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 مقدمه
تهيه بتن كه كاربرد . هاي مختلف كاربرد بيشتري يافته است همراه پيشرفت انسان در عرصه  از دير باز به،استفاده از شن و ماسه

  ويك سازييصنايعي از قبيل موزا و ها ساخت بزرگراه روز افزون آن در عمران و آباداني مناطق بسيار آشكار است، راهسازي و
ناپذير  منابع را اجتنابآيد كه ضرورت استفاده از اين  شمار مي هايي از عمده موارد مصرف شن و ماسه به سازي نمونه شيشه
 باشند، زيرا مواد ضعيف و  منابع مطلوبي از مصالح مي ،اي كه در معرض انتقال ممتد در آب بوده شن و ماسه رودخانه. سازد مي

 باعث ،همين امر. جا مانده است بندي مناسب به  و شن و ماسه با دوام، گرد شده و با دانه گرديدهسست آنها توسط سايش حذف
 هاي حمل و نقل و  بودن آن و نزديكي به جادهدردسترس همچنين . باشند كه اين منابع نياز به فراوري كمتري داشتهگرديده

 از جمله داليلي است كه استفاده روزافزون از اين منابع ،زند  باال بردن ارزش اقتصادي آنرا رقم ميدر نهايتمحل مصرف كه 
  . دنبال داشته است ارزشمند را به
آورد  فراهم مي) برداشت كنندگان مصالح(اي محدود   اگر چه منافع سرشاري را براي عده،ها شن و ماسه از رودخانهبرداشت 

هاي كنترل كننده  ين حال اگر در قالب ضوابط فني و طبق دستورالعملبا اگردند، ولي  مند مي هاي عمراني نيز از آن بهره ه و پروژ
هاي   و زيستگاهانهاي اطراف، آبزي هم زدن تعادل طبيعي رودخانه، تخريب زمين در به موجب آثار منفي انجام نگيرد، قطعاً

  .پرندگان و جانوران منطقه خواهد شد
 نه تنها تبعات منفي آن ، برداشت شن و ماسه تحت اصول فني مناسب و نيز مديريت صحيح صورت گيرداگر ،از سوي ديگر

نه روند برداشت مصالح از بستر و حريم فاولي متأس. يابد يداري آن نيز افزايش مي بلكه عملكرد رودخانه و پا،رسد به حداقل مي
انداز مثبتي نداشته و تبعات نامطلوب فراواني برجاي گذاشته است كه از جمله آنها   چشم،هاي گذشته هاي كشور در سال رودخانه

  .چاي كرج و تيره اشاره نمود هاي شاه رودخانه شرياني شدن مسير  وهاي باال رود، قمرود، تاالر توان  به تخريب پل مي
هاي رسيدن به ضوابط و   حاضر نيز با تأكيد بر اين موارد در تالش است تا به اصول علمي و عملي بپردازد و زمينهراهنماي
 و پاسداري هاست حفاظت هاي عظيم ملي كه از جمله آنها رودخانه هاي برداشت را فراهم سازد تا بتوان از سرمايه دستورالعمل

  .نمود
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 هدف و دامنه كاربرد  -1
  

  هدف 1- 1
 با توجه به عدم مديريت متمركز و مطلوب در اين اي مند كردن برداشت مصالح رودخانه  ضابطههيه اين راهنما تهدف از 
  . مي باشد خصوص

  
  دامنه كاربرد 2- 1

در ) دولتي و خصوصي( و نيز پيمانكاران راهنما براي كليه سازمانهاي دولتي در ارتباط با صدور مجوز و نظارت بر برداشتاين 
  .زمينه برداشت مصالح رودخانه قابل استفاده مي باشد

  
  انتقال رسوب  3- 1

 جاي تواند آثار منفي فراواني به  مي،شود تصرف در آن محسوب مي  كه نوعي دخل و،برداشت مصالح ساختماني از رودخانه
به . آيند شمار مي به جمله اين آثار زا انحراف مسير آب  ورسوبي رودخانههم خوردن رژيم آبي و  شكل رودخانه، به تغيير. گذارد

 اي  رودخانهامانهسرنوشت رسوب در س  توزيع عمومي، منابع وشناساييعلمي تأثير برداشت مصالح، به  منظور بررسي دقيق و
  .شود به آن پرداخته ميكوتاه صورت   به،كه در اين بخش باشد  مينياز

 انرژي ديگر هاي پتانسيل آن به شكل انرژي، يابد ي جريان مهادرياها يا  طرف درياچه به زياد ارتفاعات همچنان كه آب از
 خودشناسي  تغييرات ريخت ها  رودخانه.دهد ها را توسعه مي اي از آبراه هاي پيچيده  شبكهفرسايش زمين،  و ضمنشود  ميبديلت

دهند  انجام مي نقطه ديگر بهاي   آب از نقطهراحتحركت براي  )ورد نياز استباالتر از آنچه م( را با استفاده از انرژي اضافي
  .)1-1شكل (

 تواند  و كاستن اين رسوبات ميويژه بودهشكل آبراه داراي اهميت تعيين  عمدتاً در ) ماسه وهاي شن با اندازه(نتقال رسوبات ا
 تغييرات در كاربري مله آنها از جكه  باشدي عوامل مختلفتواند نتيجه  مي و ماسهايجاد شن. گردد در آبراه ي تغييراتموجب
 آبراه رودخانه به كاستن العمل عكس عمدتاً به ، در اين راهنما.باشد  ميهاي تكنونيك  آب و هوا و فعاليت، پوشش گياهي،اراضي

  .شود  پرداخته مي، شن و ماسهبه علت برداشت ،رسوبات
نگه داشته حالت تعليق در جريان وسيله آشفتگي   بهكه يزر  الي و ماسه، رساز متشكل ،بار معلق به شكل بيشتر ،رسوبات

بستر  لغزيدن و جهيدن در طول ،ها با غلطيدن سنگ  شن و قلوه،ماسهمتشكل از  بار كف ، در مقابل.يابند  انتقال مي،شوند مي
تا و در مناطق كوهستاني % 15ارتفاع تا حدود  كم مناطق هاي رودخانه  كل دربار د درصدچن بار كف از .شود  منتقل ميرودخانه
 اگر چه بار كف بخش نسبتاً كوچكي از كل بار رسوبي را .[40] كند  تغيير مي،طق خشكاهاي من در برخي حوضه% 60بيش از 

  .گيرد توسط چگونگي انتقال رسوبات بار كف شكل مياي   ماسه وهاي شني  رودخا نه عمدتاً ساختار، امادهد تشكيل مي
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   نمودار استهالك انرژي در مسير رودخانه-1- 1شكل 
  
  

اغلب رسوبات در توان گفت كه  بنابراين ميو يافته  افزايش ،صورت تابعي تواني از جريان آب نرخ انتقال رسوب معموالً به
  . شوند ها منتقل مي  سيالبهنگام
  

  اي  هاي رودخانه پيوستگي انتقال رسوب در سامانه 1- 1-3
 حمل با خوده را ض هر حويافته مواد فرسايش سطح زمين را فرسايش داده و شبكه رودخانه ها  رواناب،طوركه گفته شد همان
كند   تغيير مييطور وسيع به ، در مناطق مختلف و شرايط گوناگون)عمق متوسط خاك از دست رفته (نرخ فرسايش. نمايد مي

 ناحيه فرسايش يا توليد :ناحيه تقسيم كردبه سه توان  را مينمونه  آبريز ضهحويك ). متر در سال  ميلي20 تا 0 / 01از مثالً (
 اتالف يا  بدونبيش و  كم، رسوب،كه در طول آن( ناحيه انتقال ،)بندهيا  و سريعاً فرسايشندهاي با شيب ت سرچشمه(رسوب 

  ).2 -1 شكل(نشيني  و ناحيه ته) كند افزايش حركت مي
بااليي هاي  بازه افزايش فرسايش در .گيرد ه انجام مي پيوستطور  بهز و در طول سامانه رودخانهانتقال رسوب از حوضه آبري

دست       در پايينكيلومترهات رودخانه تا امشخص برتواند  ميطريق شبكه رودخانه دست از   رسوبي به پايينانتقال بارحوضه و 
  .گذارد اثر ب)ها  و دههها سالو براي (

 مناطقدست تا  اله در نظر گرفت كه توليدات فرسايشي را به پاييننقعنوان يك نوار  توان به  انتقال را ميبازهر آبراه رودخانه د
در  ند با شيب تهاي  بازهسنگ در معموالً در طول سامانه رودخانه از شن و قلوهبات اندازه رسو. كند نشيني منتقل مي نهايي ته

توسط ذرات اندازه  كاهشكند كه منعكس كننده  دست تغيير مي پاييندر  شيب كم هاي با ازهبتا ماسه و رس در دست، باال
   .باشد آب ميجريان توسط بندي  دانه نيز  وسايش و هوا زدگي



 4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اله رسوبنق نوارعنوان  نشيني و آبراه رودخانه به  انتقال و ته، نواحي فرسايش-2- 1 كلش

  
  

 تا  آنها ممكن است ساالنههرات تشكيل دهندذاما ، سدر ميپايدار نظر  به)  شنيهاي تپهمانند ( آبراه ساختار ،الهنقدر طول نوار 
 ،دهند ها را تشكيل مي  رودخانهدشت رسوباتي كه سيالب،طور مشابه  به.ار با رسوبات باالدست جايگزين شوندب ك سال يود

هاي ديناميك تشكيل دهنده يك واحد  ها  مشخصه ت سيالبدش. متحرك هستند)ها و قرنها  دههدر مقياس زماني (معموالً 
عدم . گردند مشخص مي ،ءهاي متناوب آب و رسوب بين دو جز زمين ريخت شناسي هستند كه با انتقالو ژيك ومنفرد هيدرول

  .شود مي باعث بروز مشكالت فراواني در مديريت رودخانه ، رودخانه بين سيالبدشت و آبراهمتقابلتشخيص ارتباط 
  

  شت شن و ماسه در سامانه رودخانهبردا 4- 1
 يا از بستر رودخانه با ها تراسها و  يي در سيالبدشتها فرهآبرفتي يا از حهاي   نهشته شن و ماسه عمدتاً از،در خيلي از مناطق

آبراه هاي داخل  مانند نهشته( در آب قرار دارد ممتد كه در معرض انتقال يا ماسه و شن. شود سنگين استخراج ميآالت  ماشين
 ،ف شده و شن و ماسه با دوامذست آنها توسط سايش حو س زيرا مواد ضعيف ، مشخصاً مطلوبي از مصالح هستندمنابع) يصلا

  .جاي مانده است آنها بر بندي مناسب از  و با دانهگرد شده
هاي   نهشتهسوي ديگر از وداشته آوري كمتري نسبت به خيلي از منابع ديگر نياز فرهاي داخل رودخانه به  بنابراين شن

