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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
شرح خدمات جامع و ها و نياز به  نقش مؤثر شرح خدمات در كيفيت مطالعات طرحبا توجه به   

شرح خدمات و به منظور ارتقاي سطح كيفي مطالعات، ، بهسازي راههاي  روشن براي مطالعات طرح
هاي  ه طرحبا استفاده از تجربو ورد بازنگري قرار گرفت  راه مبهسازيهمسان مطالعات مراحل مختلف 

 و اصول نظام فني و بهسازي راه، شرح خدمات جديد همسان مطالعات احداث راه پيشينمطالعه شده 
  .شرح خدمات حاضر تدوين گرديد ،اجرايي كشور

  
با توجه به نياز كارفرما براي شود و  پرداخته ميها  شرح خدمات مطالعات بهسازي راهدر اين مجموعه به   

در كنار دو مجموعه حمل و نقل زميني زيرساخت مطالعات توسعه و بهسازي  رين گزينه،تعريف و دستيابي به بهت
و شرح خدمات ها  ها و تونل ها، پل ها، تقاطع ها، آزاد راه هاي اصلي، بزرگراه شرح خدمات مراحل مختلف راه ةجداگان

  .شود پوشش داده ميآهن،  مطالعات احداث راه
  
در گيري، تدوين و انتشار اين مجموعه  ، راهبري و تخصصي كه در شكل مديريتهاي فعاليت تمامي گروهاز 

  .شود اند قدرداني مي مشاركت داشته به طور موثر 1388 الي 1385 سالهاي طول

  

  معاون نظارت راهبردي

 1389 فروردين



 

  ها شرح خدمات همسان مطالعات بهسازي راههاي كاري در تدوين  گروه

  :تهيه

  .مهندسان مشاور انديشكار شركت

 

  :طرح مدير

 .طرح آوند مشاور مهندسان شركت

  

 :هتهي پشتيباني گروه

  .محمدرضا صفويان، مسعود افرا

  

 :گروه پشتيباني راهبري و تصويب

  .اميررضا جوادي، محمد منجمي، بابك آقابابازادهگروه راه و ترابري جامعه مهندسان مشاور، 
  

 :تصويب و راهبري

   محمدرضـا ملكـي جـوان،     اللهـي،     طـاهر فـتح     محمـد نيكـو فرجـام،      كريم جالليان، شـاپور ذكـاوت،     دكتر رضا غياثي،    
  .محسن حاج سيد جوادي، عليرضا توتونچي

  

 :مديريت

  بهناز پورسيد، نسرين ابوالحسنيفر،  دكتر حبيب امين
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  دستور العمل کاربرد 

   مراحل تکامل مطالعات طرح 01

شود و در کنار دو مجموعه جداگانه شرح  ها پرداخته می در این مجموعه به شرح خدمات مطالعات بهسازي راه

ها و شرح خدمات مطالعات  ها و تونل ها، پل ها، تقاطع ها، آزاد راه هاي اصلی، بزرگراه خدمات مراحل مختلف راه

آهن، با توجه به نیاز کارفرما براي تعریف و دستیابی به بهترین گزینه، مطالعات توسعه و بهسازي  احداث راه

 .شود پوشش داده میزیرساخت حمل و نقل زمینی 

 به تبع   افزایش سطح سرویس و، ایمنی، تامین ترابري رواني عامل تعیین کننده ارتقاهها براساس س  بهسازي راه1-01

  . شود نجام میاآن افزایش ظرفیت 

 طراحی وتوجیه نهایی ،  توجیه اولیه،)شناسایی(پیدایش هاي موجود شامل مطالعات  مراحل مطالعات بهسازي راه     

 در این )شناسایی(پیدایش با توجه به این که شرح خدمات مرحله . ترتیب انجام شود تفصیلی است که باید به

 مطالعات  شرح خدماتسبت به تهیه و تدوینتواند در صورت نیاز ن مجموعه تهیه نشده است، دستگاه اجرایی می

تبعات عملکردي بلحاظ هاي گسترده  هاي موجود در حوزه هاي جدید و یا بهسازي راه  احداث راه)شناسایی(پیدایش 

به طور اصولی، بهتر . اي اقدام نماید  ایمنی شبکه جادهي سطح سرویس و ارتقايدر افزایش ظرفیت، ارتقابهسازي 

  .  شروع گردد ولی شروع آن از مرحله توجیه اولیه نیز بالمانع استپیدایشله است که مطالعات طرح از مرح

 راهو اجتماعی مقدماتی بهسازي  بهسازي راه انجام مطالعات فنی، مالی، اقتصادي ه هدف از مطالعات توجیه اولی1-02

کشور معرفی شده و یا هاي   کشور است که در برنامه اجرایی بخش حمل و نقل شبکه راههاي  موجود در شبکه راه

هاي احداث راه به عنوان گزینه   طرح و یا مطالعات توجیه اولیه طرح)شناسایی(پیدایش بر پایه نتایج مطالعات 

  . مطلوب در مقایسه با احداث راه جدید انتخاب گردیده است

هاي  ردهاي صحرایی، میدانی و برداشت وضع موجود، تعیین راهکارها و برآو در این مرحله پس از بررسی     

 از سوي مشاور )Do Nothing (ترین نوع بهسازي براي ادامه مطالعات و یا ادامه وضعیت موجود  مناسب،تقریبی
به شرح که انواع بهسازي راه  پیشنهادي خود را که براساس شناخت کامل ـۀمهندس مشاور گزین. گردد پیشنهاد می

  . دهد ریزي مالی و اجرایی ارایه می همراه با برنامهاست  زیر
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شود که محور مورد مطالعه داراي ترافیک روان و سطح  این نوع بهسازي در مواردي استفاده می: 1نوع   بهسازي1-2-01

 و یا  استابنیه فنی موجود مورد تأیید. داردو مشخصات مناسب هندسی است برداري  سرویس مناسب در دوره بهره

خصوص وسایل  به علت ازدیاد تردد وسایل نقلیه بهروسازي . دارد اي حداکثر نیازمند عملیات تعمیر و نگهداري دوره

  .هاي ایمنی مورد قبول نباشد، باید مطالعات ایمنی راه صورت گیرد هرگاه شاخص. نیاز به تقویت داردنقلیه سنگین 

ضع موجود راه برداري براي حفظ و اجراي روکش آسفالت راه که طبق برنامه تعمیر و نگهداري راه در دورة بهره: تبصره

  . شود بندي نمی  فعالیت تعمیر اساسی است و به عنوان بهسازي راه طبقه،شود انجام می

شود که احداث ابنیه فنی جدید و یا مقاوم سازي ابنیه  در مواردي استفاده میاین نوع بهسازي   :1/1نوع   بهسازي1-2-02

و یا عملیات تعمیر و 1وع ـ بهسازي نتکمیلظور طور اصولی به من هد و بــفنی موجود در محور مورد نظر باش

  . گردد نگهداري بصورت ترکیبی استفاده می

مطالعات    ً و انجام  عملیات تعمیر و نگهداري ً  ً  و  ً  1/1 ً    ً  ، 1نوع ترکیب مطالعات توجیه بهسازي نوع  ً : تبصره

  .  گردیده استتهیههاي فنی  راساس مشخصهبدستورالعمل این پیوست برحسب نیاز در نمودار    ً ایمنی راه

 سطح ،شود که محور مورد مطالعه داراي ترافیک روان این نوع بهسازي در مواردي استفاده می: 2بهسازي نوع  1-2-03

ارتقاي ولی است  و مشخصات هندسی به طور نسبی قابل قبول قبول وردهاي ایمنی م  شاخص،سرویس مناسب

عالوه بر عملیات تعمیر و جدید احداث ابنیه فنی  ،ها ها، احداث واریانت اصالح قوس مانندمشخصات هندسی مسیر 

  . را نیاز داردنگهداري 

   بهسازي يشود که عالوه بر نیازها این نوع بهسازي شامل محورهایی می: مطالعات ایمنی راه+ 2نوعبهسازي  1-2-04

  . مند مطالعات ایمنی راه باشد  ً  به علت مسائل ایمنی و نقاط حادثه خیز نیاز2 ً نوع 

است و برداري رو به ازدیاد   بهرهةشود که تردد در طول دور این نوع بهسازي شامل محورهایی می: 3بهسازي نوع  1-2-05

 و یا اضافه  ـ راه اصلی عریض متر13تعریض تا عرض ( نیازمند تعریض راه،تأمین سطح سرویس مطلوببراي 

، ایجاد ابنیه فنی جدید، مطالعات ایمنی و ) سنگیننقلیه هاي تند براي وسایل  یبنمودن خط عبور در فراز و نش

به مشخصات هندسی  داراي ، و محورهاي مورد مطالعه در این نوع بهسازيخواهد بودعملیات تعمیر و نگهداري 

  .شود  میانجامها   در محل قوستنهامسیر به صورت موضعی و  ها و اصالح  و واریانتاستمناسب طور نسبی 
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برداري رو به   بهرهةگیرد که ترافیک در دور ی مورد استفاده قرار مییها این نوع بهسازي در راه: 4بهسازي نوع  1-2-06

صورت اضافه شدن دو خط عبور در مجاورت  ه نیازمند تعریض راه ب، تأمین سطح سرویس مطلوببراي و استازدیاد 

 و یا شودا یک طرف انجام ی طرف راه موجود و دوه ممکن است از  تعریض را. خواهد بودحریم راه موجوددر و 

 احداث ابنیه فنی جدید، ،در این  مطالعات.  گرددحریم راه موجود اجرادر که دو خط عبور جداگانه در مجاورت و  این

  . بینی گردیده است خدمات ایمنی راه عالوه بر عملیات تعمیر و نگهداري پیش

گیرد که ترافیک آن در دوره  هایی مورد استفاده قرار می این نوع بهسازي در خصوص راه: 5بهسازي نوع  1-2-07

صورت اضافه شدن حداقل  ه نیازمند تعریض راه ب، تأمین سطح سرویس مطلوببراي و استبرداري رو به ازدیاد  بهره

در حریم و خارج از ( موجوددو خط عبور از دو طرف و یا دو خط عبور از یک طرف و یا دو خط عبور مجزا از راه

علت عدم امکان استفاده از راه موجود به صورت دو راه دو خطه جداگانه و یا   و یا در شرایط خاص به)حریم راه

ر صورت نیاز اصالح مسیر از نظر مشخصات هندسی مورد بررسی و د. هاي چهار خطه جدید انجام پذیرد راه

به طور کلی   و) کیلومتر5حداکثر به طول (هاي جدید طراحی واریانتیا  ها و  قوسدر محلاصالحات هندسی الزم 

 تعریض تا سه خط عبور در هر ،چنین در صورت نیاز هم. ارتقاي مشخصات فنی راه در مطالعات باید تأمین گردد

 احداث ابنیه فنی جدید، مطالعات ایمنی عالوه بر عملیات تعمیر و ،در این مطالعات. جهت قابل افزایش است

  . بینی گردیده است نگهداري پیش

هاي فنی نشان داده شــده است که  بندي انواع بهسازي راه براساس مشخصه در نمودار پیوست طبقه     

  .توانند ترکیبی باشند دربرگیرنده انواع مختلف بهسازي راه و عملیات تعمیر و نگهداري است که می

براي و پذیرش طرح توجیه اولیه و انتخاب نوع بهسازي یان مطالعات پس از پا مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه 1-03

آوري  در این مطالعات، با جمع. شود ادامه مطالعات در راستاي هدف تعیین شده در مطالعات توجیه اولیه انجام می

. گردد اي آن تعیین و مشخص میزدفتري، کلیات طرح و اجهاي  بررسیاطالعات الزم و انجام بازدیدهاي محلی و 

رو شود، ازاین گیري می  بهینه انتخاب و نسبت به اجراي آن تصمیمۀها بر پایه فنی و اقتصادي، گزین  گزینهۀبا مقایس

  ارکان و تمامباشدمطالعات توجیه نهایی طرح باید داراي دقت کافی براي تصمیم به اجرا و یا عدم اجراي طرح 

نامه اجرایی طرح را  بندي آن، دقت کافی براي تنظیم موافقت ها و زمان  و برآورد هزینهکرده طرح را توصیف

  . باشد داشته
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هاي پیشنهادي با گزینه  ً  هیچ کاري انجام  گیري باید گزینه در هر مرحله از مطالعات توجیه طرح، براي تصمیم     

  .دشود، مقایسه گرد  پایه نامیده میۀه گزین ک)Do Nothing (یا ادامه وضع موجود ندادن  ً 

  

هاي احداث راه  ً   ،  و سایر مالحظات   ً  به شرح خدمات جدید همسان مطالعات طرح این مجموعه با توجه به . 1-4

ها  ً  ،   ً   ً  ضوابط ارجاع کار به مشاور  ً  ،  ً  الزامات کلی  ً  ،   ً  نحوه تهیه گزارش. مربوط تهیه گردیده است

هاي  ریف  ًً  مندرج در دستورالعمل کاربرد  ً  شرح خدمات همسان مطالعات طرحها   ً  و تعا بررسی و کنترل گزارش

  .احداث راه   ً  برحسب مورد، براي این مجموعه نیز کاربرد دارد

اي از طرح که مطالعه مرحله پیش از آن انجام شده و نتایج آن به تصویب رسیده است، مطالعات  در مطالعات مرحله. 1-5

ب گزارش مصوب پیشین آن انجام شود، از این رو مشاور باید گزارش مرحله پیش را مطالعه کند طرح باید در چارچو

تا بتواند ادامه مطالعات طرح را بر مبناي آن انجام د هد و در صورتی که نظري براي تکمیل، اصالح و یا بهنگام 

  : هرگاه به دالیل زیر.  اقدام نمایدنمودن آن دارد به دستگاه اجرایی اعالم کند و براساس تصمیم دستگاه اجرایی

  .  مطالعات مرحله پیش، با شرح خدماتی متفاوت با شرح خدمات تعیین شده در این مجموعه انجام شده باشد-

  .  مطالعات مرحله پیش، توسط مشاور دیگري انجام شده باشد-

  یل موجه دیگر، دستگاه اجرایی  از اتمام مطالعات مرحله پیش، زمان قابل توجهی گذشته باشد و یا به هر دل-

بخواهد که مشاور، مطالعات مرحله پیش را مورد بازبینی، اصالح، تکمیل و در نهایت تأیید قراردهد، باید لزوم انجام  

این خدمات را در شرح خدمات قرارداد تصریح نماید تا مشاور با مطالعه گزارش مرحله پیشین، خدمات مورد نیاز را 
  .الزحمه پیشنهادي خود منظور نماید ینۀ مربوط به آن را در حقبرآورد کرده و هز

گیري  براساس تصمیمجویی در زمان و هزینۀ مطالعات،  به منظور صرفه، 2 و 1/1، 1در مطالعات بهسازي نوع  :تبصره

  مطالعات به صورت  ًرا مطالعات را حذف کرد و مراحل  ً  مطالعات توجیه نهایی ً  توان مرحله دستگاه اجرایی، می

  . انجام داد ً  و  سپس   ً  مطالعات طراحی تفصیلی  ً  ) در صورت نیاز با تکمیل شرح خدمات توجیه اولیه(توجیهی
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در این مطالعات . شود  طراحی تفصیلی طرح پس از پایان مطالعات توجیه نهایی و تصویب گزارش آن انجام می.1-6

اي که  گردد به گونه رکان طرح تهیه و اسناد مناقصه آماده میجزئیات فنی و مهندسی اجزاي بهسازي و سایر ا

به حداکثر به قیمت ثابت ها  هنگام عملیات ساخت، تغییرات احتمالی افزایش و یا کاهش مقادیر کار و برآورد هزینه

  .  درصد محدود شـود10

هاي موجود دردست ساخت و  طالعات راه هرگاه قسمتی از ترافیک مورد مطالعه در حوزة نفوذ راه، مربوط به آمار و ا1-07

 شرح خدمات مناسب این قسمت از مطالعات با ،مطالعه کشور ایران با کشورهاي همسایه و یا ترافیک ترانزیت باشد

 نفوذ آن توسط کارفرما تهیه و پیش از انعقاد قرارداد به این شرح خدمات اضافه  توجه به شرایط طرح و حوزة

  . گردد می



                                               نمودار طبقه  بندي انواع مطالعات بهسازي راه
پيوست دستورالعمل كاربرد

مطالعات توجیھ اولیھ بھسازي راه

تعداد خطوط و 
طبقھ بندي راه

مطالعات توجیھ نھایي بھسازي راه نوع (۵)مشخصات ھندسي

مطالعات توجیھ نھایي بھسازي راه نوع (۴) مطالعات توجیھ نھایي بھسازي راه (نوع ٣)

مشخصات 
ھندسي

مطالعات توجیھ نھایي بھسازي راه نوع ( ٢)

مطالعات توجیھ نھایي بھسازي راه نوع ( ١)
+

مطالعات توجیھ نھایي بھسازي راه نوع (١/١)

ابنیھ فني و 
روسازي مطالعات توجیھ نھایي بھسازي راه نوع ( ١)

تعداد خطوط در وضع موجود 
جوابگوي ترابري در طول دوره 

بھره برداري نیست

تعداد خطوط در وضع موجود 
جوابگوي ترابري در طول دوره 

بھره برداري است

مشخصات ھندسي بھ طورنسبی 
مناسب است. نیازمند اصالح در 

محدوده حریم است

مشخصات ھندسي مناسب نیست
تقاضاي ترافیك در دوره بھره برداري با 

تعریض راه بھ صورت راھھاي

تقاضاي ترافیك در دوره بھره 
برداري با اضافھ شدن دو خط عبور 
جداگانھ در حریم راه تامین مي گردد

تقاضاي ترافیك در دوره 
بھره برداري با تعریض در 
مجاورت راه تامین مي گردد

مشخصات ھندسی بھ طور نسبی 
مناسب است ولی نیازمند اصالح 
ھندسي  و احداث واریانتھا بھ 

صورت موضعي است

انجام مطالعات ایمني راه در این مجموعھ الزامي نیست، در صورت نیاز بھ انجام مطالعات ایمني، انواع مطالعات یھسازي درج شده در این مجموعھ باید از نظر ایمني مورد بررسي و مطالعھ قرار گیرند

احداث ابنیھ فني جدید و یا 
مقاوم سازي ابنیھ فني 
موجود ضروري است

ابنیھ فني مورد تایید است
و یا نیازمند مرمت است

مطالعاتایمني در این مجموعھ الزامي است

چھار خطھ، دو خطھ جداگانھ و یا راه 
چھار خطھ جدید ھمراه با ارتقاي 

مشخصات فني تامین مي گردد

مطالعات توجیھ نھایي بھسازي راه نوع ( ١/١)
روسازي مورد تائید است

روسازي نیازمند روكش آسفالت 
دوره اي است

عملیات تعمیر و نگھداري
+

مطالعات توجیھ نھایي بھسازي راه نوع (١/١)

روسازي بعلت ازدیاد تردد 
وسایل نقلیھ نیازمند تقویت 

روكش است

روسازي مورد تائید است

روسازي نیازمند روكش  آسفالت 
دوره اي است

روسازي بعلت ازدیاد تردد 
وسایل نقلیھ بھ تقویت روكش 

نیازمند است

عملیات تعمیر و نگھداري

عملیات تعمیر و نگھداري

مناسب است
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  ها  یه اولیه بهسازي راهشرح خدمات مطالعات توج

 اطالعات و آمارگردآوري شده،  پایهبراین مطالعات به منظور شناخت راه و مشخص نمودن مطالعات تکمیلی   

هاي میدانی، بازدیدها و بررسی کارشناسان خبره و قضاوت مهندسی و تجزیه و تحلیل مالی ـ اقتصادي و اجتماعی  برداشت

  . پذیرد صورت می

  ار و اطالعات  جمع آوري آم01

در این مرحله ، بازدید محلی . شود هاي مسئول دریافت می با معرفی کارفرما، اطالعات مورد نیاز به وسیله مشاور از سازمان

. شود هاي ذیربط که به نحوي در مطالعات تاثیر گذار هستند، انجام می هاي الزم براساس دریافت نظر دستگاه شتاو برد

  . گردد تدوین می) در صورت وجود( و صورتجلسات مربوط به آنهاخالصه مذاکرات، مستندات

  : است شرح زیر همهمترین اطالعات مورد نیاز ب

 مطالعات انجام بایداین تاریخچه . گردد  و به هنگام میآوري جمع تاریخچه احداث راه از بدو ساختمان تا زمان مطالعه 1-01

اي، سقوط بهمن، انسداد مسیر  هاي سطحی و دامنه گسلش، گسیختگی آبشستگی، لغزش، هاي وارده،  پیشین، خسارتشده

هاي پیشگیري مانند لکه گیري، تجدید روکش، تقویت و مقاوم  تعمیرات و نگهداري... هاي روان و  در اثر حرکت ماسه

  . سازي ابنیه فنی، ایمن سازي و رفع نقاط حادثه خیز را در برگیرد

ی توسعه بخش، سند ملی توسعه استان، سند ملی توسعه لاستی شامل سند مهاي فرد  مطالعات و یا برنامه1-02

ها  هاي هادي روستاها و بخش          طرح، طرح)شناسایی( پیدایش ، برنامه اجرایی بخش راه و ترابري، مطالعات)یفرابخش(ویژه

ي و حمل و نقلی در هاي توسعه کالبدي، صنعتی، اقتصاد هاي هادي، جامع و تفصیلی شهرهاي مربوط، برنامه و نیز طرح

  . منطقه تحت تاثیر و یا دیگر مطالعات مربوط به راه مورد نظر

ها و تأسیسات جانبی آنها،  ها، نیروگاه هاي ساخت سدها، پاالیشگاه ح هاي گسترش تأسیسات زیربنایی مانند طر  طرح1-03

هنگی، طرح کشت و صنعت، آبخیزداري ، خطوط انتقال نفت و گاز و مخابرات، مراکز و مناطق نظامی و امنیتی، میراث فر

  . هاي صنعتی و معادن منطقه شهرك

 ةدر حوز) آهن خطوط هوایی و دریایی راه، راه( آمار و اطالعات مربوط به وضعیت کمی و کیفی شبکه ترابري موجود1-04
 .هاي دردست اقدام براي توسعه و یا بهسازي آنها نفوذ طرح و طرح
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هاي کیفی و کمی مشخصات آنها از قبیل   ترافیکی محور مورد مطالعه، به همراه جدول میزان ترافیک و وضعیت1-05

   .در پنج سال گذشته... وسایل نقلیه سبک و سنگین و تعداد محور و 

  ن ــاگر انجام ای. ردد شماري باید انجام شودـردد در محور مورد مطالعه، تـدم وجود اطالعات تــ در صورت ع :1یادآوري

  .دـبینی نشده باشد، به صورت خدمات اضافی انجام خواهد ش  شرح خدمات قرارداد به طور مشخص پیشخدمات در

  . اصد محور کنترل شوندق آمار ترافیک دریافت شده از مراجع ذیصالح باید با شمارش مقطعی در مبادي و م:2یادآوري 

  . ذشته آمار مربوط به میزان سوانح در محور مورد مطالعه در پنج سال گ1-06

ی، م آمار و اطالعات مربوط به خصوصیات جغرافیایی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی مراکز جمعیتی، گردشگري، عل1-07

  . فرهنگی و زیارتی و مناطق مرزي در منطقه مورد مطالعه

اط مرزي و ی، معدنی، کشاورزي، دامپروري، خدماتی و بازرگانی، نقنعتهاي ص  آمار و اطالعات مربوط به فعالیت1-08

د ـــ، تعیین نوع و میزان تولید و حجم جابجایی بار، مبادي و مقاصرطور کلی مراکز تولید با همبادي ورودي و خروجی و ب
   ....آن و 

  .هاي اقتصادي و مالی براي بررسی... سوخت و  آوري اطالعات مربوط به نرخ  جمع1-09

هاي حمل و نقلی و ترانزیتی در  کنند و سیاست فوذ طرح تردد می نة آمار و اطالعات ترافیک ترانزیت که در حوز1-010

  .منطقه مورد مطالعه

اي،  آوري شده از منابع مختلف و تحلیل آنها به لحاظ تاثیر عوامل منطقه  بررسی آمارهاي بار و مسافر جمع:یادآوري

اي مورد استفاده در ادامه  اي پایههاي مختلف و تعیین آماره سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر روند رشد ترافیک در سال

  .مطالعات، الزامی است
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  هاي اولیه ي گیر  بازدید محلی و اندازه02

  :  مسیر2-01  

هایی که عر ض راه  در قسمت. شود گیري می هاي مختلف آن با استفاده از متر اندازه عرض راه در قسمت •

 ها نقاط عبور از موانع برداشت و طول آنهاي کم در  ها و عرض نسبت به بقیه راه متفاوت است، پیچ

 .شود مشخص می

. شود گیري می  اندازهGPSدستی و متر و یا دستگاه سنج هاي مختلف با استفاده از شیب  شیب راه در طول •
هاي مورد  هاي الزم در طول گیري  باید اندازه،هایی که شیب راه نسبت به بقیه راه متفاوت است در قسمت

 . شودنیاز انجام 

 هاي سطحی و ختگیینقاط آسیب دیده راه مانند آبشستگی بستر، لغزش، ریزش، گسلش، گس •

ها و  هاي روکش مانند ترك آسیب... هاي روان و  وط بهمن، انسداد مسیر در اثر حرکت ماسهقاي،س هندام

  و شرح مختصري در مورد هر عکسشود میبرداري   و غیره عکسها جدا شدن مواد قیري و شنی و چاله

 . گردد تهیه می

  :  ابنیه فنی2-02

هاي مختلف راه یادداشت و   تعداد آبروها در طول،در این بررسی. گیرد ابنیه فنی موجود مورد بررسی قرار می

ها  ص، علت پیدایش خرابیینوع و شرح معایب و نقا. گردد  فنی آسیب دیده مشخص میابنیهآبرو و سایر 

. گردد  سازي و یا احداث ابنیه جدید در این قسمت تعیین و پیشنهاد میچنین لزوم مقاوم هم. گردد بررسی می

 مرمت، تعریض و یا مقاوم سازي باید هاي الزم از ابنیه فنی موجود که   همراه با عکس،گزارش این بخش

  . گردد  میتهیهشوند و یا موقعیت ابنیه فنی جدید و نوع آن که مورد نیاز است همراه با شرح مختصر 

  : روسازي 2-03  

 عالوه بر مشاهدات عینی به ،در این بررسی. گیرد نوع و کیفیت قشرهاي روسازي مورد بررسی قرار می

هاي روسازي مانند آسفالت توپکا، بیندر، اساس قیري، آسفالت سرد، اساس و زیراساس و  شناخت الیهمنظور 
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شود و براساس  گردد استفاده می یهاي دستی که در فصل مشترك شانه راه و آسفالت حفر م غیره از گمانه

  . گردد این بررسی شرح کمی و کیفی مختصر قشرهاي روسازي تهیه می

  :  مشخصات هندسی2-04

ها، شیب طولی و عرضی، شعاع  مشخصات هندسی راه شامل عرض خطوط حرکت، عرض شانه

در . گیرد ر میهاي قائم، شیروانی خاکبرداري و خاکریز مورد بررسی قرا هاي افقی، طول قوس قوس

 و نتایج با استفاده از کروکی و شود  می استفاده GPSاین بررسی از متر، شیب سنج دستی و دستگاه 

  . گردد میعکس در گزارش منعکس 

   شناخت و تحلیل آماري سوانح 03

، حیوانات، یه نقلۀانسان، وسیلشامل  عوامل بوجود آورنده محل، زمان، بیانبا در محور مورد مطالعه ها  آمار تصادف

برحسب آب و هوا، نور و  برحسب شدت جراحات و یا میزان خرابی خودرو، شرایط محیطی نتیجه جاده، اشیاء کنار

برحسب استفاده کننده از راه، خطاها و علل خطا، نوع تصادف و نوع خطاها  شرایط سطح جاده، علت وقوع تصادف

 نقاط ۀ نقش.شوند بندي می دسته ، شدید، خفیف و خسارتیدار تلفات  در چهار گروهها تصادف. شود گردآوري می

یه با مقیاس مناسب براي طول کل محور مورد مطالعه تهها  و نقاط خاص از جمله تقاطع) نقاط حادثه خیز(سیاه

  دــهد رارــ مسیر را مورد بررسی ق، شناسایی ایمنی)1(براساس معیارهاي مشاور در این بخش الزم است . گردد می

هاي اولیه کاهش نرخ رویداد سوانح ناشی از بهسازي را   ایمنی همراه با برآوردي ارتقابه منظورهکارهاي کلی و را

 نیاز به خدمات ً  بازرسی ایمنی مورددر )توجیه نهایی(هاي الزم را در انجام مطالعات آتی همچنین توصیه. نماید تهیه 

    . کندپیشنهاد صالحیت از متخصصان ایمنی راه  بازرسی مجرب، مستقل و با از سوي یک گروهراه  ً  

  هاي فرداستی   بررسی طرح04

هاي فرادستی و بررسی همسویی محور مورد مطالعه با سند ملی توسعه  اهداف تعیین شده در طرحبا در این بخش 

ها  نی آن، برنامه اجرایی بخش حمل و نقل و مبا)یفرابخش(بخش، سند ملی توسعه استان، سند ملی توسعه ویژه

  . گردد بررسی می

                                                        
دستاوردهاي مطالعات  ،  ً  ها  دستورالعمل بازرسی ایمنی راه، ایمنی راههاي وارسی فنی بازرسی فهرست ،)پیارك(ده توسط مجمع جهانی راه ـ  براساس تعاریف انجام ش– )1(

  .بوطهاي ایران  ً  و سایر مطالعات مر  ً  پروژه ایمنی راه ویژه  بهایمنی 
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   بررسی میزان تقاضاي ترافیک 05

  :  بررسی خصوصیات اقتصادي ـ اجتماعی مناطق واقع در حوزه نفوذ راه5-01  

هاي اجتماعی و اقتصادي   نفوذ راه مورد نظر عوامل و شاخصةدر این بخش الزم است پس از تعیین حوز

ها از جمله موارد  این بررسی. یی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد نفوذ راه مورد شناساةتولید و جذب سفر در حوز

  :باشد زیر می

  .وضعیت اشتغال، میزان درآمد •

  .میزان تولیدات صنعتی و کشاورزي و یا میزان واردات و صادرات عمده این محصوالت •

  .بررسی مسایل نظامی ـ امنیتی •

  .بررسی مسایل محرومیت زدایی •

 .تی، تجارتیهاي توریستی، زیار پتانسیل •

ارزیابی هزینه و مدت سفر در شرایط فعلی، نظر سنجی از رانندگان و مسافران در مورد پرداخت  •

   .احتمالی تعرفه در صورت بهسازي با مشخصات فنی مناسب

  :  شناخت خصوصیات ترافیک در وضعیت موجود راه مورد مطالعه5-02  

ال گذشته و شمارش سه روزه برحسب آوري آمار حجم ترافیک و نوع ترکیب آن در پنج س جمع •
 .ترافیک سبک و سنگین با تعداد محور

 .انجام مطالعات  ً  سرعت ـ حجم ً  •

 .انجام مطالعات  ً  مبداء ـ مقصد  ً  براساس آمارگیري از رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه •

  :  بررسی خصوصیات ترافیک منطقه5-03

 از جمله راه و راه آهن  در شرایط موجود نفوذ محور مورد مطالعه ةدر این بخش امکانات حمل و نقل در حوز

  . گیرد مورد ارزیابی کیفی قرار می
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  : برداري  مطالعات تقاضاي ترافیک در دوره بهره5-04  

هاي بالقوة توسعه  ها و فرصت ها، پتانسیل  کسب اطالعات از مراجع مسؤول در خصوص ضرورت5-4-01

 اعم از معادن، صنایع، مبادالت تجاري، مراکز جمعیتی، گردشگري و ترانزیتی و هاي مختلف منطقه در زمینه

  .و تأثیر بهبود شبکه ترابري در تحقق بخشیدن به آنها... 

هاي توسعه صنعتی، معدنی، بازرگانی و کشاورزي کشور از نظر ایجاد مراکز   بررسی برنامه5-4-02

وذ طرح و مشخص نمودن آن بر روي نقشه منطقه و برآورد  نفةبازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزي در حوز

  . میزان و نوع تقاضاي بار ناشی از آنها و سیستم حمل و نقل مورد نیاز

هاي توسعه کشور در ایجاد شهرهاي جدید و یا توسعه مناطق مسکونی موجود در   بررسی برنامه5-4-03

  . ها نفوذ طرح، همراه با تحلیل نوع سفرهاي و مقاصد آنةحوز

، به تناسب شرایط طرح و نوع )فصلی، روزهاي هفته یا ساعات شبانه روز( بررسی نوسان ترافیک5-4-04

  .وسیله نقلیه

هاي آتی و برآورد میزان ترافیک در محور   نفوذ طرح طی سالةتعیین میزان رشد ترافیک در حوز 5-4-05

  .ساله 20و  10، 5هاي  دورهطی  ةهاي مهم موجود در این حوز مورد مطالعه و راه

باید توجه داشت که در برآورد میزان ترافیک و نرخ رشد آن، استفاده از روند آماري موجود و تسري آن : یادآوري

هاي کارشناسی دقیق مناسب نیست و الزاماً براي آینده قابل استمرار نخواهد بود از این رو، در  به آینده بدون تحلیل

  . ط عمل شوداین زمینه باید با دقت و احتیا

 ساله و 20 و 10 ،5هاي  هاي توسعه آینده طی دوره ترین طرح  برآورد ترافیک ناشی از مهم5-4-06

 نفوذ طرح و دیگر ةهاي مهم موجود در حوز مالحظه تطابق مبادي و مقاصد آنها با محور مورد مطالعه و راه

  . ها هاي ترافیک این راه عوامل مؤثر بر نوسان

  .  نفوذ طرحةهاي مهم موجود در حوز میزان ترافیک آینده در محور مورد مطالعه و راهبندي   جمع5-4-07
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  :  بررسی وضعیت شبکه ترابري منطقه در حالت ادامه وضع موجود5-05

آن با حجم ترافیک فعلی و آتی و  بررسی میزان تطابق نوع سیستم ترابري منطقه و ظرفیت •

در شبکه حمل و نقل منطقه، به ویژه شبکه  بالقوه هاي بالفعل و تعیین تنگناها و گلوگاه

هاي توسعه ترابري در رفع آنها همراه  ثیر طرحأو میزان ت) اي شبکه جاده( نفوذ ةهاي حوز راه

، مشخص نمودن مناطق بحرانی و موقعیت )فعلی و آتی(با تهیه نقشه شبکه حمل و نقل

  . ساله20 و 10 ، 5هاي  مسیر مورد مطالعه بر روي آن طی دوره

اي که بر میزان ترافیک  اي از شبکه جاده هاي موجود در محدوده تعیین و بررسی گلوگاه •
مورد مطالعه تاثیر گذار هستند همراه با تهیه نقشه و مشخص نمودن قابل جذب به مسیر 

 . نواحی بحرانی

 . گیري در مورد ادامه وضع موجود یا بهسازي محور مورد مطالعه تحلیل و نتیجه •

  :بندي و سطح سرویس  تعیین طبقه5-06  

 با حجم ترافیک برآورد شده در آن به تناسببندي عملکردي راه و سطح سرویس  طبقه •
 مسیر و تعیین مشخصات فنی و هندسی یمناطق مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان

 . شیب و غیرهحداکثر هاي افقی و عمودي،  اصلی مسیر از جمله سرعت، حداقل قوس

  رسی اثرات بهسازي راه بر06

نقش راه در شبکه . گیرد  نفوذ آن در رابطه با بهسازي راه مورد مطالعه قرار میةشبکه در برگیرنده راه و منطقه حوز

در این . گردد در وضع موجود و پس از بهسازي از زوایاي مختلف از جمله تأثیر آن در نرخ رخداد سوانح ارزیابی می

ر متقابل بر منطقه و یثأبراساس تأثیر بهسازي راه در شبکه و ت. شود هاي شبکه مشخص می ارزیابی هم چنین گلوگاه

 زهاي شبکه نی ر راه ممکن است پیشنهاد شود که همراه با بهسازي راه مورد مطالعه بعضی قطعات راهمنطقه ب

  . بهسازي شود و یا قطعات جدیدي احداث گردد
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   هاي بهسازي  ـ گزینهلعات تکمیلیبندي و ارایه پیشنهاد براي مطا جمع 07

 انطباق خدمات مطالعات تکمیلی با یک ة، نحوهاي انجام شده پیشین نتایج بررسیبندي  در این بخش پس از جمع

هاي  قسمتبهسازي براي نوع و  شود میها پیشنهاد  یا چند نوع از شرح خدمات مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه

  . گردد  میمختلف راه تعیین

     بندي طرح  تعیین زمان08

   : ساخت طرح با توجه بهة مطالعات توجیه نهایی، طراحی تفصیلی و دورة تعیین دور8-01  

امکانات مالی و فیزیکی موجود و یا قابل تخصیص به طرح به طور واقع بینانه با هماهنگی  •

 .کارفرما

 .  مطالعه و اجراةهاي اصلی و بحرانی پروژه اعم از دور فعالیت •

بندي عملیات بهسازي راه با توجه به مطالعات انجام شده، با در نظرگیري امکانات  رحلهم •

 . برداري از طرح هاي بهره ساخت و اولویت

از خارج یا ( تامین آنهاةتعیین نیازهاي اصلی اجرایی و تدارکاتی عملیات بهسازي و نحو •

 .)داخل

 اجزاي راه مورد نظر با توجه به تعیین موعدهاي زمانی براي فعالیت تعمیر و نگهداري از •
 . هاي مختلف راه و استانداردهاي مربوط عمر بخش

  هاي مالی طرح   برآورد هزینه09

برداري، ریالی و ارزي و برحسب  گذاري و بهره هاي سرمایه هاي مالی طرح به تفکیک هزینه برآورد هزینه

وارد ـــ کارشناسی محاسبه و شامل مهاي طور تقریب و براساس بازدیدها و بررسی هده بـــاقالم عم

  : تــمشروحه زیر اس

  

  : هاي ساخت راه شامل  هزینه9-01
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مطالعه توجیه نهایی بهسازي، خدمات بازرسی ایمنی راه و مطالعات (هاي تهیه طرح هزینه •

 ). هاي الزم و تهیه اسناد مناقصه برداري، انجام آزمایش طراحی تفصیلی و نقشه

 .  ساختدورةاجراي طرح و نظارت در هاي مدیریت بر  هزینه •

 . سیسات موجود در حریم محورأهاي تملک اراضی، مستحدثات و ت هزینه •

 عملیات اجرایی از قبیل تجدید روکش، عملیات تمامهاي اجرایی بهسازي راه شامل  هزینه •

هاي  خاکی مورد نیاز، ترمیم و مقاوم سازي ابنیه فنی، احداث ابنیه فنی جدید، تقاطع

 . ح و غیر هسمطح، تعریض راه، احداث واریانت و غیرههمسط

، مسجدهاها،  راهدارخانه(ها و تاسیسات فنی و پشتیبانی موردنیاز  هاي احداث ساختمان هزینه •

 ).ها و غیره پایانه

گفته تا حد امکان در نظر   تمهیدات زیست محیطی مورد نیاز در هرکدام موارد پیشۀ هزین:1یادآوري

  . رددگرفته و مشخص گ

  یک واحد از ارکان عملیات بهسازي مانند روکشۀهاي ساخت، برمبناي هزین  برآورد هزینه:2یادآوري

هاي مشابه اجرا شده برحسب  در طرح... سیسات پشتیبانی مورد نیاز و أها و ت ، پل، تونل، ساختمانآسفالت

  . گردد فکیک ریالی و ارزي تهیه میبه صورت مستند و به روز، به ت... کیلومتر، متر طول و یا متر مربع و 

 . هاي عالیم و تجهیزات ایمنی هزینه •

  .برداري هاي نگهداري و بهره  هزینه9-02

   محاسبه ارزش اسقاط طرح 010

ها و سایر ابنیه فنی و  ها و تونل هاي مختلف شامل زیرسازي، روسازي مسیر، پل گذاري بخش مانده ارزش سرمایه

هاي رایج در محاسبات مالی راه  برداري از آنها براساس روش پایان آخرین سال بهرهتجهیزات و ماشین آالت در 

  . گردد محاسبه می
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   برآورد درآمدهاي طرح 011

ها به صورت آزاد راه و یا بزرگراه که داراي  مسیرهاي جایگزین   براي بهسازي راهتنهاهاي موضوع این بند  بررسی

   : به شرح زیر انجام خواهد شدهستند

از رانندگان و میزان آن براي هریک از انواع وسایل نقلیه با استفاده از عوارض  امکان سنجی دریافت 11-01

  .هاي انجام شده بررسی

   .سیسات جانبی راه شامل پایانه، رستوران، فروشگاه و نظایر آنأ برآورد درآمدهاي قابل حصول از ت11-02

   .بینی شده م ترافیک پیش ساالنه راه براساس حجدرآمد برآورد 11-03

   تحلیل سودآوري مالی طرح 012

هاي عوارض  هاي گمرکی، تعرفه  تعیین مبانی محاسبات مالی مانند نرخ تنزیل مالی، نرخ سوخت، تعرفه12-01

  ... ترافیکی و 

و  نرخ بازده مالی ،هاي طرح براساس ضابطه ارزش خالص کنونی مالی طرح  تحلیل سودآوري مالی گزینه12-02

  . ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور معاونت برنامهنرخ تنزیل مالی اعالم شده از سوي 

برداري راه به تفکیک سال با  هاي مطالعات، ساخت و بهره  تهیه نمودار گردش نقدینگی طرح براي دوره12-03

  . توجه به امکانات کارفرما

   تحلیل حساسیت عناصر موثر بر سودآوري مالی طرح 013

   :هاي طرح از جمله ثر در ارزیابی مالی گزینهؤ شناسایی و تجزیه و تحلیل میزان بی اطمینانی عوامل م13-01  

 . نرخ ارز •

 . نرخ سوخت •

 . میزان تقاضاي ترافیک •

 .  تملک اراضیۀهزین •

 .  عملیات بهسازيۀهزین •

 .هاي خصوصی سازي راه جه به سیاستوبرداري و نگهداري با ت هاي بهره هزینه •
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 .  ترافیکعوارض •

 . مدت اجراي طرح •

  .استمرار تبادل بارهاي ترانزیتی •

هاي  تواند به دستگاه اي است و می مالحظه سناریوهاي رقیب حمل و نقل که داراي اهمیت ویژه •

 . اجرایی در مورد دوري جستن از کارهاي موازي هشدار دهد

ها و  تنظیم جدول هزینهو ه و حداکثر  تحلیل حساسیت هریک از عوامل در سه حالت حداقل، واقع بینان13-02

  . درآمدهاي طرح

   ارزشیابی اقتصادي طرح 014

نرخ : عوامل از جمله) محاسباتی(هاي اقتصادي تجزیه و تحلیل اقتصادي طرح باید طی مراحل زیر براساس قیمت

 عملیات بهسازي راه هاي واحد در برابري اقتصادي ارز، نرخ تنزیل اقتصادي، میزان دستمزدها، نرخ سوخت و هزینه

  . انجام شود

هاي  هاي مالی که به قیمت جه به اقالم هزینهوهاي طرح با ت گذاري گزینه  اقتصادي سرمایهۀ برآورد هزین14-01

  . اقتصادي تبدیل و محاسبه گردیده است

د مطالعه در نفوذ محور مور ةبرداري و نگهداري از مسیرهاي موجود واقع در حوز هاي بهره  برآورد هزینه14-02

  .  پایه با توجه به مطالعات میزان بار و مسافر انجام شدهۀشرایط ادامه وضع موجود به عنوان گزین

  :  ادامه وضع موجودۀهاي بهسازي در مواردي از جمله در مقایسه با گزین هاي اقتصادي گزینه  برآورد فایده14-03

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

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

هاي  هاي صنعتی، معدنی و کشاورزي به علت کاهش هزینه  ناشی از حمل بار بخشةفاید •

 . حمل و نقل و نگهداري بارها

 .جویی احتمالی در زمان سفر  حاصل از صرفهةفاید •
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 وارد شده هاي نی و کاهش تصادفات و برآورد کاهش خسارات حاصل از افزایش ایمةفاید •

 . جانی و مالی

 ).هوا، آب، خاك(هاي زیست محیطی  ناشی از کاهش آالیندهةفاید •

  :  بررسی آثار اجتماعی و زیست محیطی طرح شامل14-04

 .  مسکونی و تجاري، اشتغال و رفاه عمومیاي بر مناطق بررسی آثار عمرانی و توسعه •

هاي صنعتی، معدنی، راهبردي و  هاي عمرانی و قطب ار متقابل طرح بر طرحبررسی آث •

 . کشاورزي

برداري هریک از  هاي بهسازي و بهره بررسی آثار مثبت و منفی زیست محیطی اجراي طرح •
 . هاي طرح گزینه

لی و غیر ری(المللی بررسی کالن آثار اجراي طرح روي شبکه سراسري راه و شبکه ترابري ملی و بین*  14-05

  ...، اعم از بروز یا رفع تنگناهاي ترافیکی یا بهبود عملکرد آنها و )ریلی

  . بررسی امکان توسعه آتی طرح براي پوشش مناطق دیگر کشور یا کشورهاي دیگر*  14-06

  : اي مانند  بررسی و تشریح دیگر آثار اقتصادي و اجتماعی طرح در ابعاد ملی و منطقه14-07

 . محرومیت زدایی •

 . المللی بینتاثیر بر روابط  •

 . مالحظات راهبردي، دفاعی، امنیتی و سیاسی •

  :هاي طرح براساس  تحلیل اقتصادي گزینه14-08

 .ارزش خالص کنونی اقتصادي •

 . نرخ بازده اقتصادي •
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  شیابی اقتصادي طرحرز تحلیل حساسیت عوامل موثر بر ا015

تحلیل اقتصادي از جمله، ارزش وقت افراد، ، سایر عوامل 13در این بخش، عالوه بر عوامل درج شده دربند 

گیرد و حساسیت ارزش خالص کنونی اقتصادي  ها مورد بررسی قرار می  آالیندهۀهاي امور پزشکی و هزین هزینه

  . شود طرح نسبت به تغییرات آنها تجزیه و تحلیل می

   اعالم نظر در مورد طرح 016

قابل  اطمینانی و ریسک در محاسبات و با توجه به پیامدهاي غیر ر داشتن بیها و منظو پس از انجام تمام بررسی

  . گردد پیشنهاد میبهینه  ۀ وضع موجود یا بهسازي راه موجود، گزینۀگیري طرح، در مورد ادام اندازه

  هاي تکمیلی   بررسی017

  : در صورت پذیرش طرح، مشاور باید در مورد  

هاي افزایش  گذار و روش گذاري بخش غیردولتی، شرایط جلب سرمایه یه میزان جذابیت طرح براي سرما17-01

ی ــهاي اجرای هاي ذینفع از طرح و سهم مناسب دولت در تقبل هزینه ذاران، طرفـگ جذابیت طرح براي سرمایه

   ....طرح و 

اي به آنها  توجه ویژه نکات مهم و ویژه طرح که در فرآیند تکمیل طرح در مراحل مطالعات بعدي باید 17-02

اي داشته  معمول گردد، بررسی و اظهار نظر کند و در صورتی که مطالعات بعدي طرح احتیاج به خدمات ویژه مشاوره

  . باشد، شرح خدمات مورد نیاز را تهیه نمایند

  شود هایی که در گزارش مطالعات توجیه اولیه درج می ها و نقشه  فهرست گزارش018

   . آمار و اطالعات18-01  

 وارده، تعمیرات و نگهداري و هاي مطالعات پیشین، خسارت: اریخچه احداث راه شاملت •

 .  بدو شروع مطالعاتازعملیات اجرا شده 

 . هاي فرادستی مطالعات و یا برنامه •

 . هاي گسترش تاسیسات زیربنایی گزارش طرح •

 . نفوذ محورةگزارش مربوط به وضعیت شبکه ترابري موجود در حوز •
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 . هاي بخش حمل و نقل جایگاه طرح در برنامهنتایج بررسی  •

 .  مربوط به میزان سوانح در محور گزارش •

 .  میزان ترافیک و تردد شماري در محور مورد مطالعههاي گزارش •

 .... هاي تولیدي، کشاورزي و   مربوط به خصوصیات جغرافیایی، فعالیتهاي گزارش •

  .فنی، روسازي و مشخصات هندسی محوره شامل مسیر، ابنیه هاي اولی گیري  گزارش بازدید محلی و اندازه18-02

  .  گزارش مربوط به شناخت و تحلیل آماري سوانح در محور18-03

  .هاي فرادستی  گزارش مربوط به بررسی همسویی طرح با برنامه18-04

   . مطالعات ترافیک18-05

  . نفوذةگزارش بررسی خصوصیات اقتصادي  ـ اجتماعی مناطق واقع در حوز •

 . گزارش شناخت خصوصیات ترافیک در وضعیت موجود •

 . گزارش بررسی خصوصیات ترافیک منطقه •

 . برداري بهره گزارش مطالعات تقاضاي ترافیک در دوره •

 . گزارش بررسی وضعیت شبکه ترابري منطقه در حالت ادامه وضع موجود •

 . بندي و سطح سرویس گزارش تعیین طبقه •

  . هبهسازي را ثیرأ گزارش ت18-06
  . هاي بهسازي گزینه  ـبندي و ارایه پیشنهاد براي مطالعات تکمیلی  جمع18-07

  . بندي طرح  تعیین زمان18-08

  . هاي مالی طرح  برآورد هزینه18-09

  .  برآورد ارزش اسقاط18-010

  .  برآورد درآمدهاي طرح18-011

  . تحلیل سودآوري مالی طرح18-012

  . بر سودآوري مالی طرح تحلیل حساسیت عناصر موثر 18-013
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  .  ارزشیابی اقتصادي طرح18-014

  .  تحلیل حساسیت عوامل موثر برارزشیابی اقتصادي طرح18-015

  . نظر مشاور درمورد طرح18-016

  .Power Point  گزارش خالصه نتایج تحت نرم افزار18-017

  . CDهاي طرح روي   آلبوم کامل نقشه18-018



پيوست۱. نمودار خدمات مطالعات توجيه اوليه بهسازي راهها

جمع آوري اطالعات

بررسي تاثیرات بھسازي 
راه

بررسي میزان تقاضاي 
ترافیك بررسي طرحھاي فرا دستي شناخت و تحلیل آماري سوانح

بازدید محلي و اندازه گیریھاي اولیھ
*مسیر(عرض، شیب، نقاط آسیب دیده) *ابنیھ فني *روسازي 

*مشخصات ھندسي

ارایھ پیشنھاد براي مطالعات تكمیلي
(یك تا چند نوع خدمات توجیھ نھایي بھسازي)

برآورد ھزینھ ھاي مالي طرح

تحلیل سودآوري مالي طرح

تعیین زمان بندي طرح

مطالعات شناسایي طرح

برآورد درآمدھاي طرحمحاسبھ ارزش اسقاط طرح

تحلیل حساسیت عناصر موثر بر سودآوري مالي طرح

ارزشیابي اقتصادي طرح

تحلیل حساسیت عوامل موثر بر ارزشیابي اقتصادي طرح

اعالم نظر در مورد طرح

بررسي ھاي تكمیلي

تدوین گزارش نھایي
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  فهرست مطالب

  

   مقدمه 01

  . آوري آمار و اطالعات  جمع02

  . هاي میدانی   بازدید محلی و برداشت03

  .  انجام مطالعات تکمیلی ترافیک04

  .  بهینهۀ بهسازي و اظهار نظر در خصوص گزینه بررسی مطالعات مصوب توجیه اولی05

  .  نتایج آزمایشگاهی06

  . طرح روکش آسفالتی07

   .حفظ تأمین عبور و مرور در حین اجرا. 8

  .  خط کشی، عالیم و تجهیزات ایمنی.9

  . بندي طرح  تعیین زمان.10

  .  محاسبه ارزش اسقاط.11

  .  بهینهۀهاي مالی گزین  برآورد هزینه.12

  .  بهینهۀ انجام محاسبات مالی و اقتصادي گزین.13

  . گذاري طرح  مطالعه روش تامین مالی و سرمایه.14

  . شود هایی که در گزارش توجیه نهایی درج می ها و نقشه  فهرست گزارش.15

  .شرح وظایف برداشت مسیر موجود. 1پیوست 

  )1نوع  (  نمودار خدمات مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه.2پیوست 
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  )1نوع (  بهسازي راهنهاییشرح خدمات مطالعات توجیه                    

  

  مقدمه 01

 و تصویب نوع بهسازي  راه   ً  پس از پایان مطالعات توجیه اولیه1مطالعه توجیه نهایی بهسازي نوع ً   1-01

  . گیرد انجام می

نیاز به روکش . گیرد   ً به منظور طراحی و تقویت روکش آسفالتی انجام می1مطالعات بهسازي نوع  ً   1-02
 .  است وسایل سنگینویژهعلت ازدیاد تردد وسایل نقلیه به  بهر سنگین ترافیک راه، آسفالتی ناشی از با

 .است بینی گردیده اي ابنیه فنی نیز در این مطالعات پیش مرمت دوره

   ً  توسط کارفرما و با توجه به شرایط خاص محور )روکش آسفالت (شرح خدمات  ً  عملیات تعمیر و نگهداري: تبصره

 . دگرد تعیین می

  .شود ها و منافع آن مقایسه می در این مطالعات، کلیات طرح و اجزاي الزم آن ارایه و هزینه 1-03

رحله در تکمیل و تدقیق نتایج مطالعات مصوب توجیه اولیه محور با توجه به اهداف تعیین شده باال، خدمات این م

  : شود شرح زیر انجام می همورد نظر ب

  آوري آمار و اطالعات   جمع02

  : شود آوري می هاي مسئول جمع اطالعات مورد نیاز توسط مهندس مشاور و با معرفی کارفرما از سازمان  

   .  گزارش مصوب مطالعات توجیه اولیه بهسازي محور مورد مطالعه2-01  

  ي ها اولیه شامل تاریخچه احداث، برنامه تکمیل و به هنگام کردن اطالعات گردآوري شده در مطالعات توجیه 2-02  

  هاي گسترش تاسیسات زیربنایی، آمار ترافیکی، وضعیت ترافیکی منطقه و شبکه موجود ترابري، آمار  فرادستی، طرح  

  و ... هاي صنعتی، کشاورزي و  مربوط به سوانح، خصوصیات جغرافیایی و اجتماعی شهرها و مراکز جمعیتی، فعالیت  

  .  اقتصادي و مالیهاي اطالعات مربوط به نرخ سوخت و غیره براي بررسی  

 در صورت  و مورد نظرمحوراجرا کنندة ها و مشخصات فنی مربوط به ابنیه منضم به قرارداد پیمانکاران   نقشه2-03

  . (AS BUILT)هاي چون ساخت  نقشه،وجود
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  . هاي انجام شده ابنیه فنی نتایج آزمایش مطالعات ژئوتکنیک و  2-04

  .  بزرگ با عملکرد نامناسب و نیازمند به مرمت از نظر عبور جریان سیالبیهاي ها در پل  آمار سیالب رودخانه2-05

 بزرگ با عملکرد نامناسب و نیازمند به هاي  آبریز پلة حوز1:250000 و 1:50000 و یا 1:25000هاي   نقشه2-06

    . مرمت از نظر عبور جریان سیالبی

  . خبندانیداد روزهاي  اطالعات هواشناسی از جمله شامل آمار بارندگی و تع2-07  

  .  سایر اطالعات مورد نیاز با توجه به خصوصیات محور مورد مطالعه2-08  

  هاي میدانی   بازدید محلی و برداشت03

  : هاي طولی و عرضی محور رخ نیم برداشت 3-01  

هایی  در راه. گردد ی طولی از آن برداشت مرخ شود و نیم میبرداري زمینی پیاده  محور راه با استفاده از وسایل نقشه  

   طولی از محور ممکن است با خطراتی مواجه باشد و عملیات رخ نیمبرداشت هستنـــد و که داراي ترافیک سنگین   

 ابتدا و ،عالوه بر پیاده کردن محور. شود جاي محور برداشت می هبه کندي پیش رود، خط کناره سمت راست ب

صورت هاي مناسب   طولی با استفاده از دستگاهرخ نیمبرداشت . ص گردد مشخبایدها نیز  ها و شعاع آن انتهاي قوس

. گردد شوند برداشت می ها براساس نقاط ثابتی که به فاصله یک کیلومتر از یکدیگر کار گذاشته می گیرد و ارتفاع می

 عرضی هاي رخ نیم. گردد صدمتري با رنگ ترافیک عالمت گذاري می  راه در فواصل یکهعالوه بر نقاط ثابت، کنار

 عرضی حداقل در یازده هاي رخ نیم. شود  متري، با توجه به عوارض از عرض راه برداشت می25در فواصل حداکثر 

به عرض ) هاي کناري و در هر طرف پس از جوي کناري ها، کف جوي روي محور، کناره آسفالت، کناره شانه(نقطه

  .  ارایه شده است1در پیوست شماره شرح وظایف برداشت مسیر . گردد حریم راه برداشت می

 راهنما مورد استفاده قرار خواهند گرفت، براي هاي عرضی رخ نیم برداشت محور و ، در این مرحله از مطالعات:یادآوري

  . شود می در مراحل بعدي مطالعات انجاممسیر  عرضی و طولی هاي رخ نیم ۀتهی

  . اي مورد نیاز هاي دوره زي بررسی محلی ابنیه فنی موجود، مرمت و بازسا3-02  

شامل مهندسان طرح هندسی مسیر، زمین شناسی مهندسی و : بررسی محلی با بازدید گروه کارشناسی مشاور

 ابنیه به ویژهتمام ابنیه فنی مهم و . شود انجام می... ژئوتکنیک، هیدرولوژي، پل و ابنیه فنی و زیست محیطی و 

  . گیرند قرار میفنی با عملکرد نامناسب مورد بازدید 
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 مختلف بر طراحی تا حد امکان بازدیدها باید به وسیله گروه يها  با توجه به تأثیر متقابل دیدگاه کارشناسی رشته:یادآوري

  . هاي یاد شده صورت گیرد کارشناسی کامل شامل تمام تخصص

حل سازي، عملیات استحفاظی بستر ها، دیوارهاي حایل و هدایت آب، سا تمام ابنیه فنی موجود در راه از قبیل گالري

ها و غیره شماره گذاري شده و مورد بازدید و  هاي بزرگ، تونل ها، آبروها، پل ، سیفون...) برید و ،ازقبیل رادیه(ها رودخانه

. گردد شود و نتایج بازدید در جدولی خالصه می گیرد و نقاط آسیب دیده شناسایی و از آنها عکسبرداري می بررسی قرار می

ها در دورة ساخت، وضعیت ظاهري و عملکردي آن و  در این جدول باید مشخصات اصلی ابنیه، نوع مصالح، نتایج آزمایش

هایی که در اثر شکستگی، نشست، جابجایی و دوران، آب شستگی، خوردگی و یا سایر عوامل به آن وارد شده است و  آسیب

براي هر نوع ابنیه حداقل مشخصات زیر باید . ن گنجانده شودمیزان خسارت و نحوة ترمیم و بازسازي و یا تعریض آ

  :برداشت شود

 براي دیوارهاي حایل و هدایت آب، طول و ارتفاع، نوع دیوار و در صورت امکان مقطع عرضی و 3-2-01

هاي وارده و علت بروز آن در جدول آورده  تیپ آن، جنس مصالح و غیره مورد بررسی قرار گرفته و آسیب

  .  مورد نیاز را برآورد نمایدۀ و هزینکنداور الزم است که نحوة ترمیم و بازسازي آن را پیشنهاد مش. شود

 همسان، نوع پل، دهانه، ارتفاع، جنس مصالح، طول دیوارهاي )1(هاي کوچک و آبروهاي   براي پل3-2-02

ر زمینه سوابق سیالب و داغ آب و ها، رادیه و برید و تحقیقات محلی د هاي میانی، کوله برگشتی و بالی شکل، پایه

 ترمیم و ةنحو. شود هاي وارده و علت بروز آن در جدول منعکس می و آسیبگیرد  میغیره مورد بررسی قرار 

  . گردد برآورد میها   هزینهبازسازي و

  . گردد هاي مختلف تهیه می هاي الزم از ابنیه آسیب دیده از جهت عکس: یادآوري

مشخصات اصلی پل مانند نوع و طول کلی پل، ) همسان و یا ویژهنا همسان،(رگهاي بز  براي پل3-2-03

 پیهاي میانی و در صورت امکان  ها، پایه  ارتفاع آن و وضعیت و جنس کوله و تعداد دهانه،عرض پل، طول

  و عملکرد آن درشود میپناه و غیره بررسی   پل از قبیل تابلیه، دیوارهاي هدایت آب، جانيو سایر اجزا

ک مورد بررسی قرار یونیک و ژئوتکنتهاي تک ها و آبشستگی و رسوب گذاري و ویژگی مقابل سیالب

                                                        
  معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور   هاي آن با عنوان نقشه همسان از سوي  سازمان اي اطالق می شود که نقشه ها و آبروهاي همسان به ابنیه  پل-)1(

 . گیرد ها و آبروهاي همسان در چارچوب خدمات مطالعاتی توسط مشاور مورد استفاده قرار می بینی شده براي پل شود و این نقشه ها با توجه به شرح خدمات پیش و یا کارفرما تهیه و ابالغ می
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اي که عملکرد مناسبی ندارند، در صورت موجود بودن مطالعات  هاي بزرگ رودخانه در مورد پل. گیرد می

ه و تحلیل آمار و در غیر این صورت نسبت به تجزیشود،  میهیدرولوژي، محاسبات انجام شده مجدداً کنترل 

هاي  ها و تهیه منحنی  هیدرولوژي شامل آمار بارندگی، سیالب رودخانهمربوطآوري شده  اطالعات جمع

تعیین . گردد  سال، اقدام می500،  100،  50هاي بازگشت  هاي متداول با دوره شدت ـ مدت براساس روش

و محاسبه سطح آنها، زمان تمرکز و نیز  1:250000 و یا 1:50000،  1:25000هاي   آبریز براساس نقشهةحوز

ها، براساس   محاسبه دبی سیالبی و سرعت ماکزیمم آبروها و پل، آبریزةشیب متوسط شریان اصلی حوز

  . هاي بازگشت تعیین شده هاي متداول با توجه به دوره روش

 50 با استفاده از دبی ها  سایر انواع راهساله و براي100ها براساس دبی  هها و بزرگرا ههاي واقع در آزاد را  پل:1یادآوري

  . شود  ساله بررسی 500ها تمهیدات عدم انسداد خط براي دبی با دوره بازگشت  ها و بزرگراه همچنین براي آزادراه. ساله

 مشاور نظر خود را در مورد عملکرد مناسب پل براي عبور جریان سیالبی ارایه ، مهندسها براساس این بررسی

 بازسازي همراه با ةو نحوشود  مشخص می کمبودها و نواقص ي پل تعیین ویزان و علل خسارات وارده به اجزام. دهد می

  . گردد  میتهیهها و توضیحات الزم و برآورد آن  عکس

هاي   و نقشهGPS   و یا مسیل با استفاده از دستگاه تر بستر کبیر و صغیر رودخانه  شناسایی دقیقبه منظور :2یادآوري 

هاي طولی و عرضی شریان اصلی مسیر در باالدست و پایین دست محل پل تهیه  رخ نیم ،پوگرافی با مقیاس مناسبتو

  . گردد می

  : سایر موارد مربوط به بازسازي و ابنیه فنی موجود3-2-04    

ها، درج   راهها نواقص و کمبودها در ابنیه فنی ها و علل گوناگون و انواع خسارت  علت تنوع ابنیه فنی در راه به

پذیر نیست، در هر صورت مشاور باید سایر ابنیه فنی را براساس  تمامی این موارد در شرح خدمات امکان

هاي هریک را تعیین و مشخصات اصلی آنها را  طبیعت خاص آنها مورد بررسی قرار دهد و نواقص و خسارت

چنین نحوة بازسازي و  و علل آن و همدر جدول درج نماید، به نحوي که نشان دهنده نوع و میزان خرابی 

  .  و برآوردها از دقت کافی برخوردار باشندباشدترمیم آن 

هاي گاباري و مشخصات  هاي موجود در این مرحله از مطالعات محدود به بررسی هاي مربوط به تونل بررسی

 فرار، محل هاي  مقطع عرضی، تعداد خطوط حرکت، توقف اضطراري و راهنهندسی به لحاظ مناسب بود
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 و شرح وضعیت ظاهري از جمله سر در تونل و مصالح یعبور عابر پیاده، تأسیسات تهویه تونل، روشنای

هاي زیرزمینی، نوع و سیستم پایدار کننده و پوشش استفاده شده در  استفاده شده در آن، نفوذ و جریان آب

هاي تکتونیک و  رسی تخمینی ویژگیرچنین ب هاي یاد شده و هم مشاور با بررسی. ها و غیره است تونل

ها، سختی  ها، شیب و امتداد الیه شدگی و هوا زدگی سنگ استحکام و خرد: پارامترهایی مانند(ژئوتکنیک

 لیتولوژي آنها بیانمحل تونل با  هاي موجود در سازنده...) هاي درشت دانه و  هاي ریزدانه، تراکم خاك خاك

هاي مربوط  همراه با هزینهها را  تونلص، نحوة ترمیم و بازسازي ها، کمبودها و نواق و شناسایی آسیب

توضیح   همراه بابرداري هاي الزم و در صورت نیاز فیلم در این بخش از مطالعات، عکس. دهد میپیشنهاد 

  . شود تهیه می

ن و ویژه که نیازمند به همسانا متر شامل همسان، 10هاي بزرگتر از  هایی که عملکرد مناسبی ندارند و یا پل تونل: صرهبت

گردد تا مطالعات آنها همزمان با این مطالعات و در چارچوب مقاوم سازي باشند، باید همراه با مستندات به کارفرما اعالم 

  .  این مطالعات انجام شود1/1مطالعات بهسازي نوع 

  :  نقایص و معایب سطح آسفالت3-03  

  انواع معایب از قبیل چاله، موج، . گردد ع نقص و عیب مشخص مینقایص و معایب سطح آسفالت موجود بر حسب نو  

  ها برحسب نوع ترك و میزان پیشرفتگی آن، جدا شدن مواد شنی و قیري، لغزندگی آسفالت، جدا شدن الیـه  ترك  

ه  و درصد نقاط آسیب دیده نسبت بـــگردد  و از آنها عکس برداري میشود میها شناسایی   در کنار شانهآسفالت  

گیري شده اند مشخص  هایی که لکه محل. گردد گیري شود مشخص می  مرمت و لکهکل راه که باید  سطح   

گیري براي  گیري براي کل راه و شدت لکه سپس درصد لکه. گردد گیري برآورد می و سطح نقاط لکه شود می  

گردد و طول و میزان نشست  ها شناسایی می  نشست همچنین محل. شود گیري شده محاسبه می لکه هـــاي قسمت  

  . گردد ها بررسی می شود و علت نشست اندازه گیـــري می  

  : ها  شانه3-04  

هاي خاکریز و خاکبرداري نیز وارسی  شیروانی. گردد  و یکنواختی عرض آنها وارسی میشود میهاي راه بررسی  شانه  

هاي رفع این   و روشگیرد می مورد مطالعه قرار ها آبشستگی، لغزش و غیره ها و شیروانی در بررسی شانه. شود  می

  . شود نوع نقایص پیشنهاد می
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  : ها  ناهمواري3-05  

ها و نشست به حدي است که در بهسازي نیاز به یک الیه تنظیمی یا  هایی از راه که میزان ناهمواري در محل  

ها  بندي و نیولمان میزان ناهمواري ه شبکبا متري و یا 3با استفاده از شمشه خواهد بود زیرسازي تقویت موضعی 

  . گیرد  و علل آن مورد بررسی قرار میشود میتعیین 

  :  و شناسایی معادنها  آزمایش3-06  

شود این شناسایی شامل معادن   در طول راه شناسایی میموجود معادن ،مین مصالح مورد نیاز در بهسازي راهأ تبراي  

 رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط ،در شناسایی معادن. گردد هی میاي و همچنین سنگی و کو شنی و رودخانه

  . توجه شودآنها  میزان ذخیره مصالح و فاصله حمل  در موردزیست

 1:50000روي یک کروکی به مقیاس طولی ) اي ـ کوهی رودخانه(پس از شناسایی معادن، محل و نوع آنها  

با گردد تا  تعیین میها   تعداد و عمق گمانهشرحیاز با هاي مورد ن  آزمایشفهرست و همراه با شود میمشخص 

میزان برآورد ذخیره هر . گردد ها اقدام  براي انجام آزمایش مشاور ذیصالح ژئوتکنیک توسط مهندسموافقت کارفرما 

پس از دریافت نتایج از و شن و ماسه براي مالت و بتن هاي مختلف   الیهبرايمعدن و مناسب بودن مصالح آن 

 تا یک کیلومتر 500معادن، از روسازي و زیرسازي راه در فواصل هاي  عالوه بر آزمایش. گردد  تعیین می ایشگاهآزم

. شود  میتعیینهاي آن   بر روي بستر روسازي راه و الیههاي مورد نیاز آزمایشنوع و تعداد . آید آزمایش به عمل می

 غیر تخریبی هم استفاده هاي توان از روش آزمایش ه میهاي مشاب در صورت دسترسی به دفلکتو گراف و یا ماشین

) کالیبراسیون(تنظیم و مدرج کردن براي  احتیاج به تعداد معدودي نمونه برداري و آزمایش تنها ،در این صورت. کرد

براي هاي غیر مخرب   از دستگاه،همچنین در صورت تشخیص مهندس مشاور. استهاي ماشین مورد احتیاج  ارزش

گیري و آزمایش از   نمونه،بنابه تشخیص مشاور. توان استفاده نمود هاي روسازي نیز می  و ضخامت الیهشناسایی

  . ودـــش هاي غیر مخرب ضروري از ابنیه فنی که نیازمند به مرمت هستند انجام می بتن ابنیه فنی و یا آزمایش

  : خیز  آمار سوانح و نقاط حادثه3-07  

 ولی، یستخیز ن   ً  دربرگیرنده خدمات مطالعاتی مربوط به رفع نقاط حادثه1ي نوع ً اگرچه خدمات مطالعات بهساز  

