دستگاه
    .گیرد تیار کارفرما قرار میپیمایش مسیر به صورت فایل کامپیوتري در اخ  

چگونگی قطع مسیر با تاسیسات روزمینی و زیرزمینی محل و  و نیمرخ طولی، نقشه مسطحهدر . 2یادآوري 
  .گردد برنامه آتی مشخص می موجود یا در  

  .شود  تهیه می1:10000هاي   مسیر بر روي نقشهنقشه مسطحه. 3یادآوري 
  .مشخصات فنی تهیه ه و برآورد هزینۀ اجراي طرح وحجام عملیات خاکی، مترا محاسبه. 23-3
  

   جنبیبررسی و تعیین نیازهاي ساختمانی، تاسیساتی و محوطه سازي. 24
  .هاي الزم با توصیف کاربري هر ساختمان تهیه فهرست ساختمان. 24-1

 سوخت هاي اهعوارض، توزین و جایگدریافت  هاي  ایستگاهها،  راهدارخانه: شاملها  این ساختمان. یادآوري
  . هستند....و  گاز، پلیس راه، مساجد،  مراکز اورژانس سوانح، مراکز رفاهی بنزین و  

الزامات و   و حدود فضاها وها بررسی و تعیین فضاهاي خدماتی الزم در ساختمان. 24-2
وزارت نفت، وزارت بهداشت،  (مسؤول هاي  بر اساس استعالم از سازمانهاي هریک محدودیت  
اي، سازمان میراث فرهنگی، صنایع  و آموزش پزشکی، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده درمان  
  ....) و  گردشگريو دستی  

  .محاسبه و تعیین  مساحت الزم . 24-3
  .مان و تاسیسات مورد نیاز تجهیزاتجدول سطح زیربنا، شرایط فنی ساختتهیه . 24-4
یستم  سسوخت، منابع آب، برق، گاز، مخازن: زم مانندبررسی و تعیین انواع تاسیسات زیربنایی ال. 24-5

  . عملیاتی الزم در محوطههاي و فضا....  سطحی و هاي  فاضالب و دفع آب  
ها، آب، برق، گاز، خطوط مخابراتی،  بررسی امکانات زیربنایی موجود در منطقه مانند شبکه راه. 24-6

  .حوة دسترسی به تسهیالت و تاسیسات زیربنایی الزم، امکان استفاده از آنها و  ن.... نزدیک وهاي شهر  
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جمع بندي فضاها و تاسیسات زیربنایی مورد نیاز همراه با برآورد حدود سطح زیربنا و کاربري . 24-7
  .آنها  

 .ها و تاسیسات زیربنایی ي ساختمان پیشنهاد شده برایتوجیه جانمای. 24-8
 

  :محیطی شامل مطالعات زیست. 25
  :بر اساس مطالعات انجام شده مشتمل بر آن هاي  و ویژگیرح راه شناخت ط .25-1
  . و احیانا توسعه آتی پیش بینی شدهل اجراي طرحیشرح اهداف و دال. 25-1-1
  مسیر با مقیاسمسطحه با تهیه نقشۀ  آنهاي   طرح و گزینهجغرافیاییموقعیت توصیف . 25-1-2

 و انطباق آن با نقشۀ مناطق چهارگانه اطراف مسیر مهم هاي  ها و نقاط و محدوده گزینه 250000/1  
  .زیست محیطی  

،  زیرسازي و روسازي؛ حریم مسیر؛ نوععرضی تیپ اصلی طرح شامل نیمرخ يرح اجزاش. 25-1-3
 فنی، هاي   ساختمان زیربناي سطح ؛ حدود...ها و زیرگذرها و  ها، تونل  شامل پلابنیه فنیموقعیت  و  تعداد
  .اداري و مسکونی  

  …شرح تاسیسات و تجهیزات جانبی مانند راه، خطوط برق، تاسیسات آب، تجهیزات فنی و. 25-1-4
  .ظرفیت ترابري طرح، بینی شده براي طرح، نوع ناوگان و سرعت سیر آن ترافیک پیشبیان . 25-1-5
  .برداري  براي احداث و بهرهو نحوة انجام آنها  اجراییهاي  شرح کلی انواع فعالیت. 25-1-6
براي احداث و و نحوه یا محل تامین آنها  مورد نیاز  و ماشین آالتبرآورد میزان مصالح. 25-1-7

  .برداري بهره  
  .برداري  احداث و بهرهةبرآورد نیروي انسانی شاغل در دور. 25-1-8
  .برداري  احداث و بهره الزم برايهاي  حدود سرمایه برآورد .25-1-9
  .برداري از طرح و بهره اجرا ، زمان الزم براي تکمیل مطالعاته تفکیکبیان طول عمر طرح، ب .25-1-10
محیطی  ی طرح که منجر به تغییرات زیستیی و اقدامات زیربنای اجراهاي  شناخت فعالیت. 25-1-11

خاکبرداري، برداشت پوشش گیاهی، خاکریزي، تغییر زهکشی، حفاري و انفجار، تغییر : شود مانند می  
  . . .ی و یطحی، عملیات کارگاهی و سرو صداي عملیات اجرا سهاي  مسیر آب  

: برداري مانند  اجرا و بهرهة طرح طی فرآیندها و عملیات در دورهاي ها و پسماند  آالیندهبررسی. 25-1-12
 کمیت ، محل و چگونگی …وصدا، ارتعاشات و رها، ضایعات، زباله، س  هوا، فاضالبهاي  آالینده  
  . آنها  
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  شامل مختلف مسیرهاي  ، براي گزینه طرحموجود منطقه اثرپذیر وضعیت زیست محیطی بررسی. 25-2
 محدودة  ومحدودة اکولوژیک،  بال فصلهاي  شامل محدودهشناخت و تعیین محدودة اثرپذیر از طرح   
  .اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی  

  :بررسی محیط زیست فیزیکی شامل. 25-3
شناسی و  بویژه زمین. . . و  ، چینه شناسیخیزي، تکتونیک افی، زلزلهتوپوگرشامل شناسی  زمین. 25-3-1

  : هاي  با تهیه نقشهلغزش و رانش زمین در  مسیر عبور طرح؛   
 .بندي توپوگرافی و شیب −

 .ها زلزله شتاب، تکتونیک و هم −

  .شناسی زمین −
  .مهم آن هوا و منابع هاي   کلیماتولوژي ؛ آلودگیهاي  شرایط اقلیمی و ویژگی. 25-3-2
  . با تهیه نقشه کاربري زمینمشخصات کلی، کیفیت و عوامل تخریبی؛شامل خاکشناسی . 25-3-3
 هاي   سطحی و زیرزمینی، رژیمهاي  موقعیت، کمیت و کیفیت آبشامل منابع آب هیدرولوژي و . 25-3-4

شه منابع آب نق  با تهیه فعلی منابع آب، مصارف فعلی آب منطقه؛هاي  آبی، آلودگی سیالبی و کم  
  . آبریزهاي  روزمینی و زیرزمینی و حوزه  

  .سطح صدا و آلودگی صوتی و منابع آن. 25-3-5
  :بررسی محیط زیست بیولوژیک شامل. 25-4
  .)مییفصلی و دا( آبی و خشکی هاي  زیستگاه. 25-4-1
  .ارزش نادر و با هاي  ت جوامع گیاهی و جانوري و گونهپوشش گیاهی و جانوري، فهرس. 25-4-2
 و غیره با ها ها، حساسیت محدوده، ویژگی: شاملزیست در مسیر طرح  مناطق چهارگانه محیط. 25-4-3

  .زیست مناطق چهارگانه محیط، پوشش گیاهی و جانوري و ها زیستگاه تهیه نقشه  
  : بررسی محیط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی  شامل. 25-5
 و تنوع ییتوزیع جمعیت شهري و روستا  تغییرات آن؛میزان، تراکم و پراکندگی جمعیت و. 25-5-1

  .قومی  
 هاي  نوع و میزان فعالیتساختار، : شامل اجتماعی، اقتصادي هاي  کاربري اراضی منطقه و فعالیت. 25-5-2

 مسکن، آموزش، بهداشت، و کیفیت زندگی از جمله امکاناتصنعتی، تجاري، عمرانی، کشاورزي،   
  . و درآمدتباطات، راه و ارمیزان اشتغال  

 میراث فرهنگی؛ مراکز  آثار باستانی واعتقادات فرهنگی و مذهبی،: محیط فرهنگی شامل. 25-5-3
  .تفریحی، سیاحتی و زیارتی  
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 توسعه کشاورزي، صنعتی، هاي  پوشش زمین، طرح:  توسعه شاملهاي  طرحو  زمین هاي  کاربري. 25-5-4
 با تهیه نقشه تقسیمات استانی و طقه؛ طرح آمایش سرزمینی، تجاري و خدماتی در منیمعدنی، زیربنا  
  .ها پراکندگی جمعیت ونقشه راه  

این .  آلودگی هوا، آب ، خاك و صوتیشامل زیست محیطی هاي  وضعیت موجود آلودگیبررسی . 25-6
  .ی صورت می پذیرد که ممکن است بر اثر طرح شدت یابندهای  بررسی در حد آلودگی  

 مربوط با این بخش ، مسیر طرح باید مشخص باشد و حداقل مقیاس قابل هاي   م نقشهدر تما. یادآوري
  .، است250000/1قبول   

  :شرح ساختار اداري و قانونی محیط زیست شامل . 25-7
. المللی محیطی در سطح ملی و بین روند قانونی ارزیابی زیست محیطی و روند ارزیابی زیست. 25-7-1
 و در سطح ملی، وظایف و ساختار اداري منطقهتولی حفاظت محیط زیست در  مهاي  سازمان. 25-7-2

  .آنها  
منطقه طرح و ماهیت مربوط به محیطی   و ضوابط زیست، استانداردها شرح قوانین، مقررات.25-7-3

 حساس و حفاظت از هاي   حاکم بر کیفیت محیط زیست؛ سالمتی و ایمنی؛ حفظ محیطهاي  فعالیت  
  ...ت دفع ضایعات؛ کنترل استفاده از زمین و آسیسااب؛ تعیین محل و ت کمیهاي  گونه  

زیست  سازمان حفاظت محیط بردار، دستگاه بهره،انجام هماهنگی، مذاکره و کسب نظر از کارفرما. 25-8
 آثار و منطقه وضعیت  بررسیبه منظورط مربو هاي   مقامات استانداري یا فرمانداري واي منطقه  
 و انجام طرح  ملی در ارتباط باهاي   همچنین مشارکت ادارات محلی و ارگانطرح و احتمالی  
برداري هستند شامل  مطالعات میدانی از جمله نظر خواهی از مردمی که متاثر از اجرا و بهره  
 آماري و پرسشنامه هاي   مناطق مسکونی، اداري و مشاغل مربوط، با استفاده از روشهاي خانوار  
تندات مربوط به انجام خدمات این بند به صورت پیوست گزارش نهایی ارایه مس. زیست محیطی  
  .شود می  

  : به شرح زیرمحیطی طرح و تعیین آثار زیست بینی پیش. 25-9
 تعیین ة، نحوآناهمیت اثرات زیست محیطی و بینی  پیشبیان تعاریف و مفاهیم اصلی مربوط به . 25-9-1

  .ابیسازي ارزی   هدفمند آثار و چگونگی  
  .برداري بهرهدورة  اجرا و ة دوربه تفکیکآثار طرح بر محیط زیست تعیین . 25-9-2

 و در مواردي که گردد مشخصکمی به صورت در صورت امکان آثار طرح بر محیط زیست . 1یادآوري 
 اولیه کارشناسی استفاده هاي  از برآورد، ناقص بودن اطالعاتبیان، با در دست نیستاطالعات کافی   
  .شود  
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باید  مختلف هاي  ، گزینهشود میبینی  براي طرح چند گزینه از نظر مسیر پیشبا توجه به این که . 2یادآوري 
استفاده از امکانات ( عدم احداث طرح  گزینه،از نظر آثار زیست محیطی مقایسه شوند و در نهایت  
 با طرح پیشنهادي مقایسه زیست محیطی بررسی و از نظر آثار) ترابري موجود منطقه و توسعه آنها  
  .شود  

مثبت و منفی، (براي هر یک از اثرات زیست محیطی باید موقعیت ایجاد اثر و مشخصات آن . 3یادآوري 
 سازي  برگشت و امکان جبران ، غیرقابليناپذیر  اجتناب،مستقیم و غیرمستقیم، کوتاه مدت و دراز مدت  
  .تعیین شود..)  و   

اثر بر  شناسی، بر خاك، اثر زیست محیطی از نظر زمین اثر:شامل  ط فیزیکیبر محیطرح اثرات . 25-9-3
  .منابع آب، اثر بر هوا و صوت و همچنین اثرات ثانویه بین خاك، آب و هوا  

 هاي  ها و رودخانه اثر بر تاالب: بر محیط زیست بیولوژیک و اکولوژیک شاملطرح اثرات . 25-9-4
 و پوشش  حساس بویژه مناطق چهارگانه محیط زیست، اثر برهاي  بر مناطق و اکوسیستم منطقه، اثر  
،  آبی و خشکیهاي  گاه  گیاهی و حیات وحش جانوري، اثر بر تنوع زیستی، اثرات بر زیستهاي  گونه  
  .اندازها و مسیر حرکت حیوانات چشم  

 بهداشت  ویاثر بر ایمن:  زیست اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شامل محیط برطرح اثرات . 25-9-5
 اثر بر محیط فرهنگی و  تنوع قومی،  مانند اشتغال، مسکن و آموزش،یعمومی، اثر بر محیط اجتماع  
سنتی  هاي  میزان عبور طرح از فضاها و ابنیه باستانی و تاریخی و مذهبی و بافت مانند میراث فرهنگی  
 نطقه، اثر بر طرح آمایشصنعتی، عمرانی و خدماتی م  توسعه کشاورزي،هاي  بر طرح شهري، اثر  
  .منطقه، اثر بر کاربري اراضی منطقه  

  . طرحمحیطی   زیستبهینه ۀتحلیل گزین. 25-9-6
  .گیري محیطی طرح و نتیجه زیستفایده و خسارت  و تحلیل تجزیه. 25-9-7

 با توجه به ماهیت، )7-9-25 تا 1-9-25 هاي بند(   توسعه راههاي  در بررسی اثرات طرح. 1یادآوري 
  :است الزم زیر بررسی دقیقتر در خصوص موارد ،  ترابري و راههاي  طرح  
یا دیگر شقوق ) از نظر ترافیک(ظرفیت  اي هم  ترابري جادههاي  طرحمورد نظر با   مقایسه طرح راه  −

 دسترسی، هاي  ، جاده میزان اشغال زمین شامل زمین مسیر راه هاي   از جنبهونقل جایگزین طرح حمل
 . ؛ آالیندگی و ایمنیمیزان مصرف انرژي؛  جنبیهاي  ساختمان

 .ی افرادییزان تصرف و تخریب اماکن مسکونی و جابجا م −

ی بر محیط زیست و تاثیر انتشار مصالح و یتاثیر مناطق دپو و قرضه مصالح مورد نیاز عملیات اجرا  −
 .ر آب و خاك منطقهد) ها زیرسازي، ابنیه فنی، روسازي و ایستگاه(ی ی عملیات اجراهاي  نخاله
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ی از نظر بهداشت منطقه، ایمنی کارگاهی، یبررسی میزان ایمنی و امنیت منطقه براي عملیات اجرا  −
 .جانوران موذي، حیوانات درنده و اشرار

 . اي ونقل جاده بررسی میزان مصرف انرژي در طرح و مقایسه آن با حمل  −

 و تبعات انتشار آلودگی و برداري  در دورة بهرهونقل حمل ناشی از هاي  بررسی میزان انتشار آلودگی  −
 .اي ونقل جاده مقایسه آن با حمل

بینی شده براي دفع فاضالب، ضایعات و زباله در قطارها، کارخانجات،   پیشهاي  بررسی روش  −
 . مسکونی و تاثیر آنها از لحاظ انتشار آلودگی در محیط زیست منطقههاي  ها و شهرك ایستگاه

