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شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و 
  مرحله اول ساماندهی رودخانه حریم و

  هاي: تلفیق نشریه
سـازمان   190(نشـریه شـماره    مهندسـی رودخانـه   هاي فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح -

   ریزي کشور) مدیریت و برنامه

سـازمان   191(نشـریه شـماره    هـاي مهندسـی رودخانـه    فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح -

  ریزي کشور) مدیریت و برنامه

سـازمان مـدیریت و    276(نشریه شـماره   شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل -

  ریزي کشور) برنامه

   679 شماره ضابطه
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 422664 ش ش:

 تعالي سوِات       

                                                          
 

 ّاي اجرايي، هٌْسساى هشاٍر ٍ پيواًكاراى ترشٌاهِ تِ زستگاُ
 123411/94 شوارُ:

 17/06/1394 تاريد:
 

 رٍزذاًِ ساهاًسّي اٍل هرحلِ ٍ حرين ٍ تستر حس تعييي هطالعات ذسهات شرحهَضَع: 

 

ّاي  استاًسارزّاي اجرايي طرحًاهِ  ( آييي7( ٍ )6( قاًَى ترًاهِ ٍ تَزجِ ٍ هَاز )23تِ استٌاز هازُ )

ًاهِ شوارُ  ٍ زر چارچَب ًظام فٌي ٍ اجرايي کشَر )هَضَع تصَية 1352هصَب سال  -عوراًي

 اهَر ًظام فٌي 679ّيأت هحترم ٍزيراى(، تِ پيَست ضاتطِ شوارُ  20/4/1385ّـ هَرخ 33497/ت42339

از « رودخانه ساماندهي اول مرحله و حريم و بستر حد تعيين مطالعات خدمات شرح»، تا عٌَاى اجراييٍ 

 شَز. اتالغ هي گروه سومًَع 

 الساهي است. 01/10/1394رعايت هفاز ايي ضاتطِ زر صَرت ًساشتي ضَاتط تْتر، از تاريد 

ايي کٌٌسُ ًظرات ٍ پيشٌْازّاي اصالحي زر هَرز هفاز  زريافت سازهاىايي ٍ اجرايي اهَر ًظام فٌي 

   .کرزاعالم ذَاّس  را تَزُ ٍ اصالحات الزم ضاتطِ

 شَز: ايي ضاتطِ جايگسيي ًشريات زير هي

 190ًشريِ شوارُ  -ّاي هٌْسسي رٍزذاًِ فْرست ذسهات هطالعات هرحلِ شٌاسايي طرح -1

 (10/08/1378هَرخ   4853/102-4212/54ترشٌاهِ شوارُ )

  191ًشريِ شوارُ  -ّاي هٌْسسي رٍزذاًِ فْرست ذسهات هطالعات هرحلِ تَجيْي طرح -2

 (10/08/1378خ  هَر 4856/102-4215/54ترشٌاهِ شوارُ )

 276ًشريِ شوارُ  -شرح ذسهات هطالعات تعييي حس تستر ٍ حرين رٍزذاًِ يا هسيل -3

 (13/09/1389هَرخ  67283/100ترشٌاهِ شوارُ )

 

 

   
 

 

 

 

رزيي كشور سازمان مدرييت و ربانهم  

 رياست جمهوري 

 رييس سازهاى





 

  
  

  اصالح مدارك فنی 
  

  

  خواننده گرامی:
، با استفاده از نظر کارشناسـان برجسـته مبـادرت    ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه و اجرایی امور نظام فنی    

نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجـود تـالش فـراوان،     ضابطهبه تهیه این 

  نیست. و اشکال این اثر مصون از ایراد

  

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

  گزارش فرمایید:
  بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.شماره  - 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

  مقتضی را معمول خواهند داشت.کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام 

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  

  

  
  

  
  

  
  

مرکز تلفن  -شاه  تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علینشانی براي مکاتبه : 

امور نظام فنی و اجرایی                 ریزي کشور، سازمان مدیریت و برنامه 33271      

Email:info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 





 

  سمه تعالي اب
  

  پيشگفتار 
هاي مهـم   انگيزهاند از  ها به لحاظ اهميتي كه اين منابع طبيعي در برآوردن نيازهاي بشري داشته ودخانهر استفاده بهينه از

هاي اصـلي   ها به مثابه شريان آمدن شاخه جديد و جواني در مهندسي آب به نام مهندسي رودخانه بوده است. رودخانه وجود به
هـاي   بـرداري بهينـه از آنهـا از اهـم مسـووليت      گردند و بدين علت حفاظت و بهره هاي آب كشور محسوب مي حيات كليه سازه
ن گام براي حفاظت از اين منابع ارزشمند، تعيين حد بستر و حريم و انجام مطالعـات سـاماندهي بـه    اوليباشد.  وزارت نيرو مي

  هاست. برداري بهينه، كاهش خطرات احتمالي سيالب و جلوگيري از تجاوز به بستر و حريم رودخانه منظور بهره
ضـابطه  رهاي فني صـنعت آب كشـور، تهيـه    با توجه به مطالب فوق، امور آب وزارت نيرو در قالب طرح تهيه ضوابط و معيا

 و اجرايـي  را با هماهنگي امـور نظـام فنـي   » شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم و مرحله اول ساماندهي رودخانه«
نـي  در دستور كار قرار داد و پس از تهيه، آن را براي تاييد و ابالغ به عوامل ذينفع نظام ف ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه

نامـه اسـتانداردهاي    قانون برنامه و بودجـه آيـين   23ارسال نمود كه پس از بررسي، براساس ماده  سازماناجرايي كشور به اين 
 20/4/1385مـورخ   - ه 33497/ت42339اجرايي مصوب هيات محترم وزيران و طبق نظام فني اجرايي كشور (مصوب شماره 

  هيات محترم وزيران) تصويب و ابالغ گرديد.
عليرغم تالش، دقت و وقت زيادي كه براي تهيه اين مجموعه صرف گرديد، اين مجموعه مصون از وجود اشكال و ابهـام در  

شود موارد اصالحي را به  مطالب آن نيست. لذا در راستاي تكميل و پربار شدن اين ضابطه از كارشناسان محترم درخواست مي
دريافـت شـده را    يريزي كشور ارسال كنند. كارشناسان سازمان پيشـنهادها  نامهامور نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و بر

بررسي كرده و در صورت نياز به اصالح در متن ضابطه، با همفكري نمايندگان جامعه فنـي كشـور و كارشناسـان مجـرب ايـن      
بـرداري عمـوم،    كشور بـراي بهـره   يحوزه، نسبت به تهيه متن اصالحي، اقدام و از طريق پايگاه اطالع رساني نظام فني و اجراي

اعالم خواهند كرد. به همين منظور و براي تسهيل در پيدا كردن آخرين ضوابط ابالغي معتبر، در باالي صفحات، تاريخ تـدوين  
است كه در صورت هرگونه تغيير در مطالب هر يك از صفحات، تاريخ آن نيز اصالح خواهد شـد. از   مطالب آن صفحه درج شده

  مطالب صفحات داراي تاريخ جديدتر معتبر خواهد بود. موارهاينرو ه
جنـاب آقـاي مهنـدس     و اجرايـي  از تالش و جديت رييس امور نظام فني معاونت فني و توسعه امور زيربناييبدين وسيله 

 و نماينـده مجـري محتـرم طـرح تهيـه ضـوابط و       و اجرايـي  غالمحسين حمزه مصطفوي و كارشناسان محترم امور نظام فنـي 
معيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيرو، جناب آقاي مهندس تقي عبادي و متخصصان همكار در امر تهيه و نهايي نمودن 

 باشد. نمايد و از ايزد منان توفيق روزافزون همه اين بزرگواران را آرزومند مي ، تشكر و قدرداني ميضابطهاين 

  ما را در اصالحات بعدي ياري فرمايند. ضابطهد درخصوص اين اميد است متخصصان و كارشناسان با ابراز نظرات خو
  غالمرضا شافعي                                                                                                                

  فني و توسعه امور زيربنايي معاون  
  1394 تابستان  



 ب 

  »شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه« تهیه و کنترل
  ] 679 شماره ضابطه [

  شرکت مدیریت منابع آب ایران مجري:

  آب –لیسانس مهندسی عمران  فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران فیض الهی فرشید :پروژهشاور م

  :کننده تهیهاعضاي گروه 
  هاي آبی لیسانس سازه فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  امین امیدي

  هاي هیدرولیکی لیسانس سازه فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  غزال جعفري
  آب –لیسانس مهندسی عمران  فوق  آب ایرانشرکت مدیریت منابع  فرشید فیض الهی

  لیسانس مهندسی رودخانه فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  مریم کرمی
  دکتراي مهندسی رودخانه  دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور  محمدرضا مجدزاده طباطبایی

  لیسانس مدیریت اجرایی فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  جواد میبدي
  آب –لیسانس مهندسی عمران فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  نوروزيسحر 
  مهندسی رودخانه يادکتر  دانشگاه ارومیه  یاسی مهدي

  ژئومورفولوژي –شناسی  لیسانس زمین فوق  شرکت مدیریت منابع آب ایران  یاسمن یگانه

  گروه نظارت:اعضاي 
  مهندسی آبلیسانس  فوق  شرکت مهندسین مشاور آساراب  محمود ارحمی
  لیسانس مهندسی هیدرولیک فوق  پردازي ایران شرکت مهندسین مشاور سازه  محمود افسوس

  هاي آبی لیسانس مهندسی سازه فوق  کارشناس آزاد  محمدحسن چیتی
  هاي آبی دکتراي سازه  موسسه تحقیقات آب  حسام فوالدفر

  تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور):طرح مهندسی رودخانه و سواحل کننده (کمیته تخصصی  تاییداعضاي گروه 
  لیسانس مهندسی هیدرولیک فوق  پردازي ایران شرکت مهندسین مشاور سازه محمود افسوس

  آب - دکتراي عمران   دانشگاه تهران  حبیب محمدابراهیم بنی
  هاي آبی لیسانس مهندسی سازه فوق  کارشناس آزاد  محمدحسن چیتی

  طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت   نرگس دشتی
  وزارت نیرو -آب کشور

  لیسانس مهندسی آبیاري

  دکتراي مکانیک سیاالت  دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور  حسن سید سراجی
  هاي آبی دکتراي سازه  موسسه تحقیقات آب  حسام فوالدفر

 –لیسـانس مهندسـی منـابع طبیعـی      فوق  وزارت کشور  الدین نوري سیدکمال
  محیط زیست

ــازه فـــوق  وزارت نیرو  فدا جبار وطن ــانس مهندســـی سـ ــاي  لیسـ هـ
  هیدرولیکی



 

هـاي مهندسـی    فهرسـت خـدمات مطالعـات مرحلـه شناسـایی طـرح      «هـاي   تلفیق نشریه ضابطهشایان ذکر است این 
(نشریه شـماره  » هاي مهندسی رودخانه هی طرحفهرست خدمات مطالعات مرحله توجی«،  1)190(نشریه شماره » رودخانه

باشـد و   مـی  1)276(نشـریه شـماره   » شرح خدمات مطالعـات تعیـین حـد بسـتر و حـریم رودخانـه یـا مسـیل        «و  1)191
  اند. عهده داشته کارشناسان زیر به ترتیب حروف الفبا تهیه این نشریات را به

، رویـا چـائیچی ملتشـاهی   ، سـیدعلی چاوشـیان  ، کریم بهنیاعبدال، فیروز بهادري خسروشاهی، حبیب محمدابراهیم بنی
، سـیدعالءالدین کالنتـر  ، حسـن صـحرانورد  ، بهـرام صـاحبقرانی  ، فـر  حسین شفیعی، حمید خورسندي، محمدحسن چیتی
  علی ملک، جمشید مصباحی

  ریزي کشور: هدایت و راهبري سازمان مدیریت و برنامهاعضاي گروه 
    و اجرایی فنی معاون امور نظام علیرضا توتونچی

    نظام فنی و اجراییرییس گروه امور   فرزانه آقا رمضانعلی
    نظام فنی و اجراییکارشناس آبیاري و زهکشی، امور   سید وحیدالدین رضوانی
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  1  09/02/94  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

باشـد.   از ضروریات جوامع در حـال رشـد و توسـعه مـی     ،ین منابع زیستیتر مهمها به عنوان یکی از  حفاظت از رودخانه
رودخانـه،  بـرداري از   بهـره هـا بـه منظـور     بع ارزشمند، تعیین حد بستر و حریم رودخانهااولین گام براي حفاظت از این من

انجـام مطالعـات    ،تحقـق ایـن امـر    بـراي ست. ها آنحریم بستر و تجاوز به  جلوگیري از خطرات احتمالی سیالب و کاهش
حد بسـتر  تعیین شرح خدمات مطالعات « کارگیري باشد که این مهم با به ها ضروري می تعیین حد بستر و حریم رودخانه

گـردد. از سـوي دیگـر     ، میسـر مـی  ریـزي کشـور   زمان مدیریت و برنامـه سا 276نشریه شماره  »و حریم رودخانه یا مسیل
فهرست خدمات مطالعات مرحلـه شناسـایی و   «منجر به تهیه  ها آنبرداري بهینه از  ها و بهره ضرورت ساماندهی رودخانه

شده است. بـا   ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 191و  190 هاي شماره نشریه »هاي مهندسی رودخانه توجیهی طرح
شرح خـدمات مطالعـات حـد    گردد که  میمشاهده  یادشده،آمده بر روي نشریات  عمل بههاي کارشناسی  عنایت به بررسی

از حیـث محتـوا داراي اشـتراکات    ، هـا  ها و فهرست خدمات مطالعات مرحله اول ساماندهی رودخانـه  بستر و حریم رودخانه
کـاري   زمان هر دو مطالعـه را انجـام دهـیم، دوبـاره     طور هم م در یک رودخانه بهو اگر بخواهی باشند فراوان و همپوشانی می

جلـوگیري   هاي مطالعاتی مهندسی رودخانه، طرحاجراي مناسب در وحدت رویه منظور  رو به گیرد. از این زیادي صورت می
امري ضروري اسـت. در ایـن   مذکور  هاي شرح خدماتتلفیق هزینه، کاري و نیز استفاده بهینه از زمان و  از تداخل و دوباره

گیري از نظرات تخصصی اسـاتید دانشـگاه و تجربیـات ارزشـمند      ضمن برگزاري جلسات متعدد کارشناسی و با بهرهراستا 
شـرح خـدمات مطالعـات    «تلفیق به این مهم پرداخته و اقدام به  ،مهندسی رودخانه مسایلمدیران و کارشناسان مرتبط با 

الزم به ذکر است بنـدهایی از ایـن شـرح خـدمات کـه بـا        .شده است» ساماندهی رودخانهله اول حد بستر و حریم و مرح
باشـند. در ایـن راسـتا چنانچـه بـا       مربوط به مطالعات مرحله اول ساماندهی مـی  اند صرفا عالمت ستاره (*) مشخص شده

توان ایـن   ت انجام نداشته باشد، میتشخیص کارشناسی، انجام مطالعات مرحله اول ساماندهی در محدوده مطالعاتی ضرور
  بخش از شرح خدمات را از بسته مطالعاتی خارج کرد.

هـاي کشـور    هاي مطالعات و ساماندهی رودخانـه  امید است این اقدام موجب تسهیل و تسریع در تحقق اهداف و برنامه
  .گردد
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اول لیه اقدامات -فصل    او

 مطالعات ریزي برنامه -1-1

 ها و نیازهاي طرح ها و تعیین اولویت ، به منظور توجیه کامل هدفکارفرمامذاکره با  -1-1- 1

 هاي الزم و تعداد متخصصین مورد نیاز ها،تخصص ها، نیازها، امکانات، محدودیت فعالیتتعیین اجزاي کار، نوع  - 2- 1- 1

 ول هر قسمت مطالعاتوها و کارشناس مس تدوین جدول نوع فعالیت -1-3- 1

 مطالعات بندي زمان  برنامه جزییاتتدوین  -1-4- 1

 کارفرماکار و غیره با نظر  ریزي نحوه گزارش دهی اعم از گزارش پیشرفت ماهانه، میان برنامه -1-5- 1

 ها بررسی اقدامات پیشین و چگونگی ایجاد هماهنگی بین دستگاه -1-6- 1

 بازدیدهاي میدانیجهت انجام ریزي  برنامه -1-7- 1

 هاي صحرایی بازدیدها و بررسی -1-2

 ي مختلف مطالعاتیها هاي بازدید میدانی براي بخش فرم تهیه -2-1- 1

 بازدیدها جزییاتریزي و هماهنگی  برنامه -2-2- 1

 رابطه با مشکالت و معضالت رودخانهدر محلی ین مسوولنظر با  تبادل -2-3- 1

منطقه به منظور ارزیابی کیفیت و نحوه کـارکرد ایـن    سنجی سنجی، هواشناسی و رسوب ي آبها ایستگاهبررسی  -2-4- 1
 ها آنو تغییرات واقع شده در  ها ایستگاه

 شناسی رودخانه گذار و تغییرات ریخت رسوبو پذیر هاي فرسایش  بررسی بازهشناسایی و  -2-5- 1

و تهیه عکـس و کروکـی بـراي تعیـین ضـریب       دشت سیالبو پوشش گیاهی بستر، سواحل و  مصالحبررسی نوع  -2-6- 1
 GPSبا استفاده از  موقعیتزبري جریان و تعیین 

 و مجاور رودخانه  در بستر ها و مستحدثات دیگر  و سازههاي هیدرولیکی  بررسی آثار و عملکرد سازه -2-7- 1

بـه منظـور تهیـه     د در محـدوده بسـتر و سیالبدشـت رودخانـه    هاي موجـو  ها و مقاطع مختلف و ابنیه بازهبررسی  -2-8- 1
 دشت سیالببندي مواد بستر، سواحل و  برداري، هیدروگرافی و دانه نقشه  دستورالعمل

هـا و مقـاطع    ها، تهیه عکس و کروکـی از بـازه   داغابهاي سیل گیر و  ی بازهیي رخ داده، شناساها سیالب  بررسی -2-9- 1
 GPSیایی با استفاده از و تعیین موقعیت جغراف آسیب پذیر

 »خسارات -بده سیالب«به منظور تهیه رابطه  بررسی خسارات اجتماعی و اقتصادي ناشی از سیالب -2-10- 1

ها (در صورت وجود) بـه تفکیـک    آوري و بررسی آمار و اطالعات مربوط به برداشت آب از رودخانه و حقابه جمع -2-11- 1
 ماه و سال و محل برداشت

 در وضعیت موجودرودخانه آوري اطالعات میدانی در مورد کاربري بستر و حاشیه  جمع -2-12- 1
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ي حـد بسـتر و   هـا  طـرح تهیه اطالعات میدانی و مصاحبه با مالکین اراضی حاشیه رودخانه در خصوص اجـراي   -2-13- 1
  تکمیل پرسشنامهو شهري تفصیلی یا  روستاییارتباط و همپوشانی آن با طرح هادي حریم و 

 هاي رودخانه و محدوده سیالبدشت آن و جاذبه زیست منطقه طالعات میدانی درخصوص محیطآوري ا جمع -2-14- 1

 ها و نقشه ها گزارشآوري و بررسی آمار، اطالعات،  جمع -1-3

ها در صـورت وجـود) بـه     و سایر مقیاس 1:25000، 1:50000، 1:250000(شناسی  و زمین هاي توپوگرافی نقشه -3-1- 1
 و مسیلهمراه مقاطع عرضی موجود از رودخانه 

 هاي مختلف در دورهاي  هاي هوایی و تصاویر ماهواره عکس -3-2- 1

 هاي متقاطع و مجاور رودخانه یا مسیل در محدوده طرح ي مربوط به سازهها گزارشاطالعات و  -3-3- 1

  از سیل و طغیان رودخانه جمع آوري اطالعات، اخبار و گزارشات مربوط به خسارات ناشی -3-4- 1
هاي اجتمـاعی مربـوط بـه     اختالفات در ارتباط با بستر و حریم و تنش هاي مربوط به دعاوي و اطالعات و گزارش -3-5- 1

 محدوده طرح

توسـط ادارات ثبـت و اسـناد منطقـه و      هآوري اطالعات درخصوص تعـداد اسـناد مالکیـت صـادر     استعالم و جمع -3-6- 1
ی و کیفـی  ی انواع اسناد محلی (یا فقدان اسناد) درخصوص ادعاي مالکیت اراضی در محدوده بسـتر و حـریم کمـ   یشناسا

 رودخانه

 تهیـه اي قبال  هاي تعیین بستر و حریم که به صورت موردي و موضعی توسط شرکت آب منطقه ها و نقشه گزارش -3-7- 1
 شده است.