 و در صورت آورد میجیه اولیه محور، از نقاط حادثه خیز بازدید به عمل مهندس مشاور ضمن بررسی مطالعات تو

  . نماید  مطالعات اعالم میدامه ابراينیاز، مراتب را طی گزارش مستدل به کارفرما 
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 ، بند)3نوع ( ایمنی در  ً  شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه تکمیلی شرح خدمات مطالعات :آوريیاد

  . گردد خدمات اضافی به مشاور ابالغ می درج شده است که به صورت    ً 12 -3

   ترافیک تکمیلی انجام مطالعات 04

هاي  روز کردن آن با انجام بررسی هر مرحله توجیه اولیه و ب مطالعه و بازنگري مطالعات ترافیکی انجام شده د4-01

  . تکمیلی

، براساس ) راه و راه آهن موجود، دردست ساخت و مطالعه( تعیین سهم ترافیکی هریک از مسیرهاي ترابري4-02

 جریان اي آن در تحلیل مدل شبکه خطوط هوایی و دریایی واقع در حوزه نفوذ راه، تهیه نمودار معادل سازي شبکه

  . ترافیک رفت و برگشت

برداري  هاي بهره  تنظیم خالصه مطالعات ترافیکی به صورت جدول حاوي حجم و ترکیب ترافیک براي سال4-03

  . از پروژه

هاي موجود و   با توجه به دستورالعمل3-4بندي راه براساس نتایج مطالعات ترافیکی بند   کنترل مجدد طبقه4-04

 از جمله سرعت، شعاع حداقل با قوس اتصال و بدون آن و شیب ماکزیمم راه، در طرحتعیین مشخصات اصلی 

، حداقل طول توقف دید، سطح سرویس مورد )دور( حداکثر بر بلندي،مناطق مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان

  ... نیاز در مناطق مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان مسیر و 

   بهینه ۀ بهسازي و اظهار نظر در خصوص گزین بررسی مطالعات مصوب توجیه اولیه05

مهندس مشاور مطالعات قبلی را با توجه به شرایط روز از ابعاد مختلف و با توجه به مطالعات انجام شده  بررسی 

نهایی، نظر خود را در خصوص نوع بهسازي انتخاب شده در مطالعات مصوب توجیه بندي  نماید و پس از جمع می

  . نماید  گزارش میانکار ارایه میصورت  به بهسازي بهینهۀاولیه طرح و گزین

هاي   همراه با گزارش میانکار، فایل عکسبرداري از مسیر، حداقل یک عکس در هریک کیلومتر و نیز عکس:1تبصره

هاي مورد نیاز در جهات گوناگون   تعداد عکس.گردد  همراه گزارش ارایه میCDهاي مهم به صورت  اضافی از ناهنجاري
 همچنین در صورت نیاز فیلمبرداري، توضیح از محور و تمام عوارض و نکات مهم در طول محور به صورت گردد تهیه می

CD  گردد  میتهیههمراه گزارش میانکار .  
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 مطالعات توجیه اولیه را  بهسازي تعیین شده در  نوع بهسازي غیر از،هاي خود  مهندس مشاور در بررسیهرگاه :2تبصره

 نسبت به ادامه مطالعات ،حسب ابالغ کارفرمابر گزارش مستدل به کارفرما اعالم و طی پیشنهاد خود را بایدماید، پیشنهاد ن

  . اقدام نماید

   نتایج آزمایشگاهی 06

 قابل هاي در صورت مشاهده اختالف. گردد هاي مناسب خالصه می دریافت شده بررسی و در فرمهاي  نتایج آزمایش  

 باید و در صورت لزوم صحت ارقام شود میهاي همجوار، نتایج وارسی  هاي روسازي راه در نمونه هتوجه در مشخصات الی

و   هاي مخصوص به صورت جدول، نمودار  هاي راه در فرم  الیههاي نتایج آزمایش. مجدداً در محل مورد بررسی قرارگیرد

. گردد  تهیه میتفکیکیا غیرمخرب ابنیه فنی به هاي مخرب و  نتایج آزمایش. گردد منحنی بر حسب نوع آزمایش تنظیم می

 حجم مصالح و مناسب بودن آن براي  برآورد،ها آزمایش براي هر معدن یک صفحه جداگانه که موقعیت معدن، نتایج

 غیرتخریبی انجام هاي که آزمایش در صورتی. گردد می دهد، تهیه را نشان میو مصالح بتن و مالت قشرهاي مختلف راه 

  . گردد هاي مورد نیاز تبدیل می  اولیه به ارزشهاي هاي ماشین دفلکتوگراف با انجام آزمایش اشد، ارزشگرفته ب

   طرح روکش آسفالتی07

  طرح . شود تهیه میی براساس دو عامل مهم ترافیک و مقاومت قشرهاي روسازي و زیرسازي ــطرح روکش آسفالت  

در هرحال به منظور . گردد اساس تعداد محور استاندارد راه تهیههاي متداول و بر  با استفاده از روشبایدروکش   

طراحی روسازي   مشاور درزیر از سويرعایت موارد مشروحه )ها براساس نتایج آزمایش(تعیین روسازي مناسب

  : الزامی است

  . روسازي در مدت عمر طرحةاي و یا یکبار  تحلیل مالی به منظور اجراي مرحله7-01  

  ها و قشرهاي مختلف براي هر گزینه با استفاده از  هاي مختلف روسازي به همراه تعیین ضخامت نه گزیتهیه 7-02  

هاي مختلف  مالحظه عمق یخبندان و تورم خاك بستر، براي هریک از قسمت ه باهاي انجام شد نتایج آزمایش

  . تپه ماهور و کوهستان دشت، 

  هاي روسازي، مدل بارگذاري تحلیلی با روش اجــــزاي  نامه  آیینها، به استناد مشاور باید اضافه بر تعیین ضخامت  
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هاي مختلف  هنهاي روکش قدیم و یا زیرسازي مسیر، براي همه گزی  اندرکنش آن با الیهةمحدود روسازي و نحو

ظور هاي تهیه و حمل مصالح را به منظور ارایه طرح مقرون به صرفه را در محاسبات من روسازي ارایه کند و هزینه

  .نماید

  حفظ تأمین عبور و مرور در حین اجرا. 8

تأمین و برقراري عبور و مرور ایمن و روان وسایل نقلیه در حین عملیات اجرایی مطالعه و تمهیدات الزم ایمنی در   

  گردد گزارش منعکس می  

   خط کشی، عالیم و تجهیزات ایمنی.9

، حفاظهاي )نیوجرسی(، جداول جداکننده)گاردریل(انبی راه هاي ج حفاظکشی، عالیم و تجهیزات ایمنی از قبیل  خط  

و عالیم هشدار دهنده ...) ها و  ها و فلش مسیرنماها، خط نوشته(کابلی، تمهیدات هشدار دهنده غیرهوشمند

 Rumbleگیرها،  سرعت(، تمهیدات تقلیل سرعت...)هاي جوي مسیر، ترافیک مسیر و  تابلوهاي اعالم وضعیت(هوشمند

Strips  ها،  نامه براساس آیین...هاي عالیم هوشمند و غیر هوشمند ایمنی و راهنمایی و رانندگی و  و طرح...) و

هاي مناسب براي  همچنین محل. گردد  منعکس میها ولها و یا جد ها و ضوابط وزارت راه و ترابري در نقشه دستورالعمل

 نشان 1:50000اکز رفاهی پیشنهاد و در نقشه به مقیاس هاي توزین و مر وسایل نقلیه سبک، سنگین و دستگاهتوقفگاه 

  . شود داده می

  بندي طرح   تعیین زمان.10

  : برداري از طرح شامل  تهیه برنامه زمانی انجام مطالعات تفصیلی، احداث و بهره10-01  

 .  مطالعه و اجراةهاي اصلی و بحرانی پروژه اعم از دور تعیین فعالیت •

 مطالعات طراحی تفصیلی و یا مطالعات تخصصی خاص در صورت نیاز با  زمانی برايةتعیین دور •

 . هاي بحرانی توجه به تعیین فعالیت

 .  تامین آنها از داخل و خارجةتعیین نیازهاي اصلی اجرایی و تدارکاتی عملیات بهسازي و نحو •
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  : هاي زمانی تعمیر و نگهداري  تعیین موعد10-02  

هاي مختلف و استاندارهاي   راه مورد نظر با توجه به عمر بخشيهاي تعمیر و نگهداري اجزا هاي زمانی براي فعالیت موعد

  . مربوط

   محاسبه ارزش اسقاط.11

ها و سایر ابنیه فنی، روسازي و  ها و تونل هاي مختلف شامل زیرسازي مسیر، پل گذاري بخش ارزش مانده سرمایه

هاي رایج در محاسبات مالی راه،  ري از آنها و بر اساس فرمولبردا تجهیزات راهداري در پایان آخرین سال بهره

  . گردد محاسبه می

  : بهینهۀهاي مالی گزین  برآورد  هزینه. 12

  .  واحد اقالم کارۀهاي طراحی تفصیلی و ساخت طرح برمبناي هزین  برآورد هزینه 12-01  

عملیات   ساخت تمامیۀکافی باشد و شامل هزین باید داراي دقت ا هرچند به صورت تقریبی است ولیه برآورد هزینه  

ها،  راهدارخانهد، ــ، تجهیزات ایمنی، مساجهاي توزین  مورد نیاز ، ایستگاههاي توقفگاهبهسازي از جمله احداث   

  . باشد... ها و  پایانه  

اري و انجام برد  نقشهۀو نظارت در دوران ساخت، هزین مدیریت ۀها از جمله هزین  برآورد سایر هزینه 12-02  

برداري و نگهداري و هزینه تهیه  هاي بهره هزینه  ،... هزینه تملک اراضی، مستحدثات و،مورد نیازهاي  آزمایش  

  ...ه برداري و  تجهیزات و ماشین آالت دوره بهر  

   : انجام محاسبات مالی و اقتصادي گزینه بهینه. 13

  موثر بر میزان سودآوري مالی، ارزشیابی اقتصادي طرح ومالی، تحلیل حساسیت عناصر محاسبات تحلیل سودآوري   

  هاي مالی طرح براساس   حساسیت عوامل موثــــر برارزشیابی اقتصادي طرح، براساس آخرین برآورد هزینهتحلیل   

  . شود مندرجات در   ً  شرح خدمات همسان مطالعات توجیه اولیه بهسازي راه  ً  به هنگام می  

  گذاري طرح  مین مالی و سرمایه مطالعه روش تا. 14

  . هاي ذینفع طرح غیردولتی و طرفبخش گذاري   بررسی جذابیت طرح براي سرمایه14-01  
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برداري طرح با بررسی مزیت و شرایط مختلف  اجرا و بهرهبراي مین مالی مورد نیاز أهاي ت  بررسی راه14-02

  . هاي اجرایی و مالی حدودیتمین مالی با توجه به مأ تةعیین مناسبترین نحوتهرکدام و 

  هاي موجود و مرتبط با طرح  ها، استانداردها و خط مشی  بررسی و شناسایی تنگناهاي مقررات، دستورالعمل14-03  

  . و ارزیابی آثار آنها بر طرح و در صورت لزوم ارایه پیشنهاد اصالحی براي کاهش هزینه و ایجاد درآمد  

  شود ی که در گزارش توجیه نهایی درج میهای ها و نقشه  فهرست گزارش. 15  

  . گزارش مطالعات توجیه اولیه15-01  

  ه ـــ گزارش تکمیل و به هنگام شده اطالعات و آمار گردآوري شده در مطالعات توجیه اولیه شامل تاریخچ15-02  

ه ــ آمار مربوط بري،ـــهاي فرادستی، آمار ترافیکی، وضعیت ترافیکی منطقه و شبکه موجود تراب احداث، برنامه

  .. .سوانح و 

بررسی  عرضی، هاي طولی و رخ  نیمهاي میدانی شامل برداشت محور و  گزارش بازدید محلی و برداشت15-03

ها،  نقایص و معایب سطح آسفالت، شانه ،اي مورد نیاز هاي دوره محلی ابنیه فنی موجود، مرمت و بازسازي

  .ناهمواریها، شناسایی معادن

  . ش به روز شده آمار و ترددشماري محور گزار15-04  

  .  گزارش بازدید از نقاط حادثه خیز15-05  

  .  گزارش مطالعات تکمیلی ترافیک15-06  

  .   گزارش بررسی مطالعات توجیه اولیه بهسازي و اظهار نظر در خصوص گزینه ارجح بهسازي15-07  

  .  گزارش نتایج آزمایشگاهی15-08  

  . سفالتی گزارش طرح روکش آ15-09  

  .گزارش حفظ تأمین عبور و مرور در حین اجرا. 15-10

  . کشی، عالیم و تجهیزات ایمنی  گزارش خط.15-11  

  .بندي طرح تعیین زمان .15-12  

  . محاسبه ارزش اسقاط.15-13  

  .  بهینهۀهاي مالی گزین  گزارش برآورد هزینه.15-14  
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  .  بهینهۀ گزارش انجام محاسبات مالی و اقتصادي گزین.15-15  

  . گذاري طرح  تامین مالی و سرمایه  گزارش روش.15-16  

  . Power Pointافزار   گزارش خالصه نتایج تحت نرم.15-17

    .CD فایل کلیه مدارك طرح برروي .15-18
   

  



پيوست ۲. نمودار خدمات مطالعات توجيه نهايی بهسازی راه (نوع ۱)

انجام مطالعات تکمیلی 
ترافیک

بھ روز کردن آمار و 
شمارش ھای ترافیکی

 (در صورت نیاز)

نقایص و معایب سطح برداشت محور و مقاطع عرضی
آسفالت

آزمایشھا و شناسایي شانھ ھا
معادن

ارائھ گزارش بھ کارفرما جھت 
ادامھ كار

بازدید از نقاط حادثھ خیز بھ 
منظور کنترل مطالعات توجیھ 

اولیھ

ناھمواریھا

بازدید محلی و برداشتھای میدانی

بررسی مطالعات مصوب توجیھ اولیھ بھسازي و 
اظھار نظر در خصوص گزینھ بھینھ

ارائھ گزارش بھ کارفرما براي ادامھ 
کار

تعیین زمان بندي طرح محاسبھ ارزش اسقاط خط کشی، عالیم و تجھیزات ایمنی طرح روکش آسفالتی نتایج آزمایشگاھی

مورد قبول نیستمورد قبول است

مورد قبول نیستمورد قبول است

نوع بھسازی مصوب در 
مطالعات توجیھ اولیھ

شاخصھای 
ابالغ خدمات مطالعات ایمني راهایمنی

ابالغ نوع دیگر بھسازي

تعیین مشخصات ھندسي مسیر 
موجود

جمع آوری اطالعات

مطالعات توجیھ اولیھ

برآورد ھزینھ ھاي مالي 
گزینھ ي بھینھ

انجام محاسبات مالي و اقتصادي گزینھ ي بھینھ ھمراه با تحلیل 
حساسیت

مطالعھ روش تامین مالي و سرمایھ گذاري طرح

تدوین گزارش نھایي

بررسي محلي ابنیھ فني موجود، 
مرمت و بازسازي دوره اي 

مورد نیاز

حفظ تامین عبور و 
مرور در حین اجرا
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  فهرست مطالب

  

   مقدمه 01

  . آوري آمار و اطالعات  جمع02

   .  مرمت و بازسازي آنها. بررسی دفتري عملکرد ابنیه موجود بازدید محلی و03

  . بازدید محلی و بررسی دفتري احداث ابنیه فنی جدید 04

  . بازسازي و یا احداث ابنیه فنی جدید مربوط به اردسایر مو 05

  . تکمیل گزارش 06

  . شود هایی که در گزارش توجیه نهایی درج می ها و نقشه فهرست گزارش 07

  )1/1نوع( نمودار خدمات مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه.1پیوست 



  )1/1نوع ( شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه                                                                                                   
 
 
 

 

٢

  )1 /1نوع (  بهسازي راهنهایی شرح خدمات مطالعات توجیه                    

  

  مقدمه 01

راه  ً  پس از پایان مطالعات توجیه اولیه راه و تصویب نوع بهسازي   1 /1مطالعه توجیه نهایی بهسازي نوع ً  1-01

  . گیرد انجام می

و   ً  1وع  ً  ــــتکمیل مطالعات بهسازي نبه منظور به طور اصولی  ً  1/1مطالعات بهسازي نوع  ً   1-02
در مواردي تدوین شده است که براي بهسازي راه   )روکشاجراي   (اي ورهعملیات تعمیر و نگهداري د

و مقاوم سازي ابنیه ایجاد ابنیه فنی جدید به منظور مطالعات بیشتري روکش، که عالوه بر نیاز به تجدید 

 با  ً   همراه  1 /1 خدمات توجیه نهایی بهسازي نوع  ً   شرح ،رو  از ایناستفاده شود موجود نیاز دارد، 

استفاده   ً(اي روکش آسفالت دوره( و  ً  عملیات تعمیر و نگهداري   ً  1شرح خدمات توجیه نهایی نوع   ً  

 . شود می

   ً  ، خدمات مربوط به مرمت و 1که در شرح خدمات مطالعات توجیه نهایی بهسازي نوع   ً   با وجود این 1-03
 همراه با   )1/1 (علت استفاده از این نوع بهسازي  بهاست ولیگردیده بینی   پیشاي ابنیه فنی بازسازي دوره

  ً  شرح خدمات مربوط به مرمت و بازسازي ابنیه )اي روکش آسفالت دوره( ري  ً  عملیات تعمیر و نگهدا

 .  است  ً  تکرار گردیده1/1فنی موجود در بهسازي نوع   ً 

برداري     ود بودن سوابق عملکردي مسیر در دوران بهره با توجه به موج ه مطالعات بهسازي راهک     نظر به این1-04

 شرح خدمات مشاور ، مطالعاته و زمانجویی در هزین و به منظور صرفه گیرد  چند دهه را در بر میاغلبکه 

دار  مهندس مشاور عهدهبا این وجود، . هاي کلی و عمومی محدود گردیده است در این مجموعه به بررسی

تواند درخواست  ابنیه فنی با ارایه گزارش و مستندات میبه ویژه به شرایط خاص محور مطالعات بهسازي بنا 

شرح خدمات همسان مطالعات توجیه    ً   هاي فنی براساس مندرجات انجام مطالعات جامع و تدقیق بررسی

 ً  تکمیل هاي   ً تکمیل مطالعات زمین شناسی، ژئوتکنیک ً  ،    ً  در زمینهراه هاي احداث  نهایی طرح

اي و مسیل با  هاي رودخانه  متر  ً ، مطالعات پل10هاي با دهانه تا   مطالعات هیدرولــوژي و هیدرولیـک پل

ها  ها، گالري    ،   ً  مطالعات تونل ًاي و خاکریزهاي بلند هاي دره  متر ً  ،   ً  مطالعات پل10دهانه بزرگتر از 
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 نموده و مطالعات تکمیلی را در راست محیطی ً  و یا سایر موارد مرتبط هاي بلند ً  ،  ً  مطالعات زی و ترانشه

  . چارچوب خدمات اضافی انجام دهد

و یا  و مقاوم سازي ابنیه فنی موجود هاي مربوط به مرمت و هزینه اجزاي الزم ،، کلیات طرحشرح خدمات  این در 1-05

 یا  ً  عملیات تعمیر و و   ً  1ت توجیه نهایی بهسازي نوع  ً  و با شرح خدمات مطالعاتعیینایجاد ابنیه فنی مورد نیاز 

ها و منافع ناشی از بهسازي مورد بررسی قرار  گردد و تجمیع هزینه  تلفیق می  ً  )اي روکش آسفالت دوره( نگهداري 

  . گیرد یم

 و  یا  ً  عملیات   ً 1نوع   ً   و تلفیق خدمات این مرحله با شرح خدمات توجیه نهایی بهسازي پیشگفتهبا توجه به موارد 

یا ایجاد و   و مقاوم سازي ابنیه فنی موجودبه مرمت   خدمات محدود  ً  ، )اي روکش آسفالت دوره(تعمیر و نگهداري ـ 

  : شود شرح زیر انجام می همورد نیاز بجدید ابنیه فنی 

  آوري آمار و اطالعات   جمع02

 ً  گردآوري شده است با معرفی کارفرما توسط  1 مطالعات توجیه نهایی نوع  ً  اطالعات مورد نیاز عالوه بر آنچه که در

  : گردد آوري می مشاور جمع

محور مورد نظر و در صورت اجرا کنندة ها و مشخصات فنی مربوط به ابنیه منضم به قرارداد پیمانکاران   نقشه01

  . (AS BUILT)هاي چون ساخت نقشهوجود 
 از نظرهاي بزرگ موجود باعملکرد  نامناسب   آبریز پلة حوز1:250000 و 1:50000یا  و 1:25000هاي   نقشه02

  . هاي جدید مورد نیاز عبور جریان سیالبی و یا پل

  .  مطالعات ژئوتکنیک انجام شده در محل احداث ابنیه فنی03

  .  انجام شده در دوران ساختهاي  نتایج آزمایش04

  . ها  آمار سیالب رودخانه05

 گرایی، زمین لغزش، روان یزموتکتونیکزلزله، سابندي خطر  پهنههاي زمین شناسی، اقلیمی و  ارك و نقشه مد06

هاي زمین شناسی خاص در صورت وجود در محل ابنیه فنی با  هاي مختلف و گزارش تهیه شده توسط سازمان

   .عملکرد نامناسب و یا جدید
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  وجود، مرمت و بازسازي آنها بازدید محلی و بررسی دفتري عملکرد ابنیه م03

شامل مهندسان طرح هندسی مسیر، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، : بررسی محلی با بازدید گروه کارشناسی مشاور

 ابنیه فنی با عملکرد نامناسب به ویژه  ابنیه فنی مهم تمام. شود انجام می... هیدرولوژي، پل و ابنیه فنی و زیست محیطی و 

  . دـگیرن ار میمورد بازدید قر

ها مختلف بر طراحی تا حد امکان بازدیدها باید به وسیله گروه   با توجه به تاثیر متقابل دیدگاه کارشناسی رشته:یادآوري

  . هاي یاد شده صورت گیرد کارشناسی کامل شامل تمام تخصص

فاظی بستر  سازي، عملیات استحل و هدایت آب، ساحلیها، دیوارهاي حا  ابنیه فنی موجود در راه از قبیل گالريتمام

ها و غیره شماره گذاري شده و مورد بازدید و  هاي بزرگ، تونل ها، آبروها، پل ، سیفون...) برید و ،ازقبیل رادیه(ها رودخانه

. گردد شود و نتایج بازدید در جدولی خالصه می گیرد و نقاط آسیب دیده شناسایی و از آنها عکسبرداري می بررسی قرار می

 ساخت، وضعیت ظاهري و عملکردي آن و ة در دورها  این جدول باید مشخصات اصلی ابنیه، نوع مصالح، نتایج آزمایشدر

هایی که در اثر شکستگی، نشست، جابجایی و دوران، آب شستگی، خوردگی و یا سایر عوامل به آن وارد شده است و  آسیب

براي هر نوع ابنیه حداقل مشخصات زیر باید . گنجانده شود ترمیم و بازسازي و یا تعریض آن ةمیزان خسارت و نحو

  :ودـبرداشت ش

ل و هدایت آب، طول و ارتفاع، نوع دیوار و در صورت امکان مقطع عرضی و تیپ آن، ی براي دیوارهاي حا3-01

 الزم مشاور. هاي وارده و علت بروز آن در جدول آورده شود جنس مصالح و غیره مورد بررسی قرار گرفته و آسیب

   .  و هزینه مورد نیاز را برآورد نماید کند ترمیم و بازسازي آن را پیشنهادةاست که نحو

، نوع پل، دهانه، ارتفاع، جنس مصالح، طول دیوارهاي برگشتی همسان )1(هاي کوچک و آبروهاي   براي پل3-02

 آب و غیره مورد داغینه سوابق سیالب و ها، رادیه و برید و تحقیقات محلی در زم هاي میانی، کوله و بالی شکل، پایه

نحوه ترمیم و بازسازي و . دشو هاي وارده و علت بروز آن در جدول منعکس می  و آسیبگیرد میبررسی قرار 

  . گردد ها توسط مشاور برآورد می هزینه

  . گردد تهیه میهاي مختلف  از جهتهاي الزم ابنیه آسیب دیده  عکس: یادآوري
                                                        

ا ـسازمان  معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و یاز سوي   همسان عنوان نقشهباهاي   که نقشهاي اطالق می شود  به ابنیههمسانها و آبروهاي  پل -)1(
 خدمات مطالعاتی توسط مشاور مورد استفاده همسان در چارچوبها و آبروهاي  بینی شده براي پل ا با توجه به شرح خدمات پیشـه شود و این نقشه کارفرما تهیه و ابالغ می

 . گیرد ر میقرا
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 مشخصات اصلی پل مانند نوع و طول کلی پل، عرض پل، ،)همسان و یا ویژهناهمسان، (بزرگهاي   براي پل3-03

 پل از ي و سایر اجزاپیهاي میانی و در صورت امکان  ها، پایه  ارتفاع آن و وضعیت و جنس کوله و تعداد دهانه،طول

شستگی و  ها و آب  در مقابل سیالب و عملکرد آنشود میپناه و غیره بررسی  قبیل تابلیه، دیوارهاي هدایت آب، جان

اي که  هاي بزرگ رودخانه در مورد پل. گیرد مورد بررسی قرار میک یونیک و ژئوتکنتهاي تک رسوب گذاري و ویژگی

و شود،  میعملکرد مناسبی ندارند، در صورت موجود بودن مطالعات هیدرولوژي، محاسبات انجام شده مجدداً کنترل 

 هیدرولوژي شامل آمار بارندگی، بوطآوري شده مر ه تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات جمعدر غیر این صورت نسبت ب

 500، 100، 50هاي بازگشت  هاي متداول با دوره هاي شدت ـ مدت براساس روش ها و تهیه منحنی سبالب رودخانه

محاسبه سطح آنها، و 1:250000 و یا 1:50000، 1:25000هاي   آبریز براساس نقشهةتعیین حوز. گردد سال، اقدام می

ها،   محاسبه دبی سیالبی و سرعت ماکزیمم آبروها و پل، آبریزة اصلی حوزشریانزمان تمرکز و نیز شیب متوسط 

  . هاي بازگشت تعیین شده هاي متداول با توجه به دوره براساس روش

 50 با استفاده از دبی ها ساله و براي سایر انواع راه100ا براساس دبی ه  و بزرگراهها راه آزاد هاي واقع در  پل:1یادآوري

  . شود  ساله بررسی 500ها تمهیدات عدم انسداد خط براي دبی با دوره بازگشت  ها و بزرگراه همچنین براي آزادراه. ساله

کرد مناسب پل براي عبور جریان سیالبی ارایه  مشاور نظر خود را در مورد عمل، مهندسها براساس این بررسی

 بازسازي همراه با ةو نحوشود  مشخص می کمبودها و نواقص تعیین و  پليعلل خسارات وارده به اجزامیزان و . دهد می

  . گردد  میتهیهها و توضیحات الزم و برآورد آن  عکس

هاي   و نقشهGPS   و یا مسیل با استفاده از دستگاه تر بستر کبیر و صغیر رودخانه  شناسایی دقیقمنظور به :2یادآوري 

  . گردد طولی و عرضی شریان اصلی مسیر در باالدست و پایین دست محل تهیه میهاي  رخ نیمتوپوگرافی با مقیاس مناسب 

   بازدید محلی و بررسی دفتري احداث ابنیه فنی جدید04

شود نقاطی از راه   میی شناسایاست  آبرو و پل پیش بینی نشدهاه محل ولی براي آن کند میخط القعرهایی که راه را قطع 

هاي سطحی ضروري است بررسی و تعیین  هایی که براي تخلیه آب که در اثر عبور آب آسیب دیده و همچنین محل

ریزش دارد هایی که خطر  محل. گردد نماها و سایر ابنیه فنی که باید با ابنیه جدید جانشین شود، شناسایی میآب . ودـش می

تر از دو متر را  هاي کوچک دهانه پل. گردد  راه حل مناسب پیشنهاد میشود و میرود بررسی  یا بیم شستگی پاي خاکریز می

 متر، مطالعات هیدورلوژي براساس 10 تا 2 با دهانه همسانهاي  توان تعیین نمود ولی براي سایر پل بررسی راه میدر حین 
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ظرفیت باربري، نشست، ( و ژئوتکنیکتکتونیکهاي  همچنین ویژگی. گردد نجام می ا3-3 در بند تعیین شدهروش 

مالحظات اجرایی سایر  سیستم باربري و رسیبر. گیرد اث پل مورد بررسی کارشناسی قرار میدـمحل اح... ) ی و ــروانگرای

برگشتی، ( مشاور تیپ اجرایی دیوارهاهمچنین. گردد اقدام میابنیه  تعیین برايـ اقتصادي الزم  یـهاي فن و انجام مقایسه

 در این شرح خدمات پیش بینی شده  متر10هاي بزرگتر از  مطالعات پلکه  در صورتی. نماید ن میـتعییرا ) بالی و هدایت آب

  .شــود  انجام می توجیه نهایی احداث راه  ً   براساس  ً  شرح خدمات همسان مطالعاتباشد، 

همسان و یا هاي نا  ن نتیجه برسد که احداث پلهاي خود به ای شاور در مطالعات و بررسیممهندس  در صورتی که :تبصره

هاي  پلبه کارفرما اعالم نماید تا ادامه مطالعات کافی اقتصادي ضروري است، باید مراتب را با مستندات   فنی واز نظر ویژه

هاي احداث راه  ً  و به عنوان خدمات اضافی    ً  شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی طرحچارچوبدر پیشگفته 

  : گردد  میتهیه ابنیه جدید در جدولی که در برگیرنده حداقل اطالعات زیر باشد توسط مشاور فهرست. ردیانجام گ

  . ، علل نیاز، برآورد هزینه)همسان و ویژهناهمسان، ازجمله (کیلومتر و موقعیت ابنیه، نوع ابنیه، مشخصات اصلی ابنیه

هاي   و نقشهGPS رودخانه و یا مسیل با استفاده از دستگاه کبیر و صغیرتر بستر   شناسایی دقیقبراي :وريیادآ

هاي طولی و عرضی شریان اصلی مسیر در باالدست و پایین دست محل پل برداشت و  توپوگرافی با مقیاس مناسب پروفیل

  . رددـگ تهیه می

  ث ابنیه فنی جدیدبازسازي و یا احدابوط به  سایر موارد مر05

 این تمامیها، درج  ، نواقص و کمبودها در ابنیه فنی راهها ها و علل گوناگون و انواع خسارت به علت تنوع ابنیه فنی در راه

 مورد آنهات خاص ع، در هر صورت مشاور باید سایر ابنیه فنی را براساس طبی نیستموارد در شرح خدمات امکان پذیر

 نماید، به نحوي که درج هریک را تعیین و مشخصات اصلی آنها را در جدول هاي خسارتص و بررسی قرار دهد و نواق

 و برآوردها از دقت کافی برخودار اشد بازسازي و ترمیم آن بةنشان دهنده نوع و میزان خرابی و علل آن و همچنین نحو

هاي گاباري و مشخصات هندسی  د به بررسیهاي موجود در این مرحله از مطالعات محدو هاي مربوط به تونل بررسی. باشند

هاي فرار، محل عبور عابر پیاده، تاسیسات  به لحاظ مناسب بودن مقطع عرضی، تعداد خطوط حرکت، توقف اضطراري ور اه

هاي  تهویه تونل، روشنایی و شرح وضعیت ظاهري از جمله سر در تونل و مصالح استفاده شده در آن، نفوذ و جریان آب

 و یادشدههاي  مشاور با بررسی. استها و غیره  ه در تونلدم پایدار کننده و پوشش استفاده شیستنوع و سزیرزمینی، 

ها،  استحکام و خردشدگی و هوا زدگی سنگ: پارامترهایی مانند(ونیک و ژئوتکینکتهاي تک همچنین بررسی تخمینی ویژگی
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هاي موجود در محل تونل با بیان  سازنده...) اي درشت دانه و ه هاي ریزدانه، تراکم خاك ها، سختی خاك  شیب و امتداد الیه

هاي مربوط را پیشنهاد   ترمیم و بازسازي همراه با هزینهةها، کمبودها و نواقص، نحو لیتولوژي آنها و شناسایی آسیب

  . شـود توضیح تهیه میبا رداري همراه ب هاي الزم و در صورت نیاز فیلم  مطالعات عکسازدر این بخش . دهد می

ها براساس  ً   ها، گالریها و سایر ابنیه  تونل،)همسان و ویژه ناهمسان،(متر10هاي جدید بزرگتر از   مطالعات پل:1تبصره 

  . گردد  خدمات اضافی انجام میچارچوبشرح خدت همسان مطالعات توجیه نهایی احداث راه  ً  و در 

 که نیازمند همسان و ویژهناشامل همسان،  متر 10هاي بزرگتر از   پلهایی که عملکرد مناسبی ندارند و یا  تونل:2تبصره 

  . شــوداین مطالعات انجام مطالعات آنها همزمان با به مقاوم سازي باشند، باید همراه با مستندات به کارفرما اعالم گردد تا 

   تکمیل گزارش 06

هاي مالی مربوط   ً  برآورد هزینه،   محاسبه ارزش اسقاطبندي طرح ً  ، تري مربوط از قبیل  ً تعیین زمانفسایر مطالعات د

  و یا   ً  عملیات تعمیر  ً)1نوع ( مطالعات توجیه نهایی بهسازي راهبا   ً  ابنیه فنی جدید به ترمیم، مقاوم سازي و یا احداث 

  . پذیرد صورت مییعی هاي مالی، اقتصادي بصورت تجم تلفیق می گردد بررسیاي ً   ـ روکش آسفالت دوره و نگهداري 

  .شود هایی که در گزارش توجیه نهایی درج می ها و نقشه ش  فهرست گزار07

 As)هاي  محور مورد مطالعه و نقشهاجرا کنندة  گزارش فنی مربوط به ابنیه منضم به قرارداد پیمانکاران 7-01

Built)انجام شده در محل احداث ابنیهانجام شده در دوران ساخت و مطالعات ژئوتکنیک هاي   و نتایج آزمایش .  

  . ها و آمار بارندگی و سیالبها  آبریز پلة حوز1:250000و 1:50000، 1:25000هاي   نقشه7-02

در محل ابنیه فنی ... موتکنیک، زمین لغزش و یزبندي خطر زلزله، سا هاي زمین شناسی، پهنه مدارك و نقشه7-03

  . با عملکرد نامناسب و یا جدید

  .  بازدید محلی و بررسی دفتري عملکرد ابنیه موجود، مرمت و بازسازي آنها گزارش7-04

  . گزارش بازدید محلی و بررسی دفتري احداث ابنیه فنی جدید7-05

        .  با بازسازي و یا احداث ابنیه فنی جدیدمربوط به  گزارش سایر موارد 7-06



پيوست ۱. نمودار خدمات مطالعات توجيه نهايي بهسازي راه (نوع ۱/ ۱)

بازدید محلی و برداشتھای میدانی

جمع آوری اطالعات
عالوه بر آنچھ در مطالعات توجیھ نھایی (نوع ١) گردآوری شده است

بررسی عملکرد ابنیھ فنی موجود، نواقص و 
کمبودھا و علل بروز

* دیوارھای حایل و ھدایت آب
* پلھای نا ھمسان
* پلھای ھمسان
* پلھاي ویژه

بررسی ابنیھ فنی جدید مورد نیاز
* دیوارھای حایل و ھدایت آب 

* پلھای نا ھمسان
* پلھای ھمسان
* پلھاي ویژه

بررسی سایر موارد مربوط بھ بازسازی و یا احداث ابنیھ 
فنی جدید 
* تونلھا

* مقاوم سازی پلھای ناھمسان
* مقاوم سازی پلھای ویژه
* تونلھا با عملکرد نامناسب

* سایر ابنیھ فنی

شرح نواقص، کمبودھا، علل بروز، نحوه ترمیم و بازسازی و برآورد 
ھزینھ ھا و تلفیق آن در فصول مربوط بھ خدمات مطالعات توجیھ نھایي 

(نوع ١) و یا عملیات تعمیر و نگھداري(روكش آسفالت دوره اي)

مطالعات توجیھ اولیھ طرح
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  فهرست مطالب

  

   مقدمه 01

  . آوري آمار و اطالعات  جمع02

  .هاي دفتري محور هاي میدانی و بررسی ، برداشت بازدید محلی03

  .انجام مطالعات تکمیلی ترافیک 04

  . صوص گزینه بهینهبررسی مطالعات مصوب توجیه اولیه بهسازي و اظهار نظر در خ 05

  . نتایج آزمایشگاهی06

  . طرح روکش آسفالتی07

  .  طرح بدنه راه در محل تغییر مسیرها08

  .حفظ تأمین عبور و مرور در حین اجرا. 9

  .  خط کشی، عالیم و تجهیزات ایمنی.10

  . تعیین زمان بندي طرح.11

  . محاسبه ارزش اسقاط.12

  . ه بهینۀهاي مالی گزین  برآورد هزینه.13

  .  بهینهۀ انجام محاسبات مالی و اقتصادي گزین.14

  .گذاري طرح  مطالعه روش تامین مالی و سرمایه.15

  .شود  نهایی درج میۀهایی که در گزارش توجی ها و نقشه  فهرست گزارش.16

  .شرح وظایف برداشت مسیر موجود. 1پیوست 

  )2نوع( نمودار خدمات مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه . 2پیوست 
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  )2نوع ( بهسازي راهنهایی شرح خدمات مطالعات توجیه                    

  

  مقدمه 01

 و تصویب نوع بهسازي انجام   ً  پس از پایان مطالعات توجیه اولیه راه  2مطالعه توجیه نهایی بهسازي نوع ً  1-01

  . گیرد می

فالتی، مرمت ابنیه فنی، احداث ابنیه طراحی و تقویت روکش آس ً به منظور  2مطالعات بهسازي نوع  ً   1-02
واریانت یا تغییر مسیر انجام ها و احداث  فنی جدید، بهبود مسیر از نظر مشخصات هندسی، اصالح قوس

 . است راه موجود هندسی مسیر اصالح  ،مشخصه مهم این نوع بهسازي. گیرد می

 برداري     دن سوابق عملکردي مسیر در دوران بهرهها با توجه به موجود بو که مطالعات بهسازي راه نظر به این  1-03

ها نیز عموماً با فواصل نسبتاً کوتاه از مسیر موجود  و احداث واریانت گیرد  چندین دهه را در بر میاغلبکه 

 شرح خدمات و وظایف مشاور در این ،مطالعاتو زمان جویی در هزینه  به منظور صرفهگیرد،  صورت می

دار مطالعات   مهندس مشاور عهدهبا وجود این،.  کلی و عمومی محدود گردیده استهاي مجموعه به بررسی

تواند درخواست انجام   ابنیه فنی با ارایه گزارش و مستندات میبه ویژهبهسازي بنا به شرایط خاص محور 

نهایی مندرجات  ً  شرح خدمات همسان مطالعات توجیه با توجه به هاي فنی  مطالعات جامع و تدقیق بررسی

هاي   ً تکمیل مطالعات زمین شناسی، ژئوتکنیک ً  ،  ً  تکمیل مطالعات    ً  در زمینهراههاي احداث  طرح

اي و مسیل با دهانه  هاي رودخانه  متر ً ، مطالعات پل10هاي با دهانه تا   هیدرولــوژي و هیدرولیـک پل

ها و  ها، گالري زهاي بلند ً   ،   ً  مطالعات تونلاي و خاکری هاي دره  متر ً  ،   ً  مطالعات پل10بزرگتر از 

هاي بلند ً  ،  ً  مطالعات زیست محیطی ً  و یا سایر موارد مرتبط نموده و مطالعات تکمیلی را در  ترانشه

  . چارچوب خدمات اضافی انجام دهد

 و در گردد سه میها و منافع آن مقای زینه آن ارایه و ه اجزاي الزم،، کلیات طرحمطالعات این در 1-04

سپس مطالعات و طراحی . شود گیري می صورت تصویب نتایج این مرحله، نسبت به اجراي طرح تصمیم

  . ، صورت خواهد گرفتستتفصیلی که شامل طراحی اجزا
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رح ش ه، خدمات این مرحله در تکمیل و تدقیق نتایج مطالعات مصوب توجیه اولیه محور مورد نظر بپیشگفتهبه اهداف با توجه 

  : شود زیر انجام می

  آوري آمار و اطالعات   جمع02

  : شود آوري می  جمعهاي مسئول توسط مهندس مشاور و با معرفی کارفرما از سازماناطالعات مورد نیاز 

  . بهسازي محور مورد مطالعه مصوب مطالعات توجیه اولیهگزارش 2-01

هاي  لعات توجیه اولیه شامل تاریخچه احداث، برنامه تکمیل و به هنگام کردن اطالعات گردآوري شده در مطا2-02

هاي گسترش تاسیسات زیربنایی، وضعیت ترافیکی منطقه و شبکه موجود ترابري، آمار مربوط  فرداستی، آمار ترافیکی، طرح

 ، اطالعات …هاي صنعتی، کشاورزي و  به سوانح، خصوصیات جغرافیایی و اجتماعی شهرها و مراکز جمعیتی، فعالیت

  . هاي اقتصادي و مالی ربوط به نرخ سوخت و غیره براي بررسیم

موتکنیک، زمین لغزش، زهاي خطرزلزله، سای بندي  زمین شناسی، اقلیمی و پهنهبوط بههاي موجود مر  مدارك و نقشه2-03

   .هاي زمین شناسی خاص در صورت وجود در منطقه هاي مختلف و گزارش روانگرایی تهیه شده توسط سازمان

  .ها و تعداد روزهاي بخبندان  اطالعات هواشناسی از جمله شامل آمار بارندگی، آمار سیالب رودخانه2-04

وجود محور مورد نظر و در صورت اجرا کننده ها و مشخصات فنی مربوط به ابنیه منضم به قرارداد پیمانکاران   نقشه2-05

  .(As Built)ساخت  چون هاي  نقشه

  . جام شده در محل احداث ابنیه فنی مطالعات ژئوتکنیک ان2-06

  .  انجام شده در دوران ساختهاي  نتایج آزمایش2-07

  .  کیلومتر5به طول حداکثر دارد احداث واریانت و  مناطقی که نیاز به تغییر مسیر 1:25000هاي   نقشه2-08

 عبور از نظربا عملکرد نامناسب هاي بزرگ موجود   آبریز پلة حوز1:250000و یا 1:50000 و یا 1:25000هاي   نقشه2-09

  . هاي جدید مورد نیاز جریان سیالبی و یا پل

  .  کیلومتر5هاي هوایی مناطقی که نیاز به تغییر مسیر یا احداث واریانت به طول حداکثر   عکس2-010

  . 1:250000 مناطق چهارگانه زیست محیطی در مقیاس ۀ نقش2-011

  . ها هاي واقع در مسیر گزینه  روستاهاي جامع یا هادي شهرها و   طرح2-012
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ها در   احداث واریانتةدر محدودبه ویژه  ضوابط خاص سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه محور موجود 2-013

  . صورت وجود

  .  پروژهبوط به سایر اطالعات و مدارك مر2-014

  هاي دفتري محور  هاي میدانی و بررسی   بازدید محلی، برداشت03

  :هاي طولی و عرضی محور رخ نیماشت  برد3-01  

هایی که داراي  در راه. گردد  طولی از آن برداشت میرخ شود و نیم میبرداري زمینی پیاده  محور راه با استفاده از وسایل نقشه

 طولی از محور ممکن است با خطراتی مواجه باشد و عملیات به کندي پیش رود، رخ نیم و برداشت هستندترافیک سنگین 

ها نیز  ها و شعاع آن  ابتدا و انتهاي قوس،عالوه بر پیاده کردن محور. شود جاي محور برداشت می ه سمت راست بة کنارخط

ها براساس نقاط ثابتی که   و ارتفاعشود انجام میهاي مناسب   طولی با استفاده از دستگاهخر نیمبرداشت .  مشخص گرددباید

عالوه بر نقاط ثابت، کنار راه در فواصل . گردد شوند برداشت می اشته میبه فاصله یک کیلومتر از یکدیگر کار گذ

 متري، با توجه به عوارض از 25مقاطع عرضی در فواصل حداکثر . گردد صدمتري با رنگ ترافیک عالمت گذاري می یک

 ،ها  شانهروي محور،کناره آسفالت، کناره( در یازده نقطهکم دست عرضی هاي رخ نیم. شود عرض راه برداشت می

شرح وظایف برداشت مسیر . گردد به عرض حریم راه برداشت می) هاي کناري و در هر طرف پس از جوي کناري جوي کف

  .  ارایه شده است1 در پیوست شماره

  ): کیلومتر5حداکثر به طول (هاي جدید  بررسی مشخصات هندسی راه موجود و طرح واریانت3-02

هاي افقی و  هاي طولی و عرضی، قوس عرضی، مشخصات هندسی راه از قبیل شیبهمزمان با برداشت محور و مقاطع 

قائم، فواصل دید و غیره، مشخصات و استانداردهاي کلی راه و طبقه بندي آن براساس مالحظات فنی و اقتصادي و 

 و نیسترد کلی محور نقاطی از محور که به لحاظ مشخصات فنی متناسب با استاندا. گردد هاي متداول تعیین می نامه آیین

تغییرات موضعی مسیر با رعایت . گردد باشد، تعیین و مشخصات هندسی جدید تعیین می یا داراي عملکرد مناسبی نمی

شرح  هها، تاسیسات عمومی ب  ها، مستحدثات و اعیانی  مالحظات اجرایی، فنی، اقتصادي، تبعات ناشی از وجود آباديتمامی

  . گیرد ار می مورد بررسی و مطالعه قرزیر

روزمینی و زیرزمینی موجود  شود و چگونگی تقاطع مسیر با تاسیسات   هاي تا دو کیلومتر در محل پیاده می واریانت •
 . گردد یا در برنامه آتی مشخص می
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گردد و مسیر مورد  هاي هوایی پیاده می  و عکس1:25000هاي  هاي بین دو تا پنج کیلومتر روي نقشه واریانت •

مهندس مشاور در بازدید محلی خود دقت الزم را در انتخاب کریدور به نحوي باید انجام دهد . گیرد ر میبازدید قرا

نقشه مسطحه سپس . لی مورد استفاده قرار گیردیکه حاصل آن به عنوان باند تاکئومتري در مطالعات طراحی تفص

 و همچنین 1:10000 به مقیاس شود یمها در آن منعکس   اولیه کل مسیر که اصالحات موضعی و واریانت)پالن(

. گردد  عمودي تهیه می1:1000 افقی و 1:10000 ضخامت روکش به مقیاس درنظر گرفتن طولی اولیه با نیمرخ

 :ها انجام خواهد گردید هاي تکمیلی به شرح زیر در مورد واریانت سایر بررسی

 با GPSپیمایش صحرایی مسیر و با استفاده از ادوات  کیلومتر براساس 5 تا 2هاي بین  رخ طولی واریانت  نیم:یادآوري

 پیمایش مسیر به صورت فایل کامپیوتري در اختیار کارفرما نتایجشود و کل   متر ارتفاعی انجام می5/2دقت خطاي کمتر از 

 موجود یا زمینی زمینی و زیر سیسات روأرخ طولی، محل و چگونگی تقاطع مسیر با ت  و نیمنقشه مسطحهدر . گیرد قرار می

  .  گردد در برنامه آتی مشخص می

هاي اصلی تشکیل دهنده و  مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی اولیه شامل بررسی سازنده •
هاي فعال، زمین لغزش، گنبدها و غارهاي نمکی و مناطق داراي  هاي مهم زمین شناسی مانند گسل ناهنجاري

 . پتانسیل رونگرایی و ریزش

 . هاي مهم هاي اضافی از ناهنجاري ها و عکس از مسیر واریانتبرداري  عکس •

و بر حسب نیاز   ان بدنه راه مناسب استبررسی منابع مصالح در مجاورت و حوالی راه که براي مصرف در ساختم •

برداري، حدود قابل استفاده آن و مالحظات فنی،   بهرهةدر تعیین این منابع باید نحو. هاي الزم تعیین آزمایش

هاي اضافی خاکبرداري را  هاي دپو براي خاك اقتصادي و زیست محیطی رعایت گردد، همچنین مشاور محل

مسایل فنی  باشند و ها باید طوري انتخاب شوند که از نظر فاصله حمل مقرون به صرفه نماید، این محل تعیین می

 . رعایت گرددو زیست محیطی و غیره در آن 

 . هاي الزم روها و تهیه عکسها و آب بررسی هیدرولوژي پل •

 . هاي الزم هاي مورد نیاز و تهیه عکس  اولیه تونلتوجیهمطالعات  •

 . ها بررسی زیست محیطی متاثر از احداث واریانت •
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چارچوب خدمات اضافی قرارداد مطالعات بهسازي  کیلومتر در 5هاي به طول بیش از   مطالعات واریانت:1یادآوري 

  . شود  با این مطالعات انجام میها  ً   همزمان سان مطالعات توجیه راه  ً  خدمات همبراساس شرح

هاي  هاي جدید، حداقل یک عکس در هر دویست و پنجاه متر و نیز عکس برداري از مسیر ورایانت  عکس:2یادآوري 

گون گرفته شود ها، دست کم پنج عکس از جهات گونا تونلویژه و هاي ناهمسان و  اضافی از کل ناهنجاري مهم، محل پل

ها به  هاي ژئوتکنیک، زمین شناسی و هیدرولوژي برحسب اهمیت موضوع قابل مشاهده باشد، عکس به طوري که ویژگی

همچنین فیلمبرداري با توضیح از مسیر و تمام عوارض و نکات مهم و قابل مشاهده در طول .  تهیه گرددCDصورت 

  .  تهیه گرددCDمحور باید به صورت 
  : ها و مستحدثات اعیانیبررسی 3-03

گیرد و در  ها و مستحدثات واقع در حریم راه مورد بررسی قرار می یهاي جدید، اعیان یانتاردر محل تغییر مسیرها و و

چنین وضعیت  هم. گردد هر مورد کروکی و موقعیت کلی و در صورت نیاز نقشه جزییات به مقیاس مناسب تهیه می

. گردد ها مشخص می  در نقشهشناسایی و غیره  نفت هاي آب، گاز،  تلفن، لولهسیسات عمومی مانند شبکه برق،أت

  . گردد می تهیه   فیلم،برداري در جهات مختلف و در صورت نیاز عکس

  :   نقایص و معایب سطح آسفالت3-04

 انواع معایب از قبیل چاله،. گردد نقایص و معایب سطح آسفالت موجود بر حسب نوع نقص و عیب مشخص می

شدن  ن پیشرفتگی آن، جدا شدن مواد شنی و قیري، لغزندگی آسفالت، جداها برحسب نوع ترك و میزا موج، ترك

گردد و درصد نقاط آسیب دیده نسبت به  برداري می  و از آنها عکسشود میها شناسایی  الیه آسفالتی در کنار شانه

یده و داند مشخص گر گیري شده ایی که لکهه محل. گردد  مشخص می،گیري شود  مرمت و لکهبایدسطح راه که 

هاي  گیري براي قسمت گیري براي کل راه و شدت لکه سپس درصد لکه. گردد گیري برآورد می سطح نقاط لکه

 شود میگیري   و طول و میزان نشست اندازه هاي نشست شناسایی همچنین محل. شود گیري شده محاسبه می لکه

  . گردد ها بررسی می و علت نشست
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  : ها  شانه3-05

هاي خاکریز و خاکبرداري نیز  شیروانی. گردد  و یکنواختی عرض آنها وارسی میشود میهاي راه بررسی  شانه

هاي   و روشگیرد میها آبشستگی، لغزش و غیره مورد مطالعه قرار  ها و شیروانی در بررسی شانه. شود وارسی می

  . شود رفع این نوع نقایص پیشنهاد می

  : ها همواري نا3-06

ها و نشست به حدي است که در بهسازي نیاز به یک الیه تنظیمی یا  هایی از راه که میزان ناهمواري در محل

ها تعیین  بندي و نیولمان میزان ناهمواري  شبکهبایا  متري و 3 با استفاده از شمشه استتقویت موضعی زیرسازي 

  .  ردـگی  و علل آن مورد بررسی قرار میشود می

  : هاي سطحی راه  بررسی تخلیه آب3-07

 و معایبی که موجب بروز خسارت به راه شود  می راه بررسیدو طرفهاي  در مقاطع خاکبرداري و خاکریز، کانال

ها و آبروها  هاي هدایت آب در ورودي و خروجی پل چنین ابعاد و مشخصات کانال گردد و هم شده است تعیین می

برداري  گردد و در صورت نیاز عکس  میدرج تعیین و در جدولی ،هاي کناري دارد کانالو نقاطی که  نیاز به احداث 

  . شود الزم در جهات مختلف انجام می

  : و شناسایی معادنها  آزمایش3-08

شود این شناسایی شامل   معادن بالقوه در طول راه شناسایی می، تامین مصالح مورد نیاز در بهسازي راهمنظور به

در شناسایی رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط . گردد چنین سنگی و کوهی می اي و هم  رودخانهمعادن شنی و

  .   میزان ذخیره مصالح و فاصله حمل توجه شود،زیست

 1:50000روي یک کروکی به مقیاس طولی ) اي ـ کوهی رودخانه(پس از شناسایی معادن، محل و نوع آنها

با موافقت گردد تا  تعیین میها   تعداد و عمق گمانهبیاند نیاز با هاي مور آزمایشو فهرست  شود  میمشخص

هاي  الیهبراي  میزان برآورد ذخیره هر معدن و مناسب بودن مصالح آن .ها اقدام گردد  براي انجام آزمایشکارفرما

 و زیرسازي راه  معادن، از روسازيهاي عالوه بر آزمایش. گردد مختلف پس از دریافت نتایج از آزمایشگاه تعیین می

 بر روي بستر روسازي راه و ها و تعداد آزمایشنوع . آید  تا یک کیلومتر آزمایش به عمل می500در فواصل 

هاي مشابه  در صورت دسترسی به دفلکتو گراف و یا ماشین. شود میمشخص هاي روسازي طبق جدولی  الیه
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 احتیاج به تعداد معدودي تنهار این صورت د.  غیر تخریبی هم استفاده نمودهاي توان از روش آزمایش می

چنین در  هم. خواهد بودهاي مورد احتیاج  ارزش) کالیبراسیون( تنظیم و مدرج کردنبرايبرداري و آزمایش  نمونه

توان  هاي روسازي نیز می  شناسایی ضخامت الیهبرايهاي غیرمخرب  صورت تشخیص مهندس مشاور از دستگاه

هاي غیرمخرب ضروري از  گیري و آزمایش از بتن ابنیه فنی و یا آزمایش  نمونه،ص مشاوربنابه تشخی. استفاده نمود

هاي مکانیک خاك و ژئوتکنیک الزم در  چنین آزمایش هم. شود ابنیه فنی که نیازمند به مرمت هستند انجام می

  . شود ها انجام می محل احداث ابنیه فنی جدید و مسیر واریانت

  : اط حادثه خیز آمار سوانح و نق3-09 

 ،یست  ً  در برگیرنده خدمات مطالعاتی مربوط به رفع نقاط حادثه خیز ن2اگرچه خدمات مطالعات بهسازي نوع  ً 

 نقاطی که به علت قرار يبه استثنا(خیز  مهندس مشاور ضمن بررسی مطالعات توجیه اولیه محور، از نقاط حادثهولی

 طی گزارش   رانتیجه و در صورت نیاز آورد میبازدید به عمل ) گردند ی محور حذف مازها  گرفتن در مسیر واریانت

  . نماید اعالم میبه کارفرما ادامه مطالعات براي 

نوع (ـی بهسازي راه ـ ـ در   ً  شرح خدمات مطالعات توجیه نهایایمنی راه شـرح خدمـات مطالعات :1یادآوري

  . گردد ه مشاور ابالغ می خدمات اضافی بچارچوب که در است  شدهدرج ً   ) 3

  : موجود، مرمت و بازسازي آنهافنی  بازدید محلی و بررسی دفتري عملکرد ابنیه 3-010

شامل مهندسان طرح هندسی مسیر، زمین شناسی مهندسی و : بررسی محلی با بازدید گروه کارشناسی مشاور

الخصوص   ابنیه فنی مهم و علیتمام. شود انجام می... ژئوتکنیک، هیدرولوژي، پل و ابنیه فنی و زیست محیطی و 

  . گیرند ابنیه فنی با عملکرد نامناسب مورد بازدید قرار می

هاي مختلف بر طراحی، تا حد امکان بازدیدها باید به وسیله   با توجه به تاثیر متقابل دیدگاه کارشناسی رشته:2یادآوري

  .  یردهاي یاد شده صورت گ گروه کارشناسی کامل شامل تمام تخصص

ها، دیوارهاي حایل و هدایت آب، ساحل سازي، عملیات استحفاظی   ابنیه فنی موجود در راه از قبیل گالريتمام

 شود  میها و غیره شماره گذاري هاي بزرگ، تونل ها، آبروها، پل ، سیفون...) برید و ،از قبیل رادیه( ها بستر رودخانه

شود و نتایج بازدید در  برداري می ط آسیب دیده شناسایی و از آنها عکسگیرد و نقا و مورد بازدید و بررسی قرار می

 ساخت، ة در دورها در این جدول باید مشخصات اصلی ابنیه، نوع مصالح، نتایج آزمایش. گردد جدولی خالصه می
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و هایی که در اثر شکستگی، جابجایی و دوران، آب شستگی، خوردگی  ها و آسیب وضعیت ظاهري و عملکردي آن

براي .  ترمیم و بازسازي و یا تعریض آن گنجانده شودةیا سایر عوامل به آن وارد شده است و میزان خسارت و نحو

  :  مشخصات زیر باید برداشت شودکم  دستهر نوع ابنیه 

طول و ارتفاع، نوع دیوار و در صورت امکان مقطع  باید براي دیوارهاي حایل و هدایت آب 3-10-01

هاي وارده و علت بروز آن در جدول   و آسیبیرد جنس مصالح و غیره مورد بررسی قرار گعرضی و تیپ آن،

 .آورده شود

ها  ۀ اجراي آن و برآورد هزینکردهرا پیشنهاد ابنیه یاد شده  ترمیم و بازسازي ةنحواست مشاور الزم مهندس 

  . را تهیه نماید

، دهانه، ارتفاع، جنس مصالح، طول ، نوع پلهمسان )1(هاي کوچک و آبروهاي  براي پل 3-10-02

 تحقیقات محلی در زمینه سوابق سیالب ،ها، رادیه و برید هاي میانی، کوله دیوارهاي برگشتی و بالی شکل، پایه

 ترمیم و بازسازي پیشنهاد ةهاي وارده و علت بروز آن و نحو  و آسیبیردو داغ آب و غیره مورد بررسی قرار گ

 .ددها برآورد گر د و هزینهوش

  . گردد تهیه میهاي مختلف  از جهتهاي الزم از ابنیه آسیب دیده   عکس:یادآوري

 مشخصات اصلی پل مانند نوع و طول کلی پل، )همسان و یا ویژهناهمسان، (هاي بزرگ راي پلب 3-10-03
سایر  و پیهاي میانی و در صورت امکان  ها، پایه  ارتفاع آن و وضعیت و جنس کوله وعرض پل، طول و تعداد دهانه

ها و   و عملکرد آن در مقابل سیالبشودبررسی پناه و غیره   پل از قبیل تابلیه، دیوارهاي هدایت آب، جانياجزا

هاي بزرگ  در مورد پل. ونیک و ژئوتکنیک مورد بررسی قرار گیردتهاي تک آبشستگی و رسوب گذاري و ویژگی

مطالعات هیدرولوژي، محاسبات انجام شده کنترل اي که عملکرد مناسبی ندارند، در صورت موجود بودن  رودخانه

 هیدرولوژي شامل آمار مربوطآوري شده  صورت نسبت به تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات جمع این  در غیر،گردد

هاي بازگشت  هاي متداول با دوره هاي شدت ـ مدت براساس روش  و تهیه منحنیها بارندگی، سیالب رودخانه

 محاسبه سطح  و1:250000 و یا 1:50000، 1:25000هاي   آبریز براساس نقشهة تعیین حوز، سال500 و 100،50
                                                        

 و یا  ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور  از سوي معاونت برنامههمسان  عنوان نقشه باهاي آن  شود که نقشه اي اطالق می  به ابنیههمسانها و آبروهاي   پل– )1(
 خدمات مطالعاتی توسط مشاور مورد استفاده همسان در چارچوبها و آبروهاي  بینی شده براي پل ها با توجه به شرح خدمات پیش شود و این نقشه کارفرما تهیه و ابالغ می

 . گیرد  میقرار
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بی سیالبی و سرعت ماکزیمم آبروها و د آبریز ، محاسبه ةو نیز شیب متوسط شریان اصلی حوز آنها، زمان تمرکز 

 . هاي بازگشت تعیین شده هاي متداول با توجه به دوره ها، براساس روش پل

 50 با استفاده از دبی ها  ساله و براي سایر انواع راه100ها بر اساس دبی  راه ا و بزرگـه هاي واقع در آزادراه پل :1 یادآوري

. شود  ساله بررسی می500 بازگشت ةها تمهیدات عدم انسداد خط براي دبی با دور راه ها و بزرگ چنین براي آزادراه ساله، هم

. دهد ظر خود را در مورد عملکرد مناسب پل براي عبور جریان سیالبی ارایه می مشاور ن، مهندسها براساس این بررسی

ها و یا توضیحات   بازسازي همراه با عکسة کمبودها و نواقص و نحو تعیین و  پلي وارده به اجزاهاي تمیزان و علل خسار

 . گردد  میتهیهالزم و برآورد آن 

هاي   و نقشهGPS رودخانه و مسیل با استفاده از دستگاه  صغیرر وتر بستر کبی  شناسایی دقیقمنظور به :2یادآوري 

  .گردد  طولی و عرضی شریان اصلی در باالدست و پایین دست محل پل تهیه میهاي رخ نیمتوپوگرافی با مقیاس مناسب 

  :  بازدید محلی و بررسی دفتري احداث ابنیه فنی جدید3-011  

 هستند که نیازمند احداث آبرو و پل کند میهاي جدید را قطع  اریانتخط القعرهایی که راه موجود و یا مسیر و

هاي  هایی که براي تخلیه آب چنین محل نقاطی از راه که در اثر عبور آب آسیب دیده و هم. شود شناسایی می

،  نماها و سایر ابنیه فنی که باید با ابنیه جدید جانشین شود آب. شود سطحی ضروري است بررسی و تعیین می

حل راه و  شود مید بررسی ور هایی که خطر ریزش دارد یا بیم شستگی پاي خاکریز می محل. گردد میشناسایی 

ی براي لتوان تعیین نمود و تر از دو متر را در حین برررسی راه می هاي کوچک دهانه پل. گردد مناسب پیشنهاد می

 انجام  ،3-10-3  در بندتعیین شدهي براساس روش  متر مطالعات هیدورلوژ10 تا 2 با دهانه همسانهاي  سایر پل

محل احداث پل مورد ...) ظرفیت باربري، نشست، روانگرایی و (ونیک و ژئوتکنیکتهاي تک چنین ویژگی  هم.گردد می

ها نسبت به انتخاب تیپ اجرایی پل براساس  پس از تعیین دهانه آبروها و پل. گیرد بررسی کارشناسی قرار می

  . گردد براي تعیین ابنیه فنی اقدام میها فنی ـ اقتصادي الزم   و مالحظات اجرایی و انجام مقایسهسیستم باربري

هاي بزرگتر از  مطالعات پلاگر . نماید تعیین می) برگشتی، بالی و هدایت آب را(چنین مشاور تیپ اجرایی دیوارها  هم

ح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی احداث براساس  ً  شرشده باشد، نبینی  در این شرح خدمات پیش متر 10

  . شود  خدمات اضافی انجام میصورت بهراه  ً  و 

  : گردد ابنیه جدید در جدولی که در برگیرنده حداقل اطالعات زیر باشد توسط مشاور ارایه میفهرست 
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، علل نیاز، برآورد )یژههمسان، غیرهمسان و وازجمله ( کیلومتر و موقعیت ابنیه، نوع ابنیه، مشخصات اصلی ابنیه

  . هزینه

همسان و یا هاي  هاي خود به این نتیجه برسد که احداث پل مشاور در مطالعات و بررسیمهندس  در صورتی که :تبصره

به کارفرما اعالم نماید تا ادامه مطالعات در کافی اقتصادي ضروري است، باید مراتب را با مستندات   به لحاظ فنی وویژه

  . هاي احداث راه   ً  و به عنوان خدمات اضافی انجام گردد   شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی طرح  ً چوب چار

هاي   و نقشهGPSو یا مسیل با استفاده از دستگاه  رودخانه  صغیرتر بستر کبیر و  شناسایی دقیقبراي :یادآوري

دست محل پل برداشت و   مسیر در باالدست و پایینهاي طولی و عرضی شریان اصلی توپوگرافی با مقیاس مناسب پروفیل

  . گردد تهیه می

  :  بازسازي و یا احداث ابنیه فنی جدیدبه مربوط سایر موارد 3-012

 تمامها، درج  ، نواقص و کمبودها در ابنیه فنی راهها تها و علل گوناگون وانواع خسار به علت تنوع ابنیه فنی در راه

 آنها، در هر صورت مشاور باید سایر ابنیه فنی را براساس طبیعت خاص  نیستکان پذیراین موارد در شرح خدمات ام

 نماید، به درج هریک را تعیین و مشخصات اصلی آنها را در جدول هاي تمورد بررسی قراردهد و نواقص و خسار

 و برآوردها از دقت شدبا بازسازي و ترمیم آن ةچنین نحو نحوي که نشان دهنده نوع و میزان خرابی و علل آن و هم

هاي  هاي موجود در این مرحله از مطالعات محدود به بررسی  هاي مربوط به تونل بررسی. کافی برخوردار باشند

هاي   مناسب بودن مقطع عرضی، تعداد خطوط حرکت، توقف اضطراري و راهاز نظرگاباري و مشخصات هندسی 

، روشنایی و شرح وضعیت ظاهري از جمله سر در تونل و مصالح سیسات تهویه تونلأفرار، محل عبور عابر پیاده، ت

 ها  زمینی، نوع و سیستم پایدار کننده و پوشش استفاده شده در تونل هاي زیر استفاده شده در آن، نفوذ و جریان آب

: ندپارامترهایی مان(نیکوتهاي تک چنین بررسی تخمینی ویژگی و همیاد شده هاي  مشاور با بررسی. استو غیره 

هاي درشت  هاي ریزدانه، تراکم خاك ها، سختی خاك ها، شیب و امتداد الیه استحکام و خردشدگی، هوازدگی سنگ

 ةهاي موجود در محل تونل با بیان لیتولوژي آنها و شناسایی آسیب ها، کمبودها و نواقص، نحو سازنده...) دانه و 

هاي الزم و در   عکس،در این بخش از مطالعات. دهد د میهاي مربوط را پیشنها ترمیم و بازسازي همراه با هزینه

ها و تغییر مسیر،  هاي واریانت در صورتی که مشاور در بررسی. شود همراه با توضیح تهیه می  فیلمتهیه صورت نیاز 

دهد و در   را همراه با مستندات به کارفرما ارایه میمورد یاد شدهاحداث تونل جدید را ضروري تشخیص دهد، 
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  ً  شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی احداث راه  ً  چارچوبرت تایید کارفرما، مطالعات تونل در صو

  . گردد همزمان بامطالعات حاضر انجام می

 که نیازمند همسان و ویژهناشامل همسان،  متر 10هاي بزرگتر از  هایی که عملکرد مناسبی ندارند و یا پل   تونل:1تبصره

  . آنها همزمان با این مطالعات انجام شــود باشند، باید همراه با مستندات به کارفرما اعالم گردد تا مطالعات به مقاوم سازي

هــا  ها و سایر ابنیه  گالري،ها ، تونل)همسان و ویژهناهمسان، ( متــر10هاي جدید بزرگتر از   مطالعات پل:2تبصره

  . گردد  خدمات اضافی انجام میدر چارچوبی احداث راه  ً  و براساس  ً  شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهای

   انجام مطالعات تکمیلی ترافیک 04

هاي  روز کردن آن با انجام بررسی به  مطالعه و بازنگري مطالعات ترافیکی انجام شده در مرحله توجیه اولیه و 4-01

  . تکمیلی

، براساس )راه آهن موجود، دردست ساخت و مطالعهراه و ( تعیین سهم ترافیکی هریک از مسیرهاي ترابري 4-02

 نمودار جریان ترافیک ه آن در تحلیل مدل خطوط هوایی و دریایی واقع در حوزه نفوذ راه، تهیاي معادل سازي شبکه

  . رفت و برگشت

هاي بهره برداري از   تنظیم خالصه مطالعات ترافیکی به صورت جدول حجم و ترکیب ترافیک براي سال4-03

  . وژهپر

هاي موجود و تعیین   با توجه به دستورالعمل3-4بندي راه براساس نتایج ترافیکی بند   کنترل مجدد طبقه4-04

 از جمله سرعت، شعاع حداقل با قوس اتصال و بدون آن، شیب ماکزیمم راه در مناطق طرحمشخصات اصلی 

ل توقف دید، سطح سرویس مورد نیاز در ، حداقل طو)دور(مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان، حداکثر بربلندي

  .... مناطق مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان مسیر و 

   بهینه ۀ بررسی مطالعات مصوب توجیه اولیه بهسازي و اظهار نظر در خصوص گزین05

می نماید  بررسی  را با توجه به شرایط روز از ابعاد مختلف و با توجه به مطالعات انجام شدهپیشین مطالعات  ،مهندس مشاور

 ۀبندي نهایی، نظر خود را در خصوص نوع بهسازي انتخاب شده در مطالعات مصوب توجیه اولیه طرح و گزین و پس از جمع

  . نماید  گزارش میانکار ارایه میصورت بهبهسازي بهینه 
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 متر در واریانت و یک 250برداري از مسیر، حداقل تعداد یک عکس در هر   همراه با گزارش میانکار، فایل عکس:1تبصره

