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  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

  سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
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  تقديم به

 ايثارگران و شهدای جنگ تحميلی
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  بسمه تعالی 

  

حتی استفاده .  های مخابراتی عمومی و اختصاصی اجتناب ناپذير استامروزه استفاده از امواج راديويي در انواع شبکه

کشور پهناور و عزيزما، ايران . آيد از انرژی امواج راديويي در امور صنعتی، پزشکی و خانگی امری معمول به حساب می

يری بخش عمده ای از کارگ ههای اين منطقه ب اسالمی، در پيشانی منطقه سه راديويي جهان قرار گرفته که يکی از ويژگی

در ويژگی مهم وجود اين . باشد طيف برای سرويس های ثابت، متحرک و يا پخش صدا و تصوير به صورت مشترک می

  . آورد می قابليت انعطاف برای طراحی و استفاده بهينه از طيف فرکانس در بخش عمده ای از کشور را فراهم ،اين منطقه
  

کند که موضوع  در منطقه يک راديويي قرار دارند، ايجاب می" عمدتاهمسايه که از سوی ديگر همجواری با کشورهای 

در نواحی مرزی با دقت و هماهنگی بيشتری با "  خصوصاارتباطیبرداری از طيف امواج راديويي در شبکه های  بهره

  . کشورهای همسايه انجام پذيرد
  

کننـد،   ها مهيا مـی   های گوناگون توسعه که اينگونه فناوری  های ارتباطات راديويي و فرصت     کارگيری روزافزون فناوری   هب

 استفاده مـوثر از طيـف     موجب  ها گرچه    اينگونه توسعه . افزايد  می راديوييهای ملی مديريت طيف امواج       بر اهميت سياست  

ب کـاهش   در چنين شرايطی به سب    . نيز مي شوند  ميزان تقاضا برای اين منبع محدود       افزايش   ولی باعث    شوند  میفرکانس  

هـای   تـری بـرای همـاهنگی ايـستگاه     تر و پيچيـده   شبکه های راديويي، محاسبات دقيقفاصله مکانی، زمانی و فرکانسی در 

  .تری نياز خواهد بود تر و قوي بنابراين به سيستم مديريت طيف مجهز. راديويي الزم است
  

 تنظيم مقررات و ارتباطات راديـويي، جـدول ملـی           سازماندر  گوييم که با تالش همکاران متعهد        خداوند متعال را شکر می    

گيری از آخرين مصوبات و دسـتاوردهای اتحاديـه بـين المللـی              تخصيص فرکانس امواج راديويي با بررسی دقيق و بهره        

 و نيز با استفاده از تجارب ارزشمند کشورهای پيـشرو و موفـق در ايـن زمينـه و بـا عنايـت بـه توزيـع                        (ITU)مخابرات  

  .کشور بازنگری و روزآمد شده استفرکانس در 
  

از ايـن منبـع ارزشـمند خـدادادی         بهينه و مـوثر     گيری    امکان بهره   فرکانس،  از طيف  برداران  بهرهاميدوارم با همکاری همه     

  . فراهم آيد
  

ميمان و همه شهيدان سرافراز ميهن اسال     ) ره(در خاتمه به روح ملکوتی بنيانگذار کبير جمهوری اسالمی ايران، امام راحل             

  . درود فرستاده و سالمتی و طول عمر مقام معظم رهبری را از درگاه ايزدمنان مسئلت دارم

  

  

  محمود خسروی

  

  و   ارتباطات و فناوری اطالعاتمعاون وزير

   رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
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  به نام خداوند جان و خرد

  

  پيشگفتار
  

 دارای ارزش ،خدادادی محـدود اسـت کـه بـه دليـل کـاربرد در برقـراری ارتباطـات راديـويي                 طيف فرکانس يکی از منابع      

  .شود شود ولی مصرف نمی کار گرفته می اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی بوده و تنها منبعی است که به

  

آورنـد،    ها بوجـود مـی      اوريهای عالی توسعه اجتماعی که اين فن        های راديويي و فرصت     استفاده فزاينده جامعه از فناوري    

پيـشرفت فنـاوری باعـث پيـدايش     . دهنـد   اهميت زياد طيف فرکانس راديويي و فرآيندهای مديريت ملی طيف را نـشان مـی              

شود که اين امر عالقه و درخواست بيشتری را برای استفاده از منبع محدود                مداوم بسياری از کاربردهای جديد طيف می      

صـورت مـوثر مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد و               نمايد که طيف فرکانس بـه       ز افزون ايجاب می   تقاضای رو . انگيزد  طيف برمی 

  . فرآيندهای موثر مديريت طيف به اجرا در آيد

  

 همچون دفاع ملـی، ايمنـی عمـومی، پخـش همگـانی، ارتباطـات تجـاری و        خدماتای از   ارتباطات راديويي در تعداد فزاينده    

در يک محيط پويا و متحرک که       . ، ناوبری و ارتباطات شخصی کاربرد زيادی دارد       صنعتی، ارتباطات هوانوردی و دريايي    

هـای اضـطراری و       ممکن است ارتباطات از طريق سيم در دسترس نباشد يـا در مواقـع قطعـی ارتبـاط همچـون موقعيـت                     

