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بسمه تعالی

پیشگفتار 
هـا در  به کـارگیري مناسـب و مسـتمر آن   ضوابط، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشی ازاهمیتامروزه نقش و 

نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهـان  . ها را ضروري و اجتناب ناپذیر ساخته استکاربرد آنپیشرفت جوامع، تهیه و
. تخصصی واگذار شده است-امروز، تهیه ضوابط، معیارها و استانداردها در هر زمینه به مجامع فنی 

و ان، تهیه اسـتاندارد در بخـش آب   با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایر
اي برخوردار بوده و از این رو طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور بـراي نیـل بـه ایـن     از اهمیت ویژهآبفا 

هـاي  تخصصی با عنوان کمیته–ی ماقدام به تشکیل مجامع علو آبفا آب صنعتهاي اصلیرستههدف، با مشخص کردن 
. رت بر تهیه این استانداردها را به عهده دارندکه نظانمودهتخصصی 

گردد:آب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین میصنعتاستانداردهاي 
نظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی ها و تجارب کارشناسان و صاحباستفاده از تخصص
المللی استفاده از منابع و مآخذ معتبر و استانداردهاي بین
ها، نهادها، واحدهاي صـنعتی، واحـدهاي مطالعـه، طراحـی و     هاي اجرایی، سازمانري از تجارب دستگاهگیبهره

ساخت 
ها برداري و ارزشیابی طرحایجاد هماهنگی در مراحل تهیه، اجرا، بهره
ها و اتالف منابع مالی و غیرمالی کشور کاريپرهیز از دوباره
 کننده استاندارد سسات معتبر تهیهوو سایر من ملی استاندارد سازماتوجه به اصول و موازین مورد عمل

طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور به منظور تسهیل در امر استفاده از استانداردها، تدوین و یـا ترجمـه   
ـ  نشریات و کتب تخصصی مرتبط با استانداردها را نیز در دستور کار خود داشته و نشریه حاضـر در راسـتاي   یـن  ه انیـل ب

. هدف تهیه شده است
و آبفـا  آب صـنعت هايباط با تهیه اسـتاندارد ها به نوعی در ارتآگاهی از نظرات کارشناسان و صاحبنظرانی که فعالیت آن

.موجب امتنان خواهد بود،باشدمی
طرح تهیه ضـوابط  در قالب نشریه داخلی 1395تهیه شده است و در سال 1382شایان ذکر است نشریه مذکور در سال 

و معیارهاي فنی صنعت آب کشور تنظیم شده است.
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طراحی تفصیلی آبخیزداريفهرست خدمات مرحله

مقدمه
تشر نپیش از این تهیه و پس از تایید مآبخیزداريهاي حفاظت خاك و فهرست خدمات مراحل شناسایی و توجیهی طرح

شود.میارائهشده است. در این نشریه، فهرست خدمات مرحله تفضیلی 
هـاي  حـل ها مشخص شده و بر این اساس، راهدر مرحله شناسایی، سیماي کلی حوضه مورد مطالعه، امکانات و محدودیت

شده است. در مرحله توجیهی، مسایل و مشکالت ارائهها لویت آنوهاي مورد نظر و تعیین اممکن براي دستیابی به هدف
اجتمـاعی،  –ها و دالیل فنی و اقتصـادي  ي مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به هدفتربیشحوضه با گستردگی 

و پیشنهاد شـده اسـت.   ارائههایی به منظور احیا و بهبود وضعیت اکولوژیکی و هیدرولوژیکی حوضه مورد مطالعه، گزینه ن
آبخیـزداري هاي حفاظت خـاك و  مرحله طراحی تفضیلی نیز باید به شکلی تهیه و تدوین شود تا براي اجراکنندگان طرح

مطالعات پیشین و با توجه به منابع محیطـی و عوامـل   تدقیقر بدون هرگونه اشکال و ابهامی باشد. در این مرحله عالوه ب
اجتماعی و اقتصادي حوضه مورد بحث، از طریـق تلفیـق مطالعـات و بـا توجـه بـه روش تجزیـه و تحلیـل سیسـتماتیک          

هاي اصالح و مدیریت ایـن واحـدها بـراي انتقـال از شـرایط      اطالعات، واحدهاي همگن مورد شناسایی قرار گرفته و روش
هاي بیوتکنیـک و مهندسـی طراحـی شـده و تـاثیرات      ها در قالب پروژهشده است. این روشارائهلی به شرایط مطلوب فع

گیرد.اي و ملی مورد ارزیابی قرار میها نیز، در سطح منطقهاجتماعی و اقتصادي ناشی از اجراي آن
ها باید در مرحلـه  ندسی آب کشور، مطالعات طرحبندي طرح استانداردهاي مهالزم به یادآوري است که با توجه به مرحله

در مرحله طراحی تفضیلی منظور شـده  آبخیزداريهاي توجیهی به پایان رسد، ولی مطالعات کاربردي، براي طراحی پروژه
شود نیازي به این مطالعات نخواهد بود.اي انجام میاست. زیرا در مطالعات مرحله قبل که در سطح گسترده

هاي ممکـن بـراي اجـراي    ترین حالتدر کلیآبخیزهاي حاضر، باتوجه به همه مسایل و مشکالت حوضهفهرست خدمات
هاي خدمات مورد نیاز طرح، باتوجه تهیه و تدوین شده است. بنابراین عنوانآبخیزداريهاي مختلف حفاظت خاك و طرح

م می گردد.هاي طرح، از آن استخراج شده و شرح خدمات مربوط تهیه و تنظیبه هدف
تـدوین  آبخیـزداري هاي اندرکاران مطالعات طرحدر حال حاضر، این فهرست خدمات فقط به عنوان راهنمایی براي دست

کشور، به صورت جداگانه تهیه و آبخیزهاي هاي مطالعات مهندسی حفاظت آب و خاك حوضهشده ولی باید دستورالعمل
ه شود.ئارا
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آبخیزداريیلی مرحله طراحی تفص

ریزي کاربرنامه

تدقیق مطالعات مراحل و منابع محیطی، عوامل اجتماعی و اقتصادي

اقتصادي- عوامل اجتماعی عوامل و منابع محیطی

فیزیوگرافی 
و توپوگرافی

هواشناسی و 
شناسیاقلیم

شناسی و خاك
بندي اراضیطبقه

شناسی و زمین زمین
شناسیریخت

پوشش 
گیاهی

منابع 
آب

کشاورزي و 
دامداري

فرسایش 
و رسوب

زیست، محیط
وحش و آبزیانحیات

تفریحات عمومی 
هاو تفرجگاه

منظور تعیین واحدهاي همگن اولیه (گام اول)هاي ارتفاع، شیب جهت، بههاي مختلف مطالعات فیزیوگرافی نظیر نقشههاي بخشتلفیق یافته- 1
منظور تعیین واحدهاي ممکن ثانویه (گام دوم)شناسی بهشناسی و خاكهاي زمینتلفیق نقشه گام اول با نقشه- 2
تلفیق نقشه گام دوم با نقشه پوشش گیاهی براي تعیین واحدهاي ممکن منابع (گام سوم)- 3
و هوایی و اقلیم و منابع آب فرسایش و حیات وحش غیره ...تشریح واحدهاي ممکن گام سوم مدیریت حوضه آبخیز با استفاده از خصوصیات آب - 4
واحدهاي همگن در حوضه آبخیز (گام پنجم)landuseتهیه نقشه کاربري فعلی - 5
منظور، تعیین واحدهاي همگن نهایی (گام ششم)هاي بالقوه با هدف مدیریت آبخیز بهتعیین کاربري- 6
هاي مطلوب واحدهاي منظور تعیین کاربريهاي مختلف بهاقتصادي و اجتماعی با واحدهاي همگن نهایی و تعیین گزینهتلفیق نتایج گام ششم با مطالعات - 7

همگن در مدیریت حوضه آبخیز
هاي مدیریت مناطق همگن براي ارائه روش

انتقال از شرایط فعلی به شرایط مطلوب
هاي اجراییها و روشپروژه

یمهندسبیوتکنیکی

جنگل
حفاظت جنگل
احیاي جنگل
توسعه جنگل

برداري از جنگلبهره

مرتع
کاريکپه

بذرپاشی
کاريعلوفه

فارو
حفاظت مرتع–پیتینگ 

وحش و جهانگرديحیات
هاي حفاظتبرنامه

براي حیات وحش
هاي جنگلیتوسع پارك

توسعه مناطق سیاحتی

کشاورزي
هاي کاشتاصالح روش

برداشتداشت و 
هاي نباتیتوسعه گونه
اصالح شده

حفاظت خاك
تراس
بانکت

سدهاي خشکه چین
بندهاي خاکی

بندهاي رسوبگیر
مبارزه با فرسایش

حفاظت و توسعه منابع آب
تراس
بانکت

سدهاي خشکه چین
بندهاي خاکی

بندهاي رسوبگیر
مبارزه با فرسایش

مهندسی زراعی
تسطیح اراضی

زهکشی
اراضیتوسعه
هاي آبیاريروش

مکانیزاسیون و 
سازي اراضییکپارچه

هاطراحی

مطالعات کاربردي براي طراحی

هواشناسی و 
شناسیاقلیم

مهندسی 
هیدرولوژي

هاي آب
هیدرولیک نفوذپذیريزیرزمینی

کاربردي
مهندسی 

بردارينقشهرسوب

هاي مهندسیطراحی پروژه هاي بیوتکنیکطراحی پروژه

هاي عرضیهاي سامانهنقشههايهاي فنی پروژهنقشه

هاابعاد اجرایی پروژه

هابندي پروژهها و ردهبرآورد هزینه

محیطی اقتصادي و زیست–ارزیابی اثرات اجتماعی 
اي هاي پیشنهادي در سطوح منطقهپروژه

برنامه
ریزي و تلفیق مطالعات 

عوامل و منابع محیطی و 
عوامل اجتماعی 

 -
اقتصادي

فتل
یق مطالعات

پروژه
ش

ها و رو
هاي اجرایی

طراحی
ها

ابعاد اجراي 
پروژه

برآورد ها و 
هزینه

ها

ارزیابی 
اثرات 

اجتماعی 
اقتصادي 

پروژه
ها
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ریزي کاربرنامه-1
مشخص کردن اجراي کار-1-1
و تشریح نوع مطالعات بنديتقسیم-1-2
هاتعیین نیازهاي مطالعاتی و حدود آن-1-3
برقراري ارتباط و هماهنگی در مطالعات -1-4
تنظیم برنامه زمانی مطالعات -1-5

