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  اصالح مدارك فنی 
  
  

  :خواننده گرامی
ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیـه    نظام فنی معاونت برنامه امور    

ایـن اثـر مصـون از     با وجود تالش فـراوان، . این نشریه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است
  .هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیستایرادهایی نظیر غلط

  
صـورت زیـر    ، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را بهرو از این

  :گزارش فرمایید
  .کنید شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص -1
 .ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید -2

 .در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید -3

 .نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید -4

  .نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت امورکارشناسان این 
  .شود ز همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی میپیشاپیش ا
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  بسمه تعالی 

  پیشگفتار 
کشورهاي  صنعتی در کشورهاي مختلف و مخصوصا هاي عمرانی و استفاده از مصالح گوناگون با توجه به پیشرفت روزافزون طرح

ـ   همصالح رودخان. اي بوده است چون ایران همواره مورد توجه ویژه در حال توسعه هم واسـطه آسـان و پـایین بـودن هزینـه       هاي نیـز ب
  .باشد میخاصی در این میان برخوردار  جایگاهاستحصالی، از 

محیطـی   اي عمدتا داراي اثرات مخرب متعـددي بـوده کـه مشخصـات فیزیکـی و زیسـت       از سوي دیگر برداشت مصالح رودخانه
چـون   تـوان بـه مـواردي هـم     در این خصوص به عنوان نمونه می. نماید رودخانه و مناطق پیرامون آن را دستخوش تغییرات منفی می

تغییرات نامطلوب فیزیکی رودخانه، تخریب فیزیکی مستقیم و غیرمستقیم پوشش گیاهی منطقه، اخـالل در فراینـدهاي مختلـف بـه     
هـا، آلـودگی    ریزي مـاهی  خمزیان، تاثیرات منفی بر مهاجرت و ت دلیل باالرفتن کدورت آب، تخریب بستر و از بین رفتن زیستگاه کف

در همین راستا جهت کنترل اثرات  .چنین اثرات منفی اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود هوا، کیفیت آب و آلودگی صوتی و هم
 48اي با عنایت به موارد قانونی مختلف از جمله مـاده   نامطلوب مذکور، هرگونه تصمیم پیرامون صدور مجوز برداشت مصالح رودخانه

بـه صـورت    کل کشـور  63آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال  66تبصره  16و نیز ماده  1361مصوب سال  قانون توزیع عادالنه آب
چنین مطـابق   هم.به کسب اجازه از وزارت نیرو منوط گشته و حق نظارت بر حسن اجراي آن نیز به این وزارتخانه داده شده است ویژه

سازمان حفاظت و محیط زیست نیز منوط به اخـذ   مانندهاي ذیربط  ز محدوده هاي مرتبط با سایر سازمانماده اخیر هرگونه برداشت ا
  .باشد ها می مجوز از این سازمان

، تهیـه نشـریه   صنعت آب کشـور نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی  با توجه به اهمیت مبحث فوق، امور آب وزارت
ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور  با هماهنگی امور نظام فنی معاونت برنامه» اي مصالح رودخانهمحیطی برداشت  ضوابط زیست«

را براي تایید و ابالغ به عوامل ذینفع نظام فنی اجرایی کشور به این معاونت ارسال نمود کـه   در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن
هاي اجرایی مصوب هیات محترم وزیـران و طبـق نظـام     نامه استاندارد  و بودجه و آیینقانون برنامه  23پس از بررسی، بر اساس ماده 

  .تصویب و ابالغ گردید) هیات محترم وزیران 20/4/1385هـ مورخ  33497ت/42339مصوب شماره (فنی اجرایی کشور 
تبیین مبانی و اصول انجام مطالعات اي،  برداري مصالح رودخانه محیطی ناشی از بهره منظور ارائه اثرات زیست بهنشریه حاضر 

چنین  محیطی در مراحل گوناگون برداشت و هم هاي مربوط، تهیه و تدوین چارچوب نحوه اعمال مدیریت زیست محیطی طرح زیست
کاهش  در جهتاي  برداري بهینه و پایدار مصالح رودخانه محیطی و چگونگی بهره ارائه راهکارهاي کاهش اثرات نامطلوب زیست

  .ات و پیامدهاي نامطلوب آن بر محیط زیست و مسایل اقتصادي و اجتماعی تهیه و تدوین شده استاثر
امور نظام فنی جناب آقاي مهندس غالمحسین حمزه  محترم از تالش و جدیت رییس وسیله معاونت نظارت راهبردي بدین

ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور وزارت  مصطفوي و کارشناسان محترم امور نظام فنی و نماینده مجري محترم طرح تهیه
نماید از ایزد  رسولیها و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قدردانی می حاج محمدنیرو، جناب  مهندس 

  .باشد منان توفیق روزافزون آنان را آرزومند می
  .خصوص این نشریه ما را در اصالحات بعدي یاري فرمایندامید است متخصصان و کارشناسان با ابراز نظرات خود در

 
  معاون نظارت راهبردي  
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  و کنترل تهیه 
  معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس  :مجري

  مهندسی آب –عمران  لیسانس فوق                 شرکت مهندسی مشاور سبزآب اروند        شایان سبزیوند  :مولف اصلی
  :گروه تهیه کنندهاعضاي 

  هیدرولیک –ي عمران ادکتر  موسسه تحقیقات آب  مرتضی افتخاري 
  زیست محیطي علوم ادکتر  سازمان آب و برق خوزستان  مهران افخمی 
  ي مهندسی بهداشتادکتر  دانشگاه جندي شاپور اهواز  فرد حقیقی اهللا جعفرزاده نعمت 
  لیسانس مهندسی شیالت فوق  زیست سازمان حفاظت محیط  رضا درخشنده 
  مهندسی آب –عمران  لیسانس فوق  شرکت مهندسی مشاور سبزآب اروند  رضا سبزیوند 
  مهندسی آب –عمران  لیسانس فوق  شرکت مهندسی مشاور سبزآب اروند  شایان سبزیوند 
  بهداشت محیط لیسانس فوق  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  علیرضا عسکري 
  ي هیدرولیکیها سازه – دکتراي عمران  شرکت مهندسی مشاور سبزآب اروند  سیدمحمدهادي مشکاتی 
  دکتراي عمران  دانشگاه صنعت آب و برق  محمد رضا مجد زاده 
  آبی تاسیسات –عمران  لیسانس فوق  وزارت نیرو  علیرضا نجفی 
  مهندسی آب –عمران  لیسانس فوق  شرکت مهندسی مشاور سبزآب اروند  محمد رضاي نظرزاده 

  :گروه نظارتاعضاي 
  ي هیدرولیکیها سازه لیسانس فوق  پردازي ایران شرکت مهندسین مشاور سازه  محمود افسوس 
صـنعت آب   طرح تهیه ضوابط و معیارهـاي فنـی    زاده مهین کاظم 

  ارت نیرووز - کشور
  لیسانس مهندسی راه و ساختمان

  زیست محیطدکتراي  علوم   دانشگاه جامع علمی کاربردي  محمد محمدي 
  :طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور )زیست کمیته تخصصی محیط( گروه تایید کننده اعضاي

  یمهندسی شیم لیسانس  آب و فاضالب کشورمهندسی شرکت   کوشیار اعظم واقفی 
  زیست محیطدکتراي علوم    کارشناس آزاد  رفتار عالیه ثابت 
  اي منطقهتوسعه  ریزي برنامهدکتراي   شرکت مهندسین مشاور رویان  محمدعلی حامدي 
  زیست محیطمدیریت  لیسانس فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  نژاد جواد حسن 
  ي داخلیها دکتراي اکولوژي آب  دانشگاه شهید بهشتی  بهروز دهزاد 
  مهندسی شیمی لیسانس فوق  ستیسازمان حفاظت محیط ز  نادیا روستایی 
صـنعت آب   طرح تهیه ضوابط و معیارهـاي فنـی    زاده مهین کاظم 

  وزارت نیرو -کشور 
  مهندسی راه و ساختمان لیسانس

  زیست محیطدکتراي علوم   دانشگاه جامع علمی کاربردي  محمد محمدي 
  زیست محیطمهندسی  لیسانس فوق  یشه زاللشرکت اند  سیدرضا یعقوبی 

  :هدایت و راهبري پروژه اعضاي گروه
   امور نظام فنیمعاون  علیرضا دولتشاهی 
   امور نظام فنیتدوین ضوابط فنی رییس گروه   فرزانه آقارمضانعلی 
  امور نظام فنی منابع آب ارشد کارشناس  ساناز سرافراز 
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 1  مقدمه

 
 

  مقدمه

  مقدمه

ي عمرانـی و زیربنـایی   هـا  پـروژه و همین موضوع منجر گردیده که  شود میکشورهاي در حال توسعه محسوب  وکشور ایران جز
بـه عنـوان یکـی از     هـا  طـرح مصـالح مـورد نیـاز ایـن      تـامین ددي در کشور و با سرعت باالیی در حال اجرا باشد و بدیهی است متع

این موضوع باعث گردیده تا صـرف  . آید میبه شمار  ها طرحي مهم و تعیین کننده در هزینه تمام شده، زمان اجرا و کیفیت ها شاخص
در ایـن رهگـذر    .الوصول از هر جـاي ممکـن اقـدام گـردد     مصالح مناسب و سهل تامینبت به به هر طریق ممکن نس ها پروژهاجراي 
 برداري بهرهشاهد خیل عظیم  آیند، میبه شمار  ها طرحشن و ماسه این  تامیننیز که از این منظر منابع مطلوب  ها مسیلو  ها رودخانه

 .اند شدهرودخانه  زیست محیطرویه و غیرفنی و بدون مالحظه اثرات نامطلوب به  بی

 جـاي  به محیطی زیستو  فیزیکیمعموال آثار منفی فراوان  شود، میبرداشت شن و ماسه از رودخانه که نوعی دخل و تصرف در آن محسوب 
کلی ممنوع و یا بسیار محدود گردیده است که این امر در شـرایط   طور به اي رودخانهگذارد و لذا در برخی کشورها برداشت مصالح  می

بـه همـین دلیـل برداشـت مصـالح از بسـتر و        متاسـفانه پـذیر نیسـت و    امکـان  ي عمرانی متعدد در کشـور ها طرحعلی و با توجه به ف
را تغییـر داده و تبعـات نـامطلوب فراوانـی برجـاي       هـا  رودخانـه از گذشته تا کنون، وضعیت طبیعی بسیاري از  ها رودخانه دشت سیالب

و هیدرولیکی مجرا گردیـده کـه بـه نوبـه خـود       یکیهاي مرفولوژ خانه منجر به تغییر در مشخصهبرداشت مصالح از رود. گذاشته است
و باعث از بین رفـتن مطلوبیـت زیسـتگاهی رودخانـه و محـیط پیرامـون آن        دهد میقرار  تاثیرموجود را تحت  محیطی زیستشرایط 

و مـدفون شـدن تخـم     هـا  ماهی ریزي تخمین رفتن محل افزایش موادمعلق رسوبی در مجاري آبی، کاهش کیفیت آب، از ب. گردد می
شن و ماسـه از   برداري بهرهي گیاهی و جانوري تنها بخشی از اثرات نامطلوب ها گونه، ماندابی شدن آب و از بین رفتن برخی ها ماهی

ورت گیرد نه تنها تبعـات  برداشت شن و ماسه تحت اصول فنی مناسب و مدیریت صحیح ص چه چنان البته .آید میبه شمار  ها رودخانه
را عملکرد رودخانـه و پایـداري آن   با برداشت جزایر رسوبی در مسیر جریان،  توان میبه عنوان مثال بلکه  ،رسد منفی آن به حداقل می

  .بهبود بخشیدنیز 
رمسـتقیم بـه آن   مسـتقیم یـا غی  طور بـه که انسان و سایر موجـودات   شود مییی گفته ها محیطبه  زیست محیطجاکه  از آندر واقع 

از  بـرداري  بهـره ي هـا  طـرح ي آنها در ارتباط با هم قرار دارند، لذا اجراي هرگونه طرحی از جمله ها فعالیتو زندگی و  باشند میوابسته 
رونـد پیشـرفت بـه سـوي توسـعه       تواند میبرجاي خواهد گذارد که عدم توجه به آثار آنها  زیست محیطاثراتی را بر  اي رودخانهمصالح 

و نیـز   اي رودخانهرویه شن و ماسه  ي بیها برداشت محیطی زیستدرحال حاضر عدم شناخت کافی از عواقب . دار نماید یدار را خدشهپا
هـا از   بـرداري  بهـره ي مشخص در این خصوص باعث گردیده تا نسبت بـه ایـن گونـه    ها دستورالعملمطالعات و  ،عدم وجود راهنماها

  .ورد شودي کشور با اغماض برخها رودخانه
مطالعـات   يدارا یتعداد کم صرفادرحال برداشت  اي رودخانهکه درحال حاضر از هزاران منبع شن و ماسه  دهد مینشان  ها بررسی

این در حـالی اسـت کـه اثـرات نـامطلوب      . باشند میاي در کشور  محدود و سلیقه صورت بههم  آن محیطی زیستفنی و بررسی اثرات 
ي هـا  مکانو نیز  برداري بهرههاي زمان طوالنی حتی پس از خاتمه عملیات  ه بر زمان دوره برداشت به دورهرویه عالو ي بیها برداشت

سنجی برداشت شـن و ماسـه از    لذا ضرورت انجام مطالعات مربوط به امکان گردد، میمحدوده برداشت منتهی  دست پایینباالدست و 
  . باشد میضروري  کامالدر کنار مطالعات فنی  محیطی ستزیموردي و در هر محل از لحاظ  صورت به ها رودخانه
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اي و شناسـایی   محیطـی برداشـت مصـالح رودخانـه     اي جهت انجام مطالعـات زیسـت   از سوي دیگر تاکنون راهنماي مدون استاندارد شده
هـا وجـود نداشـته و لـذا ایـن       ودخانـه برداري مصالح و ارزیابی اثرات برداشت شن و ماسه از ر هاي اثرگذار ناشی از اجراي عملیات بهره حوضه

سـازمان مـدیریت و    329و  336گونـه کـه در نشـریات شـماره      بدیهی است همـان . گردد نشریه با هدف حصول این موارد تهیه و تدوین می
انجـام مطالعـات    اي درج گردیده ارائه ضابطه پـس از  برداري از مصالح رودخانه ریزي کشور که در خصوص راهنماي فنی مربوط به بهره برنامه

  ]. 14، 13[باشد  موردي مربوط به هر منطقه و محدوده برداشت قابل انجام بوده و در حالت کلی ارائه ضابطه قابل انجام نمی
شـن و ماسـه از    بـرداري  بهـره ناشـی از   محیطی زیستبر این موارد در تالش است تا ضمن ارائه اثرات  تاکیدحاضر نیز با  نشریه

را ارائـه   محیطی زیستکاهش اثرات نامطلوب  يي مربوط و راهکارهاها طرح محیطی زیستی و اصول انجام مطالعات ، مبانها رودخانه
در تهیه این نشریه تالش شده  .نمایدفراهم را ي کشور ها رودخانهبه صورت کاربردي بسترهاي الزم، در جهت حفاظت و صیانت از و 

دست آمده، تجـارب و اسـتانداردهاي کشـورهاي     اي براساس کلیه اطالعات به نهمحیطی برداشت مصالح رودخا ضوابط مختلف زیست
  .ها و نمودارهایی ارائه شده است در نهایت با توجه به تمام موارد فوق جدول و هاي کشور بررسی گردند مختلف و وضعیت رودخانه

  هدف−  

شناسی،  هاي فیزیکی، زیست اي در محیط ز مصالح رودخانهبرداري ا هاي اثرگذار بهره است ابتدا حوضه در این نشریه تالش گردیده
، محـیط خشـکی   هـا  مـاهی جـانوري،    امع گیـاهی، وبدین منظور اثرات برداشت مصالح بر جاقتصادي و فرهنگی معرفی شود و  -اجتماعی

گر اهـداف مهـم ایـن نشـریه،     از دی. به تفصیل بیان شده است چنین سایر اثرات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی رودخانه، کیفیت آب و هم
. باشـد  هـا مـی   محیطی در مراحل مختلف برداشت شن و ماسه از رودخانه تهیه و تدوین چارچوب و ساختار نحوه اعمال مدیریت زیست

آوري و تهیه اطالعات پایـه و ارزشـیابی پیامـدهاي     شامل نحوه جمع(محیطی  این امر در قالب تشریح چگونگی انجام مطالعات زیست
هاي ارزیابی در خصوص مالحظات مختلف موردنیاز در زمان برداشـت و در نهایـت بـه     لیست ، ارائه انواع چک)محیطی احتمالی زیست

تبیین ضـوابط  . کمک ارائه راهکارهاي احیا و بازسازي منطقه برداشت پس از انجام عملیات استحصال شن و ماسه، محقق شده است
هاي گونـاگون، ارائـه ضـوابط     محیطی انتخاب بازه مناسب از جنبه امل ارائه ضوابط زیستاي ش محیطی برداشت مصالح رودخانه زیست
محیطـی برداشـت مصـالح     زیست، ضوابط طراحی زیست محیطی انتخاب روش برداشت مصالح متناسب با شرایط طرح و محیط زیست

محیطـی شـامل ارائـه اسـتراتژي و      امه پایش زیسـت چنین ارائه الگوي برن برداري مناسب و هم اي و ضوابط نحوه اجرا و بهره رودخانه
  .روند هاي پایش و موارد مورد لزوم جهت پایش در معادن شن و ماسه، به عنوان هدف اصلی و نهایی این نشریه به شمار می سیاست
ـ نـه و پا یهب بـرداري  بهـره  یچگونگ محیطی زیستهدف از تهیه این نشریه را راهنماي انجام مطالعات  توان میخالصه  طور به دار ی

 ياقتصاد يامدهایو متعاقب آن پ زیست محیطنامطلوب بر  يامدهایا کاهش اثرات و پیبه منظور حذف و اجتناب و  اي رودخانهمصالح 
و احیا مناطق پـس   محیطی هاي الزم در راستاي کاهش تبعات زیست هاي ارزیابی پایش و ارائه توصیه لیست ارائه چکبه کمک  یو اجتماع

  .برشمردي عملیات از اجرا

  دامنه کاربرد −  

و ادارات کل محیط زیسـت   کشوراي، وزارت  هاي آب منطقه ، شرکتنیرواز جمله وزارت هاي دولتی  این نشریه براي کلیه سازمان
رین ذیصـالح  اي و نیـز مشـاو   در ارتباط با صدور مجوز و نظارت بر برداشت مصالح رودخانه ها ها و اداره کل راه و ترابري استان استان

  .باشد براي انجام مطالعات مربوط و پیمانکاران دولتی و خصوصی فعال در خصوص برداشت شن و ماسه قابل استفاده می



 

 

  1 فصل1

  کلیات





 5  کلیات - فصل اول 

 
 

 کلیات -فصل اول 

  یمطالعات هاي محدودهف یتعر -1-1

  )محدوده بالفصل(تعیین محدوده اجرایی طرح  -1- 1-1
حاشـیه آنهـا بـوده کـه در آن برداشـت مصـالح        دشـت  سیالبو یا  ها مسیلو  ها رودخانهیی از ها زهبای طرح بازه یا یمحدوده اجرا

نیز  ها مسیلو  ها رودخانهشن و ماسه واقع درحاشیه  فراوريمربوط به  تاسیساتمحدوده کارگاه  چنین هم. پذیرد میصورت  اي رودخانه
ق یـ ن دقیـی طرح بستگی به نـوع و وسـعت طـرح خواهـد داشـت و تع     مساحت محل اجراي . گردد میدر محدوده اجراي طرح تعریف 

  .ن گرددییپروژه تب ییت اجرایط خاص منطقه و وضعیانجام و باتوجه به شرا بایدهر طرح خاص  يطرح برا ییمحدوده اجرا
 500/1بـا مقیـاس   مصالح باید بر روي نقشه  فراوريمربوط به  تاسیساتو محل کارگاه و  اي رودخانهمصالح  برداري بهرهمحدوده 

ي بـا مقیـاس   هـا  نقشـه الزم اسـت تـا ایـن محـدوده در      چنین هم. همراه با مختصات سازمان جغرافیایی کشور ارائه گردد 2000/1تا 
گـاز،آب و   ير لولـه هـا  ی، جاده هـا، خطـوط راه آهـن، مسـ    ي،کشاورزیبه نحوي که مناطق مسکونی، تجاري،صنعت 25000/1حداکثر

  .ارائه گردد ،واقع بر رودخانه درآن مشخص باشد اي سازهاط تلفن وفاضالب، برق و خطوط ارتب

 مستقیم تاثیرمنطقه تحت  -2- 1-1

 فـراوري از مصالح رودخانه و نیز محل احداث کارگاه  برداري بهرهعالوه بر محدوده بالفصل اشاره شده که اثرات مستقیم ناشی از 
یی از باالدسـت و  هـا  بـازه ، تغییـرات فیزیکـی رودخانـه تـا      ل رودخانـه برهم خوردن شرایط تعـاد  دلیل به گیرد، میشن و ماسه را در بر

الـذکر   به این نحو که بستر و مقاطع عرضی رودخانه در منـاطق فـوق   پذیرد میمحدوده اصلی برداشت در رودخانه صورت  دست پایین
ن تر از محـل  ییا پایلومترها باالتر یرا به این مناطق که ممکن است ک محیطی زیستات مستقیم تاثیردستخوش تغییرات شده و دامنه 

را  دشت سیالباین دامنه گسترش اثرات مستقیم عالوه بربازه طولی، بازه عرضی رودخانه و . دهد میبرداشت باشد نیز گسترش  یاصل
 جـا  آن زیست حیطمرودخانه از محل برداشت نیز رخ داده و  دست پاییني باالدست و ها بازهي ها کنارهزیرا تخریب . گردد مینیز شامل 

ـ تغییـرات مرفولـوژي رودخانـه از     بینی پیشبا استفاده از مطالعات مهندسی رودخانه و  ها محدودهاین  بینی پیش .نماید می متاثررا  ک ی
  .گر به صورت نسبی قابل تعیین خواهد بودید يط از سویر محیپذتاثیر هاي بخشعمده پروژه و  هاي فعالیت یطرف و بررس

  غیرمستقیم رتاثیمنطقه تحت  -3- 1-1
رخ  محیطـی  زیسـت مسـتقیم اثـرات   تـاثیر  محدوده تحـت   از آنچه در تر کمغیرمستقیم و یا با شدتی  طور بهمنطقه جغرافیایی که 

، پـذیرد  مـی  آنهـا از ایـن محـل صـورت     اي رودخانهمصالح  تامینمثال مناطقی که  طور به گردد میبندي و ارزیابی  در این محدوده دسته دهد می
، صنایعی که رونق یا رکـود آنهـا بـه    گیرند میقرار  تاثیرتحت  اي رودخانهی مصالح جای بهکه به دلیل تردد وسایل سنگین جا ییها جاده
، افزایش میزان درآمد حقوق دولتی و مالکان فروش مصالح و نیز کاهش و یا افـزایش نـرخ   باشد میمصالح منطقه اجراي طرح  تامین

ي هـا  پروژهمناطق اطراف طرح، پیشرفت و یا کندي آهنگ اجراي  هاي وابسته به این مصالح در وردهامالك، ساختمان و یا کاال و فرآ
مناطق مختلـف در   دیرکرد اجراي آن در تاخیرمربوط ناشی از  محیطی زیستعمرانی وابسته به مصالح و تبعات اجتماعی، اقتصادي و 

  .گردد میبندي  ن محدوده دستهیا
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ت و یحساسـ  هـاي  شـاخص  چنین همگذار پروژه و تاثیر هاي شاخصو  ها فعالیتت به یباعنا الذکر فوق میبه منظور درك بهتر مفاه
ـ در ا. ردیقرار گ یشناسی مورد بررس و زیست یکیزیمختلف ف يها یژگیو لحاظ بهت رودخانه یوضع باید لزومارودخانه،  يریپذ بیآس ن ی

م را در قالـب دره  ین مفاهیکه ا باشد می FISRWG(1( هاي آمریکا یاي سیلسازمان اح ف ارائه شده مربوط بهین تعرتری مناسبراستا 
  .]36[ گردد میارائه  زیرکه در  نماید میف یرودخانه تعر 2جریان یا داالن

  دره جریان رودخانه -1-2

ـ   ،ل دهنده آن استیرامون تشکیط پیان و محیرودخانه که شامل آبراهه جر یبه محدوده و گستره اصل ه گفتـه  دره جریـان رودخان
  .شناسی آن ارائه شده است و زیست یکیزیف يکه در ادامه مشخصه ها شود می

  دره جریان رودخانه یکیزیف يها یژگیو -1- 1-2
ه یحاشـ دشـت و   ، سـیالب 3مجراي اصلی رودخانه یابومی است که معموال شامل سه بخش آبراهه  ک دره جریان رودخانه زیستی

و از برخـورد   شـود  میک رودخانه درنظر گرفته ی یک حرکتینامیگر به عنوان دیکدیل با ن سه عامیعملکرد ا. باشد می 4یمرتفع انتقال
ادامـه   يمناسـب و الزم را بـرا   ين تحرکـات کارکردهـا  یا. آید مید ی، پددهد میبا که دره جریان رودخانه را شکل یز يانداز آنها چشم

ي سـطحی،  هـا  جریـان غذایی، فیلترکردن مـواد آالینـده از   از طریق اثرگذاري مثبت در چرخه مواد زیست محیطات و مناسب شدن یح
ي زیرزمینـی فـراهم   هـا  آبي ماهی و حیات وحش و تغذیه ها زیستگاهي سیالبی، حفظ و نگهداري ها آبجذب و آزاد کردن تدریجی 

  . ]36[ کند می

  
  دره جریان رودخانه یمرخ عرضین یسه بخش اصل -1- 1شکل 

                                                      
1- Federal Interagancy Stream Restoration Working Group(FISRWG). 
2 - Corridor 
3 - Stream channel 
4 - Transitional upland fringe 
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  دره جریان رودخانه یاز مقطع عرض یینما -2- 1ل شک

  زیستی دره جریان رودخانه يها یژگیو -2- 1-2
. رود مـی اي به شـمار   زیستگاه ویژهرا در برگرفته و  ، پرندگان آبزي و پستاندارانها ماهیاز حشرات آبزي،  یعیوسطیف  ها رودخانه

به عنـوان زیسـتگاه   رودخانه موجوداتی که هر یک از . کنند مییکدیگر را تضمین  يبین آنها طوري است که بقا محیطی زیستروابط 
  . گذرانند تمام یا بخشی از دوره زیستی خود را در آن می، شود میآنها محسوب 

  :م نمودیآنها ترس ير را برایروابط ز توان میستمندان رودخانه، یبندي، نقش و کارکرد ز از نظر گروه یکل طور به
 ها پالنکتونتویو ف) ها میکروفیت( ها جلبک، ها وفیتماکر :1گروه تولید کنندگان −

 مهرگان آبزي داران و بی امل مهرهش :2مصرف کنندگان −

 ها ها و باکتري ویژه قارچ ها به ارگانیسممیکرو  :3گروه تجزیه کنندگان −

  :شوند میمصرف کنندگان از نظر کارکرد در چهار دسته متمایز از هم تفکیک 
  .کنند میي چسبنده تغذیه ها جلبکنی که از اخوار علفشامل  :4چراگران −
  .کنند میجانورانی که از ذرات درشت گیاهی استفاده  :5ها خردکننده −
  .کنند میجانورانی که از ذرات ریز گیاهی بستر یا داخل رودخانه استفاده  :6ها جمع کننده −
 .باشد میخوار  شامل همه جانوران طعمه :7خوران طعمه −

 

                                                      
1 - Autotrophs 
2 - Consumers 
3 - Decomposers 
4 - Grazers 
5 - Shredders 
6 - Collectors 
7 - Predators 





 

 
 

  2فصل 2

  ها رودخانهشناخت 





 11  ها شناخت رودخانه - فصل دوم 

 

  ها رودخانهشناخت  -فصل دوم 

  کلیات -2-1

 یطیست محیز یابیدستورالعمل ارز«با عنوان ریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامه 227ه شماره یکامل در نشر طور بهن مبحث یا
اسـت   یهیلـذا بـد  . گـردد  مـی مربوط ارائه  یلیاطالعات تکم صرفان بخش یده است و در ایح گردیتشر »رودخانه یمهندس هاي طرح

  .ردیمورد استفاده قرار گ الذکر فوقه یبا لحاظ موارد مندرج در نشر لزوماد یبا یمطالب آت

  شناسی رودخانه زیست هاي ویژگی -2-2

آن به منظور بررسی اثرات و پیامـدهاي حاصـل از    2)فلور(و جوامع گیاهی  1)فون(اي و جوامع جانوري  هاي آبی رودخانه بوم شناخت زیست
گیـاهی و   وامـع در این راستا ضرورت دارد تا در مطالعات مربـوط ج . باشد اي برخوردار می برداري از مصالح رودخانه از اهمیت ویژه لیات بهرهعم

بـوم اسـت مـورد     الینفک و درارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم با این زیست وبوم که جز بوم آبی و خشکی وابسته به این زیست جانوري زیست
 .گردد هاي یاد شده و نحوه تعامل فون و فلور آنها تشریح می بوم هاي زیست در ادامه ویژگی. و بررسی قرار گیرد شناسایی

  یبوم سازگان آب -1- 2-2

  جامعه گیاهی رودخانه - 2-2-1-1

گیاهـان  . دهنـد  مـی ي مختلف از گیاهـان گلـدار تشـکیل    ها ماکروفیت عمومارا  )ها رودخانه(هاي شیرین روان  آب پوشش گیاهی
. انـد  که از طریق ساز و کارهایی با شرایط آبی خود را سازگار کـرده  باشند میوابسته به خانواده گیاهان خشکی  عموماآبزي ماکروفیت 

 هـا  سـنگ  ها و گل ها و هپاتیک خزه مانندبعضی . سو با اتمسفر در تماس هستند ي شناور دارند و از یکها برگبرخی از گیاهان آبزي 
ه ب هاي روان یا ي آبها جلبک. آب شناورند گاهی در بدون هرگونه تکیه )3لمنا( یعدسک آبمانند عضی ب .چسبانند خود را به صخره می

 ها ماکروفیتاین صورت با  که در ندتهس 5کفیتی اپی صورته چسبند یا ب می ها سنگاین صورت به  هستند که در 4کیلتیل یاپ صورت
بـه   عمومـا ي چسـبیده  هـا  جلبـک . شود میاطالق  6کیپل یاپ این صورت به آنها که در برند می گل و الي به سر یا در شوند میدیده 

 در هـا  رودخانـه پوشـش گیـاهی    .شود میور نیز دیده فکالدو ماننداي  ي رشتهها جلبکمیان آنها  صورت میکروسکوپی هستند ولی در
 :]23[ د ازعبارتن ها رودخانهپوشش گیاهی . متفاوت است) مصب(مناطق مختلف از سرچشمه تا انتها 

  7اي حاشیهگیاهان    −

مجـراي  این گیاهان در حفـظ دیـواره   . رود میرودخانه قرار داشته و تا دیواره آن پیش  مجراي اصلیکمی از   این گیاهان با فاصله
ن منـاطق مختلـف گیاهـا    در. ندهسـت  مـوثر به هنگام سیالب  ها رودخانه، کنترل سیالب و جلوگیري از فرسایش اراضی مجاور اصلی
  .ي شاخص این نوع گیاهان هستندها گونهبید، گز، توسکا . دید توان میمتفاوتی  اي حاشیه

                                                      
1 - Fauna 
2 - Flora 
3 - Lemna 
4 - Epilitic 
5 - Epiphitic 
6 - Epipelic 
7 - Marigal Plants 
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  1گیاهان بن درآب  −

ایـن  . ي تولید مثلـی آنهـا بـاالتر از سـطح آب قـرار دارد     ها اندامیی از ساقه آنها درخاك قرار داشته و ها بخشریشه این گیاهان و 
 آب در گیاهـان بـن در  . نقش مهمی دارند و درحفظ شکل رودخانه از نظر عرض و مسیر بستراهمیت بوده  حایزگیاهان از نظر آبزیان 

. کننـد  مـی فرسایش رودخانه جلوگیري  کاهش سرعت آب از کرده و با کمک ها رودخانهسیالبی به ثبات دیواره  تندي ها جریانمقابل 
  .روند میبه شمار  ها رودخانهانواع زیر از جمله گیاهان بن در آب 

ـ  ،6، دم اسب5، هیپوریس4، گل انبه3، آالله آبی2لف هفت بندع ، 12، نـی زرد 11چگـن ، 10، کـارکس 9، بـانوس 8، تیرکمـان آبـی  7وییل
  14، اسپرغان13بارهنگ آبی

  15گیاهان شناور  −

 رویـش   ي آرام و راکد رودخانهها بخشاین گیاهان در . ي آنها درسطح آب شناور استها برگاین گیاهان ریشه در خاك داشته و 
  .در این طبقه نام برد توان میرا  18چاریسوهایدر ،17گوشاب ،16عدسک آبی يها گونه. شوند میگیاهان تاالبی را شامل  تر بیشدارند و 

  19ور غوطهگیاهان   −

اکسیژن تولیـد کـرده و در    ،فتوسنتز فراینداکسیدکربن آب ضمن  این گیاهان اهمیت زیادي براي آبزیان داشته و با استفاده از دي
از گیاهـان  . ي دارندتر بیشگیاهی در تولید اکسیژن و پاکسازي محیط آب نقش  يها پالنکتونو  ها جلبک. دهند میار آبزیان قرار یختا

  .را نام برد 23، گوشاب لوسنس22، برخی از انواع جلبک سبز21، گوشاب کریپوس20چنگال آبی توان می ور غوطه

                                                      
1 - Emergent Plants 
2- Polygonum 
3- Ranunculus 
4- Rorippa 
5- Hippuris 
6- Equisetum 
7- Typha 
8- Sagitaria 
9- Butomus 
10- Carex 
11- Juncus 
12- Eleocharis 
13- Alisma 
14- Sparganium 
15 - Floating Plants 
16- Lemna 
17- Potamogeton 
18- Hydrocharis 
19 - Submerge Plants 
20- Ceratophyllum 
21- Potamogetoncrispus 
22- Chara 
23- Potamogeton Lucens 
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  جانوري رودخانه جامعه - 2-2-1-2

آن در چـه   بـع داراي جریان تند یا کند باشد یا در چه طول و عرض جغرافیایی قرار گرفته باشند و بـه ت  که اینبسته به  ها رودخانه
بـه عنـوان یـک     ها رودخانه. جوامع زیستی متفاوتی دارند ،ایی آبیشیم -یبه تغییرات فیریک با توجهارتفاعی قرار داشته باشند یا حتی 

 کامالهایی خاص خود را داشته و  از نظر جامعه زیستی ویژگی اي رودخانههر . قرار دارند 2هاي ساکن مقابل آب در 1آب روان بوم زیست
 يجانور جوامع زیستی ادامهدر . در ارتباط با حیات گیاهی آن قرار دارد اي رودخانهحیات جانوري هر . ها قابل تعمیم نیستند این ویژگی

  .ارائه شده استرودخانه  محیطی زیستدر نظام 
ي جانوري نزدیـک بـه   ها گونهبرخی از . کرد بندي تقسیمچند طبقه  در توان مینها آرا برحسب جایگاه  ها رودخانهآبزي  زیستمندان
در  هـا  گونهبعضی از . شود میهاي راکد و بدون تالطم دیده  در آب معموال و شود مینامیده   3دارند که این طبقه نستون سطح آب قرار

نیـز فاقـد تـوان     هـا  گونـه بسـیاري از  . شود میخوانده   4نکتون نام بهگران بسیار قابلی هستند این طبقه شنا گنند و میانه آب زندگی می
ماننـد   نیـز  هـا  پالنکتـون زئو. گویند می 5این طبقه را زئوپالنکتون. باشند میحرکتی هستند و همیشه کم و بیش دستخوش جریان آب 

هـاي باالدسـت رودخانـه     زیرا فاقد ساز و کارهاي الزم بـراي بقـا در آب  . شوند می رودخانه اغلب دیده دست پایین در 6ها پالنکتونتویف
 مهرگـان  بـی  زیسـت تـوده   رد. را نـام بـرد   و سخت پوستان کوچـک  7روتیفرها توان می ها رودخانهترین زئوپالنکتون  از معمولی .باشند می

   .زیادي ندارندسهم  ها پالنکتونزئو ،رودخانه
ین سـهم را از نظـر تعـداد در    تـر  بیشحشرات . شوند مینامیده  8زي کفدخانه در بستر آن قرار دارند و رو مهرگان بیبخش عمده 

هـاي کـم    هاي پهن، کـرم  ها، کرم اسفنج. هستندي برخوردار تر کمها در رودخانه از اهمیت  بقیه گروه. رودخانه دارا هستند مهرگان بی
  .هستند  ها از آن جمله اي کفهدو نرمتنان و  9تار

. محدودکننده محیطی یک دامنـه بردبـاري مشخصـی دارنـد     عاملي زنده اعم از گیاهی یا جانوري نسبت به هر ها ارگانیسمتمام 
. شـوند  مینامیده  10ویاستنوس نام بهیی که نسبت به عوامل محیطی اعم از دما یا نور یا غذا دامنه بردباري محدود باریکی دارند ها گونه
مختلفی دامنـه   عواملبه  تیی که نسبها گونه. کنند میوترمال هستند و دامنه حرارتی کمی را تحمل استنانه ي باالدست رودخها گونه

اوري ترمال هستند و دامنه حرارتی  معموالرودخانه  دست پاییني ها گونه. شوند مینامیده  11وزیس ياور نامه ي دارند بتر بیشبردباري 
است کـه   اي گونههاي مختلف آن از نظر عوامل غیرزنده به  هیرودخانه و شرایط متفاوت ناح هسامان. ند تحمل کنندتوان میي را تر بیش

  .زیستمندان آن از طریق ساز و کارهایی با آن سازگاري باید پیدا کنند
واننـد  ي خاصی با توجه به شـرایط رودخانـه بت  ها گونهکه  شوند میاعم از زنده یا غیرزنده باعث  محیطی زیستکلی عوامل  طور به

به عنوان مثال اگر چه میانگین سـرعت آب در  . خود را حفظ نمایند يسازگاري بقا ،ییو ساز و کارها ها ویژگیزندگی کنند و از طریق 

                                                      
1 - Lotic 
2 - Lentic 
3 - Neuston 
4 - Nekton 
5 - Zooplanekton 
6 - Phytoplankton 
7 - Rotatoria 
8 - Benthos 
9 - Oligochaete 
10 - Stenoecius 
11 - Euryoecious 
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در ایـن بخـش عمـق آب    . به سزایی دارد تاثیر، با این حال جریان آب روي اجتماع رودخانه یابد میرودخانه کاهش  دست پایینجهت 
ـ  مـی یی ها ارگانیسمبدیهی است درچنین شرایطی تنها . آب روي بستر رودخانه زیاد هستکم، متالطم و فشار د بـاقی بماننـد کـه    توان

  .بتوانند در برابر فشار آب و کنده شدن مقاوم باشند
 المعمـو ي آبـی تنـد دارد   ها جریان و چون مقاومت کمی در برابر کند میهاي با جریان مالیم و بسترهاي سنگی رشد  آب آالله در

براي مقاومـت   2وم ارکتومینیزشرایطی مشابهی دارد برعکس اسپارگان 1کاتومیلوم اسپیروفیم. کند میدرحفاظ موانع، بقاء خود را تضمین 
نیز هریک به نحـوي و   مهرگان بی. کنند میدر برابر تند آب ها و براي جبران صدمات وارده از خصلت سریع الرشد بودن خود استفاده 

استفاده از قـالب، چسـب، تغییـر طـول و عـرض بـدن، پنـاه گـرفتن از جملـه          . اند کردهاین ساز و کارها سازگاري پیدا  بسیار متغیر با
بـا سـرعت مشخصـی از جریـان آب      معمـوال ي جـانوري  ها گونه. کند میرا در برابر جریان آب حفظ  ها گونههایی است که بقاء  شیوه

ي تر بیش، یک گونه ناپدید شده و گونه دیگري که سازگاري )منطقه(ت آب و تغییر زمان ي که با تغییر سرعطور به. اند سازگاري یافته
روفلـوم  یو م 3میفلـور یوم نـو د یـ بـه عنـوان مثـال آب   . هـم صـادق اسـت    ها ماکروفیتاین موضوع در مورد . شود میدارد جایگزین آن 

طبیعت و بستر نیـز نقـش بسـیار    . شوند میي بسیار کند دیده اه آبدر  5نوریي تند و لمنامها آبي آرام، خزه ها در ها آبدر 4کاتومیاپس
اند، بدیهی است تنها جایی  و شکاف ها سازگاري یافته ها سنگیی که دربین ها گونهبه عنوان مثال . دارد مهرگان بیمهمی روي انتشار 

  .ند دیده شوند که داراي بستر سنگی باشندتوان می
انـد و بـدیهی اسـت درایـن نـوع       برعکس به بسترهاي نرم و متشکل از مواد ریز خو گرفته حفارها مانند مهرگان بیبرخی دیگر از 

 ماننـد  هـایی  روزه بـرعکس بـراي یـک   . یافـت شـود   6ومیملویو حشراتی از جنس سـ  انتظار داشت که الر توان نمی ثبات بیبسترهاي 
 مـثال . در مورد انتشار گیـاهی نیـز صـادق اسـت     مساله این. مناسب است کامال، این بستر باشد میکه قادر به حفاري  7موالنیافمراس

نیز عامل مهم  ها رودخانههمبستگی زندگی جانوري با اجتماعات گیاهی در . اند اغلب در بسترهاي سیلتی پراکنده 8ناتویپوتاموژتون پست
زیرا بسـیاري از  . نیز مرتبط است ها ماکروفیتبه  مهرگان بیانتشار بسیاري از . است موثر کامال مهرگان بیدیگري است که در انتشار 

. کننـد  مـی ولی از بافت هاي آن استفاده ن کنند میزندگی  ها ماکروفیتاگرچه با  مهرگان بیبرخی از . کنند میآنها روي گیاهان زندگی 
ز، یـ ن مهرگـان  بـی بعضی از . کنند میي اپی فیت استفاده ها جلبکاز  که درحالی ،بعضی درسطح گیاهان ماکروفیت زندگی و رشد نموده

  .]23[اهمیت زیادي هستند  حایزنیز  ها ماهیگیاهان براي . دهند میگیاهان را براي فیلتر مواد غذایی مورد استفاده قرار 

  ها ماهی  −

مفیـد   هـا  رودخانـه و براي بهبود شـرایط محیطـی در نهرهـا و     باشند می تجدیدپذیریک منبع بزرگ غذایی  ها رودخانه هاي ماهی
ي طبیعی در بستر رودخانه ها زیستگاهو توسعه ) تنوع(با تغییرات  مستقیماهاي ماهی  طبیعی جمعیت هاي ویژگینوع زیستی و ت. هستند

                                                      
1 - Myriophyllum spicatum 
2 - Sparganium erectum 
3 - Apium nodiflorum 
4 - Myriophllum spicatum 
5 - Lemna minor 
6 - Simullium 
7 - Ephemera simulans 
8 - Potamogeton pectinatus ،Candansis elodea 
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آن  هـا  ماهیاي است تا سالمتی و تنوع جمعیت  داراي یک ساختار زیستگاهی پیچیده اي رودخانهبوم  در نتیجه یک زیست. ارتباط دارد
  .شودحفظ 

و شـرایط هیـدرولوژي    شناسی ریخت، توپوگرافی، شناسی زمین هاي ویژگیبه  اساسا ها ماهیشده به وسیله  محیط فیزیکی انتخاب
بـا   اي رودخانـه  يهـا  بـوم  جوامـع زیسـت   ،ندهسـت  ها که داراي حـد و مـرز مشخصـی     سامانهبرخالف اغلب . آن رودخانه بستگی دارد

و  هـا  رودخانـه در ارتباط نزدیک بـا یکدیگرنـد و در مجمـوع     دهند میل یی با محیط اطراف خود که بخشی از جوامع را تشکیفرایندها
  .دهد میقرار  تاثیري آبی را تحت ها زیستگاه

فرسـایش و   فراینـد جریان آب عامل اصلی در تشکیل محیط فیزیکی زیستگاه و پیچیدگی رودخانه است که این عمـل از طریـق   
عمـل فرسـایش را در طبیعـت     معمـوال ، آیند می وجود به ها رودخانهتشکیل نهرهاي کوچک که قبل از . گیرد میصورت  گذاري رسوب
هـایی از   و رسوبات شن و ماسه که تشکیل مجموعه ها سنگ، تخته ها سنگدر چنین مواردي از قلوه  ها رودخانهو بستر  شوند میسبب 
کـه ایـن ناشـی از     شود میخرده و ریزها تشکیل وسیله بقایا و  ساختار بعدي رودخانه به. گیرد میشکل  دهند میي کوچک را ها گودال

که در این حالت زنجیره غذایی رودخانـه را   باشد میي ریز ها برگي درختان تا ها شاخهها و  پوشش گیاهی اطراف رودخانه شامل ساقه
که در نهایت منجر  دهند میهاي ریز و بقایاي ریزتر تشکیل موانعی را  از شن تا سیلت اي رودخانهاز نگاه دیگر رسوبات . شود میشامل 

هـایی در   فرسـایش تشـکیل پـیچ خـوردگی     فراینـد در عـین حـال   . شود میي طبیعی ها برآمدگیي کوچک و ها گودال گیري شکلبه 
  .دهد میاي تشکیل  را در بستر رودخانه و مناطق جلگه ها گودالکه انواع متنوعی از  دهد میمسیرهاي رودخانه 

منابع قابـل اسـتفاده خـاص دیگـر در آن      گونه هیچاست که یک گونه از ماهی خاص بتواند بدون اصطالح زیستگاه معرف مکانی 
و حتـی   کنـد  میکل چرخه زندگی خودش را در یک زیستگاه خاص سپري  ندرت بهیک ماهی خاص . محیط براي مدتی زندگی نماید

نیز ممکن است از  کنند مید و براي همیشه در آن زندگی مدنظر هستن ها رودخانهي ساکن در بعضی از ها گونهیی که به عنوان ها گونه
ماهی در چرخه زندگی خود نیـاز بـه   . مهاجرت نمایند ریزي تخمرودخانه براي اهداف مختلف از جمله  دست پایینباالدست رودخانه به 

ر پیچیده رودخانه، میـزان نفـوذ   ساختا تاثیرتحت  مستقیمااین مکان . باشد میي مختلف در هر مرحله از زندگی خاص خود ها زیستگاه
  .بستگی دارد غیرهنور، متغیرهاي هیدروشیمی، بقایا و میزان مواد زیستی قابل دسترس و 

  یبوم سازگان خشک -2- 2-2
شـود و احیـا و    اي و آبـزي مشـخص مـی    هـاي حاشـیه   بوم هاي زیست اجتماعات زیستی یک دره جریان رودخانه براساس ویژگی

درك ارتباطات فرایندهاي فیزیکی، شیمیایی و بـوم شناسـی تـوام خشـکی و آبـی در مقیـاس زمـانی         بازسازي موفق رودخانه بر پایه
  .گردد مختلف است که در ادامه تشریح می

  ه رودخانهیجامعه گیاهی حاش - 2-2-2-1

ـ ا. دارد یدهنـده و منـاطق اطـراف آن بسـتگ     لیاهان تشکیاجتماعات گ يها یژگیبه و مستقیماشناسی رودخانه  بوم یکپارچگی ن ی
د یخورشـ  يان انرژیل جریستگاه و تبدیز یکیزیط فیا کردن شرایق مهیطر از یستیاجتماعات ز يبا ارزش برا یمنبع یاهیجتماعات گا

ـ در  یاهیـ ا شدن رطوبت، نور و درجه حرارت، اجتماعات گیدر صورت مه. هستند اي حاشیهبوم  اطراف و زیست یآب هاي محیط در ک ی
از  يدیخورشـ  يله تشعشـعات انـرژ  یوسـ  دوره رشد به. ابندی یو توقف موقت، رشد م يرید، پیل تولچرخه ساالنه رشد، مشتمل بر مراح
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ره یـ ذخ) تـوده  زیسـت ( 1وماسیب ین مواد آلیاز ا یبخش. گردد میانجام  یبه موادآل یرآلیل کردن کربن غیفتوسنتز و تبد فرایندق یطر
ـ کوچک بـه ال  هاي شاخهو  ها برگ، خرد شدن و شسته شدن از سطح ر شدنیق پی، ساالنه از طریاز موادآل یبخش که درحالیشده،  ه ی

  .گردد میخاك وارد و از مقدار آن کم  یآل
و  یکـ یزیف هـاي  ویژگـی و  یتوپوگراف يمای، آب در دسترس، سیمیط اقلیباتوجه به شرا یاهیاجتماعات گ هاي ویژگیو  یپراکندگ

 یاهیاجتماعات گ هاي ویژگیاست که  یهیبد چنین هم. شود میو مشخص ن ییتع يمواد مغذ يخاك شامل رطوبت و محتوا ییایمیش
مشـهود   کـامال  یاهیگ هاي ویژگیبه  يت اجتماعات جانوریحساس یاز طرف. پذیرد تاثیر می ياجتماعات جانور از تنوع در مستقیماز ین

 چـون  هـم ن اجتماعـات  یژه ایمراحل توسعه وارتباط دارند و  یخاص یاهیحسب مورد با اجتماعات گ يجانور هاي گونه عموما. باشد می
ق ورود مواد یه رودخانه از طریحاش یاهیاز ساختار اجتماعات گ مستقیماممکن است  يموجودات آبز. رشد، به هم وابسته هستند -سن

  . ]50[رند یپذتاثیر یچوب يها ق ورود نخالهیز ازطریانداختن، و ن هی، سایآل
 یاهیـ گ هـاي  الیـه ممکن اسـت تعـداد    که طوري بهدر نظر گرفته شود،  یاز عوامل داخل يا هبا مجموع تواند می یاهیاجتماعات گ

ه کننده در تنه چـوب هـا، پوسـت    یتجز هاي ارگانیسمو حضور  اي گونهن یه، رقابت بیقابل انطباق در هرال هاي گونهبا توجه به  يادیز
  . ردیشکل گ ها درختچهده به درخت و یاهان چسبیچوب، گ
ر همکـاران بـه   یو سـا  2له کارودرزیت دارد که به وسیار اهمیز که به مفهوم تنوع طبقات است در مطالعات بسین يعمود يبند هیال

ـ  يادیکه ارتباط ز دهد مین نشان یمحقق يها افتهی چنین هم. شده است یمعرف يصورت جامع و کاربرد پرنـدگان   اي گونـه ن تنـوع  یب
  . ]37[وجود دارد  اي حاشیهاهان یشاخ و برگ گ یو گوناگون اي حاشیه

ط مختلـف خـاك و   یشـرا  چنـین  هـم دشت و دوره و تنـاوب آن و   یبرحسب سطح غرقاب یالبیس هاي دشتدر  یاهیاجتماعات گ
ـ جد اجتماعات گیري شکلدا کرده و یپ يسازگارگز و  4دی، ب3صنوبر چون هم یاهیگ هاي گونه یبرخ. اند شدهآن پراکنده  یزهکش د در ی

ک مدت مشخص دارند ی يالب برایاز به توقف موقت سین یاهیگ هاي گونه یبرخ چنین هم. اند ن شده را فراهم نمودهیرسوبات ته نش
ن راسـتا پـراکنش درختـان در منـاطق صـاف و همـوار در فواصـل مختلـف و         یدر ا. ]79، 67[د یتا بذر درختان بتواند در آن رشد نما

نعـل   يهـا  اچـه یدر در عمـدتا  6سـرو  چون همگر ید هایی گونه. گیرد مید شده و شکل جاای رودخانهفعال  5يدر پیچانرودها هایی مکان
  . ابندی یان تجمع میجر یر اصلیجدا شده از مس 7یاسب