  هاي کاداستر تهیه شده توسط سازمان ثبت اسناد و امالك (درصورت وجود) نقشه -3-8- 1
هاي مربوط به مناطق حفاظت شده محیط زیست، میـراث فرهنگـی، منـابع طبیعـی،      و گزارشاستعالم اطالعات  -3-9- 1

  ي ذیربط ها سازماننظامی و ... از 
 (*)هاي ژئوتکنیک و مکانیک خاك در محدوده طرح هاي مربوط به آزمایش اطالعات و گزارش -3-10- 1

 وده طرحهاي جامع، تفصیلی و هادي موجود در محد هاي مربوط به طرح اطالعات و گزارش -3-11- 1

  و کیفیت آب و رسوب ها سیالباي و هیدروگراف  اطالعات بده ماهانه، روزانه و لحظه -3-12- 1
هاي پایه و تخصصی نظیر: هواشناسی، کاربري اراضی، هیدرولوژي، ساماندهی رودخانه و مهار سـیالب و   گزارش -3-13- 1

  هاي مرتبط با طرح سایر گزارش
طول و گسـتره عرضـی بـازه مـورد مطالعـه، سـال تهیـه،        هاي موجود از نظر همپوشانی با  ارزیابی کفایت نقشه -3-14- 1

مقیاس، دقت مورد نیاز، انطباق نقشه با شرایط موجود رودخانه و اعالم نظر درخصوص اصالح، تکمیـل و یـا عـدم کفایـت     
 هاي موجود جهت استفاده در طرح مورد نظر نقشه
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زوم اصالح و یا تکمیل گزارشـات و  ارزیابی کفایت گزارش هاي پایه و تخصصی موجود و اعالم نظر در خصوص ل -3-15- 1
 جهت استفاده در طرح مورد نظر ها آنیا کفایت 

 برداري و آبنگاري الزم حدود خدمات نقشه تعیین -1-4

برداري نـواري رودخانـه. طـول     ها و گستره عرضی باند برداشت هر بازه براي انجام خدمات نقشه تعیین طول بازه -4-1- 1
از طول بازه طرح باشد. عرض برداشت نواري براسـاس بازدیـدهاي میـدانی (از نظـر      تر بیشبازه نقشه برداري ممکن است 

و تغییـرات جـانبی رودخانـه،     شناسـی  ریختگستره سیالبدشت در دو بال رودخانه و کاربري اراضی ساحلی)، خصوصیات 
 سیل طرح مورد نظر و حداقل معادل با عرض نوار حریم کیفی رودخانه تعیین گردد. 

با استفاده از نتایج بازدیـدهاي صـحرایی و    برداري و یا آبنگاري ق مورد نظر براي انجام خدمات نقشهتعیین مناط -4-2- 1
  هاي موجود   نقشه

 هیدرولیکی و طرح ساماندهی  سازي مدلهاي فرعی جهت  تعیین گستره برداشت نقشه از شاخه -4-3- 1

 هاي طولی تعیین مشخصات نیمرخ یا نیمرخ -4-4- 1

هـاي مسـتقیم و در پـیچ هـا و در محـل       مقاطع عرضی، به تفکیـک در بـازه   فاصله و محل برداشت ،تعیین تعداد -4-5- 1
  هاي تقاطعی و ساحلی سازه

 هیدرولیکی و طرح ساماندهی  سازي مدلهاي متقاطع و ساحلی جهت  برداشت مشخصات هندسی سازه -4-6- 1

یـه  تاییداخـذ  هاي توپوگرافی و مسطحه رودخانه و اراضی حاشیه آن و  تعیین محدوده مورد نیاز براي تهیه نقشه -4-7- 1
 آن از کارفرماي طرح

بـا توجـه بـه خصوصـیات      هـاي عرضـی و طـولی    هـا و نیمـرخ   تعیین مقیاس و تهیه ضوابط الزم براي تهیه نقشه -4-8- 1
 و اندازه هندسی مجراي اصلی و سیالبدشت رودخانه شناسی ریخت

و بـا   برنامه نهایی مطالعات طـرح هاي الزم در چارچوب  ها و یا آبنگاري برداري بندي نقشه تهیه و ارائه برنامه زمان -4-9- 1
 دوره سیالبی در منطقه طرح) خصوص بهتوجه به دوره بارش و رژیم جریان رودخانه (

 برداري براي حذف آثار مصـنوعی  برداري و آبنگاري (با تاکید بر ارائه ضوابط نقشه تهیه و ارائه دستورالعمل نقشه -4-10- 1
 )ها کردن اطالعات و الیه GIS Readyو 

 برداري آب و رسوب   نمونهحدود خدمات  تعیین -1-5

  برداري از آب و رسوب رودخانه و تعداد مورد نیاز هاي نمونه تعیین موقعیت -5-1- 1
 برداري از مواد بستري رودخانه در الیه سطحی و زیرسطحی و تعداد مورد نیاز هاي نمونه تعیین موقعیت -5-2- 1

 هاي آب و رسوب هاي الزم جهت انجام بر روي نمونه تعیین نوع و مشخصات آزمایش -5-3- 1
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 و مواد بستري رودخانه در الیه سطحی و زیرسطحی گیري از آب و رسوب رودخانه تهیه دستورالعمل نمونه -5-4- 1

و بـرآورد   در چـارچوب برنامـه زمـانی مطالعـات طـرح     بـرداري   انجام خدمات نمونه بندي زمانتهیه و ارائه برنامه  -5-5- 1
 هاي آن هزینه

 1هاي ژئوتکنیک و مکانیک خاك (درصورت لزوم) آزمایشتعیین حدود خدمات مطالعات صحرایی و  - 6- 1

ي ژئوتکنیـک،  هـا  آزمـایش تهیه دستورالعمل و تعیین مناطق مورد نظر بـراي انجـام دادن مطالعـات صـحرایی و      -6-1- 1
  مکانیک خاك و ژئوفیزیک جهت ارائه به کارفرما

(بـه تفکیـک در کـف     موردنظر هاي برداري و انجام دادن آزمایش ها براي نمونه تعیین محل و عمق مناسب گمانه -6-2- 1
  هاي موجود و یا احداثی در طرح) بستر رودخانه، در ساحل باال و سیالبدشت و در مواضع سازه

 ها (دستی، ماشینی و یا حفاري) تعیین نوع حفر گمانه -6-3- 1

  گیري از هر گمانه تعیین تعداد و عمق الزم براي نمونه -6-4- 1
 ي رودخانهها دیوارهمواد رسوبی گیري از  تعیین تعداد، محل و عمق الزم براي نمونه -6-5- 1

 هاي صحرایی و آزمایشگاهی مورد نیاز تعیین نوع آزمایش -6-6- 1

 ها و ارائه نتایج مربوط باید رعایت شود. تعیین ضوابط و مواردي که در آزمایش -6-7- 1

 نآهاي  برآورد هزینه و در چارچوب برنامه زمانی مطالعات طرحژئوتکنیک مطالعات  بندي زمانتهیه و ارائه برنامه  -6-8- 1

 اقدامات اولیه  تهیه گزارش -1-7

 محدوده مورد مطالعه -7-1- 1

 مطالعات ریزي برنامهگزارش  -7-2- 1

 هاي به دست آمده و نتیجه مربوطهاي  و فرم ي میدانیگزارش بازدیدها -7-3- 1

  آوري و بررسی شده هاي جمع و گزارشاي  و تصاویر ماهواره هواییهاي  ها، عکس نقشه ،اطالعات و آمارفهرست  -7-4- 1
 ي موجودها نقشهارزیابی صحت و کفایت گزارشات مطالعاتی و  -7-5- 1

 برداري و هیدروگرافی هاي انجام نقشه دستورالعمل -7-6- 1

 (*)هاي انجام عملیات ژئوتکنیک و مکانیک خاك دستورالعمل -7-7- 1

  رودخانه  و مواد بستري برداري از آب و رسوب  ي نمونهها دستورالعمل -7-8- 1

                                                   
باشد. چنانچه انجام مطالعات مذکور در مطالعات  ضرورت و لزوم انجام مطالعات ژئوتکنیک به تشخیص کارفرما و متناسب با شرایط محدوده مطالعاتی می -1

 دار انجام دهد. هاي اولویت ژئوتکنیک را در مطالعات مرحله دوم و صرفا در محدودهتواند مطالعات  مرحله اول ساماندهی ضرورت نداشته باشد کارفرما می
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دو ھ –م فصل  عات پای   مطال

 1جغرافیایی و وضعیت فیزیوگرافی موقعیت -2-1

 ها، گزارشات و سوابق مطالعاتی محدوده طرح و بررسی اطالعات، نقشه آوري جمع -1-1- 2

خانـه و موقعیـت منـاطق شـهري و     هـاي دسترسـی بـه رود    محدوده مطالعاتی با مشخص کـردن راه   تهیه نقشه  -1-2- 2
 روستایی طرح  

) با اسـتفاده  GIS) و پردازش آن در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی (DEMتهیه مدل سه بعدي سطح زمین ( -1-3- 2
 )1:25000هاي  (در صورت وجود نقشه در محدوده حوضه آبریز رودخانه 1:25000از نقشه رقومی 

 بندي رودخانه تا بازه مورد نظر کردن حوضههاي فرعی و مشخص  تعیین مرز حوضه و حوضه -1-4- 2

 رودخانه، تا آب پذیرنده آن (رودخانه دیگر، تاالب، دریاچه یا دریا)اي با بازه مورد نظر  هاي آبراهه تعیین شبکه -1-5- 2

ي هـا  نیمـرخ ي فرعی مورد نیاز مدل هیدرولوژیک مانند ها حوضهتعیین پارامترهاي فیزیوگرافیک حوضه اصلی و  -1-6- 2
 و . . . ها حوضه، شیب متوسط، مساحت، زمان تمرکز ها آبراههطولی 

 موقعیت جغرافیایی و وضعیت فیزیوگرافیتهیه و ارائه گزارش مربوط به  -1-7- 2

 مطالعه هواشناسی - 2-2

  مرتبط با محدوده مطالعاتی بررسی آمار، اطالعات و گزارشات هواشناسی -2-1- 2
  دیا اصالح و تدقیق گزارشات موجو بررسی لزوم انجام مطالعات هواشناسی و -2-2- 2
آوري شده، حذف و تصحیح آمار مشـکوك، انتخـاب دوره آمـاري، تکمیـل و      بررسی دقت و صحت آمارهاي جمع -2-3- 2

  تر تا دوره پایه یا شاخص   ي با دوره آماري کوتاهها ایستگاهتطویل آمار 
  سال 500سال و  200، 100، 50، 25، 10، 5، 2هاي بازگشت  تعیین رگبارهاي طرح با دوره -2-4- 2
هـاي باالدسـت، بـا     فراوانی براي ایستگاه شاخص در محدوده مطالعه یـا حوضـه   -مدت -شدتهاي  تهیه منحنی -2-5- 2

  استفاده از آمار و اطالعات موجود
 ي جدید هواشناسیها ایستگاهپیشنهاد تجهیز  ي هواشناسی وها ایستگاهبررسی شبکه  -2-6- 2

 ره شاخص آماري  ي همباران ساالنه منطقه طرح و حوضه آبریز تحت مطالعه براي یک دوها نقشهتهیه  -2-7- 2

ي شـاخص  هـا  ایسـتگاه حداقل و حداکثر ماهانه و ساالنه دمـا بـراي     تعیین مشخصات دما، تدقیق میزان متوسط، -2-8- 2
 (*)(در صورت لزوم) منطقه طرح و محاسبه گرادیان حرارتی

محاسبه گرادیان بارندگی منطقه طرح و در صورت لـزوم کـل حوضـه تحـت مطالعـه و تهیـه نمودارهـاي تغییـر          -2-9- 2
 دگی با ارتفاع بارن

                                                   
  هاي میانی نیز انجام شود. هاي داراي حوضه هاي فاقد ایستگاه هیدرومتري و رودخانه ها و مسیل مطالعات فیزیوگرافی و هواشناسی براي رودخانه -1
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  (*)منطقه طرح و تهیه نقشه اقلیم شناسی با مقیاس مناسب (آب و هواي) هاي اقلیمتعیین  -2-10- 2
  مطالعات هواشناسی تهیه و ارائه گزارش مربوط به  -2-11- 2

 هیدرولوژي -2-3

  آوري شده منطقه تحت مطالعه و اطالعات هیدرولوژي جمع ها گزارشبررسی  -3-1- 2
  یا اصالح و تدقیق گزارشات موجود بررسی لزوم انجام مطالعات هیدرولوژي، و -3-2- 2
 رخ داده پس از وقوع آن   يها سیالباي موجود جهت تعیین شدت و وسعت  بررسی تصاویر ماهواره -3-3- 2

بررسی آمار و اطالعات هیدرومتري شامل: آمار آبدهی، سیل، رسوب و کیفیت آب و تصـحیح، تکمیـل و تطویـل     -3-4- 2
 (درصورت لزوم) ها آن

ي مـذکور، و در  هـا  ایسـتگاه سنجی رودخانه تحت مطالعه و تهیه نقشـه   و رسوب ي هیدرومتريها ایستگاهبررسی  -3-5- 2
 ها آنصورت لزوم پیشنهاد تجهیز و تکمیل 

 (*)تهیه منحنی تداوم جریان براي آمار ساالنه -3-6- 2

 هاي میانی بررسی و محاسبه رواناب ناشی از حوضه -3-7- 2

ي هیدرومتري رودخانه تحت مطالعـه بـه منظـور تـدقیق مقـادیر حجـم و شـدت        ها ایستگاهبررسی آمار سیالب  -3-8- 2
 ي مورد نظر ها برگشتسیالب براي دوره 

ي متـداول و  هـا  روشبـا  سـاله   500و  200، 100، 50، 25، 10، 5، 2هاي برگشت  تعیین مقادیر سیالب با دوره -3-9- 2
 یا کمبود آمار در منطقه)(در صورت عدم وجود  مورد نیازمقاطع مناسب با شرایط منطقه طرح در 

ي مختلف در شرایط طبیعی رودخانـه  ها بازگشتبا دوره  ها آني رودخانه و ترسیم هیدروگراف ها سیالبتعیین  -3-10- 2
تنظیمـی سـدهاي مخزنـی     بدهها و  تنظیمی رودخانه (با لحاظ اثر سازهدر شرایط  گذار(سدها)) و تاثیرهاي  (بدون اثر سازه

  باالدست)
 ي مورد نظرها برگشتهاي میانی با دوره  بررسی و محاسبه رواناب ناشی از سیالب در حوضه -3-11- 2

تفکیک جریان پایه از جریان سطحی و تعیین سهم هر یـک در کـل جریـان ماهانـه و سـاالنه رودخانـه تحـت         -3-12- 2
 (*)مطالعه

هاي فرمان،  منحنیاز سدهاي باالدست (در صورت وجود) بر اساس اهداف ساخت،  برداري بهرهبررسی وضعیت  -3-13- 2
 گزارشات موجود و مذاکره با بخش کارفرمایی

ي ناشـی از  هـا  سـیالب و توزیع زمانی وقـوع  بررسی سهم و نقش برف در تولید سیالب در منطقه تحت مطالعه  -3-14- 2
 و تحلیـل رابطـه   سـنجی  برفذوب برف و یا ذوب برف و باران (در صورت لزوم و وجود اطالعات و یا با استفاده از اطالعات 

 (*) )ها ایستگاهبارش  -ارتفاع -دما
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تولید سیالب (بارندگی، ذوب برف،  يبررسی فراوانی وقوع سیالب ها در ماه هاي مختلف سال، با تفکیک منشا -3-15- 2
  بارندگی و ذوب برف)

