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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 پيش

ها و نياز به شرح خدمات جامع و  با توجه به نقش مؤثر شرح خدمات در كيفيت مطالعات طرح  
آهن، و به منظور ارتقاي سطح كيفي مطالعات، شرح خدمات  هاي احداث راه روشن براي مطالعات طرح

مورد ) رديده است منتشر گ1369كه در اسفند ماه سال (آهن  همسان مطالعات مراحل مختلف زيرسازي راه
آهن و اصول نظام فني و اجرايي  هاي مطالعه شده پيشين راه بازنگري قرار گرفت و با استفاده از تجربه طرح

  .كشور، شرح خدمات حاضر تدوين گرديد
  

شود و با توجه به نياز  پرداخته ميآهن  شرح خدمات مطالعات احداث راهدر اين مجموعه به   
يابي به بهترين گزينه، مطالعات توسعه و بهسازي زيرساخت حمل و نقل زميني كارفرما براي تعريف و دست

شرح خدمات مراحل مختلف ها و  در كنار دو مجموعه جداگانه شرح خدمات مطالعات بهسازي راه
  .شود ، پوشش داده ميها ها و تونل ها، پل ها، تقاطع ها، آزاد راه هاي اصلي، بزرگراه راه

  
در گيري، تدوين و انتشار اين مجموعه   مديريت، راهبري و تخصصي كه در شكلهاي فعاليت تمامي گروهاز 

گروه كارشناسان حوزة معاونت ساخت و خصوصاً  ،اند مشاركت داشته به طور موثر 1387 الي 1380 سالهاي طول
  .دشو  قدرداني ميآهن، فرودگاه و بنادر شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور توسعه راه
  

  

  معاون نظارت راهبردي

 1389 فروردين



 

  آهن مطالعات احداث راههمسان شرح خدمات هاي كاري در تدوين  گروه

  :تهيه

  .، محمد منجميمهندسان مشاور انديشكار شركت

 

 :طرح مدير

 طرح آوند مشاور مهندسان شركت

  

 :هتهي پشتيباني گروه

نژاد، دكتر عليرضا رهايي، دكتر اورنگ فرزانـه، دكتـر محمـود           زاده، دكتر فريدون مقدس     محمدرضا صفويان، علي قاضي   
صفارزاده، اسماعيل قهرماني، دكتر شهرام وهداني، دكتر علي گلصورت پهلوياني، صابر زارع ابراهيمي، خـسرو شـهابي،                 

  .مسعود افرا

  

 :گروه پشتيباني راهبري و تصويب

ــروه ر ــي اســالمي  گ ــشاور، محمداســماعيل عليخــاني، عل ــه مهندســان م ــري جامع   حميدرضــا خاشــعي،راد،  اه و تراب
  .اميررضا جوادي

  

 :تصويب و راهبري

، ماهـان يلداشـخان   زهرا گواشيري، عباس زائري،      الله حافظي،     سيد مرتضي ناصريان،   ، وفايي نيا  ...ا  فرجپرويز بيگدلو،   

ــري،  ــه مهـ ــرداد خوشـ ــسروي مهـ ــسن خـ ــي ،حـ ــيعلـ ــوروزي ، واليـ ــسن نـ ــي ،محـ ــالح فتحـ   ،صـ

ــاوت،  ــاپور ذكـ ــام،   شـ ــو فرجـ ــد نيكـ ــتح  محمـ ــاهر فـ ــي،  طـ ــازاده اللهـ ــك آقابابـ ــونچي ،بابـ ــا توتـ   ، عليرضـ
  .محسن حاج سيد جوادي

  

 :مديريت

  نسرين ابوالحسنيسيد علي طاهري، بهناز پورسيد، سيد اكبر هاشمي، فر،  مهدي تفضلي، دكتر حبيب امين
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  دستورالعمل کاربرد
  مراحل تکامل مطالعات طرح. 1

دو مجموعه شود و در کنار  پرداخته میآهن  شرح خدمات مطالعات احداث راهدر این مجموعه به 
هاي اصلی،  ها و شرح خدمات مراحل مختلف راه جداگانه شرح خدمات مطالعات بهسازي راه

 با توجه به نیاز کارفرما براي تعریف و دستیابی به ،اه ها و تونل ها، پل ها، تقاطع ها، آزاد راه بزرگراه
  .شود پوشش داده میحمل و نقل زمینی مطالعات توسعه و بهسازي زیرساخت  ،بهترین گزینه

، توجیه اولیه، توجیه نهایی و طراحی تفصیلی )شناسایی(پیدایش آهن شامل  مراحل مطالعات طرح راه. 1-1
 در)شناسایی(پیدایش با توجه به این که شرح خدمات مرحله . است که باید به ترتیب انجام شود

 تواند در صورت نیاز، نسبت به تهیه آن اقدام این مجموعه تهیه نشده است، دستگاه اجرایی می
شروع گردد ولی )شناسایی(پیدایش  است که مطالعات طرح از مرحله بهتربه طور اصولی، . نماید

 .مانع استنیز بال ز مرحله توجیه اولیه آنشروع 

اي از طرح که مطالعه مرحله پیش از آن انجام شده و نتایج آن به  در شروع مطالعات مرحله     
 در چارچوب گزارش مصوب مرحله پیشین آن انجام بایدتصویب رسیده است، مطالعات طرح 

لعات د، از این رو مشاور باید گزارش مصوب مرحله پیش را مطالعه نموده تا بتواند ادامه مطاشو
ا بهنگام نمودن آن ی اصالح و ،طرح را برمبناي آن انجام دهد و در صورتی که نظري براي تکمیل

  :هرگاه به دالیل زیر.  اقدام نمایددستگاه اجرایی اعالم کند و براساس تصمیم دستگاه اجراییدارد به 
جموعه  در این مه 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

 دهد، باید لزوم انجام این خدمات را در شرح خدمات قرارداد تصریح نماید تا نهایت تأیید قرار
 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

مقدماتی طرح مالی، اقتصادي و اجتماعی توجیه فنی، توجیه اولیه انجام مطالعات  هدف از مطالعات. 1-2
 به عنوان بخشی از شبکه برنامه اجرایی بخش حمل و نقل،یک محور راه آهن است که در احداث 

ات آن ع طرح، ادامه مطال)شناسایی(پیدایش  شده یا برپایه نتایج مطالعات معرفیراه آهن کشور 
 و شود میل اجراي طرح مقایسه کریدورهاي محتمدر پایان این مطالعات، . است شده توجیه
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 از سوي ، و یا ادامه وضعیت موجود، راه آهن مورد نظر براي ادامه مطالعاتکریدورمناسبترین 
 .گردد  مشاور پیشنهاد می

مطالعات توجیه نهایی طرح پس از پایان مطالعات توجیه اولیه و پذیرش طرح و تصویب یک . 1-3
و در راستاي هدف تعیین به عنوان کریدور مصوب آهن  اهکریدور براي ادامه مطالعات و طراحی ر

 .شود اولیه انجام می شده در مطالعات توجیه

گردد   آن مقایسه میهاي فایده و ها  و هزینهتعییندر این مطالعات، کلیات طرح و اجزاي الزم آن      
 مطالعات شود، از این رو، گیري می تصمیمآن ، نسبت به اجراي موجه بودن طرحصورت و در 

جذابیت  عیین تتوجیه نهایی طرح باید داراي دقت کافی براي تصمیم به اجرا یا عدم اجراي طرح و
 ،زمانبندي آن ها و گذاري باشد و تمام اجزاي طرح را توصیف نموده و برآورد هزینه آن براي سرمایه

  .دقت کافی براي تنظیم موافقتنامه اجرایی طرح را داشته باشد
ي اطالعات الزم، با انجام بازدیدهاي آور مطالعات، مشاور با شناخت موضوع و جمعدر این      

هاي مسیر در کریدور مصوب اقدام و با مقایسه این   گزینهتعیینمحلی و مطالعات دفتري نسبت به 
  .کند  را پیشنهاد می مسیرها از ابعاد مختلف، گزینه بهینه گزینه

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

به 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 اکثرها به حد هزینهقیمت ثابت 

  
   به مشاورضوابط ارجاع کار. 2
 آن باید و خدمات جنبیآهن  هاي احداث راه خدمات هریک از مراحل مختلف مطالعات طرح ارجاع. 2-1

  .شود هاي مربوط انجام  سایر دستورالعملو  خرید خدمات مشاورهمه نا رعایت آیینبا 
 مشاورة مورد نیاز براي انجام مطالعات مراحل مختلف هاي خدمات نوع تخصصبا توجه به ت. 2-2

، و به منظور تخصص مشاوره و لزوم استفاده از چند ،آهن و خدمات جنبی آن احداث راه هاي طرح
هماهنگی انجام خدمات و باال بردن سرعت و کیفیت آن، واگذاري خدمات مطالعات طرح  سهولت

 نسبت به ،اي از مشاورین به صورت مشارکت ک قرارداد با مجموعهصورت یک جا در قالب ی به
  .ارجحیت دارد با مشاوران متعددجداگانه  هايانعقاد قرارداد
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یا گروه کارشناسی هنگام ارزیابی کیفی، براي انجام مطالعات مالی و اقتصادي طرح، مشاور باید . 2-3
ت انتخاب شدن، طبق شرایط اعالم ند و در صور معرفی کشرکت داراي تخصص در این زمینه را

  . عمل نماید،شده در ارزیابی کیفی
 کارفرما طی قرارداد ، مربوط به طرحهاي اداري و فنی در مواردي که براي طراحی ساختمان. 2-4

آهن موظف   مشاور طرح راه،کند ساختمان استفاده میداراي تخصص مشاور  اي از خدمات جداگانه
  .استبا مشاور ساختمانی هاي الزم  یهماهنگ به همکاري و انجام

نظر به ضرورت رعایت مسایل زیست محیطی در دورة طراحی و دریافت مجوز از سازمان محیط . 2-5
زیست براي اجراي طرح و با توجه به تخصصی بودن مطالعات زیست محیطی، خدمات زیست 

 یست که به در محیط زتخصصمحیطی درج شده در شرح خدمات باید توسط مشاور داراي 
خالصه  و  مشاور اصلی باشد، انجام شود و گزارش مطالعات زیست محیطی طرحهمکارصورت 
  .هاي آن داراي امضا و عنوان هر دو مشاور باشد گزارش

  
 الزامات کلی. 3

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

 تطبیق دهند و در صورتی که خدمات تکمیلی، تفصیلخود حاضر را با نیازهاي طرح مورد نظر 
 مشاوران نیز باید ، اعمال نمایند،بدانندنمودن برخی از خدمات را در شرح خدمات یادشده الزم 

نموده و اگر نظري  د، شرح خدمات دریافتی از سوي دستگاه اجرایی را بررسیپیش از ارایه پیشنها
 در صورتی که در هاي تعیین شده به دستگاه اجرایی اعالم کنند و  آن دارند در مهلتتکمیلبراي 

 تر ضروري دقیق و بهتر حین انجام خدمات نیز تغییراتی را در شرح خدمات در جهت حصول نتایج
 در هر. قدام کنندا  دستگاه اجرایی پیشنهاد نموده و طبق نظر دستگاه اجراییدهند، به تشخیص می

 . طرح باشدکاملمطالعات و مبناي انجام  ، شرح تفصیلی خدمات باید دقیقصورت

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

 .دستگاه اجرایی خواهد بود

 در بدیهی است ،ست انجام خدمات آنهامنطقیهاي شرح خدمات بر مبناي ترتیب  ترتیب ردیف. 3-3
رد یکدیگر مو ها با هم یا تأثیر آنها بر خدمات باید لزوم انجام همزمان بعضی از قسمت انجام شرح
 .گیرد توجه قرار
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 مشخص شده اند، در حد متعارف بر عهده مشاور انجام بندهایی از شرح خدمات که با عالمت . 3-4
هاي یادشده مورد  است با این وجود، در صورتی که برحسب شرایط طرح، بررسی تفصیلی موضوع

نماید،  دمات تعیین میختفصیلی 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 

 .ستگاه اجرایی مبنی بر ضرورت انجام آنهاستدقبلی نظر 

در صورتی که هدف از انجام مطالعات، افزایش ظرفیت ، بازسازي و نوسازي یک محور موجود  راه . 3-5
شود برخی از بندهاي شرح خدمات به تناسب با هدف مطالعات و شرایط  ه میآهن باشد، توصی

محور موجود، اصالح گردد و هرگاه هدف از انجام مطالعات، ارزیابی احداث راه آهن سریع السیر 
  .باشد، این شرح خدمات کافی نیست و باید تکمیل گردد

 آن تأثیر دارد، دستگاه ۀیزان مطالعات و هزینآهن در م  با توجه به این که وسعت حوزة نفوذ طرح راه. 3-6
، حوزة نفوذ  طرحبراي دریافت پیشنهاد مشاوران به منظور انجام مطالعات توجیه اولیهباید اجرایی 
به لحاظ ویژگی روشن نبودن حوزه کار اولیه در  در هر صورت، .طرح را تعیین نمایدتقریبی 

 تدقیق  بررسی گردیده ومشاور توسطنفوذ  حوزة  باید،طبق این شرح خدماتاینگونه مطالعات و 
. شود می  نفوذ طرح انجامةحوز محدودة در طرح براساس این شرح خدمات، تمام مطالعات. گردد

خدمات  مشخص در شرح صورت به باید باشد، هرگاه مطالعاتی خارج از حوزة نفوذ طرح الزم
 .بینی گردد پیش

 به نظر گرفته نشده است که در صورت نیاز طرح مورد نظر باید در این شرح خدمات، موارد زیر در .3-7
 :شرح خدمات اضافه گردد

 پدافند غیر عامل −

 مدیریت ریسک −

 مدیریت ایمنی و سوانح −

هاي فشار قوي و یا   نیاز به احداث خطوط و پست،آهن برقی  در صورتی که براي تأمین برق راه.3-8
ی وزارت نیرو، نسبت به طراحی و اجراي آن اقدام دستگاه اجرایی با هماهنگتوسعه آنها باشد، 

 .کند می

یش از بیست سال است ولی مطالعات توجیهی در دورة آهن ب با وجود این که عمر واقعی طرح راه. 3-9
این مطالعات باید در چهارچوب جلد دوم راهنماي . شود برداري در نظر گرفته می بهره ساله بیست
 .انجام شود) ریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامه3122 شماره نشریه(توجیه طرح  گزارش تهیه
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 و  مقصدهاي مبدأ، شده آن و همچنین ایستگاهبینی  مطالعات براي مسیر مورد نظر و انشعابات پیش. 3-10
 هاي موجود به لحاظ اجراي طرح هرگاه تغییراتی در مسیرها یا ایستگاه. گیرد صورت میمیانی مسیر 

 .گیرد  باشد، در این مطالعات باید مورد بررسی قرار ضرورت داشته دیدج

ریزي و نظارت  هاي معاونت برنامه بخشنامهها و  در طراحی محور راه آهن، باید از آخرین آیین نامه. 3-11
هاي معتبر دیگر  استفاده از آیین نامه. ور و وزارت راه و ترابري استفاده شودراهبردي رئیس جمه

  . رما مجاز استبا تأیید کارف کشورها
الزامی آهن  خصوص خطوط اصلی راهتحلیل خطر زمین لرزه در  در مطالعات لرزه زمین ساخت،. 3-12

فرعی، برحسب وضعیت لرزه زمین ساخت محل احداث بنا به پیشنهاد خطوط است و در مورد 
مر مفید آهن براساس ع راه طرحو کنترل طراحی  .انجام خواهد شد  کارفرماو ابالغمشاور  مهندس

  :شود طبق جدول یک انجام می سال و سطوح عملکرد زمین لرزه 100
  

  آهن سطوح خطر زلزله در عمر مفید راه. 1جدول 
دورة بازگشت زلزله در سطح 
  عملکرد مورد نظر ـ سال

عمر مفید خطوط اصلی 
  آهن ـ سال راه

  سطح خطر

75  100  
  زمین لرزة سطح عملکرد

(Operating Base Earthquake)   
  (OBE) یا

475  100  
  زمین لرزة سطح طراحی

(Design Base Earthquake)  
  (DBE) یا

2400  100  
  بیشینه زمین لرزة محتمل

(Maximum Probable Earthquake)  
   (MPE) یا

  
 به ها ها و ترانشه  ضرایب اطمینان مورد نیاز براي تحلیل پایداري استاتیکی و دینامیکی خاکریزکمینه. 3-13

  :شود  تعیین می،2شرح جدول 
  

  ها ها و ترانشه 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
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مورد تأیید دستگاه اجرایی هاي  دلو ممحاسبات مالی و اقتصادي طرح باید در چارچوب نرم افزار . 3-14
 از استفاده به طور کلی. هاي اطالعاتی آن همراه گزارش نهایی ارایه شود انجام شود و فایل

محاسباتی، رافع مسئولیت مشاور در خصوص صحت طرح و محاسبات آن  و افزارهاي مهندسی نرم
  .نتایج خروجی آنها بر عهده مشاور است نیست و کنترل درستی

ها در  در شرح خدمات توجیه اولیه و توجیه نهایی، براي سهولت انجام محاسبات، مقایسه گزینه .3-15
هرگاه دستگاه اجرایی انجام این نوع . بینی شده است ارکان یا اجزاي طرح به صورت فنی مالی پیش

فنی ها را برمبناي فنی اقتصادي موجه بداند، باید برحسب مورد، انجام بررسی به صورت  مقایسه
  .اقتصادي را در شرح خدمات تصریح نماید

در مباحث مربوط به ساخت طرح، تعیین میزان تعرفه، تعیین تعداد و هزینۀ تامین ناوگان مورد نیاز . 3-16
ها و اقدامات  ها و درآمدهاي مربوط به دورة بهره برداري طرح، باید سیاست و برآورد هزینه

 .قل ریلی در زمینه خصوصی سازي مورد توجه قرار گیردهاي متولی حمل و ن ها و ارگان سازمان

مشاور باید نهایت سعی و کوشش خود را براي کامل بودن مطالعات طرح انجام دهد و به این . 3-17
 :گیردمنظور موارد زیر باید با دقت مورد کنترل قرار 

 .استفاده از آخرین آمارها و اطالعات معتبر. 3-17-1

مـوارد ضروري (آهـن  هاي ضروري در صنعت راه شور، استانداردها و کیفیترعایت قوانین ک.3-17-2
UICآهن ایران  و استانداردهاي راه.( 

هاي در دست اقدام در منطقه و هماهنگی با دیگر  هماهنگی طرح با مستحدثات و طرح.3-17-3
 .یا پیمانکاران معرفی شده از سوي کارفرما نامشاورکارفرمایان و 

 .محیطی در مسیر طرح هاي زیست ها، شرایط محیطی منطقه و محدودیت به ویژگیتوجه . 3-17-4

 .آهن محورهاي مجاور در حد امکان ل راهیهماهنگی طرح با تأسیسات، امکانات و مسا. 3-17-5

ها، پیگیري کار  مشاور موظف به پیگیري مستمر کار براي کسب اطالعات الزم، ارایه بموقع گزارش. 3-18
ریزي  اداري و دفاع از گزارش در مراجع ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامهدر واحدهاي 

ها با هماهنگی  کشور و سازمان حفاظت محیط زیست و انجام اصالحات مورد نظر آن سازمان
 . دستگاه اجرایی است

   در صورتی که دستگاه اجرایی در نظر دارد طرح را به صورت طرح و ساخت. 3-19
 اجرا نماید، باید تصمیم خود را در این زمینه از )EC یا EPC یا Design & Build: مانند(

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



  7                  دستورالعمل کاربرد                                                                                                                               
 

محیطی،  هاي ارزیابی فنی، مالی، زیست جام مطالعات و افزایش دقت گزارشبه منظور تسریع ان. 3-20
هاي  آوري اجتماعی، پدافند غیرعامل و اقتصادي و کاهش هزینۀ اجراي طرح، استفاده از ابزارها و فن

سنجش از دور، رقومی، تجهیزات موقعیت یاب جهانی، پرتودهی،  اي و آوري ماهواره مانند فن(نوین 
همچنین به . باشد مورد تاکید می) ت، الکترومغناطیس، لیزر، محیط مجازي و اینترنتامواج فراصو

طور ویژه، الزم است تا قبل از انجام هرگونه مطالعات ژئوتکنیک، ابتدا محدوده طرح با مطالعات 
ژئوفیزیک بررسی شده باشد و با استناد به خروجی مطالعات ژئوفیزیک، نیازهاي مطالعات 

همچنین بعد از انجام مطالعات ژئوتکینک، الزم است تا با انجام مطالعات . ن گرددژئوتکنیک تعیی
 .ساختی انجام شود تکمیلی ژئوفیزیک، تدقیق انجام مطالعات زمین

  
 ها نحوة تهیه گزارش. 4

سازي  و آماده) تایپ(دستورالعمل نگارش  ضمن رعایت ها و مـدارك ارسالی باید در همه گزارش. 4-1
  : موارد زیر رعایت شود،ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور نت برنامه معاونشریه

 . استاندارد و مقاطع ندازهاچاپ 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 یک از گزارشها همراه با هر   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
 . ، فراهم آوردن دسترسی کارفرما به آن مراجعدستگاه اجراییصورت درخواست 

  نتایج بدست خالصهومطالعات  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

 پیوسترت صوه  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

 رو، این از دن گزارش نیز اهمیت دارد مفید بوضمن رعایت کامل بودن مطالعات، خالصه، گویا و. 4-1-9
 کامال يها  و نمودارهاي گویا و اطالعات و تحلیلها صورت جدوله  بدر صورت امکاناطالعات 
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 هلزوم ب ه شود و اطالعات تفصیلی یا اطالعات با ارتباط موضوعی ضعیف، در صورتیمرتبط ارا
  .ه شوندیصورت پیوست ارا

از   ، شامل خالصه بررسیPower pointافزار   تحت نرم،(Present)یش براي نماه گزارش یو اراتهیه . 4-2
  .روش مطالعه و نتایج مطالعات موضوع، سوابق

از سوي دستگاه ه شده ی اراالگوي طبق تهیه خالصه گزارش ،ه گزارش کامل از مطالعاتیتهیه و ارا. 4-3
  .ترجمه خالصه گزارش طرح به زبان انگلیسی و اجرایی

  
 ها نترل گزارشبررسی و ک. 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  مطالعات طرح پیشدر شرح خدماتدستگاه اجرایی 

 شود و  برگزار اي توسط مشاور و به هزینه او 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
 .طرح اعمال نماید دستگاه اجرایی، مشاور باید آنها را درنظر اعالم 

نشده است،  مشاور جاري  نظام مدیریت کیفیت به صورت خودکنترلی در شرکتتی که در صور. 5-2
کارشناسان   اجرایی باید براي اطمینان از درستی و کامل بودن مطالعات، با به کارگیري دستگاه

مشاور به  هاي آهن، نسبت به بررسی و کنترل گزارش هاي مختلف مطالعات راه متخصص در زمینه
خدمات   نمایند و در صورتی که کارشناسان مورد نیاز را در اختیار ندارند، ازطور مؤثر اقدام

 .هاي ذیصالح مشاور مهندسی یا مدیریت طرح براي این منظور استفاده نمایند شرکت
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  تعاریف. 6
  خاکریزهاي بلند. 6-1

 20 کم  متر است که دست35 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 

  .گفته باشد پیش
  هاي بلند ترانشه. 6-2

 20 متر است که دست کم، 40 متر و کمتر از 10هاي یکطرفه یا دوطرفه با ارتفاع بیش از  ترانشه
ر گسسته از طول آن، داراي شرایط ارتفاع  مت100درصد پیوسته از طول ترانشه و یا دست کم، 

  .گفته باشد پیش
  هاي ویژه پل. 6-3

هاي معلق،  ست مانند پل اهاي معمولی هایی هستند که سیستم سازة آنها ویژه و متفاوت با سیستم پل
  . در سطح و ارتفاعقوسیهاي  پلاي و  ترکههاي  پل

 سرعت طرح . 6-4

. شود ندسی و ابنیه فنی مسیر بر اساس آن طراحی میاي، که مشخصات ه نامه سرعتی است آیین
قبول مجاز است  عدول از این سرعت در شرایط استثنایی و تنها با ارائه توجیه فنی و اقتصادي قابل

از این رو، سطح کیفی خط به  لحاظ مشخصات فنی و مهندسی با نگرش به سرعت طرح مشخص 
 در مورد سرعت طرح مؤثر نیست و فرض بر گیري  براي تصمیمکشنده  شرایط آالت. گردد می
  . آل بودن آنهاست ایده

 )گراف(برداري  سرعت بهره. 6-5

سازي حرکت قطار و با عنایت به مشخصات مکانیکی و نیروي  سرعتی است که بر اساس شبیه
حد باالي این سرعت، همان سرعت طرح است و . گردد ه منتخب محاسبه میکشند  کشش آالت
این سرعت مبناي محاسبه . اري در هیچ شرایطی نباید از سرعت طرح بیشتر گرددبرد سرعت بهره

  . هاست قطارحرکت زمان سیر، ظرفیت و رسم گراف اولیه 
 )حرکت(سرعت سیر . 6-6

سرعت سیر در شرایط خاص برابر یا بیشتر از .  در مسیر استکشنده  سرعت واقعی حرکت آالت
سرعت سیر، مبناي . ید به کمتر از سرعت طرح محدود گرددبرداري است ولی همواره با سرعت بهره

قطارها در یک مسیر مورد حرکت گیري نیست و تنها براي رسم گراف واقعی  طراحی و تصمیم
  . گیرد استفاده قرار می
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 حداکثر شیب. 6-7

شود و طراحی مسیر با شیب بیش  آهن تعیین می نامه طرح هندسی راه حداکثر شیب، بر اساس آیین
  .  شیب حداکثر، تنها با ارایه توجیه فنی و اقتصادي و با تایید کارفرما قابل قبول استاز

 شیب مبنا. 6-8

سازي شده و بر اساس قضاوت مهندس  شیب مبنا، با توجه به پروفیل سرعت قطار در مسیر شبیه
ط شیب مبنا، لزوما برابر شیب حداکثر نیست و در شرای. شود طراح مسیر راه آهن مشخص می

این شیب معیار طراحی بسیاري از اجزاي ترافیک مسیر راه آهن از جمله . شود خاص با آن برابر می
هاي دوخطه مسیر، جانمایی عالیم در مسیر دوخطه، خطوط ریزش و فرار، نیازهاي  قسمت

برداري از مسیر ریلی  بینی تمهیدات خاص بهره هاي مجاور شیب مبنا یا پیش ساختمانی ایستگاه
  . است)  تناژ یا افزایش نیروي کششکاهش(

 بالك بحرانی. 6-9

آید و برابر  سازي شده بدست می بالك بحرانی بر اساس پروفیل زمانی حرکت قطار شبیه
هاي رفت  یا بزرگترین حاصل جمع زمان) در مسیرهاي دوخطه(ترین زمان رفت یا برگشت  طوالنی

مبناي کنترل ترافیک مسیر و برآورده نمودن بالك بحرانی، . است) خطه در مسیرهاي تک(و برگشت 
  .گردد تقاضا محسوب می

  قیمت ثابت. 6-10
با استفاده از محاسبات اقتصاد مهندسی و در نظر گرفتن یک سال به عنوان مبنا، از تبدیل قیمت در 

ف آید تا با حذ هاي قبل یا بعد از آن سال مبنا، به قیمت در آن سال مبنا، قیمت ثابت بدست می سال
  .ها در طول زمان، ارزش کاالها و خدمات به طور یکسان محاسبه و مقایسه شود نوسان قیمت
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  شرح خدمات
  اطالعاتآمار و آوري گرد. 1

  . شود می دریافتهاي مسئول   سازمانبه وسیله مشاور از اطالعات مورد نیاز با معرفی کارفرما، 
تاثیر در مطالعات طرح هاي ذیربط که به نحوي  نظر دستگاه  دریافتنیز براي ی حل بازدید م،رحلهدر این م

 خالصه مذاکرات صورت گرفته و مستندات و صورتجلسات مربوط به آنها .شود انجام می ،گذار هستند
  .گردد می دوینت) ددر صورت وجو(

  :شرح زیر استه مهمترین اطالعات مورد نیاز ب
توسعه استان، سند ملی  سند ملی توسعه بخش، سند ملیدستی شامل  هاي باال عات و یا برنامهمطال. 1-1

 طرح،  مطالعات شناسایی طرح، و عملیاتی بخش حمل و نقل برنامه اجرایی،)فرابخشی(توسعه ویژه   
 نقلی  و  هاي توسعه کالبدي ، صنعتی، اقتصادي و حمل ط، برنامهوشهرهاي مرب و تفصیلیجامع  ،هادي  
  .آهن مورد نظر راهبه ط ویا دیگر مطالعات مرب ر منطقه تحت تاثیر ود  

  . منطقه عبور راه آهن1:25000 و 1:250000،1:50000توپوگرافیهاي  نقشه. 1-2
 . در صورت وجود، منطقه عبور راه آهن و ماهواره ايهاي هوایی عکس. 1-3

بندي  ، اقلیمی و  پهنه) 1:100000 یا ترجیحاً 1:250000در مقیاس (هاي زمین شناسی   و نقشهكمدار. 1-4
مطالعات (شناسی خاص  هاي زمین گزارشو زمین لغزه، روا نگرایی سایزموتکتونیک، خطر زلزله،   
  .وجود در صورت) موردي  

  .ي آبریزها ي حوزهها نقشه. 1-5
  .)1:250000در مقیاس (مناطق چهارگانه زیست محیطی  ۀنقش. 1-6
ها و  ها، نیروگاه  سدها ، پاالیشگاهساختهاي  طرحمانند ش تاسیسات زیربنایی گسترهاي  طرح. 1-7

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

  :بار و مسافر منطقه شامل میزان بهط وبرآمار و اطالعات م. 1-8
 ،اقتصادي، اجتماعی شهرها و مراکز جمعیتی، جغرافیایی خصوصیاتمربوط بهآمار و اطالعات . 1-8-1

، میزان تتراکم جمعیشامل  واقع در منطقه احداث راه آهن سیاحتی و زیارتی و مناطق مرزي   
   ...ري، وضعیت اقتصادي ونرخ بیکا جمعیت  

 بازرگانی، هاي صنعتی، معدنی، کشاورزي، دامپروري، خدماتی و ر و اطالعات مربوط به فعالیت آما.1-8-2
بار ، تعیین نوع و میزان تولید و نقاط مرزي و مبادي ورودي و خروجی و بطور کلی مراکز تولید   
  ...، مبادي و مقاصد آن ویی بارحجم جابجا  
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 . منطقه و شبکه موجود حمل و نقلآمار و اطالعات مربوط به وضعیت ترافیک. 1-8-3

تاثیر عوامل   به لحاظ مارهاي بار و مسافر جمع آوري شده از منابع مختلف و تحلیل آنهاآرسی بر: یادآوري
آمارهاي  تعیین ي مختلف وها  فرهنگی بر روند رشد ترافیک در سال ومنطقه اي، سیاسی، اجتماعی  
   .استزامی ال، تاي مورد استناد در ادامه مطالعا پایه  

  
  تر کردن آن بازبینی حوزة نفوذ و دقیق. 2

بازرگانی، مراکز   شامل محدودة جغرافیایی مراکز تولید صنعتی، کشاورزي، معدنی،طرححوزة نفوذ 
وشش تحت پ تواند هم می طور بالقوهه  مسیرهاي موجود جابجایی بار و مسافر که ب، گردشگري وجمعیتی

 .گردد  منعکس میبر روي نقشه منطقهشود و  تر تعیین می ، به صورت دقیقراه آهن مورد نظر قرار گیرند
  

 یگاه طرح در برنامهجابررسی . 3

بخش، سند ملی توسعه استان، سند ملی توسعه ویژه سند ملی توسعه محور مورد نظر با بررسی همسویی، 
   . برنامه اجرایی و عملیاتی بخش حمل و نقل،)فرابخشی(
 
