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ّیااتٍییاراىبتاِکاار یر 20/4/1335ُ،هَرخ33443/ت42334ًظامفٌیٍاجراییکشَر)هصَتِشوارُ

ِ ّاا ًهْاذار ٍهؼیارّا،استاًذاردّاٍضَاتطفٌایدرهرالاتیْیاٍِاجارا واریًٍیا یَجاِهیمتاِّ یٌا

تراساا ًظاامفٌایاجرایایهَردیاکیذجذ قراردادُاستٍایياهاَرّاراتردار درقیوتیوامشذُوریرُتْ

ًاهاِقااًَىترًاهاٍِتَدجاٍِنیایي23یَسؼِکشَر،هادُ ّاترًاهِیقاًَىالکامدائو34هَضَعهادُکپارچِ،ی

ا کشاَرَسؼِّا ییْیٍِیذٍیيضَاتطٍهؼیارّا فٌیوری،اجراییهصَبّیاتهحترمٍییراىا استاًذاردّ

 راتِػْذُدارد.

یَاىشَد. اُتایکًقشِهیّادرهرالتهختلفهؼذًکار هَجةسَْلتاًتقالاوالػاتهیاستفادُایًقشِ

اوالػاییراارایِکردکِترا شرینىچٌذیيصفحِهطلةهَردًیایاست.ایسَ دیهر،ا رًوادّاٍػالینتِ

 کٌٌذُتاشذ.تاًذاردٍیکساىًثاشذ،یؼثیرٍیفسیرنىتسیارهشکتٍ اُهوکياست وراُّا،اسکاررفتِدرًقشِ

درقالةترًاهِیْیاِضاَاتطٍهؼیارّاا هؼاذى"های معدنيعالیم استاندارد نقشه"ضاتطِلاضرتاػٌَاى

یْیِشذُاست.

کِاهیذاست،کارتردػولیٍدرساط ّاییدرهتيهَجَداستّا اًجامشذُقطؼاٌَّیکاستیتاّوِیالش

ّارافراّننٍرد.ٍسیغایيضاتطِیَسطهٌْذساىهَجثاتشٌاساییٍترورفًوَدىنى
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 «های معدنیعالیم استاندارد نقشه»تهيه و كنترل 

 ]777نشریه شماره  [ 
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 3 1/3/98                                                                        کلیات -فصل اول

 

 

 آشنایی -1-1

زض  ،ٖ ٚ واضوٙاٖ قاغُ زض برف ٔؼازٖ اؾتاٞای ٔؼس٘ىاضی ٔسضٖ، تبازَ اعالػات بیٗ ٔترههیىی اظ ٚیػٌی     

أطٚظٜ قٛز. زاضز ٚ باػج واٞف ذغا ٔی ظیازیؾاظی ٕ٘ازٞای بٝ واض ضفتٝ زض آٖ إٞیت ٞا ٚ یىؿاٖ٘تیجٝ تٟیٝ ٘مكٝ

افعاضٞای ٖ ٚ عطاحاٖ اظ ٘طْاافعاضٞا زض واضٞای عطاحی، أطی بؿیاض ٔتساَٚ اؾت ٚ بؿیاضی اظ ٔترههاؾتفازٜ اظ ٘طْ

ؾاظی ٞای ٔؼازٖ، تا بٝ حاَ یىؿاٖٕ٘ازٞای بٝ واض ضفتٝ زض ٘مكٝ وٙٙس.ٔیٔكابٝ بطای ا٘جاْ واضٞای عطاحی اؾتفازٜ 

ایٗ أط باػج ایجاز  ،وٙٙساظ ٕ٘ازٞای ذانی اؾتفازٜ ٔی قطوت،ٞط عطاحاٖ ٞط وكٛض ٚ یا حتی بٝ عٛضی وٝ  ،٘كسٜ اؾت

 ٚ ٓ ؾازٜیاؾتفازٜ اظ ٕ٘ازٞا ٚ ػال ٘كطیٝایٗ ٞسف اظ ا٘تكاض قٛز. ٞا ٚ ٔفاٞیٓ ٔٛجٛز زض آٖ ٔی٘مكٝ زضنٔكىُ زض 

 ٞای اؾترطاجی ٔؼازٖ اؾت. ٓ ٚ ٕ٘ازٞای بٝ واض ضفتٝ زض ٘مكٝیؾاظی ػالیىؿاٖ

     های معذنیبنذی انواع نقشهرده -1-2

ٞا ضا بٝ نٛضت تٛاٖ ٘مكٝقٛ٘س. زض ٔؼس٘ىاضی ٔیٞا تٟیٝ ٔیٞا ٚ ؾاظٔاٖٞا با اٞساف ٔرتّف بٝ ٚؾیّٝ قطوت٘مكٝ     

 بٙسی وطز:ظیطتمؿیٓ

 واضی - 

 تٟٛیٝ -

 ٘كا٘یٚ آتف ی٘جات، اضغطاض -

 بطق  -

 قٙاؾیظٔیٗ -

 ؾغحی -

 ؾایط  -

ٞا ضٚ ٚ ٘ظایط آٖ بایس زض ٘مكٝٞای ز٘باِٝٞا، ٔٙاعك ؾغحی اعطاف چاٜ ٚ تُٛ٘جعییاتی ٔا٘ٙس وف واٚان، ٚضٚزی چاٜ    

 بسٖٚ ضػایت ٔمیاؼ ٘كاٖ زاز. تٛاٖ ایٗ جعییات ضاس. زض ٔٛاضزی ٔی٘٘كاٖ زازٜ قٛ

 های کارینقشه -1-2-1

ٞا، قٛ٘س. زض ایٗ ٘مكٝوٝ بطای واضٞای ػّٕیاتی ٚ لا٘ٛ٘ی تٟیٝ ٔی ا٘سٔؼازٖ یٞای تِٛیسٞای واضی، ٘مكٝ٘مكٝ     

ٞای بطقی، ٞا، ظٖٚقٙاؾی ٔا٘ٙس ٌؿُٞای ظٔیٗٞای ٔؼس٘ىاضی اػٓ اظ ضٚباظ، ظیطظٔیٙی ٚ جعییات پسیسٜفؼاِیتیات یجع

 قٛز. ٞای ٘فٛشی آشضیٗ ٘كاٖ زازٜ ٔیتٛزٜ

ٞای انّی  ٘اْ واضٌاٜ ٚ أتساز آٖ ٘ؿبت بٝ ٚضٚزی  ٞا بایس بطای ٞط تطاظ واضی، بٝ عٛض جساٌا٘ٝ تٟیٝ ٚ زض آٖ ایٗ ٘مكٝ    

 س:ٙاعالػات ظیط باق ٚ حاٚی ٔؼسٖ زضد قٛز
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 وٙٙسٜ ٚ پاؾرٍٛزض آٖ بٝ ٕٞطاٜ أضای قرم تاییس تاضید تٟیٝ ٘مكٝ ٚ آذطیٗ انالحات اػٕاَ قسٜ -اِف

 ٔمیاؼ ٘مكٝ بٝ نٛضت ػسزی ٚ ذغی -ب

 قٛز: ٞا بطای ٔؼازٖ ظیطظٔیٙی وٝ قأُ ٔٛاضز ظیط ٔی اعالػات ٚضٚزی چاٜ -پ

 تطاظ اضتفاػی ؾغح زض ٔىاٖ زٞا٘ٝ چاٜ ٚ یا ٔطوع ٚضٚزی تُٛ٘ -

 تطاظ اضتفاػی وف چاٜ یا تُٛ٘ ٚضٚزی -

 زٞس. ه یا چٙس ٘مكٝ تٛپٌٛطافی وٝ ٔٙغمٝ ٔؼسٖ ضا پٛقف ٔیاقاضٜ بٝ ی -ت

 (ٔرتهاتبطزاضی )قٕاضٜ، تطاظ ٚ  ٞای ٘مكٝ ٔىاٖ ایؿتٍاٜ -ث

 ؾاظ ؾغحیٞای زؾت ٞا ٚ ؾایط پسیسٜ ٞا، ؾسٞا، پُ ٔىاٖ ؾاذتٕاٖ -د

 ٘ظایط آٖٞا ٚ  چكٕٝ، ٞا ٞا، ضٚزذا٘ٝ ٔطزاب ٔا٘ٙسٞا ٚجٛز زاضز  ٞایی وٝ احتٕاَ ذغط زض آٖ ٔىاٖ -چ

 ؾٛظی ٚ ا٘تماَ ٌطٔا وٝ احتیاد بٝ ؾس آتف زاض٘س. ٞای آتف ٔىاٖ -ح

 قٛز: ، ٔٛاضز ظیط تٛنیٝ ٔیؾًٙبطای ٔؼازٖ ظغاَ     

 ٘اْ الیٝ اؾترطاجی زض ٔؼازٖ ظیطظٔیٙی ٚ یا ضٚباظ -

 قٛ٘س. ٞای حایُ ٚ یا ٔحافظ وٝ ٍٞٙاْ اؾترطاد بالی ٌصاقتٝ ٔیٔٛلؼیت ٍِٙٝ -

 بطزاضی واض اؾترطاجی حانُ اظ اعالػات ٘مكٝ زٞٙسٜ ٔٛلؼیت جبٟٝذظ ٘كاٖ  -

 جایی الیٝ ٞای جابٝ ٞا ٚ یا ؾایط ٔىاٖ ٞا، زایه ٞا، ٌؿُ ٔٛلؼیت ٚ جعییات ضذٕٖٙٛ -

 ٞای ٘كت ٌاظ ٔىاٖ -

 قٛ٘س. ٞا ٚ یا ؾسٞایی وٝ بٝ ػّت ٔاٞیت ذانیت ذٛزؾٛظی ظغاَ بالی ٌصاقتٝ ٔی ٔىاٖ ٍِٙٝ -

 ضٚباظ، ٔٛاضز ظیط بایس ٘كاٖ زازٜ قٛز: بطای ٔؼازٖ     

 بطزاضی ٚ باظؾاظی ٔحسٚزٜ ٟ٘ایی اؾترطاد، باعّٝ -

 بطزاضی واض اؾترطاجی حانُ اظ اعالػات ٘مكٝ ذظ ٘كاٖ زٞٙسٜ ٔٛلؼیت جبٟٝ -

اؾت،  ٔٛضز ٘یاظ بٙس پٕپاغ ٚ یا ؾاذت ؾس ٚ آب ٞای ایؿتٍاٜٚ  ٚجٛز زاضزٞجْٛ آب  احتٕاَ زض ٔٛاضزی وٝ زض ٔؼسٖ     

 ٞا زضد قٛز. ٚ فكاض پٕپاغ، ٔٛلؼیت ٚ جٙؽ ؾس بایس زض ٘مكٝ قست جطیاٖجعییاتی ٔا٘ٙس 

 های تهویه نقشه -1-2-2

ٞای تٟٛیٝ، جٟت جطیاٖ ٞٛا ٚ قطایظ ٔحیغی ٔا٘ٙس زٔا، ضعٛبت، غّظت ٌاظ ٚ ٞا، تجٟیعات ٚ زؾتٍاٜزض ایٗ ٘مكٝ     

 قٛز.اضایٝ ٔی ٞا ٘ظایط آٖ

 تٟٛیٝ، ٔٛاضز ظیط بایس زضد قٛز:ٞای  زض ٘مكٝ     

ٞای  ٚ واضٌاٜٞا  جٟت جطیاٖ ٞٛا ٚ قست جطیاٖ آٖ زض ٔىاٖ ا٘كؼابات، ٚضٚزی ٚ ذطٚجی واضٌاٜ، پٟٙٝ -اِف  

 ٔؼازٖ ظغاِی  اؾترطاد
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 ٞا ٚ ؾایط تجٟیعات ٟٔٓ تٟٛیٝ ٞای ٞٛا، ؾسٞا، بازبعٖ ٞا، پُ وٙٙسٜٔٛلؼیت تٕأی زضٞای تٟٛیٝ، تٙظیٓ - ب

 نشانی های نجات، اضطرار و آتش نقشه -1-2-3

ٞا ٘یع قٛز. ایٗ ٘ٛع ٘مكٝٞا اعالػات ٔٛضز ٘یاظ بطای ٔمابّٝ با قطایظ اضغطاضی ٘كاٖ زازٜ ٔیٞایی وٝ زض آٖ٘مكٝ     

 ٞای اِىتطیؿیتٝ ٚ بطق، احتیاد بٝ تغابك با اِعأات لا٘ٛ٘ی ٚ ٔمطضات ٔطتبظ با أساز ٚ ٘جات زاض٘س. زض ٕٞا٘ٙس ٘مكٝ