هـاي کنتـرل (نظیـر     هاي هیدرومتري و در موقعیت سـازه  اشل) در محل ایستگاه -تعیین رابطه سنجه آب (بده -3-16- 2
 سرریزها)

رسـوب ماهانـه و سـاالنه حوضـه رودخانـه تحـت مطالعـه بـا          میزانرابطه سنجه رسوب (معلق و بستر)، برآورد  -3-17- 2
  (*) درصد 90و  75، 50متوسط و در دامنه اطمینان  صورت به، استفاده از آمار و اطالعات موجود

 مطالعات هیدرولوژيتهیه و ارائه گزارش مربوط به  -3-18- 2

 شناسی شناسی و زمین ریخت زمین - 2-4

 (*)در نوار رودخانه ها آنو تدقیق منطقه طرح و تکمیل  شناسی زمیني ها گزارشرسی اطالعات و رب -4-1- 2

 (*)آوري و تکمیل اطالعات مورد نیاز انجام دادن بازدیدهاي صحرایی به منظور جمع -4-2- 2

 (*)بر اهداف طرح ها آنبررسی نوع و شکل عوارض سطحی زمین، موقعیت این عوارض و آثار  -4-3- 2

 (*)شناسی محدوده طرح زمینبررسی تشکیالت  -4-4- 2

 شناسی محدوده طرح به فرسایش و تهیه نقشه حساسیت به فرسایش آن بررسی حساسیت تشکیالت زمین -4-5- 2

شناسی که در تنظیم و کنتـرل راسـتا    عوارض زمینها و دیگر  ها، گسل بررسی خصوصیات مربوط به درز و شکاف -4-6- 2
 (*) له اجراي طرح مشکالتی پدید آورند.ممکن است در مرحو تغییرات جانبی رودخانه موثر بوده و 

 (*)هاي سیالبی منطقه تحت مطالعه اي و دشت شناسی رسوبات رودخانه زمین يبررسی و شناساندن منشا -4-7- 2

  اي شناسایی مسیر قدیم آبراهه و حدود بستر رودخانه با توجه به رسوبات رودخانه -4-8- 2
 (*)در بستر و سیالبدشت رودخانه برداري نمونهو  ها گمانهی محل هاي مورد نیاز براي حفر یبررسی و شناسا -4-9- 2

از تغذیـه رودخانـه    لحـاظ  بـه بررسی تراز آب زیرزمینی، جهت جریان و نحوه ارتباط آب زیرزمینـی و رودخانـه    -4-10- 2
 (*)آبخوان و بالعکس

  (*) در نوار رودخانه مورد مطالعه شناسی زمینو نقشه  شناسی ریختتهیه گزارش زمین  -4-11- 2

 (*) 1(درصورت لزوم) ژئو تکنیک - 2-5

هـا و منـابع    براي تعیین نواحی خاص، نظیر: محـل سـازه  و انجام بازدیدهاي میدانی  شناسی زمینبررسی گزارش  -5-1- 2
 (*)ي موجود با وضعیت فعلی منطقهها گزارشي مورد نیاز و تطبیق اطالعات و ها آزمایشقرضه به منظور اجراي 

                                                   
باشد. چنانچه انجام مطالعات مذکور در مطالعات  کارفرما و متناسب با شرایط محدوده مطالعاتی می ضرورت و لزوم انجام مطالعات ژئوتکنیک به تشخیص -1

  دار انجام دهد. هاي اولویت تواند مطالعات ژئوتکنیک را در مطالعات مرحله دوم و صرفا در محدوده مرحله اول ساماندهی ضرورت نداشته باشد کارفرما می
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خـاك مـورد نیـاز طـرح، نـوع، تعـداد و محـل          مکانیـک ي مطالعـات ژئوتکنیـک و   هـا  روشبررسی مشخصات و  -5-2- 2
 (*)به منظور:و عمق مورد نیاز هاي صحرایی، درجا و آزمایشگاهی  آزمایش

 (*)ها و اراضی حاشیه رودخانه بندي مصالح بستر، کناره تعیین دانه - 5-2-1- 2

و زاویـه اصـطکاك   » c«ها خاك (وزن مخصوص، چسبندگی هاي مکانیکی و فیزیکی الیه تعیین ویژگی - 5-2-2- 2
 (*) ، نفوذپذیري، حدود آتربرگ و ...)»Φ«داخلی مصالح 

 (*)با دقت مورد نیاز ها آنهاي ضعیف  هاي خاك و الیه بندي الیه طبقه - 5-2-3- 2

هاي دوام، رفتـار و خـواص    ها براي تشریح ویژگی هاي محل سازه ها و خاك تعیین ساخت و بافت سنگ - 5-2-4- 2
 (*) ها آنمکانیکی 

هاي الزم بـراي تغییـرات احتمـالی     بینی شده و ارائه دستورالعمل ي پیشها نظارت مستمر بر روند انجام آزمایش -5-3- 2
 (*)حدود کار (کمی و کیفی)

 (*)هاي انجام شده مشتمل بر موارد زیر: بررسی و تحلیل نتایج حاصل از مطالعات صحرایی و آزمایش -5-4- 2

 (*)قاط مورد نظرها و اراضی حاشیه تا عمق مناسب براي ن مشخصات فیزیکی و شیمیایی مصالح بستر، کناره - 1- 4- 5- 2

 (*)مشخصات مکانیکی خاك نقاط مورد نظر - 5-4-2- 2

 (*)هاي رودخانه هاي کناره وضعیت پایداري شیروانی - 5-4-3- 2

  (*)ها و نقاط ناپایدار وضعیت گسل - 5-4-4- 2

 (*)تهیه گزارش ژئوتکنیک و مکانیک خاك -5-5- 2

  1بررسی کاربري اراضی حاشیه رودخانه و پوشش گیاهی -2-6

  ي موجود در منطقهها کاربريپوشش گیاهی بستر و حاشیه رودخانه و   بازدید از منطقه جهت بررسی -6-1- 2
در مورد وضعیت پوشـش گیـاهی   تهیه شده پس از بازدید میدانی ي موجود ها گزارشها و  بررسی اطالعات، نقشه -6-2- 2

  حاشیه رودخانه یا مسیل  بستر و اراضی   ي کاربرو اراضی بستر و حاشیه رودخانه 
ي قبلی و فعلی اراضـی محـدوده حاشـیه    ها کاربرياي به منظور تعیین  هاي هوایی و تصاویر ماهواره بررسی عکس -6-3- 2

 باشد) 1347بستر رودخانه (ترجیحا سال مبناي عکس 

 تعیین گستره عرضی رودخانه در مطالعات کاربري اراضی (حداقل معادل با حد حریم کیفی رودخانه باشد) - 4- 6- 2

هاي موجـود و بازدیـدهاي    اي براساس نقشه برداشت آب و مصالح رودخانهساحلی و هاي متقاطع و  تعیین موقعیت سازه - 5- 6- 2
 میدانی 

                                                   
  حتما پس از مطالعات تخصصی (فصل سوم) مورد بررسی مجدد و تدقیق قرار گیرد. بایدنتابج مطالعات کاربري اراضی  -1
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 با حدود بستر و حریم تعیین شده   ها آنهاي جامع، تفصیلی و هادي شهرها و روستاها و میزان انطباق  بررسی طرح - 6- 6- 2

هاي پوشـش   بر اساس نقشهرودخانه (حداقل تا حد حریم کیفی)، بررسی وضعیت کاربري اراضی حاشیه رودخانه  -6-7- 2
  هاي جامع، تفصیلی و هادي موجود و بازدیدهاي میدانی شناسی، طرح گیاهی، خاك

(بـه   مقایسه آن بـا کـاربري قـدیم اراضـی حاشـیه     ي فعلی بر اساس اطالعات موجود و ها کاربريهاي  تهیه نقشه -6-8- 2
 یفی)تفکیک در حد بستر، حریم کمی و حریم ک

  ي بستر و حریمها کاربريبررسی سابقه عرفی  -6-9- 2
  هاي ارائه نقشه موقعیت برداشت مصالح رودخانه -6-10- 2
 اند.  شناسایی اراضی تحت مالکیت حکومت که در قالب قرارداد اجاره بستر واگذار شده -6-11- 2

  شناسایی کاربران و مالکین عمده اراضی حاشیه رودخانه -6-12- 2
هاي مختلف (آب، بایر، زراعـی، بـاغی، مسـکونی) در وضـعیت      يشناسایی و تعیین توزیع سطح اراضی در کاربر -6-13- 2

حـریم  ، ساله 25حد بستر طبیعی یا پهنه سیل ، بستر مجراي اصلی(موجود، به تفکیک براي هر یک از چهار نوار رودخانه 
 کمی و حریم کیفی)  

کیفـی، بـه    هـاي موجـود در حـد بسـتر، حـریم کمـی و حـریم        پیشنهاد راهکارهاي مناسب براي تغییر کاربري -6-14- 2
 هاي مجاز کاربري

اي و درختـان) بـراي حفاظـت     گونه هاي مناسب و سازگار گیاهی (از انواع علفـی، درختچـه   شناساییبررسی و  -6-15- 2
 طبیعی حریم رودخانه.

  اي تهیه و ارائه گزارش کاربري بستر و حاشیه رودخانه و پوشش گیاهی اراضی حاشیه - 6-16- 2
 کاربري اراضیتهیه و ارائه گزارش مربوط به  -6-17- 2

 (*)منابع قرضه و مصالح ساختمانی قابل دسترس در منطقه -2-7

 (*)تعیین انواع مصالح مورد نیاز براي اجراي طرح -7-1- 2

 (*)بررسی و بازدید منطقه طرح براي یافتن منابع قرضه و مصالح مورد نیاز -7-2- 2

هـاي   تعیین موقعیت مکانی و محدوده تقریبی هریک از منابع قرضه و مصالح مورد نیاز بـا توجـه بـه محـدودیت     -7-3- 2
 (*) محیطی، آثار باستانی و ...) موجود (نظامی، زیست

 (*)برآورد میزان تقریبی و کیفیت هریک از منابع شناسایی شده براساس نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیک -7-4- 2

 (*)ي تولید مصالح ساختمانی مورد نیاز در منطقه طرح و در صورت لزوم مناطق مجاورها محلبررسی و تعیین  -7-5- 2

و  اسـتانداردها و مکانیکی مصالح قرضه (سـنگی و خـاکی)، بـر اسـاس      شیمیاییارزیابی تناسب کیفیت فیزیکی،  -7-6- 2
 اي مجاز مصرف این مصالح در کارهاي رودخانه يها شاخص

 (*)هاي تقریبی تامین و حمل هر یک از مصالح تا محل طرح برآورد هزینه -7-7- 2
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  (*)روي نقشه با مقیاس مناسب و تهیه گزارش الزمارائه اطالعات مربوط به منابع قرضه و مصالح بر  -7-8- 2
   (*)منابع قرضهتهیه و ارائه گزارش مربوط به  -7-9- 2

 1مطالعات حقوقی -2-8

پروتکـل و   ،هـا (در صـورت قرارگـرفتن طـرح در منطقـه مـرزي       ها و بخشـنامه  نامه بررسی قوانین، مقررات، آیین -8-1- 2
 هاي مرزي نیز باید بررسی گردد) قراردادهاي رودخانه

 و روش هاي محلی در حل دعاوي بق دعاوي و شکایات موجود در خصوص بستر و حریم و آراي صادرهبررسی سوا -2- 8- 2

ي ثبـت اسـناد و   هـا  سـازمان بررسی چگونگی مالکیت امالك موجود در بستر و حریم از طریق ایجـاد ارتبـاط بـا     -8-3- 2
 هاي محلی انواع قراردادها و بنچاق شناساییو  امالك محلی

 اي متقاطع یا مجاور رودخانه یا مسیله بررسی حریم قانونی سازه -8-4- 2

 هاي مطالعاتی امنیتی در تعیین حد بستر و حریم بازه و بررسی نقش مسایل سیاسی -8-5- 2

 تر ابعاد حقوقی مطالعات ایجاد ارتباط با واحد حقوقی کارفرما براي بررسی دقیق -8-6- 2

یـا مسـیل و قلـع    هاي اجتمـاعی احتمـالی آزادسـازي اراضـی حاشـیه رودخانـه        بررسی مشکالت حقوقی و تنش -8-7- 2
 تجاوزات صورت گرفته

   هاي کاداستر) (در صورت وجود نقشه وضعیت مالکین و متصرفین واقع در حد بستر و حریمو تعداد تعیین  -8-8- 2

 آزادسازيو برآورد قیمت و هزینه اراضی مزاحم نحوه رفع تصرف ، 2شناسایی اراضی مزاحم و غیرمزاحم -8-9- 2

 هاي کاداستر و سابقه اسناد مالکیت ز روي نقشهشناسایی وضعیت مالکیت اراضی بستر و حریم ا -8-10- 2

 ها آني رودخانه و قوانین حاکم بر  موجود در حاشیهفرهنگی و مذهبی  ،بررسی مناطق حفاظت شده و آثار باستانی - 11- 8- 2

  هاي جامع، هادي و تفصیلی روستاها و شهرها و میزان انطباق آن با حد بستر و حریم تعیین شده بررسی طرح -12- 8- 2
نوار رودخانه (مجراي اصلی، حد بستر طبیعی، حـریم کمـی    4هاي ممنوع و مجاز، به تفکیک در  تعیین کاربري -8-13- 2

 و حریم کیفی)

 مطالعات حقوقیتهیه و ارائه گزارش مربوط به  -8-14- 2

                                                   
باشد لذا حتمـا   اي و غیرکاربردي می که انجام مطالعات حقوقی قبل از تعیین حدود بستر و حریم رودخانه (مطالعات تخصصی) عمال کلیشه با توجه به این -1

  تدقیق گردد. ،وقی پس از مطالعات تخصصی (فصل سوم) انجام و نتایج آن در بخش مطالعات تلفیقمطالعات حق باید
ـ     هاي از حد بستر که آبگذري سیالب با ریسک متناسب با کاربري موردنظر انطباق داشته باشد. ب محدوده -2 واسـطه   هعنوان مثال چنانچـه مقطـع رودخانـه ب

را داشته باشد و در حدفاصل دیوار تا انتهاي بستر کاربري مسکونی مستقر باشد وجود کاربري مذکور از نظر فنـی  ساله  200ساماندهی توان آبگذري سیالب 
هـا ابالغـی طـی نامـه شـماره       دستورالعمل حفاظت، بهره برداري و آزادسازي بستر و حـریم رودخانـه   6-2-9جهت اطالعات تکمیلی به بند  مزاحمتی ندارد.

  مراجعه شود.  30/11/92مورخ  100/31/48331/92
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 1مطالعات اقتصادي و اجتماعی - 2-9

خصـوص   آوري نظرات مـردم در  تهیه اطالعات مورد نیاز از منطقه و جمعتکمیل پرسشنامه یا بازدید از منطقه و  -9-1- 2
 هاي مورد نیاز در خصوص موضوعات مرتبط با پروژه حل مشکالت و راه

هاي مهندسـی آب و کشـاورزي و سـایر     هاي اقتصادي و اجتماعی در مورد طرح بررسی آمار و اطالعات و گزارش -9-2- 2
 حاشیه رودخانه یا مسیلدر هاي مرتبط  طرح

و مسـایل اجتمـاعی و   مـورد مطالعـه   یه رودخانـه  حاشـ در بردار  هاي جمعیتی و بهره کانونتوزیع مطالعه اجمالی  -9-3- 2
 برداري از آب و اراضی حاشیه رودخانه اقتصادي در مورد بهره

هـا و   ي مختلف براسـاس پرسشـنامه  ها کاربريبررسی اجمالی و تعیین ارزش عرفی اراضی حاشیه رودخانه براي   -9-4- 2
 استعالم از مراجع ذیصالح

بسـتر تعیـین شـده و     انعقاد قرارداد اجاره بسـتر براسـاس حـد   شناسایی و معرفی اراضی مستعد رودخانه جهت  -9-5- 2
 کاربري پیشنهادي

مستند به نظر کارشـناس رسـمی    ترجیحا ي مختلفها کاربريبررسی قیمت اراضی بستر رودخانه جهت اجاره با  -9-6- 2
 در یک سال مبنا هاي قراردادهاي مشابه منعقده در استان یا قیمت دادگستري

 برداري از رودخانه یا مسیل و حاشیه آن بهرهبررسی آداب و رسوم در  -9-7- 2

 به رودخانه ها آنبررسی میزان درآمد و وضعیت معیشتی ساکنین و وابستگی  -9-8- 2

 برداري از رودخانه یا مسیل و حاشیه آن   بررسی سوابق اختالف یا مشارکت در بهره -9-9- 2

 د بستر و حریمهاي مهندسی رودخانه، بیمه سیالب و تعیین ح بررسی چگونگی مشارکت مردم در طرح -9-10- 2

 ، فرسایش و افزایش آلودگی آبها سیالببررسی آثار منفی اقتصادي و اجتماعی ناشی از  -9-11- 2

خسـارت (در   -ها و بررسی منحنی بـده  ي وقوع یافته بر اساس آمار و گزارشها سیالبتعیین خسارت اقتصادي  -9-12- 2
 صورت وجود اطالعات)

گردشـگري، میـراث فرهنگـی، سـالمت و بهداشـت       -هاي مطالعاتی از نظر چشم اندازهاي طبیعـی  بررسی بازه -9-13- 2
 شهري و روستایی

 هاي اجتماعی و مشارکت مردم در طرح حد بستر و حریم هاي تکمیل شده در مورد خسارت تحلیل پرسشنامه -14- 9- 2

هاي محلـی شـامل نهادهـاي دولتـی، شـوراهاي شـهر و روسـتا در پـایش و          بررسی چگونگی مشارکت دستگاه -9-15- 2
 حفاظت از بستر و حریم

 میزان رعایت و احترام به قوانین موجود در مورد رودخانه یا مسیل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط بررسی - 16- 9- 2

                                                   
باشد لذا حتما  که انجام مطالعات اقتصادي و اجتماعی قبل از تعیین حدود بستر و حریم رودخانه (مطالعات تخصصی) عمال غیرکاربردي می با توجه به این -1

