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 مقدمه:

 معين ارتفاع در را يراديوي امواج دار جهت دريافت يا و ارسال عمل که هستند يراديوي ارتباطات یهاشبکه از يجزئ آنتن یهادکل

 حومه، و یشهر مناطق در مختلف يفرکانس یباندها در يراديوي یهاشبکه يگستردگ و  تنوع سازند.يم نممک زمين سطح از

 :ینظرگير در با همچنين است. داشته يدرپ را آنتن یهادکل یکار و يشکل تنوع

 هایشبکه تعدد و ارتباطي مختلف هایاليه در راديويي امواج از استفاده به ارتباطي هایشبکه افزونروز گرايش  الف()

 مشترک؛ جغرافيايي يعمليات هناحي در آنتن هایدکل نيازمند راديويي

 ياحتمال صدمات با مواجهه در معين، شعاع تا مجاور، موجودات و تاسيسات یبرا آنتن دکل وجود بودن خطريب ضرورت ب()

 آن؛ یرو رب شده نصب یهاآنتن يراديوي امواج یانرژ اتتشعشع جذب و دکل سازه يمکانيک

 نقاط؛ آن از مشترک استفاده ضرورت و آنتن دکل نصب یبرا مناسب يجغرافياي نقاط در محدوديت پ()

 عوامل با شدن مواجه هنگام در مطمئن ارتباطات تامين یبرا کافي مکانيکي استحکام از آنتن هایدکل برخورداری لزوم ت()

 طبيعي؛ باليای و جوی

 محيط ،یاجاده ،یشهر نيرو، بهداشت، یهاحوزه در مسئول ینهادها مقررات رعايت و ينقانو یهاحريم رعايت لزوم (ث)

 ؛يانتظام و ينظام ،یدريانورد ،یهوانورد زيست،

 تجميع آنتن، یهادکل از مشترک استفاده طريق از یشهر مناطق در آنتن یهادکل تعدد يروان اثرات تقليل اهميت (ج)

 آن؛ پيرامون محيط با آنتن دکل یهاسازه یزسا همگون و موجود آنتن یهادکل
 

 شود. بسته کار به و تدوين مقررات قالب در آنتن یهادکل استاندارد و مطلوب یهاويژگي تا است الزم

 (1)گذار تاثير ینهادها يهماهنگ با کشور، فرکانس مديريت يمتول عنوان به يراديوي ارتباطات مقررات تنظيم سازمان رو اين از

 مورخ يراديوي ارتباطات و مقررات تنظيم کميسيون. . .  شماره جلسه در و است نموده ذيل مقررات و يفن ضوابط نويدت به اقدام

 :کرد تصويب را ذيل شرح به آنتن دکل ضوابط. . . 
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1
 است. شده ارائه يک شماره پيوست در شده مشورت یهادهان تفهرس . 
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 کليات 9فصل  

 :تعاريف -1  ادهم

 اطالعات؛ فناوری و ارتباطات وزارت راديويي اطاتبارت و مقررات تنظيم سازمان :سازمان

 ؛يالکترومغناطيس امواج دريافت ياو ارسال آنتن نصب برای (یفلز )غالباً پايه يمکانيک یهاسازه آنتن: دکل

 سازمان توسط که نوع هر از اطالعات فناوری و ارتباطي هایشبکه پروانه و راديويي هایشبکه از برداریبهره و تاسيس پروانه پروانه:

 ؛شوديم صادر

 کند؛مي استفاده ضوابط اين در مندرج مقررات و فني ضوابط رعايت با آنتن دکل از که حقيقي يا حقوقي شخص بردار:بهره

 بر مجاز اصالحات اعمال با که است يارتباط موانع ويا يمکانيک یهاتيدمحدو ،ابنيه ياستحکام یهايتدمحدو مجموعه فني: منع

 ؛باشدينم شدن برطرف قابل آنتن خاص تنظيمات اعمال يا آن استقرار بستر يا آنتن دکل سازه یرو

 آنتن نصب صورت در که است ايمن يتشعشع یانرژ سطح شدن يزرسر يا و مجاز حد از يايمن سطح افت از يناش منع بهداشتي: منع