 قٛز.ٞای تٟٛیٝ ٚ جٟت جطیاٖ ٞٛا ٘كاٖ زازٜ ٔی٘كا٘ی، زؾتٍاٜ٘كا٘ی، تجٟیعات آتفٞای أساز ٚ آتف٘مكٝ

بٙسی وطز. زض ایٗ حاِت  ٘كا٘ی تمؿیٓ ٞای آتف تٛاٖ آٖ ضا بٝ ظٖٚوافی بعضي باقس، ٔی  زض ٔٛالؼی وٝ ٔؼسٖ بٝ ا٘ساظٜ     

 وطز.ٞا ضا زض ٘مكٝ وّیسی ٚ ٔماعغ آٖ ٔكرم  بایس ایٗ ظٖٚ

 ٞا، بایس ٔٛاضز ظیط زضد قٛز: زض ایٗ ٘ٛع ٘مكٝ     

 ٞا ٞا ٚ ٚضٚزی تٕأی چاٜ -اِف

 ٞای ٞٛا، زضٞای تٟٛیٝ ٚ تجٟیعات تٟٛیٝ فطػی ٞا، پُ وٙٙسٜتٕأی تاؾیؿات تٟٛیٝ انّی ٔخُ ٞٛابٙسٞا، تٙظیٓ -ب

 جٟت جطیاٖ ٞٛا -پ

 ٞای اِٚیٝ ایؿتٍاٜ آٔبٛال٘ؽ ٚ وٕه -ت

 ٘كا٘ی ٞای آتف ٞای انّی، تجٟیعات اعفا حطیك، قیطٞا ٚ قًّٙ ا٘ی، ِِٛٝ٘ك ایؿتٍاٜ آتف -ث

 ٔٛلؼیت ٚ ٔىاٖ تجٟیعات أساز ٚ ٘جات -د

 ؾسٞای آب ٚ زضٞای جساوٙٙسٜ -چ

 ٞای اضغطاضی ٔىاٖ تٛلف -ح

 تاؾیؿات تأیٗ ٞٛای فكطزٜ -خ

 تاؾیؿات تأیٗ آب  -ز

 ٞای انّی تجٟیعات اِىتطیىی حابت ٚ وابُ -ش

 ٔرابطات ٚ اضتباعات ؾیؿتٓ -ض

 ٘ٛاضٞای ٘ماِٝ -ظ

 ٔٛتٛضذا٘ٝ ٚ ایؿتٍاٜ قاضغ باتطی -غ

 ٌیطی ٚ تؼٕیطٌاٜ ٔرعٖ ؾٛذت، ٘ماط ؾٛذت -ؼ

 ٔرعٖ ٔٛاز ٔٙفجطٜ، ا٘باض آ٘فٛ ٚ تٕأی ٘ماط تٕطوع ٔٛاز لابُ اقتؼاَ -ـ

ٞا  ٚ پالؾتیه ٞاوٙٙسٜپانٔا٘ٙس ی تٕأی ا٘باضٞای ٔٛاز ؾٕی ٚ ٔضط قیٕیایی ٚ یا ٔٛاز حؿاؼ بٝ زٔا ٚ ٔٛاز -ل

  .باقٙسذغط٘ان  زض احط تٕاؼ ٕٔىٗ اؾت وٝ
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 های برق معادن زیرزمینی نقشه -1-2-4

ٞا قٛز. ایٗ ٘مكٝٞای اِىتطیىی انّی ٚ تجٟیعات اِىتطیىی حابت ٘كاٖ زازٜ ٔیٞا وابُٞایی ٞؿتٙس وٝ زض آٖ٘مكٝ     

 .  ا٘سٞای واضیٞای بطق، ٔطتبظ با ٘مكٝزاقتٝ باقٙس. ٘مكٕٝٔىٗ اؾت احتیاد بٝ تغابك با اِعأات لا٘ٛ٘ی 

ٔىاٖ  بایسٞای انّی ٚ تابّٛٞای بطق حابت ٘كاٖ زازٜ قٛز. زض ٘ماط حُٕ ٚ ٘مُ ٔٛاز،  ٞا بایس وابُ زض ایٗ ٘مكٝ     

 وٙٙسٜ بطق بطای ٞا ٘كاٖ زازٜ قٛز. بطای تجٟیعات ؾیاض ٔا٘ٙس تأیٗ وٙٙسٜ ٚ جعییات آٖوّیسذا٘ٝ انّی، وٙتطَ

 ٚزضد  بایسٞای اِىتطیىی، ػالیٕی ٔا٘ٙس ِٚتاغ باال، تطا٘ؿفٛضٔاتٛضٞای بطق ٚ تابّٛٞای بطق،  واضٞا ٚ یا باضوٙٙسٜجبٟٝ

 ٔؿیطٞای ٔرابطاتی ٚ اضتباعات زض ٘مكٝ ٘كاٖ زازٜ قٛز. 

 های برق معادن سطحی نقشه -1-2-5

. قٛزٞای بطق ٔؼسٖ ٔكرم  وٙٙسٜٞا ٚ تأیٗ ضؾا٘ی، پؿتؾیؿتٓ قبىٝ بطقٞا بایس ٔٛلؼیت، ابؼاز ٚ  زض ایٗ ٘مكٝ     

 بٝ ضٚظضؾا٘ی قٛ٘س )باظٜ ظٔا٘ی بٝ ضٚظضؾا٘ی ؾٝ ٔاٞٝ(.  ٓیبٝ عٛض زاٞا بایس  ایٗ ٘مكٝ

 شناسی های زمین نقشه -1-2-6

ؾغحی ٚ ظیطظٔیٙی وا٘ؿاض، قٛز ٚ بایس ٔطظٞای قٙاؾی ٔحسٚزٜ ٔؼسٖ ٘كاٖ زازٜ ٔیٞا ٚضؼیت ظٔیٗزض ایٗ ٘مكٝ     

قٙاؾی وٝ  ٞای ظٔیٗ ٞای ٘فٛشی آشضیٗ، غاضٞا ٚ حفطات ظیطظٔیٙی ٚ تٕأی پسیسٜ ٞای انّی، تٛزٜ ٞا، ٌؿُ ضذٕٖٙٛ الیٝ

 ٔكرمٞا ٘یع  ٞا ٚ ٌٕا٘ٝ ٞا، تُٛ٘ ٞا بایس ٔىاٖ چاٜ ٘كاٖ زازٜ قٛز. ٕٞچٙیٗ زض ایٗ ٘مكٝ ،ٌصاض٘س بط ٘حٜٛ واض تاحیط ٔی

 قٛز.

 های سطحی نقشه -1-2-7

ٞای باعّٝ ٚ ٚضؼیت تٛپٌٛطافی ٞا، ؾسٞای باعّٝ، ا٘باقتٍاٜظیطؾاذت ٔا٘ٙسٞا، جعییات ؾغح ٔٙغمٝ زض ایٗ ٘مكٝ     

ٞا ٘بایس با ٛ٘ٝ ٘مكٝبا ٔمطاضت ا٘غباق زاقتٝ باقس. ایٗ ٌٞا بایس قٛز. بؼضی اظ ٔٛاضز ٔٛجٛز زض ایٗ ٘مكٝ٘كاٖ زازٜ ٔی

 تباٜ ٌطفتٝ قٛ٘س.ٞای ٔؼازٖ ؾغحی اق٘مكٝ

 ٞای ٔؼسٖ بایس ٘مكٝ تٟیٝ ٚ ٔٛاضز ظیط زض آٖ ٘كاٖ زازٜ قٛز: ٞا ٚ ظیطؾاذت بطای ؾاذتٕاٖ     

 ٞای زایٕی ٔؼسٖ تٕأی ؾاذتٕاٖ -

ٞا،  ؾسٞا، ٔراظٖ، حٛضچٝٞای تحت تاحیط ٘كؿت ظٔیٗ،  ٞا ٚ ؾاذتٕاٖ زض ٔٛضز ٔؼازٖ ظیطظٔیٙی، تٕأی ضاٜ -

 انّی ٚ ٔٛاضز ٔكابٝ آٞٗ، ذغٛط ِِٛٝ ذغٛط ضاٜ

ٞا ٚ ؾاذتاضٞای زایٕی ٔكابٝ وٝ ٕٔىٗ اؾت  ٞا، ؾسٞا، ٔراظٖ، حٛضچٝ ٞا، ضاٜزض ٔٛضز ٔؼازٖ ضٚباظ، تٕأی جازٜ -

 زض واض ٔؼس٘ىاضی تساذُ ایجاز وٙٙس. 
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 هاسایر نقشه -1-2-8

قٙاؾی ٚ ٔٛاضزی ٔا٘ٙس اعالػات آبٞا وٝ زض آٖ ٚجٛز زاض٘س ی زیٍطی ٘یعٞا٘مكٝٞای یاز قسٜ  ػالٜٚ بط ٘مكٝ     

 . ا٘سٞای واضیقٛز ٚ ٔطتبظ با ٘مكٝظٞىكی، حٛازث ٚ پیكطفت عطح ٘كاٖ زازٜ ٔی

 هاه انواع نقشهیهای مختلف برای ارااستفاده از رنگ -1-3

بایس با قٛ٘س ٞا بٝ نٛضت ضٍ٘ی تٟیٝ ضً٘ ٚ یا ضٍ٘ی تٟیٝ وطز. زض نٛضتی وٝ ٘مكٝتٛاٖ بٝ نٛضت تهٞا ضا ٔی٘مكٝ     

 زضد قسٜ اؾت. 1-1ٞای ٔرتّفی اؾتفازٜ وطز وٝ زض جسَٚ تٛجٝ بٝ ٘ٛع ٘مكٝ، اظ ضً٘

 های رنگیهای به کار رفته در نقشهرنگ -1-1جذول 

 رنگ مورد

 های کارینقشه

 آبی ٞٛاضاٜ ٚضٚزی

 لطٔع ٞٛاضاٜ ذطٚجی

 ایلٟٜٛؾبع یا  ضاٞطٚ باضبطی با ٘ٛاض ٘ماِٝ

 ایلٟٜٛ ؾایط ضاٞطٚٞای باضبطی

 ٞای واضیذغٛط ٞكساض بطای ٔحسٚزیت

)ٔا٘ٙس ٍٟ٘ساضی ؾغحی یا ذغطات ٘اقی اظ ٚجٛز 

 آب(

 ؾبع

 

 لطٔع ٞای حایُ ظیطظٔیٙیٍِٙٝ

 لطٔع ٞاٌؿُ

 آبی آبرٛاٖ

 های الکتریسیتهنقشه

 بٙفف ِٚت 3333بیف اظ 

 لطٔع ِٚت 3333تا  033

 آبی ِٚت 033تا  223

 ؾبع ِٚت 223وٕتط اظ 

 های امذاد و نجاتنقشه

 آبی ضٚقٗ ٞٛای فكطزٜ

 ؾبع ٞای اِٚیٝتجٟیعات وٕه

 لطٔع حطیك یایؿتٍاٜ ٚ تجٟیعات اعفا

ٞای ٞا ٚ آب٘كا٘ی، تا٘هٞای آب، قیطٞای آتفِِٛٝ

 پان

 ؾبع

 بٙفف ٞای آِٛزٜآب
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 00  1/3/89                                                                     ّای هعذًیًوادّای ًقشِ -فصل دٍم

 

 

 آشٌایی -2-0

هاًٌذ  ّای خاظ ّا تشای استفادُ ضَد ٍ تؼضی اص آى ّا استفادُ ًوی ًمطِ ًطاى دادُ ضذُ دس ایي تخص، دس تواهیًوادّای  ّوِاص      

 سًٍذ.  اس هیسَصی ٍ ػولیات ًجات تِ و ّای اضغشاسی ٌّگام آتص ًمطِ

ّا تَاى ػالین سا تا دست دس ًمطِضًَذ اها دس غَست ًیاص هَلتا هیافضاسّا تشسین هیّای جذیذ ًوادّا تِ ووه ًشمدس ًمطِ     

 .(1-2تشسین وشد )ضىل 

 

` 

 

 

 

 ترای ًوایش شذت جریاى َّا تر ٌّگام رسن ًقشِ ٍ ًوادّا تا دست جایگسیٌی ًوادی سادُ -0-2شکل 

 ّای هختلف، هوىي است تؼضی اص ًوادّا ٍضَح ٍ ضىل اٍلیِ خَد سا اص دست تذٌّذ. دس ایي حالتٌگام استفادُ اص همیاسّ     

