










  III 

 تركيب اعضاي تهيه كننده، كميته و ناظران تخصصي  
د در دفتر حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحل و كنترل سيالب توسط افراد زير بترتيب حروف الفباء تهيه شده اين استاندار

 :است
 فوق ليسانس سازه هاي هيدروليكي    خانم فريبا آوريده 
 فوق ليسانس مهندسي آب   آقاي رضاسبزيوند

 فوق ليسانس سازه هاي آبي  آقاي جبار وطن فدا 
 :اند بترتيب حروف الفباء عبارتند از  را بعهده داشتهاستانداردليت نظارت تخصصي بر تدوين اين گروه نظارت كه مسئو

 دكتراي عمران مهندسي آب دانشگاه تهران  آقاي محمد ابراهيم بني حبيب 
 دكتراي هيدروليك  دانشگاه تربيت مدرس  آقاي علي اكبر صالحي نيشابوري 

 ليسانس آبياري و زهكشي   گسترشركت آبراه آقاي عالء الدين كالنتر 

 ليسانس راه و ساختمان  طرح تهيه استانداردها و معيارهاي فني  خانم كياندخت كباري

اسامي اعضاي كميته تخصصي مهندسي رودخانه و سواحل دفتر استانداردها و معيارهاي فني كه بررسي و تأييد استاندارد 
 :اء عبارتند ازاند به ترتيب، حروف الفب حاضر را بعهده داشته

 هاي آبي فوق ليسانس سازه شركت سازه پردازي   آقاي محمود افسوس  

 مهندسي آبعمران دكتراي  دانشگاه تهران  آقاي محمد ابراهيم بني حبيب 

 دكتراي هيدروليك  دانشگاه علم و صنعت ايران  آقاي ابراهيم جباري  

 هاي دريايي دكتراي سازه دانشگاه تربيت مدرس آقاي مهدي شفيعي فر
 فوق ليسانس سازه هاي آبي مركز تحقيقات آب آقاي حسام فوالدفر

 ليسانس راه و ساختمان  طرح تهيه استانداردها و معيارهاي فني  خانم كياندخت كباري

 فوق ليسانس سازه هاي آبي سازمان مديريت منابع آب ايران  آقاي جبار وطن فدا 
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 مقدمه 
سهولت . اند برداران قرار گرفته ترين منابع تهيه شن و ماسه مورد توجه بهره  در كشور ما به عنوان يكي از اصليها رودخانه
 . توليد آن، استفاده از منابع كوهي و الشه سنگي را به مراتب كمتر نموده است ينيهاي پا ها و هزينه لح از رودخانه مصابرداشت

گذارد و  شود، معموالً آثار منفي فراواني بجاي مي برداشت شن وماسه از رودخانه كه نوعي دخل و تصرف در آن محسوب مي
حدود گرديده است كه اين امر در شرايط فعلي اي به طور كلي ممنوع و يا بسيار م لذا در برخي كشورها برداشت مصالح رودخانه

پذير نيست و متأسفانه به همين دليل برداشت مصالح از بستر و حريم  ي عمراني متعدد در كشور ما امكانطرحهاو با توجه به 
ني برجاي ها را تغيير داده و تبعات نامطلوب فراوا ي گذشته وضعيت طبيعي بسياري از رودخانهسالهاها و سواحل در  رودخانه

اين . ي گذشته اقدامات متعددي از نظر حقوقي و فني براي بهبود وضعيت فعلي صورت گرفته استسالهادر طي . گذاشته است
و هدف آن . ها، انهار و مسيلها تهيه شده است اي در كليه رودخانه  فهرست خدمات براي انجام مطالعات برداشت مصالح رودخانه

 . باشد اي مي ت در خصوص انجام مطالعات برداشت مصالح رودخانهقدايجاد وحدت رويه و افزايش 
بديهي است به هنگام تهيه . كلي و جامع براي مطالعات برداشت شن و ماسه تهيه شده استحالت اين فهرست خدمات در 