و مداركاطالعاتآمار، -2

هاي موجودآمار، اطالعات و گزارشآوريمعج-2-1

هاي مطالعات مراحل شناسایی و توجیهیآمار، اطالعات و گزارش-2-1-1
هاي مرتبطو گزارشاطالعاتسایرآمار، -2-1-2

هاي هواییها و عکسنقشهآوريجمع- 2-2

1یک با مقیاسنوتشناسی و تکهاي زمیننقشه-2-2-1
1یاو 50000

100000
1نقشه توپوگرافی حوضه مورد مطالعه با مقیاس-2-2-2

50000
1عکس هاي هوایی منطقه با مقیاس-2-2-3

1و یا20000
50000

دواي موجهاي ماهوارهعکس-2-2-4
هاي پوشش نباتی، فرسایش خـاك، نقشـه   هوایی تهیه شده در مطالعات قبلی (مانند: نقشههاي ها و عکسنقشه-2-2-5

شناسی، کاربري اراضی)خاك
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اقتصادي مرحله توجیهی–یق مطالعات عوامل و منابع محیطی و عوامل اجتماعی قتد- 3

عوامل و منابع محیطی-3-1

فیزیوگرافی و توپوگرافی-1-1- 3

اطالعات تکمیلی (در صورت لزوم)آوريجمع-1-1- 3-1
مورد مطالعه آبخیزهاي هوایی حوضه ها و عکسو تهیه نقشهآوريجمع-1-2- 3-1

برحسب مورد1:20000یا 1:10000نقشه توپوگرافی با مقیاس - 1-2-1- 3-1
1:20000هاي هوایی با مقیاس عکس- 1-2-2- 3-1
اي با مقیاس مناسبها و اطالعات ماهوارهعکس- 1-2-3- 3-1
هاپراکنش آباديهاي ارتباطی و نقشه شبکه راه- 1-2-4- 3-1
نقشه ممیزي اراضی- 1-2-5- 3-1

یق مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی در محدوده طرح  قتد-1-3- 3-1
مورد مطالعه به واحدهاي هیدرولوژیک مناسـب، باتوجـه بـه عوامـل مـوثر در      آبخیزبندي حوضه تقسیم- 1-3-1- 3-1

بندي آنتقسیم
1یک همگنژتعیین محدوده طبیعی هر یک از واحدهاي هیدرولو- 1-3-2- 3-1

از واحدهاي هیدرولوژیک همگنتعیین مساحت هر یک- 1-3-3- 3-1
تهیه جدول و نمودار توزیع سطح با ارتفاع (هیپسـومتریک) بـراي هـر یـک از واحـدهاي هیـدرولوژیک       - 1-3-4- 3-1

همگن
سطح و متوسط وزنی آن-منحنی تراکمی ارتفاع- 1-3-5- 3-1
ین فراوانیتربیشدرصد و ارتفاع با 50ارتفاع متوسط وزنی، ارتفاع -1-3-6- 3-1
یشگاهی و تغییرات اقلیمی حوضه مورد مطالعه نقشه طبقات ارتفاعی برحسب شرایط رو- 1-3-7- 3-1
مورد مطالعه آبخیزشیب حوضه - 1-3-8- 3-1

هاي شیب تعیین شده نقشه شیب حوضه براساس کالس
پراکنش سطح نسبت به شیب در هر یک از واحدهاي هیدرولوژیک همگن
جدول و منحنی توزیع سطح نسبت به شیب

اقلیم، کاربري اراضی، توپوگرافی، پوشش گیاهی شناسی، واحدهاي هیدرولوژیک کوچک، واحدهایی هستند که از نظر عوامل گوناگون زمین-1
نوع خاك و غیره یکسان باشند.
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مورد مطالعهآبخیزهاي حوضه شبکه آبراهه- 1-3-9- 3-1
 اي هـاي هـوایی، اطالعـات مـاهواره    هاي اصلی و فرعی با استفاده از عکسها و آبراههرودخانهشبکه

هاي بازدید صحراییچنین نتیجهنقشه توپوگرافی و هم
در واحدهاي هیدرولوژیک همگن1هاي اصلی و فرعیآبراههمرتبه
در هریک از واحدهایی هیدرولوژیک کوچک2ضریب چند شاخگی
هاهاي اصلی و تعیین شیب خالص و ناخالص هریک از آنراههرخ طولی آبنیم
موجود در هر یک از واحدهاي هیدرولوژیک3هايتراکم آبراهه
رولوژیک کوچک شامل: دبراي هر یک از واحدهاي هی4هاشکل شبکه آبراهه

درختی
داربستی
مستطیلی
موازي
حلقوي
پرشکل
شعاعی
شکل واحدهاي هیدرولوژیک کوچک
5ضریب شکل

ابعاد مستطیل معادل
(ضریب گراولیوس) ضریب فشردگی
مرکز ثقل واحدهاي هیدرولوژیک کوچک
هاي بـدون جهـت   گانه دشتهاي جغرافیایی هشتنقشه توزیع سطوح مورد مطالعه نسبت به جهت

در همه واحدهاي هیدرولوژیک همگن
 شیب در همـه واحـدهاي   شکل مقدماتی حوضه با استفاده از نقشه طبقات ارتفاعی و نقشه طبقات

هیدرولوژیک  

1- Stream Order
2- Bifurication
3- Drainage Density
4- Drainage Pattern
5- Form - Factor
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   شکل نهایی حوضه با استفاده از نقشه شکل مقدماتی زمین و جهات جغرافیایی در همـه واحـدهاي
هیدرولوژیک  

هاي طبقات ارتفاعی، جهت شیب هیدروگرافی، نقشه شکل مقـدماتی زمـین و نهـایی حوضـه     نقشه
»درمقیاس واحد«

پیشنهادي GISافزار ها و اطالعات مکانی مرتبط با مطالعات فیزیوگرافی طرح و نرمبه همه نقشهارائهانتقال و -1-4- 3-1
به کارفرما

1:20000هاي موردنیاز در مقیاس نقشهارائهتهیه و تدوین گزارش و -1-5- 3-1

شناسیهواشناسی و اقلیم- 1-2- 3

حدوده طرح ممطالعات هواشناسی در قیقتد-2-1- 3-1
بارش- 2-1-1- 3-1

بارانطرح با استفاده از گرادیان بارندگی با خطوط همباران ساالنه محدوده خطوط هم
 ارتفاع بارش متوسط ساالنه و حجم آن در واحدهاي هیدرولوژیک کوچک و کل محدوده طرح
... محاسبه ضرایب آماري بارندگی ساالنه در محدوده طرح مانند: انحراف معیار، ضریب تغییرات و
هاي ساالنه با تواتر مختلفارتفاع بارش
وزیع ماهانه و فصلی بارندگی ساالنهت
 حجم بارندگی ماهانه، فصلی در داخل واحدهاي هیدرولوژیک کوچک و کل محدوده طرح
 ساعته براي محدوده طرح 24حداکثر بارش
هـاي مختلـف   سـاعته بـا دوره برگشـت   24و 6چنین دقیقه و هم120و 60، 30هاي شدت بارش

سال)100(تا
هاي مختلفگیر در ماهترین دامنه برفینی منطقه و پایفضریب بر

دما- 2-1-2- 3-1
ي دمـا در  هاي سـاالنه و ماهانـه  اقل و میانگیندهاي هم دماي متوسط حداکثر و متوسط حمنحنی

هاي دماي توجیهی و گرادیانمحدوده طرح با استفاده از مطالعات مرحله
(ماهانه و ساالنه) مقادیر مطلق حداقل و حداکثر دما در محدوده طرح
دوره یخبندان، دوره رویش و روزهاي رشد فعال

رطوبت نسبی- 2-1-3- 3-1
هاي مختلفمیزان رطوبت نسبی در ماه
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ق پتانسیلتبخیر، تبخیر و تعر- 2-1-4- 3-1
میزان تبخیر از سطح آزاد آب
میزان تبخیر و تعرق پتانسیل

باد- 2-1-5- 3-1
(در صورت وجود آمار در منطقه) گلبادهاي ساالنه و فصلی
هاي مختلفجهتهاي سرعت متوسط باد در جدول
حداکثر سرعت باد با تواترهاي مختلف

2و دومارتن1هاي مربوط به روش آمبرژهی در محدوده طرح و منحنیحیاتهاي اقلیم-2-1-6- 3-1

1:20000هاي تهیه شده در مقیاس همه نقشهارائهتهیه و تدوین گزارش و -2-2- 3-1
پیشنهادي به GISافزار ها و اطالعات مکانی مرتبط با مطالعات فیزیوگرافی طرح و نرمهمه نقشهارائهانتقال و -2-3- 3-1

کارفرما

شناسیریختشناسی و زمین زمین- 1-3- 3

شناسی در محدوده طرح شناسی و زمین ریختین مطالعات زمینتدق-3-1- 3-1
شناسیزمین- 3-1-1- 3-1

هـاي  ادث در آن (فعالیـت شناسی حـ شناسی منطقه،تاریخچه اجمالی تحوالت زمینجغرافیاي زمین
شناسـی  )، تعیـین تشـکیالت زمـین   3هاي ماگمـاتیکی و دگرگـونی  زایی، فعالیتزایی و خشکیکوه

هـا و  خـوردگی شناسی سـطحی، نـوع چـین   هاي رسوبی، زمینمنطقه مورد مطالعه براساس: حوضه
یی مـوثر، نمودهـاي   زاها، مراحل کوههاي ماگمایی و متامورفیکی، تنوع رخسارهها، نوع فعالیتگسل
هاها و دگرشیبشناسی، ناپیوستگیچینه

یکشناسی و تکتونچینه
بنـدي، درز و شـکاف،   هاي موجود در منطقه مـورد مطالعـه (جـنس، الیـه    شناسی سازندهچینه

هوازدگی)
هاخوردگی و گسلونیکی منطقه شامل، چینروندهاي عمومی تکت

1- Emberger
2- De Marrtonne
3- Methamorphic
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1شناسی منطقه بـه مقیـاس   کنونیک روي نقشه زمینشناسی و تیق شده چینهانتقال اطالعات تدق

1:20000
1:20000هاي اصلی منطقه مورد مطالعه به مقیاس شناسی در امتداد مسیر رودخانهرخ زمیننیم

