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 حال درانتقال و فوق توزیع ( پستهاي و خطوط هاي سازه جلوگیري از خسارات ناشی از فرونشست زمین در :پروژه عنوان
  )آتی توسعه طرح و برداري بهره

 برق انتقال هاي سازه سازي مقاوم و متسال پایش ارزیابی، جامع سامانه سازي پیاده و فنی دانش تدوین عنوان طرح:
   هاآن کاهش کارهايراه يارائه و اشکاالت بروز بینیپیش هايروش برق، صنعت هايسازه سالمت پایش سند واحد اجرایی:

 ماه 24 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
 و کشاورزي نیازهاي تامین منظور به آب استخراج به انسانی جوامع نیاز تکنولوژي، و صنعت ترشگس و جوامع شدن صنعتی از پس

دیگر  که شده سبب جویی، نزوالت کاهش و خشکسالی دوران با آن شدن توام و اندازه بیش استخراج این. است یافته افزایش صنعتی
 از بسیاري در زمین ايناحیه نشست سبب موضوع این. باشد تهنداش وجود زیرزمینی آبی منابع تغذیه امکان طبیعی شرایط تحت

 تحت زیرزمینی آب اندازه از بیش پمپاژ علت به زمین سطح آمدن پایین نواحی، از بسیاري در که اي گونه به شده شهري مناطق
 و محیطی زیست مخرب اثرات باعث ایجاد تواند می موارد از بسیاري در فرونشست. است شده گزارش "زمین فرونشست" عنوان

 زهکشی و ها کانال ها، آبراهه شیب و تراز در تغییر کشاورزي، زمینهاي رفتن بین از سطحی، شکافهاي و ترکها ایجاد مانند اقتصادي
 لوله شکست همچنین و خاکریزها و کانالها فاضالب، هاي لوله راهها، پلها، برق، انتقال خطوط مانند حیاتی شریانهاي خرابی ها،
 اندشدید شده فرونشست دچار ورامین دشت و شهریار غرب جنوب مناطق جمله از تهران، استان از بسیاري مناطق امروزه. شود هاچاه

 نیز می بیشتري مناطق دامنگیر روزافزون ايگونه به مشکل این زیرزمینی آب منابع از برداري بهره افزایش و توسعه موازات به و
 . شود

نیز اندك  یافق ییبردار جابجا يدارا تواندمیاست که  ینسطح زم یننشست رو به پائ یا یزششامل فرور ین،فرونشست زم یدهپد
 یناست و همچن یقابل توجه یبردار افق يحرکت آن دارا ینکها یللغزش، بدل ینهمچون زم ییهایدهشامل پد یف،تعر ینباشد. ا

 یزانحرکت از نظر شدت، وسعت و مالزم بذکراست که . باشدیمن ،است یمتفاوت انیزممک يکه دارا ی،دست هايخاكنشست در 
 یعیطب يهایدهدر اثر پد تواندمیفرونشست غیر از برداشت بی رویه از سفره هاي آب زیرزمینی،  باشد.یمحدود نم یرمناطق درگ

برداشت نفت و حتی  يمعدنکار ظیرن یانسان یتهايفعال یاو  هاو تراکم نهشته  هایخ یانحالل، آب شدگزلزله، مانند  شناختیینزم
 .شود یجادا

و  یلو فاجعه بار مانند س یناگهان يخطرها ندمان گرچه یابندیگسترش م یجو به تدر یکه به آهستگ ینزم يهاو شکاف فرونشست
وجود بطور  نیبا ا یست، ولین یصقابل تشخ یبراحت یزحاصل از آن ن یآثار سطح ید و حتنباشداراي خسارات مشهودي نمیزلزله 

 يشهر باشد. مناطقیو مخرب م ینهپرهز یر،پذیم ترماغلب به سختی  ین،زم هايشکاف و هااز فرونشست یناش يهامعمول خسارت
 ها،یابانبه خ تواندمی یدهپد ین. اباشندیم یرترپذ یبآس یژهبه طور و یاتیح يهایانساختمانها و شر یت،تراکم جمع یل دارا بودنبه دل