  بار و مسافر تقاضاي همطالع. 4
  : به شرح زیربررسی شرایط حمل و نقل در وضعیت موجود. 4-1
 : نفوذ راه آهن شاملةبررسی میزان بار و مسافر در حوز. 4-1-1

 نفوذ راه ةمیزان بار و مسافر تولید یا جذب شده در مراکز تولید و جذب بار و مسافر واقع در حوز −
 .رگشتو به صورت رفت و ب) درون و برون استانی(آهن 

) راه، راه آهن، خطوط هوایی و دریایی (مسیرهاي حمل و نقل موجود  ها و  سیستم یک از  هر سهم −
ه نمودار تهی نفوذ راه آهن، ةواقع در حوز) درون و برون استانی (موجوددر جوابگویی به تقاضاي 

 .به تفکیک ترافیک رفت و برگشت جریان ترافیک

صادرات و واردات، ( و نوع سفر) معدنی، صنعتی، کشاورزي(  جنس به تفکیکنواع بارا شناسایی. 4-1-2
 ،اوگان مناسب آنها نو نوعاز کل تقاضاي جابجایی بار هر یک  سهم تعیینبندي و  طبقه ،)ترانزیت  
و  ، سهم هریک)اجتماعی کاري، زیارتی، سیاحتی و مراودات ( به تفکیکانواع سفر شناخت  
  .مسافران منطقه يها ویژگی  

 به  نفوذ راه آهنة مناطق واقع در حوزآیندهمیزان ترافیک ناشی از توسعه و برآورد  تحلیل ،بررسی .4-2
   :شرح زیر  
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  توسعه ةهاي بالقو ها و فرصت ها، پتانسیل ط در خصوص ضرورتمربوکسب اطالعات از مراجع . 4-2-1
 ي وگردشگرکز جمعیتی،  مختلف اعم از معادن، صنایع، مبادالت تجاري، مراهاي در زمینه  منطقه  
   . بخشیدن به آنهاتحققو تاثیر بهبود شبکه ترابري در ...و  ترانزیتی  

بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزي در  هاي توسعه کشور از نظر ایجاد مراکز بررسی برنامه. 4-2-2
ناشی از  منطقه و برآورد میزان تقاضاي بار  نفوذ راه آهن و مشخص نمودن آن بر روي نقشهةحوز  
  .و سیستم حمل و نقل مورد نیازبه تفکیک جنس بار و نوع سفر آنها   

هاي توسعه کشور در ایجاد شهرهاي جدید و یا   برنامه و تحلیل میزان ترافیک ناشی ازبررسی. 4-2-3
ها بر میزان  تأثیر این برنامه همراه با تحلیل ، نفوذ راه آهنةحوز توسعه مناطق مسکونی موجود در  
  .ضاي سفرتقا  

به تناسب شرایط طرح و ) فصلی، ایام هفته یا ساعات شبانه روز(بررسی نوسان تقاضا  .4-2-4
  .تقاضا  نوع   

هاي مختلف از   به روشیندههاي آ  تعیین میزان رشد بار و مسافر در حوزة نفوذ طرح و طی سال.4-2-5
  . ساله20 و 10 ،5ي ها هاي اقتصاد سنجی طی دوره هاي سري زمانی و روش تحلیله جمل  
باید توجه داشت که در برآورد تقاضا و نرخ رشد آن، استفاده از روند آماري موجود و تسري آن . یادآوري
باشد  هاي کارشناسی دقیق مناسب نیست و الزاماً براي آینده قابل استمرار نمی به آینده بدون تحلیل  
 . شوداز این رو، در این زمینه باید با دقت و احتیاط عمل  

  :منطقه به شرح زیربررسی وضعیت شبکه ترابري . 4-3
در ) اییآهن، خطوط هوایی ودری راه، راه(ترابري موجود  بررسی وضعیت کمی و کیفی شبکه. 4-3-1

   .هاي در دست اقدام براي توسعه یا بهسازي آنها نفوذ طرح و طرح  ةحوز
و ظرفیت ) آهن، خطوط هوایی و دریایی ه، راهرا(بررسی میزان تطابق نوع سیستم ترابري منطقه . 4-3-2

هاي بالفعل و بالقوه در شبکه حمل نقل  گلوگاه  تنگناها و  و تعیینآیندهبا حجم ترافیک فعلی و   آن  
فعلی ( نقشه شبکه حمل و نقلتهیههمراه با  ترابري در رفع آنها هاي توسعه منطقه و میزان تاثیر طرح  
   .حرانی و موقعیت مسیر جدید ریلی بر روي آنب   ، مشخص نمودن مناطق)آیندهو   

 هاي موجود در محدوده اي از شبکه ریلی که بر میزان ترافیک قابل جذب به تعیین و بررسی گلوگاه. 4-4
  .ه نقشه و مشخص نمودن نواحی بحرانیتهیتاثیرگذار هستند همراه با مورد نظر محور   

 ریلی ةها در محدود نوط به رفع تنگناها و محدودیت میزان ترافیک محور مدر صورتی که: 1 یادآوري
  .در سناریوهاي جداگانه این میزان تاثیر مورد ارزیابی قرار گیرد، باید شده باشد تعیین  
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هاي   تحلیل، آمار و اطالعات جمع آوري شدهتمامکاري حاوي   گزارش میانددر این مرحله بای: 2 یادآوري
گردد و مشاور اظهار نظر کلی خود را در خصوص  ین مرحله تهیه و مطالعات انجام گرفته تا ا الزم  
 . عدم ضرورت ادامه مطالعات به کارفرما اعالم نماید یاضرورت    

هاي کشت و  هاي صنعتی، مجتمع بررسی فاصله طرح تا هریک از شهرها، کارخانجات بزرگ، شهرك. 4-5
 نفوذ طرح و ةاي مهم واقع در حوز ههاي توسع صنعت، معادن عمده، مراکز تجاري، گمرکات و طرح  
ه تسهیالت خاص یهاي ریلی یا ارا  انشعاباظهار نظر در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد   
ها و درآمدهاي ناشی از  برداري براي آنهایی که در مسیر طرح قرار ندارند، با بررسی هزینه بهره  
  .انشعابیا صرفنظر کردن از هر  احداث  

 .هاي حمل و نقل ریلی، مؤثر بر جذب بار و مسافر ها و محدودیت بررسی توان. 4-6

مؤثر بر تقاضا را  ي بهبود و توسعه شرایط بهره برداري و سرویس دهیها مشاور امکانات و محدودیت
 :دکن  ارزیابی میزیربا هماهنگی کارفرما به شرح 

این   نظر در خصوص کفایتها و اقدامات راه آهن براي جذب بار و مسافر و اظهار سیاست. 4-6-1
   .اقدامات  

  جدیدط با محوربوهاي مر هاي موجود بخصوص در ایستگاه هاي توسعه و بهسازي ایستگاه برنامه. 4-6-2
 . و ارتباطات و تاسیساتعالیمو بهسازي تجهیزات   

سازي توسعه و به يها رنامه بي توسعه و بهسازي ناوگان مناسب حمل بار و مسافر وها برنامه. 4-6-3
 .آني ها تاسیسات بارگیري و تخلیه و محدودیت  

 .ي موجودها هاي مسافري و محدودیت ها و امکانات رفاهی در واگن برنامه. 4-6-4

 . جذب بار و مسافربرايهاي بازاریابی مورد استفاده  هاي و روش ها، سیاست بررسی برنامه. 4-6-5

 :تجزیه و تحلیل تعرفه حمل بار و مسافر شامل. 3-7

  نفوذ با توجه به خصوصیات بار وةشناخت انواع بارهاي قابل جذب توسط راه آهن در حوز. 4-7-1
 .فواصل حمل  

  همراه با تجزیه و تحلیل،هاي حمل و نقلی موجود در منطقه  سیستموهاي حمل بار  بررسی نرخ. 4-7-2
 دولت و دیگر از سويل حمل و نقل واگذاري یهاي وسا نرخ سوخت و نرخ(یارانه پرداختی   
 .)اي یارانه امکانات  

هاي بارگیري، باراندازي، حمل و امکانات بارگیري و تخلیه در راه آهن در مقایسه با  بررسی زمان. 4-7-3
ه مبانی ی مسافت و ارا-ه جدول هزینهتهیبا   همراه،هاي حمل و نقل موجود در منطقه سایر روش  
 .شود  مربوط دریافت میاطالعات این بند از مراجع. محاسباتی آنها  
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هاي حمل   زمان سفر، میزان تسهیالت رفاهی، نرخ ، نقلیهۀمقایسه متوسط زمان دستیابی به وسیل. 4-7-4
 .هاي حمل و نقل نقل مسافر در هریک از روش   و

 محور از طریقبررسی تطبیقی تعرفه بین المللی حمل بار براي شرایط عبور بار ترانزیت . 4-7-5
 .موردنظر

 شناسایی و مشخص نمودن شرایط به منظور بارهاي منطقه ةنظرسنجی از صاحبان عمد. 4-7-6
ه تسهیالت مناسب و بررسی دقیق تر میزان یمطلوب بهره برداري از دیدگاه آنها و چگونگی ارا  
  . بر حسب شرایط منطقهمورد نظرتعرفه   

 . توسط راه آهن مورد نظر حمل بار و مسافربرايجمع بندي و پیشنهاد تعرفه مناسب . 4-7-7

 نفوذ طرح با توجه به ةر حوزدآهن مورد نظر  به مسیر راهبرآورد حجم بار و مسافر قابل انتقال . 4-8
  :شامل ، 6-4ا  ت1-4مطالعات بند   

  بار و مسافر به تفکیک برون و درونانتقالمعرفی و تشریح روش مورد استفاده دربرآورد نرخ . 4-8-1
   .س اطالعات قابل دسترساستانی و بر اسا  

درون و ( بینی میزان ترافیک سیستم ریلی در پیشبار و مسافر  انتقالبا توجه به اهمیت نرخ . 1یادآوري 
هاي معتبر   ارزیابی مالی و اقتصادي طرح، بررسی دقیق و استفاده از روشدر نتیجهو  )استانیبرون   
 به تناسب شرایط این طرح پیشین که در بندهاي  با مدلسازي عوامل مؤثر برآنانتقال در تعیین نرخ  
  . الزم استاند، شده بررسی  

هاي مورد استفاده با وضعیت موجود سیستم حمل و نقل ریلی و  ها و روش ق مدلی میزان تطب.2یادآوري 
مورد نقد و بررسی قرار گیرد باید هاي موجود در امور بهره برداري، در محور مورد مطالعه  واقعیت  
  .به آنها استناد گردد سو سپ  

 رح طاجراي در شرایط موجود با فرضمورد نظر  محور انتقال به بار و مسافر قابل میزانبرآورد . 4-8-2
ریلی  مسیرهاي و به تفکیک برون و درون استانی با مالحظه تطابق مبادي و مقاصد آنها با راه آهن  
  .یگر عوامل مؤثر بر جذب تقاضا ددیگر و  

  . ساله20 و 10، 5هاي  د میزان تقاضاي بار و مسافر قابل انتقال به محور مورد نظر طی دورهبرآور. 4-8-3
توسط  آهن و برآورد میزان جذب بار ترانزیت  بررسی کریدورهاي آتی ترانزیت حمل بار با راه. 4-9

  .محور موردنظر  

 و 10، 5هاي  و رشد آن طی دورهدید  امکان جارایه با ي بار و مسافر ایجاد شده میزان تقاضابرآورد. 4-10
 . )ترافیک القایی( ساله 20  

  .جمع بندي میزان تقاضاي بار و مسافر. 4-11
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 میزان تقاضاي بار و مسافر در طول ،10-4 تا 1-4 در بندهاي گفته شدههاي  پس از انجام بررسی
 به تفکیک بار و مسافر، رفت  آنهايبینی شده به ازا هاي پیش  همراه با تعرفهطرحبرداري  هاي بهره سال

 و ها  و همراه با جدولشود می تعیین ،)درون استانی و برون استانی( نوع تقاضا  وو برگشت
یکنواخت نباشد، بوده و محور داراي پراکندگی تمام  ترافیک در هرگاه. گردد ه میتهیي الزم ها نمودار

 .   گرددتهیهباید میزان ترافیک محور به تفکیک قطعات 

 به مسیر انشعابهاي موجه و اقتصادي براي افزایش جذب تقاضا مانند اضافه نمودن  پیشنهاد روش. 4-13
برداري، پیشنهاد قوانین و مقررات اصالحی  هاي خاص، ایجاد شرایط خاص بهره برقراري سرویس یا  
  .7-7-4غیره با استفاده از نتایج بند  و  

 .ادامه وضع موجودیا دم احداث راه آهن بررسی میزان بار و مسافر در شرایط ع. 4-14

 آهن و مسیرهاي راه  میزان بار و مسافر در،10-4 تا 1-4بر اساس مطالعات انجام شده در بندهاي 
هاي آتی به   نفوذ راه آهن مورد نظر در شرایط عدم احداث راه آهن طی سالةراه واقع در حوز

 .ارزیابی می گرددتفکیک پیش بینی شده و شرایط بهره برداري در آنها 

  
   مسیرهايکریدورداالن یا  تعیین. 5
  و یا 1:250000يها روي نقشه)  گزینه5 در صورت امکان(تهیه کریدورهاي اولیه از مسیر راه آهن. 1.-5

هاي زیست محیطی و میراث فرهنگی و  ی، محدودیت و مال با رعایت مالحظات فنی1:50000  
تفصیلی و هادي شهرها و نواحی همسایه منطقه گذر راه هاي جامع ،  گردشگري ، مالحظات طرح  
هاي کشت و صنعت و آبخیز  هاي صنعتی و نیز طرح هاي گسترش منابع نیرو ، مجتمع آهن ، طرح  
   .مسیر ساخت مجاور دهلیزمطالعه یا  در دست ... و داري  

 کردن ، پیادهلهاي اجرایی بخش حمل و نق برنامه در چهارچوب کلی ها بررسی جامع کریدور. 5-2
بازدید  انجام ي هوایی باها  و عکس1:25000مسیر روي نقشه  کریدورهاي مرجح براي طراحی  
  :یرهاي تکمیلی به شرح ز  بررسیو محلی  

باري و  قطارهاي) برقی یا دیزلی ( نیروي کشش مورد هاي فنی و اقتصادي الزم در  انجام بررسی. 5-2-1
  :موجود شاملمسافري در محور براساس اطالعات   

 .ي برقها ی و شرایط اقلیمی موثر بر نیروي کشش راه آهن و شبکهیبررسی وضعیت جغرافیا −

نوع و میزان ترافیک، تعداد قطار باري و مسافري مورد نیاز، سرعت و قدرت مورد نیاز نیروي کشش  −
 .برقی و دیزلی

 . برقی و دیزلیبررسی نوع و تعداد لکوموتیو مورد نیاز  −
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 .ین انرژي الکتریکی مورد نیاز راه آهن برقی و میزان سوخت راه آهن دیزلیبررسی و تخم −

هاي سراسري نیرو در منطقه و نیاز یا عدم نیاز به   تامین انرژي مورد نیاز با توجه به شبکهةبررسی نحو −
 .خطوط فشار قوي جدید در منطقه

برداري به تفکیک  اجرا و بهره ةها برقی و دیزلی در دور هاي اختصاصی هریک از روش  برآورد هزینه −
 . اقالم اصلیو برحسبارزي و ریالی 

ها و  ل، هزینهیارزیابی اقتصادي برقی کردن محور و مقایسه آن با کشش دیزلی با در نظر گرفتن مسا −
 . احداث و بهره برداريةمنافع هریک در دور

ي ها ی برقی شدن آن در سالیا بخشی از آن و پیش بینمورد نظر برقی کردن محور مورد  نظر در اظهار −
  .بعد

ممکن است در مواردي استفاده از نیروي ، حسب شرایط توپوگرافی منطقه و حجم ترافیکبر .یادآوري
مورد   موضوع،بنداین  باید طبقدر این حالت . کشش برقی براي بخشی از مسیر توجیه پذیر باشد  
 .گیرد میبررسی قرار   

  .بر اساس کالس ترافیک طرحاي طرح هندسی بررسی و تعیین استاندارده. 5-2-2
به کالس ترافیک با توجه  1 :2500م یو قا1:25000 با مقیاس افقی نیمرخ طولی ،طراحی پالن. 5-2-3

براي و با رعایت استانداردهاي کلی طراحی بر مبناي بیشینه شیب و فرازهاي متفاوت  و طرح  
  .حکریدورهاي مرج هرکدام از  

 هریک از کریدورهاي مرجح بر روي نقشه مناطق چهارگانه زیست محیطی، تعیین موقعیت. 5-2-4
ها و مشخص کردن محدودیت) 1:250000در مقیاس(حساس زیست محیطی و دوگانه منابع طبیعی   
هاي ذیربط و  هاي مربوط به سازمان  ارسال نقشهمنظورمقررات زیست محیطی هریک از آنها به   و  
  .آنها  نظردریافت  

  .بررسی وضعیت زمین شناسی و ژئومکانیک. 5-2-5
ی با استفاده یي زمین شناسی مهندسی کریدورهاي قابل شناساها  بررسی اولیه و اجمالی ویژگی.5-2-5-1

  :شامل  بازدید محلی از مدارك موجود و  
 زمین محل محور عبور کریدورها و ةهاي ژئومکانیک سازندهاي اصلی تشکیل دهند بررسی ویژگی −

 .مسیردر طرح  به کارگیري به منظورصه نتایج  خالارایه

ي اصلی و فعال منطقه و رسم موقعیت تقریبی آنها بر روي پالن توپوگرافی در مقیاس ها تعیین گسل −
1:50000. 

 . مصالحۀبررسی اجمالی میزان دسترسی به منابع قرض −
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ی در ی روان قابل شناسايها تعیین مناطق داراي پتانسیل لغزش، ریزش ، روا نگرایی ، باتالقی ، ماسه −
  .بندي موجود ي پهنهها هاي هوایی یا براساس نقشه عکس

بازدید محلی به منظور بررسی اجمالی شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیک کریدورها شامل . 5-2-5-2
ي داراي پتانسیل لغزش، صعوبت یا ها هاي فعال، پهنه زمین شناسی، گسلمهم ي ها ناهنجاريبررسی   
، هاي بهمن گیر و انباشتگی برف یات خاکبرداري، دسترسی به منابع قرضه، محلعمل سهولت  
 از لحاظ سازندها، ساختار تکتونیک و هاي بزرگ ها و پل هاي محل تونل  ویژگیي روان ،ها ماسه  
هاي طبیعی  تهیه عکس از مسیر و محل ناهنجاريهاي اصلی منطقه مورد مطالعه،  همسایگی با گسل  
  .)ها هاي اضافی از ناهنجاري کیلومتر کریدور و عکسیک کس از هر یک عدست کم (  

هاي هیدرولوژي و هیدرولیک هریک از کریدورها با استفاده از مدارك  بررسی اولیه ویژگی. 5-2-6
  : شامل موجود  

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

هاي  هاي هوایی، براساس نقشه عکس در انسیل رویداد سیالب قابل شناساییتعیین مناطق داراي پت −
هاي منطقه و بررسی اجمالی شرایط هیدرولوژي کریدورها، شامل  بندي موجود و سوابق سیالب پهنه

می و تعیین رژیم جریان یهاي فصلی و دا هاي گذر مسیر از بستر کبیر رودخانه بررسی ناهنجاري
هاي الزم   ه عکستهی بر مسیر و راهکارهاي جلوگیري از آن به همراه هارولیکی آناثرهید  وها رودخانه
  .هاي مختلف از محل

طول تقریبی آنها در هر تعیین  و دیگر ابنیه خاص همراه با  ها هاي بزرگ، تونل بررسی محل پل. 5-2-7
  . و بازدید محلیها  نقشهبا استفاده ازکریدورها  یک از  

  .حجم عملیات خاکی و ابنیه فنیبهینه سازي . 5-2-8
  .ها و  عملکرد اصلی هر یک ضمن بازدید محلی بررسی محل ایستگاه. 5-2-9
   .تخاب کلیات سیستم مناسبم و ارتباطات و انیهاي عال بررسی سیستم. 5-2-10
 ها به تفکیک قطارهاي باري و مسافري به همراه نمودار سیر و محاسبات فواصل زمانی ایستگاه. 5-2-11

 .حرکت آن  

محاسبه ظرفیت خط در کریدورهاي مختلف در مقایسه با تقاضاي بار و مسافر، تعیین ناوگان . 5-2-12
ها  الزم و تعیین یک خطه و یا دو خطه بودن محور در تمام طول و یا قطعاتی از آن با توجه به شیب  
  .هاي پیش بینی شده و سرعت  
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 محور مورد نظر شریانی باشد و شرایط در صورتی کهی، با توجه به عمر طوالنی خطوط ریل. یادآوري
خاص توپوگرافی منطقه توسعه آتی را دشوار نماید، مشاور ضرورت یا عدم ضرورت دو خطه   
  .نماید  میپیشنهادنمودن ابنیه فنی خاص و یا برخی از قطعات را بررسی و   

  ي مسیرارزیابی فنی کریدورها. 5-3
، جدول حاوي 2-4 در بند درج شدههاي تکمیلی  راه آهن و بررسی اولیه کریدورهايپس از تهیه 

شود و سپس کریدورهاي غیرقابل قبول حذف و  ارزیابی عوامل موثر در هر یک از کریدورها تنظیم می
هاي مالی و اقتصادي انتخاب و همراه با گزارش مطالعات   کریدور برتر براي انجام ارزیابی3حداکثر 

ادامه مطالعات  ، مبنايکارفرما گردد تا پس از هماهنگی و دریافت نظر  میارایهرما  به کارف،انجام یافته
  .قرار گیرد

  :د براي کریدورهاي انتخاب شده باشنتایج این بخش از مطالعات باید حداقل حاوي موارد زیر
 .طول تقریبی مسیر −

 . مقصد و میانی،ي مبدأها محل تقریبی ایستگاه −

 . نفوذ محورةرها و مراکز جمعیتی واقع در حوزمراکز تولیدي، کشاورزي، شه −

 .شیب مبنا و سرعت طرح −

 .وضعیت کلی توپوگرافی در طول مسیر −

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

 :سایر مشخصات محور از جمله  −

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

ها، تاسیسات عمده و مراکز مسکونی  تملک ، کارخانهبراي و سطوح تقریبی اراضی مورد نیاز نوع  −
هاي  ویژه ارگانه هاي مختلف ب واقع در حریم راه آهن و میزان عبور از مناطق تحت پوشش ارگان

 . حفاظت محیط زیستة اداري و منابع طبیعی و نحو،نظامی

هاي اداري، منازل  ي برق، کارگاها، انبارها، ساختمانها پست شامل تاسیسات فنی و پشتیبانی الزم  −
 .000 سوخت و آب هاي مسکونی، تاسیسات تخلیه و بارگیري سکوهاي باري و مسافري، مخزن

  .هاي مختلف  بهره برداري به تفکیک نوع و سالةناوگان مورد نیاز در طول دور −

  
   طرحبندي زمانتعیین . 6
  :با توجه بهطرح  ساخت دورة نهایی، طراحی تفصیلی و تعیین دورة مطالعات توجیه. 6-1

 .امکانات مالی و فیزیکی موجود و یا قابل تخصیص به طرح به طور واقع بینانه با هماهنگی کارفرما −
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 .هاي اصلی و بحرانی پروژه اعم از دورة مطالعه و اجرا فعالیت −

، و با در نظرگیري امکانات 3-4د مرحله بندي احداث راه آهن با توجه به مطالعات انجام شده در بن −
 .هاي بهره برداري از طرح ساخت و اولویت

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

عمر   راه آهن موردنظر با توجه بهيتعیین موعدهاي زمانی براي فعالیت تعمیر و نگهداري از اجزا. 6-2
  .طرح و استانداردهاي مربوطمختلف  ايه بخش  

  
  هاي مالی طرح برآورد هزینه. 7

ارزي، ریالی و برداري،  گذاري و بهره هاي سرمایه هاي طرح به تفکیک هزینه هاي مالی گزینه هزینهبرآورد 
  :بر حسب اقالم عمده به شرح زیر

 تفصیلی، عکسبرداري ، طراحی مطالعه و طراحی شامل مطالعات توجیه اولیه، توجیه نهایی هزینۀ. 7-1
 .و تهیه اسناد مناقصه هاي الزم آزمایش  انجام،هوایی، نقشه برداري  

  .هزینۀ تملک اراضی و تخریب مستحدثات و تاسیسات موجود در حریم راه آهن. 7-2
  .ها و سایر ابنیه فنی ها و تونل هزینۀ زیرسازي راه آهن شامل عملیات خاکی، اجراي پل. 7-3
  .ۀ روسازيزینه. 7-4
ها و  تاسیسات فنی و پشتیبانی مورد نیاز  از جمله تاسیسات تخلیه و  هزینۀ احداث ساختمان. 7-5

  .بارگیري  
  .هزینۀ عالیم و ارتباطات. 7-6
 .هزینۀ مدیریت و نظارت بر اجراي طرح در دورة ساخت. 7-7

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

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

  .هزینۀ تهیه ناوگان و سایر ماشین آالت الزم براي دورة بهره برداري از طرح. 7-8
 .هزینۀ بهره برداري و نگهداري از راه آهن. 7-9
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 محاسبه ارزش اسقاط طرح. 8

ها و سایر ابنیه فنی،  ها و تونل ر سازي مسیر، پلهاي مختلف شامل زی مانده ارزش سرمایه گذاري بخش
هاي رایج   روسازي، ناوگان و سایر ماشین آالت در پایان آخرین سال بهره برداري از آنها بر اساس روش

  .گردد در محاسبات مالی راه آهن محاسبه می
  
  هاي طرحبرآورد درآمد. 9

تقاضاي بار و براساس  ، بهره برداريدورةر در  مورد نظهاي طرح گزینهبرآورد درآمدهاي حاصل از اجراي 
  :شود  به شرح زیر انجام می،بینی شده و سایر درآمدهاي جانبی قابل حصول ي پیشها مسافر و تعرفه

  . ترانزیت ودرون استانی، برون استانیشامل درآمدهاي حاصل از حمل و نقل بار و مسافر . 9-1
ها، حمل توشه مسافر، انبارداري،  اجاره واگنشامل افر درآمدهاي جنبی حاصل از حمل بار و مس. 9-2

 .ها حق توقف واگن و تخلیه  

  .ها  ایستگاه وسایر درآمدهاي ناشی از امکانات خدماتی و رفاهی در داخل قطارها. 9-3
  

 مالی طرح آوري د سوتحلیل . 10

هاي حمل  تعرفه اي گمرکی،ه ، تعرفهسوخت نرخ ،تنزیل مالینرخ مانند محاسبات مالی  بانیمتعیین . 10-1
   .... و مسافر بار و  

بازده   نرخ،هاي طرح براساس ضابطه ارزش خالص کنونی مالی طرح تحلیل سودآوري مالی گزینه. 10-2
  .ریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامهی اعالم شده از سويلمامالی طرح و نرخ تنزیل   

به  راه آهن برداري و بهرهساخت  ، مطالعاتهاي ه  براي دورطرح نقدینگی گردشنمودار  هیهت. 10-3
  .توجه به امکانات کارفرما باسال  تفکیک  

  
   مالیسودآورير بتحلیل حساسیت عناصر مؤثر . 11
  : از جملهي طرحها شناسایی و تجزیه و تحلیل میزان بی اطمینانی عوامل مؤثر در ارزیابی مالی گزینه. 11-1

 .نرخ ارز −

 .نرخ سوخت −

 .ي بار و مسافرمیزان تقاضا −

 . تملک اراضیۀهزین −

 . زیر سازيهاي ههزین −
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 .ي رو سازيها هزینه  −

 .ي بین المللیها ي خرید ناوگان مورد نیاز با توجه به نوسانات قیمتها هزینه −

 .ي خصوصی سازي راه آهنها ي بهره برداري و نگهداري با توجه به سیاستها هزینه −

 .ي بار و مسافرها تعرفه −

 .طرحمدت اجراي  −

 .استمرار تبادل بارهاي ترانزیت −

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

  حالت حداقل، واقع بینانه و حداکثرسه در ،1-11تحلیل حساسیت هریک از عوامل یاد شده در بند . 11-2
 .طرح و درآمدهاي ها تنظیم جدول هزینه و  

  
 ارزشیابی اقتصادي طرح .12

عوامل از ) محاسباتی (اقتصاديهاي   قیمت باید طی مراحل زیر براساسطرحتجزیه و تحلیل اقتصادي 
 ساختواحد هزینۀ میزان دستمزدها، نرخ سوخت و نرخ تنزیل اقتصادي، ارز، برابري اقتصادي  نرخ :جمله

  .جام شودانراه آهن 
هاي مالی  اقالم هزینهطرح با توجه به هاي  گزینهبرداري  و بهرهگذاري  برآورد هزینۀ اقتصادي سرمایه. 12-1

  .هاي اقتصادي تبدیل و محاسبه گردیده است قیمت  که به5بند   
رد آهن مو  نفوذ راهةي بهره برداري و نگهداري از مسیرهاي موجود واقع در حوزها برآورد هزینه. 12-2

   . با توجه به بررسی میزان بار و مسافر انجام شدهپایه ۀنظر در شرایط عدم اجراي طرح به عنوان گزین  
 :مواردي از جمله هاي طرح در گزینه اقتصادي هاي هفاید برآورد. 12-3

 .ل نقلیهی و روغن توسط وساسوختصرفه جویی در مصرف  −

 . زادسازي ظرفیت ترابري آنها آوگان و یابرداري نا هاي نگهداري، بهره صرفه جویی در هزینه −

ي ها ه کاهش هزین به علتي صنعتی، معدنی و کشاورزي با راه آهنها  ناشی از حمل بار بخشةفاید −
 .حمل و نقل و نگهداري بارها

ونقل مسافر و رانندگان و محاسبه ارزش زمان  جویی احتمالی در زمان حمل صرفهفایدة حاصل از  −
 .جویی شده صرفه

 برآورد کاهش خسارت وارد شده به انسان، و ها  افزایش ایمنی و کاهش تعداد تصادفة حاصل ازفاید −
 .کاال، زیر بنا و ناوگان
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 .)هوا، آب، خاك(ي زیست محیطی ها  ناشی از کاهش آالیندهفایدة −

  .سایر خدماتانجام  مسافر و ،بارحمل درآمد حاصل از  −
  : شاملطرحو زیست محیطی بررسی آثار اجتماعی . 12-4
  . اشتغال و رفاه عمومی،اي بر مناطق مسکونی و تجاري بررسی آثار عمرانی و توسعه. 12-4-1
 .هاي صنعتی ، معدنی و کشاورزي هاي عمرانی و قطب بررسی آثار متقابل طرح بر طرح. 12-4-2

.  طرحهاي برداري از هریک از گزینه بررسی آثار مثبت و منفی زیست محیطی  احداث و بهره. 12-4-3
المللی  بررسی کالن آثار احداث طرح روي شبکه سراسري راه آهن و شبکه ترابري ملی و بین. 12-5

  ... اعم از بروز یا رفع تنگناهاي ترافیکی یا بهبود عملکرد آنها و ،)ریلی و غیر ریلی(  
 .کشور یا کشورهاي دیگردیگر  بررسی امکان توسعه آتی طرح براي پوشش مناطق  .12-6

 :ررسی و تشریح دیگر آثار اقتصادي و اجتماعی طرح در ابعاد ملی و منطقه اي مانند ب. 12-7

 .محرومیت زدایی −

 .روابط بین المللیبر تاثیر  −

  . سیاسی و امنیتی،مالحظات دفاعی −

  :هاي طرح براساس تحلیل اقتصادي گزینه. 12-8
  .ارزش خالص کنونی اقتصادي. 12-8-1
 .نرخ بازده اقتصادي. 12-8-2

 
 طرحیابی اقتصادي شر ارزب موثر واملتحلیل حساسیت ع. 13

 وقت ارزش، سایر عوامل تحلیل اقتصادي از جمله، 11 در بند درج شده عالوه بر عوامل ،در این بخش
 مورد بررسی قرار گرفته و حساسیت ارزش خالص کنونی ها  آالیندهۀ پزشکی و هزینامورهاي  افراد، هزینه