 برطرف قابل آنتن خاص تنظيمات اعمال يا استقرار بستر يا آنتن دکل سازه یرو بر مجاز اصالحات اعمال با آنتن دکل یرو بر بيشتر

 ؛باشدينم شدن

 شود؛يم نصب زمين بستر یرو بر نيز آن آنتن دکل که زمين سطح یرو بر شده تاسيس ايستگاه :يزمين آنتن دکل سايت

  :است زير شرح به ضوابط اين شمول حوزه -2  ماده

 شمرده مجاز يراديوي ارتباطات آن در که سازمان یسو از صادره یمجوزها يا هاپروانه انواع از ييک حداقل دارندگان )الف(

 ؛ايران ياسالم یجمهور سرزمين در ،يفرکانس یباندها تمام در و يراديوي یهاسرويس تمام در ،است شده

 ؛ياختصاص يراديوي یهاشبکه به متعلق فعال آنتن هرگونه )ب(

 ؛آنتن ابعاد از بلندتر فعال آنتن یهادکل )پ(

 .موجود تاسيسات یرو بر يا بنا يبيرون ديوار یرو بر منصوبه فعال آنتن یهاسامانه )ت(

 

 آنتن دکل ازشترک م استفادهضوابط  2فصل  

 اشتراک به نسبت ،يبهداشت منع يا يفن منع وجود عدم صورت در تا هستند موظف مجوز دارندگان يا پروانه گاندارند تمام -3  ماده

 اين طبق مجوز يا پروانه ندگاندار ساير با آنتن متعلقات نصب یبرا الزم یفضا و يدسترس تامين و خود به متعلق آنتن دکل گذاردن

 نمايند؛ یهمکار ضوابط

 ضوابط اين بر منطبق و بردارانبهره بين قرارداد چارچوب در بايد 3  ماده براساس آنتن دکل از مشترک استفاده گونه هر -4  ماده

 :باشد شده تعيين شفاف صورت به زير موارد آن در و بوده

 ثانيه؛ دهم دقت تا نصب محل يجغرافياي مختصات و بارگذاری حدود ،دکل يمکانيک و يثبت مشخصات ارتفاع، ،ينشان )الف(

 ؛آتي توسعه و فعلي برداریبهره در ءشرکا زا يک هر سهم نسبت و تعهدات )ب(

  ؛بردارانبهره از يک هر توسط دکل از استفاده قرارداد مدت (پ)

 ؛دکل از دارینگه دستورالعمل (ت)

 ؛بردارانبهره از يک هر برای هاآنتن نصب محل ارتفاع (ث)

 ؛بردارانبهره از يک هر یهاآنتن يراديوي تشعشعات مشخصات (ج)
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 تعيين مؤثر ینهادها ساير و یشهر مراجع ،محل مالک یسو از که دکل بنص محل مقررات رعايت به برداران بهره الزام (چ)

 ؛است شده

 آنتن دکل یسازآماده یبرا شده صرف ياحتمال یهاهزينه ويا شده اضافه تجهيزات تکليف تعيين و قرارداد اتمام نحوه (ح)

 ؛آنتن دکل اشتراک از قبل شرايط به شتبرگ یبرا الزم تجهيزات ويا هاهزينه ياو

 .بردارانبهره از هريک بيمه حق پرداخت سهم )خ(
 

 

 مقابل تشعشعات در يايمنضوابط  3فصل  

 بر منصوبه یهانتنآ از شده ساطع تشعشعات يتجمع یانرژ تا هستند الزم يفن اقدامات کليه انجام به موظف بردارانبهره -5  ماده

 مصوب استاندارد در شده ينيتع یاآستانه حدود از افراد حضور يا تردد محل در ،هاکننده تشعشع ساير با نظر مورد دکل يا بنا یرو

 رود.ن فراتر 7568 کد با "پرتوگيری حدود-يونسازغير پرتوهای"  عنوان تحت ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان

