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ب 

  خدا نام  به
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان با آشنايي

 و تحقيقـات  استاندارد سازمان مقررات و وانينق اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان

) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
  .دارد عهده به را ايران

مؤسـسات   و مراكـز  نظـران  ب صـاح ،*سـازمان كارشناسان  از مركب فني هايكميسيون در مختلف هايحوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملي مصالح با همگام وكوششي شودمي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،   مـصرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانة  و آگاهانـه  مـشاركت  از كـه  اسـت  تجـاري  و فنـاوري 
نـويس   پـيش  .شـود مـي  حاصـل  دولتي غير و دولتي هايسازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز گان،كنند وارد و صادركنندگان
 از دريافـت  پـس  و شودمي ارسال مربوط فني هايكميسيون اعضاي و نفعذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و ايـران چـاپ   )رسـمي (ملـي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها
  .شودمي منتشر
كننـد  مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضـوابط  رعايـت  بـا  نيز ذيصالح و مندهعالق هايسازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود مـي  منتـشر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تـصويب،  درصـورت  و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شودمي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد سازمان كه مربوط
المللي الكتروتكنيـك   بين  كميسيون1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان
(IEC)2قانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان  و(OIML)3كـدكس غـذايي    كميـسيون  4رابـط  تنها به عنوان و  است(CAC)5در  

 آخـرين  از كـشور،  صخـا  هـاي نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين  در.كندمي فعاليت كشور

  .شودمي گيري بهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هايپيشرفت
كننـدگان،   مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواندمي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان
اجـراي   اقتـصادي،  و محيطـي  زيـست  مالحظـات  و محصوالت كيفيت زا اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ
ـ  وارداتي، اقالم يا و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اسـتاندارد،   عـالي  شـوراي  تـصويب  اب

و  صـادراتي  كاالهـاي  استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواندمي سازمان. نمايد اجباري
در  فعـال  مؤسسات و هاسازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه
و  هـا آزمايـشگاه  محيطـي،  زيـست  مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة
تأييـد   نظـام  ضـوابط  اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد سازمان سنجش، وسايل )واسنجي(ليبراسيون كا مراكز

نظـارت   هـا  آن عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كندمي ارزيابي ايران صالحيت
تحقيقـات   انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  ها،يكا المللي بين دستگاه ترويج .كندمي

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي

                                                 
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان *

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 



ج 

  كميسيون فني تدوين استاندارد
  »اي فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه«

  

  :يسئر
  

  ييا نمايندگ/ سمت و 
  آوريده، فريبا

  )هاي هيدروليكي  مهندسي سازهكارشناسي ارشد(
ــرو   ــه– وزارت ني ــر رودخان ــابع آب    دفت ــرزي و من ــاي م ه

  مشترك

  :دبير
    

  نرگس، دشتي
  )آبياري مهندسي كارشناس(

 صنعت آب    طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني      -وزارت نيرو     
  كشور

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(:اعضا
    

  بيب، محمد ابراهيمبني ح
  ) آب-عمران مهندسي دكتراي (

  دانشگاه تهرانعضو هيات علمي   

  

    

  سبزيوند، رضا
  ) آب-عمران مهندسي كارشناسي ارشد(

  شركت مهندسين مشاور سبزآب اروند  

  شرقي، عبدالعلي
  )  هيدروليك-دكتراي مهندسي عمران (

  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي  
  

  

    

  اكبر ابوري، عليصالحي نيش
  ) هيدروليك - عمران  مهندسيدكتراي(

  دانشگاه تربيت مدرسپژوهشكده مهندسي آب   
  

  

    

  كباري، كياندخت
  )كارشناس مهندسي راه و ساختمان(

  كارشناس آزاد  

  

    

  كالنتر، عالءالدين
  )آبياري و آبادانيمهندسي  كارشناس(

  گستر تدبير  آبراه مشاورشركت مهندسين  

  

    