  ه رودخانهیحاش يجامعه جانور - 2-2-2-2

 هـاي  یـت جمع يبـرا  یو منبع بزرگ گیرد میات وحش مورد استفاده قرار یله حیوس ستگاه بهیگر انواع زیدره جریان رودخانه مانند د
ات وحـش  یح هاي گونهدرصد  60ق انجام شده یک تحقیمثال در يبرا. ]94[ گردد میپستانداران بزرگ محسوب  ویژه بهات وحش یح

 یشـده وابسـتگ   ییگونه مهره دار شناسـا  363گونه از  288و  ]73[خودشان وابسته هستند  يبقا يبرا اي حاشیه یزونا به نواحیدر آر

                                                      
1- Bio mass 
2 - Carothers 
3 - Populus spp 
4 - Salix spp 
5- Meander 
6 - Taxodium distichum 
7 - Oxbow 
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. نماینـد  مـی فا یا داران مهره هاي گروههمه  یستیحفظ تنوع ز در یدره جریان رودخانه نقش مهم .]94[ دارند اي حاشیهه یکامل به ناح
ـ   . اسـت  غیـره و  یاهیک دره جریان رودخانه حاصل اثر متقابل غذا، آب، پوشش گیدر  يب اجتماعات جانوریترک ن یاثـرات متقابـل ب

  .]93[ پذیرد میستگاه به شرح زیر صورت یهشت عامل موجود در ز ینگمختلف در دره جریان رودخانه بسته به چگو هاي مولفه
  آب دایمیدار و یوجود منابع پا −
 توده زیستاد یه و زید اولیتول −

 یاهیغذا و انواع پوشش گ يتفاوت در موجود −

 مناسب يها میکرو اقلیم −

 ستگاهیز یو افق يتفاوت عمود −

 هاي فعال حاشیهو  ها کناره −

 یفصل موثر هاي مهاجرت −

 یاهیگ هاي گروهن یتباطات باال بار −

از انـواع   یار مناسبیرا آب منبع بسیز کند میات وحش فراهم یح هاي گونهاز  ياریبس يرا برا یستگاه مناسبیدره جریان رودخانه ز
 يو انـرژ  يمغـذ  از منابع آب باالدست رودخانه، مـواد . نماید میا یشناسی مه اجتماعات بوم يبرا ییر منابع غذایسخت و سا هاي چوب
 هـاي  زمـین بـه   يانـرژ  و يموادمغـذ  یات وحش و پخـش برخـ  یو ح ها ماهیقت بازگشت یدرحق. شود می تامینرودخانه  دست پایین

کناره در طول رودخانه وجود دارنـد عبارتنـد    که در هایی زیستگاهانواع . پذیرد میصورت  ها مهاجرت و ها حرکتن یا یط یتاالب باالدست و
  .یهحاشو مناطق مرتفع  اي حاشیه، يبزآ هاي زیستگاه :از

  ستانیمارها و دوز  −

کـه   یزمان. وابسته هستند یآب هاي زیستگاهبه  یگذران د مثل و زمستانیتول يبرا ها قورباغهها و  ستان از جمله وزغیهمه دوز تقریبا
بـه  . شـوند  مـی افـت  ی اي حاشـیه  هاي زیستگاه جریان رودخانه و هاي درهاز مارها ابتدا در  يارید، بسیاز نظر آب به وجود آ یتیمحدود

  .]73[ نمایند میاستفاده  اي حاشیه يها هیکا از ناحیآمر يزونایالت آریافت شده در ایست یگونه مار و دوز 63عنوان نمونه، نیمی از 

  پرندگان  −

گونـه از   250ثـال در آمریکـا، بـالغ بـر    به عنـوان م . شوند اي واقع در دره جریان رودخانه مشاهده می پرندگان عموما در مناطق حاشیه
سازي پرندگان در شمال آمریکـا در   ترین تراکم آشیان بیش. دهند اي رودخانه را در طول سال مورد استفاده قرار می پرندگان، نواحی حاشیه

  . تنوع گیاهی و عمق آن استاي پرندگان در دره جریان رودخانه نمایانگر  ، غناي گونه]36[باشد  هاي جنگلی حاشیه رودخانه می زیستگاه
 یبه رطوبـت خـاك بسـتگ    یجنگل هاي زیستگاهپرنده در  هاي گونهکا پراکنش یاز آمر ین رابطه گزارش شده که در مناطقیدر هم

  .]93[نند یگز ه بر مییتغذ يرا برا يا درختچه هاي زمینو  شوند میافت یکناره رودخانه  هاي جنگلدر  عمدتاکه . دارد
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  رانپستاندا  −

ـ ا. نماید میپستانداران بزرگ فراهم  يرا برا یستگاه مناسبی، زاي حاشیه یدرنواح ییو آب و منابع غذا یاهیاز پوشش گ یبیترک ن ی
ـ    تـوان  میوجود دارند که از جمله آنها  اي حاشیههاي وابسته به مناطق  ا همه دامنهی یپستانداران در برخ ـ  یبـه سـمور آب ، ی، سـگ آب

  . نمود اشاره غیرهخرگوش و 
براسـاس  . کنـد  میخفاش فراهم  هاي گونهاز  يتعداد يطعمه برا یو فراوان سازي آشیان يرا برا یپوشش مناسب اي حاشیهمناطق 

از پسـتانداران   تـري  بـیش  تـوده  زیسـت تنوع و  اي حاشیه ینواح 2و کروس 1مطالعات انجام شده توسط استمپ و اوهمارت یج بررسینتا
 يهـا  هیـ د پسـتانداران در ناح یـ و تول هـا  گونـه ن تنوع یب هایی تفاوتن، یمحقق يها افتهیبراساس . جاور مرتفع دارندم یکوچک را نسبت به نواح

  .]88، 40[مه خشک وجود دارد یخشک و ن یدر نواح ویژه بهمرتفع  یو اراض اي حاشیه

  3رودخانه يو اقتصاد یط اجتماعیمحهاي  ویژگی -2-3

 هـاي  طـرح هرگونه پـروژه و طـرح در رودخانـه از جملـه      يمحل اجرا يو اقتصاد یعت اجتمایط و وضعیاز شرا یشناخت و آگاه
ـ ز. باشـد  مـی  يمنطقـه ضـرور   يو اقتصاد یات طرح بر عوامل اجتماعتاثیر یابیارز ياطراف آن در راستا یبرداشت مصالح و نواح را ی

رات ییـ منطقـه را دسـتخوش تغ   یو اجتمـاع  ياقتصـاد  هـاي  محـیط و پـس از آن   برداري بهرهدر مراحل مختلف اجرا،  ها طرح ياجرا
کشـت   ير شغل، الگـو ییمهاجرت، تغ بر ير در سرانه درآمدها، اثرگذاریی، تغیمت اراضیا کاهش قیش یافزا چون هم يموارد. نماید می

  .ات برشمردتاثیرن یاز جمله ا توان میرا  یخدمات عموم دهی سرویسو  یت سالمت عمومیمنطقه، جمع
  

                                                      
1 - Stamp & Ohmart 
2 - Cross 

  »هاي مهندسی رودخانه ابی زیست محیطی طرحدستورالعمل ارزی«ریزي کشور با عنوان  معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه 227نشریه شماره  -3



 

 

  3فصل 3

از  یناش محیطی زیستشناخت اثرات 
  اي مصالح رودخانه برداشت
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 اي مصالح رودخانه از برداشت یناش محیطی زیستشناخت اثرات  -فصل سوم

  کلیات -3-1

 جـاد اثـرات  یرا در اپتانسـیل الزم  شن و ماسـه و حمـل و نقـل آن     ي، شستشوها کنارهدر بستر رودخانه و  يحفار مراحل اجرایی
بـا  بنـابراین  . باشـد  ی و خشکی پیرامون را دارا مـی آب هاي محیطدر  یي زیستها گونهانتشار منابع آلودگی بر تمامی  و تخریب فیزیکی
مـدیریت  لـیکن بـا    .ناپـذیر اسـت   اجتنابامري  زیست محیطآلودگی ستگاه و یب زیت برداشت شن و ماسه، تخریفعالتوجه به ماهیت 

در ایـن بخـش عمـده اثـرات     .کاهش داد زیست محیطت را بر ین فعالیا فزایندهانبار و یز اثرات توان میمناسب و اعمال کنترل دقیق، 
از اثـرات مضـر بـالقوه     اي خالصـه  فهرسـت  1-3جـدول  که در  .گردد میبررسی  اي زیست محیطی ناشی از برداشت مصالح رودخانه

  .شده استارائه  اي رودخانهاز مصالح  برداري بهره

  زیست محیطبر  از برداشت شن و ماسه یناشه ي بالقوها آسیب -1-3جدول 
  تاثیردامنه   آسیب  موضوع

کوتاه مدت
  

رودخانه و پوشانیدن کف   ترسیب ذرات معلق
  هاي کوچک زیستگاه

  ،)زي کف ها ماهیویژه صید صدف و  به(ماهیگیري 
  گیاهان آبزي، ،ذخایر طبیعی
  زیبایی ساحلاز بین رفتن 

و ذرات  ستون آب کدورت
  کیفیت آب کاهش  معلق

  ،ها مهاجرت ماهیزیستی، سازي  آلوده
  گیاهان آبزي، ،ذخایر طبیعی

  احلوزیبایی س
  از بین رفتن گیاهان

هاي وابسته به گیاهان  ، کاهش تولیدمثل گونهذخایر حذف  ها منابع غذایی ماهی  زي و آبزیان کف
  آبزي

  ،نشت مواد نفتی  هاي فیزیکی آلودگی
  گرد و غبار، صدا

  ،)هاي بزرگ ر رودخانهد( کشتیرانی
  ،تفریحی، هاي ماهیگیري فعالیت

  حیات وحشو  زیبایی محیط

تخریب به واسطه برداشت 
  تخریب بستر  شن و ماسه از بستر

  ریزي، هاي مناسب تخم از بین رفتن زیستگاه
  تهدید تنوع زیستی، کاهش تکثیر طبیعی،

  مهاجر و نیمه مهاجر ها ماهیکاهش مهاجرت 

درازمدت
  

  بستر وت تغییرا
  رودخانهرقوم کف 

  تشدید سیالب،
  ،رسوبگذاري و فرسایش

  تداخل آب شور و شیرین

  ،تغییرات جزر و مدي، برنامه حفاظت ساحل
  ،ها ذخایر ماهی، ذخایر طبیعی

  ،کشتیرانی، گیري ماهی
  زیبایی محیطو  بناهاي تاریخی

  رودخانه زیست محیطبر  اي رودخانهاثرات فیزیکی برداشت مصالح  -3-2

ـ ده و ناپایدر آن گرد کنی کفش و یموجب فرسا تواند میاشت شن و ماسه از رودخانه برد ـ و تخر يداری موجـود در   هـاي  سـازه ب ی
د در باالدسـت و  یش شـد یجـاد حفـره در بسـتر رودخانـه، فرسـا     یا. نامطلوب را به دنبال داشته باشـد  يامدهایر پیر رودخانه و سایمس

ت یـ و ظرف یزان آورد رسـوب یـ ان میـ جاد حفره باعث بهم خوردن تعادل موجود میرا ایز ،دمحل برداشت را منجر خواهد ش دست پایین
کـه در   شـود  میب بستر در باالدست حفره یش یش موضعیانتقال رسوب توسط رودخانه شده و با تجمع رسوبات کف در آن سبب افزا

رسـوبات   يل تلـه انـداز  یـ گـر بـه دل  ید ياز سو. رددگ میجاد ید در باالدست حفره ایش شدیان باالرفته و فرسایسرعت جر ،جه آنینت
بـا  . افتـد  مـی ز اتفـاق  یحفره ن دست پایینش در ین فرسایافته و بنابرایش یت انتقال رسوب رودخانه افزایدر حفره برداشت ظرف يورود

  .ابدینه توسعه ر رودخایلومترها در مسیاز برداشت شن و ماسه ممکن است تا ک یناش هاي فروافتادگیتوجه به موارد مذکور 
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ر یانحـراف مسـ  . شکل رودخانـه خواهـد شـد    رییو تغ ها کنارهزش یکانال، ر يداریت موجب ناپایبستر در نها کنی کفاست  یهیبد
ده جـذب حفـره کانـال توسـط     یاست که در اثر پد دشتی سیالباز مناطق  ویژه بهبرداشت شن و ماسه  یگر اثرات منفیز از دیان نیجر
  .ل خواهد شدید خسارات سیدخانه اتفاق افتاده و منجر به تشدان رویجر یر اصلیمس

مستقیم بر مرزهاي فیزیکی رودخانه، قدرت حمل رسـوب   تاثیرگفت که برداشت مواد آبرفتی از بستر رودخانه  توان میدر مجموع 
  :برداشت مصالح عبارتند از یکیزیاز پیامدهاي ف یبرخ. و آبزیان موجود در رودخانه دارد

 ها دشت سیالببستر و ش یفرسا −

 ر رودخانهیب مسیش شیافزا −

 رودخانه شناسی ریخترات در ییجاد تغیا −

 رودخانه یر اصلیمس هاي دیوارهختن یزش و فروریر −

 مجاور رودخانه هاي سازهمناطق و  یین رفتن کارآیاز ب −

 انیش سرعت جریب و افزایاد شدن شیش در باالدست به واسطه زیفرسا −

 ان در حمل رسوبیه واسطه باالرفتن قدرت جرب دست پایینش در یفرسا −

 انیشامل بستر رودخانه و نوع محل سکونت آبز دست پایین يرات در الگوییتغ −

 بستر يش زبریافزا −

از آنهـا   ین بخش فقط به برخیار گسترده بوده که در ایبس اي رودخانهاز برداشت مصالح  یناش یکیزیات فتاثیرقابل ذکر است که 
ـ ان شده کـه در ا یل بیه تفصب ]13[ اي رودخانهبرداشت مصالح  يدر راهنما تر کاملحات یتوض. ه شده استو به اختصار اشار جـا از   نی
  .شود می يتکرار آنها خوددار

  رودخانهبر محیط آبی  اي رودخانهبرداشت مصالح  محیطی زیستاثرات  -3-3

موجـب بـروز    توانـد  مـی رد یانجـام پـذ   یرفنـ یسب و غنامنا طور به که درصورتی اي رودخانهبرداشت مصالح  اشاره شد طورکه همان
 يمـذکور، ضـررها   یکـ یزیات فتـاثیر برداشت از بسـتر رودخانـه بـا توجـه بـه      . ط رودخانه شودیمحدر  محیطی زیستت شدید صدما
سـوبات،  ق ریـ ش کـدورت آب بـه واسـطه تعل   یبه افـزا  توان میکه از آن جمله  کند میرودخانه وارد  زیست محیطرا بر  ناپذیري جبران

در . ره اشاره نمودیان و غیآبز یجاد اختالل در زندگیدر آن و ا يبستر و رسوبگذار يداریدر اثر ناپا ها زیستگاهت یفیکاهش انسجام و ک
ن اثرات در سـه  ین منظور دامنه ایبد. شود پرداخته می آن یط آبیبر محاي  رودخانهبرداشت مصالح  زیستیاثرات  ین بخش به بررسیا

  .گردد میح یک تشریبه تفک ها ماهیو  ي، جانوریاهیعه گگروه جام

  بر جامعه گیاهی رودخانه اي رودخانهاثرات برداشت مصالح  -1- 3-3
رودخانه  یاهیجوامع گ ،نماید میجاد یا ها رودخانه ییایمیش -یکیزیط فیو شرا بوم زیستکه در  یراتییبرداشت مصالح با توجه به تغ

  . گردد میان ین جوامع بین قسمت اثرات وارده بر ایادر . رات خواهد نمودییرا دستخوش تغ
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  اي رودخانهمصالح  یو عمق یاثرات برداشت سطح - 3-3-1-1

در سـه نـوع مختلـف     انـد  کـرده ر عبور رودخانه رشد یمس یک از نواحیدر کدام  که اینوابسته به  دگاهیک دیاز  یاهیاجتماعات گ
 بنـدي  تقسـیم  مجاور رودخانه يها تراسو  هیحاش يها گونهناره رودخانه و در طول ک اي حاشیه يها گونهدر کانال،  ور غوطه يها گونه
  . کنند میرودخانه فراهم  ریمسموجود در  آبزیان ي، پناهگاه و مواد الزم را براازیمورد ن يغذا اي حاشیهو  يآبز اهانیگ. شوند می

 1قات برانتیتحق .ندشو بیرداشت شن و ماسه تخرب ایبرش  ،یروبیال لهیبه وس یکیزیف طور به رودخانه ممکن است یاهیگجامعه 
متـر در هـر طـرف     100تـا   هـا  مکـان  یمتر و در برخ 15تا  10رودخانه  هیواقع در حاش اهانیکه گ دهد مینشان ) 1996(و همکاران 
  0]23[ اند شده رییبرداشت شن و ماسه دستخوش تغ تیفعال یرودخانه ط
جـاد  یا هـا  محـل ن یاهان که در ایگ هاي جوانهات برداشت مصالح، ین به واسطه عملیریز هاي الیهرات ییل تغیگر به دلید ياز سو

 يریجلوگ ها جوانهش یرات ممکن است از سبز شدن و رویین تغیا. ن خواهد رفتیمحل برداشت از ب دست پاییندر باالدست و  اند شده
و تـراکم آن   یاهیـ ر پوشـش گ ییـ که خود عامـل تغ شود  يگرینسبت به د یا حداقل سبب غالب شدن پوشش خاصیبه عمل آورده و 

 .خواهد بود

 يان آب در آنها سرعت باالیی دارد، مناطق کـم عمـق و داراي پوشـش گیـاهی در هضـم و همانندسـاز      یکه جر هایی رودخانهدر 
عمـق شـده و    کـم  ين رفتن بسترهایبوده و لذا برداشت شن و ماسه باعث از ب ییت باالیظرف يدارا یو خانگ یصنعت يفاضالب ها

 طـور  بـه شده  یروبیال هاي گودالر مجاورت د ن مناطق و کاهش سرعت آبیکاهش وسعت ا. دهد میآنها را کاهش  يت بهسازیظرف
 یو مواد علفـ  ها جلبکع روند رشد یموجب تسر ییزان مواد غذایش میافزا. کند میکم  ییآنها را در جذب مواد غذا ییکارا يریچشمگ

ـ یت آن را به مخاطره انداخته و محیرا کاهش داده و در نها یط آبییده و توان جذب نور و هواي محگرد ها رودخانهسطح آب  را  یط آب
  .سازد میو نامناسب  ارزش بی یستیاز نظر ز

ن اثـرات بـه مراحـل مختلـف     یا. نشان داده شده است یاهیبر جامعه گ اي رودخانهاز اثرات برداشت مصالح  یبرخ 2-3در جدول 
  .د مصالح و حمل و نقل آنها اشاره داردیتول فرایندو  آنمکان  سازي آمادهاشت مصالح شامل زمان برداشت، برد فرایند

  رودخانه یاهیبرداشت شن و ماسه بر جوامع گ فرایندیی از اثرات ها نمونه -2-3جدول 

  تاثیر  فرایند

  هل فعالیت در رودخانیحذف مستقیم پوشش گیاهی به دل  محل برداشت سازي آماده

  اي رودخانهبرداشت مصالح 

  ي بسترها الیهل برداشت یبه دل یاهیم پوشش گیب مستقیتخر
  و یل تعلیق مواد رسوبیکاهش نفوذ نور به دل

  کاهش تولیدات گیاهی ناشی از کاهش فتوسنتز به تبع آن
  ها زیستگاهکاهش اکسیژن در 

  تولید مصالح و حمل و نقل آن
  هوا و یل آلودگیآشفتگی در محیط گیاهی به دل

  فرایندن یاز ا یگرد و غبار ناش
  ر حمل و نقلیدر مس یاهیتخریب پوشش گ

                                                      
1 - Brant 
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ش یاست کـه بـا افـزا    یهیر نموده و بدییتغ ها چالهعمق  مخصوصاالزم به ذکر است که اثرات برداشت مصالح با توجه به حجم و 
ط یداشـته و فقـط شـرا    یمشـابه بـا برداشـت سـطح     یز اثراتین ین برداشت عمقیبنابرا. گردد مید یآن تشد تاثیر، دامنه يعمق حفار

د بـه هـر دو حالـت    یان گردیب اي رودخانهاثرات برداشت مصالح  عنوان بهن بخش یکه در ا يجه مواردیدر نت. کند میجاد یرا ا يحادتر
ق رسوبات و یقابل ذکر است تعل. در خواهد کرییزان اثرات در دو مورد مذکور تغیمربوط بوده و تنها دامنه و م یو عمق یبرداشت سطح

ت آن به صورت یل اهمیکن به دلیل شود میمحسوب  یا عمقی یاز اثرات سطح یز بخشیرودخانه ن یاهیط گیاز آن بر مح یاثرات ناش
  .شده است یجداگانه و در ادامه بررس

  اي رودخانهاز برداشت مصالح  یرسوبات معلق ناش - 3-3-1-2

اهـان آبـزي و   یزنجیـره غـذایی شـامل گ    تامین مانندآبراهه از جهاتی  زیست محیطر کل به شدت ب تواند میبرداشت شن و ماسه 
برداشت شن و ماسـه  . قرار دهد تاثیرو پستانداران را تحت  ها ماهیباالتر زندگی  هاي درجهگذارده و در  تاثیراجتماعات وابسته به آب 

ستون آب کـاهش دهـد و از    موقت نفوذ نور را در طور بهن است کیفیت زیستگاه و افزایش کدورت جریان ممک عالوه بر افت مستقیم
 .دهد میقرار  تاثیرمستقیم شدت فتوسنتز گیاهان را تحت  طور به  ،گیرد میي برداشت در طول روز صورت ها فعالیتین تر بیشجاکه  آن

 ماننـد که جمعیت گیاهان آبـزي   دشو میسبب  ها رودخانهکدورت آب و ته نشست الي و لجن در طبقات زیرین و ناپایداري بستر 
مطالعات انجام شـده بـر روي اجتماعـات    . ان اثر گذاردیکاهش یابد و در نتیجه بر تراکم و سوخت و ساز آبز 1ها ماکروفیتو  ها جلبک

 هـا  بررسی. که میزان جذب انرژي نور با تراکم مواد رسوبی معلق در آب متناسب است دهد مینشان  ها رودخانه 3فیت اپی 2يها دیاتومه
ر یـ درصـد متغ  94تـا   54زان کاهش از یم. گردد می ها دیاتومهکه افزایش کدورت رودخانه سبب کاهش تراکم جمعیت  دهند مینشان 

 تر بیشه یبه محل تخل تر نزدیکن کاهش در فواصل یاست که ا یهیو بد کند میر ییه تغیاست که بسته به فصل و مسافت محل تخل
ـ درصـد در پا  75تا  27ه ید اولیدرصد و تول 70تا  50ل یزان کلروفیسه با باالدست رودخانه میر مقاعالوه د به. خواهد بود اب رودخانـه  ی

از . نمایـد  مـی الي و لجن روي گیاهان شده و تبادل گازي را محدود  نشینی تهوجود عوامل رسوبی معلق سبب . دهد میکاهش نشان 
 .]23[اهان وجود دارد ین رفتن گیبلند مدت امکان خفگی و از بي فتوسنتیک، در ها فعالیتگر با کاهش یجنبه د

ان مورد بررسـی  یي آبی و تولید مثل آبزها محیطبار معلق را از نقطه نظر جذب نور و پیامدهاي آن در  هاي ویژگیات تاثیر 4کرك
ن پرتوهاي نور باعث ازدیاد طول مسیر پراکنده شد. گردد میرسوبات معلق باعث جذب نور و یا پراکنده شدن پرتوهاي نوري . قرار داد
ذرات ممکن اسـت نـور را    چنین هم. شود میا و افزایش احتمال جذب آنها توسط ذرات معلق، مواد حالل و یا خود آب ه فوتونحرکت 

ایـن  . یابد میعمق فتوسنتز کاهش  عمالد و یبه اعماق آب خواهد رس تري کم ياه فوتونبه سمت سطح آب منعکس نمایند در نتیجه 
متر شده است که نشـان دهنـده اهمیـت ایـن      2متر به حدود  9استرالیا از  5عمل باعث کاهش عمق فتوسنتز در دریاچه برلی گریفین

ي زالل کم ها آبمیزان تکثیر را در  تواند می NTU7 5 شاخص کدورت) 1987(و همکاران  6طبق تحقیقات لوید .]56[ باشد میمساله 

                                                      
1 - Macrophyte 
2 - Diatom 
3 - Epiphyte 
4 - Kirk 
5 - Burley Griffin 
6 - Lloyd 
7 - Nephelometric Turbidity Units 
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. درصد خواهد شـد  50تا  13منجر به افت تکثیر از  NTU 25افزایش کدورت تا  چنین هم. رصد کاهش دهدد 13تا  3عمق به میزان 
  .]62[ گردد مید یمتر تشد 5/0ي با عمق بیش از ها آباین مقدار در 

زنجیره غـذایی  سطوح باالي  يگفت توسعه و تولید گیاهان آبزي که منابع اولیه رودخانه را تشکیل داده و بقا توان میکلی طور  به
، در اثر افـزایش بـار رسـوبی و    شوند میي آنها محسوب ها زیستگاهرا تضمین کرده و از عوامل تشکیل دهنده  ها رودخانه زیست محیط

  .متوقف خواهد شد یط بحرانیمواد معلق، محدود گشته و در شرا

  بر جامعه جانوري رودخانه اي رودخانهاثرات برداشت مصالح  -2- 3-3
اسـت کـه    یهیط بسـتر بـد  یق رسوبات و شـرا یتعل چون همرودخانه  یعیط طبیاز برداشت مصالح در شرا یت ناشراییبا توجه به تغ

  . گردد میان ین جوامع بین قسمت اثرات وارده بر ایدر ا. خواهند شد متاثرز به شدت ین يجوامع جانور

  اي رودخانهمصالح  یو عمق یاثرات برداشت سطح - 3-3-2-1

نمونه برداشـت رسـوبات رودخانـه     طور بهگذارد؛  می تاثیر کنند میزندگی  آنر رودخانه و اطراف برداشت مصالح بر موجوداتی که د
آبزیـان و   1از آبزیان به جاي گونه دیگر، جایگزینی و تغییر گروه سنی اي گونهشدن  ان، جایگزینیباعث کم شدن جمعیت آبز تواند می

صـورت   هـا  رودخانـه  دشت و سیالب یی که در بسترها فعالیت چنین هم. دي خطرناك شوها گونهیا فراهم نمودن شرایطی براي تهاجم 
آمـدن   وجـود  بـه تغییر در مقطع خاصـی از رودخانـه باعـث    . به طرق مختلف باعث برهم زدن تعادل اکولوژیکی شود تواند می گیرد می

تغییـر در سـاختار کنـار    . گـردد  شـت د سـیالب رودخانه و یا عریض شـدن و پیشـرفت رودخانـه در     دست پایینتغییراتی در باالدست و 
  . ي زیستی منطقه خواهد شدها گونهحالت برداشت از خود بستر رودخانه باعث تغییرات زیادي در مانند  نیز ها رودخانه

باعـث دفـن    توانـد  مـی  يرسـوبگذار . باشـد  مـی و کدورت آب  يش رسوبگذاریافزا اي رودخانهاز اثرات مهم برداشت مصالح  یکی
 ییان به عنوان مواد غـذا یکه در چرخه آبز ییها ارگانیسمآب بر  یرگیباالرفتن ت. محل سکونت آنها شود يو نابود يآبز هاي ارگانیسم

ده شـدن  یو خراش ساییدگیا یل امکان مسدود شدن یجوان، به دل هاي ماهیو  2گذار است، به خصوص الروهاتاثیر شوند، میمحسوب 
گر به واسطه کم شـدن نـور در محـل، قـدرت     ید ياز سو. به کدورت آب دارند يادیر زایت بسیتوسط رسوبات معلق، حساس ها آبشش

  .افتیخواهد  اي مالحظهجوان کاهش قابل  هاي ماهیالروها و  يبرا ییافتن مواد غذایو توان  یینایب
را محافظـت  ي حسـاس و در معـرض خطـر    هـا  گونه، دامنه وسیعی از زیست محیطاز نقطه نظر اهمیت  دشت سیالبوجود آب در 

ـ  هـا  رودخانهي ها زیستگاهدر محل . به دقت ارزیابی شوندد برداشت بای هاي مکانلذا اثرات ناشی از توسعه   ،کند می ایـن موضـوع    دبای
  . ي مختلف لحاظ گرددها گونهجهت تعادل زیستی 

 1993در سـال   3لـد یقـات هارتف یطبق تحق. آبی بگذارد زیست محیطات منفی بر تاثیر تواند میآبشستگی باالدست منطقه برداشت 
در مـورد بعضـی از    .]52[شده است  پی سی سی میانه فرعی رودخ 10در  4گونه از نوعی صدف ماسل 30این عامل باعث از بین رفتن 

  .]48[د مضر باش تواند میي آبزي حتی در مواقعی که به ظاهر شکل آبراهه تغییر نکرده، آبشستگی بسیار کم نیز ها گونه

                                                      
1 - Age group 
2 - Larval 
3 - Hartfield 
4 - Mussel 
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 تـامین ي متنـوع را  هـا  ارگانیسمي رسوبی حاوي مواد معدنی مختلفی بوده که شرایط زیستی ها پشتهو  ها رودخانه، خم ها حوضچه
جانداران شده و سبب توسعه زیست حشـرات سـطحی و نـوعی     زیست محیطسبب تنزل کیفیت  عموماکاهش رسوبات کف . کنند می

مذکور اگر برداشت مصالح با رعایت ضوابط مشخص صـورت گیـرد، شـرایط     رغم مواردیعل .مقاومت در برابر شرایط جدید خواهد شد
 . افتیمحل برداشت بهبود خواهد 

وجـود نـدارد و    یو عمقـ  یان نوع اثرات برداشت مصالح در دو حالت سطحیم ید، تفاوتیان گردیز بیکه در بخش قبل نطور همان
ن بخش به عنـوان اثـرات برداشـت مصـالح     یکه در ا يجه مواردیدر نت. در خواهد کرییزان اثرات در دو مورد مذکور تغیتنها دامنه و م

الزم بـه ذکـر اسـت     .مـرتبط دانسـت   یو عمقـ  یبه هر دو حالت برداشت سـطح  توان مید را یان گردیب يبر جامعه جانور اي رودخانه
ـ  یاز اثـرات سـطح   یز بخشـ یـ رودخانه ن ياز آنها بر جامعه جانور یق رسوبات و اثرات ناشیبستر و تعل يداریناپا محسـوب   یا عمقـ ی
  .اند شده ین موارد به صورت جداگانه و در ادامه بررسیم بودن ایرمستقیت و غیل اهمیکن به دلیل شوند می

  اي مصالح رودخانه اثرات ناپایداري بستر رودخانه ناشی از برداشت - 3-3-2-2

منقطـع و ناهمسـان در    يجـاد بسـتر  ین باعـث ا از آ یبستر ناشـ  ین افتادگییان و پایزان رسوب جریر در مییبرداشت مصالح و تغ
بـا  . دهد میقرار  تاثیرث آنها را تحت ین حیو از ا شود میآنها نامناسب است  هاي فعالیتو  ياز جانواران آبز ياریبس يکه برا یمناطق

ـ  رسـد و حتـ   می یط به حد بحرانیادامه یافته و شرا یاهیبرداشت مازاد از رودخانه، روند نابود شدن پوشش گ ن رفـتن و  یی امکـان از ب
  .ز وجود داردیمنطقه ن دست پاییندر باالدست و  یاهیو گ يمختلف جانور هاي گونهکامل  ينابود

ـ ، از عوامـل مـوثر در تهد  رود مـی به شمار  اي رودخانهاز اثرات برداشت مصالح  یکیان که یض شدن آبراهه جریعر  هـاي  گونـه د ی
ـ   یچرخشـ  هاي جریانجاد یض بستر رودخانه سبب ایز تعرا یان ناشیکم عمق شدن جر. باشد میمختلف   هـاي  پشـته ن یدر منـاطق ب

کنواخـت شـدن   یبـا   چنـین  هـم . ردیـ صورت گ ين مناطق با دشواریان ایاز م ها ماهیحرکت  شود میب موجدر بستر شده که  یرسوب
محـل سـکونت جـانوران     یدگیـ چیاز پ، تـر  دانـه  درشت هاي ماسهاز شن و  ها حوضچهکانال در کم عمق شدن و پرشدن  هاي محدوده

  .گردد مید یتشد تر کوچک هاي گونهد یبزرگ مهاجم امکان تهد هاي ماهیل وجود یکاسته شده و به دل
با انـدازه   يادیز يسازگار يآبز هاي گونهن یرا ایان دارد زیساکن در اعماق جر مهرگان بیبر  یمهم تاثیر برداشت مصالح رودخانه

ان درزهـا و  یـ کـردن ذرات در م  با رسـوب . دهد میر ییط را تغین شرایان ایرسوبات در جر نشینی تهاشته و د ک بستریخاص ذرات نزد
کـاهش خواهـد    هـا  گونـه د مثل یو تول یافته و به تبع آن تنوع، فراوانیکاهش  ساختار الیه نزدیک بستربستر امکان تنوع  هاي شکاف

ـ ر ییـ ن بوده و بـا تغ یریان زیه جریرات الییزدانه و تغیات رار وابسته به رسوبیبس ها صدفجامعه  چنین هم. افتی افتن رسـوبات بسـتر   ی
 هـاي  گونـه بـر تنـوع    یمتکـ  ها ماهیت یکه سالمت جمع جا آناز . ز وجود داردیاز آنها ن يارین رفتن بسیو امکان از ب شوند مید یتهد
  .]75[خواهند شد  متاثرک بستر ینزد انمهرگ بیه یز به سبب تغذین ها ماهیجامعه  بنابراین باشد، می مهرگان بی

. دارد یات منفـ تـاثیر  1کیـ بنت مهرگـان  بـی ت یـ است که در جمع يگریاز برداشت مصالح عامل مهم د یناش کنی کفش و یفرسا
 يها بررسیکالول در . کشاند میب یرا به تخر مهرگان بین یستگاه این بستر رودخانه شده و زیریز هاي الیه يداریش سبب ناپایفرسا

. مـواد معلـق قـرار ندارنـد     یبـار رسـوب   تـاثیر که تحت  شود میافت ی ییک در جایبنت مهرگان بیتوده  یستخود نشان داده است که ز
به دنبـال کـاهش تعـداد و    . است تر کمدرصد  40کنترل شده  یسه با نواحیش قرار دارند در مقایفرسا تاثیرکه تحت  ینواح توده زیست

                                                      
1 - Benthic 
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رودخانه به هـم خـورده و    یفین بستر، تعادل کیریز هاي الیهدر  یاز تداوم رسوب مواد معلق معدن یک ناشیبنت مهرگان بی توده زیست
 یطین شـرا ین در چنـ یبنـابرا . دارنـد  يمحـدود  یکیاکولوژ يازهایکه دامنه ن گردد میتحمل قابل  1تروپیک اوري هاي گونه يط برایشرا
  .]23[ گیرند میآنها را  يدارند جا ها آلودگینسبت به  يادیه مقاومت زک تروپیک اوري هاي گونهد گشته و یناپد مهرگان بی

راسـته   ،2نابـالغ  هـاي  روزه کیراسته . ]86[ کنند میفراهم  يآبز هاي گونهاز  ياریبس يرا برا یمهم ییمنبع غذا يآبز مهرگان بی
ـ د شـده در  یـ تول هاي گروهن تری بیشبه عنوان معروف هستند  EPT5تحت عنوان  يکه به مجموعه ا 4موداران و راسته بال 3ها بهاره ک ی

قـت  یدر حق. ]102[ شـوند  میرودخانه محسوب  ها ماهی يدر دسترس و موجود برا يو غذاها هشددر نظر گرفته  اي رودخانه بوم زیست
این موجودات ریز . ]61[ گیرد میبه عنوان شاخص وجود غذا مورد استفاده قرار  عموما يبزرگ آبز مهرگان بین سه گروه از یا یفراوان

ـ و عمر مفید آنها  ین چرخه زندگیانگیو م کنند میزیر بستر زندگی  هي موجود در کف رودخانه و الیها شکافاغلب در بین  ک سـال  ی
ات برداشت رسوبات خواهد بـود  یاز عمل متاثر EPTگروه  یتنوع و فراوان. دو ساله هم دارند ین گونه با چرخه زندگیاست، اگرچه چند

 يه و بسـترها یوابسـته بـه حاشـ    ين فضاهایو در ب ]31[هستند  6شکل گرفته در بستر هاي زیستگاهط یوابسته به شرا شدیدارا آنها یز
گـر  یمشـخص د  يو حشـرات آبـز   ها روزهکیاز  هایی گونه ی، اگرچه برخکنند میست یز) صاف سنگ قلوهتا  اي ریزه سنگ( دانه درشت

  .]53[ دهند میح یرا ترج یاز موادآل یز غنیر زندگی در رسوبات 7هاپشه چون هم
ـ ، ناپاشـوند  مـی  جـا  جابه یبه راحت کهجا آناز روند میبه شمار  يبزرگ آبز مهرگان بی يبرا یمناسب يلت که بسترهایشن و س دار ی

 مهرگـان  بـی  یستگاهیمناطق ز مستقیما؛ دهند میها را کاهش  زهیر و سنگ سنگ قلوهن یب يکه فضاها ین رسوباتیبنابرا. ]46[هستند 
میزان اثرات این پدیده را کاهش  ها سیالباز  یرات بستر ناشییالبته شایان ذکر است رودخانه به وسیله تغ. را کاهش خواهند داد يآبز
ی تمامی اثرات منف تواند میرودخانه به تنهایی ن یعیطب هاي ویژگیبنابراین  ،دو سال است معموالولی دوره برگشت این عمل  دهد می

 کاهش شاخص غذایی رودخانه و در نتیجه کاهش آبزیانی که از گروه یطین شرایاست در چن یهیبد. برداشت مصالح را جبران نماید

EPT 33[خواهد آمد  وجود به، کنند میتغذیه[.   

  اثرات رسوبات معلق ناشی از برداشت مصالح - 3-3-2-3

کدورت زیاد موجب کاهش فتوسنتز و به تبع آن . گذار باشداثیرتآبی  زیست محیطبر  تواند میبارهاي معلق رسوبی به چندین شیوه 
گر ازدیاد مواد معلـق  ید ياز سو. شود میباعث کوچ جانوران آبزي از منطقه  چنین همآبی و  زیست محیطان در یاز تکثیر آبز يریجلوگ

و مـوادي   ها سنگ، اصطکاك بین ها سنگبا نشستن رسوبات بر سطح . گردد میباعث گیر افتادن حشرات غداساز در البالي رسوبات 
پر شدن فضاي متخلخل بستر با رسوبات باعـث   چنین هم. یابد میدارند کاهش ) الرومانند(که نیاز به چسبندگی به ذرات شن و ماسه 

فـتن  کاهش تبادل اکسیژن و متابولیسم موجودات زنده ساکن در کف رودخانه شده که این حالت در بدترین شکل خود باعث از بین ر
  . زنده خواهد شد و فقط موجوداتی که با شرایط کمبود اکسیژن سازگاري دارند قادر به ادامه زندگی خواهند بود 8هاي تمامی میکرو ارگانیسم

                                                      
1 - Eurotrophic 
2 - Ephemeroptera 
3 - Plecoptera 
4 - Trichoptera 
5 - Ephemeroptera - Plecoptera - Trichoptera 
6 - Substrate 
7 - Midges 
8 - Micro Organism 
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بـه واسـطه مسـدود     یات برداشت مصالح اثرات نـامطلوب یاز عمل یناش يش کدورت آب و رسوبگذاریکه اشاره شد، افزا طور همان
د شده و موجب عـدم  یرت آب باعث کاهش ورود نور خورشکدو. ]72[ دارد مهرگان بیو  ها ماهیبر الرو  ها بششآ یدگیا خراشیشدن 
غـذا در آنهـا    يباعـث کـاهش رانـدمان جسـتجو     نهایتـا در انجام عمل فتوسنتز گردیده و  2ها زئوپالنکتونو  1ها پالنکتونتویف ییتوانا
ـ ز یالروهـا در منـاطق سـاحل    هاي ارگانیسمو  ها زئوپالنکتونو  ها پالنکتونتویف یعیکه تراکم طب یطین وجود در شرایبا ا. شود می اد ی

سـه بـا   یبه واسطه عمل برداشت مصالح در مقا ییرایبودن نرخ م تر کمن امر یل ایدل. کدورت آب قابل مالحظه نخواهد بود تاثیرباشد 
  .]99، 97[ باشد می یعیط طبیدر شرا هایی گونهن یچن یعیر طبینرخ مرگ و م
 چنـین  هم. افتیش خواهد یافزا ها ماهی يو الروها ها پالنکتونتر گردد اثرات مخرب وارده بر یزمان برداشت طوالن که درصورتی

الزم به . خواهد بود تر بیش یمنف يگذارتاثیرنه خود قرار دارد امکان یشیدر حد ب ها ارگانیسمکه تراکم ) زییبهار تا پا(از سال  یدر مواقع
ن اثـرات در دوره بلنـد مـدت بـه     یکن ایرخ داده و ل یبرداشت مصالح در دوره کوتاه مدت به صورت موضع یست که اثرات منفذکر ا

  .]98[ز خواهد بود یشده ناچ متاثرل کوچک بودن محدوده یدل
م گرفتـه نتـایج مشـابهی    در تعدادي از مطالعات انجا ها رودخانهان زی کفمختلف بر اجتماعات  منشااثرات مواد رسوبی و معدنی با 

تـا  (این اجتماعات کاهش قابل تـوجهی   توده زیستکه تراکم و  دهد میکلی این مطالعات نشان  بندي جمعگیري و  نتیجه. داشته است
در مطالعات خود به این نتیجـه  ) 1960(و زمیل ) 1959(واگنر . ن اثرات محسوس هستندای رودخانهداشته و تا کیلومترها از ) درصد 90
. دهـد  مـی درصد کـاهش   85رودخانه را  دست پایینسیدند که مواد رسوبی معلق حاصل از برداشت شن و ماسه، تراکم حشرات آبزي ر

  .  ]23[ اند کردهدرصد ذکر  90ي خود در پایاب رودخانه ها بررسیبرخی از پژوهشگران تراکم این اجتماعات را در 
ـ ا توده زیستو  یکاهش خالص تراکم کلکه  دهد میگر محققان نشان یمطالعات کالول و د ـ ن اجتماعـات در پا ی اب رودخانـه از  ی

نشان دادند کـه   1981ر در سال یویدمون و ر. درصد بوده است 81تا  10درصد و  75تا  13ن یب بیمحل برداشت شن و ماسه به ترت
 96تـا   62معلـق   یمواد معـدن  تاثیرن و ماسه و از ش برداري بهرهرودخانه در اثر  دست پایینرودخانه در  زي کف مهرگان بی توده زیست

 مهرگـان  بـی ي مشخصـی از  هـا  گروهي انجام گرفته روي ها بررسی .ت استین وضعیدهنده انشان 1-3شکل . یابد میدرصد کاهش 
بـه نظـر    گذارد، در حالی که در مـورد برخـی دیگـر   که در اثر افزایش مواد معلق جمعیت برخی از آنها رو به کاهش می دهد مینشان 

ش مـواد معلـق   ییی که در اثـر افـزا  ها گروه. یابد میي زیرین بستر جمعیت آنها افزایش ها الیهرسد در اثر وجود مواد معدنی ریز در  می
در  یی که در اثر مواد معلقها گروهو  7ها روزه ، یک6ها ، نوعی از پشه5هاي شناور ، کرم4ها بهاره ،3موداران بال: یابند عبارتند از کاهش می

  .]23[ 9ها ، نوعی از پشه8تار هاي کم کرم :ابند عبارتند ازی ي زیرین افزایش میها الیه
  
  

                                                      
1 - Phytoplankton 
2 - Zooplankton 
3- Trichoptera 
4- Plecoptera 
5- Planaria 
6- Coleoptera 
7- Ephemeroptera 
8- Oligochaetes 
9- Chironomidae 
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  ]23[ زي کف مهرگان بیت یاز شن و ماسه بر کل جمع برداري بهرهاثرات  -1- 3شکل 

زهاي بستر رودخانـه کـه   که شکاف و در دهد میقات نشان یتحق. بار رسوبی معلق رودخانه محدود به موارد فوق الذکر نیست تاثیر
رسوب ریزدانه با پر کـردن ایـن   . رسوبات معلق قرار دارند تاثیرتحت  شدیدا دهد میرا تشکیل  ها رودخانه زیست محیطبخش الینفک 

در مطالعاتی که در اروپـا صـورت   . گردند میي زیرین بستر باعث تخریب زیستگاه ها الیهدرزها آنها را به یکدیگر چسبانده و در سطح 
درصـد تـراکم    75از محـل برداشـت شـن و ماسـه،      تر پایینکیلومتر  10ل رها شدن مواد معلق حتی تا یگرفت، مشاهده شد که به دل

  . ]22[ت کاهش یافته اس زي کفموجودات 
 ن اثرات بـه مراحـل مختلـف   یا. نشان داده شده است يبر جامعه جانور اي رودخانهاز اثرات برداشت مصالح  یبرخ 3-3در جدول 

  .د مصالح و حمل و نقل آنها اشاره داردیتول فرایندمحل برداشت و  سازي آمادهل زمان برداشت، برداشت مصالح شام فرایند
  يبر جوامع جانور اي رودخانهات برداشت مصالح تاثیریی از ها نمونه -3-3جدول 

  تاثیر  فرایند
  انیب مستقیم محل سکونت آبزیتخر  منطقه برداشت سازي آماده

  شت مصالحبردا

  ها زیستگاهن بستر و یریي زها الیهبرداشت 
  انزی کفآشفتگی در زندگی 

  تعلیق رسوبات و کاهش عمل فتوسنتز
  کاهش اکسیژن در زیستگاه آبزیان

  تولید مصالح و حمل و نقل آن
  )و گرد و غبار  صدا(جانوري  زیست محیطآشفتگی 

  هاگذار و حیات وحش آنتخریب النه پرندگان تخم
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  ها ماهیبر روي جمعیت  اي رودخانهاثرات برداشت مصالح  -3- 3-3
 تـاثیر را تحـت   هـا  ماهی یم زندگین اثرات به صورت مستقیاز ا یبرخ. دارد یاثرات مختلف ها ماهیبر  اي رودخانهبرداشت مصالح 
ـ  یو برخی دیگر سبب تحر شود میا مهاجرت آنها منجر ی يقرار داده و به نابود م یرمسـتق یبـه صـورت غ   هـا  ونـه گ یک تنـوع و فراوان

به واسطه مهاجرت آنها  ها ماهی ی، کاهش فراوانها ماهیر یمرگ و م طور عمده به صورت به ها ماهیاثرات برداشت مصالح بر .شود می
  . نماید بروز می ها زیستگاهب یتخر نهایتاو  و کاهش تغذیه از محل برداشت

تـراکم بـاالي   . کند میي آنها بروز ها آبششاز طریق سایش و مسدود شدن  ها ماهیاثرات مخرب افزایش رسوبات معلق بر روي 
هربـرت در  . گـذارد  شده و مرگ و میر قابـل تـوجهی بـر جـاي مـی      ها ماهیمواد معلق در آب، سبب ایجاد اختالل در سیستم تنفسی 

تـر  یل بـر  گرم میلی 6000تا  1000 یرسوب با مواد یمداوم در معرض آب طور به آال قزل یماه چه چنانخود نشان داده است  هاي بررسی
ز نشان یگر پژوهشگران نیس و دیوالن و ال. ]23[چسبد  یم يه بعدیشده و به ال ضخیم ها آبششه یه ثانویال یرد، بافت پوششیر گقرا

تـر  یل بر گرم میلیار هز 300تا  20ر تراکم مواد معلق از یینسبت به تغ ها ماهیمختلف  هاي گونهها در  داده اند که مسدود شدن آبشش
روز در برابر بار مواد  20که به مدت  ین کمان زمانیرنگ يآال قزل یخود نشان داده است که ماه هاي بررسیکامپل در . متفاوت است

مـواد رسـوبی معلـق جـدا از     . ]23[ر خواهد داشـت  یدرصد مرگ و م 57 گیرد میتر قرار یل بر گرم میلی 2500تا  1000با تراکم  یمعلق
ي هـا  زمـین هایی به وجود آورند کـه خـود   آنها زخم يها بافتند در توان می، آورند می وجود بهمختلف  ها ماهیتالالت تنفسی که در اخ

  .دهد میقابل توجهی افزایش  طور بهزا بوده و میزان مرگ و میر آنها را  براي نفوذ عوامل بیماري
شدن، کاهش نور نفوذ کـرده در   خفه چون هم یل مختلفیداله ب يبزاهان آیسبب کاهش رشد گ تواند میش غلظت رسوبات یفزاا

 رود مـی ال به ترك محل سکونت خود بـا  مهرگان بیل یزان رسوبات معلق در رودخانه تمایش میبا افزاچنین  هم. گردد ساییدگیآب و 
 يه واسـطه کـاهش رانـدمان جسـتجو    ب ها ماهیبر  یمختلف یاثرات منف اي رودخانهالوه بر مطالب ذکر شده برداشت مصالح ع. ]80[

  .آنها خواهد داشت یتنفس يط حاد به خاطر مسدود شدن مجاریغذا و در شرا يبصر
میزان اختالل . کند میکم و بیش جلوگیري  ها ماهیو از تغذیه  رود میبه شمار  ها ماهیرسوبات و مواد معلق مانعی در برابر تغذیه 

 بـه مـواد غـذایی    ها ماهیي مختلف ها گونهمواد معلق بر  تاثیر. و تراکم مواد معلق بستگی دارد ها گونهبه نوع  ها ماهیوارده بر تغذیه 
  .ي تغذیه آنها بستگی داردها روشهاي مختلف غذایی و  قابلیت سازگاري، رژیم مورد استفاده،
بعضی . کنند میزندگی و یا رشد ) يز کف(بسیار زیادي بر موجودات و گیاهانی دارند که در بستر و یا مجاورت بستر  تاثیررسوبات 

طریـق بـر موجـودات و    به سه  رسوبگذاري. کنند میو از آنها تغذیه  باشند میوابسته به این نوع موجودات و گیاهان  شدیدا ها ماهیاز 
  : گذارد می تاثیرگیاهان بستر زیست 

  .دهد میاندازه الیه کف بستر را تغییر  −
  .پوشاند الیه کف بستر را می −
  .گردد میر در تنوع موجودات بستر زیست ییه تغمنجر ب −
گفت این موجـودات در   توان میي که طور به باشند میي مختلف کف رودخانه هر کدام زیستگاه دسته خاصی از موجودات ها الیه
کـه   کنند میگی زند 3و کدیسفالي 2، استونفالي1میفالي معموالبراي مثال در بسترهاي شنی و سنگی . کنند میزندگی  ها الیهتمامی 

                                                      
1 - Mayfly 
2 - Stonefly 
3 - Caddisfly 
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باعث از بین رفـتن و یـا کـاهش ایـن موجـودات و در نتیجـه تعـداد         رسوبگذاري. هستند ها ماهیي مختلف ها گونهغذاي بسیاري از 
ولی  باشند می اي ماسهی نیز وجود دارند که سازگار با بسترهاي سیلتی و یها ماهیاگرچه . شود می کنند میی که از آنها تغذیه یها ماهی

  . سازگار با بسترهاي سنگی و شنی بسیار کم است ها ماهینسبت به  ها ماهیتعداد این گونه تنوع و 
براي موجودات  محیطی زیستجریان در این الیه از لحاظ . است که در آن جریان زیرسطحی وجود دارد اي الیه 1یپورهیکها الیه