شناسیزمین ریخت- 3-1-2- 3-1
(اراضی مسطح و دشت، تپه ماهور و دامنه، مناطق کوهستانی)2هاي ظاهري زمینمحدوده شکل
 هاتوپوگرافی، سنگ مادر، شیب نوع اقلیم و سیستم آبراههباتوجه به خصوصیات
1:20000هاي ظاهري زمین منطقه مورد مطالعه با مقیاس نقشه شکل
:روند فرسایشی غالب شامل

 برحسـب وجـود یـا عـدم وجـود فرسـایش       3نوع و شدت فرسایش در اراضی باالدست و مرتفـع
کند (گالی)سطحی، شیاري و آب

 لغزشـی و  4ايهـاي اصـلی شـامل: فرسـایش کنـاره     طـول رودخانـه  نوع و شدت فرسـایش در ،
ايهاي تودهریزش

شناسی مختلف باتوجه به: شـیب، جـنس سـنگ و    پذیري تشکیالت زمیننوع و شدت فرسایش
اقلیم منطقه

1:20000شناسی و نقشه حساسیت به فرسایش در مقیاس جدول حساسیت به فرسایش تشکیالت زمین-3-2- 3-1
1:20000هاي مورد نیاز در مقیاس نقشهارائهارش و تهیه و تدوین گز-3-3- 3-1
پیشنهادي به GISافزار ها و اطالعات مکانی مرتبط با مطالعات فیزیوگرافی طرح و نرمهمه نقشهارائهانتقال و -3-4- 3-1

کارفرما

بندي اراضیشناسی و طبقهخاك- 1-4- 3

بندي اراضیشناسی و طبقهتدقیق مطالعات خاك-4-1- 3-1
7اي واحد اراضیزو اج6اضی، واحدهاي ار5هاي اراضیتیپ- 4-1-1- 3-1

اي بـه آن  و اطالعات ماهواره1:20000هاي تهیه و اطالعات الزم با استفاده از عکس1:50000با استفاده از نقشه موجود 1:20000نقشه -1
شود.منتقل می

2- Land Forme
3- Uplands
4- Bank Erosion
5- Land Type
6- Land Unit
7- Land Component
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با تاکید بر جداسازي اجزاي واحد اراضی بـراي انـواع کـاربري    1:20000ارزیابی منابع اراضی با مقیاس - 4-1-2- 3-1
ها و ...فعلی شامل: جنگل، مرتع، زراعت(آبی،دیم)، باغ

ها، عمق خاك، رنگ، بافت، هاي مختلف، ضخامت آنهاي خاك از قبیل : تشخیص افقرخمشخصات نیم- 4-1-3- 3-1
عمـق  هـاي سـطحی و تحتـانی تـا    هاي رنگی، تجمع گـچ و آهـک، درصـد سـنگریزه در افـق     ساختمان پایداري، لکه

دوانیریشه
عوامل محیطی خاك مانند: سنگ مادر، ارتفاع از سطح دریا، شـیب، پسـتی و بلنـدي، پوشـش گیـاهی      - 4-1-4- 3-1

طوبتی خاك، تاثیرات شوري آب سطحی، وضعیت زهکشی و رهاي سنگی، خطرهاي فرسایش، روانزدگیقالب، بیرون
ها، پوشش گیاهی منطقهو قلیایت خاك

هـا و  و تعیـین گـروه  1بندي سازمان حفاظـت خـاك آمریکـا   هاي حوضه براساس طبقهبندي خاكطبقه- 4-1-5- 3-1
بنـدي در  و طبقـه FAOبنـدي  هـاي طبقـه  هاي خاك در هر یک از واحدهاي اراضی و هماهنگی آن با رویشزیرگروه

ت نیمه تفضیلی و یا در صورت لزوم، مطالعات تفضیلیایران با کمک مطالعا
چنین تعیین شدت و ظرفیت نفوذپذیري سـطحی  خصوصیات فیزیکی خاك شامل: بافت، ساختمان، هم-4-1-6- 3-1

اي واحد اراضیزخاك در هر یک از اج
)، درصد آهـک، درصـد   PEL)، درجه اسیدي و قلیایی(ECها شامل: شوري (خصوصیات شیمیایی خاك- 4-1-7- 3-1

آن PELهایی کـه  ) در خاكSARآلی و تعیین نسبت سدیم قابل جذب (درصد موادآلی و درصد کربناشباع رطوبت،
ازت، فسفر و درصد گچ و تجمیع آن تا عمق مورد نیاز میزان چنین تعیین باشد. هم5/8پیش از 

هارخدر واحد سطح برحسب نیاز و تهیه نقشه موقعیت نیمو نمونههاي شاهدرختعداد نیم- 4-1-8- 3-1
هـا شـامل: شـیب، آب و هـوا،     هاي مربوط باتوجه به عوامل محدود کننده آنلیت اراضی و تهیه نقشهقاب- 4-1-9- 3-1

زدگی سنگی و روانـاب  پذیري، عمق خاك و بیرونقابلیت زهکشی، میزان شوري و قلیاییت، سنگالخی بودن، فرسایش
سطحی

خاك مشخص شده باشد.هايها و زیر گروهها که در آن محدوده، هر یک از گروهتهیه نقشه خاك- 4-1-10- 3-1
هاهاي هیدرولوژیک خاكنقشه گروه- 4-1-11- 3-1
هاي باال شامل: مشخصات مربوط به تیپ اراضی، واحد اراضی، اجزاي واحد اراضی، تهیه راهنماي نقشه- 4-1-12- 3-1

هاي اراضی درحال حاضر، استفاده فعلی از اراضی، قابلیت اراضـی  ها، محدودیتهاي بزرگ خاك و مشخصات آنگروه
در حال حاضر

1- Soil Texonomy
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هـاي  چنـین نتیجـه  و هـم 1:20000هـاي الزم و ضـمایم هـر یـک در مقیـاس      یه و تدوین گزارش با نقشهته-4-2- 3-1
شناسیهاي خاكآزمایش

پیشنهادي به GISافزار ها و اطالعات مکانی مرتبط با مطالعات فیزیوگرافی طرح و نرمهمه نقشهارائهانتقال و -4-3- 3-1
کارفرما

پوشش گیاهی-1-5- 3

محدوده طرح  مطالعات پوشش گیاهی در تدقیق-5-1- 3-1
1پوشش گیاهی شمال- 5-1-1- 3-1

2.شودمیارائهپوشش گیاهی منطقه شمال در دو بخش جنگل و مراتع هاي اکولوژیک،به دلیل ویژگی

جنگل-الف
هاي حوضهعیت و حدود جنگلقمو
البغهاي ها براساس گونهبندي جنگلتیپ
هاي موجود  هاي منطقه و تعیین دیرزیستی، شکل رویشی و موارد استفاده گونهفلور جنگل
هاي مهم جنگلیرخ ارتفاعی گونهنیم
بر:ها با تاکید تشریح تیپ

موقعیت، مساحت و دامنه گسترش ارتفاعی تیپ
ايهاي مهم درختی و درختچهتراکم گونه
ايچهاي مهم درختی و درختمیزان تاج پوشش گونه
ايهاي مهم درختی و درختچهسطح مقطع در هکتار گونه
هاي مهم درختیمیزان رویش ساالنه (حجمی) گونه
هاي مهم درختیمیزان رویش ارتفاعی گونه
هاي نظريها از نظر حجم سرپا و کالسهبندي تیپطبقه
میزان چوب قابل برداشت در سطح تیپ
ساختار یا شکل پرورشی جنگل
 هاي جنگلیتودهسن

است.هاي گیالن، مازندران و گلستانمنظور از پوشش گیاهی شمال، منطقه-1
هاي اقتصادي جنگـل بـا مقیـاس    یلی اجرایی در منطقه شمال، به دلیل تنوع جامعه گیاهی و ارزشزم به توضیح است همه مطالعات تفصال-2

گردد.پیشنهاد می1:10000
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هاي مهم  شناسی گونهخصوصیات جنگل
هاي جنگلیاشکوب
هاي مهم وضعیت تجدید حیات گونه
برداري شامل:نظام بهره

برداري از محصوالت چوبیوضعیت فعلی بهره
هاي انجام شده از جنگلبرداريتاثیرات بهره
ي درختان و زادآورتوضعیت دامداري در جنگل و تاثیرات آن بر تجدید حیا
 میزان مصرف سرانه و کل مصارف روستایی در طول سال
هاي هیزمی در طول سال میزان مصرف سرانه و کل چوب
هاي زراعی در محدوده جنگلی مورد مطالعه برداريوضعیت بهره
هاهاي مبارزه با آنراهارائهفات و امراض درختان جنگلی و آ
ها در نقاط مناسبو اسکان آنامکان اجراي برنامه خروج دام از جنگل
امکان تجمیع خانوارهاي پراکنده و روستاهاي کوچک در نقاط مناسب

مرتع-ب
هاعیت و حدود مرتعموق
هاي غالبهاي مرتعی براساس گونهتیپ
هافلور گیاهان مرتعی منطقه و تعیین دیرزیستی، شکل رویشی و موارد استفاده  از آن
مهم مرتعیهاي رخ ارتفاعی گونهنیم
ها با تاکید بر: تشریح تیپ

موقعیت، مساحت و دامنه گسترش ارتفاعی تیپ
هاي مهم به تفکیک گونهدرصد تاج پوشش گونه
ریزه و خاك لخت درصد پوشش تاجی، درصد الشبرگ، سنگ و سنگ
برداري)فیت (میزان علوفه قابل بهرهرگرایش و ظ،وضعیت
ايبرداري علوفهبراي بهرهبرداري زمان آمادگی و دوره بهره
هاي تولید کننده محصوالت فرعی (صنعتی و دارویی)ارزش اقتصادي گونه
هاي تولیدکننده محصوالت فرعیبرداري از گونهزمان آمادگی براي بهره
ها با ظرفیت مرتعتناسب، تعداد و نوع دام استفاده کننده از مرتع
ضعیت پوشش گیاهی و تشریح سرشت زیسـت دو  هاي مرتعی مناسب براي بهبود ومعرفی گونه

هاآن
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هاي مهم مرتعیوضعیت تجدید حیات گونه
پوشش گیاهی خارج از شمال- 5-1-2- 3-1

 فلور منطقه برحسب گونه، خانواده، شکل رویشی، دیرزیستی و موارد استفاده
هاي گیاهی و انتقال اطالعات جدید به دست آمده روي نقشه مقدماتیمرز تیپ
 نگلی (زیر اشکوب درختان جنگلی)ج–مناطق زراعی
هاي گیاهی با تاکید بر موارد زیر:تیپ