  فدا، جبار نوط
  )هيدروليكيهاي  سازهمهندسي  كارشناسي ارشد(

  هاي مرزي و منابع آب مشترك دفتر رودخانه -وزارت نيرو  
  

  



د 

  مندرجاتفهرست 
  صفحه    عنوان 

  ب   استانداردسازمانآشنايي با 
  ج  كميسيون فني تدوين استاندارد

   ه    گفتار پيش
  و    مقدمه

  1     هدف1

  1   دامنه كاربرد2

  1   اقدامات اوليه3

  1  ريزي مراحل انجام كار  برنامه1- 3

  1  هاي صحرايي  بازديدها و بررسي2- 3

  2  ها  و عكسها  گزارش،ها آوري آمار، اطالعات، نقشه  جمع3- 3

  2   بررسي وضع موجود4- 3

  2     مطالعات4

  2  طالعات پايه م1- 4

  2   مطالعات هواشناسي، هيدرولوژي و رسوب    1- 1- 4

  3  شناسي و ژئوتكنيك     زمين2- 1- 4

  3   مطالعات اقتصادي و اجتماعي 3- 1- 4

  4   مطالعات تخصصي2- 4

  4  شناسي   ريخت1- 2- 4

  4   هيدروليك جريان 2- 2- 4

  4   مطالعات هيدروليك رسوب  3- 2- 4

  5   مطالعات زيست محيطي  4- 2- 4

  5   تلفيق مطالعات و ارائه برنامه برداشت و نظارت5

  6   دستورالعمل و برنامه برداشت مصالح1- 5

  6   ارائه دستورالعمل و برنامه نظارت2- 5

  6  ها ها و نقشه  تدوين گزارش6

  7   پيوست الف
  



ه 

  گفتار پيش
كميتـه تخصـصي    نـويس آن در       شكـه پـي    »اي  مطالعات برداشت مصالح رودخانه   فهرست خدمات   «استاندارد  

و تحـت     وزارت نيـرو     - طرح تهيه ضـوابط و معيارهـاي فنـي صـنعت آب كـشور                مهندسي رودخانه و سواحل   
 سيصد و سـي و سـومين      تهيه و تدوين شده و در       جمهور   ريزي و نظارت راهبردي رييس     نظارت معاونت برنامه  

 مورد تـصويب قـرار       31/3/90 مورخ   اختماني س هاي  اجالس كميته ملي مهندسي ساختمان، مصالح و فرآورده       
 اسـتاندارد و تحقيقـات      سـازمان  قانون اصـالح قـوانين و مقـررات          3 اينك به استناد بند يك ماده        ه است گرفت

  .شود عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي ، به1371ماه  صنعتي ايران مصوب بهمن
ملي و جهاني در زمينه صـنايع، علـوم و خـدمات،            هاي    براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت        

 تجديدنظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل ايـن              صورت لزوم استانداردهاي ملي ايران در     
بنـابراين،  . استانداردها ارائه شود، هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قـرار خواهـد گرفـت                

  .يدنظر استانداردهاي ملي استفاده كردبايد همواره از آخرين تجد
  
  :شرح زير است   اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته بهتدوينخذي كه براي Ĥبع و مامن

 
ريـزي و نظـارت       معاونـت برنامـه    329، نـشريه شـماره      اي  فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانـه      

  .)30/7/1384 مورخ 132410/101شماره بخشنامه ( 1384 وزارت نيرو، - جمهور راهبردي رييس



و 

  مقدمه
بـرداران قـرار      ترين منابع تهيـه شـن و ماسـه مـورد توجـه بهـره                عنوان يكي از اصلي     ها در كشور ما به      رودخانه
هـاي پـايين توليـد آن،         ها، نزديكي به مراكـز مـصرف و هزينـه           سهولت استحصال مصالح از رودخانه    . اند  گرفته

  .تر نموده است  الشه سنگي را به مراتب كماستفاده از منابع كوهي و
 آثار منفي فراواني به     شود، معموال   تصرف در آن محسوب مي    برداشت شن و ماسه از رودخانه كه نوعي دخل و           