 آنتن دکل يا بنا یرو بر منصوبه یهاآنتن از شده ساطع تشعشعات يتجمع یانرژ یادوره یگير دازهان به موظف بردارانبهره -6  ماده

 نظر مورد دکل یهاآنتن از يدريافت تشعشع قويترين حائز که شهروندان حضور يا تردد محل در ها،کننده تشعشع ساير با نظر مورد

 و دکل يا بنا ابعاد و تصوير همراه به يعموم صورت به بايد را آنتن دکل يا بنا هر یازا به شده یگير اندازه مقدار و بوده است، يزن

 تنظيم سازمان و ايران ياتم یانرژ سازمان یبرا را آن از یانسخه و نموده مننتشر خود يرسان اطالع پايگاه در استقرار محل ينشان

 نمايند. ارسال يراديوي طاتارتبا و مقررات

 در که خود کارکنان يتشعشع يايمن تامين یبرا الزم یهاحفاظت ايجاد منظور به يفن اقدامات انجام به موظف بردارانبهره -8  ماده

 هستند؛ اند،گرفته قرار يراديوي یهافرستنده تشعشعات مستقيم و مستمر معرض

 نصب و بازدارنده حصارکشي به موظف بردارانبهره ،آنتن پيرامون ايمن غير محدوده در مردم یقرارگير احتمال درصورت -7  دهما

 ؛باشنديم "استاندارد حد از فراتر يتشعشع یانرژ دريافت احتمال" دهنده هشدار عالئم

 EIRP يتشعشع توان یاراد شکل( )مانند آنتن ياصل گلبرگ مقابل آزاد یفضا در متر( حسب بر) d ايمن فاصله حداقل -9  ماده

2 

W/m حسب بر) Slim(f) يتشعش توان يچگال مجاز سطح مشمول که   fفرکانس در وات دو از بيش
 استاندارد در شده ذکر (2

 باشد: زير رابطه با مطابق بايد ،(3)است يشغل موارد و مردم موارد یبرا 7568 کد با "پرتوگيری حدود-يونسازغير پرتوهای"
 

                   ( )                  

___________________________________________________________________________ 
2
 Effective Isotropic Radiated Power 

3
W/m حسب بر) Slim(f) یتشعش توان یچگال مجاز سطح . 

 استاندارد در (2

 و مردم موارد یبرا 7658 کد با "پرتوگيري حدود-يونسازغير "پرتوهاي

 است: زير جدول مطابق یشغل موارد

 

f (MHz) 
Slim(f) (W/m2) 

 یشغل مردم
 11 2 011تا  111

 f /211 f /01 2111تا  011

تا  2111

311111 
11 61 
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 يک در يشغل موارد و مردم ايمن فاصله حداقل ،بنا يا آنتن دکل يک یرو بر آنتن سامانه يک از بيش استقرار صورت در -11  ماده

 یراستا در 9  ماده  طبق شده محاسبه یمجزا آنتن یهاسامانه تمام ايمن فاصله حداقل اتمربع مجموع مجذور با برابر معين یراستا

 است. مذکور

 

 آنتن دکل نصب یهامجوز و نصب ضوابط 4فصل  
 

 یهادکل یپا و است ممنوع درماني مراکز و هابيمارستان ها،مهدکودک مدارس، در يزمين آنتن دکل سايت هرگونه نصب -11  ماده

 باشد؛ داشته فاصله متر پنجاه حداقل بايد آن ديوار ترينخارجي یپا از نيز مجاور

 درون در يعمران عمليات انجام هنگام در آنتن دکل که شود یساز آماده يا انتخاب ایگونه به بايد آنتن دکل نصب محل -12  ماده

 ننمايد؛ تصادم مجاور محدثات  يا و ابنيه با آنتن، دکل احتمالي سقوط اثر در يا و نبيند يآسيب مجاور، امالک

 مردم به يارتباط خدمات کننده ارائه یهاشبکه در مجاور يزمين آنتن دکل یهاسايت آنتن یهادکل استقرار محل فاصله -13  ماده

 باشد؛ متر چهارصد از کمتر نبايد يمسکون مناطق در

 زمين رانش يا سيل مانند يطبيع یباليا از يناش یهاآسيب معرض در نبايد آن تاسيسات و آنتن دکل نصب محل زمين -14  ماده