برداري   بهرهةطرح بر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي منطقه و رفاه مردم در دورآثار  بررسی  −
 :شامل

 .اي، سطح در آمد ورفاه مردم  اقتصادي منطقههاي  بررسی تاثیر طرح بر افزایش فعالیت  •

 مادي و هاي  بررسی سوانح ترابري از نظر تلفات نیروي انسانی، تبعات روحی و روانی و خسارت  •
 .بینی شده رح بر سوانح منطقه با عنایت به ترافیک پیشتاثیر ط

 .بررسی تاثیر طرح بر افزایش مراودات، گردشگري و جهانگردي  •

 سوانح از جمله در مورداي مسیر  بررسی تاثیر بر زندگی طبیعی و فرهنگی ساکنان مناطق حاشیه  •
 .عابرین، آلودگی صوتی و تغییر قیمت اراضی و امالك

 .اي ح بر امنیت منطقهبررسی تاثیر طر  •

 .جنگ و حوادث طبیعیاز جمله بررسی قابلیت طرح براي امدادرسانی در مواقع بحرانی   •

 .تاثیر طرح بر میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  •

 مورد حمل در مسیر یا باراندازها هنگام عملیات یا سوانح و تاثیر هاي بررسی احتمال پراکندگی کاال  −
 .طقهآن بر محیط زیست من

 .برداري  بهرهة دفع یا بازیافت مصالح مستعمل و فرسوده در دورهاي  بررسی روش  −

و ) شقوق مختلف( ترابري هاي ارزیابی کلی از تاثیر طرح بر افزایش یا کاهش ترافیک دیگر محور  −
 . آثار زیست محیطی ناشی از آنها

 .آوري طرح در آینده و آثار زیست محیطی آن بررسی احتمال جمع  −

سازي و کاهش عوارض سوء  منظور جبرانه بطرح مدیریت محیط زیست مطالعه و تهیه سامانه . 25-10
  :طرح شامل  

  .مبانی مدیریت محیط زیست طرحبیان . 25-10-1
  . طرح با عنایت به قوانین و مقررات موجودهاي  ییمقایسه آثار طرح بر محیط زیست و نارسا. 25-10-2
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  .برداري ی و بهرهیتلف براي کاهش هر یک از عوارض سوء عملیات اجرا مخهاي  بررسی روش. 25-10-3
  . اجراة ضروري براي مدیریت محیط زیست در دورهاي  انتخاب اقدامات و فعالیت. 25-10-4
  .برداري  بهرهة ضروري براي مدیریت محیط زیست در دورهاي  انتخاب اقدامات و فعالیت. 25-10-5

  هاي  سؤالبه  پاسخ  توضیح الزم به نحوي داده شود که پیشنهادي هاي  شهر یک از روبراي . 1یادآوري 
  .داده شودبراي چه؟ چگونه؟ چه کسی؟ کجا؟ چقدر؟   

  .ارائه راهکارها باید عملی و اقتصادي باشند و باعث وقفه در اجراي طرح نگردند. 2یادآوري 
باشد، باید این راهکارها با بیان مزایا و پذیر  در صورتی که در یک موضوع، چند راهکار امکان. 3یادآوري 

  .معایب هر یک مقایسه شوند و سپس راهکار مناسب انتخاب گردد  
، )5-10-25 و 4-10-25 هاي بند (محیطی  براي کاهش عوارض زیست، راههاي  در طرح. 4یادآوري 

  :ح شود مطرزیر هاي  ی مانند روشهای  روش  
 .250000/1، به همراه نقشه یی عملیات اجراهاي   دفع نخاله دپو و قرضه مصالح و هاي  تعیین روش  −

 .برداري  بهرهة دفع فاضالب، ضایعات و زباله در دورهاي  تعیین روش  −

 . 250000/1به همراه نقشه  ضروري براي احداث تقاطع غیر همسطح و پل عابر پیاده هاي   تعیین محل −

 .مراعات شودنکاتی که در طراحی مسیر یا ابنیه فنی باید  بیان  −

 .صوتی در صورت ضرورتآلودگی  کاهش آلودگی هوا و هاي  روش  −

 .چگونگی استفاده از خاك نباتی برداشته شده −

 . جداسازي مسیر از مناطق مسکونی در صورت ضرورتهاي  تعیین روش  −

از نظر حفظ محیط زیست، دفع سازي جنبی  و محوطهها   کارگاهها، ساختمان نکات الزم در طرح  −
 .ب و روغن، ایمنی و آسایش مسافرانفاضال

  .ل زیست محیطیی مؤثر در مساهاي  هماهنگی. 25-10-6
  .ل زیست محیطی طرحی تبلیغی، آموزشی و فرهنگی مؤثر در مساهاي  فعالیت. 25-1-7
  . پایش محیط زیست در طرحهاي  تعیین روش. 25-10-8
  .ح مدیریت محیط زیست براي طرسامانهاستقرار نحوة . 25-10-9
  .محیطی طرح  زیستهاي  برآورد هزینه. 25-10-10
 محیط زیستی با قوانین و مقررات موجود و هاي  ی طرح با فرض اعمال توصیهیمقایسه نها. 25-10-11

  .گیري نتیجه  
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پس از (بردار از طرح   راهنما براي مشاوران، پیمانکاران و عوامل بهرههاي  تهیه دستورالعمل. 25-11
بینی شده براي  به منظور نحوة مراعات تمهیدات پیش) ر سازمان محیط زیستتصویب گزارش د  
  .محیطی طرح کاهش عوارض زیست  

  . به صورت مجزاEMS,EMP , Risk Assessment مطالعات هاي  تهیه گزارش. 25-12
عنایت به ضوابط پیگیري براي استعالم و نظرخواهی مردمی با درج آگهی در جراید محلی با . 25-13

  .عالمی سازمان حفاظت محیط زیستا  
  .محیطی طرح تهیه گزارش ارزیابی زیست. 25-14
با اعالم  زیست ها و ضوابط سازمان حفاظت محیط  به توصیهتوجههیه خالصه گزارش ارزیابی با ت. 25-15

کنندگان  تهیه کامل منابع و مراجع مورد استفاده؛ نام ،مشخصات، مسئولیت و تجربیات ارزیابی  
  .گزارش  

براي ارائه مهمترین مفاد گزارش ) power point(افزار  تهیه و ارایه گزارش پرزنت تحت نرم. 25-16
 آن، اهداف ارزیابی طرح، متدولوژي مطالعات، هاي  شامل معرفی منطقه، معرفی طرح و فعالیت  
  . گیري مهمترین نکات در خصوص مطالعات انجام شده، نتایج ارزیابی و نتیجه  

  .CD مربوط روي هاي  ه گزارش و خالصه آن و گزارش پرزنت مزبور ونقشهتهی. 25-17
  .نمود ها را حذف توان الیه کارفرما می زیر باشد وتنها باهماهنگی هاي  الیه  باید شاملGIS هاي  نقشه: یادآوري

  ـ هم باران   سطحیهاي  ـ آب  ـ زمین شناسی
  ـ هم دما  ـ کاربري اراضی  ـ خاکشناسی

  ـ تقسیمات استانی و مراکز جمعیتی  ش گیاهیـ پوش  ـ شیب
   مورد مطالعه ـ مسیر راه  ـ پوشش جانوري  ـ توپوگرافی

  ـ موقعیت مصالح و محل دپو  حفاظت سازمان تحت ـ مناطق  ـ همشتاب و لرزه خیزي
  آهن ها و راه ـ راه  زیست و منابع طبیعی محیطـ   ـ حوزه آبریز

      ـ اقلیم
   مالی گزینۀ بهینههاي  ینهتر هز برآورد دقیق. 26
  . طراحی تفصیلی و ساخت طرح برمبناي هزینۀ واحد اقالم عمده کارهاي  برآورد هزینه. 26-1
  .برداري آالت دورة بهره  و ماشینتجهیزاتبرآورد هزینۀ تهیه . 26-2
  .برداري و نگهداري برآورد هزینۀ بهره. 26-3
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   گزینۀ بهینهتر مالی و اقتصادي انجام محاسبات دقیق. 27
محاسبات تحلیل سودآوري مالی، تحلیل حساسیت عناصر مؤثر بر میزان  سودآوري مالی، ارزشیابی 
اقتصادي طرح و تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر ارزشیابی اقتصادي طرح، براساس آخرین برآورد 

  .شود  مالی طرح، بهنگام میهاي  هزینه
   

  اري طرحمطالعه روش تامین مالی و سرمایه گذ. 28
  . ذینفع از طرحهاي  گذاري غیردولتی و طرف  یه بررسی جذابیت طرح براي سرما. 28-1
برداري طرح با بررسی مزیت و شرایط   تأمین منابع مالی مورد نیاز براي اجرا و بهرههاي  بررسی راه. 28-2

  . اجرایی و مالی هاي  مختلف هر کدام و تعیین مناسبترین نحوة تامین مالی با توجه به محدودیت  
با   موجود و مرتبطهاي  مشی ها، استانداردها و خط  مقررات، دستورالعملهاي شناسایی تنگنا و بررسی. 28-3

  .درآمد ایجاد  و کاهش هزینه براي پیشنهاداصالحی ارائه درصورت لزومو طرح و ارزیابی آثار آنها بر طرح  
 هاي  گذاري و یا تقبل بخشی از هزینه به سرمایهشناسایی اشخاص و موسسات مناسب براي دعوت . 28-4

  .طرح برحسب شرایط و موقعیت طرح  
  . اجرایی طرحهاي  بررسی سهم مناسب دولت در تقبل هزینه. 28-5
 طرح بین دولت و هاي  بررسی شرایط طرح و قوانین و مقررات کشور براي تسهیم منطقی هزینه. 28-6

گذاري غیردولتی و یا  ع هریک و حفظ جذابیت طرح براي سرمایهگذار غیردولتی به نسبت مناف سرمایه  
  .استفاده از بهره بردار خصوصی  

بندي و بررسی آثار ناشی از وضع و یا اصالح قوانین و مقررات جدید بر توجیه مالی و  جمع. 28-7
 .اقتصادي طرح  

 
 ودش هایی که در گزارش توجیه نهایی درج می ها و نقشه  گزارشفهرست. 29

  .گزارش مطالعات توجیه اولیه. 29-1
  .گزارش تکمیل و بروزآوري مطالعات حمل و نقل ترافیک و تعیین میزان تقاضا. 29-2
  . گزارش میزان بار و مسافر در شرایط عدم احداث راه. 29-1-3
  .هاي هوایی توپوگرافی از کریدور بهینه ها و عکس نقشه. 29-1-4
  .یست محیطیهاي مناطق چهارگانه ز نقشه. 29-1-5
  مطالعات مسیریابی و ابنیه فنی. 29-2
  .ها گزارش زمین شناسی و ژئوتکنیک براساس مدارك و نقشه. 29-2-1
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  .نقشه توپوگرافی عوارض به ویژه عوارض نامشخص. 29-2-2
  .نیمرخ طولی زمین شناسی مهندسی مسیر. 29-2-3
  .گزارش شرایط هیدرولوژي. 29-2-4
  .ها ها و ترانشه ها، گالري ها، تونل نتایج مطالعات پل. 29-2-5
  .ها نقشه حوزة آبریز آبروها و پل. 29-2-6
  .هاي مختلف گزارش تعیین مشخصات فنی گزینه. 29-2-7
  .هاي مختلف و پیشنهاد گزینه بهینه اي گزینه هاي مقایسه جدول. 29-2-8
  .هاي مسیر برداري ها و فیلم عکس. 29-2-9
  .قشه مسطحه مسیر و عوارض خاصنیمرخ طولی براساس ن. 29-2-10
  .نیمرخ طولی براساس پیمایش صحرایی کل مسیر. 29-2-11
  ...ها و  ها، تونل هاي خاص مانند پل  متر و نیز در محل100هاي عرضی به فواصل  نیمرخ. 29-2-12
  گزارش مطالعات روسازي. 29-3
  مطالعات زیست محیطی. 29-4
  .بینی آثار زیست محیطی طرح وجود در منطقه و پیشگزارش بررسی آثار زیست محیطی م. 29-4-1
  .هاي مربوط ها به منظور کاهش عوارض زیست محیطی و نقشه گزارش دستوالعمل. 29-4-2
  مطالعات ارزیابی مالی، اقتصادي و اجتماعی. 29-5
  .و اقتصادي) برداري طراحی تفصیلی و احداث، و بهره(هاي مالی  گزارش برآورد هزینه. 29-5-1
  .گزارش برآورد درآمدهاي مالی، ارزش اسقاط و درآمدهاي اقتصادي. 29-5-2
  .گزارش آثار اجتماعی و زیست محیطی. 29-5-3
  .ها هاي مالی و اقتصادي و تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر ارزشیابی گزارش نتایج ارزشیابی. 29-5-4
  .گذاري غیردولتی ي سرمایههاي تأمین منابع مالی و جذابیت طرح برا گزارش بررسی راه. 29-5-5
  .Power Pointگزارش خالصه نتایج تحت نرم افزار . 29-6
  .CDهاي طرح روي  آلبوم کامل نقشه. 29-7
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خالصه گزارش زیست محیطی طبق فرمت سازمان حفاظت محیط زیست که در زیر شرح داده شده است، 
  .شود  صفحه تهیه  می50در 

 ) صفحه 3( چکیده غیر فنی . 1

 . موجودهاي   آن و گزینههاي   نوع طرح و ویژگی. 1-1

 .خالصه وضعیت موجود محیط موثر. 1-2

 . پیشگیريهاي  ست و برنامهیمحیط ز آثار مهم طرح بر. 1-3

 .کاهش و کنترل آثار نامطلوب طرح، برنامه مدیریتی و جبران سازي. 1-4

 .نتیجه گیري. 1-5

   )  صفحه20(شناخت طرح : صل اول ف. 2
  .نوان طرحع. 2-1
 . طرحهاي  اهداف، نیازها و ضرورت. 2-2

 . کلی کشورهاي  ها و سیاست جایگاه طرح در برنامه. 2-3

  . مرتبط با طرحهاي قوانین، مقررات و استاندارد. 2-4
 موجود منطقه هاي  ها، کاربري  ، مسیر گزینه100000/1نقشه مقیاس ( موقعیت مکان پیشنهادي طرح . 2-5

 .... ).ها، مرزها و تاها، راهها و روس شهر(  

 ...). ها، زیرگذر و روگذر، ها، تونلجدول پل( مکانی و فنی طرح هاي  گزینه. 2-6

 ). کلی اجرا، بهره برداري و توسعه آتیهاي  نمودار گانت فعالیت(بندي کلی طرح  مرحله. 2-7

 .. )..راه، اماکن، خدمات و (  پی آینده هاي  تاسیسات جانبی و پروژه. 2-8

 . ها و فازها  طرح در هر یک از گزینههاي  ویژگی. 2-9

 . ظرفیت تولید −

 ).میزان( سرمایه گذاري ریالی و ارزي −

 ).نوع، میزان، محل تامین، نحوة انتقال( مواد اولیه  −

 ).نوع، میزان ،محل تامین( نیروي انسانی −

خریب محیط زیست می شود به مرحله آماده سازي و اقدامات زیر بنایی که منجر به تغیر و ت. 2-10
صورت فهرست خاکبرداري، برداشت پوشش گیاهی، احداث استخر باطله، تغییر زهکشی، حفاري و   
  ).  صفحه2.... ( سطحی، احداث جاده و تاسیسات عمومی و خدماتی هاي  انفجار، تغییر مسیر آب  
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ها طرح  ات در هر یک از گزینه مهم تولید شده طبق فرآیندها و عملیهاي ها و پسماندآالینده. 2-11
 5...) (سر و صدا، ارتعاشات، پرتوها و  ها، ضایعات و زباله، ها و پساب  هوا، فاضالبهاي  آالینده(  
  ).صفحه  