  دد.تدقیق گر ،مطالعات مذکور پس از مطالعات تخصصی (فصل سوم) انجام و نتایج آن در بخش مطالعات تلفیق باید
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هـاي مختلـف    نسبت به طـرح  هاي ساماندهی در اقتصاد منطقه و رویکرد مردم منطقه بررسی میزان تاثیر طرح -9-17- 2
  (*)ساماندهی

تعیین حد بسـتر و حـریم    نامه آییناز ماده ده  برداري هاي اقتصادي و اجتماعی منطقه در بهره ارزیابی پتانسیل -9-18- 2
 ها   رودخانه

 اقتصادي و اجتماعیتهیه و ارائه گزارش  -9-19- 2

 (*)رودخانهو رسوب آب از  برداري بهرهکیفیت و  -2-10

یا فصولی کـه کیفیـت آب در بـدترین حالـت اسـت و       ها ماهبررسی تغییرات کیفیت آب در طول سال و تعیین  -1- 10- 2
 (*)مصارف گوناگون نظیر: شرب، کشاورزي و صنعت دارد.ین محدودیت را براي تر بیش

)، میـزان اکسـیژن   PH( )، اسـیدیته EC( هاي کیفیت آب نظیر: هدایت الکتریکی بررسی و تحلیل آمار مقادیر شاخص -10-2- 2
 (*)آبی و پرآبی و در طول سال هاي کم )، سختی کل و نسبت جذب سدیم به تفکیک دورهBOD( مورد نیاز

ي کیفیت فیزیکی، شـیمیایی  ها شاخصان بده رودخانه و شدت آلودگی هریک از عوامل و تعیین رابطه بین میز -3- 10- 2
 (*)و بیولوژیک آب

و محـیط  صـنعت   ،تعیین کاربري آب رودخانه تحت مطالعه بـراي مصـارف گونـاگون نظیـر: شـرب، کشـاورزي       -4- 10- 2
 (*)خارجی با استاندارد داخلی و یا معتبر بکیفیت آهاي  شاخصاز طریق مقایسه بی رودخانه ازیست

هـا و ارائـه راهکارهـاي مناسـب جهـت       هاي رودخانه و تعیین موقعیـت آن  بررسی و تعیین انواع مختلف آالینده -5- 10- 2
 (*)بهبود کیفیت آب رودخانه

بـرداري از آب رودخانـه و در    هاي آتی بهره آوري شده در مورد وضع موجود و برنامه بررسی آمار و اطالعات جمع -6- 10- 2
 (*) ها آنصورت لزوم تکمیل 

 مشخص کردن نقاط و میزان برداشت آب به تفکیک موارد مصرف و بررسی رژیم برداشت -7- 10- 2

 ات انحراف، ذخیره و تنظیم جریان رودخانهتاسیسبرداري از  هاي بهره بررسی برنامه -8- 10- 2

 (مخصوصا با کاربري شرب) بینی شده برداشت آب در آینده هاي پیش بررسی برنامه -9- 10- 2

 انهررسی روند تغییرات بده در طول رودخب - 10- 10- 2

 (*)مقایسه میزان نیازهاي فعلی با مقدار بده رودخانه - 11- 10- 2

از آب رودخانـه بـا در نظـر گـرفتن حـداقل بـده الزم بـراي حفـظ محـیط زیسـت            برداري بهرهتعیین امکان  - 12- 10- 2
 (*)رودخانه

 از آب رودخانه برداري تهیه و ارائه گزارش مربوط به کیفیت و بهره - 13- 10- 2
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 ي مطالعات پایهها گزارشتهیه  -2-11

 ي زیر:ها بخشطالعات پایه شامل تدوین گزارش م

 محدوده مطالعه -1- 11- 2

 فیزیوگرافی و هواشناسیات مطالعحاصل از یج انت -2- 11- 2

 هیدرولوژيات مطالعحاصل از یج انت -3- 11- 2

  برداري و کیفیت آب ات بهرهمطالعحاصل از یج انت -4- 11- 2
 شناسی، ژئوتکنیک و منابع قرضه ات زمینمطالعحاصل از یج انت -5- 11- 2

 نتایج حاصل از مطالعات کاربري اراضی -6- 11- 2

 نتایج حاصل از مطالعات حقوقی -7- 11- 2

 نتایج حاصل از مطالعات اقتصادي و اجتماعی -8- 11- 2

  هاي الزم براي ادامه کار  نتایج مطالعات پایه و توصیه بندي جمع -9- 11- 2
  





 

  3فصل 3

  مطالعات تخصصی





  23  09/02/94  تخصصی مطالعات – سوم فصل

 

وم  لعات تخصصی –فصل س   مطا

  رودخانه شناسی ریخت -3-1

 شناسی بازدید از منطقه و بررسی مسیر رودخانه از دیدگاه ریخت -1-1- 3

 آن هاي توپوگرافی جهت تهیه پالن و نقشه تغییرات اي و نقشه هاي هوایی، تصاویر ماهواره بررسی عکس -1-2- 3

 شناسی رودخانه مبانی روش انتخابی در تحلیل وضعیت ریختتعیین  -1-3- 3

شناسی رودخانـه در محـدوده تحـت مطالعـه و      ییرات مهم خصوصیات ریختبررسی و تعیین نوع و مشخصات تغ -1-4- 3
  شناسی نظر ریخت تعیین نوع رودخانه از

 ) و تعیین نقش هریک4-1-3بررسی عوامل موثر در تغییرات یادشده در بند ( -1-5- 3

اي و  هـاي هـوایی و تصـاویر مـاهواره     بررسی نحوه تغییرات زمانی مسـیر رودخانـه از گذشـته تـاکنون بـا عکـس       -1-6- 3
 بر رودخانه و محیط اطراف آن ها آنبینی روند تغییرات در آینده و آثار ناشی از  پیش

هـا و چگـونگی جابجـایی مسـیر آن (ارائـه       هاي ناپایدار رودخانه از نظر فرسایش بستر و دیواره بررسی بازه یا بازه -1-7- 3
 پذیري) نقشه وضعیت پایداري و فرسایش

 ي مناسبها روشبا  ها آنهاي ناپایدار و بررسی ضرورت تثبیت پیچانرودیا  پیچانرودبررسی  -1-8- 3

و تـاثیر آن بـر   ي مختلف از محدوده مورد مطالعـه  ها بازهعمق رودخانه در  -عرض -تغییرات طولی شیببررسی  -1-9- 3
 شناسی رودخانه ریخت

ات هـاي تکتـونیکی بسـتر رودخانـه بـر خصوصـی       بنـدي و پدیـده   هـاي سـطحی، دانـه    بررسی تاثیر ساختار الیه -1-10- 3
 (*)شناسی رودخانه ریخت

 1هاي رودخانهپیچانرودمشخص کردن کمربند جابجایی  -1-11- 3

 شناسی رودخانه اي بر ریخت بررسی آثار برداشت مصالح رودخانه -1-12- 3

شناسی ناشی از افزایش و یا کـاهش سـطح آب دریـا، دریاچـه، تـاالب و       بینی تغییرات خصوصیات ریخت پیش -1-13- 3
 مطالعههاي مرتبط با رودخانه مورد  رودخانه

و   هـا  ه هاي طولی مانند دیوار ها، کانال هوایی، سیفون، سازه هاي عرضی نظیر: پل تعیین آثار ناشی از اجراي سازه -1-14- 3
 شناسی آن همچنین اقدامات ساماندهی رودخانه بر ریخت

 ها آنرودخانه در محدوده مورد مطالعه و تعیین موقعیت  متروکه و بستر مردههاي  مسیلشناسایی  -1-15- 3

هـاي تنظـیم جریـان، برداشـت آب و مهـار رسـوب و سـاماندهی         ثار و پیامدهاي احتمالی اجراي طرحبررسی آ -1-16- 3
 (*)شناسی آن رودخانه بر خصوصیات ریخت

 شناسی آن بستر و حریم رودخانه بر خصوصیات ریخت  بررسی آثار متقابل اجراي طرح -1-17- 3

                                                   
ارائه شده  »ها شناسی رودخانه راهنماي مطالعات ریخت«با عنوان ریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامه 592نشریه  1-6-4تعریف کمربند جابجایی در بند  -1

 .است
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 ي الزمها شناسی رودخانه همراه با نقشه تهیه و ارائه گزارش مربوط به ریخت -1-18- 3

 هیدرولیک جریان رودخانه -3-2

 بازدید از رودخانه و بررسی خصوصیات هیدرولیکی آنشده  آوري جمعمار و اطالعات آ ،بررسی گزارش -2-1- 3

 سازي هیدرولیکی با توجه به اهداف تعیین حد بستر و ساماندهی هاي مورد نظر رودخانه براي شبیه تعیین بازه -2-2- 3

 سازي هیدرولیکی شامل: شبیهتعیین و بررسی اطالعات مورد نیاز براي  -2-3- 3

دوبعـدي از  یـک یـا   بررسـی ضـرورت تهیـه مـدل     و  افزارهـاي مناسـب   انتخاب مدل هیدرولیکی و نرم - 2-3-1- 3
  محدوده مورد مطالعه و ارائه دالیل آن  

ي معمول محاسبه آن در شـرایط طبیعـی و   ها روشتعیین ضریب زبري با توجه به بازدید از رودخانه و  - 2-3-2- 3
  موجود

  دشت رودخانه رودخانه و شرایط هندسی آن و تعیین مقطع اصلی و سیالبهاي موجود از  نقشه - 2-3-3- 3
  تعیین شرایط مرزي هیدرولیکی رودخانه در شرایط طبیعی و موجود   - 2-3-4- 3
مـورد نیـاز بـراي محاسـبات     هـاي   بـده تعیـین  طرح در تعیین حد بستر و حریم رودخانـه؛   بدهتعیین  - 2-3-5- 3

سـدهاي مخزنـی در باالدسـت محـدوده طـرح بـده       شرایط طبیعی و موجود (در صورت وجـود  دو هیدرولیکی در 
  ها در طرح ساماندهی بدهتعیین  ؛تنظیمی تعیین گردد)

  سازي هیدرولیکی هاي موجود در مسیر رودخانه جهت شبیه ها و ابنیه سازهتعیین  - 2-3-6- 3
  تعیین روش واسنجی مدل رودخانه و اطالعات مورد نیاز آن   - 2-3-7- 3
حاشـیه   1:25000و  1:2000هـاي   استفاده از نقشـه تطویل مقاطع عرضی رودخانه (در صورت نیاز) با  - 2-3-8- 3

  ها دشت هاي رودخانه در کاهش سطح آب در سیالب رودخانه جهت لحاظ نمودن اثر حاشیه
 رودخانه در شرایط موجود  جریان سازي  شبیه -2-4- 3

ي هـا  سـازه اشـل و یـا    - بـده واسنجی مدل هیدرولیکی در شرایط موجود رودخانه با استفاده از رابطه  - 2-4-1- 3
 هاي گذشته سیالب داغاباز شواهد میدانی مربوط به  صورت اینر غیر دو کنترل 

هـاي   بـده  ي) بـه ازا هاي سطح آب (به ویژه در مواضـع بحرانـی   صحت سنجی نتایج مدل جهت تهیه نیمرخ - 2- 4- 2- 3
   مورد نظر

هاي مورد نیاز مانند بده مقطع پر(لبریز)، غالب و بده طراحی و تعیین محدوده بسـتر فعـال    تعیین بده - 2-4-3- 3
  رودخانه

آب و  تعیین خصوصیات مهم جریان (نظیر: تراز سطح آب، عمق متوسط، سرعت متوسط، عرض سـطح  - 2-4-4- 3
  ي محاسباتیها بازهدر هر یک از  ها آنعدد فرود) در مقاطع مختلف. تعیین متوسط این خصوصیات و دامنه تغییر 

  ي مختلف  ها سیالبهاي طولی و عرضی رودخانه به ازاي   نیمرختهیه  - 2-4-5- 3
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  (*)هاي مختلف یستوگرام بده ایمن رودخانه در بازهتعیین ه - 2-4-6- 3
  (*)بررسی آثار برداشت آب از رودخانه در رفتار هیدرولیکی آن در نقاط بحرانی (در صورت لزوم) - 2-4-7- 3
ي انشعاب، اتصاالت و دو شاخه شدن ها محلها،  و خم  تعیین الگوي جریان در مقاطع خاص نظیر: پیچ - 2-4-8- 3

  (*)هاي مورد نظر و محل ابنیه
  (*)هاي سنجه در مقاطع مورد نیاز (در صورت لزوم) منحنی تعیین - 2-4-9- 3
  روندیابی سیالب -2-4-10- 3
  مطالعه جریان در دشت سیالبی در صورت نیاز -2-4-11- 3
  بررسی مشخصات جریان رودخانه در شرایط جزر و مدي در صورت نیاز -2-4-12- 3
هـاي   هاي موجود و شرایط فعلی رودخانه بـر هیـدرولیک جریـان در بـده     و ابنیه ها تعیین اثرات سازه -2-4-13- 3
  هاي مختلف گیر با دوره بازگشت هاي سیل هاي سطح آب و پهنه نیمرخختلف و بر م
ساماندهی و تعیـین شـرایط هیـدرولیکی آن و مقایسـه بـا شـرایط قبـل از اجـراي          سازي طرح شبیه -2-4-14- 3

  (*)طرح

  شرایط طبیعیدر  جریان رودخانهسازي  شبیه -2-5- 3
بنـد و دیگـر    آبگیر، خاکریز، دیواره سـیل ها، بند انحرافی،  شناسایی و تعیین عوارض مصنوعی نظیر: پل - 2-5-1- 3

  شناسی و تصحیح هندسه رودخانه به شرایط طبیعی با مالحظه مطالعات ریخت دخل و تصرفات
از اصالح هندسی مقاطع طولی و عرضـی   هایی نمونهتصحیح هندسه رودخانه به شرایط طبیعی و ارائه  - 2-5-2- 3

امات ساحلی؛ و عوارضی نظیر برداشت مصالح و یـا تخلیـه   ها یا اقد هاي تقاطعی، سازه رودخانه (در حذف تاثیر سازه
  نخاله در بستر)

ساله (یـا بـده    25بده  يسازي هیدرولیکی رودخانه در شرایط طبیعی به ازا مدل شبیه صحت سنجی - 3-2-5-3
ها درصورت نیاز و تحلیل شرایط جریـان، از طریـق تطبیـق میـدانی بسـتر       و سایر بده مناسب طرح بستر و حریم)

  انجام اصالحات الزم هیدرولیکی و
عنوان بستر هیدرولیکی رودخانه در شرایط طبیعی با حـذف   ساله به 25تهیه پهنه سیالب به ازاي بده  - 2-5-4- 3

  اثر هرگونه مصنوعات
ي تعیـین  هـا  حـریم تجاوز به حریم و بستر براساس نتایج بندهاي قبلی و مقایسه با بسـتر و   تحلیل اثر - 2-5-5- 3

  شده در مطالعات قبلی
 ساله در شرایط موجود   500و  200، 100، 50، 25، 10، 5، 2بندي سیالب با دوره بازگشت  هاي پهنه تهیه نقشه - 6- 2- 3

 تهیه گزارش مربوط به هیدرولیک جریان رودخانه -2-7- 3
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 (*)سیالب و آثار آن -3-3

زده و همچنین بررسی حدود خسارات وارده ناشـی از سـیالب بـا توجـه بـه آمـار و اطالعـات         تعیین نواحی سیل -3-1- 3
 (*)موجود

 (*)در طغیان رودخانه ها آنهاي طغیانی و ارزیابی آثار  مشخص کردن شاخه -3-2- 3

ي موجود حاشـیه رودخانـه و   ها کاربريهاي مختلف رودخانه با توجه به شرایط و  تعیین سیالب طراحی براي بازه -3-3- 3
 (*)براساس مطالعات انجام شده و استانداردهاي قابل قبول

 (*)رودخانه تحت مطالعه و تعیین علل آن گیر سیلقاط هاي طغیانی و ن مشخص کردن بازه -3-4- 3

بـر سـیالب در محـدوده مـورد      هـا  آنهاي مـورد نظـر و تعیـین آثـار      بررسی شرایط باالدست و پایین دست بازه -3-5- 3
 (*)مطالعه

ات کنتـرل، انحـراف و برداشـت آب،    تاسیسـ بینی شده نظیر: سد، پل، سـایر   ات موجود یا پیشتاسیستعیین آثار  -3-6- 3
 (*)اي برسیالب و میزان آن در بازه مورد نظر خانهمصالح رود

 (*)بررسی آثار سیالب در فرسایش بستر و دیواره رودخانه -3-7- 3

قابل عبور در مقاطع مورد نظر از رودخانه و مقایسـه آن بـا بـده طراحـی بـه منظـور تعیـین         بدهمقایسه حداکثر  -3-8- 3
 (*)یی که نیاز به کنترل سیل دارندها محل

 (*)ي مختلفها بازگشت  رودخانه براي سیالب با دوره گیر سیلتهیه نقشه محدوده  -3-9- 3

 (*)ین روش در بازه مورد نظرتر مناسبي مناسب کنترل سیالب و پیشنهاد ها روشبررسی و مقایسه  -3-10- 3

و اعمال مدیریت بـراي کنتـرل سـیالب و کـاهش خسـارت آن در       ریزي برنامه منظور بهارائه پیشنهادهاي الزم  -3-11- 3
 (*)محدوده طرح

 (*)زارش سیالبتهیه گ -3-12- 3

 فرسایش و رسوب -3-4

 ها آندرصورت لزوم تکمیل و بررسی آمار و اطالعات و گزارشات مربوط به فرسایش و رسوب  -4-1- 3

 هاي پایدار گذار و بازه هاي فرسایشی، رسوب مشخص کردن بازه -4-2- 3

 ال رسوبدر فرآیند فرسایش و انتق ها آنبررسی شرایط باالدست و پایین دست بازه مورد مطالعه و چگونگی آثار  -4-3- 3

 در میزان رسوب رودخانه ها آنهاي با بار رسوبی زیاد و ارزیابی آثار  مشخص کردن شاخه -4-4- 3

 هاي متاثر از جزر و مد (در صورت لزوم) هاي جزر و مدي و بازه گذاري در رودخانه هاي فرسایش و رسوب تعیین ویژگی -5- 4- 3

 معادالت انتقال رسوبهاي مورد نظر با استفاده از  تعیین ظرفیت انتقال رسوب در بازه -4-6- 3

