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 ƾƛمه تعالي 
 

 řيشǞŬتار 
 قانون برنامه و بودجـه و در چـارچوب نظـام فنـي و اجرايـي كـشور و بـه منظـور تعمـيم                          ۲۳در اجراي ماده    

هاي مربوط به توليد، انتقـال و      استانداردهاي صنعت برق و ايجاد هماهنگي و يكنواختي در طراحي و اجراي پروژه            
 دفتر امـور فنـي،   –معاونت امور فني (ت راهبردي رياست جمهوري   ريزي و نظار    توزيع نيروي برق، معاونت برنامه    

دفتـر اسـتانداردها و   ( شركت تـوانير  –با همكاري وزارت نيرو ) تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله       
اقـدام بـه   » ضوابط و معيارهاي فني صنعت بـرق «در قالب طرح    ) سپس دفتر بازرسي، كنترل كيفي و استانداردها      

 . ه مجموعه كاملي از استانداردهاي مورد لزوم نموده استتهي
مـين شناسـي خطـوط       ز -مشخصات فني عمومي و اجرايي خطوط فوق توزيع انتقال        «نشريه حاضر با عنوان     

در برگيرنده مباحƤ مربوط به بررسي و شناخت مسير از نظر عوامل طبيعي، شناخت مشخصه               » انتقال نيروي برق  
 گزارش و نقشه زمين شناسي، روشهاي بررسي مهندسي زمين شناسي خطـوط انتقـال               ، تهيه زمين شناسي   هاي  

 .نيرو، و حدود خدمات مهندƻ مشاور ژئوتكنيك مي باشد
حـسين جاللـي    سعيد هديه لو،    اين مجموعه به وسيله شركت مهندسين مشاور نيرو با همكاري آقايان مهندسين             

ويراستاري و توسط آقاي اسماعيل زارعي      است  هيه و تدوين شده      ت ديدكتر عارف درو  ماشااŻ حاجيها و     فراهاني،
 .     شده است

مهندسـي  هاي    اين نشريه همچنين در كميته فني طرح با مشاركت مجري و مشاور طرح و نمايندگان شركت               
 .مشاور تحت پوشش وزارت نيرو به شرح زير بررسي، اصالح و تصويب شده است

  مجري طرح – توانير شركت –رو وزارت ني آقاي مهندƻ جمال بياتي
 شركت قدƻ نيرو اقاي مهندƻ علي اصغر كساييان

 سازمان توسعه برق اŻ مرادي آقاي مهندƻ بهمن
 مهندسين مشاور نيرو  آقاي دكتر عارف درودي

 مهندسين مشاور نيرو آقاي مهندƻ حميد رضا سميع پور 
 شركت مشانير يمآقاي مهندƻ رضا صائ

  دبير كميته فني طرح – سازمان توانير –وزارت نيرو  اŻ زماني حسانآقاي مهندƻ ا
مسووليت كنترل و بررسي نشريه در راستاي اهداف دفتر امور فني، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي                 

 معاونت امور فنـي بـه ايـن       . از زلزله به عهده آقايان مهندسين محمدرضا طالكوب و پرويز سيداحمدي بوده است            
هـاي مهندسـي      هـا و شـركت      اندركاران به ثمر رسيدن اين نشريه و همچنين سازمان          هاي دست   وسيله از كوشش  



اند سپاسـگزاري و      مشاور كه با اظهارنظرهاي سازنده خود اين معاونت را در جهت غنا بخشيدن به آن ياري نموده                
جا دارد كه از تالش و همكـاري آقـاي          . ند است قدرداني نموده و توفيق روزافزون آنان را از درگاه ايزد يكتا آرزوم           

 . مهندƻ ابراهيم نمازي مدير پيشين دفتر استانداردها كه براي ايجاد اين طرح مبذول نمودند نيز قدرداني شود
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 فصل اول
 شناسی مسیرهای خطوط نیرو مطالعات زمین

 

  مقدمه-1-1

شناسـی محـل پایـه     لذا بررسی و مطالعه زمین   . گیرد  ها در داخل زمین قرار می       پایه برجهای خطوط انتقال نیرو همچون سایر سازه       
با توجه به وسعت مسیر خطوط انتقال نیرو، مطالعه تفصیلی محل پایه تک تک . باشد ترین مطالعات طراحی خطوط می رجها از اساسیب

توان حدود باربری و نوع زمین        لذا با اتخاذ روشهای ویژه و بررسی نقاط خاص از مسیر می           . برجها هزینه باالیی را همراه خواهد داشت      
 .یین نوع فونداسیونهای الزم مشخص نموددر مسیر خط را جهت تع

گیرد، لـزوم وجـود       ای مشکالت درتعیین نوع فونداسیون خطوط در کارگاه که عمدتاً توسط ناظر مقیم صورت می                بدلیل وجود پاره  
 .رسد اطالعاتی جهت تشخیص نوع خاک ضروری بنظر می

 .شود ی مطالعه زمین مسیر خطوط نیرو شرح داده در ادامه سعی شده است تا روشها، نکات اساسی و آزمونهای الزم برا

 شناسی به هنگام مسیریابی خطوط زمینمطالعات  -1-2

پـس از تعیـین نقـاط اصـلی مـسیر         . شود آغاز می  آنمرحله مسیریابی   در  نیرو در واقع    خط  شناسی یک     ها و مطالعات زمین     بررسی
طـراح   به هنگام انجام عملیات مـسیریابی، مهنـدس         .ابی الزامی است  شناسی در تیم مسیری      حضور یک نفر کارشناس خبره زمین      ،اولیه
های طرح، نقاطی از مسیر خط انتقال را که مشخـصاً خـط از              بردار و با توجه به نکات فنی و اقتصادی و محدودیت            به همراه نقشه  خط  

مـسیر را مـورد    ل تخصصی خود،ئاه مساشناسی از دیدگ آنها عبور خواهد کرد مشخص کرده و به موازات این عملیات، کارشناس زمین   
  خـط  برداری  ثیر آنها بر اجرا و یا پس از اجرا و به هنگام بهره            أشناسی و ت     و نکات الزم را درارتباط با عوارض زمین        دهد  میبررسی قرار   

ه در آینده و پـس از       یا عوارضی ک  شناسی خطرساز    و یا پدیده زمین   شناسی وجود هر گونه عارضه        کارشناس زمین . یادآور خواهد گردید  
 نقطه نظـرات خـود را مطـرح و بـا            ه و داد  ی قرار   ب مورد ارزیا  احداث خط و انجام عملیات ساختمانی احتمال پیش آمدن آنها خواهد بود           

 .دنگرد  مناسب انتخاب میهای گزینهاز آن نقاط احتراز شده و  ،و مهندس طراح خطمشورت دیگر کارشناسان 
گیرد و پس از نهایی شدن مسیر و         عمومی و مهندسی مورد بررسی قرار می      موارد   زمین شناسی اعم از      در مرحله مسیریابی، کلیات   

 . انجام شده که در ادامه به آن اشاره خواهد شدتر  شناسی به صورتی جامع ، مطالعات کاملتر زمینآننقشه تهیه 



  شناسی خطوط انتقال نیروی برقشناسی خطوط انتقال نیروی برق  زمینزمین
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ی خـط   برداری و یا اجـرا     شناسی که در زمان بهره      شناخت و بررسی مسیر از نظر عوارض زمین        -1-3
 گردد  سب خط میباعث عدم عملکرد منا

برای قـسمتهایی   ( متری از محور خط انتقال به طرفین         500تا محدوده حداقل     1های لغزشی و یا مستعد لغزش       شناسایی زمین   -
محـور حرکـت و   شامل عمـق، گـستره،   )  متر کاهش داد200توان این فاصله را به  میاست که بافت زمین ثابت و یکنواخت       
 .ثیرات احتمالی بر مسیر خطأبینی روند آتی حرکات لغزش و ت عوامل بوجود آورندۀ لغزش، پیش

های بزرگ در فواصل بعیدی از مسیر خط قرار دارند که به هنگام     عوارض زمین شناسی مزاحم و بخصوص لغزش       ،در برخی موارد  
شود و فاصله دور آنها نسبت به محور خط سبب عـدم توجـه بـه                  ا توجه نمی  های زمین شناسی به آنه      مطالعات اولیه مسیر و یا بررسی     

 در مناطق کوهستانی و بخصوص در مناطقی که از نظر اقلیمی مقدار بارندگی زیاد است به این نکتـه   گردد  میلذا توصیه   . شود  آنها می 
 محـور حرکـت و    ، سـال و تغییـرات آب و هـوایی         ، پس از گذشت چند    برداری خطوط   مر مفید و زمان بهره    زیرا باتوجه به ع   . توجه شود 

هایی علیرغم فاصله زیاد آنها با خط به صورتی ناگهانی به سـمت مـسیر خـط تغییـر یافتـه و خـسارات جبـران                            پیشروی چنین لغزش  
م هـا و دیگـر حرکـات و عـوارض مـزاح             مطالعـه کـاملی بـرروی لغـزش       بهتر اسـت    در چنین مواردی     .آورد   وارد می  آنناپذیری را به    

 .گیری شود در بازدیدهای سالیانه اندازهبه طور منضم های آنها ثبت و  شناسی صورت گرفته و مشخصه زمین
 و یا انباشت خاکهـا و  2های مشرف بر محدوده مسیر که دارای سنگهای ناپایدار، خردشده شناسایی و بررسی ارتفاعات و دامنه    -