و منطبق خدمات  شرح خدمات هر طرح، با توجه به ويژگيهاي طرح الزم است شرح خدمات مورد نياز با استفاده از اين فهرست
 .با نيازها تهيه شود

 
 
 
 



 2

 اقدامات اوليه -1
 ريزي مراحل انجام كار برنامه 1-1

 ي مطالعات فعاليتهاتعيين اجزاي كار و نوع  1-1-1
 ي مطالعاتي با توجه به اهداف طرحبخشها و تعيين نوع دامنه هر يك از فعاليتهابندي  تقسيم 1-1-2
 ن نحوه انجام دادن مطالعات ي مورد نياز هر فعاليت مطالعاتي و تعييتخصصهاتشخيص  1-1-3
 محدوديتهابررسي نيازها، امكانات و  1-1-4
 ي مربوطسازمانها و فعاليتهاتعيين چگونگي ارتباط و ايجاد هماهنگي بين  1-1-5
 فعاليتهاتهيه و تنظيم برنامه زمانبندي  1-1-6

 
 بازديدها و بررسيهاي صحرايي 1-2
 ريزي بازديدهاي صحرايي برنامه 1-2-1
  و مسئوالن ذيربطمذاكره و تبادل نظر با اهالي منطقه 1-2-2
 : و اطراف آن به منظورحوضه آبريزي مختلف قسمتهابازديد از  1-2-3
 منابع برداشت مصالح و ها، معادن، ي و بررسي مناطق برداشت، موقعيت و مختصات جغرافيايي كارگاهيشناسا 1-2-3-1

 از وضعيت موارد باال كلي  نقشهتهيه 
 بررسي وضعيت و  بندهاي انحرافي و، دلتاي سدهاا،ه  مخروط افكنه،ها  ها، مسيلها، رودخانه شناسايي آبراهه 1-2-3-2

 پتانسيل مصالح آنها
 رسوبگذاري و ،ها از ديدگاه فرسايش  و رودخانهمسيلهاها، تأسيسات اطراف، داخل  شناسايي و بررسي سازه 1-2-3-3

 برداشت مصالح

 بررسي اوليه ايستگاههاي رسوبسنجي و آبسنجي  1-2-3-4

ت بستر رودخانه و جنس ديواره، منابع قرضه و همچنين شناسي محل، رسوبا رودخانه، زمينشناسي  ريخت 1-2-3-5
 اطالعات كلي در مورد حوضه آبريز 

 اي در حوضه مربوط مصالح رودخانهبندي  شناسايي و بررسي دانه 1-2-3-6
 

  و عكسهاگزارشها ،ها آوري آمار، اطالعات، نقشه جمع 1-3

 ،، اجتماعيشناسي و ژئوتكنيك ينزمشناسي،  ريخت رسوب، هيدروليك، ،ي مطالعات هواشناسي، هيدرولوژيگزارشها 1-3-1
 انجام شده در محدوده طرحو ليمنولوژيك  زيست محيطي، اقتصادي

 به صورت بار معلق و بار بستر ) هاي سيالبي آبي، پرآبي و دوره هاي كم به ويژه دوره(آمار رسوب  1-3-2
  رودخانهرويه شن و ماسه از آمار و گزارشهاي خسارات اقتصادي و اجتماعي ناشي از برداشتهاي بي 1-3-3
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ي هوايي با مقياس مناسب و عكسهاي ماهواره اي و مقاطع عرضي و پروفيلهاي عكسهاهاي توپوگرافي و  نقشه 1-3-4
 طولي از بازه هاي مورد مطالعه 

هاي فعال، غيرفعال، مجوزهاي صادره، ميزان برداشتهاي مجاز و غيرمجاز  آمار و اطالعات مربوط به معادن و كارگاه 1-3-5
 ...  مراكز مصرف و ،وهي منطقه طرحع ك مناب،در رودخانه