  .گردد تجزیه و تحلیل میآنها ه تغییرات نسبت باقتصادي طرح 
  

  اعالم نظر در مورد طرح. 14
اطمینانی و ریسک در محاسبات و با توجه به پیامدهاي غیر  ها و منظور داشتن بی پس از انجام تمام بررسی

 بهینه آن ۀگزینبراي ادامه مطالعات طرح اولیه گیري طرح، در مورد پذیرش یا عدم پذیرش  قابل اندازه
  .شود هار نظر میاظ
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  هاي تکمیلی بررسی. 15
  :در صورت پذیرش طرح، مشاور باید در مورد

  .گذاري، احداث و نگهداري راه هاي جلب مشارکت بخش خصوصی براي سرمایه روش. 15-1

به اي  باید توجه ویژهمطالعات نکات مهم و ویژه طرح که در فرآیند تکمیل طرح در مراحل بعدي . 15-2
   ،رددمعمول گ آنها  
خدمات ویژه   مطالعات مراحل بعدي طرح احتیاج بهبررسی و اظهار نظر کند و در صورتی که  
  .دنمایتهیه را  شرح خدمات مورد نیاز ،اي داشته باشد مشاوره  

  
  شود هایی که در گزارش توجیه اولیه درج می ها و نقشه فهرست گزارش. 16
  آمار و اطالعات. 16-1
  .هاي باالدستی ا برنامهخالصه مطالعات ی. 16-1-1
  .هاي آبریز ها و مدارك زمین شناسی، مناطق چهارگانه زیست محیطی و حوزه نقشه. 16-1-2
  .آهن اي منطقه عبور راه هاي هوایی و ماهواره هاي توپوگرافی و عکس نقشه. 16-1-3
  .هاي گسترش تأسیسات زیربنایی گزارش طرح. 16-1-4
  . منطقهگزارش میزان بار و مسافر. 16-1-5
  .هاي بخش حمل و نقل نتایج بررسی جایگاه طرح در برنامه. 16-1-6
  مطالعات تقاضاي بار و مسافر. 16-2
  .آهن  نفوذ راهة مناطق واقع در حوزآیندهگزارش میزان ترافیک موجود و ناشی از توسعه . 16-2-1
  .گزارش وضعیت شبکه ترابري منطقه. 16-2-2
  .هاي حمل و نقل ریلی مؤثر بر جذب بار و مسافر دیتها و محدو گزارش توان. 16-2-3
  . شبکه ریلیةهاي موجود در محدود گزارش گلوگاه. 16-2-4
  . شبکه ریلیةنتایج بررسی حجم بار و مسافر قابل انتقال در محدود. 16-2-5
  .گزارش میزان رشد تقاضاي بار و مسافر ایجاد شده با ارائه امکان جدید. 16-2-6
  .هاي موجه و اقتصادي براي افزایش تقاضا  میزان حمل بار و مسافر و روشۀ تعرفگزارش. 16-2-7
  مطالعات کریدورهاي مسیر. 16-3
  ). کریدور5در صورت امکان (آهن  نقشه کریدورهاي اولیه مسیر راه. 16-3-1
  .گزارش مطالعات زمین شناسی. 16-3-2
  .ها و دیگر ابنیه خاص زرگ، تونلهاي ب گزارش مطالعات هیدرولوژي و تعیین محل پل. 16-3-3



  15            آهن                                                                         هاي احداث راه همسان مطالعات توجیه اولیه طرحشرح خدمات 
 
 

  .م و ارتباطاتیها، عال گزارش بررسی محل ایستگاه. 16-3-4
  .گزارش محاسبه ظرفیت خط در کریدورهاي مختلف. 16-3-5
  .نتایج تعیین استانداردهاي هندسی. 16-3-6
  .هاي کریدورها نتایج ارزیابی فنی کریدورهاي مسیر و تعیین گزینه. 16-3-7
  .هاي کریدورها روي آنها پیاده شده باشد هاي هوایی که گزینه ها و عکس نقشه. 16-3-8
  .هاي کریدورها نیمرخ طولی براي هر کدام از گزینه. 16-3-9
  .هاي کریدورها در مناطق چهارگانه زیست محیطی نقشه تعیین موقعیت هر یک از گزینه. 16-3-10
  تعیین دورة زمانی. 16-4
  .مانی مطالعات توجیه نهایی، طراحی تفصیلی و دورة ساختگزارش تعیین دورة ز. 16-4-1
  .آهن مورد نظر هاي تعمیر و نگهداري راه گزارش تعیین دورة زمانی فعالیت. 16-4-2
  هاي مالی طرح برآورد هزینه. 16-5
  .برداري و نگهداري هاي ساخت، تهیه ناوگان و بهره گزارش هزینه. 16-5-1
  حبرآورد درآمدهاي مالی طر. 16-6
  . و ارزش اسقاطجانبیگزارش درآمدهاي حمل و نقل، درآمدهاي . 16-6-1
  ها و درآمدهاي اقتصادي طرح برآورد هزینه. 16-7
برداري و نگهداري مسیرهاي  هاي بهره گذاري و هزینه هاي اقتصادي سرمایه گزارش هزینه. 16-7-1

  .موجود  
  .عی و زیست محیطیهاي طرح، آثار اجتما هاي اقتصادي گزینه فایده. 16-7-2
  هاي مالی و اقتصادي طرح برآورد سودآوري. 16-8
  .هاي مالی و اقتصادي و نمودار گردش نقدینگی نتایج سودآوري. 16-8-1
  .آوري مالی و اقتصادي نتایج تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر سود. 16-8-2
  .نظر مشاور در مورد طرح. 16-8-3
  .Power Pointزار گزارش خالصه نتایج تحت نرم اف. 16-9
  .CDهاي طرح روي  آلبوم کامل نقشه. 16-10



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آهن هاي احداث راه خدمات مطالعات توجیه اولیه طرحنمودار . 1پیوست 

 تعیین کریدورهاي مسیر مطالعه تقاضاي بار و مسافر جایگاه طرح دربرنامه بررسی آمارواطالعات آوري جمع

  طرحبرآورد درآمدهاي محاسبه ارزش اسقاط طرح بندي طرح تعیین زمان هاي مالی طرح برآورد هزینه

 تحلیل سودآوري مالی طرح

 تحلیل حساسیت عناصر مؤثر در ارزیابی مالی

 ارزشیابی اقتصادي طرح

 طرح تحلیل حساسیت عناصر مؤثر برارزشیابی اقتصادي

 اعالم نظر در مورد طرح

 هاي تکمیلی بررسی

  تدوین گزارش نهایی

 پیدایش مطالعات
 طرح )شناسایی(

 

 آن کردن تر نفوذودقیق حوزة بازبینی



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرح خدمات همسان
  آهن مطالعات توجیه نهایی طرحهاي احداث راه

  





  فهرست مطالب
  .جیه اولیه طرحبررسی مطالعات تو  .1
  . آمار و اطالعاتگردآوري  .2
  . حوزة نفوذ طرحتر کردن دقیق  .3
  .روزآوري و تکمیل مطالعات حمل و نقل و ترافیکه ب  .4
  .ت اصلی طرحبررسی و نهایی کردن مشخصا  .5
  .هاي مسیر در داالن یا کریدور بهینه تهیه گزینه  .6
  .ها بررسی محلی گزینه  .7
  .ها مطالعات تکمیلی دفتري روي گزینه  .8
  .هاي طرح ها و درآمدها گزینه زمانبندي و برآورد هزینه  .9
  .هاي طرح تحلیل سودآوري مالی گزینه  .10
  .هاي طرح نهارزشیابی اقتصادي و اجتماعی گزی  .11
  . گزینۀ بهینهمطالعات رويتکمیل   .12
  .تکمیل مطالعات زمین شناسی  .13
  . متر10هاي با دهانه تا  تکمیل مطالعات هیدرولوژي و هیدرولیک پل  .14
  . متر10اي و مسیل با دهانه بزرگتر از  هاي رودخانه مطالعات پل  .15
  .اي و خاکریزهاي بلند هاي دره مطالعات پل  .16
  .همسطحناهاي  هاي تقاطع مطالعات پل  .17
  .هاي بلند ها و ترانشه ها، گالري مطالعات تونل  .18
  .مطالعات روانگرایی  .19
  .مطالعات تثبیت مسیر  .20
  .هاي عرضی نهایی مسیر ، نیمرخ طولی و نیمرخنقشه مسطحه مسیرتهیه   .21
  .برداري بررسی و تعیین نیازهاي روسازي و بهره  .22
  .ها بررسی و تعیین نیازهاي شبکه و نیروي کشش برقی محور و ایستگاه  .23
  .ها بررسی نیازهاي عالیم و ارتباطات محور و ایستگاه  .24
  .ها بررسی و تعیین نیازهاي ساختمانی، تأسیساتی و محوطه سازي ایستگاه  .25
  .مطالعات زیست محیطی  .26
  .ۀ بهینههاي مالی گزین تر هزینه برآورد دقیق  .27
  .تر مالی و اقتصادي گزینۀ بهینه انجام محاسبات دقیق  .28
  .گذاري طرح مطالعه روش تأمین مالی و سرمایه  .29
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  مطالعات توجیه اولیه طرحبررسی . 1
 مطالعات ،گیرد تا براساس نتایج آن مورد مطالعه و بررسی مشاور قرار می ،مطالعات توجیه اولیه طرح. 1-1

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

  
  اطالعات آوري آمار و گرد. 2

 بدیهی .شود  میدریافتهاي مسئول   سازمانازمشاور به وسیله اطالعات و آمار مورد نیاز با معرفی کارفرما، 
ت، اطالعات تهیه شده در مرحله مطالعات توجیه اولیه که مورد نیاز مطالعات مرحله توجیه نهایی باشد، اس

  :ه شرح زیر است مهمترین اطالعات و آمارهاي مورد نیاز در این مرحله ب.مورد استفاده قرار خواهد گرفت
  . مطالعات توجیه اولیه طرحگزارش. 2-1
  . شده در مطالعات توجیه اولیه طرحانتخاباز محل کریدور  1:25000هاي توپوگرافی نقشه. 2-2

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

  .ودموج ر بزرگترین مقیاسد شده انتخابهاي هوایی از محل کریدور  عکس. 2-3
زمین لغزش، سایزموتکتونیک، بندي خطر زلزله،  هاي زمین شناسی ، اقلیمی و  پهنه مدارك و نقشه. 2-4

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

  .ي آبریزها هاي حوزه نقشه. 2-5
  .1:250000گانه زیست محیطی در مقیاس مناطق چهار ۀنقش .2-6
ها و  ها، نیروگاه ساخت سدها ، پاالیشگاههاي  طرح مانند  زیربناییگسترش تاسیساتهاي  طرح. 2-7

 گاز و مخابرات، مراکز و مناطق نظامی و امنیتی، میراث  نفت وتاسیسات جانبی آنها، خطوط انتقال  
هاي  هاي صنعتی و معادن منطقه، سیستم هركهاي کشت و صنعت و آبخیزداري، ش فرهنگی، طرح  
  .انتخاب شده تفصیلی شهرهاي تحت تاثیر در مسیر کریدور  وجامع ،هاديهاي   طرح،حمل و نقل  

  .بندان ها و تعداد روزهاي یخ اطالعات هواشناسی شامل آمار بارندگی، سیالب رودخانه. 2-8
آهن و نتایج مطالعات زیست  اث راهضوابط خاص سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه احد. 2-9

  .)در صورت وجود(محیطی انجام شده در منطقه   
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  . محورةانجام مطالعات افکار سنجی از مسافران بالقو. 2-10
  : میزان بار و مسافر منطقه شاملمربوط بهآمار و اطالعات . 2-11
تماعی شهرها و مراکز جمعیتی،  جغرافیایی ،اقتصادي، اجهاي ویژگیآمار و اطالعات مربوط به . 2-11-1

تراکم جمعیتی، میزان جمعیت، (سیاحتی و زیارتی و مناطق مرزي واقع در منطقه احداث راه آهن   
  ......)نرخ بیکاري، وضعیت اقتصادي و  

و  خدماتی هاي صنعتی، معدنی، کشاورزي، دامپروري، آمار و اطالعات مربوط به فعالیت. 2-11-2
و مبادي ورودي و خروجی و بطور کلی مراکز تولید بار ، تعیین نوع و میزان نقاط مرزي  بازرگانی،  
  ...حجم بار جابجا شده ، مبادي و مقاصد آن و  تولید و  

  .بوط به وضعیت ترافیکی منطقه و شبکه موجود حمل و نقلمر آمار و اطالعات .2-11-3
 .مربوط به طرحسایر اطالعات و مدارك . 2-12

  
    وزة نفوذ طرح حتر کردن دقیق. 3

  .گردد تر مشخص می شود و به صورت دقیق  حوزة نفوذ طرح بازبینی می،در صورت لزوم
   

 ل و نقل و ترافیک روز آوري و تکمیل مطالعات حمه ب. 4

در  توجیه اولیه طرحدر گزارش حمل و نقل و ترافیک روز آوري و تکمیل مطالعات بازنگري، به 
  .انتخاب شدهخصوص کریدور 

 حلیل آمار و اطالعات مربوط به وضعیت ترافیکی منطقه، شبکه موجود حمل و نقل و مشخصت. 4-1
  .نمودن کمبودهاي اطالعاتی و جمع آوري اطالعات مورد نیاز  

 .برنامه بخش حمل و نقل  درجایگاه طرحبررسی . 4-2

عملیاتی برنامه  لزوم انجام مطالعات در خصوص محور مورد نظر و همسویی آن با ،در این بخش  
  .مورد بررسی قرار می گیرد بخش حمل و نقل  

  : به شرح زیربررسی شرایط حمل و نقل در وضعیت موجود. 4-3
 : نفوذ راه آهن شاملة بررسی میزان بار و مسافر در حوز.4-3-1

 نفوذ راه ةمیزان بار و مسافر تولید یا جذب شده در مراکز تولید و جذب بار و مسافر واقع در حوز −
 .و به صورت رفت و برگشت) رون و برون استانید(آهن 



  3                  آهن                                                                  هاي احداث راه شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی طرح
 

) راه، راه آهن، خطوط هوایی و دریایی (مسیرهاي حمل و نقلی موجود  ها و  سیستمیک از  سهم هر −
 نمودار تهیه نفوذ راه آهن، ةواقع در حوز) درون و برون استانی( در جوابگویی به تقاضاي بالفعل

 .شت به تفکیک ترافیک رفت و برگجریان ترافیک

و به تفکیک نوع ) معدنی، صنعتی، کشاورزي(  به تفکیک جنس طبقه بندي انواع بار وشناسایی. 4-3-2
و نوع ناوگان تقاضاي جابجایی بار  و تعیین سهم هر یک از کل) صادرات، واردات و ترانزیت(سفر   
، سهم )عیمراودات اجتما و سیاحتی کاري، زیارتی، ( به تفکیکشناخت انواع سفر ،مناسب آنها  
  .هریک و ویژگیهاي مسافران منطقه  

ایران با   نفوذ راه آهن مربوط به مبادالت کشورة مبادله شده در حوزهاي ه قسمتی از محمولهرگاه: تبصره
با توجه به از مطالعات ي همسایه و یا ترانزیت باشد، شرح خدمات مناسب این قسمت ها کشور  
رما تهیه و پیش از انعقاد قرارداد به این شرح خدمات اضافه کارف نفوذ آن توسط ة و حوز طرحشرایط  
   .گردد می  

به  نفوذ راه آهن ة مناطق واقع در حوزآیندهمیزان ترافیک ناشی از توسعه و برآورد  تحلیل ،بررسی. 4-4
  :شرح زیر  

هاي بالقوه  ها و فرصت ها، پتانسیل ط در خصوص ضرورتمربو اطالعات از مراجع دریافت. 4-4-1
 ، مختلف اعم از معادن، صنایع، مبادالت تجاري، مراکز جمعیتی، توریستیهاي در بخش  منطقه    توسعه
  .دن به آنهاتحقق بخشیو تاثیر بهبود شبکه ترابري در  ...ترانزیتی و   

بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزي در   توسعه کشور از نظر ایجاد مراکزهاي برنامهبررسی . 4-4-2
تقاضاي بار ناشی از  منطقه و برآورد میزان ذ راه آهن و مشخص نمودن آن بر روي نقشه نفوةحوز  
  . و سیستم حمل و نقل مورد نیاز به تفکیک جنس بار و نوع سفرآنها  

 توسعه کشور در ایجاد شهرهاي جدید و یا هاي برنامهو تحلیل میزان ترافیک ناشی از بررسی . 4-4-3
ها به میزان  تأثیر این برنامه نفوذ راه آهن همراه با تحلیل  ةحوز درتوسعه مناطق مسکونی موجود   
  .تقاضاي سفر  

  .رسی نوسان تقاضا برحسب ماهانه، فصلی و ایام هفته، به تناسب شرایط طرح و نوع تقاضابر. 4-4-4
روز بر  هاي کوتاه، بررسی نوسان تقاضا در ساعات مختلف شبانه براي تقاضا مسافري در مسافت(
  .)یابد ساس نتایج مطالعات افکار سنجی نیز ضرورت میا

هاي مختلف از جمله   به روشآیندههاي  تعیین میزان رشد بار و مسافر در حوزة نفوذ و طی سال. 4-4-5
  . ساله20 و 10 ،5هاي  دورهطی هاي اقتصاد سنجی  هاي سري زمانی و روش تحلیل  
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و نرخ رشد، استفاده از روند آماري موجود و تسري آن به باید توجه داشت که در برآورد تقاضا . یادآوري
باشد از  هاي کارشناسی دقیق مناسب نیست و الزاما براي آینده قابل استمرار نمی آینده بدون تحلیل  
  .این رو، در این زمینه باید با دقت و احتیاط عمل شود  

  : به شرح زیربررسی وضعیت شبکه ترابري منطقه. 4-5
در ) ییدریای و آهن، خطوط هوای راه، راه(وضعیت کمی و کیفی شبکه ترابري موجود بررسی . 4-5-1

  .هاي در دست اقدام براي توسعه یا بهسازي آنها نفوذ طرح و طرح ةحوز  
و ظرفیت ) آهن، خطوط هوایی و دریایی راه، راه(بررسی میزان تطابق نوع سیستم ترابري منطقه . 4-5-2

هاي بالفعل و بالقوه در شبکه حمل نقل  هگلوگا   تنگناها و  و تعیینآینده با حجم ترافیک فعلی و  آن  
 ه نقشه شبکه حمل وتهیدر رفع آنها  همراه با  ترابري هاي توسعه منطقه و میزان تاثیر طرح  
  .موقعیت مسیر جدید ریلی بر روي آن بحرانی و ، مشخص نمودن مناطق)آیندهفعلی و (نقل  

هاي موجود در محدوده اي از شبکه ریلی که بر میزان ترافیک قابل جذب به  گاهتعیین و بررسی گلو. 4-6
  .ه نقشه و مشخص نمودن نواحی بحرانیتهیتاثیرگذار هستند همراه با مورد نظر محور   

، ریلی تعیین شده باشدة میزان ترافیک محور منوط به رفع تنگناها و محدودیتها در محدودهرگاه :یادآوري
  .ارزیابی گرددریوهاي جداگانه این میزان تاثیر در سناباید    

 . مؤثر بر جذب بار و مسافر،هاي حمل و نقل ریلی ها و محدودیت بررسی توان. 4-7

 برداري و هاي بهبود و توسعه شرایط بهره محدودیت  واناتبا هماهنگی کارفرما امکدر این بخش، 
  :شود  میموارد زیر ارزیابیمؤثر بر تقاضا به شرح  خدمات رسانی

این  کفایت خصوص ها و اقدامات راه آهن براي جذب بار و مسافر و اظهار نظر در یاستس. 4-7-1
  .اقدامات  

 محور بوط بههاي مر هاي موجود بخصوص در ایستگاه  توسعه و بهسازي ایستگاههاي برنامه. 4-7-2
  .م و ارتباطات و تاسیساتیو بهسازي تجهیزات عال جدید 

هاي توسعه و بهسازي  رنامه باي توسعه و بهسازي ناوگان مناسب حمل بار و مسافر وه برنامه. 4-7-3
  .آنتاسیسات بارگیري و تخلیه و محدودیتهاي   

  .هاي موجود هاي مسافري و محدودیت ها و امکانات رفاهی در واگن برنامه. 4-7-4
  . جذب بار و مسافربراي هاي بازاریابی مورد استفاده هاي و روش ها، سیاست بررسی برنامه. 4-7-5
هاي کشت و  هاي صنعتی، مجتمع بررسی فاصله طرح تا هریک از شهرها، کارخانجات بزرگ، شهرك. 4-8

رح و  طنفوذ ةاي مهم  واقع در حوز صنعت، معادن عمده، مراکز تجاري، گمرکات و طرحهاي توسعه  
اص  ختسهیالت هییا ارا ریلی هاي انشعاباظهار نظر در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد   
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 درآمدهاي ناشی از ها و براي آنهایی که در مسیر طرح قرار ندارند، با بررسی هزینه برداري بهره  
  .یک از آنهاهر اجراي صرفنظر کردن از  احداث یا  

  :تجزیه و تحلیل تعرفه حمل بار و مسافر شامل. 4-9
ر و  نفوذ با توجه به خصوصیات باةحوز شناخت انواع بارهاي قابل جذب توسط راه آهن در . 4-9-1

  .فواصل حمل  
در منطقه همراه با تجزیه و تحلیل هاي حمل و نقل موجود  هاي حمل بار، سیستم بررسی نرخ. 4-9-2

امکانات  ل حمل و نقل واگذاري توسط دولت و دیگریهاي وسا نرخ سوخت و نرخ(یارانه پرداختی   
  .)اي یارانه  

ارگیري، باراندازي، حمل و امکانات بارگیري و تخلیه در راه آهن در مقایسه با هاي ب بررسی زمان. 4-9-3
ه مبانی یارا  مسافت و-ه جدول هزینهیهاي حمل و نقل موجود در منطقه همراه  با ارا سایر روش  
  .شود اطالعات این بند از مراجع مربوط دریافت می .محاسباتی آنها  

هاي حمل   نقلیه ، زمان سفر، میزان تسهیالت رفاهی، نرخۀه وسیل مقایسه متوسط زمان دستیابی ب.4-9-4
  .هاي حمل و نقل موجود یک از روش نقل مسافر در هر  و 
 بررسی تطبیقی تعرفه بین المللی حمل بار براي شرایط عبور بار ترانزیت توسط محور مورد.4-9-5

  .نظر  
 یی و مشخص نمودن شرایط مطلوبشناسابراي  بارهاي منطقه ة نظرسنجی از صاحبان عمد.4-9-6

ه تسهیالت مناسب و بررسی دقیق تر میزان تعرفه یبرداري از دیدگاه آنها و چگونگی ارا بهره  
  .پیشنهادي بر حسب شرایط منطقه  

  . حمل بار و مسافر توسط راه آهن مورد نظربرايجمع بندي و پیشنهاد تعرفه مناسب . 4-9-7
  : نفوذ طرح شاملةر حوزدآهن مورد نظر  به مسیر راهبل انتقال برآورد حجم بار و مسافر قا. 4-10
درون برون و  بار و مسافر به تفکیک انتقال معرفی و تشریح روش مورد استفاده دربرآورد نرخ .4-10-1

   .استانی و بر اساس اطالعات قابل دسترس  
در  و ) و برون استانیدرون (با توجه به اهمیت نرخ جذب سیستم ریلی در پیش بینی میزان ترافیک 

 با جذب عیین نرختدر هاي معتبر  ارزیابی مالی و اقتصادي طرح، بررسی دقیق و استفاده از روشنتیجه
 الزم اند، شده بررسی طرح این  به تناسب شرایطپیشینمدلسازي عوامل مؤثر برآن که در بندهاي 

  .است
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ضعیت موجود سیستم حمل و نقل ریلی و  میزان تطابق مدلها و روشهاي مورد استفاده با و.یادآوري
 مورد نقد و بررسی قرار گیردباید هاي موجود در امور بهره برداري، در محور مورد مطالعه  واقعیت  
  .به آنها استناد گردد سپسو   

حجم بار و تعداد مسافر قابل جذب توسط محور در شرایط موجود با فرض اجراي طرح برآورد . 4-10-2
فکیک برون و درون استانی با مالحظه تطابق مبادي و مقاصد آنها با مسیرهاي ریلی آهن و به ت راه  
  .و دیگر عوامل مؤثر بر جذب تقاضا دیگر  

 20 و 10، 5هاي  قابل انتقال به محور مورد نظر طی دوره برآورد میزان تقاضاي بار و مسافر. 4-10-3
  .ساله  

ناشي   اقتصادية فايدهمچنين  و آثار آن بر تقاضا و،يدجدبررسي و تجزيه و تحليل اعمال تعرفه . ۴-۱۰-۴
  .از اعمال اين نوع تعرفه  

بررسی ایجاد یا بهبود کریدورهاي ترانزیتی حمل بار با راه آهن و برآورد میزان جذب بار .4-11
  .ترانزیت توسط محور موردنظر   

.  ساله20 و 10، 5هاي   طی دوره و رشد آنه امکان جدیدیبررسی میزان افزایش حجم تقاضا با ارا. 4-12
  .)ترافیک القایی(  

ها تا  برآورد میزان ، جهت و نوسان بار و مسافر هر ایستگاه با توجه به شرایط منطقه، فاصله ایستگاه. 4-13
ز  اهریک ه جدول تقاضاي و تهیمراکز جمعیتی و باري و دیگر عوامل مؤثر بر جذب بار و مسافر  
  .ها ایستگاه  

 تاسیسات تخلیه و: ها مانند بینی تأسیسات و تسهیالت جانبی مورد نیاز هریک از ایستگاه پیش .4-14
 با مالحظه اثرات فقدان آنها بر ...ي مسافري و ها  ارتباط با پایانهةبارگیري، انبارهاي کاال، نحو  
  . مناسب این تأسیسات در بهبود تقاضایتقاضا و تاثیر مکان یاب  

  .قاضاي بار و مسافرجمع بندي میزان ت. 4-15
 میزان تقاضاي بار و مسافر در طول ،14-4 تا 1-4 در بندهاي درج شدههاي  پس از انجام بررسی  
نوع  ي پیش بینی شده به تفکیک بار و مسافر، رفت و برگشت،ها برداري همراه با تعرفه سالهاي بهره  
ه یالزم ارا هاي  و فلودیاگرامها دول و همراه با جشود میتعیین ) درون استانی و برون استانی(تقاضا   
محور به  ترافیک میزان باید ،نباشد یکنواختی ترافیک در کل محور داراي پراکندگی هرگاه .گردد می  
  . گرددمشخصتفکیک قطعات   

  



  7                  آهن                                                                  هاي احداث راه شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی طرح
 

 به مسیر انشعابهاي موجه و اقتصادي براي افزایش جذب تقاضا مانند اضافه نمودن  پیشنهاد روش. 4-16
، ایجاد شرایط خاص بهره برداري، پیشنهاد قوانین و مقررات اصالحی و ویژه دماتخبرقراري  یا  
  .6-9-4غیره با استفاده از نتایج بند   

  .ادامه وضع موجودیا بررسی میزان بار و مسافر در شرایط عدم احداث راه آهن . 4-17
ار و مسافر در  میزان ب،16-4 تا 1-4 بر اساس مطالعات انجام شده در بندهاي ،در این بخش  
 نفوذ راه آهن مورد نظر در شرایط عدم احداث راه آهن طی ةراه آهن و راه واقع در حوز مسیرهاي  
  .گردد  و شرایط بهره برداري در آنها ارزیابی میشود میبه تفکیک پیش بینی  آتی هاي سال  

 و لعات توجیه اولیه طرحمطانتایج کار ترافیکی و نتایج حاصله ضمن مقایسه با   گزارش میانتهیه. 4-18
هایی از مطالعات که  با توجه به شرایط روز  بازنگري شده و یا مورد  نمودن بخش مشخص  
  .قرار گرفته است هاي بیشتر بررسی  

  
   طرح مشخصات اصلی بررسی و نهایی کردن. 5

  : شامل
رفتن مورد و با در نظر گبا توجه به تاسیسات و ناوگان مورد نیاز در هر ها  واگنتعیین نیروي کشش . 5-1

  .موجود امکانات  
 مشخصات ، سرعت طرح،آهن براساس مطالعات بار و مسافر بندي کالس ترافیک راه کنترل طبقه. 5-2

  .آهن خطوط راه هندسی، تعداد   
  .کنترل مجدد و نهایی کردن شیب مبنا و سرعت طرح. 5-3
 .آهن در قطعات مختلف اهکنترل مجدد و نهایی کردن یک خطه یا دو خطه بودن ر. 5-4

  
  بهینهکریدور داالن یا ي مسیر در ها تهیه گزینه. 6

هوایی با  هاي  و عکس1:25000 روي نقشه اولیهمطالعات توجیه در  شده انتخابانتقال مسیر کریدور 
  :هاي مختلف مسیر در داخل کریدور و بررسی آنها به شرح زیر  شناسایی گزینه.بزرگترین مقیاس موجود

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

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

  . و ریزشروانگرایی ،و مناطق داراي پتانسیلنمکی، غارهاي   
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  . وجود قرضه و مصالح راه سازينظرهاي مناسب از  تعیین پهنه. 6-1-3
 بر قرضه و مصالح منتخبهاي  شناسی و پهنه  عوارض زمین،ها موقعیت تقریبی سازندپیاده کردن . 6-1-4

  ).1:25000(احی مسیر مبناي طر هاي توپوگرافی روي نقشه  
  .آهن هاي جامع شهرهاي واقع در مسیر از نظر چگونگی عبور راه بررسی طرح. 6-2
  .انجام اصالحات الزم در مسیرها. 6-3
   .مسیر  بري آبریز محلها هاي هیدرولوژي و فرآیندهاي سیالبی حوزه ررسی اولیه ویژگیب .6-4
 
 ها بررسی محلی گزینه. 7

طرح هندسی مسیر، زمین شناسی مهندسان : شامل  کارشناسی مشاورهاي گروهبازدید دقیق  بابررسی محلی 
 و عوارضی مدنظر شود انجام می... تکنیک، هیدرولوژي، پل و ابنیه فنی و زیست محیطی و  ئو مهندسی و ژ

  . و طی بازدید قابل شناسایی باشدها است که بر روي عکسهاي هوایی، نقشه

تا حد  ي مختلف بر طراحی مسیر و اجزاء آن،ها دگاه کارشناسی رشته با توجه به تاثیر متقابل دی.یادآوري
  .هاي یاد شده صورت گیرد  تخصصتمام کارشناسی کامل شامل گروهبه وسیله باید بازدیدها امکان   

اجرایی   و مشکالت1:25000هاي   عوارض نامشخص در نقشهبه ویژهشناسایی عوارض توپوگرافی . 7-1
  .ها  طولی گزینهنیمرخ و نقشه مسطحهر انجام اصالحات الزم در مربوط به آنها به منظو  

 تامین برايهاي احتمالی آنها و تاسیسات مشهود در منطقه که  شناسایی محل ایستگاهها و محدودیت. 7-2
  .است مفید ها تاسیسات زیربنایی ایستگاه  

هاي الزم و انجام   با تهیه عکس همراه،هاي واقع در طول مسیر ها و رودخانه شناسایی آبروها، مسیل. 7-3
  .تحقیقات محلی در زمینه سوابق سیالب و داغ آب  

  . و مناطق باتالقی اراضی واقع در طول مسیرجانوري بررسی پوشش گیاهی،. 7-4
  .عمده ها و  سایر ابنیه فنی تونل، ر زیر گذ،راي، رو گذ اي، رودخانه هاي بزرگ دره شناسایی محل پل. 7-5
 مسیر از بستر کبیر گذرهاي  ایط هیدرولوژي کریدور تایید شده شامل بررسی ناهنجاريبررسی شر. 7-6