رسانده و موجب ترك در  یبساختمانها آس یفاضالب را مختل کرده، به پبرق و گاز و  ی،زده، خطوط آبرسان یبها آسو بزرگراهها پل
خطوط  توان بهمی . به عنوان نمونهیرتر هستندپذ یبدارند آس یشتريو ارتفاع ب یادترکه وسعت ز هاییسازه التح ینآنها گردد. در ا
. به طور تاسیسات گازرسانی اشاره کرد ها وها، پاالیشگاهها، فرودگاههاي برق، نیروگاهها، پستخانه یهتصف ی،خاک يراه آهن، سدها

 .قرار دارد یشتريب یبآس عرضفروچاله واقع شده باشد، در م یاشکاف  یريگشکل یرکه در مس ياهر سازه یکل
سال 35پمپاژ آب در   یلدل ین بهبه نشست زم توانیآن م يهااست. از نمونه یدهاز جهان گزارش گرد یدر نقاط مختلف فرونشست

 یدهگزارش گرد1980دهه   یلو در اوا میلیمتر120هر  ش ینا در نشست ساالنه یشتریناشاره نمود. ب یلندگذشته در شهر بانکوك در تا
 يهااز نهشته وپو  ي رودخانهدلتا ير روشهر ب یناشاره نمود. ا یتالیادر ا یزبه شهر ون توانیم یننشست زم یگرد يهانمونه از .است
تا  1930  سالهاي. در فاصله یرودفرو م سال در زمینبر  نیم سانتیمتر شهر با نرخ ینشده است. ا یلتشک یو رس یلتیس ي،اماسه
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خ توان به شهر مکزیکوسیتی در مکزیک با نرهمچنین می  .فرونشست داشته است یمترسانت15  حدود شهر ینا یالديم1973
 220متر بر سال، جاکارتاي اندونزي با نرخ فرونشست میلی 230متر بر سال، باندونگ اندونزي با نرخ فرونشست میلی 380فرونشست 

متر بر میلی 160متر بر سال، دشت ساگا ژاپن با نرخ فرونشست میلی 184متر بر سال باخترآریستا در مکزیک با نرخ فرونشست میلی
متر بر سال و پکن در میلی128متر بر سال، زامورا در مکزیک با نرخ فرونشست میلی130زي با نرخ فرونشست سال، سامارانگ اندون

 متر بر سال اشاره کرد. میلی115چین با نرخ فرونشست 
 است،فرونشست گزارش شدهدر آن  یرانکه در ا یدشت یننخستباشند. در کشور ایران نیز نقاط زیادي داراي پتانسیل فرونشست می

هر   ي. در دشت رفسنجان به ازااست 1346دشت مربوط به سال  ینمربوط به نشست ا يگزارشها ین. اولباشدیدشت رفسنجان م
هایی دیگر که در آنها پدیده از جمله دشت است. شدهگزارش  زمین نشست یمترسانت42حدود   یرزمینی،متر افت سطح آب ز10

دشت مشهد، نیشابور، سبزوار، کاشمر، بردسکن، تربت حیدریه، چناران و خواف در استان  توان بهفرونشست اتفاق افتاده است می
خراسان رضوي، دشت اراك و خمین در استان مرکزي، دشت مبارکه، گلپایگان، کاشان، نجف آباد و مهیار در استان اصفهان، دشت 

ت شبستر و سلماس در استان آذربایجان غربی و شرقی، کبودرآهنگ، اسدآباد، قهاروند، دشت مرکزي و فانین در استان همدان، دش
دشت مهرشهر، نظزآباد، اشتهارد، هشتگرد و ساوجبالغ در استان البرز، دشت قزوین در استان قزوین، دشت میناب در استان 