 همراه با گزارش CDهاي مهم به صورت  هاي اضافی از ناهنجاري چنین عکس عکس در هریک کیلومتر از مسیر و هم

 با توضیح از محور   فیلم،چینن در صورت نیاز  همگردد هاي مورد نیاز در جهات گوناگون تهیه می تعداد عکس .گردد ارایه می

  . گردد  میتهیه همراه گزارش میانکار CDم در طول محور به صورت تمام عوارض و نکات مه و

 مطالعات توجیه اولیه را  بهسازي تعیین شده در بهسازي غیرنوع  ،هاي خود  مهندس مشاور در بررسیهرگاه :2تبصره 

دامه مطالعات اقدام حسب ابالغ کارفرما نسبت به ابر پیشنهاد خود را در گزارش به کارفرما اعالم و بایدپیشنهاد نماید، 

  . نماید

   نتایج آزمایشگاهی 06

 قابل توجه هاي در صورت مشاهده اختالف. گردد هاي مناسب خالصه می  دریافت شده بررسی و در فرمهاي نتایج آزمایش

 ارهدوب د و در صورت لزوم صحت ارقام بایشود میوراسی  هاي همجوار، نتایج  هاي روسازي راه در نمونه در مشخصات الیه

هاي مخصوص به صورت جدول، نمودار و منحنی  هاي راه در فرم  الیههاي نتایج آزمایش. در محل مورد بررسی قرار گیرد

هاي  مخرب ابنیه فنی نیازمند مرمت و یا آزمایش هاي مخرب یا غیر نتایج آزمایش. گردد برحسب نوع آزمایش تنظیم می

  . گردد ها به تفکیک تهیه می  فنی جدید و مسیر واریانتمکانیک خاك و ژئوتکنیک مورد نیاز براي ابنیه

 حجم مصالح و مناسب بودن آن براي برآورد، ها براي هر معدن یک صفحه جداگانه که موقعیت معدن، نتایج آزمایش

 غیر تخریبی انجام هاي در صورتی که آزمایش. گردد دهد، تهیه می را نشان میو مصالح بتن مالت قشرهاي مختلف راه 

  . گـردد  هاي مورد نیاز تبدیل می  اولیه به ارزشهاي هاي ماشین دفلکتوگراف با انجام آزمایش گرفته باشــــد، ارزش

   طرح روکش آسفالتی 07

طرح روکش . شود تهیه میطرح روکش آسفالتی براساس دو عامل مهم ترافیک و مقاومت قشرهاي روسازي و زیرسازي 

هرحال به منظور در . داول و براساس تعداد محور استاندارد و مقاومت قشرهاي راه تهیه گرددهاي مت  با استفاده از روشباید

مشاور در طراحی روسازي الزامی  زیر از سوي رعایت موارد مشروحه) ها براساس نتایج آزمایش(تعیین روسازي مناسب

  : اسـت

   .مدت عمر طرح روسازي در ةاي و یا یکبار  تحلیل مالی به منظور اجراي مرحله7-01  
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ها و قشرهاي مختلف براي هرگزینه با استفاده از  هاي مختلف روسازي به همراه تعیین ضخامت  گزینهتهیه 7-02

هاي مختلف  مالحظه عمق یخبندان و تورم خاك بستر، براي هریک از قسمت با هاي انجام شده نتایج آزمایش

  . انـــدشت، تپه ماهور و کوهست

هاي روسازي، مدل بارگذاري تحلیلی با روش اجزاي  نامه د آییناها، به استن  تعیین ضخامتمشاور باید اضافه بر

هاي مختلف  هاي روکش قدیم و یا زیرسازي مسیر، براي همه گزینه اندرکنش آن با الیه ةمحدود روسازي و نحو

 در محاسبات منظور ،صرفههاي تهیه و حمل مصالح را به منظور ارایه طرح مقرون به  روسازي ارایه کند و هزینه

   .   نمایــد

   طرح بدنه راه در محل تغییر مسیرها08

ها براساس نتایج مطالعات ژئوتکنیکی، آمار ترافیک و  ها و یا واریانت طراحی زیرسازي و روسازي راه در محل اصالح قوس

که از چه روشی براي طرح   اینگردد، صرف نظر از انجام می)  عمرۀـ چرخ  هزینه(اساس معیارهاي فنی و اقتصادي بر

هاي مختلف براي  هاي مختلف شامل قشرها و ضخامت  مقایسه اقتصادي انواع گزینه،شود زیرسازي و روسازي استفاده می

در صورت لزوم مالحظات . روسازي از نظر ترکیب و نوع قشرهاي تقویتی، زیراساس و اساس و آسفالت ضروري است

باید به اختالف نشست احتمالی هم چنین . م خاك بستر را در طراحی باید در نظر گرفته شودمربوط به عمق یخ بندان و تور

   . هاي اتصال توجه کرد هاي زیرسازي و روسازي راه جدید و قدیم در محل ناشی از متفاوت بودن ضخامت الیه

  حفظ تأمین عبور و مرور در حین اجرا. 9

 مطالعه و تمهیدات الزم ایمنی در گزارش منعکس قلیه در عملیات اجرایی تأمین و برقراري عبور و مرور ایمن وسایل ن

  .گردد می

  کشی، عالیم و تجهیزات ایمنی  خط. 10

هاي کابلی،  ، حفاظت)نیوجرسی( جداکنندهاول، جد)گاردیل(هاي جانبی راه حفاظ، عالیم و تجهیزات ایمنی از قبیل  کشی خط

اعالم   تابلوهاي(عالیم هشداردهنده هوشمند...) ها و  ها، فلش ، خط نوشتهاهار نمیمس(تمهیدات هشدار دهنده غیرهوشمند

هاي  و طرح...)  وRumble Stripsگیرها،  سرعت(، تمهیدات تقلیل سرعت...)هاي جوي مسیر، ترافیک مسیر و  وضعیت
ها و ضوابط وزارت راه و  عملنامه، دستورال براساس آیین... عالیم هوشمند و غیرهوشمند ایمنی و راهنمایی و رانندگی و 
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سایل نقلیه سبک، سنگین و  وتوقفگاههاي مناسب براي   چنین محل  هم.گردد  منعکس میها جدولها و یا  ترابري در نقشه

  . شود  نشان داده می1:50000هاي توزین و مراکز رفاهی پیشنهاد و در نقشه به مقیاس  دستگاه

  بندي طرح   تعیین زمان.11

  : برداري از طرح شامل  برنامه زمانی انجام مطالعات تفصیلی، احداث و بهره  تهیه11-01  

 . مطالعه و اجراةهاي اصلی و بحرانی پروژه اعم از دور تعیین فعالیت •

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

 . مین آنها از داخل و یا خارجأ تةنیازهاي اصلی اجرایی و تدارکاتی عملیات بهسازي و نحوتعیین  •

  :  تعیین موعدهاي زمانی تعمیر و نگهداري11-02  

هاي مختلف و   راه مورد نظر با توجه به عمربخشيهاي تعمیر و نگهداري اجزا موعدهاي زمانی براي فعالیت

   .استانداردهاي مربوط

  رزش اسقاط محاسبه ا.12

ها و سایر ابنیه فنی، روسازي وتجهیزات  ها و تونل هاي مختلف شامل زیرسازي مسیر، پل گذاري بخش ارزش مانده سرمایه

  . گردد هاي رایج در محاسبات مالی راه، محاسبه می برداري از آنها و براساس فرمول راهداري در پایان آخرین سال بهره

   بهینه ۀهاي مالی گزین  برآورد هزینه.13

  . واحد اقالم کارهزینۀ هاي طراحی تفصیلی و ساخت طرح برمبناي   برآورد هزینه13-01  

 تمامی ساخت ۀها هرچند به صورت تقریبی است ولیکن باید داراي دقت کافی باشد و شامل هزین برآورد هزینه

، مسجدهاهیزات ایمنی، هاي توزین، تج ، ایستگاههاي مورد نیاز توقفگاهعملیات بهسازي از جمله احداث 

  . باشد... ها و  ها، پایانه راهدارخانه

 مدیریت و ۀ در شرح خدمات همسان مطالعات توجیه اولیه از جمله هزینتعیین شدههاي   برآورد سایر هزینه13-02

، ... و  مورد نیاز، هزینه تملک اراضی، مستحدثات هاي برداري و انجام آزمایش  ه نقشۀنظارت در دوران ساخت، هزین

  ... برداري و  آالت دوره بهره  تجهیزات و ماشینۀ تهیۀبرداري و نگهداري و هزین هاي بهره هزینه
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   بهینه ۀ انجام محاسبات مالی و اقتصادي گزین.14

محاسبات تحلیل سودآوري مالی، تحلیل حساسیت عناصر موثر بر میزان سودآوري مالی، ارزشیابی اقتصادي طرح و تحلیل 

هاي مالی طـــرح براساس مندرجات در    بر ارزشیابی اقتصادي طرح، براساس آخرین برآورد هزینهر ــوامل موثحساسیت ع

  .شود ً   شرح خدمات همسان توجیه اولیه بهسازي راه   ً  به هنگام می

  گذاري طرح  مطالعه روش تامین مالی و سرمایه.15

  . هاي ذینفع طرح یردولتی و طرفغبخش ري گذا  بررسی جذابیت طرح براي سرمایه15-01  

برداري طرح با بررسی مزیت و شرایط مختلف هر  مین مالی مورد نیاز براي اجرا و بهرهأهاي ت  بررسی راه15-02

  . هاي اجرایی و مالی مین مالی با توجه به محدودیتأ تةترین نحو کدام و تعیین مناسب

ها، استانداردها و خط مشی موجود و مرتبط با طرح و  مل بررسی و شناسایی تنگناهاي مقررات، دستورالع15-03

  .  ارایه پیشنهاد اصالحی براي کاهش هزینه و ایجاد درآمد،ارزیابی آثار آنها بر طرح و در صورت لزوم

  . شود هایی که در گزارش توجیه نهایی درج می ها و نقشه  فهرست گزارش.16

  . گزارش مطالعات توجیه اولیه16-01

ش تکمیل و به هنگام شده اطالعات و آمار گردآوري شده در مطالعات توجیه اولیه شامل تاریخچه  گزار16-02

  نح اابري، آمار مربوط به سوهاي فرداستی، آمارترافیکی، وضعیت ترافیکی منطقه و شبکه موجود تر احداث، برنامه

محور مورد مطالعه و نندة اجرا ک گزارش فنی مربوط به ابنیه فنی منضم به قرارداد پیمانکاران 16-03

 انجام شده در دوران ساخت و مطالعات ژئوتکنیک انجام شده در محل هاي آزمایش  و نتایج(As Built)هاي نقشه
  . احداث ابنیه

  . ها  آبریز پلها، آمار بارندگی و سیالبة حوز1:50000،1:250000، 1:25000هاي   نقشه16-04

  . کیلومتر5 تا 2هاي  انتمحل احداث واری1:25000هاي   نقشه16-05

هاي بین   واریانتبه استثناي( از محور طولی و عرضی هاي رخ نیمبرداري شامل  هاي نقشه  گزارش برداشت16-06

  ) کیلومتر5 تا 2

 1:1000افقی و 1:10000 طولی به مقیاس هاي رخ نیم و 1:10000 کل مسیر به مقیاس نقشه مسطحه آلبوم 16-07

  .عمودي
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  . به روز شده آمار و تردد شماري محور گزارش 16-08   

  .هاي دفتري محور هاي میدانی و بررسی  گزارش بازدید محلی، برداشت16-09

  .  گزارش مطالعات تکمیلی ترافیک16-010

  . گزارش بررسی مطالعات مصوب توجیه اولیه و اظهار نظر در خصوص گزینه بهینه16-011

  . گزارش نتایج آزمایشگاهی16-012

  . زارش طرح روکش آسفالتی گ16-013

  . گزارش طرح بدنه راه در محل تغییرمسیرها 16-014

  .گزارش حفظ تأمین عبور و مرور در حین اجرا. 16-15

  .  گزارش خط کشی، عالیم و تجهیزات ایمنی.16-16

  . بندي طرح  تعیین زمان.16-17

  . محاسبه ارزش اسقاط. 16-18

  . هینه بۀهاي مالی گزین آورد هزینهبر. 16-19

  .  بهینهۀ گزارش محاسبات مالی و اقتصادي گزین.16-20

  . گذاري طرح  گزارش مطالعه روش تامین مالی و سرمایه.16-21

  . Power Point گزارش خالصه نتایج تحت نرام افزار .16-22

  . CD مدارك طرح بر روي تمامی فایل . 16-23



پيوست ۲. نمودار خدمات مطالعات توجيه نهايي بهسازي راه  (نوع ۲)

جمع آوري اطالعات

بازدید محلي، برداشتھاي میداني و بررسیھاي دفتري محور

انجام مطالعات تكمیلي 
ترافیك

بھ روز كردن آمار و 
شمارش ھاي ترافیكي (در 

صورت نیاز)

برداشت نیمرخھاي طولي و 
عرضي

بررسي مشخصات ھندسي راه موجود، 
تعیین مشخصات و استانداردھا بر اساس 
مالحظات فني- اقتصادي و مشخص كردن 
قسمتھایي از راه موجود كھ متناسب با 

استاندارد تعیین شده نیست

نقایص و معایب سطح 
آسفالت

آزمایشھا و شناسایي بررسي تخلیھ آبھاي سطحينا ھمواریھاشانھ ھا
معادن

بررسي عملكرد ابنیھ فني 
موجود

بررسي ابنیھ فني جدید مورد 
بازدید از نقاط حادثھ خیز  بھ منظور نیاز

كنترل مطالعات توجیھ اولیھ

ارایھ گزارش بھ كارفرما شاخصھاي 
ایمني

طرح بدنھ راه در محل تغییر طرح رو كش آسفالتينتایج آزمایشگاھي
مسیرھا

خط كشي، عالیم و تجھیزات 
محاسبھ ارزش اسقاطتعیین زمان بندي طرحایمني

بررسي مطالعات مصوب توجیھ اولیھ در خصوص نوع بھسازي و اظھار نظر در خصوص گزینھ ي بھینھ

ارایھ گزارش بھ كارفرما جھت 
ادامھ كار

نوع بھسازي مصوب در مطالعات 
توجیھ اولیھ

مورد قبول نیستمورد قبول است

مورد قبول نیستمورد قبول است
ابالغ نوع دیگر بھسازي

ابالغ خدمات مطالعات ایمني راه

طراحي واریانتھا و اصالحات 
موضعي، تھیھ نقشھ ھاي اولیھ پالن و 

نیمرخ طولي مسیر

مطالعات توجیھ اولیھ طرح

برآورد ھزینھ ھاي مالي گزینھ ي 
بھینھ

انجام محاسبات مالي و اقتصادي گزینھ ي بھینھ ھمراه با 
مطالعھ روش تامین مالي و سرمایھ گذاري طرحتحلیل حساسیت

تدوین گزارش نھایي

حفظ تامین عبور و مرور در 
حین کار
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  فهرست مطالب

  

   مقدمه 01

  . آوري آمار و اطالعات  جمع02

  .هاي دفتري محور هاي میدانی و بررسی ، برداشت بازدید محلی03

  . نتایج آزمایشگاهی04

  .ها ها و تعریض  و طرح بدنه راه در محل اصالح قوس طرح روکش آسفالتی05

  .حفظ تأمین عبور و مرور در حین اجرا. 6

  .  خط کشی،عالیم و تجیهیزات ایمنی. 7

  . بندي طرح  تعیین زمان.8

  .  محاسبه ارزش اسقاط.9

  .  بهینهۀهاي مالی گزین  برآورد هزینه.10

  .  بهینهۀ انجام محاسبات مالی و اقتصادي گزین.11

  . گذاري طرح  مطالعه روش تامین مالی و سرمایه.12

  . شود هایی که در گزارش توجیه نهایی درج می ها و نقشه  فهرست گزارش.13

  .شرح وظایف برداشت مسیر موجود. 1پیوست 

  )3نوع ( نمودار خدمات مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه.2پیوست 
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  )3نوع(  بهسازي راهنهایی شرح خدمات مطالعات توجیه                    

  

  مقدمه 01

 و تصویب نوع بهسازي   ً  پس از پایان مطالعات توجیه اولیه راه  3 توجیه نهایی بهسازي نوع ً  تامطالع 1-01

  . دشو انجام می

 ناشی از ترافیک رو به ازدیاد  محور مورد مطالعه است که نیازمند تعریض راه به  ً  3مطالعات بهسازي نوع  ً   1-02

 عالوه بر طراحی و تقویت و  ،در این مطالعات. رداري استب  بهرهةمنظور تامین سطح سرویس مطلوب در دور

 خدمات مطالعات ایمنی راه ایجاد ابنیه فنی جدید، مقاوم سازي ابنیه،تعریض ابنیه، ، مرمت ابنیه، یروکش آسفالت

گیرد که داراي مشخصات  هایی مورد استفاده قرار می این نوع مطالعات در خصوص راه. گیرد مورد بررسی قرار می

انجام ها   در محل قوستنهاها و اصالح مسیر به صورت موضعی و   و واریانتبه طور نسبی مناسب استهندسی 

    : و یا ترکیبی از آنها در طول مسیر انجام گرددصورت زیرتواند به  تعریض راه می. دشو می

ي ها براي مناطق خاصی که در دو سوي راه فعالیت) راه اصلی عریض(متر13تعریض تا عرض  •

هاي ناشی از آن قابل مالحظه  گسترده کشاورزي، صنعتی و خدماتی وجود داشته باشد و توقف

 . دــباش

 مشخصات فنی و احداث واریانت ي محور مورد مطالعه از نظر مشخصات هندسی نیازمند اصالح و ارتقاهرگاه :تبصره

 استفاده به عمل همزمانر ــحاض   ً  و شرح خدمات2  نوع   ً  نهایی بهسازي راه  از شرح خدمات مطالعات توجیهباید ،باشد

  . دــآی

 . هاي تند براي وسایل نقلیه سنگین باضافه نمودن حداقل یک خط عبور در فراز و نشی تعریض و •

برداري که   با توجه به موجود بودن سوابق عملکردي مسیر در دوران بهره  نظر به اینکه مطالعات بهسازي راه.1-3

ها، تعریض با فواصل نسبتاً کوتاه از مسیر موجود صورت  گیرد و احداث واریانت هه را در برمی چندین داغلب

جویی در هزینه و زمان مطالعات، شرح خدمات و وظایف مشاور در این مجموعه به  گیرد، به منظور صرفه می
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عات بهسازي بنابه شرایط  مطالدار  مهندس مشاور عهدهاز این رو،. هاي کلی و عمومی محدود گردیده است بررسی

ت جامع و تدقیق تواند درخواست انجام مطالعا  با ارایه گزارش و مستندات می، ابنیه فنیبه ویژهخاص محور 

هاي   ً   هاي فنی با توجه به مندرجات   ً  شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی احداث راه ً   در زمینه بررسی

 10 با دهانه تا  پل هاي تکمیل مطالعات هیدرولوژي و هیدرولیک  ً کنیک ً  ، تکمیل مطالعات زمین شناسی، ژئوت

 ً  بلند ً  ، يها اي و خاکریز هاي دره   ً مطالعات پل، متر ً 10اي با دهانه بزرگتر از  هاي رودخانه   ً ،  ً مطالعات پلمتر

نموده را یطی ً  و یا سایر مطالعات موارد مرتبط هاي بلند ً ،  ً مطالعات زیست مح ها وترانشه ها، گالري مطالعات تونل

  . و مطالعات تکمیلی را در چارچوب خدمات اضافی انجام دهد

با توجه به اهداف تعیین شده باال، خدمات این مرحله در تکمیل و تدقیق مطالعات مصوب توجیه اولیه بهسازي محور مورد 

  : شود شرح زیر انجام می هنظر ب

   اطالعات  جمع آوري آمار و02

  : شود آوري می هاي مسئول جمع اطالعات مورد نیاز توسط مهندس مشاور و با معرفی کارفرما از سازمان

  .  گزارش مصوب مطالعات توجیه اولیه بهسازي محور مورد مطالعه2-01

هاي  نامهتکمیل و به هنگام کردن اطالعات گردآوري شده در مطالعات توجیه اولیه شامل تاریخچه احداث، بر 2-02

هاي گسترش تاسیسات زیربنایی، وضعیت ترافیکی منطقه و شبکه موجود ترابري، آمار  فرادستی، آمار ترافیکی طرح

و ... هاي صنعتی، کشاورزي و  مربوط به سوانح، خصوصیات جغرافیایی و اجتماعی شهرها و مراکز جمعیتی، فعالیت

  . ي اقتصادي و مالیها  اطالعات مربوط به نرخ سوخت و غیره براي بررسی

هاي خطر زلزله، سایزموتکنیک، زمین  بندي شناسی، اقلیمی و پهنه  با زمینمربوطهاي موجود  ه مدارك و نقش2-03

 در هاي زمین شناسی خاص در صورت وجود هاي مختلف و گزارش ن لغزش، روانگرایی تهیه شده توسط سازما

  .منطقه

  . ها و تعداد روزهاي بخبندان ر بارندگی، آمار سیالب رودخانه اطالعات هواشناسی از جمله شامل آما2-04

محور مورد نظر و در صورت اجرا کنندة ها و مشخصات فنی مربوط به ابنیه منضم به قرارداد پیمانکاران   نقشه2-05

  .(AS BUILT) چون ساختيها  نقشهوجود
  . تکنیک انجام شده در محل ابنیه فنی مطالعات ژئو2-06
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  .  انجام شده در دوران ساختهاي  آزمایش نتایج2-07

از نظر هاي بزرگ موجود با عملکرد نامناسب   آبریز پلة حوز1:250000 و یا 1:50000،  1:25000هاي   نقشه2-08

  . هاي جدید مورد نیاز یا پل عبور جریان سیالبی و

  . ها هاي جامع یا هادي شهرها و روستاهاي واقع در مسیر گزینه  طرح2-09

  .  سایر اطالعات و مدارك مرتبط با پروژه2-010

   محور يهاي دفتر هاي میدانی و بررسی  بازدید محلی، برداشت03

  :هاي طولی و عرضی محور رخ نیم برداشت 3-01

هایی  در راه. گردد  طولی از آن برداشت میرخ  نیم وشود میبرداري زمینی پیاده  محور راه با استفاده از وسایل نقشه

جه باشد و عملیات به کندي ا طولی از محور ممکن است با خطراتی مورخ نیم و برداشت هستندسنگین ترافیک که داراي 

ها و   ابتدا و انتهاي قوس،عالوه بر پیاده کردن محور. شود برداشت میمحور  سمت راست به جاي ةپیش رود، خط کنار

ها براساس   ارتفاعوشود  مناسب انجام میهاي  ده از دستگاه طولی با استفارخ برداشت نیم.  مشخص گرددباید نیز هاشعاع آن

عالوه بر نقاط ثابت، کنار راه در . گردد  برداشت می،شوند نقاط ثابتی که به فاصله یک کیلومتر از یکدیگر کار گذاشته می

ی در دو سوي هاي کشاورزي، صنعتی و خدمات وضعیت فعالیت. گردد فواصل یکصدمتري با رنگ ترافیک عالمت گذاري می

 توقف وسایل نقلیه و ها در محور از قبیل ها و تبعات این فعالیت  موقعیت، نوع فعالیتبیان و با دیرگ میراه مورد بررسی قرار 

  . ارایه شده است) 1(برداري در پیوست شماره شرح خدمات نقشه. دشو غیره در جدول ارایه می

  : هاي صحرایی مورد نیاز  سایر بررسی از  ادامهپیشهاي تخصصی   مطالعات و بررسی3-02

  :  انجام مطالعات تکمیلی ترافیک و تعیین مشخصات فنی مسیر3-2-01

روز کردن آن با انجام  هبررسی و بازنگري مطالعات ترافیکی انجام شده در مرحله توجیه اولیه و ب •

 . مطالعات تکمیلی

) ن موجود، دردست ساخت و مطالعهراه و راه آه( تعیین سهم ترافیکی هریک از مسیرهاي ترابري •
 نفوذ راه، ة آن در تحلیل مدل خطوط هوایی و دریایی واقع در حوزاي براساس معادل سازي شبکه

 . تهیه نمودار جریان رفت و برگشت
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هاي  تنظیم خالصه مطالعات ترافیکی به صورت جدول حاوي حجم و ترکیب ترافیک براي سال •

 .برداري بهره

مسیر از جمله سرعت، شعاع حداقل با قوس اتصال و بدون آن، حداقل تعیین مشخصات اصلی  •

طول توقف دید، سطح سرویس در مناطق مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان، شیب ماکزیمم در 

هاي  با توجه به برداشت) دور(مناطق مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان مسیر، حداکثر بر بلندي 

 مالحظات اقتصادي اجتماعی ناشی از بهسازي در آبادیهاي واقع  طولی و پالن و سایرهاي رخ نیم

 در محل تنها(در مشخصات هندسی محوردر این بخش مهندس مشاور نقاط ضعف . در مسیر

 . نماید را با توجه به مشخصات کلی راه تعیین می) ها قوس

 . پیشگفتههاي  بندي راه با توجه به بررسی کنترل مجدد طبقه •

 . ی مورد نیاز در افق طرحتعیین خطوط حرکت •

در . تواند از یک طرف و یا دو طرف و یا ترکیبی از دو روش باشد بررسی نحوه تعریض راه که می •
ها، مستحدثات و   مالحظات اجرایی، اقتصادي، تبعات ناشی از وجود آباديتمامهر حال باید 

 راه براساس نحوه و طول هر قسمت ازقرار گیرد ها و تاسیسات عمومی مورد بررسی  اعیانی

. دشوترین گزینه پیشنهاد   مختلف تهیه و مناسبهاي شکلمقایسه تعریض بهنیه تعیین و جدول 

هاي تند در محورهاي پر ترافیک با حجم  تعریض و اضافه نمودن یک خط عبور در فراز و نشیب

 سوانح نیز از  بر افزایش ظرفیت و کشش راه، در کاهش نرخ رخدادوه سنگین، عالۀزیاد وسایل نقلی

  ً    هاي محور  ایمنی ً   و   ً رفع گلوگاهياین مهم در دو مقوله  ً  ارتقا. اهمیت ویژه برخوردار است

  . گردد بررسی می

  : مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک3-03  

از هاي ناهنجاري  هایی که داراي ویژگی هاي اصلی تشکیل دهنده د رمحدوده هاي اولیه شامل بررسی سازنده بررسی

هاي اصلی و فعال منطقه  همچنین گسل. گردد زمین شناسی است تعیین و تاثیر نسبی آنها  در مسیر مطالعه مینظر 

قابل شناسایی در (مناطق داراي پتانسیل لغزش. گردد  تعیین مینقشه مسطحهتعیین و موقعیت تقریبی آنها بر روي 

همچنین سایر . گردد  شناسایی می،)بندي موجود هاي پهنه راساس نقشههاي هوایی و یا ب  بازدیدهاي محلی، عکس
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ثر از أگیر و انباشتگی برف، یخبندان،مناطق مت هاي بهمن عوامل از قبیل صعوبت ویا سهولت عملیات اجرایی، محل

ررسی ثر از بهسازي راه بأاثرات تخریبی مت هاي بزرگ و ها، پل تونلهاي  هاي محل هاي روان، ویژگی حرکت شن

هاي   شده، پتانسیل بالقوه براي طرحبیانارزیابی خود را با توجه به نقاط ضعف و قدرت موارد مشاور  و شود می

مهندس مشاور نتایج مطالعات خود را تا این مقطع طی گزارش میانکار به کارفرما ارایه . نماید بندي می بهسازي جمع

  . دهد می

ي اولیه خود نوع بهسازي غیراز آنچه که در مطالعات توجیه اولیه را ضروري ها  مهندس مشاور در بررسیهرگاه :تبصره

  .  نوع بهسازي را در گزارش خود پیشنهاد نمایدبایدتشخیص دهد، 

  : طولی و عرضیهاي رخ نیم طرح مسیر و پیاده کردن محور و برداشت 3-04

رح مسیر را براي تمام طول راه که نحوه تعریض و بهسازي مسیر مشخص گردید، مهندس مشاور ط پس از این

مقاطع . نماید  طولی و عرضی از محور جدید میهاي رخ نیم و اقدام به پیاده کردن محور و برداشت نماید میتهیه 

 در یازده کم دستمقاطع عرضی . شود  متري بسته به عوارض راه برداشت می25عرضی در فواصل حداکثر 

و به ) ها کناري و در هر طرف راه در دو نقطه پس از جوي کنار جوي  کفها، روي محور، کنار آسفالت، شانه(نقطه

 طولی به هاي رخ نیمو 1:10000 اولیه مسیر به مقیاس نقشه مسطحهگردد و سپس  عرض حریم راه برداشت می

شرح . گردد عمودي با توجه به ضخامت روکش و سایر مالحظات تثبیت می1:1000افقی و  1:10000مقیاس 

  . ارایه شده است) 1(برداري در پیوست شماره هخدمات نقش

  : ص و معایب سطح آسفالتی نقا3-05

انواع معایب از قبیل چاله، موج، . گردد ص و معایب سطح آسفالت موجود بر حسب نوع نقص و عیب مشخص میینقا

داشدن الیه ها برحسب نوع ترك و میزان پیشرفتگی آن، جدا شدن مواد شنی و قیري، لغزندگی آسفالت، ج ترك

گردد و درصد نقاط آسیب دیده نسبت به سطح  برداري می و از آنها عکس شود میها شناسایی  آسفالتی در کنار شانه

 و شود میگیري شده اند مشخص  هایی که لکه محل. گردد گیري شود مشخص می  مرمت و لکهبایدکل راه که 

هاي  گیري براي قسمت  براي کل راه و شدت لکهسپس درصد لکه گیري. گردد گیري برآورد می سطح نقاط لکه

 گیري ه هاي نشست شناسایی شده و طول و میزان نشست انداز همچینن محل. شود گیري شده محاسبه می لکه

  . گردد ها بررسی می  و علت نشستشود می
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  :ها  شانه3-06

اي خاکریز و خاکبرداري نیز وارسی ه شیروانی. گردد می  و یکنواختی عرض آنها وارسی شود میهاي راه بررسی  شانه

هاي رفع این نوع   و روشگیرد  میها آبشستگی،لغزش و غیره مورد مطالعه قرار ها و شیروانی در بررسی شانه. شود می

  . گردد ص پیشنهاد میینقا

  :ها  ناهمواري3-07

ه یک الیه تنظیمی یا ها و نشست به حدي است که در بهسازي نیاز ب هایی از راه که میزان ناهمواري در محل

ها تعیین  بندي و نیولمان میزان ناهمواري  شبکهبا متري و یا 3 با استفاده از شمشه استتقویت موضعی زیرسازي 

  . گیرد  و علل آن مورد بررسی قرار میشود می

  : هاي سطحی راه  بررسی تخلیه آب3-08

 و معایبی که موجب بروز خسارت به راه شده شود می راه بررسی دو طرفهاي  کانال در مقاطع خاکبرداري و خاکریز

ها و آبروها و  هاي هدایت آب در ورودي و خروجی پل گردد و همچنین ابعاد و مشخصات کانال است تعیین می

برداري  گردد و در صورت نیاز عکس  میدرج تعیین و در جدولی ،هاي کناري دارد نقاطی که نیاز به احداث کانال

  . شود ف انجام میالزم در جهات مختل

  :  معادنی و شناسایها مایشآز 3-09

شود این شناسایی شامل   معادن بالقوه در طول راه شناسایی می،در بهسازي راه  تامین مصالح مورد نیازبه منظور

 رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط در شناسایی. گردد اي و همچنین سنگی و کوهی می معادن شنی و رودخانه

  . حمل توجه شودن ذخیره مصالح و فاصله  میزا،زیست

 مشخص 1:50000روي یک کروکی به مقاس طولی ) اي ـ کوهی رودخانه(پس از شناسایی معادن، محل و نوع آنها

براي  با موافقت کارفرما گردد تا  تعیین میها  تعداد و عمق گمانهبیانهاي مورد نیاز با  آزمایششود و فهرست  می

هاي مختلف پس از   الیهبرايمیزان برآورد ذخیره هر معدن و مناسب بودن مصالح آن . گردد م ها اقدا انجام آزمایش

 500 از روسازي و زیرسازي راه در فواصل ،معادن هاي یشعالوه بر آزما. گردد دریافت نتایج از آزمایشگاه تعیین می

هاي روسازي طبق  تر روسازي راه و الیهبر روي بسها  نوع و تعداد آزمایش. آید تا یک کیلومتر آزمایش به عمل می

 هاي توان از روش آزمایش هاي مشابه می در صورت دسترسی به دفلکتو گراف و یا ماشین. شود میمشخص جدولی 
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 تنظیم و براي و آزمایش دودي نمونه برداريح احتیاج به تعداد متنهادر این صورت . غیر تخریبی هم استفاده نمود

 ،همچنین در صورت تشخیص مهندس مشاور. خواهد بودهاي ماشین مورد احتیاج  ارزش) کالبیراسیون(مدرج کردن

همچنین . توان استفاده نمود هاي روسازي نیز می   شناسایی ضخامت الیهبرايهاي غیر مخرب  از دستگاه

نی و جنس  تعداد، عمق و نوع سونداژها به منظور شناسایی مشخصات فتعیین ژئوتکینک مورد نیاز با هاي آزمایش

. گردد ها در خاکریزها و غیره درخواست می ها و استفاده از مصالح ترانشه ها از نظر پایداري شیروانی زمین در ترانشه

هاي غیر مخرب ضروري از ابنیه فنی که  گیري و آزمایش از بتن ابنیه فنی و یا آزمایش  نمونه،بنابه تشخیص مشاور

هاي مکانیک خاك و ژئوتکنیک الزم در محل احداث  همچنین آزمایش. شود  انجام می،نیازمند به مرمت هستند

   . شود ها انجام می ابنیه فنی جدید و اصالح قوس

  : ها و مستحدثات  بررسی اعیانی3-010

 در محل تعریض و اصالح به ویژهها و مستحدثات واقع در حریم راه   اعیانی،در زمان بررسی مشخصات هندسی راه

به . گردد  جزییات به مقیاس مناسب تهیه می  کروکی و موقعیت کلی آنها و نقشه. بررسی قرار گیردها باید مورد قوس

. هاي آب، گاز، نفت و غیره نیز باید مشخص گردد  وضعیت تاسیسات عمومی مانند شبکه برق، تلفن، لوله،عالوه

  . گردد  می تهیه  مختلف و در صورت نیاز فیلمهاي برداري در جهت عکس

  :  بررسی و تعیین معادن قرضه و دپو و مطالعه منحنی بروکنر3-011

مناسب است انجام ) تعریض(بررسی منابع مصالح در مجاورت و حوالی راه که براي مصرف در ساختمان بدنه راه

در تعیین این منابع باید نحوه . گردد اقدام میهاي ضروري   نسبت به انجام آزمایش،د و در صورت لزومشو می

رداري، حدود قابل استفاده آن و مالحظات فنی، اقتصادي و زیست محیطی رعایت گردد، همچنین مشاور ب بهره

ها باید طوري انتخاب شوند که از نظر  این محلنماید،  هاي اضافی خاکبرداري را تعیین می هاي دپو براي خاك محل

سپس . شده باشدلحاظ  غیره در آن  و به عالوه مسایل فنی و زیست محیطی وباشدفاصله حمل مقرون به صرفه 

  . گردد ها بررسی می هاي دپو، منحنی بروکنر و حمل و خاك با توجه به این منابع و محل

  :  مطالعات ایمنی راه3-012

همزمان با مطالعات حاضر، خدمات  ً  بازرسی ایمنی راه  ً  توسط گروه ذیصالح مستقل از کارفرما و مهندس مشاور 

 مراحل طراحی مهندس مشاور تمام. گردد جداگانه و با جایگاه قانونی شفاف انجام میقرارداد  چارچوبطراح و در 
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 حاصل کار مشترك  خدمات   ً بازرسی .گیرد دار مطالعات حاضر با مشارکت فعال بازرسان ایمنی صورت می عهده

هاي ارایه شده  نه در طرحا در برگیرنده اقدامات پیشگیرنیست و بایدایمنی راه  ً  محدود به وضعیت موجود 

به نحوي که ) هاي موجود هاي بازرسی ایمنی راه مرحله مقدماتی و بازرسی ایمنی راه موضوع چک لیست(باشد

هاي مربوط به این مطالعات همراه با برآوردهاي کاهش نرخ رویداد سوانح را در  کلیات طرح و اجزاي الزم و هزینه

  . برداشته باشد

هاي ایمنی  دستارودهاي علمی در سایر پروژه. است  نسبتاً جدیدکشور ایمنی راه در  موضوعکه به این با توجه :1یادآوري

اي باید همواره در امر مطالعات این بخش  هاي ایران  ً   و نتایج سایر مطالعات ایمنی جاده خصوص   ً پروژه ایمنی راه بهراه 

  . مورد استفاده قرار گیرد

ها  ً ـ  وزارت راه و ترابري، شورایعالی  ازرسی ایمنی  در   ً دستورالعمل بازرسی ایمنی راههاي ب  چک لیست:2یادآوري

  . فنی امور زیربنایی حمل و نقل ارایه گردیده است

  :موجود، تعریض، مرمت، و بازسازي آنهافنی  بازدید محلی و بررسی عملکرد ابنیه 3-013  

دیوارهاي حایل و هدایت آب، ساحل سازي، عملیات استحفاظی بستر ها،   ابنیه موجود در راه از قبیل گالريتمام

 و مورد شود میها و غیره شماره گذاري  هاي بزرگ، تونل ها، آبروها، پل ، سیفون...) برید و ،از قبیل رادیه(ها رودخانه

شود و نتایج بازدید در جدولی  برداري می  نقاط آسیب دیده شناسایی و از آنها عکس.دنگیر بازدید و بررسی قرار می

 ساخت، وضعیت ةدورهاي  در این جدول باید مشخصات اصلی ابنیه، نوع مصالح، نتایج آزمایش. گردد خالصه می

 یا سایر ، خوردگی وهایی که در اثر شکستگی، جابجایی و دوران، آب شستگی ظاهري و عملکردي آن و آسیب

براي هر نوع .  ترمیم و بازسازي و یا تعریض آن گنجانده شودةعوامل به آن وارد شده است و میزان خسارت و نحو

  :  مشخصات زیر باید برداشت شودکم دستابنیه 

 طول و ارتفاع، نوع دیوار و در صورت امکان مقطع عرضی و  بایدبراي دیوارهاي حایل و هدایت آب 3-13-01

  . هاي وارده و علت بروز آن در جدول آورده شود  و آسیبیردنس مصالح و غیره مورد بررسی قرار گتیپ آن، ج

  .  و هزینۀ اجراي آنها را تهیه نمایدکند ترمیم و بازسازي آن را پیشنهاد ةاور الزم است که نحوــمش
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طول دیوارهاي ، نوع پل، دهانه، ارتفاع، جنس مصالح، همسان  )1(هاي کوچک و آبروهاي  راي پل ب 3-13-02

 و یرد برید و غیره مورد بررسی قرار گ،ها، رادیه هاي میانی، کوله برگشتی و بالی شکل، پایه

ها برآورد  شود و هزینه ترمیم و بازسازي و تعریض پیشنهاد ةهاي وارده و علت بروز آن و نحو آسیب

 . گردد هاي مختلف تهیه می هاي الزم از ابنیه آسیب دیده از جهت عکس. گردد

مشخصات اصلی پل مانند نوع و طول کلی پل، ) همسان و یا ویژهناهمسان، (هاي بزرگ راي پلب 3-13-03
هاي میانی و در صورت  ها، پایه  ارتفاع آن و وضعیت و جنس کوله وعرض پل، طول و تعداد دهانه

 و شودپناه و غیره بررسی   پل از قبیل تابلیه، دیوارهاي هدایت آب، جاني و سایر اجزاپیامکان 

ونیک و ژئوتکنیک تهاي تک ها و آبشستگی و رسوب گذاري و ویژگی عملکرد آن در مقابل سیالب

اي که عملکرد مناسبی ندارند، در صورت  هاي بزرگ رودخانه در مورد پل. گیرد مورد بررسی قرار 

صورت نسبت به  این  در غیرگردد،موجود بودن مطالعات هیدرولوژي، محاسبات انجام شده کنترل 

هیدرولوژي شامل آمار بارندگی، سیالب وط به ـمربده ـآوري ش تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات جمع

هاي بازگشت  هاي متداول با دوره براساس روشمدت دت ـ ـهاي ش ها و تهیه منحنی رودخانه

 1:250000 و یا 1:50000، 1:25000هاي  اساس نقشه  آبریز برةوزـ ساله و تعیین ح500 و 100،50

 محاسبه دبی ، آبریزةمحاسبه سطح آنها، زمان تمرکز و نیز شیب متوسط شریان اصلی حوزو 

هاي بازگشت  هاي متداول با توجه به دوره براساس روشها،  سیالبی و سرعت ماکزیمم آبروها و پل

   . اقدام شوددهـتعیین ش

 50 با استفاده از دبی ها له و براي سایر انواع راهسا100ها بر اساس دبی  راه ها و بزرگ هاي واقع در آزادراه  پل:1یادآوري

  . شود  ساله بررسی می500 عدم انسداد خط براي دبی با دوره بازگشت تمهیداتها  ه بزرگراها و   همچنین براي آزاد راه.ساله

. دهد ایه میمشاور نظر خود را در مورد عملکرد مناسب پل براي عبور جریان سیالبی ارمهندس  ،ها براساس این بررسی

ها و   بازسازي و یا تعریض همراه با عکسةکمبودها و نواقص و نحوتعیین و  پل ي وارده به اجزاهاي تمیزان و علل خسار

  .گردد  میتهیهیا توضیحات الزم و برآورد آن 
                                                        

ریزي و نظارت   معاونت برنامه همسان از سوي عنوان نقشه باهاي آن  شود که نقشه اي اطالق می ه ابنیه ب همسانها و آبروهاي  پل– )1(
 همسان در چارچوبها و آبروهاي  بینی شده براي پل ها با توجه به شرح خدمات پیش شود و این نقشه کارفرما تهیه و ابالغ می  و یاراهربدي رییس مجهور

 . گیرد رار میـــــق مورد استفاده خدمات مطالعاتی توسط مشاور
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هاي   نقشه وGPS شناسایی دقیق تر بستر کبیر و صغیر رودخانه و مسیل با استفاده از دستگاه به منظور  :2یادآوري

  . گردد طولی و عرضی شریان اصلی در باالدست و پایین دست محل پل تهیه میهاي  رخ نیم با مقیاس مناسب یتوپوگراف

  :  بازدید محلی و بررسی دفتري احداث ابنیه فنی جدید3-014

 . هستند پل  که نیازمند احداث آبرو وکند میخط القعرهایی که راه موجود و یا اصالح مسیرهاي جدید را قطع 

هایی که براي تخلیه آبهاي سطحی  نقاطی از راه که در اثر عبور آب آسیب دیده و همچنین محل. شود شناسایی می

آب نماها و سایر ابنیه فنی که باید با ابنیه جدید جانشین شود، شناسایی . شود   ضروري است بررسی و تعیین می

راه حل مناسب شود و  میرود بررسی  شستگی پاي خاکریز میهایی که خطر ریزش دارد یا بیم  محل. گردد می

توان تعیین نمود ولی براي سایر  متر را در حین بررسی راه می هاي کوچک تر از دو دهانه پل. گردد پیشنهاد می

. گردد  انجام می3-13-3 متر مطالعات هیدرولوژي براساس روش مذکور در بند 10 تا 2با دهانه همسان  يها پل

محل احداث پل مورد بررسی ...) ظرفیت باربري،نشست، روانگرایی و (یک و ژئوتکنیکنوتهاي تک ن ویژگیهمچنی

 نسبت به انتخاب تیپ اجرایی پل براساس سیستم ،ها پس از تعیین دهانه آبروها و پل. گیرد کارشناسی قرار می

. گردد اقدام میي تعیین ابنیه فنی براهاي فنی  ـ اقتصادي الزم  باربري و مالحظات اجرایی و انجام مقایسه

هاي بزرگتر از  مطالعات پلاگر . نماید تعیین می) برگشتی، بالی و هدایت آب را(اجرایی دیوارهاهمچنین مشاور تیپ 

براساس  ً  شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی احداث شده باشد، نبینی   در این شرح خدمات پیش متر10

  . شود مات اضافی انجام می خدصورت بهراه  ً   و 

  : گردد ابنیه جدید در جدولی که در برگیرنده حداقل اطالعات زیر باشد توسط مشاور ارایه میفهرست 

  . ، علل نیاز، برآورد هزینه)همسان و ویژهنا همسان، ازجمله(کیلومتر و موقعیت ابنیه، نوع ابنیه، مشخصات اصلی ابنیه

همسان و یا ناهاي   پلحداثهاي خود به این نتیجه برسد که ا در مطالعات و بررسی مشاور مهندس  در صورتی که :تبصره

به کارفرما اعالم نماید تا ادامه مطالعات در کافی  فنی واقتصادي ضروري است، باید مراتب را با مستندات از نظرویژه 

  . گردد  عنوان خدمات اضافی انجام هاي احداث راه  ً  و به   ً شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی طرحچارچوب

هاي   و نقشهGPSتر بستر کبیر و صغیر رودخانه و یا مسیل با استفاده از دستگاه   شناسایی دقیقبراي :یادآوري

 طولی و عرضی شریان اصلی مسیر در باالدست و پایین دست محل پل برداشت و هاي رخ نیمتوپوگرافی با مقیاس مناسب 

  . گردد تهیه می



  )3نوع (  شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه                                                                                                      
  
 
 

١٢

  :  با بازسازي و یا احداث ابنیه فنیمربوط سایر موارد 3-015  

 تمامها، درج  ، نواقص و کمبودها در ابنیه فنی راهها ترها و علل گوناگون و انواع خسا به علت تنوع ابنیه فنی در راه

 آنها خاص  طبیعت باید سایر ابنیه فنی را براساسور، در هر صورت مشانیستاین موارد در شرح خدمات امکان پذیر 

 نماید، به درج هریک را تعیین و مشخصات اصلی آنها را در جدول هاي تمورد بررسی قراردهد و نواقص و خسار

 و برآوردها از دقت اشد بازسازي وترمیم آن بةنحوي که نشان دهنده نوع و میزان خرابی و علل آن و هچنین نحو

  . کافی برخوردار باشند

هاي گاباري و مشخصات  ي موجود در این مرحله از مطالعات محدود به بررسیها هاي مربوط به تونل  بررسی

هاي فرار، محل عبور عابر   مناسب بودن مقاطع عرضی، تعداد خطوط حرکت، توقف اضطراري و راهاز نظرهندسی 

ر آن، پیاده، تاسسیات تهویه تونل، روشنایی و شرح وضعیت ظاهري از جمله سر در تونل و مصالح استفاده شده د

مشاور با . استها و غیره  هاي زیرزمینی، نوع و سیستم پایدار کننده و پوشش استفاده شده در تونل نفوذ و جریان آب

استحکام و : پارامترهاي مانند(یک و ژئوتکنیکنوتهاي تک و همچنین بررسی تخمینی ویژگی یادشدههاي  بررسی

...) هاي درشت دانه و  هاي ریزدانه،تراکم خاك تی خاكها، سخ خردشدگی، هوازدگی سنگها، شیب و امتداد الیه

 ترمیم بازسازي ةها، کمبودها و نواقص، نحو آنها و شناسایی آسیبسازندهاي موجود در محل تونل با بیان لیتولوژي 

 عکسهاي الزم و در صورت نیاز ،در این بخش از مطالعات. دهد هاي مربوط را پیشنهاد می همراه با هزینه

هاي خود، احداث تونل جدید را ضروري  در صورتی که مشاور در بررسی. دشو اري همراه با توضیح تهیه میبرد فیلم

یید کارفرما، مطالعات أدهد و در صورت ت  را همراه با مستندات به کارفرما ارایه میموارد یاد شدهتشخیص دهد، 

انجام حاضر همزمان با مطالعات    ً  راه ً  شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی احداث  چارچوبتونل در 

  . شود می

که نیازمند همسان و ویژه ناشامل همسان،  متر 10هاي بزرگتر از  هایی که عملکرد مناسبی ندارند و یا پل  تونل:1تبصره

مطالعات انجام ین اهمزمان با آنها سازي باشند، باید همراه با مستندات به کارفرما اعالم گردد تا مطالعات  یا مقاوم تعریض و

  . شود می

  ها براساس  ها و سایر ابنیه ها و گالري ، تونل)همسان و ویژهناهمسان، ( متر10هاي جدید بزرگتر از   مطالعات پل:2تبصره

  . گردد  خدمات اضافی انجام در چارچوبً  شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی احداث راه  ً  و 
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   نتایج آزمایشگاهی 04

 قابل توجه هاي فدر صورت مشاهده اختال. گردد هاي مناسب خالصه می  دریافت شده بررسی و در فرمهاي  آزمایشنتایج

 مجدداً  و در صورت لزوم صحت ارقام بایدشود میهاي همجوار، نتایج وارسی  هاي روسازي راه در نمونه در مشخصات الیه

و منحنی  هاي مخصوص به صورت جدول، نمودار هاي راه در فرم الیههاي  نتایج آزمایش. در محل مورد بررسی قرار گیرد

هاي   و یا آزمایش،هاي مخرب یا غیرمخرب ابنیه فنی نیازمند مرمت یشنتایج آزما. گردد برحسب نوع آزمایش تنظیم می

جداگانه که براي هر معدن یک صفحه . گردد مکانیک خاك و ژئوتکنیک مورد نیاز براي ابنیه فنی جدید به تفکیک تهیه می

 را  و مصالح بتن و مالتراهمختلف  حجم مصالح و مناسب بودن آن براي قشرهاي برآورد، ها موقعیت معدن، نتایج آزمایش

هاي ماشین دفلکتوگراف با  غیر تخریبی انجام گرفته باشد، ارزشهاي  در صورتی که آزمایش. گردد دهد، تهیه می نشان می

  . گردد هاي مورد نیاز تبدیل می  اولیه به ارزشهاي انجام آزمایش

  ها  ها وتعریض  طرح روکش آسفالتی و طرح بدنه راه در محل اصالح قوس05

طرح روکش . شود تهیه میطرح روکش آسفالتی براساس دوعامل مهم ترافیک و مقاومت قشرهاي روسازي و زیرسازي 

  .راه تهیه گرددد و مقاومت قشرهاي هاي متداول و براساس تعداد محور استاندار  با استفاده از روشباید

در طراحی روسازي الزامی زیر رعایت موارد مشروحه ) ها براساس نتایج آزمایش(هرحال به منظور تعیین روسازي مناسب در

  : است

  . روسازي در مدت عمر طرحةاي و یا یکبار  تحلیل مالی به منظور اجراي مرحله5-01

ها و قشرهاي مختلف براي هر گزینه با استفاده از   همراه تعیین ضخامتهاي مختلف روسازي به  گزینهتهیه 5-02

ه پهاي مختلف دشت، ت خبندان و تورم خاك، براي هریک از قسمتیمالحظه عمق  با هاي انجام شده نتایج آزمایش

  . ستانماهور و کوه

ذاري تحلیلی با روش اجزاي هاي روسازي، مدل بارگ نامه ها، به استناد آیین مشاور باید اضافه برتعیین ضخامت

هاي مختلف  هاي روکش قدیم و یا زیرسازي مسیر، براي همه گزینه  اندرکنش آن با الیهةمحدود روسازي و نحو

هاي تهیه و حمل مصالح را به منظور ارایه طرح مقرون به صرفه در محاسبات منظور  روسازي ارایه کند و هزینه

  .نماید
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ها  وسقهاي تعریضی، اصالح  ت الزم را در طراحی زیرسازي و روسازي در قسمت مهندس مشاور باید تمهیدا5-03

هاي زیرسازي قدیم و جدید را در مد  هاي احتمالی به علت متفاوت بودن نوع ضخامت الیه  اجتناب از نشستبراي

  . نظر قرار دهد

  حفظ تأمین عبور و مرور در حین اجرا. 6

 مطالعه و تمهیدات الزم ایمنی در گزارش  عملیات اجرایی وان وسایل نقلیه در حینتأمین و برقراري عبور و مرور ایمن و ر

  .گردد منعکس می

  کشی، عالیم و تجهیزات ایمنی  خط.7

هاي کابلی،   حفاظ،)نیوجرسی( جداکنندهها جدول، )گاردریل(هاي جانبی حفاظکشی، عالیم و تجهیزات ایمنی از قبیل  خط

تابلوهاي اعالم ( عالیم هشدار دهنده هوشمند،...)ها و  ها، فلش مسیرنماها، خط نوشته(ندتمهیدات هشدار دهنده غیرهوشم

و ...)  و Rumble Stripsسرعت گیرها، (، تمهیدات تقلیل سرعت...)هاي جوي مسیر، ترافیک مسیر و  وضعیت
ها و ضوابط  ها، دستورالعمل امهن براساس آیین ... دگی و هاي عالیم هوشمند و غیرهوشمند ایمنی و راهنمایی و رانن طرح

 وسایل نقلیه توقفگاههاي مناسب براي  چنین محل هم. گردد  منعکس میها ولها و یا جد وزارت راه و ترابري در نقشه

   .شود  نشان داده می1:50000هاي توزین و مراکز رفاهی پینشهاد و در نقشه به مقیاس  سبک، سنگین و دستگاه

   تعیین زمان بندي طرح .8

  : برداري طرح شامل تهیه برنامه زمانی انجام مطالعات تفصیلی، احداث و بهره8-01  

  .... مطالعه و اجراةهاي اصلی و بحرانی پروژه اعم از دور تعیین فعالیت •

 زمانی براي مطالعات طراحی تفصیلی و یا مطالعات تخصصی خاص در صورت نیاز با ةتعیین دور •

 . نیهاي بحرا توجه به تعیین فعالیت

 .  تامین آنها از داخل و یا خارجةتعیین نیازهاي اصلی اجرایی و  تدارکاتی عملیات بهسازي و نحو •

  :  تعیین موعدهاي زمانی تعمیر و نگهداري8-02  

هاي مختلف و   راه مورد نظر با توجه به عمربخشيهاي تعمیر و نگهداري اجزا موعدهاي زمانی براي فعالیت

  . استانداردهاي مربوط
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   محاسبه ارزش اسقاط .9

ها و سایر ابنیه فنی، روسازي و تجهیزات  ها و تونل هاي مختلف شامل زیرسازي مسیر، پل گذاري بخش ارزش مانده سرمایه

  . گردد ، محاسبه میهاي رایج در محاسبات مالی راه برداري از آنها و براساس فرمول راهداري در پایان آخرین سال بهره

   بهینهۀاي مالی گزینه برآورد هزینه. 10

  . واحد اقالم کارهزینۀ هاي طراحی تفصیلی و ساخت طرح بر مبناي   برآورد هزینه 10-01  

 ساخت کلیه ۀها هرچند به صورت تقریبی است ولیکن باید داراي دقت کافی باشد و شامل هزین برآورد هزینه

، هاهاي توزین، تجهیزات ایمنی، مسجد ، ایستگاه هاي مورد نیاز عملیات بهسازي از جمله احداث پارکینگ

  . باشد... ها و  ها، پایانه راهدارخانه

 مدیریت و ۀهاي مندرج در شرح خدمات همسان مطالعات توجیه اولیه از جمله هزین  برآورد سایر هزینه 10-02

... مستحدثات و  مورد نیاز، هزینه تملک اراضی، هاي برداري و انجام آزمایش  نقشهۀنظارت در دوران ساخت، هزین

  .... برداري و  برداري و نگهداري و هزینه تهیه تجهیزات و ماشین آالت دوره بهره هاي بهره هزینه

   بهینهۀ انجام محاسبات مالی و اقتصادي گزین.11

محاسبات تحلیل سودآوري مالی، تحلیل حساسیت عناصر موثر بر میزان سودآوري مالی، ارزشیابی اقتصادي طرح و تحلیل 

 َ شرح خدمات و طبقهاي مالی طرح  ساسیت عوامل موثر بر ارزشیابی اقتصادي طرح، براساس آخرین برآورد هزینهح

  . شود همسان توجیه اولیه بهسازي راه  ً  به هنگام می

  گذاري طرح  مطالعه روش تامین مالی و سرمایه.12

  . هاي ذینفع طرح غیردولتی و طرفبخش گذاري   بررسی جذابیت طرح براي سرمایه12-01  

برداري طرح با بررسی مزیت و شرایط مختلف هر  هاي تامین مالی مورد نیاز براي اجرا و بهره  بررسی راه12-02

  .هاي اجرایی و مالی  تامین مالی با توجه به محدودیتةکدام و تعیین مناسبترین نحو

ها و خط مشی موجود و مرتبط با طرح و ها، استاندارد  بررسی و شناسایی تنگناهاي مقررات، دستورالعمل12-03

  . ارزیابی آثار آنها بر طرح و در صورت لزوم ارایه پیشنهاد اصالحی براي کاهش هزینه و ایجاد درآمد

  . شود هایی که در گزارش توجیه نهایی درج می ها و نقشه  فهرست گزارش.13
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  .  گزارش مطالعات توجیه اولیه13-01  

ز شده اطالعات و آمار گردآوري شده در مطالعات توجیه اولیه شامل تاریخچه  گزارش تکمیل و به رو13-02

ار مربوط به ــهاي فرادستی، آمار ترافیکی، وضعیت ترافیکی منطقه و شبکه موجود ترابري، آم داث، برنامهــاح

  ... سوانح و 

هاي  ور مورد مطالعه و نقشهمحاجرا کنندة گزارش فنی مربوط به ابنیه فنی منضم به قرارداد پیمانکاران 13-03

(As Built)انجام شده در دوران ساخت و مطالعات ژئوتکنیک انجام شده در محل احداث هاي ، و نتایج آزمایش 

  . ابنیه

  . ها ها، آمار بارندگی وسیالب  آبریز پلة حوز1:250000، 1:50000، 1:25000هاي   نقشه13-04

 طولی و پالن هاي رخ نیمهاي دفتري شامل برداشت  نی و بررسیهاي میدا  گزارش بازدید محلی، برداشت13-05

 تعریض، مطالعات زمین شناسی مهندسی و ةمحور موجود، مطالعات تکمیلی ترافیک، تعیین مشخصات هندسی، نحو

  .  گزارش میانکارصورت بهژئوتکنیک 

  .  طولی و عرضیهاي رخ نیمهاي   طراحی مسیر، پیاده کردن محور و برداشت13-06

  .  طولی کل مسیرهاي رخ نیم و نقشه مسطحه آلبوم 13-07

  .ها، ناهمواریها، تخلیه آبهاي سطحی ص و معایب سطح آسفالت، شانهی گزارش نقا13-08

  .  و شناسایی معادنها  گزارش آزمایش13-09

  . ها و مستحدثات  گزارش اعیانی13-010
  . گزارش بررسی و تعیین معادن قرضه و دپو  13-011

  .  گزارش مطالعات ایمنی13-012

  . گزارش بازدید محلی و بررسی دفتري عملکرد ابنیه فنی موجود، تعریض، مرمت و بازسازي آنها13-013

  .  گزارش بازدید محلی و بررسی دفتري احداث ابنیه فنی جدید13-014

  .  گزارش سایر موارد مرتبط با بازسازي و یا احداث ابنیه فنی جدید13-015

  . رش نتایج آزمایشگاهی گزا13-016

  . ها و تعریض  گزارش طرح روکش آسفالتی و طرح بدنه راه در محل اصالح قوس13-017
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  .گزارش تأمین عبور و مرور در حین اجرا. 13-18

  .  گزارش خط کشی، عالیم و تجهیزات ایمنی.13-19  

  . بندي طرح  تعیین زمان.13-20  

  .  محاسبه ارزش اسقاط.13-21

  .  بهینهۀهاي مالی گزین د هزینه برآور.13-22

  .  بهینهۀ  انجام محاسبات مالی و اقتصادي گزین.13-23

  . گذار  گزارش مطالعه روش تامین مالی و سرمایه.13-24

  . Power Pointافزار  گزارش خالصه نتایج تحت نرم.13-25

  . CD فایل کلیه مدارك طرح برروي .13-26
  

   

 



پيوست ۲. نمودار خدمات مطالعات توجيه نهايي بهسازي راه (نوع ۳)

طراحي مسیر و پیاده كردن 
محور و برداشت نیمرخھاي 

طولي و عرضي

نقایص و معایب سطح 
راه

نا ھمواریھاشانھ ھا
بررسي تخلیھ آبھاي 

سطحي راه
آزمایشھا و شناسایي 

معادن
بررسي و تعیین معادن قرضھ و دپو 

و مطالعھ منحني بروكنر
بررسي عملكرد ابنیھ فني 

موجود
بررسي ابنیھ فني  جدید 

مورد نیاز
مطالعات ایمني

تھیھ پالن مسیر بھ مقیاس 
١٠٠٠٠: ١ و نیمرخ طولي بھ 
مقیاس ١٠٠٠٠: ١ و ١٠٠٠: ١

تكمیل سایر مطالعات تخصصي دفتري

بررسي اعیانیھا و 
مستحدثات

نتایج 
آزمایشگاھي

طرح رو كش آسفالتي و طراحي 
بدنھ راه در قسمتھاي تعریض

خط كشي، عالیم و تجھیزات 
تعیین زمان بندي  طرحبرآورد ارزش اسقاطایمني

برآورد ھزینھ ھاي مالي گزینھ ي 
بھینھ

انجام محاسبات مالي و اقتصادي گزینھ ي بھینھ ھمراه با تحلیل 
حساسیت

مطالعھ روش تامین مالي و سرمایھ گذاري طرح

تدوین گزارش نھایي

نوع بھسازي مصوب در 
مطالعات توجیھ اولیھ

مورد قبول است ادامھ سایر بررسیھاي صحرایي و برداشتھاي 
میداني و مطالعات تخصصي

مورد قبول نیست
ابالغ نوع دیگر بھسازي

مطالعات توجیھ اولیھ طرح

جمع آوري اطالعات

بازدید محلي، برداشت ھاي میداني و بررسیھاي میداني

بررسي نحوه تعریض از یك طرف یا دو طرف راه 
یا تركیبي از دو روش، اضافھ كردن یك خط عبور 

اضافي در فراز و نشیبھاي تند

مطالعات تكمیلي ترافیك و تعیین 
مشخصات فني مسیر

مطالعات و بررسیھاي تخصصي قبل از ادامھ
سایر بررسیھاي صحرایي

بھ روز كردن آمار و شمارشھاي 
ترافیكي

برداشت پالن و نیمرخھاي عرضي و 
طولي مسیر

ارائھ گزارش بھ كارفرما

بررسي پتانسیل بالقوه كریدور براي طرحھاي 
بھسازي

حفظ تامین عبور و مرور در 
حین کار
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  فهرست مطالب

  

   مقدمه 01

  . آوري آمار و اطالعات  جمع02

  .هاي دفتري محور هاي میدانی و بررسی ، برداشت بازدید محلی03

  . نتایج آزمایشگاهی04

  .  تعریضهاي و طرح بدنه راه در محل  طرح روکش آسفالتی05

  . ها و خطوط جداگانه و روسازي راه در محل اصالح قوسطرح زیرسازي 06

  .  حفظ تامین عبور و مرور در حین اجرا07

  . همسطح و ابعاد جزیره وسطناهاي هسمطح،   تقاطع08

  .  خط کشی،عالیم و تجیهیزات ایمنی09

  . بندي طرح  تعیین زمان010

  .  محاسبه ارزش اسقاط011

  . ینه بهۀهاي مالی گزین  برآورد هزینه012

  .  بهینهۀ انجام محاسبات مالی و اقتصادي گزین013

  . گذاري طرح مطالعه روش تامین مالی و سرمایه 014

  . شود هایی که در گزارش توجیه نهایی درج می ها و نقشه  فهرست گزارش015

  .شرح وظایف برداشت مسیر موجود. 1پیوست 

  )4نوع (اه نمودار خدمات مطالعات توجیه نهایی بهسازي ر.2پیوست 
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  ) 4نوع( بهسازي راهنهایی شرح خدمات مطالعات توجیه                    

  

  مقدمه 01

 و تصویب نوع بهسازي   ً  پس از پایان مطالعات توجیه اولیه راه  4 توجیه نهایی بهسازي نوع ً  اتمطالع 1-01

  . گیرد انجام می

 محور مورد مطالعه است که نیازمند تعریض راه درو به ازدیاد  ناشی از ترافیک ر ً  4مطالعات بهسازي نوع  ً  1-02

در این مطالعات عالوه بر طراحی و تقویت و . برداري است  بهرهةبه منظور تامین سطح سرویس مطلوب در دور

 خدمات مطالعات ایمنی راه ایجاد ابنیه فنی جدید، مقاوم سازي ابنیه،تعریض ابنیه، ، مرمت ابنیه، یروکش آسفالت

مناسب که نسبتاً دو خطه با مشخصات هندسی هاي  این نوع مطالعات در خصوص راه. گیرد مورد بررسی قرار می

تعریض راه  .گردد انجام میها است   در محل قوستنهاها و اصالح مسیر در آنها به صورت موضعی و  واریانت

دو تعریض راه ممکن است از . ستدو خط عبور در مجاورت و حریم راه موجود اکم  دستصورت اضافه شدن  هب

که دو خط عبور جداگانه در مجاورت و حریم راه موجود   راه موجود و یا از یک طرف انجام گردد و یا اینطرف

  . احداث شود

تواند محدود به احداث یک خط عبور اضافی و  هاي اجرایی، عملیات تعریض می  در صورت وجود محدودیت:تبصره

توان براي تعریض  همچنین از این شرح خدمات می. هاي مورد نیاز صورت پذیرد غالب در جهتتخصیص آن براي ترافیک 

 هستندهاي چهارخطه موجود که داراي مشخصات هندسی مناسب  حریم راهو اضافه کردن دو خط عبور در مجاورت و 

  . استفاده نمود

برداري که  وابق عملکردي مسیر در دوران بهرهها با توجه به موجود بودن س  نظر به اینکه مطالعات بهسازي راه.1-3

. گیرد ها وتعریض با فواصل نسبتاً کوتاه از مسیر موجود صورت می گیرد و احداث واریانت  چند دهه را در برمیاغلب

هاي کلی   و زمان مطالعات، شرح خدمات و وظایف مشاور دراین مجموعه به بررسیۀجویی در هزین به منظور صرفه

به دارمطالعات بهسازي بنابه شرایط خاص محور   مهندس مشاور عهدهاز این رو،. ود گردیده استو عمومی محد

هاي فنی با توجه  تواند درخواست انجام مطالعات جامع و تدقیق بررسی  و مستندات میارائه گزارشفنی با   ابنیهویژه
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اي  ً تکمیل مطالعات زمین شناسی، ه به ً شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی احداث راه  ً  در زمینه

هاي   متر ً ،  ً مطالعات پل10 با دهانه تا  پل هايژئوتکنیک ً  ،  ً  تکمیل مطالعات هیدرولوژي و هیدرولیک

ها،  هاي بلند ً  ،  ً  مطالعات تونل اي و خاکریز هاي دره  متر ً  ،  ً مطالعات پل10اي با دهانه بزرگتر از  رودخانه

 و مطالعات نموده را مربوط بههاي بلند ً ،  ً مطالعات زیست محیطی ً  و یا سایر مطالعات موارد  رانشهها و ت گالري

  . اضافی انجام دهدتکمیلی را در چارچوب خدمات 

 بهسازي محور مورد هبا توجه به اهداف تعیین شده باال، خدمات این مرحله در تکمیل و تدقیق مطالعات مصوب توجیه اولی

  : شود رح زیر انجام میش هنظر ب

  آوري  آمار و اطالعات   جمع02

  : شود آوري می هاي مسئول جمع اطالعات مورد نیاز توسط مهندس مشاور و با معرفی کارفرما از سازمان

  .  گزارش مصوب مطالعات توجیه اولیه بهسازي محور مورد مطالعه2-01  

هاي  مطالعات توجیه اولیه شامل تاریخچه احداث، برنامه تکمیل و به هنگام کردن اطالعات گردآوري شده در 2-02

هاي گسترش تاسیسات زیربنایی، وضعیت ترافیکی منطقه و شبکه موجود ترابري، آمار  فرادستی، آمار ترافیکی طرح

، ...ی، کشاورزي و هاي صنعت رها و مراکز جمعیتی، فعالیتمربوط به سوانح، خصوصیات جغرافیایی و اجتماعی شه

  . هاي اقتصادي و مالی غیره براي بررسی ت مربوط به نرخ سوخت واطالعا

هاي خطر زلزله، سایزموتکنیک، زمین   با زمین شناسی، اقلیمی و پهنه بنديمربوطهاي موجود   مدارك و نقشه2-03

 شناسی خاص در صورت وجود در هاي زمین و گزارشهاي مختلف  تهیه شده توسط سازمانروانگرایی  لغزش،

  . هـمنطق

  . خبندانیها و تعداد روزهاي   اطالعات هواشناسی از جمله شامل آمار بارندگی، آمار سیالب رودخانه2-04

محور مورد نظر و در صورت اجرا کنندة ها و مشخصات فنی مربوط به ابنیه منضم به قرارداد پیمانکاران   نقشه2-05

  . (As Built)هاي چون ساخت  نقشهوجود
  . ک انجام شده در محل احداث ابنیه فنیی مطالعات ژئوتکن2-06

  .  انجام شده در دوران ساختهاي  نتایج آزمایش2-07
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 از نظرهاي بزرگ موجود با عملکرد نامناسب   آبریز پلحوزة 1:250000 و یا 1:50000، 1:25000هاي   نقشه2-08

  . هاي جدید مورد نیاز عبور جریان سیالبی و یا پل

  . ها ي شهرها و روستاهاي واقع در مسیر گزینههاي جامع یا هاد  طرح2-09

  .  پروژهمربوط به سایر اطالعات و مدارك 2-010

  هاي دفتري  هاي میدانی و بررسی  بازدید محلی، برداشت03

  : نقشه مسطحهطولی و  رخ نیم برداشت 3-01  

هایی  در راه. گردد  آن برداشت میطولی از رخ نیم و شود میبرداري زمینی پیاده  محور راه با استفاده از وسایل نقشه