  .می و تخمین رژیم جریان رودخانه و اثر آن بر بستر مسیریهاي فصلی و دا رودخانه  
   :آهن شامل هاي زمین شناسی و ژئوتکنیک براي مسیرهاي راه انجام بررسی. 7-7
 بررسی تخمینی ویژگیهاي تکتونیک و ژئوتکنیک: ها تونل و اه گالري ها، ترانشه محل در. 7-7-1

هاي  ها ، سختی خاك دگی سنگها ، شیب و امتداد الیه شدگی، هواز استحکام و خرد: پارامترهایی مانند(  
 ها گالري ها و  ترانشه،ها هاي موجود در محل تونل ، سازند....)هاي درشت دانه و  دانه، تراکم خاك ریز  
  . تولوژي آنهابا بیان لی  
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باربري، ظرفیت(هاي تکتونیک و ژئوتکنیک   تخمینی ویژگی بررسی: ها و خاکریزها در محل پل. 7-7-2
  .)، اثرات سیالبی مجاور و متقاطع با مسیرروانگرایی نشست،   

شناسی موجود از لحاظ تاثیر نسبی حضور آنها در مسیر  زمینهاي   ناهنجاريهاي ویژگی بررسی. 7-7-3
مناطق داراي پتانسیل  میدانی  بررسیو...  ریزش، لغزش و تعیین مناطق گسلش،: هن شاملآ راه  
  .....نگرایی و   روا،لغزش ، ریزش گسلش،  

باالست  ، شن و ماسه، سنگ الشه، باالست، زیر مناسبخاكشامل  ها قرضه و شناسایی مطالعه. 7-7-4
 برداري نیز مدنظر بهره هاي الست الزم در سالحجم با(نوع مصالح، تخمین حجم  به منظور معرفی  ،...و

سازمان  رعایت ضوابط  کریدور باةهاي خارج از محدود دسترسی به قرضه و مسیر) رار گیردق  
  .حفاظت محیط زیست  

مسیر دسترسی با  خاکبرداري به منظور تخمین حجم واضافی  مصالح يدپوهامحل مطالعه . 7-7-5
  .  زیستضوابط سازمان حفاظت محیط  رعایت 

 مسیر و تعیینمطالعه منابع آب مورد نیاز ساخت راه آهن به منظور معرفی و تخمین حجم . 7-7-6
  . وزارت نیروضوابط دسترسی به آنها با رعایت   

برخورد سفره و اجتناب از معرفی و تخمین سطح   هاي زیرزمینی به منظور بررسی وضعیت آب. 7-7-7
و همچنین تخمین دبی جریان آن در  ها و سایر نقاط مسیر ها، ترانشه در محل تونل هاي زیرزمینی  آب  اب

  . مسیرةدر محدود هاي موجود  و چاهها حفاري و نیز موقعیت و تاثیر قنات اثر عملیات  
هایی که به علت تورم و یا نشست زیاد می توانند باعث  زمین از جمله دار هاي مسئله  زمین بررسی.7-7-8

زارها،  شورهها شوند، مانند  زیاد در محل احداث خاکریزها و پل) الف نشستاخت( نسبی يها نشست  
  ...یزشی و اراضی دفن زباله و ر هاي فرو هاي قابل تورم، خاك خاك هاي گچی، دامنه  

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

 مناطق داراي پتانسیل یخبندان که احتمال مسدود شدن نیزو است دست مسیر  هاي باال و سنگ ریزش  
  .وجود دارد مالی و جانی هاي  خسارتوقوعو خط در هنگام ساخت و بهره برداري   

 و نیز عکسهاي اضافی از دویست و پنجاه متر یر، حداقل یک عکس در هرعکسبرداري از مس. 7-7-11
 گرفته گوناگون هاي  پنج عکس از جهتدست کم .ها  و تونلناهمسانهاي  هاي مهم، پل کل ناهنجاري  
ژئوتکنیک، زمین شناسی و هیدرولوژي بر حسب اهمیت موضوع قابل هاي  که ویژگی به طوري شود  
   .ه گرددتهی CD به صورتها  عکسو  مشاهده باشد  
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 عوارض و نکات مهم و قابل مشاهده در طول محور که تمامفیلمبرداري با توضیح از مسیر و . 7-7-12
  .ه گرددینکار و نهایی ارا  میاهاي  همراه گزارشCDصورت ه بباید   
گرافی  توپوهاي به همراه پالن تفصیلی باید در قالب یک گزارش پیش گفتههاي محلی  نتایج بررسی  
پیش بندهاي طبق  شناسی زمین  عوارضتمامو   هاي مختلف سازندکه ه گردد تهیبه نحوي  1:25000  
احتمال برخورد به سطح آب  هایی که منابع آب، محدوده، هاي مناسب قرضه و دپو ، محلگفته  
فاده از با است هاي آبرسانی چاه  و ها هاي قنات محلو زیرزمینی در حین عملیات ساخت وجود دارد   
داري که تعیین حدود   مسئلهة و شرح مناطق بالقوشود روي آن ثبت و ترسیم هب GPSادوات   
ادامه  دربیشتري شناسی مهندسی بیشتر و یا ژئوتکنیک   مربوط به آنها نیاز به مطالعات زمینمصائب  
  .گردددر آن درج نوع بررسی مورد نیاز، تعیین  دارد، با تفصیلی مطالعات و مطالعات این  

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

فاده و ارزیابی فنی است خط آهن مورد نظر یا مجاورتها و خطوط آهن موجود در تقاطع  بررسی راه. 7-9
  .یادشدهاز حریم مشترك خطوط   

 جمعیتی و اقتصادي شهرها و روستاها و سایر مراکز هاي ویژگیهاي محلی در مورد  انجام بررسی. 7-10
 بررسی فاصله هر گزینه تا ،ها سازي محل استقرار ایستگاه آهن بمنظور بهینه اقتصادي واقع در مسیر راه  
 هاي انشعابآهن و لزوم ایجاد   دسترسی به راهةزي و نحو کشاور–هریک از شهرها و مراکز صنعتی   
  .ریلی  

 
  ها مطالعات تکمیلی دفتري روي گزینه. 8
 هاي  و تهیه گزینه7هاي انجام شده در بند  ها براساس بررسی انجام اصالحات نهایی در گزینه. 8-1

  : زیرشرح ه بطرح   مختلف 
ها و فاصله   حاوي محل ایستگاه،1:25000 ۀقش روي ني مسیرها  گزینه)پالن(ه حنقشه مسط. 8-1-1

  ) و سایر نقاط خاصهاي افقی رئوس و قوسهکتومتر،  کیلومتر،(گذاري   
 افقی و 1:10000و شناسایی عوارض خاص در مقیاس  نقشه مسطحه مسیر طولی براساس نیمرخ .8-1-2

قاط تغییر شیبها و سایر کیلومتر، هکتومتر ، ن(حاوي محل ایستگاهها و فاصله گذاري  می قا1:1000  
  ).نقاط خاص  

خطاي   با دقتGPS طولی بر اساس پیمایش صحرایی مسیر و با استفاده از ادوات نیمرختهیه : یادآوري
در   و کل نتایج پیمایش مسیر به صورت فایل کامپیوتريشود انجام می متر ارتفاعی 5/2تر از کم  
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رو زمینی  طع مسیر با تاسیساتتقا محل  و چگونگی ، طولیخنیمردر پالن و . گیرد میکارفرما قرار  اختیار 
  .گردد  میمشخص موجود یا در برنامه آتیزیرزمینی   و 
  :هاي مختلف براساس استانداردهاي مربوط شامل تنظیم مشخصات فنی گزینه. 8-2
  .سرعت طرح. 8-2-1
  .آهن هاي طولی قطعات راه  شیب.8-2-2
  .ها عات مختلف و در ایستگاه در قطوط خط تیپ عرضینیمرخ. 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

  .ندارد انطباق به طور کاملاستانداردهاي مربوط   
  . محورها و تطابق ظرفیت و تقاضا کنترل محل ایستگاه. 8-2-6

 تامین طول عمر طرحدر را به دالیلی طراحی مسیر به گونه اي است که ظرفیت الزم رگاه ه. یادآوري
  .استمشاور موظف به بازنگري مطالعات مسیر انجام شده  ،کند مین  

 هاي زمین مسیر بر روي نقشههاي  گزینهسازي  شناسی و ژئوتکنیک و پیاده تکمیل مطالعات زمین. 8-3
-6ند  بموضوع ها براساس مطالعات هاي مورد نیاز براي مقایسه گزینه هشناسی تهیه شده و تنظیم داد  

  :شامل   7
مصالح   و قابلیت کاربردها گزینهبرداري در مسیر  سهولت یا صعوبت عملیات خاکبرداري و سنگ. 8-3-1

مورد که  ها ه جدول طبقه بندي جنس مصالح منتخب ترانشهتهیو  حاصل از این عملیات در خاکریزها  
  . هستندفاده در خاکریزهااست  

 جدول هتهی 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  

  عملیات زهکشی به تفکیکه جدولتهیبا  سهولت یا صعوبت عملیات زهکشی مورد نیاز. 8-3-3
  .ابتدا و انتها، عمق و نوع زهکش مورد نیاز  کیلومتر 

جدول  هتهیبا  زمین در محل خاکریزها تحکیمکیفیت باربري جنس زمین بستر و احتمال نیاز به . 8-3-4
  . مورد نیازتحکیم به تفکیک کیلومتر ابتدا و انتها ، نوع عملیات تحکیمعملیات   

  . ها ها و سهولت یا صعوبت دسترسی به محل قرضه ح قرضهکیفیت مصال. 8-3-5
  .  و سهولت یا صعوبت دسترسی به محل آنهاهاي اضافی ي خاكموقعیت دپوها. 8-3-6
  . موقعیت و کیفیت منابع آب و سهولت یا صعوبت دسترسی به محل آنها. 8-3-7
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 سنگ  وي روانها حرکت ماسه، ل ناشی از یخبندان، سقوط بهمن، انباشتگی برفیارزیابی مسا. 8-3-8
  . شریز  

  .هاي بزرگ ل مربوط به محل پلیارزیابی مسا. 8-3-9
  .هاي زمین نسبت به محور تونل  قرارگیري الیهةنحومانند ها  ل خاص تونلیارزیابی مسا. 8-3-10

با  1:25000یا  1:50000شناسی هاي پالن زمین  به همراه و یا در قالب نقشهپیش گفتههاي  داده :یادآوري
 و 1:25000مقیاس افقی  با(هاي طولی زمین شناسی مسیر  نیمرخمسیر و هاي  گزینهمشخص نمودن   
 و زمین شناسی مهندسی تکتونیک، ژئوتکنیکهاي  ویژگیگردد به نحوي که  ه میتهی) 1:2500م یقا  
مناطق داراي دپوها، منابع آب،  ،ها قرضه ،اه سازندمسیر، موقعیت و اطالعات مربوط به هاي  گزینه  
در آن درج  دار و زمینهاي مسئلههاي ناپایدار  دامنه ،روا نگراییپتانسیل گسلش، ریزش ، لغزش و   
  .گردد  

  :مطالعات هیدرولوژي شاملتکمیل . 8-4
 هیدرولوژي شامل آمار مربوط به ةآوري شد بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات جمع. 8-4-1

ي ها  با دوره مدت براساس روشهاي متداول-هاي شدت   و تهیه منحنیها بارندگی، سیالب رودخانه  
   . سال500 و 100، 50بازگشت   

 و محاسبه سطح آنها، زمان 1:50000 یا 1:25000ها روي نقشه   آبریز آبروها و پلةتعیین حوز. 8-4-2
  . آبریزةتمرکز و نیز شیب متوسط شریان اصلی حوز  

براساس روشهاي متداول و با توجه به ، ها ت ماکزیمم آبروها و پلسرعو محاسبه دبی سیالبی . 8-4-3
  .هاي بازگشت تعیین شده هدور  

 با ، ساله و براي خطوط فرعی100هاي واقع در محور اصلی بر اساس دبی  تخمین دهانه کلی پل. 8-4-4
  . ساله50استفاده از دبی   

 500 بازگشت ة براي دبی سیالبی با دوربراي خطوط اصلی راه آهن تمهیدات عدم انسداد خط. یادآوري
   .ساله بررسی شود  

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

  . اثر طرحةط به این مناطق در محدود مقررات مربوانعکاس  
  :ها به تفکیک ه جدول طبقه بندي کاربري اراضی مسیر طرح و ایستگاهتهی. 8-5-3
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 ، چراگاه،مرتع(ي طبیعی ها زمین و )کشت،  جنگل کاري،باغ میوه(شامل زمینهاي دایر : ي سبزها زمین −
 .) کشت دیم،جنگل

 .) غیره، اداري و صنعتی،مسکونی(جتماعی هاي با کاربري طرحهاي توسعه اقتصادي و ا زمین −

 . بایرهاي زمین −

  .هاي مسیر انجام سایر مطالعات مورد نیاز در مورد پل. 8-6
  : شاملمسیر  متر 10تا دهانه هاي  مطالعه اولیه پل. 8-6-1

 .) همسطحزیر خاکی و(ها  هاي پل تخمین دهانه −

 براساس سیستم ،...)پیش تنیده، فلزي ون بتپیش ساخته، بتن بتن درجا، (اجرایی پل سیستم انتخاب  −
 .ي فنی مالی الزمها  انجام مقایسهآن باو مالحظات اجرایی اي  سازه

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

تلف مسیر هاي مخ  گزینهمربوط به  متر10 از بزرگتربا دهانه هاي  هاي محل پل  گزینهبررسی . 8-6-2
  :شامل
، خاکریز یا دهانه آنارتفاع و  با تعیین هاي پل  انتخاب گزینهبه منظور مالی  وهاي فنی انجام بررسی −

مصالح  خاك مسلح و یا پل انواع دیوارسازي و خاکریزي با هاي تلفیقی مانند پل زیر خاکی با  گزینه
هاي طولی  ی توپوگرافی محل پل، نیمرخبراساس بررسی مقدمات،  ...خاکی با مصالح خاکریز ساده و زیر

 .تهیه شده و بازدید محلی

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

 آنها در ۀ و تخمین هزینها  و ترانشهها گالريها،  ی اجراي تونلبررسمطالعات این بند با هدف   
   :شرح زیر انجام می شوده  آنها بۀهاي مختلف مسیر و مقایس گزینه  

هاي رفتاري آن،  ، ویژگیساختگاه ژئوتکنیک در مسیر تونل شامل  ومشخصات زمین شناسی. 8-7-1
  .ها تحلیل مقدماتی پایداري ترانشه ،  مصالح و وجود گسل متالقی با مسیریخردشدگ میزان  

ل خاص آن با نگرش به امکان حفر تونل از یروش اجراي تونل با توجه به طول تونل و مسا. 8-7-2
  .هاي میانی  متفاوت شامل ورودي، خروجی و دسترسیهاي جبهه  

  .است خاکبرداري  که مورد نیاز در خاکریزي  مصالح مناسبتخمین. 8-7-3
  
 هاي طرح  گزینه درآمدها وها برآورد هزینهزمانبندي و . 9

  :تهیه برنامه زمانی انجام مطالعات تفصیلی، احداث و بهره برداري از طرح شامل. 9-1
 .هاي اصلی و بحرانی پروژه اعم از دورة مطالعه و اجرا ت تعیین فعالی −
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 تعیین دورة زمانی براي مطالعات طراحی تفصیلی و یا مطالعات تخصصی خاص در صورت نیاز  با  −
 .هاي بحرانی توجه به تعیین فعالیت

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

 و  موجود در منطقه و یا بحرانی بودن عملیاتترابريهاي   مرحله بندي احداث محور با توجه گلوگاه −
 .زمان احداث برخی از قطعات

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

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

  :  شاملمالی طرحهاي  هزینه. 9-3
هاي الزم و  هاي عکسبرداري هوایی، نقشه برداري، انجام آزمایش از جمله هزینهمطالعات هاي   هزینه −

 .تهیه اسناد مناقصه

 نجام اهاي تملک اراضی و تخریب مستحدثات و تاسیسات موجود در حریم راه آهن با  هزینه −
 .مطالعات میدانی

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

 .هاي روسازي، تهیه و نصب تجهیزات عالیم و ارتباطات  هزینه −

از جمله تاسیسات برداري  بهرهها و  تاسیسات فنی و پشتیبانی مورد نیاز  هاي احداث ساختمان  هزینه −
 .تخلیه و بارگیري

 . ساختةبر اجراي طرح در دورو نظارت هاي مدیریت   هزینه −

  .گردد می هاي زیست محیطی برآورد هاي پیش گفته با احتساب هزینه تمام هزینه. یادآوري
  . بهره برداريةهاي خرید ناوگان و سایر ماشین آالت الزم در طول دور هزینه. 9-4
مختلف  هاي ، شیوه برداري با مالحظه تأثیرات شرایط جوي، اقلیمی هاي نگهداري و بهره هزینه. 9-5

  .بینی شده و میزان ترافیک پیشنگهداري   
 مانند آهن ارکان راهآهن برمبناي هزینه یک واحد از  ساخت راههاي اجرایی  برآورد هزینه. 1یادآوري 

هاي مشابه اجرا شده  در طرحها  ایستگاه عالیم و ارتباطات و ساختمان  پل، تونل، روسازي،،زیرسازي  
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تهیه   به تفکیک ریالی و ارزي،به روزو مستند به صورت  ... متر طول یا متر مربع وکیلومتر، برحسب   
  .گردد می  

  .برآورد درآمدهاي طرح. 9-6
برآورد درآمدهاي حاصل از اجراي راه آهن مورد نظر در طول دورة بهره برداري بر اساس مطالعات 

 به شرح بینی شده و همچنین سایر درآمدهاي جانبی قابل حصول هاي پیش تقاضاي بار و مسافر و تعرفه
  :شود زیر انجام می

 . ترانزیتی و درآمدهاي حاصل از حمل و نقل بار و مسافر شامل درون استانی، برون استانی −

ها، حمل توشه مسافر، انبارداري،   درآمدهاي جنبی حاصل از حمل بار و مسافر شامل اجارة واگن −
 .ها  حق توقف واگن وتخلیه

 .ها  و رفاهی در داخل قطارها و ایستگاه سایر درآمدهاي ناشی از امکانات خدماتی −

آهن  هاي بقیه محورهاي شبکه راه بررسی و تخمین تاثیر طرح بر افزایش یا کاهش درآمد و هزینه. 9-7
  .مرتبط با طرح  

  . طرحاسقاطمحاسبه ارزش . 9-8
نیه ها و سایر اب ها و تونل سازي مسیر، پل هاي مختلف شامل زیر مانده سرمایه گذاري بخشارزش   
فنی، روسازي، ناوگان و سایر ماشین آالت در پایان آخرین سال بهره برداري از آنها و براساس   
  .گردد هاي رایج در محاسبات مالی راه آهن، محاسبه می فرمول  

 
 تحلیل سودآوري مالی طرح. 10

هاي حمل  تعرفههاي گمرکی،  تعیین مبانی محاسبات مالی مانند نرخ تنزیل مالی، نرخ سوخت، تعرفه. 10-1
  .... بار و مسافر و   

هاي طرح براساس ضابطه ارزش خالص کنونی مالی طرح؛ نرخ بازده  تحلیل سودآوري مالی گزینه. 10-2
  .ریزي کشور ی اعالم شده از سوي  سازمان مدیریت و برنامهلمالی طرح و نرخ تنزیل ما  

برداري راه آهن به  عات، ساخت و بهرههاي مطال ه تهیه نمودار گردش نقدینگی طرح براي دور. 10-3
  .سال با توجه به امکانات کارفرما تفکیک  

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

 . نرخ ارز −

 . نرخ سوخت −
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 . میزان تقاضاي بار و مسافر −

 . تملک اراضیۀ هزین −

 .سازي  زیرهاي ه هزین −

 .هاي روسازي  هزینه −

 .هاي بین المللی هاي خرید ناوگان مورد نیاز با توجه به نوسانات قیمت  هزینه −

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

 .هاي بار و مسافر  تعرفه −

 .مدت اجراي طرح  −

 .بادل بارهاي ترانزیتاستمرار ت −

هاي  تواند به دستگاه سناریوي رقیب حمل و نقلی که داراي اهمیت ویژه اي است و می مالحظه  −
 .برنامه ریز 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 ینههز

وقوع تا حد امکان با توجه به ماهیت هر طرح، مشاور موظف است عالوه بر موارد پیش گفته، . 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  

  

  ارزشیابی اقتصادي و اجتماعی طرح. 11

عوامل از ) محاسباتی(هاي اقتصادي  ید طی مراحل زیر براساس قیمتطرح باتجزیه و تحلیل اقتصادي 
اجراي  واحد ۀهزینمیزان دستمزدها، نرخ سوخت و  ،نرخ تنزیل اقتصاديارز، برابري اقتصادي جمله نرخ 

  .انجام شود ،رسد  و به تائید کارفرما میگردد می که توسط مشاور پیشنهاد اقالم عمده کار
 هاي اقتصادي قیمت که بهمالی هاي  اقالم هزینههاي طرح با توجه به  اقتصادي گزینهبرآورد هزینۀ . 11-1

  .گردیده استتبدیل و محاسبه   
آهن  ه نفوذ راة بهره برداري و نگهداري از مسیرهاي موجود واقع در حوزۀ اقتصاديبرآورد هزین. 11-2

به عنوان گزینۀ پایه با توجه به بررسی میزان بار و مسافر ادامه وضع موجود نظر در شرایط  مورد  
  .شده انجام  

  : از جمله طرحهاي گزینههاي اقتصادي  برآورد فایده. 11-3
 . صرفه جویی در مصرف سوخت و روغن توسط وسایل نقلیه −
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و استهالك امکانات موجود شبکه و ناوگان و یا برداري  هاي نگهداري، بهره  صرفه جویی در هزینه −
 . آزادسازي ظرفیت ترابري آنها

هاي  هاي صنعتی، معدنی و کشاورزي با راه آهن به علت کاهش هزینه  فایده ناشی از حمل بار بخش −
 .حمل و نقل و نگهداري بارها

حاسبه ارزش زمان ونقل مسافر و رانندگان و م جویی احتمالی در زمان حمل  فایده حاصل از صرفه −
 .جویی شده صرفه

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

  . در صورت اجراي طرح، خاك وهوا، آب درهاي زیست محیطی   فایدة ناشی از کاهش آالینده −

 .انجام سایر خدماتدرآمد حاصل از حمل بار، مسافر و  −

  : 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 برداري از هریک از گزینه حداث و بهرهمنفی زیست محیطی  ا آثار مثبت و بررسی  −

 المللی بین شبکه ترابري ملی و آثار احداث طرح روي شبکه سراسري راه آهن وبررسی کالن . 11-5
 ...، اعم از بروز یا رفع تنگناهاي ترافیکی یا بهبود عملکرد آنها و )ریلی و غیر ریلی(  

 .ش مناطق دیگر کشور یا کشورهاي دیگربررسی امکان توسعه آتی طرح براي پوش. 11-6

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

  :هاي طرح براساس تحلیل اقتصادي گزینه. 11-8
  .نی اقتصاديارزش خالص کنو. 11-8-1
  .نرخ بازده اقتصادي. 11-8-2
  .تحلیل حساسیت عوامل موثر در ارزشیابی اقتصادي طرح. 11-9

بررسی قرار مورد تحلیل و  اقتصادي هاي برپایه قیمت، 4-9 عوامل درج شده در بند ،در این بخش  
  .شود آنها بررسی میحساسیت ارزش خالص کنونی اقتصادي طرح نسبت به تغییرات   وگیرد می  

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

 
 بهینه ۀگزینتکمیل مطالعات روي . 12

  مشخصات فنی آن براساستعیین، ترسیم مسیر روي آن و بهینه ۀگزینمسیر  1:10000تهیه نقشه
  :استانداردهاي مربوط شامل

  .سرعت طرح. 12-1
  .ها  عرضی در قطعات مختلف و در ایستگاهنیمرخ. 12-2
  .هاي طولی قطعات راه آهن شیب. 12-3
  .هاي افقی  شعاع قوسکمینه. 12-4
  .استهاي خاص   که داراي محدودیتۀ بهینه بخشهایی از مسیر گزینتشریح. 12-5
 

  تکمیل مطالعات زمین شناسی .13

 ، لرزه زمین ساخت ، تحلیل خطر زمین لرزه و برآورد  ژئوتکنیک،  مهندسیشناسی تکمیل مطالعات زمین
هاي مورد نیاز  نظیم دادههاي زمین شناسی و ت سازي مسیر بر روي نقشه و پیاده ،اي  لرزهیحاپارامترهاي طر

    :زیربر اساس انجام مفاد بندهاي 

  .هاي محلی  و کنترل دقیق بررسیبهینه ۀگزینمسیر بازدید نهایی از . 13-1
با استفاده از ادوات (ي دستیها گمانه به منظور شناسایی بیشتر بستر مسیر، نسبت به تعیین محل حفر. 13-2

  GPS (ها و  گمانهمشخصات  جدول ،ها د و ضمن حفر گمانهشو می آنها اقدام  و عمق مورد نیاز
  .دگرد تهیه می در گزارش تفصیلی براي درجها  از نمونه هایی عکس  

ي دستی نیاز به آزمایش داشته باشد، ضمن ها ي اخذ شده از حفر گمانهها که نمونه در صورتی. یادآوري
  .شود میگاه اقدام  به آزمایشها  نسبت به ارسال نمونه،هماهنگی با کارفرما  

 تهیه براي، ه و گستر 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  
  .قرارداد عملیات ژئوفیزیک به منظور انعقاد و خاکریزهاي بلند و انعکاس آن به کارفرما  

  با درج1:500م ی و قا1:5000 طولی زمین شناسی مهندسی مسیر به مقیاس افقی نیمرختهیه . 13-4
محل و  هاي آنها، ها به همراه نمایش شناسه  ترسیم جنس، شیب و امتداد الیه: الزم شاملهاي  ویژگی  
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ر  دسطحی هاي خط تراز برخورد به آبهاي اصلی و فرعی منطقه، نمایش  امتداد قطع مسیر با گسل  
مقاومت توده   و پراکنش میزان،شود بر اساس مطالعات هیدروژئولوژي مشخص میکه هاي آبدار  توده  
  .سنگ  

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

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

    .ها و خاکریزها  پلها، ها، گالري ها، ترانشه تونل  
یخبندان  ی، سیالبی، بهمن گیر،ینگرا مناطق داراي پتانسیل ریزش، لغزش، رواةترسیم محل و گستر. 13-8
هاي  پالن هاي اصلی و فرعی بر روي و نیز گسل.  …هاي مسئله دار و هاي روان ، زمین حرکت ماسه  ، 

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

  .هاي مشابه در سازند بندي پارامترهاي طراحی ابنیه فنی طبقهو ژئومکانیک و مشخصات ژئوتکنیک   
 براي بري در مسیر و مصالح منتخب خاکبرداري  تعیین میزان صعوبت عملیات خاکبرداري و سنگ. 13-10

  . کیلومتر و فواصل حملتعیینکاربرد در خاکریزي با   
ي روان و نیز اثرات ها  ن، انباشتگی برف، حرکت ماسهل ناشی از یخبندان، سقوط بهمیارزیابی مسا. 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

  براي خطوط اصلی راه آهن الزامی، لرزه برتابتحلیل خطر زمین لرزه و برآورد پارامترهاي طرح. یادآوري
   .است  

 اي هاي تاریخی و دستگاهی در گستره هاي زمین لرزه  براساس داده،  اطالعات اولیهدریافت. 13-12-1
  . کیلومتر نسبت به ناحیه مورد نظر200به شعاع  دست کم  

 اطالعات  ، بر پایه آخرینها  هاي ، با حذف پیش و پس لرز هاي اصلی زمین لرزه دادهبررسی . 13-12-2
  .اي لرزهزمین   

  . طرح و بررسی آنةتهیه مدل لرزه زمین ساختی گستر. 13-12-3
  .هاي پوسته زمین و تعیین ساختگاه ژرفی لرزش آن بررسی ستبرا و شکستگی. 13-12-4
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آخرین هاي موجود ، بازدید محلی و سالیابی  هاي فعال منطقه به کمک نقشه تشخیص گسل. 13-12-5
 بر اساس آخرین آمارهاي موجود تا ،هاي رویداده بر روي نزدیکترین آنها به نقطه مورد نظر جنبش  
  .ه گزارشتهیزمان   

  .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
م ی و گزینش منطقی رابطه کاهندگی و برآورد شتاب ، سرعت و تغییر مکان افقی و قاوارسی. 13-12-8

هم سرعت و  هاي هم شتاب، هیه نقشهت احتماالتی و هاي روش به ،منطقه بر اساس سطوح عملکرد  
مقیاس  به ،) کیلومتر20مجموعا (  کیلومتري از هر سمت محور10 ةتغییر مکان در گسترهم   
  1:250000.  