 ي تجربیها روشبرآورد میزان آورد ماهانه و ساالنه رسوبات با استفاده از آمار و اطالعات و  -4-7- 3
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 (*)تعیین شیب و عرض پایدار رودخانه -4-8- 3

 اي بر فرسایش و حمل رسوب در رودخانه بررسی آثار برداشت مصالح رودخانه -4-9- 3

متقاطع نظیر: سد، پل و سایر تاسیسات کنترل، انحـراف و  تعیین آثار اقدامات ساماندهی و یا احداث تاسیسات  -4-10- 3
 (*)دست) گذاري (در باالدست و پایین شستگی عمومی و موضعی رودخانه و یا رسوب برداشت آب در آب

 (*)شود. بررسی میزان فرسایش عمومی و موضعی در رودخانه که منجر به تغییر عرض و تراز بستر رودخانه می -4-11- 3

رسایش و اقدامات ساماندهی رودخانه با توجه به اقدامات تثبیت خاك انجام شده در ي کنترل فها روشبررسی  -4-12- 3
 (*)حوضه

 اي از محدوده مورد مطالعه یا عدم امکان آن ارائه توصیه در خصوص امکان برداشت مصالح رودخانه -4-13- 3

 (*)هي مناسب کنترل فرسایش و کاهش رسوب در رودخانها روشبندي مطالعات انجام شده و پیشنهاد  جمع -4-14- 3

 تهیه گزارش فرسایش و رسوب -4-15- 3

 آثار زیست محیطی -3-5

 ها آنبررسی آمار، اطالعات و گزارشات زیست محیطی موجود در منطقه و در صورت لزوم تکمیل  -5-1- 3

  مربوطهاي موجود  مقررات و گزارششناسایی مناطق تحت حفاظت متاثر از محدوده طرح و بررسی  -5-2- 3
  محیطی درحاشیه رودخانه و حفاظت سامانه زیستی رودخانهمنظور بررسی ارزش زیست  تعیین حد حریم کیفی به - 3- 5- 3
 و آب پذیرنده آن درپایین دست موردمطالعه هاي مختلف سال براي رودخانه  تعیین حقابه زیست محیطی در ماه -5-4- 3

 (*)هاي ساماندهی بر شرایط موجود زیست محیطی شامل: بینی آثار احتمالی اجراي طرح بررسی و پیش -5-5- 3

  (*)ر محیط زیست حاشیه رودخانه و آبزیان رودخانه تحت مطالعهآثار کاهش کیفیت آب ب - 5-5-1- 3
  (*)تعیین آثار غیرقابل اجتناب و غیرقابل برگشت ناشی از اجراي طرح - 5-5-2- 3
ارزیابی آثار زیست محیطی اجراي طرح اعم از مثبت و منفی، مستقیم و غیرمستقیم، کوتاه مدت و بلندمـدت   - 5-5-3- 3

  (*) ها آنبندي  و جمع
 (*)هاي مختلف طرح بر خصوصیات زیست محیطی منطقه حتمالی اجراي گزینهبررسی و مقایسه آثار ا -5-6- 3

 (*)هاي مهندسی رودخانه هاي مختلف طرح ارائه پیشنهادهاي الزم به منظور کاهش آثار منفی اجراي گزینه -5-7- 3

مدیریتی و آموزشی به منظور حفظ و یا بهبود شرایط محیط زیسـت پـس از    هاي ارائه پیشنهادها و تدوین برنامه -5-8- 3
 (*)اجراي طرح

 محیطی رودخانه   فع تجاوزات صورت گرفته در بهبود شرایط زیستربررسی اثرات آزادسازي اراضی و  -5-9- 3

 ها محیطی ناشی از دخل و تصرفات صورت گرفته در بستر و حریم رودخانه بررسی اثرات زیست -5-10- 3

 زیست محیطی برداشت مصالح از منابع قرضهبررسی آثار  -5-11- 3

  ارائه پیشنهادات الزم براي حفاظت حریم و بستر از نظر زیست محیطی و کیفیت آب -5-12- 3
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 تهیه گزارش زیست محیطی -5-13- 3

 تهیه گزارش مطالعات تخصصی -3-6

 سیماي طرح و محدوده مطالعه -6-1- 3

 شناسی و فرسایش و رسوب رودخانه نتایج حاصل از مطالعات ریخت -6-2- 3

 طالعات هیدرولیک و سیالبنتایج حاصل از م -6-3- 3

  زیست محیطینتایج حاصل از مطالعات  -6-4- 3
 



 

  4فصل 4

  و تلفیق مطالعات  بندي جمع





  31  09/02/94  مطالعات تلفیق و بندي جمع-چهارم فصل

 

لعات  بندي جمع-فصل چهارم   و تلفیق مطا

 مطالعات تعیین حد بستر و حریم   -4-1

 حد بستر و حریمگزارش تلفیق مطالعات  -1-1- 4

 اي از نتایج مطالعات پایه و تخصصی ارائه خالصه - 1-1-1- 4

 بندي مطالعات پایه و تخصصی جهت ارائه حد بستر و حریم رودخانه   جمع - 1-1-2- 4

 بررسی عوامل موثر در تعیین حد بستر و حریم در منطقه - 1-1-3- 4

خـداد  بررسی امکان اعمال کلیه قوانین و نتایج مطالعات به عنـوان حـد بسـتر در منطقـه و احتمـال ر      - 1-1-4- 4
 مشکالت مختلف و ارائه راهکارهاي مناسب

هـایی   ي مختلف تعیین حد بستر و انتخاب روش مناسب جهت تعیین حدبستر در بـازه ها روشبررسی  - 1-1-5- 4
 باشد. ساله وسیع بوده و امکان ترسیم نمی25که پخش سیالب 

 DLSRSتعیین حریم کمی رودخانه با استفاده از مدل  - 1-1-6- 4

اظــت سـامانه محــیط زیسـت رودخانـه مطــابق بـا آخــرین     تعیـین حـریم کیفــی رودخانـه جهـت حف     - 1-1-7- 4
 هاي سطحی  دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب

  بندي برنامه بازگشایی و آزادسازي و مدیریت حریم و بستر رودخانه ارائه جدول اولویت - 1-1-8- 4
، قلـع و قمـع   جزایـر ، برداشـت  یض مجراي اصلیر(تعمعرفی اقدامات الزم در بازگشایی و اصالح بستر  - 1-1-9- 4

هـاي مـزاحم) بـراي هـر یـک از       ت، حذف موانع، حذف درختان نامناسب از مجراي اصلی و هرگونه کـاربري تجاوزا
 ها.  بازه

نـوار (مجـراي    4ي مجاز و غیرمجاز در محدوده رودخانه مورد مطالعه، به تفکیک در ها کاربريتعیین  -1-1-10- 4
  ) Cو  A ،Bهاي مختلف  اصلی، حد بستر طبیعی، حریم کمی و حریم کیفی در پهنه

آوري و بررسی مطالعات حدود بستر و حریم موردي انجـام شـده در محـدوده پـروژه و تـدقیق       جمع -1-1-11- 4
  گیري با نظر کارفرما درصورت مغایرت ها و تصمیم حدود بستر و حریم سراسري با آن

هاي هادي روستایی و شـهري (اجـرا شـده و یـا در      مقایسه حد بستر و حریم تعیین شده با مرز طرح -1-1-12- 4
  ا نظر کارفرما درصورت عدم انطباقب گیري تصمیمده) و نظر گرفته ش

ي مختلـف (مسـتند بـه نظـر کارشـناس      ها کاربريتعیین قیمت اراضی بستر رودخانه جهت اجاره با  -1-1-13- 4
  رسمی دادگستري)

 بازه) و پتانسیل میزان برداشت   - هاي برداشت مصالح (برحسب رودخانه موقعیتارائه  -1-1-14- 4

 تهیه دستورالعمل رپرگذاري   -1-1-15- 4

 هاي اولیه حد بستر و حریم با استفاده از نتایج مطالعات پایه و تخصصی قشهتهیه ن -1-2- 4

 ها و در صورت نیاز تدقیق آن سازي مدلاستخراج نتایج  - 1-2-1- 4
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 ي کمی و کیفیها حریمهاي اولیه حد بستر و  تهیه نقشه - 1-2-2- 4

 ها تهیه پالت براي انجام کارهاي تطبیق زمینی نقشه - 1-2-3- 4

 هاي نهایی و اسناد مناقصه و تهیه نقشهبا همراهی کارفرما  انجام عملیات تطبیقی زمینی -1-3- 4

 در سرتاسر ساحل چپ و راست رودخانه در محدوده طرح   انجام عملیات تطبیقی زمینی - 1-3-1- 4

و ارائه گزارش بازدیـد میـدانی و مسـتندات تشـخیص حـدود بسـتر        بررسی زمینی حدود تعیین شده - 1-3-2- 4
 رودخانه   سازي شده و منطبق با شرایط طبیعی قانونی و شبیه

 گذاري حد بستر تعیین محل رپرها براي انجام عملیات نشانه - 1-3-3- 4

در محـدوده  با در نظر گرفتن حدود بستر و حـریم مـوردي    ها حریمهاي حد بستر و  نهایی کردن نقشه - 1-3-4- 4
 کمی و کیفی هاي هاي حد بستر و حریم و تهیه آلبوم نهایی نقشهطرح 

هـاي   طولی و عرضی سطح آب با دوره بازگشت نیمرخبندي سیالب و  هاي بده اشل، نقشه پهنه منحنی - 1-3-5- 4
برداري پهنـه هـاي سـیالبی تـا      سال (درصورت عدم کفایت پهناي باند نقشه 500و  100،200، 50، 25، 10، 5، 2

 محدوده بستر رودخانه ارائه شود) در شرایط موجود

 نقشه جانمایی رپرها - 1-3-6- 4

 ها آننقشه دخل و تصرفات صورت گرفته با اولویت آزادسازي  - 1-3-7- 4

 هاي متروکه نقشه مسیل - 1-3-8- 4

 نقشه انواع بستر (فعال، غیرفعال، مازاد و مرده) - 1-3-9- 4

 ي مختلفها کاربرينقشه اراضی داراي قابلیت اجاره بستر با ارائه  -1-3-10- 4

 ي سازگار براي اجارهها کاربري ارائه نقشه -1-3-11- 4

 ي پیچانرودارائه نقشه تغییرات مکانی مسیر رودخانه در طول زمان با لحاظ کمربند  -1-3-12- 4

 تحلیل هیدرولیک جریان افزار نرمارائه فایل ورودي و خروجی  -1-3-13- 4

 افزار  هاي مطالعات و نرم برگزاري حداکثر دو کارگاه آموزشی براي پرسنل کارفرما در بخش -1-3-14- 4

مطابق الگوي همسان ابالغـی  نظر کارفرما ( با فرمت مورد GISهاي رقومی در محیط  فایل نقشهارائه  -1-3-15- 4
 ها و سواحل)   از سوي دفتر مهندسی رودخانه 22/5/90مورخ  11780/144/90به شماره 

 ها و فهرست بها و ...) تهیه دفترچه متره برآورد رپرگذاري (شامل جدول مقادیر، هزینه -1-3-16- 4

 تهیه اسناد مناقصه رپرگذاري و ارائه آن به کارفرماي طرح -1-3-17- 4

 (*)ساماندهیمطالعات  - 4-2

 (*)هاي رودخانه مورد مطالعه بررسی عوامل ایجاد نابسامانی -2-1- 4
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 هاي رودخانه در محدوده تحت مطالعه با توجه به اهداف طرح بررسی و تعیین نوع و مشخصات نابسامانی - 1- 1- 2- 4

ها و درجه اهمیت و نقش هریک با توجه به مطالعات انجـام   بررسی و تعیین علل و عوامل هریک از نابسامانی - 2- 1- 2- 4
 یافته

و ناپایـدار و تعیـین موقعیـت    هـاي پایـدار    تقسیم رودخانه مورد نظر در محدوده تحت مطالعه به بـازه  - 2-1-3- 4
 ناپایدار و آسیب پذیر مقاطعها و یا  داراي مشکل و نوع مشکالت هریک از بازه هاي  بازه

 اي و عمومی هاي رودخانه به صورت موضعی، بازه بندي نابسامانی دسته - 2-1-4- 4

هـاي   حل راهمختلف رودخانه باتوجه به مشکالت موجودبه منظور ارائه  هاي زیربازهها و  بندي بازه اولویت - 2-1-5- 4
 مناسب

 هاي رودخانه تهیه نقشه با مقیاس مناسب به منظور نشان دادن نابسامانی - 2-1-6- 4

 (*)ي ساماندهیها مطالعات و ارائه گزینه بندي جمع -2-2- 4

 هاي ممکن مطالعات به عمل آمده به منظور ارائه راه حل بندي جمع - 2-2-1- 4

(مصـوب سـال   هـا   رودخانه مربوط به حد بستر و حریم نامه آیین دهاجراي ماده  سنجی امکانبررسی و  - 2-2-2- 4
 در محدوده طرح) 1379

هاي ممکـن بـا توجـه بـه اهـداف طـرح، نیـاز متولیـان و ذینفعـان در حفاظـت و            تعریف گزینهارائه و  - 2-2-3- 4
  مربوط به حد بستر و حریم نامه آیینو امکان اجراي ماده ده  حریمبرداري از بستر و  بهره

و شـرایط   موجـود  طیو شـرا  یعـ یطب طیشـرا  نیب سهیمقا هیدرولیکی با يمدلساز جینتا ارائه و بررسی - 2-2-4- 4
 هاي مختلف اصالح مسیر ساماندهی رودخانه در گزینه

، تغییـرات  گـذاري  رسـوب رودخانـه (فرسـایش،    شناسی ریخت العمل عکسرفتار و  جینتا ارائه و بررسی - 2-2-5- 4
هـاي مختلـف اصـالح     هو شرایط ساماندهی رودخانه در گزینـ  موجود طیشرا نیب سهیمقا احتمالی، پایداري و ...) با

 مسیر

اي (بیو مهندسی) براي اصـالح   سازه -اي و طبیعی ي مناسب طبیعی (بیولوژیکی)، سازهها روشبررسی  - 2-2-6- 4
 ساماندهی، حفاظت و تثبیت رودخانهمسیر، 

هـاي ممکـن بـا توجـه بـه شـرایط، امکانـات موجـود و          هـاي اجرایـی گزینـه    حـل  و راه ها روشبررسی  - 2-2-7- 4
 ها محدودیت

هـاي   ممکن با توجه به هدف کنترل سیالب و اهـداف متولیـان و خواسـته   هاي  مقایسه مقدماتی گزینه - 2-2-8- 4
 منطقی ذینفعان از نظر کمی و کیفی، شرایط اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی، و چشم اندازهاي طبیعی 

داري بـر  یی کـه در محـدوده طـرح در دسـت مطالعـه، اجـرا و یـا بهـره        ها طرحهماهنگی طرح با سایر  - 2-2-9- 4
 باشند. می

 هاي قابل رقابت انتخاب گزینه -2-2-10- 4
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 هاي قابل رقابت  تعیین مبانی و استاندارد مناسب براي طراحی هریک از گزینه -2-2-11- 4

 هاي قابل رقابت براساس مبانی طراحی طراحی مقدماتی گزینه -2-2-12- 4

 انجام محاسبات الزم به منظور دستیابی به ابعاد و مقادیر مربوط به هرگزینه -2-2-13- 4

 ي قابل رقابتها گزینهبراي هر یک از  ماتی با مقیاس مناسبهاي مقد تهیه نقشه -2-2-14- 4

 هاي قابل رقابت برداري و نگهداري گزینه هاي اجرایی و بهره برآورد هزینه -2-2-15- 4

 (*)ي اجراییها روشو  ها محدودیتبررسی و تعیین امکانات،  -2-3- 4

  ها ک از گزینهبررسی و تعیین نوع و میزان امکانات، تجهیزات و نیروي انسانی الزم براي اجراي هر ی - 2-3-1- 4
 ي قرضه طبیعی (سنگی و خاکی) و یا تولید مصالح ساختمانی مورد نیازها محلانتخاب  - 2-3-2- 4

و مکانیکی مصـالح قرضـه و مصـالح سـاختمانی، بـر اسـاس        شیمیاییارزیابی تناسب کیفیت فیزیکی،  - 2-3-3- 4
 اي هاي مجاز مصرف این مصالح در کارهاي رودخانه استانداردها و شاخص

اي و درختان) براي حفاظت طبیعی  مناسب و سازگار گیاهی (از انواع علفی، درختچههاي  انتخاب گونه - 2-3-4- 4
 دیواره و حریم رودخانه   اي سازه -و یا طبیعی

 ها هاي طبیعی، اقتصادي و اجتماعی براي اجراي هریک از گزینه بررسی امکانات و محدودیت - 2-3-5- 4

یک یا چنـد روش اجرایـی مناسـب     ها و انتخاب و معرفی ي اجرایی مختلف براي گزینهها روشمقایسه  - 2-3-6- 4
هاي طبیعی، اقتصادي، اجتمـاعی، انسـانی و تجهیـزات منطقـه      که با توجه به شرایط موجود، امکانات و محدودیت

 وجود دارد. ها آنامکان اجراي 

 (*)هاي قابل رقابت بندي گزینه مقایسه و اولویت -2-4- 4

هـاي کارفرمـا و    اف طـرح، دیـدگاه  هاي قابل رقابـت بـا توجـه بـه اهـد      تدوین معیارهاي مقایسه گزینه - 2-4-1- 4
  اي هاي ملی و منطقه سیاست

)؛ از ترکیبـی اي، و  ي طبیعـی، سـازه  هـا  روشهاي مناسب از نظر روش و نوع مصالح ( گروه بندي گزینه - 2-4-2- 4
هاي صلب یا انعطاف پذیر)؛ و از نظر نفوذپذیري (آبگـذر یـا    و یا سازه ها روشنظر انعطاف پذیري در بستر رودخانه (

 نفوذ ناپذیر)  

 برداري و نگهداري هاي اجرایی، ایمنی و بهره ها با توجه به امکانات و محدودیت مقایسه فنی گزینه - 2-4-3- 4

 ها آنها از نظر آثار و تبعات اجتماعی اجراي هریک از  مقایسه گزینه - 2-4-4- 4

 محیطیها از نظر آثار زیست  مقایسه گزینه - 2-4-5- 4

 ها از نظر اقتصادي مقایسه گزینه - 2-4-6- 4

اجـاره بـه    صـورت  بـه واگـذاري آن  و هاي ساماندهی  بررسی امکان ایجاد بستر مازاد در اثر اجراي طرح - 2-4-7- 4
هاي خاص براي مصارف عمومی (غیـر   ذینفعان و حل و فصل مشکل متولیان و کارفرمایان از این طریق و یا کاربري

  اد رودخانه براي اهداف کنترل سیالب و زیست محیطیشخصی) و یا حفاظت طبیعی بستر ماز
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 هاي برتر هاي انجام شده و پیشنهاد گزینه یا گزینه ها با توجه به نتایج مقایسه بندي گزینه اولویت - 2-4-8- 4

 هاي برتر هاي نهایی گزینه یا گزینه تعیین منافع و هزینه - 2-4-9- 4

از قبیـل:  هاي برتـر   یا گزینهبررسی منافع جنبی حاصل از اجراي طرح مهندسی رودخانه براي گزینه  -2-4-10- 4
(فراتـر   گیر سیلهاي مرزي و مشترك)، استحصال اراضی  ارزش حفاظت سامانه رودخانه، ارزش ملی (براي رودخانه

 از حد بستر طبیعی)، ایجاد بستر مازاد، بهبود وضعیت آبگیري و ....