 پیشنهادي شامل احتمال هاي   طرح در هر یک از گزینهمربوط بهخطرات، سوانح و عدم ایمنی . 2-12
 ). صفحه2... ( نشت، لغزش، ریزش، ناپایداري و ،انفجار  

  
  )  صفحه12(وضعیت موجود : فصل دوم . 3
   ).100000/1نقشه مقیاس (محدودة اثر مطالعاتی . 3-1
 .محیط فیزیکی و شیمیایی. 3-2

 ).، آلودگی...  نوع، قابلیت، فرسایش، 100000/1نقشه مقیاس : (خاکشناسی −

مهم،  هاي  ل، زمین لرزه توپوگرافی، هم شتاب، لغزش، گس100000/1نقشه مقیاس : (زمین شناسی −
 ).تکتونیک

 منابع روزمینی، 100000/1نقشه مقیاس (وضعیت زهکشی منطقه، مصارف منطقه، رژیم سیالبی : آب  −
 ).، آلودگی...  آبریز،هاي زیرزمینی، حوزه

 ).ساله5در دورة ... یخبندان تبخیر، دما، جدول نزوالت جوي،... نمودار آمبرژه،گلباد،: ( هوا و اقلیم −

 ). منابع آلودگی هوا و صوت100000/1نقشه مقیاس (سطح صدا در مسیر : دا و ارتعاش ص −

 .محیط بیولوژیکی. 3-3

 مناطق چهارگانه در محیط 100000/1نقشه مقیاس (مناطق چهارگانه   آبی و خشکی وهاي زیستگاه −
 باارزش و هاي   جوامع گیاهی و جانوري ،گونههاي  جدول و ..... خشکی و آبیهاي  موثر و زیستگاه

  ).نادر
 .محیط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی. 3-4

مشاغل،  وضعیت جمعیت، مسکن، آموزش، بهداشت، مذهب، اعتقادات فرهنگی، میراث فرهنگی، راه، −
 ...). موجود، هاي  شهرها، انواع راههاي مرز  تقسیمات سیاسی استانی،100000/1نقشه مقیاس(

 ...).آمایش سرزمین، خدماتی، و کشاورزي، صنعتی،( توسعه و کاربري زمین هاي  طرح −
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 ) صفحه10( پروژه و تصمیم گیري هاي پیش بینی آثار طرح و پیامد: فصل سوم . 4

 .بر محیط فیزیکی اثر. 4-1

 .خاکبرداري و خاکریزي −

 .ها و زباله ضایعات، نخاله −

 .رانش و روانگرایی، لغزش −

 .ها آلودگی آب −

 .آلودگی هوا −

 .تعاشآلودگی صدا و ار −

 .اثر بر محیط بیولوژیک. 4-2

 . اثر بر جوامع گیاهی و جانوري −

 . آبی و خشکیهاي  اثر بر زیستگاه −

 .اثر بر مناطق چهارگانه −

 .اثر بر محیط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی. 4-3

 .جمعیت −

 .اشتغال −

 .آموزش و بهداشت −

 .مسکن −

 .فرهنگ و مذهب −

  ....میراث فرهنگی و −
 .ي اجراییارزیابی و تصمیم گیر. 4-4

  
 پیشگیري، کاهش، کنترل و جبران سازي و ارایه برنامه مدیریتی هاي  شیوه: فصل چهارم . 5

 ) صفحه6(گیري و پایش  اندازه

 همراه با مشخص  فیزیکی، بیولوژیک و انسانیهاي   مشخص تخفیف آثار بر محیطهاي  پیشنهاد روش. 5-1
  :نمودن موارد به صورت کمی مانند 
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 ).محل و مقدار مجاز برداشت ( رضه تعیین نقاط ق −

 ).محل و ظرفیت (تعیین نقاط دپو  −

 .روش استفاده از خاك نباتی −

 .پیشنهاد مدیریتی جمع آوري ضایعات −

 . تخفیف آلودگی خاك، آب و هوا و همچنین صوت و ارتعاشهاي  روش −

ها، زیر گذر،   احداث پلاز جمله.... (ها و کاربري زمین ها و ها و زیستگاه بر گونه  تقلیل اثرهاي  روش −
 ...).و  گالري روگذر،

 . پیشنهاديهاي  ارایه برنامه کلی مدیریتی براي اندازه گیري و پایش و بازرسی بر حسن انجام اقدام. 5-2

  .مسؤول هاي   ایجاد شده با ادارات کل محیط زیست منطقه و ارگانهاي   مستندات هماهنگیارایه. 5-3
  
  .منابع و مراجع گزارش. 6
  
  .تهیه کنندگان گزارش. 7
  
  .ها پیوست. 8
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي احداث راه نمودار خدمات مطالعات توجیه نهایی طرح. 2پیوست 

بررسی مطالعات توجیه 
 اولیه

بررسی و نهایی کردن  برآورد ترافيک آينده آوري آمار و اطالعات جمع
 مشخصات اصلی طرح

 هاي مسیردرکریدوربهینه تهیه گزینه

 ها گزینه روي دفتري تکمیلی اتمطالع ها بررسی محلی گزینه

ها، درآمدها و  برآورد هزینه
 هاي طرح بندي گزینه زمان

هاي  تحلیل سودآوري مالی گزینه
 طرح

ارزشیابی اقتصادي و ا جتماعی 
 هاي طرح گزینه

 تکمیل مشخصات فنی گزینه بهینه

تکمیل 
مطالعات 
 زمین شناسی

  طالعات م تکمیل
هیدرولیک  و هیدرولوژي

 متر10تراز کوچک ايه پل

هاي  مطالعات پل
اي ومسیل با  رودخانه
  متر10تر از  دهانه بزرگ

هاي  مطالعات پل
اي و  دره

 خاکریزهاي بلند

هاي  تقاطع مطالعات
 راه

ها،  مطالعات تونل
ها و  گالري
 هاي بلند ترانشه

مطالعات 
 روانگرایی 

مطالعات 
تثبیت 
 مسیر

هاي  تهیه نقشه مسطحه، نیمرخ
 لی و عرضی نهایی مسیرطو

هاي  مطالعه گزینه
مختلف روسازي 

 راه

  
 مطالعه ایمنی

نیازهاي  بررسی و تعیین
ساختمانی، تأسیساتی و 

 سازي جنبیمحوطه 

مطالعات زیست 
 محیطی

هاي مالی  تر هزینه برآورد دقیق
 گزینۀ بهینه

 گذاري طرح مطالعه روش تأمین مالی و سرمایه زینۀ بهینهتر مالی و  اقتصادي گ انجام محاسبات دقیق

 تدوین گزارش نهایی

هاي  مطالعات پل
اي و  دره

 خاکریزهاي بلند

مطالعات زیست 
 محیطی

مطالعات توجیه اولیه 
 طرح

 

و تکمیل  بروزآوري 
  ترافیک  مطالعات
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  :شود خدمات طراحی تفصیلی، براساس نتایج مطالعات توجیه نهایی طرح، به شرح زیر انجام می
  

  بررسی مطالعات توجیه نهایی. 1
 مطالعات ،گیرد تا برمبناي نتایج آن مورد مطالعه و بررسی مشاور قرار می ،طرحمطالعات توجیه نهایی 

 اصالح گزارش ي در مورد تکمیل، بهنگام نمودن یاهرگاه مشاور نظر.  را انجام دهدطراحی تفصیلی
  .نماید می کارفرما اقدام کند و طبق نظر مطالعات توجیه نهایی داشته باشد، نظر خود را به کارفرما اعالم می

  
  توپوگرافیهاي  تهیه نقشه. 2

 مشاور تنظیم و سط توست،ا الزمکه براي مطالعات هایی   نقشهبرداري با توجه به نوع منطقه و برنامه نقشه
تخصص  توسط مشاور داراي به انجام آن نسبت ،پس از تأیید کارفرماگردد و  می پیشنهادبه کارفرما 

  .دگرد میاقدام برداري  نقشه
  :دشو برداري می مربوط، نقشهي ها  زیر و طبق  دستورالعملروشمسیر نهایی شده به یکی از دو 

  :ي هواییها با استفاده از عکس. 2-1
 تعیین و  نسبت ی طرحیتوجیه نهاتهیه شده در مرحله ي ها  نقشهي هوایی بر روي ها باند عکسابتدا 

  . گردد  اقدام می1:10000  با مقیاسبه انجام پرواز و تهیه عکس  
 به تهیه و نسبتکند  می مشاور بر روي آنها محور مسیر را مشخص ،یادشدهي ها پس از تهیه عکس

 بامسیر  دو طرفاز  متري و به عرض الزم 2نحنی تراز  با م1:2000س  با مقیاتوپوگرافیهاي  نقشه  
  .شود اقدام می تایید کارفرما  

  ): مستقیم زمینی( طریقه تاکئومتري به. 2-2
  متر در تپه ماهور500 ،  متر در کوهستان300مشاور به فواصل تقریبی حداکثر به وسیله مسیر ابتدا 

. شود میگذاري   روي زمین عالمت،) نمودن نقاط اجباريعالوه بر مشخص(  متر در دشت 700و   
 تاکئومتري نقشه مسطحهمحور مسیر مشخص و  ،ی طرحیتوجیه نها مرحله هاي نقشهسپس بر روي   
  .گردد تهیه می)با تایید کارفرما( متري در عرض الزم 2با منحنی تراز  1:2000  
 متر، 300 در مناطق دشت 1:2000ی به مقیاس هاي توپوگراف حداقل عرض مورد نیاز تهیه نقشه: یادآوري
در صورت نیاز به . است متر 1000 متر و کوهستان سخت 700 متر ، کوهستان 500تپه ماهور   
  .شود می اقداممشاور و تائید کارفرما پیشنهاد عرض اضافی نسبت به ارقام تعیین شده، براساس   
 وتاییدمشاور پیشنهاد براساس  ،نیستالعه محور کافی مط  براي1:2000درمناطق استثنایی که نقشه : یادآوري
  .شود می ،تهیه)فنی ابنیه درمحل زمینی مستقیم روش به(مسیر قسمت  ازآن 1:500 ویا 1:1000 نقشه،کارفرما  
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  انتخاب شده ۀترسیم و تدقیق گزین. 3
افقی  1:2000  سقیا طولی با منیمرخ و نقشه مسطحه ،نهاییتوجیه ت انتخاب شده در مطالعا ۀگزینبراساس 

  :گردد  تهیه میزیرو با رعایت  مالحظات م ی قا1:200و
  .ها  خاکریزها و ترانشه بهینه موقعیت و ارتفاع. 3-1
  .بهینه سازي اولیه حجم عملیات. 3-2
 ، دیوارها و اصالحات الزم در مسیر در راستاي افقی و ها پلها،  گالري ، ها موقعیت و طول تونل. 3-3
  .ورت نیازص در  م یقا
  
   و نیمرخ طولی اولیهنقشه مسطحهتهیه . 4
  تایید آن از کارفرما برايدریافتو  طولی اولیه پیش از انجام میخکوبی مسیر، نیمرخ  ونقشه مسطحهه تهی

  .انجام میخکوبی
  
  پیاده کردن و میخکوبی مسیر. 5

دستورالعمل پیاده کردن و  براساس  عرضی مسیر و طولیبرداشت   ومیخکوبیپیاده کردن، انجام عملیات 
   .میخکوبی مسیر

 باید به ي تاکئومتري به مقیاس مورد نیازها  پالني مقاطع عرضی و ها  تعداد و میزان برداشت.1یادآوري
  .ی را برآورده سازدیهاي اجرا و تهیه نقشه عملیات خاکی همحاسباي باشد که نیاز  گونه  

  
  ژئوتکنیکمطالعات . 6

، پروفیل زمین شناسی  و پروفیل طولینقشه مسطحه براساس ، در طول مسیرلی تکمیژئوتکنیکخدمات 
، مقاطع عرضی زمین شناسی مهندسی در محل قایم 1:500 افقی و 1:5000مهندسی تهیه شده به مقیاس 

در مرحله .....) هاي دستی و  ژئوفیزیک، گمانه(ي انجام شده ها  و آزمایش1:500 به مقیاس ویژهابنیه فنی 
  :شود زیر انجام می موارد تدقیق براي ، طرحنهایی توجیه

 و تعیین ها در خاکریزها استفاده از مصالح ترانشهها به منظور  مشخصات فنی وجنس مصالح ترانشه. 6-1
  . آنها زمینبندي نوع طبقه  

   . بستر خاکریزهانوع خاكمشخصات فنی و . 6-2
  .فنیها و سایر ابنیه  بندي زمین پی پل تعیین طبقه. 6-3
    . به تشخیص مشاور،ي الزمها مشخصات فنی، میزان باربري و جنس زمین در محل. 6-4
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زیرسازي،  استفاده در براي  و منابع آب مورد نیازها، معادن  مصالح قرضه و حجمشناخت جنس. 6-5
  . بندي نوع آنها  و طبقهو ابنیه فنی روسازي  

گزارش توجیهی و مشخص نمودن نوع تهیه من ضهاي ژئوتکنیک،  براي انجام آزمایشمشاور . 6-6
 نیاز بر  نسبت به ترسیم موقعیت، عمق و زاویه حفاري مورد،ها آزمایش دستگاه حفاري، تعداد و نوع  
هاي  مصالح الیهمنابع   در محل منابع آب، قرضه، طولی و عرضی زمین شناسی مهندسینیمرخروي   
 ژئوتکنیک خدماتو نماید   اقدام میو سایر ابنیه فنیها، خاکریزها  ، ترانشهها پل ،مختلف روسازي  
 مشاور مهندسان( داراي صالحیتموسسات به وسیله  او، ۀهزینبه کارفرما و تائید  بامورد نیاز   
  .دشو می انجام) ژئوتکنیک  
 ،زنی دارد که نیاز به انجام عملیات گمانهرا یی ها ت محلفهرسمشاور موظف است طی گزارشی، : 1تبصره
عملیات   انجامبراي راهکارهاي مورد نیاز ارایه حدود صعوبت دسترسی به آنها همراه با  تعیینبا  
  .دکن به کارفرما اعالم زنی گمانه  
هاي مورد  ي دسترسی به محل گمانهها  عملیات احداث راهۀها و برآورد احجام و هزین تهیه نقشه: 2تبصره
  .شود می انجام توسط مشاور عنوان خدمات اضافی کارفرما بهبندي ، پس ازتائید  برنامه زمان ارایهنیازو   
ها و یا انتقال هوایی ادوات انجام عملیات ژئوتکنیک به  ي دسترسی به محل گمانهها احداث راه : 3تبصره 
  .شود میتوسط کارفرما انجام ، ي مورد نیازها محل  
طراحی  اور موظف است نسبت به امکان دسترسی در زمان مطالعه فراهم نباشد ، مشهرگاه: 4تبصره 
انجام   طرح و نیزنهاییي انجام شده در مرحله توجیه ها بر اساس آزمایش  ابنیه فنی وتفصیلی مسیر  
 ،اوهزینه به و کارفرما به تائید ..... ي تکمیلی ژئوفیزیک، ژئوسایزمیک، ژئوالکتریک و ها آزمایش  
  . دکناقدام   

  .  گرددارایه در جمع بندي نهایی دبای مشاور ي ها  و تحلیلها نتایج آزمایش. 6-7
  
   طولینیمرختحلیل نتایج ژئوتکنیک و اصالحات الزم در . 7

 طولی  تجزیه و تحلیل نتایج دریافت شده مطالعات ژئوتکنیک و انجام اصالحات الزم در پروفیل وبررسی
  .1:500 مقیاس  و مقاطع عرضی زمین شناسی مهندسی بهقایم 1:500 افقی و 1:5000به مقیاس 

  
  ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب  تعیین محل قرضه.8

 با رعایت ،1:10000 با مقیاسهاي   روي نقشهها ، دپوها ، معادن مصالح  و منابع آب قرضهتعیین محل 
   .آنهااز ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست و محاسبه فواصل حمل و احجام مورد استفاده 