موقعیت، مساحت و دامنه گسترش ارتفاعی تیپ
اي به تفکیک گونهتراکم در هکتار گیاهان درختی و درختچه
اي به تفکیک گونه درصد پوشش تاجی گیاهان درختی و درختچه
ه تفکیک گونهاي بساختار پرورشی گیاهان درختی و درختچه
ايهاي درختی و درختچهوضعیت تجدید حیات گونه
ايهاي درختی و درختچهمیزان علوفه قابل استفاده از گونه
هیزمی)، دارویی، -اي از نظر تولیدات چوبی (صنعتیاي درختی و درختچهارزش اقتصادي گونه

مواد صنعتی و سایر موارد
 :ها مشجر یا غیرمشجر) به تفکیک گونهمرتعدرصد پوشش تاجی گیاهان مرتعی (ازجمله
ریزه و خاك لختالشبرگ، سنگ و سنگ)هاپوشی(پس از حذف همدرصد پوشش تاجی کل
ظرفیت مرتع
تولید علوفه کل شامل: گیاهان مرتعی و جنگلی
هاي مرتعیوضعیت تجدید حیات گونه
وضعیت اکولوژیکی و جهت گرایش مرتع
دارویی–صنعتی هاي مرتعی مانند:برآورد ارزش اقتصادي سایر تولیدات گونه
برداري مرتعزمان آمادگی و دوره بهره
ايهاي داراي محصوالت غیرعلوفهبرداري از گونهزمان بهره
تناسب تعداد و نوع دام استفاده کننده از مرتع با ظرفیت مرتع
اي) بـراي بهبـود   اي، علوفـه ها (درختی، درختچـه ی آنهاي مناسب و تشریح سرشت اکولوژیکگونه

وضعیت پوشش گیاهی
1:20000هاي که نیاز به عملیات اصالحی دارند و نشان دادن آن روي نقشه تعیین مرتع

1:20000هاي مورد نیاز در مقیاس نقشهارائهتهیه و تدوین گزارش و -5-2- 3-1
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پیشنهادي بـه  GISافزارها و اطالعات مکانی مرتبط با مطالعات فیزیوگرافی طرح و نرمهمه نقشهارائهانتقال و -5-3- 3-1
کارفرما

منابع آب-1-6- 3

تدقیق مطالعات منابع آب در محدوده طرح - 6-1- 3-1
هاي سطحیآب-1- 6-1- 3-1

هابدهی واحدهاي هیدرولوژیک و ضریب جریان سطحی آنآ
مکعب برثانیه و حجمی)صلی و ساالنه (به صورت مترفن متوسط آبدهی ماهانه، زامی
 ماهانه، فصلی و ساالنه (انحراف معیار، ضریب تغییرات)آبدهیمقادیر ضرایب آماري
هـاي لغـزان از مرحلـه تـوجیهی     هاي خشکسالی و ترسالی براسـاس میـانگین  استخراج مقادیر دوره

ساله)ساله و پنج(سه
 ی و خشکسـالی در  هـاي ترسـال  آستانهواترهاي مختلف و ماهانه و ساالنه در تآبدهیاستخراج ارقام

ساله)100و 10،25،50، 5واحدهاي هیدرولوژیک و کل محدوده مطالعاتی(
 نقش برف در تولید رواناب در واحدهاي هیدرولوژیک و کل محدوده طرح
د سیالب در واحدهاي هیدرولوژیک  ینقش برف در تول
دوده طرح هاي آبی واحدهاي هیدرولوژیک و کل محنقش برف در ذخیره
  آبدهی ویژه واحدهاي هیدرولوژیک
هاها و تغییرات ماهانه و فصلی آنآبدهی چشمه
ي هیدرولوژیک و کل محدوده طرح ابیالن هیدرولوژي در واحده
هایی که به عملیات اصالحی نیاز دارندسیالب در آبراهه
 ضریب رواناب سیالبی در واحدهاي هیدرولوژیک
بـا  ؛ هکتـار اسـت  1000از تـر کـم هـا  هایی که مساحت باالدسـت آن راههین سیالب براي آبتربیش

1هاي مناسب از جمله روش منطقیروش

بـا  ؛هکتـار اسـت  1000از تـر بیشها هایی که مساحت باالدست آنراههین سیالب براي آبتربیش
ساعته 6و رگبارهاي 2هاي مناسب از جمله: استفاده از روش شماره منحنیروش

1- Rational Method
2- Curve Number
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 ها و آبدهی ویژه محدوده طرح به تفکیک واحدهاي هیـدرولوژیک در مقیـاس   موقعیت چشمهنقشه
1:20000

هاي زیرزمینی و تغذیه مصنوعیآب-2- 6-1- 3-1
طـرح و  ههـاي گسـتر  یق مطالعات مربوط به چشـمه قها و تدعمیق قناتهاي عمیق و نیمهآمار چاه

هانقشه موقعیت آنارائه
سـال  10یا 5نقشه مربوط (تغییرات بیالن آب طی ارائهه و بیالن آب زیرزمینی حوضه مورد مطالع

گذشته)
 (با استفاده از اطالعات موجود)1هفرسنوع، ضخامت متوسط شکل هندسی و شرایط مرزي
هاي مختلف آن در مناطق تغذیه با استفاده از مقـاطع حفـاري   رخ خاك و مشخصات جنس الیهنیم

موجود یا پیشنهادي
 تغذیه مصنوعیظرفیت آبخوان براي
رود با استفاده از مطالعـات هیـدرولوژي   میزان و رژیم منابع آبی که براي تغذیه مصنوعی به کار می

موقعیت منابع آب نسبت به آبخوان و محل تغذیه
هاي هر روشهاي مختلف تغذیه و امکانات و محدودیتروش
مناطق مناسب براي اجراي طرح تغذیه مصنوعی
نشـینی آن براسـاس اطالعـات    بندي و سرعت تهسطحی و تعیین منحنی دانهمعلق آب میزان مواد

هاي جدیدموجود و یا در صورت لزوم آزمایش
کیفیت شیمیایی آب آبخوان در نقاط مختلف قبل و بعد از تغذیه

کیفیت شیمیایی آب-3- 6-1- 3-1
) میزان شوريEc) درجه اسیدي و قلیایی ،(Ph    ) سختی، جمـع مـواد جدیـد محلـول ،(T.D.S و (

هاي سال ها و فصلتغییرات آن در طول ماه
هـاي کشـاورزي، صـنعتی و توسـعه     هاي سطحی و زیرزمینـی از جملـه: فعالیـت   منابع آلودگی آب

شهري، و احتماال منابع آلودگی طبیعی
هاي کنترل آلودگیروش
 میزان عناصر سنگین موجود در آب سطحی و زیرزمینی منطقه

1- Wet Front
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شرب و –هاي گوناگون از جمله: کشاورزي بندي آب سطحی و زیرزمینی منطقه براي مصرفطبقه
صنعت، باتوجه به استانداردهاي ملی و جهانی

هاي سطحی و زیرزمینیچگونگی و جلوگیري از آلودگی طبیعی آب
هاهاي آب و خاك در خودپاالیی آالیندهقابلیت

1:20000اي مورد نیاز در مقیاس هنقشهارائهتهیه و تدوین گزارش و -4- 6-1- 3-1
پیشنهادي به GISافزار ها و اطالعات مکانی مرتبط با مطالعات فیزیوگرافی طرح و نرمهمه نقشهارائهانتقال و - 6-2- 3-1

کارفرما

کشاورزي و دامداري- 1-7- 3

یق مطالعات کشاورزي و دامداري در محدوده طرح قتد-7-1- 3-1
کشاورزي- 7-1-1- 3-1

و اقتصاد منطقه اثر فرسایش اراضی کشاورزي و تولیدات کشاورزي
ساله25هاي با دوره برگشت گیر اراضی کشاورزي، براي سیلهاي سیلمحدوده
   نقشه کاربري فعلی اراضی به تفکیک انواع مختلف کشاورزي (دیم، آبی، آیش، باغات و بـایر) و غیـر

کشاورزي
نظام ملکیت و چگونگی تصرف اراضی
برداريرهاراضی مورد بهسطوحدي کشاورزان براساسنبطبقه
(ترکیب و تناوب زراعی) الگوي کشت
تقویم زراعی الگوي کشت
هاي آبیاريچگونگی تامین منابع آب مورد استفاده در کشاورزي، چگونگی انتقال و روش
هاي کشت و آبیاري در فرسایش خاكاثر ترکیب و تناوب کشت و روش
هاي باال و با توجه به لزوم: بر پایه دادهبرداري  در صورت پیشنهاد اصالح کاربري اراضی و نظام بهره

اقتصادي–هاي مطالعات اجتماعی نتیجه
 افـزار  ها و اطالعات مکانی مرتبط با وطالعات فیزیوگرافی طـرح و نـرم  همه نقشهارائهانتقال وGIS

پیشنهادي به کارفرما
دامداري- 7-1-2- 3-1

تعداد و ترکیب دام در محدوده مورد نظر براساس اطالعات موجود
نسبت دام جامعه روستایی و عشایري (کوچنده و نیمه کوچنده) در محدوه مورد نظر
ها و محدوده مورد مطالعه مدت استفاده دام روستایی و عشایري از مرتع
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هاي افزایش یا کاهش تعداد دام در منطقه و برسی تاثیرات اکولوژیکی آنعلت
ها و ضایعات محصوالت صـنایع  زراعی، مزارع و باغها، اراضی ها، جنگلمنابع تامین علوفه دام (مرتع

و تعیین ارزش غذایی هر یک از منابع (براساس ضرایب موجود) و تعیین سهم هر کـدام  کشاورزي)
در تعلیف دام منطقه

هامنابع، میزان و کیفیت آب شرب دام
عشـایري) بـا تعـداد    ها (روسـتایی و  هاي عرفی و مرتعمقایسه تعداد دام موجود در محدوده سامان

هاي چرا)مجاز (ظرفیت مندرج در پروانه
چگونگی ایجاد تعادل بین دام و مرتع در محدوده موردنظر
هاي استقرار داموضعیت بهداشتی جایگاه
هاها و مشکالت آنهاي گوناگون دامداري در محدوده مورد مطالعه و تعیین محدودیتارزیابی شیوه
پیشنهادهاي اصالحی

1:20000هاي مورد نیاز در مقیاس نقشهارائهتدوین گزارش و ه ویته-7-2- 3-1

فرسایش و رسوب- 1-8- 3

یق مطالعات فرسایش و رسوب در محدوده طرح تدق-8-1- 3-1
تحلیل آمار بده رسوب- 8-1-1- 3-1