 هاي برتر ارزیابی اقتصادي گزینه یا گزینه -2-4-11- 4

 هاي برتر از نظر: ه براي گزینه یا گزینهتحلیل مالی طرح مهندسی رودخان -2-4-12- 4

 هاي ذینفع تعیین فواید حاصل از طرح و گروه 

 بررسی امکان واگذاري منافع بالمعارض طرح به بخش خصوصی 

 هاي اجراي طرح تعیین سهم اعتبارات دولتی در هزینه 

  هاي نهایی و اسناد مناقصه تهیه مستندات، نقشه -2-5- 4
 هاي قابل رقابت اصالح مسیر و ساماندهی  طولی مسیر رودخانه در گزینه نیمرخهاي پالن و  ارائه نقشه - 2-5-1- 4

اي قابـل   سـازه  -و طبیعی اي سازهي طبیعی، ها روشطولی و عرضی براي  نیمرخهاي پالن و  ارائه نقشه - 2-5-2- 4
  ي برترها روشطولی و عرضی) براي گزینه و  نیمرخ(پالن و  اجراییهاي  ارائه نقشه ؛رقابت

با فرمت موردنظر کارفرما (مطابق الگوي همسان ابالغی بـه   GISي رقومی در محیط ها فایل نقشهارائه  - 2-5-3- 4
 ها و سواحل)   از سوي دفتر مهندسی رودخانه 22/5/90مورخ  11780/144/90شماره 

 ارائه فایل ورودي و خروجی نرم افزار تحلیل هیدرولیک جریان - 2-5-4- 4

ها و فهرست بهـا و ...) و هزینـه    هزینه تهیه دفترچه متره برآورد طرح ساماندهی (شامل جدول مقادیر، - 2-5-5- 4
 کل بر اساس واحد کیلومتر رودخانه





 

 

  

  

  

  گرامی خواننده

 مطالعـاتی  و تحقیقـاتی  فعالیت سال سی از بیش گذشت با ،ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهنظام فنی  امور

 فنی مشخصات دستورالعمل، معیار، ضابطه، نامه، آیین قالب در فنی، - نشریه تخصصی عنوان ششصد بر افزون خود،

 تهیـه  شـده  یـاد  مـوارد  تايراس در حاضر است. نشریه کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت مقاله، به و عمومی

فهرسـت  شـود.   بـرده  کـار  بـه  عمرانـی  هـاي  فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه تا در شده،
 باشد. می دستیابی قابل nezamfanni.ir اینترنتی سایت در اخیر يها سال در شده منتشر نشریات

http://tec.mporg.ir/
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Abstract 

The protection of river systems as one of the most important ecological resources has high degree of 
importance in developing communities. As the first step to protect these valuable and vulnerable systems 
and to reduce flooding chance as well as preventing encroachment and disturbance of their natural 
conditions, the river bed and its buffer zone must be determined.  

To achieve this, relevant studies are required to determine the river bed and marginal bounds applying 
the following document: 

“Scope of Services for determination of Riverbed and Buffer Zone", Publication No. 276, Vice 
Presidency for Strategic Planning and Supervision. 

On the other hand, the need for sustainable river training and operation, has led to preparation of the 
following document: 

"List of Services for River Engineering Project: Feasibility Stage” Publications No. 190 and 191, 
Deputy of President for Strategic Planning and Monitoring. 

Based on further assessments on mentioned documents, it has been clarified that the above 
publications have a lot of common points and the sophisticated composition of the above documents not 
only doesn't harm their structural meanings, but also is necessary for more Contiguity and appropriate 
implementation of river engineering projects and prevention of interference and re-conduction of the 
studies as well as time and cost optimization. 

In this regards, Rivers and Coastal Engineering Office of Water Resources Management Organization 
has proceeded to merge the mentioned documents. 

It is hoped this enterprise causes to expedite the promotion of the goals and plans of studies for river 
training in the country. 
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  ضابطهاین 

شرح خدمات مطالعات تعیین حد « با عنوان
» بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانـه 

بـراي انجـام مطالعـات     عناوین خدمات موردنیاز
تعیـــین حـــد بســـتر و حـــریم و مرحلـــه اول  

بـا  کـه  دهـد.   ارائـه مـی  را ها  رودخانهساماندهی 
، 190هاي شـماره   بازنگري و تلفیق نشریههدف 
ــه  276و  191 ــاربردي و ارائ  ،شــرح خــدمات ک

حد بسـتر و حـریم   تعیین جهت انجام مطالعات 
  شده است.   تهیهها  رودخانه

 داراي چهار بخش عمدهحاضر شرح خدمات 
اقدامات اولیه، مطالعات پایه، مطالعات با عناوین 

  باشد.  میمطالعات تلفیق گزارش تخصصی و 
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	تهيه نقشههاي همباران سالانه منطقه طرح و حوضه آبريز تحت مطالعه براي يك دوره شاخص آماري 
	تعيين مشخصات دما، تدقيق ميزان متوسط، حداقل و حداكثر ماهانه و سالانه دما براي ايستگاههاي شاخص منطقه طرح و محاسبه گراديان حرارتي (در صورت لزوم)(*)
	محاسبه گراديان بارندگي منطقه طرح و در صورت لزوم كل حوضه تحت مطالعه و تهيه نمودارهاي تغيير بارندگي با ارتفاع 
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	تعيين اقليمهاي (آب و هواي) منطقه طرح و تهيه نقشه اقليم شناسي با مقياس مناسب(*)
	تهيه و ارائه گزارش مربوط به مطالعات هواشناسي 

	هيدرولوژي
	بررسي گزارشها و اطلاعات هيدرولوژي جمعآوري شده منطقه تحت مطالعه
	بررسي لزوم انجام مطالعات هيدرولوژي، و يا اصلاح و تدقيق گزارشات موجود
	بررسي تصاوير ماهوارهاي موجود جهت تعيين شدت و وسعت سيلابهاي رخ داده پس از وقوع آن 
	بررسي آمار و اطلاعات هيدرومتري شامل: آمار آبدهي، سيل، رسوب و كيفيت آب و تصحيح، تكميل و تطويل آنها (درصورت لزوم)
	بررسي ايستگاههاي هيدرومتري و رسوبسنجي رودخانه تحت مطالعه و تهيه نقشه ايستگاههاي مذكور، و در صورت لزوم پيشنهاد تجهيز و تكميل آنها
	تهيه منحني تداوم جريان براي آمار سالانه(*)
	بررسي و محاسبه رواناب ناشي از حوضههاي مياني
	بررسي آمار سيلاب ايستگاههاي هيدرومتري رودخانه تحت مطالعه به منظور تدقيق مقادير حجم و شدت سيلاب براي دوره برگشتهاي مورد نظر 
	تعيين مقادير سيلاب با دورههاي برگشت 2، 5، 10، 25، 50، 100، 200 و 500 ساله با روشهاي متداول و مناسب با شرايط منطقه طرح در مقاطع مورد نياز (در صورت عدم وجود يا كمبود آمار در منطقه)
	تعيين سيلابهاي رودخانه و ترسيم هيدروگراف آنها با دوره بازگشتهاي مختلف در شرايط طبيعي رودخانه (بدون اثر سازههاي تاثيرگذار(سدها)) و در شرايط تنظيمي رودخانه (با لحاظ اثر سازهها و بده تنظيمي سدهاي مخزني بالادست)
	بررسي و محاسبه رواناب ناشي از سيلاب در حوضههاي مياني با دوره برگشتهاي مورد نظر
	تفكيك جريان پايه از جريان سطحي و تعيين سهم هر يك در كل جريان ماهانه و سالانه رودخانه تحت مطالعه(*)
	بررسي وضعيت بهرهبرداري از سدهاي بالادست (در صورت وجود) بر اساس اهداف ساخت، منحنيهاي فرمان، گزارشات موجود و مذاكره با بخش كارفرمايي
	بررسي سهم و نقش برف در توليد سيلاب در منطقه تحت مطالعه و توزيع زماني وقوع سيلابهاي ناشي از ذوب برف و يا ذوب برف و باران (در صورت لزوم و وجود اطلاعات و يا با استفاده از اطلاعات برفسنجي و تحليل رابطه دما- ارتفاع- بارش ايستگاهها) (*)
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	بررسی فراوانی وقوع سیلاب ها در ماه های مختلف سال، با تفکیک منشاي تولید سیلاب (بارندگی، ذوب برف، بارندگی و ذوب برف)
	تعيين رابطه سنجه آب (بده- اشل) در محل ايستگاههاي هيدرومتري و در موقعيت سازههاي كنترل (نظير سرريزها)
	برآورد رابطه سنجه رسوب (معلق و بستر)، ميزان رسوب ماهانه و سالانه حوضه رودخانه تحت مطالعه با استفاده از آمار و اطلاعات موجود، بهصورت متوسط و در دامنه اطمینان 50، 75 و 90 درصد (*)
	تهيه و ارائه گزارش مربوط به مطالعات هيدرولوژي

	زمينشناسي و زمين ريختشناسي
	بررسي اطلاعات و گزارشهاي زمينشناسي منطقه طرح و تكميل و تدقيق آنها در نوار رودخانه(*)
	انجام دادن بازديدهاي صحرايي به منظور جمعآوري و تكميل اطلاعات مورد نياز(*)
	بررسي نوع و شكل عوارض سطحي زمين، موقعيت اين عوارض و آثار آنها بر اهداف طرح(*)
	بررسي تشكيلات زمينشناسي محدوده طرح(*)
	بررسي حساسيت تشكيلات زمينشناسي محدوده طرح به فرسايش و تهيه نقشه حساسيت به فرسايش آن
	بررسي خصوصيات مربوط به درز و شكافها، گسلها و ديگر عوارض زمينشناسي كه در تنظيم و كنترل راستا و تغييرات جانبي رودخانه موثر بوده و ممكن است در مرحله اجراي طرح مشكلاتي پديد آورند. (*)
	بررسي و شناساندن منشاي زمينشناسي رسوبات رودخانهاي و دشتهاي سيلابي منطقه تحت مطالعه(*)
	شناسايي مسير قديم آبراهه و حدود بستر رودخانه با توجه به رسوبات رودخانهاي
	بررسي و شناسايي محل هاي مورد نياز براي حفر گمانهها و نمونهبرداري در بستر و سيلابدشت رودخانه(*)
	بررسي تراز آب زيرزميني، جهت جريان و نحوه ارتباط آب زيرزميني و رودخانه بهلحاظ تغذيه رودخانه از آبخوان و بالعكس(*)
	تهيه گزارش زمين ريختشناسي و نقشه زمينشناسي در نوار رودخانه مورد مطالعه (*)

	ژئو تكنيك (درصورت لزوم)� (*)
	بررسي گزارش زمينشناسي و انجام بازديدهاي ميداني براي تعيين نواحي خاص، نظير: محل سازهها و منابع قرضه به منظور اجراي آزمايشهاي مورد نياز و تطبيق اطلاعات و گزارشهاي موجود با وضعيت فعلي منطقه(*)
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	بررسي مشخصات و روشهاي مطالعات ژئوتكنيك و مكانيك خاك مورد نياز طرح، نوع، تعداد و محل آزمايشهاي صحرايي، درجا و آزمايشگاهي و عمق مورد نياز به منظور:(*)
	تعيين دانهبندي مصالح بستر، كنارهها و اراضي حاشيه رودخانه(*)
	تعيين ويژگيهاي مكانيكي و فيزيكي لايهها خاك (وزن مخصوص، چسبندگي«c» و زاويه اصطكاك داخلي مصالح «Φ»، نفوذپذيري، حدود آتربرگ و ...) (*)
	طبقهبندي لايههاي خاك و لايههاي ضعيف آنها با دقت مورد نياز(*)
	تعيين ساخت و بافت سنگها و خاكهاي محل سازهها براي تشريح ويژگيهاي دوام، رفتار و خواص مكانيكي آنها (*)

	نظارت مستمر بر روند انجام آزمايشهاي پيشبيني شده و ارائه دستورالعملهاي لازم براي تغييرات احتمالي حدود كار (كمي و كيفي)(*)
	بررسي و تحليل نتايج حاصل از مطالعات صحرايي و آزمايشهاي انجام شده مشتمل بر موارد زير:(*)
	مشخصات فيزيكي و شيميايي مصالح بستر، كنارهها و اراضي حاشيه تا عمق مناسب براي نقاط مورد نظر(*)
	مشخصات مكانيكي خاك نقاط مورد نظر(*)
	وضعيت پايداري شيروانيهاي كنارههاي رودخانه(*)
	وضعيت گسلها و نقاط ناپايدار(*)

	تهيه گزارش ژئوتكنيك و مكانيك خاك(*)

	بررسي كاربري اراضي حاشيه رودخانه و پوشش گياهي�
	بازديد از منطقه جهت بررسي پوشش گياهي بستر و حاشيه رودخانه و كاربريهاي موجود در منطقه
	بررسي اطلاعات، نقشهها و گزارشهاي موجود تهيه شده پس از بازديد ميداني در مورد وضعيت پوشش گياهي اراضي بستر و حاشيه رودخانه و كاربري اراضي بستر و حاشيه رودخانه يا مسيل 
	بررسي عكسهاي هوايي و تصاوير ماهوارهاي به منظور تعيين كاربريهاي قبلي و فعلي اراضي محدوده حاشيه بستر رودخانه (ترجيحا سال مبناي عكس 1347 باشد)
	تعیین گستره عرضی رودخانه در مطالعات کاربری اراضی (حداقل معادل با حد حریم کیفی رودخانه باشد)
	تعيين موقعيت سازههاي متقاطع و ساحلي و برداشت آب و مصالح رودخانهاي براساس نقشههاي موجود و بازديدهاي ميداني 
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	بررسي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي شهرها و روستاها و ميزان انطباق آنها با حدود بستر و حريم تعيين شده 
	بررسي وضعيت كاربري اراضي حاشيه رودخانه رودخانه (حداقل تا حد حریم کیفی)، بر اساس نقشههاي پوشش گياهي، خاكشناسي، طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي موجود و بازديدهاي ميداني
	تهيه نقشههاي كاربريهاي فعلي بر اساس اطلاعات موجود و مقايسه آن با كاربري قديم اراضي حاشيه (به تفکیک در حد بستر، حریم کمی و حریم کیفی)
	بررسي سابقه عرفي كاربريهاي بستر و حريم
	ارائه نقشه موقعيت برداشت مصالح رودخانههاي
	شناسايي اراضي تحت مالكيت حكومت كه در قالب قرارداد اجاره بستر واگذار شدهاند. 
	شناسايي كاربران و مالكين عمده اراضي حاشيه رودخانه
	شناسايي و تعیین توزیع سطح اراضی در کاربریهای مختلف (آب، بایر، زراعی، باغی، مسکونی) در وضعیت موجود، به تفکیک برای هر یک از چهار نوار رودخانه (بستر مجرای اصلی، حد بستر طبیعی یا پهنه سیل 25 ساله، حریم کمی و حریم کیفی) 
	پیشنهاد راهکارهای مناسب برای تغییر کاربریهای موجود در حد بستر، حریم کمی و حریم کیفی، به کاربریهای مجاز
	بررسی و شناسايي گونه های مناسب و سازگار گیاهی (از انواع علفی، درختچهای و درختان) برای حفاظت طبیعی حریم رودخانه.
	تهيه و ارائه گزارش كاربري بستر و حاشيه رودخانه و پوشش گياهي اراضي حاشيهاي
	تهيه و ارائه گزارش مربوط به كاربري اراضي

	منابع قرضه و مصالح ساختماني قابل دسترس در منطقه(*)
	تعيين انواع مصالح مورد نياز براي اجراي طرح(*)
	بررسي و بازديد منطقه طرح براي يافتن منابع قرضه و مصالح مورد نياز(*)
	تعيين موقعيت مكاني و محدوده تقريبي هريك از منابع قرضه و مصالح مورد نياز با توجه به محدوديتهاي موجود (نظامي، زيستمحيطي، آثار باستاني و ...) (*)
	برآورد ميزان تقريبي و كيفيت هريك از منابع شناسايي شده براساس نتايج حاصل از مطالعات ژئوتكنيك(*)
	بررسي و تعيين محلهاي توليد مصالح ساختماني مورد نياز در منطقه طرح و در صورت لزوم مناطق مجاور(*)
	ارزیابی تناسب کیفیت فیزیکی، شيميايي و مکانیکی مصالح قرضه (سنگی و خاکی)، بر اساس استانداردها و شاخصهای مجاز مصرف این مصالح در کارهای رودخانهای
	برآورد هزينههاي تقريبي تامين و حمل هر يك از مصالح تا محل طرح(*)


	_Toc380395274
	 
	ارائه اطلاعات مربوط به منابع قرضه و مصالح بر روي نقشه با مقياس مناسب و تهيه گزارش لازم(*)
	تهيه و ارائه گزارش مربوط به منابع قرضه(*) 