 شرايط و طوفان سيل، زلزله, مقابل در يکاف استحکام از ايران، ساختمان ملي مقررات و ايران 2711 نامهآيين مطابق بايد و بوده

 باشد؛ برخوردار مربوطه منطقه دشوار ياقليم

 به منجر نبايد آنتن، دکل مشترک استفاده و مشترک دکل یرو بر جديد یهاآنتن نصب آنتن، دکل یساز آماده عمليات -15  ماده

 شود؛ يارتباط یهاشبکه نقاط ساير و آنتن دکل پوشش تحت محدوده در يراديوي واسط يکاراي یمعيارها افت و تداخل ايجاد

 است: یضرور آنتن دکل مونتاژ و نصب توليد، برای زير یاستانداردها و ساختمان يمل مقررات رعايت -16  ماده

 یاستانداردها )الف(
4
ASTM ؛ 

 AWSنامهآئين )ب(
 جوشکاری؛ برای 5

 استاندارد )پ(
6
EIA/TIA-222F&G ؛ 

ACI) آمريکا بتن و )آبا( ايران بتن هاینامهآئين )ت(
 آنتن دکل هپاي یساز بستر یبرا (8

 

 سامانه يا آنتن دکل استقرار و سايت ايجاد یبرا نظر، مورد نصب محل حسب ،آنتن یهاسامانه يا آنتن دکل بردارانبهره -18  ماده

 هستند: نصب از قبل زير موارد از یتعداد يا ييک انجام به موظف آنتن

  ؛مربوطه محل متولي از الزم یجوزهام اخذ الف()

 خطوط کشور، تاسيسات و اماکن ها،راه يامنيت و يحفاظت يقانون یهاحريم در نصب صورت در الزم یمجوزها اخذ ()ب 

 مجاور؛ محدثات  و برق توزيع و انتقال يهواي

 ؛آن ييرونب ديوار یرو بر يا بام پشت يا بنا در نصب درصورت مالک، يثبت نامه رضايت کسب ()پ

___________________________________________________________________________ 
4
  American Society for Testing and Materials 

5
 American Welding Society 

6 Structural Standard for Antenna Supporting Structures and Antennas 
7
 American Concrete Institute 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ACI&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 سازمان یسو از صادره مربوطه متعلقات و آنتن سامانه يا آنتن دکل نصب یبرا شده انتخاب یبنا استحکام تاييديه اخذ ث()

 .آنها تاييد مورد يفن صالحيت دارندگان يا ساختمان يمهندس نظام
 

 مقابل متر پنجاه تا بنا یپا زمين سطح به نسبت موجود تاسيسات یرو بر يا بنا يبيرون ديوار یرو بر شده نصب آنتن تفاعار -17  ماده

 باشد؛ متر پنج از کمتر نبايد آنتن،

 محل يمحيط افتب با متناسب و متناسخ ،مرتبط تجهيزات و آن یرو بر منصوبه یهاآنتن و آنتن دکل ینما امکان حد تا -19  ماده

 ؛باشد شده يمخف يعموم منظر از و بوده نصب

 نام نصب، تاريخ ،دکل کننده توليد نام ،دکل ثبت شماره یحاو دکل پای در رؤيت قابل آنتن دکل مشخصات تابلوی نصب -21  ماده

 و ثانيه دهم دقت تا يجغرافياي مختصات متر، حسب بر عارتفا کننده، استفاده یاپراتورها نام ،يحقوق مالک نام نصّاب، يحقوق

 رؤيت قابل مکان در بايد مشابه اطالعات بنا، یرو بر منصوبه آنتن یهانهاسام مورد در است. یضرور منصوبه آنتن یهاسامانه فهرست

 شود. نصب ناظر یبرا

 به موظف آنتن دکل مالک گيرنده، یهاآنتن يا و فرستنده یهاآنتن استقرار یبرا تنآن دکل از استفاده پايان با همزمان -21  ماده