هاي حمل و   كه خود باعث كاهش هزينهدارندهاي حمل و نقل قرار   نزديك محل مصرف يا جادهمعموالً ،اي مناسب رودخانه
معموالً داراي كيفيت نسبتاً درون بستر هاي   شن،عالوه  به.گردند  مي)دهد  ها را تشكيل مي اي از هزينه عمدهبخش كه (نقل 

  . پرتلند مورد استفاده قرار داد با سيمانبتنتهيه  برايعنوان مصالح مناسب  وان آنها را بهت ميه باشد ك بااليي مي
  



 5

  ها آثار برداشت شن و ماسه از رودخانه 1- 1-4
انباشت رسوبات ، مانند انحراف جريان يعواملكه . دهد  ها مستقيماً هندسه آبراه و تراز كف را تغيير مي برداشت مصالح از رودخانه

 ايجاد ،هنش ترارتواند با حف ها مي رودخانه  برداشت مصالح از .  باشدمؤثرهاي عميق مي تواند در اين خصوص   گودالو حفاري
 صورت ) شني باالتر از يك خط فرضيتپهبرداشت همه مصالح يك (ي شني ها تپه يا برداشت سطحي  رودخانهدر كفحفره 
باعث  ، يا حفرهشيارايجاد  لبته ا.آيد  و كمبود موضعي رسوب پديد ميده دگرگون ش قبلي آبراهشناسي ريخت ،در هر حال. گيرد

تواند   مي،رودخانهاطراف در عالوه بر تغييرات مستقيم بر محيط ي ا  برداشت مصالح رودخانه.گردد  مينيزباالدست شستگي 
 توضيح مختصري در اين زيركه در  دگرد  نيزرودخانهدانه كردن كف و ناپايداري جانبي   درشت،آبراه فروافتادگي باعث ايجاد

  .گردد خصوص ارائه مي
  

  دانه كردن كف  آبراه و درشتتادگي اف پايين 1-1- 1-4
در معموالً باعث فروافتادگي ه و هم خورد ظرفيت انتقال به و آورد رسوبميزان بين ، تعادل قبلي با برداشت رسوب از آبراه

 را تغيير مجراكف تعادلي  پروفيل ،هاي اصلي رودخانه ها در آبراه حفاري گودال. شود  برداشت ميمحلدست  باالدست و پايين
  .)3-1شكل (كند  حل ورودي به حفره ايجاد ميمتري در ندشيب ته و داد

شده   ايجاد  حفره،)ب  -3-1( باتوجه به شكل. است رودخانه قبل از حفر گودال شرايط اوليهدهنده  نشان) الف -3-1( شكل
دهد  دست عبور مي  پايينبهرا بدون رسوب اندازي كرده و آب  ر بار كف ورودي را تلهبيشت اي رودخانهناشي از برداشت مصالح 

 رودخانه هنوز ،دست در پايين. گردد اش مي رسوبي دست آوردن بخشي از بار  كناره آبراه براي بهو باعث فرسايش كف معموالًكه 
 سوي باالدست مشخصه بهنقطه ) ج -3 -1(براساس شكل . ندارد رسوبي وجود  ولي بارل رسوب را دارا بودهمپتانسيل ح
  .شود دست و باالدست ايجاد مي تادگي در پايينداده و فروافدست را فرسايش  پايينطالب رسوب كف  و آب كردهمهاجرت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  علت برداشت شن و ماسه  بهه فروافتادگي ايجاد شد-3- 1شكل 
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 يابد باالدست فرسايش ميبه سمت  ،شود ي كه به نام برش باالدست ناميده ميمعموالً در روند ،مشخصهاين نقطه 
كيلومترها در مسير رودخانه  ممكن است تا ،از برداشت شن و ماسهناشي هاي   فروافتادگي).1373 ،، رودخانه تاالر1-1تصوير(

تا حد سنگ بستر  رودخانه ت كف ممكن اس،با افزايش حفاري. به سمت باالدست توسعه يابدهاي فرعي آن   و شاخهاصلي
ه و مانع از شدداراي اليه محافظ  ،دست سد ايينمشابه شرايط پهاي شني ممكن است  بنابراين رودخانه. فرسايش يابد

  .دنگرددر كف بيشتر گي فروافتاد
 ايجاد  يعني،عاملدست سدها صورت گرفته و در نتيجه تأثيرات هر دو   برداشت شن و ماسه در پايين،ها خي از رودخانهبردر 

شود  فروافتادگي كف رودخانه معموالً باعث مي .شوند با يكديگر تركيب ميكاهش تغذيه رسوبي  در ، شن و ماسهو برداشتسد 
  .خيره آبخوان كاهش يابدذنتيجه  گرديده و در) تخليه(تري زهكشي   به سطح پايين، سطحي آبرفتيهاي آبخوانكه 

  
  ها زيرشويي سازه 1-2- 1-4

 خطوط لوله مدفون عبوري از عرض دگيز ها و بيرون ها و ساير سازه  زيرشويي پايه پلصورت بهفروافتادگي  مستقيمآثار 
  ).2-1 تصوير( گردد  نمايان ميها و تأسيسات انتقال آب رودخانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]4[ تاالر  نمايي از گودال ايجاد شده ناشي از برداشت شن و ماسه در رودخانه-1-1تصوير 
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  ]4 [هاي پل رودخانه تاالر در اثر برداشت شن و ماسه از رودخانه شستگي پايه  آب-2-1تصوير 
  
  

  ناپايداري آبراه 1-3- 1-4
 آبراه يا زيرشويي سواحل )در حال تعادل( هم زدن شكل موجود تواند باعث ناپايداري آبراه از طريق به شت شن و ماسه ميادبر
به  شده توليد رسوبات اضافي ،زيرشويي سواحلو  فروافتادگي ،به باالدستمشخصه قطه با مهاجرت ن .علت فروافتادگي شود به

  .دنبال خواهد داشت  ناپايدار شدن آنرا به كه در نهايت با رسوبگذاري در آبراه،هديگرددست منتقل  ي پايينها بازه
اليه (هم خوردن پوشش  ت به كف شني است كه در صورك افزايش تحربرداشت شن و ماسه از رودخانه، از ديگر آثار

تواند كنترل   مي،ي شنيها تپه برداشتن ،طور مشابه به. گردد  در اثر حفاري ايجاد مي)فعال كف رودخانهسطحي درشت 
  . را موجب شوددستباال  هاي بستر در شكلدر نتيجه شستگي كرده و ف ذا حبازه باالدست رهيدروليكي براي 

  
   ساير عواملشت شن و ماسه ازاتفكيك آثار برد 2- 1-4

طور همزمان عمل   به،باشندبستر رودخانه توانند باعث فروافتادگي  چندين عامل كه بالقوه مي ممكن است ،ها در خيلي از رودخانه
 البته در خيلي از . محافظت سواحل و برداشت شن و ماسهجايي در اثر جابه كاهش ،وسيله سدها اندازي رسوب به  مانند تله،كنند

دليل كافي براي نقش  ،همين مورد كه بيشتر از نرخ تأمين رسوب از حوضه آبريز است مراتبنرخ برداشت مصالح به  ،ها رودخانه
  .آيد شمار مي برداشت مصالح در ايجاد تغيير در آبراه بهعمده 
  

  مديريت برداشت شن و ماسه  5- 1
  درپرتغال و نيوزيلند ،ايتاليا درو  هشد ممنوع سوئيسو  هلند ، فرانسه، آلمان،ها پيش در انگلستان برداشت شن و ماسه از سال

  .آشكار شده كاهش يافته يا ممنوع شده استدر آنها هايي كه تأثير برداشت مصالح  خيلي از رودخانه
 قابل مؤثريگيرند و ممكن است در برخي موارد، مديريت  هاي مديريت برداشت شن و ماسه در طيف وسيعي قرار ميراهكار

در طول رودخانه و مجاز قعرال خطاقل براي ديك تراز حمثالً  يك خط قرمز تعريفتواند   مي)راهكار ( استراتژييك. اعمال نباشد
). برداري ساالنه توپوگرافي رودخانه  نقشهبررسيبا (باشد ، كه كف رودخانه تا اين خط پايين نيفتاده  مادامي،دانستن برداشت
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 بدون اينكه اين ، مجاز استقعرال تر از كف آبراه يا فقط تا خط  متر پايينXت تا  برداش:روش خط قرمز مانند آن است كه بگوييم
 بنابراين حدود حفاري با فروافتادگي كف آبراه. ع ثابت و دائم بيان كنيمجحدود را در قالب ترازهاي واقعي در باالي يك خط مر

  .كند مهاجرت ميدست  قائم به سمت پايينراستاي  در
 آن و محدود كردن حفاري ساالنه به) نرخ دوباره پر كردن( از باالدست كف بار ساالنه دن ميزان آور تخمي،يك روش ديگر

 رودخانه در يك رسوبي آورد داراي اين مزيت است كه حفاري را با ،اين روش. باشد مي ) مطمئنآورد(يا درصدي از آن مقدار 
 اين روش در  به كارگيريبنابراين . از سالي به سال ديگر تغيير كنداارتواند آشك كف ميبار اما انتقال . كند  كلي متناسب ميروند

،  محاسبه گردد)كف  بارجاي آورد متوسط درازمدت به(آن سال هاي جديد   براساس نهشتهصورتي كه نرخ حفاري مجاز
در حد نرخ  برداشت ازهيري آبراه در صورت اجذ عدم تأثيرپ فرضتر آن است كه البته مطلب اساسي. رسد نظر مي تر به مناسب

بازه محل برداشت شن و ماسه . گردد مطرح ميرسوب در طول سامانه رودخانه انتقال  بدون مالحظه پيوستگي ،دوباره پر كردن
تواند  پر كردن ميوباره شت در حد نرخ دا برد،حساب آمده و بنابراين دست به هاي پايين  براي بازه،عنوان منبع رسوب باالدست به
  . شودمنتهيدست   در پايينطالب رسوبط آب شرايبه 

بيني  كه براي پيش در حالي. استوارند بر اساس مطالعات تجربي ،شت شن و ماسهدابراي مديريت برمتداول هاي  روش بيشتر
رات اتي انتقال رسوب و تغيي ذ پيچيدگي.باشد مي نياز مورديك روش تئوري ، ها شت مصالح بر رودخانهدامختلف برمقادير آثار 
 توانند راهنمايي براي  مي نيزهاي انتقال رسوب مدل. سازد حال حاضر غير ممكن مي  در را و معينقطعيهاي  بيني  پيش،آبراه
يده بوده و پيچهايي از يك واقعيت  سازي  ساده،ها  اما همه اين مدل،قوه آبراه باشندالرسوبگذاري بو  فروافتادگي بيني ميزان پيش