شهریار، ورامین و قرچک در استان تهران، دشت رفسنجان،  -ستان، دشت جنوب تهرانهرمزگان، دشت گنبد و گرگان در استان گل
زرند، فهرج، رستاق، سیرجان، کرمان و بهرمان در استان کرمان، دشت مرودشت، فسا، جهرم، کازرون و حاجی آباد در استان فارس، 

برکوه، یزد و اردکان در استان یزد و دشت گرمسار، دشت اردبیل در استان اردبیل، دشت جمکران و علی آباد در استان قم، دشت ا
 پرور در استان سمنان اشاره کرد.ایوانکی، دامغان، سمنان، شاهرود و سرتنگه

 میشود، تهدید خطرناك رخداد این سوي از همواره که مواردي جمله از میفتد، اتفاق بزرگ مقیاس در زمین فرونشست که آنجا از
 . است برق توزیع فوق و انتقال خطوط مانند) توجه قابل تانسب طول با( خطی هاي پروژه

انتقال و توزیع  هاي دستورالعملی جهت شناسایی، پایش و بهسازي سازه اي و ژئوتکینیکی براي سازه که میشود تالش پروژه، این در
آتی می باشند، ارائه گردد. در این زمین که در حال بهره برداري و یا در برنامه طرح و توسعه  فرونشست تاثیر تحت مناطق در برق

راستا، ابتدا مطالعه اي جامع بر روي متون فنی و گزارشهاي موجود انجام میپذیرد و عوامل مهم بروز این پدیده و مکانیزم آن بررسی 
 زمین هاي میگردد. سپس نحوه استفاده از نقشه هاي ماهواره اي تصویربرداري شده از مناطق مختلف مستعد فرونشست، داده

ژئوتکنیکی تبیین گردد و نحوه تعیین نرخ فرونشست در نقاط مختلف ارائه گردد. سپس راهکارهاي پایش و  و ژئوهیدرولوژي شناسی،
مانیتورینگ سازه ها و زمین اطراف آنها از حیث تحرکات فرونشست زمین ارائه میشود و در نهایت روشهاي بهسازي سازه اي و 

دکل انتقال نیرو رده  5د. جهت صحت سنجی راهکارهاي ارائه شده، یک بازه طرح آزمایشی پایلوت شامل ژئوتکنیکی زمین ارائه گرد
 فرونشست پدیده اثر در که انتقال نیرو پست کیلوولت و یک 63و یا  132عدد دکل رده ولتاژي  5کیلوولت و  230و یا  400ولتاژي 

براي تاسیسات ذکر شده طرح بهسازي سازه اي  میگردد و ا نظر کارفرما انتخابب دارد، قرار آینده در آسیب معرض در یا و دیده آسیب
  و ژئوتکنیکی به همراه نقشه هاي اجرایی مربوطه و اسناد فنی جهت برگزاري مناقصه اجراي بهسازي ارائه میگردد.  

م پروژه به پیوست ارائه شده بندي انجا شرح جزئیات فعالیتهاي پیشنهادي در راستاي نیل به اهداف یاد شده به همراه برنامه زمان
 است.
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 (خروجی مورد انتظار): مشخصات محصول نهایی
راهنماي شناسایی، پایش و بهسازي سازه اي و ژئوتکنیکی، گزارش و آلبوم نقشه هاي اجرایی بهسازي سازه هاي آسیب دیده مربوط 

 به اجراي طرح پایلوت 
 الزامات شرکت در فراخوان:

 دانشگاهی  محقق اجرایی و علمی سوابق ائهار تکمیل فرم(TDF03) 
 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07) 
 ها دانشگاه واگذاري پروژه پیشنهاد تکمیل فرم(TDF08) 
 اطالعات تماس: 
  :4482داخلی  88079400تلفن 
  :88079358تلفن مستقیم 
  :آدرس پست الکترونیکیarahnavard@nri.ac.ir 

 