 .(2-2ضىل )تَاى تغییشاتی دس ًوادّا ایجاد وشد هی 

 

 

 

 

 در درّای تَْیِ ّای هختلف هقیاس ترایتغییر در ًوادّا  -2-2شکل 

 ىّای استخراجی هعذًقشًِوادّای  -2-2

 اسایِ ضذُ است.  وِ دس اداهِ دسج ضذُ، ّاییذٍلّای استخشاجی هؼذى تِ تفىیه دس جًمطًِوادّای      

 َّای فشردُ -2-2-0

 دسج ضذُ است. 1-2ًوادّای اغلی َّای فطشدُ دس جذٍل     

 َّای فشردُاصلی  ًوادّای -0-2جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

 Air ووپشسَس َّا 1

Compressor 

 
هؼادى سٍتاص ٍ 

 صیشصهیٌی

ضواسُ وسة اعالػات تیطتش تِ ًطشیِ  تشای
دستَسالؼول تَصیغ َّای فطشدُ دس "تا ػٌَاى  531

 .هشاجؼِ ضَد "هؼادى

 یا

 یا

R R 

 AC 
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 ّاٍ چال ّا گواًِ -2-2-2

 دسج ضذُ است. 2-2ّا دس جذٍل  ّا ٍ چال ًوادّای هشتَط تِ گواًِ

 ّاٍ چال ّا اصلی گواًِ ایًوادّ -2-2جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

 Borehole گواًِ 1

 

 هؼادى سٍتاص 

ی صیش تِ واس ، ًوادّاّادستگاُتشای اًَاع 
 سٍد: هی

CH ;ًِگیشی ضذُ هغضُ گوا 
DD ;هتِ الواسِسش 
HD ;دستی حفاسی 
PD ; ای ضشتِحفاسی 
RC ;هؼىَس گشدش 
RHاًی; دٍس  

ّا ًطاى  ّا تایذ ضواسُ ٍ ػوك گواًِ دس ًمطِ
 دادُ ضَد.

 Drill hole ّای حفاسی چال 2

 

 

 

 

 

هؼادى سٍتاص ٍ 
 صیشصهیٌی

دس تؼضی هَالغ تا ًطاى دادى هطخػات واهل 
ضَد،  ّا، ًمطِ تسیاس ضلَؽ هی ّا ٍ چال گواًِ

تَاى دس لسوتی جذاگاًِ  دس ایي حالت هی
 ا سا دسج وشد.ّ ّا ٍ چال هطخػات گواًِ

ّا دس هؼادى صیشصهیٌی دلت ضَد وِ چال
هوىي است سٍ تِ تاال حفش ضًَذ، تٌاتشایي دسج 
ػالهت فلص دس هؼادى صیشصهیٌی ضشٍسی 

 است.

3 
گواًِ حفش ضذُ 

 دس الیِ
In-seam 

borehole 

 
ٍ  هؼادى سٍتاص
 صیشصهیٌی

دس غَست خغشًان تَدى گواًِ، تایذ ضواسُ آى 
 شد.سا دس ًمطِ دسج و

 Gas drainage گواًِ گاصصدایی 4

borehole 

 
هؼادى سٍتاص ٍ 

 صیشصهیٌی
- 

 Inclined گواًِ هایل 5

borehole 

 تِ تاال سٍ
(Uphole) 

 

 

 

 
هؼادى سٍتاص ٍ 

 صیشصهیٌی

 

 

 

 دٌّذُ دّاًِ گواًِ است. ًطاى    

 سٍ تِ پاییي
(Downhole) 

 

 

 

C68 
 )ضواسُ گواًِ(

1950 m 
 DD )ػوك(

 )ًَع دستگاُ حفاس(

40 m C68 20 m 

 یا
DD 

222 m 

 عَل گواًِ

 جْت ضیة

 عَل گواًِ

 جْت ضیة

180 

CH4 
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 ّاٍ چال ّا اصلی گواًِ ًوادّای -2-2جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

6 
ّای  چال

 خذهاتی
Service holes 

 دّاًِ
(collar) 

 

 هؼادى صیشصهیٌی

دس ًمطِ تشاص استفاػی وِ دّاًِ چال دس آى 
 ٍجَد داسد، اص ایي ًواد استفادُ ضَد.

 تشاص هیاًی

(Intermediate level) 

 

 

یه ًمطِ تا ًمطِ دیگش تایذ اداهِ ّا اص فلص
 پیذا وٌذ.

 

 اًتْای چال

( Breakthrough)  

 

 

 

- 

 تجْیسات الکتریکی -2-2-3

 اسایِ ضذُ است. 3-2تشیىی دس جذٍل ًوادّای تجْیضات الى

 ترای تجْیسات الکتریکیاصلی ًوادّای  -3-2جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

 Transformer تشاًسفَسهاتَس 1

 

 

 

هؼادى سٍتاص ٍ 
 صیشصهیٌی

- 

 Generator طًشاتَس تشق 2

هؼادى سٍتاص ٍ  
 صیشصهیٌی

- 

 Main switch ولیذ اغلی 3

هؼادى سٍتاص ٍ  
 صیشصهیٌی

- 

 

 

G 

 TR 

X 
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 ترای تجْیسات الکتریکیاصلی  ًوادّای -3-2جذٍل اداهِ 

 تَضیحات فادُهحل است ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

4 
الهپ الىتشیىی 

 هؼوَلی
Ordinary 

electric lamp 

 

 - هؼادى صیشصهیٌی

5 
 سَییچ ٍ 

ّای پٌل
 الىتشیىی

Switchboard 

and electrical 

panels 

 

هؼادى سٍتاص ٍ 
 صیشصهیٌی

یه هشتغ تشای هشوض تاس، ًطاى دٌّذُ ٍلتاطّا 
 است. 

SBسَییچ ; 
HT ;ػایك 
DBجؼثِ تمسین ; 
LCهشوض تاس ; 

 Electric ّای تشقواتل 6

cables 

 

 

 

 

هؼادى سٍتاص ٍ 
 صیشصهیٌی

ّای تشق چیي ٍ تشچسة ٍلتاط تشای واتلاص خظ
 استفادُ ضَد. 

 Telephones ّا تلفي 7

 
 

 
هؼادى سٍتاص ٍ 

 صیشصهیٌی
دس غَست اهىاى، ضواسُ تلفي دس تاالی ًواد 

 دسج ضَد.

 َاد هٌفجرُه -2-2-4

 دسج ضذُ است. 4-2تِ هَاد هٌفجشُ دس جذٍل  تَطًوادّای هش

 تجْیسات ٍ تاسیسات ٍاتستِ تِ آى، ترای هَاد هٌفجرُاصلی ًوادّای  -4-2جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

1 
اًثاس هَاد هٌفجشُ 

 صیشصهیٌی

Underground 

explosives 

storage 

 

 ى صیشصهیٌیهؼاد
ضواسُ وسة اعالػات تیطتش تِ ًطشیِ  تشای
 "همشسات فٌی آتطثاسی دس هؼذى" تا ػٌَاى 412

 .هشاجؼِ ضَد

 
 

 

 

 

SB  514 V 

SB  1/1 kV 

HT  3/3 kV 

DB 

DB 

LC 

EX 

11 kV 

6/6  kV 

3/3  kV 

1111 V 

441 V 

636 
 یا 636
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 ترای هَاد هٌفجرُ، تجْیسات ٍ تاسیسات ٍاتستِ تِ آىاصلی ًوادّای  -4-2جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

2 
جشُ اًثاس هَاد هٌف
 سغحی

Surface  

explosives 

storage 

 

 هؼادى سٍتاص 

ضواسُ  وسة اعالػات تیطتش تِ ًطشیِ تشای
 "همشسات فٌی آتطثاسی دس هؼذى" تا ػٌَاى 412

 .هشاجؼِ ضَد
3 

ایستگاُ اختالط 
هَاد هٌفجشُ 

 صیشصهیٌی

Underground 

explosives 

mixing 

station 

 

 هؼادى صیشصهیٌی

4 
 ایستگاُ اختالط
هَاد هٌفجشُ 

 سغحی

Surface 

explosives 

mixing 

station 

 

 هؼادى سٍتاص 

 گرد ٍ غثارحاٍی  اطقهٌ -2-2-5

 آهذُ است. 5-2تِ ایي هٌاعك دس جذٍل تَط ًوادّای هش

 گرد ٍ غثارحاٍی  اطقترای هٌاصلی  ًواد -5-2جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد عٌَاى التیي عٌَاى فارسی ردیف

1 
حاٍی  هٌغمِ

 گشد ٍ غثاس
Dust zone 

 

 صیشصهیٌیهؼادى 
ّای سیاُ ٍ سفیذ تِ غَست ّاضَس دس ًمطِ

ّای سًگی ّاضَس تا سًگ هَسب ٍ دس ًمطِ
 خاوستشی

 ٍ ًجات ، اهذادّای اٍلیِ سَزی، کوک آتش -2-2-6

 دسج ضذُ است. 6-2تِ ایي تخص دس جذٍل  تَطًوادّای هش

 *سَزی ًجات ٍ آتش د ٍاهذاّای اٍلیِ، کوکات ٍ تاسیسات هرتثط تا ترای تجْیساصلی  ًوادّای -6-2جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد عٌَاى التیي عٌَاى فارسی ردیف

1 
ّای ایستگاُ ووه

 اٍلیِ صیشصهیٌی

Underground 

first aids 

station 

 

 هؼادى صیشصهیٌی

سًگی، تا سًگ سثض ًطاى دادُ ّای دس ًمطِ
اًجام ػولیات ًجات، سَْلت دس  تشایضَد. 

 جْت جشیاى َّا ًطاى دادُ ضَد.

 
 ایستگاُ آهثَالًس 2 

Ambulance 

station 

 

 

 

FA 

EM 

EX 

EM 
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 سَزی ّای اٍلیِ، اهذاد ٍ ًجات ٍ آتشترای تجْیسات ٍ تاسیسات هرتثط تا کوکاصلی  ًوادّای -6-2جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد عٌَاى التیي عٌَاى فارسی ردیف

3 
ّای گاُ ووهایست

 اٍلیِ سغحی
Surface first 

aids station 

 

 هؼادى سٍتاص
ّای سًگی، تا سًگ سثض ًطاى دادُ دس ًمطِ

 ضَد.

 Fire ًطاًیوپسَل آتص 4

extinguisher 

هؼادى سٍتاص ٍ  
 صیشصهیٌی

- 

  Fire depot تجْیضات اعفا حشیك 5

 
هؼادى سٍتاص ٍ 

 صیشصهیٌی
- 

 Fire station ًطاًیایستگاُ آتص 6

 
هؼادى سٍتاص ٍ 

 صیشصهیٌی
- 

 Hydrant ًطاًی ضیشّای آتص 7

 

 

 

 

هؼادى سٍتاص ٍ 
 صیشصهیٌی

HY ًطاًی اغلی ٍ  تشای ضیشّای آتصhy 
هتش  هیلی 52تشای ضیشّای فشػی ووتش اص 

 استفادُ ضَد.

 

 ضیش فطاسضىي 8
Pressure 

reducing 

valve 

هؼادى سٍتاص ٍ  
 صیشصهیٌی

- 

 Hose ضلٌگ 9

 

 

 

 

هؼادى سٍتاص ٍ 
 صیشصهیٌی

 دس وٌاس ًواد ضیش، عَل ضلٌگ تایذ ًَضتِ ضَد. 

 

12 
استثاعات سادیَیی 

 َّایی
Radio aerial for 

communication 

 
 سٍتاص ٍ هؼادى

 صیشصهیٌی
- 

 Second egress خشٍجی ثاًَیِ 11

 
 - هؼادى صیشصهیٌی

12 
تشداسی ایستگاُ ًوًَِ

 گاص
Gas sampling 

location 

 

 هؼادى صیشصهیٌی

ًطاى دٌّذُ گاص ٍ ػذد وٌاس آى، ًطاى  Gحشف 
 گیشی است. دٌّذُ دفؼِ ًوًَِ

ضواسُ  وسة اعالػات تیطتش تِ ًطشیِ تشای
هشاجؼِ " همشسات تَْیِ دس هؼادى" تا ػٌَاى 352

 .ضَد

HY 

hy 

HY 

hy 

RV 

AERIAL 

EGRESS 

FS 

FE 

FD 

G8 
G8 یا 
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 سَزی ذاد ٍ ًجات ٍ آتشّای اٍلیِ، اهترای تجْیسات ٍ تاسیسات هرتثط تا کوکاصلی  ًوادّای -6-2جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد عٌَاى التیي عٌَاى فارسی ردیف

 Fresh air base پایگاُ َّای تاصُ 13
 

 هؼادى صیشصهیٌی

 جْت جشیاى َّا تایذ ًطاى دادُ ضَد.