 ، و مسيل از ديدگاه فرسايش و رسوبگذاري، هيدروليكي ها و تأسيسات موازي و متقاطع با رودخانه مشخصات سازه 1-3-6
 .ي تغذيه و غيرهطرحهابرداري از تأسيسات برداشت، انحراف، ذخيره و تنظيم جريان رودخانه اعم از  وضعيت بهره

 . استفاده در مطالعات هيدروليك رسوب در صورت عدم وجودبرايبستر مواد بندي  اري و دانهبرد تهيه دستوركار نقشه 1-3-7
 المللي در رابطه با طرح  آوري و بررسي راهنماها و دستورالعملهاي داخلي و بين جمع 1-3-8

 
 بررسي وضع موجود 1-4

چگونگي پراكنش نقاط برداشت،  ،تاريخچه برداشتشامل ( GISبانك اطالعات معادن موجود در محيط تهيه  1-4-1
  ... )بهره برداران و ها، وضعيت فعال و غيرفعال بودن، دولتي و خصوصي بودن  موقعيت كارگاه

 ) با مجوز و بدون مجوز با توجه به اطالعات موجود(برآورد ميزان برداشت مصالح  1-4-2
 استان و مناطق همجوار و نياز طرحهاي ملي تخمين نياز ساالنه  1-4-3

 
 مطالعات -2

  
 مطالعات پايه 2-1
  ∗ هيدرولوژي و رسوب،مطالعات هواشناسي 2-1-1
آوري شده و حذف و تصحيح آمار مشكوك، انتخاب دوره آماري،  بررسي دقت و صحت آمارهاي بارندگي جمع 2-1-1-1

 ∗∗تكميل و تطويل آمار ايستگاههاي با دوره آماري كوتاهتر تا دوره پايه يا شاخص
 ساعته و تعيين رگبارهاي طرح منطقه با دوره بازگشتهاي 48 و 24، 12مدت  تجزيه و تحليل بارندگيهاي كوتاه 2-1-1-2

  ساله100، 50، 25، 10، 5، 2

 ∗∗∗تعيين پارامترهاي فيزيوگرافي حوضه آبريز منتهي به رودخانه محدوده طرح 2-1-1-3
 رودخانه محدوده طرح  ماهانه و ساالنه بدهبرآورد متوسط  2-1-1-4
  در صورت نياز آبنگار سيالبهاي مربوطشت متعارف و تعيين هاي بازگ  سيالبها براي دورهنقطه اوجبرآورد مقادير  2-1-1-5
 تعيين رژيم سيالبي  2-1-1-6

                                                   
   .گردد مصوب آنها موجود بوده و مورد تأييد كارفرماست، مطالعه انجام نميهاي براي بندهايي كه گزارش   ∗
 . گردد عدم وجود ايستگاههاي آبسنجي در منطقه طرح، اين بند انجام ميدر صورت   ∗∗
 . فقط پارامترهايي كه براي مطالعات هيدرولوژي ضروري باشد   ∗∗∗
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 نجي و در صورت لزوم پيشنهاد و تكميل آنها بررسي ايستگاههاي آبسنجي و رسوبس 2-1-1-7

 ساالنه بار آبنگارتعيين ميزان بار معلق و بار كف رودخانه و مسيل و تعيين متوسط ماهانه و ساالنه آنها و رسم  2-1-1-8
 معلق 

 ررسي منابع تغذيه رسوبي رودخانه و نقش آن در فرآيند انتقال رسوب ب 2-1-1-9

 
 ∗شناسي و ژئوتكنيك زمين 2-1-2
ي منطقه، تشكيالت آهكي كارستيك، آبرفتي، يزميني محدوده طرح نظير سطح ايستابررسي وضعيت آبهاي زير 2-1-2-1

 و عرضي آن در و تهيه نيمرخهاي طوليشناسي  ساختار زمين، گسترش هريك از بندي موقعيت، عمق و دانه
 صورت نياز