هاي كف و درك غير كافي   تغييرات در زبري،هاي سنجه رسوب بط غير مطمئن منحنيوا به ر محدودموجودهاي  مدلاز استفاده 
  .اي است و فرسايش ديوارهدار شدن بستر  زرهاز روند 

 
  مشكالت و تنگناها 6- 1

اصول  هنوز زيرا ،باشد صورت يك مسئله پيچيده مي  بلكه در دنيا نيز به،اي نه تنها در ايران شن و ماسه رودخانهبرداشت مبحث 
دست نيامده و همين امر باعث شده تا حتي وضع قوانين حقوقي در اين زمينه در  لمي دقيقي در اين خصوص بهع و ضوابط

 و عدم تعريف اين گفته شده در باالدليل موارد   به،رويه و غير اصولي هاي بي برداشت. خوبي مؤثر نباشد ها به حفاظت از رودخانه
اي و  ناپذيري به سامانه رودخانه هاي سنگين و بعضاً جبران افتد كه متأسفانه خسارت ها اتفاق مي  از رودخانهاصول، در بسياري

 در حال حاضر مشكالت برداشت شن و ماسه در كشور ،طور خالصه به. آورد هاي واقع در آن و پيرامون آن وارد مي سازه
  : استبندي  صورت زير قابل جمع به

   ، موضوعبر  حاكمداشت شن و ماسه و تعيين اصولي عدم تمركز امور بر −
   ،هاي علمي براي تخمين مناسب حجم برداشت نبودن مالك −
   ، زمان و مكان برداشتيني براي تع علمياصول و ضوابطفقدان  −
و نقش آن در چگونگي فرسايش و ) طول و عرض(ابعاد گودال براي تعيين علمي و فني ضوابط عدم تعريف  −

   ،رسوبگذاري
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و روند تأثيرگذاري بر باالدست شن و ماسه  حجم معدن  تعيين درتقيمخص نشدن دقيق عمق گودال كه عامل مسمش −
  ،دست گودال است و پايين

   ،هاي احتمالي آنها در رودخانه بي توجهي به كيفيت مصالح و مكان −
   ،تعريف نكردن حريم و بستر در اين رابطه −
   ،مشخص نبودن نوع جريمه براي متخلفين −
  ،شود  استعالم  بايد نبودن اداراتي كه در اين زمينه از آنهاعيقط −
   ،عدم ضمانت اجرايي قوانين −
   ،هاي ساماندهي بر معادن شن و ماسه  مسايلي مانند آثار احداث سد و طرحدر نظر نگرفتن −
   ، به نوع و كيفيت مصالحجهتعريف نكردن قيمت واحد فروش با تو −
هاي زيرزميني  ريزي ماهيان و نيز اثر بر آب توجه به فصل تخمعدم حيطي مانند م در نظر نگرفتن اصولي آثار زيست −

   ، ومنطقه
  .)تعيين حريم تأسيسات آبي( فني  هاي برداشت بر ابنيه علمي براي چگونگي تأثيرات گودالي ها كمال وجود عدم −

وجود دارد كه براي جلوگيري از حقوقي، مالي و علمي در اين زمينه عديده  ي مشكالت،شود كه مالحظه مي گونه همان
  . صورت پذيردالزمهاي حادث شده بايد كارهاي تحقيقاتي، علمي و حقوقي  خسارت
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  مفاهيم و موارد كاربرد شن و ماسه -2
 نيازرودخانه يك  توزيع عمومي، منابع و سرنوشت رسوب در به شناسايي، شن و ماسهبراي بررسي دقيق و علمي تأثير برداشت 

  .شدبا مي
  

  ريف شن و ماسه تع 1- 2
دليل آنكه جنس و خصوصيات شن و  شناسي و صنعتي شن و ماسه تا حدي با يكديگر متفاوتند و عالوه بر آن، به تعاريف زمين

همين علت، مطالعات انجام  به. ازدس هاي منظم را مشكل مي بندي  تعريف دقيق و دسته، ارائهباشد ماسه در هر ناحيه متفاوت مي
شن و « 1377طبق قانون معادن ايران مصوب سال . طور كامل و دقيق براي ما قابل استفاده نيست گر بهكشورهاي ديدر شده 

ريزي و نظاير آن قابل  سازي و راهسازي و بتن ت ساختمانليااي كه منحصراً در عم ماسه معمولي عبارتست از شن و ماسه
  .»ا ارزشي نيست كه تفكيك آنها مقرون به صرفه باشدهاي ب مصرف است و داراي مصارف صنعتي ديگري نبوده و حاوي كاني

متر باشد را ماسه  ميلي 06/0متر و حداقل   ميلي2هاي سنگي كه قطر آنها حداكثر  مان، دانهتطور كلي، در صنعت ساخ به
 قرار 200 ةمار و ش4 ةشمار هاي  بندي بين الك شود كه در آزمون دانه  به ذراتي گفته مي در صنعت، ماسه معموالً. نامند مي
اند از  ويژه انواع مقاوم آنها مانند كوارتز ساخته شده و بسته به مسافتي كه حمل شده ها و به ذرات ماسه بيشتر از كاني. گيرد مي

  .مقادير متفاوت گردشدگي برخوردارند
ويند كه گ تند شن ميهس) mm 60(سنگ  متر بوده و ريزتر از قلوه  ميلي2از تر  هاي سنگي كه داراي قطر بزرگ به دانه

نامگذاري غير رسمي . توانند از هر جنس باشند ها مي اين دانه.  است4 و 3 ة شمارالك ترين استاندارد موجود، ذرات بين دو رايج
  :باشد نيز كه بين توليد كنندگان كشور متداول است به شرح زير مي

  ،)4 ةريزتر از الك شمار(متر   ميلي0-5  به قطرذرات: اسهم •
4 و 4 ةهاي شمار بين الك(متر   ميلي5-18  به قطرذرات: خوديشن ن •

  ، و) اينچ3

4ةهاي شمار بين الك( متر  ميلي18-32  به قطرذرات: شن بادامي •
4 تا  3

  .) اينچ11
  

  بندي انواع شن و ماسه  تقسيم 2- 2
از . شود توليد اشاره مي بندي بر اساس منشأ  به تقسيم،بندي كرد كه در زير هاي مختلف تقسيم جنبهتوان از  شن و ماسه را مي

  . يكي شن و ماسه طبيعي و ديگري شن و ماسه شكسته:شود طور كلي به دو دسته تقسيم مي  شن و ماسه به،اين جنبه
  

  شن و ماسه طبيعي 1- 2-2
  .شود  كوهستاني و بادي تقسيم مي،اي  خود به انواعي مانند رودخانه شن و ماسه،اين نوع
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  اي شن و ماسه رودخانه 1-1- 2-2
ها  شود در بستر رودخانه  مقدار زيادي شن و ماسه كه در طول سيالب حمل مي،هر سال پس از فصل بارندگي و طغيان رودخانه

ستن و سرند كردن مورد  اين منابع در دسترس قرار گرفته و آنها را پس از ش،ها كم شدن آب رودخانه نشين شده كه پس از ته
  .دهند استفاده قرار مي

  
  ماسه كوهستاني 1-2- 2-2

دليل دارا بودن سطوح خشن، چسبندگي  يز گوشه بوده و بهت ،آيد دست مي هاي اوليه رودخانه به كه در حوالي بازه اين نوع ماسه
  .باشد آن با سيمان زياد مي

  
  ماسه بادي 1-3- 2-2

  .تر مخلوط شود هاي مناسب  مگر آنكه با ماسه،ي تهيه بتن مناسب نيستهاي بسيار ريز تشكيل شده و بنابراين برا از دانه
  

  شن و ماسه شكسته 2- 2-2
 شن. آيد دست مي هاي مختلف به شكن در سنگ) بعد از تعيين جنس آن(هاي درشت  سنگ اين نوع شن و ماسه، از شكستن تكه

  .دنباش هاي نامنظم مي  داراي شكل،و ماسه شكسته
شوند و در  گيرند و زير آجر يا فرش موزاييك يا فرش سنگ پهن مي  آنكه بهتر زير ماله شكل ميعلت هاي گرد گوشه به دانه

 ، در صورتي كه در شن و ماسه شكسته،باشند  داراي مزيت ميكنند، ريزي نيز روي همديگر لغزيده و حجم قالب را پر مي بتن
هاي  دانه. ندباش مي و داراي لغزندگي مناسب روي هم نرداها وجود د علت تيز گوشه بودن، اصطكاك داخلي بااليي بين دانه به

 بيشتر مورد ، مخصوصاً در قسمت روسازي راه،علت همين اصطكاك داخلي زياد و تيز گوشه بودن در راهسازي شكسته به
  . مصرف دارند

  
  اي رسوبات رودخانه 3- 2

ين رسوبات ممكن ا. دار هستند رشت و گوشه د، حجم مواد ترسيب شده توسط رودخانه كم بوده و ذرات،در نواحي كوهستاني
هاي  از طرفي، آبرفت.  باشند تشكيل شدهاست از هر نوع سنگ و با هر درجه مقاومت مكانيكي و خواص ژئوتكنيكي

اين با توجه به . گردد علت انرژي كمي كه آب در اين نواحي دارد، عمدتاً از الي و رس تشكيل مي هاي پاياني رود، به قسمت
 ،در اين نواحي.  مياني يك رودخانه پر آب و پر انرژي جستجو كردةتوان در محدود ه سنگي را ميدهترين مصالح خر ب،نكات
بندي   دانهزياد،دليل مقاومت مكانيكي  تر از آن ايجاد شده و به رات درشتذ از شن و ماسه و هاي بستر رودخانه معموالً آبرفت
قسمت اعظم شن و . اند ترين منبع تأمين شن و ماسه ور، مناسبآ نذرات ريز و زيا و ،هاي سست دانه ون د مناسب و بمعموالً

 ترميم بودن آنهاست، طوري كه لها قاب ويژگي ديگر اين آبرفت. شود ماسه كشور ما از منابع آبرفتي بستر رودها تأمين مي
  .شود  توسط رود جايگزين مي،بخشي از منابع استخراج شده در فصل سيالب
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 شود، بخشي از بار اي مسطح يا دشت مي اي كم شيب يا منطقه طور ناگهاني وارد دره اي پر شيب به اي از دره خانهوقتي رود
اي است كه  گسترش افقي اين رسوبات معموالً پهن و نسبتاً كوتاه و به شكل مخروط باز شده. گذارد خود را برجاي ميرسوب 

گويند از رأس به سمت قاعده  فكنه هم ميا طهاي آبرفتي، كه به آن مخرو رسوبات اين مخروط. رأس آن متوجه باال رود است
. شوند تر بوده و به سمت دشت ريزتر مي ها درشت  دانه، به اين ترتيب كه در سمت كوهستان.دهد نوعي جورشدگي را نشان مي