حرکت کـرده و در   دست پاییني موجود به سمت ها شکافز طریق و ا ها شنآب در این الیه از البالي . اهمیت است حایزآبزي بسیار 
و زیسـتگاه بسـیاري از موجـودات     تـر  مغذياین جریان از لحاظ دارا بودن مواد مغذي از رواناب سطحی نیز . پیوندد مینهایت به انهار 

به میزان زیادي کـاهش   تواند میخانه در فصول کم آب، جریان رود خصوصا کند میدر جاهایی که این الیه رودخانه را قطع . باشد می
. هسـتند شـود   جـا  آنغیرمستقیم، دیگر موجودات زنده رودخانه که غذاي اصلی  طور بهو یا  ها ماهییابد و باعث از بین رفتن مستقیم 

 يز کـف شده و سبب کاهش تکثیـر موجـودات    دانه درشتي بین ذرات ها شکافترسیب رسوبات ریزدانه سبب مسدود شدن  چنین هم
شـده و باعـث از    هـا  ماهیو بچه  ها ماهیي زیرسطحی باعث نرسیدن اکسیژن به جنین ها شکافاین پدیده با مسدود کردن . شود می

  .شود میبین رفتن آنها 
آزاد، بـه   يهـا  مـاهی همه انواع مختلف . باشد میپس از خارج شدن از تخم  ها ماهین یه جنیگر برداشت مصالح در تغذیمهم د اثر
له یاین الیه سپس به وس. گذارند میي کف استخرهاي موجود در رودخانه را کنده و تخم خود را بر روي آن ها شن، گذاري خمتمنظور 

سـپس  . زیر ایـن الیـه قـرار دارد    ها ماه، قبل از بیرون آمدن از تخم، براي ها ماهیجنین . شود میالیه نازکی از شن متخلخل پوشیده 
حیـات بچـه   . نماینـد  میبراي چند هفته دیگر در این الیه زندگی کرده و از مواد مغذي تخم خود تغذیه  از تخم بیرون آمده و ها ماهی
حاصل از  زایددر زیر بستر، جهت کسب اکسیژن و خارج کردن مواد  ها شنو جریان بین  2اي الیهدر این حالت به جریان زیر  ها ماهی

به منظور پیدا کردن غذا از بین الیه متخلخل شنی باال آمـده   ها ماهید مغذي تخم، پس از اتمام موا. فعالیت سلولی آنها، بستگی دارد
ي کف رودخانه نیز زیستگاه بسیار ها بلنديماهی هستند،  گذاري تخمکه منطقه  ها گودالعالوه بر . شوند میو وارد الیه بستر رودخانه 

است  یهیبد. روند میبه شمار  ها ماهیبع غذایی بسیار مهمی براي که این موجودات، من باشند میمهمی براي عده زیادي از موجودات 
  .وجود دارد ها ماهین یو جن ها تخمر یو مرگ و م يبا توجه به اثرات نامطلوب برداشت مصالح بر بستر امکان نابود

بـا   هـا  مـاهی . دارنـد رسـوبات معلـق قـرار     تـاثیر آبی به شدت تحت  زیست محیطبه عنوان باالترین واحد  ها ماهیخالصه  طور به
 هـا  زیسـتگاه از اختالالت به وجود آمده در سطوح پایین غذایی که ناشی از رسوبات معلق، ناپایـداري یـا نـابودي بسـتر و      تاثیرپذیري

  .]23[نده این اختالالت هستند کن ، اولین منعکسباشد می
طـولی، کنـاري، عمـودي و      یجـای  بـه آنها چهار نـوع جا  در رودخانه به مسیرهاي سالمی نیاز دارند که بتوانند در ها ماهیچنین  هم

ن امر نقـش  یالگوهاي مهاجرتی را رعایت نموده و ا ها ماهیوارد نشود،  فرایندن یاثرات منفی به ا که درصورتی. موقتی را داشته باشند
 ها رودخانهشامل امکان مهاجرت به ارتباط مستقیمی به مسیر مهاجرت طولی دارد که  یبقا و چرخه زندگ. دارد آنها مهمی در اکولوژي

هر مـانعی در مسـیر   . هستند ها ماهیمناطق پرورش الرو بچه  ها مکاناین  چنین هم. و اغلب براي تولیدمثل بسیار مهم است باشد می
سـاکن   ياهـ  مـاهی این عامل در مورد سـاختار جمعیتـی    مخصوصا .دارد ها ماهیاز جوامع  اي گونهبر ترکیب  یرودخانه اثرات نامناسب

                                                      
1 - Hyporheic 
2 - Hyporheic flow 
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ي در یـک رودخانـه هسـتند اثرگـذار     تـر  کوچـک ی که داراي مهاجرت طـولی  یها ماهیي انسانی در مورد ها فعالیت. بسیار مهم است
  .فعالیت برداشت شن و ماسه محدود خواهد شد ها ماهیپراکندگی، تجمع و مهاجرت . باشد می

. گیرند میپشت سر هم قرار  معموال 1و برآمدگی) استخر(ل ي منظمی است که به شکل گوداها بلنديکف رودخانه داراي پستی و 
سرعت جریان آب کم و عمـق   ها گودالدر . به جنس مصالح رودخانه و شکل جریان آب بستگی دارد ها برآمدگیطول این استخرها و 

و سـاختارهاي   2ی مانـداب ي چرخشـ ها جریانسرعت،  ي عمیق کمها جریانجریان موجود در استخرها ترکیبی از . باشد میجریان زیاد 
 مانندي بزرگ و یا شرایط سخت ها جریانو سایر موجودات به هنگام وقوع  ها ماهیپناهگاهی براي  تواند میمستغرق خاصی است که 

به سرعت از بسترهاي پرشیب حرکت کرده و در ایـن   معموالبزرگ  يها ماهیبه باالدست،  ها ماهیبه هنگام مهاجرت . زمستان باشد
ن یبنـابرا . باشد میآزاد  ها ماهیي کم، این مناطق پناهگاه ایمنی براي ها جریانبه هنگام وجود  چنین هم. نمایند میها استراحت استخر

است که رونـد مـذکور دسـتخوش     یهیبستر رودخانه بد یعیط طبیب شرایبر تخر اي رودخانهات برداشت مصالح یعمل تاثیربا توجه به 
  .رات خواهد شدییتغ

ي هـا  جریـان بهتر از مسیر اصلی جریان است به هنگـام وقـوع    تر کمبه علت اغتشاش  ها رودخانهکه کیفیت آب در کناره اج آناز 
گـر  ی، دهـا  دشـت  سـیالب لذا مناطق مذکور در اثر برداشت مصـالح از  . آیند میبه حساب  ها ماهیبزرگ این مناطق پناهگاه امنی براي 

  . د آمدبه حساب نخواه ها ماهی يبرا یمحل امن
سـرعت   مانندمختلف  عواملاست که در آن تلفیقی از  هایی از رودخانه بخشمثل همه آبزیان  ها ماهیي مختلف ها گونهزیستگاه 

محـدود شـدن    ،تغییر شـرایط زیسـتگاهی   در نهایت عواملتغییر این . ي زیرین بستر و عمق آب وجود داردها الیهجریان آب، گستره 
این تغییـرات بـراي بچـه    . دهد میرا در پی داشته و جمعیت آنها را کاهش  گذاري آنها و تغییر محل تخم ها ماهی شناسی بومنیازهاي 

اثـرات تلفیقـی تغییـرات زیسـتگاه و سـطوح غـذایی نیـز در        . اهمیت است حایزي زیرین بستر بیش از همه ها الیهي نزدیک ها ماهی
و طبیعـت جمعیـت    گـذاري  محـل تخـم   زیسـت  محـیط ل به میزان دگرگونی درجه اختال. آورد میاختالل به وجود  ها ماهیاجتماعات 

  .شود میی و سپس به صورت کیفی آشکار این اختالل ابتدا به صورت کم. ردبستگی دا ها ماهی
ي ها زیستگاه. آورد می وجود بهی جانبی آبزیان جای بهرودخانه و در مسیر رودخانه زیستگاه مناسبی براي جا  گیاهان در حاشیه  رویش

از . باشـد  مـی مناسـبی نیـز    ریزي تخمي ها مکان ها گونهبلکه براي خیلی از  آورد میاي را فراهم  ي تغذیهها مکانکنار رودخانه نه تنها 
ي رودخانه را نسـبت بـه وسـط رودخانـه     ها کنارهاز یک سال،  تر کم ها ماهیجریان آب آرام تر است الروها و  ها مکانکه در این جا آن

تغییـرات قابـل    رود مـی ي حاشیه رودخانـه از بـین   ها زیستگاهو  گیرد میهنگامی که رودخانه دستخوش تغییرات قرار . دهند میترجیح 
ناپدید شده در حالی که بعضـی   ها ماهیي ها گونهدر این گونه موارد برخی از . آید میبه وجود  ها ماهیاي در ساختار جمعیتی  مالحظه

  ].60[ کنند میي دارند از نظر تراکم افزایش پیدا تر مکاهمیت  معموالکه  ها ماهیاز 
 هـا  مـاهی بلکه بر ساختار سنی جمعیت  کنند میی که در رودخانه زندگی یها ماهی اي گونهساختار زیستگاه نه تنها بر روي ترکیب 

یکنواختی بستر رودخانه در مقاطع غیر. ارتباط واضحی بین فضاي مورد نیاز زندگی ماهی و فون ماهی نیز وجود دارد. اي دارد اثر عمده
ماهی  اي گونهمتوسط تنوع  طور به. دهد میرا نشان  ها ماهیطولی مختلف و اعماق مختلف ارتباط پیچیدگی زیستگاه و اندازه جمعیت 

  ].60[ي با شرایط طبیعی است ها رودخانهاز  تر کمدرصد  60ي دستکاري شده ها رودخانهدر 
                                                      

1 - Pool & riffle 
2 - Backwater eddies 
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  رودخانه یط خشکیبر مح اي رودخانهاثرات برداشت مصالح  -3-4

ـ ا ین بخـش بـه بررسـ   یدر ا. دیان گردیل بیرودخانه به تفص یط آبیقبل اثرات برداشت مصالح بر مح هاي بخشدر  ن اثـرات در  ی
، یصـوت  یآلـودگ  يدر محورهـا  اي رودخانـه ن منظور اثرات برداشت مصالح یا يبرا .شود پرداخته میرودخانه  یط خشکیخصوص مح

  .شود میارائه  بر جانوران و حیوانات منطقه تاثیرو  اراضی کشاورزي، جامعه گیاهی پیرامون رودخانه، آالت ماشیند تردهوا،  یآلودگ

  یصوت یآلودگ -1- 3-4
ذاتی بوده و بنابراین  ،این منابع تولید صدا. است آالت ماشینو  ها دستگاهمربوط به   عمومامنبع تولید صدا در برداشت شن و ماسه 

  :ند تولید صدا نمایند که عبارتند ازتوان میعوامل مختلفی از تجهیزات . باشد میر یناپذ نابرفع کامل آنها اجت
 برداشت مصالح در محل تاسیساتبارگیرها و  شامل حفارها،  :تجهیزات نیمه متحرك −

 ي بارکش، گریدر و لودرها کامیونشامل  :تجهیزات متحرك −

 ها کننده صاف زات شستشو وی، تجهها شکن سنگشامل  :تجهیزات ثابت −

ـ ، انباشـت  يری، بـارگ ياز جمله در حفار اي رودخانهمصالح  برداري بهره فرایندهايه یدر کل یهمگ الذکر فوقزات یتجه ه و یـ ا تخلی
اثرات عمده سـر و صـدا بـر    . گذار هستندتاثیرمجاور خود  هاي محدودهث بر ین حید صدا نموده و از ایشن و ماسه تول فراوريسرند و 

ماننـد   یتـ یبـا مراکـز جمع   هـا  فعالیتط مجاورت محل یدر شرا. و مهاجرت آنان است ها زیستگاهدمثل، یاختالل در تول ات وحش ویح
  .گردد میجاد یز این نیش ساکنیشهرها و روستاها، سلب آسا

اغلب مـوقتی   ها فعالیتي برداشت مصالح وجود دارد آن است که این ها فعالیت یصوت یاز آلودگ گیري پیشکه در  ییکی از موانع
را  یصـوت  یت آلـودگ یریکه مد يگر مواردیاز د. گیرند میاز تجهیزات ثابت مـورد استفاده قـرار  تر بیشبوده و تجهیزات متحرك نیز 

  .اشاره نمود زیربه موارد  توان می کند می ساز مشکل
 .کند میبرداشت مصالح ثابت نبوده و بر اساس میزان برداشت از رودخانه تغییر  هاي محل −

 .گیرد میدر بیرون از کارگاه و در فضاي بسته صورت  ها فعالیت تر بیش  −

 .روند می کار بهتعداد زیادي از تجهیزات به صورت متحرك و نیمه متحرك  −

 يمانند راهنما(موجود  يد تالش نمود تا استانداردهایکن بایدشوار خواهد بود، ل یصوت یت آلودگیریمد الذکر فوقبا توجه به موارد 
 هـاي  فعالیـت در  یصـوت  یدر رابطه با حد مجـاز آلـودگ  ) و نشریات استاندارد ملی) WHO( 1یجهانبهداشت ه شده توسط سازمان یته

ي الیروبی به ساعات روز و جلـوگیري  ها فعالیتبا محدود کردن  مثال طور به. ت گرددیرعا اي رودخانهاز مصالح  برداري بهرهمرتبط با 
  .از اثرات آلودگی صوتی تا حدي کاست انتو میدر شب کردن از کار 

  هوا یآلودگ -2- 3-4
، غربـال کـردن،   دانـه  درشـت برداشت مصالح، خردکـردن مصـالح    چون هم اي گسترده هاي فعالیتات برداشت مصالح شامل یعمل

 کـه  درصـورتی . باشـد  می کنندگان مصرفب کردن، انبار کردن و انتقال به یون، خشک کردن، ترکیه از کامی، حمل و نقل، تخليریبارگ

                                                      
1 - World Health Organisation 
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زان ذرات معلق موجود در هـوا بـا توجـه بـه     ینامناسب در م تاثیر چون هم یجاد مشکالتیمذکور کنترل شده نباشد سبب ا هاي فعالیت
شـامل انتشـار    هـایی  فعالیـت برداشت مصـالح بـه    فراینداثرات نامطلوب وارده به هوا از جانب  اغلب .مربوط خواهد شد ياستانداردها

از باد بـر   یش ناشیمصالح، انباشت آنها و فرسا آوري جمعاز  یبرداشت مصالح، گرد و غبار ناش فرایندهايها و  روبیال از یناش یآلودگ
  .شود میپرداخته  اختصار به آنکه در ادامه به  باشد میمصالح انباشت شده 

  و برداشت مصالح يحفار هاي فعالیت واسطه بهدر هوا  یانتشار آلودگ -الف

 يگـر ید هـاي  آالینـده و ) NOx(تـروژن  ین يدهایاکس چون هم يبه انتشار مواد توان میهوا  یات برداشت بر آلودگیاز اثرات عمل
  .و مواد جامد معلق اشاره نمود) کبالت( CO، )هاي آلی سبک کربن( VOC1، )اکسید سولفور دي( SO2 چون هم

  حو انتقال مصال ، بارگیريبرداشت واسطه بهدر هوا  یانتشار آلودگ -ب

برداشـت   هـاي  فعالیـت ر یدارد بـه سـا   يهوا نقش موثر یگر که در آلودگیمصالح از بستر، عامل مهم د یروبیبعد از برداشت و ال
در ذرات  یمهمـ  تـاثیر  فرایندهان یا. گردد میکردن بار، خردکردن مصالح و غربال کردن آن باز  ی، حمل و نقل، خاليریبارگ چون هم

از رونـد شسـت و    یبیبه ترک توان می فرایندهان یاز جمله ا. خواهند داشت آالت ماشینکارکرد نامناسب  معلق واردشده به هوا به سبب
 یالتیخاص و تسـه  يدن به ابعادیرس يبرا ها خردکنندهذرات با اندازه مشخص،  يجداساز يبرا ها جداکنندهو  ها غربالمصالح،  يشو
رد تـا حـد   یبه صورت مرطوب و با استفاده از آب صورت گ فرایندهان یا که صورتیدر. و انبارکردن مصالح اشاره نمود يریبارگ چون هم

  .از گرد و غبار را کاهش خواهد داد یناش ید ذرات معلق در هوا و اثرات منفیتول يادیز

  از باد یش ناشیدر هوا به واسطه انباشت مصالح و فرسا یانتشار آلودگ -ج

و انتقـال   يان بـاد قـو  یتا محل انبار، پخش شدن به واسطه جر يریانبار کردن، بارگ دهايفراینانتشار گرد و غبار و مواد معلق در 
 شـود،  مـی ن بار به محل انبار منتقـل  یاول يکه مصالح تازه جمع شده برا یزمان. گردد مید یز تشدیا خارج از انبار نیمصالح به داخل و 

ل سـبکی، در  یـ زدانه به دلیاست که ذرات ر یهیو بد باشد مینه خود یشیبات انبار کردن در حد ین عملیجاد مواد معلق در حیل ایپتانس
  .باشند میط اطراف یشدن به مح معرض پخش

 ویژه بهنده هوا یاثر مواد آال. کنند میجاد یبر آنها ا يب جدیداشته و آس یاهیبر درختان و پوشش گ یاثرات منف ها آالیندهاز  یبرخ
گـرد و   تـاثیر . ز اسـت یز مخاطره آمیانسان ن يآنها برا يداریت تجمع و پایل قابلیبه دل یخوراک اهانیگ يبر رو ییایمیش هاي آالینده

ز یـ ذرات ن. کنـد  مـی جاد یا ینسب طور بهرا  تري کماست و صدمات  یسم ياز گازها تر کم) ها درختچهدرختان و (اهان یگ يغبار بر رو
 يگرد و غبار بر رو. نماید میاهان خسارت وارد یم به گیق تماس مستقیاز طرو هم  یاهیگ هاي روزنهق نفوذ در یمانند گازها هم از طر

راننـدگان خودروهـا    يبـرا  یو مـال  یو به تبع آن موجب بروز خطـرات جـان   دهد میرا کاهش  گذاشته و آن تاثیرز ید انسان نیدان دیم
  .گردد می

                                                      
1- Volatile Organic Carbon 
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ن مـورد اسـتفاده در محـل    یسـنگ  هـاي  دسـتگاه خودروها و نده از یآال یزان خروجی، مها جادهک یه و ترافینقل وسایطبرحسب نوع 
ز نحـوه  یو ن یاهیع و تراکم پوشش گیک، توزی، ساعات اوج ترافیرامونیپ یاراض ياز شن و ماسه متفاوت و براساس کاربر برداري بهره
  .ر استیو انسان متغ زیست محیطز بر ی، اثرات آنها نیات و اقدامات در مرحله ساختمانیعمل

ـ شـاخ و بـرگ از طر   يرسوب بر رو. سازد میاهان را آلوده یق گیاز دو طر آالت ماشینمنتشر شده از اگزوز  ذرات سرب ق هـوا و  ی
  .است اي جادهحمل و نقل  يامدهایاز پ یکی یفوقان هاي انداماهان و انتقال آن به یشه گیر وسیله بهرسوب در خاك و جذب آن 

و  هـا  داممـورد اسـتفاده    یاهـان علفـ  یانسان قرار دارنـد، گ  ییره غذایم در زنجیتقو درختان مثمر که به صورت مس یاهان زراعیگ
 تـري  کـم رمثمر کـه بـا درصـد    یاهان هرز و درختان غیز گیو ن اند شدهواقع  ییره غذایم در زنجیرمستقیغ طور بهکه  خوار گیاهجانوران 

ـ  هـاي  علفو  یاهان چمنیگ یت آلودگیاهم. باشند میرا دارا  ییره غذایتوسط حشرات و به خصوص پرندگان امکان ورود به زنج ک ی
جـه  یشه در نتیشه افشان و کم بودن عمق نفوذ ریع در سطح خاك، دارا بودن ریل پخش وسیاد سرب توسط آنها به دلیساله و جذب ز

پرنـدگان و   ر دریو مو مرگ  ها دامن در ی، حشرات و پرندگان باعث سقط جنها داما استفاده شدن توسط یخاك  یتماس با قشر سطح
 .شود میزنبور عسل حشرات بارور کننده مانند 

  حمل و برداشت مصالح آالت ماشینتردد  -3- 3-4
ـ از ا یبرخ. گیرد میان صورت یک به محل جریدر مناطق نزد اي رودخانهبرداشت مصالح  فرایندهاياغلب   چـون  هـم ات یـ ن عملی

ـ ا. باشد میاز داخل آب  آالت ماشین یت برخازمند حرکیگر نیک سمت بستر رودخانه به سمت دیاز  یدسترس ل یپتانسـ  هـا  فعالیـت ن ی
گذار بوده و سـبب کـاهش ارزش آن از   تاثیررسوب بر ظاهر آب . د رسوب را دارا هستندیت آب به علت تولیفین آوردن کییدر پا يادیز

 يان و اکولوژیبر محل سکونت آبز یاثر معکوس تواند میرسوبات  چنین هم. گر مصارف خواهد شدیو د ی، صنعتيجهت مصارف شهر
ت یـ فین رفتن کیاز ب يبرا یز وجود داشته که خود عاملین آالت ماشینگر خطر انتشار نفت، روغن و سوخت از ید ياز سو. داشته باشد

ـ ا ين و روغن در آب به حداقل ممکن رسانده شود و برایالزم است خطر انتشار سوخت، نفت، بنز. آب خواهد بود سـب  ن منظـور منا ی
  .نمود آوري جمعخته شده در محل را یط رودخانه دور نگاه داشت و مواد ریرا از مح آالت ماشیناست تا حد ممکن 

برداشـت مصـالح محـدود بـه      در مـواقعی کـه   یحت گیرد، میان آب صورت یاز داخل جرحسب ضرورت برداشت ط یشرا یدر برخ
بـا کنتـرل و    یطین شـرا یدر چن. ان رودخانه حرکت نمودیر عرض جرالزم است د ها دسترسی یل برخیز به دلیسواحل خشک است ن

 یرسـوب و آلـودگ   بـده  تـوان  مـی ه، ینقل وسایطکاهش تعداد دفعات عبور و سرعت  چنین همو  يدقت نمودن در انتخاب مناطق عبور
 .نه نمودیجاد شده را کمیا

از عوامل تولیدکننده سـر   یکیحمل و نقل . باشد میطقه ط حمل و نقل منیبر شرا اي رودخانهگر، اثر برداشت مصالح ینکته مهم د
ي بزرگ قابـل توجـه   ها کامیوندر برداشت شن و ماسه توسط  تواند میبر منطقه بوده که  یو صدا و گرد و غبار و همراه با اثرات منف

ک در یـ ت حمـل و نقـل و تراف  جاد مشـکال ی، امکان اکننده مصرفموارد انتقال مصالح برداشت شده به محل  یدر برخ چنین هم. باشد
  .خواهد داشت یز در پیک به کارگاه را نینزد هاي جاده

  بر جامعه گیاهی پیرامون رودخانه تاثیر -4- 3-4
پوشـش گیـاهی اطـراف    . شـود  مـی موجـودات آن  یا کاهش عمر و  زیست محیطباعث از بین رفتن  ها رودخانهبرداشت رسوبات از 

تحـت   تواند می) ها کنارهکاهش پایداري ( غیرمستقیمو هم به صورت ) ها کنارهاهی تخریب پوشش گی(رودخانه هم به صورت مستقیم 
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با از بین بردن پوشش گیاهی کناره  معموالتوسعه محل برداشت و یا ایجاد یک محل برداشت جدید . عملیات برداشت قرار گیرد تاثیر
مربـوط بـا برداشـت، باعـث تخریـب       آالت ماشـین دد رفت و آمـد  تع چنین هم. شود میهمراه  ها کنارهو در نتیجه ناپایداري  ها رودخانه

  .شود می ها کنارهپوشش گیاهی 
ن رفـتن  ییگر باعث پاید يموجود در منطقه بوده و از سو هاي سازهد کننده یسو تهد کیبستر رودخانه از  ین افتادگییو پا کنی کف

ـ از طر ینـ یرزمیجـاد خواهـد شـد، آب ز   یق ایـ بـزرگ و عم  هـاي  چالهکه در منطقه برداشت، جا آناز . شود می ینیرزمیسطح آب ز ق ی
تـراز آب   ین افتـادگ یین امر سـبب پـا  یده شده و همیبه داخل کانال رودخانه کش ها چالهن یمقابله با خشک ماندن ا يبرا هایی چاهک

در منـاطق   ینیرزمیزان آب زیرودخانه، از م یر اصلیت آن به سمت مسیو هدا ینیرزمیسطح آب ز ین افتادگییبا پا. شود می ینیرزمیز
  .افتد مین مناطق وجود دارد به خطر یکه در ا یاهیگ هاي گونهات یکاسته شده و ح دشت سیالب

د کننده خواهـد  یار تهدیز وجود داشته که بسیامکان نفوذ آب شور به آن ن ینیرزمین رفتن تراز آب زییل پایبه دل یدر مناطق ساحل
گـودال   یکـ یو مقطع آبراهـه در نزد  یمرخ عرضیرد، گستره نیرودخانه انجام گ دست پایین هاي شاخهاگر برداشت شن و ماسه در . بود
ـ جه ممکن است آب شور به باالدست رودخانـه نفـوذ نما  یافت؛ در نتیض شده و به تبع آن سرعت آب کاهش خواهد یتعر یروبیال . دی

ـ یو ذخا ياریتحت آب یمحصوالت زراع يبرا يانباریزن را کاهش داده و آثار یریره آب شیر شدن آب شور مقدار ذخیسراز مـورد   یر آب
 يرا بـرا  بان سایهه رودخانه که نقش یحاش یاهین رفتن پوشش گیگر با از بید ياز سو .]13[د داشت خواه یاستفاده در مصارف خانگ

ـ  يبرا یعامل مهمن امر یافته و ایش یمنشعب از آن در تابستان افزا يرودخانه و نهرها ي، دماکند میفا یآن ا ـ  یاز ب هـم   هن رفـتن و ب
  .شود میمختلف محسوب  هاي گونهب یخوردن ترک

  اراضی کشاورزي -5- 3-4
گشـته   یط آبیمح یبه داخل آب همراه است که باعث آلودگ یط، اغلب با رها شدن مواد سمیشدن مح یدر اثر غن ها جلبکرشد 
 يگـر ید یر آبیکه گاهی ممکن است ذخا طوري کند داشته به تامین می اراضی کشاورزي که آب خود را از این منابعبر  يانباریو آثار ز
ن کننـده  ییار تعیبس اي است براي کشاورزي که از جمله اثرات برداشت مصالح رودخانهت آب یفیرات در کیین نوع تغیا. از باشدیمورد ن
ب و بسـتر  یترس یز و مواد آلیر هاي هشتهنکه  شود میبرداشت مصالح، باعث  هاي گودالان آب در یکاهش سرعت جر چنین هم. است

ات یاز عمل يا ن مجموعهیبنابرا. کنند يریجلوگ ینیرزمیآبدار ز هاي الیهاندود کرده و از نفوذ آب رودخانه به  يمذکور را ال هاي گودال
، اي حاشیهاطق خشک در من. را کاهش دهد ینیرزمیز يها آب يریدپذیتجد يا قابل مالحظه طور بهاستخراج شن و ماسه ممکن است 

 هاي گودالراکد  يدر آب ها. داشته باشد اي کنندهن ییدر تراز آب در سرنوشت مزارع و مراتع نقش تع جزییکاهش  یممکن است حت
  .ي برداشت به گنداب وجود داردوتبدیل محل ها یه مواد آلیبرداشت مصالح امکان تجز

هـاي زراعـی موجـود بـه دلیـل       نیز عدم امکـان آبگیـري زمـین   اراضی و  يرات برداشت ایجاد تغییر در کاربیگر عملیمهم د تاثیر
ز یـ رامـون ن یپ يبـر محصـوالت کشـاورز    اي رودخانـه از مصالح  برداري بهرهاز  یگرد و غبار ناش. باشد کنی و کاهش تراز بستر می کف
  .محصوالت گردد یگذارده و منجر به کاهش بازده یاثرات نامطلوب تواند می

  ران و حیوانات منطقهبر جانو تاثیر -6- 3-4
هرگونـه  . کامل بررسی و اثبـات شـده اسـت    طور بهي مختلف موجودات زنده ها گونهدر زندگی بسیاري از  ها دشت سیالباهمیت 

بسیاري از دوزیستان براي . ات منفی داردتاثیرحاکم  زیست محیطکلی بر  طور بهصدمه به این نواحی بر حیات وحش و موجودات آن و 
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ایـن حیوانـات از گیاهـان و     چنـین  هـم . نماینـد  مـی تکثیر از نواحی آرام رودخانه که داراي آب آرام برگشتی است استفاده تولیدمثل و 
 . باعث صدمه جدي به این جانوران دوزیست خواهد شد ها رودخانهن تخریب حاشیه یبنابرا. کنند میتغذیه  ها آبموجودات حاشیه 

 اي حاشـیه  یب نـواح یر در اندازه و ترکییل تغیرا به دل تاثیرن تری بیشراسو  ی وموش آب، یسمور، سگ آب چون هم يآبز هاي گونه
، به محو باشد میوانات و پرندگان یستگاه حیز معموالجاد شده در بستر رودخانه که یر کوچک ایبرداشت مصالح از جزا. ]76[ پذیرند می

در حوضـه   یکیمکان يو صداها یانسان هاي فعالیتش یافزا چنین هم. ودش میوانات و پرندگان آن منطقه منجر یح ير و نابودین جزایا
بـه   هـا  فعالیـت  گونه ایندر برخورد با  معموال يپرندگان آبز. آید میدر جهت مهاجرت پرندگان به حساب  یاستخراج شن و ماسه عامل

  .]13[ کنند میمهاجرت  يگریمناطق مناسب د
. نماینـد  مـی تغذیـه   هـا  آبقل در مراحلی از زندگی خود از موجودات و گیاهان حاشیه گر درصد بسیاري از پرندگان حداید ياز سو

 گـر ید یو برخـ  پردازند میاعم از الرو و موجودات بالغ  يو شکار حشرات آبز دیبه ص ها رودخانهو  رهایآبگ هیدر حاشاز پرندگان  یبرخ
. آورنـد  مـی  يرو يران آبـز او پسـتاند  سـتان یدگان، خزنـدگان، دوز پرن دیو ص هیغذجهت ت ها رودخانهو  رهایآبگ رامونیپ يها محیطبه 
پرندگان نیز از جملـه    ،ها رودخانهبا تخریب حاشیه . کنند میاستفاده  گذاري تخمو  سازي النهبعضی از آنها از این نواحی براي  چنین هم

ـ در ا. دارد یمتفاوت هاي درجه انیپرندگان به آب و آبز یوابستگ. شوند مییی هستند که دچار صدمه ها گونه گونـه   180در حـدود   رانی
از موجـودات   اي نمونـه  .]21[ شـود  میرا شامل  رانیدرصد کل پرندگان شناخته شده ا 37 تقریباوجود دارد که  انیپرنده وابسته به آبز

  .شده است ارائه 4-3برداشت شن و ماسه قرار دارند در جدول  تاثیرکه تحت  ها رودخانهکننده از حاشیه  استفاده

  ]57[ ها رودخانهکننده از حاشیه  از موجودات استفاده اي نمونه -4-3جدول 
نوع گونه 
  زیستی

ل استفاده از یدل
  رودخانه

ل استفاده از یدل
  شیارهاي رودخانه

ي راکد ها آبدلیل استفاده از 
  توضیحات  اطراف رودخانه

قرار  تاثیرتحت  گذاري رسوببر اثر   ---   غذا، پوشش و حفاظ تامین  تولید مثل  سمندر
  گیرد می

  غذا، پوشش و حفاظ تامین  غذا، پوشش و حفاظ تامین  قورباغه
به منظور تولید مثل و پیدا کردن 

ساکن  ها برکهپوشش و حفاظ در 
  شود می

 دشت سیالباز  ها قورباغهبسیاري از 
  کنند میبراي زندگی استفاده 

 ها برکهبه منظور تولید مثل در   باستراحت و گرفتن آفتا  ي خشکها دورهدر طول   وزغ
  شود میساکن 

 ها سنگالخنوع بالغ آن در البالي 
  کنند میزندگی 

ي مرتفع النه گزینی و به ها زمیندر   پوشش تامینتغذیه و   استراحت و گرفتن آفتاب  تغذیه  الك پشت
  روند میخواب 

از حاشیه رودها براي تغذیه   مار
  و زندگی

آفتاب گرفتن، تغذیه و 
ي مرتفع النه گزینی و به ها زمیندر   پوشش تامینتغذیه و   ش محافظپوش

  روند میخواب 
  مرغ
  ---   ---   گزینی آشیان  تغذیه  1رو شیرجه

  ---   تغذیه، تولید مثل  ---   تغذیه، تولید مثل  سگ آبی
  ---   در درختان  گزینی آشیان  ---   تغذیه و آشامیدن آب  خفاش

و نیاز به  گزینی آشیاندر درختان   تغذیه  احتتغذیه و استر  تغذیه  اي رودخانهاردك 
  پوشش گیاهی دارد

                                                      
1 - Spotted sandpiper 
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  ت آب رودخانهیفیبر ک اي رودخانهاثرات برداشت مصالح  -3-5

افـزایش کـدورت آب ناشـی از رسـوبات      مثال(عملیات برداشت شن و ماسه از رودخانه بر کیفیت آب آن به صورت مستقیم  تاثیر
ـ امکـان تغ  چنـین  هـم . باشد می  )ار نفت یا نشت سوخت از وسایل نقلیه یا حفار در منطقهانتش مثال(و غیرمستقیم ) معلق و مواد آلی ر یی

ـ ز به واسطه ایآب ن يو دما 1تهیدیزان اسیم چون همگر یمشخصات کیفی د از اثـرات   یبرخـ  5-3در جـدول  . ات وجـود دارد یـ ن عملی
جـا کـه بخشـی از افـزایش بـار معلـق        از آن. شـده اسـت   ارائه اي رودخانهبرداشت شن و ماسه  دلیل بهمربوط به کیفیت آب سطحی 

، انجام عملیات برداشت مصالح از رودخانه سبب افزایش باشد میمربوط به افزایش فرسایش بستر و دیواره و تالطم جریان  ها رودخانه
آبزیـان   زیست محیطو  آن و به تبع آن کاهش کیفیت آب آشامیدنی مصرف کنندگان دست پایینذرات معلق جامد در محل برداشت و 

  .دهد میاز اثرات برداشت در منطقه را نشان  اي نمونه 2-3شکل . مناطق مذکور خواهد شد 

  ]89[ بر کیفیت آب اي رودخانهات برداشت مصالح تاثیر -5-3جدول 

  نمونه آثار  تاثیر  فعالیت برداشت

تعلیق مجدد رسوبات با افزایش ترکیبات   حفاري/ برداشت 
  ون آبشیمیایی در ست

  دست پایینکاهش کیفیت آب براي مصرف کننده 
  دست پایینو به تبع آن افزایش هزینه مراقبت از آب در 

 مشابه فوق  محل تمرکز آالیندگی رسوبی  انباشت مصالح
  عدم کنترل برداشت

  ریزش مواد واسطه بهامکان فرسایش و آبشستگی موضعی   ریزش مواد به داخل رودخانه  مواد دپو شده
 زمین در منطقه ریزش يکیفیت کاربرکاهش 

  ه مراحل برداشتیکل
  و انتقال مواد

انتشار مواد شیمیایی، سوخت و روغن با 
  جریان آب

  مسموم نمودن حیات آبزیان
  دست پایینکاهش کیفیت آب مصرف کنندگان 

  دست پایینافزایش هزینه مراقبت از کیفیت آب در 

  
  کارگاهات برداشت در یه پساب عملیتخل -2- 3شکل 

                                                      
1 - pH (potential of Hydrogen) 
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  :اشاره نمود زیربه موارد  توان میت آب یفیاز اثرات مهم برداشت مصالح بر ک
  ق بار بستریش کدورت موقت آب در منطقه برداشت مصالح به واسطه تعلیافزا −
 کردن و برداشت مصالح دپو شده  ل انباشتن، تودهیبه دل يرسوبگذار −
 ه مربوط به حمل و نقل مصالحیل نقلیو وسا يحفار آالت ماشینا نشت سوخت از یانتشار  −
 )تهیدیزان اسیزان مواد حل شده در آن و میم چون هم(آب  ییایمیو ش) و دما يشور( یکیزیر مشخصات فییتغ −

 بنـدي  جمع زیرخالصه در جدول  طور بهد، یان گردیح بین فصل به تشریکه در ا اي رودخانهبرداشت مصالح  یات منفتاثیردر انتها 
، ياقتصـاد (ر اثـرات برداشـت مصـالح    یقابل ذکر است که سا. باشند می زیستیو  ییایمیش، یکیزیشامل اثرات ف ن مواردیا. شده است

  .گردد میدر فصل بعد ارائه ) یو فرهنگ یاجتماع

  زیست محیطبر برداشت شن و ماسه عملیات اجرایی از  یناش یاثرات منف -6-3جدول 

  اثرات فیزیکی

  مسیر رودخانه

  دست محل برداشت و در باالدست و پایین ها دشت بسیالفرسایش بسترو 
 افزایش شیب مسیر رودخانه

 رودخانه شناسی ریختایجاد تغییرات در 
  هاي مسیر اصلی رودخانه ریزش و فروریختن دیواره

  برداشت شن و ماسهتغییرات عوارض زمین در منطقه 
  آب زاللیکدورت آب و از بین بردن شفافیت و   شرایط فیزیکی آب

  دست آن برداشت و پایین طقاآلود در من هاي آب گل جاد لکهای
  در منطقه تخلیه مواد و هنگام کارآلودگی صوتی   محیط خشکی رودخانه

  آلودگی هوا به واسطه عملیات برداشت و حمل و نقل وسایل

اثرات 
  شیمیایی

  آلودگی آب
  وسایلآلودگی آب در اثر ریزش سوخت 

  ات آلوده و فلزات سنگینآلودگی آب در اثر انتشار رسوب
  تحت عمل برداشتآلودگی آب زیرزمینی در منطقه 

  تغییرات خواص آب
  چون میزان اسیدیته، دماي آب تغییرات خواص آب هم

  ي جزر و مديها خانهاحتمال افزایش شوري آب در مصب رود
  و تغییر غلظت نیتروژن حل شده در آبکاهش اکسیژن محلول در آب 

اثرات 
  محیطی زیست

  جوامع گیاهی

  از بین رفتن گیاهان حاشیه رودخانه در اثر تعریض آن
  فعالیت برداشت هاز بین رفتن گیاهان در محدود

  یتعلیق مواد رسوب لیکاهش نفوذ نور به دل
  تولیدات گیاهی ناشی از کاهش فتوسنتز کاهش

  و غبار گرد هوا و یآلودگ لیآشفتگی در محیط گیاهی به دل

  جوامع جانوري

   محل سکونت آنها يو نابود يآبز يها ارگانیسمدفن 
  مهرگان بی ستگاهیبستر و ز نیریز يها الیه يداریو ناپا ثباتی بی

  زي کف کاهش تبادل اکسیژن و متابولیسم موجودات
  ها در انجام عمل فتوسنتز و زئوپالنکتون ها توپالنکتونیف ییدم تواناع

  ي جوامع ساکن بستر رودخانهها و نا امن شدن آن برا از بین رفتن زیستگاه

  ها ماهی

  مهاجر اي و دریایی و آبزیان رودخانه ها ماهیاتالف 
  به دلیل کاهش اکسیژن ها ماهیمرگ و میر 

  ها توسط رسوبات معلق شدن آبشش دهیساییدگی و خراش ایمسدود شدن 
  جوان يها الروها و ماهی يبرا ییمواد غذا افتنیو توان  یینایقدرت بکاهش 

  ها به واسطه مهاجرت از منطقه نامناسب رات ایجاد شده در گونهتغیی
  ها ماهیهاي آبزیان و تخم  از بین رفتن زیستگاه

  ریزي از بین رفتن مناطق بکر تخم

 





 

 

  4فصل 4

برداشت  یو اجتماع ياثرات اقتصاد
  اي رودخانهمصالح 
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  اي لح رودخانهاثرات اقتصادي و اجتماعی برداشت مصا -فصل چهارم 

  کلیات -4-1

واقـع   ییو اجرا یهر طرح و پروژه عمرانرود، مانند  میدر رودخانه به شمار  ییک طرح اجرایکه  اي رودخانهاز مصالح  برداري بهره
هـم بـه    توانـد  مـی ن اثرات یا. باشد میرودخانه  يو اقتصاد یط اجتماعیرات و اثرات بر محییتغ یجاد برخیدر محدوده رودخانه عامل ا

 اي پرهزینـه خسـارات   تواند میرودخانه از مصالح استخراج ن خصوص قابل ذکر است که یدر ا. ان گرددینما یصورت مثبت و هم منف
الـت آرکـانزاس   ای رودخانـه  5عنوان مثال بر اساس یک آنالیز اقتصادي که در ه ب. ي دورتر از محل استخراج وارد کندها محلحتی تا 

 58/7معـادل   شـود  مـی بـه جامعـه وارد    اي رودخانـه  که هزینه هایی که در اثر استخراج شن و ماسهمشخص شد  ،آمریکا انجام شده
کـه از   باشـد  مـی ي زراعی، امالك طبیعی، ماهیگیري و امکانات تفریحی ها زمیني وارده به ها خسارتمیلیون دالر است که ناشی از 

  .]1[ است تر بیش) میلیون دالر 56/6( هاآنمجموع منفعت اقتصادي 
ـ  برنـد  مـی سـود   اي رودخانه برداشت مصالحاز  منطقه کنندگان شن و ماسه و صاحبان امالك استخراج معموال که اینبا وجود   یول

ـ باوارده  يهـا  خسارتل یه دلب .وارد می آید منطقه یط اجتماعیو مح اقتصادي ،خسارات قابل توجهی به منابع طبیعی د قبـل از هـر   ی
ي هـا  هزینـه که  ن الزم استیبنابرا .نمود گیري مناسبی را اتخاذ تصمیمآن  يشود تا بتوان بر مبنا یابیرزآن ا خسارت بالقوه برداشت،

ي هـا  هزینـه شـوند تـا    اعمالي ناشی از استخراج ها هزینهبرآورد در  ،عمومی و خصوصی در اثر استخراج تاسیساتو  وارده به امالك
  .]58[ واقعی مشخص شود

محیطـی   دسـتورالعمل ارزیـابی زیسـت   «ریزي کشـور بـا عنـوان     ت امور فنی سازمان مدیریت و برنامهمعاون 227ه شماره یدر نشر
 یو اجتمـاع  ياز جمله اثـرات اقتصـاد   ها رودخانهمحدوده  در یعمران هاي ها و پروژه طرحاز  یاثرات ناش» هاي مهندسی رودخانه طرح
  .گردد میارائه  اي رودخانهاز مصالح  برداري بهرهاز  یاثرات مذکور ناش مرتبط با یلین قسمت مطالب تکمیلذا در ا. ده استیح گردیتشر

  رمجازیغ هاي برداشت -4-2

سراسـر   هـاي  اسـتانداري  ین موجود با صدور مجوز توسط دفـاتر فنـ  یمطابق قوان ها رودخانهدر حال حاضر برداشت شن و ماسه از 
که در حدود  دهد مینشان  ها بررسین وجود یبا ا. پذیرد میصورت  رویربط از جمله وزارت نیذ یمتول هاي ارگانکشور پس از اخذ نظر 

نشـده در   تاییـد نامناسـب و   هاي زمانو در  ها مکانن برداشت از یبوده و بنابرا یدر کشور فاقد مجوز قانون یفعل هاي برداشتاز  یمین
 سازي آمادهدر مراحل  زیست محیطبر  اي رودخانهح منجر به عدم کنترل اثرات سوء برداشت مصال مسالهن یا. گیرد میانجام  ها رودخانه

  .پس از آن خواهد شد يایز احیکارگاه، برداشت و ن
 دشت سیالبق بستر و یاز حد اعالم شده توسط کارفرما و اغلب با تعم تر بیش هاي برداشترمجاز به صورت یگر برداشت غینوع د

د خواهـد شـد و   یتشد دست پایینبستر در باالدست و  یکیزیب فیثرات تخرق ایعم هاي حفرهجاد یل این حالت به دلیکه در ا باشد می
  . کند مین خصوص بروز یدر ا ياست که اثرات مطرح شده به صورت حادتر یهیبد

  يکشاورز یاراض ير کاربرییتغ -4-3

 یم اراضیمستقدر حالت اول به صورت . گردد میمنطقه  يکشاورز ین رفتن اراضیبرداشت شن و ماسه به دو صورت منجر به از ب
ـ       دشت سیالبا یواقع در بستر  يکشاورز ن رفـتن محصـوالت   یآبراهه مورد برداشت و استخراج مصـالح قـرار گرفتـه و منجـر بـه از ب
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 يخـاص بـرا   یل سودآور بـودن در مقطـع زمـان   ین امر اغلب به دلیا. شود میرودخانه  خیز حاصل یاراض ينابود چنین همو  يکشاورز
منجر به کاهش محصوالت  تواند مین مساله یا. از آن استقبال گردد ینشده و حت روبروست با مخالفت آنها کشاورزان منطقه ممکن ا

  . آن خواهد بود يامدهایمت از پیش قیت افزایخاص منطقه شود که در نها
از  یرودخانـه ناشـ   کنـی  کفش و یجاد فرساین حالت ایدر ا. اشاره دارد یاراض يم برداشت بر کاربریرمستقیحالت دوم به اثرات غ

ـ ا ین رفتن اراضیمحل برداشت مصالح منجر به از ب دست پاییندر باالدست و  اي رودخانهبرداشت مصالح  . شـود  مـی  هـا  محـدوده ن ی
در بسـتر وجـود دارد کـه     ها برآمدگیو  ها گودالجاد یب رودخانه و ایر شییبرداشت مصالح امکان و تغ یکیزیل اثرات فیبه دل چنین هم

افته یش ی، تراز آب در باالدست افزایالبیان سیر جریمتعدد در مس يگر به واسطه وجود دپوهاید ياز سو. گردد میان یجر سبب توقف
  . ش سواحل خواهد شدیو فرسا يکشاورز هاي زمینب ین امر باعث تخریکه ا شود میآن منطقه غرقاب  هاي زمینو 

بـرنج محصـول   به عنوان مثال . باشد اي می از برداشت مصالح رودخانهنکته مهم دیگر تاثیرپذیري برخی از محصوالت کشاورزي 
که یکی از اثرات برداشت شن و ماسه پـایین  جا آناز  .نماید میمحلول جذب  صورته برا  ژنیاست که اکس یاهیگ، النیگ یتک کشت

تنـزل  از سـوي دیگـر   . شـود  ز مینی محصولاین کاهش عملکرد آوردن میزان اکسیژن محلول در آب است بنابراین به تبع آن سبب 
  .گرددمحصول  هاي کشاورزي مربوط به این ی در زمینفیک و یکمنظر  ازتواند باعث ایجاد کاستی  می آب تیفیک

بـه   فصـل سـوم  کـه در  (مربـوط   هاي کارگاهت برداشت شن و ماسه و یاز فعال یناش هاي آلودگیقابل ذکر است که گرد و غبار و 
شده و ضمن وارد کردن صدمات متعدد بـه اقتصـاد    يمناطق منجر به کاهش راندمان محصوالت کشاورز یدر برخ) ان شدیل بیتفص

  .گردد میز ین یاجتماع هاي تنشمنطقه منجر به بروز 

  منطقه یارتباط هاي راه -4-4

از کارگـاه بـه    یدسترسـ  هـاي  راهجـاد  یو لـذا ا  گردد میدر مجاورت رودخانه احداث  عمدتا اي رودخانهبرداشت مصالح  هاي کارگاه
منجر به از  یطیست محیت مالحظات زیبا عدم رعا تواند میقرار گرفته که  بردار بهرهدر دستور کار  معموالآن  دشت سیالبرودخانه و 

حمل و نقل مصـالح برداشـت شـده از     معموالن وجود یبا ا. رودخانه و اطراف آن گردد زیست محیطمنطقه و  یاهین رفتن پوشش گیب
 یطراحـ  یـی مجزا یآن جاده و خـط ارتبـاط   يو برا پذیرد میموجود صورت  یدسترس هاي راهبه نقاط هدف با استفاده از محل کارگاه 

  .منطقه خواهد شد يبرا زیرموارد  چون هم ین امر سبب بروز مشکالتیاست ا یهیبد. شود مین
 نیه سنگیل نقلیل تردد مکرر وسایبه دل ییدر مناطق روستا ویژه به ها جادهب یتخر −

 اد و پخش مصالح حمل شده در سطح جادهیزان تصادفات به واسطه تردد زیش میافزا −

 کارمحل به  یدن اهالیر رسیها، د مانند راه بندان مربوط مسایلجاد یو ا یارتباط يرهایک در مسیاد ترافیازد −

ـ ش امکان تخریو فرسا کنی کف چون هماز برداشت مصالح  یل اثرات ناشیگر به دلید ياز سو منطقـه   يرهایو مسـ  هـا  جـاده  بی
  .وجود دارد



 45  اي برداشت مصالح رودخانه اثرات اقتصادي و اجتماعی -فصل چهارم 

 

  مهاجرت -4-5

منطقـه مـورد برداشـت و     يکشـاورز  ین بردن اراضیل از بیپتانس اي رودخانهد، برداشت شن و ماسه یان گردیب قبالکه  طور همان
مجـاور بـه    یاراض يریرودخانه و عدم امکان آبگ کنی کفگر با ید ياز سو. باشد میت آب را دارا یفی، هوا و کیصوت هاي آلودگیجاد یا

از  ییالت در منـاطق روسـتا  یو شـ  يکشاورز هاي زمینهدر  ویژه به یشغل هاي فرصتان یآبز هاي زیستگاهب یق بستر و تخریل تعمیدل
منطقـه انجـام    هـاي  محدودهن یت ساکنیتبعات آن بر جمع یبرداشت مصالح به صورت کنترل شده و با بررس چه چنانلذا . رود مین یب

خـاص   یطیروستاها شده و بستر الزم جهت مهاجرت مردم منطقه را در شـرا  یتیدر مراکز جمع یت زندگیفیبه کاهش ک رد، منجرینگ
  .فراهم خواهد نمود

  اشتغال -4-6

ت یـ فعال. ن منطقـه باشـد  یسـاکن  يم بـرا یرمسـتق یم و غیمسـتق  یشـغل  هـاي  فرصتجاد یجهت ا یعامل تواند میشروع هر پروژه 
 تواند میت بر اشتغال ین فعالیا تاثیر. منجر به اشتغال در منطقه خواهد شد ها پروژهر یسا چون همز ین اي رودخانهاز مصالح  برداري بهره

ه و حمل مصـالح بـه مراکـز هـدف     ی، تخليریشن و ماسه، مراحل بارگ فراوري هاي کارگاهافراد در  يریگکار بهم و با یبه صورت مستق
که خود باعث  شود میمجاور  هاي محیطو ساخت و ساز در منطقه و  یعمران هاي هپروژگر فروش مصالح سبب رونق ید ياز سو. باشد

  .خواهد شد یشغل هاي فرصتجاد یا
ـ آبز هـاي  زیسـتگاه ت یـ فیمجـاور و کـاهش ک   يکشاورز ین رفتن اراضیگر با از بید يد توجه داشت که از سویبا ان و افـت آب  ی

در منطقـه بـا   چون قایقرانی  ستقیم از رودخانه همم برداري بهرهغل مربوط به الت و مشای، شيکشاورز هاي فعالیتج یبه تدر ینیرزمیز
برداشـت مصـالح    سـنجی  امکـان لـذا در مطالعـات   . گیرنـد  مـی قـرار   یمنف تاثیرتحت  ین مشاغلیمشکل مواجه شده و به تبع آن چن

  .و ارائه گرددل یآن تحل یا منفیشده و اثرات مثبت  یق بررسیدق طور بهد ین موارد بایا اي رودخانه