	مطالعات حقوقي�
	بررسي قوانين، مقررات، آييننامهها و بخشنامهها (در صورت قرارگرفتن طرح در منطقه مرزي، پروتكل و قراردادهاي رودخانههاي مرزي نيز بايد بررسي گردد)
	بررسي سوابق دعاوي و شكايات موجود در خصوص بستر و حريم و آراي صادره و روش های محلی در حل دعاوی
	بررسي چگونگي مالكيت املاك موجود در بستر و حريم از طريق ايجاد ارتباط با سازمانهاي ثبت اسناد و املاك محلي و شناسايي انواع قراردادها و بنچاقهای محلی
	بررسي حريم قانوني سازههاي متقاطع يا مجاور رودخانه يا مسيل
	بررسي نقش مسايل سياسي و امنيتي در تعيين حد بستر و حريم بازههاي مطالعاتي
	ايجاد ارتباط با واحد حقوقي كارفرما براي بررسي دقيقتر ابعاد حقوقي مطالعات
	بررسي مشكلات حقوقي و تنشهاي اجتماعي احتمالي آزادسازي اراضي حاشيه رودخانه يا مسيل و قلع تجاوزات صورت گرفته
	تعيين تعداد و وضعيت مالكين و متصرفين واقع در حد بستر و حريم (در صورت وجود نقشههاي كاداستر) 
	شناسايي اراضي مزاحم و غيرمزاحم�، نحوه رفع تصرف اراضي مزاحم و برآورد قيمت و هزينه آزادسازي
	شناسايي وضعيت مالكيت اراضي بستر و حريم از روي نقشههاي كاداستر و سابقه اسناد مالكيت
	بررسي مناطق حفاظت شده و آثار باستاني، فرهنگي و مذهبي موجود در حاشيهي رودخانه و قوانين حاكم بر آنها
	بررسي طرحهاي جامع، هادي و تفصيلي روستاها و شهرها و ميزان انطباق آن با حد بستر و حريم تعيين شده
	تعیین کاربریهای ممنوع و مجاز، به تفکیک در 4 نوار رودخانه (مجرای اصلی، حد بستر طبیعی، حریم کمی و حریم کیفی)
	تهيه و ارائه گزارش مربوط به مطالعات حقوقي
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	مطالعات اقتصادي و اجتماعي�
	بازديد از منطقه و تكميل پرسشنامه يا تهيه اطلاعات مورد نياز از منطقه و جمعآوري نظرات مردم در خصوص مشكلات و راهحلهاي مورد نياز در خصوص موضوعات مرتبط با پروژه
	بررسي آمار و اطلاعات و گزارشهاي اقتصادي و اجتماعي در مورد طرحهاي مهندسي آب و كشاورزي و ساير طرحهاي مرتبط در حاشيه رودخانه يا مسيل
	مطالعه اجمالي توزيع كانونهاي جمعيتي و بهرهبردار در حاشيه رودخانه مورد مطالعه و مسايل اجتماعي و اقتصادي در مورد بهرهبرداري از آب و اراضي حاشيه رودخانه
	 بررسي اجمالي و تعيين ارزش عرفي اراضي حاشيه رودخانه براي كاربريهاي مختلف براساس پرسشنامهها و استعلام از مراجع ذيصلاح
	شناسايي و معرفي اراضي مستعد رودخانه جهت انعقاد قرارداد اجاره بستر براساس حد بستر تعيين شده و كاربري پيشنهادي
	بررسي قيمت اراضي بستر رودخانه جهت اجاره با كاربريهاي مختلف ترجيحا مستند به نظر كارشناس رسمي دادگستري يا قيمتهاي قراردادهاي مشابه منعقده در استان در يك سال مبنا
	بررسي آداب و رسوم در بهرهبرداري از رودخانه يا مسيل و حاشيه آن
	بررسي ميزان درآمد و وضعيت معيشتي ساكنين و وابستگي آنها به رودخانه
	بررسي سوابق اختلاف يا مشاركت در بهرهبرداري از رودخانه يا مسيل و حاشيه آن 
	بررسي چگونگي مشاركت مردم در طرحهاي مهندسي رودخانه، بيمه سيلاب و تعيين حد بستر و حريم
	بررسي آثار منفي اقتصادي و اجتماعي ناشي از سيلابها، فرسايش و افزايش آلودگي آب
	تعيين خسارت اقتصادي سيلابهاي وقوع يافته بر اساس آمار و گزارشها و بررسي منحني بده- خسارت (در صورت وجود اطلاعات)
	بررسي بازههاي مطالعاتي از نظر چشم اندازهاي طبيعي- گردشگري، ميراث فرهنگي، سلامت و بهداشت شهري و روستايي
	تحليل پرسشنامههاي تكميل شده در مورد خسارتهاي اجتماعي و مشاركت مردم در طرح حد بستر و حريم
	بررسي چگونگي مشاركت دستگاههاي محلي شامل نهادهاي دولتي، شوراهاي شهر و روستا در پايش و حفاظت از بستر و حريم
	بررسي ميزان رعايت و احترام به قوانين موجود در مورد رودخانه يا مسيل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط
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	بررسي ميزان تاثير طرحهاي ساماندهي در اقتصاد منطقه و رويكرد مردم منطقه نسبت به طرحهاي مختلف ساماندهي(*)
	ارزيابي پتانسيلهاي اقتصادي و اجتماعي منطقه در بهرهبرداري از ماده ده آييننامه تعيين حد بستر و حريم رودخانهها 
	تهيه و ارائه گزارش اقتصادي و اجتماعي

	كيفيت و بهرهبرداري از آب و رسوب رودخانه(*)
	بررسي تغييرات كيفيت آب در طول سال و تعيين ماهها يا فصولي كه كيفيت آب در بدترين حالت است و بيشترين محدوديت را براي مصارف گوناگون نظير: شرب، كشاورزي و صنعت دارد.(*)
	بررسي و تحليل آمار مقادير شاخصهاي كيفيت آب نظير: هدايت الكتريكي (EC)، اسيديته (PH)، ميزان اكسيژن مورد نياز (BOD)، سختي كل و نسبت جذب سديم به تفكيك دورههاي كمآبي و پرآبي و در طول سال(*)
	تعيين رابطه بين ميزان بده رودخانه و شدت آلودگي هريك از عوامل و شاخصهاي كيفيت فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك آب(*)
	تعيين كاربري آب رودخانه تحت مطالعه براي مصارف گوناگون نظير: شرب، كشاورزي، صنعت و محيط زيستابي رودخانه از طريق مقايسه شاخصهاي كيفيت آب با استاندارد داخلي و يا معتبر خارجي(*)
	بررسي و تعيين انواع مختلف آلايندههاي رودخانه و تعيين موقعيت آنها و ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود كيفيت آب رودخانه(*)
	بررسي آمار و اطلاعات جمعآوري شده در مورد وضع موجود و برنامههاي آتي بهرهبرداري از آب رودخانه و در صورت لزوم تكميل آنها (*)
	مشخص كردن نقاط و ميزان برداشت آب به تفكيك موارد مصرف و بررسي رژيم برداشت
	بررسي برنامههاي بهرهبرداري از تاسيسات انحراف، ذخيره و تنظيم جريان رودخانه
	بررسي برنامههاي پيشبيني شده برداشت آب در آينده (مخصوصا با كاربري شرب)
	بررسي روند تغييرات بده در طول رودخانه
	مقايسه ميزان نيازهاي فعلي با مقدار بده رودخانه(*)
	تعيين امكان بهرهبرداري از آب رودخانه با در نظر گرفتن حداقل بده لازم براي حفظ محيط زيست رودخانه(*)
	تهيه و ارائه گزارش مربوط به كيفيت و بهرهبرداري از آب رودخانه
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	تهيه گزارشهاي مطالعات پايه
	محدوده مطالعه
	نتايج حاصل از مطالعات فيزيوگرافي و هواشناسي
	نتايج حاصل از مطالعات هيدرولوژي
	نتايج حاصل از مطالعات بهرهبرداري و كيفيت آب
	نتايج حاصل از مطالعات زمينشناسي، ژئوتكنيك و منابع قرضه
	نتايج حاصل از مطالعات كاربري اراضي
	نتايج حاصل از مطالعات حقوقي
	نتايج حاصل از مطالعات اقتصادي و اجتماعي
	جمعبندي نتايج مطالعات پايه و توصيههاي لازم براي ادامه كار 
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	ريختشناسي رودخانه
	بازديد از منطقه و بررسي مسير رودخانه از ديدگاه ريختشناسي
	بررسي عكسهاي هوايي، تصاوير ماهوارهاي و نقشههاي توپوگرافي جهت تهيه پلان و نقشه تغييرات آن
	تعيين مباني روش انتخابي در تحليل وضعيت ريختشناسي رودخانه
	بررسي و تعيين نوع و مشخصات تغييرات مهم خصوصيات ريختشناسي رودخانه در محدوده تحت مطالعه و تعيين نوع رودخانه از نظر ريختشناسي
	بررسي عوامل موثر در تغييرات يادشده در بند (3-1-4) و تعيين نقش هريك
	بررسي نحوه تغييرات زماني مسير رودخانه از گذشته تاكنون با عكسهاي هوايي و تصاوير ماهوارهاي و پيشبيني روند تغييرات در آينده و آثار ناشي از آنها بر رودخانه و محيط اطراف آن
	بررسي بازه يا بازههاي ناپايدار رودخانه از نظر فرسايش بستر و ديوارهها و چگونگي جابجايي مسير آن (ارائه نقشه وضعيت پايداري و فرسايشپذيري)
	بررسي پيچانرود يا پيچانرودهاي ناپايدار و بررسي ضرورت تثبيت آنها با روشهاي مناسب
	بررسي تغييرات طولي شيب- عرض- عمق رودخانه در بازههای مختلف از محدوده مورد مطالعه و تاثير آن بر ريختشناسي رودخانه
	بررسي تاثير ساختار لايههاي سطحي، دانهبندي و پديدههاي تكتونيكي بستر رودخانه بر خصوصيات ريختشناسي رودخانه(*)
	مشخص كردن كمربند جابجايي پيچانرودهاي رودخانه�
	بررسي آثار برداشت مصالح رودخانهاي بر ريختشناسي رودخانه
	پيشبيني تغييرات خصوصيات ريختشناسي ناشي از افزايش و يا كاهش سطح آب دريا، درياچه، تالاب و رودخانههاي مرتبط با رودخانه مورد مطالعه
	تعيين آثار ناشي از اجراي سازههاي عرضي نظير: پلها، كانال هوايي، سيفون، سازههاي طولي مانند ديوارهها و همچنين اقدامات ساماندهي رودخانه بر ريختشناسي آن
	شناسايي مسيلهاي متروكه و بستر مرده رودخانه در محدوده مورد مطالعه و تعيين موقعيت آنها
	بررسي آثار و پيامدهاي احتمالي اجراي طرحهاي تنظيم جريان، برداشت آب و مهار رسوب و ساماندهي رودخانه بر خصوصيات ريختشناسي آن(*)
	بررسي آثار متقابل اجراي طرح بستر و حريم رودخانه بر خصوصيات ريختشناسي آن
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	تهيه و ارائه گزارش مربوط به ريختشناسي رودخانه همراه با نقشههاي لازم

	هيدروليك جريان رودخانه
	بررسي گزارش، آمار و اطلاعات جمعآوري شده بازديد از رودخانه و بررسي خصوصيات هيدروليكي آن
	تعيين بازههاي مورد نظر رودخانه براي شبيهسازي هيدروليكي با توجه به اهداف تعيين حد بستر و ساماندهي
	تعيين و بررسي اطلاعات مورد نياز براي شبيهسازي هيدروليكي شامل:
	انتخاب مدل هیدرولیکی و نرمافزارهای مناسب و بررسي ضرورت تهيه مدل يك يا دوبعدي از محدوده مورد مطالعه و ارائه دلايل آن 
	تعيين ضريب زبري با توجه به بازديد از رودخانه و روشهاي معمول محاسبه آن در شرايط طبيعي و موجود
	نقشههاي موجود از رودخانه و شرايط هندسي آن و تعيين مقطع اصلي و سيلابدشت رودخانه
	تعيين شرايط مرزي هيدروليكي رودخانه در شرايط طبيعي و موجود 
	تعیین بده طرح در تعیین حد بستر و حریم رودخانه؛ تعيين بدههاي مورد نياز براي محاسبات هيدروليكي در دو شرايط طبيعي و موجود (در صورت وجود سدهاي مخزني در بالادست محدوده طرح بده تنظيمي تعيين گردد)؛ تعیین بدهها در طرح ساماندهی
	تعيين سازهها و ابنيههاي موجود در مسير رودخانه جهت شبيهسازي هيدروليكي
	تعيين روش واسنجي مدل رودخانه و اطلاعات مورد نياز آن 
	تطويل مقاطع عرضي رودخانه (در صورت نياز) با استفاده از نقشههاي 1:2000 و 1:25000 حاشيه رودخانه جهت لحاظ نمودن اثر حاشيههاي رودخانه در كاهش سطح آب در سيلابدشتها

	شبيهسازي جريان رودخانه در شرايط موجود 
	واسنجي مدل هيدروليكي در شرايط موجود رودخانه با استفاده از رابطه بده - اشل و یا سازههای کنترل و در غیر اينصورت از شواهد میدانی مربوط به داغاب سیلابهای گذشته
	صحت سنجی نتايج مدل جهت تهيه نيمرخهاي سطح آب (به ويژه در مواضع بحراني) به ازاي بدههاي مورد نظر 
	تعيين بدههاي مورد نياز مانند بده مقطع پر(لبريز)، غالب و بده طراحي و تعيين محدوده بستر فعال رودخانه
	تعیین خصوصیات مهم جریان (نظیر: تراز سطح آب، عمق متوسط، سرعت متوسط، عرض سطح آب و عدد فرود) در مقاطع مختلف. تعیین متوسط این خصوصیات و دامنه تغییر آنها در هر یک از بازههای محاسباتی
	تهيه نيمرخهاي طولي و عرضي رودخانه به ازاي سيلابهاي مختلف 
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	تعيين هيستوگرام بده ايمن رودخانه در بازههاي مختلف(*)
	بررسي آثار برداشت آب از رودخانه در رفتار هيدروليكي آن در نقاط بحراني (در صورت لزوم)(*)
	تعيين الگوي جريان در مقاطع خاص نظير: پيچ و خمها، محلهاي انشعاب، اتصالات و دو شاخه شدن و محل ابنيههاي مورد نظر(*)
	تعيين منحنيهاي سنجه در مقاطع مورد نياز (در صورت لزوم)(*)
	رونديابي سيلاب
	مطالعه جريان در دشت سيلابي در صورت نياز
	بررسي مشخصات جريان رودخانه در شرايط جزر و مدي در صورت نياز
	تعيين اثرات سازهها و ابنيههاي موجود و شرايط فعلي رودخانه بر هيدروليك جريان در بدههاي مختلف و بر نيمرخهاي سطح آب و پهنههاي سيلگير با دوره بازگشتهاي مختلف
	شبيهسازي طرح ساماندهي و تعيين شرايط هيدروليكي آن و مقايسه با شرايط قبل از اجراي طرح(*)

	شبيهسازي جریان رودخانه در شرايط طبيعي
	شناسايي و تعيين عوارض مصنوعي نظير: پلها، بند انحرافي، آبگير، خاكريز، ديواره سيلبند و ديگر دخل و تصرفات با ملاحظه مطالعات ريختشناسي و تصحيح هندسه رودخانه به شرايط طبيعي
	تصحيح هندسه رودخانه به شرايط طبيعي و ارائه نمونههايي از اصلاح هندسی مقاطع طولی و عرضی رودخانه (در حذف تاثیر سازههای تقاطعی، سازهها یا اقدامات ساحلی؛ و عوارضی نظیر برداشت مصالح و یا تخلیه نخاله در بستر)
	صحت سنجی مدل شبيهسازي هيدروليكي رودخانه در شرايط طبيعي به ازاي بده 25 ساله (یا بده مناسب طرح بستر و حریم) و ساير بدهها درصورت نياز و تحليل شرايط جريان، از طریق تطبیق میدانی بستر هیدرولیکی و انجام اصلاحات لازم
	تهيه پهنه سيلاب به ازاي بده 25 ساله بهعنوان بستر هيدروليكي رودخانه در شرايط طبيعي با حذف اثر هرگونه مصنوعات
	تحليل اثر تجاوز به حريم و بستر براساس نتايج بندهاي قبلي و مقايسه با بستر و حريمهاي تعيين شده در مطالعات قبلي

	تهيه نقشههاي پهنهبندي سيلاب با دوره بازگشت 2، 5، 10، 25، 50، 100، 200 و 500 ساله در شرايط موجود 
	تهيه گزارش مربوط به هيدروليك جريان رودخانه

	سيلاب و آثار آن(*)
	تعيين نواحي سيلزده و همچنين بررسي حدود خسارات وارده ناشي از سيلاب با توجه به آمار و اطلاعات موجود(*)
	مشخص كردن شاخههاي طغياني و ارزيابي آثار آنها در طغيان رودخانه(*)
	تعيين سيلاب طراحي براي بازههاي مختلف رودخانه با توجه به شرايط و كاربريهاي موجود حاشيه رودخانه و براساس مطالعات انجام شده و استانداردهاي قابل قبول(*)
	مشخص كردن بازههاي طغياني و نقاط سيلگير رودخانه تحت مطالعه و تعيين علل آن(*)
	بررسي شرايط بالادست و پايين دست بازههاي مورد نظر و تعيين آثار آنها بر سيلاب در محدوده مورد مطالعه(*)
	تعيين آثار تاسيسات موجود يا پيشبيني شده نظير: سد، پل، ساير تاسيسات كنترل، انحراف و برداشت آب، مصالح رودخانهاي برسيلاب و ميزان آن در بازه مورد نظر(*)
	بررسي آثار سيلاب در فرسايش بستر و ديواره رودخانه(*)
	مقايسه حداكثر بده قابل عبور در مقاطع مورد نظر از رودخانه و مقايسه آن با بده طراحي به منظور تعيين محلهايي كه نياز به كنترل سيل دارند(*)
	تهيه نقشه محدوده سيلگير رودخانه براي سيلاب با دوره بازگشتهاي مختلف(*)
	بررسي و مقايسه روشهاي مناسب كنترل سيلاب و پيشنهاد مناسبترين روش در بازه مورد نظر(*)
	ارائه پيشنهادهاي لازم بهمنظور برنامهريزي و اعمال مديريت براي كنترل سيلاب و كاهش خسارت آن در محدوده طرح(*)
	تهيه گزارش سيلاب(*)