طور كلي ممنـوع و يـا بـسيار محـدود      اي به  در برخي كشورها برداشت مصالح رودخانه     بنابراينگذارد    جاي مي 
پذير نيـست     هاي عمراني متعدد در كشور ما امكان        رايط فعلي و با توجه به طرح      گرديده است كه اين امر در ش      

هاي گذشته وضـعيت      ها و سواحل در سال      و متأسفانه به همين دليل برداشت مصالح از بستر و حريم رودخانه           
هـاي    الدر طي س  . ها را تغيير داده و تبعات نامطلوب فراواني بر جاي گذاشته است             طبيعي بسياري از رودخانه   

در همين راسـتا    . گذشته اقدامات متعددي از نظر حقوقي و فني براي بهبود وضعيت فعلي صورت گرفته است              
تهيـه شـده و بـراي انجـام         » اي  فهرست خدمات مطالعات برداشـت مـصالح رودخانـه        « با عنوان    استاندارداين  

  .ها كاربرد دارد ها، انهار و مسيل مطالعات مربوطه در كليه رودخانه
ترين حاالت به عنوان يك راهنما براي تهيه شـرح خـدمات مطالعـات برداشـت مـصالح                     در كلي  ن استاندارد اي

 آنهـاي آن، بـه تناسـب از     اي تدوين گرديده و بايد شرح خدمات هر طرح يا پروژه با توجه به ويژگي           رودخانه
  .استخراج گردد

  



 1

 اي فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه

 هدف  1
بـرداري     ايجاد وحدت رويه و افـزايش دقـت در خـصوص انجـام مطالعـات بهـره                 تدوين اين استاندارد  از  هدف  

  .باشد اي مي مناسب و صيانت شده از مصالح رودخانه

  دامنه كاربرد  2
ترين حاالت تدوين گرديده و به عنوان يك راهنما براي تهيـه شـرح خـدمات مطالعـات                     در كلي  استاندارداين  

  .هاي كشور كاربرد دارد هرها و مسيلنها،  اي در كليه رودخانه دخانهبرداشت مصالح رو

  اقدامات اوليه  3

 ريزي مراحل انجام كار برنامه   3-1
  هاي مطالعات تعيين اجزاي كار و نوع فعاليت  3-1-1
  هاي مطالعاتي با توجه به اهداف طرح ها و تعيين نوع دامنه هريك از بخش بندي فعاليت تقسيم  3-1-2
  هاي مورد نياز هر فعاليت مطالعاتي و تعيين نحوه انجام دادن مطالعات  يص تخصصتشخ   3-1-3
  ها بررسي نيازها، امكانات و محدوديت  3-1-4
  هاي مربوط ها و سازمان تعيين چگونگي ارتباط و ايجاد هماهنگي بين فعاليت  3-1-5
  ها  فعاليتبندي زمانتهيه و تنظيم برنامه   3-1-6

  ي صحراييها بازديدها و بررسي   3-2
  ريزي بازديدهاي صحرايي برنامه  3-2-1
  مذاكره و تبادل نظر با اهالي منطقه و مسئوالن ذيربط  3-2-2
   و اطراف آنهاي مختلف حوضه آبريز بازديد از قسمت  3-2-3
هـا، معـادن، منـابع        ي و بررسي مناطق برداشت، موقعيت و مختـصات جغرافيـايي كارگـاه            يشناسا  3-2-3-1

  از وضعيت موارد باال كلي  نقشهتهيه برداشت مصالح و 
 بررسـي    بندهاي انحرافي و   ، دلتاي سدها  ها،  افكنه   مخروط ،ها  ها، رودخانه   ها، مسيل   شناسايي آبراهه  3-2-3-2

  ها وضعيت و پتانسيل مصالح آن
 ،هـا از ديـدگاه فرسـايش        ها و رودخانـه      اطراف، داخل مسيل   تاسيساتها،    شناسايي و بررسي سازه    3-2-3-3
  و برداشت مصالحگذاري وبرس
 سنجي  سنجي و آب هاي رسوب بررسي اوليه ايستگاه 3-2-3-4
شناسي محل، رسوبات بستر رودخانه و جنس ديواره، منابع قرضـه و              رودخانه، زمين شناسي   ريخت 3-2-3-5