های فیزیکی آنها و تخمین درصد احتمال سقوط تخته سنگها            شخصهشناخت م باشند و    های دارای پتانسیل لغزش می      واریزه
 . های اجرائی به منظور حفاظت برجها در چنین مناطقی و ارائه توصیه

با ضخامت زیاد که در مسیر آبهای جـاری هـرز و نـزوالت جـوی               3های رسی، سیلتی دارای خاصیت واگرای       شناسایی زمین   -
 .ثیرات آن برآینده خطأد دارند و پیش بینی جهت فرسایش زمین و تنمو 4بوده و به صورت عارضه زمین دره

 و آگاهی از فعال و یا غیرفعال بودن آنها و پیش         )در طول و یا عمود بر مسیر خط       (در مجاورت خط    گسلهای موجود   شناسایی   -
 .و تاثیرات احتمالی بر مسیر خط گسلحرکت بینی روند آتی 

هـای مناسـب جهـت        حل در مسیر خط و ارائه راه      و یا نقاط احتمالی سقوط بهمن        یخ  شناسایی نقاط تجمع و انباشت برف و          -
  .از آن، اعم از تغییر موقعیت استقرار برج و یا احداث دیواره و یا عملیات مناسب دیگراحتراز 

اد کـرده و    های عبور بـاد ایجـ       های موازی با مسیر وزش باد که داالن         شناسایی جهت وزش بادهای شدید و بررسی موقعیت         -
  .دنآور نیرو وارد میخطوط های  فشارهایی را بر برج

افـت و  مناطقی کـه دارای  یا  و 5های فعال شده، رس سنگهای خرد   های باتالقی،     هایی از مسیر که در زمین       شناسایی قسمت   -
 .باشند می سطح آب زیرزمینی 6خیز

                                                                  
1. Land Slide 
22..  Crushed 
33..  Dispersive   
4.. Gully  
5.. Active 
6.. Fluctuation    
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بخصوص . نمک با درجه انحالل زیاد تشکیل شده است       هایی از مسیر که از رسوبات تبخیری مثل گچ و یا              شناسایی قسمت   -
های زیرین و نامشهود در اثر جریانات زیرزمینی آب بـصورت مغارهـایی در                 باید توجه شود که قسمت     ختارهاییدر چنین سا  
  .نیامده باشند

هـایی    ا زمـین  هایی که دارای عمق و عرض مشخص هستند و ی           های مشرف بر مسیر اعم از مسیل        شناسایی آبروها و مسیل     -
باشند و برآورد نیروی سیالب یا آبرو و قـدرت حمـل و               استعداد هدایت آبهای سطحی می     دارای 1که بصورت دشت سیالبی   

 .  های حمل شده در محل تخریب آنها با توجه به حداکثر اندازه سنگ

هـای دائمـی و        سـیالبی و یـا رودخانـه       های فصلی و    ها اعم از رودخانه     توجه به فاصله برجهای انتقال نیرو از حاشیه رودخانه          -
های رود در اثر تغییر شدت  های رودخانه و تغییراتی که در کرانه انتخاب حریم امن برای برج گذاری با ملحوظ داشتن طغیان

 .برداری از خط جریان آب ایجاد خواهد گردید و تعیین درصد احتمال گسترش بستر رود و یا تغییر مسیر آن در سالهای بهره

  نحوه اعالم نتایج-1-3-1
 مـسیر   نقـشه توجه به     و اشاره به نقاط مربوطه با      شواهد و دالیل الزم    همراه با    ،پس از شناسایی  بایستی  موارد فوق   گزارش کتبی   

کـه  در صورتی   . گردد  بینی نیز ارائه می    از مشکالت موجود و قابل پیش      احتراز   های اجرایی برای    حل  راه ،زارش مربوطه در گ . تهیه گردد 
 مورد نظر گزینه   کارشناس زمین شناس،باشد مقرون به صرفه نمی   مشکالت در حدی است که انجام تمهیدات خاص از نظر اقتصادی            

 . را پیشنهاد خواهد کردیمسیرهایاز از چنین ربرای احت
به هنگام عملیات اجرایی    دهد که در مسیر خط انتقال عارضه مزاحمی وجود ندارد ولی              شناسی نشان می   مطالعات زمین در مواردی   

 حالت تعادل پایـدار و طبیعـی زمـین کـه در             ،ها   به دلیل دستکاری زمین و بخصوص شیب دامنه        ،و بخصوص ایجاد راههای دسترسی    
شـود از نظـرات       یه می لذا توص . نماید میبینی از خود نشان داده و مشکالتی را ایجاد           های غیرقابل پیش    فعالیتحالت عادی ثابت است     

 .استفاده شودنیز شناسی در هنگام احداث راههای دسترسی  اس زمینکارشن

 های زمین شناسی ندی عمومی مشخصهب  شناخت و بررسی مسیر از نظر طبقه-1-4

 و مسیر و رعایت جوانب احتیـاطی  نهایی  توجه به نقشه   شناسی با   کارشناس زمین  ،2-1پس از انجام و رعایت نکات مذکور در بند          
هـا و نحـوه       بندی بنیادین زمین مسیر خط انتقال از نقطه نظر نـوع فونداسـیون              ، تقسیم  از مسیر  یهای  مسیر یا قسمت  پیمایش در طول    

سهولت و سختی کار و نیز ابزار مورد نیـاز بـرای              براساس ،مسیرخطبندی    این تقسیم . گودبرداری از دیدگاه اجرایی را انجام خواهد داد       
 .باشد براساس نوع زمین میبندی  تقسیم به عبارت دیگر،. گیرد اجرا صورت می

 2یهای سنگ زمین -1-4-1
بستر سنگی  فونداسیون خط انتقال در دو سوم هرها واقع بوده و به نحوی است که حداقل      ها عموماً در ارتفاعات و دامنه       این زمین 

 .قرار گیرد

                                                                  
1.. Flood Plain  
22  ..  RRoocckk  
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. توان به گروههای زیر تقسیم بندی نمود ها را می ل زمینها، این قبی  برای استقرار فونداسیونکنی از نقطه نظر نحوه حفاری و چاله  
 اجرایی، سختی کار و ابزار مورد نیاز کـه طبعـاً بـا مقاومـت و سـختی                   هایروش سنگ و    یویژگیهای مکانیک بندی براساس     این تقسیم 

 .گیرد مید صورت نمکانیکی سنگ نیز رابطه مستقیم دار

  1ضعیفسنگی  زمین -1-4-1-1

.  نمود دارنـد   ، و یا دارای حالت تورق     3، خرد شده  2بندی نازک   هایی با الیه    مت مکانیکی کم اکثراً به صورت سنگ      مقاوهای با     سنگ
  هـای نـازک الیـه،    ماسـه سـنگ  غیـر آلتـره و    و همادستونها و توفهـای آلتـر  ، ای های ورقه  مدادی، شیل4های هایی از نوع شیل    سنگ
هـا     در این قبیـل سـنگ      کنی برای گود برداری و یا چاله     . گیرند  به در این رده قرار می     هایی با منشاء رسوبی تبخیری و موارد مشا         سنگ
باید توجـه داشـت کـه در        .  قابل کندن هستند   5با چکش بادی  این زمینها     و اغلب  بودهنیاز به آتشباری و استفاده از مواد منفجره         کمتر  
 .بندی غلط نشود و فرسوده سطحی موجب اشتباه و طبقه 6بندی، الیه هوازده تقسیم

  :شود به شرح ذیل در نظر گرفته تواند  میجهت طراحی فونداسیون  ضعیفسنگی های  مشخصات فنی تقریبی زمینمعموالً 
γ = 2 ∼2.5ton/m3 سنگ هتیدانس 
 θ = 25°∼35°    سنگزاویه مخروطی 
q=5∼10 kg/cm2               سنگمقاومت مجاز 

 7سنگی سختزمین  -1-4-1-2
بنـدی ضـخیم و یـا فاقـد          دارای الیـه  تشکیل شده است کـه       با مقاومت و سختی مکانیکی زیاد        های سنگی    الیه ازوع زمین   این ن 

 ،8انواع ماسـه سـنگ    . باشد  برای گودبرداری و چاله زنی در آنها نیاز به انفجار می          و  بوده  ) بصورت توده سنگی بزرگ   (های مختلف     الیه
در این طبقه قرار    و اغلب سنگهای دگرگونی     های دارای منشاء آذرین اعم از درونی و بیرونی           و سنگ  10ها  دولومیت ،9آهکیهای    نگس

 . شناسی الزم است های آن در گزارش زمین بهر حال ذکر نوع سنگ و مشخصه. گیرند می
 .شودبه شرح ذیل در نظر گرفته تواند  میجهت طراحی فونداسیون سنگی سخت های  معموالً مشخصات فنی تقریبی زمین

γ = 2.5 ton/m3   سنگ دانسیته 
θ = 35°∼40°  سنگ زاویه مخروطی 
q=10-15 kg/cm2          سنگ مقاومت مجاز 

                                                                  
1.. Poor Rock 
2.. Thin Bedded 
3.. Crushed Zone  
4.. Shale  
5.. Compressor  
6.. Weathered    
7.. Hard Rock  
8.. Sand Stone  
9.. Lime Stone  
10.. Dolomite    
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 های آبرفتی زمین -1-4-2
شناسـی   آنچه را که در اصطالح علم زمین. دهند ها را تشکیل می  کوهها وتپه ها و دامنه ها عمدتاً نقاط هموار، دشت      این قبیل زمین  