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

  .هی به تفکیک هر ساختگاه ختگا  شرایط سامربوط بهم شتاب یتهیه  طیف افقی و قا. 13-12-10
  .ساختگاه براي هر مربوطاي  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  لرزهیحابرآورد پارامترهاي طر  
  

   متر10تا ي با دهانه ها  و هیدرولیک پلمطالعات هیدرولوژيکمیل ت. 14
  . سطح آنهاو محاسبه  1:10000ها روي نقشه   آبریز پلةتعیین حوز. 14-1
هاي متداول و با توجه به  ها براساس روش  دبی سیالبی آبروها و پلةکنترل محاسبات انجام شد. 14-2

 و وضعیت پوشش زمین و اه وضعیت آبراهه اصلی و سیالب دشت  تعیین، بازگشت تعیین شده ةدور  
غ آب و رسم  و کنترل آن با دای حجم آب دهتعیینذیري و پها از نظر نفوذ طبقه بندي خاك  
  .دست هیدورگراف باال  

 ،می و فصلییي داها بستر کبیر و صغیر رودخانه مسیر مجاورو مطالعه نحوة حفاظت بدنه بررسی . 14-3
  محلینتایج محاسبات هیدرولیکی و تعیین میزان ارتفاع مورد نیاز دیوار، عمق آب شستگ استفاده از   با

  .کیلومتر و هکتومتر ابتدا و انتها و نوع ابنیه فنی مورد نیازجدول پایدار سازي مسیر به تفکیک  تهیهو   
  . اجرایی اقدامات حفاظتی مسیرۀبرآورد هزین. 14-4
  . متر10دهانه تا هاي پل مطالعات هیدرولیکی. 14-5
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استفاده از با  برداشت طولی و عرضی و ارتفاعی شریان اصلی مسیل براساس بازدید میدانی. 14-5-1
  .هاي توپوگرافی به مقیاس بزرگتر موجود  و یا نقشه1:10000هاي  شهنقو GPS  ادوات  

مورد  مییي فصلی و داها  و رودخانهها هه  آبراۀ اثرات داغ آب سیالب بر بدن،در بازدید میدانی. یادآوري
  .توجه و بررسی قرار گیرد  

، انرژي ط تراز طولی جریان سیالب با نمایش خنیمرخو تهیه  انجام محاسبات هیدرولیکی. 14-5-2
  ...  وی، سرعت ، میزان آب شستگجریان  

  آب  اثرات پشت پرش، انسداد جریان و مانند  سیالب  موضعی  اثرات   گزارش و تهیهبررسی. 14-5-3
      (Back Water)  ي بازگشت ها محل پل، بستر  و دیوارهاي حفاظتی مسیر در دورهبر  به تفکیک ،...و
به تفکیک کیلومتر و هکتومتر با مسیر  پایدار سازي برايکارهاي  مورد نیاز جدول راه تهیه  مختلف و  
  .موقعیت تعیین  

شده در  هاي انجام بررسی با توجه به ،...)و هم سطح زیر خاکی،(ها  هاي پل دهانه  جدولتهیه. 14-5-4
  .پیشینمراحل   

 .ها  اجراي پلۀبرآورد هزین. 14-5-5
 

  متر10با دهانه بزرگتر از   و مسیلاي هاي رودخانه مطالعات پل. 15

  .هیدرولوژي و هیدرولیکمطالعات . 15-1
  .تهیه و برداشت مقاطع طولی و عرضی از بستر کبیر رودخانه یا مسیل. 15-1-1

ین دست و نیز مقاطع ی و پات برابر طول پل در باال دس5  حداقلةمقاطع طولی در محدود. یادآوري
  .شود تهیه می متر 25عرضی به فواصل حداکثر   

تکمیل و تدقیق مطالعات هیدرولوژي انجام شده در مطالعات مسیر و انجام محاسبات و مطالعات . 15-1-2
  :شرح زیره هیدرولوژي و هیدرولیک ب  

 از ها  و وضعیت پوشش زمین و طبقه بندي خاكها تعیین وضعیت آبراهه اصلی و سیالب دشت. 15-1-3
 .هی و کنترل آن با داغ آب و رسم هیدورگراف باال دست حجم آبد و تخمین ، زبريذیريپنظر نفوذ   

می و ییابی جریان به صورت متغیر تدریجی و جریان غیر دا تعیین مشخصات هیدرولیکی، روند. 15-1-4
  .تعیین وضعیت جریان، و افت انرژي  

یق برآورد  تطب، بازگشت مختلفة با دوريها  در سطح، عمق و سرعت براي دبینیمرختهیه . 15-1-5
  .محاسبات با داغ آب  
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ها و  ها و پی  مختلف سیالب و پایههاي 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 ) ساختحین ساخت و پس از ( کاهش تخریب محیط زیست برايمطالعات زیست محیطی   
 براي الزم هايه پیشنهادیو ارا... ، رژیم رودخانه ها آب شکستگی، رسوب گذاري ، آلوده نمودن آب  
  .در نظر گرفتن در مرحله طراحی  

  مطالعات ژئوتکنیک. 15-3
  .ها ازدید محلی و تخمین مشخصات مکانیک خاك پی و دیوارهب. 15-3-1
ي ها گمانه حفاري  ژئوفیزیک، ژئوسایزمیک، ژئوالکتریک،يها پیگیري و نظارت بر انجام آزمایش. 15-3-2

  . ..دستی و   
هاي  ي دستی ، آزمایشها حفاري گمانه مشخصات و ابعاد زیر سازه براساس نتایج تخمین. 15-3-3

  .وسایزمیک ، ژئوالکتریک و پردازش نتایج ژئوتکنیکی آنژئ ژئوفیزیک  
  .، تحلیل و بررسی صحت نتایجها کنترل گزارش. 15-3-4
آب شکستگی، زمین شناسی و ،  با توجه به نتایج مطالعات هیدرولیکها موقعیت بهینه پایه. 15-3-5

  .ژئوتکنیک و سازه پل  
لیل پایداري تحي کناري بر اساس ها  و کولهها پایهبررسی پایداري شیب شیروانی و دیوارها در . 15-3-6

  .استاتیکی و دینامیکی  
 راهکارهاي مورد نیاز مطابق بررسی زش در ساختگاه مورد مطالعه و ارایهتعیین عمق کاسه لغ. 15-3-7

  .ي عمومی و موضعیها لغزش  
  .بررسی هدایت جریان آب. 15-3-8
  .1:500 ژئوتکنیکی به مقیاس يها ساس نتایج آزمایش برا شناسی مهندسیتهیه مقاطع  زمین. 15-3-9
  .اي پل  و سازهتعیین مشخصات هندسیبررسی و . 15-4
  .ي متداولها ین نامهیطرف براساس آدو  روي پل و مقطعتهیه . 15-4-1
  .پل يها ي محتمل پایهها ین موقعیتتعی. 15-4-2

 ، هیدرولیکی و ژئوتکنیک،هاي ترافیکی تهاي پل با توجه به محدودی هاي محتمل پایه موقعیت :یادآوري
  .شود تعیین می  
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 احتمالی با توجه به هاي  و میزان نشستها شالودهو ابعاد ي باز و موقعیت ها بررسی تنش. 15-4-3
ي خاك زیرین آن براساس نتایج مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک و ها ویژگی وارده و  بارهاي 
هاي میانی  هاي خاك در ترازهاي مختلف و در امتداد پایه ی الیهفیزیکی و مکانیک مشخصات  ارزیابی 

  .کناري  و 
  .ها هاي مختلف عرشه و پایه ی گزینهمالمطالعه فنی و . 15-5
) تنیده فلزي، بتن مسلح یا بتن پیش( انتخاب سیستم استاتیکی پل، نوع مصالح مصرفی در عرشه. 15-5-1

  . در طول دهانهنیمرخفاع  اتصال عرشه به پایه، تغییرات ارتةو نحو  
، بررسی پایداري شیروانی و (Free Board)تعیین موقعیت عرشه پل نسبت به سطح رودخانه . 15-5-2

  . دیوارهاي نگهبان و هدایت جریان آببرايتهیه طرح اولیه مناسب   
 برايقاوم  الزم است عمق الیه م، ایجاد شود در بستر رودخانهی که بایدهای  در خصوص شالوده.1یادآوري

  .شستگی نیز مطالعه گردد  و روش تثبیت بستر و جلوگیري از آبشودشالوده مشخص  اتکا  
 مقایسه ، پلهاي مختلف بندي اجرایی گزینه اولیه و زمانمالی تهیه طرح شماتیک، برآورد . 15-5-3

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

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

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

  . بهره برداري پل و، نگهداريهزینه ساختبرآورد . 15-5-5
  .مطالعات متفرقه. 15-6
  . پیشگیري از آنبراي مورد نیازبررسی خوردگی مصالح در طول عمر مفید پل و اتخاذ تمهیدات . 15-6-1
  . بتن و حفاظت افزایش باربري،ت اجرا سهولبرايبررسی استفاده از مواد افزودنی . 15-6-2
  . این مواردبراي و میزان انبساط و انقباض و پیش بینی مصالح الزم ها گاه بررسی محل تکیه. 15-6-3
  . حصول زیبایی مورد قبولبراي و اعمال تغییرات الزم دو طرفي ها  بررسی زیبایی پل و راه.15-6-4
  . پیشنهادي پلة اجراي سازبراي مختلفی یهاي اجرا بررسی روش. 15-6-5
  .روسازيه طرح مقدماتی تهی و ها  پل در سواره رو و پیاده روروسازيبررسی . 15-6-6

ي ها انواع سیستمبرحسب  طرح يي مختلف براي سیستم روسازها  گزینه،ي راه آهنها  در پل.یادآوري
  .  قرار می گیردمالیو خطوط بدون باالست  و باالستی و اثرات آن بر سازه پل مورد بررسی فنی   
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 در  ایجاد دسترسیبراي طرح مقدماتی تهیهي دسترسی موقت به محل پل و ها بررسی راه. 15-6-7
  .لزومصورت   

  . اجراي پلبرايرودخانه موقت نحراف ا  و نحوةبررسی محل. 15-6-8
  .پلیا زیر  عبور تأسیسات شهري از کنار ة بررسی نحو.15-6-9
  . مختلف پلي اجزابرايي تزیینی و یا حفاظتی ها  پوششبررسی نیاز به. 15-6-10
  .اعم از افقی و عموديایمنی م ی عال وییبررسی نیازهاي تأسیساتی و ایمنی شامل روشنا. 15-6-11
  .جمع بندي و نتیجه گیري. 15-7
ي بررسی شده و گزینه ها ي مختلف پل نشان دهنده تمام گزینهها اي گزینه تهیه جدول مقایسه. 15-8

  .پیشنهادي  
  

  ي دره اي و خاکریزهاي بلندها مطالعات پل. 16
آن و   بلند و ارزیابی بروز شرایط خرابی درهايبررسی پایداري استاتیکی و دینامیکی خاکریز. 16-1

 ،منفرد  به صورت تلفیقی وزیري ها ی و زیست محیطی هر یک از گزینهمال مطالعه و مقایسه  فنی  
  .قهحسب شرایط و وضعیت منطبر  

  . تغییر هندسه شیب خاکریز.16-1-1
  .هاي  نگهبان احداث سازه. 16-1-2
  . ارتقاي ظرفیت باربري بستر و خاکریزبه منظوراصالح و بهبود کیفیت خاك . 16-1-3
  .خاك مسلحانواع استفاده از . 16-1-4
 ۀ گزین5در قالب حداقل ( اي درههاي  ي  پل زیر خاکی ، و انواع پلها احداث پل اعم از گزینه. 16-1-5

  . 8-15 تا 3-15  به تفکیک بر اساس انجام مفاد بندهاي،)مجزا  
  .مطالعات صحرایی. 16-2
  .000ی نظري ساختگاه و جنس مواد زمین ، مورفولوژي، تکتونیک ویشناسا. 16-2-1
بررسی وضعیت مکانیکی، پارامترهاي مقاومت برشی، تخلخل، شرایط زهکشی، درجه . 16-2-2

 خواص ،بندي ، الیهها ، سطوح خرد شده، گسلها ، تركها ها، شکاف زدگی، درز فرسودگی، هوا  
  .هانجام شدتکمیلی زمین شناسی مطالعات به با توجه  000 وها شیمیایی، ناپیوستگی  

، جریان و مسیر حرکت آنها، همراه با ها ، چشمهها سطحی، شکاف ي سطحی و زیرها مطالعه آب. 16-2-3
  .و اثرات حرکت آب در آنها بر روي خاکریز....  و ها  مسیرهاي نهرهاي محلی، مسیلمطالعه  

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

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

  . در دستورالعمل کاربردتعیین شدهمینان  تامین ضرایب اطبرايي مختلف ها ارزیابی روش. 16-3-4
 تحلیل پایداري دینامیکی بر اساس دو روش معادل استاتیکی و یا استفاده از حداقل سه .1یادآوري 

 انجام ها حسب شرایط خاص خاکریزبر ، شرایط ساختگاهیبه تناسباي  سه مولفه شتابنگاشت  
  .شود می  

. مورد بررسی قرار گیردباید  ي عمومی و موضعی ها غزش ساختگاه مورد مطالعه از لحاظ ل.2یادآوري 
 تحلیل پایداري استاتیکی و دینامیکی  و راهکارهاي مورد نیاز وپیشنهادعمق کاسه لغزش و ن تعیی  
   .دانجام شوبه تفصیل باید نیز ي کناري پل ها کوله  

  .بهینه ه و انتخاب و معرفی گزینها ی گزینهمالبررسی فنی و . 16-4
  

  همسطحناهاي  هاي تقاطع طالعات پلم. 17
  .شود انجام می 15  بندطبق برحسب مورد،  حهمسطنا هاي ي تقاطعها مطالعات پل

، خطوط  و زهکشیي آبیاريها کانال ،ها راههمسطح راه آهن با ناهاي  هاي تقاطع دهانه پل. 1یادآوري
هاي   سازمانستعالم کارفرما ازبا ا ، نیرو و رعایت حریم آنهاونفت ، گاز ، مخابرات  انتقال آب،  
  .شود  تعیین می،سؤولم  

 سؤولهاي م همسطح نظري از سوي سازمانناهاي  هاي تقاطع در صورتی که در مورد پل** . 2یادآوري 
  .کنددریافت نگردد، مشاور باید نسبت به انجام مطالعات ترافیک و تعیین دهانه پل اقدام   

  
   بلندي ها ترانشه و ها  ، گالريها مطالعات تونل. 18

مورد   و یا گالري تونلۀ گزین نیز متر40ارتفاع کمتر از هاي با  ترانشهدر صورت نیاز، براي : یادآوري
  .گیرد قرار میی و زیست محیطی مال بررسی فنی  

 آن، ترانشه بلند و ارزیابی بروز شرایط خرابی درحین زلزله  بررسی پایداري استاتیکی و دینامیکی. 18-1
 به صورت تلفیقی و منفردزیر، ي ها ی و زیست محیطی هر یک از گزینهمالمقایسه فنی   وعهمطال  
  :شرایط و وضعیت منطقه حسببر  



  آهن  هاي احداث راه                                 شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی طرح                                                   26
 

 

 

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

  .گالري یا  
ي عمومی و موضعی مورد بررسی قرار گیرد و عمق ها  لغزشنظرساختگاه مورد مطالعه از . 1یادآوري 

  . گرددپیشنهادز به تفصیل و راهکارهاي مورد نیاتعیین شود کاسه لغزش   
راهکارهاي  دست مورد بررسی قرار گیرد و ي باالها  سنگ ریزشنظر ساختگاه مورد مطالعه از .2یادآوري 

  .ردد گپیشنهادمورد نیاز به تفصیل   
  .مطالعات صحرایی. 18-2
  .000ی نظري ساختگاه و جنس مواد زمین ، مورفولوژي، تکتونیک ویشناسا. 18-2-1
 رسی وضعیت مکانیکی، پارامترهاي مقاومت برشی، تخلخل، شرایط زهکشی، درجهبر. 18-2-2

 خواص ،بندي ، الیهها ، سطوح خرد شده، گسلها ، تركها زدگی، درزها، شکاف فرسودگی، هوا  
  .... وها شیمیایی، ناپیوستگی  

یر حرکت آنها ، جریان و مسها ، چشمهها ، شکافها سطحی، گالري ي سطحی و زیرها مطالعه آب. 18-2-3
  . با پایداري ترانشهارتباط در  

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

  .ژئوتکنیک و ژئومکانیک زمین  
  .ه جدول خواص ژئومکانیک و ژئوتکنیک ترانشه، تونل و گالريتهی. 18-3-2
تک  ، مقاومتC,φ: تعیین و معرفی پارامترهاي ژئومکانیک و ژئوتکنیک منابع قرضه از قبیل . 18-3-3

مطالعات  براساس ، چینه شناسی محلها ، شیب و امتداد الیه، طبقه بندي سنگ، خاكRMRمحوري،   
  .انجام شدهزمین شناسی تکمیلی   

م یي افقی و قاها  با در نظر گرفتن اثر منفرد و توام شتاب، دینامیکیتحلیل پایداري استاتیکی و. 18-3-4
  .6-1-18 تا 1-1-18 دربندهاي  شدهي مختلف درجها گزینه  درحالت انتخاب،سطوح عملکرد ترانشه  

  .دستورالعمل کاربرد در شدهتعیین  تامین ضرایب اطمینان برايي مختلف ها ارزیابی روش. 18-3-5
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استفاده از حداقل سه دینامیکی با داري براساس دو روش معادل استاتیکی و یا تحلیل پای. یادآوري
  .دشو می  انجامها حسب شرایط خاص ترانشهبر ، شرایط ساختگاهیتناسب به اي مولفه سه شتابنگاشت  

  . مناسبۀ انتخاب و معرفی گزین،ها  و زیست محیطی گزینهمالیبررسی فنی . 18-4
  . تونلمطالعات. 18-5

یی با عمق ها  متر و نیز تونل40 بیشتر از سربارة خاك با عمق ها مطالعات براي تمامی تونلاین   
 به شرح ، نشانگر توجیه پذیري احداث آنها باشد،4-18 متر که نتایج بند 40 کمتر از خاك  سربارة 

  : دشو می   انجام زیر
  .هاي ساخت آنها متمایز ساختن هزینهو ها  گزینهشناسایی تمام جوانب مختلف . 18-5-1

در . کفایت می نماید از هم ها  شرایط تونلن تمیز دادبراي تیپ شناسایی شده نیمرخمقایسه چند   
انجام این مقایسه و طراحی اولیه کافی براي ي تجربی ها  و گرافها کارگیري جدوله  ب،حالت عادي  
همگرایی قطري زان کرنش  یا می، متر بیشتر باشد15ي خاص که دهانه تونل از ها است و در حالت  
در حالت بدون پوشش و سیستم نگهداري بیشتر از یک درصد باشد، انجام ) تغییر قطر به قطر نسبت(  
ها   گزینهاي اجراي  ي که تفاوت هزینه ا ه گونهب) ي تجربیها به جز روش(ي دقیقترها  با روشها تحلیل  
  .، ضروري استکندرا مشخص   

  .ها بررسی صعوبتانتخاب روش اجرا و . 18-5-2
 حفاري مکانیزه با  و)در صورت نیاز( آتشباري همراه با اجراي پوشش موقتمانندانتخاب روش اجرا   
 دها الزامی است و روش اجرایی بای  براي همه گزینه،)پیش ساختهو یا پوشش (اجراي پوشش درجا   
  . ي قابل پیش بینی انتخاب گرددها ایمنی و ریزشل یساتوجه به م با  

  .مطالعات تهویه. 18-5-3
و ) تعداد زوج قطار روزانه و ظرفیت خط(مطالعات تهویه با در دست داشتن نتایج مطالعات ترافیک   
شود و در نهایت سیستم و نوع  ي مختلف تونل انجام میها گزینهطولی با منظور کردن طول و شیب   
  . گردد ی پیشنهاد میمالمناسب با مقایسه فنی و  تهویه  

  .مطالعات زیست محیطی. 18-5-4
  :گیرد  مورد مطالعه قرار می به شرح زیري مختلفیها ي مختلف از دیدگاهها  گزینهمسائل زیست محیطی 

 .اصله از مناطق مسکونی و تخریب آرامش جامعه در زمان ساختف −

هاي  کننده آبادي هاي تغذیه ا قناتیها   زیر سطحی و خشک شدن چشمهيها تخریب وضعیت جریان −
 .ودموج

 .یی از زمین با مصالح حاصل از حفاريها تخریب منطقه به لحاظ اشغال بخش −
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 .هاي مجاور آن هاي تونل و ترانشه  دهانهۀ پوشش گیاهی در محل ترانشتخریب −

  جبرانولی ،هاي زیست محیطی ممکن نیست برطرف سازي برخی تخریببا وجود این که . یادآوري
  .مختلف گردند يها  گزینهتوانند باعث تفاوت  طلبد که می ی را میقداماتاها  برخی دیگر از این تخریب  

  .ي اولیهها  نقشهتهیهم تونل و یتحلیل و طراحی اولیه پوشش موقت و دا. 18-5-5
بر اساس انجام مطالعات تحلیل خطر و ،  رویداد زمینلرزه بر تونلهاي تحلیل اولیه اثر اعوجاج. 18-5-6

م تونل باید در برگیرنده تحلیل اولیه اثر ی طراحی اولیه پوشش دا.اي هطراحی لرزبرآورد پارامترهاي   
  . رویداد زمین لرزه بر تونل باشدهاي اعوجاج  

ي خطوط بدون ها انواع سیستم(ي راه آهن ها در تونلو زهکشی  روسازيطراحی سیستم . 18-5-7
  .مناسب زهکشی وی و پیشنهاد سیستم روسازي مالبا مقایسه  فنی و ) باالستی و باالست  

  .باید تهیه شودي خالصه متره ها  برگه ،در مطالعات تونل :1 یادآوري
 تونل طراحی تفصیلیمطالعات استفاده در  براي مورد نیاز باید هاي  کروکی محل اکتشافنقشه :2 یادآوري

 .دتهیه شو  
 

   ینگرای مطالعات روا. 19
یی ها  موجود و گزارش رویداد زمینلرزهوا نگراییري پهنه بندي ها جمع آوري اطالعات شامل نقشه. 19-1

  . در آن گزارش شده استی که پدیده روا نگرای، طرحةدر محدود  
  .ه گزارشتهی در مسیر مورد مطالعه و نگرایی روا ةبازدید میدانی و بررسی امکان وقوع پدید. 19-2
:  شاملی پتانسیل روا نگرای در نواحی داراي13ه شده در بند تهیتکمیل مطالعات زمین شناسی . 19-3

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

  :آن بوجود آید شامل  درروا نگرایی ةکن است پدیدکه مم یی از مسیرها مطالعه و تعیین محدوده. 19-4
ي ها ي بوجود آمده توسط زلزله در عمقها تعیین تاریخچه زمانی تنش  وتعیین زلزله مبناي طرح. 19-4-1

  .مختلف  
  .ي تنش معادلها تنش برشی به تعداد سیکلـ  تبدیل تاریخچه زمانی .19-4-2
 در اعماق مختلف می شود ، با استفاده از یعث روا نگرایعیین مقدار تنش متناوب الزم که بات. 19-4-3

  .بوطي مرها نتایج آزمایش  
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 تحکیم دینامیکی،: يها ي تثبیت مسیر شامل روشها ه گزارش نهایی گزینهتهیی و مال مقایسه فنی. 19-5
 ةي سنگی، تزریق دوغاب سیمان یا مواد شیمیایی، متراکم نمودن رسوبات در محدودها ایجاد ستون  
  ...... و نگرایی رواتاثیر بر بستر مسیر ، برداشت کامل رسوبات مستعد   

 
  مطالعات تثبیت مسیر . 20
  .در مناطق بهمن گیر. 20-1
  .یی که احتمال سقوط بهمن و انسداد خط وجود داردها  بازدید میدانی و شناسایی محل. 20-1-1
گیر و یا  ي بهمنها وص  سازه مورد نیاز گالريي مجزا در خصها ه گزینهیی و ارامال مطالعه فنی و .20-1-2

  .دست مسیر راهکارهاي جلوگیري از ریزش بهمن از نواحی باال  
  .ي روانها در مناطق داراي پتانسیل ماسه. 20-2
ي روان و امکان انسداد خط ها یی که احتمال بروز حرکت ماسهها بازدید میدانی و شناسایی محل. 20-2-1

  . وجود دارد  
راهکارهاي جلوگیري از انسداد خط بر  خصوص  درها ی و زیست محیطی گزینهمال مطالعه فنی .20-2-2

  :روان مانند  يها اساس  تخمین شدت، سرعت و جهت حرکت ماسه  
 .ي روانها  حرکت ماسهو جلوگیري از تثبیت براياستفاده از مواد افزودنی  −

ي گیاهی مناسب با شرایط اقلیمی و ها نهي روان مانند کاشت گوها ي بیولوژیکی تثبیت ماسهها روش −
 .محیطی طرح

 . مسیردو طرفي خاکی در ها اجراي کانال −

 .اجراي دیوارهاي پیش ساخته −

 .ي ویژهها اجراي گالري −

  
   طولی و عرضی نهایی مسیرهاي نیمرخ ، نقشه مسطحه مسیرتهیه . 21
  و مشخصمی قا1:500فقی و ا1:5000مقیاس  با نقشه مسطحه مسیر طولی براساس تهیه نیمرخ. 21-1

 ها کیلومتر، هکتومتر ، نقاط تغییر شیب( و فاصله گذاري ها حاوي محل ایستگاهعوارض خاص  کردن  
  ).نقاط خاص سایر و  

ي خاص ها  متري و نیز در محل100 داکثر به فواصل ح1:500عرضی با مقیاس هاي  نیمرختهیه . 21-2
  ...ي آبیاري وها ط لوله ، کانال ، خطوها  ، گذرگاهها ، تونلها پلمانند   
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بر اساس پیمایش صحرایی کل مسیر و با استفاده از ادوات  عرضی هاي نیمرخو  طولی نیمرخ. 1یادآوري 
  GPSنتایجتمام و شود انجام می متر ارتفاعی 1/0 کمتر از ي تراز یابی با دقت خطايها  و دستگاه  
    .گیرد میر کارفرما قرار پیمایش مسیر به صورت فایل کامپیوتري در اختیا  

 طولی ، چگونگی قطع مسیر با  تاسیسات رو زمینی و نیمرخ و نقشه مسطحه مسیردر . 2یادآوري 
  .گردد  میمشخصبرنامه آتی و محل آنها  زیرزمینی موجود یا در  

  .دشو ه میتهی 1:10000ي ها  مسیر بر روي نقشهنقشه مسطحه. 3یادآوري 
 و  اجراي طرحۀهزین، متره و برآورد احجام عملیات خاکی بروکنر، ه منحنیتهیمحاسبه و . 21-3

    .مشخصات فنی  
  

  داري بر بررسی و تعیین نیازهاي روسازي و بهره. 22
  رسم گراف حرکت. 22-1

خطه نمودن  مطالعات تقاضا و ظرفیت، تغییر مشخصات بهره برداري یا دودر صورتی که براساس  .یادآوري
 ها محدوده گراف حرکت در این ،ضروري تشخیص داده شودرة عمر طرح دوقسمتی از محور در   
  .گردد ه میتهی نیز  

برداري شامل وزن ناخالص قطار باري، تعیین آرایش قطارها، نیروي  بررسی و تعیین رژیم بهره. 22-2
طبق مطالعات تقاضاي بار و  با توجه به شبکه موجود و ظرفیت مورد انتظار  بر ،....کشش و   
  ).tpزمان  ( تعیین زمان سیر طراحیبرايبرداري  ي بحرانی بهره  سناریوتهیهافر و مس  

مسیر با توجه به حجم عملیات ترابري ، طولی  نیمرخبررسی و تدقیق وضعیت ایستگاه در پالن و . 22-3
  .خصات طرحمختلف منطقه و مش شرایط  

اه، ابنیه فنی و مناطق خاص با توجه به سازي به تفکیک مسیر اصلی، ایستگ تعیین مشخصات فنی رو. 22-4
  :، شامل5بند   

نتخاب مصالح خط اعم از ریل، پابند، باالست و تعیین ضخامت آن، ا: شاملسازي  سازه روتعیین . 22-4-1
ی مال  مقایسه فنی و با ها نوع اتصاالت و جوشکاري ریلتعیین تراورس و تعیین فاصله آنها، انتخاب   

  . مناسبگزینۀفاده و پیشنهاد انواع مصالح قابل است
ها،  هاي تعمیرات لکوموتیو ي ویژه شامل دپوها  خاص براي سازهيي طرح روسازها ه گزینهتهی. 22-4-2

بندي، پل و تونل و   سوزنة ناقله ریلی ، محدود ها و آالت هاي بازدید و نگهداري واگن سوله  
   . ارجح براي هریک از آنهاۀپیشنهاد گزین  



  31                  آهن                                                                  هاي احداث راه شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی طرح
 

هاي روسازي بدون باالست و تعیین شرایط و مناطق   استفاده از سیستممالییسه فنی و مقا. 22-4-3
  . عمر طرحةي دورها ها در محور با توجه به هزینه این سیستم  کاربرد 

 ها و ها، شیب خروج از ایستگاه، نوع سوزن بررسی و تعیین حدود شیب و فراز ایستگاه. 22-4-4
  .یه  شخصات جرم  

  ...ها و هاي اصلی و اضطراري، تعمیرگاه  فاصله بین محور خطوط در مسیر اصلی، ایستگاهتعیین. 22-4-5 
 آهن و ضرورت یا عدم ضرورت احداث مراکز مانوري و تقسیم بررسی  مراکز تقسیم بار شبکه راه. 22-5

  .مطالعه یا دیگر محورها بر اثر ایجاد این طرحمورد بار جدید در محور   
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  :شامل ها  هریک از ایستگاه کاربريتشریح . 22-6
  .عبور، سبقت و تالقی، توقف و پارکینگ  قطارها. 22-6-1
 . پیاده و سوار شدن مسافرین، انجام عملیات بارگیري و تخلیه قطارهاي باري. 22-6-2

  . عملیات بازدید، تعمیر و نگهداري خط و آالت ناقله و حدود آنها. 22-6-3
  . تشکیل قطارها یا تغییر جهت آنهاعملیات مانوري، تفکیک و . 22-6-4
  ...). گیري و و برق، شن گیري، شارژ آب مانند سوخت(انواع خدمت به قطارهاي باري و مسافري . 22-6-5
  ...برقراري ارتباط و سرویس به انبارها، باراندازها، مراکز باري و کارخانجات و. 22-6-6
هاي باري و  مترو، قطار شهري، پایانه: بري مانندهاي ترا تبادل بار و مسافر با دیگر سیستم. 22-6-7

 ......اي و  مسافري جاده  

  .آهن ضرورت دارد ها، توجه به شرایط محورهاي مربوط و موجود راه در تعیین کاربري ایستگاه. یادآوري
هاي انجام آن با توجه  هاي تعمیر و نگهداري روسازي خطوط و مکانیزم ها و سیستم مقایسه روش. 22-7
  .آهن و ارایه پیشنهادهاي الزم براي این محور برداري راه هاي جاري دستگاه بهره سیاست  ه ب
 حجم عملیات تعمیر و نگهداري الزمهاي مختلف عمر طرح و  برآورد تعداد ناوگان الزم در سال. 22-8

حد در این بررسی، حجم عملیات تعمیر و نگهداري الزم براي ناوگان در . براي شبکه و ناوگان  
بردار  تعمیر و نگهداري جاري و فصلی در هر محور بررسی و نیازهاي آن با هماهنگی دستگاه بهره  
  .شود بینی می پیش  

بررسی و تعیین حدود و نوع عملیات مانور و تعمیر و نگهداري در هر ایستگاه با توجه به امکانات . 22-9
   .موجود در شبکه خطوط منطقه مورد نظر  

   .داد و ابعاد سکوهاي باري و مسافري در هر ایستگاهتعیین تع. 22-10
، گراف حرکت و تامین ها ي ایستگاه بر  با توجه به کارها تعیین تعداد خطوط هریک از ایستگاه. 22-11

  .عملیات  
مورد برداري از محور   بهرهه پیشنهاد نحو،آهن کشور برداري راه چگونگی نظام رایج بهرهبررسی . 22-12

 .برداري مورد نیاز بهره تعداد کارکنان برآورد برداري و سازمان بهره، تهیه نظر  

 و حدود زیربناي ي الزم در هر ایستگاه با توصیف کاربري هر ساختمانها  ساختمانتهیه فهرست. 22-13
   .الزم براي هریک  

ه ها ب  ایستگاهةبینی شده در محدود  نیازهاي ساختمانی پیشیو جا نمایه آرایش خطوط تهی. 22-14
  .شماتیک صورت  

  . رود هایی که احتمال افزایش عملیات آنها می  توسعه آتی خطوط در ایستگاهةبررسی نحو. 22-15
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توجیه طرح آرایش خطوط پیشنهادي از نظر ایمنی سیر و حرکت و قبول و اعزام قطارها و . 22-16
 .عملیات مانوري  

تراورس و (تراورس یا دیگر مصالح روسازي بررسی لزوم یا عدم لزوم ایجاد مراکز تولید . 22-17
 . تمام شده طرحۀکاهش هزینبه منظور ) باالست  

هاي الزم براي انبار مصالح و اجراي روسازي مسیر با توجه به مراکز تولید و تامین  بینی محل پیش. 22-18
   .مصالح مورد نیاز  

 .شنهادهاي الزمه پیتهی مرحله بندي اجرا و بهره برداري از طرح و بررسی. 22-19

 و آالت و دستمزد ماشین  اجراي طرح به تفکیک براي مصالح، تجهیزات،ۀبرآورد مقادیر و هزین. 212-20
  .برحسب ارزي و ریالی  

 
  ها  محور و ایستگاهشبکه و نیروي کشش برقی نیازهاي و تعیین بررسی . 23

 مطالعه موردام یا بخشی از محور  مطالعات توجیه اولیه طرح، نیروي کشش برقی براي تمهرگاه براساس
 زیر در مورد آن و خدمات شود در نظر گرفته می، این موضوع در تمام بندهاي شرح خدمات شودانتخاب 

 باشد و در صورت عدم IEC,UIC منطبق با استانداردهاي الزامی دطالعات برقی کردن بایم. پذیرد می انجام 
  .آن توضیح داده شود علت و تبعات ،یادشدهرعایت استانداردهاي 

 ، قطارها،ي باالسرشبکه(ي مختلف پروژه ها تعیین استانداردهاي مناسب براي طراحی بخش. 23-1
  .)ي کششی و سیستم کنترلها لکوموتیو، پست  

، بررسی شرایط حمل و نقل بر اساس میزان بار و مسافر، تعداد قطارهاي باري و مسافري، سرعت. 23-2
  . براي کشش با در نظر گرفتن فراز و نشیب و مشخصات خط و قطاربار محوري و قدرت مفید  

  .لکوموتیوهاي برقی با توجه به ظرفیت مورد نیازو تعداد بررسی تعیین نوع مناسب . 23-3
 بررسی میزان مصرف انرژي الکتریکی در لکوموتیوها و تعیین مقدار انرژي الکتریکی مورد نیاز در. 23-4