 شرح خدمات

شماره 
 مرحله

 عنوان / توضیحات
اقالم 

 شدنیتحویل

1 

شین در سطح ملی و بین المللی  یارزیابمطالعه متون فنی و  شابه پی  سابقه کارهاي م

 1گزارش بند

 گذار بر آن معرفی پدیده فرونشست زمین و بررسی عوامل تاثیر 1 - 1
بررسی عمومی سابقه خرابیهاي ایجاد شده در اثر بروز پدیده فرونشست زمین در  2 - 1

 کشورمختلف و نیز ایران 3سازه هاي خطوط انتقال نیرو و پستها در 
 بررسی دستورالعملها، آئین نامه ها و استانداردهاي مقابله با پدیده فرونشست  3 - 1
 4-1تا  1-1دي و نتیجه گیري از انجام بندهاي ارائه جمع بن 4 - 1

2 

شه هاي دورسنجی، داده هاي زمین شناسی، ژئوهیدرولوژي و  ستفاده از نق رائه راهکار نحوه ا ا
آنها ستفاده از  ست و روش ا ش ستعد فرون شخیص نقاط م کنیکی در ت  ژئوت

  2گزارش بند 

ه هاي زمین شناسی، داد تبیین روشهاي استفاده از نقشه هاي دورسنجی، 1 - 2
 در شناسایی پدیده فرونشست ژئوهیدرولوژي و ژئوتکنیکی

 شناسی، زمین هاي داده در این قسمت نحوه استفاده از مطالعات دورسنجی،
ژئوتکنیکی بر روي نقشه هاي ماهواره اي براي تشخیص نواحی مستعد  و ژئوهیدرولوژي

 فرونشست شرح داده خواهد شد.  
تخمین و پیش بینی نرخ افزایش فرونشست زمین با استفاده از تبیین نحوه  2-2

 1 - 2مطالعات بند 

mailto:arahnavard@nri.ac.ir


شماره 
 مرحله

 عنوان / توضیحات
اقالم 

 شدنیتحویل

3 

ارائه دستورالعمل پایش، بهسازي سازه اي و بهسازي ژئوتکنیکی مناطق و سازه هاي انتقال 
 و فوق توزیع تحت تاثیر فرونشست زمین ( موجود و یا در طرح توسعه آتی)

 اي پایش و مانیتورینگ سازه هاي و نواحی اطراف آنهاارائه راهکاه 1 - 3 3گزارش بند 
 ارائه راهکارهاي بهسازي سازه اي 2 - 3
 ارائه راهکارهاي بهسازي زمین 3 - 3

4 

کنیکی سازي سازه اي و ژئوت ک محدوده پایلوت به منظور ارائه طرح به   انتخاب ی

گزارش هاي 
، 4فنی بند 

آلبوم نقشه
 هاي اجرایی
 و اسناد فنی
 مناقصه  

 انتخاب یک ناحیه براي اجراي طرح پایلوت و ارزیابی آسیب پذیري آن 1 - 4
 رده دکل عدد 5 و کیلوولت 230 یا و 400 ولتاژي رده نیرو انتقال دکل 5 شامل پایلوت
 آسیب فرونشست پدیده اثر در که نیرو انتقال پست یک و کیلوولت 63 یا و 132 ولتاژي

و مورد ارزیابی قرار  انتخاب کارفرما نظر با دارد، قرار آینده در بآسی معرض در یا و دیده
 گیرد.می

 ارائه گزارش فنی طرح بهسازي سازه اي و نقشه هاي اجرایی مرتبط   2 - 4

 ارائه گزارش فنی طرح بهسازي ژئوتکنیکی و نقشه هاي اجرایی مرتبط   3 - 4

و پایش سازه هاي موجود در طرح پایلوت و زمین ارائه گزارش فنی نحوه مانیتورینگ  4 - 4
 اطراف آن و تهیه اسناد فنی مناقصه

 
 