  منطقه يمایس -4-7

 شـود  مـی منطقه برداشـت   ییبایو ز انداز چشمن رفتن یت آن منجر به از بیبا توجه به ماه عمدتا اي رودخانهاز مصالح  برداري بهره
منطقه،  جاد گرد و غبار دریا چون هم یبوده و اثرات یاهین بردن پوشش گیمنطقه برداشت و از ب يآن پاکساز هاي فعالیترا از جمله یز

 هـاي  حفرهاطراف، خطر سقوط در  هاي جاده یمنین رفتن ایمنطقه، از ب ین و اهالیساکن ین، سلب آرامش روانیه سنگیل نقلیتردد وسا
ط یرودخانه در شرا يبایمطلوب و ز انداز چشمن موارد در تضاد کامل با یا. خواهد داشت یدر پ یخیب مناطق تاریتخر بعضابرداشت و 

هـم در مراکـز    يو گردشـگر  یزنـدگ  هـاي  جاذبـه ن با توجه به اثرات مذکور یبنابرا. باشد می اي رودخانهاز مصالح  رداريب بهرهقبل از 
البتـه بـا انجـام    . یابـد  مـی کـاهش   مربوط آالت ماشینبرداشت مصالح و هم مناطق واقع شده در محل عبور  هاي بازهمجاور  یتیجمع

 يجاد فضـا یا مانندت نکات خاص یز رعایبرداشت پس از خاتمه کار و ن هاي مکاندر  احیا ايه فعالیت يبا اجرا توان میمطالعات الزم 
  .دیبهبود بخش يمنطقه را تا حدود انداز چشمبرداشت شن و ماسه،  هاي کارگاهمناسب در 
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  منطقه هاي سازه -4-8

آبشـکن از   و زیودخانـه از جملـه خـاکر   ر یمربوط به سامانده هاي سازهپل، خطوط انتقال آب، برق، گاز و نفت و  مانند هایی سازه
گـر از جملـه   ید هـاي  سـاختمان . گردنـد  میاحداث  ها رودخانهبا رودخانه هستند که حسب مورد در  يا موازیو  یعرض هاي سازهجمله 

ب حاکم بـر  ان آب و رسویط جریبا شرا یکیز در تعامل نزدیره که در مجاورت رودخانه احداث شده نیو غ ها اسکلهپمپاژ،  هاي ایستگاه
  .باشند میرودخانه 
و  کنـی  کـف ش بـه صـورت   یط فرسـا یجاد شرایبا بر هم زدن تعادل آب و رسوب در رودخانه و ا اي رودخانهاز مصالح  برداري بهره

ه شد آید میمنطقه به شمار  یاتیو ح ییربنایز تاسیسات وجز عمدتامذکور که  تاسیساتن رفتن یآبراهه منجر به از ب هاي کنارهب یتخر
در منطقـه   یو اجتمـاع  ياقتصاد هاي بحراند منجر به بروز توان می غیرهبرق، آب، گاز و  هاي انیو قطع جر یارتباط هاي راهو با قطع 

منطقـه   يکشـاورز  ین رفتن اراضیمنجر به از ب تواند مینبوده و  ها سازهوارده به  هاي آسیبم یمربوط به ترم صرفان خسارات یا. گردد
از گرما و سرما در مناطق خـاص و کمبـود    ید خسارات ناشیت بهداشت منطقه، تشدیفی، کاهش ک)یآبرسان هاي شبکهن ن رفتیبا از ب(

ـ از تخر متـاثر در منـاطق   غیـره ، بـرق و  يمنطقه با قطـع انـرژ   در جرایمش یو افزا یفرهنگ یحتاج مردم و اثرات منفیآذوقه و ما ب ی
  . مذکور شود هاي سازه

  آب تامین -4-9

از  بـرداري  بهرهاز  متاثرلذا در مناطق  گردد میبرداشت شن و ماسه محسوب  یت آن از جمله اثرات منفیفیاهش ککدورت آب و ک
. بروز خواهـد کـرد   ي، مشکالت متعددکنند میو صنعت استفاده  يکه از آب رودخانه جهت مصارف شرب، کشاورز اي رودخانهمصالح 

  .شود میل ین خصوص تحمیدر ا تري بیش هاي هزینهآب،  تر اسبمنه یل لزوم تصفیبه دل ین مناطقین در چنیبنابرا
از  یش رودخانـه ناشـ  یدر اثر فرسا) و خطوط انتقال آب ياریآب هاي شبکهفون یمانند س(رگذر یا زیروگذر و  هاي سازهن رفتن یاز ب

ش کـف رودخانـه و   یگـر فرسـا  ید ياز سو. دیرا دچار مشکل نما يآب شرب و کشاورز تامین تواند میز ین اي رودخانهبرداشت مصالح 
 یزراعـ  ينهرهـا  يبـرا  يریـ که امکـان آبگ  يان رودخانه شده به نحویجر يجاد ارتفاع الزم براین افتادن سطح آب باعث عدم اییپا

ت خشک شـدن  یمجاور و در نها یاراض يآب الزم جهت کشاورز تامینرممکن شده که منجر به عدم یغ ها رودخانهه یدر حاش یاحداث
  .واهد شدآنها خ

برداشـت شـن و   . باشد می ینیرزمیمساله آب ز ،آب تامینبر  اي رودخانهاز برداشت مصالح  یگر در اثرات ناشیت دیاهم حایزنکته 
تواند تامین آب منطقه از این منبـع را   می و به تبع آن گردد یین افتادن سطح آب زیرزمینی منطقه و میزان ذخیره آن میماسه باعث پا
 یدر منـاطق  ویژه بهن مورد یشن و ماسه اشاره کرد که ا فراوري هاي کارگاهآب  تامینبه  توان میگر موارد یاز د. ه نمایدبا مشکل مواج

  .نماید مید مشکل یتول ،از کشور که با کمبود آب مواجه هستند

  برداشت مصالح یاثرات فرهنگ -4-10

اساس حفاظـت از  . آیند میت به حساب یک جمعیردم م يبرا یمهم هاي سنتکه  شوند میاطالق  يبه موارد یفرهنگ هاي ارزش
. رامـون آنهـا اشـاره دارد   یط پیان مـردم و محـ  یجاد ارتباط میم بر ایمستق طور بهاستوار است که  یص منابعیه تشخیبر پا ها ارزشن یا
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ـ و از ا شوند می یقتل یقرانی، شناکردن و قايریگیماه چون هم یحاتیمهم و با ارزش در تفر ویژگیک یبه عنوان  ها رودخانه ث یـ ن حی
  .باشند یمحل یا سنتی یارزش فرهنگ يند داراتوان می

ـ داشـته   انـداز  چشمدر  یمهم هاي مولفهرامون آنها که یا مناطق پی ها رودخانهاز  یات برداشت مصالح برخیل عملیبه دل ا پوشـش  ی
ط حوضـه  یو مح دشت سیالبآنها و  ي، اکولوژها دخانهرو که اینبا توجه به . شوند میرات ییت است دستخوش تغیاهم حایزآنها  یاهیگ

ـ اثرگـذار اسـت از ا   ها قسمتن یاز ا یکیکه بر  یتین هرگونه فعالیت باشد، بنابرایاهم يدارا یو سنت یاز جنبه فرهنگ تواند میآنها  ن ی
  . ت خواهد بودیاهم حایزث یح

منـاطق  . ز وجود داردینبستر رودخانه  برداشت و مدفون در هصدمه یا تخریب آثار فرهنگی مدفون در محدودگر امکان ید ياز سو
ت یاهم حایزار یبس شناسی باستانو  یخیهستند که از نظر تار یتمرکز انسان هاي کانوناز  يشواهد و آثار ياغلب دارا یساحل اي ماسه
 شناسـی  باسـتان و  یخیتار هاي ارزش و جامع یدانیم ید به بررسیبا یا اجتماعی یطیست محیز يامدهایپ یابیاز ارز یبخش. باشند می

ـ با المللـی  بـین و  ی، ملیدر سطح محل ها جایگاهن یت ایاهم. ابدیمنطقه اختصاص  ـ د از طری ـ ارز هـایی  بررسـی ق ی شـده و تمـام    یابی
راج شن و مناسب است که استخ یکل طور به. شوند ين بروند، مستندسازیاز ب برداري بهرهدر اثر  که اینمهم منطقه قبل از  هاي جایگاه

مبـذول   یتوجـه کـاف   یمحل یقوم هاي گروهو مطالبات جوامع و  ها خواستهد به یبا چنین هم. ممنوع باشد یخیتار هاي جایگاهماسه در 
  .گردد تامین گیري تصمیممشارکت فعال آنها در مورد هرگونه  هاي زمینهشده و 

. شده است بندي جمع زیرخالصه در جدول  طور بهد، یان گردیب ن فصلیکه در ا اي رودخانهبرداشت مصالح  یات منفتاثیردر انتها 
بـه صـورت مـواد     کـه جا آناز اي رودخانهالزم به ذکر است که مصالح . باشند می یو فرهنگ ی، اجتماعين موارد شامل اثرات اقتصادیا

ـ    منطقه را به دن ییشکوفا تواند میدارد،  يمنطقه کاربر ییربنایو ز یعمران هاي پروژهه یاول کن الزم اسـت منـافع   یبـال داشـته باشـد ل
 گیـري  تصـمیم ط موردنظر ین خصوص برحسب شرایآنها در ا توامل یسه شده و با تحلیآن مقا یمذکور و اثرات منف هاي پروژه ياجرا

  .الزم اتخاذ گردد

  ل برداشت شن و ماسهیبه دل یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد یاثرات منف -1-4جدول 

اثرات
 

ت محیط
زیس

نا ی
یش

 از 
ت
برداش

   

  یاثرات اجتماع

  يجاد شده در مشاغل مربوط به کشاورزیمنطقه و مشکالت ا یب اراضیتخر
  التیش يجاد مشکل برایان و ایصدمات وارده به آبز

  وابسته تاسیساتو  يحفار آالت ماشین استقرار لیدلبدمنظره کردن ساحل به 
  دتخلیه مواو در هنگام کار  آالت ماشینایجاد سر و صداي 

  هنگام برداشتایجاد ارتعاش در 
  ي ترافیکیها محدودیتایجاد 

  مواد انتقال يهامزاحمت براي صاحبان اراضی در مسیر
  اي رودخانهي تفریحی ها مکاندر بروز مشکالت 

  نیساکن يآب برا تامینمنطقه و مشکالت  هاي سازهب یتخر

  ياثرات اقتصاد

  برداشتات یطه عملسابه و يکشاورز ین رفتن اراضیاز ب
  غیرهالت و ی، شيمشاغل کشاورز يجاد خطر برایل ایبه دل يمشکالت اقتصاد

  از برداشت یل کدورت آب ناشیبه دل تر مناسبه یتصف هاي الزم جهت هزینه
  منطقه هاي سازهب یل تخریاثرات وارده به دل

  صدمه یا تخریب آثار فرهنگی مدفون در بستر رودخانه  یاثرات فرهنگ
  برداشت هآثار فرهنگی و باستانی در محدود صدمه یا تخریب
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تهیه و تدوین چارچوب نحوه اعمال 
در مراحل  محیطی زیستمدیریت 

  اي رودخانهگوناگون برداشت مصالح 
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پنجم    اي محیطی در مراحل گوناگون برداشت مصالح رودخانه تهیه و تدوین چارچوب نحوه اعمال مدیریت زیست -فصل 

  محیطی زیستانجام مطالعات  -5-1

شـن و ماسـه   . خواهـد بـود   محیطـی  زیسـت ي انسان در راستاي توسعه به هر طریقی کـه باشـد داراي اثـرات مختلـف     ها فعالیت
 توانـد  مـی  از آن بـرداري  بهـره را دارا بـوده و   ینقش اساسـ  یعمران هاي پروژهه ی، در کلیز به عنوان یکی از مصالح اصلین اي رودخانه
، برهم خـوردن تنـوع جامعـه    ها ماهی گذاري تخم، برهم خوردن محل زي کفي ها ارگانیسمحذف فیزیکی  ،از جمله یآثار منف موجب

به منظـور کـاهش ایـن اثـرات منفـی      . ان گرددیک جریدرولیو ایجاد تغییر در ه يرسوبگذار يرات نامطلوب الگوییآبزیان رودخانه، تغ
برداشت شن و ماسه، انتخاب محل مناسب برداشت و  محیطی زیستصولی در ارتباط با اثرات با انجام یک مطالعه صحیح و ا توان می

از جمله فـراهم آوردن   یمختلف يدر این راهبري الزم است محورها. جاد نمودیرا ا برداري بهرهدر حین و بعد از  احیاراهبري صحیح و 
ناشـی از   محیطـی  زیسـت ن در بهبود محصوالت تولیدي و پایش آثـار  ي نویها اوري فنشرایط مناسب براي زندگی آبزیان، استفاده از 

  . برداشت شن و ماسه در حال و آینده مدنظر قرار گیرد
  .نمود بندي تقسیمکلی در چهار بخش زیر  طور به توان میرا  اي رودخانهو مطالعات برداشت مصالح  ریزي برنامه فرایند

  اقدامات اولیه -الف

هـا    ، گزارشها نقشهآمار، اطالعات،  آوري جمعهاي صحرایی،  مراحل انجام کار، بازدیدها و بررسی ریزي مهبرنااین اقدامات شامل  
  .باشد میها و بررسی وضعیت موجود   و عکس

  مطالعات -ب

  :به دو بخش تقسیم نمود توان میاین مطالعات را  
  قتصادي و اجتماعیو ژئوتکنیک، ا شناسی زمینمطالعات پایه شامل هواشناسی، هیدرولوژي،  −
  محیطی زیست، هیدرولیک جریان و رسوب و شناسی ریختمطالعات تخصصی شامل مطالعات  −

  تلفیق و تجزیه و تحلیل مطالعات و ارائه برنامه برداشت و نظارت -ج

  .باشد میاین قسمت شامل ارائه دستورالعمل و برنامه برداشت مصالح و ارائه دستورالعمل نظارت بر برداشت  

  ها ها و نقشه دوین گزارشت -د

گزارش مطالعات پایه و تخصصی، اطالعات و مشخصات کامل کلیـه معـادن موجـود و    : موارد موردنظر در این قسمت عبارتند از 
و نقـاط مجـاز برداشـت، میـزان و ابعـاد       هـا  محدودهي دسترسی، ارائه جداول مرتبط با ها راه، ارائه موقعیت GISي در محیط پیشنهاد

. برداشت و برنامه زمانی آن، ارائه دستورالعمل و برنامه برداشت، کنترل و ساماندهی حفره پس از برداشت و نظـارت بـر آن   يها حفره
بند فوق در نشـریه   4و مطالعات برداشت مصالح رودخانه مشتمل بر  ریزي برنامه فرایندالزم به ذکر است توضیح مبسوط در خصوص 

  .کشور آورده شده است ریزي برنامهت و یریاز انتشارات سازمان مد] 14[ »اي رودخانهح فهرست خدمات مطالعه برداشت مصال«
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  و تهیه اطالعات پایه آوري جمع -1- 5-1
اطالعات پایه و اطالعات  آوري جمعنیاز به  اي رودخانهمرتبط با برداشت مصالح  محیطی زیستبه منظور بررسی و انجام مطالعات 

  .تهیه و تدوین شوند محیطی زیستالعات زیر براي انجام یک ارزیابی کلی باید اط طور به. باشد میتخصصی 

  مقدمه -الف

باید اعضاي تیم ارزیابی معرفی شوند کـه بایـد شـماره تمـاس،      اي رودخانهبرداشت مصالح  محیطی زیستدر مقدمه طرح ارزیابی 
براي برقـراري هرگونـه ارتبـاط    ) تیم ارزیابی لمسوو(و سایر اطالعات الزم ارزیاب اول  1آدرس دقیق پستی، آدرس پست الکترونیکی

  .بعدي مشخص شود

  توصیف طرح -ب

و از چـه روشـی    شود میباید نوع گزارش ارزیابی مشخص شود و ذکر شود که این گزارش بر چه اساسی ارائه  :نوع سند −
  .براي ارزیابی استفاده شده است

  .مبسوط بیان شود طور بهدوده ارزیابی شده باید به وضوح هدف از ارزیابی و مح :هدف و محدوده ارزیابی −
  .به صورت دقیق ارائه شود شود میهایی که از گزارش ارزیابی  باید استفاده :استفاده آتی از ارزیابی −
دیگـري در نزدیکـی    هـاي  طرحارائه شود و اگر  اي رودخانهاي از طرح برداشت مصالح  در ابتدا الزم است تاریخچه :طرح −

 کـه  درصـورتی . در حال انجام است نیز به صورت مختصر ولی جامع به آنها اشـاره شـود   اي ودخانهرمحل برداشت مصالح 
مشابه و یا نزدیک به محل برداشت مصالح زیاد است باید آنها را به صورت خالصـه در یـک جـدول کـه      هاي طرحتعداد 

  .داراي مشخصات زیر است ارائه نمود
  نام محل برداشت شن و ماسه •
  رداشتتعداد مناطق ب •
  دوره زمانی فعالیت در محل برداشت •
  ریآیا ارزیابی شده است یا خ •
  تاریخ انجام ارزیابی •
  تاریخ ارائه گزارش ارزیابی •
  میزان برداشت مصالح از محل •
  نوع برداشت مصالح •
  فاصله از محل در حال ارزیابی •
  ) در صورت امکان(نام و مشخصات ارزیابی  •

  .یگري وجود دارد باید در این جدول ارائه شونداطالعات د که درصورتیالزم به ذکر است 

                                                      
1 - Email 
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پـروژه در   کـه  درصـورتی (باید حجم و میزان تولید شن و ماسه محل انجام پروژه در گذشـته   :محصوالت تولیدي طرح −
ارائه شود و توضـیحات  ) بینی پیشبه صورت (، حال و آینده )گذشته نیز کاربري داشته و در حال حاضر نیاز به توسعه دارد

  .برداشت، نحوه حفاري، میزان برداشت به صورت ساالنه و سایر اطالعات مرتبط ارائه شود هدر ارتباط با نحو الزم
الزم است امکان برداشت شن و ماسه در آینـده و میـزان    :اي در آینده برداري از مصالح رودخانه پذیري بهره امکان −

به برداشت مصالح ادامه  توان مییی ها سالآینده طی چه  آن بررسی و با وضعیت موجود مقایسه شود و بررسی شود که در
  .داد

ات برداشت شن و ماسه و نحوه انجام آن ارائه شـود و در صـورت لـزوم و    جزییباید به صورت کامل  :هاي حفاري روش −
یر روش دالیل تغی چنین هم، ارائه شود و )و حتی آینده(تفاوت روش برداشت در گذشته و حال  مانند، توضیحاتی یدسترس

  .کامل و شفاف بیان شود طور بهحفاري 
 يدر این قسمت باید موقعیت دقیق محل طرح شامل فاصـله از شـهر یـا روسـتاها     :ه ژئوگرافیضموقعیت طرح و حو −

 44ْ  58َ  31ماننـد  ً (، محل طرح بـا ارائـه مقیـاس دقیـق     )ي سکونت نزدیک به محل برداشتها محلو یا سایر (اطراف 
در نزدیکـی محـل    تاسیساتمحل ارائه و در صورت وجود  شناسی زمینو نقشه  ویژگیبرداشت، نوع  ، نقشه محل)جنوبی

  .ان شودیپروژه، موقعیت آنها و توضیحات الزم در خصوص آنها نیز ب
و  قانع کننده دالیلباید علت اقتصادي اجراي پروژه با ذکر  :اي برداري از مصالح رودخانه منافع اقتصادي طرح بهره −

  .آن بر منطقه به صورت کامل ارائه گردداقتصادي  اثرات
نزدیکی محل  ي موجود درها پروژهدر این قسمت سایر  :هاي مرتبط در منطقه برداشت مصالح ها و شاخص سایر طرح −

یی وجود دارند که به حفاري در منطقه ارتبـاط پیـدا مـی کننـد، ذکـر      ها شاخصو اثر آنها بر پروژه مذکور ارائه شده و اگر 
  .ندشو

  محیطی زیستموقعیت  -ج

  .به صورت کامل تحت پوشش قرار گیرند زیردر این قسمت الزم است موارد 
ي ها محلاي از آن،   به همراه تاریخچه اي رودخانهن دقیق محل برداشت مصالح ییالزم است عالوه بر تع :موقعیت طرح −

ست یز متاثر هاي محدودهها و  راه آهن، فرودگاه، پل فرعی، و ي اصلیها جادهنزدیک به موقعیت از قبیل روستاها، شهرها، 
  .ن گرددییتع یف ارائه شده قبلینیز مطابق تعار یطیمح

وضعیت آب و هوایی و شـرایط دمـایی   . مشخص شود اي رودخانهباید وضعیت اقلیمی منطقه مورد برداشت مصالح  :اقلیم −
، )الگـوي مکـانی بـارش   (ارتفاع و مساحت و سایر عوامـل   رابطه توزیع بارش با ،تابستان و زمستان، متوسط بارش ساالنه

و ارائـه   آوري جمـع الگوي زمانی بارش و سایر اطالعات مربوط در این قسمت باید  ،فراوانی بارش -مدت  -رابطه شدت 
  .شوند

کامل ارائـه گـردد و در صـورت     طور بهمحل برداشت  هدر این قسمت باید وضعیت پوشش گیاهی منطق :پوشش گیاهی −
  .زوم جداول حاوي اطالعات پوشش گیاهی منطقه پیوست شودل
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شیر، خرس، گوزن، روبـاه، بـز کـوهی، آهـو، خرگـوش،       مانندي جانوري در منطقه ها گونهباید  :ها حیات وحش و ماهی −
ص و مشخ) ، ماهی آزادآال قزل مانند(ي اطراف ها رودخانهي ماهی موجود در ها گونهتیغی، مار، عقاب و انواع  گرگ، جوجه

  . ژه مدنظر قرار گیرندیو طور به بایدي خاص و یا در معرض انقراض نیز ها گونه. شود آوري جمعاطالعات مربوط به آنها 
ارائـه شـود و    اي رودخانـه ي اصلی اطراف محـل برداشـت مصـالح    ها جادهمشخصات کامل جغرافیایی  :هاي اصلی جاده −

  .و ارائه گردد آوري جمعي از آن تر کاملباید مشخصات  شدبا میدر دست توسعه یا احداث  اي جاده که درصورتی
خدمات عمومی شـهري و سـاختارهاي مهـم مسـتقر در نزدیکـی محـل برداشـت مصـالح          :ساختار و خدمات شهري −

  .و اثرات احتمالی پروژه بر آنها باید بررسی و شناسایی شوند اي رودخانه
ي اطـراف و  هـا  درهبرداشت مانند ارتفاع از سطح دریـا، نـوع    در این قسمت باید مشخصات توپوگرافی محل :توپوگرافی −

  .و ارائه شوند آوري جمعي مورد نیاز ها نقشه
  .منطقه برداشت مصالح رودخانه موردنظر باید به تفصیل ارائه شود شناسی زمیناطالعات مربوط به  :شناسی زمین −
  .شود يآور جمعارائه و  زیرحداقل اطالعات مربوط به موارد  :فیزیوگرافی −

  محدوده حوضه •
  شبکه آبراهه •
  طولی رودخانه) پروفیل(نیمرخ  •
  شیب متوسط حوضه •
  مساحت حوضه •

این اطالعـات بایـد حـداقل    . ي اطراف آن بیان شودها رودخانهشرایط هیدرولوژي رودخانه محل برداشت و  :هیدرولوژي −
ي اخیر، بررسی صحت ها سالداده در ي بزرگ رخ ها سیالبشامل رژیم متوسط جریان رودخانه، میزان سیالب در محل، 

  . هاي بازگشت مختلف باشد هو دقت آمار و بازسازي آمارهاي ناقص، تعیین بده اوج سیالب با دور
شـامل مـوارد   که هیدرولیک رسوب نیز . رودخانه در گذشته، حال و آینده مشخص شود يباید میزان رسوبگذار :رسوبات −

  :بررسی و تعیین شود باشد باید می زیر
  ي مختلفها روشارزیابی میزان بار بستر با استفاده از  •
  اي رودخانه تاسیساتو  ها سازهبررسی اثرات برداشت شن و ماسه بر  •
  و باالدست محل برداشت مصالح دست پاییني برداشت در ها حفرهبررسی اثرات  •
 برداشت هاي حفرهابعاد و تعداد  •

برداشـت   هـاي  طـرح  يمحل اجرا يو اقتصاد یت اجتماعیوضعاز  یشناخت و آگاه :هاي اجتماعی و اقتصادي ویژگی −
 :است زیرموارد  ها شاخصن یجمله ااز  .ردید انجام پذیبا اطراف آن  یمصالح و نواح

  سیماي اجتماعی و اقتصادي  •
  کاربري اراضی  •
  هاي جمعیتی ویژگی •
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  سیاسی –هاي فرهنگی  ویژگی •
  مناطق حساس •
  هاي مرتبط با آب بهداشت عمومی و بیماري •

  اطالعات مربوط به اثرات و ارزیابی آنها -د

در این قسمت باید اطالعات مربـوط بـه نـوع رودخانـه، شـیب       :شناسی رودخانه مورد برداشت شن و ماسه ریخت −
بسـتر، نحـوه جـایگزینی     شناسی ریخت، میزان پایداري رودخانه، ها کنارهرودخانه، نوع دانه بندي مواد بستر، نوع فرسایش 

  .بستر ارائه شود يش و رسوبگذاریساشن و ماسه، فر
  :باشد میشامل موارد زیر  ،پارامترهایی که اطالعات آنها به منظور بررسی کیفیت آب مورد نیاز است :کیفیت آب −

در فصـل  . باشـد  مـی کدورت باالي آب بیانگر حضور مواد جامد معلق و مواد کلوئیـدي آلـی و غیرآلـی     :کدورت آب •
  .ی ایجاد کدورت هستندزمستان جامدات معلق علت اصل

ي میـانی تابسـتان و   هـا  مـاه  ویـژه  بهنیست ولی در فصول گرم و  ساز مشکلدماي آب در فصل زمستان  معموال :دما •
اطالعات مربوط به دماي آب باید در . کم است مشکل زا خواهد بود) سطح تراز آب(باالخص زمانی که میزان جریان 

و شرایط  ها ماهیاطالعات دمایی مربوط به انواع . و ارائه شود آوري جمع يا رودخانهمحل برداشت مصالح  دست پایین
بایـد   شـود  مـی شنا اسـتفاده   ماننداگر از رودخانه براي مقاصد تفریحی  چنین هم. شود آوري جمعآنها باید  گذاري تخم

رشـد گیاهـان آبـزي، تنـوع     اثرات مربوط به افزایش دمـا بـر   . و ارائه گردد آوري جمعاطالعات الزم در این زمینه نیز 
در ضمن رابطه بین دما و اکسیژن محلـول  . و اطالعات آنها ارائه شود آوري جمعنیز باید  ها جلبکجانوران آبزي، رشد 

  .در رودخانه نیز باید بررسی شود
ر ي مختلـف آبزیـان د  ها گونه. اکسیژن محلول براي ادامه حیات آبزیان بسیار اهمیت دارد :(DO) 1اکسیژن محلول •

ـ ژن محلـول ز یو بعضـی از آنهـا نیازمنـد اکسـ     کنند میژن محلول در آب زندگی یزان اکسیاز م یط مختلفیشرا  يادی
ـ میزان بهینـه ا . ن شاخص قرار می گیردیا تاثیرنیز به شدت تحت  ها ماهیتخم  چنین هم. هستند ن شـاخص بـراي   ی

برسد، زندگی ماهی آزاد به  5از تر کمزان به ین میه اتر است و به عنوان مثال زمانی کیبر ل گرم میلی 9-7اکثر آبزیان 
طبـق   هـا  موقعیـت جریان و نیز سایر  دست پایینبنابراین الزم است اطالعات میزان اکسیژن محلول در . افتد میخطر 

  .و ارائه شود آوري جمعنظر تیم ارزیاب 
موجب ایجاد آلـودگی   احتماال اي انهرودخموتوري در محل برداشت مصالح  آالت ماشیناستفاده از  :محصوالت نفتی •

و بنزین در حین انجام عملیات یا  گازوییلممکن است در اثر نشت روغن،  ها آلودگیاین . شود میدر خاك، آب و هوا 
  .ي نفتی خاك، آب و هوا ارائه شوندها آلودگیباید اطالعات مربوط به . به وجود آید وسایلتعمیرات 

ي زیرزمینی و منابع آبی در اثر تغییر مسیر احتمالی ها آبوضعیت تغذیه مجدد  :بع آبیتغذیه مجدد آب زیرزمینی و منا −
  .د بررسی شودیبستر آن در محل برداشت شن و ماسه با یرودخانه و گود افتادگ

                                                      
1- Dissolve Oxygen 
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کـه   درصـورتی . هاي آنها باید بررسی شـود  ها و زیستگاه اثر برداشت شن و ماسه بر ماهی :هاي آنها ها و زیستگاه ماهی −
هـا، فصـل    ریـزي مـاهی   تري از قبیل نحوه تخـم  اطالعات کامل ،باشد شیالت میتوسط ید ماهی به صورت گسترده و ص

آوري و ارائـه   جمـع  بایـد  هـا  چنین اطالعات مربوط به پایش و نحوه پایش زندگی ماهی هاي موجود و هم ریزي گونه تخم
  .شود

. و ارائـه شـود   آوري جمـع ران وحشی منطقه برداشـت مصـالح   باید اطالعات کاملی از جاندا :ها حیات وحش و زیستگاه −
رودخانـه هسـتند    دشـت  سـیالب پستانداران، پرندگان، خزنـدگان، دوزیسـتان کـه در منطقـه و      مانند داران مهرهي ها گونه

  .برداشت شن و ماسه ارائه شود یشناسایی و اثرات احتمال
طقه، انواع گیاهان موجـود و گیاهـان در معـرض خطـر     الزم است اطالعات مربوط به پوشش گیاهی من :پوشش گیاهی −

  .ارائه گردد اي رودخانهآنها از برداشت مصالح  يریباید روش شناسایی و نحوه انجام آن و اثرپذ چنین هم. ارائه شود
: باشـد این استانداردها باید حداقل شامل مـوارد زیـر   . در این قسمت باید استانداردهاي کیفی هوا ارائه شوند :کیفیت هوا −

حداکثر میزان مجـاز ذرات   سولفور، اکسید ديهاي نیتروژن، اکسید ديد کربن، یاستانداردهاي مربوط به گاز ازون، مونواکس
ي مـوثر و  هـا  شـاخص ، سولفات، سولفید هیدروژن، وینیل کلراید، سرب و سـایر  میکرومتر 5/2و  10از  تر کمقطر معلق با 

در ضمن منبع ایجـاد  . پیرامون بیان شود زیست محیطبر انسان، گیاهان، آبزیان و  اه آالیندهن یاثرات هر یک از ا چنین هم
  .ي کاهش نیز ارائه شودها روشآنها و  گیري اندازهي ها روشات و جزییهر آلودگی به صورت واضح و با ذکر 

تفریحـی در محـل   ها و منـاطق  انـداز  چشـم ل اطالعـات  یدر این قسمت باید اطالعات کاملی به همراه تحل :انداز چشم −
  .برداشت مصالح ارائه شود

ظرفیت  اي رودخانهي موجود و منتهی به محل برداشت، مصالح ها جادهباید اطالعات مربوط به بررسی وضعیت  :ترافیک −
را  اي رودخانـه از منـابع شـن و ماسـه     بـرداري  بهرهعلل ترافیکی ناشی از . حمل و نقل آنها و سایر موارد مرتبط ارائه شود

  :به صورت زیر خالصه کرد انتو می
  تجهیزات حمل و نقل ناشی از محل برداشت •
  حمل و نقل مواد خام براي ذخیره در محل •
  ها کارگاهدر  فراوريحمل و نقل مواد ذخیره شده براي  •
  حمل و نقل مواد خام براي کار در محل برداشت •
  شده براي کار در محل فراوريحمل و نقل مواد  •
  نقل خصوصی حمل و وسایلبه کارگیري  •

هـاي برداشـت در سـال     متوسط ترافیک روزانه باید براساس حجم مواد استخراجی، تعداد روزهاي برداشـت در هفتـه، تعـداد مـاه    
جایی و حمل و نقل و نیز ظرفیت وسایل حمل  ، دوره جابه)ماه 8معموال (هاي فراوري محصوالت استخراجی  ، تعداد ماه)ماه 4معموال (

هاي یاد شده در هر منطقه با توجه به شـرایط فصـلی و شـرایط     البته الزم به یادآوري است که تعداد ماه. شود و نقل مشخص و ارائه
  .برداري و سایر عوامل متفاوت خواهد بود بهره

بل در شبکه  دسی -dBA( شود می گیري اندازه Aکه در شبکه  باشد می )dB(بل  دسی صدا گیري اندازهواحد  :سر و صدا −
A( . بهداشـتی   تاسیسـات : سر و صداي محل برداشت مصالح عبارتند از تاثیرتحت مناطق) ي هـا  مکـان ، )هـا  بیمارسـتان
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منـاطق   چنـین  هم. تحقیقاتی، مناطق تفریحی، مساجد، کلیساها موسسات، مناطق مسکونی، )ها دانشگاهمدارس، (آموزشی 
بنابراین باید اطالعات مربوط به آلـودگی صـوتی    .گیرند میسر و صدا قرار  تاثیري تحت تر کمتجاري و صنعتی به میزان 
  :شود گیري اندازهباید میزان سر و صدا در مناطق زیر  چنین هم. شوند آوري جمعایجاد شده در این مناطق 

  شن و ماسه فراوريمحل  •
  ي داراي ترافیکها جاده •
  شهرها و مناطق نزدیک به محل برداشت •
  مناطق تجاري و صنعتی اطراف محل برداشت •
  ي انتقال و پمپاژ آب در نزدیکی محل برداشتها ستگاهای •
  .فعالیت برداشت شن و ماسه هستند تاثیرسایر مناطقی که به نحوي تحت  •

اطالعات مربـوط بـه   . ره بررسی شودی، منابع مستقر، ترافیک و غفراوريباید مدت زمان سر و صداي ناشی از استخراج،  چنین هم
  ].3[ي زیر باشد ها قسمت رايبررسی سر و صدا باید حداقل دا

  سر و صدا گیري اندازهمحل  •
 از محل برداشت مصالح گیري اندازهفاصله محل  •

عبارت از مقدار سر و صدایی که به صورت طبیعی در محیط وجود دارد که ممکن اسـت در  (میزان سر و صداي زمینه  •
 )هر محلی متفاوت باشد

 شده گیري اندازهمیزان سر و صداي  •

 آن گیري اندازهو صدا و روش  منبع ایجاد سر •

 .ي کاهش آن ارائه شودها روشباید اثرات سر و صدا بر  انسان، جانداران و آبزیان و  چنین هم

و ساختارهاي عمومی نزدیک به محل اجراي طرح برداشـت   تاسیساتاز  فهرستیباید  :ساختارها و تاسیسات عمومی −
در ایـن  الزم اسـت   .پروژه بر آنها تهیه شـود  یگیرند و اثرات احتمالقرار ب تاثیرمصالح که ممکن است به هر طریق تحت 

، نـوع فعالیـت  بـرداري،   بهـره مدت زمان برداري،  بهرهتاریخ ساخت و تاسیسات، نام ساختار یا چون  ی هماطالعاتخصوص 
  .تهیه گردد از پروژه تاثیرزان ینوع و مو  فاصله از محل برداشت

محل پروژه که ممکـن اسـت بـه هـر طریقـی       یوط به آثار تاریخی و باستانی در نزدیکاطالعات الزم مرب :آثار باستانی −
  .کامل ارائه گردد صورت بهاجراي پروژه یا توسعه آن قرار گیرند  تاثیرتحت 

اطالعات مناطق تفریحی اطراف محل برداشت باید به صورت کامـل و بـا ذکـر اثـرات      :مناطق تفریحی و گردشگري −
  .ها بررسی و مشخص شوداحتمالی پروژه بر آن

در این قسمت اثرات اقتصادي و اجتماعی برداشت شن و ماسه در منطقه مورد بررسی قرار گرفته  :اقتصادي و اجتماعی −
   .شود میو دالیل اجرایی الزم به لحاظ داشتن اثرات اقتصادي و اجتماعی پروژه به تفصیل ارائه 

  .باشد، ارائه شده است معمول الزم می EIA(1( محیطی تخمین اثرات زیست اي از اطالعات پایه که براي نمونه 1-5در جدول 

                                                      
1 – Environment Impact Assesment 
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  ]89[ محیطی زیستن اثرات معمول یاطالعات پایه براي تخم -1-5جدول 
  مشخصات

  محل نمونه برداري  یی از اطالعات مورد نیازها نمونه  محیطی زیست

هیدرولوژي و 
  کیدرولیه

  مشخصات آبراهه شامل
  )انیو بده جر طول، عرض، عمق، سرعت(

  و رژیم هیدرولوژي شامل 
  )ه آبریز، رودخانه فرعیضحو(

  و باالتر از محل پروژه تر پایینمتر  500

  و باالتر از محل پروژه تر پایینکیلومتر  1  نوع کناره و منظره  شناسی ریخت
  محل برداشت مصالح  و دانه بندي آن دشت سیالبا ینوع بستر   رسوبات

  و باالتر از محل پروژه تر پایینکیلومتر  1  ي، ساکنین، گورستانکشاورز  یاراض يکاربر
  و باالتر از محل پروژه تر پایینکیلومتر  1  کشتیرانی ،ماهیگیري، تفریح، برداشت آب  استفاده از آب

  از محل پروژه تر پایینمتر باالتر و  500  )، روغن، چربی(TSSدر شرایط آزاد   کیفیت آب
  ر باالتر از محل پروژهکیلومت 1  منبع آلودگی

  و باالتر از محل پروژه تر پایینمتر  500  ها گونهنوع ساکنین، نوع کمیاب،   فلور و فون

  احتمالی محیطی زیستارزشیابی پیامدهاي  -2- 5-1
الزم است کلیه موارد طبق نظر تـیم ارزیـابی بـا     اي رودخانهناشی از برداشت مصالح  محیطی زیستبه منظور ارزشیابی پیامدهاي 

بـراي   چنـین  هـم . ي مختلف ارزیابی، در قالب پیامدهاي موجود بررسی و دامنه و شدت اثر هر یک از آنها تعیین شودها روشوجه به ت
  :نمود بندي تقسیم زیرآنها را به صورت  توان میارائه شده  محیطی زیستبررسی اثرات 

− S :قابل توجه − LS :قابل توجه تر کم  
− SU :غیرقابل اجتناب  − PS : پتانسیل قابل توجهداراي 

  .گردد میمذکور موارد زیر مشخص و بررسی  محیطی زیستجهت ارزشیابی پیامدهاي 

  ی برداشتکیزیاثرات ف - 5-1-2-1

  و ساختار رودخانهشناسی  ریختاثر برداشت بر  −
  رودخانه دشت سیالب يداریاثر برداشت بر پا −
  کانال کنی کفاثر برداشت بر ظرفیت و  −
  سطح تراز آبا کاهش یاثر برداشت در افزایش  −
  ي فرعی رودخانهها شاخهاثر برداشت در تخریب  −

  یی برداشتایمیاثرات ش - 5-1-2-2

  آنته یدیزان اسیمو  میزان کدورتچون  خواص آب هماثر برداشت بر  −
  ي نفتی و انتشار گازهاي آالینده هواها آلودگیاثر برداشت در ایجاد  −
 TDS(2( جامد محلول موادکل و  1)TSS( کل مواد جامد معلقزان یاثرات برداشت بر م −

                                                      
1 - Total Suspended Solids 
2 - Total Dissolved Solids 
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  زیستی برداشتاثرات  - 5-1-2-3

  ي آبزيها گونهاثرات برداشت بر توزیع و تنوع  −
  ي جانوريها گونهاثرات برداشت بر توزیع و تنوع  −
  اثر برداشت بر جمعیت جانوري منطقه −
  اثر ناشی از ایجاد سر و صدا بر حیات وحش −
  اثرات ایجاد گرد و غبار بر گیاهان منطقه −
  احیار پوشش گیاهی در حال اثرات تجمعی برداشت ب −
  ي متفاوتها گونهاثرات برداشت بر زیستگاه  −
  ها قورباغهر جانوران مانند یو سا ها ماهی گذاري تخماثر برداشت بر نحوه و زمان  −

  ی برداشتو فرهنگ ياقتصاد -یاثرات اجتماع - 5-1-2-4

  و ریلی اطراف اي جادهاثرات برداشت بر حمل و نقل  −
  ي اطرافاه جادهاثرات برداشت بر ترافیک  −
  اثرات برداشت در ایجاد سر و صدا در شهرهاي اطراف و ساکنین رودخانه −
  ي اطراف و در طول رودخانهها جادهدر  رویتاثرات برداشت بر قابلیت  −
  منطقه یو فرهنگ یاجتماع -ر اثرات برداشت بر شرایط اقتصادي یسا −

  ت برداشتر اثرایسا - 5-1-2-5

  ي سطحی و زیرزمینیها آباثر برداشت بر  −
  رداشت بر استخراج سایر منابع از رودخانهاثر ب −
  سایر اثرات متناسب با شرایط خاص محل برداشت −

برداشت منابع شن و ماسه وابسته به اندازه طرح، پیچیـدگی روش برداشـت و حساسـیت محـدوده      محیطی زیستارزشیابی اثرات 
 یو چگـونگ  یطـ یسـت مح یز يامـدها یپ یابیارز يارهایاز مع اي نمونه چنین هم. ]89[باشد  می 4-5 یال 2-5برداشت به شرح جداول 

الزم به ذکر اسـت کـه مقـادیر     .]78[ ارائه شده است 6-5و  5-5در جداول  اي رودخانهبرداشت مصالح  یطیست محیاثرات ز یبررس
  .باشد در کانادا می پیترکه مربوط به صدور مجوز معدن  بودهاي خاص  نمونه 6-5ذکر شده در جدول 

  ]89[ به اندازه طرح با توجه مصالح برداشت محیطی زیستزشیابی اثرات ار -2-5جدول 
  ظرفیت  اندازه طرح
  تن در ماه 1000از  تر کم  کوچک
  تن در ماه 5000تا  1000  متوسط
  تن در ماه 5000از  تر بیش  بزرگ
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  ]89[ پیچیدگی روش برداشتبا توجه به  محیطی زیستارزشیابی اثرات  -3-5جدول 
  فعالیت  پیچیدگی طرح

  روش دستی، روش مکانیکی  ساده
و ) ماشین حفاري گل و الي(استفاده از حفاري به روش هیدرولیکی، دراگالین   پیچیده

  تجهیزات مکش

  ]89[ منطقهحساسیت با توجه به برداشت  محیطی زیستارزشیابی اثرات  -4-5جدول 

  فعالیت  حساسیت

ر یو مناطق درگ يریمتري محل آبگ 500ي در معرض فرسایش، ها محل دهانه رودخانه، مناطق حفاظتی جغرافیایی،  حساس
  با حریم کیفی رودخانه

  عدم وجود موارد ردیف فوق  یمعمول

  ]78[محیطی  زیستاز معیارهاي ارزیابی پیامدهاي  اي نمونه -5-5جدول 
  مقیاس  تعریف  معیار

  شناسی بومحساسیت   شدت

  ي مجزاها ارگانیسم يبدون اثر نابود -
  ي مجزاها ارگانیسماهش ک -
  بر تمام جمعیت يبدون اثر نابود -
  کاهش یا افزایش جمعیت -
  زیست محیطتخریب کامل  -

  زیست محیطبر  يزان اثرگذاریم  دامنه

  زیست محیطدرصد  1از  تر کم تاثیربا دامنه  -
  زیست محیطدرصد  5تا  1 تاثیربا دامنه  -
  زیست محیطدرصد  10تا  6 تاثیربا دامنه  -
  زیست محیطدرصد  50تا  11 تاثیربا دامنه  -
  زیست محیطدرصد  100تا  51 تاثیربا دامنه  -

  سامانه يمدت زمان الزم براي احیا  پذیري برگشت

  سال 1از  تر کم -
  سال 5تا  1 -
  سال 20تا  6 -
  سال 70تا  21 -
  احیاغیرقابل  -

  عدم اطمینانی در حین اجراي پروژه  عدم اطمینان

  شاهده اثر مستقیمبدون م -
  احتمال اثر بر اصول بیولوژیکی ناشناخته -
  ي مشابهها موقعیتتجربه با  احتمال اثر در پس -
  اند شده گیري اندازهبعضی از اثرها  -
  اند شدهاثرات مستند  -

  قابلیت اطمینان به اطالعات  سطح اطمینان

  اطمینان باال  -
  اطمینان متوسط به باال -
  اطمینان متوسط -
  اطمینان کم -
  بدون اطمینان -
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  ]78[ محیطی مرتبط با پروژه اي از جدول اثرات زیست نمونه -6-5جدول 
 D/I P/S S/M/L T/P L/RG/M A/U +/-  اثرات  شاخص

 D P L IR T L -  انتشار گازها و ذرات، کاهش دما  اقلیم

تغییرات در سطح خاك، توپوگرافی، شیب زمین،   شناسی زمین
 NA D P L IR P L  غذي خاكکاهش مواد م

کاهش تغذیه از طریق نشتاب، آلودگی توسط   آب زیرزمینی
 NA D P S R T L  فلزات در خاك، آلودگی توسط دفع زائدات

  آب سطحی

  کاهش حجم آب
  افزایش حجم رواناب و رسوبات
  آلودگی توسط فلزات سنگین
  آلودگی توسط دفع زائدات

- D S S R T L 

ها در رسوبات  گذاري ماهی مکاهش محل تخ  ها ماهی
 I S M R T L -  کاهش مواد غذایی در اثر کاهش نفوذ نور

  کاهش جمعیت گیاهان  گیاهان
 D P L IR P L -  هاي غیربومی رشد گونه

حیوانات 
  وحشی

  کاهش مکان زندگی
 D P L IR P L -  افزایش انقراض توسط شکار

اجتماعی و 
  اقتصادي

  ایجاد توسعه در منطقه
 I S M R T N -  زایی اشتغال تاثیر بر

سر و صدا، 
  گرد و غبار

  افزایش انتشار سر و صدا
 D P L IR T L -  افزایش انتشار ذرات

 I S L IR P N -  افزایش تصادفات وغیره  ترافیک
  :رفته در جدول فوق کار به عالیم        

  دایم: Pموقت، : T/P - T اثر مثبت یا منفی: +/-         
         D/I - D : ،اثر مستقیمI :اثر غیرمستقیم  L/RG/N - L : ،محلیRG :اي و  ناحیهN :ملی  
         P/S - P : ،اولیهS :ثانویه  A/U - A : ،اجتناب پذیرU :غیرقابل اجتناب  
         S/M/ L -: S ،اثر بزرگ M : ،اثر متوسطL :اثرات کم    

   محیطی زیستپیامدهاي منفی به حداقل رساندن  يبرا ها و مالحظات روشه یتوص -3- 5-1
و ضوابطی پرداخت که این اثـرات   ها روشباید به ارائه  یابیم ارزیاحتمالی توسط ت محیطی زیستپس از شناسایی پیامدهاي منفی 

 منفی ناشی از برداشـت  محیطی زیستبه عنوان یک راهنما جهت کاهش اثرات  زیراز موارد  توان میکلی  طور به. را به حداقل برساند
  ].90، 89، 87، 83، 17، 14[ استفاده نمود اي رودخانهمصالح 

  نحوه برداشت محل و - 5-1-3-1

ر رودخانه فاصله داشته یاز مس یز به اندازه کافیاستخراج شن و ماسه باید خارج از مسیر رودخانه باشد و محل تجمع آنها ن −
  .باشد

ه را در ساحل بلند، در یک زمین غیرمرطـوب و دور  بندي شن و ماس بردار باید تمام مراحل شستشو، خرد کردن و دانه بهره −
که آب گرم و راکد حاصل از شستشو کـه حـاوي مـواد ریزدانـه اسـت، نتوانـد وارد        يطور بهانجام دهد،  خیز سیلاز ناحیه 

  .ي مرطوب شودها زمینرودخانه یا 
  .شود ياز تسطیح پوشش گیاهی خوددارالمقدور  حتی دشت سیالبدر برداشت از  −
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ي قبـل  ها سالهاي  ابتدا در داخل آبراهه باید برداري بهرهیی که رودخانه به دشت رسیده ها محلها و در  ط افکنهدر مخرو −
و با در نظر گرفتن عرض و عمق آبراهه به تناسب چنان صورت گیرد تا این امکان حاصـل آیـد کـه در مواقـع سـیالبی،      

  .نیاورد وجود بهسادگی جاري گردیده و تخریبی شده به  برداري بهرههاي  از طریق همین آبراهه ها سیالب
  .شود بینی پیشبین حفره و مجراي فعال  حایلایجاد یک حفاظ  ،دشت سیالبدر برداشت از  −
  .متر باید بین ساحل و محل برداشت حفاري وجود داشته باشد 3مانعی در حد  −
شـوند   بینـی  پیشکنترل جریان رودخانه طوري با حداقل عرض الزم براي  حایلدر برداشت از جزایر رسوبی باید نوارهاي  −

  .که ناحیه استخراج را از مجراي جریان جدا نمایند
  . انجام شود) تراز آب(برداشت فقط در زمان پایین بودن سطح جریان آب  −
که جهت جریان به سمت قوس داخلی متمایل شده و از تند شـدن   شود میبرداشت مصالح از قوس داخلی رودخانه باعث  −

عرضی و نهایتا پایداري بستر  جایی جابهضمنا با این عمل ظرفیت عبور سیالب افزایش یافته و عدم . لوگیري شودقوس ج
  .را خواهد داشت

پـس از برداشـت الزم اسـت    . باید لحاظ گردد گیرد مییی که برداشت مصالح در آنها صورت ها رودخانهمسیر ماهی رو در  −
 .بازگردانده شود و به رودخانه احیااین مسیرها به سرعت 

در اطراف محل برداشت از رودخانه براي ممانعت از ورود رسوب به بخـش ذخیـره شـده بـراي عبـور و مـرور        گذاري سله −
 .رودخانه به صورت طبیعی ضروري است يها ماهی

  .ي جانبی ضروري استها واریزهممانعت از برداشت رسوبات متصل به  −

  عمق برداشت - 5-1-3-2

  .یی بستر رودخانه و به صورت سطحی انجام شودي باالها الیهبرداشت فقط از  −
  .جزایر رسوبی رودخانه عمق حفاري نباید از کف بستر رودخانه تجاوز کنددر برداشت از  −
  .از زیر تراز آبی اجتناب شود تر پایین دشت سیالبدر برداشت از  −
تا حد  ها بازهبرداشت مصالح در این نوع تر بوده و الزم است  ي مستقیم رودخانه نسبت به تغییرات تراز بستر حساسها بازه −

 گـردد  میگیري جریان که منجر به انحراف مسیر رودخانه  امکان با عمق و پهناي یکسان انجام گیرد تا از تمرکز و سمت
د بـه صـورت یکنواخـت و همگـن و در صـورت      یي مستقیم رودخانه برداشت مصالح باها بازهبنابراین در . جلوگیري شود
  .انجام پذیرد یت سطحامکان به صور

  ي محل برداشتبازساز - 5-1-3-3

ي مهـم در  هـا  شـاخص و مرمت باید به عنوان یک بخش اصلی از پروژه برداشت قلمداد شود و بـه عنـوان یکـی از     احیا −
  .انتخاب روش برداشت باشد

نبایـد  پوشـانده شـده و   ) از جمله موادي کـه در زمـان حفـاري برداشـت شـده     (عمق باید با مواد طبیعی  هاي کم حوضچه −
  .گونه ماده زاید یا زباله خطرناك در آنها تخلیه شود هیچ
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باید از خاك موجـود در محـل بـراي پوشـش آن اسـتفاده شـود و خـاك         شوند میبا مواد طبیعی پر  ها حوضچهزمانی که  −
 چنین هم. ودنم احیاباشد که بتوان در آن پوشش گیاهی را  اي اندازهباید به  ها حوضچهپوششی مورد استفاده براي پوشش 