از . اسـت های مهندسی بسیار متفـاوت        هو مشخص ها    گردد، بسیار وسیع بوده و از نظر شکل، اندازه دانه           ه آن آبرفت یا خاک اتالق می      ب
ها را که زمـانی بـه صـورت یـک تـوده               های متشکله سنگ    ها بوده و در واقع ذرات و کانی          خاک حاصل فرسایش سنگ    ،نظر عمومی 

توانند از ذرات بـسیار ریـز         ها می   خاک. نامند   فیزیکی و شیمیایی و حمل و رسوبگذاری خاک می         یکپارچه سنگی بوده، پس از فرسایش     
ها با تغییراتـی در درصـد    های مهندسی و رفتاری خاک خصیصه. ها را به صورت مخلوط در برداشته باشند       سیلتی تا قلوه سنگ    -رسی  

های   آبرفت،بندی عملی در طبقه . گیرند  بندی خاصی قرار می     در طبقه ر کدام   ها متفاوت بوده و ه      مواد و ذرات متشکله از نظر اندازه دانه       
بندی براساس مشکالت اجرایی      این طبقه . بندی زیر رایج است      طبقه ،نیرو و به تناسب ابعاد و اندازه فونداسیون       خطوط  موجود در مسیر    

 . گیرد میصورت ها  های گودبرداری و استقرار فونداسیون در گودبرداری و نگهداری دیواره

 1 خوبیهای خاک زمین -1-4-2-1

خاصـیت  . های گودبرداری شده بوده و تحت زاویه قـائم ایـستایی دارنـد              ها دارای مقاومت خوبی در مقابل ریزش دیواره         این زمین 
درصـد  هـایی کـه دارای    ذرات متشکله خاک بوده و این خاصیت بخصوص در خاک 2شود، چسبندگی اصلی که سبب این پایداری می

هایی با درصدی از رس هرچند دارای اندازه ذرات بزرگتری نیز باشند در این طبقه                 خاک. ای مواد رسی هستند وجود دارد       قابل مالحظه 
 ه مشخـص ،ها بدون داشتن ذرات رس بدلیل فشردگی و تراکم زیـاد       برخی آبرفت در  به این نکته نیز باید توجه شود که         . گیرند  جای می 

هـای آن در حاشـیه        های موجود در گستره دشت وسیع تهران که نمونـه            به عنوان مثال آبرفت    .ها وجود دارد    ی دیواره پایداری و ایستای  
 .دنباش شود جزء این مقوله می بزرگراههای شهر تهران دیده می

 .داردای  قابل مالحظه در وضعیت این نوع خاک تاثیر میزان درصد رطوبتبه این نکته نیز باید توجه داشت که 
 :در نظر گرفته شود به شرح ذیل تواند  میهت طراحی فونداسیون ج  خاکی خوبمعموالً مشخصات فنی زمینهای نوع

γ=1.75∼1.9 ton/m3 خاک ه تیدانس 
              30° ∼ θ = 25° زاویه مخروطی خاک 

q = 2.0 ∼ 3.5 kg/cm2         مقاومت مجاز خاک 

 3ضعیف  یاخاکها ریزش دیواره  مقاومت متوسط درمقابلهای خاکی با زمین  -1-4-2-2

های خاکی دارای بافتی هستند که چسبندگی بین ذرات متشکله آنها در حدی نیست که بتوانـد در مقابـل ریـزش                        این قبیل زمین  
 امـر    هـا در ابتـدای      در برخی موارد در رطوبت طبیعی زمین پس از گودبرداری در این قبیل خاک             . مقاومت داشته باشد   زیاد   مدت یبرا

 .پیوندد شود ولی پس از گذشت زمان و تبخیر رطوبت طبیعی خاک، ریزش بوقوع می ریزش مشاهده نمی

                                                                  
1.. Good Soil 
2.. Cohesion  
3.. Poor Soil  
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این . شود که در شرایط طبیعی بر اثر گودبرداری، خاک دیواره اطراف گود ریزش نماید  به خاکی اطالق میضعیفبطور کلی خاک 
 .یا درشت دانه غیر چسبنده و یا خاکهای با تراکم کم باشدتواند شامل خاکهای ریز دانه  نوع خاک می

از  خـاک    دانسیتهبهرحال   .گردد   ابعاد گودبرداری به تناسب انتخاب می      ،ها  های خاکی در این دسته از خاک        باتوجه به ریزش دیواره   
 .خواهد بود کمتر تن بر مترمکعب 7/1 مقدار

 سیلتی واقع باشند در ایـن  _ ذرات شن که در مالت غیر رسیبا کمی زیاد و نسبتاً ریز دانه هایی با درصد ماسه     به طور کلی خاک   
 .گیرند  قرار میگروه

  :شود  به شرح ذیل در نظرگرفته تواند  میفونداسیون  جهت طراحی خاکی ضعیفمعموالً مشخصات فنی زمینهای 
γ =1.5∼1.7 ton/m3 دانسیته خاک 

                ∼25° θ = 20°   یه مخروطی خاکزاو 
q =1∼1.5 kg/cm2         مقاومت مجاز خاک 

 1 یا خاک خیلی ضعیفهای خاکی سست و ریزشی زمین -1-4-2-3

 آنها نیاز بـه تعبیـه حفـاظ           و گودبرداری، در دیواره    کنی چالهبرای  ها دارای سستی زیاد بوده و به نحوی هستند که             این قبیل زمین  
  .باشد می

ای حاصل فرسایش فیزیکی بـوده و در اثـر نیـروی              های دامنه   ه  هایی که به صورت واریز      ای غیر متراکم و یا خاک        های ماسه   خاک
 جـای   گـروه ، در ایـن     انـد   شـده های سیالبی که ناگهانی و سـریعاً رسـوبگذاری            اند و نیز رسوبات دشت      ثقل زمین تدریجاً انباشته شده    

مقاومت  ،در طراحی فونداسیون   .شوند  ها مشاهده می     فصلی و سیالبی نیز این قبیل آبرفت       های  در حاشیه بسیاری از رودخانه    . گیرند  می
 تن  5/1کمتر از مقدار    را  و همچنین دانسیته آنها     کمتر از مقدار یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع         توان    می  معموالًرا  مجاز این نوع خاکها     

 .مکعب درنظر گرفت بر متر

  سطح آب زیر زمینی باال خاکی باهای زمین -1-4-2-4

خطوط از نقطه نظر مسائل که  نماید ها ایجاد می و مکانیکی خاکهای فیزیکی  وجود سطح آب زیرزمینی باال تغییراتی در مشخصه
به هنگامی که سطح آب زیرزمینی باال باشد و یا آنکه در برخی فصول سـال تـا                  . باشد  مینیرو و فونداسیون آنها دارای اهمیت اساسی        

اجرایی و چـه در زمـان    مسلماً چه به هنگام عملیات ، تاثیرگذاری بر فونداسیونها باال بیاید و به عبارت دیگر دارای افت و خیز باشد       حد
 .برداری از خط، در صورت عدم توجه به آن و در نظر گرفتن تمهیدات ویژه، مشکالتی را ایجاد خواهد کرد بهره

نـوع  در ایـن حالـت   . توانـد مـشاهده شـود     مـی باالهای   ردیف مشخص شده در  های    زمینوجود آب زیرزمینی در هر یک از انواع         
بنـدی     زیـر طبقـه    های  دسته یکی از    و براساس  گرفته شود در حالت مغروق در نظر      بایستی  ها    فونداسیون واقع در هر یک از این زمین       

   :نمود
                   2خاک خوب مغروق

                                                                  
1 .. Very Poor Soil  
22..  Good Soil Sub Merged  
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 1خاک ضعیف مغروق
   2عیف مغروقخاک خیلی ض

 شناسی و گزارش مربوطه نقشه زمین -1-5

شناسی مهندسی بـه همـراه یـک نقـشه ارائـه              بندی مذکور در بندهای فوق به صورت یک گزارش زمین           ها و تقسیم    انجام بررسی 
حـاً بـرای کـل      ترجی.  و کوچکتر باشـد    1 : 50000تواند با مقیاس      اس این نقشه بسته به اهمیت موضوع و طول مسیر می          یمق. شود  می

طرفین را پوشش از  متر 200حدود حداقل شود که از محور خط   تهیه می1 : 50000 با مقیاسشناسی مهندسی  زمینمسیر یک نقشه  
 )مثل یک ناحیه لغزشـی    ( عوارض خاصی وجود دارد و از اهمیت بیشتری برخوردار است         در آن   هایی از مسیر که        برای قسمت  .دهد  می

 . شود  توصیه می1 : 5000اس با مقییک نقشه تهیه 
هایی است که بافت زمین یکنواخت و ثابت باشـد، در صـورت وجـود                 قسمتبرای   متر از محور خط انتقال به طرفین         200پوشش  

 متر به طرفین محـور      500ها و مناطق خرد شده پوشش مذکور افزایش یافته و تا              ای شدید و یا وجود گسله       عوارض و یا تغییرات الیه    
 .قابل توصیه است)  کیلومتر1جمعاً (قال خط انت

در آن نکات زیـر     شناسی مهندسی خواهد بود که        شناسی عمومی باشد یک نقشه زمین       نقشه مربوطه بیش از آنکه یک نقشه زمین       
 :مشخص خواهد گردید