ضواسُ  وسة اعالػات تیطتش تِ ًطشیِ تشای
دستَسالؼول اهذاد ٍ ًجات دس " تا ػٌَاى 488

 Emergency پٌاّگاُ اضغشاسی 14 .ضَدهشاجؼِ  "هؼادى

refuge 

 خطَط لَلِ -2-2-7

 دسج ضذُ است. 7-2ًوادّای هشتَط تِ خغَط لَلِ دس جذٍل 

 ترای خطَط لَلِاصلی  ًوادّای -7-2جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد عٌَاى التیي عٌَاى فارسی ردیف

  Compressed  َّای فطشدُ 1

air 

 

هؼادى سٍتاص ٍ 
 شصهیٌیصی

ضواسُ  وسة اعالػات تیطتش تِ ًطشیِ تشای
ؼول تَصیغ َّای فطشدُ دس دستَسال" تا ػٌَاى 531

 .هشاجؼِ ضَد "هؼادى

 Water بآ 2

 

هؼادى سٍتاص ٍ 
 صیشصهیٌی

تواهی خغَط لَلِ تایذ داسای ًواد هادُ هحتَی 
تِ هٌظَس وسة  .ٍ ّوچیي لغش لَلِ تاضٌذ

تا ػٌَاى  573ضواسُ اعالػات تیطتش تِ ًطشیِ 
 .هشاجؼِ ضَد "دس هؼادى یآتىط یساٌّوا"

 Tee and tap ضیش ٍ سِ ساّی 3

 

هؼادى سٍتاص ٍ 
 صیشصهیٌی

ضواسُ  ِیتِ ًطش طتشیوسة اعالػات ت تشای
 "دس هؼادى یآتىط یساٌّوا" تا ػٌَاى 573

 .هشاجؼِ ضَد

 Methane هتاى 4

 

 هؼادى صیشصهیٌی

هَجَد ًیض هوىي است گاصّایی تِ غیش اص هتاى 
. دس ایي حالت تایذ ًواد آى گاص دس تاالی تاضذ

وسة اعالػات  تشای ًواد لَلِ دسج ضَد.
همشسات " تا ػٌَاى 352ضواسُ  تیطتش تِ ًطشیِ

 هشاجؼِ ضَد. "تَْیِ دس هؼادى

 Pump range خغَط پوپاط 5

 

 

 

هؼادى سٍتاص ٍ 
 صیشصهیٌی

ّای هؼادى سغحی وِ دس صیش خان  تشای لَلِ
تش سٍی ًواد خظ  Uاًذ، تایذ اص ًواد  ذُدفي ض

لَلِ استفادُ وشد. تِ ػٌَاى هثال ًواد لَلِ آب 
 ضَد. دفي ضذُ دس صیش خان تِ غَست صیش هی

 

 

hy 

CH4   311  mm 

A   100 mm 

W   50 mm 

AB 

ER 

P   75 mm 

W   51 mm  U 



 هعذًیّای ًقشِ  عالین استاًذارد                                                     0/3/98 08

 

 

 عولیات پر کردى هعذى -2-2-8

 دسج ضذُ است. 8-2ایي ًوادّا دس جذٍل 

 *ّای هرتثط تا پر کردى هعذى ترای فعالیتاصلی  ًوادّای -8-2جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

1 
پش وشدى تِ 
 ٍسیلِ سٌگ

Rock 
barricades 

 
 - هؼادى صیشصهیٌی

2 
پش وشدى تِ 
ٍسیلِ هَاد 
 غیشسٌگی

Other 

barricades 

 

 هؼادى صیشصهیٌی

ًوادّای تِ واس سفتِ تشای هَاد هختلف تِ 
 غَست صیش است:

BKآجش ; 
CBّای سیواًی; تلَن 
TIچَب ; 

 Filled stope واسگاُ پش ضذُ 3
 

 

 هؼادى صیشصهیٌی

 ًوادّای هَاد هختلف تِ غَست صیش است:
AF پش ضذُ تا هَاد ٍ هػالح ; 
RFپش ضذُ تا سٌگ ; 
SFِپش ضذُ تا ضي ٍ هاس ; 
SRپش ضذُ تا هخلَط سٌگ ٍ ضي ; 
OS)ُواسگاُ تاص )پش ًطذ ; 

CAFالح سیواًی ; پش ضذُ تا هَاد ٍ هػ
CRFپش ضذُ تا سیواى ٍ سٌگ ; 
CSFپش ضذُ تا تتي ; 
CSR ٍ پش ضذُ تا سیواى ٍ هخلَط سٌگ ;

 ضي
PAFپش ضذُ تا هَاد پَصٍالًی ; 

 
 
 

4 
 واسگاُ تاص

 )پش ًطذُ( 
Open stope 

 

 .هشاجؼِ ضَد "دستَسالؼول پش وشدى واسگاُ ّای استخشاج هؼادى صیشصهیٌی" تا ػٌَاى 283ضواسُ  ِیتِ ًطش طتشیوسة اعالػات ت تشای* 

 

 

TI 
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 ّای ًگْذاری سیستن -2-2-9

 اسایِ ضذُ است. 9-2ّای ًگْذاسی دس جذٍل  ًوادّای سیستن

 ّای ًگْذاری ترای سیستناصلی  ًوادّای -9-2جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

 Supports ْذاسیًگ  سیستن 1

system 

 

 هؼادى صیشصهیٌی

ّای ًگْذاسی  ًوادّای هختلف تشای سیستن
 تِ غَست صیش است:

 (الیٌیٌگآسترتٌذی )

BK ;آجش 
CBّای سیواًی; تلَن 
COسیضی; آسهاتَستٌذی ٍ تتي 
SHضاتىشیت ; 

 ّا ًگْذارًذُ

TSًگْذاسًذُ چَتی ; 
TL ُچَتی; السد 
RB ; سٌگ پیچ 
RM ;هصسٌگ پیچ ٍ 
RS ;ّای فلضی ٍ تسوِسٌگ پیچ 
SA ;فَالدی ّایلاب 
SMِّای فلضی ٍ هص ; تسو 
ضواسُ  یاتتِ ًطش طتشیوسة اعالػات ت تشای
دستَسالؼول ًگْذاسی " تا ػٌاٍیي 537ٍ  553

ٍ  "ّای استخشاجٍ وٌتشل سمف دس واسگاُ
دستَسالؼول عشاحی ٍ اجشای سیستن "

 .هشاجؼِ ضَد "ّای هؼذًیًگْذاسی تًَل

  دار ٍ سایر حفریات زیرزهیٌیّای شیة ، تًَلرٍِّای دًثال ّا، تًَل چاُ -2-2-01

 *دار ٍ سایر حفریات زیرزهیٌی ّای شیة ، تًَلرٍّای دًثال ّا، تًَل هرتثط تا چاُاصلی  ًوادّای -01-2جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی ًام فارسی ردیف

  Drift  سٍِتًَل دًثال 1

 اص سغح تِ صیش صهیي
(Surface to 

underground) 

 

 
 هؼادى صیشصهیٌی

 

( 1:3تَاى ضیة سا تِ غَست ًسثت )هثال  هی
دٌّذُ ضیة، تایذ اص  ّای ًطاى ًطاى داد. وواى

آیذ ضشٍع ٍ تا  جایی وِ تغییش ضیة تِ ٍجَد هی
 اًتْای تغییش ضیة اداهِ پیذا وٌذ.

 

 

 

 اص صیش صهیي تِ صیش صهیي
(Underground to 

underground) 

 

1 in 3 

1 in 5 



 هعذًیّای ًقشِ  عالین استاًذارد                                                     0/3/98 21

 

 

 دار ٍ سایر حفریات زیرزهیٌی ّای شیة ، تًَلرٍّای دًثال ّا، تًَل هرتثط تا چاُاصلی  ًوادّای -01-2جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی ًام فارسی ردیف

 shaft چاُ 2

 

 

 

 هؼادى صیشصهیٌی

ًَضتِ ػوك چاُ تایذ تِ غَست ػذد دس صیش آى 
 ضَد.

 
 

 هتشٍوِ

(Abandoned) 

 

 

 هیاًی تشاصّای

(Intermediate level) 

 

 

ّایی وِ تشای تشاصّای هیاًی  ایي ًواد دس ًمطِ
 .سٍد ّستٌذ تِ واس هی

 وف چاُ

(Shaft bottom) 

 
- 

3 
 داسضیةتًَل 

 
Incline 

 

 

 
 

 هؼادى صیشصهیٌی

داس تًَل ضیة دٌّذُ ضیة پیىاى ٍ ػذد، ًطاى
 است. 

 
 هتشٍوِ داسضیةتًَل 

(Abandoned incline) 

 
 

 

 

تَاى ضیة تًَل سا دس وٌاس  دس غَست ًیاص هی
ًواد آى دسج وشد. دس ًمطِ تشاصّایی وِ تًَل 

ٍ تشای  Uتِ غَست تاالسٍ است، اص حشف 
 ضَد. استفادُ هی Dّای پاییي سٍ اص حشف  تًَل

4 
سٍ ٍ دٍیل، پاییي

 چاُوَس
Rise,winze and 

staple shaft 

 

 هؼادى صیشصهیٌی

 

ّا تایذ دس وٌاس ًواد آى دسج  ضیة ٍ ػوك چاُ
 ضَد.

 

 تشاصّای هیاًی
 (Intermediate level) 

 

 

 (bottom) وف چاُ

 
 

 

 .هشاجؼِ ضَد "ّا ٍ حفشیات هؼذىُدستَسالؼول عشاحی ٌّذسی تاصوٌٌذ"تا ػٌَاى  579ُ ضواس یِتِ ًطش طتشیوسة اعالػات ت تشای* 

661 661 

620  620  

55 

U 

U 

85 

61 

85 

61 

55 55 



 20  1/3/89                                                                     ّای هعذًیًوادّای ًقشِ -فصل دٍم

 

 

 حول ٍ ًقل -2-2-00

 اسایِ ضذُ است. 11-2ًوادّای هشتَط تِ حول ٍ ًمل دس جذٍل 

*ّای حول ٍ ًقل هَجَد در هعادى ًوادّای استاًذارد ترای سیستن -00-2جذٍل   

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی ًام فارسی ردیف

1 
ّای حول هسیش

 ٍ ًمل
Transport 

road 

 

 هؼادى صیشصهیٌی

دس هَالؼی وِ اص سًگ سثض تشای ًَاسّای ًمالِ 
ای تشای ًطاى  ضَد، اص سًگ لَُْ استفادُ هی

 .دادى ایي ًواد استفادُ ضَد

2 
سیستن حول ٍ 

ًمل چشخ 
 الستیىی

Rubber- 

tyred 

transport 

 

 حول ٍ ًمل آالت هاضیي ًطاى دادى ًَعتشای 
 :دضَاص حشٍف صیش استفادُ 

RTآالت چشخ الستیىی; هاضیي 

DIآالت دیضلی ; هاضیي 

OHّای تشلی ; ٍاگي 

BTداس آالت تاتشی ; هاضیي 

 

 

 ته سیل 3
Single track 

rail 

 

 

 Double track جفت سیل 4

rail 

 

5 
 ٍاگي تشگشداى

وٌٌذُ )تخلیِ
 صغال(

Tippler 

 
 هؼادى صیشصهیٌی

- 

 

6 
سَصى سیل 

وٌٌذُ جا )جاتِ
 ّا( سیل

Traverser 

 
 صیشصهیٌیهؼادى 

- 

 

 Turn table سیٌی سیل 7

 
 صیشصهیٌیهؼادى 

 

- 

 Winch or ٍیٌچ ٍ جشثمیل 8

hoist 

 

 هؼادى صیشصهیٌی
- 

 

9 
سین ًمالِ َّایی 

 دٍ واتلِ

Biceble 

aerial 

ropeway 

 

 - هؼادى سٍتاص

 

 

BT 

 یا

DI 

WI 
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ًقل هَجَد در هعادىّای حول ٍ  ًوادّای استاًذارد ترای سیستن -00-2جذٍل اداهِ   

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی ًام فارسی ردیف

12 
سین ًمالِ َّایی 

 ته واتلِ

Monocable 

aerial 

ropeway 

 

 - هؼادى سٍتاص

 

11 
 Conveyor ًَاس ًمالِ

 

هؼادى سٍتاص ٍ 
 صیشصهیٌی

ّای سًگی تایذ تا سًگ سثض ًطاى دادُ  دس ًمطِ
 .ضَد

 ًمغِ تاسگیشی
(Loading point) 

 

 

 

- 

 تخلیًِمغِ 
 (Transfer point) 

 
 

 

 ًَاس ًمالِ هحشنٍاحذ 
(Conveyor drive unit) 

 

 

 .هشاجؼِ ضَد "دستَسالؼول تشاتشی دس هؼادى" تا ػٌَاى 526ضواسُ  یِتِ ًطش طتشیوسة اعالػات ت تشای* 

 تَْیِ -2-2-02

 دسج ضذُ است. 12-2ًوادّای هشتَط تِ تَْیِ دس جذٍل 

 *ًوادّای اصلی تَْیِ در هعادى -02-2جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی ًام فارسی ردیف

 Intake air َّای ٍسٍدی 1

 

 هؼادى صیشصهیٌی

 تا سًگ آتی هطخع ضَد.