  .خاك پوششی باید تا یکسال پس از اتمام عملیات ادامه داشته باشد ياحیا
براي پرکـردن آن اسـتفاده نمـود و الزم    ) مواد بازیابی شده(از مواد سالویج  توان میعمق حوضچه زیاد باشد  که درصورتی −

  .انجام شود 1به  4با حداقل شیب  ها حوضچهمجدد  ياست احیا
  .ن و پوشش دادن حوضچه باید فرسایش را به حداقل ممکن رسانددر هنگام پرکرد −
   .پوشش گیاهی بستگی به طبیعت منطقه دارد احیانیاز به  −
 احیـا ي گیاهی طبیعی باید به عنوان پوشش ها گونهی براي پوشش گیاهی منطقه استفاده شود و غیربومي ها گونهنباید از  −

هسـتند، بـراي   ) یکسال حدودا(ی که داراي زندگی کوتاه غیربومي گیاهی ها ونهگن وجود استفاده از یبا ا. شده به کار روند
  .در مواردي مجاز باشد تواند میاستقرار سریع پوشش گیاهی در منطقه 

ي بومی باید در اول بهار یا در پاییز سال ها گونهپوشش گیاهی، بذرپاشی  احیاآوردن بهترین نتایج به منظور  دست بهبراي  −
مطـابق بـا قـوانین     احیـا رفته بـراي   کار بهکه بذر  شودباید اطمینان حاصل  چنین هم. تمام عملیات انجام شوداول بعد از ا

  .بذرپاشی بوده باشد محیطی زیست

  درنظر گرفتن اثرات برداشت - 5-1-3-4

  .برداشت شن و ماسه موجب رانش و لغزش زمین و فرسایش شدید خاك نگردد −
  .برآورد شود المللی بیناها و قوانین ملی و اثرات ناشی از برداشت مصالح براساس راهنم −
  .باشد ها ماهی گذاري تخمبرداشت نباید همزمان با زمان  −
  .شود آوري جمعباید  غیرهدر حال کار و  آالت ماشینهاي حاصل از  روغن −
  .آب شستشو فاصله مناسب داشته باشد تاسیساتباید از محل و  آالت ماشینمنبع سوخت  −
  .سوخت، منبع سوخت دورتر از آنها باشد آوري جمع هاي انهسامدر برداشت مجهز به  −
  .ي منسجم به منظور نگهداري سوخت تهیه و اجرا شودها برنامهباید  ها محلدر تمامی  −
  .ي اصلی و در محل برداشت کنترل شوندها جادهگرد و غبار ناشی از موتورهاي دیزلی در  −
سطحی باشد و زهکش باید براساس حداقل فرسـایش ایجـاد    هاي زهکشسطح منطقه برداشت باید داراي %  80حداقل  −

ي ایجـاد  ها زهکشمساحت کل  چنین هم. طراحی و ایجاد شود) مانند فصل بهار(زیاد هستند  ها روانابشده در زمانی که 
  .شود تر بیشهکتار  4/0شده نباید از 

  ي برداشتمناطق ممنوعه برا - 5-1-3-5

انباشته شـده تـا    اي تودهي قبل از برداشت، رودخانه داراي فرسایش سریع اه زماندر  چه چناندر برداشت از جزایر رسوبی  −
  .ممنوع است ها تودهاز بستر آن باشد، برداشت از این نوع  تر پایین
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بسـتر رودخانـه مـدفون اسـت مجـاز       تـر  بیشمتري یا  3اي که در عمق  متري از خط لوله 60حفاري در فاصله  گونه هیچ −
  .یابد می افزایشمتر  150این فاصله به  اند شدهمتر زیر کف رودخانه مدفون  3از  تر کمکه  اي براي خط لوله. باشد مین

  .باشد میمجاز ن) در سمت رودخانه(متري پنجه هر نوع خاکریز طولی فعالی  50برداشت مصالح در فاصله  −
  .باشد میمتري هر سازه آبگیر یا بند انحرافی مربوط مجاز ن 150برداشت مصالح در فاصله  −
و برداشت شن و ماسه از حریم  باشد میها ممنوع  پل دست پایینبرداشت شن و ماسه از فاصله یک کیلومتري باالدست و  −

  .هاي مطالعات موردي منطقه برداشت صورت پذیرد ها مستند به مطالعات فنی و مطابق با توصیه پل
و آبزیـان و یـا    هـا  مـاهی چون محل تجمع  هم زیست آبی و خشکی اطراف رودخانه باید به مناطق مختلفی از حیث محیط −

  ).ارائه شده است 3-1-6و  2-1-6هاي  تر در بخش توضیحات کامل(گذاري توجه نمود  هاي تخم محل
مراکـز  ، هاي آبگیري جهت آب شرب ها و محل چاهها،  ، چشمهیتیمراکز جمعچون  فاصله الزم از سایر مناطق حساس هم −

  ).مراجعه شود 6-6تر به جدول  براي توضیحات کامل(رعایت شود غیره و  ها ها، تاالب درمانی، بزرگراه
  .در نظر گرفته شود هاي نادر یا در معرض انقراض فاصله الزم جهت حفاظت از گونه −
اختالف ارتفاع محل چاه و بستر رودخانه نیـز در نظـر گرفتـه     دي آب بایها چاهدر خصوص رعایت حریم محل برداشت با  −

برداشت مصالح  صورت ایندر  شود میي مجاور ها چاهمشخص شود برداشت مصالح باعث افت آبدهی  هک درصورتیشود و 
 . باشد میاز چنین مناطقی ممنوع 

هاي سنگی طبیعی که عامل کنترل کف رودخانه بوده و زیستگاه با ارزشـی بـراي    ي نهشتهابرداشت مصالح از مناطق دار −
 .منوع است، مباشد می محیطی زیستاز لحاظ  ها ماهی

  .فاصله مطمئن نسبت به آثار فرهنگی، باستانی و تاریخی رعایت شود −

  زمان مناسب برداشت مصالح - 5-1-3-6

 در زمان پایین بودن سطح جریان آب رودخانه  −

 .  باشد ها ماهی ریزي تخمبرداشت مصالح نباید در زمان  −

  نظارت پیوسته بر برداشت شن و ماسه و کنترل پیامدهاي منفی آن -5-2

و موجب ایجاد تغییراتـی در رژیـم هیـدرولیکی     شود میی موجب حذف پوشش گیاهی و تغییر در توپوگرافی منطقه سطح برداشت
بستگی به تکنولوژي حفـاري،   زیست محیطبر  اي رودخانهاثرات عمده ناشی از حفاري و برداشت مصالح . گردد میجریان و کیفیت آب 

اسـتخراج،   هي سـطحی و زیرزمینـی، نحـو   ها آبد معدنی، الگوي هیدرولوژیکی گستردگی محل حفر، ترکیبات فیزیکی و شیمیایی موا
صـحیح محـل    يو احیـا  محیطـی  زیسـت انتخاب محل مناسب، راهبري منطبق بر اصول . ره داردیمواد استخراجی و غ فراورينحوه 

 محیطـی  زیستظور در ارزیابی اثرات به همین من. شود میدر حین انجام و پس از اتمام پروژه موجب کاهش اثرات زیانبار آن  برداشت
ناشـی از حفـاري یـا     محیطی زیستتا بتوان به بررسی آثار  باشد مینیاز به یک تیم قوي و متخصص  اي رودخانهبرداشت شن و ماسه 

  .توسعه آن پرداخت
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  چک لیست ارزیابی -1- 5-2
ـ سعه برداشت بایا تو اي رودخانهبرداشت مصالح  محیطی زیستچک لیست مورد نیاز براي ارزیابی اثرات  د بـا توجـه بـه شـرایط     ی

لیکن الزم است در این چک لیست حداقل اطالعات زیر مدنظر قرار گیرد تا بتوان اطمینان  ،مختلف و طبق نظر تیم ارزیابی ارائه شود
  ].90، 89، 84، 70، 66، 65، 55، 44، 12، 11[ حاصل نمود که ارزیابی صحیح انجام شده است

  اي رودخانهبرداشت مصالح مالحظات مربوط به مکان  - 5-2-1-1

 حل برداشتملزوم داشتن مجوز حفاري براي  −

 دشت صلی یا محل سیالباز کانال امشخص نمودن محدوده انتخاب شده براي برداشت  −

 با قوانین موجودپروژه برداشت  تعیین میزان تطبیق −

 از قبلوجود آن منطقه برداشت و یا جدید بودن محل انتخاب شده براي  −

 )داخل یا کنار آن( مسیر جریان نسبت بهحوضچه برداشت  تعیین موقعیت −

در  اي رودخانـه براي برداشـت مصـالح    هاي جایگزین مشخص نمودن گزینه(ي ممکن در همسایگی پروژه ها تعیین گزینه −
 )نزدیکی محل مورد نظر

 )وجوددر صورت (دیگر براي برداشت شن و ماسه در منطقه  هاي تعیین محل −

  ره طرح محل برداشتدوتعیین مدت زمان و  −
  .و سایر اطالعات الزم باید در این بند ارائه شود

  فیزیکی هاي ویژگیمالحظات مربوط به  - 5-2-1-2

  تغییرات هندسه کانال −
  تغییرات بستر رودخانه −
  در اثر برداشت اي رودخانهترکیبات و پایداري مواد تغییر  −
  وضعیت تراز آب در اثر برداشت  −
  وضعیت حمل رسوبات در اثر برداشت −
  سرعت جریان آب در اثر برداشت مصالحییرات تغ −

  و سایر اطالعات مرتبط

  مالحظات مربوط به ساکنین رودخانه - 5-2-1-3

  تغییر الگوي جریان ناشی از اصالح بستر رودخانه بر ساکنین آن تاثیر −
  افزایش کدورت بر ساکنین رودخانه و افزایش رسوبات معلق تاثیر −
  ن آنافتادگی بستر رودخانه بر ساکنی پایین تاثیر −
  ی رسوبات بر ساکنین رودخانهجای بهتغییرات جا تاثیر −



 اي برداشت مصالح رودخانه محیطی ضوابط زیست  66

 

  کاهش نور در اثر افزایش کدورت بر ساکنین رودخانه تاثیر −
  کاهش نور بر  میزان فتوسنتز ساکنان گیاهی رودخانه تاثیر −
  ها ماهیبرداشت مصالح در برهم خوردن غذاي در دسترس  تاثیر −
  ر باالدست بر ساکنین آنمیزان فرسایش و افزایش سرعت جریان د تاثیر −
  بر میزان مهاجرت آنها ها ماهیبرهم خوردن محل زندگی  تاثیر −
  هاي موجود گونهجریان هیدرولیکی رودخانه بر  تاثیر −
  ها ماهی گذاري تخمبر فصل زاد و ولد و  اي رودخانه هاي ویژگیبرهم خوردن  تاثیر −
  اي آبزیان ي تغذیهها فرصتاثر برداشت بر  −
  ي موجود در بستر رودخانهها گونهراکندگی و توزیع اثر برداشت بر پ −
  هرگونه از موجوداتآثار تجمعی اجراي پروژه بر  −
  هرگونهمدت ناشی از اجراي پروژه بر  آثار کوتاه −
  آثار بلندمدت ناشی از اجراي پروژه بر هرگونه −
  ر مواد بستر کانالییاثر برداشت بر حذف و تغ −
  اثر برداشت بر روي کاهش ساکنین منطقه −

  .باید در اینجا ارزیابی شوند مربوطو سایر اطالعات 

  مالحظات مربوط به پوشش گیاهی منطقه - 5-2-1-4

  آالت ماشینبه علت تردد و میزان از بین رفتن آنها پوشش گیاهی تغییرات  −
  ي گیاهی در منطقهها گونهبر  اي رودخانهبرداشت مصالح  تاثیر −
  ي گیاهیها گونهعملیات برداشت در پراکندگی  تاثیر −
  در منطقه اجراي پروژه )در صورت وجود(ي گیاهی خاص ها پوششبرداشت مصالح بر  اثیرت −
  گرد و غبار تولید شده ناشی از برداشت بر پوشش گیاهی منطقه تاثیر −
  بر پوشش گیاهی برداري بهرهحفاري و  وسایلایجاد آلودگی ناشی از روغن و سوخت  تاثیر −
  پوشش گیاهی منطقه تولیدي در محل برداشت بر زایدمواد  تاثیر −
  آلودگی آب ناشی از عملیات برداشت بر پوشش گیاهی تاثیر −
  بر پوشش گیاهی برداشتایجاد فرسایش در اثر  تاثیر −
  آلودگی هواي ناشی از برداشت مصالح بر پوشش گیاهی تاثیر −
  بر پوشش گیاهی برداشتدر محل  تاسیساتایجاد و ساخت  تاثیر −
  رداشت بر پوشش گیاهیانباشت شن و ماسه در محل ب تاثیر −
  )در صورت وجود(اثر برداشت بر مناطق جنگلی اطراف  −

  .و سایر اطالعات مرتبط باید در اینجا ارزیابی شوند



 67  اي محیطی در مراحل گوناگون برداشت مصالح رودخانه تهیه و تدوین چارچوب نحوه اعمال مدیریت زیست -فصل پنجم 

 

  مالحظات مربوط به آب - 5-2-1-5

  ي زیرزمینی و منابع آبیها آببر تغذیه  اي رودخانهبرداشت مصالح اثر  −
  ي زیرزمینیها آببر کیفیت  اي رودخانهبرداشت مصالح اثر  −
  جریان رودخانه دست پایینآب ناشی از شستشو بر کیفیت  راث −
  در کدورت آببرداشت شن و ماسه  اثر −
  ته آبیدیزان اسیبرداشت شن و ماسه بر م اثر −
  بر جامدات معلق آببرداشت شن و ماسه  اثر −
  در دماي آببرداشت شن و ماسه  اثر −
  در میزان اکسیژن محلول آببرداشت شن و ماسه  اثر −
 محل برداشت مصالح دست پایینالح بر پارمترهاي میکروبی آب اثر برداشت مص −

  برداشت شن و ماسه در برداشت آب آشامیدنیاثر  −
  برداشت شن و ماسه در برداشت آب به منظور آبیارياثر  −
  برداشت شن و ماسه بر جامدات محلول در آب اثر  −
  دست جریان پاییناثر برداشت بر کاهش مصرف آب در  −
  دست پایینآب در  هي تصفیها ههزیناثر برداشت بر  −
  ها مردابها و  ، دریاچهها الگوناثر برداشت بر  −
  اي و مشابه آنها اثر برداشت بر سواحل، مناطق دریاچه −
  ي مجاورها چاهاثر برداشت بر  −
  هاي مجاور اثر برداشت بر چشمه −
  ي سطحیها رواناباثر برداشت بر  −

  .دو سایر اثرات مرتبط باید در این قسمت ارزیابی شو

  مالحظات مربوط به آلودگی صوتی - 5-2-1-6

  گی صوتی ایجاد شده در محل برداشتمیزان آلود −
  اثرات آلودگی صوتی در محل برداشت بر انسان و ساکنان اطراف رودخانه −
  اثرات آلودگی صوتی ایجاد شده در مناطق کم جمعیت −
  ادیاثرات آلودگی صوتی ایجاد شده در مناطق با جمعیت ز −
  غیره مدارس، مسجد، آزمایشگاه و مانندیی ها محیطاد شده در میزان آلودگی صوتی ایج −
  ي بازي اطرافها زمینو  ها پاركاثر آلودگی صوتی ایجاد شده بر  −
  اثر آلودگی صوتی بر مناطق تفریحی آبی همجوار محل برداشت −
  اثر آلودگی صوتی بر مناطق کشاورزي و صنعتی نزدیک محل برداشت −
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  طرافهاي ا جادهاثر آلودگی صوتی بر  −
  .و سایر اثرات مرتبط باید در این قسمت ارزیابی شود

  مالحظات مربوط به آلودگی هوا - 5-2-1-7

  میزان کل جامدات معلق تولیدي محل برداشت −
  در محل برداشت )PM 10( کرومتریم 10از  تر کممیزان ذرات معلق تولیدي با قطر  −
  ر محل برداشتد) PM 5/2( کرومتریم 5/2از  تر کممیزان ذرات معلق تولیدي با قطر  −
  میزان فیوم تولیدي ناشی از موتورهاي دیزلی در جاده هاي اصلی و محل برداشت −
  ولیدي در ارتباط با برداشت مصالحوضعیت منواکسید کربن ت −
  وضعیت ازن تولیدي در ارتباط با برداشت مصالح −
  سولفور تولیدي در ارتباط با برداشت مصالح اکسید ديوضعیت  −
  ن تولیدي در ارتباط با برداشت مصالحنیتروژ اکسید ديوضعیت  −
  وضعیت سولفات تولیدي در ارتباط با برداشت مصالح  −
  وضعیت سولفید هیدروژن تولیدي در ارتباط با برداشت مصالح −
  وضعیت وینیل کلراید تولیدي در ارتباط با برداشت مصالح −
  وضعیت سیلیکات، آلومینیوم، آهن و منگنز در ارتباط با برداشت مصالح  −

 .ایر اثرات مرتبط باید در این قسمت ارزیابی شودو س

  اجتماعی و فرهنگی -مالحظات مربوط به اثرات اقتصادي  - 5-2-1-8

  اي رودخانهوضعیت تولید درآمد با استقرار طرح برداشت مصالح تعیین  −
  اي رودخانهوضعیت استخدام با استقرار طرح برداشت مصالح تعیین  −
  اي رودخانهقرار طرح برداشت مصالح وضعیت ساخت و ساز در منطقه با استتعیین  −
  گهداري آن با استقرار طرح برداشتوضعیت ارزش زمین و نتعیین  −
  مناطق اطراف با استقرار طرح برداشت مصالح  شناختی زیباییوضعیت تعیین  −
   اي رودخانهوضعیت ایمنی با استقرار طرح برداشت مصالح تعیین  −
  افي اطرها زمیناثر برداشت بر استفاده آتی از  −
  ار پروژه بر وضعیت اجتماعی منطقهاستقر تاثیر −
  استقرار پروژه بر وضعیت اقتصادي منطقه تاثیر −
  استقرار پروژه بر وضعیت فرهنگی منطقه تاثیر −
  هاي مردمی از طرح برداشت مصالح در منطقه وضعیت حمایت یا ممانعت −

  .و سایر اثرات باید بررسی شوند
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  مالحظات مربوط به ترافیک - 5-2-1-9

  ي اصلی ها جادهر پروژه بر ایجاد ترافیک در اثر استقرا −
  ي فرعی اطراف ها جادهاثر استقرار پروژه بر ایجاد ترافیک در  −
  جدید هاي جادهاثر استقرار پروژه بر ایجاد  −

  .سایر اثرات مرتبط باید ارائه و ارزیابی شوند

  مالحظات مربوط به مناطق حساس -5-2-1-10

  فاي محدود شده اطرا اثر برداشت بر مناطق توسعه −
  ي زیست حفاظت شده اطرافها محیطاثر برداشت بر  −
  ي ملی اطرافها باغو  ها پاركاثر برداشت بر  −
  ي باستانی اطرافها محلاثر برداشت بر  −
  ي ژئولوژیک ویژه و غارهاها محلاثر برداشت بر  −
  هاي خاص يمند عالقهاثر برداشت براي جوامع خاص فرهنگی یا داراي  −
  اطراف اي ماسههاي  لی و تپهزارهاي ساح اثر برداشت بر شن −
  اثر برداشت بر مناطق ویژه زیباي طبیعی اطراف −
  اطراف هاي قبرستاناثر برداشت بر  −

  مالحظات مربوط به حیات وحش و جانوران -5-2-1-11

  اثر برداشت بر روي جمعیت جانوري منطقه −
  ي جانوري در معرض انقراضها گونهاثر برداشت بر  −
  ي جانوري خاصها گونهاثر برداشت بر  −
 )داري ارزش حفاظتی ها ماهیان یا بنوتوزها و زی کف(ي آبزیان حساس ها زیستگاهر برداشت بر اث −

  اثر برداشت بر زندگی پرندگان منطقه −
  اثر برداشت بر زندگی پستانداران منطقه −
  اثر برداشت بر خزندگان منطقه −
  اثر برداشت بر دوزیستان منطقه −
  اثر برداشت بر زاد و ولد جانوران منطقه −
  رداشت بر مهاجرت جانوران منطقهاثر ب −
  اي جانوران منطقه اثر برداشت بر وضعیت تغذیه −
  اثر برداشت بر وضعیت آب در دسترس جانوران منطقه −
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  هاي ارزیابی لیست یی از چکها نمونه -5-2-1-12

ـ   ها شاخصي کیفی را به ها شاخصباید  محیطی زیستتیم ارزیاب پس از مشخص نمودن اثرات  معموال ا ي کمی تبـدیل نمایـد ت
و یـا   شـود  مـی اسـتفاده   دهی نمرهلذا اغلب از  .بتوان اثرات مثبت و منفی را با هم جمع نمود و به یک نتیجه قابل مقایسه دست یافت

در  هـا  شـاخص بردن  کار بهبه عنوان مثال روش . نمایند مییی را از قبل تعریف نموده و سپس اقدام به بررسی اثرات ها شاخص که این
برداشـت مصـالح    محیطـی  زیسـت از چک لیست ارزیـابی اثـرات    اي نمونه 8-5در جدول  چنین هم. ه شده استنشان داد 7-5جدول 
  .ارائه شده است دهی نمرهبردن روش  کار بهبا  اي رودخانه

  ]87[ ها شاخصبردن  کار بهبرداشت با  محیطی زیستاز چک لیست ارزیابی اثرات  اي نمونه -7-5جدول 
  ي اثرگذارها فعالیت  زیست محیطاجزاي 

  جزء اصلی
  حمل و نقل  حفاري

برداشت 
  دستی

برداشت 
 سطحی

برداشت 
  یعمق

ي ها جاده
  یدسترس

ی جای بهجا
  آالت ماشین

  یاراض
 A B B C C  زمین يداریپا

 B B  B B D  یاراض يکاربر
 B  B  B  B  B  خاك

 D D D D B  کیفیت هوا، سر و صدا

 A B A D D  زیرزمینی  آب
 A B A D A  سطحی

 A B A D D  هیفلور و فون حاش  فلور و فون
 A B A D C  فلور و فون رودخانه

اقتصادي 
  اجتماعی

 'A' C' A' C' C  زایی اشتغال
 'B' C' A' D C  تولید درآمد

 B' B' A' D D  ناحیه ساخت و ساز
 B B A B' D  ارزش زمین

 A B A C D  شناختی زیبایی
  :در جدول فوق کار رفته عالیم به               
               A :،اثر منفی زیاد B :،اثر منفی متوسط  C :،اثر منفی کم   
               A' :،اثر مثبت زیاد  B' :،اثر مثبت متوسط  C' :،اثر مثبت کم  D :بدون اثر 

  ]89[براي برداشت شن و ماسه  یطیست محین اثرات زیاز تخم اي نمونه -8-5جدول 
  تجمعی بودن  پذیري برگشت دایمی بودن شدت  محیطی زیستاثرات   شرایط طرح

  توسعه
  ای
  برداري بهره

  3  3  3  2  فرسایش کانال
  3  2  2  2  کیفیت آب

  3  2  2  2  ساکنین طبیعی
  2  2  2  2  کیفیت هوا
  1  1  2  2  سروصدا
  1  1  2  2  ترافیک

  1  1  2  2  استفاده از آب و زمین
  1  1  1  2  اقتصادي -اجتماعی

  
ي که نمره باال به معنـی  طور به ،براي بررسی اثرات استفاده شده دهی نمره سامانهاز  شود میمشاهده  فوقکه در جدول  طور همان

الزم به یادآوري است دادن این نمرات به نظر تیم ارزیاب و قضـاوت آنهـا بسـتگی    . باشد میکم  تاثیرن به معنی ییزیاد و نمره پا تاثیر
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نیز با صـالحدید   دهی نمرهي دیگر ها صورتبردن  کار بهالبته . باشد 1تا  0و یا  10تا  1بین  تواند می دهی نمرهدامنه  معموالدارد ولی 
  . باشد میمعیارهاي انتخاب محل برداشت مصالح اي از  نیز بیانگر نمونه زیرجدول  .باشد میتیم ارزیابی و توجیه منطقی آن قابل قبول 

  ]89[خاب محل برداشت مصالح از چک لیست انت اي نمونه -9-5جدول 
  مالحظات )ب( سایت برداشت )الف( سایت برداشت  ط مناطقیشرا

 قابل قبول  نباشد  نباشد  مناطق با حساسیت باال
 قابل قبول  نباشد  نباشد  مناطق زاد و ولد آبزیان

 قابل قبول  نباشد  نباشد  محیطی حساسیت زیست
 قابل قبول  نباشد  نباشد  برداشت آب آشامیدنی

 متر قابل قبول است 500بیش از   متر 1500  متر 1200  ل برداشت آبمح
 قابل قبول  نباشد  نباشد دهانه رودخانه

 قابل قبول  نباشد  نباشد منطقه حفاظت شده
 متر قابل قبول است 500بیش از   متر 550  متر 700 ساکنین

 متر قابل قبول است 1بیش از   متر 3  متر 5/2  عمق رودخانه
 متر بر ثانیه قابل قبول است 2تر از  کم  متر بر ثانیه 9/0  متر بر ثانیه 5/0  سرعت رودخانه

 قابل قبول نباشد نباشد  استفاده به منظور کشتیرانی
 قابل قبول  نباشد  نباشد  مناطق تفریحی و ماهیگیري

  و بازسازي منطقه برداشت پس از اتمام عملیات احیا -5-3

 يو اطمینان از سالمت عمومی، ایجاد شرایط قابل قبـول و مناسـب و بازسـاز    محل برداشت، حذف مواد خطرناك يهدف از احیا
ن الزم است تولید و برگشت موادي کـه امکـان وارد آوردن صـدمه بـه     یچن مه. باشد میمجدد منطقه براي استفاده و توسعه در آینده 

  .نها گرددکنترل شده و سعی در نگهداري و پایش آ ،را در طوالنی مدت دارا هستند زیست محیط
آالت مورد استفاده، نیروي کارگر مورد نیاز و غیره کمال دقـت را بـه    هاي حفاري، نوع ماشین الزم است قبل از اجراي پروژه در روش

چنین باید احیاي منطقه پس از اتمام عملیـات را یـک بخـش مهـم از حفـاري       هم. زیست وارد شود ترین آسیب به محیط عمل آورد تا کم
بنـابراین الزم اسـت مالحظـات    . گیري براي روش حفاري تاثیرگـذار باشـد   عنوان یکی از عوامل مهم در انتخاب و تصمیم برشمرد که به

به برخـی   1- 3- 5از بخش  محل برداشت يبازسازدر قسمت . اساسی به منظور احیا بعد از اتمام پروژه و یا در حین انجام آن به عمل آید
تري با توجه به اجزاي مختلف روند احیـا و بازسـازي ارائـه     در ادامه توضیحات جامع. شت اشاره شداز نکات در خصوص احیاي منطقه بردا

  ].70، 41، 13[گردد  می

  پوشش گیاهی ياحیا -1- 5-3
باید به منظور جلوگیري از فرسایش و نیز ایجاد شرایط مناسب طبیعی در آنها  پذیرند می تاثیرتمامی مناطقی که از برداشت مصالح 

اقدام به گیاه کاري شود الزم اسـت در منطقـه مـورد نظـر بـه انـدازه کـافی و بـا صـالحدید           که اینقبل از . ردیورت گاه صیگ کاشت
گیـاه  . متخصصین امر، اقدام به کودپاشی شود و درصورت نیاز به خاك پوششی الزم است تا حد امکان از خاك محـل اسـتفاده شـود   

الزم به ذکر است در مناطق جنگلـی  . دهی و نگهداري نداشته باشد آن نیازي به کود سال کافی باشد و بعد از 6کاري باید براي مدت 
 .که منطقه داراي فرسایش سریع باشد طبیعی منطقه خوب و قابل قبول باشد نیاز به بذرپاشی نیست مگر آن يکه وضعیت احیا و درصورتی
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  سطحی تاسیساتو  ها ساختمانحذف  -2- 5-3
منطقه به آنها نیـاز   ياحیابراي رسیدگی، نگهداري و  که اینیجاد شده باید حذف شوند مگر سطحی ا تاسیساتو  ها ساختمانتمام 

  :یی که باید حذف شوند عبارتند ازها ساختمان. باشد
  ساختمان مدیریت و دفاتر اداري −
  فراوريو واحدهاي  دهی سرویسساختمان  −
  کننده حمایت زیربنایی تاسیسات  −
  ها د پارکینگل و نقل ماننمرتبط با حم تاسیسات  −

ساخته شـده   اي سازهو هر نوع مشخصات  زایدهمه تجهیزات، مواد  آوري جمعمحل کارگاه، دفتر محل کار باید پس از  یکلطور به
که خاك در اثر تردد متـراکم   جاهاییي خالی از پوشش گیاهی یا چمن و یا ها محل هشوند و هم احیایا ایجاد شده در محل برداشت، 

تشخیص داده شد که رونـد   که درصورتی. ه شوند و در صورت ضرورت از رویش مجدد گیاهان اطمینان حاصل شودشخم زد بایدشده 
  .د نمونه خاك را بررسی و پس از آن و با استفاده از راهنماي بخش کشاورزي اقدام به بذرپاشی نمودیکند است، با احیا

 30ق از هرگونه خاك آلوده عاري شوند و سـطح خـاك تـا عمـق     د این مناطیو انبارها با آالت ماشینمحوطه  يدر خصوص احیا
اهـان اسـتفاده از   یي شخم زده و از خاك مناسب براي کشت گیاهان استفاده شود که در صورت لزوم براي تقویـت رشـد گ  متر سانتی

مـانع رشـد گیاهـان    مشخص شد که آثار زیانبـاري در خـاك وجـود دارد کـه      ها بررسیدر  که درصورتی. شود میه ینیز توص کوددهی
  .، الزم است تا آثار زیانبار حذف شده و با صالحدید متخصصین کشاورزي اقدام به بذرپاشی نمودشود می

  زایدحذف تجهیزات مستقر و مواد  -3- 5-3
 احیـا ي برق و ترانسفورماتورها باید از محل حذف شوند، هرچند ممکن است براي ها کابل مانند الکتریکی و الکترونیکی تجهیزات

سـنگین   آالت ماشـین و ) هـا  مانند سـرندها و خـردکن  ( فراوريها، تجهیزات  پمپ مانندتجهیزات حفاري  چنین هم. ایش به آنها نیاز باشدو پ
  .شوند آوري جمعموتوري باید پس از اتمام فعالیت حفاري از محل 

 یکه نیاز به توجه خاصـ  شوند میمنطقه تولید ره در یو غ ها حاللدر ارتباط با استفاده از روغن، گریس،  معموالخطرناك  زایدمواد 
ـ ا يبـرا . مواد را به محل تولید بازگرداند گونه ایندارند و باید  ن منظـور الزم اسـت در صـورت امکـان آنهـا را بازیافـت نمـوده و در        ی

ده خواهد بود بـه عنـوان   ط کنترل کننیشرا ین مواد در برخیالبته مقدار ا. به صورت اصولی دفع یا استفاده مجدد شوند صورت اینغیر
مـواد جامـد    چنـین  هم. باشد باید به محل تولید بازگردانده شود ppm 50از  تر بیشبا غلظت  PCBs(1(ها  پلی کلروبی فنیل مثال اگر

ي دفن بهداشتی هدایت شده و یـا  ها محلاصولی و صحیح به  طور بهالزم است  باشد میکه حاصل ساخت و ساز در محل کارگاه  زاید
 .صورت امکان بازیافت شونددر 

  دسترسی هاي جادهمناطق انباشت مصالح و  ياحیا -4- 5-3
پوشش گیاهی  ياحیاي شخم زد و از خاك مناسب براي متر سانتی 50مناطق انباشت مصالح را تا عمق  بایدپس از اتمام عملیات 

و بـا مشـورت متخصصـین     یرشـد بررسـ   شده کند باشد بایـد علـت کنـدي    احیارشد گیاهان در منطقه  که درصورتیاستفاده نمود و 
  .کشاورزي اقدام به بذرپاشی شود

                                                      
1 - Polychlorinated biphenyls 
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پـس از اتمـام   . باشـد  مـی احداث شده در منطقـه   یدسترس هاي جادهمحل برداشت مصالح توجه به  يایگر در امر احینکته مهم د
اسـت دوبـاره بـه حالـت اول      راه دسترسی که براي برداشت ایجاد شـده  هرگونهعملیات برداشت و یا عدم تجدید مجوز برداشت باید 

به منظور اطمینان از رشد مجدد گیاهان باید جاده ها شخم زده شوند و مواد معدنی که ممکـن اسـت در رشـد مجـدد     . برگردانده شود
مجـدد   ياحیـا در صورت تشـخیص کنـد بـودن    . از آنها استفاده نشود احیاشده و در بازسازي و  آوري جمعگیاهان اختالل ایجاد کنند 

با اسـتفاده از راهنماهـاي بخـش     مجدداگیاهی، کارفرما باید نمونه خاك را بررسی مجدد نموده تا آثار زیانبار شناسایی شده و  پوشش
که از مناطق روسـتایی عبـور نمـوده و     باشد اي گونهجاده دسترسی به  که درصورتیالزم به ذکر است . کشاورزي، بذرپاشی انجام شود

ي دقیق در رابطه با تخریـب و یـا   ها بررسیطقه دارد الزم است تا تیم ارزیاب نظر نهایی خود را با توجه به مزایایی را براي ساکنین من
 احیـا براي طوالنی مدت مورد نیاز نباشند باید به صورت زیـر   ها جادهدر مجموع زمانی که . ي مورد نظر ارائه دهدها جادهعدم تخریب 

  :شوند
  ها ها و لوله حذف پل -الف
ایجاد پوشش گیاهی نتواند مانع فرسایش شود باید از مواد گرانولی و مشابه براي جلوگیري از فرسایش اسـتفاده   که رتیدرصو -ب

  .نمود
 احیـا هاي ایجاد شده که به صورت قانونی یا غیرقانونی هستند باید به منظور جلوگیري از فرسایش  ي سطحی و شیبها جاده -ج

 .شوند

  )گیر برسو(ي آرامش ها حوضچه ياحیا -5- 5-3
نیـز   زایـد مـواد   احیاشامل  ياحیاخواهند شد و روش  احیاي زباله ها چالهاز  زایدمواد  آوري جمعي آرامش پس از اولین ها حوضچه

خـاك سـطحی   . در سراسر محل پوشـانده خواهنـد شـد    ها حوضچهبا استفاده از مواد حفاري شده قبلی  زایدکه مواد  يطور به گردد می
و شرایط محل براي رشـد گیاهـان آمـاده خواهـد شـد و       شود میاورت محل برداشت به محل خود برگردانده ذخیره شده قبلی در مج

باید علـت شناسـایی شـود و بـا مشـاوره       شود میپوشش گیاهی به کندي انجام  ياحیادر طی بررسی مشخص شود که  که درصورتی
 .متخصصین کشاورزي اقدام به بذرپاشی شود

  رودخانه دشت سیالبر و محل برداشت در بست ياحیا -6- 5-3
کـه   راهکـار ین تر مناسب. بازگرداند يط قبل از حفارید منطقه و محل برداشت را تا حد ممکن به شرایبا برداري بهرهپس از اتمام  

ي حفـر شـده،   هـا  گودالکه تمامی  آن است ،باشد میدارا  زیست محیطین سازگاري را با اصل حفاظت تر بیشپیش از هر گزینه دیگر 
که به لحاظ فنی امکان و تـوان چنـین اقـدامی بـا     جا آناز . از مصالح جایگزین پر شده و به شکل قبل از برداشت تبدیل شوند  امجدد

سـبی  انماز قابلیت هاي  شناسی بومو نظام  زیست محیطدیدگاه  ي دیگر که ازها گزینه، لذا به ناچار استي مختلف همراه ها محدودیت
 .اشاره نمود زیرن خصوص به موارد یدر ا توان میمثال  طور به. شوند میند مطرح برخوردار

  از طریق کشت گیاهان مناسب  ها گودالتثبیت و حفاظت دیواره و کف  - 5-3-6-1

ي گیاهی ها گونه. از شیب مالیم برخوردار گردند ها گودالي ها دیوارهي است که پرکردن گودال ممکن نباشد، ضرور که درصورتی
ي هـا  دیـواره بسـتر و   کـه  ایـن در این اقـدام ضـمن   . طبق بر جامعه گیاهی موجود در محدوده مطالعاتی باشدمن کامال بایدانتخابی نیز 
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 هـا  گودال چه چنانعالوه بر این . یابند ي عملیاتی طرح نیز گسترش میها محدوده، پوشش گیاهی گردند میحفاظت و تثبیت  ها گودال
بـا   چـه  چنـان ذکر است  هالزم ب. اهان و نیز تبخیر و تعرق وجود خواهد داشتتوسط گی بدر حد معمول از آب پر شوند، امکان جذب آ

  . آورد وجود بهز ینرا  ییزیبا اندازهاي چشم توان میطراحی درست و مطلوب با این گزینه برخورد شود، 

  ها ماهیآمده به استخر پرورش  وجود بهي ها گودالتبدیل  - 5-3-6-2

به استخرهاي پرورش مـاهی صـورت گیـرد و     ها گودالبراي تبدیل  محیطی زیستت مطالعات الزم در زمینه ارزیابی اثرا چه چنان
ي یـاد شـده بـه    هـا  گـودال رودخانه، قابل تخصیص باشـد، تبـدیل    دست پایینهاي  هاي مورد نیاز آب استخرها با توجه به حقابه حجم

از  بـرداري  بهـره این صورت ضروري اسـت قبـل از   البته در . دباشارزیابی  و يریگیپاي قابل  گزینه تواند میاستخرهاي پرورش ماهی 
ها، امکانات آبگیري و تخلیه آب  دار نمودن جداره  ایجاد شود تا عالوه بر پوشش ها گودالاستخر، تغییراتی در ساختار  عنوان به ها گودال

  . نیز فراهم آید
ي گودال کامال ها قسمتباید تمام ، ن استفاده شودها براي پرورش آبزیا قرار باشد از این گودال که درصورتیالزم به ذکر است که 

بـراي پـرورش آبزیـان     هـا  محلوجود نداشته باشد و در صورت استقرار این  زیرزمینیي ها آبنشتی به  گونه هیچایزوله شده و امکان 
ز آبی باالي نداشته باشند و در باید از آبزیانی براي پرورش استفاده کرد که نیا چنین هم. تصفیه پساب نیز در نظر گرفته شود تاسیسات

  .باشد میي ممنوعه و ممنوعه بحرانی ممنوع ها دشتدر  ها گودالضمن پرورش آبزیان و استفاده از این 

 انگردشگرجذب  يبرابرکه و دریاچه تفریحی  پارك، به ها گودالتبدیل  - 5-3-6-3

 پذیرد میصورت  اي رودخانهل برداشت مصالح مح یعیطب تقریباط یو برگرداندن شرا زیست محیطکه جهت حفظ  یاز جمله اقدامات
کـه از جملـه    دهند میانجام  یمهندس ینه از آن طراحیست که محل برداشت را به حال خود رها نکرده و در خصوص استفاده بها آن

  .باشد ین محلی و شهرهاي اطراف میح ساکنیتفر يبرا یل محل مذکور به محلیسبز و تبد يجاد فضایآنها ا
خارجی از  زایدها و مواد   قراضه آهن مانندماده خارجی  هرگونهست که ا محل برداشت شن و ماسه آن ياحیاگر اهداف یاز جمله د
تلقـی شـده و از شسـته شـدن توسـط       اي رودخانهجزو عملیات برداشت مصالح  بایدو تخلیه شوند و این امر  آوري جمعبستر رودخانه 

ـ   ها شنیا سایر ابعاد  ها سنگ، ها سنگتخته  مانند يزایدمواد . جریان باالدستی جلوگیري شود در  ددر حین عملیات برداشت ماسـه بای
در صورت از بین رفتن پوشـش  . ي دفن گردندمتر سانتی 50وسیعی از بستر رودخانه پخش شوند و در صورت امکان در عمق  همحدود

ی بایـد اقـدام   غیربومي گیاهی ها گونهدر صورت رشد  چنین همآنها شود و  ياحیااقدام به  بایدگیاهی و نیزارهاي محل برداشت ماسه 
  .به هرس کردن و پاکسازي آنها شود

  نهایی ياحیا -7- 5-3
از محـل برداشـت    بایـد ي موقت و سایر موارد استفاده شده در حـین دوره برداشـت مصـالح    ها خانه، تجهیزات، تاسیساتهرگونه 

شـوند،   آوري جمعاز محل برداشت  باید ها ماشین، الستیک ها سنگ، خرده ها ضهقرافلزات، آهن  مانندجامد  زایدمواد . شوند آوري جمع
نهـایی   يشـده و احیـا   احیـا  الـذکر  فـوق جاد شده مطابق مـوارد  یا هاي حفره. باشد میدر محل برداشت مجاز ن ها زبالهسوزاندن وجه  به هیچ

فته و طی شش ماه یا مدتی که از سوي کارفرما اعـالم  بالفاصله پس از پایان عملیات صورت گر دسطحی و کامل منطقه برداشت بای
  .، انجام گرددشود می
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  یآموزش هاي برنامهو  یمشارکت مردم -5-4

  یمشارکت مردم -1- 5-4

 ،در زمینـه تجزیـه و تحلیـل    آنهـا و تقویت دانـش   تواناییافزایش  وسیله بهبخشی به مردم  عبارت است از قدرت مردمی مشارکت
، اجـرا، بـازنگري، ارزشـیابی و    ریـزي  برنامه، گیري تصمیم، نیازسنجی فرایند توان میمشارکت را  .ابیاجرا و نظارت و ارزی ،ریزي برنامه
ي مختلف یک کشور با توجه بـه شـرایط خـاص    ها قسمتاهمیت است که در امور و  حایزاین نکته . مندي مشترك افراد دانست بهره

ه مراحـل  یـ د در کلیک طرح بایز به عنوان ین اي رودخانهاز مصالح  برداري بهرهن راستا یدر ا. باشد موثر تواند میخود، جریان مشارکت 
رش طرح یپذ. است پذیر امکاندر مراحل مختلف آن  یق مشارکت مردمیاز طر صرفان امر یمنافع مردم منطقه باشد و ا تامینمتضمن 
مردم منطقه در ادامـه   هاي دیدگاهگرفتن  يآن به صورت حداقل باشد، جد یکه اثرات منف یطرح يآن جهت اجرا یت عمومیو مقبول

 يش و نظارت در راسـتا یمتناسب در پا هاي مسوولیت یبرخ يز واگذاریو ن مربوط هاي گیري تصمیما توسعه طرح و مشارکت آنها در ی
  .باشد می الذکر فوق هاي طرحدر  یمردم مشارکتبارز  هاي نمونهمنطقه از جمله  زیست محیطحفظ 

، باعـث ایجـاد   هـا  طـرح هزینه کسب اطالعات و اجرا و نظارت بهتر  جویی در  صرفه مردمی و محلی عالوه بر نیروهاياستفاده از 
از مسایل بسیار مهم در بحث مشارکت، شناخت راهبردهـا و موانـع ایجـاد     .شدخواهد  ها برنامهین و پایدارترین تر کاملین و تر صحیح

اي اجتماعی است که اگر برخوردي سنجیده و از پیش اندیشیده بـا   مشارکت مقوله اساسا. باشد می ها پروژهمشارکت برحسب مناطق و 
مشارکت را نیز تضعیف کـرده و در   آیینآن به عمل نیاید، نه تنها نتیجه مورد انتظار را در پی نخواهد داشت بلکه ممکن است رسم و 

و امکانات  ها محدودیتاي باید مشارکت را با در نظر گرفتن  یعهبراي پرهیز از چنین ضا. برخی موارد آن را در آستانه نابودي قرار دهد
  . ، طراحی و اجرا نمودریزي برنامهزمانی و مکانی، در قالب یک سازماندهی مناسب 

در هر صـورت موانـع   . مشارکت موانع متفاوت است فراینددر خصوص موانع باید مد نظر داشت این است که در طیف  کهاي  نکته
  :عبارتند از شود میبه آنها اشاره  تر بیشیا عواملی که 

  ریزي متمرکز برنامه -الف

هاي محلی از طرف مقامات بـاال تصـمیمات اتخـاذ و     ریزي، بدون در نظر گرفتن ساختارهاي محلی و فقدان هماهنگی گونه برنامه در این 
  .گردد حسوب میریزي یک مانع اساسی در مشارکت مردم م این نوع برنامه. شود به اجرا گذاشته می

  موانع فرهنگی -ب

ـ با. افزایش یافته اسـت  ،دارد ي اخیر درك و حساسیت نسبت به موانع فرهنگی که مردم را از مشارکت باز میها سالدر   د توجـه  ی
دسترسی به مواهـب توسـعه یـا حـق اظهـار نظـر و مشـارکت در آن،         گونه هیچمنطقه بدون هاي مردم  توده بعضان خصوص یداشت که در ا

  .این تجزیه و تحلیل موجب پیدایش تعبیر جدیدي در مورد علت عدم مشارکت گردید. اند را پیش گرفته» سکوتفرهنگ «

  موانع ساختاري -ج

بخشند، موانع ساختاري جدي را بـر سـر    ي عقیدتی که به آنها مشروعیت میها ارزشدر اکثر کشورها روابط حاکم قدرت و تولید  
از ابتکـارات محلـی و    بسـیاري موجـب شکسـت   » ضد مشارکتی«دوام این گونه ساختارهاي . کنند میاد راه رونق مشارکت عامه ایج
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 چـه  چنـان و  کند میو محلی، شرایط مشارکت را تعیین  اي منطقهن ساختارهاي موجود در سطح یبنابرا. تشویق به مشارکت شده است
  .دهد میدر این شرایط تجدید نظر شود به شدت واکنش نشان 

در واقع اگـر  . ي مردمی درسطح منطقه استها گروه، یک راه عمومی و کارساز در ایجاد مشارکت فعال، تشکیل راهبردهاث در بح
ي هـا  زمانبنابراین جستجو براي یـافتن سـا  . بتوان مردم را به سمت نوعی ساختار سازمانی سوق داد، مشارکت آنها تضمین شده است

ي ها راهو ساختارهاي فعلی، یکی از  ها گروهي غیردولتی، بدون مبارزه و برخورد با ها گروهایجاد . است مسالهغاز این   معتبر مردمی سرآ
  . در ایجاد مشارکت است موثرممکن و 

هاي مـورد   شیوه. باشد میگري مناسب  ي مردمی تسهیلها گروهدر امر ایجاد  خصوصادر راهبردهاي مشارکت  موثر عواملیکی از 
ي مناسـب و توسـط افـراد ورزیـده و     هـا  زمـان در  بایدو آموزش آنها  هستند  ارکت، ذاتی نبوده بلکه اکتسابیاستفاده براي تشویق مش

ایجاد گروه را تسـهیل   فرایندگر در ایجاد مشارکت و تشکیل گروه نقش مهمی را به عهده دارند و  افراد تسهیل. کاردان صورت پذیرد
  .کنند می

ي جوامع محلی ها دیدگاهاستفاده از نظرات و  اي رودخانهي برداشت مصالح ها طرحمی در جاد مشارکت عمویدر مجموع به منظور ا
ي غیردولتی و متخصصین دانشـگاهی در منطقـه جهـت    ها زمانهاي مردمی، سا طرح یا پروژه، تشکل تاثیري ذینفع و تحت ها گروهو 

 شود میمحسوب  محیطی زیستبخش مهمی از ارزیابی به عبارت دیگر مشارکت عمومی . راهبري بهینه گزارش ارزیابی ضرورت دارد
ارائه مستندات کسب نظرات جوامع عمومی در گزارش ارزیابی جهت . گردد میکه در مراحل مختلف تهیه گزارش از نتایج آن استفاده 

  .باشد میي آنان یک ضرورت مهم ها دیدگاهآگاهی از 

  آموزش هاي برنامه -2- 5-4
ارزیـابی نقـش مهمـی در کـاهش و کنتـرل عوامـل تخریـب و آلـودگی          هـاي  در گزارش محیطی زیستي آموزش ها برنامهارائه 

در محـل   زیسـت  محیطیت مدیریت مسوولنخستین اقدام در این زمینه تعیین . دارد اي رودخانهي برداشت مصالح ها محل زیست محیط
مور عملیاتی و کنترل و بازبینی آنهـا، برگـزاري   هاي مدیریت، پیگیري ا اطالعات پایه، تدوین استراتژي آوري جمع. طرح یا پروژه است

ي آموزشـی  ها برنامهاز  محیطی زیستاطالعات  سامانهسازي  ي آموزشی براي کارکنان و متخصصین شاغل و بهینهها کارگاهها و  دوره
  :شود میر نظر گرفته ي مختلف دها گروهبراي  زیر، موارد زیست محیطدر یک برنامه آموزش . که باید در گزارش درج شوند باشد می

  هاي گروهی، صدا و سیما جوامع محلی از طریق رسانه سازي آگاه −
  هاي آموزشی جهت کارکنان ساده برگزاري دوره −
  هاي آموزشی براي پرسنل فنی و مهندسین شاغل در محل برداشت برگزاري دوره −
  هاي آموزشی براي مدیریت موظف در محل برداشت برگزاري دوره −
 مختلف  هاي و آزمایش برداري نمونهتخصصی براي ي ها دورهآموزش  −



 

 

  6فصل 6

برداشت مصالح  محیطی زیستضوابط 
  اي رودخانه
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  اي رودخانهبرداشت مصالح  محیطی زیستضوابط  -فصل ششم 

  انتخاب بازه مناسب از رودخانه محیطی زیستضوابط  -6-1

انتخـاب بـازه مناسـب از     محیطـی  زیسـت از است تا به ضوابط ین زیست حیطماثرات برداشت مصالح رودخانه بر  یابیبه منظور ارز
ـ    یابیمکان يارهایرودخانه شامل مع محیطـی،   زیسـت  هـاي  نیازمنـدي ط و یمناسـب منطبـق بـا شـرا     یکه هـدف از آن انتخـاب محل

هـاي نـادر، منـاطق     نـه ها، گو دشت ساخت منطقه، سیالب خشکی، کاربري اراضی، مراکز حساس، زمین زیست محیطی، آب زیست محیط
بردن به اثرات بـالقوه   یپ یآب زیست محیط یهدف از بررس. توجه کاملی معطوف گردد، باشد فرهنگی و اثرات اقتصادي و اجتماعی می

ـ مقابلـه بـا ا   يبـرا  یید راه کارهـا یبا وبه صورت بالفعل خواهند شد  بعدابرداشت که  در خصـوص  . باشـد  مـی  ن اثـرات ارائـه شـود،   ی
 یمـرتبط بـا خشـک    زیسـت  محـیط د ضوابط ارائه شده در نظر گرفته شوند و هدف از آن حفـظ و حراسـت از   یبا یخشک زیست محیط

چندان مـد نظـر قـرار     یخشک زیست محیطد توجه به یو شا شود میاول برداشت مصالح از رودخانه انجام  نگاههرچند که در  باشد، می
پس از برداشت مشـخص شـود و در   تغییرات آن و  اي رودخانهل برداشت مصالح حوضه مح یاراض یفعل يد کاربریباچنین  هم. ردینگ
ـ رعادر خصـوص   .مشخص شـوند  یاراض يکاربر یرات احتمالیین تغیا محیطی زیستد اثرات ین باین بیا ت فواصـل الزم از مراکـز   ی