طولی از محور ممکن است با خطراتی مواجه باشد و عملیات به  رخ نیم و برداشت هستندکه داراي ترافیک سنگین 

 ابتدا و انتهاي ،عالوه بر پیاده کردن محور. شود  سمت راست به جاي محور برداشت میةکندي پیش رود، خط کنار

ها  هاي مناسب و ارتفاع طولی با استفاده از دستگاه رخ نیمبرداشت .  مشخص گرددبایدها و شعاع آن نیز  قوس

نقاط عالوه بر . گردد شوند برداشت می براساس نقاط ثابتی که به فاصله یک کیلومتر از یکدیگر کار گذاشته می

اي کشاورزي، ه وضعیت فعالیت. گردد گذاري می ثابت، کنار راه در فواصل یکصدمتري با رنگ ترافیک عالمت

ها  ها و تبعات این فعالیت  موقعیت، نوع فعالیتبیانو با گردد  میصنعتی و خدماتی در دو سوي راه مورد بررسی قرار 

) 1(برداري در پیوست شماره شرح خدمات نقشه. گردد می  درجدر محل از قبیل توقف وسایل نقلیه و غیره در جدول 

  . شده است درج

  : هاي صحرایی مورد نیاز  از ادامه سایر بررسیپیشاي تخصصی ه  مطالعات و بررسی3-02

  :   انجام مطالعات تکمیلی ترافیک و تعیین مشخصات فنی مسیر3-2-01  

روز کردن آن با انجام  هبررسی و بازنگري مطالعات ترافیکی انجام شده در مرحله توجیه اولیه و ب •

 . مطالعات تکمیلی

) آهن موجود، دردست ساخت و مطالعه راه وراه(اي ترابريتعیین سهم ترافیکی هریک از مسیره •
 نفوذ راه، حوزة آن در تحلیل مدل خطوط هوایی و دریایی واقع در اي براساس معادل سازي شبکه

 . تهیه نمودار جریان رفت و برگشت
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هاي  تنظیم خالصه مطالعات ترافیکی به صورت جدول حاوي حجم و ترکیب ترافیک براي سال •

  .يبردار بهره

 کم دستقوس اتصال و بدون آن، حداقل با  عتعیین مشخصات اصلی مسیر از جمله سرعت، شعا •

طول توقف دید، سطح سرویس در مناطق مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان، شیب ماکزیمم در 

هاي  با توجه به برداشت) دور(مناطق مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان مسیر، حداکثر بر بلندي

هاي  و سایر مالحظات اقتصادي اجتماعی ناشی از بهسازي در آبادي نقشه مسطحهطولی و  رخ نیم

 در محل تنها(در این بخش مهندس مشاور نقاط ضعف در مشخصات هندسی محور. واقع در مسیر

 . نماید را با توجه به مشخصات کلی راه تعیین می) قوسها

 . یشگفتههاي پ  راه با توجه به بررسیبندي کنترل مجدد طبقه •

 . تعیین خطوط حرکتی مورد نیاز در افق طرح •

تواند به صورت اضافه کردن دو خط عبور به صورت تعریض یک خط عبور از  نحوه تعریض راه می •
ا  و یا دو خط عبور از یک طرف، و یا احداث خطوط جداگانه در مجاورت و حریم راه و بهر طرف

ا، ه نیجود و قابل استفاده، مستحدثات و اعیاتوجه به موقعیت و عوارض مسیر، ابنیه فنی مو

و مهندس مشاور نسبت به تهیه گیرد سیسات عمومی و سایر مالحظات فنی مورد بررسی قرار أت

 اقدام ،هاي مختلف تعریض و یا خطوط جداگانه باشد  گزینهدر برگیرنده که هایی و جدول ، کروکی

 عملیات يها رت تقریبی که در برگیرنده هزینهها را به صو هاي اجرایی گزینه سپس هزینه. کند می

اجرایی تعریض از جمله ابنیه فنی بزرگ، احداث ابنیه فنی جدید مهم، خطوط عبور جداگانه، 

  ها را  و ارزیابی و تحلیل مالی گزینهنماید میبرداري است را برآورد  ا و مستحدثات و بهرهه یاعیان

 مشخصات راه، حصول درآمد از احداث راه امکان پذیر يارتقاکه به علت  در صورتی. دهد انجام می

هاي مختلف راه با یکدیگر مقایسه و سودآوري مالی  ها و درآمدهاي گزینه باشد، الزم است هزینه

، تحلیل حساسیت تتقریبی اسبه که برآوردها در این بخش  از آنجایی. ها محاسبه گردد گزینه

ها در سه حالت حداقل، واقع بینانه و  ونی مالی گزینهثر بر تغییر ارزش خالص کنؤعوامل اصلی م

 . گردد حداکثر تهیه می
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  : کی مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکن3-03  

از هاي ناهنجاري  هایی که داراي ویژگی هاي اولیه شامل بررسی سازندهاي اصلی تشکیل دهنده در محدوده بررسی

هاي اصلی و فعال منطقه  همچنین گسل. گردد میها در مسیر مطالعه  زمین شناسی است تعیین و تاثیر نسبی آننظر

قابل شناسایی در (مناطق داراي پتانسیل لغزش. گردد  تعیین مینقشه مسطحهتعیین و موقعیت تقریبی آنها بر روي 

ر همچنین سای. گردد شناسایی می) بندي موجود هاي پهنه هاي هوایی و یا براساس نقشه بازدیدهاي محلی، عکس

خبندان، مناطق متاثر از یگیر و انباشتگی برف،  هاي بهمن عوامل از قبیل صعوبت یا سهولت عملیات اجرایی، محل

ثر از أهاي بزرگ واثرات تخریبی زیست محیطی مت ها و پل هاي تونل هاي محل هاي روان، ویژگی حرکت شن

 ة شده، پتانسیل بالقوبیانط ضعف و قوت موارد ارزیابی خود را با توجه به نقامشاور  و شود میبهسازي راه بررسی 

  .  نماید بندي می هاي بهسازي را جمع براي طرح

هاي مختلف همراه با  مهندس مشاور نتایج مطالعات خود را تا این مقطع طی گزارش میانکار شامل گزینه

  . کند ارائه میهاي مالی و پیشنهاد گزینه برتر را به کارفرما  بررسی

هاي اولیه خود نوع بهسازي غیر از آنچه که در مطالعات توجیه اولیه را ضروري   مهندس مشاور در بررسیهرگاه :تبصره

  .  نوع بهسازي را در گزارش خود پیشنهاد نمایدبایدتشخیص دهد، 

  : طولی و عرضیهاي   رخ نیم طرح مسیر و پیاده کردن محور و برداشت 3-04  

 طرح مسیر را براي تمام طول راه ،یر مشخص گردید، مهندس مشاورکه نحوه تعریض و بهسازي مس پس از این

مقاطع . نماید  طولی و عرضی از محور جدید میهاي رخ نیم و اقدام به پیاده کردن محور و برداشت کند میتهیه 

در یازده  کم دستمقاطع عرضی . شود متري بسته به عوارض راه برداشت می25 فواصل حداکثر عرضی در

و ) دو نقطه پس از جوي کناريهاي کناري و در هر طرف راه در  ها، کف جوي حور، کنار آسفالت، شانهروي م(نقطه

طولی به هاي  رخ نیم و 1:10000 اولیه مسیر به مقیاس نقشه مسطحهگردد و سپس  به عرض حریم راه برداشت می

ر مالحظات و از جمله عمودي با توجه به طرح ضخامت روسازي راه و سای1:1000افقی و 1:10000مقیاس 

  .  استارایه شده) 1(برداري در پیوست شماره شرح خدمات نقشه. گردد  میهیهمشخصات هندسی و غیره ت

  :  نقایص و معایب سطح آسفالت3-05
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انواع معایب از قبیل چاله، موج، . گردد نقایص و معایب سطح آسفالت موجود برحسب نوع نقص و عیب مشخص می

آن، جداشدن مواد شنی و قیري، لغزندگی آسفالت، جداشدن الیه  پیشرفتگی ترك و میزانها بر حسب نوع  ترك

د و درصد نقاط آسیب دیده نسبت به سطح شو برداري می  و از آنها عکسشود میها شناسایی  آسفالتی در کنار شانه

 و شود میمشخص اند  گیري شده هایی که لکه محل. گردد گیري شود مشخص می  مرمت و لکهبایدکل راه که 

هاي  قسمتگیري براي  گیري براي کل راه و شدت لکه سپس درصد لکه. گردد گیري برآورد می سطح نقاط لکه

گیري   و طول و میزان نشست اندازهگردد میهاي نشست شناسایی  همچنین محل. شود محاسبه میشده گیري  لکه

  . گردد ها بررسی می  و علت نشستشود می

  : ها  شانه3-06

هاي خاکریز و خاکبرداري نیز وارسی  شیروانی. گردد  و یکنواختی عرض آنها وارسی میشود میهاي راه بررسی  نهشا

هاي رفع این   و روشگیرد میها آبشستگی، لغزش و غیره مورد مطالعه قرار  ها و شیروانی  در بررسی شانه،شود می

  . دشو نوع نقایص پیشنهاد می

  : ها  ناهمواري3-07

ها و نشست به حدي است که در بهسازي نیاز به یک الیه تنظیمی یا  ایی از راه که میزان ناهمواريه در محل

ها تعیین   میزان ناهمواري،بندي و نیولمان  شبکهبا متري و یا 3 با استفاده از شمشه استتقویت موضعی زیرسازي 

  . گیرد  و علل آن مورد بررسی قرار میشود می

  

  

  :هاي سطحی راه  بررسی تخلیه آب3-08

 و معایبی که موجب بروز خسارت به راه شده شود می راه بررسی دو طرفهاي  در مقاطع خاکبرداري و خاکریز، کانال

هاي و آبروها و  هاي هدایت آب در ورودي و خروجی پل گردد و هم چنین ابعاد و مشخصات کانال است تعیین می

برداري  گردد و در صورت نیاز عکس میدولی درج ج تعیین و در ،هاي کناري دارد نقاطی که نیاز به احداث کانال

  . شود  مختلف انجام میهاي  در جهتالزم

  :  و شناسایی معادنها آزمایش 3-09
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٨

شود این شناسایی شامل   در طول راه شناسایی میة معادن بالقو،مین مصالح مورد نیاز در بهسازي راهأ تبه منظور

در شناسایی رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط . گردد چنین سنگی و کوهی می اي و هم معادن شنی و رودخانه

  .  میزان ذخیره مصالح و فاصله حمل توجه شود،زیست

مشخص 1:50000روي یک کروکی به مقیاس طولی ) اي ـ کوهی رودخانه(پس از شناسایی معادن، محل و نوع آنها

براي با موافقت کارفرما گردد تا  تعیین میها  اد و عمق گمانه تعدبیانهاي مورد نیاز با  آزمایششود و فهرست  می

هاي مختلف پس از  الیهبراي میزان برآورد ذخیره هر معدن و مناسب بودن مصالح آن . ها اقدام گردد انجام آزمایش

 500فواصل  معادن، از روسازي و زیرسازي راه در هاي آزمایشعالوه بر . گردد دریافت نتایج از آزمایشگاه تعیین می

هاي روسازي طبق   بر روي بستر روسازي راه و الیهها آزمایشنوع و تعداد . آید تا یک کیلومتر آزمایش به عمل می

 هاي آزمایشتوان از روش  هاي مشابه می در صورت دسترسی به دفلکتو گراف و یا ماشین. شود  میمشخص جدولی 

 تنظیم و براي و آزمایش برداري دودي نمونهحتیاج به تعداد م احتنهادر این صورت . غیرتخریبی هم استفاده نمود

همچنین در صورت تشخیص مهندس مشاور از . خواهد بودهاي ماشین مورد احتیاج  ارزش) کالیبراسیون(مدرج کردن

 هاي آزمایشهمچنین . توان استفاده نمود هاي روسازي نیز می  شناسایی ضخامت الیهبرايهاي غیر مخرب  دستگاه

و جنس زمین در  تعداد، عمق و نوع سوانداژها به منظور شناسایی مشخصات فنی تعیینکنیک مورد نیاز با ژئوت

بنابه . گردد  درخواست میخاکریزها و غیرهها در  ها و استفاده از مصالح ترانشه ها از نظر پایداري شیروانی ترانشه

هاي غیرمخرب ضروري از ابنیه فنی که  زمایشگیري و آزمایش از بتن ابنیه فنی و یا آ  نمونه،تشخیص مشاور

هاي مکانیک خاك و ژئوتکنیک الزم در محل احداث ابنیه  آزمایش چنین هم. شود  انجام می،نیازمند مرمت هستند

  . شود ها انجام می فنی جدید و اصالح قوس

  : ها و مستحدثات  بررسی اعیانی3-010

مستحدثات واقع در حریم راه و همچنین در محل تغییر مسیرها ها و  در زمان بررسی مشخصات هندسی راه اعیانی

به عالوه . گردد  جزییات به مقیاس مناسب تهیه می  کروکی و موقعیت کلی آنها و نقشه.باید مورد بررسی قرار گیرد

. هاي آب، گاز، نفت و غیره نیز باید مشخص گردد وضعیت تاسیسات عمومی مانند شبکه برق، تلفن، لوله

  .گردد  می تهیه داري در جهات مختلف و در صورت نیاز فیلمبر عکس

  :  بررسی و تعیین معادن قرضه و دپو و مطالعه منحنی بروکنر3-011
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مناسب است توسط ) تعریض(و حوالی راه که براي مصرف در ساختمان بدنه راهبررسی منابع مصالح در مجاورت 

در تعیین این . گردد اقدام میضروري  هاي آزمایشبه انجام گردد و در صورت لزوم نسبت  مهندس مشاور انجام می

برداري، حدود قابل استفاده آن و مالحظات فنی، اقتصادي و زیست محیطی رعایت گردد،  منابع باید نحوه بهره

ها باید طوري انتخاب  نماید، این محل هاي اضافی خاکبرداري را تعیین می هاي دپو براي خاك همچنین مشاور محل

در نظر د که از نظر فاصله حمل مقرون به صرفه بوده و به عالوه مسایل فنی و زیست محیطی و غیره در آن شون

  .گردد  بررسی میها  وکنر حمل خاكهاي دپو، منحنی بر  سپس با توجه به این منابع و محل،شده باشد گرفته

  :  مطالعات ایمنی راه3-012

ی ایمنی راه   ً  توسط گروه ذیصالح مستقل از کارفرما و مهندس مشاور مطالعات حاضر، خدمات  ً  بازرسهمزمان با 

 مراحل طراحی مهندس مشاور تمام. گردد  قانونی شفاف انجام می قرارداد جداگانه و با جایگاهچارچوبطراح و در 

 بازرسی حاصل کار مشترك خدمات   ً . گیرد دار مطالعات حاضر با مشارکت فعال بازرسان ایمنی صورت می عهده

 ارائه شدههاي   در برگیرنده اقدامات پیشگیرانه در طرحنیست و بایدایمنی راه  ً  محدود به وضعیت موجود 

به نحوي که ) هاي موجود تی و بازرسی ایمنی راهاهاي بازرسی ایمنی راه مرحله مقدم موضوع چک لیست(باشد

 همراه با برآوردهاي کاهش نرخ رویداد سوانح را در هاي مربوط به این مطالعات  و هزینهالزماجزاي  کلیات طرح و

  . برداشته باشد

هاي ایمنی  دستاوردهاي علمی در سایر پروژه. است نسبتاً جدید کشورایمنی راه در موضوع که  با توجه به این: 1یادآوري 

 در امر مطالعات این بخش مورد استفاده هاي ایران  ً  و نتایج سایر مطالعات ایمنی باید همواره   ً پروژه ایمنی راه ویژهبهراه 

  . قرار گیرد

ت راه و ترابري، شورایعالی فنی ارها  ً  ـ وز هاي بازرسی ایمنی در ً  دستورالعمل بازرسی ایمنی راه  چک لیست:2یادآوري 

  . گردیده است درجامور زیر بنایی حمل و نقل 

  :وجود، تعریض، مرمت و بازسازي آنها م فنی  بازدید محلی و بررسی دفتري عملکرد ابنیه3-013  

سازي، عملیات استحفاظی بستر  ها، دیوارهاي حایل و هدایت آب، ساحل  ابنیه فنی موجود در راه از قبیل گالريتمام

 و مورد شود میها و غیره شماره گذاري  هاي بزرگ، تونل ها، آبروها، پل ، سیفون...) و  برید،از قبیل رادیه( ها رودخانه

 نتایج بازدید در جدولی وشود  برداري می  نقاط آسیب دیده شناسایی و از آنها عکس.دنگیر  و بررسی قرار میبازدید
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 ساخت، وضعیت ة دورهاي آزمایشدر این جدول باید مشخصات اصلی ابنیه، نوع مصالح، نتایج . گردد خالصه می

ران، آب شستگی، خوردگی و یا سایر هایی که در اثر شکستگی، جابجایی و دو ظاهري و عملکردي آن و آسیب

براي هر نوع .  ترمیم، بازسازي و یا تعریض آن گنجانده شودةعوامل به آن وارد شده است و میزان خسارت و نحو

  : مشخصات زیر باید برداشت شود کم دستابنیه 

 مقطع  طول و ارتفاع، نوع دیوار و در صورت امکان بایدبراي دیوارهاي حایل و هدایت آب 3-13-01

هاي وارده و علت بروز آن در   و آسیبیرد آن، جنس مصالح و غیره مورد بررسی قرار گتیپعرضی و 

 و هزینۀ اجراي آنها ندک ترمیم و بازسازي آن را پیشنهاد ةمشاور الزم است که نحو. جدول آورده شود

 . را تهیه نماید

، نوع پل، دهانه، ارتفاع، جنس مصالح، طول همسان )1(هاي کوچک و آبروهاي  براي پل 3-13-02

 و یرد برید و غیره مورد بررسی قرار گ،، رادیهها هاي میانی، کوله دیوارهاي برگشتی و بالی شکل، پایه

ها برآورد   پیشنهاد شود و هزینه ترمیم، تعریض و بازسازي ة و علت بروز آن و نحوواردههاي  آسیب

 . گردد هاي مختلف تهیه می ب دیده از جهتهاي الزم از ابنیه آسی عکس. گردد

مشخصات اصلی پل مانند نوع و طول )  و یا ویژههمساننا ،همسان(هاي بزرگ براي پل 3-13-03

هاي میانی و در  ها، پایه کلی پل، عرض پل، طول و تعداد دهانه، ارتفاع آن و وضعیت و جنس کوله

 شودپناه و غیره بررسی  یوارهاي هدایت آب، جان پل از قبیل تابلیه، داجزاي و سایر پیصورت امکان 

ونیک و ژئوتکنیک تهاي تک ها و آبشستگی و رسوب گذاري و ویژگی و عملکرد آن در مقابل سیالب

اي که عملکرد مناسبی ندارند، در صورت  هاي بزرگ رودخانه در مورد پل. مورد بررسی قرار گیرد

صورت نسبت به   در غیر اینگردد،م شده کنترل موجود بودن مطالعات هیدرولوژي، محاسبات انجا

هیدرولوژي شامل آمار بارندگی، سیالب مربوط آوري شده  تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات جمع

هاي بازگشت  هاي متداول با دوره هاي شدت ـ مدت براساس روش ها و تهیه منحنی رودخانه

 1:250000 و یا 1:50000، 1:25000هاي  هاي آبریز براساس نقشه حوزة ساله و تعیین 500 و100،50
                                                        

و یا کارفرما ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور   معاونت برنامه  سوي همسان ازعنوان نقشهبا هاي آن  شودکه نقشه اي اطالق می  به ابنیههمسانها و آبروهاي   پل– )1(
رار ــ خدمات مطالعاتی توسط مشاور مورد استفاده قهمسان در چارچوبها و آبروهاي  بینی شده براي پل ها با توجه به شرح خدمات پیش شود و این نقشه ه و ابالغ میــتهی
 . گیرد می
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 محاسبه دبی سیالبی ، آبریزحوزةو محاسبه سطح آنها، زمان تمرکز و نیز شیب متوسط شریان اصلی 

هاي بازگشت تعیین   متداول و با توجه به دورههاي ها براساس روش و سرعت ماکزیمم آبروها و پل

 .  اقدام شودشده

 50 با استفاده از دبی ها ساله و براي سایر انواع راه100ها براساس دبی  راه ها و بزرگ هاي واقع در آزادراه  پل:یادآوري

. شود می ساله بررسی 500ها تمهیدات عدم انسداد خط براي دبی با دوره بازگشت  راه ها و بزرگ چنین براي آزاد راه ساله، هم

. دهد میارایه سیالبی جریان ناسب پل براي عبور مشاور نظر خود را در مورد عملکرد ممهندس ها  براساس این بررسی

ها و یا   بازسازي و یا تعریض همراه با  عکسة کمبودها و نواقص و نحو تعیین و پلاجزايمیزان و علل خسارات وارده به 

  . گردد میتهیه  و برآورد آن الزمتوضیحات 

  :  بازدید محلی و بررسی دفتري احداث ابنیه فنی جدید3-014  

 ،هستند که نیازمند احداث آبرو و پل کند میعرهایی که راه موجود و یا اصالح مسیرهاي جدید را قطع خط الق

هاي  هایی که براي تخلیه آب چنین محل نقاطی از راه که در اثر عبور آب آسیب دیده و هم. شود شناسایی می

، اید با ابنیه جدید جانشین شودآب نماها و سایر ابنیه فنی که ب. شود تعیین می سطحی ضروري است بررسی و

 راه حل  وشود میرود بررسی  هایی که خطر ریزش دارد یا بیم شستگی پاي خاکریز می محل. گردد شناسایی می

توان تعیین نمود ولی براي  متر را در حین بررسی راه می تر از دو هاي کوچک دهانه پل. گردد مناسب پیشنهاد می

 انجام 13-3 در بند العات هیدرولوژي براساس روش بیان شده متر مط10 تا 2 با دهانه همسانهاي  سایر پل

محل احداث پل مورد ...) ظرفیت باربري، نشست، روانگرایی و (ونیک و ژئوتکنیکتهاي تک چنین ویژگی هم. گردد می

اجرایی پل  همساننقشه ها نسبت به انتخاب  پس از تعیین دهانه آبروها و پل. گیرد بررسی کارشناسی قرار می

اقدام براي تعیین ابنیه فنی هاي فنی ـ اقتصادي الزم  براساس سیستم باربري و مالحظات اجرایی و انجام مقایسه

اگر . نماید تعیین می) برگشتی، بالی و هدایت آب را( اـــ اجرایی دیوارههمساننقشه چنین مشاور  هم. گردد می

براساس  ً  شرح خدمات همسان خدمات پیش بینی نشده باشد، در این شرح  متر 10هاي بزرگتر از  مطالعات پل

  . شود  خدمات اضافی انجام میبه صورتمطالعات توجیه نهایی احداث راه  ً  و 

  : گردد میارایه  اطالعات زیر باشد کم دست ابنیه جدید در جدولی که در برگیرنده فهرست
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، علل نیاز، برآورد ) و یا ویژههمساننا ،همساناز جمله (هکیلومتر و موقعیت ابنیه، نوع ابنیه، مشخصات اصلی ابنی

  . هزینه

از  همسانناهاي  هاي خود به این نتیجه برسد که احداث پل مشاور در مطالعات و بررسیمهندس که   در صورتی:تبصره

  ً  چارچوبه مطالعات در ـبه کارفرما اعالم نماید تا ادامکافی  فنی و اقتصادي ضروري است، باید مراتب را با مستندات نظر 

  . گردد شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی احداث راه  ً  و به عنوان خدمات اضافی انجام 

هاي   و نقشهGPS با استفاده از دستگاه ،تر بستر کبیر و صغیر رودخانه و یا مسیل  شناسایی دقیقبراي :یادآوري

 عرضی شریان اصلی مسیر در باالدست و پایین دست محل پل برداشت و طولی وهاي  رخ نیم ،توپوگرافی با مقیاس مناسب

  . گردد تهیه می

  :  بازسازي ویا احداث ابنیه فنیمربوط به سایر موارد 3-015  

تمام ها، درج  ، نواقص و کمبودها در ابنیه فنی راهها رتها و علل گوناگون و انواع خسا به علت تنوع ابنیه فنی در راه

 آنهاباید سایر ابنیه فنی را براساس طبیعت خاص ، در هر صورت مشاور نیستشرح خدمات امکان پذیر این موارد در 

نماید، به  درج هریک را تعیین و مشخصات اصلی آنها را در جدول هاي تمورد بررسی قرار دهد و نواقص و خسار

 دقت از و برآوردها باشد ترمیم آن  بازسازي وةنحوي که نشان دهنده نوع و میزان خرابی و علل آن و همچنین نحو

  . کافی برخوردار باشند

هاي گاباري و مشخصات  هاي موجود در این مرحله از مطالعات محدود به بررسی هاي مربوط به تونل بررسی

هاي فرار، محل عبور عابر  مناسب بودن مقطع عرضی، تعداد خطوط حرکت، توقف اضطراري و راهاز نظر هندسی 

ت تهویه تونل، روشنایی و شرح وضعیت ظاهري از جمله سر در تونل و مصالح استفاده شده در آن، سیساأپیاده، ت

مشاور با . استها و غیره  هاي زیرزمینی، نوع و سیستم پایدار کننده و پوشش استفاده شده در تونل نفوذ و جریان آب

استحکام و : هاي مانند پارامتر(تکنیک و ژئوکنیوتهاي تک چنین بررسی تخمینی ویژگی  و همیاد شدههاي  بررسی

...) هاي ریزدانه، تراکم خاکهاي درشت دانه و  ها، سختی خاك خردشدگی، هوازدگی سنگها، شیب و امتداد الیه

 ترمیم و ةها، کمبودها و نواقص، نحو سازندهاي موجود در محل تونل با بیان لیتولوژي آنها و شناسایی آسیب

 و در صورت نیاز الزمهاي   عکس،در این بخش از مطالعات. دهد پیشنهاد میي مربوط را ها بازسازي همراه با هزینه

هاي خود، احداث تونل جدید را ضروري  که مشاور در بررسی در صورتی. شود فیلم همراه با توضیح تهیه می
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، مطالعات تونل در  و در صورت تایید کارفرماکند منعکس میتشخیص دهد، مراتب را همراه با مستندات به کارفرما 

همزمان با این مطالعات و    ً  )مطالعات تونل(  مطالعات توجیه نهایی احداث راه   ً   شرح خدمات همسانچارچوب

  . شود  عنوان خدمات اضافی انجام میبه

ه نیازمند کو ویژه  همساننا ،همسان شامل متر 10هاي بزرگتر از  هایی که عملکرد مناسبی ندارند و یا پل  تونل:1تبصره

مطالعات این همزمان با  آنها ، باید همراه با مستندات به کارفرما اعالم گردد تا مطالعاتدمقاوم سازي باشنتعریض و یا 

  . شودانجام 

 ها ها و سایر ابنیه ها و گالري ، تونل) و ویژههمساننا ،همسان( متر10هاي جدید بزرگتر از   مطالعات پل:2تبصره

  . شود چارچوب خدمات اضافی انجام میخدمات همسان مطالعات توجیه نهایی احداث راه  ً  و در براســــاس  ً  شرح 

  ایج آزمایشگاهی ت ن04

 قابل توجه هاي در صورت مشاهده اختالف. گردد هاي مناسب خالصه می  دریافت شده بررسی و در فرمهاي آزمایشنتایج 

 دوباره باید و در صورت لزوم صحت ارقام شود  میوار، نتایج وارسی هاي همج هاي روسازي راه در نمونه در مشخصات الیه

هاي مخصوص به صورت جدول، نمودار و منحنی  هاي راه در فرم  الیههاي آزمایشنتایج . در محل مورد بررسی قرار گیرد

هاي  و یا آزمایشهاي مخرب یا غیر مخرب ابنیه فنی نیازمند مرمت  نتایج آزمایش. گردد برحسب نوع آزمایش تنظیم می

جداگانه که براي هر معدن یک صفحه . گردد مکانیک خاك و ژئوتکینک مورد نیاز براي ابنیه فنی جدید به تفکیک تهیه می

و مصالح بتن و مالت را  حجم مصالح و مناسب بودن آن براي قشرهاي مختلف راه برآورد، ها آزمایش  موقعیت معدن، نتایج

هاي ماشین دفلکتو گراف با   غیرتخریبی انجام گرفته باشد، ارزشهاي آزمایشدر صورتی که . گردد دهد، تهیه می نشان می

  . گردد هاي مورد نیاز تبدیل می  اولیه به ارزشهاي آزمایشانجام 

  هاي تعریض   طرح روکش آسفالتی و بدنه راه در محل05

طرح روکش . شود می تهیه زي و زیرسازي  مهم ترافیک و مقاومت قشرهاي روسالطرح روکش آسفالتی براساس دو عام

در هرحال به منظور . هاي متداول و براساس تعداد محور استاندارد و مقاومت قشرهاي راه تهیه گردد  با استفاده از روشباید

  : در طراحی روسازي الزامی است زیر  رعایت موارد مشروحه،)ها براساس نتایج آزمایش(تعیین روسازي مناسب

   . روسازي در مدت عمر طرحةاي و یا یکبار  مالی به منظور اجراي مرحله تحلیل5-01  
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ها و قشرهاي مختلف براي هر گزینه با استفاده از  هاي مختلف روسازي به همراه تعیین ضخامت  گزینهتهیه 5-02

ت، تپه هاي مختلف دش مالحظه عمق یخبندان وتورم خاك، براي هریک از قسمت با هاي انجام شده نتایج آزمایش

  . ماهور و کوهستان

هاي روسازي، مدل بارگذاري تحلیلی با روش اجزاي محدود  نامه ها، به استناد آیین مشاور باید اضافه بر تعیین ضخامت

 ارائه کندهاي مختلف روسازي  هاي روکش قدیم و یا زیرسازي مسیر، براي همه گزینه  اندرکنش آن با الیهةروسازي و نحو

  . نماید مقرون به صرفه در محاسبات منظور ارائه طرحو حمل مصالح را به منظور ها تهیه  و هزینه

هاي تعریضی، اتصال قطعات   را در طراحی زیرسازي و روسازي در قسمتالزم مهندس مشاور باید تمهیدات 5-03

زي قدیم و هاي زیرسا هاي احتمالی به علت متفاوت بودن نوع ضخامت الیه اجتناب از نشستبراي جدید و قدیم 

  . جدید را در مد نظر قرار دهد

  ها و خطوط جداگانه   طرح زیرسازي و روسازي راه در محل اصالح قوس06

هاي متداول و بر اساس تعداد   با استفاده از روشبایدها و خطوط جداگانه  زیرسازي و روسازي راه در محل اصالح قوس

در .  مکانیک خاك و سایر عوامل تاثیرگذار طراحی گرددهاي آزمایشبه هاي قشرهاي راه با توجه  محور استاندارد و مقاومت

هاي روسازي و زیرسازي که در هر منطقه تابع  ی از نظر ترکیب و نوع الیهمالهر حال مشاور در مطالعات خود مقایسه 

به عالوه . نماید ارائه ل ترین راه ح  و طرح پیشنهادي را براساس با صرفهد انجام دهاست را بایدمصالح هزینه تهیه و حمل 

هاي زیرسازي و روسازي راه جدید و قدیم در  باید به اختالف نشست احتمالی ناشی از متفاوت بودن ضخامت الیه

  .هاي اتصال توجه نماید محل

   تامین عبور و مرور در حین اجراظ حف07

 ایمنی در گزارش الزم مطالعه و تمهیدات  اییتامین و برقراري عبور و مرور ایمن و روان وسایل نقلیه در حین عملیات اجر

  . گردد منعکس می

  همسطح و ابعاد جزیره وسط هاي همسطح، نا   تقاطع08

 گزینه پیشنهادي مهندس مشاور احداث دو خط عبور جداگانه و یا اضافه کردن یک خط عبور در هر طرف باشد که منجر 

دور برگردان و تامین گردش به چپ، براي زیره وسط و تغییرات ابعاد آن به ایجاد راه چهارخطه با جزیره وسط گردد، ابعاد ج
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همسطح طح  ناسهاي هم طراحی تقاطع. هاي متداول و رعایت کلیه ضوابط ایمنی طراحی گردد نامه غیره باید براساس آیین

  . دشو عات انجام می  ً  شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی احداث راه   ً  و همزمان با این مطالچارچوبدر 

  کشی، عالیم و تجهیزات ایمنی   خط09

هاي کابلی،  ، حفاظ)نیوجرسی(، جداول جداکننده)گاردریل(هاي جانبی حفاظخط کشی، عالیم و تجهیزات ایمنی از قبیل 

وهاي اعالم تابل( عالیم هشدار دهنده هوشمند،...)ها و  ها، فلش مسیرنماها، خط نوشته(تمهیدات هشدار دهنده غیرهوشمند 

هاي  و طرح...)  و Rumble Strips ،گیرها سرعت(، تمهیدات تقلیل سرعت...)هاي جوي مسیر، ترافیک مسیر و  وضعیت

ها و ضوابط وزارت راه و  ها، دستورالعمل نامه براساس آیین . ...عالیم هوشمند و غیرهوشمند ایمنی راهنمایی و رانندگی و 

هاي مناسب براي پارکینگ وسایل نقلیه سبک، سنگین و  چنین محل هم. گردد  منعکس میها ها و یا جدول ترابري در نقشه

  . شود  نشان داده می1:50000هاي توزین و مراکز رفاهی پیشنهاد و نقشه به مقیاس دستگاه

  دي طرحبن ین زمانی تع010

  : املبرداري از طرح ش تفصیلی، احداث و بهره تهیه برنامه زمانی انجام مطالعات 10-01  

 . اجرا  مطالعه وةهاي اصلی و بحرانی پروژه اعم از دور الیتعتعیین ف •

 زمانی براي مطالعات طراحی تفصیلی و یا مطالعات تخصصی خاص در صورت نیاز با توجه به  ةتعیین دور •

 . هاي بحرانی تعیین فعالیت

 .  از داخل و یا خارج تامین آنهاةتعیین نیازهاي اصلی اجرایی و تدارکاتی عملیات بهسازي و نحو •

هاي ترابري موجود در منطقه و یا بحرانی بودن عملیات در  بهسازي راه با توجه به گلوگاهبندي  مرحله •

 . زمان احداث برخی از قطعات

بندي اجرایی عملیات بهسازي راه براساس برنامه زمانی پیشنهادي به تفکیک قطعات و در نظرگیري   مرحله:یادآوري

  . پذیرد برداري صورت می هاي بهره و اولویت...) سانی، مصالح، تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز و نیروي ان(ساخت

  :  تعیین موعدهاي زمانی تعمیر و نگهداري10-02  

هاي مختلف و   راه مورد نظر با توجه به عمر بخشاجزايهاي تعمیر و نگهداري  موعدهاي زمانی براي فعالیت

    .استانداردهاي مربوط
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   محاسبه ارزش اسقاط 011

ها و سایر ابنیه فنی، روسازي و تجهیزات  ها و تونل هاي مختلف شامل زیرسازي مسیر، پل گذاري بخش ارزش مانده سرمایه

  . گردد هاي رایج در محاسبات مالی راه، محاسبه می برداري از آنها و براساس فرمول راهداري در پایان آخرین سال بهره

   بهینهۀهاي مالی گزین  برآورد هزینه012

  . واحد اقالم کارهزینۀ هاي طراحی تفصیلی و ساخت طرح برمبناي   برآورد هزینه 12-01  

 عملیات  ساخت تمامۀها هرچند به صورت تقریبی است ولی باید داراي دقت کافی باشد و شامل هزین برآورد هزینه

ها،  ، راهدارخانهها توزین، تجهیزات ایمنی، مسجدهاي  مورد نیاز، ایستگاههاي توقفگاهبهسازي از جمله احداث 

  . باشد... ها و  پایانه

 مدیریت و ۀ در شرح خدمات همسان مطالعات توجیه اولیه از جمله هزینتعیینهاي   برآورد سایر هزینه12-02

، ... دثات و  مورد نیاز، هزینه تملک اراضی، مستحهاي آزمایشبرداري و انجام   نقشهۀنظارت در دوران ساخت، هزین

  ... آالت دوره بهرداري و  برداري و نگهداري و هزینه تهیه تجهیزات و ماشین هاي بهره هزینه

   بهینه ۀانجام محاسبات مالی و اقتصادي گزین013

آوري مالی، تحلیل حساسیت عناصر موثر بر میزان سودآوري مالی، ارزشیابی اقتصادي طرح  و تحلیل  محاسبات تحلیل سود

 ً  شرح خدمات  رح طبقــهاي مالی ط ر بر ارزشیابی اقتصادي طرح، براساس آخرین برآورد هزینهـــ عوامل موثحساسیت

   .شود  ً  به هنگام می  همسان توجیه اولیه بهسازي راه

  گذاري طرح  مطالعه روش تامین مالی و سرمایه014

  .  ذینفع طرحهايفغیردولتی و طربخش گذاري   بررسی جذابیت طرح براي سرمایه14-01  

برداري طرح با بررسی مزیت و شرایط مختلف  هاي تامین مالی مورد نیاز براي اجرا و بهره  بررسی راه14-02

  . هاي اجرایی و مالی ترین نحوه تامین مالی با توجه به محدودیت هرکدام و تعیین مناسب

 ، طرحمربوط بهمشی موجود و  دها و خطها، استاندار  بررسی و شناسایی تنگناهاي مقررات، دستورالعمل14-03

  .  براي کاهش هزینه و ایجاد درآمدتهیه پیشنهاد اصالحیبر طرح و در صورت لزوم آنها آثار ارزیابی 
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هاي طرح  گذاري و یا تقبل بخشی از هزینه  شناسایی اشخاص و موسسات مناسب براي دعوت به سرمایه14-04

  . برحسب شرایط و موقعیت طرح

  . هاي اجرایی طرح سی سهم مناسب دولت در تقبل هزینه برر14-05

گذار  هاي طرح بین دولت و سرمایه سهیم منطقی هزینهت بررسی شرایط طرح و قوانین و مقررات کشور براي 14-06

برداري  گذار غیردولتی و یا استفاده از بهره غیردولتی به نسبت منافع هریک و حفظ جذابیت طرح براي سرمایه

  . خصوصی

  . توجیه مالی و اقتصادي طرحبر از وضع و یا اصالح قوانین و مقررات جدید ناشی بندي و بررسی آثار   جمع14-07

  . شود هایی که در گزارش توجیه نهایی درج می ها و نقشه  فهرست گزارش015

  .  گزارش مطالعات توجیه اولیه15-01  

ي شده در مطالعات توجیه اولیه شامل تاریخچه گردآور  و به روز شده اطالعات و آمارمیل گزارش تک15-02

  ...  فرداستی، آمار ترافیکی، وضعیت ترافیکی منطقه و شبکه موجود ترابري، آمار مربوط به سوانح وهاي احداث، برنامه

 ومحور مورد مطالعه اجرا کننده فنی منضم به قرارداد پیمانکاران   گزارش فنی مربوط به ابنیه 15-03

 انجام شده در دوران ساخت و مطالعات ژئوتکنیک انجام شده در محل هاي آزمایش، نتایج (As Built)هاي نقشه
  .احداث ابینه

  ها ها، آمار بارندگی و سیالب  آبریز پلحوزة 1:250000، 1:50000، 1:25000هاي   نقشه15-04

طولی و نقشه هاي  رخ منیهاي دفتري شامل برداشت  هاي میدانی و بررسی  گزارش بازدید محلی، برداشت15-05

 تعریض، مطالعات زمین شناسی ة محور موجود، مطالعات تکمیلی ترافیک، تعیین مشخصات هندسی، نحومسطحه

 ساالنه همراه با تحلیل لهاي مختلف به روش ارزش معاد ژئوتکنیک، ارزیابی و تحلیل مالی گزینهو   مهندسی

   .گزارش میانکار چارچوب عناصر موثر در يها حساسیت

  . طولی و عرضیهاي  رخ نیمهاي   طراحی مسیر، پیاده کردن محور و برداشت15-06

  . طولی کل مسیرهاي  رخ نیم و نقشه مسطحه آلبوم 15-07

  . ها، تخلیه آبهاي سطحی ها، ناهمواري  گزارش نقایص و معایب سطح آسفالت، شانه15-08

  . و شناسایی معادن ها آزمایش گزارش 15-09
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  . ها و مستحدثات  اعیانی گزارش15-010

  .  گزارش بررسی و تعیین معادن قرضه و دپو15-011

  .  گزارش مطالعات ایمنی راه15-012

  .  گزارش بازدیدهاي محلی و بررسی دفتري عملکرد ابنیه فنی موجود، تعریض، مرمت و بازسازي آنها15-013

  . د جدی گزارش بازدید محلی و بررسی دفتري احداث ابنیه فنی15-014

  .  با بازسازي و یا احداث ابنیه فنی جدیدمربوط به گزارش سایر موارد 15-015

  . گزارش نتایج آزمایشگاه15-016

  .  گزارش طرح روکش آسفالتی و بدنه راه در محل تعریض15-017

  . ها و خطوط جداگانه   گزارش طرح زیرسازي و روسازي در محل اصالح قوس15-018

  .  عبور و مرور در حین اجرا گزارش حفظ تامین15-019

  . هاي همسطح یا غیر هسمطح و ابعاد جزیره وسط  گزارش تقاطع15-020

  . کشی، عالیم و تجهیزات ایمنی  گزارش خط15-021

  . بندي طرح  تعیین زمان15-022

  .محاسبه ارزش اسقاط15-023

  .  بهینهۀهاي مالی گزین  برآورد هزینه15-024

  .  بهینهۀن و اقتصادي گزیانجام محاسبات  مالی15-025

  . گذاري  گزارش مطالعه تامین مالی و سرمایه15-026

  . Power Pointافزار   گزارش خالصه نتایج تحت نرم15-027

  . CD يرو  مدارك طرح برتمام فایل 15-028

  

  



پيوست ۲. نمودار خدمات مطالعات توجيه نهايي بهسازي راه (نوع ۴)

طراحي مسیر و پیاده كردن 
محور و برداشت نیمرخھاي 

طولي و عرضي

نقایص و معایب سطح 
راه

بررسي تخلیھ آبھاي نا ھمواریھاشانھ ھا
سطحي

 آزمایشھا و شناسایي 
معادن

بررسي و تعیین معادن قرضھ و دپو و 
مطالعھ منحني بروكنر

بررسي عملكرد ابنیھ فني 
موجود

بررسي ابنیھ فني جدید مورد 
نیاز مطالعات ایمني راه بررسي اعیانیھا و 

مستحدثات

بررسي نحوه تعریض از یك طرف و یا دو طرف راه و 
یا خطوط جداگانھ در حریم راه و اصالحات موضعي در 

ھندسھ راه

ارایھ گزارش بھ كارفرما

برآورد تقریبي ھزینھ ھا، تحلیل مالي گزینھ ھا، 
آنالیز حساسیت

بررسي پتانسیل بالقوه كریدور براي طرحھاي 
بھسازي

ادامھ سایر بررسیھاي صحرایي و برداشتھاي 
نوع بھسازي مصوب در میداني و مطالعات تخصصي

مطالعات توجیھ اولیھ

مورد قبول نیستمورد قبول است
ابالغ نوع دیگر بھسازي

تھیھ پالن مسیر

تكمیل سایر مطالعات تخصصي دفتري

برآورد ھزینھ ھاي مالي گزینھ ي 
بھینھ

انجام محاسبات مالي و اقتصادي گزینھ ي بھینھ ھمراه با 
مطالعھ روش تامین مالي و سرمایھ گذاري طرحتحلیل حساسیت

تدوین گزارش نھایي

نتایج 
آزمایشگاھي

طرح رو كش آسفالتي و 
طراحي بدنھ راه در قسمتھاي 

تعریض

طرح زیر سازي و روسازي 
راه در محل اصالح قوسھا و 

خطوط جداگانھ

حفظ تامین عبور و مرور 
در حین اجرا

تقاطعھاي ھمسطح، ناھمسطح 
جزیره وسط و ابعاد 

خط كشي، عالیم و 
تجھیزات ایمني

محاسبھ ارزش 
اسقاط

تعیین زمان بندي  
طرح

مطالعات توجیھ اولیھ طرح

جمع آوري اطالعات

بازدید محلي، برداشت ھاي میداني و بررسیھاي دفتری

مطالعات تكمیلي ترافیك و تعیین 
مشخصات فني مسیر

مطالعات و بررسیھاي تخصصي قبل از ادامھ سایر 
بررسیھاي صحرایي مورد نیاز

بھ روز كردن آمار و شمارشھاي 
ترافیكي

برداشت نقشھ مسطحھ و نیمرخھاي 
عرضي و طولي مسیر
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  فهرست مطالب

  

   مقدمه 01

  . آوري آمار و اطالعات  جمع02

  . در نوبت اولهاي دفتري  هاي میدانی و بررسی ، برداشت بازدید محلی03

  . هاي صحرایی نوبت دوم دامه سایر بررسیا از پیشهاي تخصصی   مطالعات و بررسی04

  . هاي صحرایی  و تکمیل سایر بررسیهاي بهسازي رسی گزینه بر05

  . هاي بهسازي  تهیه گزارش میانکار ارزیابی گزینه06

  .  بهسازيهاي بندي و برآورد هزینه و درآمدهاي گزینه  زمان07

  . هاي بهسازي  تحلیل سودآوري مالی گزینه08

  . هاي بهسازي  ارزشیابی اقتصادي و اجتماعی گزینه09

  .  بهینهۀمیل مطالعات روي گزین تک010

  .  بهینهۀ تکمیل مطالعات زمین شناسی گزین011

هاي موجود با  هاي جدید و یا پل پل ، متر10هاي با دهانه   تکمیل مطالعات هیدرولوژي و هیدرولیک پل012

  .  ه بهینۀعملکرد نامناسب گزین

  .  بهینهۀ متر گزین10اي و مسیل با دهانه بزرگتر از  هاي رودخانه  مطالعات پل013
  .  بهینهۀهاي گزین  مطالعات تقاطع014

  .  بهینهۀهاي بلند گزین هاي و ترانشه ها، گالري  مطالعات تونل015

  .  مطالعات روانگرایی016

  .  مطالعات تثبیت بستر017

  .هاي مختلف روسازي راه در محل خطوط مجزا  مطالعه گزینه018

  .  اجراء تامین عبور و مرور در حین حفظ020

  .  مطالعات ایمنی021
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  . هاي طولی و عرضی نهایی مسیر ، نیمرخهاي مسطحه تهیه نقشه 022

هاي موجود با دهانه  ، تعریض، مقاوم سازي و ترمیم پل)همسان( ابنیه فنی با عملکرد نامناسب مطالعه023

  .  متر10بزرگتر از 

  .سازي جنبیبررسی و تعیین نیازهاي ساختمانی، تاسیساتی و محوطه  024

  .  مطالعات زیست محیطی025

  .  بهینهۀها مالی گزین تر هزینه  برآورد دقیق026

  .  بهینهۀتر مالی و اقتصادي گزین  انجام محاسبات دقیق027

  . گذاري طرح روش تامین مالی و سرمایه028

 . شود هایی که در گزارش توجیه نهایی درج می ها و نقشه فهرست گزارش029

  . خدمات برداشت مسیر موجود شرح.1پیوست 

  . تهیه خالصه گزارش مطالعات زیست محیطیي راهنما.2پیوست 

  ).5نوع (نمودار خدمات مطالعات توجیه نهایی بهسازي . 3پیوست 



 )                   5نوع  (                                                                                                       شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه
 
  

 

٣

   )5نوع(                     شرح خدمات مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه

  

  مقدمه 01

 و تصویب نوع بهسازي انجام     ً  پس از پایان مطالعات توجیه اولیه راه5 مطالعه توجیه نهایی بهسازي نوع ً 1-01

  . گیرد می

   ً  ناشی از ترافیک رو به ازدیاد در محور مورد مطالعه است که نیازمند تعریض 5 مطالعات بهسازي نوع  ً  1-02

لعات عالوه بر تقویت روکش در این مطا. برداري است راه به منظور تامین سطح سرویس مطلوب در طول دوره بهره

 بهبود ،آسفالتی، مرمت ابنیه، تعریض ابنیه، ایجاد ابنیه فنی جدید، مقاوم سازي ابنیه، خدمات مطالعات ایمنی راه

 مشخصات فنی راه مورد يطور کلی ارتقاه ها و ب ها، احداث واریانت مسیر از نظر مشخصات هندسی، اصالح قوس

تواند به  تعریض راه می.  ابعاد بهسازي راه به عمل آیدتمام مطالعات جامعی در ، بایداز این رو. گیرد بررسی قرار می

  : دشواشکال زیر و یا ترکیبی از آنها در طول مسیر انجام 

 و یا دو خط عبور از یک هر طرفضافه شدن حداقل دو خط عبور به صورت تعریض یک خط عبور از تعریض و ا

خط عبور مجزا از راه موجود و یا در شرایط خاص به علت عدم امکان استفاده از راه گیرد و یا دو  انجام میراه طرف 
  .پذیرد هاي چهار خطه جدید انجام می موجود به صورت دو راه دو خطه جداگانه و یا راه

ها و یا  اصالح مسیر از نظر مشخصات هندسی مورد بررسی و در صورت نیاز اصالحات هندسی الزم در محل قوس

  .  شود  فنی راه در مطالعات انجام می مشخصاتيهاي جدید و به طور کلی ارتقا واریانتطراحی 

باشد که در صورت نیاز تا سه خط در هر جهت قابل افزایش   تعداد خطوط اضافی حداقل دو خط عبور جدید می:تبصره

  . اســت

 مطالعات توجیه اولیه بهسازي محور مورد ، خدمات این مرحله در تکمیل و تدقیقپیشگفتهبا توجه به اهداف تعیین شده 

  : شود شرح زیر انجام می هنظر ب

  آوري آمار و اطالعات   جمع02

  : شود آوري می هاي مسئول جمع اطالعات مورد نیاز توسط مهندس مشاور و با معرفی کارفرما ازسازمان
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٤

  .  گزارش مصوب مطالعات توجیه اولیه بهسازي محور مورد مطالعه2-01  

هاي  کمیل و به هنگام کردن اطالعات گردآوري شده در مطالعات توجیه اولیه شامل تاریخچه احداث، برنامه ت2-02

هاي گسترش تاسیسات زیربنایی، منطقه و شبکه موجود ترابري، آمار  فرداستی، آمار ترافیکی، وضعیت ترافیکی طرح

، ...رزي و هاي صنعتی، کشاو عیتی، فعالیتجغرافیایی و اجتماعی شهرها و مراکز جممربوط به سوانح، خصوصیات 

  . هاي اقتصادي ومالی  نرخ سوخت و غیره براي بررسیاطالعات مربوط به

  .  از منطقه راه مورد مطالعه1:25000هاي   نقشه2-03

  . هاي هوایی موجود از منطقه راه مورد مطالعه  عکس2-04

هاي خطر زلزله، سایزموتکنیک، زمین  بندي یمی و پهنه با زمین شناسی، اقلبوطهاي موجود مر  مدارك و نقشه2-05

هاي زمین شناسی خاص در صورت موجود در  هاي مختلف و گزارش لغزش، روانگرایی تهیه شده توسط سازمان

  . منطقه

  . ها و تعداد روزهاي یخبندان  اطالعات هواشناسی از جمله شامل آمار بارندگی، آمار سیالب رودخانه2-06

در محدوده احداث  به ویژه زیست در منطقه محور مورد مطالعه اص سازمان حفاظت محیط  ضوابط خ2-07

  . ها واریانت

محور مورد نظر و در صورت اجرا کنندة ها و مشخصات فنی مربوط به ابنیه منضم به قرارداد پیمانکاران   نقشه2-08

  . (As Built)هایی چون ساخت امکان نقشه
  . م شده در محل احداث ابنیه فنی مطالعات ژئوتکنیک انجا2-09

  .  انجام شده در دوران ساختهاي آزمایش نتایج 2-010

 از نظر هاي بزرگ موجود با عملکرد نامناسب   آبریز پلحوزة1:250000 و یا 1:50000، 1:25000هاي   نقشه2-011

    . هاي جدید مورد نیاز عبور جریان سیالبی و یا پل

  . شهرها و یا روستاهاي واقع در مسیر گزینههاي جامع یا هادي   طرح2-012

  .  پروژهه بمربوط سایر اطالعات و مدارك 2-013

  هاي دفتري در نوبت اول هاي میدانی و بررسی  بازدید محلی، برداشت03

  :  طولی و نقشه مسطحههاي رخ نیم برداشت 3-01  
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در . گردد  طولی از آن برداشت میرخ نیم و ودش میبرداري زمینی پیاده  محور راه موجود با استفاده از وسایل نقشه

 طولی از محور ممکن است با خطراتی مواجه باشد و رخ نیم و برداشت هستندهایی که داراي ترافیک سنگین  راه

 ،عالوه بر پیاده کردن محور. شود برداشت میمحور  سمت راست به جاي ة خط کنار،عملیات به کندي پیش رود

هاي مناسب و   طولی با استفاده از دستگاه رخ نیمبرداشت .  مشخص گرددد و شعاع آن نیز بایها ابتدا و انتهاي قوس

عالوه بر . گردد شوند برداشت می ها بر اساس نقاط ثابتی که به فاصله یک کیلومتر از یکدیگر کار گذاشته می ارتفاع

هاي کشاورزي،  وضعیت فعالیت. گردد گذاري می نقاط ثابت، کنار راه در فواصل یکصدمتري با رنگ ترافیک عالمت

ها  ها و تبعات این فعالیت  موقعیت، نوع فعالیتبیان و با ردیگ میصنعتی و خدماتی در دو سوي راه مورد بررسی قرار 

  . ارایه شده است) 1(برداري در پیوست شماره شرح خدمات نقشه. گردد بررسی می

  :  مطالعات ایمنی3-02

خدمات  ً  بازرسی ایمنی راه  ً   توسط گروه ذیصالح مستقل از کارفرما و مهندس مشاور همزمان با مطالعات حاضر، 

 مراحل طراحی مهندس مشاور تمام. گردد  قرارداد جداگانه و با جایگاه قانونی شفاف انجام میچارچوبطراح و در 

دمات مشترك  ً  بازرسی حاصل کار خ. گیرد دار مطالعات حاضر با مشارکت فعال بازرسان ایمنی صورت می عهده

هاي ارایه شده  در برگیرنده اقدامات پیشگیرانه در طرحنیست و باید ایمنی راه  ً  محدود به وضعیت موجود 

به نحوي که ) هاي موجود هاي بازرسی ایمنی راه مرحله مقدماتی و بازرسی ایمنی راه موضوع چک لیست(باشد

به این مطالعات همراه با بر آوردهاي کاهش نرخ رویداد سوانح را در هاي مربوط   و هزینهالزمکلیات طرح و اجزاي 

  . برداشته باشد

هاي ایمنی  دستاوردهاي علمی در سایر پروژه. است نسبتاً جدید کشور ایمنی راه در موضوعکه   با توجه به این:1یادآوري

منی باید همواره در امر مطالعات این بخش مورد هاي ایران  ً  و نتایج سایر مطالعات ای  ً  پروژه ایمنی راهخصوص  بهراه 

    . استفاده قرار گیرد

ها  ً  ـ وزارت راه و ترابري ، شورایعالی  العمل بازرسی ایمنی راه هاي بازرسی ایمنی در   ً دستور  چک لیست:2یادآوري 

  . فنی امور زیر بناي حمل و نقل ارایه گردیده است
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  : ارزیابی فنی مسیر بررسی سایر عوامل مهم در 3-03

همزمان با انجام سایر خدمات در بازدید محلی، مهندس مشاور الزم است بررسی در خصوص عوارض و موانع 

هاي روان و غیره را در محور موجود  ثر از حرکت شنأهاي مت گیر و انباشتگی برف، محل هاي بهمن طبیعی، محل

  .ه نمایدهمراه با شرح آن تهیرا هاي الزم   و عکسدهدانجام 

  : بررسی عملکرد ابنیه فنی در مسیر موجود 3-04

ها، دیوارهاي حایل و هدایت آب، ساحل سازي، عملیات استحفاظی بستر   ابنیه فنی موجود در راه از قبیل گالريتمام

 و مورد شود یمگذاري  ها و غیره شماره هاي بزرگ، تونل پلها، آبروها،  ، سیفون...) برید و ،از قبیل رادیه( ها رودخانه

شود و نتایج بازدید در جدولی  برداري می  نقاط آسیب دیده شناسایی و از آنها عکس.گیرد بازدیدو بررسی قرار می

 ساخت، وضعیت ة دورهاي آزمایشدر این جدول باید مشخصات اصلی ابنیه، نوع مصالح، نتایج . گردد خالصه می

تگی، جابجایی و دوران، آب شستگی، خوردگی و یا سایر هایی که در اثر شکس ظاهري و عملکردي آن و آسیب

 مشخصات کم دست  ،براي هر نوع ابنیه. عوامل به آن وارد شده است و میزان خسارت و علل بروز آن بررسی گردد

  : زیر باید برداشت شود

    طول و ارتفاع، نوع دیوار و در صورت امکان مقطع بایدراي دیوارهاي حایل و هدایت آب ب3-4-01

هاي وارده و علت بروز آن در   و آسیبیردعرضی و تیپ آن، جنس مصالح و غیره مورد بررسی قرار گ

 . جدول آورده شود

 ، نوع پل، دهانه، ارتفاع، جنس مصالح، طول )1( همسانهاي کوچک و آبروهاي  راي پل ب3-4-02

 و ردـی و غیره مورد بررسی قرار گها، رادیه و برید هاي میانی، کوله دیوارهاي برگشتی و بالی شکل، پایه

 . گردد هاي وارده و علت بروز آن مشخص  آسیب

مشخصات اصلی پل مانند نوع و طول ) همسان و یا ویژهناهمسان و (هاي بزرگ براي پل 3-4-03

هاي میانی و در  ها، پایه  ارتفاع آن و وضعیت و جنس کوله وۀطول و تعداد دهانعرض پل، کلی پل، 

 شودپناه و غیره بررسی   پل از قبیل تابلیه، دیوارهاي هدایت آب، جاني و سایر اجزاپیصورت امکان 
                                                        

ا ـــو یریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور  از سوي معاونت برنامه  همسانه عنوان نقشباهاي آن  ه نقشهــشود ک اي اطالق می به ابنیههمسان ها و  آبروهاي   پل– )1(
 خدمات مطالعاتی توسط مشاور مورد استفاده چارچوب در همسانها و آبروهاي  ها با توجه به شرح خدمات پیش بینی شده براي پل  شود و این نقشه کارفرما تهیه و ابالغ می

 . گیرد قرار می
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ونیک و ژئوتکینک تهاي تک گذاري و ویژگی ها و آبشستگی و رسوب و عملکرد آن در مقابل سیالب

اي که به لحاظ عبور جریان سیالبی عملکرد  رودخانههاي بزرگ  در مورد پل. گیرد مورد بررسی قرار 

مشاور الزم است کمبودها، نواقص . انجام شود بعدي مطالعات هاي لاسبی ندارند باید به شرح فصمن

 . و خسارات وارده و علل بروز آن را در جدول منعکس نماید

  :  بررسی و احداث ابنیه فنی جدید در مسیر موجود3-05

نقاطی از راه که در . شود  شناسایی میهستند نیازمند احداث آبرو و پل و کند میخط القعرهایی که راه موجود را قطع 

هاي سطحی ضروري است بررسی و تعیین  هایی که براي تخلیه آب اثر عبور آب آسیب دیده و همچنین محل

هایی که خطر  محل. گردد  آب نماها و سایر ابنیه فنی که باید با ابنیه جدید جانشین شوند، شناسایی اولیه می.شود می

تر از دومتر را در حین بررسی  هاي کوچک دهانه پل. شود رود بررسی می شستگی پاي خاکریز میریزش دارد یا بیم 

 تعیین موقعیت و براي بعدي هاي هاي بزرگتر از دو متر، و به شرح فصل توان تعیین نمود ولی براي پل راه می

  .گردد انجام می هاي پل مطالعات هیدرولوژي دهانه

  :  با بازسازي و یا احداث ابنیه فنی در مسیر موجود بهبوط بررسی سایر موارد مر3-06

 تمامها، درج  ، نواقص و کمبودها در ابنیه فنی راهها رتها و علل گوناگون و انواع خسا فنی در راهبه علت تنوع ابنیه 

 آنهااص ، در هر صورت مشاور باید سایر ابنیه فنی را براساس طبیعت خیستاین موارد در شرح خدمات امکان پذیر ن

نماید، به درج  هریک را تعیین و مشخصات اصلی آنها را در جدول هاي تبررسی قرار دهــد و نواقص و خسارمورد 

  . نحوي که نشان دهنده نوع و میزان خرابی و علل بروز آن باشد

صات هاي گاباري و مشخ  هاي موجود در این مرحله از مطالعات محدود به بررسی هاي مربوط به تونل بررسی

هاي فرار، محل عبور عابر   مناسب بودن مقطع عرضی، تعداد خطوط حرکت، توقف اضطراري و راهاز نظرهندسی 

 ،پیاده، تاسیسات تهویه تونل، روشنایی و شرح وضعیت ظاهري از جمله سر در تونل و مصالح استفاده شده در آن

مشاور . استها و غیره  وشش استفاده شده در تونل هاي زیرزمینی، نوع و سیستم پایدار کننده و پ نفوذ و جریان آب

ي مانند استحکام و هاپارامتر(هاي تکتونیک و ژئوتکنیک چنین بررسی تخمینی ویژگی همیاد شده هاي  با بررسی

 ،)...هاي درشت دانه و  ها، سختی خاکهاي ریزدانه، تراکم خاك خرد شدگی، هوازدگی سنگها، شیب و امتداد الیه
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ها، کمبودها و نواقص و علل بروز آن را در  ود در محل تونل با بیان لیتولوژي آنها و شناسایی آسیبسازندهاي موج

  . نماید جدول ارایه می

  : هاي ترافیکی  به روز کردن آمار و شمارش3-07

ابري که وقفه زمانی بین انجام مطالعات توجیه اولیه تا شروع مطالعات حاضر طوالنی باشد و یا شبکه تر در صورتی

هاي ترافیکی مورد نیاز و به   مهندس مشاور نسبت به انجام شمارش، نفوذ راه مورد مطالعه تغییر کرده باشدحوزةدر 

  . دـکن میاقدام روز کردن آمار 

  هاي صحرایی نوبت دوم   از ادامه سایر بررسیپیشهاي تخصصی   مطالعات و بررسی04

   .1:25000هاي   روي نقشه1-3هاي بند  ود بر اساس برداشت اولیه مسیر موج پیاده کردن نقشه مسطحه4-01  

و  افقی 1:10000 و به مقیاس 1-3هاي بند   طولی اولیه مسیر موجود براساس برداشتهاي رخ نیم تهیه 4-02

  .  عمودي1:1000

  . هاي هوایی موجود  مسیر روي عکس انتقال نقشه مسطحه4-03

سی مهندسی از کریدور مسیر موجود که قابل شناسایی با استفاده از هاي زمین شنا هاي اولیه ویژگی  بررسی4-04

  : ها و اطالعات موجود شامل نقشه

 . هاي زمین هاي اصلی تشکیل دهنده ویژگی بررسی سازنده •

 .1:25000هاي  هاي اصلی و فعال منطقه و رسم موقعیت آنها بر روي نقشه تعیین گسل •

هاي هوایی یا براساس نقشه  اسایی در عکسقابل شن(بررسی مناطق داراي پتانسیل لغزش •
 ). بندي موجود پهنه

هاي روان و سنگ  ارزیابی مسایل ناشی از یخبندان، سقوط بهمن، انباشتگی برف، حرکت ماسه •

 . ریزش

هاي جدید مورد نیاز در   هیدرولوژي و پلاز نظرهاي بزرگ موجود با عملکرد نامناسب   بررسی هیدرولوژي پل4-05

  :  شاملمسیر موجود
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آوري شده مربوط به هیدرولوژي شامل آمار  بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات جمع •

هاي   هاي متداول با دوره هاي شدت ـ مدت براساس روش ینبارندگی، سیالب رودخانه و تهیه منح

 .  سال500 و100،50بازگشت 

، محاسبه سطح آنها، 1:250000و 1:50000، 1:25000ها روي نقشه   آبریز آبروها و پلحوزةتعیین  •
 .  آبریزحوزةزمان تمرکز و نیز شیب متوسط شریان اصلی 

هاي متداول و با توجه به  ها، براساس روش محاسبه دبی سیالبی و سرعت ماکزیمم آبروها و پل •

 . هاي بازگشت تعیین شده دوره

 ساله و براي سایر 100 ها براساس دبی ها و بزرگراه هاي واقع در آزاد راه تخمین دهانه کلی پل •
 .  ساله50 با استفاده از دبی ها انواع راه

  . شود می ساله بررسی 500 تمهیدات عدم انسداد خط براي دبی با دوره بازگشت ،ها راه ها و بزرگ راه  براي آزاد:یادآوري

در مسیر موجود مانند نحوه ها  مرتبط با بازسازي و یا احداث ابنیه فنی از جمله تونلعوامل  بررسی اولیه سایر 4-06

  . هاي زمین نسبت به محور تونل قرارگیري الیه

  .  بررسی زیست محیطی متاثر از راه موجود4-07

  :  انجام مطالعات تکمیلی ترافیک و تعیین مشخصات فنی مسیر براي بهسازي4-08

دن آن با مطالعات روز کر هدر مرحله توجیه اولیه و ببررسی و بازنگري مطالعات ترافیکی انجام شده  •

 . تکمیلی

) راه و راه آهن موجود، دردست ساخت و مطالعه(تعیین سهم ترافیکی هر یک از مسیرهاي ترابري •
 نفوذ راه، حوزة آن در تحلیل مدل خطوط هوایی و دریایی واقع در اي براساس معادل سازي شبکه

 . تهیه نمودار جریان رفت و برگشت

هاي  ه صورت جدول حاوي حجم و ترکیب ترافیک براي سالتنظیم خالصه مطالعات ترافیکی ب •

 . برداري بهره
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 شعاع حداقل با قوس اتصال و  تنظیم مشخصات فنی اولیه براي بهسازي از جمله سرعت طرح، •

بدون آن، حداقل طول توقف دید، سطح سرویس در مناطق مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان، 

و ) دور(په ماهور و کوهستان مسیر، حداکثر بر بلنديشیب ماکزیمم در مناطق مختلف دشت، ت

ي در این بخش مهندس مشاور با هدف ارتقا. هاي انجام شده غیره براساس مطالعات و برداشت

که هایی از مسیر  مشخصات فنی و ایمنی، تمهیدات الزم از قبیل حذف، اصالح و جایگزینی قسمت
  .قرار خواهد داد  مد نظرست را  مشخصات فنی مورد قبول نیداراي

 . یاد شدهبندي اولیه راه با توجه به مطالعات  تعیین طبقه •

 . تعیین خطوط حرکتی مورد نیاز در افق طرح •

  هاي صحرایی هاي بهسازي و تکمیل سایر بررسی  بررسی گزینه05

ریض و  مشخصات فنی و تعيهاي بهسازي محور را با هدف ارتقا  مهندس مشاور در این بخش انواع گزینه5-01

 و مالحظات اقتصادي ـ 4 و 3هاي انجام شده در بندهاي  اضافه شدن حداقل دو خط عبور با توجه به بررسی

هاي جامع یا هادي شهرها و  هاي صنعتی، معدنی، کشاورزي، طرح عالیتهاي باالدستی، ف اجتماعی از قبیل طرح

مورد بررسی قرار ... رش تاسیسات زیربنایی و هاي گست ها از جمله طرح روستاهاي واقع در مسیر و سایر محدودیت

هایی مختلف   و یا ترکیبی از آنها در قسمتزیرنحوه اضافه شدن حداقل دو خط عبور به اشکال مشروحه . دهد می

  : گردد میمسیر مطالعه 

  .  راه موجود ویا از یک طرف دو طرف تعریض واضافه کردن از5-1-01  
  ). با فاصله کم و در حاشیه حریم راه( ز راه موجود احداث دو خط عبور مجزا ا5-1-02  

  ). با فاصله زیاد و خارج از حریم راه( احداث دو خط عبور مجزا از راه موجود5-1-03  

  . خطه جداگانه و یا راه چهار خطه جدید به علت عدم امکان استفاده از راه موجوددو  احداث دو راه 5-1-04  

 کیلومتر باشد، مطالعات مربوطه باید در 5 بیش از 4-1-5 و 3-1-5ها در بندهاي  نت طول هریک از واریاهرگاه :تبصره

   ً   همزمان با این مطالعات هاي احداث راه  طرح الحاقیه به قرارداد حاضر به صورت  ً   خدمات همسان مطالعات چارچوب

  . انجام گردد
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  .1:25000هاي   روي نقشهزیرهاي مشروحه  لت طراحی و پیاده کردن کریدورهاي جدا از راه موجود در حا5-02

طول حداکثر هریک از (  دو خط عبور مجزا از راه موجود با فاصله زیاد و خارج از حریم راه5-2-01

  ) کیلومتر5ها  واریانت

طول حداکثر ( دو راه دو خطه جداگانه و یا راه چهار خطه بعلت عدم امکان استفاده از راه موجود5-2-02

  ).  کیلومتر5ها  یانتهریک از وار

با ( و یا احداث دو خط عبور مجزا از راه موجود) 1-1-5بند (  تعریضبا اضافه کردن دو خطه عبور 5-2-03

  . هاي مسیر در سایر قسمت) 2-1-5فاصله کم و در حاشیه حریم راه، بند 

دس مشاور کیلومتر شروع و انتهاي  مهن، کیلومتر باشد5ها بیش از  که طول حداکثر هریک از واریانت در صورتی: تبصره

همراه با توصیف کلی مسیر را طول تقریبی واریانت و )  تهیه گردیده1-4 مسیر که در بند نقشه مسطحهبراساس ( واریانت

  . نماید ارایه می

  . مئ قا1:1000 افقی و 1:10000 مسیر در مقیاس هسطحم تهیه نیمرخ طولی براساس نقشه 5-03  

 با GPS از ادوات   و پیمایش  صحرایی مسیر با استفاده1-3هاي ردیف  خ طولی براساس برداشت تهیه نیمر:یادآوري