 

 اًطؼاتات تایذ هطخع ضَد. 

تَاى اص فلص تَخالی تا دس ساّشٍّای اغلی هی 
 آتی استفادُ وشد.سًگ 

 

 

 

LP 

TP 

DH 
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 ًوادّای اصلی تَْیِ در هعادى -02-2جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی ًام فارسی ردیف

 Return air َّای خشٍجی 2

 

 هؼادى صیشصهیٌی

 ّای سًگی تا سًگ لشهض ٍ دسدس ًمطِ
چیي ًطاى ّای سیاُ سفیذ تِ غَست خظًمطِ 

 دادُ ضَد.

 
 تات تایذ هطخع ضَد.اًطؼا

 
تَاى اص فلص تَخالی تا دس ساّشٍّای اغلی هی

 سًگ آتی استفادُ وشد.

 Temperature دها 3

همادیش تِ غَست ػذدی ًَضتِ 

 .ضَد

 هؼادى صیشصهیٌی

 

 ضَد. تا سًگ سیاُ ًطاى دادُ هی
 Relative سعَتت ًسثی 4

humidity 

 Air velocity سشػت َّا 5

 Air flow شیاى َّاضذت ج 6

 ضَد. سٍضي ًطاى دادُ هیلشهض تا سًگ  Gas content گاص هحتَا 7

 Main fan تادتضى اغلی 8

 

 ضَد. سٍضي ًطاى دادُ هیلشهض تا سًگ  هؼادى صیشصهیٌی

 Auxiliary fan تادتضى فشػی 9

 

 هؼادى صیشصهیٌی

تَاى ضذت جشیاى َّا ٍ یا تَاى تادتضى سا هی
آى ًَضت. ًَع لَلِ تا حشٍف صیش دس تاالی 

 ضَد: هطخع هی
MEلَلِ فلضی ; 
FLپزیش; لَلِ اًؼغاف 
FBلَلِ فایثشگالس ; 

ًطاى  3ًطاى دٌّذُ دّطی ٍ  2ٍ  1هَاسد 
 دٌّذُ هىطی است.

 

12 
پل َّای ضذ 

 اًفجاس

Explosion 

proof air 

crossing 

 

 هؼادى صیشصهیٌی

ت ّای هٌاسة، تایذ جْتا استفادُ اص فلص
 جشیاى ٍسٍدی ٍ خشٍجی تؼییي ضَد.

CBّای سیواًی; تلَن 
 

 

CB 

1 

2 

3 

4/8  

ME 

FL 

1/4  
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 ًوادّای اصلی تَْیِ در هعادى -02-2جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی ًام فارسی ردیف

 Air crossing پل َّا 11

 

 هؼادى صیشصهیٌی

تا استفادُ اص ًوادّای صیش تایذ جٌس هَاد 
 :ساختِ ضذُ آى تؼییي ضَد

BKآجش ; 
CBّای سیواًی; تلَن 
COسیواى ; 
PLپالستش ; 
VEٍسهیىَلیت ; 

 

 Stoppings سذ َّا 12

 

 هؼادى صیشصهیٌی

تشای سذّای َّای هَلت، ًَضتي اتؼاد 
ضشٍسی ًیست. تا استفادُ اص ًوادّای صیش تایذ 

 جٌس هَاد ساختِ ضذُ آى تؼییي ضَد:
BKآجش ; 
CBّای سیواًی; تلَن 
COسیواى ; 
PL ;پالستش 
VEٍسهیىَلیت ; 

 

13 
سذ آتص تا دس 
 تٌظین وٌٌذُ

Fire dams 

with seals 

 - هؼادى صیشصهیٌی 

 - هؼادى صیشصهیٌی  Brattice پشدُ َّا 14

 Regulator وٌٌذُتٌظین 15

 

 هؼادى صیشصهیٌی 

َّای  تشای َّای ٍسٍدی تا سًگ آتی ٍ تشای
چیي ًطاى دادُ خشٍجی تا سًگ لشهض ٍ یا خظ

 ضَد.

 

 Doors دسّای تَْیِ 16

 

 هؼادى صیشصهیٌی

 

 دٌّذُ جْت جشیاى َّا است. ّا ًطاىفلص

 Airloc َّاتٌذ 17 

 

18 
تیغِ جذاوٌٌذُ 

 َّا
Ventilation 

partition 

 
 - هؼادى صیشصهیٌی

 Pressure اتاله فطاس 19

chamber 

 
 ذ.اتاله فطاس تایذ دس وٌاس دٍ سذ َّا تاض هؼادى صیشصهیٌی

 

 

D 

D D 

PC 

R 

R 

CB  (   mm) 

CO 
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 ًوادّای اصلی تَْیِ در هعادى -02-2جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد عٌَاى التیي عٌَاى فارسی ردیف

22 
 ایستگاُ

گیشی اًذاصُ 
 هطخػات َّا

Air 

measuring 

station 

 

 گیشی فطاس ٍ ضذت جشیاى َّااًذاصُ هؼادى صیشصهیٌی

21 
هحل تػاػذ گاص 

 ٍ هسیش خشٍج
Gas emission 

area/blowers 

 

 هؼادى صیشصهیٌی
ّای سًگی تا سًگ لشهض سٍضي ًطاى دس ًمطِ
 ضَد. دادُ هی

22 
هٌغمِ گشد ٍ 

 غثاس خیض
Zone dust 

sprayed site 

 

 هؼادى صیشصهیٌی
ّای سًگی تا سًگ صسد ًطاى دادُ دس ًمطِ

 ضَد. هی

 .هشاجؼِ ضَد "َْیِ دس هؼادىهمشسات ت" تا ػٌَاى 352ضواسُ  یِتِ ًطش طتشیوسة اعالػات ت شایت* 

 ّا آب ٍ پوپ -2-2-03

 اسایِ ضذُ است. 13-2ّا دس جذٍل  ًوادّای هشتَط تِ آب ٍ پوپ

 *ّا ٍ آّب ّای استاًذارد هرتثط تا پوپ ٍ ًشاًًِوادّا  -03-2جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد عٌَاى التیي عٌَاى فارسی ردیف

 Water dams سذّای آب 1

 

 

 

 

 یشصهیٌیهؼادى ص

ّای ضذ آب ّن تِ واس  ایي ًواد تشای دیَاسُ
سٍد )دیَاسُ هحذب سوتی است وِ آب دس  هی

 .ضَد( پطت آى جوغ هی

 

 Water tank هخضى آب 2

 

 - هؼادى صیشصهیٌی

3 
دسّای دیَاسی 

 ًفَرًاپزیش

Watertight 

bulkhead 

door 

 

 

 

 

 

 هؼادى صیشصهیٌی

 

آب لشاس دیَاسُ هحذب تایذ دس هماتل جشیاى 
 تگیشد.

 

 
 

WD 

VQ 

CO2 

WT 

WS 

WS 
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 ّا ٍ آّب ّای استاًذارد هرتثط تا پوپ ٍ ًشاًًِوادّا  -03-2جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد عٌَاى التیي عٌَاى فارسی ردیف

 تلوثِ  4
 

Pump  

 

 

 هؼادى صیشصهیٌی

 

دیَاسُ هحذب تایذ دس هماتل جشیاى آب لشاس 
 تگیشد.

 

 .هشاجؼِ ضَد "دس هؼادى یآتىط یساٌّوا" تا ػٌَاى 573ضواسُ  ِیشتِ ًط طتشیوسة اعالػات ت تشای* 

PU 



 

 

 

 

 

 

3فصل   

شناسی و توپوگرافی زمیننمادهای   
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 آشٌایی -3-1

ولیاتی از طرح ٍ  ًطاًگرّا هعوَال  ّای سطحی ّن دارًذ. ایي ًمطِ ّای استخراجی، احتیاج تِ ًمطِ هعادى عالٍُ تر ًمطِ

  اًذ.وِ در ایي فصل هعرفی ضذُ ضًَذ ضٌاسی هی هحذٍدُ هعذى ّستٌذ ٍ ضاهل ًوادّای تَپَگرافی ٍ زهیي

 شٌاسی ٍ تَپَگرافی ًوادّای زهیي -3-8

 رًٍذ تِ ضرح زیر است.وار هی تِ ّای هعادىدر ًمطِ ٍ هعذًی وِضٌاسی  زهیي ،تَپَگرافی عالینًوادّا ٍ 

 ّا گواًِ -3-8-1

 درج ضذُ است. 1-3ّا در جذٍل  ًوادّای هرتَط تِ گواًِ

 ّا گواًِاصلی  ًوادّای -1-3جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

 Boreholes ّا گواًِ 1
 

 .رٍد وار هیتِ  2-2-2هطاتك تٌذ  زهیي سطح

 ّا ٍ هحذٍدُ هرزّا -3-8-8

 ارایِ ضذُ است. 2-3ّا در جذٍل  ًوادّای هرتَط تِ هرزّا ٍ هحذٍدُ

 ّا اصلی هرزّا ٍ هحذٍدُ ًوادّای -8-3جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

1 
هرزّای هحذٍدُ 

 هعذى
Boundary of 

mine site 
 زهیي سطح 

ّای رًگی تا رًگ لرهس ًطاى دادُ  ًمطِدر 
 .ضَد

2 
هرزّای 

ضٌاسی  زهیي
 استٌثاطی

Inferred 

geological 

boundary 
 سطح زهیي 

ّای رًگی تا رًگ سثس ًطاى دادُ  در ًمطِ
 .ضَد

3 

هرزّای 
ضٌاسی  زهیي

 لطعی

Confirmed 

geological 

boundary 
 سطح زهیي 

ًطاى دادُ ّای رًگی تا رًگ سثس  در ًمطِ
 .ضَد

4 
هحذٍدُ 

ّای  زیستگاُ
 حیات ٍحص

Tree line 
 - سطح زهیي 

 County هحذٍدُ ضْرّا 5

boundary  سطح زهیي - 

C68 195 m 
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 ّا اصلی هرزّا ٍ هحذٍدُ ًوادّای -8-3جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

 Parish ّا هحذٍدُ تخص 6

boundary  سطح زهیي - 

 ّا پل -3-8-3

 ارایِ ضذُ است. 3-3ّا در جذٍل  ًوادّای هرتَط تِ پل

 ّا پلاصلی ًوادّای  -3-3جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

1 

آّي تر خط راُ
 رٍی جادُ

Rail over 

road 

 

 سطح زهیي
تَاى تِ صَرت  سایر ترویثات دیگر را ًیس هی

 ترسین ورد.هطاتِ 

آّي تر خط راُ
رٍی رٍدخاًِ یا 

 واًال

Rail over 

river/canal 

 

آّي تر خط راُ
 آّيرٍی راُ

Rail over rail 

 

2 

 
 

جادُ تر رٍی 
 جادُ
 

Road over 

road 

 

 سطح زهیي
هطاتِ لسوت تاال، سایر ترویثات دیگر را 

 تَاى ترسین ورد. هی

 
 

جادُ تر رٍی 
 واًالرٍدخاًِ یا 
 
 

Road over 

river/canal 

 

 
 

جادُ تر رٍی 
 آّيراُ

 

Road over 

rail 
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 ّا پلاصلی  ًوادّای -3-3جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد عٌَاى التیي عٌَاى فارسی ردیف

3 

واًال یا آتراُ تر 
 رٍی جادُ

Aqueduct/ 

canal over 

road 

 