 .های فرعی آنها های اصلی و شاخه کلیه گسله -1

 . و یا دایرها اعم از خشک ها و چشمه ها، آبراهه ها، قنات رودخانه -2

 .ها نوع سازندهای زمین شناسی با تفکیک مرزبندی بین آنها و شیب الیه -3

 . گسستههای ای یا زمین های سست شنی و ماسه زمین -4

 .راههای دسترسی و کوره راهها -5

 .ها انواع شکستگی -6

 ...)دگر شیبی، هم شیبی و (نها آشناسی در منطقه و نوع تماس  بندی سازندهای زمینمشخص کردن نوع مرز -7

مذکور اعم از خاکی و سنگی هر کدام با رنگ یا عالمت بخصوص             زمینهای  مشخص کردن مسیر روی نقشه به نحوی که انواع           -8
 . نشان داده شوددر آن 

 .های مستعد سیل های افکنه و دشت مشخص کردن مخروط -9

 . 5ها و خزش 4سیالبهای گلی،  3ها سنگ افتها،  شناسی مثل لغزش عوارض مزاحم زمین  -10

هـا،    هـای پـرورش مـاهی، مرغـداری          سر راه مسیر و حواشی آن مثل استخرهای آبیاری، برکـه           برعوارض مصنوعی ایجاد شده       -11
 .های کشاورزی و باغات های آبیاری و زمین ها، کانال دامداری

                                                                  
11..  Poor Soil Sub Merged  
22..  Very Poor Soil Submerged  
3.. Rock Fall  
4.. Mud Flow  
5.. Creeps 
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و هـر نـوع ذخیـره       د گرفـت  نـ قـرار خواه  برداری    برداری و یا آنهایی که بعداً مورد بهره          مشخص کردن انواع معادن در حال بهره       -12
 . معدنی در طول مسیر و حواشی آن

ـ                    عالوه بر نقشه زمین    ثیرات احتمـالی حـال و آتـی آنهـا          أشناسی، در گزارش پیوسـت آن در مـورد عـوارض موجـود در نقـشه و ت
هـای خـاک در      های کشاورزی و تاثیر آن بـر مشخـصه           مثال نحوه آبیاری زمین    به عنوان  .بایستی ارائه گردد  کافی  الزم و    های  توصیه

اند در  های بایری که به هنگام طراحی و اجرای خط فاقد مشکالت بوده          در بسیاری موارد زمین    .گرددذکر  است  ل کشاورزی الزم    وفص
کشت رفته و طبعاً نفوذ آبهای آبیاری تغییراتی در زمین ایجاد کرده است که فونداسیون               برداری از خط توسط مالکین به زیر          طول بهره 

 مسیر خـط    سطح آب زیرزمینی  لذا توجه به مسئله آب و احتمال هر نوع تغییرات در            . چار عوارضی از قبیل نشست نموده است      برج را د  
 .برداری از بروز مشکالت جلوگیری نماید تواند در زمان بهره می

 گذشـته توسـط افـراد       هایی اسـت کـه در       ، بررسی و شناسایی مغارها و تونل      دیگری که الزم است به آن توجه شود       یکی از نکات    
های ساختمانی، خاک رس و غیره ایجاد         های کوچک ذغال سنگ، سنگ      ر، رگه ومحلی برای استخراج مواد معدنی ساده مثل گل سرش        

 . شده و به علت گذشت زمان در سطح زمین نمود ندارند
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 فصل دوم 
 مسیر خطوط نیرو شناسی مهندسی روشهای انجام بررسیهای زمین

 
 

و اینکـه    آیـد   نوع بعضی فونداسـیونها بوجـود مـی        درخصوص تعیین    هاکارگاهبرخی موارد در  شکالتی که در    مری از   بمنظور جلوگی 
مورد استفاده  هرچه بیشتر     شناسی مهندسی و ارائه گزارش مربوطه،       های زمین   انجام آزمایشات مکانیک خاک، نحوه و چگونگی بررسی       

 . ذیل بایستی مورد عمل و استفاده قرار گیردموارد ،دواقع گردد و از ابهامات و اشکاالت جلوگیری شو
اکیپـی  بـرای هـر پـروژه       باشد که بایستی     میشناسی مهندسی و آزمایشات مکانیک خاک بدین ترتیب            زمین مطالعاتروش انجام   

پـس از  د و نگردم تفاق هم جهت تعیین مسیر مناسب به منطقه اعزا     ه ا بردار، ب  نقشه و   شناسی کارشناس زمین خط،رشناس  متشکل از کا  
 بـرای   ائیهـ   شود که نقاط و زوایـا در محـدوده          سعی  بایستی  در انتخاب مسیر    . نمایند  بررسیهای الزم محلی، مسیر مورد نظر را تعیین         

ی کردن مسیر و بتن گذاری زوایا به منطقـه عزیمـت و پـس از                یبردار مربوطه جهت نها    در مرحله بعد نقشه   . ار مشخص گردد  برد نقشه
 . رساند میشناسی   کارشناس زمین به نتیجه را بصورت کروکی مسیر تهیه و ،دماتخانجام 

جـنس خـاک و مـشکالت احتمـالی از نظـر             شناسی نیز گزارش کاملی از مشاهدات و وضعیت منطقـه و           کارشناس زمین همزمان  
 .نماید میهای مورد نیاز را تهیه  سولفاته بودن خاک و تعداد گمانه،  لغزش ،ریزش

هـای کثیراالنتـشار      در روزنامـه  مسیر و اعالم حریم خط       استعالم از ارگانهای محلی و درج        ،تائید مسیر و گزارشات مربوطه    پس از   
هـا را     بـردار ابتـدا محـل گمانـه        نقـشه . باشـد   میبرداری مسیر و آزمایشات مکانیک خاک          انجام نقشه  مرحله بعدی . بایستی انجام شود  
ر روی محور خط نسبت به نزدیکتـرین زاویـه و یـا نـسبت بـه هـم                   بها را     قعیت دقیق این گمانه   شناس تعیین و مو     براساس نظر زمین  

در . یـد نما  بـرداری مـسیر مـی      دهد و آنگـاه شـروع بـه نقـشه           طقه می شناس مستقر در من    ای تحویل زمین    ی صورتجلسه مشخص و ط  
صورت عملیات اجرائی   این   در   ،باشدمسیر خط   از  در قسمتی   شناس مبنی بر گمانه زنی تک تک برجها          صورتیکه تشخیص اولیه زمین   

طوالنی در اجرای خـط  تقریباً ای   وقفهکه البته ،برداری و برجگذاری صورت خواهد گرفت       حفر گمانه پس از انجام کامل عملیات نقشه       
 .بوجود خواهد آمد

د که امکان اظهار    نه تعدادی حفر شو   بها باید     گمانهشناس   به تشخیص کارشناس زمین   و  براساس تغییر بافت خاک در طول مسیر        
بایستی تا حد ها  از طرف دیگر به دلیل مالحظات اقتصادی تعداد گمانه. نظر صریح درخصوص کل طول مسیر و جنس آن میسر گردد  

 بیـشتر ی   کیلومتر و برای مسیرها    5/2 کیلومتر   15 حداقل فاصله دو گمانه مجاور برای مسیرهای کوتاه تا           معموالً. باشدمحدود  امکان  
ر تعداد بیشتری گمانه باشـد،      فشناسی نیاز به ح    ر صورتیکه به تشخیص کارشناس زمین     د. باشد  می کیلومتر مناسب    5/3 کیلومتر،   15 از

در . د بودشناس با درصدی از احتمال خواه زمین در غیر اینصورت اظهارنظر کارشناس. گرددهای اضافی  اقدام به حفر گمانه  الزم است   
شناسی باتوجه به بافت خاک بتواند در مورد طول بیشتری از مسیر بدون حفر گمانه صریحاً اظهارنظر نماید،                   رشناس زمین مواردیکه کا 

ی عـداد تهمچنین در مواردیکه بدلیل مشکالت حفاری در کوهستان امکان حفر . الذکر لزومی نخواهد داشت رعایت حداقل فاصله فوق  
درخصوص خاک  شناس   کارشناس زمین  بایستی اظهارنظر    نهایتاما در   . لزامی نخواهد بود  ا فوق   فاصله رعایت   ، میسر نباشد  ها   گمانه از

 . موجود باشدطراح خطگیری برای  منطقه بطریقی صورت گیرد که امکان تصمیم



  شناسی خطوط انتقال نیروی برقشناسی خطوط انتقال نیروی برق  زمینزمین

  

  

1010

. دشـو ام انجـ  به حفر گمانه و آزمایشات کارگاهی و اخذ نمونه جهت آزمایشات الزم آزمایـشگاهی            در ادامه بایستی اقدامات مربوط    
ها، سطح آب زیرزمینـی و فـصل    بینی حدود پایداری خاک در فواصل بین گمانه        ها و پیش    یداری خاک در محل گمانه    اعالم وضعیت پا  

خاک در محل، بایستی با دقت زیاد انجـام          دانسیته   آزمایش تعیین . ضروری است  یشناس زمین گیری سطح آب در گزارش نهائی       اندازه
جهـت تعیـین جـنس و       آزمایشات مـورد نیـاز      . باشد   می نهایتاً نوع فونداسیون   و   خاکوامل عمده در تعیین نوع       زیرا که یکی از ع     ،شود