 مورد در .باشد شده اخذ قبالً 18  ماده با مطابق آنتن بدون دکل حفظ یمجوزها آنکه مگر باشد،يم مربوط یهاسازه و آن یآور جمع

 ؛باشديم مربوط احداثات یآور جمع به موظف آنتن سامانه مالک ،تاسيسات يا بنا یرو بر منصوبه آنتن یهاسامانه

 

 يمحيط يايمن ضوابط 5فصل  

 بيمه محتمل اتفاقات مقابل در آنرا يجانب تجهيزات و آنتن یهاسامانه آنتن، دکل مجموعه هستند فوظم بردارانبهره -22  ماده

 .نمايند

 رعايت با و نصب محل يمتول توسط شده تعيين موازين با مطابق ،يقانون ناظر مهندس نظر زير بايد آنتن دکل سازه نصب -23  ماده

 شود. انجام نصب کارگاه محدوده در مردم و نصّاب یبرا يمال و يجان پيشگيرانه اقدامات و يايمن موارد کامل

 به موظف برداربهره آنتن، دکل با تماس ويا آنتن دکل محوطه ويا نصب محل کارگاه به ورود خطر احتمال وجود درصورت -24  ماده

  باشد.يم رؤيت قابل دهنده هشدار یتابلوها نصب

 يا سقوط از یپيشگير یبرا یفرد يايمن تجهيزات به مجهز و بوده يشغل الزم يتواناي احراز نامهيگواه یدارا بايد بنددکل -25  ماده

 و تجهيزات باالبردن در يايمن اصول رعايت باشد. تجهيزات بودن داغ و قدرتمند يراديوي تشعشعات مقابل در مقاوم لباس و ضربه

 است. یضرور ديگر افراد توسط تجهيزات و بند دکل حمايت

 يالمللبين سازمان یاستانداردها 14 شماره پيوست مطابق بايد ،آن یآميزرنگ نيز و شب در آنتن دکل روشنايي -26  ماده

7) يغيرنظام یهوانورد
ICAO ) .باشد 

IEC 62305 یسر برق و رعد مقابل در حفاظت يالمللبين استاندارد مطابق بايد صاعقه برابر در حفاظت امانهس  -28  ماده
 يطراح 9

 .اشدب شده اجرا و

___________________________________________________________________________ 
8
 International Civil Aviation Organization 

9
 International Electrotechnical Commission (IEC) 62305 Lightning protection standard 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=IEC+62305&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww-public.tnb.com%2Feel%2Fdocs%2Ffurse%2FBS_EN_IEC_62305_standard_series.pdf&ei=pAOnU4z3LqyvsQSC3IHADg&usg=AFQjCNHH7jKD1pk1Dj__JJGUwd3QiZHSKA


 

  
 دکل ضوابط

 آنتن

 5 صفحه 

 

 

 خورشيد بنفش یماورا اشعه و شعله  ,حرارت مقابل در مقاوم پوشش یدارا بايد يجانب تجهيزات به آنتن اتصال هایکابل  -27  ماده

 باشد؛

 

 است. شده تنظيم ماده 27 در ضوابط اين
  



 

  
 دکل ضوابط

 آنتن

 8 صفحه 

 

 

 يادداشت:

 آنتن سامانه به مجهز BTS یهاآنتن ياصل گلبرگ یراستا از فاصله حداقل برابر ده معادل 11  ماده در متر 51 عدد -1

 ؛خورديم چشم به نيز تهران یشهردار ت مقررا در اين .است يمعمول

 تشعشعات یدارا همسو پرتعداد آنتن یهاسامانه تشعشعات مقابل ايمن فاصله برابر دو 13  ماده در متر چهارصد عدد -2

 است؛ يعموم سلوالر يارتباط یهاشبکه در متداول مختلف يفرکانس یباندها در حداکثر

 آنتن سامانه يک یبرا ايمن فاصله حداقل ماده اين در 5 عدد است. 11  ماده در 51 عدد با متناظر 17  ماده در 51 عدد -3

 باشد.يم زمين کف از همراه تلفن یهاشبکه يمعمول

 
 