 قرار وتري در اختیار کارفرما ی نتایج پیمایش مسیر به صورت فایل کامپِ.شود  متر ارتفاعی انجام می5/2دقت خطاي کمتر از 

ر با تاسیسات رو زمینی و زیر زمینی موجود یا در  و نیمرخ طولی، محل و چگونگی تقاطع مسینقشه مسطحهدر . گیرد می

  . گردد مشخص می... هاي صنعتی، کشاورزي، خدماتی  برنامه آتی و همچنین فعالیت

  .هاي هوایی  روي عکس2-5 انتقال کریدورهاي اشاره شده در بند 5-04  
 ،2-5ندهاي اسی مهندسی و ژئوتکنیک کریدورهاي خطوط عبور مجزا در خصوص بن بررسی زمین ش5-05

  : هاي موجود شامل براساس مدارك و نقشه

ها و ارزیابی صعوبت یا سهولت اجرایی عملیات هرکدام از  هاي موجود در مسیر گزینه معرفی سازنده •

 . آنها

هاي قدیمی،  هاي فعال، زمین لغزه هاي زمین شناسی مهم مانند گسل معرفی عوارض و ناهنجاري •

 . هاي ریختشناسی مهم گنبد نمکی، کارست و سایر پدیده
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  پیاده1:25000هاي  ر روي نقشهپیشگفته بهاي  ها، عوارض زمین شناسی و پهنه موقعیت تقریبی سازنده

 . شود می

  ).2-5بند (هاي صحرایی کریدورهاي خطوط عبور مجزا   بررسی5-06

 و 1:25000هاي   شناسایی عوارض توپوگرافی و بخصوص عوارض نامشخص در نقشه5-6-01

 ی طول رخ نیم و نقشه مسطحهالت اجرایی مربوط به آنها به منظور انجام اصالحات الزم در مشک

  . ها گزینه

هاي  ها همراه با تهیه عکس هاي واقع در طول واریانت ها و رودخانه  شناسایی آبروها، مسیل5-6-02

  . یدرولوژيالزم و انجام تحقیقات محلی در زمینه سوابق سیالب و داغ آب و انجام مطالعات ه

  . ها  بررسی پوشش گیاهی و مناطق باتالقی اراضی واقع در طول مسیر واریانت5-6-03

ها و سایر ابنیه  ها و تقاطع اي، محل تونل اي و رودخانه هاي بزرگ دره  شناسایی محل پل5-6-04

  . فنی

اك براي  خهاي آزمایش ژئوتکنیک و  ژئوفیزیک ،هاي محلی زمین شناسی ، نجام بررسی ا5-6-05

  : شامل) 1:25000متناسب با مقیاس (هاي متنخب  گزینه

 . ها  تاثیر نسبی آنها در مسیر واریانتنظرشناسی از  هاي زمین بررسی ویژگی ناهنجاري •

ور معرفی نوع مصالح،حجم تقریبی و ظبه من) معادن خاك، شن، ماسه، سنگ الشه(ها مطالعه قرضه •

 .  براي گزینه منتخبالزم يها آزمایشمسیر دسترسی به آن و تعیین 

 . یکیژهاي زیرزمینی هیدروژئولو بررسی وضعیت آب •

 . برري وضعیت لرزه خیزي •

 ...). هاي گچی، و شوره زارها، زمین(دار هاي مسئله بررسی زمین •

 . هاي مهم هاي اضافی از ناهنجاري هاي الزم از مسیر و عکس تهیه عکس •

ا به منظور پیشنهاد یک یا چند محل و سمت عبور ه هاي بزرگ وتونل  بررسی موقعیت پل5-6-06

  . هاي الزم مناسب و تهیه عکس

  . گیر یا در معرض خطر بهمن و یا یخبندان هاي برف  مشخص کردن ناحیه5-6-07
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ها  ها از جمله خطوط لوله، خطوط انتقال برق و اعیانی  شناسایی تاسیسات واقع در طول ورایانت5-6-8

  . زوم تهیه کروکی با مقیاس مناسبو مستحدثات و در صورت ل

ها واقع در مسیر  هاي محلی در خصوص مراکز جمعیتی و اقتصادي، شهرها و روستا  بررسی5-6-08

  . هاي الزم ها به منظور تامین دسترسی واریانت

  . ها در تقاطع با مسیر واریانت) آهن از جمله خطوط راه(هاي موجود بررسی طرح5-6-010

هایی از راه موجود که مورد استفاده قرار   براي قسمتي مورد نیاز تنهاها اي صحرایی و برداشته  سایر بررسی5-07

  .شود گیرد و یا تعریض به صورت دو خط عبور مجزا از راه موجود با فاصله کم و در حاشیه حریم راه انجام می می

 :  عرضیهاي رخ نیمبرداشت  •

هاي  در تکمیل برداشت(  عرضی هاي رخ نیم ،دیدکه خطوط جدید جدا از مسیر مشخص گر پس از این

 راه موجود و یا از یک دو طرفاضافه کردن از  هایی که تعریض و  براي قسمتتنها، )1-3بند

و یا احداث دو خط عبور مجزا از راه موجود با فاصله کم و در حاشیه حریم ) 1-1-5بند(طرف

 متري بسته به عوارض از عرض 25حداکثر مقاطع عرضی در فواصل . گردد  میتهیه ،)2-1-5بند(هرا

هاي  ها، کف جوي مقاطع عرضی باید شامل روي محور، کنارآسفالت، شانه. شود راه برداشت می

 احداث دو خط عبور برايبا توجه به حریم مورد نیاز  کناري و در هر طرف راه پس از جوي کناري و

  . گردد تعداد نقاط مورد نیاز برداشت می  والزممجزا به عرض 

 : ها و مستحدثات  اعیانی بررسی •

 عرضی، مستحدثات واقع در باند تعیین شده براي مقاطع عرضی  هاي رخ نیمزمان بر برداشت  هم

کروکی و موقعیت کلی آنها روي نقشه به مقیاس مناسب همراه با جزییات تهیه و  شود میبررسی 

هاي آب، گاز و نفت و غیره  ، لولهق، تلفنسیسات عمومی مانند شبکه برأبه عالوه وضعیت ت. گردد می

  . گردد  می تهیه برداري در جهت مختلف و در صورت نیاز فیلم عکس. نیز باید مشخص گردد

 : نقایص و معایب سطح آسفالت •

انواع معایب از . گردد نقایص و معایب سطح آسفالت موجود بر حسب نوع نقص و عیب مشخص می •

 نوع ترك و میزان پیشرفتگی آن، جدا شدن مواد شنی و قیري، ها بر حسب قبیل چاله، موج، ترك
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برداري   و از آنها عکسشود میها شناسایی  شدن الیه آسفالتی در کنار شانه لغزندگی آسفالت، جدا

گیري شود مشخص   مرمت و لکهبایدو درصد نقاط آسیب دیده نسبت به سطح کل راه که  شود می

گیري برآورد   و سطح نقاط لکهگردد می مشخص وندیري شگ لکهباید هایی که  محل. گردد می

 شدهگیري  هاي لکه گیري براي قسمت گیري براي کل راه و شدت لکه سپس درصد لکه. دشو می

 و طول و میزان نشست اندازه گردد میهاي نشست شناسایی  چنین محل هم. شود محاسبه می

 . ها بررسی می گردد  و علت نشستشود می

 : ها شانه •

هاي خاکریز و  شیروانی. گردد  و یکنواختی عرض آنها وارسی میشود میهاي راه بررسی  نهشا

ها آبشستگی، لغزش و غیره مورد مطالعه  ها و شیروانی در بررسی شانه. شود میخاکبرداري نیز وارسی 

ض و یا ها در تعری گردد و نحوه استفاده از شانه هاي رفع این نوع نقایص پیشنهاد می  و روشگیرد می

  . گیرد اضافه شدن دو خط عبور و متصل به راه موجود مورد مطالعه قرار می

 : ها ناهمواري •

ها و نشست به حدي است که در بهسازي نیاز به یک الیه  هایی از راه که میزان ناهمواري در محل

نیولمان بندي و   شبکهبا متري و یا 3 با استفاده از شمشه استتنظیمی یا تقویت موضعی زیرسازي 

  . گیرد  و علل آن مورد بررسی قرار میشود میها تعیین  میزان نا همواري

 : هاي سطحی راه بررسی تخلیه آب •

 و معایبی که موجب بروز شود می راه بررسی دو طرفهاي  در مقاطع خاکبرداري و خاکریز، کانال

هاي هدایت آب در  گردد و هم چنین ابعاد و مشخصات کانال خسارت به راه شده است تعیین می

 تعیین و در ،هاي کناري دارد ها و آبروها و نقاطی که نیاز به احداث کانال ورودي و خروجی پل
  . شود  مختلف انجام میهاي جهت در الزمبرداري  گردد و در صورت نیاز عکس  میدرججدولی 

 :  و شناسایی معادنها آزمایش •
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 این .شود  معادن بالقوه در طول راه شناسایی می،مین مصالح مورد نیاز در بهسازي راهأ تمنظور به

در شناسایی معادن . گردد چنین سنگی و کوهی می ایی و هم شناسایی شامل معادن شنی و رودخانه

  . میزان ذخیره مصالح و فاصله حمل توجه شود ،رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست

روي یک کروکی به مقیاس طولی )  کوهیاي ـ رودخانه(پس از شناسایی معادن، محل و نوع آنها

تعیین ها   تعداد و عمق گمانهبیانهاي مورد نیاز با   آزمایششود و فهرست می مشخص 1:50000

میزان برآورد ذخیره هر معدن و . گردد ها اقدام می براي انجام آزمایشموافقت کارفرما و با  گردد می

. گردد  دریافت نتایج از آزمایشگاه تعیین میهاي مختلف پس از  الیهبرايمناسب بودن مصالح آن 

گیرد در   معادن، از روسازي و زیرسازي راه موجود که مورد استفاده قرار میهاي آزمایشعالوه بر 

 بر روي بستر روسازي راه ها آزمایشنوع و تعداد . آید  تا یک کیلومتر آزمایش به عمل می500فواصل 

دسترسی به دفلکتو گراف و یا در صورت . شود ی ممشخصهاي روسازي طبق جدولی  و الیه

تنها در این صورت .  غیرتخریبی هم استفاده نمودهاي آزمایشتوان از روش  هاي مشابه می ماشین

هاي  ارزش) کالیبراسیون( تنظیم و مدرج کردنبراي آزمایش  وبرداري احتیاج به تعداد معدودي نمونه

هاي   از دستگاه،ر صورت تشخیص مهندس مشاورچنین د هم. خواهد بودماشین مورد احتیاج 

همچنین . توان استفاده نمود هاي روسازي نیز می  شناسایی ضخامت الیهبرايغیرمخرب 

 تعداد، عمق و نوع سونداژها به منظور شناسایی مشخصات بیان ژئوتکنیک مورد نیاز با هاي آزمایش

ها در خاکریزها و   و استفاده از مصالح ترانشهها ها از نظر پایداري شیروانی فنی و جنس زمین و ترانشه

  . گردد غیره درخواست می

 : بررسی و تعیین معادن قرضه و دپو و مطالعه منحنی بروکنر •

بررسی منابع مصالح در مجاورت و حوالی راه که براي مصرف در ساختمان بدنه راه و یا تعریض 

در . گردد اقدام میضروري  هاي آزمایشم  و در صورت لزوم نسبت به انجاشود انجام میمناسب است 

برداري، حدود قابل استفاده آن و مالحظات فنی، اقتصادي و زیست  باید نحوه بهرهتعیین این منابع 

هاي اضافی خاکبرداري را تعیین  هاي دپو براي خاك محیطی رعایت گردد، همچنین مشاور محل

 و به اشد نظر فاصله حمل مقرون به صرفه بها باید طوري انتخاب شوند که از نماید، این محل می
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سپس با توجه به این منابع و . در نظر گرفته شودآن  عالوه مسایل فنی و زیست محیطی و غیره در

  . گردد ها مشاور بررسی  هاي دپو، منحنی بروکنر و حمل خاك محل

  هاي بهسازي   تهیه گزارش میانکار ارزیابی گزینه06

 را تهیه استه هاي بهسازي که حاوي عوامل موثر در انتخاب گزینه  گزارش ارزیابی گزینه،مهندس مشاور در این بخش

هاي  در این گزارش گزینه. گردد  تنظیم میزیر و با توجه به موارد پیشین این گزارش براساس بندهاي يمحتوا. کند می

. گردد گیرند و گزینه برتر انتخاب می ر میهاي برتر مورد تجزیه و تحلیل مالی، اقتصادي قرا غیرقابل قبول حذف و گزینه

 نسبت به ادامه مطالعات و ،حسب ابالغ کارفرمابرگردد و   کارفرما ارسال میبراياین گزارش به  عنوان گزارش میانکار 

  . گردد هاي گزینه برتر اقدام می تدقیق بررسی

  :ها  طولی گزینه رخ نیم و مسطحه نقشه 6-01  

 همراه با جدول حاوي نحوه تعریض و ،1:25000هاي  ساس نقشهها برا  گزینهنقشه مسطحه •
 به هاي مختلف و شرح موانع و دالیلی که منجر متر، طول حالت کیلوبیانبندي مسیر با  تقسیم

طول بیش از پنج کیلومتر خطوط عبور ه هاي ب از جمله واریانت.( انتخاب نحوه تعریض شده است

 .)4-1-5 و 3-1-5مجزا موضوع تبصره بندهاي 

 نحوه تعریض و بیانعمودي با  1:1000افقی و 1:10000ها به مقیاس   طولی گزینه رخ نیم •

 از نتایج ،هایی که از وضع موجود استفاده شده است در قسمت(ها  بندي مسیر بر روي نقشه تقسیم

گردد، در غیر اینصورت پیمایش مسیر با   استفاده می،6-5 و 1-3هاي زمینی بندهاي  برداشت

 . )خواهد بود مبناي طراحی  GPSتفاده از ادواتاس

  : هاي عرضی تیپ نمیرخ 6-02

بررسی، : ها و قطعات مختلف مسیر همراه با مشخصات کلی روسازي شامل  راه براي حالتهاي عرضی تیپ نیمرخ

و مطالعه و نوع روسازي براساس نتایج مطالعات ترافیک، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکینک و مقایسه فنی 

هاي روسازي براساس نوع ترافیک غالب و اندرکنش روسازي با روکش قدیم و یا زیرسازي  اقتصادي انواع سیستم

   ....و

  : ابنیه فنی موجود6-03
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 موقعیت، نوع ابنیه، بیانگیرد با  هایی از مسیر موجود که مورد استفاده قرار می  ابنیه فنی در قسمتتمام فهرست

هاي  و علل بروز آن، پلها  ت، نواقص، کمبودها و خسار) و ویژههمساننا همسان،له از جم(مشخصات اصلی ابنیه 

 با عملکرد يها عبور جریان سیالبی، تونلبراي مناسب   با عملکرد ناهمسانهاي   نیازمند مقاوم سازي، پلمسانناه

  . گردد ها ارایه می نامناسب و غیره به تفکیک گزینه

  :  ابنیه فنی جدید6-04

هایی از راه موجود که به صورت تعریضی و یا جدید  شامل ابنیه فنی جدید در قسمت( ابنیه فنی جدید مامفهرست ت

 کیلومتر و موقعیت، نوع ابنیه، بیانها، با   و یا ابنیه فنی جدید در خطوط عبور مجزا و یا ورایانتاستمورد نیاز 

هاي بزرگ و دهانه تقریبی آنها  ها، پل قریبی تونل، طول ت) و ویژههمساننا همسان،از جمله (مشخصات اصلی ابنیه 

  . گردد در جدول منعکس می) 5-4بند(از جمله آبروها براساس مطالعات اولیه هیدرولوژي 

  :  مشخصات فنی6-05

  : هاي مربوط شامل هاي مختلف براساس استاندارد تنظیم مشخصات فنی گزینه

 .سرعت طرح •

 .هاي طولی قطعات راه شیب •

انواع تعریض، خطوط عبور مجزا، دشت، تپه ماهور، ( تیپ مسیر در مناطق مختلف نیمرخ عرضی  •

 . ...) و کوهستان

 .هاي افقی قوسحداقل شعاع  •

هاي خاص، مشخصات هندسی آنها با  ها که به علت محدودیت  از مسیر گزینهیهای شرح بخش •

 .  مربوط به طور کامل انطباق ندارداستانداردهاي

  : همسطح و ابعاد جزیره وسطناح و هاي همسط  تقاطع6-06

هسمطح و موقعیت آنها براي نا نوع تقاطع از جمله همسطح و بیانها با  هاي مورد نیاز در هریک از گزینه  تقاطعتمام

 تامین گردش به چپ، دور برگردان و غیره به برايابعاد جزیره وسط و تغییرات آن . گردد ها ارایه می هریک از گزینه

  . گردد ها مشخص می تفکیک گزینه
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 الحاقیه به قرارداد حاضر و شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی احداث راه چارچوبها در   مطالعات تقاطع:تبصره

  . گردد  خدمات اضافی انجام میصورتهمزمان و به 

  : هاي فنی  سایر بررسی6-07  

هاي برتر و  هاي خود را به تفکیک گزینه رسی نتایج بر،مهندس مشاور با تکمیل مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک

برداري و قابلیت کاربرد در عملیات خاکریزي، سهولت یا   سهولت یا صعوبت عملیات خاکبرداري و سنگبا توجه به

هاي موجود و تعریضی و یا جدید، کیفیت باربري جنس زمین بستر  صعوبت عملیات نگهداري یا پایدار سازي ترانشه

هاي جدید با توجه به طول تونل و مسایل خاص آن با نگرش به  ه تحکیم زمین، روش اجراي تونلو احتمال نیاز ب

  . هاي میانی هاي متفاوت شامل ورودي، خروجی و دسترسی امکان حفر تونل در جبهه

  :  مطالعات ایمنی6-08

  .هاي مختلف مسیر شمطالعه تجهیزات ایمنی و عالیم راهنمایی هوشمند و غیرهوشمند مورد نیاز به تفکیک بخ

  ها و درآمدهاي گزینه بهسازي بندي و برآورد هزینه  زمان07

  : برداري از طرح شامل  تهیه برنامه زمانی انجام مطالعات تفصیلی، احداث و بهره7-01  

  .  مطالعه و اجراةهاي اصلی و بحرانی پروژه اعم از دور  تعیین فعالیت-  

  حی تفصیلی و یا مطالعات تخصصی خاص در صورت نیاز با توجه به تعیین  زمانی براي مطالعات طراة تعیین دور-

  . هاي بحرانی فعالیت  

  .  تامین آنها از داخل یا خارج کشورة تعیین نیازهاي اصلی اجرایی و تدارکاتی بهسازي راه و نحو-  
  ن عملیات و زمان احداث هاي ترابري موجود در منطقه و یا بحرانی بود بندي احداث راه با توجه گلوگاه  مرحله-

  .  برخی از قطعات

بندي عملیات اجرایی، براساس برنامه زمانی پیشنهادي به تفکیک قطعات و در نظرگیري امکانات   مرحله:1یادآوري

  . پذیرد  هاي بهره برداري صورت می و اولویت) نیروي انسانی، مصالح، تجیهزات و ماشین آالت مورد نیاز(ساخت

  . دهاي زمانی تعمیر و نگهداري تعیین موع7-02

هاي مختلف و   راه مورد نظر با توجه به عمر بخشيهاي تعمیر و نگهداري اجزا موعدهاي زمانی براي فعالیت

  .  مربوطهاياستاندارد
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هاي مربوط به   تاثیر طرح بر افزایش یا کاهش تعرفه عوارض ترافیکی محورهاي آزاد راهو برآورد بررسی 7-03

  . ه مورد مطالعه نفوذ راحوزة

  : هاي مالی طرح شامل  هزینه7-04

  . هاي الزم و تهیه اسناد مناقصه  آزمایشبرداري، انجام هاي نقشه هاي مطالعات از جمله هزینه  هزینه-

  . هاي تملک اراضی و تخریب مستحدثات و تاسیسات موجود در حریم راه با انجام مطالعات میدانی  هزینه-

هاي موجود، احداث و   جدید، ترمیم، تعریض پليها راه به تفکیک عملیات خاکی، اجراي پلهاي زیرسازي   هزینه-

  .ها و سایر ابنیه فنی ونلتیا بازسازي 

  . هاي روسازي اعم از روکش و تعریض  هزینه-

  . هاي نصب تجهیزات ایمنی وعالیم هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی  هزینه-

  . برداري و پشتیبانی مورد نیاز ي جنبی و رفاهی و تاسیسات فنی بهرهها هاي احداث ساختمان  هزینه-

  . هاي مدیریت و نظارت بر اجراي طرح در دوره ساخت  هزینه-

  . گردد هاي زیست محیطی برآورد می هاي پیش گفته با احتساب هزینه  تمام هزینه:یادآوري

  . برداري راهداري در طول دوره بهرهآالت مورد نیاز  هاي خرید ناوگان و سایر ماشین  هزینه7-05  

هاي مختلف نگهداري و میزان  برداري با مالحظه تاثیر شرایط جوي، اقلیمی، شیوه هاي نگهداري وبهره  هزینه7-06

  . بینی شده ترافیک پیش

، تونل،  راه برمبناي هزینه یک واحد از ارکان راه مانند زیرسازي، پلبهسازيهاي اجرایی   برآورد هزینه:1یادآوري 

به صورت ... هاي مشابه اجرا شده برحسب کیلومتر، متر طول یا متر مربع و  ها در طرح روسازي، عالیم ایمنی وساختمان

  . گردد به تفکیک ریالی و ارزي تهیه میمستند و به روز، 

   برآورد عوارض ترافیکی طرح7-07  

 براساس مطالعات ترافیک ،برداري ل دوره بهره برآورد درآمدهاي حاصل از اجراي بهسازي راه مورد نظر در طو-

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

  . محاسبه ارزش اسقاط طرح7-08
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، روسازي و تجهیزات  ها و سایر ابنیه فنی هاي مختلف شامل زیرسازي مسیر، پل گذاري بخش ارزش مانده سرمایه

هاي رایج در محاسبات مالی راه، محاسبه  برداري از آنها و بر اساس فرمول اري در پایان آخرین سال بهرهراهد

  .گردد می

  هاي بهسازي  تحلیل سودآوري مالی گزینه08

  ...تعیین مبانی محاسبات مالی مانند نرخ سوخت، عوارض ترافیکی و 8-01  

ابطه ارزش خالص کنونی مالی طرح، نرخ بازده مالی طرح هاي طرح براساس ض  تحلیل سودآوري مالی گزینه8-02

  .ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور نرخ تنزیل مالی اعالم شده از سوي معاونت برنامهو 

برداري راه به تفکیک سال باتوجه  هاي مطالعات، ساخت و بهره  تهیه نمودار گردش نقدینگی طرح براي دوره8-03

  .به امکانات کارفرما

  . تحلیل حساسیت عناصر موثر بر سودآوري مالی 8-04

  : ها از جمله شناسایی و تجزیه و تحلیل میزان بی اطمینانی عوامل موثر در ارزیابی مالی گزینه

  .  نرخ ارز-

  .  نرخ سوخت-  

  .  میزان تقاضاي بار و مسافر-  

  .  هزینه تملک اراضی-  

  . هاي زیرسازي  هزینه-  

  . هاي روسازي  هزینه-  

  . ، عالیم هوشمند و غیرهوشمند راههاي خرید تجهیزات مورد نیاز راهداري، پلیس راه، تجیهزات ایمنی راه زینه ه-

  . هاي خصوصی سازي راه برداري و نگهداري با توجه به سیاست هاي بهره  هزینه-  
  . هاي عوارض ترافیکی  تعرفه-  

  . مدت اجراي طرح -  

در مورد ریزدولتی  هاي برنامه تواند به دستگاه اي است و می راي اهمیت ویژهمالحظه سناریوي رقیب ترابري که دا -

  . دوري جستن از کارهاي موازي هشدار دهد
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ها و  تحلیل حساسیت هریک از عوامل یاد شده در سه حالت حداقل، واقع بینانه و حداکثر و تنظیم جدول هزینه

  .درآمدهاي ساالنه طرح

هر طرح، مشاور موظف است عالوه بر موارد پیش گفته، تا احد امکان وقوع حوادث و وقایع  با توجه به ماهیت :1یادآوري 

 و حساسیت آنها را نسبت به تغییرات و تاثیر هر کدام را بر توجیه مالی طرح، ارزیابی ندبینی ک محتمل دیگر را نیز پیش

  . نماید

  هاي بهسازي ارزشیابی اقتصادي و اجتماعی گزینه 09

عوامل از جمله نرخ برابري ) محاسباتی(هاي اقتصادي یل اقتصادي طرح باید طی مراحل زیر براساس قیمتتجزیه و تحل

اقتصادي ارز، نرخ تنزیل اقتصادي، میزان دستمزدها، نرخ سوخت و هزینه واحد اجراي اقالم عمده کار که توسط مشاور 

  . رسد، انجام شود گردد و به تایید کارفرما می پیشنهاد می

هاي اقتصادي تبدیل  هاي مالی، که به قیمت هاي طرح با توجه به اقالم هزینه  برآورد هزینه اقتصادي گزینه9-01

  .و محاسبه گردیده است

 نفوذ راه مورد نظر در حوزةبرداري و نگهداري از مسیرهاي موجود واقع در   برآورد هزینه اقتصادي بهره9-02

  . ایه با توجه به مطالعات ترافیکی انجام شدهشرایط ادامه وضع موجود به عنوان گزینه پ

  :هاي طرح از جمله هاي اقتصادي گزینه  برآورد فایده9-03

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

  . هاي نگهداري، بهره برداري و استهالك وسایل نقلیه جویی در هزینه صرفه -
  . معدنی و کشاورزيهاي صنعتی،   بار بخشحمل فایده ناشی از -

  . جویی احتمالی در زمان سفر  فایده حاصل از صرفه-

 وارد شده به انسان، کاال، هاي تها و برآورد کاهش خسار  فایده حاصل از افزایش ایمنی و کاهش تعداد تصادف-

  . زیربنا و وسایل نقلیه

  . رت اجراي طرحدر صوهاي زیست محیطی در هوا، آب و خاك،   فایده ناشی از کاهش آالینده-

  :  بررسی آثار اجتماعی و زیست محیطی طرح شامل9-04

  . اي بر مناطق مسکونی و تجاري، اشتغال و رفاه عمومی  بررسی آثار عمرانی و توسعه-
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  . هاي صنعتی، معدنی و کشاورزي هاي عمرانی و قطب  بررسی آثار متقابل طرح بر طرح-

  . هاي طرح برداري از هریک از گزینه داث و بهره بررسی آثار مثبت و منفی زیست محیطی اح-

 نفوذ طرح اعم از بروز یا حوزةبررسی کالن آثار احداث طرح روي شبکه سراسري راه و شبکه ترابري *  9-05

   ....رفع تنگناهایی ترافیکی یا بهبود عملکرد آنها و 

  . ورهاي همسایهبررسی امکان توسعه آتی طرح براي پوشش مناطق دیگر کشور یا کش*  9-06

محرومیت زدایی، تاثیر : اي مانند  بررسی و تشریح دیگر آثار اقتصادي و اجتماعی طرح در ابعاد ملی و منطقه9-07

  . الملی و مالحظات راهبردي، دفاعی، امنیتی و سیاسی بر روابط بین

  : هاي طرح براساس  تحلیل اقتصادي گزینه9-08

  . ارزش خالص کنونی اقتصادي9-8-01  

  . نرخ بازده اقتصادي9-8-02  

  . تحلیل حساسیت عوامل موثر در ارزشیابی اقتصادي طرح9-09

گیرد و  هاي اقتصادي، مورد تحلیل و بررسی قرار می  ، برپایه قیمت4-8در این بخش، عوامل درج شده در بند 

  . شود حساسیت ارزش خالص کنونی اقتصادي طرح نسبت به تغییرات آنها بررسی می

   .عالم نظر نهایی در مورد طرح ا9-010

اطمینانی و ریسک در محاسبات و با توجه به پیامدهاي غیر قابل  ها و منظور داشتن بی پس از انجام تمام بررسی

  . شود گیري طرح، در مورد پذیرش یا عدم پذیرش طرح و گزینه بهینه آن اظهار نظر می اندازه

   بهینهۀ تکمیل مطالعات روي گزین010

 بهینه، ترسیم مسیر روي آن و تعیین مشخصات فنی آن براساس استانداردهاي مربوط ۀ مسیر گزین1:10000ه تهیه نقش

  : شامل
  . هاي مختلف طرح  میزان سرعت در قسمت10-01  

م و افقی با قوس اتصال تدریجی و یا بدون آن در مناطق مختلف دشت، تپه ئهاي قا  کمینه شعاع قوس10-02

  . رماهور و کوهستان مسی

  .  کمینه طول توقف دید10-03
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  .  بیشینه شیب مسیر در مناطق مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان مسیر10-04

  .  بیشینه طول مسیر در شیبهاي مختلف10-05

  .مورد نیاز در مناطق مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان مسیر) سطح سرویس(یک  تعیین کیفیت تراف10-06

  . راه سایر ضوابط طراحی 10-07

  . هاي خاص است  بهینه که داراي محدودیتۀهایی از مسیر گزین  تشریح بخش10-08

   بهینهۀ تکمیل مطالعات زمین شناسی گزین011

 و برآورد پارامترهاي طراحی لرزهک، لرزه زمین ساخت، تحلیل خطر زمین یتکمیل مطالعات زمین شناسی مهندسی، ژئوتکن

  :  انجام مفاد بندهاي زیرسهاي مورد نیاز بر اسا هاي زمین شناسی و تنظیم داده  ي نقشهاي، و پیاده سازي مسیر بر رو لرزه

  . هاي محلی  بهینه و کنترل دقیق بررسیۀبازدید نهایی از مسیر گزین 11-01

با استفاده از ادوات ( هاي دستی  به منظور شناسایی بیشتر بستر مسیر، نسبت به تعیین محل حفر گمانه11-02

GPS  (هایی از  ها و عکس ها، جدول مشخصات گمانه شود و ضمن حفر گمانه  عمق مورد نیاز آنها اقدام میو
  .گردد ها براي درج در گزارش تفصیلی تهیه می نمونه

 هماهنگی با ضمنهاي دستی نیاز به آزمایش داشته باشد،  هاي اخذ شده از حفر گمانه در صورتی که نمونه: یادآوري

  . شود ها به آزمایشگاه اقدام می ارسال نمونهکارفرما، نسبت به 

هاي  خنیمرهاي ژئوفیزیک  مورد نیاز به تفکیک نوع و گستره، براي تهیه  بررسی و تعیین محل آزمایش 11-03

 اعم از و خاکریزهاي بلند ها اي و نیز ترانشه رودخانه اي و هاي دره ها، پل دقیق زمین شناسی مهندسی در محل تونل

  . آن به کارفرما به منظور انعقاد قرارداد عملیات ژئوفیزیک و انعکاس جدید با توجه به ضرورتقدیم و یا 

هاي   با درج ویژگی1:500 و قایم 1:5000 تهیه نیمرخ طولی زمین شناسی مهندسی مسیر به مقیاس افقی 11-04

ر با ی محل و امتداد قطع مسهاي آنها، ها به همراه نمایش شناسه ترسیم جنس، شیب و امتداد الیه: الزم شامل

هاي آبدار که براساس مطالعات  هاي سطحی در توده هاي اصلی و فرعی منطقه، نمایش خط تراز برخورد به آب گسل

  . شود، و پراکنش میزان مقاومت توده سنگ لوژي مشخص میئوهیدرو

هاي   زمینخاکریزهاي بلند وابنیه فنی،  ظرفیت باربري زمین بستر و نیاز به تحکیم زمین در محل  بررسی11-05

  .دار مسئله
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  .3-11 و 2-11 پردازش و انجام قضاوت مهندسی در خصوص نتایج بدست آمده در بندهاي 11-06    

ها،  ونل تهاي ژئوتکنیک در محل هاي سنگی و جدول ویژگی هاي ژئومکانیک توده  تهیه جدول ویژگی11-07

  . ي جدید و یا ابنیه فنی موجود با عملکرد نامناسبیزهاها و خاکر ها، پل ها، گالري ترانشه

 ترسیم محل و گسترة مناطق داراي پتانسیل ریزش، لغزش، روانگرایی، سیالبی، بهمن گیر، یخبندان ، 11-08  

هاي توپوگرافی  هاي اصلی و فرعی بر روي پالن  و نیز گسل…هاي مسئله دار و هاي روان ، زمین حرکت ماسه  

1:10000 .  

مشخصات  ها،   تهیه جدول طبقه بندي زمین شناسی مهندسی مسیر بر اساس کیلومتر ابتدا و انتها ، نوع سازند11-09  

  .هاي مشابه بندي پارامترهاي طراحی ابنیه فنی در سازند طبقهژئوتکنیک و ژئومکانیک و 

 براي  تخب خاکبرداري برداري در مسیر و مصالح من  تعیین میزان صعوبت عملیات خاکبرداري و سنگ11-010  

  .کاربرد در خاکریزي با تعیین کیلومتر و فواصل حمل

سیالب بر   هاي روان و نیز اثر    ارزیابی مسایل ناشی از یخبندان، سقوط بهمن، انباشتگی برف، حرکت ماسه11-011  
  .اي و خاکریزهاي مجاور مسیل هاي بزرگ رودخانه محل پل

   .اخت ، تحلیل خطر زمین لرزه و برآورد پارامترهاي طرح لرزه برتاب انجام مطالعات لرزه زمین س11-012  

  اي  هاي تاریخی و دستگاهی در گستره هاي زمین لرزه  براساس داده،  دریافت اطالعات اولیه11-12-01      

  . کیلومتر نسبت به ناحیه مورد نظر200 به شعاع دست کم  

    ها ، بر پایه آخرین   با حذف پیش و پس لرزهاي ، هاي اصلی زمین لرزه  بررسی داده11-12-02      

  .اي طالعات زمین لرزها  

  . تهیه مدل لرزه زمین ساختی گسترة طرح و بررسی آن11-12-03      

  .هاي پوسته زمین و تعیین ساختگاه ژرفی لرزش آن  بررسی ستبرا و شکستگی11-12-04      

ود ، بازدید محلی و سالیابی آخرین هاي موج هاي فعال منطقه به کمک نقشه  تشخیص گسل11-12-05

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

  .گزارش

  .هاي شناسایی شده و برآورد فعالیت آنها  بررسی ساز و کار گسل11-12-06      
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  .هاي شناسایی شده ها به گسل  تعیین میزان وابستگی زلزله11-12-07      

وارسی و گزینش منطقی رابطه کاهندگی و برآورد شتاب ، سرعت و تغییر مکان افقی و قایم  11-12-08

هاي هم شتاب ، هم سرعت و تغییر  هاي احتماالتی و تهیه نقشه منطقه بر اساس سطوح عملکرد، به روش

  . 1:250000مقیاس  ، به) کیلومتر20مجموعا ( کیلومتري از هر سمت محور 10مکان در گستره 

ها و  ها، پل  برآورد میزان شتاب، سرعت و تغییر مکان افقی و قایم به روش تعینی در محل تونل11-12-09

  .سایر ابنیه فنی خاص

  .هی به تفکیک هر ساختگاه ختگا  تهیه  طیف افقی و قایم شتاب مربوط به شرایط سا11-2-010      

  .اي مربوط به شرایط هر ساختگاه اشت سه مولفهبنگ  تهیه حداقل سه شتا11-2-011      

برآورد ین ساخت، تحلیل خطر زمین لرزه و ، لرزه زم ژئوتکنیک مهندسی،شناسی زمین تهیه گزارش کامل 11-013  

   . اي پارامترهاي طراحی لرزه

 هاي هاي جدید و یا پل پل(متر10ي با دهانه تا ها  و هیدرولیک پلمطالعات هیدرولوژي تکمیل 012

  ). بهینهۀموجود با عملکرد نامناسب گزین

  .و محاسبه سطح آنها 1:10000ها روي نقشه   تعیین حوزة آبریز پل12-01  

دورة   هاي متداول و با توجه به  ها براساس روش ة دبی سیالبی آبروها و پلکنترل محاسبات انجام شد 12-02  

ها از   و وضعیت پوشش زمین و طبقه بندي خاكاه توضعیت آبراهه اصلی و سیالب دش  تعیین،بازگشت تعیین شده 

  .دست  و کنترل آن با داغ آب و رسم هیدورگراف باالی حجم آب دهتعییننظر نفوذپذیري و 

هاي دایمی و فصلی، با استفاده   مسیر مجاور بستر کبیر و صغیر رودخانهو مطالعه نحوه حفاظت بدنه بررسی 12-03  

جدول    محل و تهیه ی تعیین میزان ارتفاع مورد نیاز دیوار، عمق آب شستگاز نتایج محاسبات هیدرولیکی و

  .پایدار سازي مسیر به تفکیک کیلومتر و هکتومتر ابتدا و انتها و نوع ابنیه فنی مورد نیاز

  . برآورد هزینۀ اجرایی اقدامات حفاظتی مسیر12-04  

  ).هاي موجود با عملکر نامناسب ید و یا پلهاي جد پل( متر10 تا دهانههاي  پل مطالعات هیدرولیکی12-05  

 برداشت طولی و عرضی و ارتفاعی شریان اصلی مسیل براساس بازدید میدانی با استفاده از12-5-01  

  .هاي توپوگرافی به مقیاس بزرگتر موجود  و یا نقشه1:10000هاي  و نقشه GPS  دواتا  
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هاي فصلی و دایمی مورد توجه و  ها و رودخانه هه دنه و جسم آبرا در بازدید میدانی، اثرات داغ آب سیالب بر ب:یادآوري

  .بررسی قرار گیرد

 انجام محاسبات هیدرولیکی و تهیه نیمرخ طولی جریان سیالب با نمایش خط تراز انرژي، 12-5-02

  ...  ویجریان، سرعت ، میزان آب شستگ

   آب اد جریان و اثرات پشت پرش، انسد  سیالب موضعی  اثرات  ررسی و تهیه گزارشب12-5-03  

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

هاي  بررسی  با توجه به ،...)و هم سطحزیر خاکی، (و یا جدید موجود ها  هاي پل دهانه  تهیه جدول12-5-04

  .مراحل پیشین انجام شده در

 .ها  برآورد هزینۀ اجراي پل12-5-05      

 .  بهینهۀ گزین متر10اي و مسیل با دهانه بزرگتر از  هاي رودخانه مطالعات پل. 13

شرح خاکریزهاي بلند براساس   ً  اي و  هاي دره پل و  متر10اي و مسیل، با دهانه بزرگتر از  هاي رودخانه مطالعات پل

  . دشو چارچوب خدمات اضافی انجام می هاي احداث راه   ً و در طرحتوجیه نهایی خدمات همسان مطالعات 

  . بهینهۀهاي گزین  مطالعات تقاطع014

 چارچوبحداث راه   ً  و در هاي ا خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی طرحشرح هاي راه براساس  ً   مطالعات تقاطع

  . گردد خدمات اضافی انجام می

   بهینهۀ گزینهاي  بلند ها و ترانشه ها ، گالري  مطالعات تونل015

 چارچوبراه  ً  و در احداث  یخدمات همسان توجیه نهایشرح  ً   هاي بلند براساس  ها وترانشه ها، گالري مطالعات تونل

  .گردد خدمات اضافی انجام می

   ینگرای مطالعات روا 016

و گزارش رویداد ها  در محل واریانتهاي پهنه بندي روانگرایی موجود   جمع آوري اطالعات شامل نقشه16-01  

  . در آن گزارش شده استیهایی در محدودة طرح، که پدیده روا نگرای لرزه زمین
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  .مورد مطالعه و تهیه گزارشهاي  یانتوارنگرایی در مسیر   بازدید میدانی و بررسی امکان وقوع پدیدة روا16-02  

فرآیند :  شاملیدر نواحی داراي پتانسیل روا نگرای 11  تکمیل مطالعات زمین شناسی تهیه شده در بند16-03  

هاي  رسوب گذاري ، سن رسوبات، تاریخچه زمین شناسی، عمق سطح ایستایی آب که بر اساس انجام آزمایش

  .ها و شیب دامنه رسوب ي و میزان چسبندگی ، عمق مدفونژئوفیزیک مشخص شده است ، دانه بند

  :آن بوجود آید شامل که ممکن است پدیدة روا نگرایی درها   واریانت هایی از مسیر  مطالعه و تعیین محدوده16-04  

هاي  هاي بوجود آمده توسط زلزله در عمق  تعیین زلزله مبناي طرح و تعیین تاریخچه زمانی تنش16-4-01

  .مختلف

  .هاي تنش معادل  تبدیل تاریخچه زمانی ـ تنش برشی به تعداد سیکل16-4-02      

  شود ، با استفاده از   در اعماق مختلف میی تعیین مقدار تنش متناوب الزم که باعث روا نگرای16-4-03      

  .هاي مربوط نتایج آزمایش  

تحکیم : هاي  شامل روشها اریانت وهاي تثبیت مسیر  مقایسه فنی مالی و تهیه گزارش نهایی گزینه16-05

هاي سنگی، تزریق دوغاب سیمان یا مواد شیمیایی، متراکم نمودن رسوبات در محدودة تاثیر  دینامیکی، ایجاد ستون

  ......نگرایی و  بر بستر مسیر ، برداشت کامل رسوبات مستعد روا

  مطالعات تثبیت مسیر 017

  . در مناطق بهمن گیر17-01  

  .هایی که احتمال سقوط بهمن و انسداد مسیر وجود دارد ید میدانی و شناسایی محل بازد17-1-01      

گیر و یا  هاي بهمن هاي مجزا در خصوص  سازة مورد نیاز گالري  مطالعه فنی و مالی و ارایه گزینه17-1-02

  .دست مسیر راهکارهاي جلوگیري از ریزش بهمن از نواحی باال

  .هاي روان ماسه در مناطق داراي پتانسیل 17-02  
هاي روان و امکان انسداد  هایی که احتمال بروز حرکت ماسه  بازدید میدانی و شناسایی محل17-2-01

  . مسیر وجود دارد

  خصوص راهکارهاي جلوگیري از انسداد خط بر  ها در  مطالعه فنی مالی و زیست محیطی گزینه17-2-02    

  :روان مانند هاي  اساس  تخمین شدت، سرعت و جهت حرکت ماسه  
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 .هاي روان استفاده از مواد افزودنی براي تثبیت روند حرکت ماسه −

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

 .هاي خاکی در دو طرف مسیر اجراي کانال −

 .اجراي دیوارهاي پیش ساخته −

 .هاي ویژه اجراي گالري −

   در محل خطوط مجزا مطالعه گزینه هاي مختلف روسازي راه018

هاي  بر اساس اطالعات حاصل از آزمایش( اقتصادي به منظور تعیین روسازي مناسب – ارزیابی مجدد فنی 18-01  

  ) انجام شده

   . تحلیل مالی به منظور اجراي مرحله اي و یا یکبارة روسازي براي عمر طرح18-02  

استفاده از  هاي مختلف روسازي به همراه تعیین ضخامتها و قشرهاي مختلف براي هر گزینه با ینهارائه گز18-03  

هاي مختلف دشت، تپه  مالحظه عمق یخبندان و تورم خاك بستر، براي هریک از قسمتبا هاي انجام شده  نتایج آزمایش

  .ماهور و کوهستان

هاي روسازي، مدل بارگذاري تحلیلی اجزاي محدود  نامه ینها، به استناد آئ مشاور باید اضافه بر تعیین ضخامت  

  .ارائه کند هاي مختلف روسازي روسازي و نحوة اندر کنش آن را با زیرسازي مسیر، براي همه گزینه

  هاي تعریض   مطالعه روکش آسفالتی راه در محل019

طرح روکش . گیرد یرسازي انجام میطرح روکش آسفالتی براساس دو عامل مهم ترافیک و مقاومت قشرهاي روسازي و ز

.  و براساس تعداد محور استاندارد ومقاومت قشرهاي راه تهیه گردد18هاي متداول و مندرجات بند   با استفاده از روشباید

که در هر منطقه تابع هزینه ) زیراساس، اساس و روکش(هاي روسازي از نظر ترکیب و نوع الیهمالی باید در هرحال مقایسه 

مهندس مشاور باید تمهیدات . ترین راه حل ارایه شود  انجام گیرد و طرح پیشنهادي براساس با صرفه ،استو حمل تهیه 

هاي  هاي تعریضی به علت متفاوت بودن نوع و ضخامت الیه هاي احتمالی در قسمت  اجتناب از نشستبراي را الزم

  .  مدنظر قرار دهد،زیرسازي قدیم و جدید
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  ر و مرور در حین اجرا حفظ تامین عبو020

 ایمنی در گزارش الزم مطالعه و تمهیدات یل نقلیه در حین عملیات اجرایی تامین و برقراري عبور و مرور ایمن و روان وسا

  . گردد منعکس می

   مطالعات ایمنی 021

  قراردادچارچوبخدمات   ً  بازرسی ایمنی راه  ً  توسط گروه ذیصالح مستقل از کارفرما و مهندس مشاور طرح و در 

دار مطالعات حاضر با مشارکت  ه  مراحل طراحی مهندس مشاور عهدتمامی. دشو جداگانه و با جایگاه قانونی شفاف انجام می

 و نیستحاصل کار خدمات مشترك  ً  بازرسی ایمنی راه  ً  محدود به وضعیت موجود . گیرد فعال بازرسان ایمنی صورت می

هاي بازرسی ایمنی راه مرحله مقدماتی  موضوع چک لیست (هاي ارایه شده باشد یرانه در طرحپیشگ در برگیرنده اقدامات باید

هاي  هاي مربوط به این مطالعات همراه با برآورد  و هزینهالزم به نحوي که کلیات طرح و اجزاي ،)هاي موجود و بازرسی راه

  :  باشدکاهش نرخ روید سوانح را در برداشته و شامل حداقل مطالعات زیر

  .هاي معتبر نامه  مطالعه ایمنی کناره و میانه راه براساس آئین21-01  

هاي عرضی خاکبرداري ، خاکریزي ،   بررسی و محاسبه فاصله آزاد از لبه سواره رو با توجه به شیب21-02  

  .ها ها و تونل ها ، دیوارسازي پل  

راه بر اساس اقلیم منطقه  و مطالعات انجام هاي سطحی رویه  آوري آب هاي مختلف جمع  تهیه گزینه21-03  

  .شده  

  .هاي مختلف در ارتباط با جانمایی تاسیسات زیربنایی راه  تهیه گزینه21-04  
شوند و تهیه   بررسی نقاطی از کنارة راه که به صورت فصلی یا دایمی دچار آب گرفتگی می21-05  

  .راهکارهاي مورد نیاز در گزینه هاي مختلف  

  و با ارائه  هاي مورد نیاز هاي مختلف انسداد گذر عرضی انسان و حیوان از راه ، در محل سی و تهیه گزینه برر21-06  

  .مقایسه فنی و مالی آنها  

هاي مورد نیاز  با مقایسه فنی و  هاي کناره مسیر راه ، در محل هاي مختلف صوت شکن  بررسی و تهیه گزینه21-07  

  .مالی آن

  .هاي تند و طویل و مقایسه فنی و مالی آن ي مختلف خروج اضطراري در شیب تهیه گزینه ها21-08  
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ها،  گاه استراحت  هاي پارکینگ،  ، نیوجرسی، ضربه گیرها ، محوطه)گاردریل( تعیین محل استقرار جان پناه 21-09  

  . مسیر1:10000 نقشه مسطحهحصارها بر روي 

مسیر (ولی و عرضی، عالیم هشداردهنده غیر هوشمندهاي ط کشی تهیه گزینه هاي مختلف نحوة خط. 21-010  

  ....)مسیر، ترافیک مسیر ، و  هاي جوي اعالم و ضعیت(و عالیم هشداردهنده هوشمند ..... ) ها و ها، فلش نماها، خط نوشته

   .هاي عالیم هوشمند و غیر هوشمند راهنمایی و رانندگی طرحتهیه  21-011  

هاي ایمنی   پروژهسایردستاوردهاي علمی در . است نسبتاً جدید کشور ایمنی راه در وعموضکه   با توجه به این:1یادآوري

ً و نتایج سایر مطالعات ایمنی باید همواره در امر مطالعات این بخش مورد استفاده قرار  هاي ایران ُ ژه ایمنی راه  ً  پرو ویژهبه

  . گیرد

ها  ً ـ وزارت راه و ترابري، شورایعالی  ورالعمل بازرسی ایمنی راهدر  ً  دستراه هاي بازرسی ایمنی   چک لیست:2یادآوري

  . فنی و امور زیربنایی حمل و نقل ارایه گردیده است

  هاي طولی و عرضی نهایی مسیر تهیه نقشه مسطحه ، نیمرخ. 22

رض  قایم و مشخص کردن عوا1:500 افقی و1:5000یمرخ طولی براساس نقشه مسطحه مسیر با مقیاس  ن22-01  

  ).و سایر نقاط خاص ها کیلومتر، هکتومتر ، نقاط تغییر شیب(خاص و فاصله گذاري 
مانند   هاي خاص   متري و نیز در محل100 به فواصل حداکثر 1:500هاي عرضی با مقیاس  تهیه نیمرخ. 22-2  

  ...هاي آبیاري و ها ، خطوط لوله ، کانال ها ، گذرگاه ها، تونل پل

بر ها  هاي زمینی و در واریانت هاي موجود راه براساس برداشت در قسمتهاي عرضی  و نیمرخ  نیمرخ طولی.1یادآوري 

 متر ارتفاعی 1/0 کمتر از هاي تراز یابی با دقت خطاي  و دستگاهGPSاساس پیمایش صحرایی و با استفاده از ادوات 

    .گیرد ار کارفرما قرار میپیمایش مسیر به صورت فایل کامپیوتري در اختی  شود و تمام نتایج  انجام می

موجود یا در برنامه   در نقشه مسطحه و نیمرخ طولی ، چگونگی قطع مسیر با تاسیسات روزمینی و زیرزمینی.2یادآوري 

  .گردد آتی و محل آنها مشخص می

  .شود  تهیه می1:10000هاي   نقشه مسطحه مسیر بر روي نقشه.3یادآوري 

  .متره و برآورد هزینۀ اجراي طرح ومشخصات فنیتهیه  محاسبه احجام عملیات خاکی،. 22-3  
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هاي موجود  ، تعریض، مقاوم سازي و ترمیم پل)همسانغیر( مطالعه ابنیه فنی با عملکرد نامناسب023

   متر 10با دهانه بزرگتر از 

  . گردد  همزمان با مطالعات حاضر انجام میدر چارچوب خدمات اضافی قراردادبررسی 

   جنبین نیازهاي ساختمانی، تاسیساتی و محوطه سازيبررسی و تعیی. 24

  .هاي الزم با توصیف کاربري هر ساختمان تهیه فهرست ساختمان. 24-1  

هاي سوخت بنزین وگاز، پلیس راه،   عوارض، توزین و جایگاههاي  ایستگاهها،  راهدارخانه: ها شامل  این ساختمان.یادآوري

  .  هستند....و ) در صورت نیاز(رفاهی ، مراکز اورژانس سوانح، مراکز هامسجد

 بر هاي هریک  و حدود فضاها و الزامات و محدودیتها بررسی و تعیین فضاهاي خدماتی الزم در ساختمان. 24-2  

درمان و آموزش پزشکی، سازمان راهداري و  وزارت نفت، وزارت بهداشت، (هاي مسؤول  اساس استعالم از سازمان

  ....) ودستی و گردشگري ان میراث فرهنگی، صنایع اي، سازم حمل و نقل جاده
  .محاسبه و تعیین  مساحت الزم . 24-3  

  .جدول سطح زیربنا، شرایط فنی ساختمان و تاسیسات مورد نیاز تجهیزاتتهیه . 24-4  

وخت، س منابع آب، برق، گاز، مخازن: مانند(بررسی و تعیین انواع تاسیسات زیربنایی الزم در هر ایستگاه . 24-5  

  .هاي عملیاتی الزم در محوطه و فضا....) هاي سطحی و   سیستم فاضالب و دفع آب

هاي  ها، آب، برق، گاز، خطوط مخابراتی، شهر بررسی امکانات زیربنایی موجود در منطقه مانند شبکه راه. 24-6  

  .براي هر ایستگاه یی الزم، امکان استفاده از آنها و  نحوة دسترسی به تسهیالت و تاسیسات زیربنا....نزدیک و

  .جمع بندي فضاها و تاسیسات زیربنایی مورد نیاز همراه با برآورد حدود سطح زیربنا و کاربري آنها. 24-7  

 .ها و تاسیسات زیربنایی  پیشنهاد شده براي ساختمانیتوجیه جانمای. 24-8  

  محیطی  مطالعات زیست. 25

  :اساس مطالعات انجام شده مشتمل بربر هاي آن   و ویژگیشناخت طرح راه  .25-1  

  ل اجراي طرحیشرح اهداف و دال. 25-1-1      
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   با تهیه نقشۀ مسطحه مسیر با مقیاس هاي آن   طرح و گزینهجغرافیاییموقعیت توصیف . 25-1-2      

  . محیطی و انطباق آن با نقشه مناطق چهارگانه زیست هاي مهم اطراف مسیر  ها و نقاط و محدوده  گزینه1:250000    

و  ، تعداد زیرسازي و روسازي؛ حریم مسیر؛ نوععرضی تیپ اصلی طرح شامل نیمرخ يرح اجزاش. 25-1-3

هاي فنی، اداري و    ساختمان زیربناي  سطح، حدود ...ها و زیرگذرها و  ها، تونل  شامل پلابنیه فنیموقعیت 

  .مسکونی

  …طوط برق، تاسیسات آب، تجهیزات فنی وشرح تاسیسات و تجهیزات جانبی مانند راه، خ. 25-1-4      
  .ظرفیت ترابري طرح، بینی شده براي طرح، نوع ناوگان و سرعت سیر آن ترافیک پیشبیان . 25-1-5      

  .برداري  براي احداث و بهرهو نحوة انجام آنها  اجراییهاي  شرح کلی انواع فعالیت. 25-1-6      

   براي احداث و و نحوه یا محل تامین آنها  مورد نیاز  و ماشین آالتبرآورد میزان مصالح. 25-1-7      

  .برداري بهره    

  .برداري  احداث و بهرهةبرآورد نیروي انسانی شاغل در دور. 25-1-8      

  .برداري  احداث و بهرههاي الزم براي  حدود سرمایه برآورد .25-1-9      

  .برداري از طرح و بهره اجرا ،العات زمان الزم براي تکمیل مطبیان طول عمر طرح، به تفکیک .25-1-10

شود  ی ممحیطی ی طرح که منجر به تغییرات زیستیی و اقدامات زیربنایهاي اجرا  شناخت فعالیت. 25-1-11    

هاي سطحی،   مسیر آب خاکبرداري، برداشت پوشش گیاهی، خاکریزي، تغییر زهکشی، حفاري و انفجار، تغییر: مانند

  . . .ی و یعملیات اجراعملیات کارگاهی و سرو صداي 

: برداري مانند  اجرا و بهرهةهاي طرح طی فرآیندها و عملیات در دور ها و پسماند  آالیندهبررسی. 25-1-12

  .  کمیت ، محل و چگونگی آنها…وصدا، ارتعاشات و رها، ضایعات، زباله، س هاي هوا، فاضالب  آالینده
شناخت و     شاملهاي مختلف مسیر  ، براي گزینه طرحرپذیرموجود منطقه اثبررسی وضعیت زیست محیطی . 25-2  

  . محدودة اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ومحدودة اکولوژیک،  بال فصلهاي  شامل محدودهتعیین محدودة اثرپذیر از طرح 

  :بررسی محیط زیست فیزیکی شامل. 25-3

  و   زشــلغ  شناسی و  بویژه زمین. . . و  ناسی، چینه شخیزي، تکتونیک توپوگرافی، زلزلهشامل شناسی  زمین. 25-3-1  

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

 .ها زلزله شتاب، تکتونیک و هم −

  .شناسی زمین −

  .هاي هوا و منابع مهم آن  هاي کلیماتولوژي ؛ آلودگی  شرایط اقلیمی و ویژگی. 25-3-2  

  . با تهیه نقشه کاربري زمینمشخصات کلی، کیفیت و عوامل تخریبی؛شامل خاکشناسی . 25-3-3  

هاي سیالبی و   هاي سطحی و زیرزمینی، رژیم  موقعیت، کمیت و کیفیت آبشامل منابع آب هیدرولوژي و . 25-3-4

زمینی و  زمینی و زیر نقشه منابع آب رو  با تهیههاي فعلی منابع آب، مصارف فعلی آب منطقه؛  آبی، آلودگی کم

  .هاي آبریز  حوزة

  .سطح صدا و آلودگی صوتی و منابع آن. 25-3-5  

  :بررسی محیط زیست بیولوژیک شامل. 25-4

  .)مییفصلی و دا(هاي آبی و خشکی   زیستگاه. 25-4-1  

  .هاي نادر و با ارزش  ت جوامع گیاهی و جانوري و گونهپوشش گیاهی و جانوري، فهرس. 25-4-2  

  و غیره با تهیه نقشهها ها، حساسیت محدوده، ویژگی: شاملزیست در مسیر طرح  هارگانه محیطمناطق چ. 25-4-3  

  .زیست مناطق چهارگانه محیط، پوشش گیاهی و جانوري و ها زیستگاه

  : بررسی محیط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی  شامل. 25-5

  .قومی  و تنوعییعیت شهري و روستاتوزیع جم میزان، تراکم و پراکندگی جمعیت و تغییرات آن؛. 25-5-1  

هاي   میزان فعالیت نوع وساختار، : شاملهاي اجتماعی، اقتصادي   کاربري اراضی منطقه و فعالیت. 25-5-2  

، راه میزان اشتغال  مسکن، آموزش، بهداشت، و کیفیت زندگی از جمله امکاناتصنعتی، تجاري، عمرانی، کشاورزي،   

  . و درآمدو ارتباطات
تفریحی، سیاحتی   میراث فرهنگی؛ مراکز آثار باستانی واعتقادات فرهنگی و مذهبی،: محیط فرهنگی شامل. 25-5-3  

  .و زیارتی
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معدنی،  هاي توسعه کشاورزي، صنعتی،   پوشش زمین، طرح: هاي توسعه شامل  طرحو هاي زمین   کاربري. 25-5-4  

نقشه  پراکندگی جمعیت و  با تهیه نقشه تقسیمات استانی ونی، تجاري و خدماتی در منطقه؛ طرح آمایش سرزمییزیربنا

  .ها راه

این بررسی در حد .  آلودگی هوا، آب ، خاك و صوتیشاملهاي زیست محیطی   وضعیت موجود آلودگیبررسی . 25-6

  .هایی صورت می پذیرد که ممکن است بر اثر طرح شدت یابند  آلودگی

، 1:250000قبول   این بخش ، مسیر طرح باید مشخص باشد و حداقل مقیاس قابل هاي مربوط با    در تمام نقشه.یادآوري

  .است

  :شرح ساختار اداري و قانونی محیط زیست شامل . 25-7

  .المللی محیطی در سطح ملی و بین روند قانونی ارزیابی زیست محیطی و روند ارزیابی زیست. 25-7-1  

  . و در سطح ملی، وظایف و ساختار اداري آنهامنطقهت در هاي متولی حفاظت محیط زیس  سازمان. 25-7-2 

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

هاي کمیاب؛   گونه هاي حساس و حفاظت از  هاي حاکم بر کیفیت محیط زیست؛ سالمتی و ایمنی؛ حفظ محیط  فعالیت  

   ....ت دفع ضایعات؛ کنترل استفاده از زمین و سیساآتعیین محل و ت

 و  اي هــت منطقـزیس سازمان حفاظت محیط بردار، دستگاه بهره،ارفرماک نظر دریافتانجام هماهنگی، مذاکره و . 25-8

ت طرح و همچنین مشارک احتمالی  آثار و منطقه وضعیت  بررسیبه منظورط مربوهاي   مقامات استانداري یا فرمانداري

 و انجام مطالعات میدانی از جمله نظر خواهی از مردمی که متاثر از اجرا و طرح هاي ملی در ارتباط با  ادارات محلی و ارگان

هاي آماري و پرسشنامه   هاي مناطق مسکونی، اداري و مشاغل مربوط، با استفاده از روش برداري هستند شامل خانوار بهره

  .شود نجام خدمات این بند به صورت پیوست گزارش نهایی ارایه میمستندات مربوط به ا. زیست محیطی

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

  .سازي ارزیابی   هدفمند آثار و چگونگی  

  .برداري بهرهدورة  اجرا و ة دوربه تفکیکآثار طرح بر محیط زیست یین تع. 25-9-2  
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 و در مواردي که اطالعات کافی گردد مشخصکمی به صورت در صورت امکان آثار طرح بر محیط زیست  .1یادآوري 

  .هاي اولیه کارشناسی استفاده شود  از برآورد، ناقص بودن اطالعاتبیان، با در دست نیست

از نظر آثار باید هاي مختلف   ، گزینهشود میبینی   پیشبهسازيبراي طرح چند گزینه از نظر ا توجه به این که  ب.2یادآوري 

زیست  از نظر آثار) موجود ترابري استفاده از امکانات( عدم احداث طرح ، گزینهزیست محیطی مقایسه شوند و در نهایت

  .محیطی بررسی و با طرح پیشنهادي مقایسه شود

و   ی، مستقیمــمثبت و منف( براي هر یک از اثرات زیست محیطی باید موقعیت ایجاد اثر و مشخصات آن .3 یادآوري

  .تعیین شود..)  و   سازي  برگشت و امکان جبران ، غیرقابليناپذیر  اجتناب،یرمستقیم، کوتاه مدت و دراز مدتغ

منابع آب،  اثر بر  شناسی، ت محیطی از نظر زمینبر خاك، اثر زیس اثر:شامل  بر محیط فیزیکیطرح اثرات . 25-9-3  

  .اثر بر هوا و صوت و همچنین اثرات ثانویه بین خاك، آب و هوا

ر  بــرـــمنطقه،اث هاي   ها و رودخانه اثر بر تاالب: بر محیط زیست بیولوژیک و اکولوژیک شاملطرح اثرات . 25-9-4  

هاي گیاهی و حیات وحش   گونه وپوشش نه محیط زیست، اثر برهاي حساس بویژه مناطق چهارگا  مناطق و اکوسیستم

  .اندازها و مسیر حرکت حیوانات ، چشم آبی و خشکیهاي  گاه جانوري، اثر بر تنوع زیستی، اثرات بر زیست

 بهداشت عمومی، اثر بر  واثر بر ایمنی:  زیست اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شامل محیط برطرح اثرات . 25-9-5  
میزان  مانند  اثر بر محیط فرهنگی و میراث فرهنگی تنوع قومی،  مانند اشتغال، مسکن و آموزش،یجتماعمحیط ا

 هاي توسعه کشاورزي،  شهري،اثربر طرح  سنتی هاي   عبور طرح از فضاها و ابنیه باستانی و تاریخی و مذهبی و بافت

  .بر کاربري اراضی منطقهمنطقه، اثر   صنعتی، عمرانی و خدماتی منطقه، اثر بر طرح آمایش

  . طرحمحیطی   زیستبهینه ۀتحلیل گزین. 25-9-6  

  .گیري محیطی طرح و نتیجه زیستفایده و خسارت  و تحلیل تجزیه. 25-9-7  

هاي ترابري و   طرح با توجه به ماهیت، )7-9-25 تا 1-9-25هاي  بند ( هاي توسعه راه  در بررسی اثرات طرح .1یادآوري 

  :است الزم زیریقتر در خصوص موارد  بررسی دق، راه

میزان اشغال هاي    از جنبهونقل جایگزین طرح هاي ترابري یا دیگر شقوق حمل  طرح مورد نظر با   راهبهسازيمقایسه   −

 . ؛ آالیندگی و ایمنیمیزان مصرف انرژي؛ هاي جنبی  هاي دسترسی، ساختمان  ، جاده زمین شامل زمین مسیر راه
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 .ی افرادیریب اماکن مسکونی و جابجایزان تصرف و تخ م −

هاي عملیات   ی بر محیط زیست و تاثیر انتشار مصالح و نخالهیتاثیر مناطق دپو و قرضه مصالح مورد نیاز عملیات اجرا  −
 .در آب و خاك منطقه) زیرسازي، ابنیه فنی، روسازي(ی یاجرا

ذي، ؤبهداشت منطقه، ایمنی کارگاهی، جانوران می از نظر یبررسی میزان ایمنی و امنیت منطقه براي عملیات اجرا  −

 .حیوانات درنده و اشرار

دیگر  و تبعات انتشار آلودگی و مقایسه آن با برداري ونقل در دورة بهره حملهاي ناشی از   بررسی میزان انتشار آلودگی −
 .نقل و  حملشقوق 

ثیر آنها از لحاظ انتشار آلودگی در محیط أتبینی شده براي دفع فاضالب، ضایعات و زباله و  هاي پیش  بررسی روش  −

 .زیست منطقه

 :برداري شامل  بهرهةآثار طرح بر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي منطقه و رفاه مردم در دور بررسی  −

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

هاي مادي و تاثیر طرح بر سوانح   لفات نیروي انسانی، تبعات روحی و روانی و خسارتبررسی سوانح ترابري از نظر ت  •

 .بینی شده منطقه با عنایت به ترافیک پیش

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

ح عابرین، آلودگی  سواناز جمله در مورداي مسیر  بررسی تاثیر بر زندگی طبیعی و فرهنگی ساکنان مناطق حاشیه  •

 .صوتی و تغییر قیمت اراضی و امالك

 .اي بررسی تاثیر طرح بر امنیت منطقه  •

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

 .تاثیر طرح بر میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  •

یر یا باراندازها هنگام عملیات یا سوانح و تاثیر آن بر محیط هاي مورد حمل در مس بررسی احتمال پراکندگی کاال  −

 .زیست منطقه

 .برداري  بهرهةهاي دفع یا بازیافت مصالح مستعمل و فرسوده در دور  بررسی روش  −
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و آثار زیست محیطی ) شقوق مختلف(هاي ترابري  ارزیابی کلی از تاثیر طرح بر افزایش یا کاهش ترافیک دیگر محور  −

 . نهاناشی از آ

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

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

  .مبانی مدیریت محیط زیست طرحبیان . 25-10-1  

  .ي طرح با عنایت به قوانین و مقررات موجودها  ییمقایسه آثار طرح بر محیط زیست و نارسا. 25-10-2  

  .برداري ی و بهرهیهاي مختلف براي کاهش هر یک از عوارض سوء عملیات اجرا  بررسی روش. 25-10-3  

  . اجراةهاي ضروري براي مدیریت محیط زیست در دور  انتخاب اقدامات و فعالیت. 25-10-4  

  .برداري  بهرهةبراي مدیریت محیط زیست در دورهاي ضروري   انتخاب اقدامات و فعالیت. 25-10-5  

هاي براي چه؟   سؤالبه  پاسخ  توضیح الزم به نحوي داده شود کههاي پیشنهادي   هر یک از روش براي .1یادآوري 

  .داده شودچگونه؟ چه کسی؟ کجا؟ چقدر؟ 

  .ح نگردندارائه راهکارها باید عملی و اقتصادي باشند و باعث وقفه در اجراي طر. 2یادآوري 

پذیر باشد، باید این راهکارها با بیان مزایا و معایب هر یک   در صورتی که در یک موضوع، چند راهکار امکان.3یادآوري 

  .مقایسه شوند و سپس راهکار مناسب انتخاب گردد

، )5-10-25 و 4-10-25هاي  بند (محیطی  براي کاهش عوارض زیست،راهبهسازي هاي   در طرح .4یادآوري 

  :ح شود مطرزیرهاي   د روشــمانن هایی  روش  

 .1:250000، به همراه نقشه ییهاي عملیات اجرا   هاي دپو و قرضه مصالح و دفع نخاله  تعیین روش  −

 .برداري  بهرهةهاي دفع فاضالب، ضایعات و زباله در دور  تعیین روش  −

 . 1:250000به همراه نقشهاده هاي ضروري براي احداث تقاطع غیر همسطح و پل عابر پی   تعیین محل −

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

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

 .چگونگی استفاده از خاك نباتی برداشته شده −
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 .هاي جداسازي مسیر از مناطق مسکونی در صورت ضرورت  تعیین روش  −

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

  .ل زیست محیطییهاي مؤثر در مسا  هماهنگی. 25-10-6  

  .ل زیست محیطی طرحیهاي تبلیغی، آموزشی و فرهنگی مؤثر در مسا  فعالیت. 25-1-7  

  .ي پایش محیط زیست در طرحها  تعیین روش. 25-10-8  

  . مدیریت محیط زیست براي طرحسامانهاستقرار نحوة . 25-10-9  

  .محیطی طرح هاي زیست  برآورد هزینه. 25-10-10  

هاي محیط زیستی با قوانین و مقررات موجود و   ی طرح با فرض اعمال توصیهیمقایسه نها. 25-10-11  

  .گیري نتیجه  

پس ازتصویب گزارش در (بردار از طرح  ي راهنما براي مشاوران، پیمانکاران و عوامل بهرهها  تهیه دستورالعمل. 25-11

  .محیطی طرح بینی شده براي کاهش عوارض زیست به منظور نحوة مراعات تمهیدات پیش) سازمان محیط زیست

  . به صورت مجزاEMS,EMP , Risk Assessmentهاي مطالعات   تهیه گزارش. 25-12
اعالمی سازمان   عنایت به ضوابط ي براي استعالم و نظرخواهی مردمی با درج آگهی در جراید محلی با پیگیر. 25-13

  .حفاظت محیط زیست

  .محیطی طرح تهیه گزارش ارزیابی زیست. 25-14

با اعالم کامل منابع و  زیست ها و ضوابط سازمان حفاظت محیط  به توصیهتوجههیه خالصه گزارش ارزیابی با ت. 25-15

  .گزارش  کنندگان  تهیه راجع مورد استفاده؛ نام ،مشخصات، مسئولیت و تجربیات ارزیابیم

ی ــــمعرف  شامل  براي ارائه مهمترین مفاد گزارش ) power point(افزار  تهیه و ارایه گزارش پرزنت تحت نرم. 25-16

، مهمترین نکات در خصوص مطالعات انجام هاي آن، اهداف ارزیابی طرح، متدولوژي مطالعات  منطقه، معرفی طرح و فعالیت