 :باشد مقاومت خاک بشرح ذیل می
 بندی دانه بندی و هیدرومتری و تهیه منحنی دانه -1
 تعیین درصد رطوبت -2

 دانسیته خاک در محل  -3

 حدود اتربرگ -4

 درصد سولفات خاک -5

 وزن مخصوص مواد جامد -6

 ظرفیت باربری خاکو  φ و cیین مقادیر تع -7

 تراکم  -8

در کوتـاه  نیاز جهت انجام آزمایـشات آزمایـشگاهی   ک بدلیل مدت زمان موردانجام همزمان نقشه برداری و آزمایشات مکانیک خا      
 زیـر بایـستی   ارد  ملیات آزمایشگاهی، گزارش ژئوتکنیک باتوجه به مو      پس از اتمام ع   . ثیر مناسبی دارد  تاکردن مدت زمان اجرای پروژه      

  :گرددارائه و تنظیم 
ع توضیحی که به    شناسی، عوارض طبیعی، هیدروژئولوژی و هرنو      ینبررسی کاملی در مورد خصوصیات جغرافیائی و ویژگیهای زم         -

 دانستن آن الزم و مفید تشخیص داده شود به همراه نقشه با مقیاس کوچک از منطقه که مسیر مورد            یشناس نظر کارشناس زمین  
 .ر و عوارض طبیعی و مصنوعی در روی آن مشخص گردیده استنظ

شرح مختصری از موقعیت دقیق گمانه، جنس خاک آن، پایداری خاک، عمق گودبرداری، میزان سولفات، سـطح آب زیرزمینـی،                     -
ی خاک  دانسیته طبیع)SPTها در صورت اجرای آزمایش  تعداد ضربه(درصد رطوبت طبیعی، تراکم خاک در محل، مقاومت خاک      

 .، فصل و ماه گمانه زنی جهت تخمین حداکثر سطح آب زیرزمینیو نوع فونداسیون پیشنهادی

 . و در آزمایشگاهصحرائینتایج آزمایشات انجام شده  -

 .فونداسیون و نوع ی حفرشدهها گمانهگیری نهائی درخصوص  نتیجه -

 .ادی آنهاها و نوع فونداسیون پیشنه گیری نهائی درخصوص فواصل بین گمانه نتیجه -

 . و استفاده از الیه محافظ5 یا 2استفاده از سیمان تیپ و توصیه در مورد میزان سولفات خاک تعیین  -

 .ها درمنطقه محدوده استفاده از سیمان ضد سولفات یا الیه محافظ با توجه به فواصل بین گمانه -

گیـری    ، سطح آب زیرزمینی و فصل و ماه اندازه        باشد  یمباتوجه به اینکه سطح آب زیرزمینی در تعیین نوع فونداسیون مغروق مؤثر             
 .گرددارائه بایست در گزارش  می) ها باتوجه به عمق کم حفاری در گمانه(آن و منابع تعیین سطح آب 
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 مـشاور   ینتوسـط مهندسـ   بندی تمام فونداسـیونها در طـول مـسیر             تیپ و یا بندی زمین و نوع فونداسیون         تیپ شود که    می  توصیه
 در مـوارد     و فقـط  دخالـت ننمایـد     ناظر مقیم در انتخـاب نـوع فونداسـیون          باشد و تا حدامکان      شناس اس و یا کارشناس زمین    شن    زمین

 .  اقدام به تغییر نوع فونداسیون گردد، نظرات ویخذوا و ژئوتکنیک شناس   زمینتماس الزم با کارشناسضمن استثنائی 
ده و  بـو  درتعیین دقیـق مقاومـت زمـین         مناسبیتواند کمک    ر محل می   د S.P.Tدستگاه جهت انجام آزمایش     معموالً وجود یک    

توصـیه  . هـای خطـوط انتقـال دارد    ی در انتخاب دقیقتـر فونداسـیون  ثبتاثرات م یشناس زمینهمچنین بازدیدهای کارگاهی کارشناس     
 .  برج خط نیرو مورد توجه قرار گیردهرگردد این دو مورد در انتخاب فونداسیون  می

 .ای از شرح خدمات و مشخصات فنی الحاقی به قراردادهای مهندس مشاور ژئوتکنیک در پیوست الف آمده است نمونه
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 حدود خدمات و شرح وظایف مهندس مشاور ژئوتکنیک: پیوست الف
 

 :شود بشرح زیر است خدماتی که توسط مشاور انجام می
 . حفر گمانه در طول مسیر خط که حدود      کیلومتر است-1
بطوریکـه  . بینی شده است ولی عمق نهایی گمانه در حین عملیات حفاری معین و مشخص خواهد شد                  متر پیش  10ها    ق گمانه عم

اطالعات و مشخصات کافی از زمین برای طراحی فونداسیون برجها بدست آید مضافاً در صـورت برخـورد سـنگ کـف و اطمینـان از        
ای از سـستی و مقاومـت          بیشتر نخواهد بود و برعکس در صورتیکه زمـین در نقطـه            یکپارچگی آن نیاز به ادامه حفاری برای عمقهای       

تواند عمـق گمانـه را     در آن صورت مشاور میهای شمعی را مطرح سازد،     اده از پی  ای که نیاز به استف      بسیار کمی برخوردار باشد، بگونه    
 .احی شمع حاصل گردد کافی برای طریها  متر نیز ادامه دهد تا اطالعات و داده10به بیش از 

العبور بودن قابل دسترسـی نباشـد، در آن    االصول با وسایل مکانیکی است ولی در صورتیکه نقاطی بدلیل صعب        روش حفاری علی  
 .تواند از امکانات حفاری دستی یا مقنی استفاده نماید حالت مشاور می
 .باشد میارداد سیر نیز پیوست این قرها در زمان شروع قرارداد تحویل مشاور خواهد شد کروکی م محل گمانه

 5/2 متر یک نمونه و بـه ازاء هـر           5/2های دست خورده از هر الیه و در صورت متجانس بودن زمین در اعماق بیش از                   نمونه -2
از هـای دسـت نخـورده         نمونه. متر برداشته خواهد شد که مشخصات نمونه از قبیل عمق و شماره گمانه بر روی آن نوشته خواهد شد                  

هـا جهـت انجـام         ایـنچ برداشـته شـده و نمونـه         2گیر استاندارد شده به قطر حـداقل          قشرهای چسبنده رسی آبدار یا مرطوب در نمونه       
 .آزمایشات به دفتر مرکزی مشاور ارسال خواهند شد

 متـر   5/2خ دهد، از عمق     ای ر   متر یا هر کجا که تغییر الیه      ) 2-5/2( از فاصله اعمال هر      (S.P.T)ای     آزمایش استاندارد ضربه   -3
 . آزمایش خواهد بود4 در هر گمانه S.P.T حداکثر تعداد آزمایش .به پایین باید انجام پذیرد

با توجه به شرح خدمات موضوع فهرسـت بهـاء عملیـات ژئوتکنیـک و مقاومـت مـصالح، آزمایـشگاه در مـورد بررسـیهای کلـی                            
هـای مناسـب بـه همـراه          بندی خاک و مطالعه انواع پـی         تشریح نظری و طبقه    خیزی محل مورد مطالعه به همراه       شناسی و زلزله    زمین
 .های فنی و مقاومت مجاز و تخمین نشت اظهارنظر خواهد نمود توجیه
 .خواهند پذیرفتانجام های دست خورده و دست نخورده به شرح زیر   آزمایشات آزمایشگاهی بر روی نمونه-4

 بندی خاک  طبقهبندی و حدود روانی و خمیری برای دانه -
  خاک در هر گمانه یک نمونهPHتعیین سولفات و  -
 ای آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد برای نمونه خاکهای دانه -
 2های دست نخورده و برای خاکهای رسی ریزدانه در هر گمانه حـداکثر      آزمایش تک محوری و سه محوری بر روی نمونه         -

 .آزمایش
 . آزمایش2 نخورده و رسی در هر گمانه حداکثر های دست آزمایش تحکیم بر روی نمونه -

 :تواند انجام پذیرد های بازیافتی می ضمناً آزمایشهای مشروحه زیر نیز در صورت نیاز و تشخیص مشاور بر روی نمونه

 بندی خاک طبقه -
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 درصد رطوبت  -

 دانسیته طبیعی -

شده، به لحاظ تغییرات زمین و یا مشخصات ویژه آن با           در صورت نیاز به انجام آزمایش در نقاطی به غیر از نقاط تعیین              : توضیح
 .ها در محلهای جدید نیز انجام خواهد شد  حفر گمانه،پیشنهاد مشاور و موافقت کارفرما

  
 گزارش و مطالعات انجام شدهتهیه 

 :واهد شد گزارش کامل که دربرگیرنده مطالب زیر باشد تهیه و تنظیم خ،پس از اتمام عملیات صحرایی و آزمایشگاهی
 نتایج آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی با ارائه نمودارهای الزم -
 ها بندی و جنس الیه تعیین و تشریح زمین در طول مسیر و در نقاط مختلف از نظر طبقه -

 االرضی و نوسانات آب آب تحت -

 تشریح خاکهای سطحی از نظر وجود گیاهان، دست خوردگی، زراعی بودن خاک و غیره -

  خاک در نقاط مختلف و در طول مسیرφ و Cپارامترهای  -

 ها پذیری الیه مشخصات تحکیم یا نشست -

مقاومت مجاز زمین نسبت به تاب خستگی و شکست در پای هر برج با توجه به آزمایشهای انجام گرفتـه در طـول مـسیر و                           -
 قضاوت کارشناسی آزمایشگاه