 همچنين اطالعات كلي در مورد حوضه آبريز 
  ي در حوضه مربوطا بندي مصالح رودخانه شناسايي و بررسي دانه 3-2-3-6
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  ها  و عكسها  گزارش،ها آوري آمار، اطالعات، نقشه جمع   3-3
شناسـي   زمينشناسي،    ريخت رسوب، هيدروليك،    ،لعات هواشناسي، هيدرولوژي  طهاي مطا  گزارش  3-3-1

  انجام شده در محدوده طرحو ليمنولوژيك  ، اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطيو ژئوتكنيك
  به صورت بار معلق و بار بستر ) هاي سيالبي آبي، پرآبي و دوره هاي كم دورهبه ويژه (آمار رسوب   3-3-2
رويـه شـن و ماسـه از          هـاي بـي    هاي خسارات اقتصادي و اجتماعي ناشي از برداشت        آمار و گزارش    3-3-3

  رودخانه
اي و مقـاطع   هـاي مـاهواره   هاي هوايي بـا مقيـاس مناسـب و عكـس       هاي توپوگرافي و عكس     نقشه  3-3-4

  هاي مورد مطالعه هاي طولي از بازه  نيمرخ و عرضي
هـاي فعـال، غيرفعـال، مجوزهـاي صـادره، ميـزان              آمار و اطالعـات مربـوط بـه معـادن و كارگـاه              3-3-5

 ...  مراكز مصرف و ، منابع كوهي منطقه طرح،هاي مجاز و غيرمجاز در رودخانه برداشت
 و مـسيل از ديـدگاه فرسـايش و            مـوازي و متقـاطع بـا رودخانـه         تاسيـسات هـا و      مشخصات سازه   3-3-6

 برداشت، انحراف، ذخيره و تنظيم جريان رودخانه        تاسيساتبرداري از      وضعيت بهره  ،، هيدروليكي گذاري رسوب
 هاي تغذيه و غيره اعم از طرح

هيـدروليك رسـوب     بندي مواد بستر براي استفاده در مطالعات        برداري و دانه    تهيه دستوركار نقشه    3-3-7
 ددر صورت عدم وجو

  المللي در رابطه با طرح لي و بينهاي داخ آوري و بررسي راهنماها و دستورالعمل جمع  3-3-8

  بررسي وضع موجود   3-4
تاريخچه شامل  (» سامانه اطالعات جغرافيايي  « GIS1بانك اطالعات معادن موجود در محيط       تهيه    3-4-1

هـا، وضـعيت فعـال و غيرفعـال بـودن، دولتـي و             موقعيـت كارگـاه    چگونگي پراكنش نقاط برداشـت،     ،برداشت
 ...)برداران و  بهرهخصوصي بودن 

 ) با مجوز و بدون مجوز با توجه به اطالعات موجود(برآورد ميزان برداشت مصالح   3-4-2
  جوار  استان و مناطق همهاي ملي  و نياز طرحتخمين نياز ساالنه   3-4-3

  مطالعات  4

  مطالعات پايه   4-1
  2طالعات هواشناسي، هيدرولوژي و رسوبم   4-1-1
آوري شده و حذف و تصحيح آمار مشكوك، انتخـاب            بررسي دقت و صحت آمارهاي بارندگي جمع        4-1-1-1

 3تر تا دوره پايه يا شاخص هاي با دوره آماري كوتاه ل آمار ايستگاهحليدوره آماري، تكميل و ت

                                                 
1- Geographic Information System 

  .گردد  انجام نميييد كارفرماست، مطالعهاها موجود بوده و مورد ت هاي مصوب آن براي بندهايي كه گزارش -2
 .گردد هاي آبسنجي در منطقه طرح، اين بند انجام مي در صورت عدم وجود ايستگاه -3
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 ساعته و تعيين رگبارهاي طرح منطقه با        )48 يا 24،  12(مدت    هاي كوتاه   تجزيه و تحليل بارندگي     4-1-1-2
  ساله)100  يا50، 25، 10، 5، 2(هاي  دوره بازگشت