  . گیري شده، نتایج ارزیابی و نتیجه

  .CDهاي مربوط روي   تهیه گزارش و خالصه آن و گزارش پرزنت مزبور ونقشه. 25-17

  .ها را حذف نمود هاي زیر باشد و تنها با هماهنگی کارفرما می توان الیه   باید شامل الیهGISهاي    نقشه:یادآوري
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  ـ هم باران  هاي سطحی  ـ آب  ین شناسیـ زم

  ـ هم دما  ـ کاربري اراضی  ـ خاکشناسی

  ـ تقسیمات استانی و مراکز جمعیتی  ـ پوشش گیاهی  ـ شیب

   مورد مطالعه ـ مسیر راه  ـ پوشش جانوري  ـ توپوگرافی

  ـ موقعیت مصالح و محل دپو  حفاظت سازمان تحت ـ مناطق  شتاب و لرزه خیزي ـ هم

  آهن ها و راه ـ راه  زیست و منابع طبیعی ـ محیط  بریز آحوزةـ 

      ـ اقلیم

    هاي مالی گزینۀ بهینه  تر هزینه برآورد دقیق. 26

  .هاي طراحی تفصیلی و ساخت طرح برمبناي هزینۀ واحد اقالم عمده کار  برآورد هزینه. 26-1

  .برداري آالت دورة بهره برآورد هزینۀ تهیه تجهیزات و ماشین. 26-2

  .برداري و نگهداري برآورد هزینۀ بهره. 26-3

  تر مالی و اقتصادي گزینۀ بهینه انجام محاسبات دقیق. 27

محاسبات تحلیل سودآوري مالی، تحلیل حساسیت عناصر مؤثر بر میزان  سودآوري مالی، ارزشیابی اقتصادي طرح و تحلیل 

  .شود هاي مالی طرح، بهنگام می  برآورد هزینهحساسیت عوامل مؤثر بر ارزشیابی اقتصادي طرح، براساس آخرین 

  مطالعه روش تامین مالی و سرمایه گذاري طرح. 28 

  .هاي ذینفع از طرح  غیردولتی و طرفبخش گذاري   یه بررسی جذابیت طرح براي سرما. 28-1

زیت و شرایط مختلف هر کدام برداري طرح با بررسی م هاي تأمین منابع مالی مورد نیاز براي اجرا و بهره  بررسی راه. 28-2

  . هاي اجرایی و مالی  و تعیین مناسبترین نحوة تامین مالی با توجه به محدودیت

با طرح و ارزیابی  هاي موجود و مرتبط   مشی ها، استانداردها و خط هاي مقررات، دستورالعمل بررسی و شناسایی تنگنا. 28-3

  .ایجاد درآمد  و اد اصالحی براي کاهش هزینهآثار آنها بر طرح و در صورت لزوم ارائه پیشنه

هاي طرح برحسب   گذاري و یا تقبل بخشی از هزینه شناسایی اشخاص و موسسات مناسب براي دعوت به سرمایه. 28-4

  .شرایط و موقعیت طرح

  .هاي اجرایی طرح  بررسی سهم مناسب دولت در تقبل هزینه. 28-5
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گذار  سرمایه هاي طرح بین دولت و  رات کشور براي تسهیم منطقی هزینهبررسی شرایط طرح و قوانین و مقر. 28-6

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

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

  . توجیه اولیهگزارش مطالعات. 29-1

اطالعات و آمارگردآوري شده در مطالعات توجیه اولیه شامل تاریخچه احداث،  شدهگزارش تکمیل و بروز. 29-2

  ... ترافیکی منطقه و شبکه موجود ترابري، آمار مربوط به سوانح و هاي فرداستی، آمار ترافیکی، وضعیت  برنامه

  ورد مطالعـه و ـــور مــفنـــی منضم بـــه قرارداد پیمانکاران مح  هــابنی هــــب  ی مربوطـــفن  زارشـــ گ29-03

 انجام شده در دوران ساخت و مطالعات  ژئوتکنیک انجام شده هاي آزمایش، و نتایج (AS BUILT)هــاي نقشه
  . در محل احداث ابنیه

  . هاي هوایی موجود  از منطقه راه مورد مطالعه و عکس1:25000هاي   نقشه29-04

  . ها ها، آمار بارندگی و سیالب  آبریز پلحوزة 1:250000 ، 1:50000، 1:25000هاي   نقشه29-05

 طولی و پالن  محور  رخ نیم برداشتهاي دفتري در نوبت اول شامل   بازدید محلی، برداشت میدانی و بررسی2-06

اث ابنیه فنی جدید در مسیر موجود، سایر موجود، مطالعات ایمنی، بررسی عملکرد ابنیه فنی در مسیر موجود، بررسی و احد

  . هاي ترافیکی  بازسازي و یا احداث ابنیه فنی در مسیر موجود و به روز کردن آمار و شمارشبوط بهموارد مر

نقشه تهیه : هاي صحرایی نوبت دوم شامل هاي تخصصی قبل از ادامه سایر بررسی  گزارش مطالعات و بررسی2-07

 عمودي و 1:1000 افقی و 1:10000 طولی مسیر موجود به مقیاس  رخ نیم و 1:25000یاس  مسیر موجود به مقمسطحه

هاي زمین شناسی مهندسی از کریدور، بررسی  هاي اولیه ویژگی هاي هوایی، بررسی  بر روي عکسنقشه مسطحهانتقال 

جدید مورد نیاز در مسیر موجود، هاي  و پلهاي بزرگ موجود باعملکرد نامناسب به لحاظ هیدرولوژي  اولیه هیدرولوژي پل

ها، انجام مطالعات تکمیلی ترافیک و تعیین   بازسازي و یا احداث ابنیه فنی از جمله تونلبه بوطبررسی اولیه سایر موارد مر

  .مشخصات فنی مسیر براي بهسازي

هاي  ینههاي صحرایی شامل بررسی انواع گز هاي بهسازي وتکمیل سایر بررسی  گزارش بررسی گزینه29-08

هاي صحرایی   کیلومتر، بررسی زمین شناسی و ژئوتکنیکی کریدورهاي عبور مجزا، بررسی5هاي کمتر از  بهسازي و واریانت

 عرضی، بررسی اعیانیها و هاي رخ نیم برداشت ،...ها  هاي بزرگ و تونل کریدورهاي عبور مجزا، بررسی موقعیت پل
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 و شناسایی معادن، بررسی ها آزمایشها، تخلیه آبهاي سطحی،  ها ناهمواري مستحدثات، نقایص ومعایب سطح آسفالت، شانه

  . و تعیین معادن قرضه و دپو

آوري مالی طرح و آنالیز   بهسازي، محاسبه ارزش اسقاط، تحلیل سود  گزارش میانکار ارزیابی گزینه29-09

  . ینه بهۀحساسیت، ارزشیابی اقتصادي همراه با آنالیز حساسیت و پیشنهاد گزین

  .  بهینهۀ تکمیل مطالعات روي گزین29-010

  .  بهینهۀ تکمیل مطالعات زمین شناسی گزین29-011

  .  بهینهۀ متر گزین10 دهانه تاهاي  تکمیل مطالعات هیدرولوژي و هیدرولیک پل29-012

 ۀهاي بلند گزین یزاي و خاکر هاي دره  متر، پل10اي و مسیل با دهانه بزرگتر از  هاي رودخانه  مطالعات پل29-013

  . بهینه

  . بهینهۀدر گزینهاي راه   مطالعات تقاطع29-014

  .  بهینهۀهاي بلند گزین شهنها و ترا ها، گالري  مطالعات تونل29-015

  .  بهینهۀ مطالعات روانگرایی گزین29-016

  .  بهینهۀ مطالعات تثبیت مسیر گزین29-017

  .  بهینهۀدر محل خطوط مجزا در گزینهاي مختلف روسازي راه   مطالعه گزینه29-018

  .  بهینهۀهاي تعریض گزین  مطالعه روکش آسفالتی راه در محل29-019

  .  بهینهۀ گزارش حفظ تامین عبور و مرور در حین اجرا گزین29-020

  .  مطالعات ایمنی29-021

  . هاي طولی و عرضی نهایی مسیر رخ  آلبوم نقشه مسطحه، نیم29-022

هاي موجود با دهانه  ، تعریض، مقاوم سازي و ترمیم پل)همسانغیر (بنیه فنی با عملکرد نامناسب مطالعه ا29-023

  .  متر10بزرگتر از 

  . سیساتی و محوطه سازي جنبیأ بررسی و تعیین نیازهاي ساختمانی، ت29-024

  .  مطالعات زیست محیطی29-025
  .  بهینهۀهاي مالی گزین  هزینهتر  برآورد دقیق29-026
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  .  بهینهۀتر مالی و اقتصادي گزین  انجام محاسبات دقیق29-027

  . گذاري طرح  گزارش مطالعه روش تامین مالی و سرمایه29-028

  . PowerPointافزار   گزارش خالصه نتایج تحت نرم29-029

  . CD مدارك طرح برروي تمام فایل 29-030
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  1پیوست شماره 

  

  شرح وظایف برداشت مسیر موجود           

  

  : شرح زیر استه  انجام شرح وظایف باید انجام دهد ببرايبرداري   نقشهگروهخدماتی که 

ها مشخص   و محل سومهشود میبرداري زمینی برداشت   وسایل نقشه)1( امتدادهاي محور راه موجود با استفاده از  01

شود و ابعاد   بتن ساخته می در کیلوگرم سیمان200کم دستبا عیار شکل هرم ناقص ه وکهاي بتنی بها با بل سومه. گردد می

زاویه دقیق . گردد متر است، تثبیت می  سانتی50آن نیز حدود  و عمق 25×25 و در پایین 20×20سطح ظاهري آن در باال 

  . شود میها نیز مشخص  ه عالوه امتداد انتهاي قوس و بگردد هاي افقی تعیین می و شعاع قوسشود  میبین امتدادها قرائت 

هایی که داراي ترافیک سنگین است و ممکن است پیاده کردن محور راه با خطراتی مواجه باشد و عملیات بکندي  در راه

  . شود  محور راه با فاصله ثابتی به سمت راست منتقل می،پیش رود

 شماره قوس و بر ،بر روي بلوك بتن سومه. شود  تثبیت می،ند بودها به وسیله رفرانس که در یک جهت خواه  سومه02

  .  شماره رفرانس و فاصله آن تا سومه با رنگ قرمز ثبت خواهد شد،ها روي بلوك بتنی رفرانس

ی ــبراي نقاط ثابت ارتفاع. ودــش  نقاط ثابت ارتفاعی کار گذاشته می، در طول راه و به فاصله یک کیلومتر از یکدیگر03

وقعیت نقاط ارتفاعی باید بنحوي باشد که در آینده در اثر تخریب پل م. هاي موجود نیز استفاده نمود پناه پل توان از جان می

رخ طولی، این نقاط ثابت با نیولمان رفت و برگشت مشخص شده   از برداشت نیمپیش. و یا تغییر در خط پروژه از بین نرود

 کیلومتر و شماره آن با رنگ آبی ،روي این نقاط ثابت. گردد  ثابت باشد، تهیه میو جدولی که حاوي رقوم و موقعیت نقاط

  . شود عالوه بر نقاط ثابت کنار راه در فواصل یک صدمتري با رنگ ترافیک عالمت گذاري می. ثبت خواهد شد

هاي  در هر کیلومتر برداشت. برداشت خواهد شدپیشگفته   نیوو براساس رقوم نقاط ثابت )1( نیمرخ طولی راه با استفاده از 04

  . نیمرخ طولی راه باید به نقاط ثابت ارتفاعی بسته شده و پس از اطمینان از صحت عمل، عملیات برداشت ادامه یابد

                                                        
 با دقت مورد نظر نیز GPSها  اط اصلی از دستگاهبراي برداشت مختصات نق.  وسایل نقشه برد اري زمینی عبارتند از دستگاه نیوو، تئودولیت، توتال استیشن و غیره– )1(

  . توان استفاده نمود می
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در محل . شود  از عرض راه برداشت می، متري بسته به عوارض25 به فواصل حداکثر  ،هاي عرضی  برداشت نیمرخ05

 و با توجه به طول پل و یا دیوار یک استها و دیوارها ضروري  هاي عرض ابتدا و انتهاي پل  برداشت نیمرخ،وارهاها و دی پل

  . ها و دیوارها برداشت خواهد شد یا چند نیمرخ عرضی نیز از محل پل

روي محور، (ه نقطهیازد کم دست ،هاي عرضی در برداشت نیمرخ. گیرد   نیوو انجام می)1(برداشت مقاطع عرضی با دستگاه 

دو تا حد حریم راه از ) هاي کناري و در هر طرف راه دو نقطه پس از جوي کناري ها، کف جوي کناره آسفالت،کناره شانه

  .  ضروري خواهد بودطرف

   

  

                                                        
 با دقت مورد نظر نیز GPSها  براي برداشت مختصات نقاط اصلی از دستگاه.  وسایل نقشه برد اري زمینی عبارتند از دستگاه نیوو، تئودولیت، توتال استیشن و غیره– )1(

  . توان استفاده نمود می
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  : 2پیوست شماره

  حیطیراهنمای تهیه خالصه گزارش مطالعات زیست م

  

 صفحه 50خالصه گزارش زیست محیطی طبق فرمت سازمان حفاظت محیط زیست که در زیر شرح داده شده است، در 
  .شود تهیه  می

 ) صفحه 3( چکیده غیرفنی. 1

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

 .خالصه وضعیت موجود محیط موثر. 1-2

 .های پیشگیری  و برنامهست یمحیط ز آثار مهم طرح بر. 1-3

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

 .نتیجه گیری. 1-5

   )  صفحه20(شناخت طرح: صل اولف. 2
  .عنوان طرح. 2-1
 .های طرح  اهداف، نیازها و ضرورت. 2-2

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

  .های مرتبط با طرح مقررات و استانداردقوانین، . 2-4
ها و  شهر(های موجود منطقه  ها، کاربری  ، مسیر گزینه100000/1نقشه مقیاس ( موقعیت مکان پیشنهادی طرح . 2-5

 .... ).ها، مرزها و روستاها، راه

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

 ).های کلی اجرا، بهره برداری و توسعه آتی  نمودار گانت فعالیت(بندی کلی طرح  حلهمر. 2-7

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

 . ها و فازها های طرح در هر یک از گزینه  ویژگی. 2-9
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 . ظرفیت تولید −

 ).میزان( سرمایه گذاری ریالی و ارزی −

 ).نوع، میزان، محل تامین، نحوۀ انتقال(لیه  مواد او −

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

صورت فهرست  یر و تخریب محیط زیست می شود بهیمرحله آماده سازی و اقدامات زیر بنایی که منجر به تغ. 2-10
سطحی، احداث  های  ، تغییرمسیرآبانفجار خاکبرداری، برداشت پوشش گیاهی، احداث استخر باطله، تغییر زهکشی، حفاری و 

  ).  صفحه2.... (جاده و تاسیسات عمومی و خدماتی 
های هوا،   آالینده(ها طرح  های مهم تولید شده طبق فرآیندها و عملیات در هر یک از گزینه ها و پسماندآالینده. 2-11

  ).صفحه5) (...سر و صدا، ارتعاشات، پرتوها و  ها، ضایعات و زباله، ها و پساب فاضالب
 نشت، لغزش، ،انفجار  های پیشنهادی شامل احتمال  خطرات، سوانح و عدم ایمنی مربوط به طرح در هر یک از گزینه. 2-12

 ). صفحه2... (ریزش، ناپایداری و 

  )  صفحه12(وضعیت موجود : فصل دوم . 3

   ).100000/1نقشه مقیاس (محدودۀ اثر مطالعاتی . 3-1
 .یمیاییمحیط فیزیکی و ش. 3-2

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

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

زمینی،  یرزمینی، ز  منابع رو100000/1نقشه مقیاس (وضعیت زهکشی منطقه، مصارف منطقه، رژیم سیالبی : آب  −
 ).، آلودگی... های آبریز، حوزۀ

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

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

 .محیط بیولوژیکی. 3-3
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ثر و ؤدر محیط م  مناطق چهارگانه100000/1نقشه مقیاس (مناطق چهارگانه  ی وهای آبی و خشک زیستگاه −
  ).های باارزش و نادر  های جوامع گیاهی و جانوری ،گونه  جدول و .....های خشکی و آبی  زیستگاه

 .محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 3-4

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

 ...).آمایش سرزمین، خدماتی، و کشاورزی، صنعتی،(های توسعه و کاربری زمین   طرح −

 ) صفحه10(های پروژه و تصمیم گیری  پیش بینی آثار طرح و پیامد: فصل سوم . 4

 .بر محیط فیزیکی اثر. 4-1

 .خاکبرداری و خاکریزی −

 .ها و زباله ضایعات، نخاله −

 .رانش و روانگرایی، لغزش −

 .ها آلودگی آب −

 .آلودگی هوا −

 .آلودگی صدا و ارتعاش −

 .اثر بر محیط بیولوژیک. 4-2

 . اثر بر جوامع گیاهی و جانوری −

 .های آبی و خشکی  اثر بر زیستگاه −

 .اثر بر مناطق چهارگانه −

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

 .جمعیت −

 .اشتغال −

 .آموزش و بهداشت −
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 .مسکن −

 .فرهنگ و مذهب −

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

های پیشگیری، کاهش، کنترل و جبران سازی و ارایه برنامه مدیریتی   شیوه: فصل چهارم . 5

 ) صفحه6(گیری و پایش  اندازه

 همراه با مشخص نمودن موارد های فیزیکی، بیولوژیک و انسانی  های مشخص تخفیف آثار بر محیط  پیشنهاد روش. 5-1
  :به صورت کمی مانند

 ).محل و مقدار مجاز برداشت ( تعیین نقاط قرضه  −

 ).محل و ظرفیت (تعیین نقاط دپو  −

 .روش استفاده از خاک نباتی −

 .پیشنهاد مدیریتی جمع آوری ضایعات −

 .های تخفیف آلودگی خاک، آب و هوا و همچنین صوت و ارتعاش  روش −

 ..).گالری و  گذر، ها، زیر گذر، رو از جمله احداث پل....(ها و کاربری زمین ها و ها و زیستگاه بر گونه های تقلیل اثر  روش −

 .های پیشنهادی  مارایه برنامه کلی مدیریتی برای اندازه گیری و پایش و بازرسی بر حسن انجام اقدا. 5-2

  .های مسؤول  های ایجاد شده با ادارات کل محیط زیست منطقه و ارگان   مستندات هماهنگیارایه. 5-3
  .منابع و مراجع گزارش. 6

  .تهیه کنندگان گزارش. 7

  .ها پیوست. 8

     
 

 



پيوست ۳. نمودار خدمات مطالعات توجيه نهايي بهسازي راه (نوع ۵)

بررسي  گزینھ ھاي بھسازي و تكمیل 
سایر بررسیھاي صحرایي

بررسي اشكال گوناگون تعریض و اضافھ 
كردن خطوط جدید در قسمتھاي مختلف 

مسیر

تعریض و یا احداث خطوط جداگانھ در حریم 
راه (منحصرُا براي قسمتھایي از راه  موجود 
كھ مورد استفاده قرار مي گیرد و یا خطوط 

جداگانھ در حریم راه قرار مي گیرد)

تكمیل مطالعات روي گزینھ ي بھینھ
* تكمیل مطالعات زمین شناسي، تكمیل مطالعات ھیدرولوژي و ھیدرولیك پل ھا با دھانھ ١٠ متر

*تكمیل مطالعات پلھاي رودخانھ اي و مسیل با دھانھ بزرگتر از ١٠ متر *مطالعات پلھاي دره اي و خاكریزھاي بلند * 
مطالعات  تقاطعھاي راه *مطالعات  تونلھا، گالري ھا و ترانشھ ھاي بلند *مطالعات روانگرایي *مطالعات تثبیت بستر 

*مطالعات گزینھ ھاي مختلف روسازي راه در محل خطوط مجزا *مطالعات روكش آسفالتي راه در محلھاي تعریض *حفظ 
تامین عبور و مرور در حین اجراء *مطالعات  ایمني * تھیھ نقشھ مسطحھ، نیمرخھاي طولي و عرضي نھایي مسیربا مقیاس  

ھمسان)، تعریض، مقاوم سازي و ترمیم پلھاي موجود با  ١:۵٠٠٠و ١:۵٠٠ *مطالعھ ابنیھ فني با عملكرد نامناسب(غیر 
دھانھ بزرگتر از ١٠ متر *بررسي و تعیین نیازھاي ساختماني، تاسیسات و محوطھ سازي جنبي * مطالعات زیست محیطي

گزارش میانكار ارزیابي گزینھ ھاي بھسازي برتر
*آلبوم نقشھ ھاي پالن و نیمرخ *مقاطع تیپ عرضي *ابنیھ فني موجود و جدید *مشخصات فني گزینھ ھا *تقاطعھا *سایر 

بررسیھاي فني *مطالعات ایمني *زمان بندي و برآورد ھزینھ ھا و درآمدھاي گزینھ ھا *تحلیل سودآوري مالي طرح 
*ارزشیابي اقتصادي اجتماعي طرح *پیشنھاد گزینھ بھینھ

جمع آوري اطالعات

بازدید محلي و برداشتھاي میداني و بررسیھاي دفتري در 
نوبت اول(وضع موجود)

مطالعات توجیھ اولیھ طرح

مطالعات و بررسي ھاي تخصصي  قبل 
از ادامھ سایر بررسي ھاي صحرایي 

نوبت دوم

بررسي سایر موارد مربوط بھ 
بازسازي و یا احداث ابنیھ فني در 

محور موجود

بررسي ابنیھ فني جدید مورد نیاز در 
محور موجود

بررسي عملكرد ابنیھ فني در 
مسیر موجود

بررسي سایر عوامل مھم در 
ارزیابي فني مسیر موجود مطالعات ایمني راه برداشت نیمرخ طولي و پالن 

مسیر موجود

بھ روز كردن آمار و 
شمارشھاي ترافیكي

انجام مطالعات تكمیلي ترافیك و 
تعیین مشخصاتت فني مسیر 

براي بھسازي

بررسي زیست 
محیطي متاثر از راه 

موجود

بررسي اولیھ سایر موارد مربوط 
بھ با بازسازي و یا احداث ابنیھ 
فني از جملھ تونلھا در مسیر 

موجود

بررسي اولیھ ھیدرولوژي پلھاي بزرگ موجود با 
عملكرد نامناسب بھ لحاظ ھیدرولوژي و پلھاي 

جدید مورد نیاز در مسیر موجود

بررسي ھاي اولیھ ویژگي ھاي 
زمین شناسي از كریدور مسیر 

موجود
انتقال پالن مسیر موجود 
روي عكسھاي ھوایي

تھیھ پروفیل طولي مسیر 
موجود بھ مقیاس ١٠٠٠٠: 

١ و ١٠٠٠: ١

پیاده كردن پالن مسیر 
موجود روي نقشھ 

٢: ١۵٠٠٠

خطوط جداگانھ با فاصلھ زیاد 
خارج از حریم راه

بررسي طرحھاي موجود (از 
جملھ راه آھن) در تقاطع با 

مسیر واریانتھا
شناسایي محل پلھاي بزرگ 
دره اي، رودخانھ اي، تونلھا 

و...

طول واریانت كمتر از 
پنج كیلومتر

طراحي و پیاده كردن 
پالن،كریدور واریانتھا روي 

نقشھ ٢۵٠٠٠: ١

تھیھ نیمرخ طولي بھ مقیاس 
١٠٠٠٠: ١ و  ١٠٠٠: ١ بھ 

GPS وسیلھ ادوات

انتقال كریدور و 
واریانتھا روي 
عكسھاي ھوایي

شناسایي عوارض توپوگرافي 
نامشخص در نقشھ ھاي 

٢: ١۵٠٠٠

بررسي زمین شناسي مھندسي و 
ژئوتكنیكي كریدور واریانتھا بر اساس 

نقشھ ھا

شناسایي آبروھا، رودخانھ  و 
مسیلھا در كریدور واریانتھا

بررسي پوشش گیاھي 
ومناطق باتالقي در كریدور 

واریانتھا

بررسي ھاي محلي زمین شناسي و 
ژئویفیزیكي و ژئوتكنیكي و 

آزمایشھاي خاك براي گزینھ ھا

تعیین مناطق برفگیر و یا در 
معرض بھمن

شناسایي تاسیسات، اعیانیھا 
و مستحدثات

بررسي مراكز صنعتي بھ 
منظور تامین دسترسي

بررسي و تعیین معادن 
قرضھ و دپو و مطالعھ 

منحني بروكنر
آزمایشھا و شناسایي معادن

بررسي تخلیھ آبھاي 
سطحي

نقایص و معایب سطح شانھ ھانا ھمواریھا
بررسي اعیانیھا و مستحدثات و تاسیسات آسفالت

ھمزمان با برداشت نیمرخھاي عرضي
برداشت نیمرخھاي 

عرضي

برآورد دقیق تر ھزینھ ھاي مالي 
گزینھ ي بھینھ

انجام محاسبات دقیق تر مالي و اقتصادي گزینھ ي بھینھ 
مطالعھ روش تامین مالي و سرمایھ گذاري طرحھمراه با تحلیل حساسیت

تدوین گزارش نھایي

طول واریانت بیش از 
پنج كیلومتر

ابالغ مطالعات توجیھ  راھھا 
در چار چوب الحاقیھ و 
ھمزمان با قرارداد حاضر
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  )1نوع (ت طراحی تفصیلی بهسازي راهشرح خدمات مطالعا

  مقدمه  .1

و ) 1نوع ( پس از پایان مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه،)1نوع ( مطالعات طراحی تفصیلی بهسازي راه 1-01

هر گاه مشاور نظري در مورد تکمیل، به . شود  و انجام طراحی تفصیلی انجام میتصویب آن براي ادامه مطالعات

طبق نظر  کند و ح گزارش مطالعات توجیه نهایی داشته باشد، نظر خود را به کارفرما اعالم میهنگام نمودن یا اصال

  . دـاقــدام می نمایکارفرما 

  

  هاي طولی و عرضی  نیمرختهیه  02

که خط پروژه روي 1:100هاي عرضی به مقیاس  نیمرخ عمودي و 1:100 افقی و 1:1000 طولی به مقیاس نیمرخ     

  . گردد هاي انجام شده درمطالعات توجیه نهایی تهیه می  براساس برداشت،ه استآنها ترسیم شد

برداري راه مورد نظر تا شروع مطالعات این مرحله زمان قابل  که از اتمام انجام خدمات نقشه  در صورتی:تبصره

باشند و داشته دید و یا تثبیت نیاز به تج... ها، نقاط ثابت ارتفاعی و  ها، رفرانس که سومه  به نحوي،توجهی گذشته باشد

به پیشنهاد مهندس مشاور و موافقت کارفرما و برداري  یا تغییراتی در راه موجود ایجاد شده باشد، خدمات تکمیلی نقشه

  . شود  انجام می،شرح خدمات همسان مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه) 1( به شرح پیوست شماره،به هزینه کارفرما

  

 هاي اجرایی روسازي  یه نقشهمطالعات و ته03 

هاي اجرایی براي هر قسمت از راه که  ها و تهیه نقشه انجام محاسبات روسازي و تعیین نوع و ضخامت الیه3-01

خبندان و تورم خاك مالحظه عمق ی(هاي انجام شده زمایش با استفاده از نتایج آ،داراي طرح روسازي متمایز باشد

تهیه و مالی  مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان و بر اساس مالحظات فنی هاي  براي هر یک از قسمت،)بستر

چنین نمودار طولی با مقیاس   و هم1:50هاي روکش به مقیاس  عرضی به تعداد طرحهمسان هاي  نقشه. شود می

ي ها هاي مختلف راه همراه با نقشه هاي بهینه در قسمت مناسب که در برگیرنده کیلومتر شروع و انتهاي تیپ

ها و   اصالح شانههمسانهاي  نقشه. گردد تهیه میباشد، هاي مختلف روکش  جزییات اتصال طرحهمسان 
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 و 1:50هاي مختلف در مقاطع عرضی به مقیاس  شیروانی راه شامل جزییات و نحوه رفع نواقص به تعداد موقعیت

  . شود تهیه مینمودارهاي طولی با مقیاس مناسب 

هاي روسازي، مدل بارگذاري تحلیلی  به استناد آیین نامه ،ها وه بر تعیین ضخامت عال، مشاور موظف است3-02

 براي همۀ  راهاي روکش قدیم و یا زیرسازي مسیر محدود روسازي و نحوة اندرکنش آن با الیهبا روش اجزاي 

  . تهیه کندهاي متنخب روسازي  گزینه

  

  هاي اجرایی ایمنی راه   طراحی و تهیه نقشه04

  : شود  زیر انجام میترتیببخش به   انجام مطالعات ایمنی در مطالعات توجیه نهایی، خدمات اینةبه نحوبا توجه 

   : »بازرسی ایمنی راه« مطالعات ایمنی با استفاده از خدمات 4-01

، ادامه شده استدر مطالعات توجیه نهایی استفاده  »بازرسی ایمنی راه «که از خدمات گروه مستقل در صورتی

.  صورت خواهد گرفت»بازرسی ایمنی راه«شرح خدمات چارچوب ت گروه در این مرحله از مطالعات نیز در خدما

 »بازرسی ایمنی راه«هاي الزم را با هماهنگی گروه   مطالعات و طرح،در این فصل الزم است که مهندس مشاور

  . انجام دهد

   : » راهبازرسی ایمنی« مطالعات ایمنی در صورت عدم انجام خدمات 4-02

 در مطالعات پیشین استفاده نشده باشد، مهندس مشاور »بازرسی ایمنی راه «که از خدمات گروه مستقل در صورتی

  : ه نمایدتهی را  آنهاهاي اجرایی  زیر را بررسی و نقشهارددار  مطالعات حاضر باید دست کم مو عهده

  . هاي معتبر موجود نامه  راه براساس آیینهاي اجرایی ایمنی کناره ومیانه  طراحی و تهیه نقشه4-2-01  

ها،  هاي عرضی راه، پل  محاسبه فاصله آزاد از لبه سواره با توجه به سرعت طراحی و شیب4-2-02

  . ها تونل ها و دیوارسازي

  . هاي سطحی رویه راه آوري آب هاي اجرایی جمع   انجام محاسبات هیدرولیکی و نقشه4-2-03

  . هاي تأسیسات زیر بنایی  مختلف در ارتباط با جانماییهاي   تهیه گزینه4-2-04

 در نقاطی از کنارة مسیر راه که احتمال آب گرفتگی هدایت آبهاي سطحیهاي اجرایی    تهیه نقشه4-2-05

  . به صورت فصلی یا دایمی وجود دارد
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 مورد نیاز و با تهیه هاي هاي اجرایی انسداد گذر عرضی انسان و حیوان از راه، در محل   تهیه نقشه4-2-06

  . گزارش مقایسه فنی ومالی آن

هاي مورد نیاز و با تهیه گزارش  هاي کنارة مسیر راه، در محل هاي مختلف صوت شکن   تهیه گزینه4-2-07

  . مقایسۀ فنی و مالی آن

  . هاي تند و طوالنی و مقایسه فنی ومالی آن هاي اجرایی خروج اضطراري در شیب   تهیه نقشه4-2-08

ها،  گاه استراحت هاي پارکینگ، گیرها، محوطه ،نیوجرسی، ضربه)گاردریل( پناه استقرار جان محل تعیین 4-2-09

  . حصارها بر روي نقشه مسطحه مسیر

هاي طولی و عرضی، عالیم هشدار دهنده  هاي اجرایی نحوة خط کشی تهیه نقشه 4-2-010

تابلوهاي اعالم (و عالیم هشدار دهنده هوشمند  ...)ها و  ها، فلش ر نماها، خط نوشتهیمس(غیرهوشمند

   ....)هاي جوي مسیر، ترافیک مسیر و  وضعیت

  . م هوشمند و غیرهوشمند ایمنی و راهنمایی و رانندگییهاي عال   تهیه جزییات اجرایی طرح4-2-011

  

  هاي مرمت ابنیه فنی موجود  طراحی و تهیه نقشه05

در گزارش  ارایه شده ابنیه فنی موجود نیازمند به مرمت، براساس پیشنهادهاي اجرایی       طراحی و تهیه نقشه

شوند و با توجه به نتایج  بندي می ، طبقه آنها ترمیم و بازسازية نحونوع ابنیه و. مطالعات توجیه نهایی طرح

 آنها ي اجراییها کار گرفته و نحوة مرمت، نقشه مرحله مطالعات توجیه نهایی ،مصالح ساختمانی بهها در  آزمایش

 شودهاي اجرایی باید گویا و به نحوي تهیه  نقشه. گردد تهیه می) هاي همسان در صورت امکان به صورت نقشه(

 به سهولت ممکن باشد و با موقعیت و نوع ابنیه مورد ها، اجراي آن و مالیکه عالوه بر مالحظات اقتصادي و فنی

بستر ي جلوگیري از صدمه از قبیل آب شستگی مانند تصحیح ترمیم هماهنگی داشته باشد و تمهیدات الزم برا

  .در نظر گرفته شود ،در طراحی... بندي، دیوار سازي و  بیون  رادیه و برید، گامسیر،

 متر شامل همسان، ناهمسان و ویژه و یا 10هاي بزرگتر از  هایی که عملکرد مناسبی ندارند و یا پل  تونل:تبصره

که نیازمند به مقاوم سازي باشند، باید همراه با مستندات به کارفرما اعالم گردد تا  سان مسایر ابنیه فنی ناه

  .  انجام شود1/1مطالعات آنها همزمان با این مطالعات و در چارچوب مطالعات بهسازي نوع 



  )1نوع (بهسازي راهطراحی تفصیلی  شرح خدمات همسان مطالعات
 
  

5

  ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب   تعیین محل قرضه06

 با رعایت ضوابط سازمان 1:10000هاي با مقیاس  ابع آب روي نقشهها، دپوها، معادن مصالح و من      محل قرضه

   . گردد  تعیین میو فواصل حمل و احجام مورد استفاده از آنهاشود  تهیه میحفاظت محیط زیست 

  

  مشخصات فنی خصوصی تهیه  07

در . گردد تهیه میبرحسب نیاز طرح و با استفاده از مشخصات فنی عمومی راه مشخصات فنی خصوصی 

فترچه مشخصات فنی خصوصی موقعیت راه، شرایط اقلیمی و آب و هواي منطقه، مشخصات پروژه، محل د

دیگر راهنمایی الزم از جمله حفظ تأمین عبور هاي ممکن براي استقرار کارگاه و  و مشخصات معادن، محل

 بینی پیشایمنی، باید ک ایمن و روان وسایل نقلیه و تمهیدات الزم ی برقراري ترافبرايو مرور در حین اجرا 

  . گردد

  

 فهرست مقادیر و بهاي کار تهیه  08

هاي پایه و یا در صورت   هاي قیمت و برحسب ردیفشود  محاسبه میهاي اجرایی  مقادیر کار براساس نقشه

تهیه برآورد هزینه عملیات اجرایی به تفکیک فصول مختلف . گردد  تنظیم می،دار هاي ستاره نیاز ردیف

هاي  با احتساب هزینه ،جمع فصولو فصول هاي انجام کار به تفکیک  هزینهبرآورد ه خالص .شود می

  . گردد و تجهیز و برچیدن کارگاه براساس آخرین ضوابط محاسبه میاي  ، ضرایب منطقهباالسري

  

  بندي   زمان تهیه برنامه 09

هاي بحرانی در دورة  وگاهبندي اجراي محور با توجه به گل برنامۀ زمانی اجراي طرح و در صورت نیاز قطعه

  . گردد اجرا با هماهنگی کارفرما تهیه می
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   تهیه اسناد مناقصه 010

  :تهیه اسناد مناقصه مشتمل بر مدارك زیر

  . و شرایط خصوصی پیمان شرایط عمومی ،نامه موافقت 10-01

 .هاي اجرایی نقشه 10-02

   .مشخصات فنی خصوصی 10-03

 . راییفهرست مقادیر و بهاي کارهاي اج 10-04

  . بندي اجراي کار برنامه زمان 10-05

  

  . شود تفصیلی درج میطراحی هایی که در گزارش مطالعات  ها و نقشه   فهرست گزارش 011

گردد و در این  هاي مربوط به مطالعات طراحی تفصیلی تهیه می بندي گزارش این گزارش به عنوان جمع

  : شود  زیر تهیه میهاي پیشن و نیز موارد اي از گزارش گزارش خالصه

  . توجیه نهایی) در صورت نیاز( مطالعات به روز شده11-01
  .  اهداف طرح و شرح مسیر11-02

  . برداري  گزارش خصوصیات کلی حوزة نفوذ طرح و نتایج مطالعات ترافیکی تا پایان دورة بهره11-03

  ). 1:25000روي نقشه (  نقشه کلی محور11-04

  . نی مسیر مشخصات اصلی فجدول 11-05

  .  عمودي1:100 افقی و 1:1000هاي طولی به مقیاس  نیمرخ 11-06

  . 1:100هاي عرضی به مقیاس  نیمرخ 11-07

ت ا هرگونه خدمو برحسب مورد،هاي انجام شده در مطالعات توجیه نهایی   گزارش برداشت11-08

  .  انجام شده استبرداري که در مرحله مطالعات تفصیلی تکمیلی نقشه

  . هاي اجرایی روسازي  مطالعات و نقشه11-09

  . خربمخرب و یا غیر مهاي   مشتمل بر آزمایش و مکانیک خاك نتایج مطالعات ژئوتکنیک11-010
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هاي با مقیاس  ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب روي نقشه  گزارش وضعیت قرضه11-011

1:10000.  

  . زنیال و احجام مورد م نتایج محاسبات فواصل ح11-012

  .هاي اجرایی ایمنی راه  گزارش طراحی و تهیه نقشه11-013

  . هاي مرمت ابنیه فنی موجود  گزارش طراحی و تهیه نقشه11-014

  .  گزارش مشخصات فنی خصوصی11-015

  .  کاربرآورد هزینۀ اجراي گزارش ریزمتره، فهرست مقادیر و 11-016

  . بندي اجراي طرح  زمان  گزارش برنامه11-017

 شرایط عمومی ، شرایط خصوصی، ،نامه  سایر مدارك و اسناد مناقصه مشتمل بر موافقت11-018

  ). هاي مربوط آخرین ضوابط و بخشنامه(ها الحاقیه

  .power pointافزار  تحت نرم گزارش خالصه نتایج 11-019

  . CDهاي طرح روي  ها و گزارش  آلبوم کامل نقشه11-020
     

   

  
      

  
   



پیوست ١. نمودار خدمات مطالعات طراحی تفصیلی بھسازی راه (نوع ١)

بررسی مطالعات توجیھ نھایی 
طرح و اعالم نظر بھ کافرما

تھیھ نقشھ ي نیمرخھای طولی و عرضی
*انجام خدمات تکمیلی نقشھ برداری(در صورت نیاز)

طراحی و تھیھ نقشھ ھای
اجرایی ایمنی راه

مطالعات و تھیھ نقشھ ھای 
اجرایی روسازی

تعیین محل قرضھ ھا، دپوھا،
معادن مصالح و منابع آب

طراحی و تھیھ نقشھ ھای
مرمت ابنیھ فنی موجود

تھیھ برنامھ زمانبندی اجرای کارتھیھ فھرست مقادیر و بھای کارتھیھ مشخصات فنی خصوصی

تھیھ اسناد مناقصھ

جمع بندی و مستند سازی مطالعات طراحی تفصیلی



 
  

  
  
  
  
  

 

  
  

     
  
   

طراحی تفصیلی شرح خدمات همسان مطالعات 
  ازی راهبهســـ
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  فهرست مطالب

   .مقدمه 01

  . هاي مقاوم سازي ابنیه فنی موجود طراحی و تهیه نقشه 02

  .  مطالعات تکمیلی هیدرولوژي و هیدرولیک03

  .  متر10هاي با دهانه تا  هاي اجرایی پل تهیه نقشه04

  .  متر25 تا 10هاي با دهانه  هاي اجرایی پل  تهیه نقشه05

  .یر ابنیه فنی نا همسانهاي ویژه و سا  طراحی تفصیلی پل06

  .مشخصات فنی خصوصیتهیه  07

  . فهرست مقادیر و بهاي کارتهیه  08

  .بندي  تهیه برنامۀ زمان09

  .  تهیه اسناد مناقصه010

  . شود تفصیلی درج میطراحی هایی که در گزارش مطالعات  ها و نقشه  فهرست گزارش011

  ). 1/1نوع (ازي راه نمودار خدمات مطالعات طراحی تفصیلی بهس01پیوست 
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   )1/1نوع (ها بهسازي راهطراحی تفصیلی شرح خدمات مطالعات 

   مقدمه 01

 به منظور تکمیل شرح خدمات مطالعات طراحی تفصیلی بهسازي ،)1/1نوع ( مطالعات طراحی تفصیلی بهسازي راه

  . اي تدوین شده است و یا عملیات تعمیر نگهداري دوره) 1نوع (راه 

 و یا عملیات تعمیر و 1/1 به عالوه نوع 1نوع (ضر پس از تصویب مطالعات توجیه نهایی بهسازي راهشرح خدمات حا

 براي ادامه مطالعات و انجام طراحی تفصیلی همراه با شرح خدمات مطالعات طراحی تفصیلی )اي نگهداري دوره

تکمیل، به هنگام نمودن یا اصالح هرگاه مشاور نظري در مورد . گیرد مورد استفاده قرار می) 1نوع (بهسازي راه

  . نماید کند و طبق نظر کارفرما اقدام می  نظر خود را به کارفرما اعالم می،گزارش مطالعات توجیه نهایی داشته باشد

گفته و تلفیق خدمات این مرحله با شرح خدمات مطالعات طراحی تفصیلی بهسازي راه  با توجه به موارد پیش

و یا ابنیه فنی موجود محدود به مقاوم سازي این بخش  خدمات ،اي یر و نگهداري دورهو یا عملیات تعم) 1نوع(

   :گردد  به شرح زیر میجدیدایجاد ابنیه فنی 

  

  هاي مقاوم سازي ابنیه فنی موجود  طراحی و تهیه نقشه02

مطالعات  در گزارش  ارایه شدهاساس پیشنهاد هاي مقاوم سازي ابنیه فنی موجود بر طراحی و تهیه نقشه

ها در مرحله  شوند و با توجه به نتایج آزمایش بندي می ، طبقه آنها مقاوم سازية نحوها و  نوع ابنیه.توجیه نهایی

هاي  نامه براساس آیینآنها هاي همسان اجرایی  ، مصالح ساختمانی، نحوة مقاوم سازي، نقشهیمطالعات توجیه نهای

با موقعیت و نوع  و شوددر نظر گرفته  سهولت اجرایی  و و مالی فنیاي که مالحظات گردد به گونه معتبر تهیه می

  .  باشدهماهنگابنیه نیز 

 متر شامل همسان، ناهمسان و ویژه و یا سایر ابنیه فنی 10هاي بزرگتراز  ها، پل  مقاوم سازي تونل:1تبصره

ه باشند در این مرحله نیز ادامه شدپیش بینی ناهمسان که نیازمند مقاوم سازي باشند و در مطالعات توجیه نهایی 

  . دشو انجام میآنها مطالعات 
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ها انجام شده در  هاي مخرب و یا غیر مخرب اضافه بر آزمایش  مهندس مشاور انجام سایر آزمایشهرگاه :2تبصره

  . نماید انجام آنها را پیشنهاد می ،مطالعات توجیه نهایی را ضروري تشخیص دهد

  . دشو ها همزمان با این مطالعات انجام می هویه و روشنایی تونل مطالعات و طراحی ت:3تبصره

  

   مطالعات تکمیلی هیدرولوژي و هیدرولیک03

 و هیدرولیک، براساس پارامترهاي تعیین شده در مطالعات توجیه نهایی انجام مطالعات تکمیلی هیدرولوژي  

  :  متر10 تا 2هاي همسان با دهانه  طرح براي پل

  . ها در مطالعات توجیه نهایی قیق محاسبات حوضۀ آبریز پل بررسی و تد3-01  

 متر 20 متر باالدست، 20حداقل ( تهیه و برداشت مقاطع طولی و عرضی از محل بستر آبروي پل3-02

 متر از دهانه پل یک مقطع 2 و به ازاي افزایش هر 10 متري به فواصل حداکثر 2پایین دست، براي دهانه 

  ). باالدست در پایین دست و یاضاف

  .  جریان سیالب با نمایش خط تراز انرژي، جریان، سرعت و میزان آبشستگینیمرخ ترسیم 3-03

  . ها ها و کوله  بررسی رفتار جریان در اطراف پایه3-04

ها و ارایه مدل تحلیلی تخمین فرسایش در اثر تنگ   مطالعه و شناسایی انواع فرسایش در محل پل3-05

  . هاي مورد نیاز راه حلشدگی دهانه و ارایه 

  

   متر10هاي با دهانه تا  هاي اجرایی پل   تهیه نقشه04

  .  انتخاب نوع سیستم سازة پل4-01

  . هاي موجود  انتخاب نقشه همسان مناسب با سیستم سازة پل و با توجه به هماهنگی با پل4-02

  . هاي میانی ها و پایه  ارزیابی اطالعات محلی ژئوتکنیک و تعیین موقعیت و محاسبه ابعاد شالوده کوله4-03

  . هاي همسان هاي اجرایی پل و مشخصات فنی خصوصی با اقتباس از نقشه  تهیه نقشه4-04
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: اضافی شاملهاي اجرایی دیوارهاي بالی و برگشتی، هدایت آب و ساحل سازي وعملیات   تهیه نقشه4-05

انحراف مسیر آب و سایر تمهیدات براي جلوگیري از آب شستگی مانند تصحیح بستر مسیل، رادیه و برید، 

  . در موارد لزوم... بندي، دیوار سازي و  گابیون

  

  25 تا 10هاي با دهانه  هاي اجرایی پل  تهیه نقشه05

 ادامۀ ،بینی گردیده باشد توجیه نهایی پیش در مطالعات 25 تا 10هاي با دهانه  که مطالعات پل در صورتی

در چارچوب شرح خدمات  ،آنها به نحوي که در گزارش مطالعات توجیه نهایی پیشنهاد شده استمطالعات 

  . دشو  همزمان انجام می،همسان مطالعات طراحی تفصیلی راه

  

  هاي ویژه و سایر ابنیه فنی ناهمسان  طراحی تفصیلی پل06

سان مهاي ویژه و یا سایر ابنیه فنی ناه ی که در مطالعات توجیه نهایی به عنوان پلیاـه طراحی تفصیلی پل

  . دشو طراحی تفصیلی راه همزمان انجام می اساس شرح خدمات همسان مطالعات برشناخته شده است، 

  

  مشخصات فنی خصوصی تهیه  07

نیه فنی جدید و سایر مشخصات فنی خصوصی مربوط به مقاوم سازي ابنیه فنی موجود و احداث اب

هاي الزم از جمله حفظ تأمین عبور و مرور ایمن و روان وسایل نقلیه و تمهیدات ایمنی تهیه و با  راهنمایی

  . گردد اي روکش تلفیق می و یا عملیات تعمیر و نگهداري دوره) 1نوع (مشخصات فنی خصوصی بهسازي

  

  فهرست مقادیر و بهاي کار تهیه  08

هاي   هاي قیمت ابنیه فنی جدید برحسب ردیف به مقاوم سازي ابنیه فنی موجود و احداث مقادیر کار مربوط

و یا عملیات تعمیر و نگهداري ) 1نوع(و با فهرست بهاء بهسازيشود  میدار تهیه  پایه و در صورت نیاز ستاره
  . گردد اي روکش تلفیق می دوره
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  بندي   تهیه برنامه زمان09

 با توجه به عملیات اجرایی مقاوم سازي ابنیه فنی موجود و احداث ابنیه فنی 1 نوع بندي بهسازي برنامه زمان

  . گردد جدید بازبینی و تجدید نظر می
 

   تهیه اسناد مناقصه 010

مورد بررسی و باز بینی قرار ) 1نوع( در شرح خدمات همسان مطالعات طراحی تفصیلی بهسازي10ردیف 

ه مقاوم سازي ابنیه فنی موجود و یا احداث ابنیه فنی جدید را در گیرد به نحوي که خدمات مربوط ب می

  . برگیرد

  

  .شود هایی که در گزارش مطالعات تفصیلی درج می ها و نقشه  فهرست گزارش011

 شرح خدمات 11ردیف در شده درج ) 1نوع (هایی که در مطالعات بهسازي ها و نقشه اضافه بر گزارش

  : شود هاي زیر تهیه می ها و نقشه رش، گزاآمده است) 1نوع ( بهسازي

  .هاي اجرایی مقاوم سازي ابنیه فنی همسان و نقشه محاسبات 11-01  

 متر شامل همسان، 10هاي بزرگتر از  ها، پل هاي اجرایی مقاوم سازي تونل  محاسبات و نقشه11-02

  . ناهمسان و ویژه و سایر ابنیه فنی ناهمسان

  . ده اضافه بر آنچه که در مطالعات توجیه نهایی انجام شده استهاي انجام ش  نتایج آزمایش11-03
  . ها  گزارش مطالعات و محاسبات تهویه و روشنایی تونل11-04

  .  گزارش مطالعات تکمیلی هیدرولوژي وهیدرولیک11-05

  .  متر10هاي با دهانه تا  هاي اجرایی پل  نقشه11-06

  .  متر25 تا 10ه همسان با دهانهاي  پلهاي اجرایی   نقشه11-07

  . هاي ویژه و یا سایر ابنیه فنی ناهمسان هاي اجرایی پل  محاسبات و نقشه11-08

  .  گزارش تکمیلی مشخصات فنی خصوصی11-09

  . متره، فهرست مقادیر و بهاي کار گزارش تکمیلی ریز 11-010
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  . بندي طرح  زمان  گزارش تکمیلی برنامه11-011

  . اقصه سایر اسناد تکمیلی من11-012

  . power pointافزار   گزارش خالصه تکمیلی نتایج تحت نرم11-013

  . CDهاي طرح روي  ها و گزارش  آلبوم تکمیلی کامل نقشه11-014
  



پیوست ١. نمودار خدمات مطالعات طراحی تفصیلی بھسازی راه (نوع ١/١)
0شرح خدمات مطالعات نوع (١/١) بھ منظور تکمیل مطالعات طراحی تفصیلی (نوع ١) و یا عملیات تعمیر و نگھداری

 دوره ای تدوین شده است و خدمات آن با فصول مربوط تلفیق می گردد.

بررسی مطالعات توجیھ نھایی طرح 
و اعالم نظر بھ کافرما

ابنیھ فنی

طراحی و تھیھ نقشھ ھای مقاوم سازی 
مطالعات تکمیلیابنیھ فنی موجود

ھیدرولوژی و ھیدرولیک

تھیھ نقشھ ھای اجرایی
پل ھای با دھانھ تا ١٠ متر

مقاوم سازی تونلھا، پلھای بزرگتر ازابنیھ فنی ھمسان
 ١٠ متر سایر ابنیھ فنی نا ھمسان

مطالعات و طراحی
تھویھ و روشنایی تونلھا

تھیھ نقشھ ھای اجرایی
پل ھای با دھانھ تا ١٠ متر

تھیھ نقشھ ھای اجرایی
پل ھای با دھانھ ١٠ تا ٢۵ متر

طراحی تفصیلی پلھای ویژه و
سایر ابنیھ فنی نا ھمسان

ادامھ مطالعات در چار چوب الحاقیھتھیھ نقشھ ھای ھمسان
ادامھ مطالعات در چار چوب 

قرارداد جدا گانھ

تھیھ مشخصات فنی خصوصی ابنیھ فنی و تلفیق آن در
خدمات طراحی تفصیلی (نوع ١)

تھیھ فھرست مقادیر و بھای کار و تلفیق آن در
خدمات طراحی تفصیلی (نوع ١)

تھیھ برنامھ زمانبندی و تلفیق آن در
خدمات طراحی تفصیلی (نوع ١)

تھیھ اسناد مناقصھ
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  فهرست مطالب

  

   . مقدمه01

  .خدمات پیش نیاز 02

  . طولی اولیهنیمرخ و نقشه مسطحهتهیه  03

  .  طولی و مقاطع عرضی نهایینیمرخ، نقشه مسطحهتهیه  04

  . مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک 05

  .  طولینیمرخ تحلیل نتایج ژئوتکنیک و اصالحات الزم در 06

  .لح و منابع آبها، دپوها، معادن مصا  تعیین محل قرضه07

ها و یا خاکریزهاي موجود  هاي اجرایی گذر مسیر از بستر سازة خاکریزهاي بلند واریانت  تهیه نقشه08

  . دار مسئله

  . دار هاي موجود مسئله ها و یا ترانشه هاي اجرایی گذر مسیر از بستر سازة ترانشه بلند واریانت  تهیه نقشه09

  . نیه فنی موجودهاي مرمت اب  طراحی و تهیه نقشه010
  . هاي مقاوم سازي ابنیه فنی موجود طراحی و تهیه نقشه011

  .  مطالعات تکمیلی هیدرولوژي و هیدرولیک012

  . متر10هاي با دهانه تا  هاي اجرایی پل شه تهیه نق013

  .  متر25 تا 10هاي با دهانه  هاي اجرایی پل تهیه نقشه014

  . نیه فنی ناهمسانهاي ویژه و سایر اب طراحی تفصیلی پل015

  . هاي اجرایی سایر ابنیه فنی  تهیه نقشه016

  . هاي راه  طراحی تفصیلی تقاطع017

  . ها  طراحی تفصیلی تونل018

  . ثبیت مسیرت مطالعات 019

  . هاي اجرایی روسازي  نقشه مطالعات و تهیه 020



  )2نوع (بهسازي راه طراحی تفصیلیشرح خدمات همسان مطالعات                                                                                   
 
 
 

٢

  . هاي اجرایی ایمنی راه  طراحی و تهیه نقشه021

  . رسی و سرویسهاي دست  طراحی راه022

  . هاي خاص اجرایی براي کاهش آثار تخریب محیط زیست  تهیه طرح023

  . هاي الزم براي تأسیسات جانبی راه  تهیه طرح024

  . هاي ارزیابی  تهیه نقشه025

  .مشخصات فنی خصوصیتهیه 026

  . بندي اجراي طرح و تهیه برنامه زمانی  مرحله027

   .فهرست مقادیر و بهاي کارتهیه  .28

  .  تهیه اسناد مناقصه.29

  . شود  تفصیلی درج می طراحیهایی که در گزارش مطالعات ها و نقشه  فهرست گزارش.30

  .)2نوع ( نمودار خدمات مطالعات طراحی تفصیلی بهسازي راه01پیوست 
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  )2نوع (  بهسازي راهطراحی تفصیلیشرح خدمات مطالعات                    

  مقدمه 01

و تصویب ) 2نوع ( راه نهایی بهسازيپس از پایان مطالعات توجیه ،) 2 (نوعراه  بهسازي ی تفصیلیطراح اتمطالع 1-01

هرگاه مشاور نظري در مورد تکمیل، به . دشو آن براي ادامه مطالعات و انجام طراحی تفصیلی انجام می

کند و  فرما اعالم میهنگام نمودن یا اصالح گزارش مطالعات توجیه نهایی داشته باشد، نظر خود را به کار

  . نماید طبق نظر کارفرما اقدام می

 »ها مطالعات طراحی تفصیلی احداث راه« بر اساس شرح خدمات ، کیلومتر5هاي به طول بیش از  مطالعات واریانت 1-02
 . شود زمان با این مطالعات انجام می  هم

 

   خدمات پیش نیاز02

  : ومتر کیل5 تا 2هاي بین  هاي تاکئومتري واریانت نقشه  

ها مورد بازدید قرار  هاي بین دو تا پنج کیلومتر در مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه باند تاکئومتري مصوب واریانت
 300 و در طول مسیر به فواصل گذاري نقاط اجباري نسبت به عالمت ،گیرد و پس از اطمینان از صحت مطالعات می

سپس محور واریانت نهایی . گردد  متر در دشت روي زمین اقدام می700 متر در تپه ماهور و 500متر در کوهستان، 

براي هاي هوایی در مطالعات توجیه نهایی بهسازي ترسیم و در اختیار کارفرما   و عکس1:25000هاي  روي نقشه

فی  متري و به عرض الزم با توجه به شرایط توپوگرا2 با منحنی تراز 1:2000 پالن تاکئومتري به مقیاسۀتهیه نقش

  . گیرد منطقه قرار می

هاي پلیگون سراسري سازمان   باید از نقاط ارتفاعی و ایستگاه،ها  براي تعیین مختصات و ارتفاع نقشه:1تبصره

  . برداري استفاده شود نقشه

 براي محور کافی نیست، براساس پیشنهاد مشاور و تأیید کارفرما، 1:2000 در مناطق استثنایی که نقشه :2تبصره

  . شود تهیه می) در محل ابنیه فنی (1:500 و یا 1:1000ه مقیاس نقشه ب
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   طولی اولیهنیمرخ و نقشه مسطحه تهیه 03

  : گردد بهسازي تهیه میبراي   مورد نظر طولی اولیه مشتمل بر اجزاي زیر براي طول مسیرنیمرخ و نقشه مسطحه

ز راه موجود که داراي مشخصات هایی ا  قسمت، با توجه به مطالعات مصوب مرحله توجیه نهایی3-01

 به طول دو  ها و یا حداکثر احداث واریانت  و بهبود مسیر محدود به اصالح قوساستهندسی مناسب 

نقشه مسطحه با  ،هاي انجام شده در مطالعات توجیه نهایی مصوب  با استفاده از برداشت،کیلومتر است

  .  گردد  عمودي تهیه می1:100  افقی و1:1000با مقیاس  طولی   و نیمرخ1:1000مقیاس 

  :  کیلومتر5 تا 2هاي بین   واریانت3-02

طولی محور  نیمرخو تهیه  تهیه شده 1:2000طراحی و ترسیم محور مسیر روي نقشه تاکئومتري به مقیاس 

و طراحی خط پروژه براساس مشخصات طرح مصوب مطالعات توجیه نهایی و متناسب با مشخصات کلی 

  : ه از جملهمحور مورد مطالع

  .سرعت طرح •

  .عرض خطوط و شانه •

 .هاي مجاز طولی شیب •

 .هاي افقی و بر بلندي مربوط حداقل شعاع قوس •

 . توقفبرايفاصله دید  •

   .سطح سرویس •

  :  کیلومتر5هاي بیش از   واریانت3-03

 در ها  طولی اولیه براساس شرح خدمات مطالعات طراحی تفصیلی احداث راهنیمرخو نقشه مسطحه تهیه 

این مدارك براي بررسی و تصویب . چارچوب الحاقیه به قرارداد حاضر و در ادامه مطالعات مرحله پیشین

  . شود کارفرما ارسال می
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   طولی و مقاطع عرضی نهایی نیمرخ، نقشه مسطحهتهیه  04

 اجرا به شرح زیر ، انجام نشده استتر پیشهایی از مسیر که  کارفرما، میخکوبی قسمتاز سوي پس از تصویب مسیر 

  : گردد می

موجود که داراي مشخصات هندسی مناسب است و هایی از راه  قسمتپیاده کردن و میخکوبی  4-01

در مرحله ،  به طول دو کیلومتر است ها و یا حداکثر احداث واریانت اصالح مسیر محدود به اصالح قوس

  .  استشدهمطالعات توجیه نهایی انجام 

 1:100 افقی و 1:1000 با مقیاس ها  مقاطع عرضی این قسمتحه، نیمرخ طولی و هاي نهایی مسط نقشه

  .شود  براي مقاطع عرضی تهیه می1:100عمودي براي نیمرخ طولی و 

  :  کیلومتر5 کیلومتر و بیش از 5 تا 2هاي بین   واریانت4-02

   .دشو انجام میطبق دستورالعمل مربوط میخکوبی و پیاده کردن مسیر 

 عمودي 1:200 افقی و 1:2000 با مقیاس ها این قسمت طولی و مقاطع عرضی نیمرخ، مسطحه نهایی هاي نقشه

  . دگرد  براي مقاطع عرضی تهیه می1:200 طولی و نیمرخبراي 

  

   مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک 05

 کیلومتر، 5هاي به طول حداکثر  ها و واریانت  خدمات ژئوتکنیک تکمیلی در محل اصالح قوس5-01

 افقی و 1:5000زمین شناسی مهندس تهیه شده به مقیاس نیمرخ  طولی، نیمرخراساس نقشه مسطحه و ب

هاي   و آزمایش1:500 به مقیاس ، قایم، مقاطع عرضی زمین شناسی مهندسی در محل ابنیه فنی ویژه1:500

ق موارد زیر انجام در مرحله توجیه نهایی طرح، براي تدقی...) هاي دستی و  ژئوفیزیک، گمانه(انجام شده 

  : شود می

ها در خاکریزها و  ها به منظور استفاده از مصالح ترانشه مشخصات فنی و جنس مصالح ترانشه •
 . بندي نوع زمین آنها تعیین طبقه

 . مشخصات فنی و نوع خاك بستر خاکریزها •
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 .ها و سایر ابنیه فنی بندي زمین پی پل تعیین طبقه •

 . ص مشاوریهاي الزم، به تشخ س زمین در محلمشخصات فنی، میزان باربري و جن •

ها، معادن و منابع آب مورد نیاز براي استفاده در زیرسازي  شناخت جنس و حجم مصالح قرضه •
 . بندي نوع آنها روسازي و ابنیه فنی و طبقه

 تهیه گزارش توجیهی و مشخص نمودن ، تعداد و باهاي ژئوتکنیک،  مشاور براي انجام آزمایش •

 طولی و نیمرخها، نسبت به ترسیم موقعیت، عمق و زاویه حفاري مورد نیاز بر روي  شنوع آزمای

 ،هاي مختلف روسازي عرضی زمین شناسی مهندسی در محل منابع آب، قرضه، منابع مصالح الیه

نماید و خدمات ژئوتکنیک مورد نیاز با تأیید  ها، خاکریزها و سایر ابنیه فنی اقدام می ها، ترانشه پل

انجام ) مهندسان مشاور ژئوتکنیک(رما و به هزینۀ او، به وسیله مؤسسات داراي صالحیتکارف

 .شود می

هایی را که نیاز به انجام عملیات گمانه زنی دارد، با تعیین   مشاور موظف است طی گزارشی، فهرست محل:تبصره

زنی به کارفرما اعالم  م عملیات گمانهحدود صعوبت دسترسی به آنها همراه با ارایه راهکارهاي مورد نیاز براي انجا

  . کند

خرب که در مخرب و یا غیر مهاي  ها از روسازي و زیرسازي و سایر آزمایش برداري و آزمایش  نمونه5-02

 و در شود می بررسی مجدد ،گیرد هایی از راه موجود که مورد استفاده قرار می مطالعات توجیه نهایی براي قسمت

  . دگرد ي تکمیلی درخواست میها  آزمایش،صورت نیاز

  

   طولینیمرخ تحلیل نتایج ژئوتکنیک و اصالحات الزم در 06

ها   طولی واریانتنیمرخبررسی و تجزیه و تحلیل نتایج دریافت شده مطالعات ژئوتکنیک و انجام اصالحات الزم در 

  . 1:500  قایم و مقاطع عرضی زمین شناسی مهندسی به مقیاس1:500 افقی و 1:5000به مقیاس 
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  ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب  تعیین محل قرضه07

، با رعایت ضوابط 1:10000هاي با مقیاس  ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب روي نقشه تعیین محل قرضه

  . سازمان حفاظت محیط زیست و محاسبه فواصل حمل و احجام مورد استفاده از آنها
 

ها و یا  گذر مسیر از بستر سازة خاکریزهاي بلند در واریانتهاي اجرایی   تهیه نقشه08

  دار  خاکریزهاي موجود مسئله

اي و خاکریزهاي  هاي دره مطالعات این بند، براساس بررسی و کنترل مطالعات انجام شده و گزینۀ پیشنهادي پل

  : شود انجام میبلند در مطالعات توجیه نهایی، به شرح زیر 

  . ي طولی و عرضی زمین شناسی مهندسی تهیه شدهها نیمرخ بررسی 8-01

  . هاي سطحی و زیر سطحی با پایداري خاکریز  مطالعه اندرکنش آب8-02

بندي مناسب اجراي خاکریز و یا روش  مطالعه و محاسبه نشست خاکریزهاي بلند و انتخاب زمان8-03

  . شنددار با هاي بلند مدت مسئله تحکیم و بهسازي مناسب در صورتی که نشست

  .  مطالعه پایداري جسم و بستر خاکریز در برابر پدیدة روانگرایی8-04

هاي اجرایی، مشخصات فنی خصوصی، ریزمتره و برآورد براي پایداري   مطالعات باید منجر به تهیه نقشه:یادآوري

  . جسم و بستر خاکریز، به تفکیک محل گردد

 تراکم نظراکریزي به ویژه در مورد مصالحی که از هاي خ  انتخاب روش و ابزار مناسب تراکم الیه8-05

  . مسئله ساز باشند

دار مانند بسترهاي  هاي مسئله هاي مناسب آماده سازي و تثبیت بستر در زمین  بررسی و ارایه روش8-06

  ...زارها و  ها، شوره کارستی، باتالق

  . کشی بستر هاي زه  مطالعه، طراحی و تهیه نقشه8-07

  . مناسب براي حفاظت سطوح شیبدار خاکریز در برابر عوامل مخرب جوي و محیطیتعیین روش 8-08

  .  انجام محاسبات نهایی پایداري بر روي گزینۀ انتخاب شده8-09
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هاي افقی و قایم   تحلیل نهایی پایداري استاتیکی و دینامیکی، با در نظر گرفتن اثر منفرد و توأم شتاب:1یادآوري 

شرح خدمات همسان  منظور تأمین ضرایب اطمینان تعیین شده در دستورالعمل کاربرد سطوح عملکرد خاکریز به

  . شود انجام میمطالعات احداث راه، 

 معادل استاتیکی و یا دینامیکی با استفاده از حداقل سه  محاسبات نهایی پایداري براساس دو روش:2یادآوري

  . شود رحسب شرایط خاص خاکریزها انجام می و باهیختگاي، به تناسب شرایط سا گاشت سه مؤلفهبنشتا

هاي  هاي طولی و عرضی، کانال نیمرخهاي سطحی شامل  آوري و هدایت آب  تهیه طرح جمع8-010

  . هاي سطحی آوري و هدایت آب جمع

هاي اجرایی به مقیاس مناسب براي اجراي طرح همراه با جزییات مورد نیاز، اعم از   تهیه نقشه8-011

  . ها سازي بستر خاکریز راه، نحوة دیوار سازيجزییات بهینه 

 دها طبق تعاریف فصل سوم فهرست بهاي واحد پایه راه، بان بندي مصالح ترانشه  تهیه جدول طبقه8-012

  . هاي مورد استفاده در خاکریزهاي مسیر آهن، و تعیین میزان مصالح منتخب ترانشه فرودگاه و زیرسازي راه

  . ورد هزینۀ اجراي کارتهیه ریز متره و برآ8-013

  . تهیه مشخصات فنی خصوصی8-014

  

هاي  ها و یا ترانشه هاي بلند واریانت هاي اجراي گذر مسیر از بستر سازة ترانشه  تهیه نقشه09

  دار موجود مسئله

 و ها ها، گالري مطالعات این بند، براساس بررسی وکنترل مطالعات انجام شده و گزینۀ پیشنهادي در مطالعات تونل

  : هاي بلند در مطالعات توجیه نهایی طرح، به شرح زیر انجام خواهد شد ترانشه

  . هاي طولی و عرضی زمین شناسی مهندسی تهیه شده نیمرخبررسی 9-01  

  . ها هاي سطحی و زیر سطحی با پایداري ترانشه  مطالعه اندرکنش آب9-02

هاي  هاي واقع در زمین ز جمله ترانشههاي زهکشی سطحی و زیر سطحی ا مطالعه و طراحی سیستم 9-03

  . ها  تخلیه آبةآبدار، و نحو
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  .  تعیین روش مناسب براي حفاظت سطوح شیبدار ترانشه در برابر عوامل مخرب جوي و محیطی9-04

  .  انجام محاسبات نهایی پایداري بر روي گزینۀ انتخاب شده9-05

هاي افقی و قایم  ، با در نظر گرفتن اثر منفرد و توأم شتاب تحلیل نهایی پایداري استاتیکی و دینامیکی:1یادآوري

 شرح خدمات همسان ها به منظور تأمین ضرایب اطمینان تعیین شده در دستورالعمل کاربرد سطوح عملکرد ترانشه

  . شود انجام می ،هاي احداث راه مطالعات طرح

 و یا دینامیکی با استفاده از حداقل سه محاسبات نهایی پایداري براساس دو روش معادل استاتیکی: 2یادآوري

  . شود ها انجام می اي، به تناسب شرایط ساختگاهی و برحسب شرایط خاص ترانشه شتابنگاشت سه مؤلفه

هاي اجرایی به مقیاس مناسب براي اجراي طرح همراه با تمام جزییات مورد نیاز، شامل   تهیه نقشه9-06

ها، جزییات مورد نیاز براي اجراي تسلیح  ، جزییات دیوارسازيسازي بستر ترانشــه راه جزییات بهینه

  ... .هاي مورد نیاز و  هاي گالري ، نقشه(Rock Bolt, Cable Bolt, Nailing,…)ترانشه
  .  تهیه ریز متره و برآورد هزینۀ اجراي کار9-07

  . تهیه مشخصات فنی خصوصی9-08

هاي  هاي طولی و عرضی کانال نیمرخل هاي سطحی شام آوري و هدایت آب  تهیه طرح جمع9-09

  .آوري و هدایت جمع

  

  هاي مرمت ابنیه فنی موجود  طراحی و تهیه نقشه010

 در گزارش مطالعات  ارایه شدههاي اجرایی ابنیه فنی موجود نیازمند به مرمت، براساس پیشنهاد طراحی و تهیه نقشه

ها در  شوند و با توجه به نتایج آزمایش بندي می ، طبقه آنها ترمیم و بازسازية نحو وها  نوع ابنیه.توجیه نهایی طرح

و در صورت (آنها هاي اجرایی   ترمیم، نقشهةمرحله مطالعات توجیه نهایی، مصالح ساختمانی به کار گرفته و نحو