 رودخانه در يتكه معرف فعالهايي از الي و رس ديده شود  ها و عدسي  اليه،تر البته ممكن است در ميان رسوبات درشت
صورت  خشك، مثل ايران كه پوشش گياهي و بارندگي به ها در نواحي خشك و نيمه افكنه مخروط. هاي مختلف است دوره

پيوندند و  هاي مجاور به يكديگر مي هاي دره افكنه ها مخروطه اي از كوه در دامنه پاره. پراكنده و شديد است، توسعه بيشتري دارند
هاي ساحلي درياي  هاي البرز به دشت مي متعددي كه از شمال كوهئمثالً رودهاي فصلي و دا. آيند  ممتد درميي نوارصورت به

. اند ها بر جاي گذارده  در دامنه اين كوه رااي افكنه  با گذشت زمان نوار ممتدي از رسوبات مخروطه،شوند مازندران سرازير مي
. دار باشند رگي رودخانه ممكن است گرد شده يا گوشهز حمل و ب  بسته به فاصله،اي افكنه هاي رسوبات مخروطه طور كلي، دانه به
اي، توليد مصالح مرغوب از  افكنه هاي مخروطه ها و وجود ذرات ريز و آلوده كننده در شن و ماسه دليل دامنه گسترده اندازه دانه به

ها  هاي فصلي، حجم آب رودخانه در فصول پر باران و زمان طغيان. ردآرايي و گاه شستشو دا ها معموالً نياز به دانه اين آبرفت
هايي كه در اين زمان در  آبرفت. گيرد تري از بستر طبيعي رودخانه را دربرمي يابد و آب محدوده وسيع طور ناگهاني افزايش مي به

هاي دشت سيالبي  گسترش آبرفت). گاه ماسهرس، الي و (اند   ريزدانه  معموالً،شود خارج از بستر اصلي رود بر جاي گذارده مي
شوند، عالوه  هاي سيالبي برجاي گذارده مي رسوباتي كه در زمان سيل در دشت. به بزرگي رود و توپوگرافي منطقه بستگي دارد

 از اين. باشند هاي نواحي باالدست مي هايشان حاوي مواد آلي حاصل از فرسايش و شستشوي خاك برجورشدگي كم و ريزدانه
رايي و آ  نياز به دانهضرورت استفاده،شوند و در صورت  ها كمتر براي تأمين شن و ماسه ساختماني استفاده مي گونه آبرفت رو، اين

 ممكن است در گذشته پر انرژي و ، از قدرت زيادي برخوردار نيست بايد توجه داشت كه رودي كه فعالً. شستشوي فراوان دارند
رسيدن .  برجاي گذارده باشد )دشت سيالبي فعلي(تر قبلي خود   بستر گستردههتري را در محدود شتر دتر بوده و لذا ذرات پر آب

  . دشت سيالبي است ريز  مستلزم برداشتن رسوبات دانه،اي قديمي هاي رودخانه به چنين آبرفت
باالتري نسبت  شود كه در سطح  ميها ديده  عالوه بر رسوبات دشت سيالبي، آثار ديگري از آبرفت،ها اي از رودخانه در پاره

هاي قديمي   آبرفتا معرف رسوبات دشت سيالبي ي، پادگانه آبرفتي نام دارند كهها اين شكل. به دشت سيالبي فعلي قرار دارند
برداري از رسوبات  بهره. اند  قسمتي از آنها فرسايش يافتهروددليل افزايش قابليت تخريب بعدي  اند كه به بستر رودخانه

تر   ساده هاي زيرزميني قرار دارند، معموالً  از رود فعلي و سطح ايستابي آبيدليل آنكه در سطح باالتر هاي آبرفتي به ادگانهپ
 زيادشان،  دليل سن نسبتاً باشند و از طرف ديگر به نقطه ضعف اين ذخاير آن است كه از يك طرف غير قابل ترميم مي. است

ها را با مواد  هاي زيرزميني سطح دانه عالوه بر آن، ممكن است آب. زده در آنها بيشتر استامكان وجود مصالح تركدار و هوا
  .نامناسبي پوشانده باشد
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در . اه استرهم) مئاندر(هايي  ها در پايين رود كه شيب رودخانه كم است، با تشكيل پيچ و خم تر شدن بستر رودخانه پهن
 بيشتر از ماسه ريز و گاه ،اين رسوبات. ذاردگ ر جريان، رسوباتي بر جاي ميدليل سرعت كمت  به،طرف محدب بخش خميده رود

توان   مي،از آن دسته از رسوبات چمها كه از گسترش زياد و مشخصات مناسب برخوردار باشند. شوند تشكيل ميتر  ذرات درشت
  . دست آورد مصالح خرده سنگي ريزدانه، مخصوصاً براي تهيه مالت، به

از اين . گذارد جاي مي هاي طبيعي و مخازن مصنوعي سدها، رود تمام بار بستر و اكثر بار معلق خود را به درياچهدر برخورد با 
شوند  جاي گذارده مي هايي در بستر درياچه به صورت اليه  مخلوطي از ذرات درشت و ريزند كه به اي معموالً رو، رسوبات درياچه

رايي و آ تلزم دانهساين رسوبات در تهيه بتن م ستفاده از ا.و مواد آلي نيز باشندو ممكن است حاوي قطعاتي از تنه درختان 
طور وسيع در خاكريزها استفاده  در مقابل، از اين رسوبات به. باشد موارد اقتصادي نمياز شستشوي مفصل است كه در بسياري 

اي قديمي كه در مجاورت سد فعلي   رسوبات درياچهعنوان مثال، قسمت اعظم مصالح مورد نياز بدنه سد خاكي الر از به. شود مي
  .]16 [قرار داشته، تأمين شده است

   
  اي ي و كيفي انواع مصالح شن و ماسهبندي كم طبقه 4- 2

بنابراين . باشد پذير نمي ها امكان هاي مختلف خاك بندي جز از طريق بررسي طبقه ت كمي و كيفي شن و ماسه بهابررسي مشخص
  . مورد مطالعه قرار دارد دقيق صورت را به توان شن و ماسه هاي موجود در اين زمينه، مي بندي بقهبا برشمردن انواع ط

انواع . كنند  مينديب سنگ، شن، ماسه، الي و رس تقسيم درشت، قلوه  سنگ:، بهطور كلي، خاك را بر حسب اندازه به
هاي معروف  بندي  طبقه،هاي باال بندي جز طبقه البته به.  استورده شده آ1-2ها در جدول  ها بر مبناي اندازه دانه بندي خاك طبقه

محققين هر رشته به تناسب نيازهاي خود . شود مشاهده مي 2-2 بريتانيا نيز وجود دارد كه در جدول BSB27ديگر مانند 
بندي   آنها روش طبقهها است كه در ميان  خاكمكانيكبندي  از جمله آنها طبقه. اند هاي مختلفي را انجام داده بندي تقسيم

  . استارائه شده 3-2جدول  و 1-2صورت شكل   به،توضيحات مربوط به اين روش. باشد تر مي تر و رايج يونيفايد از همه معروف
 آنچه ،هرحال به  تعاريف مختلفي از شن و ماسه وجود دارد ولي،خورد ها به چشم مي بندي طور كه در انواع اين تقسيم همان

از قطر، نام شن و ماسه به  محدوده  در اينكه يكسان بوده  هاي مختلف نسبتاً بندي  قطراين ذرات در دستهدحدو است،محرز 
  . گيرد آنها تعلق مي
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  ]16 [ها ها بر اساس اندازه دانه بندي خاك  انواع طبقه- 1-2جدول 
  

  1قطر
 متر ميلي

  ونتورث               قطر
 )ميلي متر)     (شناسي زمين(

MIT  
  )ني-آي- ام(

ASTM 
(D442) 

AASHO  
(MI46-63) 

UNIFIED  
 φ2 الكهاي استاندارد  )هدمتح(

نامگذاري 
 يوناني

   سنگ قطعه
256 

  سنگ قطعه
200 

 8-   
  سنگ قلوه 100

64 

  قلوه سنگ
60 

  سنگ الشه سنگ وقلوه
76 

  سنگ و قلوه سنگ الشه
  
76 

  الشه سنگ و
  قلوه سنگ

  
76 

 -7  اينچ3

  بسياردرشت
32 

  درشت
20 

  درشت
22 

 -6  اينچ2 8/50

  درشت -5
16 

  متوسط
6 

  )گراول(شن 
  
  

76/4 

  متوسط
9 

  اينچ1 4/25
4- 

  
  
  
  متوسط 10

8 

شن
 

  ريز
2 

  درشت
2 

 شن

  ريز
2 

  شن
25/9 8

3
 -3  اينچ

  
  
  
  

  په فيت
 )روديت(

 4شماره  76/4
  

2- 

 ريگ

  ريز
4 

  درشت
6/0 

  سطمتو
42/0 

 -1 10شماره  0/2

  ماسه
84/0 

  شن
2 

  متوسط
2/0 

  درشت
  
  

25/0 

42/0 

  20شماره 
 40شماره 

0  
1+ 

 100شماره  0 /149

  
  
  
  
  
 بسياردرشت 1

1 

ماسه
 

  ريز
06/0 

  
  
  
  
 ماسه

 ريز

سه
ما

 

  ريز
 200شماره  074/0 074/0

2+  
3+ 

 درشت

5/0 

  متوسط
25/0 

4+ 

  
  
  
  پاميت

 )آرنيت(

  ريز
125/0 

  درشت
  
  
  

02/0 5+ 

  
  
  
  

1/0 

ماسه
 

 بسيارريز

065/0 
 

6+ 

 بسياردرشت

032/0 

 درشت

016/0 

  متوسط
  
  
  
006/0 

 
7+ 

  
  
  
  

01/0 
 متوسط

008/0 

  الي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
005/0 

  الي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
005/0 8+ 

  ريز
004/0 

الي
 

 بسيارريز

002/0 

الي
 

  ريز
002/0 

  رس
  
001/0 

  رس
  
001/0 

  
  
  
  
 كلوئيد كلوئيد رس رس 001/0

  الي و رس

9+ 

  
  
  
  
  
  پليت

 )لونيت(

 مقياس لگاريتمي  -1

 .متر است ها بر حسب ميلي  قطر دانهd، كه در آن  −dlog2 برابر است با φمقياس -2

. بين تشخيص داد توان با ذره الي درشت و متوسط را مي. متر است  ميلي06/0ذرات توسط چشم غير مسلح حد رويت  −
توان  را مي) 200الك شماره (متر   ميلي06/0از طرفي، ذرات تا . هاي قوي است تر محتاج ميكروسكوپ مطالعه ذرات ريز

  .شوند بندي مي ومتري طبقهذرات ريزتر توسط آزمايش هيدر. بندي نمود با غربال كردن، دانه
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   بريتانياBSB27 ها بر اساس استاندارد بندي خاك  طبقه- 2-2دول ج
  