(آبدهی) سنجیهاي رسوبرسوب براي هر یک از ایستگاهتحلیل آمار بده
 هاي (میانگین) بده3هاي متوسطاز میانگین) بدهترکم(2هاي کمبراي بده1رسوبدهیمنحنی شدت

از میانگین) در صورت وجود آمارتربیش(4زیاد
دهی و موارد معلق باشدبگر رابطه بین آرابطه ریاضی مناسب که نمایش
سنجیهاي رسوبدر ایستگاهرسوبدهی
بده ویژه رسوب

PSIACمیزان فرسایش برآورد شده در واحدهاي هیدرولوژیک و کل حوضه با اسـتفاده از روش  تدقیق- 8-1-2- 3-1

ا هر روش مناسب دیگر به صورت کمی به کمک:ی
شناسی با فرسایش خاك و تولید رسوبشناسی و سنگزمینترابطه بین وضعی

1- Sediment Intensity Curve
2- Low Flow
3- Mean Flow
4- High Flow
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رابطه بین وضعیت خاك با فرسایش خاك و تولید رسوب
ي با فرسایش خاك و تولید رسوبهاي جورابطه بین ریزش
فرسایش و تولید رسوب1هاي سطحیرابطه بین رواناب
رابطه بین پستی و بلندي، شیب و شبکه هیدرولوژیکی با فرسایش خاك و تولید رسوب
رابطه بین وضعیت پوشش زمین (گیاه، الشبرگ، پوشش سنگی) با فرسایش خاك و تولید رسوب
ي از اراضی با فرسایش خاك و تولید رسوببرداررابطه بین چگونگی بهره
رابطه بین وضعیت فعلی فرسایش خاك با تولید رسوب
اي با تولید رسوبرابطه بین فرسایش رودخانه

هاهاي بروز آنهاي مختلف فرسایش و نوع فرسایش غالب در هر یک از واحدهاي هیدرولوژیک کوچک و علتگونه- 2- 8- 1- 3
ايفرسایش ورقه
فرسایش شیاري
ش خندقیفرسای
اي و باالروندهفرسایش رودخانه
فرسایش انحاللی
 2غیرقابل زراعتفرسایش اراضی

اي و لغزشیفرسایش توده
بر حسب تن در کیلومتر مربع در سال رسوبدهینقشه فرسایش خاك و میزان -8-3- 3-1
هاي اصلی هر یک از واحدهاي هیدرولوژیک  آلودگی شاخهنقشه گل-8-4- 3-1
1:20000هاي مورد نیاز در مقیاس قشهنارائهتهیه و تدوین گزارش و -8-5- 3-1
پیشـنهادي  GISافـزار  ها و اطالعات مکانی مرتبط با ومطالعات فیزیوگرافی طرح و نرمهمه نقشهارائهانتقال و - 8-6- 3-1

به کارفرما

وحش و آبزیانزیست و حیاتمحیط- 1-9- 3

وحش و آبزیانزیست، حیاتمطالعات محیطتدقیق-9-1- 3-1
هااختصاصی هر یک در درون منطقه طرح و پراکندگی آنزیستگاهوحش و هاي حیاتانواع و تعداد گونه- 1- 1- 9- 1- 3
هاي مختلفچگونگی زندگی، نوع و منابع تغذیه و زاد و ولد گونه- 9-1-2- 3-1

1- Surface Run off
2- Bad Land
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هاهاي کمیاب و در معرض انقراض و چگونگی حفظ و گسترش آنگونه- 9-1-3- 3-1
هاهاي آنزیستگاهبزیان منطقه شامل: نوع، پراکندگی، چگونگی تغذیه و آ- 9-1-4- 3-1
وحش از جمله آلودگی هوا، آب و خاكست حیاتزیآلودگی محیط- 9-1-5- 3-1
هاي موجودزیستگاههاي خشکی و آبی جدید و توسعه زیستگاههاي ایجاد طرح-9-1-6- 3-1
وحش و آبزیان منطقه هاي توسعه حیاتطرحارائه- 9-1-7- 3-1
وحش منطقهشرب حیاتچگونگی تامین آب- 9-1-8- 3-1
وحش و آبزیان منطقهارزش اقتصادي و اجتماعی حیات- 9-1-9- 3-1
حش و آبزیان منطقهونقشه پراکندگی حیات- 9-1-10- 3-1

1:20000هاي مورد نیاز در مقیاس نقشهارائهتهیه و تدوین گزارش و -9-2- 3-1
پیشنهادي بـه  GISافزار ها و اطالعات مکانی مرتبط تا مطالعات فیزوگرافی طرح و نرمهمه نقشهارائهانتقال و -9-3- 3-1

کارفرما

هاتفرجگاهتفریحات عمومی و -1-10- 3

ها در محدوده طرح تفرجگاهمطالعات و تفریحات عمومی تدقیق-1- 10- 3-1
هـاي مرتفـع، غارهـا،    هـا، قلـه  هـا و آبشـارها، دریاچـه   هـا، چشـمه  هاي طبیعی، شکارگاهموقعیت پارك- 1-1- 10- 3-1

چنین بناهاي باستانی و میراث ملی و فرهنگی و مناطق مستعد براي ورزش اسکی و غیرهگرم و همهاي آبچشمه
ستانی براي دانشجویان و دانش آموزان هاي تابستانی و زمامکانات منطقه با هدف احداث اردوگاه- 1-2- 10- 3-1
شرب و کیفیت آن در مناطق مورد نظر و در صورت لزوم پیشنهاد تامین آبآبمنابع- 1-3- 10- 3-1
هاي ارتباطی و پیشنهاد تکمیل آن در صورت لزومهاي موجود در شبکهوضعیت راه- 1-4- 10- 3-1
ن مراکز در طول سال تعداد تقریبی بازدیدکنندگان از این مراکز و تعیین تقویم زمانی استفاده از ای- 1-5- 10- 3-1
هاي مناسب براي ایجاد امکانات رفاهی مانند: متل، هتل و یا مراکزي که در آینده امکـان  تعداد و محل-1-6- 10- 3-1

شده)آوريجمعهاي عمومی وجود دارد (براساس آمارهاي تفرجگاهها به تبدیل آن
رسـانی و  خـدمات موقعیت مناطق تفریحات عمومی و شهرهاي نزدیک به مراکز بـاال بـه عنـوان مرکـز     - 1-7- 10- 3-1

رسانی مناسب و بازدیدکنندگان این مناطقتعیین تجهیزات، تاسیسات و امکانات الزم براي خدمات
هـاي تفریحـی ایـن مراکـز و     هاي مناسب براي معرفی و شناساندن امکانـات و موقعیـت  پیشنهاد روش- 1-8- 10- 3-1

مناطق به مردم
گردي متمرکز و غیرمتمرکزامکانات منطقه براي به وجود آوردن شرایط الزم به منظور جهان- 1-9- 10- 3-1
خدمات مربوط به جهانگردان و بازدیدکنندگان مراکز و پیشنهاد تکمیـل  ارائهبراي یامکانات بهداشت-1-10- 10- 3-1

ها در صورت لزومو تجهیز آن
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تاثیرات توسعه مراکز تفریحی در حفظ و یا برهم خوردن تعادل اکولوژیکی و سایر پیامدهاي منفـی و  -1-11- 10- 3-1
هایی براي کاهش آثار منفیحلراهارائهمثبت از دیدگاه منابع طبیعی و 

1:20000هاي مورد نیاز در مقیاس نقشهارائهتهیه و تدوین گزارش و -1-12- 10- 3-1
پیشـنهادي  GISافـزار  مکانی مرتبط با مطالعات فیزیوگرافی طرح و نرمها و اطالعات همه نقشهارائهانتقال و -2- 10- 3-1

به کارفرما

عوامل اجتماعی، اقتصادي و مناسبات تولید- 3-2

مطالعات عوامل اجتماعی، اقتصادي و مناسبات تولید در محدوده طرح  تدقیق- 1- 2- 3

اجتماعی-1-1- 3-2
ایـن مـدت سرشـماري    هاي جمعیتی با استفاده از آخرین اطالعات سرشماري در صورتی کـه طـی   داده- 1-1-1- 3-2

.جدیدي انجام شده باشد
وضعیت جمعیت شهري به تفکیک:-الف
  تعداد و تراکم جمعیت
 جنس، سن، تعداد و بعد خانوار و رشد جمعیت
(به تفکیک سن و جنس)1جمعیت فعال
(به تفکیک سن، جنس و برآورد بار تکفل خالص و ناخالص) جمعیت شاغل
هاي اقتصـادي بـه تفکیـک    درصد شاغالن هر بخش از فعالیتهاي عمده و تعیینبندي شغلطبقه

هاي سنیجنس و گروه
ها)هاي مختلف سنی و جنسی(شاغالن ، بیکاران ، سایر گروهوضعیت سواد گروه

وضعیت جمعیت روستایی به تفکیک:-ب
  تعداد و تراکم جمعیت
 جنس، سن، تعداد و بعد خانوار و رشد جمعیت
 سن و جنس)جمعیت فعال (به تفکیک
جمعیت شاغل به تفکیک سن و جنس و برآورد بار تکفل خالص و ناخالص
هاي اقتصـادي بـه تفکیـک    هاي عمده و تعیین درصد شاغالن هر بخش از فعالیتبندي شغلطبقه

هاي سنیجنس و گروه

جمعیت فعال شامل افرادي است که بالقوه مستعد کار هستند.-1
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ها)هاي مختلف سنی و جنسی (شاغالن، بیکاران، سایر گروهوضعیت سواد گروه
شایري به تفکیک:وضعیت جمعیت ع-ج
  تعداد و تراکم جمعیت
جنس، سن، تعداد و بعد خانوار و رشد جمعیت
(به تفکیک سن و جنس) جمعیت فعال
(به تفکیک سن و جنس و برآورد بار تکفل خالص و ناخالص )جمعیت شاغل
هـاي اقتصـادي بـه تفکیـک     بندي مشاغل عمده و تعیین درصد شاغالن هر بخـش از فعالیـت  طبقه

هاي سنیگروهجنس و 
ها)هاي مختلف سنی و جنسی (شاغالن، بیکاران، سایر گروهوضعیت سواد گروه
 نقشه مسیرهاي آن با مقیاس مناسبارائهعلل و انواع کوچ و
تهیه نقشه پراکنش و توزیع مکانی جمعیت در منطقه مورد مطالعه (از جمله : شـهري، روسـتایی و   -د