بر  که عالوه ودهاي اجرایی باید گویا و به نحوي تهیه ش نقشه. گردد تهیه می) هاي همسان امکان به صورت نقشه

، اجراي آن به سهولت ممکن باشد و با موقعیت و نوع ابنیه مورد ترمیم هماهنگی داشته باشد  و مالیمالحظات فنی

شستگی مانند تصحیح بستر مسیل، رادیه و برید، گابیون بندي،  و تمهیدات الزم براي جلوگیري از صدمه از قبیل آب

  . در نظر گرفته شودآنها در طراحی ... دیوارسازي و 



  )2نوع (بهسازي راه طراحی تفصیلیشرح خدمات همسان مطالعات                                                                                   
 
 
 

١٠

  هاي مقاوم سازي ابنیه فنی موجود  طراحی و تهیه نقشه011

 در گزارش مطالعات توجیه  ارایه شدههاي مقاوم سازي ابنیه فنی موجود براساس پیشنهاد تهیه نقشه طراحی و

ات ها در مرحلۀ مطالع شوند و با توجه به نتایج آزمایش بندي می ، طبقه آنها نحوة مقاوم سازي وها  نوع ابنیه.نهایی

هاي معتبر تهیه  نامه براساس آیینآنها هاي همسان اجرایی  توجیه نهایی، مصالح ساختمانی، نحوة مقاوم سازي، نقشه

 با موقعیت و نوع ابنیه نیز و در نظر گرفته شود سهولت اجرایی   و مالی واي که مالحظات فنی گردد به گونه می

  .  باشدداشتههماهنگی 

 متر شامل همسان، ناهمسان و ویژه و یا سایر ابنیه فنی 10هاي بزرگتر از  ا، پله تونل  مقاوم سازي:1تبصره

 در این مرحله نیز ادامه ،ناهمسان که نیازمند مقاوم سازي باشند و در مطالعات توجیه نهایی انجام شده باشند

  . دشو انجام میآنها مطالعات 

هاي انجام شده در  هاي مخرب یا غیرمخرب اضافه بر آزمایش  مهندس مشاور انجام سایر آزمایشهرگاه :2تبصره

  .شود می، با نظر کارفرما اقدام مطالعات توجیه نهایی را ضروري تشخیص دهد

  . دشو زمان با این مطالعات انجام می ها هم   مطالعات و طراحی تهویه و روشنایی تونل:3تبصره

  

  یلی هیدرولوژي و هیدرولیک مطالعات تکم 012

انجام مطالعات تکمیلی هیدرولوژي و هیدرولیک، براساس پارامترهاي تعیین شده در مطالعات توجیه نهایی طرح 

  : متر10 تا 2هاي همسان با دهانۀ  براي پل

  . ها در مطالعات توجیه نهایی  بررسی و تدقیق محاسبات حوضۀ آبریز پل12-01  

 متر 20 متر باالدست، 20حداقل ( قاطع طولی و عرضی از محل بستر آبروي پل تهیه و برداشت م12-02

 یک مقطع ، متر از دهانه پل2 و به ازاي افزایش هر 10 متري به فواصل حداکثر 2پایین دست، براي دهانه 

  ). اضافی در پایین دست و باالدست

  . ن، سرعت و میزان آبشستگی جریان سیالب با نمایش خط تراز انرژي، جریانیمرخ ترسیم 12-03    

  . ها ها و کوله بررسی رفتار جریان در اطراف پایه 12-04
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ها و ارایه مدل تحلیلی تخمین فرسایش در اثر تنگ   مطالعه و شناسایی انواع فرسایش در محل پل12-05

  . هاي مورد نیاز  حل  شدگی دهانه و ارایه راه

  

  متر 10ه تا هاي با دهان هاي اجرایی پل تهیه نقشه 013  

  .  انتخاب نوع سیستم سازة پل13-01    

  . هاي موجود  انتخاب نقشه همسان مناسب با سیستم سازة پل و با توجه به هماهنگی با پل13-02    

  . هاي میانی ها و پایه  ارزیابی اطالعات محلی ژئوتکینک و تعیین موقعیت و محاسبه ابعاد شالوده کوله13-03    

  . هاي همسان اي اجرایی پل و مشخصات فنی خصوصی با اقتباس از نقشهه  تهیه نقشه13-04    

: سازي و عملیات اضافی شامل هاي اجرایی دیوارهاي بالی و برگشتی، هدایت آب و ساحل  تهیه نقشه13-05

انحراف مسیر آب و سایر تمهیدات براي جلوگیري از آب شستگی مانند تصحیح بستر مسیل، رادیه و برید، 

  . در موارد لزوم... دي، دیوارسازي و گابیون بن

  

   متر 25 تا 10هاي با دهانه  هاي اجرایی پل  تهیه نقشه014

  ادامۀ مطالعات ،بینی گردیده باشد  در مطالعات توجیه نهایی پیش25 تا 10هاي با دهانۀ  در صورتی که مطالعات پل

 چارچوب شرح خدمات همسان مطالعات دربه نحوي که در گزارش مطالعات توجیه نهایی پیشنهاد شده است، 

  . دشو زمان انجام می  هم،طراحی تفصیلی راه

  

  هاي ویژه و سایر ابنیه فنی ناهمسان  طراحی تفصیلی پل015

و یا سایر ابنیه فنی شناخته شده است هاي ویژه   نهایی به عنوان پل  که در مطالعات توجیهییها طراحی تفصیلی پل

  . دشو ان انجام میــزم  هم،ت همسان مطالعات طراحی تفصیلی راهان براساس شرح خدماـناهمس
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  هاي اجرایی سایر ابنیه فنی   تهیه نقشه016

هاي اجرایی، ریز متره و مشخصات فنی خصوصی ابنیه فنی شامل دیوارهاي حایل،  انجام محاسبات و تهیه نقشه

هاي همسان، به تفکیک محل مورد نیاز با توجه به  از نقشهدر صورت وجود، با استفاده ... گیرها،  ها، بهمن گالري

  . طراحی مرحله توجیه نهایی طرح

  

  هاي راه   طراحی تفصیلی تقاطع017

مطالعات همسان  شرح خدمات 1ها، طبق پیوست  هاي همسطح و ناهمسطح راه با سایر راه طراحی تفصیلی تقاطع

  . شود هاي احداث راه انجام می طراحی تفصیلی طرح

  

  ها راحی تفصیلی تونل ط018

 تفصیلی هاي حمطالعات طرهمسان  شرح خدمات 3ها، پس از ابالغ کارفرما، طبق پیوست  طراحی تفصیلی تونل

   .شود راه انجام میاحداث 

  

   مطالعات تثبیت مسیر 019

  . گیر  و بهمنگیر  در مناطق برف19-01

گی برف، سقوط بهمن و انسداد راه هایی که احتمال انباشت  بازدید میدانی وشناسایی محل19-1-01

  . وجود دارد

هاي  هاي مورد نیاز گالري هاي اجرایی در خصوص سازه  مطالعه فنی و مالی و ارایه نقشه19-1-02

کارهاي جلوگیري از ریزش بهمن از نواحی باالدست مسیر و نیز انباشتگی برف در  گیر ویا راه بهمن

  . ها محل خاکریزها و ترانشه

  . هاي روان  مناطق داراي پتانسیل ماسه در19-02   



  )2نوع( بهسازي راهطراحی تفصیلی شرح خدمات همسان مطالعات 
 
  

13

هاي روان و امکان  هایی که احتمال بروز حرکت ماسه  بازدید میدانی و شناسایی محل19-2-01

  . انسداد راه وجود دارد

  . هاي اجرایی جلوگیري از انسداد مسیر کارها و نقشه مالی ارایه راهو  مطالعه فنی 19-2-02

  

   اجرایی روسازي هاي  مطالعات و تهیۀ نقشه020

  :  کیلومتر5ها به طول حداکثر  ها و واریانت  طراحی روسازي راه در محل اصالح قوس20-01

هاي اجرایی براي هر  ها و تهیه نقشه انجام محاسبات روسازي و تعیین نوع ضخامت الیه •

) ستربندان و تورم خاك ب مالحظه عمق یخ(هاي انجام شده گزینه با استفاده از نتایج آزمایش

 . هاي مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان براي هریک از قسمت

هاي روسازي، مدل  نامه ها، به استناد آیین مشاور موظف است عالوه بر تعیین ضخامت •
را بارگذاري تحلیلی روش اجزاي محدود روسازي و نحوة اندرکنش آن با زیرسازي مسیر 

 . تهیه کند

هاي زیرسازي و   متفاوت بودن ضخامت الیهبررسی اختالف نشست احتمالی ناشی از •

 . هاي اتصال و ارایه جزییات روسازي راه جدید و قدیم در محل

  .گیرد هایی از راه موجود که مورد استفاده قرار می  طراحی روسازي راه در قسمت20-02

مت از راه که هاي اجرایی براي هر قس ها و تهیه نقشه انجام محاسبات روسازي و تعیین نوع و ضخامت الیه

  تورم  بندان و مالحظه عمق یخ(هاي انجام شده د با استفاده از نتایج آزمایشــداراي طرح روسازي متمایز باش

فنی و  ماهور و کوهستان و براساس مالحظات هاي مختلف دشت، تپه  براي هریک از قسمت)خاك بستر

چنین نمودار   و هم1:50ش به مقیاس هاي روک عرضی به تعداد طرحمقاطع  همسانهاي   تهیه نقشه،مالی

هاي مختلف راه   بهینه در قسمتهاي گزینهانتهاي  طولی با مقیاس مناسب که در برگیرنده کیلومتر شروع و

 اصالح همسانهاي   تهیه نقشه. باشدهاي مختلف روکش  جزییات اتصال طرحهمسانهاي  همراه با نقشه

هاي مختلف در مقاطع عرضی به  موقعیت رفع نواقص به تعداد ةانی راه شامل جزییات و نحووها و شیر شانه

 به ،ها  الیه مشاور موظف است عالوه بر تعیین ضخامت.  و نمودارهاي طولی با مقیاس مناسب1:50مقیاس 
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روش اجزاي محدود روسازي و نحوة اندرکنش آن با با  بارگذاري تحلیلی  مدل ،هاي روسازي نامه استناد آیین

  .  نمایدتهیههاي منتخب روسازي  ، براي همۀ گزینۀراموجود  م و یا زیرسازي مسیرهاي قدی الیه

  

  هاي اجرایی ایمنی راه طراحی و تهیه نقشه 021

  : دشو ام میجهاي زیر ان  ترتیب انجام مطالعات ایمنی در مطالعات توجیه نهایی، خدمات این بخش به ةبا توجه به نحو

  :  »بازرسی ایمنی راه« از خدمات  مطالعات ایمنی با استفاده21-01

 ،است  در مطالعات توجیه نهایی استفاده شده »بازرسی ایمنی راه«گروه مستقل  که از خدمات در صورتی

 صورت »بازرسی ایمنی راه « شرح خدماتچارچوبادامه خدمات گروه در این مرحله از مطالعات نیز در 

هاي الزم را با هماهنگی گروه   مطالعات و طرح، الزم است مهندس مشاوردر این بخش. خواهد گرفت

  .  انجام دهد»بازرسی ایمنی راه«

   : »بازرسی ایمنی راه« مطالعات ایمنی در صورت عدم انجام خدمات 21-02

، مهندس است در مطالعات پیشین استفاده نشده »بازرسی ایمنی راه «که از خدمات گروه مستقل در صورتی

  تهیه را  مورد نیازاجراییهاي  کم موارد زیر را بررسی و نقشه  باید دست،حاضردار مطالعات  مشاور عهده

  : نماید

هاي معتبر  نامه هاي اجرایی ایمنی کناره و میانه راه براساس آیین  طراحی و تهیه نقشه21-2-01

  . موجود

 راه، رضیعهاي   محاسبه فاصله آزاد از لبه سواره رو با توجه به سرعت طراحی و شیب21-2-02

  . ها ها و تونل ها، دیوار سازي پل

  . هاي سطحی رویه راه آوري آب هاي اجرایی جمع  انجام محاسبات هیدرولیکی و نقشه21-2-03

  . هاي تأسیسات زیر بنایی هاي مختلف در ارتباط با جانمایی  تهیه گزینه21-2-04

 راه که احتمال آب گرفتگی به هاي اجرایی مورد نیاز در نقاطی از کنارة مسیر  تهیه نقشه21-2-05

  . صورت فصلی یا دایمی وجود دارد
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هاي مورد نیاز   هاي اجرایی انسداد گذر عرضی انسان و حیوان از راه، در محل  تهیه نقشه21-2-06

  . با تهیه گزارش مقایسه فنی و مالی آن

د نیاز با تهیه هاي مور ، در محلراههاي کنارة مسیر  هاي مختلف صوت شکن  تهیه گزینۀ21-2-07

  . گزارش مقایسۀ فنی و مالی آن

ی و ـهاي تند و طوالنی و مقایسه فن هاي اجرایی خروج اضطراري در شیب  تهیه نقشه21-2-08

  . ی آنـمال

هاي پارکینگ،  گیرها، محوطه ، نیوجرسی، ضربه)گاردریل(پناه  تعیین محل استقرار جان21-2-09

  .  مسیره مسطحها، حصارها بر روي نقشه گاه استراحت

هاي طولی و عرضی، عالیم هشدار دهنده  کشی هاي اجرایی نحوة خط  تهیه نقشه21-2-010

تابلوهاي (و عالیم هشدار دهنده هوشمند) …ها و  ها، فلش مسیر نماها، خط نوشته(غیرهوشمند

  ) …هاي جوي مسیر، ترافیک مسیر و  اعالم وضعیت
یم هوشمند و غیرهوشمند ایمنی و راهنمایی و هاي عال  تهیه جزییات اجرایی طرح21-2-011

  . رانندگی

  

  هاي دسترسی و سرویس   طراحی راه022  

هاي عرضی به  نیمرخ، 1:2000 طولی به مقیاس نیمرخنقشه مسطحه و : هاي اجرایی شامل طراحی و تهیه نقشه

هاي دسترسی و سرویس در  ه، مشخصات فنی خصوصی، ریز متره، و برآورد هزینۀ اجراي کار، براي را1:200مقیاس 

  . برداري ها، در دورة ساخت و بهره طول مسیر واریانت

  

  هاي خاص اجرایی براي کاهش آثار تخریب محیط زیست  تهیه طرح023

ها بر اساس نتایج مطالعات مرحله توجیه نهایی طرح و از جمله مطالعات زیست محیطی انجام شده با  این گونه طرح

  . گردد ها تهیه می محیط زیست در مسیر واریانتتأکید بر آثار تخریب 
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  هاي الزم براي تأسیسات جانبی راه   تهیه طرح024

هاي مورد نیاز شامل راهدارخانه، پارکینگ وسایل نقلیه سبک و سنگین،  هاي مناسب همراه با طرح محل

  . گردد هاي سوخت و غیره ارایه می هاي توزین، مراکز رفاهی و جایگاه دستگاه

  

  هاي ارزیابی   تهیه نقشه025

ها و مسیر   توپوگرافی به روش مختصاتی در محل اصالح قوسهاي نقشههاي ارزیابی بر روي  تهیه نقشه

، نوع )دیمی، آبی(دایر، بایر، کشاورزي(تعیین نوع کاربري اراضی :  کیلومتر شامل5حداکثر به طول  هاي واریانت

  . هاي مربوط  مساحت نواحی و با تهیه جدولو)…نی، تجاري و  ساالنه، صنعتی، مسکوحصالکاشت و دورة است

  

  مشخصات فنی خصوصی تهیه 026

در دفترچه . گردد تهیه میو براساس مشخصات فنی عمومی راه مشخصات فنی خصوصی برحسب نیاز طرح 

مشخصات فنی خصوصی موقعیت راه، شرایط اقلیمی و آب و هواي منطقه، مشخصات پروژه، محل و مشخصات 

مهندس مشاور الزم است جداول ابنیه فنی موجود . گردد هاي ممکن براي استقرار کارگاه ارایه می معادن، محل

نیازمند بهسازي را بر حسب نوع ابنیه و نحوة ترمیم و بازسازي با بیان کیلومتر و موقعیت ابنیه، مشخصات اصلی 

چنین جدول ابنیه فنی جدید با بیان موقعیت  مو نحوة بازسازي و ه) از جمله همسان، ناهمسان و ویژه( ابنیه

را هاي الزم   و دیگر راهنماییتهیه کندو علل نیاز را ) از جمله همسان، ناهمسان و ویژه( وکیلومتر، مشخصات اصلی

برقراري ترافیک ایمن و روان وسایل نقلیه و تمهیدات الزم براي از جمله حفظ تأمین عبور و مرور در حین اجرا 

  . ایه نمایدارایمنی 

  

   زمانی  بندي اجراي طرح و تهیه برنامه  مرحله027

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

  . طرح
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  فهرست مقادیر و بهاي کارتهیه  028

دار   هاي ستاره هاي پایه و یا در صورت نیاز ردیف اي قیمته هاي اجرایی و برحسب ردیف مقادیر کار براساس نقشه

هاي انجام کار  هزینهبرآورد خالصه . شود تهیه میبرآورد هزینه اجرایی به تفکیک فصول مختلف . گردد تنظیم می

 و تجهیز و برچیدن کارگاه اي ، ضرایب منطقههاي باالسري به تفکیک فصول و جمع فصول و با احتساب هزینه

  . گردد  محاسبه میموجودس آخرین ضوابط براسا

  

   تهیه اسناد مناقصه 029

  : تهیه اسناد مناقصه مشتمل بر مدارك زیر

  .و شرایط خصوي پیمان شرایط عمومی ،نامه  موافقت29-01  

  . هاي اجرایی  نقشه29-02    

   . مشخصات فنی خصوصی29-03    

  .  فهرست مقادیر و بهاي کارهاي اجرایی29-04

  . بندي اجراي کار امه زمان برن29-05

  

  شود تفصیلی درج میطراحی هایی که در گزارش مطالعات  ها و نقشه  فهرست گزارش030

گردد و در این گزارش  بندي گزارش مربوط به مطالعات طراحی تفصیلی تهیه می این گزارش به عنوان جمع

  : شود هاي پیشین و نیز موارد زیر تهیه می اي از گزارش خالصه

  . توجیه نهایی) نیاز در صورت( مطالعات به روز شده30-01  

  .  اهداف طرح و شرح مسیر30-02  

  . برداري  گزارش خصوصیات کلی حوزة نفوذ طرح و نتایج مطالعات ترافیکی تا پایان دورة بهره30-03  

  ) 1:25000روي نقشه ( نقشۀ کلی محور30-04  

  .  جدول مشخصات اصلی فنی مسیر30-05  
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  .  طولی محورنیمرخنهایی و مسطحه هاي  ه نقش30-06  

  . هاي عرضی محور نیمرخ 30-07  

هاي اصالح  کوبی محل هاي انجام شده در مطالعات توجیه نهایی به عالوه میخ گزارش برداشت30-08  

  .  کیلومتر5ها به طول حداکثر  ها و واریانت قوس

  . کی گزارش مطالعات تکمیلی ژئوتکن30-09  

  .هاي ژئوتکنیک تایج آزمایش تحلیل ن30-010  

 قایم و 1:500 افقی و 1:5000ها به مقیاس  نهایی مسیر واریانت هاي اصالح شده توجیه  طرح30-011  

  . 1:500مقاطع عرضی زمین شناسی به مقیاس 

  . 1:10000هاي با مقیاس  ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب روي نقشه وضعیت قرضه30-012

  . نیازت فواصل حمل و احجام مورد نتایج محاسبا30-013

دار و یا مسیر  ها و ابنیۀ فنی موجود مسئله ها و پی پل ها، قرضه بندي نوع زمین ترانشه  جدول طبقه30-014

  . ها واریانت

  . هاي خاص اجرایی براي کاهش آثار تخریب محیط زیست  گزارش طرح30-015

  . نی موجودهاي مرمت ابنیه ف  گزارش طراحی و تهیه نقشه30-016

  .  گزارش مطالعات تکمیلی هیدرولوژي و هیدرولیک30-017

  .  متر10هاي با دهانۀ تا  هاي اجرایی پل  نقشه30-018

  .  متر25 تا 10هاي با دهانه  هاي اجرایی پل  نقشه30-019

  . هاي ویژه و سایر ابنیه فنی ناهمسان  طراحی تفصیلی پل30-020

  . ها نیه فنی و تقاطعهاي اجرایی سایر اب  نقشه30-021

  .ها و خاکریزهاي بلند  مطالعات و محاسبات مسیر در محل گذر از بستر ترانشه30-022

  .  مطالعات تثبیت مسیر30-023

  . هاي اجرایی روسازي  مطالعات و نقشه30-024

  . هاي اجرایی ایمنی راه  طراحی و تهیه نقشه30-025
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  . هاي اجرایی س و نقشههاي دسترسی و سروی  گزارش طراحی راه30-026

  . هاي ارزیابی  نقشه30-027

  .  گزارش مشخصات فنی خصوصی30-028

  .  گزارش ریز متره، فهرست مقادیر و بهاي کار30-029

  . بندي اجراي طرح گزارش برنامه زمان 30-030

 ها اقیه الح و شرایط عمومی، شرایط خصوصی،نامه  سایر مدارك و اسناد مناقصه مشتمل بر موافقت30-031

  ). هاي مربوط آخرین ضوابط و بخشنامه(

  . Power Pointافزار   گزارش خالصه نتایج تحت نرم30-032

  . CDهاي طرح روي  ها و گزارش  آلبوم کامل نقشه30-033
  

  



پیوست ١. نمودار خدمات مطالعات طراحی تفصیلی بھسازی راه (نوع ٢)

تھیھ نقشھ ھای ارزیابی

مرحلھ بندی اجرای طرح مشخصات فنی خصوصی
 فھرست مقادیر و بھای کارو تھیھ برنامھ زمانی

تھیھ اسناد مناقصھ

جمع بندی و مستند سازی
مطالعات طراحی تفصیلی

تحلیل نتایج ژئوتکنیک و اصالحات الزم در نیمرخ طولی

مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک

نقشھ مسطحھ، نیمرخ طولی و مقاطع عرضی نھایی

بررسی مطالعات توجیھ نھایی و اعالم نظر بھ کارفرما

خدمات پیش نیاز
*تھیھ نقشھ ھای باند تاکئومتری واریانتھای بین ٢ تا ۵ کیلومتر

تھیھ نقشھ مسطحھ نیمرخ طولی  اولیھ

تعیین محل قرضھ ھا، دپوھا،
معادن مصالح و منابع آب

تھیھ نقشھ ھای اجرایی گذر مسیر از
واریانتھا خاکریزھای بلند در  بستر سازه 

خاکریزھای موجود مسئلھ دار و 

تھیھ نقشھ ھای اجرایی گذر مسیر از
واریانتھا بستر سازه ترانشھ ھای بلند 
و یا ترانشھ ھای موجود مسئلھ دار

طراحی و تھیھ نقشھ ھای
مرمت ابنیھ فنی موجود

 تھیھ نقشھ ھای اجرایی
 طراحی تفصیلی تونلھا طراحی تفصیلی تقاطعھای راهسایر ابنیھ فنی

مطالعات و تھیھ
روسازی نقشھ ھای اجرایی 

 طراحی و تھیھ نقشھ ھای
اجرایی ایمنی راه

 طراحی راه ھای
دسترسی و سرویس

تھیھ طرحھای الزم برای
تاسیسات جانبی راه تثبیت مسیر  مطالعات 

طراحی و تھیھ نقشھ ھای
مقاوم سازی ابنیھ فنی موجود

مطالعات تکمیلی
ھیدرولوژی و ھیدرولیک

تھیھ نقشھ ھای اجرایی
پلھای با دھانھ تا ١٠ متر

تھیھ نقشھ ھای اجرایی
پلھای با دھانھ ١٠ تا ٢۵ متر

طراحی تفصیلی پلھای ویژه و 
سایر ابنیھ فنی نا ھمسان



 
  

  
  
  
  
  
 

 

طراحی تفصیلی شرح خدمات مطالعات همسان 
  بهســـازی راه
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  فهرست مطالب

  

   . مقدمه01   
  . عرضی هاي طولی و  نیمرخ و هاي مسطحه نقشه تهیه 02

  .  مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک03

  . تحلیل نتایج ژئوتکنیک04

  .  ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب  تعیین محل قرضه05

اي تعریض خاکریزهاي موجود ه هاي اجرایی گذر مسیر از بستر سازة خاکریزهاي بلند در محل  تهیه نقشه06

  . دار مسئله

  . دار هاي موجود مسئله در محل تعریض ترانشههاي بلند   ترانشههاي اجرایی گذر مسیر از بستر سازه   تهیه نقشه07

  . هاي مرمت ابنیه فنی موجود  طراحی و تهیه نقشه08

  . هاي مقاوم سازي و یا تعریض ابنیه فنی موجود  طراحی و تهیه نقشه09

  .  مطالعات تکمیلی هیدرولوژي و هیدرولیک010

  . ها  متر در محل اصالح قوس10هاي با دهانۀ تا  هاي اجرایی پل  تهیه نقشه011

  . هاي اجرایی سایر ابنیه فنی  تهیه نقشه012

  . هاي راه  طراحی تفصیلی تقاطع013

  . ها  طراحی تفصیلی تونل014

  .  مطالعات تثبیت مسیر015

  . هاي اجرایی روسازي هیه نقشه مطالعات و ت016

  . هاي اجرایی ایمنی راه  طراحی و تهیه نقشه017

  . هاي الزم براي تأسیسات جانبی راه تهیه طرح018

  . هاي ارزیابی  تهیه نقشه019
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  . مشخصات فنی خصوصیتهیه  020

  . بندي برنامه زمانی بندي اجراي طرح و تهیه  مرحله021

  . کارفهرست مقادیر و بهاي تهیه 022

  .  تهیه اسناد مناقصه023

  . شود هایی که در گزارش مطالعات تفصیلی درج می ها و نقشه  فهرست گزارش024

  ). 3نوع( نمودار خدمات مطالعات طراحی تفصیلی بهسازي راه01 پیوست
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 )3نوع ( شرح خدمات مطالعات طراحی تفصیلی بهسازي راه

 

   مقدمه01

و تصویب آن ) 3نوع( پس از پایان مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه،)3نوع(مطالعات طراحی تفصیلی بهسازي راه 

هرگاه مشاور نظري در مورد تکمیل، به هنگام نمودن . دشو ادامه مطالعات و انجام طراحی تفصیلی انجام میبراي 

ا ـ نظر کارفرمکند و طبق یا اصالح گزارش مطالعات توجیه نهایی داشته باشد، نظر خود را به کارفرما اعالم می

  . نماید اقدام می

  : شود خدمات این مرحله براساس نتایج مطالعات توجیه نهایی طرح مصوب به شرح زیر انجام می

  

  هاي طولی و عرضی  نیمرخ، هاي مسطحه نقشه تهیه 02

س  طولی به مقیا نیمرخ، 1:1000به مقیاس هاي مسطحه  نقشه،با توجه به مطالعات مصوب مرحله توجیه نهایی

 ، که خط پروژه روي آنها ترسیم شده است1:100هاي عرضی به مقیاس   نیمرخ عمودي و 1:100 افقی و 1:1000

  . گردد  تصویب به کارفرما ارایه میبرايهاي انجام شده در مطالعات توجیه نهایی تهیه و  براساس برداشت

  

    ژئوتکنیک مطالعات تکمیلی03

 نیمرخطولی، نیمرخ ها و تعریض، براساس نقشه مسطحه و  اصالح قوس خدمات ژئوتکنیک تکمیلی در محل 3-01

 قایم، مقاطع عرضی زمین شناسی مهندسی در 1:500 افقی و 1:5000زمین شناسی مهندسی تهیه شده به مقیاس 

در مرحله ...) هاي دستی و  ژئوفیزیک، گمانه(هاي انجام شده   و آزمایش1:500محل ابنیه فنی ویژه به مقیاس 

  : شود یه نهایی طرح، براي تدقیق موارد زیر انجام میتوج

 یین ها در خاکریزها و تع ها به منظور استفاده از مصالح ترانشه مشخصات فنی و جنس مصالح ترانشه •

 . بندي نوع زمین آنها طبقه

 . مشخصات فنی و نوع خاك بستر خاکریزها •
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 ... . تعریض، مقاوم سازي، مرمت و دها و سایر ابنیه فنی نیازمن ن پی پلیبندي زم تعیین طبقه •

 . هاي الزم، به تشخیص مشاور مشخصات فنی، میزان باربري و جنس زمین در محل •

د نیاز براي استفاده در زیرسازي روسازي و ورها، معادن و منابع آب م شناخت جنس و حجم مصالح قرضه •
 . بندي نوع آنها ابنیه فنی و طبقه

 تهیه گزارش توجیهی و مشخص نمودن تعداد و نوع باژئوتکنیک، هاي  مشاور براي انجام آزمایش •

 طولی و عرضی  نیمرخزاویه حفاري مورد نیاز بر روي و ها، نسبت به ترسیم موقعیت، عمق  آزمایش

ها،  هاي مختلف روسازي، پل ، منابع مصالح الیهشناسی مهندسی در محل منابع آب، قرضه زمین

نماید و خدمات ژئوتکنیک مورد نیاز با تأیید کارفرما و به  فنی اقدام می یهها، خاکریزها و سایر ابن ترانشه

 . شود انجام می) مهندسان مشاور ژئوتکنیک(هزینۀ او، به وسیله مؤسسات داراي صالحیت

زنی دارد، با تعیین  هایی را که نیاز به انجام عملیات گمانه  مشاور موظف است طی گزارشی، فهرست محل:تبصره

 به کارفرما ،زنی از براي انجام عملیات گمانهــکارهاي مورد نی صعوبت دسترسی به آنها همراه با ارایه راهدود ــح

  . اعالم کند

خرب که در مخرب و یا غیر مهاي  ها از روسازي و زیرسازي و سایر آزمایش برداري و آزمایش  نمونه3-02

 و شود می بررسی مجدد ،گیرد ورد استفاده قرار میهایی از راه موجود که م مطالعات توجیه نهایی براي قسمت

  . گردد هاي تکمیلی درخواست می  آزمایش،در صورت نیاز

  

   تحلیل نتایج ژئوتکنیک 04

   .الزمبررسی و تجزیه و تحلیل نتایج دریافت شده مطالعات ژئوتکنیک و انجام اصالحات    

  

  آب ها، دپوها، معادن مصالح و منابع  تعیین محل قرضه 05  

 با رعایت ضوابط سازمان 1:10000هاي با مقیاس  ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب روي نقشه تعیین محل قرضه

  . حفاظت محیط زیست و محاسبه فواصل حمل و احجام مورد استفاده از آنها
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اي هاي تعریض خاکریزه هاي اجرایی گذر مسیر از بستر سازة خاکریزهاي بلند در محل تهیه نقشه 06

  دار  موجود مسئله

اي و خاکریزهاي بلند در  هاي دره مطالعات این بند، براساس بررسی و کنترل مطالعات انجام شده و گزینۀ پیشنهادي پل

  : شود مطالعات توجیه نهایی،به شرح زیر انجام می

  . شناسی مهندسی تهیه شده هاي طولی و عرضی زمین  نیمرخ بررسی 6-01  

 . هاي سطحی و زیر سطحی با پایداري خاکریز  آبمطالعه اندرکنش6-02  

بندي مناسب اجراي تعریض خاکریز و   مطالعه و محاسبه نشست خاکریزهاي بلند و انتخاب زمان6-03

  . دار باشند هلهاي بلند مدت مسئ روش تحکیم و بهسازي مناسب در صورتی که نشست

  . روانگرایی مطالعه پایداري جسم و بستر خاکریز در برابر پدیدة6-04

هاي اجرایی، مشخصات فنی خصوصی، ریزمتره و برآورد براي پایداري  مطالعات باید منجر به تهیه نقشه: یادآوري

  . جسم و بستر خاکریز، به تفکیک محل گردد

 تراکم نظرهاي خاکریزي به ویژه در مورد مصالحی که از   انتخاب روش و ابزار مناسب تراکم الیه6-05

  . ندساز باش مسئله

دار مانند بسترهاي  هاي مسئله هاي مناسب آماده سازي و تثبیت بستر در زمین بررسی و ارایه روش6-06

  ...زارها و  ها، شواره کارستی، باتالق

  . کشی بستر هاي زه  مطالعه، طراحی و تهیه نقشه6-07     

  . خرب جوي و محیطیتعیین روش مناسب براي حفاظت سطوح شیبدار خاکریز در برابر عوامل م  6-08     

 جلوگیري از راي الزم بهاي انجام بررسی انجام محاسبات نهایی پایداري بر روي گزینۀ انتخاب شده و 6-09

  . هاي تعریض شده اختالف نشست قسمت

هاي افقی و قایم   تحلیل نهایی پایداري استاتیکی و دینامیکی، با در نظر گرفتن اثر منفرد و توأم شتاب:1یادآوري

ن اشرح خدمات همس عملکرد خاکریز به منظور تأمین ضرایب اطمینان تعیین شده در دستورالعمل کاربرد سطوح

   .شود انجام میهاي احداث راه،  مطالعات طرح
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 محاسبات نهایی پایداري براساس دو روش معادل استاتیکی و یا دینامیکی با استفاده از حداقل سه :2یادآوري

  . شود  تناسب شرایط ساختگاهی و بر حسب شرایط خاص خاکریزها انجام میاي، به شتابنگاشت سه مؤلفه

آوري و  هاي جمع هاي طولی و عرضی کانال  نیمرخهاي سطحی شامل  آوري و هدایت آب  تهیه طرح جمع6-10

  . هاي سطحی هدایت آب

سازي  اعم از جزییات بهینههاي اجرایی به مقیاس مناسب براي اجرا همراه با جزییات مورد نیاز،   تهیه نقشه6-011

  . ها بستر خاکریز راه، نحوة دیوارسازي

 راه، باند فرودگاه و  ها طبق تعاریف فصل سوم فهرست بهاي واحد پایه بندي مصالح ترانشه  تهیه جدول طبقه6-012

  . هاي مورد استفاده در خاکریزهاي مسیر آهن، و تعیین میزان مصالح منتخب ترانشه زیرسازي راه

  .  تهیه ریز متره و برآورد هزینۀ اجراي کار6-013

  .  تهیه مشخصات فنی خصوصی6-014

  

هاي  در محل تعریض ترانشههاي بلند  ترانشه ةهاي اجرایی گذر مسیر از بستر ساز  تهیه نقشه07

  دار موجود مسئله

ها و   ها، گالري العات تونلمطالعات این بند، براساس بررسی و کنترل مطالعات انجام  شده و گزینۀ پیشنهادي در مط

  : هاي بلند در مطالعات توجیه نهایی طرح، به شرح زیر انجام خواهد شد ترانشه

  . هاي طولی وعرضی زمین شناسی مهندسی تهیه شده  نیمرخ بررسی 7-01   

  . ها سطحی با پایداري ترانشه هاي سطحی و زیر  مطالعه اندرکنش آب7-02   

هاي آبدار و  هاي واقع در زمین هاي زهکشی سطحی و زیر سطحی از جمله ترانشه  مطالعه و طراحی سیستم7-03

  . ها نحوة تخلیه آب

  .  در برابر عوامل مخرب جوي و محیطی  تعیین روش مناسب براي حفاظت سطوح شیبدار ترانشه7-04

  .  انجام محاسبات نهایی پایداري بر روي گزینۀ انتخاب شده7-05
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هاي افقی و قایم سطوح   پایداري استاتیکی و دینامیکی، با در نظر گرفته اثر منفرد و توأم شتاب تحلیل نهایی:1یادآوري

  . شود ها به منظور تأمین ضرایب اطمینان تعیین شده در دستورالعمل کاربرد، انجام می عملکرد ترانشه

 با استفاده از حداقل سه شتابنگاشت  محاسبات نهایی پایداري براساس دو روش معادل استاتیکی و یا دینامیکی:2یادآوري

  . شود ها انجام می اي، به تناسب شرایط ساختگاهی و برحسب شرایط خاص ترانشه سه مؤلفه

هاي اجرایی به مقیاس مناسب براي اجراي طرح همراه با تمام جزییات مورد نیاز، شامل جزییات   تهیه نقشه7-06

   ات مورد نیاز براي اجراي تسلیح ترانشهـها، جزیی  سازيه راه، جزییات دیوارــسازي بستر ترانش بهینه

(…,Rock Bolt, Cable Bolt, Nailing)هاي مورد نیاز و  هاي گالري ، نقشه. ...   

  .  تهیه ریز متره و برآورد هزینۀ اجراي کار7-07

  .  تهیه مشخصات فنی خصوصی7-08

آوري و  هاي جمع هاي طولی وعرضی کانال  نیمرخهاي سطحی شامل  آوري و هدایت آب  تهیه طرح جمع7-09
  .هدایت

  

  هاي مرمت ابنیه فنی موجود  طراحی وتهیه نقشه08

در گزارش مطالعات توجیه  ارایه شده شنهادیهاي اجرایی ابنیه فنی موجود نیازمند به مرمت، براساس پ طراحی و تهیه نقشه

 در ي انجام شدهها شوند و با توجه به نتایج آزمایش بندي می قه، طب آنها نحوة ترمیم و بازسازي وها  نوع ابنیه.نهایی طرح

و در صورت امکان به (آنها هاي اجرایی  مرحله مطالعات توجیه نهایی،مصالح ساختمانی به کار گرفته و نحوة ترمیم، نقشه

 و  بر مالحظات فنی که عالوهود باید گویا و به نحوي تهیه شیهاي اجرای نقشه. گردد تهیه می) هاي همسان صورت نقشه

ابنیه مورد ترمیم هماهنگی داشته باشد و تمهیدات الزم براي ، اجراي آن به سهولت ممکن باشد و با موقعیت و نوع مالی

در طراحی ... بندي، دیوارسازي و  جلوگیري از صدمه از قبیل آب شستگی مانند تصحیح بستر مسیل، رادیه و برید، گابیون

  . در نظر گرفته شود
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   هاي مقاوم سازي و یا تعریض ابنیه فنی موجود  طراحی و تهیه نقشه09

 در گزارش  ارایه شده هاي مقاوم سازي و یا تعریض ابنیه فنی همسان موجود براساس پیشنهاد طراحی و تهیه نقشه

ي ها وجه به نتایج آزمایششوند و با ت بندي می طبقهآنها  نحوة مقاوم سازي و یا تعریض  وها  نوع ابنیه.مطالعات توجیه نهایی

آنها هاي همسان اجرایی   نقشه، در مرحلۀ مطالعات توجیه نهایی، مصالح ساختمانی، نحوة مقاوم سازي و تعریضانجام شده

 با و در نظر گرفته شودسهولت اجرایی و مالی و  اي که مالحظات فنی گردد به گونه هاي معتبر تهیه می نامه براساس آیین

  .  باشدداشتهبنیه نیز هماهنگی موقعیت و نوع ا

همسان و ویژه و یا سایر ابنیه فنی ناهمسان نا متر شامل همسان، 10هاي بزرگتر از    مقاوم سازي و تعریض پل:1تبصره

  . گردد  انجام میآنها در این مرحله نیز ادامه مطالعات ،جام شده باشندانها که در مطالعات توجیه نهایی  از جمله تونل

انجام شده در هاي  هاي مخرب یا غیرمخرب اضافه بر آزمایش  مهندس مشاور انجام سایر آزمایشهرگاه :2تبصره

   .دهد باهماهنگی کارفرما اقدام الزم را انجام می ،مطالعات توجیه نهایی را ضروري تشخیص دهد

  . دوش با این مطالعات انجام می ها همزمان  مطالعات و طراحی تهویه و روشنایی تونل:3تبصره

  

   مطالعات تکمیلی هیدرولوژي و هیدرولیک010

انجام مطالعات تکمیلی هیدرولوژي و هیدرولیک، براساس پارامترهاي تعیین شده در مطالعات توجیه نهایی طرح براي 

  :  متر10 تا 2هاي همسان با دهانۀ  پل

  . ها در مطالعات توجیه نهایی  بررسی و تدقیق محاسبات حوضۀ آبریز پل10-01   

 متر پایین 20 متر باالدست، 20حداقل (  تهیه و برداشت مقاطع طولی و عرضی از محل بستر آبروي پل10-02

 متر از دهانۀ پل یک مقطع اضافی در 2 و به ازاي افزایش هر 10 متري به فواصل حداکثر 2دست، براي دهانۀ 

  ). پایین دست و باالدست

  .  جریان سیالب با نمایش خط تراز انرژي، جریان، سرعت و میزان آبشستگینیمرخ ترسیم 10-03

  . ها ها و کوله  بررسی رفتار جریان در اطراف پایه10-04
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تنگ شدگی ها و ارایه مدل تحلیلی تخمین فرسایش در اثر   مطالعه و شناسایی انواع فرسایش در محل پل10-05

  . هاي مورد نیاز حل دهانه و ارایه راه

  

  ها  متر در محل اصالح قوس10هاي با دهانه تا  هاي اجرایی پل تهیه نقشه 011

  .  انتخاب نوع سیستم سازة پل11-01   

  . هاي موجود  انتخاب نقشه همسان مناسب با سیستم سازة پل و با توجه به هماهنگی با پل11-02   

  . هاي میانی هاي و پایه بعاد شالوده کوله ارزیابی اطالعات محلی ژئوتکنیک و تعیین موقعیت و محاسبه ا11-03   

  . هاي همسان هاي اجرایی پل و مشخصات فنی خصوصی با اقتباس از نقشه  تهیه نقشه11-04   

: هاي اجرایی دیوارهاي بالی و برگشتی هدایت آب و ساحل سازي و عملیات اضافی شامل  تهیه نقشه11-05

از آب شستگی مانند تصحیح بستر مسیل، رادیه و برید، انحراف مسیر آب و سایر تمهیدات براي جلوگیري 

  . در موارد لزوم... بندي، دیوارسازي و  گابیون

  

  هاي اجرایی سایر ابنیه فنی   تهیه نقشه012

ها،  هاي اجرایی، ریز متره و مشخصات فنی خصوصی ابنیه فنی شامل دیوارهاي حایل، گالري انجام محاسبات و تهیه نقشه

هاي همسان، به تفکیک محل مورد نیاز با توجه به طراحی مرحلۀ توجیه  از نقشهدر صورت وجود، با استفاده . ..گیرها،  بهمن

  . نهایی طرح

  

  هاي راه  طراحی تفصیلی تقاطع013

مطالعات همسان ها، طبق پیوست یک شرح خدمات  هاي همسطح و ناهمسطح راه با سایر راه طراحی تفصیلی تقاطع

  . شود اي احداث راه انجام میه طراحی تفصیلی طرح
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  ها   طراحی تفصیلی تونل014

هاي  مطالعات طراحی تفصیلی طرحهمسان ها، پس از ابالغ کارفرما، طبق پیوست سه شرح خدمات  طراحی تفصیلی تونل

  . شود احداث راه انجام می

  

   مطالعات تثبیت مسیر015

  . گیر  در مناطق برف و بهمن15-01   

هایی که احتمال انباشتگی برف، سقوط بهمن و انسداد راه وجود  یدانی و شناسایی محل بازدید م15-1-01

  . دارد

هاي  هاي مورد نیاز گالري هاي اجرایی در خصوص سازه  مطالعه فنی و مالی و ارایه نقشه15-1-02

 در محل زش بهمن از نواحی باالدست مسیر و نیز انباشتگی برفیا راهکارهاي جلوگیري از ریگیر و  بهمن

  . ها خاکریزها و ترانشه

  . هاي روان  در مناطق داراي پتانسیل ماسه15-02   

هاي روان و امکان انسداد راه  هایی که احتمال بروز حرکت ماسه  بازدید میدانی و شناسایی محل15-2-01

  .وجود دارد

  . د مسیرهاي اجرایی جلوگیري از انسدا  مطالعه فنی مالی ارایه راهکارها و نقشه15-2-02

  

  هاي اجرایی روسازي   مطالعات و تهیۀ نقشه016

  :ها  اصالح قوسل طراحی روسازي راه در مح16-01   

 با استفاده ههاي اجرایی براي هر گزین ها و تهیه نقشه محاسبات روسازي و تعیین نوع ضخامت الیهنجام ا •
هاي  براي هریک از قسمت) ستربندان و تورم خاك ب مالحظه عمق یخ(هاي انجام شده از نتایج آزمایش

 . مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان
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هاي روسازي، مدل بارگذاري تحلیلی  نامه ها، به استناد آیین مشاور موظف است عالوه بر تعیین ضخامت •

 . تهیه کندرا روش اجزاي محدود روسازي و نحوة اندرکنش آن با زیرسازي مسیر 

هاي زیرسازي و روسازي راه جدید و   متفاوت بودن ضخامت الیهبررسی اختالف نشست احتمالی ناشی از •

 . هاي اتصال وارایه جزییات قدیم در محل

  :گردد تعریض میکه هایی از راه موجود   طراحی روسازي راه در قسمت16-02   

ه داراي طرح هاي اجرایی براي هر قسمت از راه ک ها و تهیه نقشه انجام محاسبات روسازي و تعیین نوع و ضخامت الیه

بندان و تورم خاك بستر و اختالف نشست  مالحظه عمق یخ(هاي انجام شده روسازي متمایز باشد با استفاده از نتایج آزمایش

 و هاي مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان و براساس مالحظات فنی براي هریک از قسمت) هاي تعریض شده در قسمت
مناسب که در چنین نمودار طولی با مقیاس   و هم1:50به مقیاس  ها اد طرحهاي تیپ عرضی به تعد  نقشهتهیه. مالی

هاي تیپ جزییات اتصال  هاي مختلف راه همراه با نقشه هاي بهینه در قسمت برگیرنده کیلومتر شروع و انتهاي تیپ

قص به تعداد ها و شیروانی راه شامل جزییات و نحوه رفع نوا هاي تیپ اصالح شانه  تهیه نقشه.هاي مختلف طرح

 مشاور موظف است عالوه بر . و نمودارهاي طولی با مقیاس مناسب1:50در مقاطع عرضی به مقیاس هاي مختلف  موقعیت

بارگذاري تحلیلی با روش اجزاي محدود روسازي و نحوة اندرکنش آن روسازي، مدل نامه   به استناد آیین،ها تعیین ضخامت

  . هاي منتخب ارایه نماید ، براي همۀ گزینه را موجودهاي قدیم و یا زیرسازي مسیر با الیه

  

  هاي اجرایی ایمنی راه  طراحی و تهیه نقشه017

  :شود ترتیب زیر انجام میبخش به  توجیه نهایی، خدمات این  انجام مطالعات ایمنی در مطالعاتةبا توجه به نحو

    .»راه ایمنی بازرسی« مطالعات ایمنی با استفاده از خدمات 17-01   

 در مطالعات توجیه نهایی استفاده شده باشد، ادامه خدمات گروه »بازرسی ایمنی راه«که از خدمات گروه مستقل  در صورتی

در این فصل الزم است .  صورت خواهد گرفت»بازرسی ایمنی راه«شرح خدمات چارچوب در این مرحله از مطالعات نیز در 

  .  انجام دهد»بازرسی ایمنی راه« با هماهنگی گروه هاي الزم را که مهندس مشاور مطالعات و طرح

    .»بازرسی ایمنی راه« مطالعات ایمنی در صورت عدم انجام خدمات 17-02   
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دا ه ، مهندس مشاور عهدنشود در مطالعات پیشین استفاده »بازرسی ایمنی راه«که از خدمات گروه مستقل  در صورتی

    :  نمایدبراي آنها تهیههاي اجرایی  را بررسی و نقشهکم موارد زیر  ر مطالعات حاضر باید دست  

  . هاي معتبر موجود نامه هاي اجرایی ایمنی کناره و میانه راه براساس آیین  طراحی و تهیه نقشه17-2-01  

ها،  ، پلرضی راهعهاي  رو با توجه به سرعت طراحی و شیب ه محاسبه فاصله آزاد از لبه سوار17-2-02

  . ها نلها و تو دیوارسازي

  . هاي سطحی رویه راه آوري آب هاي اجرایی جمع  انجام محاسبات هیدرولیکی و نقشه17-2-03

  . هاي تأسیسات زیر بنایی هاي مختلف در ارتباط با جانمایی  تهیه گزینه17-2-04

ت هاي اجرایی مورد نیاز در نقاطی از کنارة مسیر راه که احتمال آب گرفتگی به صور  تهیه نقشه17-2-05

  . فصلی یا دایمی وجود دارد

هاي مورد نیاز با تهیه  هاي اجرایی انسداد گذر عرضی انسان و حیوان از راه، در محل  تهیه نقشه17-2-06

  . گزارش مقایسۀ فنی و مالی آن

هاي مورد نیاز با تهیه گزارش  هاي کنارة مسیر راه، در محل هاي مختلف صوت شکن  تهیه گزینه17-2-07

  . و مالی آنمقایسۀ فنی 

  . هاي تند و مقایسه فنی و مالی آن هاي اجرایی خروج اضطراري در شیب  تهیه نقشه17-2-08

هاي پارکینگ،  گیرها، محوطه ، نیوجرسی، ضربه)گاردریل(پناه  تعیین محل استقرار جان17-2-09

  . ها، حصارها بر روي نقشه مسطحه مسیر گاه استراحت

هاي طولی و عرضی، عالیم هشدار دهندة   نحوة خط کشیهاي اجرایی  تهیه نقشه17-2-010

تابلوهاي اعالم (و عالیم هشدار دهندة هوشمند...) ها و  ها، فلش مسیر نماها، خط نوشته(غیرهوشمند

  ...)هاي جوي مسیر، ترافیک مسیر و  وضعیت

  . و رانندگیهاي عالیم هوشمند و غیرهوشمند ایمنی و راهنمایی   تهیه جزییات اجرایی طرح17-2-011
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  هاي الزم براي تأسیسات جانبی راه  تهیه طرح018

هاي  هاي مورد نیاز شامل راهدارخانه، پارکینگ وسایل نقلیه سبک و سنگین، دستگاه هاي مناسب همراه با طرح محل

  . گردد هاي سوخت و غیره ارایه می توزین، مراکز رفاهی و جایگاه

  

  هاي ارزیابی   تهیه نقشه019

 تعیین نوع کاربري ،ها  توپوگرافی به روش مختصاتی در محل اصالح قوسهاي نقشههاي ارزیابی بر روي  نقشهتهیه 

و مساحت ...) ، صنعتی، مسکونی، تجاري و )ساالنهال حص، نوع کاشت و دورة است)دیم، آبی(دایر، بایر، کشاورزي(اراضی

  . هاي مربوط نواحی با تهیه جدول

  

  وصیمشخصات فنی خصتهیه  020

در دفترچه مشخصات . گردد تهیه میبا استفاده از مشخصات فنی عمومی راه مشخصات فنی خصوصی برحسب نیاز طرح 

هاي  فنی خصوصی موقعیت راه، شرایط اقلیمی و آب و هواي منطقه، مشخصات پروژه، محل و مشخصات معادن، محل

ست جداول ابنیه فنی موجود نیازمند بهسازي را برحسب مهندس مشاور الزم ا. گردد ممکن براي استقرار کارگاه ارایه می

از جمله همسان، (نوع ابنیه و نحوة ترمیم و مقاوم سازي و تعریض با بیان کیلومتر و موقعیت ابنیه، مشخصات اصلی ابنیه

از جمله (چنین جدول ابنیه فنی جدید با بیان موقعیت و کیلومتر، مشخصات اصلی و نحوة بازسازي و هم) ناهمسان و ویژه

هاي الزم از جمله حفظ تأمین عبور و مرور در حین  و دیگر راهنمایی  نمایدتهیهو علل نیاز را ) هژهمسان، ناهمسان و وی

  . را ارایه نماید ایمنی مورد نیاز  برقراري ترافیک ایمن و روان وسایل نقلیه و تمهیدات براياجرا 

  

   بندي اجراي طرح وتهیه برنامه زمانی  مرحله021

  . هاي بحرانی در دورة اجرا با هماهنگی کارفرما و تهیه برنامه زمانی اجراي طرح بندي اجراي محور با توجه به گلوگاه قطعه
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  فهرست مقادیر و بهاي کار تهیه  022

ظیم دار تن هاي ستاره هاي پایه و یا در صورت نیاز ردیف هاي قیمت هاي اجرایی و برحسب ردیف مقادیر کار براساس نقشه

هاي انجام کار به تفکیک فصول و  خالصه هزینه. شود تهیه میبه تفکیک فصول مختلف کار  اجراي ۀبرآورد هزین. گردد می

موجود  و تجهیز و برچیدن کارگاه براساس آخرین ضوابط اي ، ضرایب منطقههاي باالسري جمع فصول و با احتساب هزینه

  . گردد محاسبه می

  

   تهیه اسناد مناقصه 023

  : تهیه اسناد مناقصه مشتمل بر مدارك زیر

  . پیمانو شرایط خصوصی  شرایط عمومی ،نامه  موافقت23-01   

  . هاي اجرایی  نقشه23-02   

  . مشخصات فنی خصوصی23-03   

  . فهرست مقادیر و بهاي کارهاي اجرایی23-04   

  . بندي اجراي کار  برنامه زمان23-05   

  

  شود ی که در گزارش مطالعات تفصیلی درج میهای ها و نقشه  فهرست گزارش024

اي  گردد و در این گزارش خالصه هاي مربوط به مطالعات طراحی تفصیلی تهیه می بندي گزارش این گزارش به عنوان جمع

  : شود هاي پیشین و نیز موارد زیر تهیه می از گزارش

  . توجیه نهایی) در صورت نیاز(  مطالعات به روز شده24-01   

  .  اهداف طرح و شرح مسیر24-02   

  . برداري ت ترافیکی تا پایان دورة بهرها گزارش خصوصیات کلی حوزة نفوذ طرح و نتایج مطالع24-03   

  ).1:25000روي نقشه ( نقشۀ کلی محور 24-04   

  . جدول مشخصات اصلی فنی مسیر24-05   
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  . هاي طولی و عرضی  نیمرخ، مسطحههاي   نقشه مجلد24-06   

  . ها هاي اصالح قوس کوبی محل هاي انجام شده در مطالعات توجیه نهایی به عالوه میخ گزارش برداشت 24-07   

  .  گزارش مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک24-08   

  . هاي ژئوتکنیک تحلیل نتایج آزمایش 24-09   

  .  1:10000هاي با مقیاس  ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب روي نقشه  وضعیت قرضه24-010   

  .  نتایج محاسبات فواصل حمل و احجام مورد استفاده24-011   

دار و یا نیازمند مرمت  ها و ابنیه فنی موجود مسئله ها و پی پل ها، قرضه بندي نوع زمین ترانشه  جدول طبقه24-012

  . و تعریض

  . دار ند مسئلهها و خاکریزهاي بل  مطالعات و محاسبات مسیر در محل تعریض گذر از بستر ترانشه24-013

  . هاي مرمت ابنیه فنی موجود  گزارش طراحی و تهیه نقشه24-014

  .  تعریض ابنیه فنی موجودیاهاي مقاوم سازي و   گزارش طراحی و تهیه نقشه24-015

  .  گزارش مطالعات تکمیلی هیدرولوژي و هیدرولیک24-016

  . ها صالح قوس متر در محل ا10هاي با دهانۀ تا  هاي اجرایی پل  نقشه24-017

  . ها هاي اجرایی سایر ابنیه فنی و تقاطع   نقشه24-018

  .  مطالعات تثبیت مسیر24-019

  . هاي اجرایی روسازي  مطالعات و نقشه24-020

  . هاي اجرایی ایمنی راه  طراحی و تهیه نقشه24-021

  . هاي الزم براي تأسیسات جانبی راه  طرح24-022

  .هاي ارزیابی  نقشه24-023

  .  گزارش مشخصات فنی خصوصی24-024

  . بندي اجراي طرح  گزارش برنامه زمان24-025

  .  گزارش ریز متره، فهرست مقادیر و بهاي کار24-026
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آخرین (ها یهنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، الحاق  سایر مدارك و اسناد مناقصه مشتمل بر موافقت24-027

  ). هاي مربوط ضوابط و بخشنامه

  . Power pointافزار  زارش خالصه نتایج نرم گ24-028

  . CDهاي طرح روي  ها و گزارش  آلبوم کامل نقشه24-029
  

  

  

     

  

  

  

     

     

       

     

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                                     

پیوست ١. نمودار خدمات مطالعات طراحی تفصیلی بھسازی راه (نوع ٣)

تعیین محل قرضھ ھا، دپوھا،
معادن مصالح و منابع آب

تھیھ نقشھ ھای گذر مسیر از بستر
سازه خاکریزھای بلند در محل ھای

تعریض خاکریزھای موجود مسئلھ دار

تھیھ نقشھ ھای اجرایی گذر مسیر از
سازه ترانشھ ھاي بلند در محل ھای تعریض 

ترانشھ ھای موجود مسئلھ دار

طراحی و تھیھ نقشھ ھای
مرمت ابنیھ فنی موجود

طراحی و تھیھ نقشھ ھای مقاوم سازی
و یا تعریض ابنیھ فنی موجود

مطالعات تکمیلی
ھیدرولوژی و ھیدرولیک

تھیھ نقشھ ھای اجرایی پلھای با 
دھانھ تا ١٠ متر در محل اصالح قوسھا

 تھیھ نقشھ ھای اجرایی
 مطالعات و تھیھ نقشھ ھای مطالعات تثبیت مسیر طراحی تفصیلی تونلھا طراحی تفصیلی تقاطعھای راهسایر ابنیھ فنی

اجرایی روسازی
 طراحی و تھیھ نقشھ ھای

اجرایی ایمنی راه
تھیھ طرحھای الزم برای

تاسیسات جانبی راه

تحلیل نتایج ژئوتکنیک

مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک

تھیھ نقشھ مسطحھ، نیمرخھای طولی و عرضی

بررسی مطالعات توجیھ نھایی و 
اعالم نظر بھ کارفرما

تھیھ نقشھ ھای ارزیابی

مرحلھ بندی اجرای طرح مشخصات فنی خصوصی
 فھرست مقادیر و بھای کارو تھیھ برنامھ زمانی

تھیھ اسناد مناقصھ

جمع بندی و مستند سازی
مطالعات طراحی تفصیلی



 



  
  
  
  
  
  
  
  
 طراحی تفصیلیشرح خدمات مطالعات همسان   

   بهســـازی راه
 )4نوع ( 



 



  )4نوع ( بهسازي راهطراحی تفصیلی شرح خدمات همسان مطالعات 
 
  

1

  فهرست مطالب

  

   . مقدمه01

  . هاي طولی و عرضی نیمرخ، نقشه مسطحهتهیه 02

  . کنی مطالعات تکمیلی ژئوتک03

  . کنی تحلیل نتایج ژئوتک04

  . ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب  تعیین محل قرضه05

اکریزهاي موجود هایی تعریض خ هاي اجرایی گذر مسیر از بستر سازة خاکریزهاي بلند در محل  تهیه نقشه06

  .دار و خطوط جداگانه مسئله

دار یا  هاي موجود مسئله در محل تعریض ترانشههاي بلند ترانشه ههاي اجرایی گذر مسیر از بستر ساز  تهیه نقشه07

  .خطوط جداگانه

  . هاي مرمت ابنیه فنی موجود  طراحی وتهیه نقشه08

  .یه فنی موجودهاي مقاوم سازي و یا تعریض ابن  طراحی و تهیه نقشه09

  .  مطالعات تکمیلی هیدرولوژي و هیدرولیک010

  .  متر10تاهاي با دهانه  هاي اجرایی پل  تهیه نقشه011

  .  متر25 تا 10هاي با دهانه  هاي اجرایی پل  تهیه نقشه012

  . هاي ویژه و سایر ابنیه فنی ناهمسان  طراحی تفصیلی پل013

  . فنیهاي اجرایی سایر ابنیه   تهیه نقشه014

  . هاي راه  طراحی تفصیلی تقاطع015

  .ها  طراحی تفصیلی تونل016

  . ها  طراحی جزیره وسط و دور برگردان017

  .  مطالعات تثبیت مسیر018

  . هاي اجرایی روسازي  مطالعات و تهیه نقشه019
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  . هاي اجرایی ایمنی راه  طراحی و تهیه نقشه020

  .  الزم براي تأسیسات جانبی راه  طراحی021

  . هاي ارزیابی  تهیه نقشه022

  . مشخصات فنی خصوصیتهیه  023

  . اجراي طرح و تهیه برنامه زمانیبندي   مرحله024

  . فهرست مقادیر و بهاي کارتهیه  025

  .  تهیه اسناد مناقصه026

  . شود هایی که در گزارش مطالعات تفصیلی درج می ها و نقشه  فهرست گزارش027  

  ). 4(ات مطالعات طراحی بهسازي راه نوع نمودار خدم01پیوست 
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  )4نوع(شرح خدمات مطالعات طراحی تفصیلی بهسازي راه

   مقدمه 01

و ) 4نوع ( پس از پایان مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه،)4نوع (  مطالعات طراحی تفصیلی بهسازي راه1-01

هرگاه مشاور نظري در مورد تکمیل، به . گیرد تصویب آن براي ادامه مطالعات و انجام طراحی تفصیلی انجام می

کند و طبق نظر  هنگام نمودن یا اصالح گزارش مطالعات توجیه نهایی داشته باشد، نظر خود را به کارفرما اعالم می

  . نماید کارفرما اقدام می

  : شود خدمات این مرحله براساس نتایج مطالعات توجیه نهایی طرح مصوب به شرح زیر انجام می

  

  هاي طولی و عرضی نیمرخ، هاي مسطحه نقشهیه  ته02

هاي اجرایی به شرح زیر  هاي انجام شده پیشین، نقشه با توجه به مطالعات مصوب مرحله توجیه نهایی و براساس برداشت

  : گردد تهیه می

  : گردد  تهیه و خط پروژه روي آنها ترسیم میزیرهاي  هاي طولی و عرضی با مقیاس نیمرخو هاي مسطحه  نقشه

  1:1000به مقیاس : هاي مسطحه نقشه

   عمودي 1:100 افقی و 1:1000به مقیاس : طولینیمرخ 

  1:100به مقیاس : عرضینیمرخ 

  . گردد  تهیه می1:1000ها و اتصاالت به مقیاس  مسیر در محل اصالح قوسنقشۀ مسطحه  :1تبصره

هاي اصالح  چنین موقعیت قوس و هم)  طرفاز یک طرف و یا دو(  مهندس مشاور الزم است که نحوة تعریض:2تبصره

 ،ها مشخص نماید و در صورت تغییرات احتمالی در محور نسبت به مطالعات پیشین نیمرخو مسطحه هاي  شده را در نقشه

  . دهدانجام را کوبی الزم  ها و میخ برداشت
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   مطالعات تکمیلی 03

 ۀض و خطوط جداگانه در حریم، براساس نقشا، تعریه  خدمات ژئوتکنیک تکمیلی در محل اصالح قوس3-01

 قایم، مقاطع 1:500 افقی و 1:5000 زمین شناسی مهندسی تهیه شده به مقیاس نیمرخ طولی، نیمرخمسطحه و 

ژئوفیزیک، (هاي انجام شده   و آزمایش1:500عرضی زمین شناسی مهندسی در محل ابنیه فنی ویژه به مقیاس 

  : شود  توجیه نهایی طرح، براي تدقیق موارد زیر انجام میدر مرحله...) هاي دستی و  گمانه

ها در خاکریزها و تعیین  ها به منظور استفاده از مصالح ترانشه مشخصات فنی و جنس مصالح ترانشه •

 .  نوع زمین آنها بندي طبقه

 . مشخصات فنی و نوع خاك بستر خاکریزها •

 ... .ازمند تعریض، مقاوم سازي، مرمت و ها و سایر ابنیه فنی نی بندي زمین پی پل تعیین طبقه •

 . هاي الزم، به تشخیص مشاور مشخصات فنی، میزان باربري و جنس زمین در محل •

ها، معادن و منابع آب مورد نیاز براي استفاده در زیرسازي روسازي و  شناخت جنس و حجم مصالح قرضه •
 . بندي نوع آنها ابنیه فنی و طبقه

هاي ژئوتکنیک، ضمن تهیه گزارش توجیهی و مشخص نمودن نوع دستگاه  مشاور براي انجام آزمایش •

 نیمرخو زاویه حفاري مورد نیاز بر روي  عمق ،ها، نسبت به ترسیم موقعیت حفاري، تعداد و نوع آزمایش

هاي مختلف   شناسی مهندسی در محل منابع آب، قرضه، منابع مصالح الیه طولی و عرضی زمین

نماید و خدمات ژئوتکنیک مورد نیاز با  ها، خاکریزها و سایر ابنیه فنی اقدام می ها، ترانشه روسازي، پل

انجام ) مهندسان مشاور ژئوتکنیک(تأیید کارفرما و به هزینۀ او، به وسیله مؤسسات داراي صالحیت

 . ودـش می

 دارد، با تعیین حدود زنی هاي را که نیاز به انجام عملیات گمانه  مشاور موظف است طی گزارشی، فهرست محل:تبصره

  .زنی به کارفرما اعالم کند کارهاي مورد نیاز براي انجام عملیات گمانه صعوبت دسترسی به آنها همراه با ارایه راه
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مطالعات توجیه خرب که در مغیر خرب و یا مهاي  ها از روسازي و زیرسازي و سایر آزمایش برداري و آزمایش  نمونه3-02

گیرد و در صورت نیاز  گیرد مورد بررسی مجدد قرار می از راه موجود که مورد استفاده قرار میهایی  نهایی براي قسمت

  . گردد هاي تکمیلی درخواست می آزمایش

  

   تحلیل نتایج ژئوتکنیک 04

  .بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج دریافت شده مطالعات ژئوتکنیک و انجام اصالحات الزم 

  

  معادن مصالح و منابع آبها، دپوها،  تعیین محل قرضه05

، با رعایت ضوابط سازمان 1:10000هاي با مقیاس  ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب روي نقشه تعیین محل قرضه

  . حفاظت محیط زیست و محاسبه فواصل حمل و احجام مورد استفاده از آنها

  

هاي تعریض خاکریزهاي  محلسازة خاکریزهاي بلند در هاي اجرایی گذر مسیر از بستر   تهیه نقشه06

  و خطوط جداگانهدار  موجود مسئله

اي و خاکریزهاي بلند در  هاي دره مطالعات این بند، بر اساس بررسی و کنترل مطالعات انجام شده و گزینۀ پیشنهادي پل

  : شود مطالعات توجیه نهایی، به شرح زیر انجام می

  . هندسی تهیه شدههاي طولی و عرضی زمین شناسی م نیمرخ بررسی 6-01  

  . هاي سطحی و زیر سطحی با پایداري خاکریز  مطالعه اندرکنش آب6-02  

بندي مناسب اجراي خاکریز و یا تعریض و یا روش   مطالعه و محاسبه نشست خاکریزهاي بلند و انتخاب زمان6-03

  . دار باشند هاي بلند مدت مسئله تحکیم و بهسازي مناسب در صورتی که نشست

  . العه پایداري جسم و بستر خاکریز در برابر پدیدة روانگرایی مط6-04

براي پایداري جسم هاي اجرایی، مشخصات فنی خصوصی، ریز متره و برآورد   مطالعات باید منجر به تهیه نقشه:یادآوري

  .و بستر خاکریز، به تفکیک محل گردد
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ساز    تراکم مسئلهنظرالحی که از ه در مورد مصهاي خاکریزي به ویژ  انتخاب روش و ابزار مناسب تراکم الیه6-05

  . باشند

دار مانند بسترهاي کارستی،  هاي مسئله هاي مناسب آماده سازي و تثبیت بستر در زمین  بررسی و ارایه روش6-06

  ... زارها و  ها، شوره باتالق

  . کشی بستر هاي زه  مطالعه، طراحی و تهیه نقشه6-07

  .  حفاظت سطوح شیبدار خاکریز در برابر عوامل مخرب جوي و محیطی تعیین روش مناسب براي6-08

در اختالف  انجام محاسبات نهایی پایداري بر روي گزینۀ انتخاب شده و تمهیدات الزم به منظور جلوگیري 6-09

  . هاي تعریض شده نشست قسمت

هاي افقی و قایم سطوح  توأم شتاب  ودمنفر تحلیل نهایی پایداري استاتیکی و دینامیکی، با در نظر گرفتن اثر :1یادآوري

  . شود عملکرد خاکریز به منظور تأمین ضرایب اطمینان تعیین شده در دستورالعمل کاربرد انجام می

 محاسبات نهایی پایداري براساس دو روش معادل استاتیکی و یا دینامیکی با استفاده از حداقل سه شنابنگاشت :2یادآوري

  . شود  شرایط ساختگاهی و برحسب شرایط خاص خاکریزها انجام میسه مؤلفۀاي، به تناسب

آوري و  هاي جمع هاي طولی و عرضی، کانال نیمرخهاي سطحی شامل  آوري و هدایت آب  تهیه طرح جمع6-010

  . هاي سطحی هدایت آب

عم از جزییات هاي اجرایی به مقیاس مناسب براي اجراي طرح همراه با جزییات مورد نیاز، ا  تهیه نقشه6-011

  . ها بهینه سازي بستر خاکریز راه، نحوة دیوار سازي

ها طبق تعاریف فصل سوم فهرست بهاي واحد پایه راه، باند فرودگاه  بندي مصالح ترانشه  تهیه جدول طبقه6-012

  .  مورد استفاده در خاکریزهاي مسیريها آهن، و تعیین میزان مصالح متنخب ترانشه و زیرسازي راه

  .  تهیه ریز متره و برآورد هزینۀ اجراي کار6-013

  .  تهیه مشخصات فنی خصوصی6-014
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هاي  در محل تعریض ترانشههاي بلند  ترانشههاي اجرایی گذر مسیر از بستر سازة  هیه نقشه ت07

  دار یا خطوط جداگانه  موجود مسئله

ها و  ها، گالري ۀ پیشنهادي در مطالعات تونلمطالعات این بند، بر اساس بررسی و کنترل مطالعات انجام شده و گزین