 

 سطح زهیي
هطاتِ لسوت تاال، سایر ترویثات دیگر را 

 تَاى ترسین ورد. هی

 
 

واًال یا آتراُ تر 
 رٍی واًال

 
 

Aqueduct 

over 

river/canal 

 

 
تر رٍی  واًال
 آّي راُ

 
 

Aqueduct 

over rail 

 

 ی سطحیّا ساختواى -3-8-4

 درج ضذُ است. 4-3ّای سطحی در جذٍل  ًوادّای هرتَط تِ ساختواى

 ّای سطحی ساختواىترای اصلی  ًوادّای -4-3جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

1 

ّای  ساختواى
سطحی ترای 

 تجْیسات
 یسطح

Surface, for 

surface 

plan 

 
 - سطح زهیي

2 
ّای وارگاُ

 زیرزهیٌی
underground 

workshop 

 - هعادى زیرزهیٌی 

 ّا ّا ٍ چیي شیة -3-8-5

 درج ضذُ است. 5-3ّا در جذٍل  ّا ٍ چیي ًوادّای هرتَط تِ ضیة

 ّا ّا ٍ چیي ترای شیةاصلی ًوادّای  -5-3جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

  Apparent dip ضیة ظاّری 1
ٍ  سطح زهیي
 زیر زهیي

- 

 

 

Office 

Workshop 

2 
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 ّا ّا ٍ چیي ترای شیةاصلی  ًوادّای -5-3جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد عٌَاى التیي عٌَاى فارسی ردیف

   True dip ضیة حمیمی 2
سطح زهیي ٍ 

 زیر زهیي
- 

سطح زهیي ٍ   Anticline تالذیس 3
 زیر زهیي

- 

 Syncline ًاٍدیس 4
سطح زهیي ٍ  

 زیر زهیي
- 

 ّا گسل -3-8-6

 ارایِ ضذُ است. 6-3ّا در جذٍل  ًوادّای هرتَط تِ گسل

 ّا ترای گسلاصلی  ًوادّای -6-3جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی ًام فارسی ردیف

1 

 Normal fault گسل عادی
 

سطح زهیي ٍ 
 زهیيزیر 

دٌّذُ جْت ضیة صفحِ گسل  ّا ًطاى دًذاًِ
. تفاٍت گسل عادی ٍ هعىَس، در جْت است
دٌّذُ ًطاى Dّا است.  ّا در ًواد آى هثلث

لسوت جذا ضذُ تِ فاصلِ عوَدی تیي دٍ 
 است.)تر حسة هتر( گسل  ٍسیلِ

 Reverse fault گسل هعىَس
 

 Strike slip گسل اهتذاد لغس 2

fault 
 

سطح زهیي ٍ 
 زیر زهیي

- 

 Fault zone زٍى گسلی 3

سطح زهیي ٍ  
 زیر زهیي

W زٍى دٌّذُ پٌْای ًطاى  ٍD  ًُطاى دٌّذ
 فاصلِ عوَدی تجوعی است.

 ّا ّا ٍ دایک سیل -3-8-7

 ارایِ ضذُ است. 7-3ّا در جذٍل  ّا ٍ دایه ًوادّای هرتَط تِ سیل

 ّا ّا ٍ دایک ترای سیلاصلی  ًوادّای -7-3جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

1 
سیل یا دایه 
 ضٌاختِ ضذُ

Thin dyke or 

sill— 

(known) 
 

سطح زهیي ٍ 
 زیر زهیي

- 

D 5/2  m 

D 5/2  m 

W 1/4   

D 5/2  m 

2 
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 ّا ّا ٍ دایک ترای سیلاصلی  ًوادّای -7-3جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

2 
سیل یا دایه 

 استٌثاطی

Dyke or 

sill— 

(inferred) 
 

سطح زهیي ٍ 
 زیر زهیي

- 

3 

دایه )در 
صَرتی وِ تتَاى 
عرض را ترسین 

 (.ورد

Dyke—

Width can be 

plotted 

 
سطح زهیي ٍ 

 زیر زهیي
دٌّذُ عرض  ًواد، ًطاىعذد هَجَد در زیر 

 دایه است.

4 

دایه استٌثاطی 
)در صَرتی وِ 
تتَاى عرض را 

 (.ترسین ورد

Inferred dyke  
سطح زهیي ٍ 

 زیر زهیي
- 

 خطَط لَلِ -3-8-8

 درج ضذُ است. 8-3خط لَلِ در جذٍل ًوادّای هرتَط تِ 

 خطَط لَلِترای اصلی  ًواد -8-3جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

 - سطح زهیي .ترسین ضَد 7-2-2هطاتك تٌذ  Pipelines خطَط لَلِ 1

 ّا ّا ٍ چیٌِ ًوایش الیِ -3-8-9

 درج ضذُ است. 9-3ّا در جذٍل  ّا ٍ چیٌِ ًوادّای هرتَط تِ ًوایص الیِ

 ّا ّا ٍ چیٌِ ًوایش الیِاصلی  ًوادّای -9-3جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی ًام فارسی ردیف

سطح زهیي ٍ   Coal سٌگزغال 1
 زیر زهیي

- 

 Carbonaceous زغالیضیل  2

shale 
 

سطح زهیي ٍ 
 زیر زهیي

- 

سطح زهیي ٍ   Shale ضیل 3
 زیر زهیي

- 

 

2/3  
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 ّا چیٌِّا ٍ  ًوایش الیِاصلی  ًوادّای -9-3جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی ًام فارسی ردیف

  Mudstone سٌگگل 4
سطح زهیي ٍ 

 زیر زهیي
- 

  Claystone رس سٌگ 5
سطح زهیي ٍ 

 زیر زهیي
- 

  Siltstone سٌگالی 6
سطح زهیي ٍ 

 زیر زهیي
- 

 Sandstone سٌگهاسِ 7

 

سطح زهیي ٍ 
 زیر زهیي

- 

  Conglomerate وٌگلَهرا 8
سطح زهیي ٍ 

 زیر زهیي
- 

سطح زهیي ٍ   Tuff تَف 9
 زیر زهیي

- 

11 
خان ٍ سایر 

رسَتات 
 تحىین ًیافتِ

Soil and other 

unconsolidated 

deposits 

 
سطح زهیي ٍ 

 زیر زهیي
- 

 استخراج -3-8-13

 ارایِ ضذُ است. 11-3ًوادّای هرتَط تِ استخراج در جذٍل 

 استخراجهرتثط تا اصلی  ًوادّای -13-3جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

 یزهیٌزیر هعادى  Barrier لٌگِ -پایِ 1
ّای رًگی تا رًگ سثس ًطاى دادُ  در ًمطِ

تَاى اتعاد آى را  در صَرت اهىاى هیضَد. 
 ًَضت.

 - یزهیٌهعادى زیر  Fall in ریسضیًاحیِ  2
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 هرتثط تا استخراجاصلی  ًوادّای -13-3جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد عٌَاى التیي عٌَاى فارسی ردیف

 Pillar ّا تازیاتی پایِ 3

extraction 

 

 هعادى زیرزهیٌی
CS ِترداری اًجام ضذُ ًطاى دٌّذُ تاریخ ًمط

 از هحل است.

4 
ّا ٍ  پایِ

 ّا گالری
Pillars and 

galleries 

 

 - هعادى زیرزهیٌی

5 
استخراج 

 وار تلٌذ جثِْ
Long wall 

mining 

 

 - هعادى زیرزهیٌی

 Open pit واٍان 6

 

 - هعادى رٍتاز

 استخراجیهٌطقِ  -3-8-11

 درج ضذُ است. 11-3ًوادّای هرتَط تِ هٌطمِ استخراجی در جذٍل 

استخراجی هٌطقِاصلی ترای  ًوادّای -11-3جذٍل   

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

1 
هحذٍدُ 

 رٍتاز استخراجی

 Boundary of 

working- 

open pit 

 - هعادى رٍتاز 

2 
هحذٍدُ 
 استخراجی
 زیرزهیٌی

Boundary  

underground 

workings 

 هعادى زیرزهیٌی 
ّای رًگی تا رًگ لرهس ًطاى دادُ  در ًمطِ

 .ضَد

3 
رخٌوَى الیِ 

 استٌثاطی زغال
Outcrop of 

coal seam 
سطح زهیي ٍ  

 زیر زهیي
- 

4 
رخٌوَى زیریي 

 سٌگالیِ زغال
Subcrop of 

coal seam 
سطح زهیي ٍ  

 زیر زهیي
- 

 

 

OUTCROP VT SEAM 

SUBCROP VT SEAM 
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 استخراجیاصلی ترای هٌطقِ  ًوادّای -11-3جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی ًام فارسی ردیف

5 
ترًٍسد سطحی 

 هادُ هعذًی

Surface 

exposure of 

ores 

 

سطح زهیي ٍ 
 زیر زهیي

ًَع هادُ هعذًی تایذ در وٌار ًواد آى ًَضتِ 
 ضَد.

6 

هرزّای 
استٌثاطی هادُ 

 هعذًی در
ّای ًمطِ 

 زیرزهیٌی

Underground 

mine 

outline 

of ore-body 

 

 - هعادى زیرزهیٌی

7 
هرز هحذٍدُ 

 رٍتارُ

Overburden 

limit 
 - سطح زهیي 

8 
اًثاضتگاُ تاطلِ ٍ 

پسواًذّای 
 وارخاًِ فرآٍری

Waste dump 

and tailing 

dump 

 

 - سطح زهیي

 Local dump اًثاضتگاُ هحلی 9

 

 سطح زهیي
ّای هَجَد در هعادى وَچه  ترای اًثاضتگاُ

 تَاى از ایي ًواد استفادُ ورد. هی

 Quarry هعذى سٌگ 11

 

 - هعادى سطحی

 Cutting ترش 11

 

 

 یا

 

ٍ  سطح زهیي
 زیر زهیي

ترتیة ضاًِ تا پاضٌِ حفرُ ٍ خاوریس تِ صَرت 
 زیر است:

 

 

 

 

 ضاًِ

 پاضٌِ

OB 

OB 

Overburden 

disposal area 

171 

Orebody outline 

Pb - Zn 
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 ًوادّای اصلی ترای هٌطقِ استخراجی -11-3جذٍل اداهِ 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

 Embankment خاوریس 12

 

 

 یا

 

سطح زهیي ٍ 
 زیر زهیي

پاضٌِ حفرُ ٍ خاوریس تِ صَرت ترتیة ضاًِ تا 
 زیر است:

 

 

 

 

 

 پَشش گیاّی -3-8-18

 ارایِ ضذُ است. 12-3ادّای هرتَط تِ پَضص گیاّی در جذٍل ًو

ترای پَشش گیاّی اصلی ًوادّای -18-3جذٍل   

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسی ًام ردیف

 Pastures هراتع 1

 

 یا

 

 - زهیي سطح

 Shrubs and ّا ٍ درختاى تَتِ 2

trees 

 

 

 

 - سطح زهیي

3 
پَضص گیاّی 

 تَهی هٌطمِ
Native 

vegetation 

 

 - سطح زهیي

 ترداریًوادّای ًقشِ -3-8-13

 درج ضذُ است. 13-3ترداری در جذٍل  ًوادّای هرتَط تِ ًمطِ

 

 

 ضاًِ

 پاضٌِ



 هعذًیّای عالین استاًذارد ًقشِ                                                    1/3/98 38

 

 

 ترداریاصلی ترای ًقشِ ًوادّای -13-3جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی فارسیًام  ردیف

1 
ّای  ایستگاُ
 تٌذی هثلث

Triangulation 

stations 
 - سطح زهیي  

2 
 یًمطِ هثٌا
 سطحی

Surface bench 

mark 
 - سطح زهیي  

3 
زیر  ایًمطِ هثٌ

 زهیٌی
Underground 

bench mark 
 - هعادى زیرزهیٌی 

4 
 ایستگاُ 

 -ترداریًمطِ
 سطحی

Survey station- 

(surface) 
 - سطح زهیي  

5 
 ایستگاُ 

 -ترداریًمطِ
 زیرزهیٌی

Survey station 

(underground) 
 - هعادى زیرزهیٌی 

6 
ایستگاُ وٌترل 

 هعادى
Mine 

control station  
سطح زهیي ٍ 

 زیر زهیي
- 

7 
ارتفاع ًمطِ 
 )سطح زهیي(

Spot height 

(surface)   سطح زهیي - 

8 
ارتفاع وف )هعادى 

 زیرزهیٌی(
Floor 

(underground)  هعادى زیرزهیٌی - 

9 
هٌحٌی ترازّای 

 سطحی
Surface contour 

 