  .زایش آن در سالهاي آتیشبکه راه آهن برقی و اف  
  .) ترانسفورمر،ساده، اتوترانسفورمر، بوستر ( يبررسی و انتخاب سیستم برق رسانی در خط باالسر. 23-5
تعیین لزوم یا عدم لزوم احداث خطوط انتقال براي بررسی کلی شبکه برق سراسري در منطقه . 23-6

ش و در صورت لزوم انتخاب اولیه ي کشها نیروي فشار قوي اختصاصی براي برق رسانی به پست  
  .ي فشار قويها ولتاژ و تخمین طول خطوط انتقال نیروي مورد نیاز و نوع و تعداد تقریبی پست  

  .ي کشش با هماهنگی مشاور طراح شبکه فشار قويها بررسی و انتخاب روش تغذیه پست. 23-7
  .زي جدا ساها ي کشش و پستها تعیین محل تقریبی پست. 23-8
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   .تعیین محل  بلوك دیاگرام و آرایش تجهیزات هر پست. 23-9
  .سازي و تأسیساتی هر پست تعیین حدود نیازهاي ساختمانی ، محوطه. 23-10
  .ي کنترل و برگشت نیرو در شبکه باال سريها بررسی و انتخاب سیستم. 23-11
و متعلقات آن ) ها تگاهدر طول مسیر و داخل ایس( راه آهن برقی يبررسی تجهیزات شبکه باال سر. 23-12

نوع سیم تماس، جنس و : مانندي مختلف و پیشنهاد سیستم مناسب و تجهیزات آن ها در سیستم  
 ، سیستم متعادل کننده کشش ها ارتفاع سیم هادي ، مقدار زیگزاك ، نوع و فاصله عمومی پایه  
  . برگشتی ، تعیین نماي کلی مناطق خنثی و شماي کلی خطوط جریانيي باال سرها سیم  

 و چگونگی عبور شبکه باال سري ها  در شرایط مختلف داخل و خارج ایستگاهها انتخاب نوع پایه. 23-13
  . ، و غیرهها  ، پلها در نقاط خاص مانند تونل  

 و یا امکان استفاده ها  براي تمامی خطوط ریلی ایستگاهيبررسی لزوم یا عدم لزوم شبکه باال سر. 23-14
  . مانوري دیزلیلکوموتیوهاي  از 
و در صورت لزوم شرح ) دیسپاچینگ(بررسی لزوم ایجاد مرکز کنترل از راه دور راه آهن برقی . 23-15

ي الکتریکی و ها عملکرد سیستم کنترل از راه دور راه آهن برقی و پارامترهاي مورد نظر شامل کمیت  
؛  حدود و مبانی ها رسال به پستي مورد نظر براي اها وضعیت کلیدها براي ارسال به مرکز و فرمان  
  .سخت افزار ، نرم افزار و ایمنی عملیاتی پردازش اطالعات مورد نیاز در سیستم کنترل از راه دور  

ي عادي و یا خرابی در یکی از ها  در حالتها تشریح روش عملکرد تجهیزات موجود در پست. 23-16
  .تجهیزات پست و یا شبکه   

براي پیش بینی تدابیر خاص :ي ایمنی و حفاظتی خاص مانند ها طرحبررسی لزوم و نوع . 23-17
آهن و  آهن؛ حفاظت اجزاي طرح راه جلوگیري از خوردگی؛ حفاظت مردم، مسافران  و کارکنان راه  
آهن ، چگونگی اصالح بار الکتریکی راه آهن برقی از نظر تقارن  ها و تاسیسات همجوار با راه سازه  
 در شبکه تا حد قابل قبول، پیش ها ي براي بهبود ضریب توان و کاهش هارمونیفازها، تدابیر ضرور  
ي ها  الکتریکی و ارتباطی و روشعالیمبینی تأثیرات خطوط برقی روي شبکه مخابراتی و سیستم   
  .کاهش آثار نامطلوب آن  

 و ها سري، پست بررسی امکانات مورد نیاز براي تعمیر و نگهداري لکوموتیوهاي برقی، شبکه باال. 23-18
  .انتخاب محل استقرار آنها  

ي الزم براي تامین ها بررسی نیازهاي نیروي انسانی و ساختار سازمانی کلی آنها و حدود آموزش. 23-19
  .برداري  بهرهةنیروي انسانی الزم در طول دور  

  ..بررسی امکانات داخلی براي تأمین مصالح و تجهیزات مورد نیاز. 23-20
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  . ي سرمایه گذاري به تفکیک ارزي و ریالی به صورت فهرست اقالم اصلیها د هزینهبرآور. 23-21
 

  ها م و ارتباطات محور و ایستگاهیبررسی نیازهاي عال. 24
 تامین ایمنی محور با توجه به برايم الکتریکی یي کنترل و عالها سی نیازها و سیستمبرر. 24-1

  .سعه آتی آنموقعیت و شرایط منطقه، حجم حمل و نقل و تو  
سیستم  و تعیین ) INTERLOCKING(ي به هم پیوستگیها  سیستممالیمطالعه و مقایسه فنی . 24-2

  ...و سخت افزار، نرم افزار، سطوح عملکرد، قابلیت اطمینان: مانند مختلف هاي جنبهمناسب از   
  :بررسی و تعیین تجهیزات ایمنی شامل. 24-3
 ...، شکستگی چرخ و ها کاشف گرم شدن محور واگن :ندتجهیزات ایمنی در سیستم ناوگان مان −

ي بحرانی ها  در محدوده....  کاشف سیل ، ریزش کوه روي خط و:  تجهیزات ایمنی در خطوط مانند −
 .سازي با توجه به  مطالعات ریسک مشخص شده در مطالعات زیر

ال خط از ابعاد مختلف ی و انتخاب نوع مناسب تجهیزات تشخیص و اعالم اشغمالبررسی فنی و . 24-4
  ...همچون کارایی، قابلیت اطمینان، سهولت تعمیر و نگهداري، قیمت و  

ماشین : م الکتریکی شاملی و تجهیزات مورد نیاز عالها ی و انتخاب دستگاهمالبررسی فنی و . 24-5
  ... ، منابع تغذیه و ها شمار، کابل ، محورها چراغ  سوزن، 

  ATCي ها سیستم( یین سطح مناسب اتوماتیک نمودن کنترل حرکت قطار و تعمالیبررسی فنی و . 24-6
  .ل فنی، ایمنی و سرعت طرحیبا توجه به مسا...)  و ATSو   

  . الکتریکیعالیمي اجراي عملیات ها بررسی و تعیین روش. 24-7
 هر سیستم م و ارتباطات محور و میزان ارتباطیدي براي عالهاي سیستم پیشنها ه بلوك دیاگرامتهی. 24-8
  .ها اجزاي آن براي کل محور و هریک از ایستگاه  با 

  .م الکتریکییبررسی و تعیین پهناي باند ارتباطی الزم براي تجهیزات عال. 24-9
 بوطم و ارتباطات با وضعیت محورهاي ریلی مری هماهنگی سیستم پیشنهادي عالةشرح نحوتهیه . 24-10

  .نطقهي مخابراتی موجود در مها دیگر شبکهو   
دستگاه   با هماهنگیC.T.C) ( و تعیین ایستگاه محل استقرار مرکز کنترل ترافیکمالیبررسی فنی . 24-11

  .بردار بهره  
و تهیه  ها ي مخابراتی مورد نیاز در طول محور و هریک از ایستگاهها بررسی و تعیین سرویس. 24-12

  .طرح شماتیک آن براي محور  
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   آهن  راه

 

 

ي ها از نظر تعداد شماره) مراکز تلفن ( عیین نوع سیستم تلفن خودکار ی و تمالبررسی فنی و . 24-13
  .ي مورد نیازها مشترکین و قابلیت  

  از نظر محیط انتقال ، نوع SDHو ) Carrier(ي انتقالها ی و تعیین انواع سیستممالبررسی فنی و . 24-14
  .مختلفنیازهاي جه به  با توها  بین ایستگاهها و تعداد کانال مورد نیاز و تقسیم کانال  

 ، تلفن بالك ، سیستم مادر ساعت، ین شبکه پارتی الین ، شبکه رادیوییی و تعیمالبررسی فنی و . 24-15
ي اندازه گیري، دوربین مدار بسته، سیستم اطالع رسانی عمومی، سیستم اعالم ها منابع تغذیه، دستگاه  
  .... حریق و   

ي ها روشبا تعیین ي مورد نیاز ها بل مورد نیاز ارتباطات و مفصل و تعیین کامالیبررسی فنی و . 24-16
  .کابل گذاري در طول مسیر  

ي ها  نصب، بهره برداري و تعمیر و نگهداري سیستمبراي تعیین فضاها و مشخصات مورد نیاز .24-17
  . و ارتباطات و ارتباطات بین فضاهاي مزبورعالیم  

  ... و ارتباطات وعالیماص تعیین حدود مصرف برق تجهیزات خ. 24-18
 و ارتباطات و مشخص نمودن آن بر روي پالن خطوط عالیمه پالن شماتیک تجهیزات تهی. 24-19

  .شماتیک هر ایستگاه  
 و ارتباطات و عالیمي ها اندازي و نگهداري از سیستم  نصب، راه، مربوط به تهیهۀ برآورد هزین.24-20

  .تجهیزات آنها  
  

  ها  ایستگاهاتی و محوطه سازيازهاي ساختمانی، تاسیسبررسی و تعیین نی. 25
  .ي الزم با توصیف کاربري هر ساختمانها ساختمانتهیه فهرست . 25-1
بررسی و تعیین فضاهاي اداري و خدماتی الزم در ساختمان اصلی و حدود فضاها و الزامات و . 25-2

  .ي هریکها محدودیت  
  .ایستگاه  مسافري با توجه به حدود مسافر هر م براي سالنمحاسبه و تعیین  مساحت تقریبی الز. 25-3
و  کارکنان عالیم  شرایط فنی ساختمان و تاسیسات مورد نیاز تجهیزات و، زیربناسطحجدول تهیه  .25-4

  .از آن مستقل در ساختمان اصلی و یا... )  ،اینترالکینگ، وهاعم از اتاق پانل، باطري خان(ارتباطات   
 و برداري و نگهداري  بهرهبراي کارکنانسطوح واحدهاي مسکونی الزم  تعداد و ریبیبرآورد تق. 25-5

در  واحدهاي مسکونی و احداثمهمانسراي ادارات مرکزي و تعیین ضرورت یا عدم ضرورت   
  .استقرار آنها با هماهنگی کارفرما و کسب نظر بهره بردار محلصورت لزوم، تعیین   
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 سال اول بهره 5 براي ، احداث نمازخانهبراي ها ویت بندي ایستگاهگزارش اولتهیه بررسی و . 25-6
 با توجه به گراف حرکت قطارها در طول سال،  و میزان اثرگذاري احداث نمازخانه در برداري  
 نظر  کسببا ،زمانبندي حرکت قطارها و تغییرات افق شرعی براي قطارهاي مسافري وضعیت  
  .بردار بهره  

 هر  زیربناي و سطحشرایط فنیتعیین ي الزم در هر ایستگاه و ها عداد دیگر ساختمانتعیین نوع و ت. 25-7
  . هر ایستگاهة توصیف شديها یک با توجه به کاربري  

منابع آب، برق، گاز، مخازن : مانند( انواع تاسیسات زیربنایی الزم در هر ایستگاه تعیین بررسی و .25-8
  .و فضاهاي عملیاتی الزم در محوطه....) ی و ي سطحها سوخت، سیستم فاضالب و دفع آب  

 ، آب، برق، گاز، خطوط مخابراتی،ها  شبکه راه مانند موجود در منطقه زیربناییبررسی امکانات. 25-9
 دسترسی به تسهیالت و تاسیسات زیربنایی الزم ة، امکان استفاده از آنها و  نحو....نزدیک و شهرهاي  
  .ایستگاه براي هر  

سطح زیربنا و کاربري بندي فضاها و تاسیسات زیربنایی مورد نیاز همراه با برآورد حدود جمع . 25-10
  .آنها  

 و تاسیسات زیربنایی در هر ایستگاه با توجه به ها  پیشنهاد شده براي ساختمانیتوجیه جا نمای. 25-11
  .کاربري هریک و ارتباطات داخلی آنها با همدیگر  

ویژه  ارتباط سکوها به ةگذرها و نحو موقعیت استقرار سکوها، پاساژها، زیر ابعاد و ،تعدادتعیین . 25-12
 .نمازبه جا آوردن  از جمله زمان توقف قطار به منظور (Peak)اوج ي ها زمان  در 

  :محیطی شامل مطالعات زیست. 26
  :بر اساس مطالعات انجام شده مشتمل بري آن ها و ویژگیآهن  شناخت طرح راه .26-1
  . و احیانا توسعه آتی پیش بینی شدهل اجراي طرحیرح اهداف و دالش. 26-1-1
با  مسیر مسطحه نقشۀ تهیه با هاي آن  طرح و گزینهییجغرافیاموقعیت توصیف . 26-1-2

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

،  زیرسازي و روسازي؛ حریم مسیر؛ نوععرضی تیپ نیمرخ اصلی طرح شامل يجزارح اش. 26-1-3
 ها، حدود  ایستگاهموقعیتو تعداد ، ؛ نوع... و زیرگذرها و ها ، تونلها پل شامل ابنیه فنیموقعیت  و  تعداد
  .ي فنی، اداري و مسکونیها  ساختمان زیربناي سطح  

  …د راه، خطوط برق، تاسیسات آب، تجهیزات فنی وشرح تاسیسات و تجهیزات جانبی مانن. 26-1-4
  .ظرفیت ترابري طرح، بینی شده براي طرح، نوع ناوگان و سرعت سیر آن ترافیک پیشبیان  .26-1-5
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   آهن  راه

 

 

  .برداري  براي احداث و بهره آنهاانجام ةو نحو ي اجراییها شرح کلی انواع فعالیت. 26-1-6
براي احداث و و نحوه یا محل تامین آنها ورد نیاز  م و ماشین آالتبرآورد میزان مصالح. 26-1-7

  .برداري بهره  
  .برداري  احداث و بهرهةبرآورد نیروي انسانی شاغل در دور. 26-1-8
  .برداري  احداث و بهرهي الزم برايها حدود سرمایه برآورد .26-1-9
  .برداري از طرح و بهره اجرا ، زمان الزم براي تکمیل مطالعاتبیان طول عمر طرح، به تفکیک .26-1-10
محیطی  ی طرح که منجر به تغییرات زیستیی و اقدامات زیربنایي اجراها شناخت فعالیت. 26-1-11

خاکبرداري، برداشت پوشش گیاهی، خاکریزي، تغییر زهکشی، حفاري و انفجار، تغییر : شود مانند می  
  . . .و ی یي سطحی، عملیات کارگاهی و سرو صداي عملیات اجراها مسیر آب  

: برداري مانند  اجرا و بهرهةها و پسماندهاي طرح طی فرآیندها و عملیات در دور  آالیندهبررسی. 26-1-12
 کمیت ، محل و چگونگی …وصدا، ارتعاشات و ر، ضایعات، زباله، سها هاي هوا، فاضالب آالینده  
  . آنها  

 شامل ي مختلف مسیرها  گزینه براي، طرحموجود منطقه اثرپذیربررسی وضعیت زیست محیطی . 26-2
 ة محدود و اکولوژیکةمحدود، فصل  باليها محدودهشامل  اثرپذیر از طرح ةشناخت و تعیین محدود  
  .اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی  

  :بررسی محیط زیست فیزیکی شامل. 26-3
شناسی و  ه زمینبویژ. . . و  ، چینه شناسیخیزي، تکتونیک توپوگرافی، زلزلهشامل شناسی  زمین. 26-3-1

   :يها  نقشهتهیهبا لغزش و رانش زمین در  مسیر عبور طرح؛   
 .بندي توپوگرافی و شیب −

 .ها زلزله تکتونیک و ،شتاب هم −

  .شناسی زمین −
  .ي هوا و منابع مهم آنها ي کلیماتولوژي ؛ آلودگیها شرایط اقلیمی و ویژگی. 26-3-2
  . نقشه کاربري زمینتهیه با امل تخریبی؛مشخصات کلی، کیفیت و عوشامل خاکشناسی . 26-3-3
هاي  ي سطحی و زیرزمینی، رژیمها موقعیت، کمیت و کیفیت آبشامل منابع آب هیدرولوژي و . 26-3-4

نقشه منابع آب  تهیه با ي فعلی منابع آب، مصارف فعلی آب منطقه؛ها آبی، آلودگی سیالبی و کم  
  .ي آبریزها روزمینی و زیرزمینی و حوزه  

  .سطح صدا و آلودگی صوتی و منابع آن. 26-3-5
  :بررسی محیط زیست بیولوژیک شامل. 26-4
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  .)مییفصلی و دا(هاي آبی و خشکی  زیستگاه. 26-4-1
  .هاي نادر و با ارزش ت جوامع گیاهی و جانوري و گونهفهرسپوشش گیاهی و جانوري، . 26-4-2
با   و غیرهها ، حساسیتها حدوده، ویژگیم: شاملزیست در مسیر طرح  مناطق چهارگانه محیط. 26-4-3

  .زیست مناطق چهارگانه محیط، پوشش گیاهی و جانوري و ها زیستگاه ه نقشهتهی  
  : بررسی محیط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی  شامل. 26-5
 و تنوع ییتوزیع جمعیت شهري و روستا میزان، تراکم و پراکندگی جمعیت و تغییرات آن؛. 26-5-1

  .قومی  
ي ها نوع و میزان فعالیتساختار، : شاملي اجتماعی، اقتصادي ها کاربري اراضی منطقه و فعالیت. 26-5-2

 مسکن، آموزش، بهداشت،  امکانات از جملهو کیفیت زندگیصنعتی، تجاري، عمرانی، کشاورزي،   
  . و درآمد، راه و ارتباطاتمیزان اشتغال  

 میراث فرهنگی؛ مراکز  آثار باستانی ومذهبی،اعتقادات فرهنگی و :  شاملمحیط فرهنگی. 26-5-3
  .تفریحی، سیاحتی و زیارتی  

ي توسعه کشاورزي، صنعتی، ها پوشش زمین، طرح: ي توسعه شاملها طرحو هاي زمین  کاربري. 26-5-4
ه نقشه تقسیمات استانی و تهی با ی، تجاري و خدماتی در منطقه؛ طرح آمایش سرزمینیمعدنی، زیربنا  
  .ها معیت ونقشه راهپراکندگی ج  

 این . آلودگی هوا، آب ، خاك و صوتیشاملي زیست محیطی ها وضعیت موجود آلودگیبررسی . 26-6
  .ی صورت می پذیرد که ممکن است بر اثر طرح شدت یابندیها بررسی در حد آلودگی  

یاس قابل مشخص باشد و حداقل مقباید ط با این بخش ، مسیر طرح وي مربها  در تمام نقشه. یادآوري
  . است،250000/1 قبول  

  :شرح ساختار اداري و قانونی محیط زیست شامل . 26-7
. المللی محیطی در سطح ملی و بین روند قانونی ارزیابی زیست محیطی و روند ارزیابی زیست. 26-7-1
 و در سطح ملی، وظایف و ساختار اداري منطقهي متولی حفاظت محیط زیست در ها سازمان. 26-7-2

  .نهاآ  
منطقه طرح و ماهیت مربوط به محیطی   و ضوابط زیست، استانداردها شرح قوانین، مقررات.26-7-3

ي حساس و حفاظت از ها ي حاکم بر کیفیت محیط زیست؛ سالمتی و ایمنی؛ حفظ محیطها فعالیت  
  ...ت دفع ضایعات؛ کنترل استفاده از زمین و آسیساهاي کمیاب؛ تعیین محل و ت گونه  

زیست  سازمان حفاظت محیط بردار، دستگاه بهره،انجام هماهنگی، مذاکره و کسب نظر از کارفرما. 26-8
 آثار و منطقه وضعیت  بررسیبه منظورط مربوي ها  مقامات استانداري یا فرمانداري واي منطقه  
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 انجام و طرح ي ملی در ارتباط باها طرح و همچنین مشارکت ادارات محلی و ارگان احتمالی  
 شامل هستندبرداري  و بهره اجرااز  متاثر ی کهالعات میدانی از جمله نظر خواهی از مردممط  
آماري و پرسشنامه  يها  استفاده از روشمربوط، بامسکونی، اداري و مشاغل  مناطقي خانوارها  
ه یمستندات مربوط به انجام خدمات این بند به صورت پیوست گزارش نهایی ارا .محیطی زیست  
  .شود می  

  : به شرح زیرمحیطی طرح و تعیین آثار زیست بینی پیش. 26-9
 تعیین ة، نحوآناهمیت و اثرات زیست محیطی بینی  پیشتعاریف و مفاهیم اصلی مربوط به بیان . 26-9-1

  .سازي ارزیابی   هدفمند آثار و چگونگی  
  .داريبر بهره ةدور اجرا و ة دوربه تفکیکآثار طرح بر محیط زیست   تعیین.26-9-2

 و در مواردي که گردد مشخصکمی به صورت  در صورت امکانآثار طرح بر محیط زیست . 1یادآوري 
 از برآوردهاي اولیه کارشناسی استفاده ، ناقص بودن اطالعاتبیان، با نیستدر دست اطالعات کافی   
  .شود  

) مثل برقی کردن(تکنولوژي براي طرح چند گزینه از نظر مسیر یا از نظر با توجه به این که . 2یادآوري 
 ،از نظر آثار زیست محیطی مقایسه شوند و در نهایتباید هاي مختلف  ، گزینهشود میبینی  پیش  
از نظر آثار ) استفاده از امکانات ترابري موجود منطقه و توسعه آنها( عدم احداث طرح گزینۀ  
  .زیست محیطی بررسی و با طرح پیشنهادي مقایسه شود  

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

اثر بر  شناسی،  از نظر زمینبر خاك، اثر زیست محیطی اثر:شامل  بر محیط فیزیکیطرح اثرات . 26-9-3
  .منابع آب، اثر بر هوا و صوت و همچنین اثرات ثانویه بین خاك، آب و هوا  

هاي   و رودخانهها اثر بر تاالب: بر محیط زیست بیولوژیک و اکولوژیک شاملطرح اثرات . 26-9-4
و  پوشش اثر برهاي حساس بویژه مناطق چهارگانه محیط زیست،  بر مناطق و اکوسیستم منطقه، اثر  
، و خشکی ي آبیها گاه هاي گیاهی و حیات وحش جانوري، اثر بر تنوع زیستی، اثرات بر زیست گونه  
  .اندازها و مسیر حرکت حیوانات چشم  

 بهداشت  واثر بر ایمنی:  زیست اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شامل محیط برطرح اثرات . 26-9-5
 اثر بر محیط فرهنگی و  تنوع قومی، اشتغال، مسکن و آموزش، مانند یعمومی، اثر بر محیط اجتماع  
سنتی ي ها میزان عبور طرح از فضاها و ابنیه باستانی و تاریخی و مذهبی و بافت مانند میراث فرهنگی  
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 صنعتی، عمرانی و خدماتی منطقه، اثر بر طرح آمایش ي توسعه کشاورزي،ها بر طرح شهري، اثر  
  .اضی منطقهمنطقه، اثر بر کاربري ار  

  . طرحمحیطی   زیستبهینه ۀتحلیل گزین. 26-9-6
  .گیري محیطی طرح و نتیجه زیستفایده و خسارت  و تحلیل تجزیه. 26-9-7

با توجه به ماهیت  ،)7-9-26 تا 1-9-26بندهاي (آهن  ي توسعه راهها در بررسی اثرات طرح. 1یادآوري 
  :است الزم زیروص موارد  بررسی دقیقتر در خص،آهن ي ترابري و راهها طرح  
یا دیگر ) از نظر ترافیک(ظرفیت  اي هم ي ترابري جادهها طرحمورد نظر با آهن  مقایسه طرح راه  −

هاي  آهن، جاده میزان اشغال زمین شامل زمین مسیر راه هاي جنبه از ونقل جایگزین طرح شقوق حمل
  . ایمنی وآالیندگی؛ میزان مصرف انرژي؛ ي جنبیها ها و ساختمان دسترسی، ایستگاه

 .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  −
 .در آب و خاك منطقه) ها زیرسازي، ابنیه فنی، روسازي و ایستگاه(ی یهاي عملیات اجرا نخاله

ی از نظر بهداشت منطقه، ایمنی کارگاهی، ی ایمنی و امنیت منطقه براي عملیات اجرابررسی میزان  −
 .جانوران موذي، حیوانات درنده و اشرار

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

تشار آلودگی و  و تبعات انبرداري  بهرهةونقل در دور حملي ناشی از ها بررسی میزان انتشار آلودگی  −
 .اي ونقل جاده مقایسه آن با حمل

بینی شده براي دفع فاضالب، ضایعات و زباله در قطارها، کارخانجات،  ي پیشها بررسی روش  −
 .ي مسکونی و تاثیر آنها از لحاظ انتشار آلودگی در محیط زیست منطقهها  و شهركها ایستگاه

برداري   بهرهةتصادي منطقه و رفاه مردم در دورآثار طرح بر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقبررسی   −
 :شامل

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

ي مادي و ها بررسی سوانح ترابري از نظر تلفات نیروي انسانی، تبعات روحی و روانی و خسارت  •
 .بینی شده ک پیشتاثیر طرح بر سوانح منطقه با عنایت به ترافی

 .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 بررسی تاثیر طرح بر امنیت منطقه  •
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 .جنگ و حوادث طبیعیاز جمله طرح براي امدادرسانی در مواقع بحرانی بررسی قابلیت   •

 .تاثیر طرح بر میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  •

بررسی احتمال پراکندگی کاالهاي مورد حمل در مسیر یا باراندازها هنگام عملیات یا سوانح و تاثیر   −
 .آن بر محیط زیست منطقه

 .برداري  بهرهةصالح مستعمل و فرسوده در دوري دفع یا بازیافت مها بررسی روش  −

و ) شقوق مختلف(ارزیابی کلی از تاثیر طرح بر افزایش یا کاهش ترافیک دیگر محورهاي ترابري   −
  .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  زیست مدیریت محیطمطالعه و تهیه سامانه . 26-10
  :طرح شامل  

  .مبانی مدیریت محیط زیست طرحبیان . 26-10-1
  .ي طرح با عنایت به قوانین و مقررات موجودها ییمقایسه آثار طرح بر محیط زیست و نارسا. 26-10-2
  .برداري ی و بهرهیاجراي مختلف براي کاهش هر یک از عوارض سوء عملیات ها بررسی روش. 26-10-3
  . اجراةي ضروري براي مدیریت محیط زیست در دورها انتخاب اقدامات و فعالیت. 26-10-4
  .برداري  بهرهةي ضروري براي مدیریت محیط زیست در دورها انتخاب اقدامات و فعالیت. 26-10-5

  هاي الؤسبه  پاسخ   کهداده شودبه نحوي توضیح الزم ي پیشنهادي ها هر یک از روشبراي . 1یادآوري 
  .داده شودبراي چه؟ چگونه؟ چه کسی؟ کجا؟ چقدر؟   

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

  . گرددنتخابیب هر یک مقایسه شوند و سپس راهکار مناسب امعا  
، )5-10-26و  4-10-26بندهاي  (محیطی  براي کاهش عوارض زیست،آهن ي راهها در طرح. 4یادآوري 

  :ح شود مطرزیري ها ی مانند روشیها روش  
 .250000/1 به همراه نقشه، ییي عملیات اجراها  ي دپو و قرضه مصالح و دفع نخالهها تعیین روش  −

 .برداري  بهرهةي دفع فاضالب، ضایعات و زباله در دورها تعیین روش  −

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

 .نکاتی که در طراحی مسیر یا ابنیه فنی باید مراعات شودبیان   −

 .تی در صورت ضرورتصوآلودگی ي کاهش آلودگی هوا و ها روش  −
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ها با تعیین گیاه و درخت بومی هر منطقه و شرایط زیستی کاشت   اجراي درختکاري در ایستگاهةحو ن −
 .و نگهداري

  . براي هر ایستگاه ارائه شود،صورت عملی باشد و در صورت لزومه توضیحات باید ب. یادآوري
 .چگونگی استفاده از خاك نباتی برداشته شده  −

 .ي جداسازي مسیر از مناطق مسکونی در صورت ضرورتها تعیین روش  −

ها از نظر حفظ محیط زیست، دفع فاضالب و روغن، ایمنی   و کارگاهها  نکات الزم در طرح ایستگاه −
 .و آسایش مسافران

  .ل زیست محیطییهاي مؤثر در مسا هماهنگی. 26-10-6
  .یست محیطی طرحل زیي تبلیغی، آموزشی و فرهنگی مؤثر در مساها فعالیت. 26-1-7
  .ي پایش محیط زیست در طرحها تعیین روش. 26-10-8
  . مدیریت محیط زیست براي طرحسامانهاستقرار نحوة . 26-10-9
  .محیطی طرح هاي زیست برآورد هزینه. 26-10-10
هاي محیط زیستی با قوانین و مقررات موجود و  ی طرح با فرض اعمال توصیهیمقایسه نها. 26-10-11

  .یريگ نتیجه  
 پس از(طرح  بردار از و عوامل بهره پیمانکاران، انمشاوري راهنما براي ها تهیه دستورالعمل. 26-11

شده براي  بینی  مراعات تمهیدات پیشة نحوبه منظور) تصویب گزارش در سازمان محیط زیست  
  .محیطی طرح کاهش عوارض زیست  

  .صورت مجزاه  بEMS,EMP , Risk Assessment مطالعات هاي تهیه گزارش. 26-12
عنایت به ضوابط پیگیري براي استعالم و نظرخواهی مردمی با درج آگهی در جراید محلی با . 26-13

  .اعالمی سازمان حفاظت محیط زیست  
  .محیطی طرح تهیه گزارش ارزیابی زیست .26-14
با اعالم  زیست حیطها و ضوابط سازمان حفاظت م  به توصیهتوجههیه خالصه گزارش ارزیابی با ت. 26-15

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

 براي ارائه مهمترین مفاد گزارش) power point(افزار  پرزنت تحت نرمه گزارش یو اراتهیه . 26-16
زیابی طرح، متدولوژي مطالعات، ي آن، اهداف ارها معرفی منطقه، معرفی طرح و فعالیتشامل   
   .گیري  نتیجه ومهمترین نکات در خصوص مطالعات انجام شده، نتایج ارزیابی  

  .CDهاي مربوط روي  پرزنت مزبور ونقشهگزارش ه گزارش و خالصه آن و تهی. 26-17
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   آهن  راه

 

 

 را حذف ها الیهي زیر باشد و تنها با هماهنگی کارفرما می توان ها  باید شامل الیهGISي ها نقشه :یادآوري
  .نمود

  ـ هم باران  هاي سطحی ـ آب  ـ زمین شناسی
  ـ هم دما  ـ کاربري اراضی  ـ خاکشناسی

  ـ تقسیمات استانی و مراکز جمعیتی  ـ پوشش گیاهی  ـ شیب
  آهن مورد مطالعه ـ مسیر راه  ـ پوشش جانوري  ـ توپوگرافی

   مصالح و محل دپوـ موقعیت  ـ مناطق تحت حفاظت سازمان  ـ همشتاب و لرزه خیزي
  آهن ها و راه ـ راه  محیط زیست و منابع طبیعیـ   ـ حوزه آبریز

      ـ اقلیم
  

  بهینه ۀهاي مالی گزین هزینهتر  دقیقبرآورد . 27
  .هزینۀ واحد اقالم عمده کاربرمبناي هاي طراحی تفصیلی و ساخت طرح  برآورد هزینه. 27-1
  .برداري آالت دورة بهره ماشین تهیه ناوگان و سایر ۀبرآورد هزین. 27-2
  .برداري و نگهداري برآورد هزینۀ بهره. 27-3
  

  بهینه ۀ گزینمالی و اقتصاديتر  دقیق محاسبات انجام. 28
محاسبات تحلیل سودآوري مالی، تحلیل حساسیت عناصر مؤثر بر سودآوري مالی، ارزشیابی اقتصادي 

هاي مالی  صادي طرح، براساس آخرین برآورد هزینهطرح و تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر ارزشیابی اقت
  .شود  بهنگام می،طرح