 اي  و رسوبات رودخانهشناسي زمينساختار ي يبررسي و شناسا 2-1-2-2
و رودخانه و تعيين   مخروطه افكنه دلتاهاي سد،ي منابع شن و ماسه اعم از مصالح كوهي، منابع موجود در يشناسا 2-1-2-3

 ها  وع مصالح، حجم تقريبي و عمق اليهن
 و بستر رودخانهتعيين دانه بندي مصالح اراضي محدوده طرح  2-1-2-4

ها و گودالهاي حاصل از برداشت شن و ماسه در محدوده  هاي رودخانه بررسي وضعيت پايداري شيروانيهاي كناره 2-1-2-5
 طرح

 و ژئوتكنيك  شناسي زمينو محدوده و عمق آن از نظر مصالح پيشنهاد نقاط مناسب برداشت  2-1-2-6
 
 مطالعات اقتصادي و اجتماعي  2-1-3
 اي بر اراضي كشاورزي و ساختار اجتماعي و اقتصادي محدوده طرح  بررسي آثار برداشت مصالح رودخانه 2-1-3-1

  انتقال مصالح برداشتي از رودخانه برايهاي موردنظر  بررسي راههاي ارتباطي منطقه جهت دسترسي به بازه 2-1-3-2

 العملهاي ناشي از ممنوعيت برداشت مصالح  بررسي عكس 2-1-3-3

 كوهي پيشنهادي اي با مصالح  مقايسه اقتصادي برداشت از مصالح رودخانه 2-1-3-4

 هاي مجاز پيشنهادي  از محدودهمصالح سنجي برداشت  بررسي امكان 2-1-3-5

 
 مطالعات تخصصي 2-2
 شناسي ريخت 2-2-1
 هاي واقع در محدوده طرح  رودخانهشكلتعيين نوع و  2-2-1-1

 اطالعات و سوابق ،اي  ماهواره،ييي هواعكسهابررسي چگونگي تغييرات مسير رودخانه در گذشته با استفاده از  2-2-1-2
 اي و وزارت نيرو   آب منطقه،بق موجود در دفاتر فني و سوامحلي

                                                   
 . كه گزارشهاي مصوب آنها موجود بوده و مورد تاييد كارفرماست، مطالعه انجام نمي گرددبراي بندهايي* 
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 بندي و شيب رودخانه در محدوده مطالعاتي  بررسي تغييرات دانه 2-2-1-3

  رودخانهشناسي ريختبررسي آثار برداشت شن و ماسه در محدوده طرح بر پارامترهاي  2-2-1-4

 هاي تقاطعي و موازي با رودخانه بررسي آثار برداشت شن و ماسه بر پايداري سازه 2-2-1-5

از نظر  مصالح ، ابعاد حفره هاي برداشت و برنامه زماني برداشتنقاط برداشت مناسبميزان برداشت، پيشنهاد  2-2-1-6
 شناسي رودخانه  ريخت

 
 هيدروليك جريان 2-2-2
 ... و زبري ضريبمانندهاي هيدروليكي جريان  تعيين مشخصه 2-2-2-1

 ...  پل و مانندد در رودخانه هاي هيدروليكي موجو سازي جريان و سازه انتخاب مدل رياضي مناسب براي شبيه 2-2-2-2

 بررسي الگوي جريان در مقاطع خاص 2-2-2-3

  براي سيالب با دوره بازگشتهاي مختلف تعيين پهنه سيلگير و بررسي پروفيل سطح آب 2-2-2-4

   رودخانه مقطع پربدهتعيين  2-2-2-5

وده بندي سيالب در محد  برداشت شن و ماسه بر روند هيدروليكي جريان رودخانه، سيلگيري و پهنهآثارتعيين  2-2-2-6
 مصالح برداشت 