  هاي احداث راه               شرح خدمات همسان مطالعات طراحی تفصیلی طرح                                                                     4
 

 

   بلندهاي خاکریزةی گذر مسیر از بستر سازیجراهاي ا  نقشهتهیه. 9
اي و  ي درهها  پیشنهادي پلۀ بر اساس بررسی و کنترل مطالعات انجام شده و گزین،مطالعات این بند
  :شود می زیر انجام به شرح ،نهاییمطالعات توجیه در خاکریزهاي بلند 

ن شناسی نیاز به انجام مطالعات این  متر نیز برحسب شرایط زمی10هرگاه خاکریزهاي کمتر از : یادآوري
  . بند داشته باشد ، مشاور موظف به انجام شرح خدمات این بند است  

   .ي طولی و عرضی زمین شناسی مهندسی تهیه شدهها نیمرخ بررسی. 9-1
  .ي سطحی و زیر سطحی با پایداري خاکریزها آبکنش  مطالعه اندر. 9-2
ندي مناسب اجراي خاکریز و یا روش ب  بلند و انتخاب زمانمطالعه و محاسبه نشست خاکریزهاي. 9-3

  .دار باشند هاي بلند مدت مسئله بهسازي مناسب در صورتی که نشستتحکیم و   
  .یی روانگراةمطالعه پایداري جسم و بستر خاکریز در برابر پدید. 9-4

 متره و برآورد  ، ریزخصوصی ی ، مشخصات فنییهاي اجرا مطالعات باید منجر به تهیه  نقشه. یادآوري
  .گردد ، به تفکیک محل پایداري جسم و بستر خاکریزبراي  

هاي خاکریزي به ویژه در مورد مصالحی که از لحاظ تراکم  انتخاب روش و ابزار مناسب تراکم الیه. 9-5
  .مسئله ساز باشند  

دار مانند بسترهاي  ئلههاي مس  بستر در زمینو تثبیت سازي  هاي مناسب آماده  روشارایهبررسی و . 9-6
  .....زارها و ها، شوره باتالق کارستی،  

  .کشی بستر هاي زه مطالعه، طراحی و تهیه نقشه. 9-7
  .حفاظت سطوح شیبدار خاکریز در برابر عوامل مخرب جوي و محیطی براي  روش مناسب تعیین. 9-8
  .انجام محاسبات نهایی پایداري بر روي گزینۀ انتخاب شده. 9-9

هاي افقی  تحلیل نهایی پایداري استاتیکی و دینامیکی، با در نظر گرفتن اثر منفرد و توام شتاب : 1ري یادآو
و قایم سطوح عملکرد خاکریز به منظور تامین ضرایب اطمینان تعیین شده در دستورالعمل کاربرد   
  .شود انجام می  

استفاده از حداقل دینامیکی با ی و یا استاتیکمحاسبات نهایی پایداري براساس دوروش معادل : 2یادآوري 
انجام  خاص خاکریزها  برحسب شرایط و شرایط ساختگاهی  تناسب  به اي، مولفه  سه  شتابنگاشت سه  
  .شود می  

ي ها  طولی و عرضی، کانالهاي نیمرخي سطحی شامل ها آوري و هدایت آب تهیه طرح جمع. 9-10
  .ي سطحیها آوري و هدایت آب جمع  
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از  اعم، نیاز ی به مقیاس مناسب براي اجراي طرح همراه با جزئیات موردیهاي اجرا ه نقشهتهی. 9-11
  .ها سازي  دیوارةجزییات بهینه سازي بستر خاکریز راه،  نحو  

 راه، باند پایه طبق تعاریف فصل سوم فهرست بهاي واحد ها مصالح ترانشهبندي  تهیه جدول طبقه. 9-12
 مورد استفاده در خاکریزهاي هاي ترانشه تعیین میزان مصالح منتخب  و،نآه فرودگاه و زیرسازي راه  
  .مسیر  

  .کار اجراي ۀهزینمتره و برآورد ریز تهیه . 9-13
  .خصوصی  مشخصات فنیتهیه. 9-14
  

  . بلندهاي  ترانشهةی گذر مسیر از بستر سازیهاي اجرا  نقشههتهی. 10
 ، ها  پیشنهادي در مطالعات تونلۀعات انجام شده و گزینر اساس بررسی و کنترل مطالب ،مطالعات این بند

  : خواهد شدانجام زیر به شرح ،مطالعات توجیه نهایی طرحدر هاي بلند   و ترانشهها گالري
 متر نیز برحسب شرایط زمین شناسی نیاز به انجام مطالعات این 10هاي کمتر از  ترانشههرگاه : یادآوري

  .  به انجام شرح خدمات این بند استبند داشته باشد، مشاور موظف   
  .ي طولی و عرضی زمین شناسی مهندسی تهیه شدهها بررسی نیمرخ. 10-1
  .ها ي سطحی و زیر سطحی با پایداري ترانشهها کنش آب مطالعه اندر. 10-2
هاي  هاي واقع در زمین از جمله ترانشه سطحی هاي زهکشی سطحی و زیر مطالعه و طراحی سیستم. 10-3

  .ها آب تخلیه ة و نحو،ارآبد  
  . حفاظت سطوح شیبدار ترانشه در برابر عوامل مخرب جوي و محیطیبراي روش مناسب تعیین. 10-4
  . انتخاب شدهۀ پایداري بر روي گزیننهاییانجام محاسبات . 10-5

ي افقی ها اببا در نظر گرفتن اثر منفرد و توام شت،  پایداري استاتیکی و دینامیکینهاییتحلیل  : 1یادآوري 
،  در دستورالعمل کاربردتعیین شدهتامین ضرایب اطمینان به منظور ها   سطوح عملکرد ترانشهقایم و  
  .دشو انجام می  

استفاده از حداقل با دینامیکی  پایداري بر اساس دو روش معادل استاتیکی و یا نهاییمحاسبات : 2 یادآوري
ها انجام  حسب شرایط خاص ترانشه و بر ساختگاهیناسب شرایطبه ت ،اي شتابنگاشت سه مولفه سه  
  .شود می  

امل  ش،نیاز همراه با تمام جزئیات مورد طرح  اجراي برايی به مقیاس مناسب یهاي اجرا تهیه نقشه. 10-6
تسلیح   اجرايبراي ، جزئیات مورد نیازها  راه، جزئیات دیوارسازيترانشهجزئیات بهینه سازي بستر   
  .......نیاز و  ي موردها هاي گالري ، نقشه.....)و Rock Bolt , Cable bolt,  Nailing( ترانشه  
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  .کار اجراي ۀهزین متره و برآورد ریزتهیه . 10-7
  .ه مشخصات فنی خصوصیتهی .10-8
ي ها  طولی و عرضی کانالهاي نیمرخي سطحی شامل ها آوري و هدایت آب هیه طرح جمعت. 10-9

  .آوري و هدایت جمع  
  

  مطالعات هیدرولوژي و هیدرولیک. 11
 نهایی توجیه  براساس پارامترهاي تعیین شده در مطالعات، و هیدرولیکانجام مطالعات تکمیلی هیدرولوژي

  : شاملطرح
  .1:10000هاي توپوگرافی هاي آبریز روي نقشه ترسیم حوضه. 11-1
  .هاي آبریز تعیین مساحت حوضه. 11-2
 آبگیر بر روي ةحوزترسیم و  تعیین مساحت ،ها هاي آبگیر پل به حوضههاي آبریز  تفکیک حوضه. 11-3

  .ها پل، 1:2000هاي  نقشه  
  متر20 ، متر باال دست20حداقل  (ي پلتهیه و برداشت مقاطع طولی و عرضی از محل بستر آبرو. 11-4

هانه پل یک  متر از د2 افزایش هر ي و به ازا10 متري به فواصل حدکثر 2 براي دهانه ،دست ینیپا  
  .)دست اضافی در پائین دست و باال مقطع  

  .ترسیم پروفیل جریان سیالب با نمایش خط تراز انرژي ، جریان ، سرعت و میزان آبشستگی. 11-5
  .ها ها و کوله بررسی رفتار جریان در اطراف پایه. 11-6
تخمین فرسایش  در اثر تنگ  مدل تحلیلی ارایه و ها پلی انواع فرسایش در محل یمطالعه و  شناسا. 11-7

  .ي مورد نیازها  راه حلارایهشدگی دهانه و   
  .ها  وضعیت پلبا توجه به)  و افقیقایمدر راستاي ( در مسیر  احتمالیانجام اصالحات الزم. 11-8

س از  پاست  پس از انجام میخکوبی مسیر مورد نیاز باشد ، مشاور موظفیادشده اصالحات هرگاه: تبصره 
  .نماید  اقدام، خودۀهزین   مورد نیاز بهة نسبت به انجام عملیات میخکوبی در محدود،ارفرماتائید ک  

  ......)زیر خاکی، همسطح و  (ها پل جدول مشخصات تهیه. 11-9
  

   متر10 تا ي با دهانهها هاي اجرایی پل تهیه نقشه. 12
  . پلةانتخاب نوع سیستم ساز. 12-1
  . پلةا توجه به سیستم ساز مناسب بهمسانانتخاب نقشه . 12-2
  .هاي میانی ها و پایه کولهابعاد شالوده محاسبه ارزیابی اطالعات محلی ژئوتکنیک و تعیین موقعیت و . 12-3
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  .همسانهاي  خصوصی با اقتباس از نقشه هاي اجرایی پل و مشخصات فنی تهیه نقشه. 12-4
یت آب و ساحل سازي و عملیات اضافی  برگشتی، هدا بالی وهاي اجرایی دیوارهاي تهیه نقشه. 12-5

تصحیح بستر مسیل ،  مانند  جلوگیري از آب شستگیبرايمسیر آب و سایر تمهیدات  انحراف :شامل  
  .در موارد لزوم.... سازي و  گابیون بندي ، دیوار و برید ، رادیه  

  .اه پلبه تفکیک  اجراي کار ۀو برآورد هزینریز متره تهیه . 12-6
  

   متر25 تا 10 با دهانهي ها هاي اجرایی پل هتهیه نقش. 13
 متر از هر 100 متر به میزان حداقل 25/0 با خطوط تراز 1:500هاي تاکئومتري با مقیاس  تهیه نقشه. 13-1

  .طرف پل  
  . پلةانتخاب نوع سیستم ساز. 13-2
  . پلة مناسب با توجه به سیستم سازهمسانانتخاب نقشه . 13-3
  .ها ها و کوله پایهابعاد شالوده محاسبه  ژئوتکنیک و تعیین موقعیت و هاي زمایشنتایج آارزیابی . 13-4
  .همسانهاي  صوصی با اقتباس از نقشهخهاي اجرایی پل و مشخصات فنی  تهیه نقشه. 13-5
برگشتی، هدایت آب و ساحل سازي و عملیات اضافی بالی و هاي اجرایی دیوارهاي   نقشهتهیه. 13-6

تصحیح بستر مسیل ، رادیه  مانند  جلوگیري از آب شستگیبراي و سایر تمهیدات مسیر آب انحراف(  
  . در موارد لزوم.....سازي و  گابیون بندي ، دیوار و برید،  

  .ها پلبه تفکیک  اجراي کار ۀو برآورد هزینتهیه ریز متره . 13-7
  

  ه نشده است همسان براي آنها تهیۀهایی که نقش هاي ویژه و پل طراحی تفصیلی پل. 14
هایی که نقشه همسان  هاي ویژه یا پل هایی که در مطالعات توجیه نهایی به عنوان پل طراحی تفصیلی پل

 این دو ابالغ کارفرما، براساس شرح خدمات پیوست ، پس ازاند براي آنها تهیه نشده است، شناخته شده
  .شود  انجام می،شرح خدمات

  
  هاي اجرایی ابنیه فنی تهیه نقشه. 15

شامل دیوارهاي  ابنیه فنیی، ریز متره و مشخصات فنی خصوصی ی اجراهاي نقشهتهیه انجام محاسبات و 
 به همسان، هاي  بر اساس اقتباس از نقشهو انجام اصالحات الزم در آنها.... گیرها، ها، بهمن حایل، گالري

  . طرحنهایی مرحله توجیه طراحیتفکیک محل مورد نیاز با توجه به 
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 مشاور به وسیلهها  ، این نقشهرد براي برخی از ابنیه فنی وجود نداهمسانهاي  در مواردي که نقشه: تبصره
  .گردد  میمراه گزارش محاسبات تهیهه  بهقالب خدمات مطالعات  تفصیلی در  

  
  هاي راه طراحی تفصیلی تقاطع. 16

ست یک این شرح خدمات ها، طبق پیو هاي همسطح و ناهمسطح راه با سایر راه طراحی تفصیلی تقاطع
  .شود انجام می

  
  ها طراحی تفصیلی تونل. 17

  .شود  انجام می، این شرح خدماتسه طبق پیوست ، ابالغ کارفرماپس ازها،  طراحی تفصیلی تونل
  

  مطالعات تثبیت مسیر. 18
  .در مناطق برف و بهمن گیر. 18-1
 وجود راه برف، سقوط بهمن و انسداد تگیانباشهایی که احتمال  بازدید میدانی و شناسایی محل. 18-1-1

  .دارد  
هاي بهمن  هاي مورد نیاز گالري هاي اجرایی در خصوص سازه مطالعه فنی و مالی و ارائه نقشه. 18-1-2

 برف در محل انباشتگیگیر و یا راهکارهاي جلوگیري از ریزش بهمن از نواحی باالدست مسیر و نیز   
  .ها خاکریزها و ترانشه  

  .هاي روان  مناطق داراي پتانسیل ماسهدر. 18-2
 راههاي روان و امکان انسداد  هایی که احتمال بروز حرکت ماسه بازدید میدانی و شناسایی محل. 18-2-1

  .وجود دارد  
  .مسیرهاي اجرایی جلوگیري از انسداد  مطالعه فنی مالی ارائه راهکارها و نقشه. 18-2-2
  

  ی روسازيیمطالعات و تهیه نقشه هاي اجرا .19
 براي هر گزینه هاي اجرایی و تهیه نقشه ها نوع و ضخامت الیه تعیین و محاسبات روسازي انجام. 19-1

براي هریک از ) مالحظه عمق یخبندان و تورم خاك بستر(با استفاده از نتایج آزمایشهاي انجام شده   
  .مختلف دشت ، تپه ماهور و کوهستانهاي  قسمت  

بارگذاري   به استناد آئین نامه هاي روسازي ، مدل،ها ت عالوه بر تعیین ضخامتمشاور  موظف اس. 19-2
  .ه کندتهی اندر کنش آن را با زیر سازي مسیر ةاجزاي محدود روسازي و نحوروش تحلیلی   
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  هاي دسترسی و سرویس طراحی راه. 20
هاي عرضی  ، نیمرخ1:2000 و نیمرخ طولی به مقیاس نقشه مسطحه: شاملهاي اجرایی  طراحی و تهیه نقشه

هاي دسترسی و  ، براي راه، مشخصات فنی خصوصی، ریز متره، و برآورد هزینۀ اجراي کار1:200به مقیاس 
  .برداري سرویس در طول مسیر، در دورة ساخت و بهره

  
   ی ایمنی راهیهاي اجرا  نقشه تهیه طراحی و-21
  انه راه بر اساس آئین نامه هاي معتبر موجود ی ایمنی کناره و مییهاي اجرا  نقشهتهیه طراحی و .21-1
ها،  ، پلهاي عرضی راه سرعت طراحی و شیب محاسبه فاصله آزاد از لبه سواره رو با توجه به .21-2

  .ها ها و تونل دیوارسازي  
  .هاي سطحی رویه راه ی جمع آوري آبیهاي اجرا  محاسبات هیدرولیکی و نقشهانجام. 21-3
  .تاسیسات زیربنایی هاي یی مختلف در ارتباط با جانماهاي ه گزینهتهی .21-4
 که  احتمال آب گرفتگی به صورت ه مسیر راةی مورد نیاز در نقاطی از کناریهاي اجرا ه نقشهتهی .21-5