  نام  )ميكرومتر(اندازه   نام  )متر ميلي(اندازه 
  رس خيلي ريز  24/0-5/0  ماسة خيلي درشت  0/1-5/0

  رس ريز 5/0-0/1  شن خيلي ريز 2-1
  رس متوسط 1-2  شن ريز 8-4
  شترس در 3-4  شن متوسط 16-8
  الي خيلي ريز 4-8  شن درشت 32-16
  الي ريز 8-16  سنگ كوچك قلوه 64-32
  الي درشت 16-31  سنگ بزرگ قلوه 128-64
  ماسة خيلي ريز 16-31  سنگ كوچك 256-128
  ماسة ريز 62-125  سنگ متوسط 512-256
  ماسة متوسط 125-250  سنگ بزرگ 1024-512
  رشتماسة د 250-500  سنگ خيلي بزرگ 2048-1024

  
  

هاي خاص هر دسته را مشخص و نوع استفاده  توان ويژگي  مي،2-2 و 1-2هاي   جدولهاي بندي از طرفي، با توجه به دسته
  .ها آمده است هاي خاك اي از ويژگي  خالصه5-2 و 4-2هاي  در جدول. و كاربرد آنرا مورد بررسي قرار داد

 آنرا  از و چگونگي استفاده كردهتوان شن و ماسه را شناسايي مي،  اهداف مورد نظرو ،2-2 و 1-2هاي  با توجه به جدول
آيد، استفاده از  حساب مي ها اولين گام به  انتخاب شن و ماسه از ميان خاك،كه در اين مبحث آنجايي از. مورد بررسي قرار داد

 ،ده براي انواع مختلف شن و ماسههاي گفته ش نظر رسيده و با توجه به ويژگي  مناسب به،بندي بر اساس اندازه ذرات طبقه
  . توان با در نظر گرفتن مورد مصرف به انتخاب نوع و استفاده از آن اقدام نمود مي
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  4و شمارة  200 شمارة يها ها با استفاده از الك بندي يونيفايد خاك  طبقه-1- 2شكل 
)W = بندي خوب دانه، P  =بندي بد،  دانهH  =زيادي ميرخ حد،  L  = كمي خميرحد(  
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  ]16[) يونيفايد(ها بر مبناي روش متحده  بندي خاك  طبقه- 3-2جدول 
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  ]16 [ها  خاكمكانيكهاي  اي از ويژگي خالصه - 5-2دول ج
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  اي انتقال مصالح رودخانه -3
  
  هاي تعيين ميزان انتقال رسوب ررسي روشب 1- 3

، در اين بخش، استاز آنجا كه يكي از پارامترهاي مهم در تعيين محل و ميزان برداشت شن و ماسه، ميزان بار رسوبي رودخانه 
  .شود پرداخته مي) بار بستر و بار معلق(هاي تعيين بار رسوب  به برخي از روش

  
  هاي تعيين بار بستر روش 2- 3

  .دنشو  اين قسمت بيان مي دراند هشدتوسعه داده  بار كف صورت  به انتقال رسوب تخمين ميزانهايي كه براي شبرخي از رو
  

  هاي مبتني بر تنش برشي  روش 1- 3-2
كنند و با انجام  اي حركت مي صورت اليه  به،فرض كرد كه ذرات رسوب در طول بستر) 1879(دوبوي : روش دوبوي −

 :]58 [دست آورد سبه بار بستر به فرمول زير را براي محا،محاسباتي

 
)3-1( )ττ(τ

d

/q cb −=

4
3

1730  

 
كليه . باشد مي) متر بر حسب ميلي ( قطر ذره رسوب=d   وتنش متوسط جريانτ = γDS  تنش بحراني،  =τc :كه در آن

  .باشند ، بر حسب سامانه انگليسي ميdجز  پارامترهاي به كار رفته در اين فرمول به
  :]58 [صورت زير است دست آورد به  براي بار كف به1936تجربي كه شيلدز در سال  عادله شبهم: روش شيلدز -
 

)3-2( 
d)γγ(

ττ
Sγq
γq

s

csb
−
−

=10 

  
  .باشد ميآب  و ترتيب وزن مخصوص رسوب  بهγو  γs باركف و بده آب در واحد عرض آبراه و بدهترتيب   بهq و qb :كه در آن

 فرمول زير را براي بده بار كف پيشنهاد نمودند) 1967( چنگ، سيمونز و ريچاردسون :روش چنگ، سيمونز و ريچاردسون -
]58[:  

 

)3-3(   )ττ(VK
φtg)γγ(

)ττ(VγK
q ct

s

csb
b −=

−
−

=   

 
  .آيد دست مي به 1-3 نمودار از Ktمقدار . باشد  مي مواد بستر مستغرقايستايي زاويه = φ و  ثابت= Kb :كه در آن
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قطر معادل . باشد  پوند بر ثانيه بر فوت ميqb واحد ، سامانه انگليسي است كه در آن بر حسب،معادلهاين  در qb و Ktمقادير 
  .باشد تر از آن مي  براساس قطر سقوط استاندارد ذره يا كمي بزرگ، كه در شكل استفاده شدهde)(ذره 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  [58]هاي مختلف  ضريب بار كل مصالح كف براي ماسه -1- 3شكل 
  
  

  بر شيب انرژيهاي مبتني  روش 2- 3-2
 صورت زير به را) 1934(سه دانشمند، فرمول پيتر، مولر اين  سال تحقيقات و آناليز، 14 از پس:  ماير– مولر – روش پيتر -

  :]58 [تبديل نمودند

 )3-4(  0470250 2
3

3
1

3
2

/
d)γγ(

RSγ)K/K(
d)γγ(

/
g
γ

γ
)γγ(q

s

rs

ss

ss −
−

=
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −  

  
  :كه در آن

R= متر ( شعاع هيدروليكي (،  
 S=شيب انرژي ،  
 D=متر ( قطر متوسط ذرات(،  
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ρ =منظور تن جرمي مي باشد. تن بر متر مكعب  ( جرم مخصوص آب(.  
(Ks/Kr)S=  كند مي را بيان) و نه در اثر فرم بستر( نوع شيب، كه در واقع ميزان انرژي مستهلك در اثر ذره.  

  
  هاي مبتني بر بده جريان روش 3- 3-2
 كه بر حسب  )1943 ( فرمول نهايي شاكليچ. ودنم  گذاري  آب را پايهبده شاكليچ اولين رابطة باركف مبتني بر ،توان گفت مي

  :]58 [باشد صورت زير مي  به،واحد متريك است
  

 )3-5(  )qq(Sq cb −= 2
3

2500  
  

  .)مترمكعب بر ثانيه بر متر ( بحراني در آستانه حركت استبده آب و بدهترتيب   بهqc و q :كه در آن
  :دآي ميدست  بهه زير  رابطاز بحراني بده 65/2براي رسوبات با وزن مخصوص

 )3-6(  
6
7

2
3

60

S

d/qc = 

  .باشد  بر حسب متر ميdرابطه اين كه در 
  

  هاي مبتني بر احتماالت روش 4- 3-2
  :]58 [بنا نهاد) 1942(يك تابع انتقال باركف را براساس فرمول انيشتن ) 1950(براون :  براون–روش انيشتن 

  

 )3-7 (  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ψ
fφ 1  

  
  :آنكه در 

  
 )3-8(   

[ ]2
1

31 d)γ/γ(gKγ

q
φ

ss

bw

−

=  

 )3-9 (  
d)γγ(

τ
ψ s −
=

1  

 )3-10(   
2
1

3
22

1

3
2

1
36

1
36

3
2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−
−

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−
+=

)γ/γ(gd
v

)γ/γ(gd
vK

ss
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  .  استفاده شودd50براون بايد از  -در فرمول انيشتن .باشد  باركف بر حسب وزن ميبده qbwكه در آن 
 ارتباط بين 2-3شكل 

ψ
  .دهد صورت گرافيكي نشان مي ه به را در اين معادلφو  1

  
)3-11(   

[ ] 2
1

31 d)γ/γ(gK

q
φ

s

bv

−

=  

  
  .شود بيان ميصورت زير نيز  معادلة مذكور به. شود  براساس واحد حجم در زمان داده مي، در معادله باال(qbv) باركف بده
  
  

  
  
  
  
  
  

  2131 /
s

bv

]d)γ/γ(g[K

q

−
= φ  

  
رابطه  -2- 3شكل 

ψ
  [58] براون -در فرمول انيشتن φ و 1

  
  

هنگامي كه 
ψ
  :صورت زير بيان شود تواند به بروان مي - فرمول انيشتن، است09/0تر از   بزرگ1

)3-12 (   
3140 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ψ
φ  

  
  هاي مبتني بر رگرسيون روش 5- 3-2

يكي از . است شده هاي آزمايشگاهي ارائه بر دادهتجربي فراواني بر مبناي آناليز رگرسيون  هاي تجربي و شبه فرمول
 براي ،)1943(جانسون  توسط هاي ارائه شده اساس داده  بر)1959 (روتنر. ها، فرمول روتنر است ترين اين فرمول شده شناخته

   :]58 [ عد زير را ارائه نمود آناليز رگرسيوني انجام داد و رابطه بدون ب،محاسبة باركف
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)3-13(  [ ]
[ ]

3
3
2

503
2

50

2
12

1
3 77801406670

1
1

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
×−=

D
d

//
D

d
/

gD)ξ(

VgD)ξ(γq

s

ssb   

  . آب است سرعت متوسط =V، و  عمق متوسط =D :كه در آن
 اظهار داشته كه فرمول او هنگامي كه تحاصربه روتنر .  استتأثير ديواره و شكل بستر در فرمول روتنر در نظر گرفته نشده

  .باشد  قابل استفاده نمي،اجزاي كوچك مواد بستر در حال حركت است
  

  خمين درصدي از بار معلقروش مبتني بر ت 6- 3-2
لي به سهولت مهاي ع مشكالت تكنيكي و محدوديتاز نظر گيري مستقيم بار بستر  ها، اندازه در ارزيابي بار رسوبي رودخانه

از طرفي، .  شد مورد تأكيد قرار نگرفتبيانهايي كه پيشتر براي محاسبه باركف   در روش،همين دليل باشد و به پذير نمي امكان
از اين رو، در . دنباش  اغلب در شرايط خاص قابل استفاده بوده و بعضاً داراي خطاهاي زيادي مي،ي ارائه شده قبليها فرمول

 ،ياز نظر كم. نمايند عنوان بار بستر منظور مي  نسبتي از بار معلق را به، متخصصين و كارشناسان در مطالعات خود،اغلب موارد
.  بهره جست اين نسبتتوان از جود دارد و در ارزيابي مقدار رسوب قابل برداشت مياي بين بار معلق و بار بستر و رابطه
شيب زياد بيشتر بوده و در  هاي با دهد كه مقدار اين نسبت در مناطق كوهستاني و رودخانه هاي انجام گرفته نشان مي بررسي