 ...  پل و مانندهاي هيدروليكي موجود در رودخانه  تعيين خصوصيات هيدروليكي جريان در محدوده سازه 2-2-2-7

 
 ∗مطالعات هيدروليك رسوب 2-2-3
 نه بار بسترت انتقال رسوب و رسم آبنگار ساالارزيابي ميزان بار بستر با استفاده از معادال 2-2-3-1

فرسايشي، هاي  هاي رودخانه در محدوده مطالعاتي و تعيين بازه نارهفرسايش و رسوبگذاري در بستر و كبررسي  2-2-3-2
  ∗∗رسوبگذار و پايدار

  و معادن موجودشن و ماسهمنابع بررسي آثار سدها يا ساير تأسيسات ايجاد شده بر روي آورد رسوب رودخانه و  2-2-3-3

 ودخانه ها و تاسيسات موازي و متقاطع موجود در ر بررسي آثار برداشت شن و ماسه بر سازه 2-2-3-4

 هاي ريخت شناسي رودخانه  مشخصههاي برداشت شن و ماسه بر  بررسي آثار حفره 2-2-3-5

 بررسي آثار برداشت شن و ماسه در تعادل بين آب شور و شيرين در محلهاي اتصال رودخانه به دريا  2-2-3-6

ت اي در مكاني مشخص براساس وضعي  توليد مصالح رودخانهبرايهاي رسوبگير  بررسي امكان ايجاد حوضچه 2-2-3-7
 رودخانه و مستحدثات واقع بر آن 

 دست  هاي رسوبي در پايين بررسي اثرگذاري ميزان رسوبات انتقال يافته از باالدست بر تشكيل جزيره 2-2-3-8
                                                   

 . گردد شناسي تعيين مي شناسي و ريخت مجموعه اين بند با توجه به نتايج مطالعات زمين   ∗
نصورت براساس بازديدهاي ميداني و در غير اي. شود هاي الزم، اين مورد با استفاده از مدلهاي رياضي انجام مي وجود دادهدر صورت   ∗∗

 . تحليل نتايج محاسبات هيدروليك جريان انجام شود
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هاي  دست، باالدست و محل سازه هاي برداشت بر طول و عمق آبشستگي در پايين سازي آثار حفره شبيه 2-2-3-9
 ...)پل و (هيدروليكي موجود در رودخانه 

 هاي واقع در آن  و سازه ت سنجي پارامترهاي مكاني و هندسي برداشت مصالح بر رودخانهحساسي 2-2-3-10
  رودخانه بر برداشت شن و ماسههانجام شبيه سازي آثار حفربراي جريان مناسب  تعيين آبنگار 2-2-3-10-1
  عمق حفره بر رودخانه و سازه هاي موجودوحساسيت سنجي طول، عرض  2-2-3-10-2

 هاي موجود عرض رودخانه و سيالبدشت بر رودخانه و سازهحساسيت سنجي جانمايي حفره در طول و 2-2-3-10-3

 هاي موجود حساسيت سنجي تعداد حفره بر رودخانه و سازه 2-2-3-10-4

  مصالح تعيين ابعاد، تعداد و جانمايي حفره هاي برداشت 2-2-3-11

  مصالح  برداشتهحفر) عرض، طول، عمق(تعيين ابعاد  2-2-3-11-1

  مصالح تعيين جانمايي حفره برداشت 2-2-3-11-2

 هاي هيدروليكي موجود در رودخانه  از محل تاسيسات و سازه ها حفرهانماييجتعداد و ، تعيين فاصله 2-2-3-11-3

 از سيالبدشت نسبت به رودخانهمصالح تعيين فاصله حفره برداشت  2-2-3-11-4

 تعيين حجم مناسب برداشت شن و ماسه از رودخانه در نزديكي سازه هاي موازي يا تقاطعي در رودخانه 2-2-3-11-5

  مصالح  ابعاد حفره هاي برداشت و برنامه زماني برداشتپيشنهاد ميزان برداشت، نقاط برداشت مناسب، 2-2-3-12