  برای برجهاهای فنی در مورد مناسبترین نوع فونداسیون پیشنهاد و توصیه -

 سازی در طول مسیر نوع سیمان مصرفی برای پی -
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 گرامیخواننده 

ریزی و نظارت  معاونت برنامهدفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله 
، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر راهبردی ریاست جمهوری

ستورالعمل، مشخصات فنی نامه، ضابطه، معیار، د  فنی، در قالب آیین-چهارصد عنوان نشریه تخصصی 
نشریه پیوست در راستای موارد یاد . صورت تألیف و ترجمه، تهیه و ابالغ کرده است عمومی و مقاله، به

شده تهیه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیتهای عمرانی به کار برده 
وین نشریاتی که طی دو سال اخیر به چاپ رسیده  لحاظ برای آشنایی بیشتر، فهرست عنا به این. شود

 .شود پژوهان محترم رسانده می کنندگان و دانش است به اطالع استفاده
 .مراجعه نمایید   http://tec.mporg.ir   لطفاً برای اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی

 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
 





 
  و نظارت راهبردی ریاست جمهوریریزی  برنامهمعاونت

 معاونت امور فنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست نشریات
  اخیرهایسالمنتشر شدۀ 

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله 



 نوع پتاريخ انتشار چا
شماره  عنوان نشريه

دستورالعمل  آخر اول نشريه
 مالحظات

 
 تجديدنظر دوم ۱  ۱۳۸۳ ۵۵ مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني 

 مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات برقي كارهاي ساختماني
  ۳  ۱۳۸۵ ۱۱۰-۲  تأسيسات برق جريان ضعيف–جلد دوم 

  ساختمانمكانيكيمشخصات فني عمومي تأسيسات 
  ۱  ۱۳۸۵ ۱۲۸-۶ هاي جزئيات نقشه – ششمجلد 

 يارهاي طرح و اجراي سيلوهاي بتني ضوابط و مع
  مشخصات فني عمومي و اجرايي سازه و معماري سيلو –جلد اول 

)۱-۲۳۵( 
  مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات برق سيلو –جلد دوم 

)۲-۲۳۵( 
  مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات مکانيکي –جلد سوم 

 )۲۳۵-۳(سيلو 
 )۲۳۵-۴ (ل موقت سيلو معيارهاي فني و تحوي–جلد چهارم 

۲۳۵ 

 
 
۱۳۸۲ 
۱۳۸۱ 
۱۳۸۳ 
۱۳۸۴ 
 

 ۳  

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۴۰ راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران 
 فهرست جزئيات خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم

  ۳  ۱۳۸۵ ۲۴۴-۱ بندي اراضي كشاورزي تسطيح و قطعه
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۴۵ ضوابط طراحي سينما

 و معماري براي افراد معلول جسميضوابط و مقررات شهرسازي 
  ۱  ۱۳۸۲ ۲۴۶ حرکتي

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۴۷ دستورالعمل حفاظت و ايمني در کارگاههاي سدسازي
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۴۸ فرسايش و رسوبگذاري در محدوده آبشکنها

فهرست خدمات مرحله توجيهي مطالعات ايزوتوپي و رديابي مصنوعي 
  ۲  ۱۳۸۲ ۲۴۹ منابع آب زيرزميني

  ۱  ۱۳۸۲ ۲۵۰ نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيدهآيين 
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۱ فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۲ رفتارسنجي فضاهاي زيرزميني درحين اجرا
  ۱  ۱۳۸۲ ۲۵۳ آيين نامه نظارت و کنترل برعمليات و خدمات نقشه برداري

 :يامدهاي زيست محيطي پروژه هاي عمرانيدستورالعمل ارزيابي پ
 دستورالعمل عمومي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي پروژه هاي –جلد اول 
 )۲۵۴-۱(عمراني

 شرح خدمات بررسي اوليه و مطالعات تفصيلي ارزيابي آثارزيست محيطي –جلد دوم 
 )۲۵۴-۲(طرح عمراني 

 )۲۵۴-۳..(... دستورالعمل هاي اختصاصي پروژه هاي آب –جلد سوم 

۲۵۴ ۱۳۸۲  

 
۳ 
۱ 
۳ 

 

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۵ دستورالعمل آزمايشهاي آبشويي خاکهاي شور وسديمي در ايران
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۶ استانداردهاي نقشه کشي ساختماني

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۷ دستورالعمل تهيه طرح مديريت مناطق تحت حفاظت
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۸ دستورالعمل بررسيهاي اقتصادي منابع آب

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۵۹ العمل آزمون ميکروبيولوژي آبدستور
راهنماي تعيين عمق فرسايش و روشهاي مقابله باآن درمحدوده پايه 

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۰ هاي پل
ضوابط و معيارهاي فني روشهاي آبياري تحت فشار مشخصات فني 

  ۱  ۱۳۸۲ ۲۶۱ عمومي آبياري تحت فشار
مرحله هاي ( فهرست جزئيات خدمات مطالعات تاسيسات آبگيري 

  ۲  ۱۳۸۲ ۲۶۲ )شناسائي ، اول و دوم ايستگاههاي پمپاژ 



 نوع پتاريخ انتشار چا
شماره  عنوان نشريه

دستورالعمل  آخر اول نشريه
 مالحظات

 
( فهرست جزئيات خدمات مهندسي مطالعات تاسيسات آبگيري 

  ۲  ۱۳۸۲ ۲۶۳ )سردخانه سازي
  ۱  ۱۳۸۲ ۲۶۴ آيين نامه اتصاالت سازه هاي فوالدي ايران

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۵ برپايي آزمايشگاه آب
 ديته  و قليائيت آب دستورالعمل تعييين اسي-۱
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۶  دستورالعمل تعيين نيتروژن آب-۲

 هاي کشور  نامه ايمني راه  آيين
 ۲۶۷-۱ )جلد اول(ايمني راه و حريم 

 ۲۶۷-۲ )جلد دوم(ايمني ابنيه فني 
 ۲۶۷-۳ )جلد سوم(ايمني عالئم 

 ۲۶۷-۴ )جلد چهارم(تجهيزات ايمني راه 
 ۲۶۷-۵ )جلد پنجم(تأسيسات ايمني راه 

 ۲۶۷-۶ )جلد ششم(برداري  ايمني بهره
 ۲۶۷-۷) جلد هفتم(ايمني در عمليات اجرايي 

۲۶۷ ۱۳۸۴  ۱  

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۸ ها  هاي خاکريز و روسازي راه  دستورالعمل تثبيت اليه
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۹ بندي رسوب  هاي دانه راهنماي آزمايش
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۰ رهاي عمومي کشو ريزي و طراحي کتابخانه معيارهاي برنامه
بـراي محاسـبات    )DESIGN CONDITIONS(شرايط طراحي 

تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع مخـصوص تعـدادي از            
 شهرهاي کشور 

۲۷۱ ۱۳۸۲  ۳  

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۲ برداري از مخازن سدها  راهنماي مطالعات بهره
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۳ لبي ها به روش انيشتين و ک راهنماي تعيين بار کل رسوب رودخانه

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۴ برداري آب  دستورالعمل نمونه
  ۱  ۱۳۸۳ ۲۷۵ هاي فاضالب  خانه ضوابط بهداشتي و ايمني پرسنل تصفيه

     ۲۷۶  يا مسيل شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه
هـاي سـاحلي و    هـاي شـور در آبخـوان        راهنماي بررسي پيـشروي آب    

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۷ رل آنهاي کنت روش
هـاي فاضـالب      خانه  راهنماي انتخاب ظرفيت واحدهاي مختلف تصفيه     

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۸ شهري
  ۱  ۱۳۸۳ ۲۷۹ آهن  مشخصات فني عمومي زيرسازي راه

  ۱  ۱۳۸۳ ۲۸۰ مشخصات فني عمومي راهداري 
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۱ هاي آبياري و زهکشي ضوابط عمومي طراحي شبکه

هاي تنظيم سطح آب و آبگيرهـا         طراحي ساختمان ضوابط هيدروليکي   
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۲ هاي روباز  در کانال

     ۲۸۳ هاي آبياري و زهکشي فهرست خدمات مهندسي مرحله ساخت طرح
هاي فاضـالب شـهري       خانه  برداري و نگهداري از تصفيه      راهنماي بهره 

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۴  تصفيه ثانويه -بخش دوم 
هـاي    خانـه   ب وسايل و لوازم آزمايشگاه تـصفيه      راهنماي تعيين و انتخا   

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۵ فاضالب 
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۶ هاي آبياري تحت فشار ضوابط طراحي سيستم

معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
ــد دوم ــي تأس  : جل ــاي طراح ــسات راهنم ي

 مكانيكي 
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

 )۱(طراحي بناهاي درماني 
 بخش بستري

  جراحي-داخلي
ــارم  ۱-۲۸۷ ــد چه ــروه  : جل ــاي گ ــدي و  راهنم بن

 مشخصات فني تجهيزات 

۱-۲۸۷ ۱۳۸۳ ۳ 

معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم )۲(طراحي بناهاي درماني 
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دستورالعمل  آخر اول نشريه
 مالحظات