  .می وجود داردیفصلی یا دا  
 تهیه و باهاي مورد نیاز  ی انسداد گذر عرضی انسان و حیوان از راه ، در محلیهاي اجرا ه نقشهتهی .21-6

  . آنمالیقایسه فنی و گزارش م  
تهیه گزارش هاي مورد نیاز و با   مسیر راه ، در محلةهاي کنار هاي مختلف صوت شکن  گزینهتهیه .21-7

  . آنمالیفنی و  مقایسه  
  . آنمالیه فنی و س و مقایطوالنی هاي تند و ی خروج اضطراري در شیبیهاي اجرا ه نقشهتهی .21-8
هاي پارکینگ ، استراحت  ها ، محوطهر، نیوجرسی، ضربه گی)گاردریل(حل استقرار جان پناه  تعیین م.21-9

  . مسیر1:2000 نقشه مسطحهها ، حصارها بر روي  گاه  
 م هشداردهنده غیر هوشمندیهاي طولی و عرضی، عال کشی  خطةی نحویهاي اجرا  نقشهتهیه .21-10

اعالم تابلوهاي (م هشداردهنده هوشمند یو عال) ..... ها و ها ، فلش مسیرنماها ، خط نوشته(  
  .....)و  مسیر، ترافیک مسیر هاي جوي وضعیت  

  .ی و رانندگییراهنماایمنی و م هوشمند و غیرهوشمند یهاي عال ی طرحی جزئیات اجراتهیه. 21-11
  

  هاي خاص اجرایی براي کاهش آثار تخریب محیط زیست تهیه طرح. 22
 محیطی  مطالعات زیست توجیه نهایی طرح و از جمله نتایج مطالعات مرحلهها بر اساس این گونه طرح

  .گردد انجام شده تهیه می
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  هاي ارزیابی تهیه نقشه. 23
  : به روش مختصاتی شامل1:2000هاي توپوگرافی  هاي ارزیابی بر روي پالن تهیه نقشه

،صنعتی ) و دورة  استحصال ساالنه، نوع کاشت)دیم ،آبی((دایر، بایر، کشاورزي(تعیین نوع کاربري اراضی 
  .هاي مربوط و مساحت نواحی و با تهیه جدول.....) مسکونی،تجاري و 

  
  محاسبه مقادیر عملیات اجرایی و برآورد هزینۀ. 24
اساس، راساس، زی ،هاي مختلف مانند عملیات خاکی جمعبندي مقادیر اقالم کار که در بخش. 24-1

  . استبنیه فنی محاسبه شدهاآسفالت و   
 برآورد ،منتشر شده ، براساس مقادیر محاسبه شده و آخرین فهرست بهاي پایهطرحهزینۀ اجراي . 24-2

  .شود می  
  

  بندي اجراي طرح و تهیه برنامه زمانی مرحله. 25
هاي بحرانی در دورة اجرا با هماهنگی کارفرما و تهیه برنامه  بندي اجراي محور با توجه به گلوگاه قطعه

  .اي طرحزمانی اجر
  

  تهیه اسناد مناقصه . 26
  : مشتمل بر مدارك زیرتهیه اسناد مناقصه

  .موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان. 26-1
  .شرایط خصوصی. 26-2
  .هاي اجرایی مسیر نقشه. 26-3
  .هاي اجرایی ابنیه فنی همسان و ابنیه فنی ناهمسان نقشه. 26-4
  .خصات فنی عمومی راه ویرایش مشمشخصات فنی عمومی طبق آخرین. 26-5
مشخصات فنی خصوصی شامل مشخصات مصالح، مشخصات فنی عملیات خاکریزي، خاکبرداري، . 26-6

  ..ابنیه فنی و سایر عملیات اجرایی ،روسازيبنایی،  
  .ییفهرست مقادیر و بهاي کارهاي اجرا. 26-7
  .یدي اجرای زمانبن برنامهقطعه بندي اجرایی محور و. 26-8
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  .شود هایی که در گزارش مطالعات طراحی تفصیلی درج می ها و نقشه زارشفهرست گ. 27
گردد و در این  تهیه میطراحی تفصیلی هاي مربوط به مطالعات  این گزارش بعنوان جمع بندي گزارش

  :دشو هاي پیشین و نیز موارد زیر تهیه می اي از گزارش گزارش خالصه
  توجیه نهایی) در صورت نیاز(روز شده ه مطالعات ب. 27-1
  .اهداف طرح و شرح مسیر. 27-1-1
  .برداري گزارش خصوصیات کلی حوزة نفوذ طرح و نتایج مطالعات ترافیکی تا پایان دورة بهره. 27-1-2
  ).1:25000روي نقشه (نقشه کلی راه . 27-1-3
  مبانی طراحی و مشخصات هندسی مسیر. 27-2
  .ها ی در قوسهاي عرض ها و مقاطع مربوط به شیب جدول. 27-2-1
  . قایم1:200 افقی و 1:2000نقشه مسطحه مسیر و نیمرخ طولی گزینۀ منتخب با مقیاس . 27-2-2
  .گزارش میخکوبی و برداشت طولی و عرضی مسیر. 27-2-3
  .ها تقاطعنقشه تیپ مقاطع عرضی و . 27-2-4
  ).هاي خاص  در محل1:100 (1:200هاي عرضی به مقیاس  نیمرخ. 27-2-5
  العات ژئوتکنیکمط. 27-3
  ...).هاي دستی و  ژئوتکنیک، گمانه(هاي ژئوتکنیک  نتایج آزمایش. 27-3-1
 قایم و مقاطع عرضی زمین 1:500 افقی و 1:5000هاي اصالح شده توجیه نهایی به مقیاس  طرح. 27-3-2

  .1:500شناسی به مقیاس   
  ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب وضعیت قرضه. 27-4
  .1:10000هاي با مقیاس  زارش نتایج روي نقشهگ. 27-4-1
  .نتایج محاسبات فواصل حمل و احجام مورد استفاده. 27-4-2
  .ها و ابنیه فنی  پلها و پی ها، قرضه ترانشهزمین بندي نوع  طبقههاي  جدول. 27-4-3
  مطالعات زیست محیطی. 27-5
  .یط زیستهاي خاص اجرایی براي کاهش آثار تخریب مح گزارش طرح. 27-5-1
  ها مطالعات هیدرولوژي و پل. 27-6
  .گزارش مطالعات تکمیل شده هیدرولوژي توجیه نهایی. 27-6-1
  .همسان و ناهمسانهاي  هاي اجرایی پل نقشه. 27-6-2
  .هاي ویژه پلابنیه فنی و طراحی تفصیلی . 27-6-3
  هاي بلندها و خاکریز مطالعات و محاسبات مسیر در محل گذر از بستر ترانشه. 27-7
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  .هاي اجرایی نقشه. 27-7-1
  .گزارش ریز متره و برآورد هزینه اجراي کار. 27-7-2
  .گزارش مشخصات فنی خصوصی. 27-7-3
  مطالعات روسازي. 27-8
  .گزارش مطالعات روسازي. 27-8-1
  .ها و مشخصات فنی نقشه. 27-8-2
  .هاي ارزي و ریالی جدول برآورد مقادیر کار و هزینه. 27-8-3
  . گزارش طراحی تفصیلی و اسناد مناقصه به صورت دو زبانه.27-8-4
  مطالعات زیرسازي. 27-9
  .گزارش مطالعات زیرسازي. 27-9-1
  .هاي اجرایی زیرسازي نقشه. 27-9-2
  .هاي اجرایی آن گزارش محاسبه مقادیر اجرایی زیرسازي و برآورد هزینه. 27-9-3
  .اسناد مناقصه زیرسازي. 27-9-4
  هاي ارزیابی هنقش. 27-10
  .1:2000هاي توپوگرافی  هاي ارزیابی بر روي نقشه نقشه. 27-10-1
  سرویسو دسترسی هاي  راههاي اجرایی  ها و نقشه طرح. 27-11
  .گزارش مشخصات فنی خصوصی. 27-11-1
  .گزارش ریز متره و برآورد هزینۀ اجراي کار. 27-11-2
  .ویسسرو هاي دسترسی  هاي اجرایی راه نقشه. 27-11-3
  بندي اجراي طرح و تهیه برنامه زمانی مرحله. 27-12
  .هاي بحرانی بندي اجراي محور با توجه به گلوگاه گزارش قطعه. 27-12-1
  ).برداري ساخت و بهره(گزارش زمانی برنامه اجرایی طرح . 27-12-2
  .Power Pointگزارش خالصه نتایج تحت نرم افزار . 27-13
  .CDاي طرح روي ه آلبوم کامل نقشه. 27-14
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 ، متر25/0 با فاصلۀ خطوط تراز 1:500به مقیاس  تاکئومتري تقاطع  )پالن(نقشه مسطحه تهیه . 1
  . انتخاب شده ۀساس گزینابر
 فاصله ةنشان دهندبه طوري که  1:500یاس  هندسی تقاطع  به مق)پالن( تهیه نقشه مسطحه. 2

هاي اصلی و   مختصات ابتدا و انتهاي قوسمهم وهکتومترها و نقاط مشترك , گذاري کیلومترها 
هاي  ، تقاطع)تقاطع و میدان(هاي همسطح  انتقالی و خطوط مستقیم و پوسته تقاطع، در حالت تقاطع

 :آن مشخص گردددر زیر و موارد باشد همسطح و تقاطعهاي تلفیقی نا

هاي  یات دفع آبئجدول گذاري ، جزمشخصات ها،  ها، آبروها، منهول ها، جوي  موقعیت کانال.2-1
  . شیب بنديتهیه نقشه مسطحهسطحی با   

هاي هوشمند کنترل ترافیک  ی و رانندگی و سامانهیم راهنمای موقعیت و نوع تابلوهاي عال.2-2
  .مورد نیاز  

  . تقاطعةی محدودی و تیرهاي روشناها موقعیت و محل دکل. 2-3
  . جزئیاتدرج محوطه سازي وفضاي سبز مورد نیاز با .2-4
  .روها  پیاده.2-5
  .هاي زیر گذر و یا روگذر عابر پیاده  موقعیت پل.2-6
  . جزئیاتدرجهاي ایمنی با  ها و حفاظ  موقعیت نرده.2-7
  . جزئیاتدرجهاي مورد نیاز با  موقعیت دیوارسازي. 2-8
ها،  اي ها، چشم گربه خط کشی( هدایت ترافیک تجهیزاتم و ی موقعیت و جزئیات عال.2-9

  . جزئیاتدرجبا ......) ها و  ها، گاردریل میانی، نیوجرسی هاي جزیره  
  .دگی و یا پلیس راهنی و رانی موقعیت و جزئیات محل استقرار پلیس راهنما.2-10
  .وع کاربري موجود آن  ندرج جزئیات حریم مورد نیاز تقاطع با .2-11
  . نفت، گاز و مخابرات آب،، خطوط لولهقهاي انتقال بر  موقعیت دکل.2-12
 :شرح زیر ه م بی قا 1:50 افقی و1:500 به مقیاس  و عرضیاي طولیه رخنیمتهیه . 3

  .هاي همسطح براي تقاطع. 3-1
  ....),  چهارراه وY,T  سه راه(  تقاطع -3-1-1

 .هاي متقاطع  راه آن دررفدو طو   طولی محورنیمرخ −

 .ها به راست  گردش آن دردو طرفو هاي طولی گردش محور نیمرخ −

 . جزئیاتدرجها با  ها، جوي اي طولی آبروها، کاناله نیمرخ −

 . طولی پیاده روهانیمرخ −
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 مقیاس با  عرضی در محل تقاطعهاي نیمرخو  ها به فواصل مورد نیاز  راههاي عرضی نیمرخ −
1:50. 

 .رضی پیاده روهاهاي ع نیمرخ −

 . جزئیاتدرجها با  ها، جوي هاي عرضی آبروها، کانال نیمرخ −

   میدان.3-1-2
  .هاي اصلی متقاطع  راه آن دردو طرف و  طولی از محورنیمرخ −

 . میدانيرو واره س  آن دردو طرف محور و  از نیمرخ طولی −

 . جزئیاتدرجها با  ها، جوي ي طولی آبروها، کانالها نیمرخ −

 .درج جزئیات مورد نیازهاي زیرسطحی با  لی شبکه جمع آوري آب طونیمرخ −

 . میدانة محوطه سازي و فضاي سبز محدودبرايهاي طولی مورد نیاز  نیمرخ −

 .هاي طولی پیاده روها نیمرخ −

عرضی نیمرخ  میدان به فواصل مورد نیاز و ةهاي منتهی به میدان، سوار راه هاي عرضی نیمرخ −
 .1:50 اسمقیبا در محل فصل مشترك 

 .هاي عرضی پیاده روها نیمرخ −

 . جزئیاتدرجها با  ها، جوي هاي عرضی آبروها، کانال نیمرخ −

 . میدانة محوطه سازي و فضاي سبز محدودبرايهاي عرضی مورد نیاز  نیمرخ −

  همسطحناهاي   تقاطع.3-2
 .هاي متقاطع  راه آن دردو طرف از محور و  طولینیمرخ −

 .ها رمپ و لوپ آن دردو طرف محور و  طولينيمرخ −

 . جزئیاتدرجها با  ها، جوي هاي طولی آبروها، کانال نیمرخ −

 .همسطحنا تقاطع ة محوطه سازي و فضاي سبز محدودبرايهاي طولی مورد نیاز  نیمرخ −

 .هاي طولی پیاده روها نیمرخ −

که در آنها فصل مشترك بین به نحوي ها  هاي متقاطع و رمپ ولوپ هاي عرضی راه نیمرخ −
  .1:50مقیاسشود با هاي متقاطع نشان داده  ها با راه و لوپ رمپ

 . جزئیاتدرجها با  ها، جوي هاي عرضی آبروها، کانال نیمرخ −

 .همسطحنا تقاطع ة محوطه سازي و فضاي سبز محدودبرايهاي عرضی مورد نیاز  نیمرخ −

  هاي تلفیقی  تقاطع. 3-3
هاي  ات تعیین شده براي تقاطع طبق مشخصهاي تلفیقی هاي طولی و عرضی تقاطع نیمرخ −

 .شود همسطح و ناهمسطح تهیه می
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  .هاي سطحی تهیه نقشه اجرایی هدایت آب. 4
  .هاي زیر سطحی ی جمع آوري آبی اجرانقشۀه تهی. 5
   .هاي مختلف تقاطع همراه با مقاطع عرضی الزم تهیه طرح روسازي شاخه. 6
 براساس شرح  و تلفیقیهمسطحنا ،مسطحههاي  تقاطع) هاي پل( پل هاي اجرایی نقشهتهیه . 7

  .ها طراحی تفصیلی راه و شرح خدمات طراحی تفصیلی پلخدمات 
 . تقاطعةهاي روگذر و زیرگذر عابر پیاده در محدود ی پلیتهیه نقشه هاي اجرا. 8

 .باشدالزم ی یکه چراغ راهنما هایی تقاطعهاي راهنمایی در  تهیه طرح زمانبندي چراغ. 9

 .ی و جزئیات مربوط روشناییهاي اجرای ه تهیه نقش.10

 .ی تسطیح جزیره هاي میانی و یا کناريیاجرانقشۀ تهیه  .11

  . تقاطعي اجراۀبرآورد هزینمتره و مشخصات فنی، تهیه . 12
  .شود ها درج می هایی که در گزارش طراحی تفصیلی تقاطع ها و نقشه فهرست گزارش. 13
  .) طولی و عرضیهاي نیمرخ، مسطحهنقشه (ی مسیر یهاي اجرا نقشه. 13-1
 طولی و عرضی نیمرخ، نقشه مسطحه(ها  ها، آبروها و جوي ی کانالیهاي اجرا نقشه. 13-2