 1تعيين پارامترهاي فيزيوگرافي حوضه آبريز منتهي به رودخانه محدوده طرح  4-1-1-3
 برآورد متوسط بده ماهانه و ساالنه رودخانه محدوده طرح   4-1-1-4
هـاي    نگـار سـيالب    هاي بازگشت متعارف و تعيين آب       ها براي دوره    طه اوج سيالب  برآورد مقادير نق    4-1-1-5

 مربوط در صورت نياز
 تعيين رژيم سيالبي  4-1-1-6
  ها  سنجي و در صورت لزوم پيشنهاد و تكميل آن هاي آبسنجي و رسوب بررسي ايستگاه  4-1-1-7
هـا و رسـم      ين متوسط ماهانه و ساالنه آن     تعيين ميزان بار معلق و بار كف رودخانه و مسيل و تعي             4-1-1-8

 آبنگار ساالنه بار معلق
 بررسي منابع تغذيه رسوبي رودخانه و نقش آن در فرآيند انتقال رسوب   4-1-1-9

  2شناسي و ژئوتكنيك زمين   4-1-2
ي منطقـه، تـشكيالت آهكـي       يهاي زيرزميني محدوده طرح نظير سطح ايـستا         بررسي وضعيت آب    4-1-2-1

هـاي    و تهيـه نيمـرخ    شناسـي     ساختار زمين بندي، گسترش هريك از       موقعيت، عمق و دانه    كارستيك، آبرفتي، 
  طولي و عرضي آن در صورت نياز

  اي شناسي و رسوبات رودخانه زمينساختار ي يبررسي و شناسا  4-1-2-2
و   مخروطه افكنـه    دلتاهاي سد، ي منابع شن و ماسه اعم از مصالح كوهي، منابع موجود در             يشناسا  4-1-2-3

  ها  رودخانه و تعيين نوع مصالح، حجم تقريبي و عمق اليه
 بندي مصالح اراضي محدوده طرح و بستر رودخانه تعيين دانه  4-1-2-4
هاي حاصل از برداشت شـن و       ها و گودال    هاي رودخانه   هاي كناره   بررسي وضعيت پايداري شيرواني     4-1-2-5

 ماسه در محدوده طرح
  و ژئوتكنيك شناسي  و محدوده و عمق آن از نظر زمينمصالح  برداشت پيشنهاد نقاط مناسب  4-1-2-6
  مطالعات اقتصادي و اجتماعي    4-1-3
اي بـر اراضـي كـشاورزي و سـاختار اجتمـاعي و اقتـصادي                 بررسي آثار برداشت مـصالح رودخانـه        4-1-3-1

 محدوده طرح 
براي انتقال مصالح برداشـتي     هاي موردنظر     هاي ارتباطي منطقه جهت دسترسي به بازه       بررسي راه   4-1-3-2

 از رودخانه 
 هاي ناشي از ممنوعيت برداشت مصالح  العمل بررسي عكس  4-1-3-3
 اي با مصالح كوهي پيشنهادي  مقايسه اقتصادي برداشت از مصالح رودخانه  4-1-3-4
 هاي مجاز پيشنهادي  سنجي برداشت مصالح از محدوده بررسي امكان  4-1-3-5

                                                 
 .فقط پارامترهايي كه براي مطالعات هيدرولوژي ضروري باشد -1
 .گردد ست، مطالعه انجام نمي اها موجود بوده و مورد تاييد كارفرما هاي مصوب آن براي بندهايي كه گزارش -2
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  مطالعات تخصصي   4-2
  شناسي تريخ   4-2-1
 هاي واقع در محدوده طرح  رودخانهشكلتعيين نوع و   4-2-1-1
 ،اي  مـاهواره ،ييهـاي هـوا   بررسي چگونگي تغييرات مسير رودخانه در گذشته با استفاده از عكـس     4-2-1-2