 
ــد دوم ــا : جل ــسات  راهنم ــي تأسي ي طراح

 مكانيكي 
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

 هاي بخش مراقبت
 I.C.Uويژه 
۲-۲۸۷ 

ــارم  ــد چه ــروه  : جل ــاي گ ــدي و  راهنم بن
 مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني  

۲-۲۸۷   ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
ــد ــسات    :  دومجل ــي تأسي ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

 )۳(طراحي بناهاي درماني 
 بخش اعمال زايمان

۳-۲۸۷ 
ــارم  ــد چه ــروه  : جل ــاي گ ــدي و  راهنم بن

 مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني  

۳-۲۸۷ ۱۳۸۴  ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم  )۴(طراحي بناهاي درماني 
 بخش بستري زايمان

ــد دوم ۴-۲۸۷ ــسات    : جل ــي تأسي ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

۴-۲۸۷ ۱۳۸۴  ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
ــد دوم ــسات    : جل ــي تأسي ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

 )۵(طراحي بناهاي درماني 
 NICUبخش نوزادان 

۵-۲۸۷ 
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

۵-۲۸۷ ۱۳۸۵  ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
ــد دوم ــسات    : جل ــي تأسي ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

 )۶(ي بناهاي درماني طراح
 بخش خدمات زايمان

۶-۲۸۷ 
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

۶-۲۸۷ ۱۳۸۵  ۳  

معماري طراحي و ريزي امهراهنماي برن:جلد يکم
ــد دوم ــسات    : جل ــي تأسي ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

 )۷(طراحي بناهاي درماني 
 بخش خدمات قلب

۷-۲۸۷ 
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

۷-۲۸۷ ۱۳۸۵  ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
ــد دوم ــاي طر : جل ــسات  راهنم ــي تأسي اح
 مكانيكي

 )۸(طراحي بناهاي درماني 
 مراقبت قلببخش 
۸-۲۸۷ 

 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

۸-۲۸۷ ۱۳۸۶  ۳  

معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
ــد دوم ــاي طر : جل ــسات  راهنم ــي تأسي اح
 مكانيكي

 )۹(طراحي بناهاي درماني 
خدمات تشخيصي بخش 

 غيرتهاجمي قلب
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم ۹-۲۸۷

۹-۲۸۷ ۱۳۸۶  ۳  

  ۱  ۱۳۸۳ ۲۸۸ آهن نامه طرح هندسي راه آيين
    ۱۳۸۳ ۲۸۹ ها راهنماي روش محاسبه تعديل آحاد بهاي پيمان

دستورالعمل تهيه، ارائه و بررسي پيشنهادهاي تغيير، با نگاه مهندسـي           
 ارزش 

 ارسال گزارش ساالنه پيشنهادهاي تغيير، بـا نگـاه          دستورالعمل تهيه و  
 مهندسي ارزش

۲۹۰     

  ۳  ۱۳۸۴ ۲۹۱ جزئيات تيپ کارهاي آب و فاضالب
     ۲۹۲  متر ۱۰ تا ۲هاي راه دهانه  هاي همسان پل مجموعه نقشه
     ۲۹۳  متر ۱۰ تا ۲آهن دهانه  هاي راه هاي همسان پل مجموعه نقشه
     ۲۹۴  متر۲۵ تا ۱۰هاي راه دهانه  ان پلهاي همس مجموعه نقشه
     ۲۹۵  متر  ۲۵ تا ۱۰آهن دهانه  هاي راه هاي همسان پل مجموعه نقشه

  ۳  ۱۳۸۴ ۲۹۶ هاي شني و آسفالتي  راهنماي بهسازي رويه
    ۱۳۸۴ ۲۹۷ فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور 
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 مالحظات

 
    ۱۳۸۴ ۲۹۸ )۱۳۸۳ مهرماه ۷-۵(ايران و ژاپن مجموعه مقاالت كارگاه مشترك 

فهرست جزئيات خدمات ساماندهي و تجهيز و نوسازي اراضـي تحـت            
  ۲  ۱۳۸۵ ۲۹۹ پوشش تعاوني توليد روستايي

 ) جلد۱۱(هاي دريايي ايران  نامه طراحي بنادر و سازه آيين
 مالحظات محيطي و بارگذاري -۱
 مصالح -۲
 مكانيك خاك و پي -۳
 العات و طراحي بنادراصول و مباني مط -۴
 هاي حفاظتي شكنها و سازه موج -۵
 سازه و تجهيزات پهلوگيري -۶
 آبراهه و حوضچه -۷
 برداري و پشتيباني بنادر تسهيالت و تجهيزات بهره -۸
 سكوهاي دريايي -۹
 محيطي بنادر مالحظات زيست -۱۰
  سازه و تجهيزات تعمير شناور -۱۱

۳۰۰ ۱۳۸۵  ۳  

  ۱  ۱۳۸۴ ۳۰۱ آهن  مشخصات فني عمومي روسازي راه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۲ دستورالعمل مطالعات هيدروليكي و آبشستگي پل  

هـاي آب و فاضـالب    مشخصات فني عمـومي كارهـاي خطـوط لولـه      
  ۱  ۱۳۸۵ ۳۰۳ شهري 

     ۳۰۴ هاي عمومي  راهنماي طراحي نماي ساختمان
 –هـاي تفـصيلي       ريـزي و تهيـه طـرح        شرح خدمات مطالعات برنامـه    

     ۳۰۵ هاي شمال كشور اجرايي جنگلداري جنگل
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۶ سازي و تميزكاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش  آماده

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۷ بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه  راهنماي پهنه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۸ راهنماي طراحي ديوارهاي حائل

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۹ بر هاي آب اي تونل راهنماي طراحي سازه
هـاي آبريـز و       بندي و كدگـذاري حوضـه        و ضوابط تقسيم   دستورالعمل
    ۱۳۸۴ ۳۱۰ هاي مطالعاتي در سطح كشور  محدوده

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۱ هاي فوالدي  راهنماي حفاظت كاتدي خطوط لوله و سازه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۲ هاي آبي بتني ضوابط عمومي طراحي سازه

ز بــرداري و نگهــداري ا فهرســت خــدمات مهندســي مطالعــات بهــره 
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۳ برداري  هاي آبياري و زهكشي در حال بهره سامانه

    ۱۳۸۴ ۳۱۴ هاي آبياري و زهكشي گيري كشاورزان در طرح ارزيابي ظرفيت وام
    ۱۳۸۴ ۳۱۵ هاي زهكشي راهنماي نگهداري سامانه

راهنماي تعيين دوره بازگشت سيالب طراحي براي كارهاي مهندسـي          
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۶ رودخانه

هـاي آبيـاري و       هاي پمپـاژ شـبكه      ضوابط طراحي هيدروليكي ايستگاه   
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۷ » زهكشي

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۸ هاي آب  خانه دستورالعمل كنترل كيفيت در تصفيه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۹ هاي زيرزميني ضوابط طراحي تعيين فاصله و زهكش
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۰ هاي زهكشي زيرزميني  فهرست خدمات ارزيابي عملكرد سامانه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۱ ها و آبگذر زير جاده  ضوابط طراحي هيدروليكي سيفون
    ۱۳۸۴ ۳۲۲ دستورالعمل تعيين هدايت هيدروليك خاك 
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 مالحظات

 
هاي آب و فاضـالب در        محيطي طرح   دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست   

    ۱۳۸۴ ۳۲۳ مرحله اجمالي

  ۱  ۱۳۸۵ ۳۲۴ هاي با اتصال خرجيني  ضوابط طراحي ساختمان
  ۱  ۱۳۸۵ ۳۲۵ هاي صنعتي فوالدي  ضوابط طراحي و محاسبه ساختمان

  ۳  ۱۳۸۵ ۳۲۷ دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه
    ۱۳۸۵ ۳۲۸ هاي و اصالحات اكتشافات معدني واژه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۹ اي  فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه
    ۱۳۸۴ ۳۳۰ دستورالعمل آماربرداري از منابع آب 

گذاري و توجيـه      عي، ارزش راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتما    
    ۱۳۸۴ ۳۳۱ هاي توسعه منابع آب ح اقتصادي طر

ها در كارهاي مهندسي  راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري پوشش
    ۱۳۸۴ ۳۳۲رودخانه

هـاي آبيـاري     اجتمـاعي سـامانه    -شرح خدمات توجيه فني و اقتصادي     
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۳۳ ) پ- ب-در سه سطح الف(تحت فشار 

محيطـي     اجتماعي و زيست   -طالعات توجيه فني، اقتصادي   نامه م   روش
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۳۴ هاي آبياري تحت فشار  سامانه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۳۵ برداري هيدروليكي از مخزن سدهاي بزرگ  راهنماي بهره
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۳۶ اي  راهنماي برداشت مصالح رودخانه

يل و هاي حفاظتي و تقاطعي، تبد      ضوابط طراحي هيدروليكي ساختمان    
هاي آبياري هاي حفاظت در مقابل فرسايش سامانه ايمني و ساختمان  ۳۳۷ ۱۳۸۵  ۳  

هاي آب و فاضـالب در        محيطي طرح   دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست   
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۳۸ مرحله تفصيلي

  ۱  ۱۳۸۵ ۳۳۹ مشخصات فني اجرايي بازيافت سرد آسفالت  
هـا و اصـطالحات پايـه         اژههاي معـدني؛ و     تعاريف و مفاهيم در فعاليت    