   
   تامین مالی و سرمایه گذاري طرحمطالعه روش. 29
  .هاي ذینفع از طرح گذاري غیردولتی و طرف  یه بررسی جذابیت طرح براي سرما. 29-1
ري طرح با بررسی مزیت و شرایط بردا ي تأمین منابع مالی مورد نیاز براي اجرا و بهرهها  راهبررسی. 29-2

  . ي اجرایی و مالیها  با توجه به محدودیتمالی تامین ةمختلف هر کدام و تعیین مناسبترین نحو  
و مرتبط  هاي موجود مشی ، استانداردها و خطها ی تنگناهاي مقررات، دستورالعملیبررسی و شناسا. 29-3

و   هزینه براي کاهشارائه پیشنهاد اصالحی زوم در صورت لو با طرح و ارزیابی آثار آنها بر طرح   
  .درآمد ایجاد  
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هاي  گذاري و یا تقبل بخشی از هزینه شناسایی اشخاص و موسسات مناسب براي دعوت به سرمایه. 29-4
  .حسب شرایط و موقعیت طرحبرطرح   

  .هاي اجرایی طرح بررسی سهم مناسب دولت در تقبل هزینه. 29-5
هاي طرح بین دولت و   و قوانین و مقررات کشور براي تسهیم منطقی هزینه بررسی شرایط طرح.29-6

گذاري غیردولتی و یا  گذار غیردولتی به نسبت منافع هریک و حفظ جذابیت طرح براي سرمایه سرمایه  
  .استفاده از بهره بردار خصوصی  

د بر توجیه مالی و بندي و بررسی آثار ناشی از وضع و یا اصالح قوانین و مقررات جدی  جمع.29-7
 .اقتصادي طرح  

 
  شود  درج مینهاییهایی که در گزارش توجیه  ها و نقشه فهرست گزارش. 30
  .مطالعات حمل و نقل و ترافیک. 30-1
  .گزارش مطالعات توجیه اولیه. 30-1-1
  .گزارش تکمیل و بروزآوري مطالعات حمل و نقل ترافیک و تعیین میزان تقاضا. 30-1-2
  .آهن رش میزان بار و مسافر در شرایط عدم احداث راهگزا. 30-1-3
  .هاي هوایی توپوگرافی از کریدور بهینه ها و عکس نقشه. 30-1-4
  .هاي مناطق چهارگانه زیست محیطی نقشه. 30-1-5
  مطالعات مسیریابی و ابنیه فنی. 30-2
  .ها گزارش زمین شناسی و ژئوتکنیک براساس مدارك و نقشه. 30-2-1
  .قشه توپوگرافی عوارض به ویژه عوارض نامشخصن. 30-2-2
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  .ها ها و ترانشه ها، گالري ها، تونل نتایج مطالعات پل. 30-2-5
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  .الزم  
  .ها براي نمازخانه بندي ایستگاه گزارش اولویت. 30-3-5
  .ی کردن محور مورد نظرگزارش مطالعات برق. 30-3-6
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  .اقتصادي  
  .گزارش برآورد درآمدهاي مالی، ارزش اسقاط و درآمدهاي اقتصادي. 30-5-2
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  1                                                                       راهنماي تهیه خالصه گزارش مطالعات زیست محیطی                   . 1پیوست 
 
 

ت محیط زیست که در زیر شرح داده شده است، خالصه گزارش زیست محیطی طبق فرمت سازمان حفاظ
  .شود  صفحه تهیه  می50در 

 ) صفحه 3( چکیده غیر فنی . 1

 .هاي موجود هاي آن و گزینه  نوع طرح و ویژگی. 1-1

 .خالصه وضعیت موجود محیط موثر. 1-2

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

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

 .نتیجه گیري. 1-5

   )  صفحه20(شناخت طرح : صل اول ف. 2
  .عنوان طرح. 2-1
 .هاي طرح اهداف، نیازها و ضرورت. 2-2

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

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

 .... ).ها، مرزها و ها و روستاها، راه ایستگاه، شهر(  

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

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

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

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

 . ظرفیت تولید −

 ).میزان( سرمایه گذاري ریالی و ارزي −

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

 ).نوع، میزان ،محل تامین(وي انسانی نیر −

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

هاي پیشنهادي شامل احتمال   طرح در هر یک از گزینهبوط بهمرخطرات، 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... قابلیت، فرسایش،  نوع، 100000/1نقشه مقیاس : (خاکشناسی −

مهم،  هاي  توپوگرافی، هم شتاب، لغزش، گسل، زمین لرزه100000/1نقشه مقیاس : (زمین شناسی −
 ).تکتونیک

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

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

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

 .محیط بیولوژیکی. 3-3

رگانه در محیط  مناطق چها100000/1نقشه مقیاس (مناطق چهارگانه  هاي آبی و خشکی وزیستگاه −
هاي باارزش و  هاي جوامع گیاهی و جانوري ،گونه جدول و .....هاي خشکی و آبی موثر و زیستگاه

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

مشاغل،  وضعیت جمعیت، مسکن، آموزش، بهداشت، مذهب، اعتقادات فرهنگی، میراث فرهنگی، راه، −
 ...).هاي موجود، مرزهاي شهرها، انواع راه ت سیاسی استانی، تقسیما100000/1نقشه مقیاس...(

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

 .بر محیط فیزیکی اثر. 4-1

 .خاکبرداري و خاکریزي −

 .ها و زباله ، نخالهضایعات −

 .رانش و روانگرایی، لغزش −

 .ها آلودگی آب −

 .آلودگی هوا −

 .آلودگی صدا و ارتعاش −

 .اثر بر محیط بیولوژیک. 4-2

 . اثر بر جوامع گیاهی و جانوري −

 .هاي آبی و خشکی اثر بر زیستگاه −

 .اثر بر مناطق چهارگانه −

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

 .جمعیت −

 .غالاشت −

 .آموزش و بهداشت −

 .مسکن −

 .فرهنگ و مذهب −

  ....میراث فرهنگی و −
 .ارزیابی و تصمیم گیري اجرایی. 4-4

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

 ) صفحه6(گیري و پایش  اندازه

 همراه با مشخص یکی، بیولوژیک و انسانیهاي فیز هاي مشخص تخفیف آثار بر محیط پیشنهاد روش. 5-1
  :نمودن موارد به صورت کمی مانند 
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 ).محل و مقدار مجاز برداشت ( تعیین نقاط قرضه  −

 ).محل و ظرفیت (تعیین نقاط دپو  −

 .روش استفاده از خاك نباتی −

 .پیشنهاد مدیریتی جمع آوري ضایعات −

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

ها، زیر گذر،  از جمله احداث پل.... (ها و کاربري زمین ها و ها و زیستگاه بر گونه هاي تقلیل اثر روش −
 ...).گالري، و  روگذر،

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

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



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آهن هاي احداث راه خدمات مطالعات توجیه نهایی طرحنمودار . 2پیوست 

بررسی مطالعات توجیه 
 اولیه

وتکمیل  روزآوريه ب  آمار و اطالعاتگردآوري
 ترافیک و نقلو حمل مطالعات

بررسی و نهایی کردن 
 مشخصات اصلی طرح

 هاي مسیردرکریدوربهینه تهیه گزینه

 ها گزینه روي دفتري تکمیلی مطالعات 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

  بهینهۀ گزینمطالعات رويتکمیل 

تکمیل 
مطالعات 
 زمین شناسی

  تطالعا م تکمیل
هیدرولیک  و هیدرولوژي

 متر10تراز کوچک هاي پل

هاي  مطالعات پل
اي ومسیل با  رودخانه
  متر10تر از  دهانه بزرگ

هاي  مطالعات پل
اي و  دره

 خاکریزهاي بلند

هاي  مطالعات پل
هاي  تقاطع
 همسطحنا

ها،  مطالعات تونل
ها و  گالري
 هاي بلند ترانشه

مطالعات 
 روانگرایی 

مطالعات 
بیت تث

 مسیر

هاي  ، نیمرخنقشه مسطحهتهیه 
 طولی و عرضی نهایی مسیر

بررسی و تعیین 
نیازهاي روسازي 

 برداري و بهره

نیازهاي  بررسی و تعیین
عالیم و ارتباطات 
 ها محور و ایستگاه

نیازهاي  بررسی و تعیین
ساختمانی، تأسیساتی و 

 ها یستگاها محوطه سازي

مطالعات زیست 
 محیطی

هاي مالی  تر هزینه برآورد دقیق
  بهینهۀگزین

نیازهاي   تعیینبررسی و
شبکه و نیروي کشش 

 ها محوروایستگاه برقی

 گذاري طرح  تأمین مالی و سرمایهمطالعه روش  بهینهۀتر مالی و  اقتصادي گزین انجام محاسبات دقیق

 تدوین گزارش نهایی

هاي  مطالعات پل
اي و  دره

 خاکریزهاي بلند

 زیست مطالعات
 محیطی

مطالعات توجیه اولیه 
 طرح

 

حوزة نفوذ کردن  تر دقیق
 طرح
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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 میطرح مطالعات توجیه نهایی 

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

  
  توپوگرافیهاي  تهیه نقشه. 2

سط مشاور تنظیم و  تو،الزم استکه براي مطالعات هایی   نقشهبرداري با توجه به نوع منطقه و برنامه نقشه
تخصص  اور دارايتوسط مش 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 ابتدا باند عکس

  . گردد  اقدام می1:10000  با مقیاسنجام پرواز و تهیه عکسبه ا  
 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 م1:2000 با مقیاس توپوگرافیهاي  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،)عالوه بر مشخص نمودن نقاط اجباري(  متر در دشت 700و   
 تاکئومتري نقشه مسطحهمحور مسیر مشخص و  ،طرحی یتوجیه 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 1:2000هاي توپوگرافی به مقیاس  حداقل عرض مورد نیاز تهیه نقشه: یادآوري
در صورت نیاز به . است متر 1000ت  متر و کوهستان سخ700 متر ، کوهستان 500تپه ماهور   
  .شود می اقداممشاور و تائید کارفرما پیشنهاد عرض اضافی نسبت به ارقام تعیین شده، براساس   
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و مشاور پیشنهاد براساس  ،نیست براي مطالعه محور کافی 1:2000در مناطق استثنایی که نقشه : یادآوري
به روش مستقیم زمینی در محل ابنیه ( مسیر ن قسمتآ  از 1:500 و یا 1:1000 نقشه ،کارفرما تایید  
  .شود  میتهیه ،)فنی  

  
  انتخاب شده ۀترسیم و تدقیق گزین. 3

افقی  1:2000  س طولی با مقیانیمرخ 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  و ارتفاعموقعیت. 3-1
  .بهینه سازي اولیه حجم عملیات. 3-2
در ) هاي احتمالی توجه به محدودیتبا ( و اصالحات الزم در مسیر ها موقعیت و طول ایستگاه. 3-3

  .صورت نیاز  
 م دری قا ، دیوارها و اصالحات الزم در مسیر در راستاي افقی وها  ، پلها موقعیت و طول تونل. 3-4

  .صورت نیاز  
  
   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  مسیر عرضی  و طولیبرداشت   ومیخکوبیپیاده کردن، انجام عملیات 
   .میخکوبی مسیر

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

  
   ژئوتکنیکمطالعات. 6

  شناسی مهندسی  زمیننیمرخ،  طولینیمرخ و مسطحه نقشه براساس ، درطول مسیرتکمیلی ژئوتکنیک اتخدم
 ویژهشناسی مهندسی درمحل ابنیه فنی   ، مقاطع عرضی زمینقایم 1:500 افقی و 1:5000تهیه شده به مقیاس 
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 نهاییدر مرحله توجیه .....) هاي دستی و  ژئوفیزیک، گمانه(ي انجام شده ها  و آزمایش1:500به مقیاس 
  :شود زیر انجام می موارد تدقیق براي ،طرح

 و خاکریزها ها در استفاده از مصالح ترانشهها به منظور  مشخصات فنی و جنس مصالح ترانشه. 6-1
  .بندي نوع زمین آنها طبقه  

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

  . بندي نوع آنها  و طبقهو ابنیه فنی  باالست و باالست  
گزارش توجیهی و مشخص نمودن نوع تهیه ضمن هاي ژئوتکنیک،  آزمایشبراي انجام مشاور . 6-6

نیاز بر   نسبت به ترسیم موقعیت، عمق و زاویه حفاري مورد،ها آزمایش دستگاه حفاري، تعداد و نوع  
  وباالست منابع زیر  در محل منابع آب، قرضه، طولی و عرضی زمین شناسی مهندسینیمرخروي   
ژئوتکنیک  خدماتو نماید   اقدام میها، خاکریزها و سایر ابنیه فنی ترانشه، ها پل معادن باالست،  
 مشاور مهندسان( داراي صالحیتموسسات به وسیله  او، ۀهزینبه کارفرما و تائید  بامورد نیاز   
  .دشو می انجام) ژئوتکنیک  
 ،زنی دارد  گمانهکه نیاز به انجام عملیاترا یی ها ت محلفهرسمشاور موظف است طی گزارشی، : 1تبصره
عملیات   انجامبراي راهکارهاي مورد نیاز ارایه حدود صعوبت دسترسی به آنها همراه با با تعیین  
  .دکن به کارفرما اعالم زنی گمانه  
هاي مورد  ي دسترسی به محل گمانهها  عملیات احداث راهۀها و برآورد احجام و هزین تهیه نقشه: 2تبصره
انجام  ان بندي ، پس از تائید کارفرما به عنوان خدمات اضافی توسط مشاور برنامه زمارایهنیاز و   
  .شود می  
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  مطالعه فراهم نباشد ، مشاور موظف است نسبت به امکان دسترسی در زمان هرگاه: 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 ي مشاور ها  و تحلیلها  آزمایشنتایج. 6-7
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   طولینیمرختحلیل نتایج ژئوتکنیک و اصالحات الزم در . 7
 طولی  تجزیه و تحلیل نتایج دریافت شده مطالعات ژئوتکنیک و انجام اصالحات الزم در پروفیل وبررسی

  .1:500ی زمین شناسی مهندسی به مقیاس  و مقاطع عرضقایم 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 
   .ا آنه ازضوابط سازمان حفاظت محیط زیست و محاسبه فواصل حمل و احجام مورد استفاده

  
   بلندهاي خاکریزةی گذر مسیر از بستر سازیهاي اجرا  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 

متر نیز برحسب شرایط زمین شناسی نیاز به انجام مطالعات این  10هرگاه 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 روشب و محاسبه نشست خاکریزهاي بلند و انتخاب زمانمطالعه . 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 خصوصی ، ریز ی ، مشخصات فنییراهاي اج 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  هاي مسئله   بستر در زمینبیت و تثسازي 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
  . گزینۀ انتخاب شدهانجام محاسبات نهایی پایداري بر روي. 9-9
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هاي افقی  تحلیل نهایی پایداري استاتیکی و دینامیکی، با در نظر گرفتن اثر منفرد و توام شتاب : 1یادآوري 
و قایم سطوح عملکرد خاکریز به منظور تامین ضرایب اطمینان تعیین شده در دستورالعمل کاربرد   
  .شود انجام می  

از حداقل  استفادهدینامیکی با استاتیکی و یا اساس دوروش معادل محاسبات نهایی پایداري بر: 2یادآوري 
انجام  خاکریزها خاص  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 یت آبآوري و هدا جمع  

از  اعم، نیاز ی به مقیاس مناسب براي اجراي طرح همراه با جزئیات موردیهاي اجرا تهیه نقشه. 9-11
  .ها سازي  دیوارةآهن، نحو جزییات بهینه سازي بستر خاکریز راه  

ند  راه، باپایه 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،آهن 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 تونلۀر اساس بررسی و کنترل مطالعات انجام شده و گزینب ،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

  .  بند داشته باشد، مشاور موظف به انجام شرح خدمات این بند است  
  .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 شهاز جمله تران سطحی هاي زهکشی سطحی و زیر مطالعه و طراحی سیستم. 10-3

  .ها آب تخلیه ة و نحو،آبدار  
  . 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
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ي افقی ها ظر گرفتن اثر منفرد و توام شتاببا در ن،  پایداري استاتیکی و دینامیکینهاییتحلیل  : 1یادآوري 
،  در دستورالعمل کاربردتعیین شدهتامین ضرایب اطمینان به منظور ها   سطوح عملکرد ترانشهقایم و  
  .دشو انجام می  

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

امل  ش،نیاز همراه با تمام جزئیات مورد طرح  اجراي برايی به مقیاس مناسب یهاي اجرا تهیه نقشه. 10-6
 اجراي ايبر ، جزئیات مورد نیازها  راه آهن، جزئیات دیوارسازيترانشهجزئیات بهینه سازي بستر   
  .......نیاز و  ي موردها هاي گالري ، نقشه.....)و Rock Bolt , Cable bolt,  Nailing( تسلیح ترانشه  

  .کار اجراي هزینۀ 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 ، ترسیم ةحوزو ترسیم  و تعیین مساحت ،ها هاي آبگیر پل هاي آبریز به حوضه تفکیک حوضه. 11-3

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

 متر از دهانه پل یک 2 افزایش هر ي و به ازا10ي به فواصل حدکثر  متر2 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
 مدل تحلیلی تخمین فرسایش  در اثر تنگ ارایه و ها پلی انواع فرسایش در محل یسامطالعه و  شنا. 11-7

  .ي مورد نیازها  راه حلارایهشدگی دهانه و   
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  .ها  وضعیت پلبا توجه به)  و افقیقایمدر راستاي ( در مسیر  احتمالیانجام اصالحات الزم. 11-8
س از  پاست سیر مورد نیاز باشد ، مشاور موظف پس از انجام میخکوبی میادشده اصالحات هرگاه: تبصره 
  .نماید  اقدام، خودۀهزین   مورد نیاز بهة نسبت به انجام عملیات میخکوبی در محدود،تائید کارفرما  

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

   متر10 تا ي با دهانهها هاي اجرایی پل تهیه نقشه. 12
  . پلةنوع سیستم سازانتخاب . 12-1
  . پلة مناسب با توجه به سیستم سازهمسانانتخاب نقشه . 12-2
  .هاي میانی ها و پایه کولهابعاد شالوده محاسبه ارزیابی اطالعات محلی ژئوتکنیک و تعیین موقعیت و . 12-3
  .همسانهاي  خصوصی با اقتباس از نقشه هاي اجرایی پل و مشخصات فنی تهیه نقشه. 12-4
 برگشتی، هدایت آب و ساحل سازي و عملیات اضافی  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 ۀآورد هزینو برریز متره تهیه . 12-6
  

   متر25 تا 10 با دهانهي ها هاي اجرایی پل تهیه نقشه. 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
  . پلةسب با توجه به سیستم ساز مناهمسانانتخاب نقشه . 13-3
  .ها ها و کوله پایه ةابعاد شالودمحاسبه ژئوتکنیک و تعیین موقعیت و هاي  نتایج آزمایشارزیابی . 13-4
  .همسانهاي  صوصی با اقتباس از نقشهخهاي اجرایی پل و مشخصات فنی  تهیه نقشه. 13-5
ایت آب و ساحل سازي و عملیات اضافی برگشتی، هدبالی و هاي اجرایی دیوارهاي   نقشهتهیه. 13-6

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

  .ها پلبه تفکیک  اجراي کار ۀو برآورد هزینتهیه ریز متره . 13-7
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   همسان براي آنها تهیه نشده استۀهایی که نقش هاي ویژه و پل ی پلطراحی تفصیل. 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

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

  . طرحنهایی مرحله توجیه راحیطنیاز با توجه به 
 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  

  
  ها طراحی تفصیلی تونل. 16

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

  هاي روان هاي اجرایی تثبیت ماسه تهیه روش. 17
  .هاي روان ي بیولوژیکی تثبیت ماسهها ی روشیه جزئیات اجراتهی. 17-1
  . اجراي کارۀتهیه مشخصات فنی خصوصی، ریز متره و برآورد هزین. 17-2
  

  ها هاي دسترسی به ایستگاه طراحی راه. 18
  : شامل ها  به ایستگاههاي دسترسی  راه اجراییهاي طراحی و تهیه نقشه

ه تهیو 1:10000هاي  ي مختلف بر روي نقشهها  گزینه طولی نیمرخ و نقشه مسطحهه تهیمطالعه و . 18-1
  . ارجحۀگزین پیشنهاد  

  . متري خارج از باند تهیه شده در مطالعات مسیر2وط تراز  با خط1:2000هاي تاکئومتري  تهیه نقشه. 18-2
  . انجام عملیات میخکوبی بر اساس ابالغ کارفرما.18-3
  .1:200 عرضی به مقیاس هاي نیمرخ و 1:2000 طولی به مقیاس نیمرخ و نقشه مسطحهه تهی. 18-4
  .انجام مطالعات و طراحی روسازي راه دسترسی. 18-5
  .13و  12ي آبرو  و سایر ابنیه فنی طبق بندهاي ها ی پلیجراهاي ا تهیه نقشه. 18-6
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هاي  ی در محل گذر مسیر از بستر سازه  خاکریزها و ترانشهیهاي اجرا ه نقشهتهیطراحی تفصیلی و . 18-7
  .10 و 9بلند طبق بندهاي   

  .1:10000هاي  تعیین محل قرضه و دپوي مصالح بر روي نقشه. 18-8
  .ره منحنی بروکنتهی. 18-9
  .راه دسترسی اجراي ۀخصوصی، ریز متره و برآورد هزین مشخصات فنیتهیه . 18-10
  

   سرویسوهاي دسترسی  طراحی راه. 19
 عرضی هاي نیمرخ، 1:2000طولی به مقیاس نیمرخ  و نقشه مسطحه: شاملاجرایی هاي  طراحی و تهیه نقشه

 براي ،و برآورد هزینۀ اجراي کار، منحنی بروکنر، ریز مترهی، مشخصات فنی خصوص، 1:200به مقیاس 
  .برداري  ساخت و بهرهة دوردر ،ي دسترسی و سرویس در طول مسیرها راه
  

  محیط زیست کاهش آثار تخریب برايهاي خاص اجرایی  تهیه طرح. 20
 محیطی  مطالعات زیست طرح و از جملهنهایی توجیه ها بر اساس نتایج مطالعات مرحله این گونه طرح

  .گردد  میهتهیانجام شده 
  

  هاي ارزیابی تهیه نقشه. 21
  : به روش مختصاتی شامل1:2000ي توپوگرافی ها نقشه مسطحههاي ارزیابی بر روي   نقشهتهیه

،صنعتی )  استحصال ساالنهة، نوع کاشت و دور)دیم ،آبی((دایر، بایر، کشاورزي(تعیین نوع کاربري اراضی 
  . مربوطهاي جدوله تهیبا و مساحت نواحی و .....) مسکونی،تجاري و 

  
  ۀ زیرسازيمحاسبه مقادیر عملیات اجرایی و برآورد هزین. 22
، باالست،  زیر باالستعملیات خاکی،هاي مختلف مانند  اقالم کار که در بخشمقادیر جمعبندي  .22-1

  . محاسبه شده است، ابنیه فنی)روسازي براي(باالست  بدون خطوط  
منتشر   پایهبهاي  براساس مقادیر محاسبه شده و آخرین فهرست،آهن اه اجراي زیرسازي رۀ هزین.22-2

  .شود  میبرآورد ،شده  
  

  تهیه اسناد مناقصه زیرسازي. 23
  :تهیه اسناد مناقصه زیرسازي مشتمل بر مدارك زیر
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  .موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان. 23-1
  .صیخصوشرایط . 23-2
  .هاي اجرایی مسیر نقشه. 23-3
  .ناهمسانابنیه فنی و  ی ابنیه فنی همسانیهاي اجرا نقشه. 23-4
  .ویرایش مشخصات فنی عمومی راهمشخصات فنی عمومی طبق آخرین . 23-5
 شامل مشخصات مصالح، مشخصات فنی عملیات خاکریزي، مشخصات فنی خصوصی. 23-6

  ..بنایی، زیرباالست، باالست، ابنیه فنی و سایر عملیات اجرایی  خاکبرداري، 
  .یی اجرايفهرست مقادیر و بهاي کارها .23-7
  .سازي دي اجراي زیر زمانبنرنامه ب وقطعه بندي اجرایی محور. 23-8
  

   زيروساو اسناد مناقصه هاي اجرایی  تهیه نقشه. 24
ی، تهیه فهرست بها و مقادیر یهاي اجرا  نقشه،این خدمات شامل مطالعه، طراحی، تهیه مشخصات فنی

  :استطبق موارد زیر ها  خطوط و ایستگاهتهیه اسناد مناقصه نیز و بوط مره گزارش تهیکارها و 
در مطالعات توجیه  ها  روسازي خطوط و ایستگاهانجام شده ها  بررسی و نتایجه خالصه مطالعاتتهی. 24-1

  .روز آوردن آن در صورت لزوم و بهنهایی   
به ( و اعالم نظر پیرامون نتایج آن ي فنی الزم سنگ باالست و بررسیها پیشنهاد انجام آزمایش. 24-2

با توجه به نوع ( دانه بندي مناسب هاي ه جدولتهی، تعیین و ) مقاومت، فشار، ضربه و سایش سنگ لحاظ 
  .ها  براي خطوط اصلی، فرعی و ایستگاه،، تعیین ضخامت مناسب باالست) تراورس و شرایط اقلیمی  

 لیناسب شرایط خط و شرایط اقلیمی منطقه و مساه تب بررسی و محاسبه دقیق انتخاب پابندها .24-3
   ).TOE – LOAD(ی و محاسبه میزان مالفنی   دیگر 

با توجه به سرعت طرح، بار محوري، عمر مفید، ، ي مختلفها بررسی و مقایسه فنی تراورس. 24-4
  ....اقلیمی و  شرایط 

  .گردد سی و پیشنهاد میبررروش تولید تراورس مناسب در صورت درخواست کارفرما، : تبصره**
 آن شامل با در نظر داشتن مسایل ایمنی و عمر مفید ي روسازيها تهیه مشخصات فنی و نقشه. 24-5

 ةاعم از ریل، تراورس، پابند، باالست و دیگر متعلقات روسازي، اتصاالت ریل، نحو مصالح روسازي  
  .نگهداري اجرا و  

  . اجراییۀ نقشهتهی و طرح در  خطوط بدون باالست پیش بینی شدهطراحی. 24-6
  .رسم پروفیل دینامیک مسیر بر اساس طرح هندسی مصوب. 24-7
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 مطالعات درتهیه شده طولی  نیمرخاساس  بر،1:1000 یا 1:2000 طولی مسیر با مقیاس نیمرختهیه . 24-8
  :طور دقیق مشخص و منعکس گردده  موارد زیر باید بآنسازي که در  زیر  

 .أبا احتساب کیلومتر دقیق مبدکیلومتر طول مسیر  −

 . و شعاع آنهاها تعیین محل ابتدا و انتهاي طول قوس −

 .تعیین رقوم خط پروژه بر اساس ضخامت روسازي طراحی شده −

 .  بطور دقیقها محل تغییر شیبمیزان و تعیین  −

 ).همدیگر  بهها نوع ریل، تراورس، باالست و نوع اتصال ریل(درج مشخصات روسازي  −

  : شامل نکات زیر،1:1000مقیاس با  بطور دقیق ها  خطوط ایستگاهنقشه مسطحهه تهی. 24-9
 . با تنظیم جدولی در کنار آنها  با سه رقم اعشار و مشخصات فنی سوزنها درج کیلومتر مراکز سوزن −

 .ه جدول مشخصات سوزن بندي به تفکیک نوع سوزن، راستاي انحراف خط و تعدادتهی −

 . با تقریب سانتی متر،ور ایستگاهدرج طول مفید خطوط در مح −

 . خطوط در محور ایستگاهةدرج شمار −

 . شیب داخل و خارج ایستگاه و طول و ارتفاع آنبیاندرج شیب نما در ایستگاه با  −

 . طول، زاویه و شعاع آنبیان با قایمدرج محل قوس افقی و  −

 . برداريي افقی و بر بلندي مورد نیاز برحسب نیازهاي بهرهها ه مشخصات قوستهی −

 .م، محل استقرار سکوهاي باري و مسافريیي عالها درج مشخصات فنی محل عبور کابل −

 .مشخص نمودن حریم تملک ایستگاه −

 .بوطسایر موارد مر −

شرح نکات ایمنی رعایت شده در طرح خطوط ایستگاه از نظر قبول و اعزام قطارها و عملیات . 24-10
  .مانوري  

 شرایط خاکریزها، سکوها، فاصله با توجه به ،ها ي مختلف ایستگاهها تهیه مقطع عرضی از محل. 24-11
  .ها و گذرگاهها کش زه خطوط،  

  . نوع و مشخصات فنی ماشین آالت نگهداري خطوط و ابنیه فنیارایهتهیه و . 24-12
تعیین محل استقرار مراکز تعمیرات ماشین آالت خاص نگهداري زیرسازي و روسازي در طول . 24-13

  .مسیر  
  .تهیه مقاطع و جزئیات مورد لزوم ریل گذاري و سوزنبندي. 24-14
  . بازرسی فنی مصالح روسازيةط در خصوص نحوبومشخص نمودن شماره کدهاي مر. 24-15
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ي ها رواداريتعیین با توجه به سرعت طرح و ، ی مناسب روسازيیي اجراها  روشپیشنهاد. 24-16
  .و شرایط هندسی خط نگهداري  

  .ها و بررسی اقتصادي آن برداري از خطوط ایستگاه بندي اجرا و بهره مرحلهین تعی. 24-17
تجهیزات  براي مصالح،) به تفکیک ارزي و ریالی( طرح ي اجراۀتهیه جدول برآورد مقادیر و هزین. 24-18

  . به روسازي خطآالت و دستمزد مربوط و ماشین  
  . پیش گفته طبق موارد مشروحه ها تگاه روسازي خطوط و ایسطراحی تفصیلیتهیه گزارش . 24-19
اسناد مناقصه تهیه کار و اجراي  ۀهزینبرآورد و محاسبه مقادیر  ،تهیه اسناد مناقصه روسازي. 24-20

  .زبانه دوبه صورت  خرید ریل و سوزن المللی بین  
  

  م و ارتباطاتعالیو اسناد مناقصه هاي اجرایی  تهیه نقشه. 25
و برآورد هزینۀ مقادیر فهرست ی، یهاي اجرا راحی، تهیه مشخصات فنی، نقشهاین خدمات شامل مطالعه، ط

  :است زیر به شرحو تهیه اسناد مناقصه  اجراي کار
 در مطالعات توجیه م و ارتباطاتی عالةي انجام شدها  بررسی و نتایجه خالصه اي از مطالعاتتهی. 25-1

  .و بروز آوردن آن در صورت لزومنهایی   
ي مورد نیاز در مورد هر یک از ها ها، مشخصات فنی، جزئیات و کروکی و تهیه نقشهطراحی . 25-2

  :مانندم که در طرح الزم بوده یا پیش بینی شده باشد یتجهیزات و ماشین آالت عال  
  .L.C, R.Cیا  C.T.C مرکز کنترل فرماندهی مانند −

 ).INTER LOCKING(هم پیوستگی  سیستم به −

 .ها دهنده در ایستگاهي کنترل و نمایش ها پانل −

 .ماشین محرکه سوزن و متعلقات آن −

  .ي اشغال خطها  تعیین کننده −

 .م الکتریکییي عالها چراغ −

، شکستگی چرخ، کاشف سیل، ها ي گرم شدن محور واگنها مانند دیریلر، کاشف تجهیزات ایمنی −
 .ریزش کوه و غیره

 .A..W.D, A.T.S, A.T.C مانندتجهیزات کنترل و ایمنی  −

 .ف نگار اتوماتیک گرا −

 .راه بند −

 .ها سیستم اعالم کننده شماره واگن −
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 .ل عایق بندي ریلیوسا −