  .)ییوجزئیات اجرا  
  .م وتابلوهاي هشدار دهندههاي اجرایی عالی نقشه. 13-3
  .هاي همسان و ناهمسان ی پلیهاي اجرا نقشه. 13-4
  .ي و فضاي سبزی محوطه سازیهاي اجرا نقشه. 13-5
  .ی و رانندگی و یا پلیس راهیی محل استقرار پلیس راهنمایهاي اجرا نقشه .13-6
  .ها  و ترانشههاها ، خاکریز ی دیوارسازيیاي اجراه  نقشه.13-7
  .ی روسازيهاي اجرای نقشه. 13-8
  .روها ی پیادهیهاي اجرا  نقشه.13-9
  .هاي اجرایی سایر نقشه. 13-10
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  1                                                                                                  راههاي  شرح خدمات همسان مطالعات طراحی تفصیلی پل
 
  

خدمات این مرحله در چارچوب نتایج مطالعات پل در مطالعات توجیه نهایی طرح و همراه با مطالعات 
  :شود طراحی تفصیلی مسیر، به شرح زیر انجام می

 متر از هر 250دست کم به میزان ، متر25/0 با خطوط تراز ،1:500 مقیاس به تهیه نقشه تاکئومتري مسیر. 1
  .پل طرف  

  . محل احداث پل و بررسی راه دسترسی به پلنیمرخ طولی و نقشه مسطحهتهیه . 2
 مطالعات ژئوتکنیک. 3

  .ها بازدید محلی و تخمین مشخصات مکانیکی خاك پی و دیواره. 3-1
هرگاه مقاومت زمین خوب (ها   محل و عمق گمانه،ژئوتکنیک و تعیین تعداد يها تهیه فهرست آزمایش. 3-2

 متر و در صورت وجود بستر سنگی 5 شناسایی طبقات زمین باید دست کم تا ،تشخیص داده شود  
ها انجام شود و در غیر این صورت، تا  تر از گودترین نقطه رودخانه در محل پایه  متر پایین2کم تا  دست 
ها، برآورد هزینۀ  همچنین درخواست برآورد ظرفیت شمع).  مقاوم، شناسایی باید ادامه یابدپیدایش قشر  
  .هاي دسترسی و برنامه زمانی انجام آنها ها شامل راه آزمایش  

در صورت عدم امکان انجام راه دسترسی ، اولویت انجام آزمایشها در این مرحله با انجام حفاري : تبصره 
  .و پردازش نتایج آن است... هاي ژئوفیزیک، ژئوالکتریک، ژئوسایزمیک،  ایشهاي دستی، آزم گمانه  

راي داموسسات و همکاري با کارفرما براي انتخاب ژئوتکنیک از کارفرما  هاي در خواست انجام آزمایش. 3-3
  .صالحیت انجام آنها  

  . ها آزمایشنظارت بر انجام  پیگیري و. 3-4
   .ررسی صحت نتایجب ، تحلیل وها کنترل گزارش. 3-5
 ،، زمین شناسی)آب شکستگی (هیدرولیکتوجه به نتایج مطالعات  ها با موقعیت بهینه پایهتعیین . 3-6

  . پلةساز و ژئوتکنیک  
  : بر اساس بررسی پایداري شیب هاي شیروانی و دیوارها. 3-7
  .ي کناري در کوله هاها انجام تحلیل پایداري استاتیکی و دینامیکی شیب شیروانی. 3-7-1
  .راهکارهاي مورد نیاز  تعیین عمق کاسه لغزش و ارائهساختگاه،هاي عمومی و موضعی  مطالعه لغزش. 3-7-2
  .ها  و طراحی پلانتخاب استاندارد معتبر بارگذاري. 4
 .اي  تعیین مشخصات و فرضیات محاسبات و تنشهاي مجاز آئین نامه. 5

 .کنترل مطالعات هیدرولیکی. 6

، بارهاي ناشی از زلزله، باد، سیل، ترافیکمله بارهاي مرده ،  از جهاي عادي و فوق العاده گذاريتعیین بار. 7
 . و مانند آنحرارت و تغییرات آن ، نشست، جریان آب درجه  
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 .تعیین مشخصات مکانیکی مقاطع مورد طراحی. 8

 .تعیین نرم افزار مورد استفاده در آنالیزها. 9

تعیین موقعیت شالوده، میزان نشست احتمالی با توجه به بار وارده و ویژگیهاي بررسی تنش هاي مجاز و . 10
  .خاك زیرین آن  

اثر بارگذاري حالت هاي مختلفدر ) اي تحلیل دو بعدي و سه بعدي سازه(آنالیز عرشه و پایه هاي پل . 11
آنالیز .  وارد می شوده بارهاي جوي و اتفاقی که در طول عمر مفید پل به آناز جملانواع بارهاي طراحی   
 .انجام می گیردبا توجه به نوع پل در حالت استاتیک و دینامیک   

 .اي  و سازهحین اجرا بارگذاري ا توجه به شرایط ب،  عرشه و پایه هاي کناري و میانیيطراحی اجزا. 12

 .هاي طولی و عرضی عرشه  جابجاییبا توجه بهها  گاه طراحی تکیه. 13

 .سی و ساماندهی پایه هاي خارجی آنرلوده پل و برطراحی سیستم شا. 14

 و ود شالوده مشخص شي اتکابراي عمق الیه مقاوم ،ر بستر رودخانه الزم استدواقع هاي   در مورد شالوده
  .روش تثبیت بستر و جلوگیري از آب شستگی مطالعه گردد  

معماري  هاي سطحی و قطعات ها، تخلیه آب  جان پناههاي ایمنی رو ، نرده پیاده رو و روسازي سوارهطراحی . 15
 .زیباسازي و نماي پل  

انجام  توجیه نهاییمطالعات انتخاب شده براي پل در  ۀطراحی سیستم روسازي راه براساس گزین: یادآوري
 .شود می  

 .برداري  و قالبریزي بتن،  حمل بتن، اجراي پل شامل قالب بنديةررسی نحوب. 16

 یا و متر 100هاي با طول کل بیش از  پلبراي طراحی انجام شدة  ،(PUSH OVER)نجام آنالیز بار افزون ا. 17
  . متر35  ارتفاع تا20ارتفاع بیش از   

اي  حداقل سه شتابنگاشت سه مولفه انجام آنالیز دینامیکی غیر خطی براي طراحی انجام شده بر اساس. 18
) ی طرحی مطالعات توجیه نها،12-13 مطالعات انجام شده در بندبراساس (  شرایط ساختگاهیمربوط به  
  . متر35هاي با ارتفاع بیش از  پل براي  

هاي تحلیل  ها و عرشه پل براساس روش ها، کوله مطالعه مدلهاي رویداد آتش سوزي در مجاورت پایه. 19
اي پل و   اي و غیرسازه زهاحتماالتی و تعیین مدلهاي غالب رویداد آتش سوزي و اثرات آن بر اجزاي سا  
 .برآورد میزان خسارت و مدت زمان انسداد ترافیک  

اي پل به  اي و غیر سازه  به حداقل رساندن خسارات آتش سوزي به اجزاي سازهبرايارائه تمهیدات الزم  .20
  . اي که احتمال انسداد ترافیک در هنگام رویداد آتش سوزي به حداقل ممکن کاهش یابد گونه  

 .گزارش محاسبات سازهتهیه . 21
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  .یی عملیات اجراۀتهیه متره و برآورد مقادیر کار و هزین. 22

نگهداري و بازرسی فنی،  اجرا، ةتدوین دفترچه مشخصات پل حاوي مالحظات ویژه در مورد نحو. 23
  .برداري بهره  

  . و برنامه زمانیی نقشه هاي اجرای و شامل فهرست بها، مشخصات فنی خصوصیتهیه اسناد مناقصه . 24

 . قطعی پل پس از ساختبراي تحویلي رگذا بارآزمایش تهیه دستورالعمل . 25

  .نگهداري و بهره برداري پلبازرسی فنی، تهیه دستورالعمل . 26
تهیه گزارش کامل مطالعات طراحی تفصیلی شامل مطالعات هندسی ، سازه اي ، طراحی ، و استانداردهاي . 27

هاي انجام شده به همراه تمامی فایلهاي محاسباتی و نرم افزارهاي مورد استفاده  رگذاريبه کاررفته و با  
 .بر روي لوح فشرده  

  شود آهن درج می هاي راه هایی که در گزارش طراحی تفصیلی پل ها و نقشه فهرست گزارش. 28
  .1:500نقشه تاکئومتري به مقیاس . 28-1
  .اث پل و نیمرخ طولی محل احدنقشه مسطحه. 28-2
  .نتایج مطالعات ژئوتکنیک و تحلیل آنها. 28-3
 .ها و لغزش ساختگاه مطالعات شیروانی. 28-4

  .استانداردهاي طراحی و فرضیات محاسبه. 28-5
  .نتایج مطالعات هیدرولیک. 28-6
  .هاي مربوطCDها و عرشه و  ها، پایه  محاسبات سازة پل شامل کولهگزارشها و  بارگذاري. 28-7
  .طالعات آبشستگیم. 28-8
  .رو، پیاده رو و سیستم روسازي راه مقطع عرضی پل شامل سواره. 28-9
  .هاي دینامیک نتایج آنالیز بارافزون و تحلیل. 28-10
  .متره و برآورد هزینۀ اجرایی. 28-11
  .برداري نگهداري و بهرهبازرسی فنی، دفترچه مشخصات پل در مورد نحوة اجرا، . 28-12
  .ناقصهاسناد م. 28-13
  .هاي مربوطCDهاي اجرایی و  نقشه. 28-14
  .دستورالعمل آزمایش بارگذاري. 28-15
  .Power Pointنتایج تحت نرم افزار  خالصه گزارش. 28-16
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 همراه با مطالعات  وت توجیه نهایی طرحدر چارچوب نتایج مطالعات تونل در مطالعاخدمات این مرحله 
  :شود طراحی تفصیلی مسیر به شرح زیر انجام می

  
  مطالعه و تکمیل مدارك موجود. 1
 مطالعه گزارش توجیهی. 1-1

گیرد  میقرار و بررسی مشاور مطالعه  مورددر مطالعات توجیه نهایی طرح  تونل  توجیهی زارشگ  
هرگاه مشاور نظري در مورد تکمیل، بهنگام .  تونل را انجام دهدتا برمبناي نتایج آن، طراحی تفصیلی  
کند و طبق نظر  نمودن یا اصالح گزارش توجیهی تونل داشته باشد، نظر خود را به کارفرما اعالم می  
  .نماید کارفرما اقدام می  

 هاي طرح هندسی تونل و توپوگرافی آن تهیه نقشه. 1-2

براي شروع مطالعه جزئیات در تاکئومتري   عملیاتبا توپوگرافی حهمسطهاي  نقشه تر کردن دقیق. 1-2-1
  :به شرح زیرتونل  محدودة  

 محور تونل دو طرف متر از 150 براي عرض ،1:500 متر به مقیاس 200هاي با طول کمتر از  تونل −
 .هاي تونل ونیز از دهانه

 محور تونل  دو طرف متر از 250 براي عرض ،1:1000بزرگتر به مقیاس   متر و200هاي با طول  تونل −
 .هاي تونل و نیز دهانه

 متر، در مقیاس 150 تونل و بخشی از مسیر در دو دهانه آن، حداقل به طول هاي نیمرختهیه . 1-2-2
  .اي که داراي اطالعات کامل خط پروژه باشد  طول تونل به گونهبه تناسبم یمساوي افقی و قا  

بندي به  ه نقشه مثلثتهیهاي آن و   در دهانهبه ویژهبیت محور تونل بندي و تث انجام عملیات مثلث. 1-2-3
  .همراه اطالعات مربوط  
تونل به طرف خط مستقیم در دو  هاي طویل، الزم است دو هاي پر عارضه، در محل تونل در زمین  
ین یکی از ا. بندي گردد  متر، همراه محور تونل مثلث1000 متر، ترجیحاً به طول 500 دست کم طول  
رود به این صورت که طول   شروع عملیات و دیگري براي کنترل عملیات به کار میبرايخطوط   
 باید با ،گردد بندي محاسبه می در مثلثشده گیري  خط مبناي دوم که بر اساس طول و زاویه اندازه  
  . گیري مستقیم برابر باشد واقعی آن بر مبناي اندازه طول  

 براساس استانداردهاي مصوب و با در نظر گرفتن شیب هاي دو طرفهاي  طرح اتصال راهتهیه . 1-2-4
  .وعرضی طولی  
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   و هیدروژئولوژيشناسی مهندسی مطالعه صحرایی تونل از نظر زمین. 1-3
و در اختیار  مطالعات توجیه نهایی طرح 18در بند  تونل توجیهیبا توجه به اتمام مطالعات : یادآوري
بندي، امکان انجام  تاکئومتري به همراه نقاط مثلث هاي  و نقشهنهایی خنیمر و نقشه مسطحهداشتن   
  .یک متر وجود داردشناسی مهندسی با دقت در حدود  هاي زمین شتبردا  
 به 1-2 تعریف شده در بند هاي شناسی در مقیاس ل زمینی مسا،در مطالعات صحرایی این مرحله  
  :می گیرد شرح زیر مورد بررسی و برداشت قرار  

 .مایشن میلیمتر باشد، به منظور 2مربوط بزرگتر از برداشت تمام واحدهاي سنگی که در مقیاس . 1-3-1

ها،  شیب و امتداد درزهمانند ها در نقاط مختلف  ها و ناپیوستگی دسته درزهمشخصات برداشت . 1-3-2
 رخنمون آنها در ها، زبري و در نهایت موقعیت نوع مصالح پرکننده درزه ها، درزه بازشدگیمیزان   
 آنها در عمق از جمله اطالعاتی هستند که در این مورد باید انحراف سمت کلی و نقشه مسطحه  
 . در نقاط مختلف تونل ممکن گرددRQDها  سنگمغزة  شاخص کیفی تا تخمین شوند برداشت  

ه محور تونل  و امتداد آنها نسبت بها گسلها به صورت کامل با مشخص کردن نوع  برداشت گسل. 1-3-3
کند، مطالعه قابلیت  اي تونل را قطع   در صورتی که گسلی در منطقه. آنهاة خرد شدناحیهعرض  و  
 .ذیري و تحرك آن باید مطالعه گرددپ شکست  

تناسب به در فواصلی ) در سنگهاي رسوبی و دگرگونی(ها  خوردگی و امتداد الیه برداشت چین. 1-3-4
 5 تا 3 در حدود هایی  کنترلی بر روي نقشه، حداکثر فاصلهقاطاي که ن مقیاس نقشه به گونه  

 .باشند  سانتیمتر 

شناسی، کانی شناسی،  شناسایی جنس تمام واحدهاي سنگی مسیر تونل و مطالعه آنها از نظر سنگ. 1-3-5
  واکنش در مجاورت هوا و آب با،زدگی  یخبندي، بافت، ساخت، تخلخل، مقاومت فشاري، دانه  
 .پذیري و سختی و در نهایت تاریخچه پیدایش آنها ن، درجه هوازدگی، تغییر شکلگذشت زما  

هاي مختلف با یکدیگر در مسیر تونل  بررسی و شناسایی رابطه واحدهاي سنگ چینه. 1-3-6
 .)شناسی چینه(  

 تونل و شناسایی تغییرات توپوگرافی در رابطه با جنس سنگها، ةبررسی مورفولوژي محدود. 1-3-7
 .ها شناسی و گسل هاي زمین رتاساخ  

ها،  ها و رودخانه  تونل با کمک گرفتن از محل چشمهةلوژي محدودژئوبررسی شرایط هیدرو. 1-3-8
 زیرسطحی و هاي  کارستی و مناطق با تخلخل زیاد براي تعیین مناطق آبدار و جریانهاي  محل  
 .سطحی  
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 شروع برايها، امکان دسترسی سریع   واریزههاي تونل به لحاظ شرایط وجود بررسی خاص دهانه. 1-3-9
 .عملیات در زمان اجرا و مخاطرات آن از لحاظ سقوط سنگها به داخل مسیر  