  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۰ استخراج معدن
  ۱  ۱۳۸۵ ۳۴۱ مشخصات فني اجرايي بازيافت گرم آسفالت  

هـاي    راهكار كاهش نوفه ترافيك براي ساختمانهاي حواشـي بزرگـراه         
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۲ شهري

  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۳ راهنماي طراحي آكوستيكي فضاهاي آموزشي
    ۱۳۸۵ ۳۴۴ جيمهاي بتني ح نامه سازه آيين

راهنماي طراحي و ضوابط اجرايي تقويت ساختمانهاي بتني موجود بـا           
  FRP ۳۴۵ ۱۳۸۵  ۳استفاده از الياف تقويتي 

سـازي اراضـي      ضوابط و مباني طراحي، تجهيـز، نوسـازي و يكپارچـه          
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۶ )پنج جلد (زاري خشكه

     ۳۴۷ هاي آب خانه راهنماي طراحي تلمبه
  ۳  ۱۳۸۵ ۳۴۸ انتخاب و طراحي مزرعه آزمايشي زهكشي زيرزمينيضوابط 

هـا و   بـرداري مـواد رسـوبي رودخانـه        راهنماي عمليات صحرايي نمونه   
  ۳  ۱۳۸۶ ۳۴۹ مخازن سدها

     ۳۵۰ مقررات تهويه در معادن
     ۳۵۱ مراحل مختلف اكتشاف ذغال سنگ

  ۳  ۱۳۸۶ ۳۵۲ اي هاي مسافري جاده معيارهاي فني طراحي پايانه
  -  ۱۳۸۶ ۳۵۳ راهنماي طراحي روسازي فرودگاه
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  -   ۳۵۴ هاي كشور راهنماي طراحي و اجراي بتن غلتكي در روسازي راه

  ۳   ۳۵۵ آهن دستورالعمل نظارت بر اجراي روسازي راه
 در  ETMاي    ضوابط و دستورالعمل پردازش رقـومي تـصاوير مـاهواره         

     ۳۵۶ وشش اراضي مطالعات ساماندهي دشتاستخراج نقشه كاربري و پ
ضــوابط عمــومي و دســتورالعمل ايجــاد پايگــاه اطالعــات جغرافيــايي 

)GIS (۳۵۷ براي كاربردهاي مطالعاتي بخش كشاورزي و منابع طبيعي     
     ۳۵۸ هاي اتصال و تخليه زهكشهاي روباز ضوابط طراحي سازه

ـ        شويي نمكهـاي خاكهـاي     راهنماي كاربرد مدلهاي تجربي و نظري آب
     ۳۵۹ شور

  ۱  ۱۳۸۶ ۳۶۰ اي ساختمانهاي موجود دستورالعمل بهسازي لرزه
     ۳۶۱ اي ساختمانهاي موجود تفسير دستورالعمل بهسازي لرزه
     ۳۶۲ اي ساختمانهاي موجود جزئيات اجرايي بهسازي لرزه

     ۳۶۳ وجوداي ساختمانهاي م راهنماي كار براي دستورالعمل بهسازي لرزه
     ۳۶۴ اي ساختمانهاي موجود دستورالعمل ارزيابي سريع لرزه
    ۱۳۸۶ ۳۶۵ هاي آبرساني اي سامانه شرح خدمات بهسازي لرزه
     ۳۶۶ اي تأسيسات صنعت برق شرح خدمات بهسازي لرزه

  ۳  ۱۳۸۶ ۳۶۷ شناسنامه فني پلها
     ۳۶۸ هاي زيرزمينيراهنماي طراحي و انتخاب مواد و مصالح براي زهكش

  ۱  ۱۳۸۶ ۳۶۹ ضوابط احداث تونل مشترك تأسيسات شهري
  ۳  ۱۳۸۶ ۳۷۰ راهنماي نگهداري عالئم و تجهيزات ايمني راه

 اي مجموعه مقاالت همايش تكنولوژيهاي نوين بهسازي لرزه
    ۱۳۸۵ ۳۷۱ )۱۳۸۵ دي ماه ۲۷-۲۶(

 مجموعه مقاالت كنفرانس هفتم تونل ايران
    ۱۳۸۶ ۳۷۲ )۱۳۸۵تير ماه  ۱۹-۲۱(

    ۱۳۸۶ ۳۷۳ )اي محله(هاي كوچك  مباني طراحي و اجراي ساختمان ورزشگاه
مشخصات فني عمومي اجرايي خطـوط توزيـع بـرق هـوايي و كـابلي        

  ۲  ۱۳۸۶ ۳۷۴ فشار متوسط و فشار ضعيف
 و  ۲۰مشخصات فني عمومي اجرايي پستهاي توزيع هـوايي و زمينـي            

  ۲  ۱۳۸۶ ۳۷۵  كيلو ولت۳۳
  ۳  ۱۳۸۶ ۳۷۶ اي ساختمانهاي بنايي غيرمسلح موجود دستورالعمل بهسازي لرزه

     ۳۷۷ شرح خدمات مرحله دوم آبياري تحت فشار
  ۳   ۳۷۸ راهنماي اكتشاف، استخراج و فرآوري سنگهاي تزئيني و نما

  ۱   ۳۷۹ بندي ذخاير معدني دستورالعمل رده
  ۳   ۳۸۰ آموزشيانهاي مباني طراحي بيمارست

  ۳   ۳۸۱ رزمينيهاي زهكشي زي راهنماي ارزيابي عملكرد سامانه
  ۳   ۳۸۲ راهنماي نصب انشعابات فاضالب ابنيه

  ۳   ۳۸۳ ها راهنماي مطالعات فرسايش و رسوب در ساماندهي رودخانه
  ۳   ۳۸۴ هاي آبياري و زهكشي راهنماي تحويل حجمي آب در شبكه

سـاخته سـبك      هاي پيش   دستورالعمل طراحي، ساخت و اجراي سيستم     
  ۳   ۳۸۵ بعدي سه

  ۳   ۳۸۶ دستورالعمل اصالح مراتع با استفاده از روشهاي تأمين آب شرب دام
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  ۳   ۳۸۷ دستورالعمل و ضوابط حفاظت و حمايت در طرحهاي منابع طبيعي

    ۱۳۸۶ ۳۸۸ ساخته يشهاي بتني پ نامه طرح و محاسبه سازه آيين
     ۳۸۹ آرمه هاي بتن نامه طرح و محاسبه پل آيين

    ۱۳۸۶ ۳۹۰ سازي هاي مقاوم راهنماي انجام خدمات مطالعات جنبي پروژه
  -   ۳۹۱ راهنماي طراحي روسازي بنادر

     ۳۹۲ بارهاي چندمنظوره كشاورزيانضوابط و مباني طراحي 
     ۳۹۳ انجزئيات تيپ تأسيسات برقي ساختم

  ۳   ۳۹۴ السير آهن سريع دستورالعمل طراحي و نظارت بر روسازي راه
  ۱   ۳۹۵ دستورالعمل طراحي و محاسبه پلهاي فوالدي

     ۳۹۶ شرح خدمات مرحله توجيهي مطالعات آبخيزداري
  ۳   ۳۹۷ راهنماي تهيه شناسنامه غار

  ۳   ۳۹۸ هاي فضاكار آشنايي با سازه
  ۳   ۳۹۹ مومي سدهامشخصات فني ع

  ۱   ۴۰۰ هاي فضاكار ايران نامه سازه آيين
 –مشخصات فني عمـومي و اجرايـي خطـوط فـوق توزيـع و انتقـال                 

  ۲   ۴۰۱  خطوط نيرومسيريابي
 –مشخصات فني عمـومي و اجرايـي خطـوط فـوق توزيـع و انتقـال                 

  ۲   ۴۰۲  خطوط نيروطراحي عمومي
 كليـد   – فوق توزيع و انتقال      مشخصات فني عمومي و اجرايي خطوط     

 ۴۰۳-۱) : جلد اول(قدرت در پستهاي فشار قوي 
 كليـد   –مشخصات فني عمومي و اجرايي خطوط فوق توزيع و انتقال           

  ۴۰۳-۲) : جلد دوم(قدرت در پستهاي فشار قوي 

۴۰۳   ۲  

 –مشخصات فني عمـومي و اجرايـي خطـوط فـوق توزيـع و انتقـال                 
  ۲   ۴۰۴ روي برقشناسي خطوط انتقال ني زمين

  ۳   ۴۰۵ هاي فاضالب خانه راهنماي طراحي هيدروليكي تصفيه
  -   ۴۰۶ هاي كشور پيكربندي و ساختار مديريت پل

 –مشخصات فني عمـومي و اجرايـي خطـوط فـوق توزيـع و انتقـال                 
) ۴۰۷-۱: جلـد اول    (سيكسيونر و تيغه زمين در پستهاي فـشار قـوي           

 )۴۰۷-۲: جلد دوم (
۴۰۷     

 –مشخصات فني عمـومي و اجرايـي خطـوط فـوق توزيـع و انتقـال                 
جلـد  ) (۴۰۸-۱: جلـد اول    (ترانسفورماتور ولتاژ در پستهاي فشار قوي       

 )۴۰۸-۲: دوم 
۴۰۸     

 –مشخصات فني عمـومي و اجرايـي خطـوط فـوق توزيـع و انتقـال                 
     ۴۰۹ سيستم زمين خطوط انتقال
  ۱   ۴۱۰ باري در معادن مقررات مواد منفجره و آتش
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