محل سکونت موقت عشایري)
وضعیت مهاجرت در منطقه شامل:قتدقی-ه
علل و انگیزه مهاجرت
ابعاد و روند مهاجرت در مقاطع مختلف سرشماري
1هاي فسیلی به جاي حجم زندهمختلف و چگونگی جایگزینی سوختوامعوضعیت منابع سوخت ج-و

هـاي  هشرب، امکانات آموزشی، مراکز بهداشـتی، را وضعیت موجود خدمات زیربنایی و آموزشی (آب-ز
دسترسی و امکانات سوختی)

عوامل موثر در مشارکت اجتماعی منطقه از دیـدگاه زبـان، مـذهب، قومیـت ، باورهـاي اجتمـاعی،       -ح
هاي تولیدي و اقتصاديها در فعالیتها و آگاهیمهارت
هاي موثر در جلب مشارکت مردمیروشارائههاي مشارکت اجتماعی و امکانات و محدودیت-ط

GISافـزار ها و اطالعات مکـانی مـرتبط بـا مطالعـات فیزیـوگرافی طـرح و نـرم       همه نقشهارائهانتقال و - 1-1-2- 3-2

پیشنهادي کارفرما
اقتصادي و مناسبات تولید-1-2- 3-2

برداري و مناسبات تولیدنظام بهره- 1-2-1- 3-2
برداري از زمینمالکیت در ارتباط با بهره

1- Biomass
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هاي آبیاريبرداري از منابع آب و روشبهره
ي مختلفهابرداريکشت و بهره
دامداري
برداري از محصوالت فرعی منابع طبیعیبهره
هاي مختلفبرداريکاربرد نهادها و اعتبارات مالی در بهره

منابع درآمد شامل:- 1-2-2- 3-2
منابع اصلی
منابع جنبی

دستیهاي زراعی، باغی، دامی،  محصوالت جنگلی و مرتعی و صنایعهزینه و درآمد ناشی از فعالیت- 1-2-3- 3-2
هاي اقتصاديساالنه خانوار روستایی، عشایري به تفکیک منابع اصلی و جنبی فعالیتدرآمد متوسط - 1-2-4- 3-2

بندي مطالعات اجتماعی، اقتصادي و مناسبات تولیدجمع-1-3- 3-2
 وضعیت بازاریابی و عرضه محصوالت زراعی، باغی، دامی، محصوالت فرعی منابع طبیعی، صنایع روستایی و

چنین بررسی مشکالت و تنگناهاي موجودهم
هـاي کشـاورزي و منـابع    هـا در فعالیـت  بردار و چگونگی مشارکت آنگذاري خانوارهاي بهرهمیزان سرمایه

طبیعی و صنایع روستایی به تفکیک منابع سرمایه و میزان اعتبارات اعطایی شبکه بانکی و میزان اعتبارات 
و خدمات دولتی

هاي اقتصاديصهاي پیشنهادي و مشخص کردن شاخارزیابی اقتصادي همه گزینه
1:20000هاي مورد نیاز در مقیاس نقشهارائهتهیه و تدوین گزارش و -3-2-2

تلفیق مطالعات-4

تلفیق مطالعات پایه-1- 4

اي از مطالعات عوامل و منابع محیطی و عوامل اجتماعی و اقتصاديتهیه چکیده-4-1-1
وم منطقهتهیه نقشه طبقات ارتفاعی براساس شرایط آب و هوا و زیست ب-4-1-2
تهیه نقشه طبقات شیب-4-1-3
تهیه نقشه واحدهاي مقدماتی شکل زمین (با تلفیق نقشه طبقات ارتفاعی و نقشه طبقات شیب)-4-1-4
تهیه نقشه جهات شیب-4-1-5
تهیه نقشه شکل نهایی زمین از طریق تلفیق نقشه واحدهاي شکل مقدماتی با جهات شیب-4-1-6
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شناسـی، و  ریخـت شناسـی، زمـین  هـاي زمـین  خاك محدوده طـرح از طریـق تلفیـق نقشـه    تهیه نقشه سنگ و-4-1-7
شناسی و قابلیت اراضیخاك

تهیه نقشه واحدهاي همگن مقدماتی مدیریت آبخیز از طریق تلفیق نقشه شکل نهایی زمین بـا نقشـه سـنگ و    -4-1-8
خاك

تتهیه نقشه طبقات پوشش گیاهی براساس گونه، تراکم، وضعی-4-1-9
هاي همگن نهایی مدیریت آبخیز از طریق تلفیق نقشه طبقـات پوشـش گیـاهی و نقشـه واحـدهاي      تهیه نقشه-4-1-10

همگن مقدماتی
پیشنهادي بـه  GISافزار ها و اطالعات مکانی مرتبط با مطالعات فیزیوگرافی طرح و نرمهمه نقشهارائهانتقال و -4-1-11

کارفرما

روش تحلیل سیستماتیکهاي تلفیق مطالعات به گام- 2- 4

تشریح خصوصیات واحدهاي همگن شامل:-4-2-1

تعیین نوع اقلیم-1-1- 4-2
رسوبدهیتعیین نوع و میزان -1-2- 4-2
هاي سطحی و زیرزمینی)تعیین منابع آبی (کمیت و کیفیت آب-1-3- 4-2
وحشهاي حیاتتعیین ویژگی-1-4- 4-2

هاي فعلی شامل:تعیین نوع کاربري- 4-2-2

جنگل-2-1- 4-2
مرتع-2-2- 4-2
کشاورزي-2-3- 4-2
صنعت-2-4- 4-2
مسکونی-2-5- 4-2
تفرجگاهسیاحتی و - 2-6- 4-2
ظتی و حمایتیحفا-2-7- 4-2

تعیین نوع کاربردهاي بالقوه شامل:- 4-2-3

جنگل-3-1- 4-2
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مرتع-3-2- 4-2
کشاورزي-3-3- 4-2
صنعت-3-4- 4-2
مسکونی-3-5- 4-2
تفرجگاه- 3-6- 4-2

هاي مناطق همگن نهاییتعیین کاربري- 4-2-4

هاي مطلوب مناطق همگن نهایی با توجه به مسایل اجتماعی و اقتصادي مناطق مورد مطالعه تعیین کاربري-4-1- 4-2
پیشنهاديهاي ها و پروژهمحیطی گزینهارزیابی زیست-4-2- 4-2
نهاییهاي مدیریت مناطق همگنروشارائهها براي انتخاب گزینه-4-3- 4-2

پیشـنهادي بـه   GISافزار ها و اطالعات مکانی مرتبط با مطالعات فیزیوگرافی طرح و نرمهمه نقشهارائهانتقال و -4-2-5
کارفرما

1:20000هاي مورد نیاز در مقیاس نقشهارائهتهیه و تدوین گزارش و -4-3

هاي اجراییها و روشپروژه-5

بیوتکنیک-5-1

جنگل- 1- 1- 5

حفاظت از جنگل (جلوگیري از قاچاق چوب، تبدیل و تجاوز به جنگل)-1-1- 5-1
سوزي، سوانح طبیعی)ها، آتشحمایت از جنگل (مبارزه با آفات، بیماري-1-2- 5-1
هاي بومی در محدوده جنگل تا حد تراکم مطلوب)سازي جنگل (وارد کردن گونهغنی-1-3- 5-1
هاي خاص)هاي نادر و تیپزشمند (حفاظت از گونهحفظ ذخایر جنگلی ار-1-4- 5-1
احداث پارك جنگلی طبیعی ( در داخل جنگل)-1-5- 5-1
احداث پارك جنگلی دست کاشت (خارج از جنگل)- 1-6- 5-1
رگیريبذهاي هتعیین محدود-1-7- 5-1
هاي نادر و استراتژیک براي تهیه بذراحداث باغ گونه-1-8- 5-1
هاي دست کاشت)کردن و هرس در جنگلتنکپرورش جنگل (-1-9- 5-1
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هاي دست کاشت)، حصارکشی در جنگلمراقبتی (واکاوي، وجین، ترمیمیات عمل-1-10- 5-1
برداري چوب و محصوالت فرعیبهره-1-11- 5-1
تولید نهال-1-12- 5-1
هاي مثمر و صنعتیخارج از جنگل با استفاده از گونه1کاري و کشاورزي، جنگلتوسعه درخت-1-13- 5-1
هاي دسترسیاحداث جاده-1-14- 5-1
احداث صنایع کوچک وابسته به محصوالت جنگلی-1-15- 5-1

مرتع- 2- 1- 5

برداران از مرتع)هاي بهرهق مرتع (تفکیک محدودیتتنسی-2-1- 5-1
هاي چرا شامل:اعمال سیستم-2-2- 5-1

رقق- 2-2-1- 5-1
چراي تناوبی- 2-2-2- 5-1
چراي تاخیري- 2-2-3- 5-1

ذخیره نزوالت شامل:-2-3- 5-1
پیتینگ توام با بذرپاشی- 2-3-1- 5-1
احداث فارو توام با بذرپاشی- 2-3-2- 5-1

تامین آب شرب دام شامل:-2-4- 5-1
هااصالح چشمه- 2-4-1- 5-1
احداث آبشخوار- 2-4-2- 5-1
اريمالدحفر چاه- 2-4-3- 5-1
گیربارانایجاد سطوح عایق - 2-4-4- 5-1
احداث منبع ذخیره آب- 2-4-5- 5-1

کودپاشی-2-5- 5-1
کشت مستقیم- 2-6- 5-1
بذرپاشی-2-7- 5-1
کاريکپه-2-8- 5-1
ها دست کاشتبازده به مرتعزارهاي کمتبدیل دیم-2-9- 5-1

1- Agroforestry
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کاريکاري و نهالبوته-2-10- 5-1
برداري از محصوالت فرعیبهره-2-11- 5-1

وحش و آبزیانگردي، حیاتتفریحات عمومی و جهان-3- 1- 5

تفریحات عمومی و جهانگردي-3-1- 5-1
جهانگردي و تفریحات عمومیبندي مناطق از نظر اولویت- 3-1-1- 5-1
هاي موجودتفرجگاهتوسعه و تکمیل - 3-1-2- 5-1
هاي جدید در مناطق تعیین شدهتفرجگاهاحداث - 3-1-3- 5-1
گلیهاي جناحداث بوستان- 3-1-4- 5-1
ایجاد امکانات جهانگردي- 3-1-5- 5-1
هماهنگی بین مراکز تفریحی و جهانگردي داخل منطقه و مناطق مجاور-3-1-6- 5-1
احداث مراکز ورزشی تابستانی و زمستانی- 3-1-7- 5-1
یتفرجگاههاي دسترسی به مناطق راهتکمیل و توسعه- 3-1-8- 5-1
هاتفرجگاهها و ریزي مدیریت بوستانبرنامه- 3-1-9- 5-1