 
 مطالعات زيست محيطي  2-2-4

  در رابطه با موضوع طرح بررسي دستورالعملهاي زيست محيطي موجود 2-2-4-1

 و تعيين عمقهاي  محيط زيست منطقه وبررسي آثار گودالهاي شن و ماسه بر كيفيت آبهاي سطحي، زيرزميني 2-2-4-2
 عات منفي با كمترين تبمصالح مجاز برداشت 

 مطالعه و ارزيابي آثار زيست محيطي ناشي از برداشت مصالح در مكانهاي پيشنهادي  2-2-4-3

 ماسه آثار منفي زيست محيطي ناشي از برداشت شن وبراي كاهش ارائه دستورالعمل  2-2-4-4
 

 تلفيق مطالعات و ارائه برنامه برداشت و نظارت  -3
 . شود  و انتخاب بهترين گزينه، كارهاي زير انجام ميبندي و تلفيق مطالعات پايه و تخصصي با جمعدر اين بخش، 

 
 مصالح دستورالعمل و برنامه برداشت  3-1
با توجه به تلفيق نتايج و تهيه نقشه آنها مصالح  محلهاي مناسب برداشت و عمقتعيين موقعيت مكاني، محدوده  3-1-1

 مطالعات 

 اي  رودخانهمصالح  ساالنهبرآورد پتانسيل محدوده هاي مجاز و تعيين ظرفيت مجاز برداشت  3-1-2

 هاي پيشنهادي در محدوده اي رودخانهمصالح تعيين فصول و زمانهاي مناسب برداشت  3-1-3
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 ، ابعاد نقاط برداشت مناسب و ميزان برداشت، اي هاي مجاز برداشت مصالح رودخانه بندي محدوده اولويت 3-1-4
  مصالح هاي برداشت و برنامه زماني برداشت حفره

 و نگهداري از محدوده برداشت اي  رودخانه صالحتهيه دستورالعمل برداشت م 3-1-5

 هاي متقاطع و موازي رودخانه  از پلها و ساير سازه مصالح ارائه دستورالعمل تعيين فاصله مجاز برداشت 3-1-6

 
 ارائه دستورالعمل و برنامه نظارت  3-2
 مطلوبارائه دستورالعمل نظارت بر روند برداشت مصالح و ارائه راهكار در صورت وقوع پيامدهاي نا 3-2-1

هاي باالدست و پايين دست  تعيين محلهاي نصب اشل براي كنترل تغييرات تراز بستر در محدوده برداشت و بازه 3-2-2
 معادن و ارائه برنامه ثبت اطالعات

  )جهت مطالعات بعدي(ارائه دستورالعمل نقشه برداري در يك بازه خاص  3-2-3
 صالح  مپس از برداشتشن و ماسه ارائه راهكارهاي ساماندهي معادن  3-2-4
 ي ماهانه و ساالنه ناظرگزارشها) فرمت(برگ كارنظارت و نحوه ارائه برنامه  3-2-5

 
 ها  و نقشهگزارشهاتدوين  -4

 . گزارشهاي زير بايد تهيه و تسليم كارفرما شود

 تخصصيمطالعات گزارش مطالعات پايه و  4-1

 موجودشن و ماسه  معادن  گزارش ارزيابي 4-2

موجود و پيشنهادي در شن و ماسه  مشخصات كامل كليه معادن اي دسترسي، اطالعات وه موقعيت، راهگزارش 4-3
 GISمحيط 

هاي  ، نقشههاي برداشت ، ابعادحفرهنقاط برداشت، ميزان برداشت، بندي محدوده هاي مجاز برداشت اولويتجدول  4-4
 اي رودخانه مصالح و برنامه زماني برداشتالزم 

 اي رودخانه مصالح اندهي حفره پس از برداشت برداشت و سامنظارت بر برداشت ، برنامهدستورالعمل و  4-5

 