 اي و وزارت نيرو  فني، آب منطقهدفترهاي و سوابق موجود در اطالعات و سوابق محلي
 بندي و شيب رودخانه در محدوده مطالعاتي هبررسي تغييرات دان  4-2-1-3
  رودخانهشناسي ريختبررسي آثار برداشت شن و ماسه در محدوده طرح بر پارامترهاي   4-2-1-4
 هاي تقاطعي و موازي با رودخانه بررسي آثار برداشت شن و ماسه بر پايداري سازه  4-2-1-5
عاد حفره هاي برداشت و برنامه زمـاني برداشـت          ، اب نقاط برداشت مناسب  ميزان برداشت،   پيشنهاد    4-2-1-6

  شناسي رودخانه مصالح از نظر ريخت
  هيدروليك جريان   4-2-2
 ... و زبري ضريبمانندهاي هيدروليكي جريان  تعيين مشخصه  4-2-2-1
هاي هيدروليكي موجـود در رودخانـه         سازي جريان و سازه     انتخاب مدل رياضي مناسب براي شبيه       4-2-2-2

 ... مانند پل و 
 بررسي الگوي جريان در مقاطع خاص  4-2-2-3
 هاي مختلف   براي سيالب با دوره بازگشت سطح آبرخ نيمگير و بررسي  تعيين پهنه سيل  4-2-2-4
 تعيين بده مقطع پر رودخانه   4-2-2-5
بنـدي    گيـري و پهنـه     تعيين آثار برداشت شن و ماسه بر روند هيدروليكي جريان رودخانـه، سـيل               4-2-2-6

  در محدوده برداشت مصالح سيالب
هاي هيدروليكي موجود در رودخانه ماننـد         تعيين خصوصيات هيدروليكي جريان در محدوده سازه        4-2-2-7

 ... پل و 

  1مطالعات هيدروليك رسوب   4-2-3
 نه بار بسترارزيابي ميزان بار بستر با استفاده از معادالت انتقال رسوب و رسم آبنگار ساال  4-2-3-1
هـاي رودخانـه در محـدوده مطالعـاتي و تعيـين              گذاري در بستر و كناره     فرسايش و رسوب   بررسي  4-2-3-2

  2گذار و پايدار فرسايشي، رسوبهاي  بازه
 و شن و ماسهمنابع   ايجاد شده بر روي آورد رسوب رودخانه و          تاسيساتبررسي آثار سدها يا ساير       4-2-3-3

 معادن موجود
  موازي و متقاطع موجود در رودخانه تاسيساتها و   بر سازهبررسي آثار برداشت شن و ماسه  4-2-3-4
 هاي ريخت شناسي رودخانه  مشخصههاي برداشت شن و ماسه بر  بررسي آثار حفره 4-2-3-5

                                                 
 . گردد شناسي تعيين مي شناسي و ريخت وعه اين بند با توجه به نتايج مطالعات زمينمجم -1
صورت براساس بازديـدهاي ميـداني و        در غير اين  . شود  هاي رياضي انجام مي    هاي الزم، اين مورد با استفاده از مدل         در صورت وجود داده    -2

 . تحليل نتايج محاسبات هيدروليك جريان انجام شود
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هاي اتصال رودخانه بـه      بررسي آثار برداشت شن و ماسه در تعادل بين آب شور و شيرين در محل                4-2-3-6
 دريا 

اي در مكـاني مـشخص        گير براي توليـد مـصالح رودخانـه        هاي رسوب    حوضچه بررسي امكان ايجاد   4-2-3-7
  واقع بر آنحدودحوالي و رودخانه و براساس وضعيت 

هـاي رسـوبي در    يل جزيـره بررسي اثرگذاري ميزان رسـوبات انتقـال يافتـه از باالدسـت بـر تـشك                4-2-3-8
 دست پايين

دسـت، باالدسـت و محـل         مق آبشستگي در پـايين    هاي برداشت بر طول و ع       سازي آثار حفره    شبيه  4-2-3-9
 ...)پل و (هاي هيدروليكي موجود در رودخانه  سازه