 .ي مورد نیازها کابل −

 .سیستم عملیات بالك −

 .و متعلقات آنها) U.P.S(سیستم تغذیه  −

 .هاي سوزن دستگاه گرم کننده تیغه −

 .میي عالها ماشین آالت نصب دستگاه −

 .یبي اندازه گیري، تست و رفع عها دستگاه −

ي مورد نیاز هر یک از تجهیزات و ها ها، مشخصات فنی، جزئیات و کروکی تهیه نقشهطراحی و . 25-3
  : مانندماشین آالت ارتباطات که در طرح به کاررفته باشد،  

 .ي آن و ارتباط بین اجزاي آنها  تقسیم کانالةو نحو) Carrier(ي مخابراتی ، سیستم انتقال ها سرویس −

 .ي تلفن خودکار، پارتی الین، تلفن بالك و غیرهها تلفن، سیستمي مراکز ها سرویس −

 .ي مربوطها  و دکلها شبکه رادیویی، آنتن −

 .حفاظت شده و حفاظت نشدهشامل ي پیش بینی شده طرح ها کابل −

 .و فواصل آنها) رپیترها(ها  ندهتقویت کن −

 ).فاکس(دستگاه نمابر  −

 .محوطه) PAGING(ي تلفن سیگنال ایستگاه و احضار ها سیستم −

 .)دوربین مدار بسته( سیستم نظارت ویدیویی −

 .ي اندازه گیري، تست و رفع عیبها دستگاه −

 .ماشین آالت کابلکشی یا نصب تجهیزات ارتباطی −

 .PIS (Passenger Information System) سیستم −

 ةدور  نوع و و ابزار الزم بر اسـاسها مشخص نمودن نوع و میزان قطعات یدکی مورد لزوم دستگاه. 25-4
  .زمانی دستگاه مربوط  

  .مشخصات فنی سیستم مادر ساعت الکتریکی. 25-5
م و ارتباطات و پیشنهاد راه یي عالها ی ناشی از برقی کردن محور بر روي سیستمیمطالعه آثار القا. 25-6

  .ي مربوطها  و تهیه مشخصات فنی دستگاه از آني جلوگیريها حل  
  .ها  الکتریکی و ارتباطات روي نقشه خطوط ایستگاهمیانعکاس تجهیزات عال. 25-7
  .ها ها و مشخصات فنی براي اجراي کابل گذاري در مسیر و ایستگاه تهیه نقشه. 25-8
  .م و ارتباطات و نصب تجهیزات آنهایها، مقاطع و جزئیات مورد لزوم براي طرح عال سایر نقشه. 25-9
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ي مختلف و مشخصات این ها  و ارتباطات در ایستگاهمیبرآورد فضاهاي مختلف مورد نیاز عال. 25-10
ها، آبروها،  ي کف و دیـوارهها ي مورد نیاز، پوششها  و داکتها ارتباط فضاها، کانالشامل فضاها   
  ...تأسیسات خاص الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز در این فضاها و   

  :ارایه جزییات ، نقشه و کروکی در خصوص موارد زیر . 25-11
  .پیش بینی تعداد کافی پریز تلفن و کابل تلفن داخلی و نیز کابل کشی تلفن داخل محوطه ایستگاه. 25-12
  .م اطالع رسانی عمومیست سیستم صوتی و بلندگوهاي محوطه و نیز محل نصب تابلوهاي سی.25-13
  .میي ارتباطات و عالها ي برق تغذیه سیستمها تابلو. 25-14
  .ستم ساعت سیتجهیزاتمحل نصب . 25-15
  .میسیستم زمین حفاظتی و زمین عملیاتی براي تجهیزات ارتباطات و عال. 25-16
  .میسیستم سرمایش و گرمایش ساختمان ارتباطات و عال. 25-17
به تفکیک مصالح،  هاي ارزي و ریالی هزینهبرآورد  برآورد مقادیر کار و هاي تهیه جدول. 25-18

  .م و ارتباطاتیي عالها نی مربوط به تهیه و نصب طرحآالت و نیروي انسا ماشین  تجهیزات، 
   .دو زبانهآن به صورت و اسناد مناقصه تفصیلی عالیم و ارتباطات و تهیه تهیه گزارش طراحی . 25-19
  

  ي فنی و اداري ها  و ساختمانمطالعات جریه و کارخانجات. 26
و در مطالعات توجیه نهایی رخانجات  جریه و کايها  بررسی و نتایج خالصه گزارش مطالعاتهتهی. 26-1

  .در صورت لزوم آن آوردن به روز  
  نوع کششبه تناسب، محاسبه تعداد و مشخصات عمومی لکوموتیوهاي دیزل الکتریک یا برقی. 26-2

  وها  خط پروژه، میزان جابجایی مسافر ساالنه، سرعت از جملهبا توجه به عوامل مختلف، منتخب  
  . مفروضات و نتایج مدلسازيارایهه و شرایط اقلیمی با ي پیش بینی شدها وزن  

با توجه ، ي مخصوص مورد نیازها ي مسافري و واگنها محاسبه تعداد و مشـخصات عمومی واگن. 26-3
  .پیش گفتهبه شرایط   

  .ناسب تعداد لکوموتیوبه ت سوخت و روغن و شن گیري هاي تعیین محل و احجام مخزن. 26-4
 برنامه بازدیدهاي تعمیرات هتهی ریلی و ۀل نقلییعمیرات و نگهداري مورد نیاز وسابرآورد حجم ت. 26-5

  .ها لکوموتیوها و واگن  
  .ها برآورد ماشین آالت و تجهیزات سرویس و تعمیرات لکوموتیوها و واگن. 26-6
اطات و م و ارتبیي فنی شامل جریه و کارخانجات، عالها تعیین فضاهاي ساختمانی مورد نیاز بخش. 26-7

  .بهره برداري و روسازي  
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 تناسب رعایت  باها  ایستگاهة و انبارها و سکوها در محدودها ی محل ساختمانیه نقشه جانماتهی. 26-8
  .اي و تأسیساتی  از نظر معماري و سازهها ساختمانبرداري  سازمان بهره  

و سرویس لکوموتیوها، ی تجهیزات و ماشین آالت براي کارخانجات تعمیر یتهیه نقشه جانما. 26-9
  .ي جنبی و بررسی اولیه تاسیسات الزم براي هر یکها ي بازدید و کارگاهها ، دپوها، پستها واگن  

، ها ها و مشخصات فنی تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز در کارخانجات تعمیر واگن تهیه نقشه. 26-10
  .ي جنبیها ي بازدید، دپوها و کارگاهها پست  

مودار سازمانی مربوط و برآورد نیروي انسانی مورد نیاز نسبت به حجم تعمیرات و تعداد تهیه ن. 26-11
  .ل نقلیهیوسا  

 و حجم مخازن یا دیماند ها  برآورد میزان آب، برق و سوخت مورد نیاز در هر یک از ایستگاه. 26-12
  . تأمین تأسیسات با بررسی امکانات موجود در منطقهةمورد نیاز و نحو  

  .ها سازي هر یک از ایستگاه  و تاسیسات و محوطهها  ساختمانۀهزین  برآورد اولیه .26-13
و  جریه هاي هاي ارزي و ریالی براي تهیه، نصب و دیگر هزینه هزینهبرآورد  مقادیر و  تهیه جدول. 26-14

  .کارخانجات و تجهیزات مربوط به آنها  
   .ها و ساختمانجریه و کارخانجات تفصیلی تهیه گزارش طراحی . 26-15
  .ها  ایستگاهمسؤول طراحیا مشاور بهمکاري . 26-16
  

  بندي اجراي طرح و تهیه برنامه زمانی مرحله. 27
هاي بحرانی در دورة اجرا با هماهنگی کارفرما و تهیه برنامه  بندي اجراي محور با توجه به گلوگاه قطعه
  . اجراي طرحزمانی

  
  تفصیلیطراحی ات هاي مطالع ها و نقشه گزارشتهیه . 28

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. 28-1
  .اهداف طرح و شرح مسیر. 28-1-1
  .برداري  گزارش خصوصیات کلی حوزة نفوذ طرح و نتایج مطالعات ترافیکی تا پایان دورة بهره.28-1-2
  ).1:25000روي نقشه (آهن   نقشه کلی راه. 28-1-3
  مبانی طراحی و مشخصات هندسی مسیر. 28-2
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  .ها هاي عرضی در قوس ها و مقاطع مربوط به شیب جدول. 28-2-1
  . قایم1:200 افقی و 1:2000 طولی گزینۀ منتخب با مقیاس نقشه مسطحه مسیر و نیمرخ. 28-2-2
  .گزارش میخکوبی و برداشت طولی و عرضی مسیر. 28-2-3
  .ها تقاطعنقشه تیپ مقاطع عرضی و . 28-2-4
  ).هاي خاص  در محل1:100 (1:200هاي عرضی به مقیاس  نیمرخ. 28-2-5
  مطالعات ژئوتکنیک. 28-3
  ...).هاي دستی و  ژئوتکنیک، گمانه(کنیک هاي ژئوت نتایج آزمایش. 28-3-1
 قایم و مقاطع عرضی زمین 1:500 افقی و 1:5000هاي اصالح شده توجیه نهایی به مقیاس  طرح. 28-3-2

  .1:500شناسی به مقیاس   
  ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب وضعیت قرضه. 28-4
  .1:10000هاي با مقیاس  گزارش نتایج روي نقشه. 28-4-1
  .نتایج محاسبات فواصل حمل و احجام مورد استفاده. 28-4-2
  .ها و سایر ابنیه فنی ها و پی پل ها، قرضه بندي نوع زمین ترانشه هاي طبقه جدول. 28-4-3
  مطالعات زیست محیطی. 28-5
  .هاي خاص اجرایی براي کاهش آثار تخریب محیط زیست گزارش طرح. 28-5-1
  اه مطالعات هیدرولوژي و پل. 28-6
  .گزارش مطالعات تکمیل شده هیدرولوژي توجیه نهایی. 28-6-1
  .همسان و ناهمسانهاي  هاي اجرایی پل نقشه. 28-6-2
  .هاي ویژه پلابنیه فنی و طراحی تفصیلی . 28-6-3
  ها و خاکریزهاي بلند مطالعات و محاسبات مسیر در محل گذر از بستر ترانشه. 28-7
  .هاي اجرایی نقشه. 28-7-1
  .گزارش ریز متره و برآورد هزینه اجراي کار. 28-7-2
  .گزارش مشخصات فنی خصوصی. 28-7-3
  هاي فنی و اداري مطالعات روسازي، عالیم و ارتباطات، جریه و کارخانجات و ساختمان. 28-8
هاي فنی و  گزارش مطالعات روسازي، عالیم و ارتباطات، جریه و کارخانجات و ساختمان. 28-8-1

  . نهایی و بروز کردن آنها توجیه  اداري
  .ها و مشخصات فنی نقشه. 28-8-2
  .هاي ارزي و ریالی جدول برآورد مقادیر کار و هزینه. 28-8-3
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  .ها نقشه اجراي کابل گذاري در مسیر و ایستگاه. 28-8-4
  .گزارش طراحی تفصیلی و اسناد مناقصه به صورت دو زبانه. 28-8-5
  مطالعات زیرسازي. 28-9
  .ارش مطالعات زیرسازيگز. 28-9-1
  .هاي اجرایی زیرسازي نقشه. 28-9-2
  .هاي اجرایی آن گزارش محاسبه مقادیر اجرایی زیرسازي و برآورد هزینه. 28-9-3
  .اسناد مناقصه زیرسازي. 28-9-4
  هاي ارزیابی نقشه. 28-10
  .1:2000هاي توپوگرافی  هاي ارزیابی بر روي نقشه نقشه. 28-10-1
  ها و سرویس هاي اجرایی دسترسی به ایستگاه  نقشهها و طرح. 28-11
  .گزارش مشخصات فنی خصوصی. 28-11-1
  .گزارش ریز متره و برآورد هزینۀ اجراي کار. 28-11-2
  .1:1000ها به طور دقیق به مقیاس  نقشه مسطحه خطوط ایستگاه. 28-11-3
  .ها و سرویس هاي دسترسی به ایستگاه هاي اجرایی راه نقشه. 28-11-4
  بندي اجراي طرح و تهیه برنامه زمانی مرحله. 28-12
  .هاي بحرانی بندي اجراي محور با توجه به گلوگاه گزارش قطعه. 28-12-1
  ).برداري ساخت و بهره(گزارش زمانی برنامه اجرایی طرح . 28-12-2
  .Power Pointگزارش خالصه نتایج تحت نرم افزار . 28-13
  .CDرح روي هاي ط آلبوم کامل نقشه. 28-14
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١

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 ري مسیرتهیه نقشه تاکئومت. 1
  .پل طرف  

  . محل احداث پل و بررسی راه دسترسی به پلنیمرخ طولی و نقشۀ 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 تعداديها یشتهیه فهرست آزما. 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). ایش قشر مقاوم، شناسایی باید ادامه یابدپید  
  .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،  تی، آزمایشهاي دس 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
   .بررسی صحت نتایج لیل و، تحها کنترل گزارش. 3-5
 ،، زمین شناسی)آب شکستگی (هیدرولیکتوجه به نتایج مطالعات  موقعیت بهینه پایه ها باتعیین . 3-6

  . پلةساز و ژئوتکنیک  
  : بر اساس بررسی پایداري شیب هاي شیروانی و دیوارها. 3-7
  .کوله هاي کناري در ها 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

مله بارهاي مرده ، زنده، بارهاي ناشی از زلزله، باد، سیل،  از جهاي عادي و فوق العاده یین بارگذاريتع. 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

از و تعیین موقعیت شالوده، میزان نشست احتمالی با توجه به بار وارده و ویژگیهاي بررسی تنش هاي مج. 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 .  به آن وارد می شوده بارهاي جوي و اتفاقی که در طول عمر مفید پلاز جملانواع بارهاي طراحی   
 . انجام می گیرد با توجه به نوع پلدر حالت استاتیک و دینامیک  

 .اي  و سازهحین اجرا بارگذاري ا توجه به شرایط ب،  عرشه و پایه هاي کناري و میانیءطراحی اجزا. 12

 . جابجایی هاي طولی و عرضی عرشهبا توجه بهها  گاه طراحی تکیه. 13

 .سی و ساماندهی پایه هاي خارجی آنرستم شالوده پل و برطراحی سی. 14

 و ود شالوده مشخص شء اتکابراي عمق الیه مقاوم ،ر بستر رودخانه الزم استدواقع هاي   در مورد شالوده
  .روش تثبیت بستر و جلوگیري از آب شستگی مطالعه گردد  

هاي سطحی و قطعات  ها، تخلیه آب  جان پناهپیاده رو ، نرده هاي ایمنی روسازي سواره رو وطراحی . 15
 ..معماري زیباسازي و نماي پل  

 توجیه نهاییمطالعات انتخاب شده براي پل در  ۀطراحی سیستم روسازي راه آهن بر اساس گزین: یادآوري
 .شود میانجام   
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 همراه با مطالعات  والعات تونل در مطالعات توجیه نهایی طرحدر چارچوب نتایج مطخدمات 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 . ایج آن، طراحی تفصیلی تونل را انجام دهدتا برمبناي نت  
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 مسطحههاي  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 ویژهبندي و تثبیت محور تونل  ملیات مثلثانجام ع. 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  
یکی از این . 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 17در بند  تونل توجیهیبا توجه به اتمام مطالعات : یادآوري
بندي، امکان انجام  تاکئومتري به همراه نقاط مثلث هاي  و نقشهنهایی نیمرخ و نقشه مسطحهتن داش  
  .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 رداشت قرارشرح زیر مورد بررسی و ب  

 .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
ري و در نهایت موقعیت رخنمون آنها در ها، زب 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  

و امتداد آنها نسبت به محور تونل  ها 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. خرد شده آنهاناحیهعرض  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 فاصلهاي که نقاط نقشه به گونهمقیاس   

 .باشند  سانتیمتر 

شناسی، کانی شناسی،  شناسایی جنس تمام واحدهاي سنگی مسیر تونل و مطالعه آنها از نظر سنگ. 1-3-5
 وا و آب با واکنش در مجاورت ه،زدگی  یخبندي، بافت، ساخت، تخلخل، مقاومت فشاري، دانه  
 .پذیري و سختی و در نهایت تاریخچه پیدایش آنها گذشت زمان، درجه هوازدگی، تغییر شکل  

هاي مختلف با یکدیگر در مسیر تونل  بررسی و شناسایی رابطه واحدهاي سنگ چینه. 1-3-6
 .)شناسی چینه(  

ه با جنس سنگها،  تونل و شناسایی تغییرات توپوگرافی در رابطةبررسی مورفولوژي محدود. 1-3-7
 .ها شناسی و گسل هاي زمین رساختا  

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  ل به لحاظ شرایط وجود واریزههاي تون 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 برايدستگاه حفاري به نقاط مختلف  امکان حمل نظربررسی 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  

لتمامی طوهاي 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: 1یادآوري
 و چند 2-1در بند  درج شدهم ی طولی مقطع تونل در مقیاس افقی و قانیمرخمهندسی و  شناسی  
نقشه چه براساس اگر. 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  تهیهمسطحه  
)  متري20با مبنا قرار دادن نقاط میخکوبی با فواصل حداکثر (عملیات مترکشی  محور تونل با  
  .صورت گیرد  

، نوع (RQD)١شناس قادر باشد، مقادیر  آن زمیناي باشد که بر مبناي  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 تونل در مطالعات ،ل از مسیرهاي مستق  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  
ی هاي نیازمند به شناسای 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 شوند 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) امتياز(بندي   طبقه-٢
   شاخص كيفيت توده سنگ-۳
 (Geological Strength Index) نمايه مقاومت زمين شناسي -٤



  آهن هاي راه                                                                               شرح خدمات همسان مطالعات طراحی تفصیلی تونل          4
 

 

 تابع که ها نمونه روي الزم هاي آزمایش و گیري نمونه روش و محل ،يراحف روش زاویه حفاري،  
 تأیید کارفرما به وسیله اگردد و ب  توسط مشاور تعیین می،استژئوتکنیکی محل  مشخصات  
 و تأیید آنها، کنترل ها و پس از دریافت نتایج آزمایشمشاور . شود ربوط انجام می مخصصیت مشاور  
  .نماید را تهیه میگزارش حاوي نتایج پارامترهاي مشخصات مکانیکی  خالصه  

 انجام توجیهی تونل در مطالعات ،هاي مستقل از مسیر در مورد تونل، 4-1بند ات انجام خدم :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)جهت بهبود طرح الزم بداند  
زیر   مواردنجاما  و2-1شناسی در مقیاسهاي معرفی شده در بند   زمینمقاطع و مسطحههاي  نقشه  
  :گیرد صورت می  

 راستاي شناسایی دسته ها بر روي شبکه استریوگرافی در  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 ر دهانهد 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

  انجامتوجیهی تونل مسیر در مطالعات هاي مستقل از در مورد تونل این بندانجام خدمات : یادآوري
  .شود می
  : تحلیل خطر زمینلرزه و برآورد پارامترهاي طرح لرزه برتابمطالعات . 2-2

  . انجام آن الزامی است،ی طرحیدر صورت عدم انجام خدمات این بند در مطالعات توجیه نها: یادآوري
اي  هاي تاریخی و دستگاهی در گستره ههاي زمین لرز  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 رسی ستبرا و شکستگیبر. 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 بررسی ساز و کار گسل. 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 ،  هاي احتماالتی و تهیه نقشه منطقه دست مطالعه بر اساس سطوح عملکرد، به روش  
، به ) کیلومتر20مجموعا ( کیلومتري از هر سمت محور 10هم سرعت و تغییر مکان در گستره   
  . 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 تهیه  طیف افقی و قایم شتاب مربوط به شرایط سا. 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 لعه پایداري دهانه مطا.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   
  :دوشهاي زیر انجام  مطالعات در بخش  
  و انواعهاي خرد شده  سنگهاي  سنگ و خاك در حالت  تودهی برشتبرآورد پارامترهاي مقاوم −

 .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 −
اساس مطالعه توالی، بازشدگی، جنس مصالح ها بر 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  مطالعه توپوگرافی دهانه −
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 زیست محیطی در آن 

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 ، سطوح عملکرد مختلفساختگاه در   
لیتولوژي و ساختار تونل با استفاده از روشهاي عددي و تعادل  انواع  با توجه بهشتاب، تغییر مکان و  
  . حدي  

رطوبت،  یخبندان، ،، درجه حرارتتغییراتاز جمله  عوامل طبیعیسایر  ناشی از هاي تنشتعیین . 3-2
  ... و نشست  

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 لرزه سازه اي و 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 قاطع بستهم بعدي تحلیل دوبعدي و سه. 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 مانندبدنۀ تونل  طرح و محاسبه اجزاء اصلی .3-9
  .هاي تلفیقی ، بتن الیافی و روشی نهایشپوش، 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 ت زمین لرزهاي در برابر حرکا 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
  ). مسلح و بتن الیافیبتن(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  

  
  طرح پوشش . 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  پایدارو عایق کردن جدارة تونل در برابر نفوذ آب 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 دریلعه قرار گهاي سنگی الزم است زمان خود پایداري مصالح مورد مطا 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  هر دراولیههاي  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 در   با انجام تحلیل،)تناسب روش اجراي انتخاب شدهبه هاي تاخیر  زمان  
اري و به کارگیري قضاوت مهندسی انجام به روش همگرایی و همجویا گسسته  پیوسته ةیک تود  
  .شود  

  ینهایطرح پوشش . 4-2
 ةنهایت ساز 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 اجرادپوشش بایطرح . 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 ب قطعات باید مشخص و نصة 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  تهویه مورد توجه بوده سیساتتأ د تونل باینهاییدر طراحی پوشش  همچنین  
  . تهویه تونل را تسهیل نماید و پوشش  

  
  هاي حفاري تعیین محل گشودن جبهه. 5

ها به  هاي حفاري تونل مطالعه منطقه اجراي تونل، تعیین میزان عمق روباره، مطالعه نحوة دسترسی به محل
ا رعایت موارد ایمنی، سهولت و سرعت اجرا و کاهش  ب،...)اي و  اي، سه جبهه دوجبهه(هاي مختلف  روش

  .برداري هزینۀ اجرا و بهره
  
  دستورالعمل رفتارنگاريتهیه . 6
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، تنها با رعایت آنچه در آنالیز پایداري محاسبات پیشیناز آنجا که تمامی محاسبات مورد اشاره در بندهاي 
 تمامی فرضیات و  است از این رو،شده معتبربه کار گرفته اولیه و نهایی هاي  زمان ایستایی و طرح پوشش

با توجه به نوع زمین، مشخصات تونل و  شده و در هر مورد بیاناید به صورتی گویا بهاي مناسب  روش
  . مشخص گردند،هاي خاص مناسب آن شرایط سیاستموارد ایمنی و حفاظت، 

 رفتار تونل مورد ،زم استاي کنترل محاسبات و اصالح طرح پوشش یا روش اجرا البر ،عالوه بر این
 مطالعه رفتار تونل از براي ضروري است طرح مناسب نصب ابزار دقیق ،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  ی و تودهمطالعه رفتار تونل در مصالح خاک
  . شود می
  
  مطالعات تهویه . 7

در این . دشو  شیب مسیر و طول تونل انجام میبرداري با در نظر گرفتن در دورة بهرهمطالعات تهویه تونل 
  .دمورد بررسی قرار گیر د ساخت نیز بایدورةوضعیت تهویه در مطالعات، 

 و پیشنهاد یمالمقایسه آنها از نظر فنی و  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 محل ) اه هواکش در تهویه طولی و تأسیسات متناظر در سایر روش( نوع تأسیسات  انتخاب. 7-3
 .فرمان ی مرکز کنترل ویهمچنین طراحی و جانما آنها در مقطع و طول تونل و  

 .ة ورود هواي تازهآوري هواي آلوده و نحو  جمعةانتخاب محلهاي تعبیه تأسیسات، نحو. 7-4

 . تامین آننحوةتعیین میزان برق مورد نیاز تأسیسات و . 7-5

 .اتتأسیسهاي اجراي  برآورد هزینه. 7-6

 .از تأسیساتبرداري  هاي بهره برآورد هزینه. 7-7

 .بهره برداري از تأسیسات تهیه دستور العمل نگهداري و. 7-8

  .ه گزارش محاسباتتهی. 7-9

  
  مطالعات زیست محیطی. 8

  :گیرد مطالعات زیست محیطی در دو بخش صورت می
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 ورودي و خروجی تونل با هدف به هاي  انتخاب محل قرارگیري دهانهبرايمطالعات 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، برخورد به آب زیرسطحی، همواره عملیات زهکشی بهترین راه حل نیست  
 منابع  حفظبرايهاي مناسب  حل ها باید مطالعه شده و راه ها و قنات تونل در تخریب چشمه  
  .دپیشنهاد شونزیرزمینی   

  
   ایمنی و تجهیزات تونلاتمطالع. 9

ل آن  ، اهمیت تونل و طوآنبرداري از  با توجه به ارتباط سطح ایمنی تونل با نوع بهرهمسایل ایمنی زیر باید 
  :مورد مطالعه قرارگیرد

  .مدل کمی برآورد ریسک. 9-1
 .)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 تونلدتابلوهاي هشداردهنده، . 9-7
 . 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  

  .تهیه دستورالعمل عبور کاالهاي خطرناك از تونل. 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

ع تیپ مناسب موردمطالعه قرارگرفته ومقط ،)بدون باالست و با باالست( روسازي تونل و  زیرسازيمختلف
  .ه گرددتهی
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  مطالعات متفرقه. 11
  .)در داخل شهرها(سازي نماي داخلی و خارجی مطالعات معماري و منظر. 11-1
  .گذر تونل هاي دسترسی و موقت وراه کنار مطالعات راه. 11-2
و هاي ایزوالسیون، مطالعات عوامل محیطی  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 دورهدی مشاور با،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 
 ها و پرتاب سنگ  برخورد با ریزشةهمچنین بهمن گیر و نحو آب خارج تونل به داخل تونل و  
 ،خروجی تونل در محل هاي پر سر و صدا قرار گرفته است در صورتی که ورودي و. انجام گیرد  
  .خنثی کردن صدا در داخل تونل بکار گرفته شود  جذب وبه منظور تمهیدات الزم دبای  

  
  برآورد  هزینه. 12

بهاي پایه  تونل براساس آخرین فهرستتهیه متره، فهرست بها و مقادیر اقالم کار و برآورد هزینه اجراي 
  .آهن راه، باند فرودگاه و زیرسازي راه

  
  شود آهن 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
  .يازنتايج مطالعات توجيه نهايي و بروز نمودن آن در صورت ن. 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
  سي مهندسيمطالعات زمين شنا. ٢-١٣
  .هاي ژئوتكنيك، مطالعات صحرايي و اكتشاف ميداني نتايج مطالعات و تحليل. ١-٢-١٣
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  .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 شه مسطحهنق. 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 ١:٢٠٠ افقي و ١:٢٠٠٠نيمرخ 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 گزارش انتخاب نوع تأسيسات و برآورد هزينه. 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
  .ات زيست محيطي ساخت تونلگزارش مطالع. ٢-٥-١٣
  مطالعات ايمني و تجهيزات. ٦-١٣
  .بيني وسايل و تجهيزات ايمني گزارش پيش. 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
  .طالعات زيرسازي و روسازيگزارش م. ٣-٧-١٣
  .برنامه زماني. ٤-٧-١٣
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  .گزارش متره و برآورد هزينه. 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   كامل نقشهآلبوم. ۱۳-۹



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آهن راهطراحی تفصیلی نمودار خدمات مطالعات . 3پیوست 

بررسی مطالعات توجیه 
 نهایی

هاي  تهیه نقشه
 توپوگرافی

 ۀترسیم و تدقیق گزین
 انتخاب شده

تهیه پالن 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  خاکریزهاي بلندةتهیه نقشه اجرایی گذر مسیر از بستر ساز

 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

  اجرایی هاي  تهیه نقشه
 ابنیه فنی

  هاي تثبیت  تهیه روش ها طراحی تفصیلی تونل
 هاي روان ماسه

هاي  هاي اجرایی راه هطراحی و نقش
 ها دسترسی به ایستگاه

هاي اجرایی  طراحی و تهیه نقشه
 هاي دسترسی و سرویس راه

هاي خاص اجرایی براي  تهیه طرح
 کاهش آثار تخریب محیط زیست

ت اجرایی و محاسبه مقادیر عملیا هاي ارزیابی تهیه نقشه
 برآورد هزینه زیرسازي

  تهیه اسناد مناقصه
 زیرسازي

هاي اجرایی و اسناد مناقصه  تهیه نقشه
 عالیم و ارتباطات

مطالعات جریه و کارخانجات و 
 هاي فنی و اداري ساختمان

مرحله بندي اجراي طرح و تهیه 
 برنامه زمانی

هاي  ها و نقشه تهیه گزارش
 مطالعات طراحی تفصیلی

بندي و مستندسازي مطالعات  جمع
 طراحی تفصیلی

مطالعات توجیه نهایی 
 طرح

 



  

  

  

  

 گرامي خواننده

 فعاليـت  سال سي از بيش گذشت با ،س جمهوريريزي و نظارت راهبردي ريمعاونت برنامه  نظام فني اجراييدفتر

 معيـار،  ضـابطه،  نامـه، آيين قالب در ني،ف-صيتخص نشريه عنوان چهارصد بر افزون خود، مطالعاتي و تحقيقاتي

 پيوست نشريه. است كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و ليفات رتصو به مقاله، و عمومي فني مشخصات دستورالعمل،

 هـاي فعاليـت  بهبـود  و كـشور  در علوم گسترش و توسعه به نيل راه در تا شده، تهيه شده ياد موارد راستاي در

 اينترنتـي  سـايت  در اخيـر  هـاي سـال  در شـده  منتـشر  نـشريات  فهرسـت . شـود  بـرده  كـار  بـه  عمرانـي 

  .دباشمي دستيابي قابل 

 دفتر نظام فني اجرايي
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nezamfanni.ir



This publication titled "Scope of works for railway project studies" is prepared in four 
separate sections as follow: 

• Guidline Manual. 
• Scope of Works for Pre-Feasibility Studies. 
• Scope of Works for Final Feasibility Studies. 
• Scope of Works for Detail Engineering. 
The contents of this publication covers the following subjects; Freight and passenger 

traffic estimation, geology, geotechnics and hydrology, technical studies and selection of 
route variants, rolling stock requirements, financial analysis, economical analysis, social and 
environmental assessment of proposed routes, selection of optimum route, decision making 
regarding the project execution, analysis and design, preparation of construction drawings, 
technical specifications and tender documents. 

This package covers all aspect of railway protect design such as; rolling stock, route 
and stations civil works, station buildings, tunnels, crossings, and various structures. 

This package is used to draw up contracts for all phases of railway project studies. 
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   این نشریه
  

» آهن های احداث راه  خدمات مطالعات طرحشرح«با عنوان      
دستورالعمل کاربرد، شرح خدمات : در چهار بخش جداگانه شامل

مرحله توجیه اولیه، شرح خدمات مرحله توجیه نهایی و شرح 
آهن، تدوین شده  های احداث راه خدمات طراحی تفصیلی طرح

مطالعات ار و مسافر،  تقاضای باتاست و در برگیرنده مطالع
های فنی و  بررسی ،زمین شناسی، ژئوتکنیک و هیدرولوژی

، تعیین سودآوری نیروی کشش، تعیین های مسیر تعیین گزینه
ها، ارزشیابی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی  مالی گزینه

گیری در مورد اجرای  تصمیم بهینه، ۀها، انتخاب گزین گزینه
مشخصات فنی های اجرایی،  نقشه تهیه ،تحلیل و طراحیطرح، 

 این مطالعات تمام ارکان طرح .و اسناد مناقصه طرح است
ها،   روسازی مسیر و ایستگاه وآهن شامل ناوگان، زیرسازی راه

 را  و سایر ابنیه فنیها  تقاطع،ها ها، تونل ها، پل ساختمان ایستگاه
  .دهد تحت پوشش قرار می

در تنظیم قراردادهای مطالعات مراحل مختلف این مجموعه      
  .گیرد آهن مورد استفاده قرار می  های احداث راه طرح