 

 

 

 

 - سطح زهیي 

 ّای سطحیهشخصِ -3-8-14

 ارایِ ضذُ است. 14-3ّای سطحی در جذٍل  تِ هطخصِ ًوادّای هرتَط

 ّای سطحی اصلی ترای هشخصِ ًوادّای -14-3جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی ًام فارسی ردیف

 Well چاُ 1
 

 سطح زهیي
ترای چاُ آب، تَْیِ، گاززدایی ٍ آتىطی 

 ضَد.استفادُ هی

 

BM 

BM 

S 345 

B 174 

A 9 

6/121  m 

1/0651  m 

471 

451 
431 
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 ّای سطحی اصلی ترای هشخصِ ًوادّای -14-3اداهِ جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی ًام فارسی ردیف

 Oil storage هخسى سَخت 2

 
 - سطح زهیي

 Water tank هخسى آب 3
 

 - سطح زهیي

 Telephone خطَط تلفي 4

lines  سطح زهیي - 

5 
خطَط اًتمال 

 ترق

Transmission 

line 

(power line) 
 - سطح زهیي 

 - سطح زهیي  Pylon دول ترق 6

 - سطح زهیي  Fence حصار 7

 ّا ٍ خطَط ریلی راُ -3-8-15

 درج ضذُ است. 15-3ّا ٍ خطَط ریلی در جذٍل  ًوادّای هرتَط تِ راُ

 ّا ٍ خطَط ریلیراُاصلی ترای  ًوادّای -15-3جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی ًام فارسی ردیف

 - سطح زهیي  Railway آّيراُ 1

 Multiple آّي دٍ خطِراُ 2

railway track 
 - سطح زهیي 

 Railway آّيایستگاُ راُ 3

station 

 

 

 

 - سطح زهیي

 Abandoned هترٍوِآّي راُ 4

railway 
 - سطح زهیي 

5 
ّای  جادُ
 )آسفالتِ( عوَهی

Asphalt 

public roads 
 - سطح زهیي 

6 
ّای  جادُ

  عوَهی
 آسفالتِ()غیر

Unasphalt 

public roads 

 
 - سطح زهیي 

 ًام ایستگاُ

A2-41 

 
OS 

WT 
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 ّای سطحیآب -3-8-16

 است.درج ضذُ  16-3ّای سطحی در جذٍل  ًوادّای هرتَط تِ آب

 ّای سطحی ًوادّای اصلی ترای آب -16-3جذٍل 

 تَضیحات هحل استفادُ ًواد ًام اًگلیسی ًام فارسی ردیف

1 
 رٍدخاًِ 

ّای  )در ًمطِ
 سطحی(

Rivers 

 (surface plans) 

 
 -  يیسطح زه

2 
 رٍدخاًِ 

 یّا )در ًمطِ
 (زیرزهیٌی

Rivers 

 (underground 

plans) 

 ریٍ ز يیسطح زه 
يیزه  

- 

 -  يیسطح زه  Weir سرریس -تٌذ 3

 -  يیسطح زه  Dam سذ 4

 Waterhole گَدال آّب 5

 
 -  يیسطح زه

 Pool or lake استخر یا دریاچِ 6

 
 -  يیسطح زه

 Swamp هرداب 7

 

 -  يیسطح زه

 

W.H 

Water 



 

 

 بروامٍ تُيٍ ضًابط ي معيارَاي معذناكتشاف  َايٌ پريژعىاييه 
 

ف
دي

ر
 

 عىًان پريژٌ
سازمان شمارٌ وشريٍ در 

 كشًر بروامٍ ي بًدجٍ

  شمارٌ وشريٍ در سازمان 

 وظام مُىذسی معذن ايران

 - :54 ٞا ٚ اصطالحات پايٝ اوتـاف ٔؼذ٘یٔؼذ٘ی، ٚاطٜٞاي تؼاسيف ٚ ٔفاٞيٓ دس فؼاِيت 1

 - 573 ػًٙٔختّف اوتـاف صغاَ ٔشاحُ 2

 - ;59 تٙذي رخايش ٔؼذ٘ی دػتٛساِؼُٕ سدٜ  3

 35 :;6 ٞاي اوتـافیٔحيطی دس فؼاِيتسإٞٙاي ٔالحظات صيؼت 4

5 
ٚ سلٛٔی وشدٖ  1:20,000ٚ  1:25,000ٞاي )ٔمياعٔمياع اوتـافی تضسي -ؿٙاػی ٞاي صٔيٗ ـٝدػتٛساِؼُٕ تٟيٝ ٘م

 (ٞاآٖ
754 42 

 39 758 خذٔات ٔشاحُ چٟاسٌا٘ٝ اوتـاف ػًٙ آٞٗفٟشػت  6

 45 ;75 ؿٙاػی  ٞاي صٔيٗ ٓ اػتا٘ذاسد ٘مـٝػالي 7

 46 762 (1:25,000) اي ٔمياع سػٛتات آتشاٞٝ دػتٛساِؼُٕ اوتـاف طئٛؿيٕيايی تضسي 8

 47 763 فٟشػت خذٔات ٔشاحُ چٟاسٌا٘ٝ اوتـاف ٔغ 9

 58 788 ()تاسيت، تٙتٛ٘يت، صئِٛيت، ػّؼتيٗ، ػيّيغ، فّذػپاس، فّٛئٛسيٗ صٙؼتی ٞايٞا ٚ وا٘یػًٙ یفٟشػت خذٔات اوتـاف 10

 59 789 ٞا ٚ اصطالحات پايٝ اوتـاف، اػتخشاج ٚ فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘یٚاطٜ 11

 62 7:3 ػشب ٚ سٚي ت خذٔات ٔشاحُ چٟاسٌا٘ٝ اوتـاففٟشػ 12

 :4 6;7 ٍ٘اسي دس اوتـافات ٔؼذ٘ی ػٙجی ٚ ِشصٜػٙجی، ٌشا٘ی ٞاي ٔغٙاطيغسإٞٙاي ٔطاِؼات طئٛفيضيىی اوتـافی تٝ سٚؽ 13

 56 7;7 اوتـاف آ٘تيٕٛاٖچٟاسٌا٘ٝ فٟشػت خذٔات ٔشاحُ  14

 65 ;;7 ليٕتی ٞاي ليٕتی ٚ ٘يٕٝػًٙٚ  ٞاوا٘یفٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف  15

 67 837 دس اوتـاف ٔٛاد ٔؼذ٘یفٟشػت خذٔات ٚ سإٞٙاي ٔطاِؼات دٚسػٙجی  16

 69 839 تِٛيذ ا٘ٛاع ػيٕاٖفٟشػت خذٔات ٚ دػتٛساِؼُٕ ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف ٔٛاد اِٚيٝ  17

 :6 :83 پيٕايیٞاي چاٜ فٟشػت خذٔات ٚ دػتٛساِؼُٕ تشسػی 18

 73 :86 فٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف ػٙاصش ٘ادس خاوی 19

 74 ;86 لّغخذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف فٟشػت  20

 76 874 ؼًٙ آٞٗواٌ٘يشي ػٙاصش دس  ػاصي ٚ ا٘ذاصٜ اِؼُٕ آٔادٜدػتٛس 21

 77 877 ٞاي اوتـافی  ٕ٘ٛ٘ٝ دسػاصي، تٟيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٔطاِؼات ٔيىشٚػىٛپی ٚ ػياالت دسٌيش  آٔادٜدػتٛساِؼُٕ  22

 84 893 1:25,000ٞاي ػٍٙی دس ٔمياع اوتـافات طئٛؿيٕيايی ٔحيط  دػتٛساِؼُٕ 23

 87 453 ػاصي اػأی ٔٛاد ٔؼذ٘ی دػتٛساِؼُٕ يىؼاٖ 24

25 
ٞاي ٔماٚٔت ٚيظٜ، پالسيضاػيٖٛ اِمايی، اِىتشٚٔغٙاطيؼی ٚ پتا٘ؼيُ خٛدصا دس  سإٞٙاي ٔطاِؼات طئٛفيضيىی تٝ سٚؽ

 ٔؼذ٘ی اتاوتـاف
755 88 

 92 7;6 دػتٛساِؼُٕ تٟيٝ ٌضاسؽ پاياٖ ػّٕيات اوتـافی 26

 97 925 طالفٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف  27

 :9 926 ٌيشي غّظت فّضات ٌشا٘ثٟا )طال، ٘مشٜ ٚ ٌشٜٚ پالتيٗ(ػاصي ٚ ا٘ذاصٜدػتٛساِؼُٕ آٔادٜ 28

 2: 935 دػتٛساِؼُٕ تٟيٝ طشح اوتـاف ٔٛاد ٔؼذ٘ی 29

 3: 943 فٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف ٌچ ٚ ٕ٘ه 30

 4: 949 (سٚي ٚ ػشب ٔغ،) پايٌٝيشي غّظت فّضات ػاصي ٚ ا٘ذاصٜدػتٛساِؼُٕ آٔادٜ 31

 5: :94 ٚسٔيىِٛيت(ٚ  ٞاي صٙؼتی )پشِيت، دياتٛٔيتٞا ٚ وا٘یفٟشػت خذٔات اوتـاف ػًٙ 32

 7: 952 1:25,000دػتٛساِؼُٕ اوتـافات طئٛؿيٕيايی خان دس ٔمياع  33



 

 

 اكتشاف بروامٍ تُيٍ ضًابط ي معيارَاي معذن َايٌ پريژعىاييه 
 

ف
دي

ر
 

 عىًان پريژٌ
سازمان در شمارٌ وشريٍ 

 بروامٍ ي بًدجٍ كشًر

شمارٌ وشريٍ در سازمان   

 وظام مُىذسی معذن ايران

 9: ;95 اي ٚ تؼييٗ ٘ٛاحی أيذتخؾدس ٔمياع ٘احيٝ GISسإٞٙاي ٔطاِؼات  34

 3; 973 اي طال تٝ سٚؽ تًّدػتٛساِؼُٕ اوتـاف ٘احيٝ 35

 5; 977 ؿٙاػی اػتخشاجیٞاي صٔيٗدػتٛساِؼُٕ فؼاِيت 36

 323 996 دػتٛساِؼُٕ اوتـاف ٔٛاد ٔؼذ٘ی تٝ سٚؽ ٞيذسٚطئٛؿيٕيايی 37

 در دست تدوین تيٛطئٛؿيٕيايی ٚ طئٛتٛتا٘یٞاي اوتـافات طئٛؿيٕيايی تٝ سٚؽدػتٛساِؼُٕ  38

 در دست تدوین ٞافٟشػت خذٔات ٔشاحُ ٔختّف اوتـاف ؿٛساتٝ  39

40 
ٞٛ٘تيت، تٛوؼيت،  -ٞاي صٙؼتی )٘ؼٛصٞا(: خان ٘ؼٛص، ٔٙيضيتٞا ٚ وا٘یفٟشػت خذٔات ٚ دػتٛساِؼُٕ اوتـاف ػًٙ

 ٘ؼٛصٞاي آِٛٔيٙٛ ػيّيىاتٝ )ويا٘يت، ػيّيٕا٘يت ٚ آ٘ذاِٛصيت(، ٌشافيت ٚ دِٚٛٔيت
 در دست تدوین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 َاي كميتٍ استخراج بروامٍ تُيٍ ضًابط ي معيارَاي معذنعىاييه پريژٌ