هاي انجام  طبق بررسي. گذارد كاهش ميطور محسوسي رو به  ت آن بهيباشند كم اي كه داراي شيب كمي مي نواحي جلگه
 درصد 300 تا 50 درصد را بين 2هاي روسيه با شيب  ، وي نسبت بار بستر به بار معلق در رودخانه]9 [ گرفته توسط كاراشف

 5ا  ت1 در هزار اين نسبت را بين2هاي نيمه كوهستاني و دشتي با شيب كمتر از  وي براي رودخانه،  حالبا اين. نمايد بيان مي
.  درصد بار معلق را شامل شود100مقدار بار بستر ممكن است بين صفر تا ] 9[ همچنين طبق نظر شيارد . نمايد  درصد بيان مي

هاي مناطق   رشته از رودخانه12 درصد براي بيش از 1600 تا 0 /3معلق بين  در يك گزارش از يونسكو نسبت بار بستر به بار
  ].9 [ كيلومتر مربع عنوان گرديده است 100000 تا 4  بينحوضه آبريزمختلف دنيا با 
دهد كه روند تغييرات اين نسبت و ارتباط آن با  نشان مي ]8 [هاي انجام گرفته توسط بهادري  بررسي،هاي ايران در رودخانه

نسبت بار بستر  در خصوص ]8[  نتايج بررسي بهادري3-3در شكل . نمايد شيب رودخانه تا حدودي از نظريه كاراشف تبعيت مي
اي آورده چ هاوزن، شاهرود، كرج، جاجرود، اهرچاي و جالير از شعبات قر هاي كشور شامل قزل به بار معلق در بعضي از رودخانه

  .شده است
عبارتي  به( نسبت بار بستر به بار معلق (SR) با افزايش شيب رودخانه ،ها مشخص است طور كه از روند توزيع داده مانه

هر چند تعيين دقيق موقعيت نمودار مزبور مستلزم تحقيقات و . گذارد طور محسوسي رو به افزايش مي به) سترمقدار بار ب
عنوان يك راهنماي اوليه در تخمين چگونگي روند تغييرپذيري  تواند به  در مطالعات ارزيابي مياما ،هاي بيشتري است ررسيب

  .اين نسبت تلقي شود
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   نمودار تغييرات نسبت بار بستر به بار معلق بر حسب شيب در -3- 3شكل 
  ]8[ايران هاي  تعدادي از رودخانه

  
  

  هاي تعيين بار معلق روش 3- 3
  

  كليات 1- 3-3
اي و رسوبات معلق   عمدتاً داراي دو مؤلفه رسوبات حوضه،شود اي گرفته مي هاي رودخانه هاي بار معلق كه از جريان نمونه
بندي رسوبات معلق و مواد تشكيل دهندة   توجه به دانه،بهترين روش براي تفكيك اين دو مؤلفه از يكديگر. باشند اي مي ههآبرا

از مخلوط جريان آب و  :كهشده   د پيشنها،اي اي از رسوبات حوضه بنابراين براي تمايز رسوبات معلق آبراهه. بدنه آبراهه است
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برداري   نيز نمونه1از مواد تشكيل دهنده بستر رودخانه. دست آيد بندي ذرات به نهبرداري شود و منحني دا رسوبات معلق نمونه
آن دسته از . بندي بستر مقايسه شود بندي رسوبات معلق با منحني دانه بندي آن تعيين و در نهايت منحني دانه شده منحني دانه

وزني از % 10 بيشتر از [58]) 1950(ق نظر انيشتن شوند يا مطاب ذرات رسوبي ريزدانه بار معلق كه در مواد بستر يافت نمي
 كه به وفور در مصالح ،رسوب معلق هستند و بقيه ذرات 2اي يا بار شسته دهند رسوبات حوضه ريزترين مواد بستر را تشكيل نمي

 رسوب، اغلب در مهندسي هيدروليك و انتقال. دهند  را تشكيل مياي آبراهه، رسوبات معلق  شوند بستر رودخانه مشاهده مي
اي را تشكيل  اي و بار رسوب آبراهه مرز ميان بار رسوب حوضه) مرز ميان ماسه و الي(متر  ميلي 0 /063 قطر شود كه فرض مي

 "اي بار آبراهه"تر از آن  ذرات بزرگ  و به"اي بار حوضه"متر  ميلي0 /063يعني به ذرات رسوبي با قطر ريزتر از . دهد مي
  .گويند مي

يك هاي هيدرولوژ كه روش از آنجايي. شود هاي هيدروليكي و هيدرولوژيك استفاده مي  از روش،ه بار معلقبراي محاسب
 بر ،ادامه  در،هاي هيدروليكي  در اين مبحث ضمن اشارة كوتاهي به روش،هاي عملي دارند ها و پروژه تري در طرح كاربرد فراوان

  .گردد هاي هيدرولوژيك تأكيد بيشتري مي روش
  

  هاي هيدروليكي  روش 2- 3-3
.  اصوالً براساس پروفيل توزيع سرعت و پروفيل توزيع غلظت مواد معلق استوار است،روش هيدروليكي محاسبه بار معلق

 نشان داده شود و سرعت سيال كه از اين مقطع عبور Cچنانچه ميزان غلظت مواد معلق يك مقطع مشخص در واحد زمان با 
  : بار معلق برابر خواهد بود با باشد، در آن صورتVكند برابر  مي

   

)3-14(   ∫=
d

a
s CVdyq  

  
. باشد عمق جريان مي dحركت هستند و  در معلق صورت رسوبي به  عمقي است كه از آن عمق به باال، موادaرابطه اين در 

توزيع غلظت مواد معلق در اعماق يد ، بابيني كند اي كه بتواند بار معلق را پيش دست آوردن رابطه  براي به،رابطهبر اساس اين 
 روابط متعددي ارائه ،سرعت و توزيع غلظت پروفيل براي از طرفي،. مختلف جريان و همچنين پروفيل سرعت معلوم باشد

  .اساس هيدروليك جريان رقم زده است معلق بر هاي مختلفي را براي محاسبة بار  روش،گرديده كه همين عامل
  

  هاي هيدرولوژيك  روش 3- 3-3
رودخانه و شدت  شده توسط حمل رسوب ند كه بين مقدارا ها در تحقيقات و مشاهدات خود به اين نتيجه رسيده درولوژيستهي

هاي  اي صورت گرفته كه به ابداع روش  تحقيقات گسترده، اين رابطهتعيينبراي . دست آورد اي به توان رابطه جريان آب مي
نجي حاصل س باي هيدرومتري و رسوه هاطالعاتي نياز است كه در ايستگا به ،ها وش در اين ر. مختلفي منجر شده است

                                                   
1 - Bed material 
2 - Wash load 
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سپس با . طور همزمان گيري بده آب به گيري غلظت رسوب معلق و همچنين اندازه اين اطالعات عبارتند از اندازه. شود مي
  .شود ، بار معلق جريان محاسبه مي)15-3(استفاده از رابطه 

 
 )3-15(   ws Q.C/Q 8640= 

 
  :كه در آن

Qw =  ر ثانيهببده آب بر حسب متر مكعب،  
Qs =  ور روزببده مواد رسوبي بر حسب تن ، 

C = ر ليتربگرم  غلظت مواد معلق بر حسب ميلي.  
 رابطه همبستگي ،پس از اين تبديل. كند ر روز رسوب تبديل ميبر ليتر غلظت را به مقادير تن بگرم   مقادير ميلي،رابطه باال

 ميزان متوسط درازمدت ، براساس اطالعات موجود استخراج و از تلفيق اين رابطه با منحني تداوم جريان روزانهQw و Qsبين 
برداري از آب با رعايت استانداردهاي موجود صورت پذيرفته  اگر نمونه. شود سال برآورد ميهر رسوب ساالنه بر حسب تن در 

تواند تا حدود  رات بده رسوب بر حسب بده جريان باشند، ميزان رسوب برآورد شده مي تغييچگونگيها معرف واقعي  باشد و نمونه
  .زيادي به واقعيت نزديك باشد

 شش حالت متفاوت از اين ادامهاي مورد استفاده قرار گرفته كه در  صورت گسترده هاي متفاوت و به  به حالت،اين روش
  .گرفته استروش مورد بررسي قرار 

 متناظر با آن به Qw و Qsگيري  هاي موجود از اندازه  دادهU.S.B.R در روش : اداره احياي اراضي آمريكا(U.S.B.R)روش  -
  در؛شود داده مي ميان آنها عبور از صفحه مختصات لگاريتمي منتقل شده و خط بهترين برازش بر مبناي روش حداقل مربعات

  :  كه به منحني سنجه رسوب معروف شده استدآي يبه دست م Qw و Qsصورت زير بين  به اي  رابطهنتيجه
  
)3-16 (  b

ws aQQ = 

 
  ترتيب عبارتند از فاصله محل تقاطع خط بهترين برازش با محور قائم تا مبدأ  ضرايب ثابت معادله و بهb و a: كه در آن

  . مختصات و شيب خط بهترين برازش
 Qw و عموماً به ازاي تعداد كمي گيرد صورت محدود انجام مي  به،تناظر با آنگيري بار معلق رودخانه و گذر حجمي م اندازه

 استفاده از يك يا چند عدد بنابراين.  حال آنكه گذر حجمي عبور كرده از رودخانه بسيار متفاوت است،گردد  برآورد ميQsمقدار 
 U.S.B.R.  و مالك عمل قرار گيردودهصحيح بتواند  عنوان بده متوسط رودخانه و برآورد بده بار معلق براساس آن نمي به

اين منحني كه به منحني بده كالسه نيز معروف است از رسم تجمعي بده . استفاده از منحني تداوم جريان را پيشنهاد كرد
  .آيد دست مي رودخانه نسبت به زمان به

ها استفاده  از لگاريتم داده براي محاسبه منحني سنجه رسوب U.S.B.R چون در روش ، از نظر آماري:FAOروش  -
 بيشتر از حد ،ها حول خط بهترين برازش نامتقارن بوده و فاصله حد اطمينان بااليي با خط رگرسيون  دادهتوزيع بنابراينشود،  مي
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شود كه بار معلق برآورد شده براي هر گذر حجمي به مقادير حداقل مشاهده  اين موضوع باعث مي. اطمينان زيرين خواهد بود
در معادله سنجه ) wQ(از طرفي، با جاگذاري متوسط گذر حجمي مشاهده شده در طول دوره آماري. ر باشدت كده نزديش

  .دست خواهد آمد به )sQ (رسوب، متوسط بار معلق مشاهده شده در طول اين دوره
 ،براين اساس. خورد ها زياد است بيشتر به چشم مي ه پراكندگي دادهخشك ك خصوص در نواحي خشك و نيمه اين حالت به