 .هاي آن  در مسیر تونل و دهانه(Geodynamics)بررسی فرآیندهاي زمین پویایی . 1-3-10

 انجام براي مختلف  امکان حمل دستگاه حفاري به نقاطنظربررسی دسترسی به محل تونل از . 1-3-11
 . ژئوتکنیک یا ژئوفیزیکهاي اکتشاف  

ها قابل نمایش   و در مقیاس نقشهاستها که در طرح تونل تاثیرگذار  سایر ناهنجاريبررسی . 1-3-12
 .باشد  

تمامی طولهاي ورودي و خروجی و  ها، دهانه عکسبرداري از تمام واحدهاي سنگی، ناهنجاري. 1-3-13
 . مسیر تونل  

 زمین نقشه مسطحهاي باشد که به تهیه  هاي صحرایی موضوع این بند باید به گونه برداشت: 1يیادآور
 و چند 2-1در بند  درج شدهم ی طولی مقطع تونل در مقیاس افقی و قانیمرخمهندسی و  شناسی  
نقشه اگرچه براساس . دشو، ختم 1:200 تونل در مقیاس  و در طولها عرضی در محل دهانه مقطع  
گردد که برداشتها در روي   توصیه میاما طولی را نیز تهیه نمود، نیمرختوان  می شده  تهیههمسطح  
)  متري20با مبنا قرار دادن نقاط میخکوبی با فواصل حداکثر (عملیات مترکشی  محور تونل با  
  .صورت گیرد  

، نوع (RQD)١شد، مقادیر شناس قادر با اي باشد که بر مبناي آن زمین ها باید به گونه برداشت: 2 یادآوري
 و سایر )3 (Q) ،4)GSI،(RMR)2واحدهاي سنگی، مقاومت فشاري آنها، شرایط آب، مقادیر   
  .کالس سنگ را در مناطق مختلف طول تونل براي متخصصین طراح تونل مشخص نماید و  ها روش

 انجام توجیهی تونلت  در مطالعا،هاي مستقل از مسیر  در مورد تونل،3-1 انجام خدمات بند: 3 یادآوري
  .شود می  

  ها  میدانی محل تونل و دهانههاي اکتشاف. 1-4
، مسطحههاي  شناسی مهندسی و پس از تهیه نقشه با انجام مطالعات صحرایی کارشناس زمین  
هاي نیازمند به شناسایی  شناسی تونل، نقاط مبهم و بخش و مقاطع عرضی زمین طولی هاي  نیمرخ  
 که با توجه به مسیرهاي دسترسی موجود و یا الزم، نقاطی براي انجام دشون می بیشتر مشخص  
ها شامل محل، تعداد،   مشخصات گمانه،و ژئوفیزیک مطالعات ژئوتکنیک. شود می  معینها اکتشاف  

                                                
  ها   شاخص كيفي مغزه سنگ-١
  توده سنگ) تيازام(بندي   طبقه-٢
   شاخص كيفيت توده سنگ-۳
 (Geological Strength Index) نمايه مقاومت زمين شناسي -٤
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 تابع که ها نمونه روي الزم هاي آزمایش و گیري نمونه روشو  محل ،يراحف روش زاویه حفاري،  
 مشاور  تأیید کارفرما به وسیلهاگردد و ب  توسط مشاور تعیین می،استل ژئوتکنیکی مح مشخصات  
 خالصه و تأیید آنها، کنترل ها و پس از دریافت نتایج آزمایشمشاور . شود ربوط انجام می مخصصیت  
  .نماید را تهیه  میگزارش حاوي نتایج پارامترهاي مشخصات مکانیکی   

 انجام توجیهی تونل در مطالعات ،هاي مستقل از مسیر  تونلدر مورد، 4-1بند انجام خدمات  :یادآوري
  .شود می  

  
  مطالعات تکمیلی. 2
  :دشو زیر انجام میبه شرح  جزئیات تونل یحا طربرايمطالعات تکمیلی . 2-1

در صورتی که مهندس طراح جابجایی اندکی را در (پس از بازدید صحرایی و اصالح احتمالی مسیر   
تنظیم  و شناسی با هدف تکمیل گزارش ، مطالعات تکمیلی زمین)بداندجهت بهبود طرح الزم   
زیر   مواردنجاما  و2-1هاي معرفی شده در بند  شناسی در مقیاس  زمینمقاطع و مسطحههاي  نقشه  
  :گیرد صورت می  

ته ها بر روي شبکه استریوگرافی در راستاي شناسایی دس  ادامه نتایج برداشت درزه و انجام بررسی. 2-1-1
 .هاي معرف منطقه درزه   

شناسی در  ه یک یا چند مقطع زمینتهیهاي سنگی در مناطق مختلف تونل و   تشریح وضعیت توده.2-1-2
 .معرف تغییرات شرایط زمین باشدهایی که  بخش  

 .ها در دهانه شناسی ه مقطع زمینتهیهاي ورودي و خروجی تونل و   تشریح وضعیت زمین در دهانه.2-1-3

 میدانی و با به کارگیري هاي ها و نتایج اکتشاف  سنگی براساس برداشتةبندي تود  طبقهتعیین .2-1-4
 .قضاوت مهندسی  

 .در حضور آبجداره تونل  اطالعات ژئوهیدرولوژیک تونل و توصیف رفتار مصالح تعیین .2-1-5

  انجاموجیهی تونلتهاي مستقل از مسیر در مطالعات  در مورد تونل این بندانجام خدمات : یادآوري
  .شود می
  : لرزه و برآورد پارامترهاي طرح لرزه برتاب تحلیل خطر زمینمطالعات . 2-2

  . انجام آن الزامی است،ی طرحیدر صورت عدم انجام خدمات این بند در مطالعات توجیه نها: یادآوري
اي  تگاهی در گسترههاي تاریخی و دس هاي زمین لرزه  براساس داده، دریافت اطالعات اولیه. 2-2-1

  . کیلومتر نسبت به ناحیه مورد نظر200 به شعاع دست کم  
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ها ، بر پایه آخرین اطالعات   اي ، با حذف پیش و پس لرزه هاي اصلی زمین لرزه بررسی داده. 2-2-2
  .اي زمین لرزه  

  .تهیه مدل لرزه زمین ساختی گسترة طرح و بررسی آن. 2-2-3
  .هاي پوسته زمین و تعیین ساختگاه ژرفی لرزش آن یبررسی ستبرا و شکستگ. 2-2-4
هاي موجود ، بازدید محلی و سالیابی آخرین  هاي فعال منطقه به کمک نقشه تشخیص گسل. 2-2-5

هاي رویداده بر روي نزدیکترین آنها به نقطه مورد نظر، بر اساس آخرین آمارهاي موجود تا  جنبش  
  .زمان تهیه گزارش  

  .هاي شناسایی شده و برآورد فعالیت آنها  کار گسلبررسی ساز و. 2-2-6
  .هاي شناسایی شده ها به گسل تعیین میزان وابستگی زلزله. 2-2-7
  و گزینش منطقی رابطه کاهندگی و برآورد شتاب ، سرعت و تغییر مکان افقی و قایمبررسی. 2-2-8

هاي هم شتاب ،  تهیه نقشههاي احتماالتی و  منطقه دست مطالعه بر اساس سطوح عملکرد، به روش  
، به ) کیلومتر20مجموعا ( کیلومتري از هر سمت محور 10تغییر مکان در گستره هم هم سرعت و   
  . 1:250000مقیاس   

ها و  ها، پل برآورد میزان شتاب، سرعت و تغییر مکان افقی و قایم به روش تعینی در محل تونل. 2-2-9
  .سایر ابنیه فنی خاص  

  .هی به تفکیک هر ساختگاه ختگا یف افقی و قایم شتاب مربوط به شرایط ساتهیه  ط. 2-2-10
  .اي مربوط براي هر ساختگاه بنگاشت سه مولفه تهیه حداقل سه شتا. 2-2-11
تهیه گزارش کامل لرزه زمین ساخت، تحلیل خطر زمین لرزه و برآورد پارامترهاي طرح . 2-2-12

   .تاببر لرزه  
  هاي مجاور هاي تونل و ترانشه انه مطالعه پایداري ده.2-3 

اي با  هاي مجاور آن باید در شرایط استاتیکی و لرزه هاي ورودي و خروجی تونل به همراه ترانشه دهانه
ار باشند، در این راستا الزم است تناسب حالت بارگذاري پایدبه حداقل ضرایب اطمینان الزم   
  :دشوهاي زیر انجام  مطالعات در بخش  
  و انواعهاي خرد شده  سنگهاي  سنگ و خاك در حالت ة تودی برشتامترهاي مقاومبرآورد پار −

 .دار هاي ریزدانه و مسأله خاك

هاي معرف و  درزه  تعیین دستهبه منظور هاي سنگی  اي در توده هاي الیه یا سنگها  درزه  مطالعه دسته −
الی، بازشدگی، جنس مصالح ها براساس مطالعه تو تخمین پارامترهاي ژئومکانیک در راستاي درزه

 .ها و زبري سطوح پرکننده درزه
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در شرایط و محاسبات مربوط هاي تونل   مجاور دهانهيها  ترانشهتحلیل پایداري سه بعديانجام  −
 و (Toppling)اي، بلوکی و واژگونی  هاي لغزش توده  با نگرش به مکانیسمدینامیکیاستاتیکی و 

 .يه طرح پایدارتهی

احداث به بررسی نیاز   دهانه تونل وةسازبهینه هاي تونل و انتخاب محل  فی دهانهمطالعه توپوگرا −
ها و تخمین   تونل، نوع زمین، احجام برش در ترانشهدهانهل پایداري یگالري با توجه به مسا

ل ایمنی، مالی و یاي که مسا  ورودي تونل به گونهةو انتخاب محل قرارگیري ساز صعوبت اجرا
 .شوددر نظر گرفته آن زیست محیطی در 

هاي مجاور بر اساس   ورودي و خروجی تونل و مقاطع عرضی ترانشهةه طرح اجرایی سازتهی −
 .مطالعات انجام شده

  
  اي  مطالعات سازه. 3
 میتغییر مکان افقی و قابیشینه شتاب و براساس نتایج اي تونل به صورت استاتیکی  تحلیل سازه. 3-1

تاریخچه زمانی، نگاشت  3کم  براساس نتایج دستو دینامیکی ، تلفساختگاه در سطوح عملکرد مخ  
لیتولوژي و ساختار تونل با استفاده از روشهاي عددي و تعادل  انواع  با توجه بهشتاب، تغییر مکان و  
  . حدي  

 یخبندان، رطوبت، ،، درجه حرارتتغییراتاز جمله  عوامل طبیعیسایر  ناشی از هاي تنشتعیین . 3-2
   ... ونشست  

تعیین اولیه مشخصات مکانیکی  ،هاي مجاز تنش،  فرضیات محاسبات طراحی،تعیین مشخصات کلی. 3-3
  .و مطالعات زمین شناسی  ژئوتکنیکهاي هره گیري از آزمایشبا بمقاطع مورد طراحی   

  .اي که به دلیل اجرایی مورد نیاز است تعیین مشخصات کلی اجزاء سازه. 3-4
 براساس نتایج تحلیل تغییر غیر سازه اي در برابر حرکات زمین لرزهه اي و ساز پوشش بررسی. 3-5

 تغییر مکان و شتاب بر  ـتونل ناشی از رویداد زمین لرزة مورد انتظار و یا تحلیل تاریخچه زمانی  مکانی 
  .آن
  . تونلةهاي مربوط به طراحی ساز تعیین بارگذاري. 3-6
  . به مورد هقاطع بستمتحلیل دوبعدي و سه بعدي . 3-7
 بینو تعیین فاصله  بهینه  سازة مهم مجاور آن  وو یا بین تونلهاي دوقلو  تونلکنش بین بررسی اندر. 3-8

  .آنها  
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، قالب (Mesh) شبکه میلگرد، (Shotcrete)پاشی  بتن مانندبدنه تونل  طرح و محاسبه اجزاء اصلی .3-9
  .هاي تلفیقی ، بتن الیافی و روشی نهایپوشش، هاي مهاري و دوخت میله فلزي،  

  .پاطاقو  پی ، محاسبات رادیه.3-10
  .ها  دو طرف دهانهها و دیوارهاي حایل ، اتصاالت، نماسازيها  گالري، طرح و محاسبه سردرها.3-11
  .گفته اي در موارد پیش بهینه سازي اجزاء سازه. 3-12
  . طرح در صورت نیاز لرزهاي در برابر حرکات زمین  هاي غیرسازه بررسی پوشش. 3-13
  .مطالعه درزهاي انبساط و اجرایی. 3-14
  . حفاري با توجه به نوع خاك نحوةپیشنهاد طرحبررسی و . 3-15
  .هاي پیش تحکیمی  حفاري و محاسبه میلهبرايبررسی لزوم عملیات پیش تحکیمی خاك . 3-16
  ). بتن الیافیبتن مسلح و(در پوشش  بتنی مورد استفاده ةبررسی نوع ساز. 3-17

  .گردد ه مییصورت گرافیکی و جدول در متن گزارش اراه  ب، نتایج خروجی تحلیل کامپیوتري:1 یادآوري
مان شروع زدر مقاطع مختلف براي مراحل مختلف از ها  براي تمام بارگذاري نتایج کنترل تنش :2 یادآوري
 .گردد  میهیبرداري در گزارش ارا بهره اجرا تا نصب و  

  
  ح پوشش طر. 4
  :استمورد نظر زیر براي دو مرحله تونل طرح پوشش . 4-1

 . اجرادورة در اولیهپوشش  −

 .ینهایپوشش  −

  .اولیه طرح پوشش. 4-1-1
  : هاي  تونل با هدفاولیهپوشش   

 ، فعالیت کارگرانبرايتونل ایمن سازي فضاي داخلی ) الف

با توجه به نوع خاك و سازي تونل  رپایداعایق کردن جدارة تونل در برابر نفوذ آب و در  کمک) ب
 روش حفاري، و  

 ،جلوگیري از هوازدگی جبهه داخل تونل) پ

گیري آن  کار ، از بهدگرد و در شرایطی که هیچ کدام از مشکالت مورد اشاره مالحظه نشود می  طرح  
  .شود میصرف نظر   
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 و براساس تحلیل دریر گهاي سنگی الزم است زمان خود پایداري مصالح مورد مطالعه قرا در تونل −
گیري  اي و زمان اجراي آن تصمیم  تونل در خصوص جزئیات سازهةسازیا گسسته محیط پیوسته 

 .شود

بررسی روند تغییر پالستیک و هاي محیط االستیک و  گیري تحلیل هاي خاکی، به کار در تونل −
یل  از جمله مسا،گام  در هراولیههاي  ها در انتخاب روش اجرا، مراحل برداشت و پوشش شکل

 .اساسی است

با نگرش به ( و انتخاب روش اجرا نهاییدر هماهنگی با طرح پوشش باید  اولیهطرح پوشش : یادآوري
هاي مکرر مقطع حفر شده دریک  تحلیل  با انجام،)اجراي انتخاب شده تناسب روشبه تاخیر  هاي زمان  
  . کارگیري قضاوت مهندسی انجام شودبه روش همگرایی و همجواري و بهیا گسسته  پیوسته ةتود  

  ینهایطرح پوشش . 4-2
 ةساز نهایت اي باشد که در  و طرح آن باید به گونهاست اولیه در واقع مکمل پوشش ینهایپوشش   
حاصله را  هاي ده و تغییر شکلکر تمام نیروهاي وارده را تحمل بتواندبرداري  تونل در زمان بهره  
، قالب  ی شامل قالب بنديی تمامی نقشه هاي جزئیات اجرادطرح پوشش بای. تحمل نماید  
 ي اجراةنحو.  اجراي پوشش را شامل گرددةو همچنین نحوآن  حمل و نصب ةنحو برداري و  
در صورتی که از قطعات . نیز درصورت لزوم در بر گیرد اي را  روش اجراي چند مرحلهدای بپوشش  
  .  تهیه گردد الزمیینقشه هاي اجرا اید مشخص و نصب قطعات بة نحو،دشوساخته استفاده  پیش  