وحش و آبزیانحیات-3-2- 5-1
هاي گیاهی و حیوانی در معرض انقراضبرنامه حفظ و توسعه گونهارائه- 3-2-1- 5-1
برداري از آبزیان منطقه توسعه بهره- 3-2-2- 5-1
وحش منطقهتامین آب و موادغذایی حیات- 3-2-3- 5-1
سعه و تکثیر آبزیانبندي اقتصادي براي تواولویت- 3-2-4- 5-1
وحشها حیاتزیستگاهها و تامین پناهگاه- 3-2-5- 5-1
1ومیموزه حیوانات، هربار،باغ گیاهان،احداث بوستان وحش-3-2-6- 5-1

پارك ملی، مناطق حفاظت شده و امن- 3-2-7- 5-1
هاي ژنتیکی گیاهی و جانوريحفظ ذخیره- 3-2-8- 5-1

کشاورزي و دامداري- 4- 1- 5

کشاورزي-4-1- 5-1
جامع کشاورزي و ....هاي الگوي کشت مناسب منطقه باتوجه به مطالعات طرح- 4-1-1- 5-1

1- Herbarium
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هاي زیست بوم و اقتصادي)ترکیب کشت مناسب (باتوجه به ویژگی
تناوب زراعی
دارهاي دیم و نیمه دیم در اراضی شیبتوسعه باغ
هادار و درهکاري در اراضی شیبتوسعه درخت

داراصالح شرایط فیزیکی و شیمیایی خاك ( به زراعی و تقویت خاك) در اراضی شیب- 4-1-2- 5-1
دار)زارهاي شیبسازي و حفظ رطوبت در خاك ( اصالح روش شخم دیمذخیره
دادن کود حیوانی به زمین
تلفیق زراعت غالت و بقوالت
کاري در خطوط ترازکاري و نهالبوته
چینی و چپربندي در خطوط ترازسنگ
بندي و سکوبنديبانکت
ایجاد شیار روي خطوط تراز

هاي آبیارياصالح روش- 4-1-3- 5-1
شهاي بارندگی و دوران آیار در فصلدین در اراضی شیبحفظ پوشش زم- 4-1-4- 5-1
جلوگیري از آتش زدن بقایاي محصوالت زراعی- 4-1-5- 5-1
GISافـزار  ها و اطالعات مکـانی مـرتبط بـا مطالعـات فیزیـوگرافی طـرح و نـرم       همه نقشهارائهانتقال و -4-1-6- 5-1

پیشنهادي به کارفرما
دامداري-4-2- 5-1

منابع خوراك دامتعیین نوع دام سازگار با شرایط مرتع و سایر - 4-2-1- 5-1
وري واحدهاي دامداريافزایش بهره- 4-2-2- 5-1

ها از طریق:بهبود تغذیه دام-الف
ایجاد تعادل بین تعداد دام و منابع خوراك دام
گیاهان مرتعی1بوم و فتولوژیکیرعایت فصل چرا با توجه به شرایط زیست
سازي کاه و کلشغنی
سازيسیلوکردن و ذخیره

بنديرتوسعه پروا-ب

1- Phenology
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هاي مناسب دامداريبهداشت دام و ایجاد جایگاه-ج
اصالح نژاد دام-د
هاي صنعتی و نیمه صنعتیتوسعه دامداري-ه

مهندسی- 5-2

حفاظت خاك- 1- 2- 5

هاي پیشنهاد براي حفاظت خاك باید داراي شرایط زیر باشد:سازه
.ندها با خصوصیات فیزیکی و شرایط زیست بوم واحدهاي هیدرولوژیک سازگار باشسازه-الف
.ها شوندها موجب برقراري تعادل زیست بوم حوضهسازه-ب
.ها از مصالح ارزان قیمت باشدمواد مصالح مورد استفاده در ساختمان سازه-ج
.امکان در دسترس باشدهاي مورد مطالعه تامین شود و یا تا حدها از حوضهمصالح مورد نیاز ساختمان سازه-د

بنديبانکت و تراس-1-1- 5-2
1بنديشیب-1-2- 5-2

سدهاي کوتاه-1-3- 5-2
هاي خاکی شامل: دیواره، بندهاي همگن، بندهاي غیرهمگنبند- 1-3-1- 5-2
یون، بنـد  بچـین بـا گـا   یون، خشـکه بچین بدون گا) شامل: بندهاي خشکه2مدبندهاي غیرخاکی (چک- 1-3-2- 5-2

سنگی با مالت سیمان بندبتنی
چوبی، چوبی و ...سایر بندها مانند: بندهاي توري شکل، فلزي، سبدي، تخته-1-4- 5-2
هاشکنآب-1-5- 5-2

شکن فلزي با سرشاخه درختانشکن از نظر مصالح شامل: آبآب- 1-5-1- 5-2
شکن از نظر کاربرد شامل: هدایتی و بازدارندهآب- 1-5-2- 5-2

تاخیراندازها- 1-6- 5-2
بندهااصالح مسیر شامل: اصالح مسیر رودخانه بدون دیواره، اصالح مسیر رودخانه یا دیواره و کف-1-7- 5-2
اي بـا کیسـه و   هاي ارزان قیمت و موقت ماسهي بیوتکنیکی، دیوارههاهاي مقاوم، دیوارهها شامل: دیوارهدیواره-1-8- 5-2

هاي فرسوده و ...الستیک

1- Gradient
2- Check Dam
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هاي سیمی توام با عملیات بیوتکنیکی با مواد غیرقابل نفوذ (قیـر، پالسـتیک و   تثبیت حاشیه رودخانه با توري-1-9- 5-2
هاها و بزرگراههاي بزرگ، حاشیه آزاد راهآرمه در رودخانهفرش) با بتنسنگ

توسعه منابع آب-2- 2- 5

سدها-2-1- 5-2
ايسدهاي ذخیره- 2-1-1- 5-2

دار، ترکیبیوزنی، قوسی، پایه:شاملی،بتن
ايریزهشامل: خاکی با هسته رسی، خاکی سنگی، سنگ،خاکی

سدهاي انحرافی شامل: بتن و خاکی- 2-1-2- 5-2
بخش سیالب و تغذیه مصنوعی-2-2- 5-2

استخراج اطالعات پایه- 2-2-1- 5-2
تعیین منطقه پخش سیالب-الف
 سیالب (پخش، تزریق یا پخش و تزریق)تعیین هدف اصلی بخش
بندي خاكبررسی عوامل پستی و بلندي، شیب و دانه
هابررسی اولیه مسیل
بررسی موقعیت محل پخش سیالب نسبت به مسیل مورد نظر
هاي مربوط بررسی در زمینه چگونگی دسترسی به مصالح و منابع قرضه مورد نیاز سازه

فیزیوگرافی-ب
طبیعی و مساحت پخش سیالبمشخص کردن محدوده
 تعیین عوامل مرفومتریک واحدهاي هیدرولوژیک باالدست، محل پخش سیالب (منبع تامین کننده

آب)
ناخالص، حداکثر، حداقل و متوسط سطح واحد ریب شکل، مستطیل معادل، شیب خالص و شیبض

هیدرولوژیک مورد نظر
ا رودخانهیرخ طولی مسیل نیم
 هیدرولوژیکزمان تمرکز واحدهاي
هواشناسی-ج
ها در محدوده مورد مطالعههاي چوبی ماهانه، ساالنه و پراکنش مکانی آنمتوسط ریزش
5،10، 2هـاي  مدت برابر با زمان متمرکز حوضه بـراي دوره برگشـت  هاي جوي کوتاهشدت ریزش ،

ساله50، و 25
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دماي حداقل، حداکثر و متوسط ماهانه و ساالنه
یق پتانسیل ماهانه و ساالنهرعمتوسط تبخیر و ت
هیدرولوژي-د
آبدهی حداقل، حداکثر و متوسط ساالنه
ساله 50، و 25، 10، 5، 2هاي بده سیالب براي دوره برگشت
بده سیالب طراحی
شناسیخاك-ه

گذاري عمقی خاك محل پخش سیالبپذیري و آببافت، ساختمان عمق، نفوذ
 محل پخش سیالب درجه اسیدیته یا قلیایی هـدایت الکتریکـی، نسـبت    تعیین خصوصیات شیمیایی خاك

سدیم قابل جذب، سدیم قابل تبادل، کربنات کلسیم و بررسـی در زمینـه قابلیـت زهکشـی محـل پخـش       
سیالب

GISافـزار  ها و اطالعات مکـانی مـرتبط بـا مطالعـات فیزیـوگرافی طـرح و نـرم       همه نقشهارائهانتقال و - 2-2-2- 5-2

اپیشنهادي به کارفرم

مهندسی زراعی- 3- 2- 5

تسطیح اراضی-3-1- 5-2
هـاي مـنظم بـه    هاي منظم (این روش به طور عمده براي تسطیح زمینرخ میانگین براي زمینروي نیم- 3-1-1- 5-2

گیرد.شکل مربع یا مستطیل مورد استفاده قرار می
هاي نامنظم که به شـکل  هاي نامنظم (از این روش براي تسطیح زمینرخ میانگین براي زمینروش نیم- 3-1-2- 5-2

شود)مستطیل استفاده میمربع یا
شود)ترین شیب استفاده می(از این روش براي محاسبه مناسب1هاي متقارنماندهروش باقی- 3-1-3- 5-2
خـاك  جـایی (از این روش براي دستیابی به یک سطح مستوي یا حداقل جابـه 2ت بروش مرکز حجم ثا- 3-1-4- 5-2

شود)استفاده می
3ضیروش مقطع عر- 3-1-5- 5-2

4رخ دو طرفهروش رسم نیم-3-1-6- 5-2

1- Semmetrical Residuais Method
2- Fixed Volume Center Method
3- Cross Section Method
4- Two Way Profile Method
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1هاي ترازنحنیروش تنظیم م- 3-1-7- 5-2

آبیاري و زهکشی-3-2- 5-2
آبیاري- 3-2-1- 5-2

آبیاري زیرزمینی:-الف
آبیاري از راه باال آوردن سطح آب زیرزمینی تا منطقه فعالیت ریشه گیاه
هاي سفالی و مشبکستفاده از لولهتامین آب از طریق ا