ز طريق مـاهواره    توانند ا   های ارتباطات راديويي می     سيستم. حوادث طبيعی، دسترسی به ارتباطات راديويي ضروری است       

  . های زمينی فعاليت داشته باشند يا شبکه

  

المللـی    ی آن بايد هم از طريق مقررات ملی و هم از طريق مقررات بـين              گيرکار بهبه منظور استفاده موثر از طيف فرکانس،        

بـستگی بـه   " توانايي هر کـشور در برخـورداری کامـل از مزايـای طيـف فرکـانس، قويـا          .  هماهنگ و قانونمند شود    ١راديو

                                                           
1 ‐  Radio Regulations 
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دهد که حداقل  کند و اطمينان می  های راديويي را آسان می      سازی سيستم   های مربوط به مديريت طيف دارد که پياده         فعاليت

  . های کامپيوتری مديريت طيف استفاده کنند ها بايد در صورت لزوم از سيستم بدين منظور دولت. تداخل مضر ايجاد شود

  

شود که سيستم  به اين امر مربوط می" توان به آسانی تعريف کرد ولی کال يف را نمیاگرچه کارآيي يک سيستم مديريت ط 

توانـد از منـافع عمـوم در برخـوردار کـردن کـاربران راديـويي                  کند و چقدر مـی      تا چه اندازه نيازهای ملی را برآورده می       

  . حفاظت کند

  

وسيله آنها، يـک دولـت اسـتفاده از طيـف              که به  ها و مقرراتی    مديريت ملی طيف فرکانس متشکل است از ساختارها، روش        

هـا در نحـوه       المللـی، دولـت     به موجـب توافقـات بـين      . کند  فرکانس راديويي را در داخل مرزهای جغرافيايي خود کنترل می         

 قـوانين و تـشکيالت خـود را بـرای انجـام             دهـر دولـت بايـ     . استفاده از طيف فرکانس، قابليت انعطاف و آزادی عمل دارند         

  .  مديريت طيف بوجود آوردوظايف

  

ها و مقـررات ملـی و همچنـين           المللی، با ايجاد مديريت طيف به تدوين سياست         به اين ترتيب کشورها در يک چارچوب بين       

ر اساس شرح وظايف وزارت ارتباطات و فناوری ب. پردازند تهيه ابزارهای مناسب برای استفاده بهينه از طيف فرکانس می   

اطالعات و اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مديريت طيف فرکانس در جمهوری اسـالمی ايـران بـه                    

  .  است١عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

  

ر جمهوری اسالمی ايران، توزيع کلـی حـدود    به عنوان سند مرجع مديريت طيف فرکانس د٢جدول ملی تخصيص فرکانس  

دهد  می سرويس راديويي مختلف نشان      ٣٠ گيگاهرتز را بين حدود      ٢٧٥ کيلوهرتز تا    ٩ تکه باند فرکانسی در محدوده       ٤٥٠

اولـين نـسخه جـدول ملـی        .  اسـت  ٣ مخـابرات  المللـی   بـين های اتحاديه    و دستورالعمل   راديو المللی  بينکه مبتنی بر مقررات     

 بعـد از کنفـرانس جهـانی ارتباطـات          ١٣٨٠ تـدوين و در سـال        ١٣٧٧رکانس جمهوری اسالمی ايـران در سـال         تخصيص ف 

 تـدوين و نهـايي شـده اسـت،        ١٣٨٥نسخه فعلی جدول ملی که در سـال         .  بازنگری شد  (WRC-2000) ٢٠٠٠٤راديويي سال   

 (WRC-03) ٢٠٠٣٥باطات راديـويي سـال      های کنفرانس جهانی ارت     در اين نسخه کليه تصميم    . شود میجايگزين نسخه قبلی    

  .اعمال شده است

  

المللی مخابرات، جمهوری اسالمی ايران ملزم به همـاهنگی           الزم به يادآوری است که بر اساس مفاد اساسنامه اتحاديه بين          

با اين  . دباش  می) المللی تخصيص فرکانس    جدول بين (المللی راديو      مقررات بين  ۵های فرکانسی مندرج در ماده        با تخصيص 

المللی راديـو     المللی مندرج در مقررات بين      های بين   های ملی جمهوری اسالمی ايران ممکن است با تخصيص          حال تخصيص 

هـای    المللـی تخـصيص فرکـانس يـا موافقتنامـه           متفاوت باشد مشروط به اينکه برای کشورهای همسايه که با جـدول بـين             

  .جانبه هماهنگی دارند، مشکلی ايجاد نکند دو

                                                           
1 ‐  Communications Regulatory Authority – CRA 

2 ‐  National Table of Frequency Allocation - NTFA 

3 ‐  International Telecommunications Union - ITU 

4 ‐  World Radiocommunication Conference 2000 – WRC-2000 

5 ‐  World Radiocommunication Conference 2003 – WRC-03 
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دهـد، بخـشی از    کتاب حاضر که جدول ملی تخصيص فرکانس جمهوری اسالمی ايـران قـسمت اصـلی آن را تـشکيل مـی             