	فرسايش و رسوب
	بررسي آمار و اطلاعات و گزارشات مربوط به فرسايش و رسوب و درصورت لزوم تكميل آنها
	مشخص كردن بازههاي فرسايشي، رسوبگذار و بازههاي پايدار
	بررسي شرايط بالادست و پايين دست بازه مورد مطالعه و چگونگي آثار آنها در فرآيند فرسايش و انتقال رسوب
	مشخص كردن شاخههاي با بار رسوبي زياد و ارزيابي آثار آنها در ميزان رسوب رودخانه
	تعيين ويژگيهاي فرسايش و رسوبگذاري در رودخانههاي جزر و مدي و بازههاي متاثر از جزر و مد (در صورت لزوم)
	تعيين ظرفيت انتقال رسوب در بازههاي مورد نظر با استفاده از معادلات انتقال رسوب
	برآورد ميزان آورد ماهانه و سالانه رسوبات با استفاده از آمار و اطلاعات و روشهاي تجربي
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	تعيين شيب و عرض پايدار رودخانه(*)
	بررسي آثار برداشت مصالح رودخانهاي بر فرسايش و حمل رسوب در رودخانه
	تعيين آثار اقدامات ساماندهي و يا احداث تاسيسات متقاطع نظير: سد، پل و ساير تاسيسات كنترل، انحراف و برداشت آب در آبشستگي عمومي و موضعي رودخانه و يا رسوبگذاري (در بالادست و پاييندست)(*)
	بررسي ميزان فرسايش عمومي و موضعي در رودخانه كه منجر به تغيير عرض و تراز بستر رودخانه ميشود.(*)
	بررسي روشهاي كنترل فرسايش و اقدامات ساماندهي رودخانه با توجه به اقدامات تثبيت خاك انجام شده در حوضه(*)
	ارائه توصيه در خصوص امكان برداشت مصالح رودخانهاي از محدوده مورد مطالعه يا عدم امكان آن
	جمعبندي مطالعات انجام شده و پيشنهاد روشهاي مناسب كنترل فرسايش و كاهش رسوب در رودخانه(*)
	تهيه گزارش فرسايش و رسوب

	آثار زيست محيطي
	بررسي آمار، اطلاعات و گزارشات زيست محيطي موجود در منطقه و در صورت لزوم تكميل آنها
	شناسايي مناطق تحت حفاظت متاثر از محدوده طرح و بررسي مقررات و گزارشهاي موجود مربوط
	تعیین حد حریم کیفی بهمنظور بررسی ارزش زیست محیطی درحاشیه رودخانه و حفاظت سامانه زیستی رودخانه
	تعيين حقابه زيست محيطي در ماههای مختلف سال برای رودخانه موردمطالعه و آب پذیرنده آن درپايين دست 
	بررسي و پيشبيني آثار احتمالي اجراي طرحهاي ساماندهي بر شرايط موجود زيست محيطي شامل:(*)
	آثار كاهش كيفيت آب بر محيط زيست حاشيه رودخانه و آبزيان رودخانه تحت مطالعه(*)
	تعيين آثار غيرقابل اجتناب و غيرقابل برگشت ناشي از اجراي طرح(*)
	ارزيابي آثار زيست محيطي اجراي طرح اعم از مثبت و منفي، مستقيم و غيرمستقيم، كوتاه مدت و بلندمدت و جمعبندي آنها (*)

	بررسي و مقايسه آثار احتمالي اجراي گزينههاي مختلف طرح بر خصوصيات زيست محيطي منطقه(*)
	ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور كاهش آثار منفي اجراي گزينههاي مختلف طرحهاي مهندسي رودخانه(*)
	ارائه پيشنهادها و تدوين برنامههاي مديريتي و آموزشي به منظور حفظ و يا بهبود شرايط محيط زيست پس از اجراي طرح(*)
	بررسي اثرات آزادسازي اراضي و رفع تجاوزات صورت گرفته در بهبود شرايط زيستمحيطي رودخانه 
	بررسي اثرات زيستمحيطي ناشي از دخل و تصرفات صورت گرفته در بستر و حريم رودخانهها
	بررسي آثار زيست محيطي برداشت مصالح از منابع قرضه
	ارائه پيشنهادات لازم براي حفاظت حريم و بستر از نظر زيست محيطي و كيفيت آب
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	تهيه گزارش زیست محیطی

	تهيه گزارش مطالعات تخصصي
	سيماي طرح و محدوده مطالعه
	نتايج حاصل از مطالعات ريختشناسي و فرسايش و رسوب رودخانه
	نتايج حاصل از مطالعات هيدروليك و سيلاب
	نتايج حاصل از مطالعات زيست محيطي
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	مطالعات تعيين حد بستر و حريم 
	گزارش تلفيق مطالعات حد بستر و حريم
	ارائه خلاصهاي از نتايج مطالعات پايه و تخصصي
	جمعبندي مطالعات پايه و تخصصي جهت ارائه حد بستر و حريم رودخانه 
	بررسي عوامل موثر در تعيين حد بستر و حريم در منطقه
	بررسي امكان اعمال كليه قوانين و نتايج مطالعات به عنوان حد بستر در منطقه و احتمال رخداد مشكلات مختلف و ارائه راهكارهاي مناسب
	بررسي روشهاي مختلف تعيين حد بستر و انتخاب روش مناسب جهت تعيين حدبستر در بازههايي كه پخش سيلاب 25ساله وسيع بوده و امكان ترسيم نميباشد.
	تعيين حريم كمي رودخانه با استفاده از مدل DLSRS
	تعيين حريم كيفي رودخانه جهت حفاظت سامانه محيط زيست رودخانه مطابق با آخرين دستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي سطحي 
	ارائه جدول اولويتبندي برنامه بازگشايي و آزادسازي و مديريت حريم و بستر رودخانه
	معرفي اقدامات لازم در بازگشایی و اصلاح بستر (تعریض مجرای اصلی، برداشت جزاير، قلع و قمع تجاوزات، حذف موانع، حذف درختان نامناسب از مجرای اصلی و هرگونه کاربریهای مزاحم) برای هر یک از بازهها. 
	تعيين كاربريهاي مجاز و غيرمجاز در محدوده رودخانه مورد مطالعه، به تفکیک در 4 نوار (مجرای اصلی، حد بستر طبیعی، حریم کمی و حریم کیفی در پهنههاي مختلف A، B و C) 
	جمعآوري و بررسي مطالعات حدود بستر و حريم موردي انجام شده در محدوده پروژه و تدقيق حدود بستر و حريم سراسري با آنها و تصميمگيري با نظر كارفرما درصورت مغايرت
	مقايسه حد بستر و حریم تعيين شده با مرز طرحهای هادی روستایی و شهری (اجرا شده و یا در نظر گرفته شده) و تصميمگيري با نظر كارفرما درصورت عدم انطباق
	تعيين قيمت اراضي بستر رودخانه جهت اجاره با كاربريهاي مختلف (مستند به نظر كارشناس رسمي دادگستري)
	ارائه موقعیتهای برداشت مصالح (برحسب رودخانه - بازه) و پتانسیل میزان برداشت 
	تهيه دستورالعمل رپرگذاري 

	تهيه نقشههاي اوليه حد بستر و حريم با استفاده از نتايج مطالعات پايه و تخصصي
	استخراج نتايج مدلسازي و در صورت نياز تدقيق آنها
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	تهيه نقشههاي اوليه حد بستر و حريمهاي كمي و كيفي
	تهيه پلات براي انجام كارهاي تطبيق زميني نقشهها

	انجام عمليات تطبيقي زميني با همراهي كارفرما و تهيه نقشههاي نهايي و اسناد مناقصه
	انجام عمليات تطبيقي زميني در سرتاسر ساحل چپ و راست رودخانه در محدوده طرح 
	بررسي زميني حدود تعيين شده و ارائه گزارش بازديد ميداني و مستندات تشخيص حدود بستر قانوني و شبيهسازي شده و منطبق با شرايط طبيعي رودخانه 
	تعيين محل رپرها براي انجام عمليات نشانهگذاري حد بستر
	نهايي كردن نقشههاي حد بستر و حريمها با در نظر گرفتن حدود بستر و حريم موردي در محدوده طرح و تهيه آلبوم نهايي نقشههاي حد بستر و حريمهاي كمي و كيفي
	منحنيهاي بده اشل، نقشه پهنهبندي سيلاب و نيمرخ طولي و عرضي سطح آب با دوره بازگشتهاي 2، 5، 10، 25، 50، 100،200 و 500 سال (درصورت عدم كفايت پهناي باند نقشهبرداري پهنه هاي سيلابي تا محدوده بستر رودخانه ارائه شود) در شرايط موجود
	نقشه جانمايي رپرها
	نقشه دخل و تصرفات صورت گرفته با اولويت آزادسازي آنها
	نقشه مسيلهاي متروكه
	نقشه انواع بستر (فعال، غيرفعال، مازاد و مرده)
	ارائه نقشه اراضي داراي قابليت اجاره بستر با كاربريهاي مختلف
	ارائه نقشهكاربريهاي سازگار براي اجاره
	ارائه نقشه تغييرات مكاني مسير رودخانه در طول زمان با لحاظ كمربند پيچانرودي 
	ارائه فايل ورودي و خروجي نرمافزار تحليل هيدروليك جريان
	برگزاري حداكثر دو كارگاه آموزشي براي پرسنل كارفرما در بخشهاي مطالعات و نرمافزار 
	ارائه فايل نقشههاي رقومي در محيط GIS با فرمت مورد نظر كارفرما (مطابق الگوي همسان ابلاغي به شماره 11780/144/90 مورخ 22/5/90 از سوي دفتر مهندسي رودخانهها و سواحل) 
	تهيه دفترچه متره برآورد رپرگذاري (شامل جدول مقادير، هزينهها و فهرست بها و ...)
	تهيه اسناد مناقصه رپرگذاري و ارائه آن به كارفرماي طرح


	مطالعات ساماندهي(*)
	بررسي عوامل ايجاد نابسامانيهاي رودخانه مورد مطالعه(*)
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	بررسي و تعيين نوع و مشخصات نابسامانيهاي رودخانه در محدوده تحت مطالعه با توجه به اهداف طرح
	بررسي و تعيين علل و عوامل هريك از نابسامانيها و درجه اهميت و نقش هريك با توجه به مطالعات انجام يافته
	تقسيم رودخانه مورد نظر در محدوده تحت مطالعه به بازههاي پايدار و ناپايدار و تعيين موقعيت بازههاي  داراي مشكل و نوع مشكلات هريك از بازهها و يا مقاطع ناپايدار و آسيب پذير
	دستهبندي نابسامانيهاي رودخانه به صورت موضعي، بازهاي و عمومي
	اولويتبندي بازهها و زيربازههاي مختلف رودخانه باتوجه به مشكلات موجودبه منظور ارائه راهحلهاي مناسب
	تهيه نقشه با مقياس مناسب به منظور نشان دادن نابسامانيهاي رودخانه

	جمعبندي مطالعات و ارائه گزينههاي ساماندهي(*)
	جمعبندي مطالعات به عمل آمده به منظور ارائه راه حلهاي ممكن
	بررسي و امكانسنجي اجراي ماده ده آييننامه مربوط به حد بستر و حريم رودخانهها (مصوب سال 1379) در محدوده طرح
	ارائه و تعريف گزينههاي ممكن با توجه به اهداف طرح، نياز متوليان و ذينفعان در حفاظت و بهرهبرداري از بستر و حريم و امكان اجراي ماده ده آييننامه مربوط به حد بستر و حريم
	ارائه و بررسی نتایج مدلسازی هيدروليكي با مقایسه بین شرایط طبیعی و شرایط موجود و شرایط ساماندهی رودخانه در گزینههای مختلف اصلاح مسیر
	ارائه و بررسی نتایج رفتار و عكسالعمل ريختشناسي رودخانه (فرسایش، رسوبگذاري، تغییرات احتمالی، پایداری و ...) با مقایسه بین شرایط موجود و شرایط ساماندهی رودخانه در گزینههای مختلف اصلاح مسیر
	بررسی روشهای مناسب طبیعی (بیولوژیکی)، سازهای و طبیعی- سازهای (بیو مهندسی) برای اصلاح مسیر، ساماندهی، حفاظت و تثبیت رودخانه
	بررسي روشها و راهحلهاي اجرايي گزينههاي ممكن با توجه به شرايط، امكانات موجود و محدوديتها
	مقايسه مقدماتي گزينههاي ممكن با توجه به هدف كنترل سيلاب و اهداف متوليان و خواستههاي منطقي ذينفعان از نظر كمي و كيفي، شرايط اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي، و چشم اندازهاي طبيعي 
	هماهنگي طرح با ساير طرحهايي كه در محدوده طرح در دست مطالعه، اجرا و يا بهرهبرداري ميباشند.
	انتخاب گزينههاي قابل رقابت
	تعيين مباني و استاندارد مناسب براي طراحي هريك از گزينههاي قابل رقابت 
	طراحي مقدماتي گزينههاي قابل رقابت براساس مباني طراحي
	انجام محاسبات لازم به منظور دستيابي به ابعاد و مقادير مربوط به هرگزينه
	تهيه نقشههاي مقدماتي با مقياس مناسب برای هر یک از گزينههای قابل رقابت
	برآورد هزينههاي اجرايي و بهرهبرداري و نگهداري گزينههاي قابل رقابت

	بررسي و تعيين امكانات، محدوديتها و روشهاي اجرايي(*)
	بررسي و تعيين نوع و ميزان امكانات، تجهيزات و نيروي انساني لازم براي اجراي هر يك از گزينهها
	انتخاب محلهاي قرضه طبیعی (سنگی و خاکی) و یا توليد مصالح ساختماني مورد نياز
	ارزیابی تناسب کیفیت فیزیکی، شيميايي و مکانیکی مصالح قرضه و مصالح ساختمانی، بر اساس استانداردها و شاخصهای مجاز مصرف این مصالح در کارهای رودخانهای
	انتخاب گونههای مناسب و سازگار گیاهی (از انواع علفی، درختچهای و درختان) برای حفاظت طبیعی و یا طبیعی- سازهای دیواره و حریم رودخانه 
	بررسي امكانات و محدوديتهاي طبيعي، اقتصادي و اجتماعي براي اجراي هريك از گزينهها
	مقايسه روشهاي اجرايي مختلف براي گزينهها و انتخاب و معرفي يك يا چند روش اجرايي مناسب كه با توجه به شرايط موجود، امكانات و محدوديتهاي طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، انساني و تجهيزات منطقه امكان اجراي آنها وجود دارد.

	مقايسه و اولويتبندي گزينههاي قابل رقابت(*)
	تدوين معيارهاي مقايسه گزينههاي قابل رقابت با توجه به اهداف طرح، ديدگاههاي كارفرما و سياستهاي ملي و منطقهاي
	گروه بندی گزینههای مناسب از نظر روش و نوع مصالح (روشهای طبیعی، سازهای، و تركيبي)؛ از نظر انعطاف پذیری در بستر رودخانه (روشها و یا سازههای صلب یا انعطاف پذیر)؛ و از نظر نفوذپذیری (آبگذر یا نفوذ ناپذیر) 
	مقايسه فني گزينهها با توجه به امكانات و محدوديتهاي اجرايي، ايمني و بهرهبرداري و نگهداري
	مقايسه گزينهها از نظر آثار و تبعات اجتماعي اجراي هريك از آنها
	مقايسه گزينهها از نظر آثار زيست محيطي
	مقايسه گزينهها از نظر اقتصادي
	بررسي امكان ايجاد بستر مازاد در اثر اجراي طرحهاي ساماندهي و واگذاري آن بهصورت اجاره به ذينفعان و حل و فصل مشكل متوليان و كارفرمايان از اين طريق و یا کاربریهای خاص برای مصارف عمومی (غیر شخصی) و یا حفاظت طبیعی بستر مازاد رودخانه برای اهداف کنترل سیلاب و زیست محیطی 
	اولويتبندي گزينهها با توجه به نتايج مقايسههاي انجام شده و پيشنهاد گزينه يا گزينههاي برتر
	تعيين منافع و هزينههاي نهايي گزينه يا گزينههاي برتر
	بررسي منافع جنبي حاصل از اجراي طرح مهندسي رودخانه براي گزينه يا گزينههاي برتر از قبيل: ارزش حفاظت سامانه رودخانه، ارزش ملی (برای رودخانههای مرزی و مشترک)، استحصال اراضي سيلگير (فراتر از حد بستر طبیعی)، ايجاد بستر مازاد، بهبود وضعيت آبگيري و ....
	ارزيابي اقتصادي گزينه يا گزينههاي برتر
	تحليل مالي طرح مهندسي رودخانه براي گزينه يا گزينههاي برتر از نظر:

	تهيه مستندات، نقشههاي نهايي و اسناد مناقصه
	ارائه نقشههای پلان و نيمرخ طولی مسیر رودخانه در گزينههاي قابل رقابت اصلاح مسیر و ساماندهی 
	ارائه نقشههای پلان و نيمرخ طولی و عرضی برای روشهای طبیعی، سازهای و طبیعی- سازهای قابل رقابت؛ ارائه نقشههای اجرايي (پلان و نيمرخ طولی و عرضی) برای گزینه و روشهای برتر
	ارائه فايل نقشههاي رقومي در محيط GIS با فرمت موردنظر كارفرما (مطابق الگوي همسان ابلاغي به شماره 11780/144/90 مورخ 22/5/90 از سوي دفتر مهندسي رودخانهها و سواحل) 
	ارائه فايل ورودي و خروجي نرم افزار تحليل هيدروليك جريان
	تهيه دفترچه متره برآورد طرح ساماندهی (شامل جدول مقادير، هزينهها و فهرست بها و ...) و هزینه کل بر اساس واحد کیلومتر رودخانه
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