  : هاي بلند در مطالعات توجیه نهایی طرح، به شرح زیر انجام خواهد شد ترانشه

  . هاي طولی و عرضی زمین شناسی مهندسی تهیه شده نیمرخ بررسی 7-01  

  . ها هاي سطحی و زیر سطحی با پایداري ترانشه  مطالعه اندرکنش آب7-02  

هاي آبدار، و  هاي واقع در زمین هاي زهکشی سطحی و زیر سطحی از جمله ترانشه و طراحی سیستم مطالعه 7-03

  . ها نحوة تخلیه آب

  . دار ترانشه در برابر عوامل مخرب جوي و محیطی  تعیین روش مناسب براي حفاظت سطوح شیب7-04

  .  انجام محاسبات نهایی پایداري بر روي گزینۀ انتخاب شده7-05

هاي افقی و قایم سطوح   تحلیل نهایی پایداري استاتیکی و دینامیکی، با در نظر گرفتن اثر منفرد و توأم شتاب:1 یادآوري

 شرح خدمات همسان مطالعات ها به منظور تأمین ضرایب اطمینان تعیین شده در دستورالعمل کاربرد عملکرد ترانشه

  . شود ، انجام میهاي احداث راه طرح

 نهایی پایداري براساس دو روش معادل استاتیکی و یا دینامیکی با استفاده از حداقل سه شتابنگاشت  محاسبات:2یادآوري

  . شود ها انجام می اي، به تناسب شرایط ساختگاهی و برحسب شرایط خاص ترانشه سه مؤلفه

ز، شامل جزییات هاي اجرایی به مقیاس مناسب براي اجراي طرح همراه با تمام جزییات مورد نیا  تهیه نقشه7-06

هـــا، جزییات مـورد نیــاز بــراي اجراي تسلیح ترانشـه  ســازي بستر ترانشه راه، جزییات دیوارسازي بهینه

Rock Bolt, Cable Bolt, Nailing)هاي مورد نیاز و  هاي گالري ، نقشه)... و. ...  
  .  تهیه ریز متره و برآورد هزینۀ اجراي کار7-07

  . نی خصوصی تهیه مشخصات ف7-08

آوري و  هاي جمع هاي طولی و عرضی کانال نیمرخهاي سطحی شامل  آوري و هدایت آب  تهیه طرح جمع7-09

  . هدایت
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  هاي مرمت ابنیه فنی موجود  طراحی و تهیه نقشه08

لعات توجیه در گزارش مطا ارایه شده اساس پیشنهاد هاي اجرایی ابنیه فنی موجود نیازمند به مرمت، بر طراحی و تهیه نقشه

در ي انجام شده ها شوند و با توجه به نتایج آزمایش بندي می ، طبقه آنها نحوة ترمیم و بازسازي وها  نوع ابنیه.نهایی طرح

و در صورت امکان به (  آنها هاي اجرایی مرحله مطالعات توجیه نهایی، مصالح ساختمانی به کار گرفته و نحوة ترمیم، نقشه

 و که عالوه بر مالحظات فنیود هاي اجرایی باید گویا و به نحوي تهیه ش نقشه. گردد  تهیه می)هاي همسان صورت نقشه

، اجراي آن به سهولت ممکن باشد و با موقعیت و نوع ابنیه مورد ترمیم هماهنگی داشته باشد و تمهیدات الزم براي مالی

در طراحی ... بندي، دیوارسازي و  و برید، گابیونجلوگیري از صدمه از قبیل آب شستگی مانند تصحیح بستر مسیل، رادیه 

  . منظور گردد

  

  هاي مقاوم سازي و یا تعریض ابنیه فنی موجود  طراحی و تهیه نقشه09

در گزارش مطالعات هاي ارایه شده اساس پیشنهاد هاي مقاوم سازي و یا تعریض ابنیه فنی موجود بر طراحی و تهیه نقشه

ي انجام ها شوند و با توجه به نتایج آزمایش بندي می طبقهآنها  نحوة مقاوم سازي و یا تعریض  وها  نوع ابنیه.توجیه نهایی

اساس  هاي همسان اجرایی بر ، نحوة مقاوم سازي و تعریض نقشهیصالح ساختمان در مرحلۀ مطالعات توجیه نهایی، مشده

در طراحی منظور گردد و ، سهولت اجرایی  و مالینیمالحظات فبر  عالوهاي که  گردد به گونه هاي معتبر تهیه می نامه آیین

  .  باشدداشتهبا موقعیت و نوع ابنیه نیز هماهنگی 

 متر شامل همسان، ناهمسان و ویژه و یا سایر ابنیه فنی ناهمسان 10هاي بزرگتر از   مقاوم سازي و تعریض پل:1تبصره

  .دشو نجام می اآنها  در این مرحله نیز ادامه مطالعات ،ها که در مطالعات توجیه نهایی انجام شده باشند از جمله تونل

هاي انجام شده در  هاي مخرب یا غیر مخرب اضافه بر آزمایش  مهندس مشاور انجام سایر آزمایشهرگاه :2تبصره

  . دشو انجام میالزم در مورد آنها اقدام با موافقت کارفرما ، مطالعات توجیه نهایی را ضروري تشخیص دهد 

  .دشو  همزمان با این مطالعات انجام می،ها  مطالعات و طراحی تهویه و روشنایی تونل:3تبصره
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   مطالعات تکمیلی هیدرولوژي و هیدرولیک 010

انجام مطالعات تکمیلی هیدرولوژي و هیدرولیک، براساس پارامترهاي تعیین شده در مطالعات توجیه نهایی طرح براي 

  : ر مت10 تا 2هاي همسان با دهانۀ  پل

  . ها در مطالعات توجیه نهایی  بررسی و تدقیق محاسبات حوضۀ آبریز پل10-01  

 متر پایین 20 متر باالدست، 20حداقل ( تهیه و برداشت مقاطع طولی و عرضی از محل بستر آبروي پل10-02

 اضافی در  متر از دهانه پل یک مقطع2 و به ازاي افزایش هر 10 متري به فواصل حداکثر 2دست، براي دهانه 

  ). پایین دست و باال دست

  . ژي، جریان، سرعت و میزان آبشستگی جریان سیالب با نمایش خط تراز انرنیمرخ ترسیم 10-03

  . ها ها و کوله  بررسی رفتار جریان در اطراف پایه10-04

ها و ارایه مدل تحلیلی تخمین فرسایش در اثر تنگ شدگی   مطالعه و شناسایی انواع فرسایش در محل پل10-05

  . هاي مورد نیاز دهانه و ارایه راه حل

  

   متر 10هاي با دهانه تا  هاي اجرایی پل  تهیه نقشه011

  .  انتخاب نوع سیستم سازة پل11-01  

  . هاي موجود سازة پل و با توجه به هماهنگی با پل انتخاب نقشه همسان مناسب با سیستم 11-02  

  . هاي میانی ها و پایه  ارزیابی اطالعات محلی ژئوتکنیک و تعیین موقعیت و محاسبه ابعاد شالوده کوله11-03  

  . هاي همسان هاي اجرایی پل و مشخصات فنی خصوصی با اقتباس از نقشه  تهیه نقشه11-04  

: یوارهاي بالی و برگشتی، هدایت آب و ساحل سازي و عملیات اضافی شاملهاي اجرایی د  تهیه نقشه11-05

انحراف مسیر آب و سایر تمهیدات براي جلوگیري از آب شستگی مانند تصحیح بستر مسیل، رادیه و بردید، 

  . در موارد لزوم... بندي، دیوار سازي و گابیون
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  متر  25 تا 10هاي با دهانه  هاي اجرایی پل  تهیه نقشه012

به  ادامۀ مطالعات است،بینی گردیده   در مطالعات توجیه نهایی پیش25 تا 10هاي با دهانه  در صورتی که مطالعات پل

در چارچوب شرح خدمات همسان مطالعات طراحی تفصیلی نحوي که در گزارش مطالعات توجیه نهایی پیشنهاد شده است، 

  . دشو راه همزمان انجام می

  

  هاي ویژه و سایر ابنیه فنی ناهمسان پل طراحی تفصیلی 013

 ،و یا سایر ابنیه فنی ناهمسانشناخته شده هاي ویژه  هاي که در مطالعات توجیه نهایی به عنوان پل طراحی تفصیلی پل

  . دشو براساس شرح خدمات همسان مطالعات طراحی تفصیلی راه همزمان انجام می

  

  هاي اجرایی سایر ابنیه فنی   تهیه نقشه014

ها،   و مشخصات فنی خصوصی ابنیه فنی شامل دیوارهاي حایل، گالري هاي اجرایی، ریز متره انجام محاسبات و تهیه نقشه

هاي همسان، به تفکیک محل مورد نیاز با توجه به طراحی مرحله توجیه  ز نقشهدر صورت وجود، با استفاده ا... گیرها، بهمن

  . نهایی طرح

  

  ي راهها  طراحی تفصیلی تقاطع015

ها، طبق پیوست یک شرح خدمات مطالعات طراحی  هاي همسطح و ناهمسطح راه با سایر راه طراحی تفصیلی تقاطع

  . شود هاي احداث راه انجام می تفصیلی طرح

  ها  طراحی تفصیلی تونل016

هاي احداث  ح طراحی تفصیلی طرها، پس از ابالغ کارفرما، طبق پیوست سه شرح خدمات مطالعات طراحی تفصیلی تونل

  . شود راه، انجام می
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  ها   طراحی تفصیلی جزیره وسط و دور برگردان017

 در طرح پیشنهادي مشاور، احداث دو خط عبور جداگانه و یا اضافه کردن یک خط عبور در هر طرف منجر به ایجاد هرگاه

 تأمین گردش به چپ، دور براين  وسط و تغییرات عرض آةهاي اجرایی جزیر راه چهارخطه با جزیره وسط گردد، نقشه

 در 1:500به مقیاس نقشه مسطحه  .گردد هاي معتبر و با رعایت ضوابط ایمنی تهیه می نامه  براساس آیین،برگردان و غیره

  . شود  می همراه با جزییات الزم تهیه1:50 طرح و مقاطع عرضی به مقیاس ةمحدود

  

  مطالعات تثبیت مسیر  018

  . گیر و بهمن در مناطق برف 18-01  

هایی که احتمال انباشتگی برف، سقوط بهمن و انسداد راه   بازدید میدانی و شناسایی محل18-1-01

  . وجود دارد

هاي  هاي مورد نیاز گالري هاي اجرایی در خصوص سازه  مطالعه فنی و مالی و ارایه نقشه18-1-02

االدست مسیر و نیز انباشتگی برف در محل کارهاي جلوگیري از ریزش بهمن از نواحی ب گیر و یا راه بهمن

  . ها خاکریزها و ترانشه

  . هاي روان  در مناطق داراي پتانسیل ماسه18-02  

هاي روان و امکان انسداد راه  حرکت ماسه هایی که احتمال بروز  بازدید میدانی و شناسایی محل18-2-01

  .وجود دارد

  . هاي اجرایی جلوگیري از انسداد مسیر قشهکارهاي و ن  مطالعه فنی مالی ارایه راه18-2-02

  

  هاي اجرایی روسازي  مطالعات و تهیۀ نقشه019

  . ها و خطوط جداگانه  طراحی روسازي راه در محل اصالح قوس19-01  
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هاي اجرایی براي هر گزینه با استفاده  ها و تهیه نقشه انجام محاسبات روسازي و تعیین نوع ضخامت الیه •

هاي  براي هریک از قسمت) بندان و تورم خاك بستر مالحظه عمق یخ(اي انجام شدهه از نتایج آزمایش

 . مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان

گذاري تحلیلی رهاي روسازي، مدل با نامه ها، به استناد آیین مشاور موظف است عالوه بر تعیین ضخامت •

 . تهیه کند را زیرسازي مسیر روش اجزاي محدود روسازي و نحوة اندرکنش آن با

هاي زیرسازي و روسازي راه جدید و  خامت الیهضبررسی اختالف نشست احتمالی ناشی از متفاوت بودن  •
  .ارایه جزییات هاي اتصال و قدیم در محل

  . گردد هایی از راه موجود که تعریض می  طراحی روسازي راه در قسمت19-02

هاي اجرایی براي هر قسمت از راه که داراي   و تهیه نقشهها ن نوع و ضخامت الیهیانجام محاسبات روسازي و تعی

بندان وتورم خاك بستر و  مالحظه عمق یخ(هاي انجام شده طرح روسازي متمایز باشد با استفاده از نتایج آزمایش

  ان ـــور و کوهستـهاي مختلف دشت، تپه ماه یک از قسمت  براي هر،)هاي تعریض شده اختالف نشست در قسمت

چنین نمودار طولی با   و هم1:50ها به مقیاس  هاي تیپ عرضی به تعداد طرح نقشه.  و مالی مالحظات فنیاساس بر

همراه با باشد، هاي مختلف راه  هاي بهینه در قسمت شروع و انتهاي تیپمقیاس مناسب که در برگیرنده کیلومتر 

ها و شیروانی راه شامل   تیپ اصالح شانههاي نقشه. گردد هاي مختلف تهیه می هاي تیپ جزییات اتصال طرح نقشه

 و نمودارهاي طولی با 1:50هاي مختلف در مقاطع عرضی به مقیاس  جزییات و نحوه رفع نواقص به تعداد موقعیت

  . گردد مقیاس مناسب ارایه می

روش اجزایی تحلیلی با بارگذاري روسازي، مدل نامه  ها، به استناد آیین خامتض عالوه بر تعیین ،مشاور موظف است

هاي منتخب  ، براي همۀ گزینه راهاي قدیم و یا زیرسازي مسیر موجود محدود روسازي و نحوة اندرکنش آن با الیه

  .  نمایـدتهیه

  

  هاي اجرایی ایمنی راه  طراحی و تهیه نقشه020

  : دشو ي زیر انجام میها  ترتیب انجام مطالعات ایمنی در مطالعات توجیه نهایی، خدمات این بخش به ةبا توجه به نحو
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   . »بازرسی ایمنی راه « مطالعات ایمنی با استفاده از خدمات20-01  

، ادامه خدمات شوددر مطالعات توجیه نهایی استفاده  »بازرسی ایمنی راه«گروه مستقل که از خدمات  در صورتی

در این . ورت خواهد گرفت ص»بازرسی ایمنی راه« شرح خدمات چارچوبگروه در این مرحله از مطالعات نیز در 

 انجام »بازرسی ایمنـی راه«هاي الزم را با هماهنگی  گروه  فصل الزم است که مهندس مشاور مطالعات و طرح

  . دهد

   .»بازرسی ایمنی راه« مطالعات ایمنی در صورت عدم انجام خدمات 20-02

، مهندس مشاور ین استفاده نشده  است در مطالعات پیش»بازرسی ایمنی راه«که از خدمات گروه مستقل  در صورتی

  :  نمایدتهیهرا آنها  اجرایی  ۀکم موارد زیر را بررسی و نقش  دار مطالعات حاضر باید دست عهده

  . هاي معتبر موجود نامه هاي اجرایی ایمنی کناره و میانه راه براساس آیین  طراحی و تهیه نقشه20-2-01  

ها،   راه، پل هاي عرضی اره رو با توجه به سرعت طراحی و شیب محاسبه فاصله آزاد از لبه سو20-2-02

  . ها ها و تونل دیوارسازي

  . هاي سطحی رویه راه آوري آب هاي اجرایی جمع  انجام محاسبات هیدرولیکی و نقشه20-2-03

  . بنایی هاي تأسیسات زیر نمایی جا هاي مختلف در ارتباط با  تهیه گزینه20-2-04

هاي اجرایی مورد نیاز در نقاطی از کنارة مسیر راه که احتمال آب گرفتگی به صورت   تهیه نقشه20-2-05

  . فصلی یا دایمی وجود دارد

هاي مورد نیاز وبا تهیه  هاي اجرایی انسداد گذر عرضی انسان و حیوان از راه، در محل  تهیه نقشه20-2-06

  . گزارش مقایسه فنی و مالی آن

هاي مورد نیاز و با تهیه  هاي کنارة مسیر راه، در محل ف صوت شکنهاي مختل  تهیه گزینه20-2-07

  . گزارش مقایسۀ فنی و مالی آن

  . هاي تند و طوالنی و مقایسه فنی و مالی آن هاي اجرایی خروج اضطراري در شیب  تهیه نقشه20-2-08

 پارکینگ، هاي گیرها، محوطه ه، نیوجرسی، ضرب)گاردریل(پناه تعیین محل استقرار جان 20-2-09

  . ها، حصارها بر روي نقشه مسطحه مسیر گاه استراحت
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هاي طولی و عرضی، عالیم هشدار دهنده  هاي اجرایی نحوة خط کشی  تهیه نقشه20-2-010

تابلوهاي اعالم ( وعالیم هشدار دهند هوشمند...) ها و  فلش ها، مسیرنماها، خط نوشته(غیرهوشمند

  ...).و هاي جوي مسیر، ترافیک مسیر  وضعیت

  . هاي عالیم هوشمند و غیرهوشمند ایمنی و راهنمایی و رانندگی  تهیه جزییات اجرایی طرح20-2-011

  

  هاي الزم براي تأسیسات جانبی راه   تهیه طرح021

هاي  هاي مورد نیاز شامل راهدارخانه، پارکینگ وسایل نقلیه سبک و سنگین، دستگاه هاي مناسب همراه با طرح محل

  . گردد سوخت و غیره ارایه می هاي اکز رفاهی و جایگاهتوزین، مر

  

  هاي ارزیابی   تهیه نقشه022

 نوع تعیین ،ها توپوگرافی به روش مختصاتی در محل اصالح قوسهاي مسطحه  نقشههاي ارزیابی بر روي  تهیه نقشه

و ...) نعتی، مسکونی، تجاري و ال ساالنه، صحص، نوع کاشت و دورة است)دیم، آبی(دایر، بایر، کشاورزي(کاربري اراضی

  . هاي مربوط مساحت نواحی و با تهیه جدول

  

  مشخصات فنی خصوصیتهیه  023

در دفترچه مشخصات . گردد تهیه میبا استفاده از مشخصات فنی عمومی راه مشخصات فنی خصوصی برحسب نیاز طرح 

هاي  وژه، محل و مشخصات معادن، محل، شرایط اقلیمی و آب و هواي منطقه، مشخصات پرهفنی خصوصی موقعیت را

مهندس مشاور الزم است جداول ابنیه فنی موجود نیازمند بهسازي را بر حسب . گردد ممکن براي استقرار کارگاه ارایه می

از جمله همسان، ( نوع ابنیه و نحوة ترمیم و مقاوم سازي و تعریض با بیان کیلومتر و موقعیت ابنیه، مشخصات اصلی ابنیه

از جمله ( چنین جدول ابنیه فنی جدید با بیان موقعیت و کیلومتر، مشخصات اصلی و نحوة بازسازي و هم) ان و ویژهناهسم

هاي الزم از جمله تأمین عبور و مرور در حین اجرا   نماید و دیگر راهنماییتهیهو علل نیاز را ) همسان، ناهمسان و ویژه

  . را ارایه نمایدایمنی مورد نیاز یه و تمهیدات وسایل نقل برقراري ترافیک ایمن و روان براي 
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  بندي اجراي طرح و تهیه برنامه زمانی  مرحله024

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

  

  فهرست مقادیر و بهاي کار تهیه  025

دار تنظیم  هاي ستاره هاي پایه و یا در صورت نیاز ردیف هاي قیمت هاي اجرایی و بر حسب ردیف س نقشهمقادیر کار براسا

هاي انجام کار به تفکیک  خالصه هزینه. شود تهیه می عملیات اجرایی به تفکیک فصول مختلف ۀبرآورد هزین. گردد می

تجهیز و برچیدن کارگاه براساس آخرین ضوابط   واي ، ضرایب منطقههاي باالسري فصول و جمع فصول و با احتساب هزینه

  . گردد محاسبه می

  

   تهیه اسناد مناقصه 026

  : تهیه اسناد مناقصه مشتمل بر مدارك زیر

  . و شرایط خصوصی پیماننامه و شرایط عمومی   موافقت26-01  

  . هاي اجرایی  نقشه26-02  

  .  مشخصات فنی خصوصی26-03  

  . اي اجرایی فهرست مقادیر کاره26-04  

  . بندي اجراي کار  برنامه زمان26-05

  

  شود هایی که در گزارش مطالعات تفصیلی درج می ها و نقشه  فهرست گزارش027

اي  گردد و در این گزارش خالصه هاي مربوط به مطالعات طراحی تفصیلی تهیه می بندي گزارش این گزارش به عنوان جمع

  : شود  تهیه میهاي پیشین و نیز موارد زیر از گزارش

  . توجیه نهایی) در صورت نیاز(  مطالعات به روز شده27-01  

  .  اهداف طرح و شرح مسیر27-02  
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  . برداري  گزارش خصوصیات کلی حوزة نفوذ طرح و نتایج مطالعات ترافیکی تا پایان دورة بهره27-03  

  ).1:25000روي نقشه ( نقشه کلی محور27-04  

  . نی مسیر جدول مشخصات اصلی ف27-05  

  . هاي طولی و عرضی نیمرخ، هاي مسطحه ه نقش27-06  

  . کوبی انجام شده در مطالعات پیشین و یا مطالعات حاضر ها و میخ  گزارش برداشت27-07  

  .  گزارش مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک27-08  

  .هاي ژئوتکنیک تحلیل نتایج آزمایش27-09

  .  1:10000هاي با مقیاس  و منابع آب روي نقشهها، دپوها، معادن مصالح   وضعیت قرضه27-010

  .  نتایج محاسبات فواصل حمل و احجام مورد استفاده27-011

  . دار و یا جدید فنی موجود مسئله ها و ابنیه ها و پی پل ها، قرضه بندي زمین ترانشه  جدول طبقه27-012

  . و یا جدیددار موجود و خاکریزهاي بلند مسئلهها  مطالعات و محاسبات گذر و یا تعریض گذر از بستر ترانشه27-013

  . هاي مرمت ابنیه فنی موجود  گزارش طراحی و تهیه نقشه27-014

  . هاي مقاوم سازي و یا تعریض ابنیه فنی موجود  گزارش طراحی و تهیه نقشه27-015

  . مطالعات تکمیلی هیدرولوژي و هیدرولیک27-016

  .  متر10هانۀ تا هاي با د هاي اجرایی پل  نقشه27-017

  .  متر25 تا 10هاي با دهانۀ  هاي اجرایی پل  نقشه27-018

  . هاي ویژه و سایر ابنیه فنی ناهمسان  طراحی تفصیلی پل27-019

  . هاي اجرایی سایر ابنیه فنی  نقشه27-020

  . هاي راه هاي تفصیلی تقاطع  طراحی و نقشه28-021

   .ها هاي تفصیلی تونل  طراحی و نقشه28-022

  . ها هاي تفصیلی جزیره وسط و دور برگردان  طراحی و نقشه27-023

  .  مطالعات تثبیت مسیر27-024

  . هاي اجرایی روسازي  مطالعات و نقشه27-025
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  . هاي اجرایی ایمنی راه  طراحی و تهیه نقشه27-026

  . هاي الزم براي تأسیسات جانبی راه  تهیه طرح27-027

  . هاي ارزیابی  نقشه27-028

  . گزارش مشخصات فنی خصوصی27-029

  . بندي اجراي طرح  گزارش برنامه زمان27-030

  .  گزارش ریز متره، فهرست مقادیر و بهاي کار27-031

آخرین ( ها نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، الحاقیه  سایر مدارك و اسناد مناقصه مشتمل بر موافقت27-032

  ). هاي مربوط ضوابط و بخشنامه

  .Power Pointافزار   گزارش خالصه نتایج تحت نرم27-033

  .CDهاي طرح روي  ها و گزارش آلبوم کامل نقشه27-034



پیوست ١. نمودار خدمات مطالعات طراحی تفصیلی بھسازی راه (نوع ۴)

تعیین محل قرضھ ھا، دپوھا،
معادن مصالح و منابع آب

تھیھ نقشھ ھای گذر مسیر از
بستر سازه خاکریزھای بلند در
محل ھای تعریض خاکریزھای

موجود مسئلھ دار و خطوط جدا گانھ

تھیھ نقشھ ھای اجرایی گذر مسیر از
بستر سازه ترانشھ ھاي بلند در محل ھای 
تعریض ترانشھ ھای موجود مسئلھ دار

و یا خطوط جدا گانھ

طراحی و تھیھ نقشھ ھای
مرمت ابنیھ فنی موجود

 تھیھ نقشھ ھای اجرایی
 مطالعات و تھیھ نقشھ ھای مطالعات تثبیت مسیر طراحی تفصیلی تقاطعھای راهسایر ابنیھ فنی

روسازی اجرایی 
 طراحی و تھیھ نقشھ ھای

اجرایی ایمنی راه

تحلیل نتایج ژئوتکنیک

مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک

نیمرخھای طولی و عرضی تھیھ پالن، 

بررسی مطالعات توجیھ نھایی و 
اعالم نظر بھ کارفرما

تھیھ نقشھ ھای ارزیابی

مرحلھ بندی اجرای طرح مشخصات فنی خصوصی
 فھرست مقادیر و بھای کارو تھیھ برنامھ زمانی

تھیھ اسناد مناقصھ

جمع بندی و مستند سازی
مطالعات طراحی تفصیلی

طراحی  جزیره وسط و دور 
برگردانھا

طراحی و تھیھ نقشھ ھای مقاوم سازی
و یا تعریض ابنیھ فنی موجود

مطالعات تکمیلی
ھیدرولوژی و ھیدرولیک

تھیھ نقشھ ھای اجرایی
پلھای با دھانھ ١٠ تا ٢۵ متر

تھیھ نقشھ ھای اجرایی
پلھای با دھانھ تا ١٠ متر

طراحی تفصیلی پلھای ویژه و سایر 
ابنیھ فنی نا ھمسان

طرحھای الزم برای تھیھ 
تاسیسات جانبی راه

 طراحی تفصیلی تونلھا
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 فهرست مطالب

  

   . مقدمه01

  . خدمات پیش نیاز02

  . هاي طولی اولیه ، پروفیل مسطحهۀنقش تهیه 03

  . هاي طولی و مقاطع عرضی نهایی نیمرخ، هاي مسطحه نقشه تهیه پیاده کردن مسیر، 04

  . کی مطالعات تکمیلی ژئوتکن05

  .  تحلیل نتایج ژئوتکنیک06

  . صالح و منابع آبها، دپوها، معادن م   تعیین محل قرضه07

دار و  هاي اجرایی گذر مسیر از بستر سازة خاکریزهاي بلند در محل تعریض خاکریزهاي موجود مسئله  تهیه نقشه08

  . خطوط جداگانه

دار و  هاي موجود مسئله در محل تعریض ترانشههاي بلند  ترانشه ةهاي اجرایی گذر مسیر از بستر ساز  تهیه نقشه09

  . یا خطوط جداگانه

  . هاي مرمت ابنیه فنی موجود  طراحی و تهیه نقشه010

  . هاي مقاوم سازي و یا تعریض ابنیه فنی موجود  طراحی و تهیه نقشه011

  .  مطالعات تکمیلی هیدرولوژي و هیدرولیک012

  .  متر10هاي با دهانۀ تا  هاي اجرایی پل  تهیه نقشه013

  .  متر25ا  ت10هاي با دهانۀ  هاي اجرایی پل  تهیه نقشه014

  . هاي ویژه و سایر ابنیه فنی ناهمسان  طراحی تفصیلی پل015

  . هاي اجرایی سایر ابنیه فنی  تهیه نقشه016

  . هاي راه  طراحی تفصیلی تقاطع017

  . ها  طراحی تفصیلی جزیره وسط ودور برگردان018

  . ها  طراحی تفصیلی تونل019
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  .  مطالعات تثبیت مسیر020

  . هاي اجرایی روسازي ه نقشه مطالعات و تهی021

  . هاي اجرایی ایمنی راه  طراحی و تهیه نقشه022

  . هاي دسترسی و سرویس  طراحی راه023

  . هاي خاص براي کاهش آثار تخریب محیط زیست  تهیه طرح024

  . هاي الزم براي تأسیسات جانبی راه  تهیه طرح025

  . هاي ارزیابی  تهیه نقشه026

  . خصوصیمشخصات فنی تهیه  027

  .بندي اجراي طرح و تهیه برنامه زمانی  مرحله028

  . فهرست مقادیر و بهاي کارتهیه  029

  .  تهیه اسناد مناقصه030

  .  شود هایی که در گزارش مطالعات تفصیلی درج می ها و نقشه  فهرست گزارش031

  ). 5( نمودار خدمات مطالعات طراحی تفصیلی بهسازي راه نوع01پیوست 
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  )5نوع (ات مطالعات طراحی تفصیلی بهسازي راه شرح خدم

   مقدمه 01

سازي راه و تصویب به پس از پایان مطالعات توجیه نهایی ،)5نوع ( مطالعات طراحی تفصیلی بهسازي راه 1-01

هرگاه مشاور نظري در مورد تکمیل، به هنگام . گیرد آن براي ادامه مطالعات و انجام طراحی تفصیلی انجام می

 کند و طبق نظر کار ا اصالح گزارش مطالعات توجیه نهایی داشته باشد، نظر خود را به کارفرما اعالم مینمودن ی

  . نماید فرما اقدام می

مطالعات طراحی « براساس شرح خدمات همسان ، کیلومتر5طول  بیش از هاي به   مطالعات واریانت1-02

  . شود میزمان با این مطالعات انجام   هم»ها تفصیلی احداث راه

  : شود خدمات این مرحله براساس نتایج مطالعات توجیه نهایی طرح مصوب به شرح زیر انجام می

  

   خدمات پیش نیاز 02

  :  کیلومتر5هاي کمتر از  هاي تاکئومتري واریانت نقشه

مطالعات توجیه نهایی  و در استهاي به طول کمتر از پنج کیلومتر که در خارج از حریم راه موجود  باند تاکئومتري واریانت

اجباري و گذاري نقاط   نسبت به عالمت،بهسازي تصویب گردیده است، مجدداً بازدید و پس از اطمینان از صحت مطالعات

 متر در دشت روي زمین اقدام 700 متر در تپه ماهور و 500 متر در کوهستان، 300چنین در طول مسیر به فواصل  هم

ترسیم و در ) پیشیناز مطالعات مصوب (هاي هوایی   و عکس1:25000هاي یی روي نقشهسپس محور واریانت نها. گردد می

ه به ج متري و به عرض الزم با تو2 با منحنی تراز 1:2000تاکئومتري به مقیاس نقشۀ مسطحه  تهیه براياختیار کارفرما 

  . گیرد شرایط توپوگرافی منطقه قرار می

برداري  هاي پلیگون سراسري سازمان نقشه ها باید از نقاط ارتفاعی و ایستگاه شه براي تعیین مختصات و ارتفاع نق:1تبصره

  . استفاده شود

 براي محور کافی نیست، بر اساس پیشنهاد مشاور و تأیید کارفرما، نقشه 1:2000 در مناطق کوهستانی که نقشه :2تبصره

  . شود تهیه می) در محل ابنیه فنی( 1:500 و یا 1:1000به مقیاس 
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  هاي طولی اولیه نیمرخو  نقشۀ مسطحه تهیه 03

  : گردد  تهیه میمورد نیاز براي بهسازي طولی اولیه مشتمل بر اجزاي زیر براي طول کل مسیر  نیمرخو  نقشۀ مسطحه

هایی از راه موجود که در بهسازي مورد استفاده قرار   قسمت،ی با توجه به مطالعات مصوب مرحله توجیه نهای3-01

 با ،گیرد در محدوده و حاشیه حریم راه موجود صورت میکه عملیات تعریض و یا احداث خطوط جداگانه گیرد و  می

 1:100 افقی، 1:1000 با مقیاس نیمرخ طولی ،هاي انجام شده در مطالعات توجیه نهایی مصوب از برداشتاستفاده 

  .گردد  تهیه می1:1000 با مقیاس ه نقشۀ مسطحعمودي و

   )خارج از حریم راه موجود(کیلومتر 5به طول کمتر از هاي   واریانت3-02

 طولی و طراحی خط پروژه براساس نیمرخو تهیه  1:2000طراحی و ترسیم محور روي نقشه تاکئومتري به مقیاس 

  :  مشخصات محور مورد مطالعه از جملهبا توجه به ، توجیه نهاییمشخصات طرح مصوب مطالعات

 . طرحسرعت  •

 . عرض خطوط و شانه •

 . هاي مجاز طولی شیب •

 . هاي افقی و بر بلندي مربوط حداقل شعاع قوس •

 .  توقفبرايفاصله دید  •

 . سطح سرویس •

  :  کیلومتر5هاي به طول بیش از   واریانت3-03

مطالعات طراحی تفصیلی احداث همسان طولی اولیه براساس شرح خدمات  نیمرخو   مسطحههاي هنقشتهیه 

  . صوب مرحله پیشین در ادامه مطالعات م،ها راه

  

  هاي طولی و مقاطع عرضی نهایی نیمرخ، هاي مسطحه نقشه  پیاده کردن مسیر، ارایه 04

  : دشو کوبی مسیر به شرح زیر انجام می  میخ،پس از تصویب کارفرما
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گیرد و عملیات  هایی از راه موجود که در بهسازي مورد استفاده قرار می قسمتپیاده کردن و میخکوبی  4-01

) 1(به شرح پیوست شمارهقرار دارد، ریض و یا احداث خطوط جداگانه در محدوده و حاشیه حریم راه موجود تع

  . گردد مطالعات توجیه نهایی بهسازي راه انجام می

 نیمرخ عمودي براي 1:100 افقی، 1:1000 طولی و مقاطع عرضی با مقیاس نیمرخ، مسطحههاي نهایی  نقشه

  . گردد  براي مقاطع عرضی تهیه می1:100و  مسطحهنقشۀ  براي 1:1000طولی  و

 طولی و نیمرخ، مسطحههاي نهایی  نقشه. گردند کوبی و برداشت می هاي خارج از حریم راه میخ  واریانت4-02

 1:200 و نقشۀ مسطحه براي 1:2000 طولی، نیمرخبراي  عمودي 1:200 افقی و 1:2000مقاطع عرضی با مقیاس 

  . گردد  میبراي مقاطع عرضی تهیه

هاي  را در نقشه) از یک طرف، یا دو طرف( مهندس مشاور الزم است که نحوه عملیات بهسازي و تعریض :1تبصره

  . ها مشخص نماید نیمرخو  مسطحه

  

   مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک 05

 ها، تعریض و خطوط جداگانه، براساس نقشه مسطحه و  خدمات ژئوتکنیک تکمیلی در محل اصالح قوس5-01

 قایم، مقاطع عرضی زمین 1:500 افقی و 1:5000 زمین شناسی مهندسی تهیه شده به مقیاس نیمرخ طولی، نیمرخ

هاي  ژئو فیزیک، گمانه(هاي انجام شده   و آزمایش1:500شناسی مهندسی در محل ابنیه فنی ویژه به مقیاس 

  : شـود  میدر مرحله توجیه نهایی طرح، براي تدقیق موارد زیر انجام...) دستی و 

ها در خاکریزها و تعیین  ها به منظور استفاده از مصالح ترانشه مشخصات فنی و جنس مصالح ترانشه •

 . بندي نوع زمین آنها طبقه

 .مشخصات فنی و نوع خاك بستر خاکریزها •

 ... .ها و سایر ابنیه فنی نیازمند تعریض، مقاوم سازي، مرمت و  ن پی پلیبندي زم تعیین طبقه •

 . هاي الزم، به تشخیص مشاور فنی، میزان باربري و جنس زمین در محلمشخصات  •
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ها، معادن و منابع آب مورد نیاز براي استفاده در زیرسازي روسازي و  شناخت جنس و حجم مصالح قرضه •

 . بندي نوع آنها ابنیه فنی و طبقه

ودن نوع دستگاه هاي ژئوتکنیک، ضمن تهیه گزارش توجیهی و مشخص نم مشاور براي انجام آزمایش •

 نیمرخها، نسبت به ترسیم موقعیت ، عمق و زاویه حفاري مورد نیاز بر روي  حفاري، تعداد و نوع آزمایش

هاي مختلف  طولی و عرضی زمین شناسی مهندسی در محل منابع آب، قرضه، منابع مصالح الیه

و خدمات ژئوتکنیک مورد نیاز با نماید  ها، خاکریزها و سایر ابنیه فنی اقدام می ها، ترانشه روسازي، پل

انجام ) مهندسان مشاور ژئوتکنیک(تأیید کارفرما و به هزینۀ او، به وسیله مؤسسات داراي صالحیت

 . شود می

هایی را که نیاز به انجام عملیات گمانه زنی دارد، با تعیین حدود   مشاور موظف است طی گزارشی، فهرست محل:تبصره

   .زنی به کارفرما اعالم کند کارهاي مورد نیاز براي انجام عملیات گمانه اه با ارایه راهصعوبت دسترسی به آنها همر

خرب که در مطالعات میرغخرب و یا مهاي  ها از روسازي و زیرسازي و سایر آزمایش برداري و آزمایش  نمونه5-02

 ، و در صورت نیازشود میرسی مجدد  بر،گیرد هایی از راه موجود که مورد استفاده قرار می توجیه نهایی براي قسمت

  . دگرد هاي تکمیلی درخواست می آزمایش

  

   تحلیل نتایج ژئوتکنیک 06

  .بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج دریافت شده مطالعات ژئوتکنیک و انجام اصالحات الزم

  

  .ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب  تعیین محل قرضه07

، با رعایت ضوابط سازمان 1:10000هاي با مقیاس  ن مصالح و منابع آب روي نقشهها، دپوها، معاد تعیین محل قرضه

  . حفاظت محیط زیست و محاسبه فواصل حمل و احجام مورد استفاده از آنها
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هاي تعریض خاکریزهاي  هاي اجرایی گذر مسیر از بستر سازة خاکریزهاي بلند در محل  تهیه نقشه08

  ـه دار و خطوط جداگان موجود مسئله

اي و خاکریزهاي بلند در  هاي دره مطالعه این بند، براساس بررسی و کنترل مطالعات انجام شده و گزینۀ پیشنهادي پل

  : شـود مطالعات توجیه نهایی، به شرح زیر انجام می

  . هاي طولی و عرضی زمین شناسی مهندسی تهیه شده نیمرخ بررسی 8-01  

  . زیرسطحی با پایداري خاکریزهاي سطحی و   مطالعه اندرکنش آب8-02  

بندي مناسب اجراي خاکریز و یا روش تحکیم و   مطالعه و محاسبه نشست خاکریزهاي بلند و انتخاب زمان8-03

  . دار باشند هاي بلند مدت مسئله بهسازي مناسب در صورتی که نشست

  .  مطالعه پایداري جسم و بستر خاکریز در برابر پدیدة روانگرایی8-04

هاي اجرایی، مشخصات فنی خصوصی، ریزمتره و برآورد براي پایداري جسم و   مطالعات باید منجر به تهیه نقشه:يیادآور

  . بستر خاکریز، به تفکیک محل گردد

   تراکم مسئلهنظري به ویژه در مورد مصالحی که از هاي خاکریز  انتخاب روش و ابزار مناسب تراکم الیه8-05

  . ساز باشند

دار مانند بسترهاي کارستی،  هاي مسئله هاي مناسب آماده سازي و تثبیت بستر در زمین  ارایه روش بررسی و8-06

  ... . زارها و  ها، شوره باتالق

  . کشی بستر هاي زه  مطالعه، طراحی و تهیه نقشه8-07

  . جوي و محیطی دار خاکریز در برابر عوامل مخرب  تعیین روش مناسب براي حفاظت سطوح شیب8-08

 انجام محاسبات نهایی پایداري بر روي گزینۀ انتخاب شده و تمهیدات الزم به منظور جلوگیري از اختالف 8-09

  . هاي تعریض شده نشست قسمت

هاي افقی و قایم سطوح   تحلیل نهایی پایداري استاتیکی و دینامیکی، با در نظر گرفتن اثر منفرد و توأم شتاب:1یادآوري

شرح خدمات همسان مطالعات احداث  تأمین ضرایب اطمینان تعیین شده در دستورالعمل کاربرد عملکرد خاکریز به منظور

  . شود انجام می ،راه



  )5نوع (   بهسازي راهطراحی تفصیلی                  شرح خدمات همسان مطالعات                                                             
  
 
 

 

٨

 محاسبات نهایی پایداري براساس دو روش معادل استاتیکی و یا دینامیکی با استفاده از حداقل سه شتابنگاشت :2یادآوري

  . شود رایط خاص خاکریزها انجام میی و برحسب شاهاي، به تناسب شرایط ساختگ سه مؤلفه

آوري و  هاي جمع هاي طولی و عرضی، کانال نیمرخهاي سطحی شامل  آوري و هدایت آب  تهیه طرح جمع8-010

  . هاي سطحی هدایت آب

با جزییات مورد نیاز، اعم از جزییات  هاي اجرایی به مقیاس مناسب براي اجراي طرح همراه  تهیه نقشه8-011

  . ها  نحوة دیوارسازي وستر خاکریز راهبهینه سازي ب

ها طبق تعاریف فصل سوم فهرست بهاي واحد پایه راه، باند فرودگاه  بندي مصالح ترانشه  تهیه جدول طبقه8-012

  . هاي مورد استفاده در خاکریزهاي مسیر آهن، و تعیین میزان مصالح منتخب ترانشه و زیرسازي راه

  . زینۀ اجراي کارتهیه ریز متره و برآورد ه 8-013

  .  تهیه مشخصات فنی خصوصی8-014

  

در محل تعریض هاي بلند  ترانشه ةهاي اجرایی گذر مسیر از بستر ساز  تهیه نقشه09

   دار و یا خطوط جداگانه هاي موجود مسئله ترانشه

ها و  ها، گالري لمطالعات این بند، براساس بررسی و کنترل مطالعات انجام شده و گزینۀ پیشنهادي در مطالعات تون

  : هاي بلند در مطالعات توجیه نهایی طرح، به شرح زیر انجام خواهد شد ترانشه

  . هاي طولی و عرضی زمین شناسی مهندسی تهیه شده نیمرخ بررسی 9-01  

  . ها هاي سطحی و زیر سطحی با پایداري ترانشه  مطالعه اندرکنش آب9-02  

هاي آبدار، و  هاي واقع در زمین طحی و زیرسطحی از جمله ترانشههاي زهکشی س  مطالعه و طراحی سیستم9-03

  . ها نحوة تخلیه آب

  . دار ترانشه در برابر عوامل مخرب جوي و محیطی  تعیین روش مناسب براي حفاظت سطوح شیب9-04

  .  انجام محاسبات نهایی پایداري بر روي گزینۀ انتخاب شده9-05
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هاي افقی و قایم سطوح  اتیکی و دینامیکی، با در نظر گرفتن اثر منفرد و توأم شتاب تحلیل نهایی پایداري است:1یادآوري

 شرح خدمات همسان مطالعات احداث ها به منظور تأمین ضرایب اطمینان تعیین شده در دستورالعمل کاربرد عملکرد ترانشه

  . شود انجام می، راه

گاشت ناستاتیکی و یا دینامیکی با استفاده از حداقل سه شتاب محاسبات نهایی پایداري براساس دو روش معادل :2یادآوري

  . شود ها انجام می اي، به تناسب شرایط ساختگاهی و برحسب شرایط خاص ترانشه سه مؤلفه

هاي اجرایی به مقیاس مناسب براي اجراي طرح همراه با تمام جزییات مورد نیاز، شامل جزییات   تهیه نقشه9-06

 ها، جزییـــات مورد نیــاز براي اجراي تسلیح ترانشـــه   راه، جزییـــات دیوار ســـازي انشهبهینه ســازي بستر تر

(…, Rock Bolt, Cable bolt, Nailing)هاي مورد نیاز و  هاي گالري ، نقشه . ...  

  .  تهیه ریز متره و برآورد هزینۀ اجراي کار9-07

  .  تهیه مشخصات فنی خصوصی9-08
آوري و  هاي جمع هاي طولی و عرضی کانال نیمرخهاي سطحی شامل  آوري و هدایت آب  تهیه طرح جمع9-09

  . هدایت

  

  موجودهاي مرمت ابنیه فنی   طراحی و تهیه نقشه010

 در گزارش مطالعات هاي ارایه شدههاي اجرایی ابنیه فنی موجود نیازمند به مرمت، براساس پیشنهاد طراحی و تهیه نقشه

 ي انجام شدهها شوند و با توجه به نتایج آزمایش بندي می ، طبقه آنها ترمیم و بازسازيةنحوو ها  ع ابنیه نو.توجیه نهایی طرح

و در صورت امکان (  آنها هاي اجرایی نهایی، مصالح ساختمانی به کار گرفته و نحوة ترمیم، نقشه  در مرحله مطالعات توجیه

  که عالوه بر مالحظات فنیود اجرایی باید گویا و به نحوي تهیه شهاي نقشه. گردد تهیه می) هاي همسان به صورت نقشه

، اجراي آن به سهولت ممکن باشد و با موقعیت و نوع ابنیه مورد ترمیم هماهنگی داشته باشد و تمهیدات الزم براي و مالی

 ،در طراحی... وارسازي و بندي، دی جلوگیري از صدمه از قبیل آب شستگی مانند تصحیح بستر مسیل، رادیه و برید، گابیون

  . منظور شود
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  هاي مقاوم سازي و یا تعریض ابنیه فنی موجود  طراحی و تهیه نقشه 011

 در گزارش مطالعات هاي ارایه شده  موجود براساس پیشنهاد سازي و یا تعریض ابنیه فنی هاي مقاوم طراحی و تهیه نقشه

ي انجام ها شوند و با توجه به نتایج آزمایش بندي می طبقه  آنهاا تعریض نحوة مقاوم سازي و ی وها  نوع ابنیه.توجیه نهایی

آنها هاي همسان اجرایی   نقشه،نهایی، مصالح ساختمانی، نحوة مقاوم سازي و تعریض  در مرحله مطالعات توجیهشده

 با موقعیت و ،هولت اجراییسمالی و   و مالحظات فنی عالوه براي که ه گونهـب. گردد هاي معتبر تهیه می نامه براساس آیین

  . هماهنگ باشـدنوع ابنیه نیز 

 متر شامل همسان، ناهمسان و ویژه و یا سایر ابنیه فنی ناهمسان 10هاي بزرگتر از  مقاوم سازي و تعریض پل: 1تبصره

  . دشو نجام میاآنها  ها که در مطالعات توجیه نهایی انجام شده باشند در این مرحله نیز ادامه مطالعات ه تونلـاز جمل

هاي انجام شده در  هاي مخرب یا غیرمخرب اضافه بر آزمایش  مهندس مشاور انجام سایر آزمایشهرگاه :2تبصره

  . دشو  اقدام ضروري انجام می، با موافقت کارفرمامطالعات توجیه نهایی را ضروري تشخیص دهد

  . دشو زمان با این مطالعات انجام می ها هم  مطالعات و طراحی تهویه و روشنایی تونل:3تبصره

  

   مطالعات تکمیلی هیدرولوژي و هیدرولیک 012

انجام مطالعات تکمیل هیدرولوژي و هیدرولیک، براساس پارامترهاي تعیین شده  در مطالعات توجیه نهایی طرح براي 

  : ر مت10 تا 2هاي همسان با دهانه  پل

  . ها در مطالعات توجیه نهایی  بررسی و تدقیق محاسبات حوضۀ آبریز پل12-01  

 متر پایین 20 متر باالدست، 20حداقل ( تهیه و برداشت مقاطع طولی وعرضی از محل بستر آبروي پل 12-02

 اضافی در  متر از دهانه پل یک مقطع2 و به ازاي افزایش هر 10 متري به فواصل حداکثر 2دست، براي دهانه 

  ). پایین دست و باالدست

  .  جریان سیالب با نمایش خط تراز انرژي، جریان، سرعت و میزان آبشستگینیمرخ ترسیم 12-03

  . ها ها و کوله  بررسی رفتار جریان در اطراف پایه12-04
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ثر تنگ شدگی ها و ارایه مدل تحلیلی تخمینی فرسایش در ا  مطالعه و شناسایی انواع فرسایش در محل پل12-05

  . هاي مورد نیاز حل دهانه و ارایه راه

  

  متر 10هاي با دهانه تا  هاي اجرایی پل  تهیه نقشه013

  .  انتخاب نوع سیستم سازة پل13-01  

  . هاي موجود  انتخاب نقشه همسان مناسب با سیستم سازة پل و با توجه به هماهنگی با پل13-02  

  . هاي میانی ها و پایه یک و تعیین موقعیت و محاسبه ابعاد شالوده کوله ارزیابی اطالعات محلی ژئوتکن13-03  

  . هاي همسان هاي اجرایی پل و مشخصات فنی خصوصی با اقتباس از نقشه  تهیه نقشه13-04  

: هاي اجرایی دیوارهاي بالی و برگشتی، هدایت آب و ساحل سازي و عملیات اضافی شامل  تهیه نقشه13-05

 سایر تمهیدات براي جلوگیري از آب شستگی مانند تصحیح بستر مسیل، رادیه و برید، انحراف مسیر آب و

  . در موارد لزوم... بندي، دیوارسازي و  گابیون

  

   متر25 تا 10هاي با دهانه  هاي اجرایی پل تهیه نقشه014

به  ادامۀ مطالعات ،استیده بینی گرد  در مطالعات توجیه نهایی پیش25 تا 10هاي با دهانۀ   مطالعات پلکه  در صورتی

درچارچوب شرح خدمات همسان مطالعات طراحی تفصیلی نحوي که در گزارش مطالعات توجیه نهاي پیشنهاد شده است، 

  . دشو زمان انجام می احداث راه هم

  

  هاي ویژه و سایر ابنیه فنی ناهمسان  طراحی تفصیلی پل015

بینی  پیشهاي ویژه و یا سایر ابنیه فنی ناهمسان  ایی به عنوان پلهایی که در مطالعات توجیه نه طراحی تفصیلی پل

  . دشو زمان انجام می براساس شرح خدمات همسان مطالعات طراحی تفصیلی راه همگردیده است، 
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  هاي اجرایی سایر ابنیه فنی   تهیه نقشه016

ها،  نیه فنی شامل دیوارهاي حایل، گالريهاي اجرایی، ریز متره و مشخصات فنی خصوصی اب انجام محاسبات و تهیه نقشه

هاي همسان، به تفکیک محل مورد نیاز با توجه به طراحی مرحله توجیه  از نقشهدر صورت وجود با استفاده ... گیرها،  بهمن

  . نهایی طرح

  

  هاي راه   طراحی تفصیلی تقاطع017

 پیوست یک شرح خدمات مطالعات طراحی ها، طبق هاي همسطح و ناهمسطح راه با سایر راه طراحی تفصیلی تقاطع

  . شود هاي احداث راه انجام می تفصیلی طرح

  

  ها  طراحی تفصیلی جزیره وسط و دور برگردان018

 در طرح پیشنهادي مشاور، احداث دو خط عبور جداگانه و یا اضافه کردن یک خط عبور در هر طرف منجر به ایجاد هرگاه

تأمین گردش به چپ، دور براي  وسط و تغییرات عرض آن ةهاي اجرایی جزیر نقشهگردد،  وسط ةراه چهار خطه با جزیر

 در 1:500به مقیاس  نقشۀ مسطحه. گردد هاي معتبر و با رعایت ضوابط ایمنی تهیه می نامه برگردان و غیره براساس آیین

  . شود می همراه با جزییات الزم تهیه 1:50 طرح و مقاطع عرضی به مقیاس ةمحدود

  

  ها طراحی تفصیلی تونل 019

هاي  مطالعات طراحی تفصیلی طرحهمسان ها، پس از ابالغ کارفرما، طبق پیوست  سه شرح خدمات  طراحی تفصیلی تونل

  . شود احداث راه انجام می

  

   مطالعات تثبیت مسیر 020

  . گیر  در مناطق برف و بهمن20-01  
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 انباشتگی برف، سقوط بهمن و انسداد راه هایی که احتمال  بازدید میدانی و شناسایی محل20-1-01

  .وجود دارد

گیر و  هاي بهمن هاي مورد نیاز گالري هاي اجرایی در خصوص سازه  مطالعه فنی و ارایه نقشه20-1-02

کارهاي جلوگیري از ریزش بهمن از نواحی باالدست مسیر و نیز انباشتگی برف در محل خاکریزها و  یا راه

  . ها ترانشه

  . هاي روان مناطق داراي پتانسیل ماسه  در 20-02

هاي روان و امکان انسداد راه  هایی که احتمال بروز حرکت ماسه بازدید میدانی و شناسایی محل20-2-01

  . وجود دارد

  .هاي اجرایی جلوگیري از انسداد مسیر کارها و نقشه  مطالعه فنی مالی ارایه راه20-2-02

  

  یی روسازيهاي اجرا  مطالعات و تهیۀ نقشه021

 :  کیلومتر5ها به طول حداکثر  ها، خطوط جداگانه و واریانت  طراحی روسازي راه در محل اصالح قوس21-01  

هاي اجرایی براي هر گزینه با  ها و تهیه نقشه انجام محاسبات روسازي و تعیین نوع ضخامت الیه •

براي هریک از ) رم خاك بستربندان و تو مالحظه عمق یخ(هاي انجام شده استفاده از نتایج آزمایش

 . هاي مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان قسمت

هاي روسازي، مدل بارگذاري تحلیلی  نامه ها، به استناد آیین مشاور موظف است عالوه بر تعیین ضخامت •
 .تهیه کندرا اي محدود روسازي و نحوة اندرکنش آن با زیرسازي مسیر زروش اج

هاي زیرسازي و روسازي راه جدید  ناشی از متفاوت بودن ضخامت الیهبررسی اختالف نشست احتمالی  •

 .هاي اتصال و ارایه جزییات و قدیم در محل

  .گردد  تعریض میهایی از راه موجود که  طراحی روسازي راه در قسمت21-02

 راه که داراي هاي اجرایی براي هر قسمت از ها و تهیه نقشه  انجام محاسبات روسازي و تعیین نوع و ضخامت الیه

بندان و تورم خاك بستر و  مالحظه عمق یخ(هاي انجام شده طرح روسازي متمایز باشد با استفاده از نتایج آزمایش

هاي مختلف دشت، تپه ماهور و کوهستان و  یک از قسمت براي هر) هایی تعریض شده اختالف نشست در قسمت
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چنین نمودار طولی با   و هم1:50ها به مقیاس  تعداد طرحهاي تیپ عرضی به   نقشه. و مالینیفبراساس مالحظات 

هاي مختلف راه همراه با  هاي بهینه در قسمت مقیاس مناسب که در برگیرنده کیلومتر شروع و انتهاي تیپ

ها و شیروانی راه شامل  هاي تیپ اصالح شانه نقشه. گردد هاي مختلف تهیه می صال طرحهاي تیپ جزییات ات نقشه

و نمودارهاي طولی با  1:50هاي مختلف در مقاطع عرضی به مقیاس  رفع نواقص به تعداد موقعیتةجزییات نحو

 هاي روسازي، مدل نامه آیینها، به استناد  خامتضمشاور موظف است عالوه بر تعیین . گردد مقیاس مناسب ارایه می

 هاي قدیم و یا زیرسازي مسیر موجود هیبارگذاري تحلیلی با روش اجزاي محدود روسازي و نحوة اندرکنش آن با ال

  . ه نمایدتهیهاي منتخب  ، براي همۀ گزینۀرا

  

  هاي اجرایی ایمنی راه   طراحی و تهیه نقشه022

  : دشو هاي زیر انجام می  ترتیببا توجه به نحوة انجام مطالعات ایمنی در مطالعات توجیه نهایی، خدمات این بخش به 

   . »بازرسی ایمنی راه«ده از خدمات  مطالعات ایمنی با استفا22-01  

، ادامه خدمات گروه در استفاده است در مطالعات توجیه نهایی »بازرسی ایمنی راه«در صورتی که از خدمات گروه مستقل 

الزم است که بخش در این .  صورت خواهد گرفت»بازرسی ایمنی راه« شرح خدمات  چارچوباین مرحله از مطالعات نیز در

  .  انجام دهد»بازرسی ایمنی راه«هاي الزم را با هماهنگی گروه   مطالعات و طرحمهندس مشاور

  . »بازرسی ایمنی راه« مطالعات ایمنی در صورت عدم انجام خدمات 22-02  

دار  ، مهندس مشاور عهدهاست در مطالعات پیشین استفاده نشده »بازرسی ایمنی راه«در صورتی که از خدمات گروه مستقل 

  :  نمایدتهیهرا آنها هاي اجرایی  اضر باید دست کم موارد زیر را بررسی و نقشهمطالعات ح

  . موجودتبرهاي مع نامه میانه راه براساس آیینو هاي اجرایی ایمنی کناره   طراحی و تهیه نقشه22-2-01    

ها،  لرضی راه، پعهاي   محاسبه فاصله آزاد از لبه سواره رو با توجه به سرعت طراحی و شیب22-2-02

  . ها ها و تونل دیوارسازي

  . هاي سطحی رویه راه آوري آب هاي اجرایی جمع  انجام محاسبات هیدرولیکی و نقشه22-2-03

  . هاي تأسیسات زیربنایی هاي مختلف در ارتباط با جانمایی  تهیه گزینه22-2-04
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حتمال آب گرفتگی به صورت هاي اجرایی مورد نیاز در نقاطی از کنارة مسیر راه که ا  تهیه نقشه22-2-05

  . یا دایمی وجود داردفصلی 

هاي مورد نیاز و با تهیه  هاي اجرایی انسداد گذر عرضی انسان و حیوان از راه، در محل  تهیه نقشه22-2-06

  . گزارش مقایسه فنی و مالی آن

 با تهیه هاي مورد نیاز و هاي کنارة مسیر راه، در محل هاي مختلف صوت شکن  تهیه گزینه22-2-07

  . گزارش مقایسۀ فنی و مالی آن

  . هاي تند و طوالنی و مقایسه فنی و مالی آن هاي اجرایی خروج اضطراري در شیب  تهیه نقشه22-2-08

هاي پارکینگ،  گیرها، محوطه ، نیوجرسی، ضربه)گارد ریل( تعیین محل استقرار جان پناه22-2-09

  . مسیرها، حصارها بر روي نقشه مسطحه  گاه استراحت

هاي طولی و عرضی، عالیم هشدار دهنده  هاي اجرایی نحوة خط کشی  تهیه نقشه22-2-010

تابلوهاي اعالم (و عالیم هشدار دهنده هوشمند...) ها و   ها فلش مسیر نماها، خط نوشته(غیرهوشمند

  ...). هاي جوي مسیر، ترافیک مسیر و  وضعیت

  . م هوشمند و غیرهوشمند ایمنی و راهنمایی و رانندگیهاي عالی  تهیه جزییات اجرایی طرح22-2-011

  

  هاي دسترسی و سرویس  طراحی راه023

هاي عرضی به مقیاس  نیمرخ، 1:2000 طولی به مقیاس  نیمرخنقشه مسطحه و : هاي اجرایی شامل طراحی و تهیه نقشه

اي دسترسی و سرویس در طول مسیر ه ریز متره، و برآورد هزینۀ اجراي کار، براي راه مشخصات فنی خصوصی، ،1:200

  . برداري ها در دورة ساخت و بهره واریانت

  

  هاي خاص اجرایی براي کاهش آثار تخریب محیط زیست تهیه طرح 024

 براساس نتایج مطالعات مرحله توجیه نهایی طرح و از جمله مطالعات زیست محیطی انجام شده با تأکید ،ها این گونه طرح

  . گردد ها تهیه می  زیست در مسیر واریانتبر آثار تخریب محیط
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  هاي الزم براي تأسیسات جانبی راه تهیه طرح 025

هاي  هاي مورد نیاز شامل راهدارخانه، پارکینگ وسایل نقلیه سبک و سنگین، دستگاه هاي مناسب همراه با طرح محل

  . گردد هاي سوخت و غیره ارایه می توزین، مراکز رفاهی و جایگاه

  

  هاي ارزیابی  ه نقشهیه ت026

ها و خطوط  ها، واریانت  توپوگرافی به روش مختصاتی در محل اصالح قوسهاي نقشههاي ارزیابی بر روي  تهیه نقشه

، صنعتی، )، نوع کاشت و دورة استحصال ساالنه)دیمی، آبی(دایر، بایر، کشاورزي(جداگانه، تعیین نوع کاربري اراضی

  . هاي مربوط واحی و با تهیه جدولو مساحت ن...) مسکونی، تجاري و 

  

  مشخصات فنی خصوصیتهیه  027

در دفترچه مشخصات . گردد تهیه می راهو با استفاده از مشخصات فنی عمومی مشخصات فنی خصوصی برحسب نیاز طرح 

هاي  فنی خصوصی موقعیت راه، شرایط اقلیمی و آب و هواي منطقه، مشخصات پروژه، محل و مشخصات معادن، محل

مهندس مشاور الزم است جداول ابنیه فنی موجود نیازمند بهسازي را بر حسب . گردد مکن براي استقرار کارگاه ارایه میم

از جمله همسان، ( نوع ابنیه و نحوه ترمیم و مقاوم سازي و تعریض با بیان کیلومتر و موقعیت ابنیه، مشخصات اصلی ابنیه

از جمله ( ن جدول ابنیه فنی جدید با بیان موقعیت و کیلومتر، مشخصات اصلیچنی و نحوة بازسازي و هم) ناهمسان و ویژه

از جمله حفظ تأمین عبور و مرور در حین را هاي الزم   نماید و دیگر راهنماییتهیهو علل نیاز را ) همسان، ناهمسان و ویژه

  . ه نمایدارایبرقراري ترافیک ایمن و روان وسایل نقلیه و تمهیدات الزم ایمنی براي اجرا 

  

  بندي اجراي طرح و تهیه برنامه زمانی  مرحله028

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

  

  



  )5نوع(  بهسازي راهطراحی تفصیلی شرح خدمات همسان مطالعات 
 
  

 

17

  فهرست مقادیر و بهاي کارتهیه 029

دار تنظیم  هاي ستاره هاي پایه و یا در صورت نیاز ردیف یمتهاي ق هاي اجرایی و برحسب ردیف مقادیر کار براساس نقشه

هاي انجام کار به تفکیک  خالصه هزینه. گردد برآورد هزینۀ عملیات اجرایی به تفکیک فصول مختلف انجام می. گردد می

خرین ضوابط و تجهیز و برچیدن کارگاه براساس آاي  منطقه، ضرایب هاي باالسري فصول و جمع فصول و با احتساب هزینه

  . گردد محاسبه می

  

   تهیه اسناد مناقصه 030

  : تهیه اسناد مناقصه مشتمل بر مدارك زیر

  . و شرایط خصوصی پیماننامه و شرایط عمومی   موافقت30-01  

  . هاي اجرایی  نقشه30-02 

   . مشخصات فنی خصوصی30-03

  .  فهرست مقادیر و بهاي کارهاي اجرایی30-04

  . بندي اجراي کار  برنامه زمان30-05

  

  . شود هایی که در گزارش مطالعات تفصیلی درج می ها و نقشه  فهرست گزارش031

اي  در این گزارش خالصه. گردد هاي مربوط به مطالعات طراحی تفصیلی تهیه می بندي گزارش این گزارش به عنوان جمع

  : شود هاي پیشین و نیز موارد زیر تهیه می از گزارش

  . توجیه نهایی)در صورت نیاز( به روز شده  مطالعات31-01  

  .  اهداف طرح و شرح مسیر31-02  

  . برداري  گزارش خصوصیات کلی حوزة نفوذ طرح و نتایج مطالعات ترافیکی تا پایان دورة بهره31-03  

  ). 1:25000روي نقشه ( نقشۀ کلی محور31-04  

  .  جدول مشخصات اصلی فنی مسیر31-05  

  . هاي طولی و عرضی نیمرخ، حهمسطهاي   نقشه31-06  
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  . ها و میخکوبی انجام شده در مطالعات پیشین و یا مطالعات حاضر  گزارش برداشت31-07  

  .  گزارش مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک31-08  

  . هاي ژئوتکنیک  تحلیل نتایج آزمایش31-09  

   . 1:10000 مقیاس هاي با ها، دپوها، معادن مصالح و منابع آب روي نقشه  وضعیت قرضه31-010  

  .  نتایج محاسبات فواصل حمل و احجام مورد استفاده31-011  

  .  و یا جدیددار ها و ابنیه فنی موجود مسئله ها و پی پل ها، قرضه بندي زمین ترانشه  جدول طبقه31-012  

  . ار موجود و یا جدیدد ها و خاکریزهاي بلند مسئله مطالعات و محاسبات گذر و یا تعریض گذر از بستر ترانشه31-013

  . هاي مرمت ابنیه فنی موجود  گزارش طراحی و تهیه نقشه31-014

  .  تعریض ابنیه فنی موجودیاهاي مقاوم سازي و   گزارش طراحی و تهیه نقشه31-015

  .  مطالعات تکمیلی هیدرولوژي و هیدرولیک31-016

  .  متر10هاي با دهانۀ تا  هاي اجرایی پل  نقشه31-017

  .  متر25 تا 10هاي با دهانۀ  هاي اجرایی پل  نقشه31-018

  . هاي ویژه و سایر ابنیه فنی ناهمسان  طراحی تفصیلی پل31-019

  . هاي اجرایی سایر ابنیه فنی  نقشه31-020

  . هاي راه هاي تفصیلی تقاطع  طراحی و نقشه31-021

  . ها هاي تفصیلی جزیره وسط و دوربرگردان  طراحی و نقشه31-022

  . ها هاي تفصیلی تونل  طراحی و نقشه31-023

  .  مطالعات تثبیت مسیر31-024

  . هاي اجرایی روسازي  مطالعات و نقشه31-025

  . هاي اجرایی ایمنی راه  طراحی و تهیه نقشه31-026

  .  کیلومتر5ها به طول حداکثر  هاي دسترسی و سرویس واریانت  طراحی راه31-027

  . ها راي کاهش آثار تخریب محیط زیست با تأکید در مسیر واریانتهاي خاص اجرایی ب  طرح31-028

  . هاي الزم براي تأسیسات جانبی راه  طرح31-029
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  . هاي ارزیابی  ه نقش31-030

  .  گزارش مشخصات فنی خصوصی31-031

  . بندي اجراي طرح  گزارش برنامه زمان31-032

  .  گزارش ریز متره، فهرست مقادیر و بهاي کار31-033

آخرین (ها نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، الحاقیه  سایر مدارك و اسناد مناقصه مشتمل بر موافقت034 -31

  ). هاي مربوطه نامه ضوابط و بخش

  .Power pointافزار   گزارش خالصه نتایج تحت نرم31-035

  . CDهاي طرح روي  ها و گزارش  آلبوم کامل نقشه31-036
  

  

  

  

  

  



پیوست١. نمودار خدمات مطالعات تفصیلی بھسازی راه (نوع ۵)

تھیھ نقشھ ھای ارزیابی

مرحلھ بندی اجرای طرح مشخصات فنی خصوصی
و تھیھ برنامھ زمانی

 فھرست مقادیر و بھای کار

تھیھ اسناد مناقصھ

جمع بندی و مستند سازی
مطالعات طراحی تفصیلی

تحلیل نتایج ژئوتکنیک

مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک

پیاده کردن مسیر، اولیھ نقشھ مسطحھ، نیمرخھای طولی و مقاطع عرضی نھایی

بررسی مطالعات توجیھ نھایی و اعالم نظر بھ کارفرما

تھیھ نقشھ ھای باند تاکئومتری واریانتھا بطول کمتر از  ۵ کیلومتر

تھیھ و ارایھ نقشھ مسطحھ و نیمرخھای طولی اولیھ بھ کارفرما جھت تصویب

مطالعات تکمیلی
ھیدرولوژی و ھیدرولیک

تھیھ نقشھ ھای اجرایی
پلھای با دھانھ تا ١٠ متر

تھیھ نقشھ ھای اجرایی
پلھای با دھانھ ١٠ تا ٢۵ متر

طراحی تفصیلی پلھای ویژه و 
سایر ابنیھ فنی نا ھمسان

تعیین محل قرضھ ھا، دپوھا،
معادن مصالح و منابع آب

تھیھ نقشھ ھای گذر مسیر از
خاکریزھای بلند در بستر سازه 
خاکریزھای محل ھای تعریض 

موجود مسئلھ دار و خطوط جدا گانھ

تھیھ نقشھ ھای اجرایی گذر مسیر از
بستر سازه ترانشھ ھاي بلند در محل ھای 
تعریض ترانشھ ھای موجود مسئلھ دار

و یا خطوط جدا گانھ

طراحی و تھیھ نقشھ ھای
مرمت ابنیھ فنی موجود

 تھیھ نقشھ ھای اجرایی
سایر ابنیھ فنی

 مطالعات تثبیت مسیر طراحی تفصیلی تونلھا طراحی تفصیلی تقاطعھای راه
 مطالعات و تھیھ نقشھ ھای

اجرایی روسازی
 طراحی و تھیھ نقشھ ھای

اجرایی ایمنی راه
طراحی  جزیره وسط و دور 

برگردانھا
طراحی و تھیھ نقشھ ھای مقاوم سازی

و یا تعریض ابنیھ فنی موجود
تھیھ طرحھای خاص اجرایی برای 
کاھش آثار تخریب محیط زیست

طرحی راه ھای
دسترسی و سرویس

تھیھ طرحھای الزم برای
تاسیسات جانبی راه



  

  

  

  

 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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   این نشریه
  

های بهسازی  شرح خدمات همسان مطالعات طرح«با عنوان      
دستورالعمل کاربرد، شرح : در چهار بخش جداگانه شامل» راه

خدمات مرحله توجیه اولیه، شرح خدمات مرحله توجیه نهایی و 
، تدوین بهسازی راههای  شرح خدمات طراحی تفصیلی طرح

مطالعات اضای بار و مسافر،  تقاتشده است و در برگیرنده مطالع
های فنی و  بررسی ،زمین شناسی، ژئوتکنیک و هیدرولوژی

ها،   تعیین سودآوری مالی گزینه،مسیربهسازی های  تعیین گزینه
ها، انتخاب  ارزشیابی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گزینه

تحلیل و گیری در مورد اجرای طرح،  تصمیم بهینه، ۀگزین
مشخصات فنی و اسناد مناقصه های اجرایی،  هنقشتهیه  ،طراحی

 راه شاملبهسازی  این مطالعات تمام ارکان طرح .طرح است
 را تحت پوشش  و سایر ابنیه فنیها  تقاطع،ها ها، تونل ، پلمسیر

  .دهد قرار می
  