ف
دي

ر
 

 عىًان پريژٌ
 سازمان  شمارٌ وشريٍ در

 كشًر بروامٍ ي بًدجٍ

شمارٌ وشريٍ در سازمان       

 وظام مُىذسی معذن ايران

 - 562 ٞا ٚ اصطالحات پايٝ اػتخشاج ٔؼذ٘یٔؼذ٘ی، ٚاطٜٞاي تؼاسيف ٚ ٔفاٞيٓ دس فؼاِيت 1

 - 572 ٔمشسات تٟٛيٝ دس ٔؼادٖ 2

 - 632 ٔٛاد ٔٙفجشٜ ٚ آتـثاسي دس ٔؼادٖٔمشسات فٙی  3

 : 664 ٞاي اػتخشاجی ٔؼذٖؼُٕ تٟيٝ ٘مـٝدػتٛساِ 4

 ; 665 ٞاي ٔؼذ٘یسإٞٙاي اسصؿياتی داسايی 5

 32 ;:6 دػتٛساِؼُٕ فٙی سٚؿٙايی دس ٔؼادٖ 6

 :3 ::6 دػتٛساِؼُٕ أذاد ٚ ٘جات دس ٔؼادٖ 7

 33 8;6 ٞاي طشاحی ٔؼذٖسإٞٙاي تٟيٝ ٌضاسؽ 8

 36 728 دػتٛساِؼُٕ تشاتشي دس ٔؼادٖ 9

 ;3 753 اِؼُٕ تٛصيغ ٞٛاي فـشدٜ دس ٔؼادٖدػتٛس 10

 43 759 ٞاي ٔؼذ٘ی ٍٟ٘ذاسي تُٛ٘ ٞايدػتٛساِؼُٕ طشاحی ٚ اجشاي ػيؼتٓ 11

 44 :75 ٞا دس ٔؼادٖ سٚتاصدػتٛساِؼُٕ تحّيُ پايذاسي ٚ پايذاسػاصي ؿية 12

 48 764 اػتخشاج ٔٛاد ٔؼذ٘یٞاي سإٞٙاي ٔحاػثٝ ليٕت تٕاْ ؿذٜ دس فؼاِيت 13

 ;4 775 ٞاي اػتخشاجدػتٛساِؼُٕ ٍٟ٘ذاسي ٚ وٙتشَ ػمف دس واسٌاٜ 14

 59 789 ٞا ٚ اصطالحات پايٝ اوتـاف، اػتخشاج ٚ فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘یٚاطٜ 15

 :5 795 سإٞٙاي آتىـی دس ٔؼادٖ 16

 63 ;79 صيشصٔيٙیٞا ٚ حفشيات دػتٛساِؼُٕ طشاحی ٞٙذػی تاصوٙٙذٜ 17

 66 833 ٞاي اػتخشاجیيطی دس فؼاِيتٔحصيؼتسإٞٙاي ٔالحظات  18

 68 838 ػطحی سإٞٙاي اسصياتی ٚ وٙتشَ پيأذٞاي ٘اؿی اص ا٘فجاس دس ٔؼادٖ 19

 ;6 845 سإٞٙاي ا٘تخاب سٚؽ اػتخشاج رخايش ٔؼذ٘ی 20

 72 847 دػتٛساِؼُٕ تؼييٗ ٔشص تغييش سٚؽ اػتخشاج اص سٚتاص تٝ صيشصٔيٙی 21

 78 878 ٔؼادٖ ذدي دس طشاحی طئٛٔىا٘يىیٞاي ػ واستشد سٚؽ سإٞٙاي 22

 82 ;88 دس ٔؼادٖ (HSE) اسصياتی ايٕٙی، تٟذاؿت ٚ ٔحيط صيؼت سإٞٙاي 23

 86 :77 ٞاي ٔؼذ٘ی ػٙجی پشٚطٜ سإٞٙاي أىاٖ 24

 ;8 4:5 صيشصٔيٙی ٞاي اػتخشاج ٔؼادٖ واسٌاٜپش وشدٖ دػتٛساِؼُٕ  25

 93 526 دٖتاس ٚ تٛصيغ تشق دس ٔؼا تشآٚسدسإٞٙاي  26

 98 ;92 ػًٌٙاصصدايی دس ٔؼادٖ صغاَ سإٞٙاي 27

 6: 947 سٚتاصسفتاسٍ٘اسي دس ٔؼادٖ ٚ اتضاستٙذي  سإٞٙاي 28

 8: 948 حفشيات ٔؼذ٘ی دس ٞاي ٍٟ٘ذاسيدػتٛساِؼُٕ تاصسػی ٚ تؼٕيش ػيؼتٓ 29

 ;: 968 ٔؼادٖ ٞاي صيشصٔيٙیسإٞٙاي طشاحی ٚ احذاث ؿثىٝ 30

 4; :96 ٞاؿٙاػی ٟٔٙذػی ػاختٍاٜ تُٛ٘ٔطاِؼات صٔيٗدػتٛساِؼُٕ  31

 6; 978 دس ٔؼادٖ سٚتاص ٚ تجٟيضات جإ٘ايی تاػيؼاتياتی ٚ ٔىاٖسإٞٙاي  32

 8; :97 ٚ وٙتشَ ٘ـؼت دس ٔؼادٖ تخٕيٗ سإٞٙاي 33

 :; 992 ٞاسإٞٙاي ٔطاِؼٝ ٔخاطشات طثيؼی دس ػاختٍاٜ تُٛ٘ 34

 322 997 ػًٙصيشصٔيٙی صغاَ دػتٛساِؼُٕ ايٕٙی دس ٔؼادٖ 35

 324 998 ٞاي تضييٙی ٚ ٕ٘ادػتٛساِؼُٕ طشاحی اػتخشاج ٔؼادٖ ػًٙ 36

 326 993 یٔؼذ٘ ٞايػاليٓ اػتا٘ذاسد ٘مـٝ 37

 در دست تدوین ؿذٌی دس ٔؼادٖ دػتٛساِؼُٕ وٙتشَ سليك 38

 در دست تدوین تشداسيدػتٛساِؼُٕ تٟيٝ طشح تٟشٜ 39



 

 

 بروامٍ تُيٍ ضًابط ي معيارَاي معذن رآيريف َايٌ پريژعىاييه 

ف
دي

ر
 

 عىًان پريژٌ
سازمان شمارٌ وشريٍ در 

 كشًر بروامٍ ي بًدجٍ

شمارٌ وشريٍ در سازمان       

 وظام مُىذسی معذن ايران

 - :59 يٙی ٚ ٕ٘اٞاي تضيسإٞٙاي اوتـاف، اػتخشاج ٚ فشآٚسي ػًٙ 1

 9 663 ٞا ٚ اصطالحات پايٝ فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘یٜٔؼذ٘ی، ٚاطٞاي  تؼاسيف ٚ ٔفاٞيٓ دس فؼاِيت 2

 34 9;6 آسايی ٚ فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘ی طشاحی پايٝ ٚاحذٞاي وا٘ٝٔشحّٝ فٟشػت خذٔات  3

 37 :72 ٔٛاد ٔؼذ٘ی آسايی ٞاي وا٘ٝ ػاليٓ اػتا٘ذاسد ٘مـٝ 4

 49 :72 آسايی ٔٛاد ٔؼذ٘ی وا٘ٝ ٞاي افضاسي ػاليٓ اػتا٘ذاسد ٘مـٝسإٞٙاي ٘شْ 5

 38 737 آسايی ٚ فشآٚسي ٚاحذٞاي وا٘ٝ  ياتی ٔىاٖ ضٛاتط 6

 53 766 آسايی دس ٔمياع آصٔايـٍاٞی، پايٝ ٚ پيـاًٞٙ ٞاي وا٘ٝ ضٛاتط ا٘جاْ آصٔايؾ 7

 54 767 آسايی وا٘ٝ واسخا٘ٝآالت ٚ تجٟيضات  ٔحاػثٝ ظشفيت ٔاؿيٗا٘تخاب ٚ سإٞٙاي  8

 55 ;77 ٚ فشآٚسي آسايی وا٘ٝدس ٚاحذٞاي  ٔٛاد تاطّٝا٘ثاؿت  سإٞٙاي 9

 52 776 ٞاي دػتی يا خٛدواسجٛسي ٔٛاد ٔؼذ٘ی تٝ سٚؽسإٞٙاي ػًٙ 10

 ;5 786   آسايی وا٘ٝحُٕ ٚ ٘مُ ٔٛاد ٔؼذ٘ی دس ٔذاسٞاي  سإٞٙاي 11

 57 787 آسايیٞا دس وا٘ٝ ؿٙاػايی ٔٛاد ٔؼذ٘ی ٚ آصادػاصي آٖ 12

 59 789 خشاج ٚ فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘یٞا ٚ اصطالحات پايٝ اوتـاف، اػتٚاطٜ 13

 64 7:2 خٛدؿىٗ ا٘تخاب آػياي خٛدؿىٗ ٚ ٘يٕٝفٙی ٔؼياسٞاي  14

 75 873 ٞاي فشآٚسي ػِٛفيذ ٚ ػيا٘يذ دس آصٔايـٍاٜ  ػاصي آسػٙيه، وٙتشَ ٚ خٙثی  دػتٛساِؼُٕ 15

 79 882 آسايی وا٘ٝ تشداسي دس ٕ٘ٛ٘ٝ دػتٛساِؼُٕ 16

 :7 883 شدايؾ دس آػياٞاي ٔختّفخ ؿاخصتؼييٗ  دػتٛساِؼُٕ 17

 ;7 884 جذايؾ ثمّی دس ٔمياع آصٔايـٍاٞیٞاي  سإٞٙاي آصٔايؾ 18

 83 892 سإٞٙاي ا٘تخاب ٔذاس خشدايؾ ٔٛاد ٔؼذ٘ی 19

 85 894 آسايی سإٞٙاي افضايؾ ٔمياع دس ٚاحذٞاي وا٘ٝ 20

 89 594 ـٍاٞیآصٔاي  وشدٖ، تـٛيٝ ٚ تىّيغ دس ٔمياع ٞاي خـه سإٞٙاي آصٔايؾ 21

 :8 8:2 آسايی وا٘ٝ آصٔايـٍاٜدس ٔؼذ٘ی  ٞاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٍٟ٘ذاسيسإٞٙاي پزيشؽ ٚ  22

 94 736 آسايی  سإٞٙاي پٛؿؾ ٚ تجٟيضات حفاظتی واسوٙاٖ دس ٚاحذٞاي وا٘ٝ 23

 95 794 ٞاي فشآٚسي ٔٛاد ٔؼذ٘ی ػاصي تاس ٚسٚدي دس واسخا٘ٝ سإٞٙاي ٔخّٛط 24

 99 :92 آسايی س ٚسٚدي، ٔٛاد دس ٌشدؽ ٚ ٔحصٛالت ٚاحذٞاي وا٘ٝفٟشػت وٙتشَ ويفی تا 25

 ;9 932 تٙذي ٔٛاد ٔؼذ٘ی دػتٛساِؼُٕ دا٘ٝ 26

 :: :95 آسايیصدايی دس ٚاحذٞاي وا٘ٝسإٞٙاي ٘شٔٝ 27

 2; ;96 آسايیآصٔايـٍاٜ وا٘ٝدس   ػاصي ٕ٘ٛ٘ٝ سإٞٙاي آٔادٜ 28

 7; 979 آسايیاي وا٘ٝٞٔحيطی دس فؼاِيتسإٞٙاي ٔالحظات صيؼت 29

 9; ;97 ٞاي ٞيذسٚٔتاِٛسطي دس ٔمياع آصٔايـٍاٞیسإٞٙاي آصٔايؾ 30

 ;; 994 ٞاي پالػشي آٞٗسإٞٙاي فشآٚسي وا٘ؼًٙ 31

 325 ;98 آسايی ٞاي وا٘ٝ سإٞٙاي ٔحاػثات دس آصٔايؾ 32

 در دست تدوین آسايی فٟشػت خذٔات ٟٔٙذػی تفصيّی ٚاحذٞاي وا٘ٝ 33



 

 

 



 گرامی خواننده

 ي تحقیقتاتي  فعالیتت  سال چُل اس بیص گذضت با ،كطًربزوامٍ ي بًدجٍ ساسمان امًر وظام فىي ي اجزايي 

 معیتار،  ضتابطٍ،  وامتٍ،  آيتیه  قالت   در فىتي،  -وطتزيٍ تصصصتي    عىتًان  َفتصت   بتز  افتشين  ختًد،  مطالعاتي

 حاضز است. ضابطٍ كزدٌ ابالغ ي تُیٍ تزجمٍ، ي تالیف صًرت مقالٍ، بٍ ي عمًمي فىي مطصصات دستًرالعمل،

 َتای  فعالیتت  بُبًد ي كطًر در علًم گستزش ي تًسعٍ بٍ ویل راٌ تا در ض ٌ، تُیٍ ض ٌ ياد مًارد راستای در

 nezamfanni.ir ايىتزوتي سايت در اخیز َای سال در ض ٌ مىتطز ضًد. فُزست وطزيات بزدٌ كار بٍ عمزاوي

 باض . مي دستیابي قابل
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 اين نشريه در 

که  شذه است با استفاده از نمادها و عالیم ساده، سعی

های استخراجی عالیم و نمادهای به کار رفته در نقشه

 به صورت یکسان به کار رود تا استفاده از آن معادن 

  تر شود.آسان

 

 