ـ نه از مراکز حساس تعرت فاصله محل برداشت مصالح رودخایو الزم به رعا ین قسمت توجه کافیا یهدف از بررس ،حساس ف شـده  ی
 هـاي  و ویژگـی سـاخت منطقـه    زمـین چنـین   هـم . خواهـد شـد   زیست محیطکه خود موجب حفظ و حراست  باشد مین کشور یدر قوان
در مـورد برداشـت مصـالح     محیطی زیستضوابط و رعایت  ها دشت استفاده فعلی از سیالب .قرار گیردتوجه  موردد یباشناسی آن  زمین

  .نیز رعایت شوداي  رودخانه
 هـاي  گونـه  زیراي نادر یا در معرض خطر انقراض شود ها گونه به و الزم یتوجه کافچنین جهت مکانیابی برداشت مصالح باید  هم

ـ و نبا باشـند  می زیست محیطار مهم در یبس مسایلاز  یکیا انواع نادر یدر معرض خطر انقراض  يو جانور یاهیگ د برداشـت مصـالح   ی
اسـت کـه    يمـوارد  وز جزیو تاریخی ن یمنابع فرهنگی، باستان .اب شودینادر و کم هاي گونهد خطر انقراض یر به تشدمنج اي رودخانه

ـ ب ممکن به این آستری کمرد تا ینها مورد توجه قرار گآ يرو بر اي رودخانهد اثرات برداشت مصالح یبا توجـه بـه    .ن منـابع وارد شـود  ی
 الزم اسـت  ،قرار گرفته باشند اي رودخانهمحل برداشت مصالح  دست پایینکه ممکن است در نیز شنا و تفریح  يي مناسب براها محل
 یحـ یهـا و منـاطق تفر   شـناگاه  ينها بر روآمرتبط با  هاي فعالیتو  اي رودخانهاز برداشت مصالح  یناش محیطی زیستزان اثرات یتا م

از برداشـت   یناشـ ی ا منفـ یاثرات اقتصادي و اجتماعی مثبت و  .دن اثرات ارائه شونیالزم جهت مقابله با ا يمشخص شود و راهکارها
 آن يرو منطقه برداشت مصالح رودخانه و اثرات برداشت مصـالح بـر   شناختی زیباییوضعیت  .شوند ید بررسنیز بای اي رودخانهمصالح 

وضـعیت فیزیـوگرافی و شـبکه    زم اسـت  در نهایت ال .ردیل قرار گیه و تحلیو تجز ید مورد بررسیاست که با یاز موارد مهم یکیز ین
  .دنیز مورد توجه قرار گیر زیست محیطنها بر آجانبی و اثرات  تاسیساتهیدروگرافی حوضه آبریز و احداث 

  مکانیابیمعیارهاي  -1- 6-1
 توانـد  مینده یه محل برداشت مصالح در حال و آضو حو ین مصرفیص صدمات وارده به زمیاراضی، تشخ ين و کاربریساختار زم

منطقـه و   ییبـا یا به خـاطر ارزش ز یو سالمت و  یبهداشت عموم تامین، یحیتفر یجاد نواحی، ای، منابع معدنيتجار مسایلبب به س
اثـر   ی، چگـونگ یسـاختمان  هـاي  فعالیـت ل یـ و اطراف آن به دل ین مصرفیزم يرو یب موقتیتخر هرگونه. شکل محل برداشت باشد

 چنـین  هـم و  باشـد  مـی ت یاهم يره دارایو غ ها کانال، ها راه، شاهها جادهساخت  مانندمختلف  هاي ویژگی يبرداشت بر رو هاي فعالیت
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کلـی   طور بهت دارد و لذا یاهم اي رودخانهبالفعل و بالقوه در برداشت مصالح  یاتیح هاي محلب منطقه به خاطر استفاده از ینه تخریزم
 وجـود  بـه ین مشـکالت را  تـر  کـم ، اجتماعی و اقتصادي محیطی یستزد از جهات گوناگون اعم از یبا اي رودخانهمحل برداشت مصالح 

کلی محل  طور به. را به حداقل برساند محیطی زیستپیامدهاي  تواند میاست که  یصحیح محل برداشت از موارد مهم مکانیابی. آورد 
  ]:72و  57، 46[انتخاب شود که  اي گونهباید به  اي رودخانهبرداشت مصالح 

  .به حداقل رسانده شود زیست محیطفی محل موردنظر بر ات منتاثیر -الف
  .ي محل برداشت براي کاربران به حداقل ممکن برسدها هزینه -ب
  .ي اجتماعی و فرهنگی کاهش یابدها محیطات منفی بر تاثیر -ج

  :متداولی که باید قبل از انتخاب محل برداشت به آنها پاسخ داده شود عبارتند از چنین سواالت هم
  ري فعلی زمین محل برداشت چیست؟کارب −
  قوانین چگونه است؟با توجه به کاربري مجاز زمین محل برداشت  −
  وضعیت مالکیت محل برداشت به چه صورت است؟ −
  هاي محل چگونه است؟ شرایط و نوع خاك −
  وضعیت ژئوفیزیکی رودخانه محل برداشت چگونه است؟ −
  وضعیت توپوگرافی رودخانه محل برداشت چگونه است؟ −
  ست؟یبراي ساکنان مجاور چ آلودگی صوتیحظات مرتبط با تولید ذرات معلق و مال −
  ي احتمالی ورودي چگونه است؟ها آالیندهظرفیت رودخانه براي خودپاالیی  −
  آبزي در محل برداشت چگونه است؟ موجوداتوضعیت  −
  وضعیت محیط فیزیکی اطراف محل برداشت چگونه است؟ −
  ه چگونه است؟گذاري در رودخانمیزان رسوب وضعیت −
  وضعیت اقلیم و هیدرولوژي محل برداشت چگونه است؟ −
  ي احتمالی چگونه است؟ها آالیندهظرفیت خاك براي پاالیش و تبادل یونی  −
  آیا آثار باستانی و تاریخی در مجاورت محل برداشت وجود دارد؟ −
  آن وجود دارند؟ نادر یا در معرض خطر انقراض در محل و یا مجاورت هاي گیاهی و حیوانی آیا گونه −
  شود؟ اي، استفاده شرب یا کشاورزي می آیا از آب رودخانه در محدوده برداشت مصالح رودخانه −
  قرار بگیرند چگونه است؟ تاثیرهاي مجاور که ممکن است تحت  و دریاچه ها تاالبوضعیت  −
  ي اصلی چقدر است؟ها جادهمیزان دسترسی به  −
  اف وجود دارد؟ي اطرها جادهآیا وضعیت ترافیکی خاص در  −
  هاي ویژه تغذیه در نزدیکی محل برداشت وجود دارد؟ آیا آبخوان −
  ي آب و یا عبور عرضی خطوط لوله آب وجود دارد؟ها چاهآیا در نزدیکی رودخانه و سایت برداشت مصالح،  −
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ی و موقعیـت  میـزان دسترسـ   بایدمکان برداشت شن و ماسه، سدي وجود داشته باشد  دست پاییندر باالدست یا  چه چنان −
 .دقیق مشخص شود طور بهدوري و نزدیکی نسبت به سد 

؟ در صـورت منفـی   باشـد  می زیست محیطمان حفاظت زمناطق چهارگانه تحت مدیریت سا وآیا مسیر و محل برداشت جز −
 .مشخص گردد) از لحاظ دوري و نزدیکی(بودن موقعیت آن نسبت به مناطق چهارگانه 

  ي واگذار شده چگونه است؟ها زمینوضعیت و  برداري بهرهي کلی ها هزینه −

  آبی زیست محیط -2- 6-1
ـ در  اي رودخانـه ات متنـوع برداشـت مصـالح    یـ از عمل یمهم ناش يامدهایاز پ یکی ت یـ فیاسـت کـه در ک   یاتتـاثیر ک منطقـه،  ی

 اي رودخانـه ات برداشـت مصـالح   یـ عمل یجاد شده در پیاثرات ا. دهد میآن رخ  دست پایینا یپروژه  يدر محل اجرا یآب زیست محیط
 هـاي  محـل از  یناشـ  هـاي  آالینـده  تـاثیر . باشـد  یآب زیست محیط يا بلندمدت بر رویمدت و  کوتاه يامدهایممکن است به صورت پ

ـ  . دارد یبسـتگ  يآن به عوامـل مختلـف و متعـدد    دست پایینت آب در محل برداشت و یفیبر ک اي رودخانهبرداشت مصالح   یمـواد آل
ـ  زیسـت  محـیط را بر  یمیکه خود عواقب وخ گردند میدر رودخانه  ژنیمحلول منجر به کاهش اکس خواهـد   هـا  مـاهی و از جملـه   یآب

جـه  یت آب و در نتیو مواد جامد معلق نیز منجر به کاهش شفاف شود میحاد بو و مزه نامطلوب بر آب یباعث ا یوجود مواد آل. گذاشت
وجـود خواهـد    کف رودخانـه بـه   زیست محیطدر  یراتییشدن به لجن تغ لیو تبد نشینی ته زپس ا چنین همفتوسنتز شده و  فرایندافت 
ت و روند فتوسنتز در یکاهد و بر شفاف آب می ییبایو ز ییز از گوارایو مواد شناور در سطح آب ن یش رنگ، کدورت، مواد نفتیدایپ. آورد

الزم اسـت بـه اثـرات     اي رودخانـه ت مصالح ي مناسب جهت برداشها گزینهانتخاب  يبرا. سوء خواهد گذاشت تاثیر یآب زیست محیط
  :آبی باید شامل موارد زیر باشد زیست محیطمورد بررسی  هاي ویژگی. آبی موجود در منطقه توجه شود زیست محیطبالقوه آن بر 

بسـتر،  ( ریـزي  تخـم محـل   چـون  هـم  ین بخش شامل اطالعات مهم و قابل توجهیا: ها ماهی ریزي تخمموقعیت نواحی  −
 .باشد می ریزي تخم، زمان و دوره ها ماهی، نوع و گونه )میمستق هاي بازها در یرودخانه و  چیه، پیحاش

و  در غیر این صورت باید بـا اسـتفاده از مـدل     باشد میمتر  500 ها ماهی ریزي تخمحداقل فاصله محل برداشت از محل  −
 .آید دست به ها ماهیایستگاه زاد ولد  رودخانه حداقل محل فاصله محل برداشت از) TSS(کل مواد معلق جامد  کاهش

  . د مشخص شودیبا ها ماهی ییم غذایه و رژیبا توجه به نحوه تغذ: اي آبزیان نواحی تغذیه −
 ی، نـواح ياقتصـاد  يف شده و بر اسـاس رتبـه ارزشـمند   یمنطقه تعر يتجار هاي گونهدر ابتدا : گیري تجاري اهینواحی م −

  .مشخص گردند مذکور هاي از گونههر کدام مربوط به 
  .هر کدام مشخص گردند یف شده و سپس نواحیمنطقه تعر یحیتفر هاي گونهدر ابتدا  :گیري تفریحی نواحی ماهی −
نیـز  اي تا محل برداشت از نواحی تولید مثل سایر آبزیـان   الزم است فاصله ):ها ماهی جز به(نواحی تولید مثل سایر آبزیان  −

ي آبزي نادر و یا در معرض انقراض در رودخانـه وجـود دارد   ها گونه که درصورتی و رعایت شود) متر 500( ها ماهیمشابه 
  . آسیبی به این آبزیان وارد نشود گونه هیچ کهقدري باشد ه باید فاصله برداشت از این مناطق ب

  ) ها ماهی ي موجودها گونهخصوص  هب(برآورد نرخ تولید مثل آبزیان  −
  آبزیان برآورد عوامل محدود کننده تولید مثل −
  )غیره برداشت آب از رودخانه براي مصارف شرب، آبیاري و(آب مصرفی  تامینبرآورد میزان  −
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  برآورد میزان فاضالب ورودي به رودخانه −
  ي نفتی به رودخانهها آلودگی مانند) جز فاضالبه ب(ات زایدبرآورد میزان ورود سایر  −
  خانهبه رود و پرندگان برآورد میزان مصرف و وابستگی جانوران −

بایـد   هـا  پالنکتـون بررسـی فیتو . باشـد  مـی  هـا  ماکروفیتو  ها پالنکتون پري ها، پالنکتوني فیتوها گروهجامعه گیاهان آبزي شامل 
محـل برداشـت    دسـت  پایینباید از باالدست و  ها پالنکتونبراي بررسی فیتو .انجام شود] 45[و ] 30[هاي مراجع  براساس دستورالعمل

 ماننـد از عوامـل خـارجی    تـاثیر در نقاطی انتخاب شوند که دور از هـر نـوع    برداري نمونهي ها ایستگاهالزم است شود و  برداري نمونه
 تـوان  مـی هـا را   بـرداري  نمونـه تیم ارزیابی تشخیص دهد تعـداد   که درصورتی. ها باشد ي مختلف آبی و یا مصبها سازهمخازن سدها، 

. باید در بهار و تابستان هر هفته یکبار و در پاییز و زمسـتان هـر مـاه یکبـار انجـام شـود       اه پالنکتوناز فیتو برداري نمونهافزایش داد، 
ي مـورد  هـا  نمونـه حجم . انجام شود 1ل فرا آبیي تشکها محلباید از زیر سطح آب، در کانال اصلی رودخانه و به دور از  برداري نمونه

) لیتـر  میلـی در هـر   500از تر کم(یی که تراکم کمی وجود دارد ها محلو در لیتر  2تا  1حدود  ها پالنکتوني تجمع فیتوها محلنیاز در 
 75یک یا دو گونه در یک نمونه بـیش از   ها پالنکتونبر اساس اصول اکولوژیک هرگاه تعداد فیتو. باشد میلیتري  6ي ها نمونهنیاز به 

دگرگونی غیر طبیعی ناشی از آلـودگی و یـا اخـتالل     يبردار نمونهکه در محل  دهد میباشد نشان  ها پالنکتوندرصد کل جمعیت فیتو
 و یا مراجع مشـابه دیگـري  ] 82[ 2هیدروبیولوژي از دستورالعمل توان میها  براي تجزیه و تحلیل کمی فیتوپالنتون. آمده است وجود به

بـه   هرگونهو یا تعداد ( ها گونهو تنوع  رلیت میلیتعداد در هر  از دو شاخص ها جزیه و تحلیلمعموال در ت. استفاده کرد] 45[و ] 30[ مانند
  .شود استفاده می )تعداد کل

ي هـا  الیـه صـورت   ي کم عمق بـه ها رودخانهها طی مشاهدات میدانی قابل ارزیابی هستند چرا که در غالب اوقات در  پري فیتون
هـا در منـابع آبـی بایـد طبـق روش       نفیتـو  بررسی کیفی و کمـی پـري  براي . سبز و یا سبز قابل مشاهده هستند - اي قهوه، اي قهوه

هـا از بسـتر    فیتـون  پري برداري نمونهمحل . ]45[و ] 30[نمود ي مشابه استفاده ها از دستورالعملو یا ] 82[دستورالعمل هیدروبیولوژي 
و  هـا  سنگ، ور غوطهگیاهان  مانندو این عمل با برداشت مقطع مشخصی از بستر به همراه اجزاي تشکیل دهنده آن  باشد میرودخانه 

 وسـایل کردن آنها از مواد کف بستر به کمک کـاردك و  به این اجزا و یا مستقیما با جدارسوبات و سپس جداسازي موجودات چسبیده 
به آزمایشگاه منتقل و که بالفاصله در ظروف مخصوص نگهداري  بوده لیتر میلی 10تا  5حجم نمونه الزم حدود  .شود میمشابه انجام 

ها در واحد سطح مد نظر است کـه  آندهنده  ها تعیین دقیق تعداد ارگانیسم تشکیل منظور تجزیه و تحلیل کمی پري فیتونبه . شود می
ي اصـلی ارزیـابی در ایـن    هـا  شـاخص  ].45[و ] 30[ مشابه انجام شـود  هاي روشو یا ] 82[هیدروبیولوژي  باید مطابق با دستورالعمل

  .باشد می مربع و تنوع گونه و فراوانی هر یک از آنها ترلی میلیها بر  تعداد پري فیتون ها روش
که از نظر اندازه از حد میکروسکوپی تا گیاهان درشت انـدام   شود میپرسلولی گفته  غیرآبزيبه کلیه گیاهان آبزي و  ها ماکروفیت

   .شوند می بندي تقسیمهاي آبزي به سه گروه زیر  ماکروفیت. شود میرا شامل 
  .ي آن بیرون از آب استها قسمتر این گیاهان ریشه گیاه در بستر و سایر د: گیاهان برآمده −
  . ور و بقیه گیاه بیرون از آب است ریشه این گیاهان در آب غوطه: گیاهان شناور −

                                                      
1- Backwater 
2- Methods of Hydrobiology 
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کامل و یا قسمتی از آن در داخل آب  طور بهي گیاه ها بخشریشه این گیاهان در بستر قرار داشته و بقیه : ور غوطهگیاهان  −
  . است ور غوطه

پـس از پیمـایش    با توجه به نظر کارشناسـی و  ها ماکروفیتدر مورد  برداري نمونهي ها ایستگاهابعاد و فواصل  برداري، نمونهمحل 
اساس مشـاهدات  عه و برطی پیمایش و بازدید از محل مورد مطال ها ماکروفیتتراکم . دقیق محدوده مورد مطالعه مشخص خواهد شد

  :شود میتقسیم  رزیعینی به سه گروه 
   ها ماکروفیترویت پوشش یکدست  :متراکم −
  ها ماکروفیترشد معمول : متوسط −
  ها ماکروفیترشد پراکنده و نادر : تنک −
 وسـایل ي عمیق باید از ها آبولی در  شود میدر آب هاي کم عمق توسط شن کش و کاردك انجام  ها ماکروفیتاز  برداري نمونه

یکبار در هر فصل  ها ماکروفیتاز  برداري نمونهالزم است . استفاده شود ور غوطهاز گیاهان  برداري ونهنمچنگک اکمن براي  مانندویژه 
ر واحـد سـطح و بـر    مانده خشک گیاهان د برحسب وزن باقی زیستیشامل تعیین تولید  ها ماکروفیتتجزیه و تحلیل کمی . انجام شود

  . باشد میمشابه  هاي روشو یا  ]45[اساس دستورالعمل مرجع 
هـا   ها در زنجیره غذایی پس از فیتوپالنکتون زئوپالنکتون. باشد ها می زیان و ماهی ها، کف جامعه جانوران آبزي شامل زئوپالنکتون

هـاي   حجم نمونه الزم در مـورد رودخانـه  . باشد ها می مشابه فیتوپالنکتون دقیقاها  برداري از زئوپالنکتون محل و عمق نمونه. باشند می
لیتر پس از صـاف کـردن توسـط تـوري      20هاي سطحی به حجم  ها، برداشت نمونه بخش زئوپالنکتون راي ارزیابی اطمینانکوچک ب

هـاي زیـر سـطحی افقـی      متر، برداشت نمونـه  6هاي عمیق با عمق بیش از  در رودخانه. کافی است) N 20 Nct, 0.076( 20شماره 
برداري زیر سطحی مایل بـه کمـک تورهـاي ویـژه بـه       متر مکعب و در نمونه 5/1توسط تورهاي ویژه زئوپالنکتون به حجمی معادل 

هاي زئوپالنکتون به منظور مقایسه نسبی فراوانـی آنهـا از    در شمارش گونه. برداري نیاز است متر مکعب در هر نمونه 5حجمی معادل 
  ].38[شود  استفاده می 1-6روش ارائه شده در جدول 

  ]38[ با توجه به درصد گونه یبنس ین فراوانییتع -1-6جدول 
  درصد گونه در مجموع نمونه  فراوانی نسبی

  درصد 60تر از  بیش  فراوان
  60-30  خیلی متداول

  30-5  متداول
  5-1  اتفاقی
  تر از یک درصد کم  نادر

  
خشی از آن را در بستر و و تمام دوران حیات یا ب شوند میآبزي شامل کلیه جانورانی است که با چشم دیده  مهرگان بیان یا زی کف

، شناسـایی و  بـرداري  نمونـه بـی بـا   آ زیسـت  محـیط آبـزي در   مهرگـان  بـی ارزیابی جامعـه  . ذرانندگ میآبی  زیست محیطیا روي بستر 
اسـتفاده   ]30[و ] 45[، ]82[هاي هیدروبیولوژي  آنها باید از دستورالعملي کمی مقدور است و براي بررسی کمی و کیفی ها گیري اندازه

از بستر رودخانه و از لحاظ آماري بایـد   برداري نمونهان الزم است تا در هر فصل یک نمونه برداشت شود و محل زی کفدر مورد . مودن
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و یا واحد (در واحد سطح  هرگونهتعداد شامل  همي مها شاخص ها نمونهدر تجزیه و تحلیل کمی . باشد برداري نمونهمعرف کل منطقه 
  .باشند می ها نهگوتنوع و  )حجم نمونه
و بنابراین تغییر در سطوح زیرین بـر روي آنهـا نیـز اثرگـذار      گیرند میآب قرار  زیست محیطدر بخش فوقانی هرم غذاي  ها ماهی

به دلیل تغییـرات  . ي مشابه باشدها دستورالعملو یا ] 45[و ] 30[ارائه شده در مراجع  باید به روش ها ماهیبررسی کمی و کیفی . است
بـرداي از   محـل نمونـه  . انجام شود برداري نمونهدر فصول مختلف سال الزم است تا در هر فصل حداقل یکبار  ها ماهیکیفی کمی و 

از  برداري نمونه. که به کمک کارشناسان و متخصصین تیم ارزیابی مشخص خواهد شد بودهدر محدوده طرح برداشت مصالح  ها ماهی
تورهـاي مـاهیگیري در    ماننـد  برداري نمونه وسایلانفعالی  برداري نمونهدر . شود میفعال انجام به دو صورت انفعالی و  ها ماهیجامعه 
شـوك   ماننـد ی یهـا  زیست آبی از طریق شـیوه  ظر از محیطي موردنها بخشفعال،  برداري نمونهثابت است ولی در  برداري نمونهمحل 

ارائـه شـده در    هاي باید طبق توصیه برداري نمونهعمق . گیرد میقرار  ريبردا نمونهالکتریکی و یا تورهاي دستی و مواد شیمیایی مورد 
بر پایـه طـول، وزن و   هاي مذکور و  دستورالعملتوصیه شده در  هاي روشمطابق  نیزتجزیه و تحلیل کمی . باشد ]45[و ] 30[مراجع 

بررسـی  . خواهـد بـود   هـا  مـاهی ه طول با سـن  بر حسب طول، و تعیین رابط ها ماهیو شامل تعیین تعداد  شود میانجام  ها ماهیسن 
 تـاثیر طی فصول و یـا   ها ماهیي استخوانی گوش ماهی منعکس کننده رشد ها بخشو یا  ها ماهیي ایجاد شده بر روي فلس ها حلقه

  .باشد میمحدود کننده رشد آنها  محیطی زیستعوامل 
چه حساسیت زیست محیطی منطقـه و اثـرات    مصالح چنان پس از بررسی جامعه گیاه و جانوري محدوده مورد نظر براي برداشت 

برداري مصالح از ایـن منـاطق بایـد     هاي نادر در این مناطق مشخص شود هرگونه بهره نامطلوب آن باال باشد و یا آنکه زیستگاه گونه
بـرداري بایـد ادامـه     بهرههاي  هاي زیست محیطی پس از انجام فعالیت بدیهی است در سایر شرایط، انجام پایش شاخص. ممنوع گردد

بـرداري مصـالح و سـایرتمهیدات     گیري ادامه بهره زیست منطقه نسبت به تصمیم یافته و در صورت بروز شواهد نامطلوب برا ي محیط
  . الزم در این خصوص اقدام نمود

  خشکی زیست محیط -3- 6-1
شناسی محـل برداشـت و    و در واقع زیست یخشک زیست محیط یاصل يکه از اجزا یوانیو ح یاهیگ هاي گونهن اثرات بر تری بیش

بـر   یاثـرات عمـوم  . خواهـد بـود   اي رودخانـه ات برداشـت مصـالح   یـ در داخل و در مجاورت منطقـه تحـت عمل   ،باشند میاطراف آن 
اثـرات   بینـی  پیشدر  ین گام اساسیاول. دارد یآنها بستگ يایع جغرافیو توز یاهیو گ يت جانوریرات جمعییبه تغ یخشک زیست محیط

 هـا  گونـه ح یو قدم دوم بسـط تشـر   باشد می یخشک زیست محیطات کامل از جزییه و تدارك یته بیولوژیکیط یرداشت مصالح بر محب
نـوع اجتمـاع اسـت و در     وسیله به، سازمان دادن اطالعات ها گونهنشان دادن اطالعات  ين راه برایموثرتر. هر نوع اجتماع است يبرا

ضـوابط الزم جهـت   . اسـتفاده شـود   يو جانور یاهیخاص گ هاي گونه یتینشان دادن تراکم جمع يبرا یصورت لزوم از اطالعات کم
  .باشد می زیرخشکی شامل موارد  زیست محیطبر  اي رودخانهکاهش اثرات برداشت مصالح 

 ي مـرتبط بـا برداشـت مصـالح    هـا  فعالیـت و  بـرداري  بهره که درصورتی: ي حیات وحشها زیستگاهکاهش یا از بین رفتن  −
ي نادر و یا در معـرض انقـراض   ها گونهي حیات وحش جانوران و به خصوص ها زیستگاهمنجر به از بین رفتن  اي رودخانه

  . ممنوع خواهد بود ها محلدر منطقه شود که امکان ترمیم و یا جلوگیري از آن وجود نداشته باشد، برداشت از این 
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اي انتخـاب شـود کـه تـاثیر قابـل       اي باید به گونـه  رداشت مصالح رودخانهمحل ب: کاهش یا از بین رفتن زنجیره غذایی حیوانات −
صـورت نظـر تـیم ارزیـاب و      توجهی در کاهش و یا از بین رفتن زنجیره غذایی حیوانات منطقه برداشت نداشته باشد، در غیر این

  .نتخاب محل خواهد بودچون سازمان منابع طبیعی و غیره مالك ا هاي مربوط هم مالحظات ارائه شده از سوي سازمان
کـه   يآبـز  هاي گونه تا صورت پذیرد اي گونهبه الزم است عملیات برداشت : تغییر یا از بین رفتن زنجیره غذایی پرندگان −

هاي پیامـد  تـاثیر ، تحـت  باشـند  میدر منطقه  غیرمستقیما یم یا مهاجر به شکل مستقی یپرندگان بوم يکننده غذا تامین
  .باشد مین امر منوط به انجام مطالعات خاص در منطقه یف ایاست که تعر یهیبد .ندریمهم قرار نگ نامناسب و

الزم است در بخش تغییر جمعیت ساکنین حیـات وحـش منطقـه ضـوابط و     : تغییر در الگوي مهاجرت حیوانات و پرندگان −
 IUCN(1( محیط زیست المللی حفاظت سازمان بین مانند یجهان هاي زمانسا يارهایو مع زیست محیطمالحظات سازمان 

  .ردیمدنظر قرار گ
  .باشد میي جانوري حساس منطقه ممنوع ها گونهر در ییهرگونه تغ −
ي هـا  هـاي خطرسـاز بـراي گونـه     آلودگیمربوط به  زیست محیطالزم است استانداردها و ضوابط مصوب سازمان حفاظت  −

  . ت گردندیجانوري و گیاهی منطقه رعا
به صورت زیـر   توان میکلی این جامعه را  طور بههاي مختلفی قابل بررسی است  آبی از جنبه تزیس محیطجامعه جانوري پیرامون 

  : بررسی نمود
 مـورد بررسـی و   تـوان  میي اهلی و وحشی هستند که انواع اهلی را به راحتی ها داماین گروه شامل : خوار گیاهپستانداران  −

   .استفاده نمود 2-6از جدول  توان میي وحشی ها بررسی کمی گونهدر مورد  .شمارش قرار داد

  ]10[وحشی  پستانداراننحوه برآورد کمی  -2-6جدول 
  معیار  فراوانی نسبی

  .مورد در طول روز دیده شود و یا به همین تعداد، آثاري از فعالیت حیاتی آنها در محدوده موردنظر مشاهده شود 5تا  3  فراوان
  .شود و یا به همین تعداد، آثاري از فعالیت حیاتی آنها در محدوده موردنظر مشاهده شود مورد در طول روز دیده 2تا  1  خیلی متداول

  .و یا به دام بیفتد شدهتر در طی چندین روز دیده  مورد و یا بیش 1  متداولنسبتا 
  .و یا به دام بیفتد شدهدیده  فصلتر در طی چندین  مورد و یا بیش 1  غیرمتداول

  .مورد در طول سال دیده شود 2تا  1 حداکثرشوند و  ن دیده نمیبدون جستجوي فراوا  نادر
  

  .باشد می خوار گیاه انپستاندارمانند  نیز نحوه برآورد این گروه: پستانداران گوشتخوار −
  .ارائه شده است 4-6و  3-6به ترتیب در جداول  این دسته از جانورانبرآورد نحوه : و خزندگان دوزیستان −

  ]10[رد دوزیستان در محدوده برداشت نحوه برآو -3-6جدول 
  معیار  فراوانی نسبی

  دعدد طی چند ساعت جستجو دیده شو 30بیش از   فراوان
  .عدد طی چند ساعت جستجو دیده شود 30تا  20  متداول

  .عدد طی چندین ساعت جستجو دیده شود 19تا  5  متداول نسبتا
  .ودتنها چند عدد طی چندین بار جستجو دیده ش  غیرمتداول

  .عدد طی چندین فصل دیده شود 2تا  1  نادر

                                                      
1- International union for conservation of nature 
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  ]10[نحوه برآورد کمی خزندگان  -4-6جدول 
  معیار  فراوانی نسبی

  .تر طی یک روز جستجو در محدوده دیده شود عدد و یا بیش 10  فراوان
  .تر طی یک روز جستجو در محدوده دیده شود عدد و یا بیش 1  معمول

  .مورد نیز میسر نباشد 1دن بدون جستجوي زیاد دی  غیرمعمول
  .تر در هر فصل دیده شود شییا ب 1  کمیاب

  
زیستگاه این پرندگان با زیستگاه غالب خزندگان، پستانداران کوچک و سایر پرنـدگان آوازخـوان    معموال: پرندگان شکاري −

مطابق رآورد پرندگان شکاري ب. منطقه دارد محیطی زیستو لذا وجود این نوع از پرندگان داللت بر پایداري  بودهمشترك 
  .گیرد میصورت جدول زیر 

  ]10[نحوه برآورد کمی پرندگان در محدوده برداشت  -5-6جدول 
  معیار  فراوانی نسبی

  .تر طی یک روز جستجو دیده شود عدد و یا بیش 20  فراوان
  .عدد طی یک روز جستجو دیده شود 20تا  1  معمول

  .شوند برخی از روزها به هیچ وجه دیده نمی. دیده شود هروزیک  يعدد طی جستجو 5تا  1  غیرمعمول
  .فقط چند عدد هر جند ماه یکبار دیده شود  کمیاب

  
هـاي زمـین بلنـد،     هـاي زمـین پسـت، جنگـل     نیز که به صورت اراضی کشاورزي، جنگل آبی زیست محیطجامعه گیاهی پیرامون 

شود عمدتا بر اساس درصد پوشش آنهـا در نـواحی حاشـیه     هاي نادر تقسیم می هاي اراضی باز، نباتات علفی و گونه درختان و درختچه
گردد که الزم است در مکانیابی محل برداشت بررسی و در صورت اثرپذیري در حد زیاد کـه توسـط کارشـناس     ها ارزیابی می رودخانه

  .ارزیاب تعیین خواهد شد برداشت از این مناطق ممنوع گردد
سازمان مدیریت و  338آبی دستورالعمل جامعی در نشریه شماره  زیست محیطمعه جانوري و گیاهی پیرامون در رابطه با ارزیابی جا

ارائه  باشد میي آب و فاضالب در مرحله تفصیلی ها طرح محیطی زیستکه در ارتباط با ارزیابی اثرات وزارت نیرو  -ریزي کشور  برنامه
سـازمان   227شـماره   بـه نشـریه  الزم اسـت   اي نیـز  رودخانهي برداشت مصالح ها طرح اخذ مطالب تکمیلی در براي. ]15[ شده است

  ].10[باشد رجوع شود  نیز که در رابطه با ارزیابی اقدامات مهندسی رودخانه نیز میوزارت نیرو  -ریزي کشور  مدیریت و برنامه

  کاربري اراضی -4- 6-1
. شود می نامیده هضحو یا منطقه آن اراضی منابع عنوان به محیطی عوامل به توجه با منطقه یک یا آبخیز هضحو یک اراضی کلیه

 و ظـاهري  شـکل  نظـر  از اراضی منابع کلیه) آب و خاك تحقیقات موسسه(کشور  در موجود يها دستورالعمل و استانداردها به توجه با
 و ژئومرفولوژي تقسیمات ز براساسین ها دستهن یا از یک هر .]9[شوند  می بندي تقسیم فرعی دسته 3 و 1اصلی دسته 9 به فیزیوگرافی
 ياجـزا  نام به تر کوچک ياجزا به اقلیم و خاك يها محدودیت براساس اراضی واحد هر و شده تقسیم 2اراضی واحد چند به توپوگرافی

و  بایـد بـه کـاربري فعلـی اراضـی موجـود       اي رودخانـه ي برداشت مصـالح  ها محلدر مطالعات انتخاب  .شوند می تقسیم 3اراضی واحد
هاي زراعی و  ي خاكخیز حاصلمراحل برداشت مصالح بر  ازعوامل فراوانی . توجه کافی مبذول شودآتی آن سازگاري پروژه با برنامه 

                                                      
1 - Land type 
2 - Land unit 
3 - Land component 
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 اي رودخانـه ي برداشـت مصـالح   هـا  پـروژه و تجهیزات مرتبط بـا   تاسیساتاز اثرات ثانویه احداث . تاثیرگذار هستندنیز کاربري اراضی 
و واحدهاي مسکونی براي پرسنل شاغل در محل برداشـت، تبـدیل کـاربري منـابع آب بـه مصـارف غیـر         ها پکمبه احداث  توان می

. ي تفریح در منطقه اشاره نمـود ها محلگاه و  آشامیدنی، افزایش فشار اضافی به منابع طبیعی موجود در منطقه، ایجاد تغییرات در تفرج
ها به جاي برداشت مصالح از رودخانه نیـز   به امکان ایجاد سایر کاربري اي دخانهروي برداشت مصالح ها محلباید در انتخاب  چنین هم

  .توجه کافی مبذول شود

  رعایت فواصل الزم از مراکز حساس  -5- 6-1
 یت معـدن یحسب مورد نوع صنعت و فعال ،هیئت محترم وزیران 26/12/1378براساس ضوابط و معیارهاي استقرار صنایع مصوب 

که نـوعی صـنعت    اي رودخانهي برداشت مصالح ها طرحن راستا یف شده است و در ایس از جمله شهرها تعرفاصله آن از مراکز حساو 
خـارج از حـریم مصـوب هـر      هستند ن صنایع مجازیقرار گرفته و ا» د«و»   ه«ن ضابطه در گروه یبر اساس ا آیند میمعدن به حساب 

 تـوان  مـی با توجه به این جدول . ]27[د شده استقرار یابن ارائه  6-6ل شهر مشروط بر رعایت فواصل الزم از مراکز حساس که در جدو
نوع کارگاه در ضابطه مذکور حداقل فاصـله از مراکـز حسـاس از     يه شده برایف ارایو تعر اي رودخانهي برداشت مصالح ها طرحبراي 

. ز این مقـدار باشـد برداشـت ممنـوع خواهـد بـود      ا تر کمفاصله  که درصورتیرا به دست آورد و  غیرهو  ها تاالب، یتیجمله مراکز جمع
مگر آنکه تـیم متخصـص    .ردیساله صورت پذ 25رودخانه در دوره بازگشت  یشن و ماسه باید خارج از گستره عرض فراوري چنین هم

  .دداشته باش يگرینظر د يمنطقه ا یارزیابی با استناد به مطالعات و بررس

  ]27[ از مراکز حساس »د«و«   ه« گروه حداقل فاصله صنایع -6-6جدول 

  هصنایع کد   صنایع کد د  فاصله از مراکز مختلف به متر
  1500  1000  ها سکونتگاه

  1000  500  مراکز درمانی و آموزشی
  250  250  )فاصله از محور(بزرگراه و جاده ترانزیت 

  150  150  )فاصله از محور(جاده اصلی 
  1000  1000  پارك ملی، تاالب، دریاچه، اثر طبیعی ملی

  300  200  پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده، قتات دایر
  100  100  هاي عمیق و نیمه عمیق چاه

  منطقه زمین ساخت -6- 6-1
بنابراین الزم اسـت  . منطقه مورد توجه و مطالعه قرار گیرد شناسی زمینباید  اي رودخانهدر مطالعات انتخاب محل برداشت مصالح 

شـود تـا امکـان ارزیـابی      آوري جمـع نگاري منطقه و مناطق همجوار آن  و زلزله شناسی زمیناصلی  هاي ویژگیاطالعات پایه در مورد 
 مربوطو سایر موارد  ، عمق مجاز حفاري، فرسایش، ثبات شیبها حوضچهو  ها برکهي زیرزمینی، ها آبشرایط تحت االرضی مرتبط با 

 ماننـد منطقـه   برهاي منطقه و شرایط خاص حاکم  امل توصیف کلی خاكشده باید ش آوري جمعاطالعات  چنین هم. وجود داشته باشد
  .باشدرا نیز  غیره ي زیرزمینی منطقه وها آبي زیرزمینی و میزان احتمال آلودگی آن، سطح ایستابی ها آبموقعیت 
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مناطق محدوده منـابع آب   این میزان براي. تر از سطح آب زیرزمینی باشد گونه برداشت شن و ماسه نباید پایین در این رابطه هیچ
الـذکر مـوارد    در تعیین فاصله مجاز فوق. متر باالتر از سطح محتمل تراز آب زیرزمینی در آینده فاصله داشته باشد 3 حداقلشرب باید 

  ]:101[زیر نیز باید مدنظر قرار گیرد 
این مواد طی مدت نسبتا زیادي  ،ضخامت مناسبی از خاك غیر اشباع که در صورت نفوذ مواد نفتی و سوختی به داخل آن −

  . به منابع آبی نفوذ کند
 .ضخامت مناسبی از خاك که طی آن تبخیر آب از منابع آبی به حداقل خود برسد −

ضخامت مناسبی از خاك که طی آن اطمینان حاصل شود تبخیر و تعرق از سطح ترمیم شده پس از برداشت شن و ماسه  −
  .شود مین 1موجب کاهش ذخیره الیه آبی

  ها دشت سیالب -7- 6-1
ي حاشیه رودخانـه  ها دشتآن و اشغال بخشی از مسیر اصلی آب از  باال آمدن سطحسیل در حقیقت افزایش ارتفاع آب رودخانه و 

عمومی شده و تلفات انسانی و دامی  تاسیساتو  ها ساختمانبا غرقاب نمودن منطقه باعث وارد آمدن خسارات بر  تواند میکه  باشد می
 .نمایند میاز یکدیگر متمایز شوند،  به وسیله آن غرقاب میه برگشت سیالبی که ربا دورا معموال  ها دشت سیالب. ه باشدبه همراه داشت

شـن و   میت است حالت اول، برداشـت مسـتق  یاهم حایز اي رودخانهبرداشت مصالح  هاي طرح یابیاز دو منظر در مکان ها دشتالب یس
ـ کـه در ا  .باشـد  می غیرهمصالح، انبار سوخت و  يکارگاه، دپو تاسیسن مناطق به عنوان یاز ا از آنها و در حالت دوم استفاده ماسه ن ی

  :ت گرددیرعا زیرخصوص الزم است مالحظات 
و  یاضـ یر سـازي  شبیهاستفاده از (ن گردد یینه محل برداشت از بستر رودخانه تعیحداقل فاصله به یفن یبا مطالعه و بررس −

جـه کـاهش آثـار    یبـر رودخانـه و در نت   یکـ یزیکه حداقل خسارات ف اي گونه بهن فاصله یناسب ان مییدر تع یدانید میبازد
 .)شود میه یداشته باشد توص یرا در پ محیطی زیست

 هـاي  گزینهر یآن سا يرد و به جایاستخراج صورت نگ یاهیپوشش گ يدارا هاي دشت سیالبتالش گردد در  المقدور حتی −
 .شود پیشنهادن یگزیجا هاي گزینهمتروکه به عنوان  هاي لمسی، یمصالح کوه چون همممکن 

ـ در ا اي رودخانهاز مصالح  برداري بهرهد یاب میاجتناب کرد  یاهیکه نتوان از مناطق با پوشش گ یطیدر شرا − ن منـاطق در  ی
 .ردیپرندگان منطقه صورت گ ریزي تخمخارج از فصل  هایی دوره

ـ اب یالبیسـ  هاي پهنهر یمصالح در سا يو مکان دپو باشد میممنوع  ساله 2پهنه سیالبیمصالح در  يدپو − ـ   ی م ید بـا نظـر ت
 .ردیصورت پذ یج مطالعات فنیو نتا یابیارز

رد یالب دشـت صـورت نپـذ   یدر سـ  اي رودخانهمصالح  برداري بهره آالت ماشیناز ین و سوخت مورد یمواد نفت سازي ذخیره −
و اقتصـاد   یانسان، بهداشت، رفاه اجتمـاع  یل بر سالمتیاز س یناشد اثر یاب میاب یم ارزیکن درصورت ضرورت و نظر تیل

 ]:101[و موارد زیر باید رعایت گردد  رفتهیمنطقه صورت پذ

متـري از حاشـیه    500هـاي حـالل و سـموم تـا شـعاع       ساخت و نگهداري مخازن سوختی و مخـازن ذخیـره روغـن    •
 باشد متر می 300ها  براي سایر رودخانهباشد این میزان  هاي تامین کننده آب شرب ممنوع می رودخانه

                                                      
1- aquifer 
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هـا   باشد و ایجاد این مخازن در شعاع چشمه نصب مخازن سوختی فقط به صورت مخازن روسطحی و مرتفع مجاز می •
 .باشد هاي برداشت آب زیرزمینی ممنوع می و چاه

 .باشد لیتر می 5000ماکزیمم ظرفیت ذخایر سوختی در مناطق مجاز  •

ـ  کـه  درصـورتی رد یساله رودخانه صورت پذ 25د خارج از بستر و پهنه یاباز مصالح  برداري هبهر هاي کارگاهاحداث  • م یت
زان ید، میرا ارائه نما يگریطرح نظر د محیطی زیستو  یمطالعات فن یط خاص منطقه و بررسیاب با توجه به شرایارز
  .ردینه قرار گد در بستر رودخایزان نباین می، به هر صورت اگیرد میر مالك کار قرار یاخ

  کشاورزي -8- 6-1
 یخاک يها ها، کرم ها، قارچ يباکتر مانند، هوا و آب، موجودات زنده ی، معدنیجان نبوده بلکه در آن عالوه بر مواد آل یخاك توده ب

. ت داردیـ اهم يکشـاورز  هـاي  فعالیـت خـاك و   خیـزي  حاصـل  يک از آنها برایگر از موجودات وجود دارند که وجود هرید ياریو بس
 تـاثیر  يخاك و آب اثر گذاشته و بالطبع بـر کشـاورز   يبر رو غیرمستقیما یم یبه صورت مستق اي رودخانهبرداشت مصالح  هاي یتفعال

ـ  طـور  بـه . خواهـد بـود   تر بیش يباشد، اثرات آن بر کشاورز تر بیش ها آلودگین یدارد و هرچقدر ا ي برداشـت مصـالح   هـا  محـل  یکل
از این اثرات به تغییرات احتمالی در وضعیت آب بـراي   توان میاراضی کشاورزي منطقه هستند که داراي اثرات مختلفی بر  اي رودخانه

از آب رودخانـه در   کـه  درصـورتی . اشـاره نمـود  ) رود مـی که براي کشاورزي به کار (محل برداشت  دست پایینآبیاري و یا آلودگی آب 
ارائـه   زیسـت  محـیط استانداردهاي الزم که از سوي سـازمان حفاظـت    تامینبراي مصارف آبیاري استفاده شود الزم است  دست پایین
از استانداردهاي مصرف آب و  یدر ادامه برخ. شن و ماسه رعایت گردد فراوري هاي کارگاهبرداشت مصالح و  هاي محدودهدر  شود می

  .پساب براي کشاورزي ارائه شده است

  ]2[ بر میزان براساس آبیاري براي آب بندي طبقه -7-6جدول 
  گیاهان حساس  درجه مطلوبیت آب براي آبیاري

)ppm(  
  گیاهان نسبتا مقاوم

)ppm(  
  گیاهان مقاوم

)ppm(  
 >1 >67/0 >33/0  عالی
  1-2  67/0-33/1  33/0-67/0  خوب
  2-3  33/1-2  67/0-1  مجاز

  3-75/3  2- 5/2  1-25/1  مشکوك
 <75/3 <5/2 <25/1 نامناسب
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  ]2[ي آبیار ي کیفیت آب مورد استفاده دراستانداردهاي الزم برا -8-6جدول 

  واحدها  آبیاري يها آب بالقوه مشکالت
  مصرف در میزان محدودیت

  شدید  جزیی تا متوسط  هیچ
  گذارد یشوري بر آب در دسترس گیاه اثر م

  دسی زیمنس بر متر یا   )ECW(شوري آب آبیاري 
  <3  7/0-3  >7/0  متر سانتیموس بر  میلی

  <2000  450-2000  >450 گرم بر لیتر میلی  )TDS(کل جامدات محلول 
  )گردد میبا هم ارزیابی  adjRNaیا  SARو  ECWگذارد و با استفاده از  یبر میزان نفوذ آب به داخل خاك اثر م(نفوذپذیري 

1adjRNa =3-0  7/0≥ECw 7/0 -2/0  2/0<  
adjRNa =6-3  2/1≥  2/1 -3/0  3/0<  
adjRNa =12-6  9/1≥  9/1 -5/0  5/0<  
adjRNa =20-12  9/2≥  9/2 -3/1  3/1<  
adjRNa =40-20  5≥  5-9/2  9/2<  

  ):گذارد یبر گیاهان حساس اثر م(اثر سمی یک یون خاص 
    :)Na(سدیم 

  <SAB(2 3<  9-3  9( نسبت جذب سدیم  آبیاري سطحی
  -  <70  <70 گرم بر لیتر میلی  آبیاري قطره اي

    ):Cl(کلرید 
  <350  140-350  >140  گرم بر لیتر میلی  آبیاري سطحی
  -  <100  >100  گرم بر لیتر میلی  آبیاري قطره اي

  <3  7/0-3  >7/0 گرم بر لیتر میلی  ):B(بر 
  ):بر گیاهان حساس اثر می کند(سایر اثرات 

  <30  5-30  >5  گرم بر لیتر میلی  نیتروژن کل
  <500  90-500  >90  گرم بر لیتر میلی  )هاي بارانی فقط در آبیاري( بیکربنات

pH    4/8 -5/6    

  ]2[ الکتریکی هدایت و سدیم و درصد SARحسب  بر آبیاري آب بندي طبقه -9-6جدول 
 متر میکروموس بر سانتی SAR  Na% EC  کیفیت آب

  >25  >20 >10  عالی
  250-750  20-40  10-18  خوب

  750-2000  40-60  18-26  قابل قبول
  2000-3000  60-80 <26  مشکوك
  <3000  <80    نامناسب

  

  

  

                                                      
1- Adjusted Residual Sadium 
2- Sodium Adsorption Ratio 
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  ]2[ آبیاري آب در جزیی عناصر شده توصیه هاي غلظت حداکثر -10-6 جدول

  عنصر

حداکثر غلظت در 
استفاده  يآب برا

بلندمدت در 
  ياریآب

 )گرم بر لیتر میلی(

حداکثر غلظت در 
استفاده  يآب برا
مدت در  کوتاه
  ياریآب

  )گرم بر لیتر میلی(

  مالحظات

 يها خاك تر بیشاما . خاك گردد خیزي حاصلموجب عدم  (pH<5/5) يدیاس يها در خاك تواند می  5  20 (Al)وم ینیآلوم
  .ن ببرندیت را از بیون را رسوب داده و هرگونه سمین یقادرند ا PH>7در  ییایقل

 تر کمسودان گراس تا  يبراگرم بر لیتر  میلی 12و از  کند میاهان مختلف فرق یگ يت آن برایحد مسموم  1/0  2 (As)ک یآرسن
  .ر استیبرنج متغ يبراگرم بر لیتر  میلی 05/0از 

گرم بر  میلی 5/0کلم تا  يبراگرم بر لیتر  میلی 5کند و از  یاهان مختلف فرق میگ يت آن برایحد مسموم  1/0  5/0  (Be)وم یلیبر
  .ر استیا متغیلوب ینوع يبرالیتر 

  01/0  05/0  (Cd)وم یکادم
ا چغندر و شلغم مسموم کننده یلوب ي، برايمغذ يها موجود در محلول گرم بر لیتر میلی 1/0ن حدود ییپا يها در غلظت

از آن  يانسان مضر باشد ارقام محافظه کارانه ا يکه برا يدن به حدیاه و رسیت تجمع آن در خاك و گیل قابلیبه دل. است
  .ه شده استیتوص ياریدر آب آب

مسموم کننده است و توسط  یگوجه فرنگ يبرا يمغذدر محلول گرم بر لیتر  میلی 1/0در غلظت   05/0  5  (Co)کبالت 
  .کند میدا یرفعال پیل به غی، تمایو خنث ییایقل يها خاك

ت ینه سمیل فقدان اطالعات در زمیبه دل شود میاه درنظر گرفته نیرشد گ يبرا يک عنصر ضروریبه عنوان  معموال  1/0  1 (Cr)کرم 
  .ه شده استیتوص يارین در آب آباز آ يا ر محافظه کارانهیاهان مقادیگ يآن برا

  .اهان مسموم کننده استیاز گ يتعداد يبرا يمغذ يها در محلولگرم بر لیتر  میلی 1/0در غلظت   2/0  5 (Cu)مس 
  .شود میرفعال یغ یو خنث ییایقل يها توسط خاك  1  15  (F)فلوئور 

  5  20 (Fe)آهن 
شدن خاك و  يدید به استوان میست اما یمسموم کننده ن وندش میکاشته  یکاف يبا هوا يها که در خاك یاهانیگ يبرا

اهان و یگ يرو یزشت يها ممکن است لکه یباران ياریدر اثر آب. بدن کمک کندیاه به فسفر و مولیگ یعدم دسترس
  .ل بگذارندیوسا

ن ییپا يها غلظت. ت در خاك را داردت حرکیاهان قابل تحمل است و قابلیتوسط اکثر گ گرم بر لیتر میلی 5تا سقف   5/2  2/5 (Li)م یتیل
  .کند میعمل » بر«ه ین عنصر شبیا) گرم بر لیتر میلی 075/0از  تر کم. (است یمرکبات، سم يبرا

اهان مسموم کننده است اما یاز گ يتعداد يبراگرم بر لیتر  میلی کم حدود چند دهم تا چند يها در غلظت  2/0  10  (Mn)منگنز 
  .است طور این يدیسا يها فقط در خاك معموال

  01/0  05/0  (Mo)بدن یمول
که  ها دام يبرا. ستیاهان مسموم کننده نیگ يکه در آب و خاك موجود است برا یعیطب يها در غلظت

 کنند میهستند مصرف  يادیبدن قابل دسترس زیمول يکه دارا هایی زمینکاشته شده در  يها علوفه
  .د مسموم کننده باشدتوان می

 pHت آنها در یاهان مسموم کننده است سمیاز گ یبعض يبراگرم بر لیتر  میلی 1تا  5/0 يها در غلظت  2/0  2 (Ni)کل ین
  .یابد میکاهش  یو خنث ییایقل

  .اه شودیگ ید مانع از رشد سلولتوان میاد یز یلیخ يها در غلظت  5  10  (Pb)سرب 

اگر  ها دام ياهان مسموم کننده است و برایگ يبرابر لیتر  گرم میلی 025/0ن حدود ییپا يها در غلظت  02/0  02/0 (Se)وم یسلن
  .وم باال مصرف کننده مسموم کننده استیزان سلنیبا م يها کاشته شده در خاك يعلوفه ها