و یا  تحلیل مقطع تونل به همراه پوشش آن در یک محیط پیوسته باید بامطالعه چنین شرایطی 
هندسی صورت گیرد، مهاي  و قضاوت)  همجواري ـکنش با روش همگرایی اندر مطالعه(گسسته   
که نماي  طوريبه یه مورد توجه بوده  تهوتأسیسات د تونل باینهاییدر طراحی پوشش  همچنین  
  . تهویه تونل را تسهیل نماید و پوشش  

مطالعه مدلهاي رویداد آتش سوزي در مجاورت داخل تونل بر اساس روشهاي تحلیل احتماالتی و . 4-3
برآورد  اي تونل و اي و غیرسازه آن بر اجزاي سازه هاي غالب رویداد آتش سوزي و اثر تعیین مدل  
 . الزامی است،ارت و مدت زمان انسداد ترافیکمیزان خس  

 آتش سوزي به هاي  به حداقل رساندن خسارتبراي مشاور باید تمهیدات الزم مورددر این   
 اي که احتمال انسداد ترافیک در هنگام رویداد آتش  به گونه رااجزاي سازه اي و غیر سازه اي تونل  
  .  ارائه نماید،سوزي به حداقل ممکن کاهش یابد  

 .  
  هاي حفاري تعیین محل گشودن جبهه. 5
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ها به  هاي حفاري تونل مطالعه منطقه اجراي تونل، تعیین میزان عمق روباره، مطالعه نحوة دسترسی به محل
 با رعایت موارد ایمنی، سهولت و سرعت اجرا و کاهش ،...)اي و  اي، سه جبهه دوجبهه(هاي مختلف  روش

  .برداري هزینۀ اجرا و بهره
  دستورالعمل رفتارنگاريتهیه  .6

، تنها با رعایت آنچه در آنالیز پایداري محاسبات پیشیناز آنجا که تمامی محاسبات مورد اشاره در بندهاي 
 تمامی فرضیات و  است از این رو،به کار گرفته شده معتبراولیه و نهایی هاي  زمان ایستایی و طرح پوشش

با توجه به نوع زمین، مشخصات تونل و  و در هر مورد شود انبیاید به صورتی گویا بهاي مناسب  روش
  . مشخص گردند،هاي خاص مناسب آن شرایط سیاستموارد ایمنی و حفاظت، 

 رفتار تونل مورد ،اي کنترل محاسبات و اصالح طرح پوشش یا روش اجرا الزم استبر ،عالوه بر این
 مطالعه رفتار تونل از براياسب نصب ابزار دقیق  ضروري است طرح من،براي این منظور. مطالعه قرار گیرد

 جزئیات و دستورالعمل اجرا و قرائت با نصب آنها هاي حلها و م ها، کشیدگی سنج  سنجهمگراییجمله 
  .ه گرددتهیآنها 

 بسته به نیاز انجام ، و در سایر موارداستهاي خرد شده الزامی  مطالعه رفتار تونل در مصالح خاکی و توده
   .شود می
  
  و روشناییمطالعات تهویه . 7

درصد وسایل نقلیه سبک و سنگین و حداکثر (با توجه به نتایج مطالعات ترافیک مطالعات تهویه تونل 
و طول تونل که در مطالعات طراحی تفصیلی مسیر قطعی گردیده است، با منظور نمودن ) ترافیک روزانه

  . شود شیب مسیر و طول تونل به شرح زیر انجام می
ها باید، مطالعات روشنایی انجام گردد و طرح روشنایی در نزدیکی سردرها و در طول  براي تمامی تونل

  . در این مطالعات، وضعیت تهویه و روشنایی در حین ساخت نیز مورد بررسی قرار گیرد.ها داده شود تونل
 و پیشنهاد یمالر فنی و مقایسه آنها از نظ و) طولی ،عرضی ،مختلط(هاي مختلف تهویه  بررسی روش. 7-1

  .روش تهویه مناسب  
 . آنهاي مختلف ی مسیرهاي تهویه و تعیین ابعاد قسمتی نقشه اجراتهیه. 7-2

و تعبیه ) ها هواکش در تهویه طولی و تأسیسات متناظر در سایر روش(تهویه  نوع تأسیسات  انتخاب. 7-3
 .فرمان  مرکز کنترل وییهمچنین طراحی و جانما آنها در مقطع و طول تونل و محل  

  .ة ورود هواي تازهآوري هواي آلوده و نحو  جمعة، نحو تهویهانتخاب محلهاي تعبیه تأسیسات. 7-4
 .انجام محاسبات و تهیه طرح روشنایی تونل. 7-5
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 . تامین آننحوةو تهویه و روشنایی تعیین میزان برق مورد نیاز تأسیسات . 7-6

 .یساتتأسهاي اجراي  برآورد هزینه. 7-7

 .از تأسیساتبرداري  هاي بهره برآورد هزینه. 7-8

 .بهره برداري از تأسیسات تهیه دستور العمل نگهداري و. 7-9

  . تهویه و روشناییه گزارش محاسباتتهی. 7-10

  
  مطالعات زیست محیطی. 8

  :گیرد مطالعات زیست محیطی در دو بخش صورت می
هاي ورودي و خروجی تونل با هدف به   قرارگیري دهانه انتخاب محلبرايمطالعات زیست محیطی . 8-1

  . به محیط زیستها حداقل رساندن تخریب  
 مطالعات زیست محیطی ساخت تونل. 8-2

که در  با توجه به این. هاي زیرزمینی باید مطالعه شود اثرات ناشی از احداث تونل در تخریب سفره   
ساخت  از این بابت اثر، هترین راه حل نیستبرخورد به آب زیرسطحی، همواره عملیات زهکشی ب  
 منابع  حفظبرايهاي مناسب  حل ها باید مطالعه شده و راه ها و قنات تونل در تخریب چشمه  
  .دپیشنهاد شونزیرزمینی   

  
   ایمنی و تجهیزات تونلاتمطالع. 9

، اهمیت تونل و طول آن  آنبرداري از  با توجه به ارتباط سطح ایمنی تونل با نوع بهرهمسایل ایمنی زیر باید 
  :مورد مطالعه قرارگیرد

 و تمهیدات ویژه کاهش ریسک مانند مقاطع عرضی تونل، (QRAM) مدل کمی برآورد ریسک. 9-1
طراحی براساس دید، مشخصات هندسی مسیر، یکنواختی سطح جاده، سرعت مجاز، ممنوعیت   
  .ر بحرانسبقت، تلویزیون مداربسته، کنترل دود و مدیریت اجرایی د  

 .)پرتاب سنگ و غیره(بررسی نکات ایمنی در حفاري . 9-2

 .)در زمان بحران(هاي بلند  هاي تخلیه میانی براي تونل بینی محل پیش . 9-3

  .بینی سیستم اطفاء حریق و تابلوهاي مربوط پیش . 9-4
  .میسیستم هوشمند عال. 9-5
 .پیش بینی سیستم برق اضطراري. 9-6

  .ر داخل و دو سر تونلداردهنده، تابلوهاي هشد. 9-7
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 . طرح محل هاي ساختمان نگهبانی و کنترل تأسیسات. 9-8

 تلویزیون مدار بسته ، پست هاي تقویت تلفن همراه، مانندپیش بینی تأسیسات ایمنی مخابراتی . 9-9
   .سیم م اضطراري رادیویی و بییاتصال عال  

  . تونلتهیه دستورالعمل عبور کاالهاي خطرناك از. 9-10
  

  سازي تونل مطالعات زیرسازي و رو. 10
هاي  گزینهتونل، سیستم زهکشی آن و جنس مصالح کف تونل، الزم است از برداري  بسته به نوع بهره

  .ه گرددتهیمقطع تیپ مناسب  گرفته و مطالعه قرار مورد  روسازي تونل  و   زیرسازيمختلف
  

  مطالعات متفرقه. 11
  .)در داخل شهرها(سازي نماي داخلی و خارجی منظرمطالعات معماري و . 11-1
  .گذر تونل هاي دسترسی و موقت وراه کنار مطالعات راه. 11-2
هاي ایزوالسیون، مطالعات عوامل محیطی و  بندي و تعبیه الیه مطالعات زهکشی، عایق کاري، آب. 11-3

  .خورندگی و در صورت لزوم اضافه نمودن مواد افزودنی به مصالح پوشش  
مصالح   پرکردن آنها باةنحو مقطع تونل و انقباض در طول و  مطالعات محل درزهاي انبساط و.11-4

   .مناسب  
  . کنترلهاي دوره اي و تهیه جدولفنی مطالعات بازرسی . 11-5

اي و   دستورالعمل نگهداري تونل شامل بازرسی دورهد مشاور بای،در پایان مطالعات: 1یادآوري 
  .دکنتهیه را کنترل عوامل مختلف تونل هاي وارسی  فهرست  

هاي سطحی و جلوگیري از نفوذ   دفع آببراي طراحی الزم د در ورودي و خروجی تونل بای:2یادآوري 
 برخورد با ریزش ها و پرتاب سنگ ةهمچنین بهمن گیر و نحو آب خارج تونل به داخل تونل و  
 ، هاي پر سر و صدا قرار گرفته استخروجی تونل در محل در صورتی که ورودي و. انجام گیرد  
  .خنثی کردن صدا در داخل تونل بکار گرفته شود و جذب به منظور تمهیدات الزم دبای  

  
  برآورد  هزینه. 12

بهاي پایه  تهیه متره، فهرست بها و مقادیر اقالم کار و برآورد هزینه اجراي تونل براساس آخرین فهرست
  .آهن راه، باند فرودگاه و زیرسازي راه

  



  هاي راه                 شرح خدمات همسان مطالعات طراحی تفصیلی تونل                                                                                 
 

 

١٢

  شود درج می  هاي راه هایی که در خاتمه طراحی تفصیلی تونل ها و نقشه فهرست گزارش. 13
  مطالعات توجيهي و تكميل مدارك موجود. ١-١٣
  .نتايج مطالعات توجيه نهايي و بروز نمودن آن در صورت نياز. ١-١-١٣
  .هاي معتبر و مراجع مورد استفاده نامه استانداردها و آيين. ٢-١-١٣
  .گزارش مطالعات طرح هندسي تونل و مشخصات مقطع آن. ٣-١-١٣
  .١:٥٠٠ تا ١:١٠٠٠ طرح هندسي تونل در مقياس نقشه مسطحه. ٤-١-١٣
  .١:٥٠٠ تا ١:١٠٠٠نيمرخ طولي تونل در مقياس . ٥-١-١٣
  مطالعات زمين شناسي مهندسي. ٢-١٣
  .و اكتشاف ميدانيهاي ژئوتكنيك، مطالعات صحرايي  نتايج مطالعات و تحليل. ١-٢-١٣
  .نتايج مطالعات لرزه خيزي و لرزه زمين ساخت. ٢-٢-١٣
  .هاي هيدرولوژي نتايج بررسي. ٣-٢-١٣
  .اي سردرهاي ورودي و خروجي هاي پايداري و سازه نتايج مطالعات و تحليل. ٤-٢-١٣
 تا ٢٠٠ و عرض حدود ١:٥٠٠ تا ١:١٠٠٠ زمين شناسي مهندسي منطقه در مقياس نقشه مسطحه. ٥-٢-١٣

  . متر٤٠٠
  .نيمرخ طولي زمين شناسي منطقه. ٦-٢-١٣
  .هاي عرضي تيپ زمين شناسي نيمرخ. ٧-٢-١٣
  .١:٢٠٠٠هايي از مسير كه متأثر از تونل هستند در مقياس  بندي تونل به همراه بخش مثلث. ٨-٢-١٣
  .قايم ١:٢٠٠ي و  افق١:٢٠٠٠نيمرخ طولي تونل به همراه مسيرهاي پيش و بعد آنها در مقياس . ٩-٢-١٣
  طرح پوشش. ٣-١٣
  .گزارش پوشش اوليه در دورة اجرا. ١-٣-١٣
  .گزارش پوشش نهايي. ٢-٣-١٣
  .هاي حفاظت نقشه مقاطع طرح پوشش و سيستم. ٣-٣-١٣
  مطالعات تهويه. ٤-١٣
  .هاي مختلف تهويه از نظر مالي و فني گزارش مقايسه روش. ١-٤-١٣
  .هاي اجرايي آن و برآورد هزينهگزارش انتخاب نوع تأسيسات . ٢-٤-١٣
  .هاي سيستم تهويه نقشه. ٣-٤-١٣
  مطالعات زيست محيطي. ٥-١٣
  .ها با هدف به حداقل رساندن تخريب محيط زيست گزارش انتخاب محل قرارگيري دهانه. ١-٥-١٣
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  .گزارش مطالعات زيست محيطي ساخت تونل. ٢-٥-١٣
  مطالعات ايمني و تجهيزات. ٦-١٣
  .بيني وسايل و تجهيزات ايمني پيشگزارش . ١-٦-١٣
  .هاي ساختمان نگهباني نقشه طرح محل. ٢-٦-١٣
  روش اجرا. ٧-١٣
  .هاي حفاري گزارش تعيين محل گشودن جبهه. ١-٧-١٣
  .گزارش دستورالعمل رفتارنگاري. ٢-٧-١٣
  .گزارش مطالعات زيرسازي و روسازي. ٣-٧-١٣
  .برنامه زماني. ٤-٧-١٣
  .رآورد هزينهگزارش متره و ب. ٥-٧-١٣
  .اي هاي دوره نتايج بازرسي. ٦-٧-١٣
  .١:١٠٠عرضي تيپ دهانه داخلي تونل و روسازي كف تونل به مقياس مقطع   نقشه. ٧-٧-١٣
 .Power Pointگزارش خالصه نتايج تحت نرم افزار . ٨-١٣

  .CDهاي طرح روي  آلبوم كامل نقشه. ۱۳-۹



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نمودار خدمات مطالعات طراحی تفصیلی راه. 4پیوست 

بررسی مطالعات توجیه 
 نهایی

هاي  تهیه نقشه
 یتوپوگراف

ترسیم و تدقیق گزینۀ 
 انتخاب شده

تهیه مسطحه و نیمرخ 
 طولی اولیه

پیاده کردن و میخکوبی 
 مسیر

 انجام خدمات ژئوتکنیک

 ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب تعیین محل قرضه تحلیل نتایج ژئوتکنیک و اصالحات الزم در نیمرخ طولی

 هاي بلند تهیه نقشه اجرایی گذر مسیر از بستر سازه ترانشه تهیه نقشه اجرایی گذر مسیر از بستر سازة خاکریزهاي بلند

 مطالعات هیدرولوژي و هیدرولیک

هاي با  هاي اجرایی پل تهیه نقشه
 . متر10دهانه تا 

هاي با دهانه  هاي اجرایی پل تهیه نقشه
  متر25 تا 10

هایی  هاي ویژه وپل طراحی تفصیلی پل
 است نشده براي آنها تهیه همسان که نقشه

  هاي اجرایی  تهیه نقشه
 ابنیه فنی

 ها طراحی تفصیلی تونل هاي راه طراحی تفصیلی تقاطع
 

 مطالعات تثبیت مسیر
 

هاي اجرایی  مطالعات و تهیه نقشه
 روسازي 

 

هاي خاص اجرایی براي  تهیه طرح
 ستکاهش آثار تخریب محیط زی

محاسبه مقادیر عملیات اجرایی و  هاي ارزیابی تهیه نقشه
 برآورد هزینه 

مرحله بندي اجراي طرح و تهیه برنامه 
 زمانی

 

هاي  ها و نقشه تهیه گزارش
 مطالعات طراحی تفصیلی

مطالعات بندي و مستندسازي  جمع
 طراحی تفصیلی

 

مطالعات توجیه نهایی 
 طرح

 

 اجرایی هاي طراحی و تهیه نقشه
 ایمنی راه

 تهیه اسناد مناقصه

هاي اجرایی  طراحی و تهیه نقشه
 هاي دسترسی و سرویس راه