آبیاري سطحی-ب
آبیاري تحت فشار-ج

زهکشی- 3-2-2- 5-2
سطحیزهکش -الف
زهکش زیرزمینی-ب

مکانیزاسیون-3-3- 5-2
مورد نیاز براي مراحل کاشت، داشت و برداشت (موجود و مورد نیاز)آالتماشینتعیین - 3-3-1- 5-2
در اراضی و تاثیر آن در منطقهآالتماشینبررسی چگونگی کاربرد - 3-3-2- 5-2
آالتماشینهاي الزم در مورد استفاده بهینه از توصیهارائه- 3-3-3- 5-2

سازي اراضییکپارچه-3-4- 5-2
گـذاري بـه   ها سـرمایه از واحدهاي همگن تحت مطالعه که در آنتعیین حداقل سطح اراضی در هر یک- 3-4-1- 5-2

منظور اجراي طرح، مقرون به صرفه باشد
مواجه باشدترکمسازي اراضی با مشکالت ها عمل یکپارچهتعیین مناطقی که در آن- 3-4-2- 5-2
هاي بندهاي باالبندي مناطق تحت مطالعه براساس نتیجهاولویت- 3-4-3- 5-2
برداري از منـابع و امکانـات   دهاي ادغام شده به منظور حداکثر بهرهتعیین چگونگی مدیریت و اداره واح- 3-4-4- 5-2

منطقه
سازي اراضی از جملـه ادغـام اراضـی کشـاورزي و اراضـی      وکار و روش یکپارچهترین سازتعیین مناسب- 3-4-5- 5-2

بازده مجاور روستاها با هدف به وجود آوردن واحدهاي بزرگ زراعیمنابع طبیعی کم
اري از اراضی ادغام شده باتوجه به شرایط آب و هوایی، منـابع آب و خـاك،   بردتعیین بهترین شیوه بهره-3-4-6- 5-2

ین سود براي مالکان مشاعی باشدتربیشنیروي انسانی منطقه که متضمن 

1- Contour Adiustment Method
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هاي توسعه واحدهاي ادغام شده را به اجرا درآوردهاي الزم که بتوان طرحبرسی چگونگی تامین سرمایه- 3-4-7- 5-2
سازي اراضییکپارچهتهیه جدول زمانی براي انجام مراحل- 3-4-8- 5-2

هاطراحی-6

مطالعات کاربردي براي طراحی- 1- 6

شناسیهواشناسی و اقلیم- 1- 1- 6

برآورد حجم بارش متوسط ساالنه در باالدست سازه پیشنهادي- 1-1-1- 6
ساله100تا 2هاي هاي شدت، مدت، فراوانی رگبارها در دوره برگشتانتخاب منحنی- 1-1-2- 6
هاتعیین تبخیر از سطح آزاد آب در محل سازه- 1-1-3- 6
هاساله در محل سازه100تا 2شینه باد با تواترهاي سرعت پیتعیین - 1-1-4- 6
ساله 100تا 2تعیین رگبارهاي طراحی در تداوم معین و تواترهاي - 1-1-5- 6
هاي مورد نیازتعیین توزیع زمانی رگبار طراحی، براي سازه-1-1-6- 6

هیدرولوژي مهندسی- 2- 1- 6

هاي پیشنهاديآب، متوسط ساالنه در باالدست سازهبرآورد حجم روان- 1-2-1- 6
برآورد باران موثر رگبار طراحی- 1-2-2- 6
هاي طراحیحلمحاسبه زمان تمرکز در باالدست م- 1-2-3- 6
هکتار1000تر از هاي کوچکمحلسبه سیالب در حوضه- 1-2-4- 6
هاي مناسبهکتار با استفاده از روش1000تر از هاي بزرگمحاسبه سیالب در حوضه- 1-2-5- 6

رزمینییهاي زآب-3- 1- 6

اي پیشنهادي براي تغذیه مصنوعیههاي طراحی و سازهبرآورد ظرفیت آبخوان در محل- 1-3-1- 6
هاتعیین میزان آب تغذیه مصنوعی و منابع آبی مربوط در آبخوان محل پروژه- 1-3-2- 6
انتخاب روش مناسب تغذیه مصنوعی- 1-3-3- 6
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نفوذپذیري- 4- 1- 6

تعیین سرعت و ظرفیت نفوذ آب در خاك- 1-4-1- 6
( به عنوان مثال به روش ارنست پورشه)1توزیع جانبی رطوبت ضمن نفوذ- 1-4-2- 6
هاش آب در سازهکنترل نشت و تراو- 1-4-3- 6
آب به وسیله خاكنگهداريتعیین ظرفیت - 1-4-4- 6
تعیین وجود با عدم وجود الیه غیرقبل نفوذ در خاك- 1-4-5- 6
بندي، پیتینگ، شخم و شیار)بررسی عوامل موثر در افزایش نفوذ آب و خاك (پوشش گیاهی، تراس-1-4-6- 6
هابررسی رابطه نفوذ آب در خاك و تغذیه آبخوان- 1-4-7- 6

هیدرولیک- 5- 1- 6

هاي مصنوعیکانال- 1-5-1- 6
تعیین مصالح کانال-1- 1-5-1- 6
تعیین شیب کف کانال-2- 1-5-1- 6
تعیین شیب دیواره کانال-3- 1-5-1- 6
تعیین سرعت جریان-4- 1-5-1- 6
تعیین عمق جریان-5- 1-5-1- 6
اي سطح مقطع کانالزتعیین اج- 6- 1-5-1- 6
طراحی آبشار-7- 1-5-1- 6
هاي مناسبرخ سطح جریان آب با روشمحاسبه نیم-8- 1-5-1- 6
گیرگیر و سیلسدهاي رسوب-9- 1-5-1- 6

طراحی سرریز براساس پیک سیالب طراحی-الف
عرض سرریز
رریزعمق س
شکل سرریز

هاطراحی دریچه-ب
گیررسوب

1- Permeability
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گیرآب
تعیین جریان آب در خاك به روش دارسی-ج
ترسیم شبکه جریان و خطوط هم پتانسیل در زیر سپر-د
طراحی هیدرولیک حوضچه آرامش (براساس استانداردهاي موجود)-ه

مهندسی رسوب- 6- 1- 6

هاي پیشنهاديمحاسبه و برآورد بار معلق در محل سازه-1-6-1- 6
ها در رودخانه بندي رسوبات در محل سازههاي پیشنهادي از طریق دانهمحاسبه و برآورد بار کف در محل سازه-1-6-2- 6

هاي تجربیو روش
هاي پیشنهاديبینی تغییر شکل بستر در محل سازهپیش-1-6-3- 6
هاي احداثیجایی رسوب روي سازهبررسی تاثیرات احتمالی جابه-1-6-4- 6

بردارينقشه- 7- 1- 6

هادخانهبرداري در مسیر رونقشه- 1-7-1- 6
500/1تهیه پالن از بازه مورد نشر با مقیاس -1- 1-7-1- 6
500/1تهیه پروفیل طولی از بازه مورد نظر با مقیاس -2- 1-7-1- 6
500/1تهیه مقاطع عرضی به تعداد مورد نیاز از بازه مورد نظر با مقیاس -3- 1-7-1- 6

گیر)گیر، سدهاي سیلهاي آبی (سدهاي رسوببرداري از محل سازهنقشه- 1-7-2- 6
500/1باالدست مخزن یا مقیاس تهیه پالن-1- 1-7-2- 6
500/1رخ طولی از مخزن با مقیاس تهیه نیم-2- 1-7-2- 6
500/1متر به مقیاس 1تهیه نقشه توپوگرافی از مخزن با اختالف ارتفاع حداکثر -3- 1-7-2- 6
500/1تهیه نقشه مقاطع عرضی از محل سازه مورد نظر با مقیاس -4- 1-7-2- 6
هاي حجم با ارتفاع تهیه جدول-5- 1-7-2- 6

رت رقومیهاي تهیه شده به صونقشهارائه- 1-7-3- 6
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نیک و مهندسیهاي بیوتکطراحی پروژه- 2- 6

بیوتکنیک- 2-1- 6

هاي پیشنهاديتعیین محل دقیق پروژه- 2-1-1- 6
هاي پیشنهاديطراحی ابعاد فنی پروژه- 2-1-2- 6
هاي اجرایی با مقیاس مناسبها و پالننقشهارائه- 2-1-3- 6
ها و امکانات اجراییبرآورد هزینه- 2-1-4- 6
هاي بیوتکنیکتوجیه اقتصادي و ارزیابی فنی پروژه- 2-1-5- 6

مهندسی-2-2- 6

هاي پیشنهاديتعیین محل دقیق پروژه- 2-2-1- 6
هاي پیشنهاديطراحی ابعاد فنی پروژه- 2-2-2- 6
هاي اجرایی با مقیاس مناسبها و پالننقشهارائه- 2-2-3- 6
ها و امکانات اجراییبرآورد هزینه- 2-2-4- 6
هاي مهندسیتوجیه اقتصادي و ارزیابی فنی پروژه- 2-2-5- 6

هانقشه-3- 6

هاهاي فنی پروژهنقشه-3-1- 6

1:20000دي با مقیاس هاي پیشنهانقشه محل پروژه- 3-1-1- 6
هاي بیوتکنیکتعیین محل دقیق اجراي پروژه-1- 3-1-1- 6
هاي مهندسیتعیین محل دقیق اجراي پروژه-2- 3-1-1- 6

1:500تا 1:100ها با مقیاس هاي فنی پروژهنقشه- 3-1-2- 6
هارخ طولی و عرضی محل پروژهنقشه نیم-1- 3-1-2- 6
نقشه توپوگرافی مخازن-2- 3-1-2- 6
هانقشه پالن پروژه-3- 3-1-2- 6
هانقشه مقاطع پروژه-4- 3-1-2- 6
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هاي عرفیساماننقشه - 3-2- 6

هاهاي ممیزي مرتعها براساس کارتبرداران هر یک از زیر حوضهتهیه فهرست اسامی بهره- 3-2-1- 6
هاهاي ممیزي مرتعها براساس مشخصات جغرافیایی قید شده در کارتتهیه کروکی زیر حوضه- 3-2-2- 6
بـا مقیـاس   هـا و کنتـرل صـحرایی    هاي عرفی براساس کروکی تهیه شده زیـر حوضـه  تهیه نقشه دقیق سامان- 3-2-3- 6
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