  .اهان مسموم کننده استیاز گ ياریبس ين براییپا نسبتا يها در غلظت  1/0  1 (V)وم یواناد
  .یابد میکاهش  pH>6ت آن در یسم. اهان مسموم کننده استیاز گ ياریبس يراب يگسترده ا يها در غلظت  2  10  (Zn) يرو

  ]2[ گیاهان وسیله به آبیاري آب در کلرور تحمل حد -11-6جدول 
  )گرم بر لیتر میلی( غلظت کلرور  شدت اثر

  > 70 .اهان مناسب استیهمه گ يبرا تقریبا
  170-140  .دهند مین ت نشایمسموم عالیمتا متوسط  جزیی طور بهاهان حساس یگ

اهان مقاوم یگ يبرا یول دهند میت نشان یمسموم عالیمتا متوسط  جزیی طور بهمقاوم  مهیاهان نیگ
  140-280  .مناسب است

  < 280  .دهند میت نشان یمسموم عالیم جزیی طور بهاهان مقاوم یاز گ یبعض
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  ي نادر یا در معرض خطر انقراضها گونه -9- 6-1
ي نادر باشد، بایـد در انتخـاب   ها گونهي گیاهی، جانوري و یا آبزي در معرض خطر انقراض و یا ها ونهگ يمنطقه دارا که درصورتی

کـه احـداث محـل     یطیالزم به ذکـر اسـت در شـرا   . توجه کافی به حفاظت کامل از آنها انجام شود اي رودخانهمحل برداشت مصالح 
 ESA(1(در معرض خطـر   هاي گونهدر مورد . برداشت ممنوع خواهد بود شود، ها گونهن یاز آن موجب انقراض ا برداري بهرهبرداشت و 

محافظـت از   ياستفاده نمود که بـرا » در معرض خطر هاي گونهعنوان قانون «با  1973االت متحده مصوب سال ین ایاز قوان توان می
. ب شده استیآنها تصو یت بحرانیود وضعبهب ياحیاز یآنها و ن هاي شاخهر یف زیدر حال انقراض و در معرض خطر و با تعر هاي گونه

استفاده نمـود   ]70[مرجع  يراهنمااز  توان می ها فعالیتن یا يو اثرات برداشت مصالح بر رو یو مهاجرت ماه گذاري تخمدر رابطه با 
در  چنـین  هم. باشد می ها ماهیدر معرض انقراض و خطر  هاي گونهش و حفاظت یآنها و شامل پا هاي شاخهر یو ز ها رودخانه يکه برا
ده یب رسـ یاالت متحده بـه تصـو  یدر ا TESRA(2(در حال انقراض و در معرض خطر  هاي گونهت یز قانون بهبود وضعین 2005سال 
   ].103[است 

  و تاریخی یمنابع فرهنگی، باستان -10- 6-1
 انـدازهاي  چشـم  چنـین  هـم و  یمیقـد  یر منابع فرهنگیسا. ت استیاهم حایز شناسی باستانخ بشر هر مکان یبنابر ادراك ما از تار

ـ از بـه ارز یت است نیاهم حایزکه حفظ آنها  هایی مکانص یتشخ يبنابراین برا. باشند میت یاهم يز داراینده نیآ یخیتار مناسـب   یابی
ي فرهنگی، تـاریخی و باسـتانی و اثـرات    ها مکانبه موقعیت  اي رودخانهالزم است که هنگام انتخاب محل برداشت مصالح . باشد می

آن بـر   تـاثیر در ایـن خصـوص شـامل     اي رودخانهاثرات بالقوه برداشت مصالح . ژه بر آنها توجه کافی مبذول شود احتمالی استقرار پرو
ت منحصـر بـه فـرد اسـت کـه الزم اسـت اهمیـت آن را در        یـ مناطق با اهم چنین همو  یشناس تانسو با یخی، تاريمعمار هاي مکان

 گیـرد  مـی ق منطقه برداشت را در بـر  ینه تنها حدود دق یحوزه منابع فرهنگ. جستجو کرد شناسی نزمیا ی ی، علمیاطالعات بوم شناس
قابـل  . ت فاصله ایمن از آثار مذکور انتخاب شـود یباید با رعا اي رودخانهمحل برداشت مصالح . گردد میز یبلکه شامل مناطق اطراف ن

برداشـت مصـالح    یص تیم ارزیاب با توجه به پیش بینی اثـرات احتمـال  یو یا تشخ مربوطي ها زمانذکر است که این فاصله توسط سا
و  یراث فرهنگـ یـ قانون حفـظ م «االت متحده با عنوان یا 1974از قانون مصوب سال  توان می یدر مورد منابع فرهنگ. شود میتعیین 
  :به آنها توجه شود، عبارتند از یخیو تار ی، باستانیمنابع فرهنگ ید در بررسیکه با يموارد. استفاده کرد» یشناخت باستان

و  یخیتـار  هـاي  چـون مکـان   شـامل مـواردي هـم   برداشت مصالح  يشناخته شده در منطقه مورد نظر برا یمنابع فرهنگ −
  . ن شوندییتعی ت قومیو مناطق با اهم شناسی زمینا ی ی، علمیت بوم شناختی، مناطق با اهمشناسی باستان

  .شت مصالح مشخص شودبالقوه در منطقه بردا یمنابع فرهنگ −
  .ن شودییتع یو محل اي منطقه یبالقوه شناخته شده مربوط به منافع اصل یت منابع فرهنگیاهم −
د به منظـور مراحـل   ین اثرات بایا. ن شودییبالقوه شناخته شده در منطقه برداشت تع یمنابع فرهنگ ياثرات مختلف بر رو −

  . ن گردندییتع برداري بهره مرحلهو پس از  يبردا هرهب مرحله، یساختمانمرحله ، یساختمان مرحلهقبل از 

                                                      
1- Endangered Species Act 
2- The threatened and Endangered Species reform Act 
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  تفریحمناسب براي شنا و ي ها محل -11- 6-1
محـل   دسـت  پـایین هـاي آبـی    شنا و تفریحگاه هاي محلند اثرات نامطلوبی بر روي توان می اي رودخانهبرداشت مصالح  هاي محل

کیفیت آب و آلودگی احتمالی آن براي شنا و نیز تغییـرات کمـی   به تغییر و تنزل  توان میین این اثرات تر مهماز . برداشت داشته باشند
ي تفریحـی ناشـی از   هـا  مکـان تغییرات جمعیتی منطقه و حتی فشار بر  چنین همآب براي سایر موارد تفریحی و استفاده از رودخانه و 

محل برداشـت   دست پایین ویژه بهو در محدوده  هایی مکانن یلذا در صورت وجود چن .افزایش تعداد جمعیت مصرف کننده اشاره نمود
ـ  یفاصله به. ت برداشت مصالح لحاظ گرددیالزم است تا ممنوع ـ م ارزینه برداشت مصالح با  نظـر ت اب و پـس از انجـام مطالعـات در    ی

  :و مشخص شوند، عبارتند ازی د بررسیکه با ير مواردیسا .گردد مین ییمحدوده مورد نظر تع
  دست پایینخانه در استفاده از آب رود یحیمقاصد تفر −
  م بدن انسان با آبیتماس مستق با امکان یحیمقاصد تفر −
  دن آب امکان داردیآشام یول )و امثال آن یقرانی، قايریگیماه چون هم(م نبوده یکه تماس مستق یزمان یحیمقاصد تفر −
  یمصنوع ياچه هایدر در یمقاصد پرورش ماه −
  یمصنوع يها در برکه آال قزل یپرورش ماه مقاصد −

  ثرات اقتصادي و اجتماعی ا -12- 6-1
ـ ا زیاثرات سودمند  يممکن است دارا یو اجتماع يرات اقتصادییتغ و  ياثـرات اقتصـاد   یج حاصـل از بررسـ  ینتـا . ان بـار باشـد  ی
در ابعـاد بـزرگ ممکـن اسـت بـر       ویژه بهو  اي رودخانهبرداشت مصالح  هاي محلاستقرار . باشد میمورد توجه انسان  معموال یاجتماع

احـداث واحـدهاي    چـون  هممواردي  تاثیربه  توان میات مختلفی بگذارد که در این خصوص تاثیرتصادي و اجتماعی منطقه شرایط اق
بـا انجـام    اي رودخانـه برداشت مصالح  هاي محلالزم است در انتخاب . اشاره نمود غیره اداري، مسکونی، افزایش اشتغال در منطقه و

  .توجه شود زیرنکات  چون هم يزم، به مواردال ياقتصاد يرهایو تفس یدانیمطالعات م
  بررسی میزان و منابع اصلی و جانبی درآمد ساکنین و میزان وابستگی معیشتی افراد به رودخانه −
  از آب رودخانه و اراضی حاشیه آن برداري بهرهنحوه  −
   نوع منافع افراد در آب مورد استفاده از رودخانه و وضعیت مالکیت اراضی محدوده رودخانه −
  نحوه استفاده از حریم رودخانه در عرف  −
  ي قومی، محلی و مذهبی بین مردم واقع در محدوده طرحها تقابلبررسی  −
 بررسی سابقه بروز اختالفات در استفاده از رودخانه −

 ت در منطقهیا کاهش جمعیش یافزا یبررس −

 منطقه یع شغلیر در توزییکار و تغیافراد ب ون یلغا کاهش شایش یافزا یبررس −

 یو خدمات اجتماع یخدمات بهداشت يرات در تقاضاییتغ یبررس −

 جایی بهحمل و نقل و جا هاي خواستهرات در ییتغ یبررس −

  ن در منطقهیمت زمیا کاهش قیش یافزا یبررس −
  بررسی میزان آمادگی مردم براي مشارکت در اجراي طرح −
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) که بایـد شناسـایی شـوند   (ها  با استفاده از تسهیل کننده هاي جدي اجتماعی در محدوده طرح الزم است چنین در صورت وجود بحث هم
  .هاي محلی مشکل رفع شود توجهی به سنت مانند شناخت افراد با نفوذ و با پرهیز از تشدید عوامل مقاومت زا مانند برخورد آمرانه و بی

  شناختی زیباییوضعیت  -13- 6-1
اي بـر وضـعیت    اثـرات نامناسـب و قابـل مالحظـه     توانـد  مـی جانبی آن  تاسیساتو  ها رودخانهي برداشت مصالح ها مکاناستقرار 

و طراحی مـدنظر قـرار    مکانیابیباید در مراحل  محیطی زیستاقدامات الزم در رابطه با کاهش آثار . منطقه داشته باشد شناختی زیبایی
ریحـی در منـاطق همجـوار    ي تفهـا  مکـان ن اثرات نامناسب، ایجاد و توسعه فضاي سـبز و توسـعه   یکاهش ا هاي روشیکی از . ردیگ

جـاد فضـاي سـبز    یدرصد از کـل مسـاحت محـل برداشـت بـه ا      25تا  20حداقل در حدود  شود میه ین خصوص توصیدر ا. باشد می
  . اختصاص داده شود

  وضعیت فیزیوگرافی و شبکه هیدروگرافی حوضه آبریز -14- 6-1
شبکه هیدروگرافی حوضه آبریز رودخانه موردنظر  رافی والزم است تا وضعیت فیزیوگ اي رودخانهدر انتخاب محل برداشت مصالح 

هـا، تـامین منـابع تولیـدي و جـنس مصـالح        له بـر شـناخت سـیالب   ااین مسـ . اي مورد توجه قرار گیرد براي برداشت مصالح رودخانه
بـا عنـوان    160ه شـماره  یدر نشـر  یحات کاملینه توضین زمیدر ا .نماید اي و شیوه تداوم آورد رسوبی کمک قابل توجهی می رودخانه

  .ارائه شده است ریزي کشور مدیریت و برنامهآبخیز از انتشارات سازمان  يدر حوضه ها یوگرافیزیدستورالعمل مطالعه ف

  جانبی تاسیساتمرحله احداث  -15- 6-1
الح ي اداري و مشابه آن در محل برداشت مصـ ها ساختماندر رابطه با ایجاد ساختارهاي مورد نیاز از قبیل محل سکونت کارگران، 

ضـوابط و   هاي صنعتی ایران در رابطه با ضوابط و مقررات ساخت و سـاز،  باید از ضوابط ارائه شده از سوي سازمان شهرك اي رودخانه
ي آتـی  ها برنامهو ) برداري بهرهاجرا و ( ساخت و ساز سازي آمادهبندي کلی طرح و هاي خدماتی، تعیین فاز ساختمانمقررات ساختمانی 

  . تفاده شوداس غیرهتوسعه و 
در حـین   اي رودخانـه مربوط بـه برداشـت مصـالح     مشکالتین تر مهماز  منطقه نیزایجاد فرسایش و از بین رفتن پوشش گیاهی 

ي بنـد  مرحلـه از  توان میپوشش گیاهی محل  جلوگیري از تخریببه منظور کنترل فرسایش و . باشد می آنمرتبط با  تاسیساتاحداث 
ت الزم است با توجه یدر نها. بهره گرفت بالفاصله پس از اتمام کار احداث بومی منطقه کاشت گیاهان و روش عملیات پاکسازي محل
 اي رودخانـه محل برداشت مصـالح   يمختلف برا هاي گزینه یابیجهت ارز زیرمشابه با جدول  ین بخش جدولیبه نکات ارائه شده در ا

  ب محل برداشت اقدام نمودده و پس از ارزیابی جوانب مختلف نسبت به انتخاه شیته

  با توجه به برخی از عوامل مربوط ماتریس انتخاب محل مناسب اي از یک نمونه -12-6جدول 

  نام محل
  معیارهاي قابل قبول عمومی  محیطی زیستمعیارهاي   معیارهاي اقتصادي

فاصله، اندازه،   نمره کل
  غیره دسترسی و

آب زیرزمینی، آب سطحی، عمق 
  غیرهو  انداز چشمفاصله،   غیره خاك، جایگزینی و

          1محل 
          2محل 
          3محل 
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متناسب با شـرایط گونـاگون    اي رودخانهانتخاب روش برداشت مصالح  محیطی زیستضوابط  -6-2
  زیست محیططرح و 

. اد کنـد را ایجـ  محیطـی  زیسـت ین آسـیب و پیامـدهاي   تـر  کمباشد که  اي گونهباید به  اي رودخانهانتخاب روش برداشت مصالح 
مـورد ارزیـابی قـرار نگرفتـه، الزم اسـت       قـبال و  باشـد  میو فعال  برداري بهرهدر حال  اي رودخانهمحل برداشت مصالح  که درصورتی

تا در صورت قدیمی بودن روش و وجـود امکانـات مـالی و     صورت پذیردصالح  ین ذيمسوولبازنگري کلی در روش برداشت از سوي 
طـرح اجـرا نشـده،     کـه  درصورتی. ي دارند شودتر کمطی یجدید که آثار سوء زیست مح هاي روشیگزینی ي طرح اقدام به جاها هزینه

ین تـر  کـم د تا ارزیاب بتواند بهترین گزینه را کـه  گیرانجام  اي رودخانهبرداشت مصالح  هاي روشالزم است تا مطالعه کاملی در مورد 
ین منبـع  تر مهمکه  باشند میترین منابع معدنی  معادن شن و ماسه از معمول. دنمایانتخاب  ،را در پی داشته باشد محیطی زیستاثرات 

هـایی در نظـر    برداري از این مصـالح محـدودیت   در برخی از کشورها براي بهره. باشند می ها دشت سیالبو  اي رودخانهي ها کانالآنها 
موجب کاهش بـار رسـوب    تواند میچرا که  باشد میکا مجاز ندر کانادا و آمری ها رودخانهحفاري عمیق گرفته شده است به عنوان مثال 

شود که در نهایت موجب بـرهم   غیره و ها ماهی گذاري تخم، بر هم خوردن محل زي کفي ها ارگانیسمته نشین شده، حذف فیزیکی 
اسه موجب کاهش اثرات صحیح معادن برداشت شن و م ياحیاو  برداري بهرهانتخاب مناسب، . دخواهد شبزي رودخانه وردن جامعه آخ

  .]95، 91[شود  میي انسانی در منابع طبیعی ها فعالیتزیانبار ناشی از 
در کانـال   2حوضـچه مرطـوب  روش ، 1خشـک  هحوضچ شامل روشسه نوع روش استخراج شن و ماسه از رودخانه وجود دارد که 

در  ،شـود  میو لودر براي حفاري استفاده  یکیکانل میاز ب معموالي خشک ها حوضچهدر  .باشد می 3یبرداشت سطح روش فعال و نیز 
ی و برداشت شـن و  جای بههاي هیدرولیکی براي جا یا حفر کننده) ماشین حفاري گل و الي( نیحالی که در حوضچه مرطوب از دراگال

که سـطح آب پـایین   از الیه باالیی ماسه و شن بدون حفاري در فصل تابستان  یدر برداشت سطح. شود میماسه از رودخانه استفاده 
د که از یک طرف با وضعیت طـرح و بـه عبـارتی    نموانتخاب  اي گونهبرداشت را باید به  هاي روشهر کدام از . شود میاستفاده  ،است
در ضمن الزم اسـت تـا در   . را به وجود آورد محیطی زیستین اثر تر کمي فنی و مهندسی تطابق داشته باشد و از سوي دیگر ها گزینه

  .]74[ و علت انتخاب آن به صورت کامل و قانع کننده ارائه شود اي رودخانهزیابی روش برداشت مصالح گزارش ار

   اي رودخانهضوابط کنترلی روش برداشت مصالح  -1- 6-2
  .ها توجه به نکات زیر در خصوص محل، روش و نوع برداشت الزامی است از رودخانهشن و ماسه  برداشتبراي 

  محل برداشت - 6-2-1-1

د از تسطیح پوشش گیاهی و برداشت شن و ماسه از زیر تراز آب یاز سطح آب باشد؛ بنابراین با تر پایینمحل حفاري نباید  −
  .اجتناب نمود

                                                      
1 - dry-pit 
2 - wet-pit 
3 - Bar skimming 
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مسـتقر شـوند تـا     دشـت  سـیالب مشابه با  هاي محلي برداشت شن و ماسه با حجم باال باید خارج از بستر و در ها فعالیت −
  .یزات سنگین برطرف شودنیازي به استفاده از آبراهه فعال رودخانه با تجه

تا حد امکان  ها بازهبازه مستقیم رودخانه نسبت به تغییرات تراز بستر حساس بوده و الزم است برداشت مصالح در این نوع  −
. جلوگیري شود گردد میمسیر رودخانه  تغییرجریان که منجر به  انحرافبا عمق و پهناي یکسان انجام گیرد تا از تمرکز و 

  .یکنواخت و همگن صورت پذیردبه صورت ي مستقیم رودخانه، برداشت مصالح ها بازهدر  الزومبنابراین 
اي و پراکنده کـه منجـر بـه     لکه طور بهبرداشت شن و ماسه  چنین همعرضی و  طور بهتشکیل حوضچه در محدوده بستر  −

  .ایجاد گودال گردد، ممنوع است
  .خواهد بود تر مناسبدر بازه مستقیم برداشت سطحی  −

  وش و نوع برداشتر - 6-2-1-2

ایـن   باشد زیرا میارجح  تر کوچکي بزرگ و بلند نسبت به انواع ها رودخانهوه حفر چاله در یاستفاده از روش برداشت به ش −
صورت حفـر  ه برداشت بطور کلی  چنین به هم .تر هستند عریض دشت سیالببا یک  تر بیشداراي شن و ماسه  ها رودخانه
  .]43[ یالبی نسبت به برداشت سطحی ارجحیت داردي سها دشتو  ها تراسچاله در 

 یو لذا برداشت سـطح  دارد مترمکعب 50000ش از یب یحجمنیاز که مقدار مصالح مورد  رود به کار می یزمان ها چالهحفر  −
  .مناسب خواهد بود غیرفعال دشت سیالبوه حفر چاله در یط برداشت به شین شرایدر ا .باشد میاز آبراهه جوابگو ن

ـ ، جزا)غیرفعـال  هاي دشت سیالب ترجیحا( دشت سیالباده از روش حفر چاله محدود به مناطق استف − ـ ر پای دار بـا منـاطق   ی
سـازمان مـدیریت و    336ه شـماره  ی، بـه نشـر  غیرمتصـل روش حفر چاله متصـل و   یجهت طراح. گردد ها تراسل و یحا

  ].13[ آب مراجعه شودوزارت نیرو  -ریزي کشور  برنامه
ایـد فقـط در   چنـین ب  تراز عمومی کف بستر تجاوز نماید و هـم  جزایر رسوبی رودخانه، عمق حفاري نباید از در برداشت از −

  .ي با عمق کم انجام شودها جریانزمان عبور 
شـوند   بینـی  پیشبا حداقل عرض الزم براي کنترل جریان رودخانه طوري  حایلدر برداشت از جزایر رسوبی باید نوارهاي  −

  .را از مجراي جریان جدا نمایند که ناحیه استخراج
از بستر آن باشد، برداشـت   تر پایینرودخانه داراي فرسایش سریع رسوبات انباشته شده تا  اگردر برداشت از جزایر رسوبی،  −

رودخانه از نظر فرسایش سریع توده شن و ماسـه و یـا پـایین    چه  طور کلی چنان به .هاي رسوبی ممنوع است ین نوع تودها
  .استفاده از روش برداشت سطحی ممنوع خواهد بود) ي نزدیکها سالدر  ویژه به(ستر داراي سابقه باشد افتادن ب

 یبرخـ  يبرداشت بـرا  يشده برا بینی پیشلذا طول زمان . تناوب استخراج، محدود به امکانات و نوع روش برداشت است −
  .باشد میدر انتخاب روش برداشت هم موثر  ها پروژه

  .، حداقل نمودن حذف گیاهان در انتخاب نوع روش برداشت باید لحاظ گرددمحیطی زیستط یرابه منظور ثبات ش −
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  یر مواردسا - 6-2-1-3

چون استفاده از حفـاظ حایـل در نظـر     الزم است تمهیداتی همي رودخانه ها قسمتاز سایر برداشت براي جداسازي محل  −
  .گرفته شود

ي قبل، با ها سالهاي  باید در داخل آبراهه برداري بهرهها،  فکنهی که رودخانه به دشت رسیده و یا در مخروط اهای محلدر  −
 بـرداري  بهـره هاي  از طریق آبراهه ها سیالبدر نظر گرفتن عرض و عمق آبراهه، طوري انجام شود که در مواقع سیالبی، 

  .نیاورند وجود بهشده به سادگی جاري گردیده و تخریبی 
  .رودخانه مسدود شده و یا تغییر نمایددر هنگام استخراج شن و ماسه نباید بستر  −
  .رددگ ها ماهیدام افتادن ه ب باعثجریان نباید به یک کانال غیرفعال و برکه جدا شده منتقل شود که  −
  .گردد زدایی رسوببرداشت شن و ماسه نباید موجب رانش و لغزش زمین و فرسایش شدید خاك و  −
  .در فصل تابستان باشد جیحاترجریان کم انجام شود و شرایط استخراج باید در  −
  .مدنظر باشد صورت پذیردرودخانه  یسامانده يکه حذف رسوبات در راستا یزمان فقط یروبیانتخاب روش ال −
ي حوضـه آبریـز در باالدسـت    هـا  شـاخه جریان رودخانه نباید از مسیر اصلی خود منحرف شود ویا مسیر رودخانه را از زیر  −

 .محل برداشت مصالح منحرف نمود

وزارت نیـرو نیـز    -ریزي کشـور   سازمان مدیریت و برنامه 336ه شماره یارائه شده در نشر یلیوه بر مطالب مذکور مطالب تکمعال
  ].13[ ت گرددید رعایاب

   اي رودخانهبرداشت مصالح  محیطی زیستضوابط طراحی  -6-3

در بخـش اثـرات ناشـی از برداشـت      که موجب آسیب به اموال عمومی و خصوصی شود تواند میبرداشت شن و ماسه از رودخانه 
هاي کار گذاشته شده در بسـتر رودخانـه و تبعـات منفـی      لوله ها و حفاري بر پلطور نمونه اثرات سوء  به اي اشاره شد، مصالح رودخانه

جـب  ي نه چندان صحیح موها طراحی نامناسب ومطالعات متعدد نشان داده است که حفاري . از جمله آنهاست ،زیست محیطی مربوط
برداشت شن و ماسه در مرحلـه اول   یکلی جهت کاهش اثرات منف طور به. بروز مشکالت فراوانی در اجرا و برداشت مصالح شده است

شن و  برداري بهره زانیمدر ارتباط با مالحظات و محاسبات  چنین هم. و مدنظر قرار داد یرا بررس یمالحظات عموم یالزم است برخ
محـل   ينه نحـوه بازسـاز  ینکات در زم ید برخیز بایات برداشت نیگر پس از عملید ياز سو. است یها الزاماریمع یتوجه به برخ ماسه

 يریگکـار  بـه نحـوه   چنـین  هـم . شـود  مین نکات در خصوص موارد مذکور پرداخته تری مهماز  یدر ادامه به برخ. ردیمورد توجه قرار گ
   .ه شده استارائ تر مطلوبج یجهت استحصال نتا يوتریکامپ هاي مدل

  مالحظات عمومی طراحی محل برداشت -1- 6-3
  .اي بررسی و تعیین گردد الزم است مالحظات عمومی زیر در برداشت مصالح رودخانه

 آنخط مشی و ) خصوصی یا دولتی(پروژه ، نوع نام کارفرما −

 .هاي آنها که قرار است به حفاري و برداشت مشغول شوند لیست افراد و حرفه −
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 محل دیگري براي برداشت شن و ماسه در آن منطقه وجود تعیین وجود یا عدم −

 نحوه مدیریت پروژه در حال و آیندهو  از قبلداشتن سابقه پیشین منطقه تحت عملیات یا جدید بودن  −

 محیط رودخانه زیستیبر شرایط فیزیکی و اثرات اجراي پروژه  −

  گیري آن و اندازه اطمینان و ایمنی از روش حفاري میزان −
  تاسیساتو  ها ساختمانی به محل، نحوه دسترس −
  محیطی زیستتوجه به قوانین و مالحظات  نگهداري پساب با فرایندروش پایش و  −
  مورد استفاده براي نگهداري مواد شیمیایی هاي روش −
 آن گیري اندازه و اطمینان از ثبات حضور مواد فیزیکی و شیمیایی در محلمیزان  −

 هاي قانونی پروژه اي و بررسی نیازمندي طقهو منطابق پروژه با قوانین ملی لزوم ت −

شدید یا قابـل   برداشت، به شرطی که اثرات البته سال 5براي حداکثر عملکرد بر پایه اصول مهندسی توسعه صدور مجوز  −
ه در صورت مشـاهد . زیست را تایید نماید برداري بر محیط هاي بهره و نتایج پایش سالیانه کم اثر بودن فعالیت .شدباتوجه ن

  .اثرات نامطلوب مجوز باید ملغی شود

  برداري از معادن شن وماسه بهرهمعیارهاي طراحی و  -2- 6-3
و  یکیدرولیـ رات مشخصـات ه ییـ در خصوص تغ یالزم است مطالعات جامع اي رودخانهاز مصالح  برداري بهرهو  یبه منظور طراح

ج ین نتـا یـی اسـت پـس از تع   یهیبـد . ردیـ ه آن انجام گیحاش زیست محیطو  دشت سیالبرات هندسه آبراهه و ییز تغیان و نیجر یفیک
ـ که با یکن اصول کلیل. قابل حصول خواهد بود مربوطمالحظات  يه اطراف آن به صورت موردیهر رودخانه و حاش يمطالعات برا د ی

  .ارائه شده است زیررد به شرح ینه مد نظر قرار گین زمیدر ا
، یـی ات اجرایعمل یاصل تاسیساتشامل مشخصات ) 1:1000حداقل (اس مناسب یمحل برداشت در مق ییالزم است جانما −

مانکـار  یتوسـط پ  محیطـی  زیسـت و مالحظات  ییاجرا يمحل برداشت و محل انباشت مصالح منضم به گزارش روش ها
 .ل داده شودیتحو ییت اجرایربط قبل از انجام فعالیان ذین و متولمسوولیه و به یته

  و موازي یا مستقل بودن حوضچه از جریان  دشت سیالبعملیات از کانال اصلی یا  ن محدوده مورد استفاده برايییتع −
  نباشد که با شهر ادغام شده باشد اي گونهبه  اي رودخانهمحل برداشت مصالح  دشت سیالب −
برداشـت   هـاي  فعالیـت از  متـاثر  یفـ یک هـاي  شاخص، هندسه آبراهه و یکیدرولیرات مشخصات هیید دامنه و شدت تغیبا −

 .شود یو محدوده برداشت بررس دست پایینباالدست،  هاي بازهح در مصال

 .برداشت مصالح انجام شود تاسیساترعایت حریم چاه، چشمه و قنات از محل احداث  −

 یآلـودگ  چـون  هـم ر عوامـل  یو سا الذکر فوقشده از موارد  متاثرمنطقه  زیست محیطو  يو جانور یاهیالزم است جوامع گ −
 .ن گرددییو تع یرسبر غیرهو  یهوا، صوت

ن یـی و تع غیره ساختمانی، راه آهن و تاسیساتمحل حفاري شامل پل،  دست پایینموجود در باالدست و  هاي سازه یبررس −
  ات مهندسی آنهاجزیی

  . ات هیدرولوژیکی منطقه گزارش شوندجزییي زیرزمینی باالتر باشد و ها آباز سطح  ،در مورد محل حفاري باید عمق −
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حفاري در حال طراحی است باید حفاظت کامل سطح سرچشـمه، منـاطق حفـاظتی ویـژه، منـاطق آبـی        زمانی که محل −
  .حساس مدنظر قرار بگیرند

ي زیرزمینـی بـه حـداقل    هـا  آببـه   یي احتمالها آسیبدر صورت امکان، محل حفاري باید داراي زه کش داخلی باشد تا  −
  .پذیري آب زیرزمینی محل نشود فزایش آسیباستفاده آتی از محل برداشت موجب ا یکل طور بهبرسد و 

در ایـن   تـوان  مـی فقـط مـواد طبیعـی بـومی را     . محل حفاري نباید به عنوان محل دفن پسماند شهري و غیره قرار گیرد −
  .تخلیه نمود ها حوضچه

مشـخص و بـا    تـاثیر ل یو پتانسـ  یابید ارزیمصالح با برداري بهرهت قبل از یهوا و صدا و آب در برابر وضع یسطوح آلودگ −
 .سه گرددیموجود مقا ياستانداردها

 یش بار رسـوب یافزا يات آبزیبه منظور حفاظت ح. تر استیر لب گرم میلی 100ش از یآنها ب یکه بار رسوب هایی رودخانهدر  −
 ].80[گردد % 10ش از ید بیت برداشت مصالح نبایاز فعال یناش

 :ردید مدنظر قرار گیبا زیررد موا ،تیبه سا یدسترس يها صورت ضرورت احداث جاده در −

 .ب نگرددیتخر المقدور حتی یاهیگردد که پوشش گ یطراح يد طوریر جدیمس •

 .ب دار آب اجتناب گرددیش هاي کانالر و یآبگ يب دانه هایاز تخر •

  .ت گرددی، گردوغبار و جراحت احشام رعایصوت یجهت اجتناب از وقوع تصادفات، آلودگ يل عبوریسرعت مجاز وسا •
د یل حمل و نقل بایپخش آب و کنترل سرعت وسا مانند یداتیاستفاده از تمه ینظور کنترل گردوغبار درجاده دسترسبه م −

 .ت گرددیرعا

ضـمن اطمینـان از عـدم نشـت      چنـین  هم .مجهز شوند زوززات صدا کم کن در اگیبه تجه یدات بایه عملیل نقلیهمه وسا −
 .روغن داراي معاینه فنی باشند

ي هیدروکربنی برداشت کنندگان شن و ماسه بایـد طـرح سـوخت رسـانی مـورد      ها آالیندهمنابع آبی از  به منظور حفاظت −
  :است تنظیم و اعالم نمایند زیراستفاده در کارگاه را که داراي موارد 

  و یا مخزن سوخت آالت ماشیناز نشت مواد سوختی از طریق  گیري پیشبرنامه  •
  ات برنامه سوخت گیري و حمل سوخت جزیی •
  طرح اضطراري مبارزه و مقابله با ریزش مواد سوختی به هنگام بروز چنین شرایط  •
 آلودگی محتمل هرگونهبه منظور اطالع از  زیرزمینیبرنامه کنترل و پایش آب  •

  فراوريدر محل  نشینی تهمعیارهاي کاربردي براي ساخت برکه  -3- 6-3
 .دشت قرار گیرد سیالبد در یآرامش نبا هاي المقدورحوضچه حتی −

  .باید به صورت مناسب براي به دام انداختن رسوبات حمل شده طراحی شده باشد برکه −
  .برکه باید به صورت موازي ساخته شوند تا بتوان یکی را تمیز نمود دو −
  .هاي ورودي حذف و جداسازي شوند باید به صورت مرتب و منظم نگهداري شوند و الزم است مواد رسوبی در کانال ها برکه −
  .ا شده از برکه نباید در نزدیک محل رودخانه تخلیه یا قرار بگیردجد رسوبات −
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  .نباید در نزدیکی کانال طبیعی یا جریان ساخته شود برکه −
از یـک برکـه    تـر  بزرگوجود اثرات زیاد براي به دام اندازي رسوبات باید چند برکه کوچک به صورت سري که  درصورت −

) معادل یبا حجم کل(برکه  2پنج برکه بهتر از  یمترمکعب،  طراح 100ادل مع یکه براي حجم يطور بهباشد ساخته شوند 
  ].41[خواهد بود 

 ].41[برابر عرض باشد  8رسوب دهنده ذرات بزرگ، طول برکه باید  تاسیساتبراي  −

  برداري بهرهضوابط اجرا و  -6-4

ارائـه  وزارت نیـرو   -ریـزي کشـور    ت و برنامهسازمان مدیری 336در نشریه شماره  اي رودخانهاز مصالح  برداري بهرهضوابط اجرا و 
  ].13[ شود میاشاره  برداران بهرهن و یف ناظریاز نکات مهم در خصوص وظا ین قسمت به برخیکن در ایل ،شده است

  وظایف ناظرین -1- 6-4
  :اي عبارتند از برداري از مصالح رودخانه وظایف ناظرین در خصوص اجرا و بهره

  بازدید منظم و مداوم -الف
  د منظم و مداوم از منطقه قبل، بعد و در حین عملیات طبق برنامه کاري مشخصبازدی

  کنترل ابعاد برداشت شامل -ب

  موارد ذکر شده در مجوزهاي صادره با شود میانجام  برداري بهرهمرزهاي منطقه برداشت که توسط  گذاري عالمتکنترل  −
نیم متر در زمـین فـرو رفتـه     تقریباکه (ي فلزي یک متري اه ستونها یا  هاي پر آب از میله در فصل گذاري عالمتبراي  −

  .استفاده شود) متر سانتی 15×  15با ابعاد در حدود (و یک پرچم قرمز ) باشد
هاي شـن   ، نواحی داراي پوشش گیاهی و نهشتهحایلي فعال، محل مناطق ها کانالمانند (در زمستان همه مناطق کاري  −

 بایـد نقاط مرجع . گردند برداري نقشه ،اند شدهر طی بازدیدهاي اولیه فصل آبی مشخص باید از نقاط مرجعی که د) و ماسه
  .باشد رویتبه صورتی انتخاب شوند که در هنگام پوشش برف قابل 

  اشت و عمق حفرهمیزان و حجم برد ،نظارت بر رعایت مرزهاي محدوده برداشت −

  کنترل تغییرات رودخانه شامل -ج

  هیدرولیکی و مورفولوژیکی رودخانهي ها گیري اندازهکوبی جهت  تعیین نقاط بحرانی، میله −
  آني ها گیري اندازهبردار و ثبت مرتب  توسط بهره )بند قبل(کوبی  نظارت بر میله −
داشت در نظر در خصوص امکان ادامه فعالیت بر محدوده معدن و اظهار دست پایینبررسی تغییرات رودخانه در باالدست و  −

  نعقدهطول دوره قرارداد م
  اي ورت نیاز با هماهنگی آب منطقهدرص برداري نقشهدستور به انجام  −
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  کنترل روش استخراج -د

  کنترل روش استخراج مصالح مطابق ضوابط ارائه شده در مباحث قبلی

  نظارت بر برداشت - ه

  :ها و خطوط لوله مجاور یا متقاطع با رودخانه شامل نظارت بر برداشت باتوجه به ابنیه، سازه
  .منفی نداشته باشد تاثیررداشت در رقوم و کیفیت آب زیرزمینی منطقه ب −
براي خط  .نیستزیر کف رودخانه مدفون باشد مجاز  تر بیشمتر یا  3اي که میزان  متري خط لوله 60حفاري در  گونه هیچ −

  .رسد متر می 150این میزان به  اند شدهمتر زیر کف رودخانه مدفون  3از  تر کماي که  لوله
  .باشد هر نوع خاکریز طولی فعال در کنار رودخانه مجاز نمی) در سمت رودخانه(متري پنجه  50گونه برداشت مصالح در فاصله  یچه −
  .باشد میمجاز ن مربوطمتري هر سازه آبگیر یا بند انحرافی  150برداشت مصالح در فاصله  گونه هیچ −
  .ممنوع است )در صورت وجود آن در رودخانه(سنگی  متري از نهشته 150ي برداشت تا فاصله ها فعالیت −
  .باشد میها ممنوع  پل دست پایینبرداشت شن و ماسه از فاصله یک کیلومتري باالدست و  −
هـاي مطالعـات مـوردي منطقـه برداشـت       ها مستند به مطالعات فنی و مطابق با توصـیه  برداشت شن و ماسه از حریم پل −

  .صورت پذیرد

  حیطی منطقه برداشت شاملم کنترل شرایط ویژه زیست -و

هـا و سـایر    ز در حیـات مـاهی  و تغییرات بار محیطی زیستي ها تنشممنوعیت و قطع برداشت مصالح در صورت مشاهده  −
  آبزیان

  ها ماهیریزي  تخمممنوعیت برداشت در فصل  −
  مداوم و منظم کیفیت آبکنترل  −
نقـل مـواد    حمـل و ، تردد وسایط نقلیه ،اشی از استخراجاتخاذ تدابیر الزم و مستمر جهت جلوگیري از انتشار گرد و غبار ن −

  معدنی و عملیات فرسایش
آنهـا بـه   جهت جلـوگیري از ورود احتمـالی   سیاالت از قبیل سوخت، مواد نفتی و سیاالت هیدرولیکی مناسب سازي  ذخیره −

  مجراي رودخانه
در یـک زمـین    و در ارتفـاع مناسـب  در ساحل بندي شن و ماسه را  بردار باید تمام مراحل شستشو، خرد کردن و دانه بهره −

ي هـا  زمـین سلیت و آب شستشو نتوانـد وارد رودخانـه یـا     ،که شن يطور بهانجام دهد،  خیز سیلغیرمرطوب دور از ناحیه 
  .به جریان رودخانه برگشت داده شود قبل از احیا مستقیمانباید  فرایندآب شستشوي ناشی از  یکل طور به. مرطوب شود

  عدم تشدید سیالب شاملکنترل  -ز

  ح در زمان احتمال و یا هشدار سیلتعلیق برداشت مصال −
  .که منجر به احتمال وقوع یا تشدید سیالب شود برداري بهرههر نوع  یتممنوع −
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هنگام سیل موجب تشـدید  در که  طوري به در مسیر رودخانه برداري بهره آالت ماشیندپوي مصالح و قرار دادن  یتممنوع −
  .رددگسیالب 

  ریم رودخانه در محدوده معدن شاملنظارت بر عدم تجاوز به بستر و ح -ح

ه انداختن مخاطربه از حریم و بستر رودخانه که منجر به احتمال وقوع و تشدید سیالب گردد و باعث  برداري بهرههر نوع  −
  .باغی و منابع طبیعی گردد، ممنوع است هاي زراعی، زمین

  .ي محل برداشت الزامی استها پایداري دیوارهمنظور حفظ بستر و حریم و  بهمجاز کنترل رعایت شیب شیروانی  −
  .باشد میدپوي مصالح برداشت شده در بستر و حریم رودخانه مجاز ن −
و ذخیره کردن آنها نباید در بستر و حریم رودخانه ) غیره بندي و از قبیل شستن، خرد کردن، دانه(عملیات پردازش مصالح  −

  .انجام شود
  .ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ممنوع است هرگونه −
  .گردد کنترل هاي اطراف خانه و تخریب زمینعدم تعریض رود −

  یر به هیچ وجه نباید انجام پذیردهاي ز برداشت از مکان -ط

  هاي منحصر به فرد زیستگاه −
  اي مربوط و نواحی ساحلی رودخانهسواحل داراي پوشش گیاهی فرسایش یافته  −
  ها چشمه −
  هاي کوچک مئاندري، سینوسی و مستقیم رودخانهنال فعال در کا −
  و نواحی خاص) تاریخی(حی باستانی ، نواها پاركنواحی حیات وحش،  −

  مدت قرارداد توسط پیمانکار شامل نظارت بر حسن انجام فعالیت پاکسازي محدوده برداشت مصالح پس از اتمام - ي

بازسازي شده و تـا  و  احیابردار  رودخانه توسط بهره زیست محیطمصالح و منطقه برداشت  عملیات الزم استبعد از خاتمه  −
  .گردانده شودازحد ممکن به شرایط قبل از حفاري ب

  .بعد از برداشت مصالح کلیه نقاط تسطیح شده و موانع در مسیر رودخانه برطرف گردد −
  .شود آوري جمع برداري هبهر، مصالح و مواد غیرقابل استفاده از محدوده برداري بهرهدر پایان فصل  −

  ها شامل ها و ارزیابی ائه گزارشار -ك

  برداشتو یا توقف عملیات  محدود کردن ،خصوص تغییر ارائه گزارش از تخلفات احتمالی، اظهار نظر در −
  از برداشت مصالحهاي ناشی  تعیین خسارات وارده و برآورد ریالی هزینه تخریب  −
و وضعیت رودخانه در محل معـدن   برداري بهرهتوجه به ضوابط  با برداري بهرهملیات تهیه گزارش ماهیانه از روند اجراي ع −

  زیست ت نیرو و سازمان حفاظت محیطو محدوده آن به نماینده وزار
  اي در معدن موردنظر رودخانهبررسی و اظهار نظر درخصوص استمرار مجوز صادره برداشت مصالح  −
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  معدن در اتمام دوره برداشت نهاییارائه گزارش خاتمه برداشت و وضعیت  −
  بردار و بنا به درخواست کارفرما مورد نیاز محاکم قضایی در صورت تخلف بهره هاي تهیه گزارش −

  برداران بهرهوظایف  -2- 6-4
  :طور خالصه عبارت است از اي به برداري از مصالح رودخانه در خصوص اجرا و بهره برداران بهرهوظایف 

  فنی و حسن انجام کار طارائه تعهد الزم جهت رعایت ضواب −
  همکاري با مهندس ناظر −
  ي فلزي یک متري ها ستونها یا  محل برداشت با میله گذاري عالمت −
  متر 500مجوز گرفته شده با باند  از محل 1: 1000با مقیاس  برداري نقشه −
  ات برداشت بر رودخانه تاثیراز نقاط خاص رودخانه به منظور کنترل و ارزیابی  برداري نقشه −
  برداري برداري پس از دوره بهره نقشهام انج −
  برداري هیزات در پایان دوره بهرهو تج تاسیساتو خارج نمودن کلیه  آوري جمع −
  آلودگی در محل برداشتاتخاذ تدابیر الزم جهت جلوگیري از انتشار  −
  عملیاترودخانه پس از خاتمه  زیست محیطو بازسازي منطقه برداشت و  احیا −

 





 

 

  7فصل 7

 محیطی زیستالگوي برنامه پایش 
  اي رودخانهي برداشت مصالح ها طرح
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  اي رودخانهي برداشت مصالح ها طرح محیطی زیستالگوي برنامه پایش  -فصل هفتم 

  کلیات -7-1

هـاي قـانونی مناسـب،     بـوده و بـدون آن نظـارت    EIA(1( محیطی زیستن اثرات یي ضروري گزارش تخمها بخشپایش یکی از 
پایش، یک سـاز و کـار کنترلـی بـراي کـارایی اقـدامات       . گیرد میو ممیزي مستمر بعد از تصویب گزارش به درستی صورت نبازرسی  

هاي مناسبی  خط مشی شود میبازخوردها و اطالعاتی که به واسطه پایش حاصل . ها است اصالحی و روشی براي کاهش عدم قطعیت
کلی انجام اقدامات کاهش اثرات ارائه شده در گزارش ارزیابی از طریق  طور به. نماید میبراي کنترل و کاهش اثرات سوء پروژه فراهم 

  .رسد و طرح پایش تضمین شده و به نتیجه می زیست محیطبرنامه مدیریت 
و به منظور اطمینان از صحت عملکرد اقدامات  شود میانجام  ياست که به صورت دوره ا یهای این مرحله شامل اقدامات و کنترل

اصـوال پـایش قبـل از    . باشـد  می، گردد میحاصل  یکه در صورت اعمال اقدامات کاهش زیستی محیطبه وضعیت  یو دستیاب یصالحا
  .یابد میاز طرح استمرار  برداري بهرهشروع شده و تا پایان  برداري بهرهمرحله ساخت و 

  ها ژي پایش و سیاست  استرات -7-2

سـت بـه   یمشـهود ن  یرات به خوبییاز تغ ياریکه بروز بس شود میآشکار  جا آنش از یو پا زیست محیطت یریبرنامه مد يلزوم اجرا
عالوه . گردد میان نیک نشود، عمق اثرات نمایکه به حد آستانه نزد یرات را تحمل کرده و تا زمانییاز تغ ياریبس زیست محیط یعبارت

. آورنـد  مـی بـه بـار    تـري  بـیش دتر شده و خسـارات  ید شدیجدط یر اثرات و شرایا در حضور سایاز اثرات در طول زمان و  یبر آن برخ
ش یو طرح پا زیست محیطت یریبرنامه مد يبا اجرا. است يپروژه ضرور يبرا زیست محیطت یق از وضعین داشتن اطالعات دقیبنابرا

ـ بـه ا . را مهار نمود یرات احتمالیین اطالعات را کسب و تغیا توان میهمواره  ی رات تجمعـ ییـ ت و بـروز تغ ب از انباشـت اثـرا  یـ ن ترتی
  . کاسته خواهد شد نامناسب

طبـق   گردنـد،  مـی  محیطـی  زیسـت که منجـر بـه پیامـدهاي بـارز      ییها فعالیتي کلیدي عملیات و ها شاخصدر این بخش باید 
اطالعاتی گـردد  شود که منجر به اخذ  ریزي برنامهپایش باید به نحوي . قرار گیرند گیري اندازهاجرایی مدون، مورد پایش و  هاي روش

 چنـین  هم. اثرات و پیامدهاي آتی را نیز میسر سازد بینی پیشاز طرح مفید باشد و امکان  متاثر محیطی زیستکه براي تعیین وضعیت 
مـدیریتی و اتخـاذ    گیـري  تصمیمنشده، اطالعاتی را براي  بینی پیشیا مشاهدات اثرات غیرقابل قبول و یا اثرات  بینی پیشدر صورت 

  .ا، اقدامات اصالحی و کاهش اثرات سوء فراهم نمایده سیاست
  :عبارتند از محیطی زیست اجراي برنامه پایش يبرا یمراحل اصل

  ها  ها، مشاهدات و بازرسی اطالعات از طریق آزمایش آوري جمع −
 شده  آوري جمعارزیابی اطالعات  −

  ح هاي مورد نیاز براي بهبود و اصال بندي نتایج شامل تعیین جنبه فرمول −
برنامـه پـایش   . تشکیل گردد و به اعضاي تیم آموزش الزم داده شود محیطی زیستجهت انجام موارد مذکور ابتدا باید تیم پایش 

  .ت مشاور عالی تدوین گرددانیز باید در حضور هی محیطی زیست

                                                      
1 - Environmental Impact Assessment 
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مـاه   3ن هیات طی جلساتی هـر  یا الزم را ماهیانه به هیات نظارت عالی ارائه نموده و هاي گروه کاري طبق برنامه پایش، گزارش
 هرگونـه در صورت نیاز بـه  . نماید میو اقدامات مقابله با آن بررسی  محیطی زیستیکبار؛ تطابق نتایج پایش را با اهداف ارزیابی اثرات 

اسـتان   زیسـت  محـیط  مداوم به اداره کل حفاظـت  طور بهرا  دست آمده بهبازنگري و یا تغییر در برنامه پایش آنرا اعمال نموده و نتایج 
  .نماید میارسال  مربوط

  :باشد می زیرهیات مشاور عالی گروهی متشکل از افراد 
  مربوطاستان  زیست محیطنده مدیر کل حفاظت ینما −
 استان  اي منطقهنده شرکت آب ینما −
   محیطی زیستنظر دانشگاهی در زمینه ارزیابی اثرات  اي از اساتید صاحب نماینده −
 مانکارینده پینما −
  )در صورت انجام(کننده طرح  ن مشاور مطالعهیمهندس هندینما −

  :محیطی عبارتند از زیستنیاز براي انجام پایش  اطالعات مورد
بـه عنـوان مثـال در خصـوص شـاخص       اي بیـان شـود؛   رودخانهات دقیق تغییرات ایجاد شده در اثر برداشت مصالح جزیی −

  :ه شودد ارائیبا زیرکدورت و مواد معلق رودخانه موارد 
  .، انجام شودات برداشتین انجام عملیقبل، بعد و در ح مرحلهباید در سه  برداري نمونهو  گیري اندازه •
  (pH)ته یدیزان اسیم •
  لیست تولیدات نفتی •
  ها براي سنجش رسوبات کف سنجش اندازه دانه •
از رسـوبات ریزدانـه هسـتند و     داراي درصد باالیی معموالکه  هایی کناره ویژه به(رودخانه  یشیفرسا هاي کنارهلیست  •

  )آزاد دارند ها ماهیمثال بر  یاثرات اکولوژیک قابل توجه
  ات مختلفیي معمول تولید شده شامل فاضالب، سوخت، روغن، ضدیخ و غیره در حین عملها آالینده •

  .برداري مشخص شود نمونهمحل  −
مربوط بـه شـاخص کـدورت بایـد      يها برداري نمونهر مثال د طور به بیان شود؛ در محل برداري نمونهو  گیري اندازهط یشرا −

  .ذکر شود برداري نمونهدر حین  غیره اطالعات مربوط به سرعت جریان آب و
  .مربوط ارائه شود يو سایر متغیرها برداري نمونه تناوب و زمان ،تاریخ −
  .کننده مشخص شود شخص سنجش/ بخش/ سازمان −
  .یدانی مورد استفاده ذکر شودي آنالیزي و مها اوري فن و کار رفتهه روش ب −
  .کننده مشخص شود گیري اندازهآزمایشگاه معتبر  −
  .نتایج آنالیز ارائه شود −
  .مناسب اطالعات صورت پذیردآرشیو انتشار و  −
  .دسترسی عموم به اطالعات فراهم گردد −
  .ارتباط با پایش کننده ذکر شود هنحو −
  .شود بیانات اثرگذار بر روي پایش جزییهرگونه  −
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  پایش در معادن شن و ماسه مورد موارد -7-3

در نظر گرفته شود مربوط به اثراتی خواهـد   محیطی زیستکلی مواردي که باید در یک گزارش ارزیابی براي قسمت پایش  طور به
در  شیپـا  ياز بـرا یموارد مورد ن فهرستلذا الزم است تیم ارزیابی اقدام به تهیه . مهمی باشند محیطی زیستبود که داراي پیامدهاي 

د یبا فهرستدر این . و پس از اتمام برداشت نماید اي رودخانهاز مصالح  برداري بهره ياجرامرحله ، در برداري بهرهمراحل قبل از شروع 
، بایـد  محیطـی  زیسـت کاهش اثرات  فراینداز به یبه صورت کامل ارائه و در صورت ن محیطی زیستنحوه، زمان و تناوب پایش اثرات 