المللـی راديـو و    در فصل اول اين کتاب اصطالحات و تعاريف استفاده شده در مقـررات بـين  . باشد  می١مقررات ملی راديو  

هـای    ها و فصل سوم به مشخصه       بندی پخش    دسته فصل دوم به اختصارات و    . اند  جدول ملی تخصيص فرکانس بيان شده     

المللی واگذاری و استفاده از طيـف فرکـانس           های بين   در فصل چهارم، چارچوب   . ها اختصاص داده شده است      فنی ايستگاه 

در فصل پنجم کتاب، جدول ملی تخصيص فرکانس به همراه جداول تخـصيص فرکـانس منـاطق راديـويي                   . اند  آورده شده 

 ۲۰۰۳المللی با در نظر گرفتن کليه تغييرات توسط کنفـرانس جهـانی ارتباطـات راديـويي                   های ملی و بين     يسگانه و پانو    سه

(WRC-03)ضمائم کتاب نيز به اطالعات فنی مورد نياز کاربران اختصاص يافته است. اند  آورده شده .  

  

هـای متفـاوت، نحـوه توزيـع تکـه            نمودار ديواری جدول ملی تخصيص فرکانس به صورت ترسيمی و با استفاده از رنـگ              

صورت ساده    دهد و به    های راديويي نشان می      گيگاهرتز را بين سرويس    ۲۷۵ کيلوهرتز تا    ۹باندهای فرکانسی در محدوده     

  . ) را ببينيد۳پيوست شماره  (گذارد يک شمای کلی از استراتژی ملی تخصيص فرکانس را به نمايش می

  

می ايران به صورت الکترونيک و با قابليت جستجو بر حـسب تکـه بانـدهای                جدول ملی تخصيص فرکانس جمهوری اسال     

قـرار   در دسـترس     ntfa/ir.cra.www از طريـق آدرس      ٢راديـويي ارتباطـات   های راديويي يا کاربردهای       فرکانسی، سرويس 

برحـسب ضـرورت، کليـه ضـوابط فنـی،          . دهـد   رد نظـر را مـی      که به کاربران امکان دسترسی سريع به اطالعات مـو          دارد

   .ها و مقررات مربوط به هر کاربرد يا تکه باند فرکانسی در اين جدول در دسترس کاربران قرار دارند دستورالعمل

                                                           
1  ‐ National Radio Regulations 

2 ‐ Applications 
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  فهرست مطالب

  
  صفحه  عنوان

  

  پيشگفتار
  

  

  اصطالحات و تعاريف: فصل اول
  

  ۱    مقدمه

  ۱  یاصطالحات عموم:   بخش اول

  ۳  اصطالحات ويژه مربوط به مديريت فرکانس:   بخش دوم

  ۳  های راديويي تعريف انواع سرويس:   بخش سوم

  ۸  های راديويي ها و سيستم تعريف انواع ايستگاه:   بخش چهارم

  ۱۳  اصطالحات کاربردی:   بخش پنجم

  ۱۵  های پخش و تجهيزات راديويي مشخصه:   بخش ششم

  ۱۹  نسیاشتراک فرکا:   بخش هفتم

  ۲۰  اصطالحات فنی مربوط به فضا:   بخش هشتم
  

  ها بندی پخش اختصارات و دسته: فصل دوم
  

  

  ۲۳  ها باندهای فرکانسی و طول موج:   بخش اول

  ۲۳  تاريخ و وقت:   بخش دوم

  ۲۴  ها بندی پخش دسته:   بخش سوم
  

  ها های فنی ايستگاه مشخصه: فصل سوم

  

۲۵  
  

  للی واگذاری و استفاده از فرکانسالم چارچوب بين: فصل چهارم

  

۲۷  
  

  های فرکانسی تخصيص: فصل پنجم

  

  

  ۳۱    مقدمه

  ۳۱  مناطق و نواحی:   بخش اول

  ۳۴  ها ها و تخصيص بندی سرويس گروه:   بخش دوم

  ۳۷  تشريح جدول تخصيص فرکانس:   بخش سوم
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  ۳۸  ملی تخصيص فرکانس المللی و  بينهای جدول:   بخش چهارم

  ۳۸  کيلوهرتز ۲۷۵۰۰  تا۹اند فرکانسی ب           

  ۵۹   مگاهرتز۱۰۰۰۰ تا ۵/۲۷باند فرکانسی            

  ۹۶   گيگاهرتز۲۷۵ تا ۱۰باند فرکانسی            

  ۱۲۷   تخصيص فرکانسهای المللی جدول های بين پانويس:   بخش پنجم

  ۲۱۶  جدول تخصيص فرکانسملی های  پانويس:   بخش ششم

    :ها پيوست
  

  ها و پهنای باند الزم بندی پخش دسته   : ١ت پيوس

  

۲۱۷  
  

   حد مجاز تغيير فرکانس فرستنده    :٢پيوست 

  

۲۳۱  
  

   نمودار ديواری جدول ملی تخصيص فرکانس   : ٣پيوست 

  

۲۴۱  
  

   اختصاراتفهرست    : ٤پيوست 

  

۲۵۳  

  