FAO براي تعديل ارقام و نزديك كردن مقادير برآورد شده از منحني سنجه رسوب به مقادير مشاهده شده توصيه كرده كه در 
  :  به شرح زير استفاده شود′a از ضريب aجاي ضريب  رابطه بده آب ـ بده رسوب به

  

)3-17(   
w

S

Q

Q
a =′ 

  
 U.S.B.R فرم تعديل شده روش ،عبارتي  بوده و اين روش بهU.S.B.R مانند روش ، درستساير محاسبات اين روش

  .باشد مي
چون . پيشنهاد شده است) 1374( در مقاله ارائه شده در اولين سمينار رسوب ايران ،اين روش:  تعديل شده FAOروش  -

 ،باشد اي از مقادير واقعي يا قابل انتظار بيشتر مي بعضاً به ميزان قابل مالحظه) تعديل نشده (FAOش ارقام برآورد شده از رو
دست  تري از بار معلق رودخانه به توان تخمين واقعي  مي′aدر چنين مواردي با تعديل ضريب  بنابراين نگارندگان پيشنهاد كردند

  شود كه اين تعديل باعث مي. آورد
  . تعديل نشده قرار گيردFAO و U.S.B.Rب بين دو منحني منحني سنجه رسو

 ′a موجب تعديل در ضريب و دارند حذف ′aاي در ضريب  هاي استثنايي و بزرگ كه تأثير تعيين كننده  داده،در اين روش
  . حساسيت زيادي به نظر كارشناسي دارد،اين روش. خواهند شد

ها   دادهبر) بندي گذر حجمي رودخانه بر اساس دسته( نه نيز يك يا چند خطدر روش بار معلق روزا: روش بار معلق روزانه  -
هاي مربوط به گذر حجمي  دادهدرست همان جاي استفاده از منحني تداوم جريان،   به روش،اما در اين. شود برازش داده مي
 براي هر سال ، به اين ترتيب.شود ي در معادالت سنجه رسوب قرار گرفته و بار معلق همان روز تخمين زده م،روزانه رودخانه

 از تقسيم ،در نهايت. باشد شود كه مجموع آنها معادل بار معلق حمل شده در طول سال مي  رقم براي بار معلق برآورد مي365
  .گردد  متوسط ساالنه بار معلق برآورد مي هاي دوره، مجموع بار معلق برآورد شده در طول دوره آماري بر تعداد سال

گيري بار معلق در لحظات اوج سيالب  با توجه به اينكه عموماً اندازه: اساس خطوط هم غلظت   برازش چشمي برروش -
 كه حداكثر غلظت واقعي مواد معلق جريان تا حدود دو برابر حداكثر مقدار شود  ميفرضدر اين روش باشد،  نمي پذير امكان
 .تغيير كند) عموماً اين مقادير باهم متفاوتند(گيري شده  ثر گذر حجمي اندازهگيري شده يا دو برابر غلظت متناظر با حداك اندازه

شود كه در ابتدا به خط همبستگي بين بده  اي رسم مي  به گونه،صورت چشمي و با دست  منحني سنجه رسوب به،براين اساس
ساير مراحل تخمين بار معلق  .ب گرددآب ـ بده رسوب و در انتها به خط هم غلظت دو برابر حداكثر غلظت مشاهده شده، مجان

  .دپذير  با استفاده از منحني تداوم جريان انجام ميU.S.B.Rدرازمدت در اين روش مانند روش 
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توسط   راQs و Qw براي روزهايي كه بده جريان تغيير زيادي ندارد، رابطة بين ،در اين روش: روش هيدروگراف رسوب  -
براي روزهاي سيالبي نيز با توجه به هيدروگراف آن و . گردد  برآورد مي، و ميزان رسوبدست آورده هاي قبل به يكي از روش
 رسوب آن روز ، ساعت با پالنيمتري از روي نمودار مذكور24 و سپس براي هر  شده هيدروگراف رسوب ساخته،معادلة مذكور

را   تا حدودي تأثيرگذاري سيالب در آورد رسوبتوان بدين ترتيب مي. گردد محاسبه و به كل رسوب برآورد شده قبلي اضافه مي
  .در نظر گرفتدر محاسبات 

  
   آمار بدونهاي  برآورد رسوب معلق براي ايستگاه 4- 3-3
 يهاي آماربرداري رسوب به تمام سطح كشور راه  تا گسترش شبكه،هاي اصلي و فرعي  و پراكندگي حوضهايرانعلت وسعت  به

هاي مناسبي   از روشد باي،هاي بدون آمار ها يا ايستگاه اي برآورد رسوب در حوضه بر،همين منظور به. ي در پيش استنطوال
با . نمودتوان به استفاده از بده رسوب ويژه اشاره  هاي مختلفي وجود دارد كه از جمله آنها مي  روش،در اين ارتباط. دكراستفاده 

توان رسوب   مي، بده رسوب ويژه با حوضه مورد نظرهاي اطراف و برقراري نسبت بين مساحت و داشتن بده رسوب ويژه حوضه
  . دست آورد حوضه مذكور را به
هاي  ترين روش هاي رگرسيوني يكي از مهم مدل .م برد نااراي  توان روش تحليل منطقه  مي،هاي مناسب از ديگر روش

 و براي برآورد متغيرهاي بوده اي بين متغيرهاي مختلف  ها مبتني بر ايجاد رابطه اين مدل. باشند اي مي تحليل منطقه
هاي رگرسيوني در  دقت و قابليت اعتماد نتايج مدل. رود ار ميك هبهاي بدون آمار  خصوص رسوبدهي حوضه  به،هيدرولوژيك

از . ه شده استئهاي مختلفي ابداع و ارا براي تعيين مناطق همگن روش.  به روش تعريف منطقه همگن بستگي دارد،درجه اول
در . ها را نام برد هاي مبتني بر خصوصيات حوضه هاي مبتني بر مرزهاي جغرافيايي و روش توان روش ها مي وشجمله اين ر

هايي با خصوصيات  هاي مبتني بر مرزهاي جغرافيايي يا هيدرولوژيك ممكن است مناطق همگن داراي حوضه روش
نتايج حاصله كه رسد  نظر مي به. يند توليد رسوب باشنداهاي غيرقابل قياس از نظر فر  ويژگيوژئومورفولوژيك متنوع و متفاوت 

هاي بدون آمار واقع در اين مناطق، از قابليت   برآورد رسوب حوضهه منظوردست آمده براي اين مناطق ب از مدل رگرسيوني به
  .كمتري برخوردار است

 ها در اين روش. ژي قرار گرفته است اخيراً مورد توجه كارشناسان علم هيدرولو،ها هاي مبتني بر خصوصيات حوضه روش
 دهش بندي  هاي همگن تقسيم هاي آبريز براساس تشابه مشخصات ژئومورفولوژيك، هيدرولوژيك، اقليمي و غيره به گروه حوضه

هاي آماري چند   از جمله روش1اي روش تحليل خوشه. باشند ميهاي ديگر از دقت بيشتري برخوردار   نسبت به روش و مطمئناً
يك روش آماري چند متغيره به نام تجزيه به . دهد ها انجام مي بندي مناطق را براساس خصوصيات حوضه ره است كه طبقهمتغي

 وجود دارد كه بين تعداد زيادي خصوصيت، تعداد به مراتب كمتري خصوصيت مستقل براي انجام تحليل 2هاي اصلي عامل
عنوان  عنوان متغيرهاي مستقل و متوسط رسوب ساالنه به ت حوضه به بين خصوصيا در اين روش،.كند اي را معرفي مي خوشه

هاي همگن، متوسط  ه شده در گروهئشود كه با توجه به مدل ارا  تعيين مياي  رابطههاي همگن متغير وابسته در هر يك از گروه
  .شود هاي بدون آمار برآورد مي  حوضه دررسوب معلق ساالنه

                                                   
1-  Cluster analysis 
2-  Principal components analysis 
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 امدهاي آن برداشت مصالح از رودخانه و پي -4

  
  كليات 1- 4

شوند تا از فوايد  ها احداث مي ها اغلب در كناره يا نزديك رودخانه روستاها، شهرها و بسياري از مسيرهاي دسترسي و جاده
عنوان منابع مناسبي از شن   اغلب به،ي كمي دارندبآ هايي كه بده  ها و بستر رودخانه تلماسه. مجاورت و موقعيت آنها استفاده كنند

آثار است   ممكن آنها، ازولي با توجه به حجم و ميزان برداشت. گيرند ه براي ساخت و سازها مورد استفاده قرار ميو ماس
جود و بهمحيطي و اقتصادي بررودخانه و تأسيسات وابسته به آن  ، زيستشناسي ريختهاي مختلف هيدروليكي،  گوناگوني از جنبه

. شود تر از آن ظاهر   كيلومترها باالتر و پايين ممكن است تاشت محدود نيست بلكه به محل استخراج و بردا،اين تعييرات. دآي
تواند   مي، برداشت مصالح طبق ضابطه و اصول صحيح صورت پذيرداگر در برخي موارد، اماباشند،   منفي مي معموالًاين تغييرات

  .به بهبود عملكرد رودخانه و پايداري آن كمك نمايد
  

  ها مصالح از رودخانهآثار منفي برداشت  2- 4
  

   شناسي ريختپيامدهاي  1- 4-2
  

  فرسايش بستر و ساحل رودخانه 1-1- 4-2
وجود اين . گردد هاي بزرگي در مسير جريان رودخانه مي ها و حوضچه ها عموماّ موجب ايجاد حفره برداشت مصالح از رودخانه

رعت، بخشي از رسوبات در حال با كاهش س. انجامد ها به افزايش عمق جريان ورودي و كاهش سريع سرعت آن مي حوضچه
 بنابراين رسوبات جريان خروجي از حوضچه حفاري شده بسيار كمتر از ظرفيت .شوند ها ترسيب مي حمل جريان در اين حوضچه

هم خوردن تعادل و توازن عمومي رودخانه گشته و پارامترهاي مختلف  اين امر، موجب به. باشد حمل رسوب جريان رودخانه مي
افزايش حمل رسوب در . د شدنن مانند عمق جريان، شيب بستر و بار رسوبي جريان دستخوش تغيير خواههيدروليكي آ

دست خواهد شد و ميزان  دست حوضچه حفاري شده عاملي است كه موجب فرسايش بخشي از مواد بستر رودخانه در پايين پايين
   : بستگي دارد به شرح زيرفاري شده به تداوم يا قطع كامل برداشت مصالح از محل حوضچه ح،اين فرسايش

 ، در صورت تداوم برداشت مصالح، رودخانه داراي شيب جديدي كمتر از شيب اوليه خواهد شد و معموالً در درازمدت-الف
  . وجود خواهد آورد  مشكالتي را براي آبگيري از رودخانه به،شاهد كاهش رقوم بستر و سطح آب خواهيم بود كه اين امر