  .نیز ارائه شود آن نحوه و روش کاهش
ارائه شـده در   يشامل محورها اي رودخانهبرداشت مصالح  هاي محل برداري بهرههاي ساخت و  مرحلهحداقل موارد مورد پایش در 

محل مورد نظر  محیطی زیستي ها نیازمنديو باید تیم ارزیاب موارد الزم را با توجه به شرایط موجود و  باشد می 4-7الی  1-7جدول 
  . موارد اضافه نماید به این

  از مصالح برداري بهرهشن و ماسه و قبل از آغاز  فراوري تاسیساتاحداث  مرحله درات پایش جزیی -1-7جدول 
  ات پایشجزیی  پایش هوا

  پروژه زیست محیطي تعیین شده توسط واحد ها مکاني سیار در ها ایستگاه  موقعیت
  و غیره) PM10(میکرومتر  10تر از  ق با قطر کم، مجموع ذرات معل1)TSP(ذرات معلق کل   پارامتر

  بار 2روز و هر روز  2بار در سال و هر بار  4  پایش تناوب
  بار 2روز و هر روز  1هفتگی و هر هفته   پایش داخلی توسط پیمانکارتناوب 

  

  ات پایشجزیی  پایش سر و صدا
  ها ساختمان متري از محل فعالیت و 150و  50مناطق حساس و در فاصله   موقعیت
  سرو صدا  پارامتر

  بار 2روز و هر روز  2بار در سال و هر بار  4  پایش تناوب
  بار 2روز و هر روز  1هفتگی و هر هفته   پایش داخلی توسط پیمانکارتناوب 

  

  ات پایشجزیی  پایش ترافیک
  محدوده طرح  موقعیت
  مقدار ترافیک  پارامتر

  عات اوج ترافیکمتناوب و متغییر و در سا  پایش تناوب
  نیاز نیست  پایش داخلی توسط پیمانکارتناوب 

  

  ات پایشجزیی  پایش کیفیت آب
  )مشخص شده توسط تیم ارزیاب(خطوط سرحدي   موقعیت
  و غیره) COD( 3، نیاز شیمیایی اکسیژنpH، )ss( 2، مواد جامد معلق)TSS(کل مواد جامد معلق   پارامتر

  روز 3بار بار در سال و هر  4  پایش تناوب
  ماهانه و هر ماه یک روز  پایش داخلی توسط پیمانکارتناوب 

  

  

                                                      
1- Total suspended particulate 
2- Suspended Solids 
3- Chemical Oxygen Demand 
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  برداري از مصالح احداث تاسیسات فراوري شن و ماسه و قبل از آغاز بهره مرحله جزییات پایش در -1- 7ادامه جدول 
  ات پایشجزیی  پایش بهداشت

  محل کمپ کارگران و پرسنل  موقعیت
  یموارد بهداشت عموم  پارامتر

  متناوب و به صورت تصادفی  پایش تناوب
  اي و هر هفته یکباربه صورت دوره  پایش داخلی توسط پیمانکارتناوب 

  

  ات پایشجزیی  سوانح و حوادث کار
  محل برداشت و مدارك ثبت شده  موقعیت
  محیط کار یمنیا  پارامتر

  متناوب و به صورت تصادفی  پایش تناوب
  متناوب و به صورت تصادفی  کارپایش داخلی توسط پیمانتناوب 

  

  ات پایشجزیی  پسماند تولیدي
  مخازن ذخیره و نگهداري پسماندهاي تولیدي  موقعیت
  غیرهمیزان پسماند تولیدي و   پارامتر

  هفتگی و به صورت تصادفی  پایش تناوب
  متناوب و به صورت تصادفی  پایش داخلی توسط پیمانکارتناوب 

  نو پس از آ مربوط فراوري تاسیساتو  اي رودخانهمصالح  برداري بهره مرحله ات پایش درجزیی -2-7جدول 
  ات پایشجزیی  پایش هوا

  مناطق اطراف محل برداشت و مناطق مشخص شده توسط تیم ارزیابی  موقعیت
  غیرهو  TSP ،PM10  پارامتر

  بار 2روز و هر روز  5بار در سال و هر بار  4  پایش تناوب
  بار 2هفتگی و هر بار یک روز و هر روز   وسط پیمانکارپایش داخلی تتناوب 

  

  ات پایشجزیی  صدا و پایش سر
  مولد سروصدا تاسیساتمتري  25محدوده خارجی محل برداشت و فاصله   موقعیت
  کلیه متغیرهاي مرتبط  پارامتر

  بار 2هفتگی و هر بار یک روز و هر روز   پایش تناوب
  هفتگی و هر بار یک روز و هر روز یک بار  پایش داخلی توسط پیمانکارتناوب 

  

  جزییات پایش  ي سطحیها آبپایش کیفیت 
  ي سطحی مرتبطها آبآب رودخانه مورد برداشت و   موقعیت
  غیرهو  TSS، SS ،pH ، CODکدورت، روغن و چربی،   پارامتر

  به صورت متناوب و متغیر  پایش تناوب
  متناوب و متغیر به صورت  پایش داخلی توسط پیمانکارتناوب 

  

  جزییات پایش  حفاظت از منابع آب
  محل برداشت دست پایینمنابع و مخازن آب   موقعیت
  متغیرهاي مختلف مورد نیاز  پارامتر

  ي نامشخصها زمان  پایش تناوب
  به صورت متناوب و متغیر  پایش داخلی توسط پیمانکارتناوب 
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  نو پس از آ مربوط فراوري تاسیساتو  اي رودخانهمصالح  برداري رهبه مرحله ات پایش درجزیی -2- 7جدول ادامه  
و تجهیزات  آالت ماشینپایش تخلیه 

  ات پایشجزیی  صنعتی دیگر

  و دستگاه ها آالت ماشینمحل تخلیه ضایعات   موقعیت
  تمامی موارد آالینده مرتبط  پارامتر

  به صورت نامشخص و در طول زمان تخلیه  پایش تناوب
  به صورت نامشخص و در طول زمان تخلیه  ش داخلی توسط پیمانکارپایتناوب 

  

سپتیک (پایش کیفیت فاضالب تولیدي 
  ات پایشجزیی  )غیرهتانک و 

  خروجی محل تصفیه فاضالب و ورودي به رودخانه  موقعیت
  غیره، و BOD( ،COD ،SS ،pH( 1نیاز بیولوژیکی اکسیژن  پارامتر

  ر طول زمان تخلیهبه صورت نامشخص و د  پایش تناوب
  به صورت نامشخص و در طول زمان تخلیه  پایش داخلی توسط پیمانکارتناوب 

  قبل مرحلهمشابه   پایش بهداشت
  قبل مرحلهمشابه   پایش ترافیک

  قبل مرحلهمشابه   سوانح و حوادث کار
  قبل مرحلهمشابه   پسماند تولیدي

  ]89[اي  پایش اثرات برداشت مصالح رودخانه -3-7جدول 
  محدوده مجاز  شاخص موردنظر  تناوب  محل پایش  پایش

فرسایش کانال و 
  در يرسوبگذار

  محل برداشت
  مناطق داراي

  ادیز يریخطرپذ
  دو بار
  در سال

  % 25از  تر کمافزایش   مقطع عرضی کانال
  % 10از  تر کمکاهش   کانال یعمق مقطع عرض

  در باالدست%  10از  تر کم  لغزش عالیم
  مومیبررسی ع

  شناسی بوماثرات 
کیلومتر در باالدست و  5/0

  % 50از  تر کمکاهش  ساکنین موجود  ساالنه  دست پایین

 ]89[هاي برداشت  دوره تناوب الزم براي پایش فعالیت -4-7جدول 

  تناوب  فیوظا  نوع پایش
  ساالنه  چک لیست انتخاب محل  انتخاب محل

  حفاري در طی قرار دادن چوب پرچم  بندي حفاري ناحیه
  هر دو سال یکبار تهیه نقشه محل حفاري  )منطقه(ناحیه 

  دوبار در سال طرح دستورالعمل حفاري  هاي اصالحی راهبري فعالیت
  ساالنه هاي رسوبگیر هاي حوضچه بررسی محل  کنترل رواناب

    دوبار در سال  تهیه دستورالعمل نگهداري حوضچه  کنترل بده رواناب
دارند الزم اسـت تـا حـداقل     تاثیرکه در زنجیره غذایی  زي کفو آبزیان  ها ماهی زیستیخصوص پایش به  زیستیدر مورد پایش 

 بـرداري  بهـره ي هـا  سـال شود و این کار باید در طی  آوري جمعاز رسوبات کف بستر رودخانه به عنوان نمونه مورد آنالیز مترمربع  1/0
صورت حداقل در نظر گرفتـه شـده اسـت و بسـته بـه نظـر تـیم ارزیـابی ایـن           به ها سالاول، سوم، پنجم و هفتم باشد که البته این 

  :آنالیزهاي الزم در این ارتباط عبارتند ازحداقل . و پایش باید انجام شود برداري نمونه
  ي موجودها گونهبررسی وضعیت  −
  هاي موجود در نمونه ماهیبررسی تخم  −

                                                      
1- Biological Oxygen Demand 
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  شده آوري جمعي ها نمونهشناسی در  بررسی سم −
  تولید براي سنجش میزان تولیدات ثانویه زیستیجرم  یريگ اندازه −

ارائـه   6-7و  5-7ي مورد پایش و پارامترهاي پایه کیفیت آب در جـداول  ها شاخصتیم ارزیاب،  تر مناسب گیري تصمیمبه منظور 
  .ارزیاب اقدام گرددحسب مورد و به تشخیص کارشناس  5-7پارامترهاي رادیومتریک اشاره شده در جدول  گیري اندازه .شده است

  پارامترهاي پایه کیفیت آب -5-7جدول 

  رادیومتریک  فلزات جزء  هاي اصلی یون
  ذرات آلفا  آرسنیک  کلسیم
  ذرات بتا  باریم  منیزیم
 )رادیوم( Ra -226  بر  سدیم
  )رادون( Rn-222  کادمیوم  پتاسیم

   کرم  کربن کل
   آهن  بی کربنات
   منگنز  سولفات
   مولیبدیوم  کلراید
   سلنیوم  آمونیوم

   روي  نیترات و نیتریت
   اورانیوم  فلوراید

   وانادیوم  سیلیکات
TDS –  قلیاییت وpH     

  ]90[ اي رودخانهمصالح  فراوري تاسیساتي مورد پایش براي تخلیه پساب ها شاخص -6-7جدول 

حداقل تناوب   واحد  شاخص
  برداري نمونهنوع   برداري نمونه

  محدوده مجاز
  حداکثر  حداقل

  وابسته به منطقه  میزان کل جریان  روزانه MLD  جریان
  10از  تر کمتغییرات   لحظه اي  *دو بار در ماه NTU  کدورت
  9  5/6  گیري اندازه  ماهانه  واحد استاندارد اسیدیته

  گیري اندازه  **هفتگی  درجه سانتی گراد دما

باشد که  اي گونهدرجه حرارت نبايد به 
 گراد در شعاع درجه سانيت± ۳بيش از 
متري حمل ختليه باعث کاهش يا  ۲۰۰

  .افزايش دماي آب رودخانه شود

میلی گرم بر لیتر  60(میلی گرم بر لیتر  40  لحظه اي  فصلی  بر لیتر گرم میلی  )TSS(کل مواد جامد معلق 
  )به صورت لحظه اي

کل مواد جامد محلول 
)TDS( 

  لحظه اي  ماهانه  بر لیتر گرم میلی

 ۲۰۰ جماز است که در شعاع ختليه زماين
افزايش در علظت %  ۱۰متري بيش از 

کلرايد، سولفات و مواد حملول در آب 
  .اد نشوداجي رودخانه

  وابسته به شرایط  گزارش خروجی   روزانه  --  ***مشاهده خروجی
  .ساعت فاصله داشته باشند 24برداري حداقل  گیري کدورت باید دو نمونه براي اندازه*      

 .گیري شود هاي تیر، مرداد و شهریور اندازه دما باید در ماه**      
  .شود هرگونه تغییر در وضعیت ظاهري خروجی که به صورت متفاوت با وضعیت روزمره باشد را شامل می***     
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ثـر ایجـاد و حفـر    آمده در ا وجود به محیطی زیستدر مورد ثبات و فرسایش خاك الزم است تا به منظور به حداقل رساندن اثرات 
حفر شده پس از اتمام برداشت پر شده و به عنوان  هاي محلو  ها گودال، اي رودخانهبرداشت مصالح  هاي محلي مختلف در ها گودال

در  بـرداري  بهـره طول و مدت دوره پایش به صورت هفتگی در حـین   یطین شرایدر چن. یک شاخص براي پایش در نظر گرفته شود
در . باشـد  مـی ي آسـیب دیـده   هـا  قسـمت و  ها گودالو  ها چالهنحوه پایش، مشاهده مستقیم چگونگی پر کردن  و شود مینظر گرفته 
  .ردیز مورد توجه قرار گین 7-7ش رودخانه الزم است که جدول یزان فرسایش میخصوص پا
 محیطـی  زیسـت ندن اثـرات  آب و خاك الزم است تا به منظور بـه حـداقل رسـا    که اشاره شد در مورد تغییرات کیفیت گونه همان

به صورت مناسب و اصولی و منطبق با آخرین استانداردها باشـد هـر چنـد ممکـن اسـت در       اي رودخانهآمده، برداشت مصالح  وجود به
 باشـد  اي ه گونـه اي از موارد تکنولوژي و امکانات موجود اجازه استفاده از آخرین دستاوردهاي برداشت را ندهد ولی باید برداشت ب پاره

الزم است تا تغییرات کیفیت آب و خاك نیز به عنوان یک گزینه پـایش در   چنین هم .ایجاد شود محیطی زیستي ها آسیبکه حداقل 
پایش در مورد  .ات و فاضالب نیز به عنوان شاخص پایش در این قسمت در نظر گرفته شودزایدنظر گرفته شود و نحوه برداشت، دفع 

  . باشد می برداري بهرهات به صورت هفتگی و ماهانه در طول دوره زایدو در مورد تخلیه نحوه برداشت به صورت روزانه 

  برنامه پایش فرسایش خاك -7-7جدول 

موقعیت محل   زمان و تناوب  روش پایش  مفاد پایش
  برداري بهرهدر سال اول   زمان ساخت  پایش

یک سال پس از   رسیدگی در محل سایت  حدود رودخانه
  -  برداري بهره
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  یک بار در فصل بارانی و سیالب  رسیدگی در محل سایت  تغییر در فرسایش خاك

  یک بار در فصل بارانی و سیالب  رسیدگی در محل سایت  خسارات به محیط اطراف

تعداد و کیفیت موانع جلوگیري 
یک سال پس از اتمام   رسیدگی در محل سایت  ننده از فرسایشک

  -  برداشت

میزان ابقاء، رشد، موقعیت و درجه 
  پوشش گیاهی

رسیدگی در محل سایت و بررسی 
  در موقعیت

یک بار در سال پس از 
  -  اجراي پوشش گیاهی

  یک بار در سال  -  رسیدگی در محل سایت  ثبات و تناسب کارهاي حفاظتی
  

 که به صورت هفتگی میزان سـر  اي ه گونهبه منظور کاهش سر و صدا الزم است پایشی در این زمینه نیز صورت گیرد بن چنی هم
به منظور کاهش سـر و صـدا الزم    .و شنوایی کارگران و جامعه اطراف بررسی و پایش شود زیست محیطصداي تولیدي و اثر آن بر  و

حفاظت فردي مناسب استفاده نمایند تا  وسایلاصولی نگهداري شوند و کارگران نیز از و تجهیزات به صورت مناسب و  وسایلاست تا 
  . ي به شنوایی آنها برسدتر کمآسیب 

بـه   آالت ماشـین قرار تجهیـزات و  تدر مورد کاهش پوشش گیاهی الزم است پایشی در مورد پوشش گیاهی از بین رفته در اثر اسـ 
  . بهره بردپوشش گیاهی  ياحیاتوان از  میبه منظور کاهش این اثرات  .انجام شود برداري بهرهصورت هفتگی و در طول زمان 

براي ایـن  . در رابطه با ساختارهاي فرهنگی و اجتماعی الزم است تا این مورد نیز به عنوان یک شاخص پایش در نظر گرفته شود
ي مختلف اجتماعی در این رابطه ها گزینهم داده شود و هاي الز به کارگران براي داشتن رفتارهاي صحیح اجتماعی آموزش باید منظور

  . دکنترل شوپایش و  برداري بهرهبه صورت روزانه در طول دوره 
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در رابطـه بـا بهداشـت آب و بهداشـت فـردي بـه پرسـنل و         مناسبهاي  به منظور رعایت موازین بهداشتی الزم است تا آموزش
بـه منظـور رعایـت     چنین هم. ساخت بررسی و پایش شود مرحلهه ماه یکبار در حین کارگران داده شود و میزان آگاهی کارگران هر س

اي الزم است تا افراد ماهر و سالم استخدام شوند و سالمت این افراد بـه صـورت هفتگـی و بـه عنـوان یـک        ایمنی و بهداشت حرفه
  .مورد پایش قرار بگیرد برداري بهرهساخت و  مرحلهشاخص در طول 

موجود و مـرتبط در   يد استانداردهایبااست ن بخش ارائه شده یش که در ایو پا گیري اندازهاز جهت یمورد ن هاي شاخص عالوه بر
  .در قالب جداولی به پیوست ارائه شده است استانداردهااز این  برخی. و کنترل گردد نیز بررسینه ین زمیا

 



 

 

 1پیوست 8

مرتبط  ياستانداردها یبرخ فهرست
ش در یامورد پ هاي شاخصبا 

  اي رودخانهبرداشت مصالح  هاي طرح
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  اي هاي برداشت مصالح رودخانه هاي مورد پایش در طرح فهرست برخی استانداردهاي مرتبط با شاخص -1پیوست 

  کلیات -1-1.پ

ـ     تر مـی  در این قسمت برخی از استانداردهاي موجود به صورت جداولی ارائه شده و جهت اطالعات کامل وط تـوان بـه منـابع مرب
  :اند عبارتند از جداولی که در این بخش پیوست شده. مراجعه نمود

 استانداردهاي کیفیت آب براي پرورش آبزیان −

 منابع آب بندي تقسیممعیارهاي کیفی  −

 بندي منابع استاندارد کیفی آب براي طبقه −

 استانداردهاي کیفی آب −

 ي صنعتیها پساببراي  زیست محیطاستانداردهاي سازمان حفاظت  −

 اندارد آب براي آبیارياست −

 راهنماي مقدار مواد سمی در آب مورد مصرف دام −

 آزمایش مواد مغزي در خاك −

 استاندارد سر و صداي محیط −

 )بل یبرحسب دس(استانداردهاي صدا در هواي آزاد در ایران  −

 )سازمان بهداشت جهانی(استانداردهاي هواي پاك  −

 اي معمول در هوها آالیندههاي مجاز  حداکثر غلظت −

 آزاد براي مناطق مختلف ياستانداردهاي کیفی هوا −

 اقدامات ایمنی در مراحل مختلف −

 نفر 10از  تر کمي ها جمعیتابعاد و اندازه سپتیک تانک براي  −

 فاضالب از مناطق مختلف برحسب متر تاسیساتحداقل فاصله  −

  ]8[ استانداردهاي کیفیت آب براي پرورش آبزیان -1- 1.پ جدول
  )گرم بر لیتر میلی( غلظت  شاخص  )گرم بر لیتر میلی(غلظت   شاخص
  :کادمیوم  10 - 400  قلیاییت

  قلیاییت > 100گرم بر لیتر میلی
  قلیاییت < 100گرم بر لیتر میلی

  
0005/0  
005/0  

  > 01/0  آلومینیوم
  > NH3(  02/0(آمونیاك 
  40 - 160  کلسیم  > TAN(  1(آمونیاك 

  0 - 10  کربن اکسید دي  > 05/0  آرسنیک
  > 003/0  کلر  5  باریم
  مس

  قلیاییت > 100گرم بر لیتر میلی
  قلیاییت < 100گرم بر لیتر میلی

  
006/0  
03/0  

  > 02/0  سرب
  > 15  منیزیم
  > 01/0  منگنز

  > 02/0  جیوه  تا حد اشباع 5  اکسیژن محلول
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  ]8[ استانداردهاي کیفیت آب براي پرورش آبزیان - 1-1.پ جدولادامه 
  )گرم بر لیتر میلی( غلظت  شاخص  )گرم بر لیتر میلی(غلظت   شاخص
  فشار کل گاز >% N2(  110(نیتروژن   10-400  سختی کل

  > 005/0  سیانید هیدروژن  فشار کل گاز نیتروژن >% 103
  در آب نرم 1/0  نیتریت  > 003/0  سولفید هیدروژن

  0 - 3  نیترات  > 01/0  آهن
  PCBs  002/0  > 1/0  نیکل
pH 8 - 5/6  5  سیمپتا <  

  > 01/0  سلنیوم  >%  5  شوري
  75  سدیم  > 003/0  نقره

  > 1  سولفور  > 50  سولفات
TDS 400 <  TSS 80 <  
  > 1/0  وانادیوم  > 1/0  اورانیوم
  > 01/0  زیرکونیوم  > 005/0  روي

 ]92[بندي منابع آب  معیارهاي کیفی تقسیم -2- 1.جدول پ

  معیار
 )گرم بر لیتر میلی(

 بد ضعیف طمتوس نسبتا خوب خوب

 DO(  12 9 6 4 3(اکسیژن محلول 

 BOD(  0 3 5 9 15(نیاز بیولوژیکی اکسیژن 

 COD(  0 3 10 20 30(نیاز شیمیایی اکسیژن 

 N(  0 3/0 75/0 5/1 5/2(نیتروژن 

 P(  0 1/0 025/0 05/0 125/0(فسفر 

 CaCO3(  400 200 100 20 10(قلیاییت 

 pH(  5/8 5/6 3/6 6 3/5(اسیدیته 

 TSS(  0 125 250 500 1000(معلق جامد  موادکل 

 AS(  0 500 1.000 5.000 100.000(آرسنیک 

 Zn(  0 22.000 45.000 59.000 65.000(روي 

 Cr(  0 500 1.000 11.000 16.000(کروم 

 Cu (  0 1.000 2.000 6.500 9.200(مس 

 Ni(  0 7500 15.000 88.000 790.000(نیکل 

 Pb(  0 50 100 1.300 34.000(سرب 

 Cd(  0 30 70 700 1.800(کادمیوم 

 Hg(  0 2 3 12 2.400(جیوه 
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 بندي منابع استاندارد کیفی آب براي طبقه -3- 1.جدول پ

 کالس منابع آب *مشخصات
A B C D E 

 - DO(  6 5 4 4( حداقل اکسیژن محلول
 pH(  5/8 -5/6 5/8 -5/6 5/8 -5/6 5/8 -5/6 5/8 -5/6( اسیدیته

 - - BOD5(  2 3 3(اکسیژن پنج روزه  کیبیولوژینیاز 
 - - 5000 500 50 لیتر میلی 100حداکثر فلزات سمی در 

 - - 300 300 10 واحد رنگ هیزن
 600 - 600 - 250 حداکثر کلراید 

 B(  - - - - 2(حداکثر بور 
 600 - - - - حداکثر میزان جذب سدیم

 1000 - 400 - 400 حداکثر سولفات
 - - 50 - 20 حداکثر نیترات

 - 2/1 - - - حداکثر آمونیاك آزاد
برحسب  oc25حداکثر هدایت الکتریکی در 

 )متر سانتی/میکرواهم(
- - - 1000 2250 

 - - 2/0 2/0 05/0 حداکثر آرسنیک 
 - - 50 - 3/0 حداکثر آهن

 - - 5/1 5/1 5/1 حداکثر فلوراید 
 - - 1/0 - 1/0 حداکثر سرب
 - - 5/1 - 5/1 حداکثر مس
 - - 5/1 - 5/1 حداکثر روي
 - - - - 5/0 حداکثر منگنز

 TDS(  500 - 1500 - 2100(حداکثر مجموع  رسوبات حل شده 
 - - - - CaCo3( 300(سختی کل 

 - - - - 100 حداکثر منیزیم
 - - 05/0 05/0 05/0 حداکثر سیانید

A : شرایط خوب(منبع آب بدون نیاز به تصفیه فقط گندزدایی(  
B :منبع آب بدون نیاز به تصفیه ولی نیاز به گندزدایی  
C : منبع آب نیازمند تصفیه  
D :ها مورد نیاز براي زندگی جانوران و ماهی  
E :آبیاري، آب خنک سازي صنایع  
  .باشند گرم بر لیتر می واحدهاي معرفی نشده در جدول برحسب میلی* 

  استانداردهاي کیفی آب -4- 1.پجدول 
  اریمع مشخصات

COD  6  
  200 حداکثر کلسیم

  002/0  (C4H6OH)حداکثر ترکیبات فنولی 
  001/0  حداکثر جیوه

  01/0 حداکثر کادمیوم
  01/0 حداکثر سلنیوم
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  استانداردهاي کیفی آب - 4-1.پجدول ادامه 
  اریمع مشخصات
  15  حداکثر روي
  05/0 حداکثر کروم

  MBAS(1  2/0(ي آنیونی ها دترجنتحداکثر 
  PAH 2  2/0) اي چندهسته(هیدروکربن آنروماتیک پلی نوکلئار حداکثر 

  01/0  حداکثر سوخت معدنی
  1 حداکثر باریم
  05/0  حداکثر نقره

  10-2 حداکثر انتشار آلفا
  10-2 حداکثر انتشار بتا

  عدم حضور  ها کش حشره
  نامطلوب نباشد  بو
  بدون مزه  مزه

 ]28[هاي صنعتی  زیست براي پساب یطاستانداردهاي سازمان حفاظت مح -5- 1.جدول پ

 آب کشاورزي و آبیاري
 )گرم بر لیتر میلی(

 آب نفوذي
 )گرم بر لیتر میلی(

 آب سطحی
 )گرم بر لیتر میلی(

 ویژگی پساب

 باریم 5 1 1
 برلیم 1/0 1 5/0

 بور 2 1 1
 کادمیوم 2/0 2/0 05/0

 کلسیم 75 --- ---
 6کروم  5/0 1 1
 3کروم  2 2 2
 کبالت 1 1 05/0
 مس 1 1 2/0
 لیتیم 5/2 5/2 5/2

 منیزیوم 100 100 100
 منگنز 1 1 1

 جیوه جزیی جزیی جزیی
 مولیبدن 01/0 01/0 01/0
 نیکل 2 2 2
 آهن 3 3 3
 سرب 1 1 1
 سلنیم 1 1/0 1/0
 نقره 1 1/0 1/0

 روي 2 2 2
 وانادیوم 1/0 1/0 1/0

 رادیواکتیوها 0 0 0
 یکآرسن 1/0 1/0 1/0
 کلر 1 1 2/0

  

                                                      
1- Methylene Blue Active Substances 
2- Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
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 ]28[هاي صنعتی  زیست براي پساب استانداردهاي سازمان حفاظت محیط - 5-1.ادامه جدول پ

 آب کشاورزي و آبیاري
 )گرم بر لیتر میلی(

 آب نفوذي
 )گرم بر لیتر میلی(

 آب سطحی
 )گرم بر لیتر میلی(

 ویژگی پساب

 کلرید )1نکته ( 600 )1نکته ( 600 600
 فلوئور 5/2 2 2

 فسفر 6 6 ---
 سیانید 5/0 1/0 1/0

 ترکیبات فنولی 1 --- 1
1 1 1 CH2O - فرمالدیید 

 آمونیوم 5/2 1 ---
--- 10 10 NO2 - نیتریت  
--- 10 50 NO3 - نیترات  
  سولفات -SO4 )2نکته ( 400 )6نکته ( 400 500
1 1 1 SO3- سولفید  

 مجموع رسوبات معلق 60 --- 100
 مواد قابل ته نشینی )3نکته ( 0 6نکته  ---
 سولفید 3 3 3

 مجموع رسوبات محلول 3نکته  6نکته  ---
 روغن و چربی 10 10 10
 میزان تقاضاي اکسیژن زیستی )4نکته ( 50 )4نکته ( 50 100
 میزان تقاضاي اکسیژن شیمیایی )4نکته ( 100 )4نکته ( 100 200
 اکسیژن محلول 2 --- 2
5/0 5/0 5/1 ABS - دترجنت 

  کدورت 50 --- 50
 )واحد رنگ( رنگ 75 75 75

  )pH(اسیدیته  5/8 - 5/6 9 - 5 5/8 - 6
 )لیتر تعداد درصد میلی(ها  فرم کل کلی 1000 1000 1000
  افزایش درجه حرارت  5نکته   5نکته   ---

  
  :هاي صنعتی زیست در ارتباط با پساب نکاتی در مورد استانداردهاي سازمان حفاظت محیط

  .واحد باشد 600ر کلر بار منفی در صورت اختالل با آب شرب نباید بیش از مقدا −
  .درصد تجاوز نماید 10متر نباید از  200ي پذیرنده تا فاصله ها آبمقدار سولفات در  −
 .درصد تجاوز نماید 10متر نباید از  200ي پذیرنده تا فاصله ها آبمقدار کل جامدات محلول در  −

 90تـر از   سـاعته نبایـد کـم    24در نمونه ) COD(و نیاز شیمیایی اکسیژن ) BOD(اکسیژن  کیبیولوژیمقدار کاهش نیاز  −
 .درصد باشد

 .تر باشد درجه بیش 3متري از نقطه خروجی نباید از  200افزایش درجه حرارت پساب در فاصله  −
 .درصد مقدار آن در آب آشامیدنی باشد 10مقدار سولفات در آب نفوذي نباید بیش از  −
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  استاندارد آب براي آبیاري -6- 1.پ جدول
  آبیاري  پارامتر

TDS  2100 تریبر ل گرم میلیبرحسب  
  500 تریبر ل گرم میلیکلراید برحسب 

  2 تریبر ل گرم میلیبر برحسب 
  1000 تریبر ل گرم میلیسولفات برحسب 

  25/2  متر برحسب میکروموس بر سانتی oc25هدایت الکتریکی در 
  6-8  تهیدیزان اسیم

  راهنماي مقدار مواد سمی در آب مورد مصرف دام -7- 1.جدول پ

 )تریبر ل گرم میلی( حداکثر غلظت قابل قبول  پارامتر

  5  آلومینیوم
  2/0  آرسنیک
  1/0  بریلیوم

  5  بر
  05/0  کادمیوم
  1  کرومیدم
  1  کبالت
  5/0  مس
  2  فلوئور
  1/0  سرب
  05/0  منگنز
  100  نیترات
  10  نیتریت
  05/0  سلنیوم
  1/0  وانادیوم
  24  روي

  ]20[ زمایش مواد مغزي در خاكآ -8- 1.پ جدول

  زیاد  متوسط  کم  آزمایش توصیه شده  میزان  ماده مغزي
  سنجی روش رنگ < 75/0  5/0-75/0 > 5/0  کربن آلی

 نیتروژن در دسترس
  روش کجلدال < 560  281-560 < 280  )کیلوگرم بر هکتار(

  فسفر در تماس
 P) هکتارکیلوگرم بر (

 اولسنروش  < 25  25-11 > 10

  صورت بهپتاس در دسترس 
  روش استخراج استات آمونیوم < 280  121-280 > 120  )کیلوگرم بر هکتار(استال آمونیوم پتاسیم 
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  استاندارد سر و صداي محیط -9- 1.پ جدول

ر شبکه دبل  محدودیت تراز معادل صدا بر حسب دسی  منطقه  کد منطقه
A )dB (A) Leq(  

A 70  75  مناطق صنعتی  
B 55  65  مناطق تجاري  
C 45  55  مناطق مسکونی  
D 40  50  مناطق داراي سکوت و آرامش  

  ]28) [بل یبرحسب دس(استانداردهاي صدا در هواي آزاد در ایران  -10- 1.پجدول 
  )صبح 7شب الی  10(شب   )شب 10صبح الی  7(روز   نوع منطقه

  30 50  منطقه مسکونی
  50  60  کونی و تجاريمنطقه مس

  55  65  منطقه تجاري
  60  70  صنعتی - منطقه مسکونی

  65  75  منطقه صنعتی

  ]28) [سازمان بهداشت جهانی(استانداردهاي هواي پاك  -11- 1.پجدول 

  نوع آلوده کننده
  استاندارد ثانویه  استاندارد اولیه

میکروگرم در 
  ppm  میکروگرم در مترمکعب ppm  مترمکعب

  ربنمنوکسید ک
 ساعته 8حداکثر غلظت  -
  ساعته 1حداکثر غلظت  -

  
10.000  
40.000  

  
9  
35  

  
10.000  
40.000  

  
9  
35  

  دي اکسید گوگرد
  معدل سالیانه -
  ساعته 24حداکثر غلظت  -
  ساعته  3حداکثر غلظت  -

  
80  
365  
  

  
03/0  
14/0  

  

  
60  
260  

1.300  

  
20/0  
1/0  
5/0  

  ها به جز متان هیدروکربن
  )صبح 9- 6(ساعته  3حداکثر غلظت  -

  
160  

  
24/0  

  
160  

  
24/0  

  دي اکسید نیتروژن
  متوسط غلظت سالیانه -

  
100  

  
05/0  

  
100  

  
05/0  

  ذرات معلق
  معدل سالیانه -
  ساعته 24حداکثر غلظت  -

  
75  
260  

  
  

  
60  
150  

  

  اکسیدهاي فتوشیمیایی
  حداکثر غلظت یک ساعته -

  
160  

  
08/0  

  
160  

  
08/0  
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  ي معمول در هواها آالیندههاي مجاز  ر غلظتحداکث -12- 1.جدول پ

 گرم بر مترمکعب ت بر حسب میلیحداکثر غلظ  ماده
  در هر لحظه  ساعته 24متوسط 

  5/0  15/0  %) 20(ذرات 
  5/0  15/0  سولفور اکسید دي

  6  2  منواکسید کربن
  13/0  4/0  (Nox)اکسیدهاي نیتروژن 
  3/0  1/0  اسید سولفوریک

  06/0  02/0  کلراید
  015/0  005/0  ولفید هیدروژنس

  002/0  0007/0  سرب
  59/0  15/0  سولفید کربن

  3/0  1/0  فنول
  01/0  003/0  آرسنیک
  03/0  01/0  فلوئور
  3/0  1/0  آمونیاك
  15/0  05/0  دوده
  001/0  0003/0 جیوه

  mno3(  01/0  03/0ترکیبات غیرآلی سرب (منگنز 
  05/0  015/0  فرمالدئید
  3/0  1/0  آکرولین

  06/0  02/0  روژن کلرایدهید

  آزاد براي مناطق مختلف ياستانداردهاي کیفی هوا -13- 1.پ جدول

 آالینده
متوسط 
 زمان

مناطق 
 حساس

مناطق 
 صنعتی

مناطق روستایی و 
 روش سنجش مسکونی
  برحسب میکروگرم در مترمکعب

  دي اکسید سولفور
)So2(  

  سنجی یا رنگ 1کی گیروش وست  60 80 15  ساالنه
  2روش فلوئورسنس اولتراوایولت 80 120 30 ساعته 24

  اکسیدهاي نیتروژن
)No2(  

 3اکوب و هاچیسرجروش اصالح شده  60 80 15 ساالنه
  4روش کمیلومینانس فاز گازي 80 120 30 ساعته 24

  اي معلق مواد ذره
)SPM(5  

 6گیري با سرعت زیاد روش نمونه 140 360 70 ساالنه
 200 500 100 ساعته 24 .)مترمکعب در دقیقه باشد 1/1تر از  کم متوسط نرخ جریان نباید(

  مواد ذرات تنفسی
)RPM(7  

 10تر از  ذرات کوچک(
 )میکرون

 60 120 50 ساالنه

 8برداري ذرات معلق تنفسی نمونه
 100 150 75 ساعته 24

                                                      
1- Improved West and Geake Method 
2- Ultraviolet Fluorescence 
3- Jacob & Hochheiser Modified (Na-Arsenite) Method 
4- Gas Phase Chemiluminescence 
5- Suspended Particulate Matter 
6- High Volume Sampling  
7- Respirable Particulate Matter 
8- Respirable particulate matter sampler 
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  آزاد براي مناطق مختلف ياستانداردهاي کیفی هوا -13-1.پ جدولادامه  

 هآالیند
متوسط 
 زمان

مناطق 
 حساس

مناطق 
 صنعتی

مناطق روستایی و 
 روش سنجش مسکونی
  برحسب میکروگرم در مترمکعب

 سرب
 75/0 1 5/0 ساالنه

. ام. پی. گیري به کمک روش اي بعد از نمونه. اس. اس. روش آ
  1لیا فیلتر کاغذي معاد 2000

  1  5/1 75/0 ساعته 24

  آمونیاك
 100 100 100 ساالنه

 400 400 400 ساعته 24

 مونوکسید کربن
  2هروش تابش فرو سرخ پراکنده نشوند 2000 5000 1000 ساعته 8
  3اسپکتروسکوپی 4000 10000 2000 ساعته 1

  اقدامات ایمنی در مراحل مختلف -14- 1.پ جدول
  حفاظت یا روش جلوگیري از خطر  احتمال خطر  فاز

  ایتمیز نمودن محل 
  :از شاملاستقرار ساخت و س

  قطع درختان -
  حذف خاك سطحی و پوشش گیاهی -
  وسایلو استقرار  تاسیساتساخت  -

  نیش حشرات -
  نیش مار -
  دن سایر جانورانیگز -

  هاي حشراتاستفاده از دور کننده -
  داشتن کتب موردنیاز براي زهر مار -
  استفاده از چکمه و دستکش ایمنی -

  محل سازي آماده
  :شامل براي شروع استخراج

  قطع درختان -
  حذف پوشش گیاهی و خاك سطحی -

  نیش حشرات -
  نیش مار -
  دن سایر جانورانیگز -

  دور کننده هاي حشرات
  داشتن کتب موردنیاز براي زهر مار -
  استفاده از چکمه و دستکش ایمنی -

  استخراج شن و ماسه
  و حمل و نقل آن

  ورود ذرات معلق به چشم -
  جراي تنفسیورود ذرات معلق به م -
  وسایلناشی از  يسر و صداي باال -

  استفاده از عینک محافظ -
  استفاده از ماسک مانع ذرات -
  استفاده از گوشی محافظ -

  مواد فراوريو  سازي آماده
  ورود ذرات معلق به چشم -
  ورود ذرات معلق به مجراي تنفسی -
  وسایلناشی از  يسر و صداي باال -

  استفاده از عینک محافظ -
  استفاده از ماسک مانع ذرات -
  استفاده از گوشی محافظ -

  ]81[ نفر 10از  تر کمي ها جمعیتابعاد و اندازه سپتیک تانک براي  -15- 1.جدول پ

میزان فاضالب خروجی   جمعیت
  )مترمکعب در روز(

  حجم سپتیک تانک  )متر(حداقل ابعاد سپتیک تانک 
  عمق  عرض  طول  )مترمکعب(

4  2/1  3/2  1  2/1  3  
6  8/1  8/2  2/1  2/1  4  
8  4/2  4/3  2/1  2/1  5  
10  3  2/3  5/1  2/1  6  

  
  :ابعاد آن پتیک وس لزوم ساخت نکاتی در مورد استانداردهاي

                                                      
1- ASS Method after sampling using EPM 2000 or equivalent Filter paper 
2- Non Dispersive Infra Red (NDIR) 
3- Spectroscopy 
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نفر کارگر الزم است تا یک سـپتیک تانـک بـراي تصـفیه فاضـالب       10از  تر کم اي با رودخانهبرداشت مصالح  هاي محل −
 .شود بهداشتی تولیدي آنها در نظر گرفته

 .ابدیش ینفر نیز افزا 20با توجه به عوامل مختلف و میزان فاضالب تولیدي تا  تواند میت یاین محدود −

 .طراحی شودنیز براي آن تصفیه فاضالب  سامانهنفر باشد الزم است تا یک  20از  تر بیشتعداد کارگران  که درصورتی −

  ]81[ لف برحسب مترفاضالب از مناطق مخت تاسیساتحداقل فاصله  -16- 1.جدول پ

فاصله از   منبع آلودگی
  چاه

  فاصله از رودخانه، دریاچه و سایر منابع آب
  )متر(

  )کارگرنشین(فاصله از منطقه مسکونی 
  )متر(

  -  5/7  5/7  از جنس چدن نشکن و مانند آن رو فاضالب
  -  5/7  15  رو فاضالبسایر انواع 

  3  15  15  سپتیک تانک
  3  15  15  زه کش سامانهلوله خروجی پساب به 

  6  30  30  کش زه  سامانه
  6  30  30  منطقه جاذب

  6  30  45بیش از   توالتچاه 
تـیم   کـه  درصـورتی  ، ولیباشداین مقادیر از  تر کمکار رفته  بهدر هیچ شرایطی نباید فواصل و به صورت حداقل بوده الذکر  ارائه شده در جدول فوقفواصل * 

  .فواصل مورد نظر آنها مالك خواهد بود ،باشد يتر بیشي ها فاصلهشرایط محل برداشت رعایت طراح و ارزیاب نظرشان با توجه به 
  



 

 

 2پیوست 9

  نامه واژه
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  نامه واژه -2پیوست 

  Acersac  .استAceraceae نوعی درخت پهن برگ، نام فارسی آن افرا و متعلق به خانواده 
 Acer saccharinum  .استAceraceae نواده نوعی درخت پهن برگ، نام فارسی آن افرا و متعلق به خا

  Alismataceae  Alismaبارهنگ آبی متعلق به خانواده 
  Apiaceae  Apium nodiflorumکرفس متعلق به خانواده خانواده چتریان 

  Butomaceae  Benthos کنند، کف زیان موجوداتی که در بستر رودخانه یا منابع آبی زیست می
 Butomus  

و در . شـود  که به فارسی جگن یا نی زرد نامیده مـی Cyperaceae بزي متعلق به خانواده از گیاهان آ
  .روید ها می ها و یا در حاشیه آب ها و نهر آب ها، گودال ها، باطالق مناطق مرطوب جنگلی، مرداب

Carex  

  Ceratophyllum  .شود که به فارسی چنگال آبی نامیده میCeratophyllaceae از گیاهان آبزي متعلق به خانواده 
  Chara .کند هاي شیرین زیست می که در آب Characeaeهاي سبز متعلق به خانواده  از جلبک

  Eleocharis .شود که به فارسی جگن یا نی زرد نامیده می Cyperaceaeاز گیاهان آبزي متعلق به خانواده 
    Emergent  Plants گیاهان بن در آب

 Epipelic . باشد میدر گل و الي ها  ه بستر زیست آنکهاي روان  هاي آب جلبک

 Epilitic . چسبند ها می که براي زیست خود به سنگهاي روان  هاي آب جلبک

 Epiphitic شوند دیده میها  و با آنها  ماکروفیت که براي زیست خود بههاي روان  هاي آب جلبک

 Ephemeroptera Ephemera simulans  ها هاز کف زیان متعلق به راسته یک روز

 Ephemeroptera  Ephemeropteraها  هاي کف زیان، راسته یک روزه یکی از راسته

 Equisetum .شود که به فارسی دم اسب نامیده میEquisetaceae از گیاهان آبزي متعلق به خانواده 

 Euryoecious  .تري دارند به فاکتورهاي مختلفی دامنه بردباري بیش تهایی که نسب گونه

 Fauna .شناسی ي زمین جانوران، جانوران یک منطقه یا یک دوره

 Flora شناسی ي زمین هاي یک منطقه یا یک دوره هاي زندگی گیاهان یا باکتري گیاهان، شکل

 Floating  Plants گیاهان شناور

شـتن موجـودات   کـه قـادر بـه بردا    دهـد  می اي رودخانه هاي بوم زیستکه این توانایی را به  اي منطقه
و  متـر  سـانتی تـا چنـدین    تواند میاین منطقه . مهرگان باشند ي پناهگاهی براي بیها مکانی و بین ذره

 .متر بالغ گردد 1گاهی اوقات به بیش از 

Hiporheic 

 Hiporheic Hiporheic flow جریان زیر سطحی در منطقه 

 Hiporheic Hiporheic flow جریان زیر سطحی در منطقه 

 Juncus .که نام فارسی آن جگن استJuncaceae گیاهان آبزي متعلق به خانواده  از

 Lemna minor  عدسک آبی کوچک

 Lemna  عدسک آبی 

 Lentic .گردد میو راکد اطالق  هاي ساکن آب بوم زیستبه 
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 Lotic .گردد میاطالق  آب روانهاي  بوم زیستبه 

 Marigal  Plants  اي گیاهان حاشیه

  Midges  ي ریزها پشه
  Myriophyllum spicatum  از گیاهان آبزي
 Nekton  .شناگران بسیار قابلی هستند نند وک ها در میانه آب زندگی می بعضی از گونه

 Neuston . کنند زیست مینزدیک به سطح آب منابع آبی که  و ها مندان آبزي رودخانه زیست

 Oligochaete  هاي کم تار کرم

 Oxbow  .می شونداز جریان رودخانه درسر یک پیچان رود یا مئاندر جدا  Oبه شکل هایی که  دریاچه

pH  :کند آیا یک ماده بازي است، خنثی است یا اسـیدي اسـت و از روي تعـداد     ارزشی که تعیین می
بـه   7اسـت و درآن   14گیري آن برمبناي مقیاس از صفر تـا   اندازه. شود هیدروژن موجود محاسبه می

نشانه ي بـازي   7هاي باالي  ي اسیدي بودن و ارزش نشانه 7هاي زیر  ي خنثی است ارزش معنی ماده
 .اند بودن یک ماده

pH 

 Phytoplankton  .باشند و دستخوش جریان آب میي گیاهی موجود در منابع آبی که فاقد توان حرکتی هستند ها گونه

 Plecoptera  ها هاي کف زیان، راسته بهاره یکی از راسته

  Polygonum . شود ز گیاهان آبزي که به فارسی علف هفت بند نامیده میا

 .Populus spp صنوبر، نام نوعی درخت 

 Potamogeton . نامند که به فارسی گوشاب میPotamogetonaceae از گیاهان آبزي متعلق به خانواده 

 Potamogeton crispus . نامند شاب میکه به فارسی گوPotamogetonaceae از گیاهان آبزي متعلق به خانواده 

 Potamogeton  lucens . نامند که به فارسی گوشاب میPotamogetonaceae از گیاهان آبزي متعلق به خانواده 

 Potamogeton . نامند که به فارسی گوشاب میPotamogetonaceae از گیاهان آبزي متعلق به خانواده 
pectinatus 

 Ranunculus .که نام فارسی آن آالله آبی است Runuculaceaeق به خانواده از گیاهان آبزي متعل

 Phytoplanekton .باشند ها نیز فاقد توان حرکتی هستند و همیشه کم و بیش دستخوش جریان آب می بسیاري از گونه

 Rorippa  چلیپاییان گل بداغه یا گل انبه متعلق به خانواده

 Rotatoria تون ها یا زي شناوران آبزيتنان متعلق به زئوپالنک گردان

 Salix spp بید نام نوعی درخت 

 Sagitaria .نامند که به فارسی تیرکمان آبی میAlismataceae از گیاهان آبزي متعلق به خانواده 

 Simulium  از کف زیان 

 Sparganium .دشو که به فارسی اسپرغان نامیده می Spargniaceaeاز گیاهان آبزي متعلق به خانواده 

 Sparganium erectum .شود که به فارسی اسپرغان نامیده می Spargniaceaeاز گیاهان آبزي متعلق به خانواده 

ه هایی که نسبت به عوامل محیطی اعم از دما یا نور یا غذا دامنه بردباري محدود باریکی دارند ب گونه
 .شوند نامیده می Stenoeciusنام 

Stenoecius 
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  Submerge  Plants ور ان غوطهگیاه
 Substrate  )سوبسترا(بستر زیست 

 Taxodium distichum از گیاهان آبزي که به دار تاالب مشهور است

   Trichoptera  داران  هاي کف زیان، راسته بال مو یکی از راسته

 Typha . شود از گیاهان آبزي که به فارسی لویی نامیده می

و همیشـه کـم و بـیش    وجود در منابع آبی که داراي توان حرکتی کمـی هسـتند   ي جانوري مها گونه
 .باشند دستخوش جریان آب می

Zooplanekton 
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  منابع و مراجع

  و مراجعمنابع 

، پایـان نامـه کارشناسـی    »ی حفره ناشی از برداشت ماسه در بستر کانال داراي انحناءجای بهبررسی جا«، 1380، .اقبالزاده، ا -1
 .شگاه تربیت مدرسارشد، دان

 ران، راهنماي استفاده از آب و پساب براي کشاورزي،یط ایبهداشت مح یمهندس یرسان گاه اطالعیپا -2
www. Iran-environment. Com  

  .انتشارات غاشیه، »کلیات مهندسی بهداشت محیط« ،1386، .خلیلی، ف و .عسگري، ع و .م ه ،دهقانی -3
 ، مرکز تحقیقات شیالت»انسان در تخریب اکوسیستم رودخانه تجن يها فعالیتنقش «، 1370، .روشن طبري، م -4

 التیقات شیرودخانه تجن، مرکزتحق يولوژیدروبیو ه يدرولوژیه ،1373، .، ميروشن طبر -5

 ،شـیرود (ي مهم اسـتان مازنـدران   ها رودخانهشن و ماسه در تخریب  برداري بهرهبررسی اثرات «، 1385روشن طبري، م،  -6
 .مازندران ریزي برنامهزمان مدیریت و سا، »)تنکابن و تجن

  جلد اول  -ایران زیست محیطو امور مجلس، حفاظت  یدفتر حقوق -زیست محیطسازمان حفاظت  -7
  1385ر، راهنماي پرورش آبزیان، سازمان شیالت کشو -8

، »آبخیـز   هـاي  ضـه در حو  فیزیوگرافی  مطالعات  دستورالعمل «، 1375وزارت نیرو،  - کشور ریزي برنامهت و یریسازمان مد -9
 .160ه شماره ینشر ،کشور ریزي برنامهت و یریسازمان مدانتشارات 

  مهندسـی   يهـا  طـرح   محیطـی  زیسـت   ارزیـابی   دستورالعمل«، 1380وزارت نیرو،  - کشور ریزي برنامهت و یریسازمان مد -10
 .227ه شماره ینشر ،کشور ریزي برنامهت و یریسازمان مدانتشارات ، »)تفصیلی - توجیهی -شناسایی(مراحل   رودخانه
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  این نشریه
محیطـی برداشـت    ضوابط زیسـت «با عنوان 

منـد نمـودن    با هدف ضابطه» اي مصالح رودخانه
ثــرات اي از دیــدگاه ا برداشــت مصــالح رودخانــه

این . محیطی مربوط به آن تهیه شده است زیست
ــریه ــرات   نشـ ــریح اثـ ــی و تشـ ــمن معرفـ ضـ

محیطی ناشـی از برداشـت شـن و ماسـه،      زیست
اعمــال مــدیریت   دهــی رونــد  بــراي جهــت 

محیطــی در مراحــل گونــاگون برداشــت  زیســت
ــه  ــالح رودخان ــارچوب    اي و مص ــدوین چ آن و  ت

نظــارت پیوســته بــر چنــین ترســیم الگــوي  هــم
داشت شن و ماسه و کنترل پیامـدهاي منفـی   بر
چنـین بـه بررسـی     هـم . تدوین گردیده است آن

احیا و بازسازي منطقه برداشـت  چون  مواردي هم
ــات ــام عملی ــو  پــس از اتم و  یمشــارکت مردم

محیطی نیـز   ی از دیدگاه زیستآموزش يها برنامه
 یمحیطـ  ضـوابط زیسـت  پرداخته شده و در انتها 
الگوي برنامه پایش  ي وا برداشت مصالح رودخانه

مربوط به تفصیل ارائـه  هاي  طرح یمحیط زیست
  .شده است
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