  هاي واقع در آن   و سازهحساسيت سنجي پارامترهاي مكاني و هندسي برداشت مصالح بر رودخانه 4-2-3-10
   رودخانه برشن و ماسه برداشت هانجام شبيه سازي آثار حفربراي جريان مناسب  نگار تعيين آب  1- 4-2-3-10
 هاي موجود  عمق حفره بر رودخانه و سازهوحساسيت سنجي طول، عرض  4-2-3-10-2
حساسيت سـنجي جانمـايي حفـره در طـول وعـرض رودخانـه و سيالبدشـت بـر رودخانـه و                       4-2-3-10-3

 هاي موجود سازه
 هاي موجود حساسيت سنجي تعداد حفره بر رودخانه و سازه 4-2-3-10-4
  مصالح هاي برداشت تعيين ابعاد، تعداد و جانمايي حفره  4-2-3-11
  مصالح  برداشتهحفر) عرض، طول، عمق(تعيين ابعاد  4-2-3-11-1
  مصالح تعيين جانمايي حفره برداشت 4-2-3-11-2
هاي هيدروليكي موجـود در        و سازه  تاسيسات از محل     ها  حفره جانماييتعداد و   ،  تعيين فاصله  4-2-3-11-3

 هرودخان
 از سيالبدشت نسبت به رودخانهمصالح تعيين فاصله حفره برداشت  4-2-3-11-4
هاي موازي يـا تقـاطعي       تعيين حجم مناسب برداشت شن و ماسه از رودخانه در نزديكي سازه            4-2-3-11-5

 در رودخانه
   مصالحني برداشتهاي برداشت و برنامه زما پيشنهاد ميزان برداشت، نقاط برداشت مناسب، ابعاد حفره4-2-3-12
  مطالعات زيست محيطي   4-2-4
  در رابطه با موضوع طرحمحيطي موجود هاي زيست بررسي دستورالعمل  4-2-4-1
  محيط زيست منطقـه     و هاي سطحي، زيرزميني    هاي شن و ماسه بر كيفيت آب        بررسي آثار گودال    4-2-4-2

 ترين تبعات منفي  هاي مجاز برداشت مصالح با كم و تعيين عمق
 هاي پيشنهادي  محيطي ناشي از برداشت مصالح در مكان مطالعه و ارزيابي آثار زيست  4-2-4-3
  ماسه آثار منفي زيست محيطي ناشي از برداشت شن وبراي كاهش ارائه دستورالعمل   4-2-4-4

  تلفيق مطالعات و ارائه برنامه برداشت و نظارت   5
 و انتخاب بهتـرين گزينـه، كارهـاي زيـر انجـام             بندي و تلفيق مطالعات پايه و تخصصي        در اين بخش، با جمع    

  . شود مي
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  دستورالعمل و برنامه برداشت مصالح    5-1
بـا  هـا   مصالح و تهيـه نقـشه آن     هاي مناسب برداشت      محل و عمق تعيين موقعيت مكاني، محدوده       5-1-1

 ق نتايج مطالعاتتوجه به تلفي
 اي ساالنه مصالح رودخانهبرداشت هاي مجاز و تعيين ظرفيت مجاز  برآورد پتانسيل محدوده  5-1-2
 هاي پيشنهادي  در محدودهاي مصالح رودخانههاي مناسب برداشت  تعيين فصول و زمان  5-1-3
نقـاط برداشـت     و ميـزان برداشـت،       اي  هاي مجاز برداشـت مـصالح رودخانـه        بندي محدوده  اولويت  5-1-4

 اشت و برنامه زماني برداشت مصالحهاي برد ، ابعاد حفرهمناسب
 داري از محدوده برداشت اي و نگه ه رودخانتهيه دستورالعمل برداشت مصالح  5-1-5
هـاي متقـاطع و مـوازي         سازهها و ساير     ارائه دستورالعمل تعيين فاصله مجاز برداشت مصالح از پل          5-1-6

  رودخانه

  ارائه دستورالعمل و برنامه نظارت   5-2
 و ارائـه راهكـار در صـورت وقـوع پيامـدهاي             ارائه دستورالعمل نظارت بـر رونـد برداشـت مـصالح            5-2-1

 نامطلوب
هـاي    هاي نصب اشل براي كنترل تغييـرات تـراز بـستر در محـدوده برداشـت و بـازه                    تعيين محل   5-2-2

  باالدست و پايين دست معادن و ارائه برنامه ثبت اطالعات
  )جهت مطالعات بعدي(ارائه دستورالعمل نقشه برداري در يك بازه خاص   5-2-3
   مصالحپس از برداشتشن و ماسه ارائه راهكارهاي ساماندهي معادن   5-2-4
  هاي ماهانه و ساالنه ناظر گزارش) فرمت(برگ كارنظارت و نحوه ارائه برنامه   5-2-5

 ها ها و نقشه تدوين گزارش  6
  . شودارائه  كارفرما بههاي زير بايد تهيه و  گزارش

 تخصصيمطالعات گزارش مطالعات پايه و  6-1
 موجودشن و ماسه  معادن  گزارش ارزيابي 6-2
موجـود و  شـن و ماسـه   اي دسترسي، اطالعات و مشخـصات كامـل كليـه معـادن         ه  موقعيت، راه  گزارش 6-3

 )GIS( سامانه اطالعات جغرافيايي پيشنهادي در محيط
ي برداشـت،   ها ، ابعادحفره نقاط برداشت ، ميزان برداشت،    بندي محدوده هاي مجاز برداشت     اولويت جدول   6-4

  اي هاي الزم و برنامه زماني برداشت مصالح رودخانه نقشه
  اي  مصالح رودخانه برداشت و ساماندهي حفره پس از برداشتنظارت بر برداشت، برنامه دستورالعمل و 6-5
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  پيوست الف
  )اطالعاتي(

  كتابنامه
  

. ها ارجـاع داده شـده اسـت        به آن  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران            
  .شود جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي،ترتيب آن مقررات بدين

نظرهـاي بعـدي آن    هـا و تجديـد  كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصـالحيه         درصورتي
هـا ارجـاع داده     كر تاريخ انتـشار بـه آن      در مورد مداركي كه بدون ذ     . نظر اين استاندارد ملي ايران نيست      مورد

  .ها مورد نظر استهاي بعدي آننظر و اصالحيه شده است، همواره آخرين تجديد
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  
ريـزي و نظـارت        معاونـت برنامـه    336، نشريه شـماره     1385سال  : اي راهنماي برداشت مصالح رودخانه    −

  . وزارت نيرو-جمهور يسراهبردي ري
، نـشريه شـماره     1378سـال   : هاي مهندسي رودخانـه     فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسايي طرح       −

  . وزارت نيرو-جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس  معاونت برنامه190
 191، نشريه شماره    1378سال  : هاي مهندسي رودخانه    فهرست خدمات مطالعات مرحله توجيهي طرح      −

  . وزارت نيرو-جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس برنامهمعاونت 
سـال  : هـاي مهندسـي رودخانـه       طـرح ) مرحلـه دو  (فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحي تفـصيلي         −

  . وزارت نيرو-جمهور ريزي و نظارت راهبردي رييس  معاونت برنامه192، نشريه شماره 1378
 - تـوجيهي    -شناسـايي   (رودخانـه مراحـل     هـاي مهندسـي       محيطـي طـرح     دستورالعمل ارزيابي زيست   −

 وزارت  -جمهور  ريزي و نظارت راهبردي رييس       معاونت برنامه  227، نشريه شماره    1380سال  ): تفصيلي
  .نيرو

 276، نـشريه شـماره      1389سـال   : شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه يا مـسيل            −
  . وزارت نيرو-جمهور  ريزي و نظارت راهبردي رييس معاونت برنامه

، دفتر مهندسي رودخانـه     1379سال  : ها  بهادري، فيروز، اصول و مباني برداشت شن و ماسه از رودخانه           −
  .و سواحل