 جريان با رسوبگذاري در محل حوضچه حفاري شده موجب ، به مرور زمان،ت مصالح قطع گرددش از مدتي بردا اگر بعد-ب
البته در طي زماني كه وضعيت رودخانه به تعادل اوليه . دشو صل مياحپرشدن حوضچه خواهد شد كه در درازمدت تعادل اوليه 

شود  دست منتقل مي به پايين كندي  فرسايش در انتهاي حوضچه بهرسد، حوضچه و گودال ايجاد شده با رسوبگذاري در ابتدا وب
  .گردد تدريج محو مي دست از ابعاد آن مرتبا كاسته شده و به و همزمان با انتقال حوضچه به پايين
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 حجم  به، البته اين امر.تواند منشأ آثاري در شكل و مسير رودخانه باشد شناسي، برداشت مصالح از رودخانه مي از نظر ريخت
 حفاري در حاشيه بستر رودخانه و عميق ،براي مثال. شده، عمق و ابعاد آن و موقعيت محل قرضه بستگي دارد مصالح برداشت

اين امر، به تخريب ديواره رودخانه و  كه كردن حوضچه قرضه موجب انحراف جريان رودخانه به سمت حوضچه خواهد شد
هاي  شود كه كناره الباً فرض ميغها  شناسي مقطع رودخانه  بررسي تغييرات ريختدر. نجامدا  پيچشي شدن رودخانه مي،مرور به

باشد، بنابراين عرض رودخانه ثابت در نظر  ه به فرسايش در بستر كم مي ناپذير بوده يا نسبت فرسايش در كنار رودخانه فرسايش
دهد كه عرض رودخانه در اثر  پذير نشان مي اي فرسايشه ويژه با كناره يرات رودخانه بهيروند تغ تر مطالعه دقيق. شود گرفته مي

هاي رياضي   تحقيقات صحرايي و مدل،در همين راستا. اي روبرو خواهد بود پديده برداشت مصالح با تغييرات قابل مالحظه
دهد كه  ي نشان م،وان در كاليفرنيا كه بيش از ده سال در معرض برداشت مصالح بودهخ ن رودخانه سردو مرد) 1987(چانگ 

صورت تعريض رودخانه در  اين تغييرات به. تغييرات ايجاد شده در عرض رودخانه بسيار بيشتر از تغييرات عمق آن بوده است
 متر افزايش يافته 60 حدود ، عرض رودخانه در فاصله زماني دو ماهطوري كه بهدست محل برداشت نمايان شده است،  پايين
  .است

  
  ها ياني شدن رودخانهرش 1-2- 4-2
اين . باشد ديگر عواقب برداشت مصالح مي سته به نوع رودخانه و چگونگي برداشت مصالح ساختماني، شرياني شدن رودخانه ازب

هاي موازي در طول رودخانه در اثر   شدن آبراهايجادطوري كه با  باشد، به هاي فصلي بيشتر مشهود مي امر، خصوصاً در رودخانه
صورت چند شاخه تبديل   قادر به پيدا كردن مسير اصلي خود نبوده و بنابراين به،فصل آبيهنگام  به برداشت مصالح، رودخانه

  .شود مي
  

  اي هاي حاشيه  بر سازه"منفي"پيامدهاي  2- 4-2
  

  پايين افتادن سطح آب و تبعات ناشي از آن 2-1- 4-2
 جريان آب در  باعث افزايش شيب و بنابراين افزايش متوسط سرعت،پايين افتادن سطح آب در محل برداشت شن و ماسه

  وفرسايش افزايش يافتهدنبال آن،  به. شود  بيشتر مي رسوب توسط جريان ظرفيت حمل،همين دليل باالدست رودخانه شده و به
 اين پديده بدواً در باالدست رودخانه .شود مي منجر  هاي رودخانه تر شدن، گسستگي و ناپايداري بستر و كناره به عميق
 عدم امكان استفاده از نهرهاي زراعي است كه از ،از ديگر مشكالت پايين افتادن سطح آب.  استتر از محل برداشت چشمگير

 افتادگي سطح آب رودخانه پايينعلت   توانايي تغذيه آب از رودخانه را به اين نهرهاشوند، زيرا عمال اين رودخانه منشعب مي
  .ي پمپاژ در منطقه نيز وجود داردها  خطر عدم امكان استفاده از ايستگاه در ضمن؛نخواهند داشت
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  شستگي پاي پل و بندهاي انحرافي آب 2-2- 4-2
كه به تأسيسات و  ناپذيري است  صدمات جبران،ها بسيار محسوس برداشت مصالح ساختماني از رودخانه و يكي از آثار منفي

شناسي  بال تغييرات ايجاد شده در ريختدن به. دوش ميوارد  )ها از جمله سدهاي انحرافي و پل ( هاي موجود در مسير رودخانه سازه
 گزارش شده ايرانهاي   رودخانه درها ن و ماسه، موارد زيادي دال برخرابي اين سازهشرودخانه و فرسايش بستر ناشي از برداشت 

  .]3 [)از جمله پل باال رود در استان خوزستان و پل تاالر در مازندان( است
  

  عبوري از بستر رودخانههاي  تخريب سيفون معكوس و ديگر لوله 2-3- 4-2
 مانندهاي عبوري از بستر رودخانه  توان به تخريب لوله  مي،از ديگر تبعات فرسايش رودخانه ناشي از برداشت شن و ماسه

شستگي پاي سيفون معكوس  توان آب طور نمونه مي به. هاي معكوس اشاره كرد نهاي گاز، نفت و آب و نيز سيفو لوله
رويه شن و ماسه در حال وقوع است،  هاي بي دنبال برداشت يران يعني دز و احتمال تخريب آن كه بهترين شبكه آبياري ا بزرگ

  .نام بردرا 
  

  ها پوشش و آبشكنمانند رودخانه هاي حفاظت كناره  تخريب سازه 2-4- 4-2
ها يا  تورسنگي ها و    آبشكنتواند در نهايت دامنگير رويه و مكرر مي هاي بي دنبال برداشت  ساحل و بستر به شديدفرسايش
ها   مصالح در بستر رودخانه نيز به تشديد سيالبانباشتاز طرفي، . هاي محافظ كناره گرديده و سبب تخريب آنها شود پوشش

  .رود ميشمار  ههايي ب كمك كرده و از جمله عوامل مهم در تخريب چنين سازه
  

  محيطي پيامدهاي زيست 3- 4-2
  

  يي فاضالبكاهش ظرفيت طبيعي رودخانه در جذب مواد غذا 3-1- 4-2
هاي صنعتي و  دار در هضم و همانندسازي فاضالب عمق و پوشش  مناطق كم،هايي كه جريان آب سريعي دارند در رودخانه

عمق منجر شده و  برداشت شن و ماسه به از بين رفتن اين بسترهاي كم. خانگي داراي ظرفيت و توان بالقوه بااليي هستند
عمق در  هاي كم  و كاهش سرعت آب،كاهش وسعت و گستره اين مناطق بارخيز. دهد ظرفيت بهسازي آنها را كاهش مي

در نتيجه افزايش ميزان مواد . كند طور چشمگيري كارايي آنها را در جذب مواد غذايي كم مي  به،هاي اليروبي مجاورت گودال
بوه توده گياهي توان جذب محيط رشد ان. ددگر ها و مواد علفي سطح آب رودخانه به شدت تسريع مي روند رشد جلبك غذايي،

  .سازد  و محيط آبي را از نظر زيستي نامناسب و بي ارزش ميختهاندا آبي را كاهش داده، در نهايت آنرا به مخاطره 
  

   آب شرب و كشاورزي و كيفيتكاهش ذخيره 3-2- 4-2
خل آب همراه است كه باعث ي به دا اغلب با رها شدن مواد سم،دليل آنچه در بند قبل به آن پرداخته شد ها به رشد جلبك

طوري كه ممكن است دخاير  آلودگي، مسموميت و تباهي محيط آبي گشته و آثار زيانباري بر دام و بهداشت عمومي دربردارد، به
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 بسيار تعيين كننده ،ويژه ماهيان  براي حيات آبزيان به،اين نوع تغييرات در كيفيت آب. آبي قابل شرب ديگري مورد نياز باشد
  .است

وسيله رودخانه  بهكه هاي ريز و مواد آلي  شود كه نهشته  باعث مي،هاي برداشت مصالح ند آب در گودالهمچنين جريان كُ
اندود كرده و از نفوذ آب رودخانه به  هاي مذكور را الي رسوبات ممكن است بستر گودال. ترسيب كنند اند مدهحالت تعليق درآ به

طور قابل  اي از عمليات استخراج شن و ماسه ممكن است به پيامد فزاينده مجموعه. كندهاي آبدار زيرزميني جلوگيري  اليه
 ممكن است حتي كاهش جزئي در تراز آب ،اي در مناطق خشك حاشيه. هاي زيرزميني را كاهش دهد توجهي تجديدپذيري آب

ي برداشت ها البي حركت گود و اكدهاي ر ممكن است در آب. اي داشته باشد در سرنوشت مزارع و مراتع نقش تعيين كننده
 و كيفيت آب هشد هايي تبديل  بهاي برداشت به گندا  محل،بديهي است در اين صورت. آلي پوسيده و تجزيه شوند مواد مصالح

  .شداببسيار شديد   برماهيان، حيات آبزيان و ذخيره آب قابل شرباندوت  مي آبتپيامد كاهش كيفي. يابد به شدت كاهش مي
  

  دست محل برداشت غلظت اكسيژن در كف و افزايش دماي آب در پايينكاهش  3-3- 4-2
 غلظت اكسيژن ،ماسه برداري از شن و در اثر بهره  مشخص گرديد كه،طبق تحقيقاتي كه الريز روي رودخانه دايس انجام داده

نيز ) 1981(همچنين آلومبرت . ]15 [در كف تغيير يافته استگرم بر ليتر  ميلي 7/2در سطح رودخانه به گرم بر ليتر  ميلي 6/14از 
دست افزايش يافته و اين  پايين در ها را روي دماي آب بررسي كرده و به اين نتيجه رسيد كه دماي آب رودخانه پيامد حفاري

  .]15 [اند  با خطر افزايش حرارتي روبرو گشتهمناطق
  

  ها از بين رفتن زيستگاه 3-4- 4-2
 به محو اين ،باشد ستر رودخانه كه معموالً زيستگاه بعضي حيوانات و پرندگان ميبرداشت مصالح از جزاير كوچك ايجاد شده در ب

هاي انساني و صداهاي مكانيكي در حوضه  ضمناً افزايش فعاليت. شود مي جزاير و نابودي حيوانات و پرندگان آن منطقه منجر
 پرندگان آبزي در برخورد با ،طور معمول به. وجود آورد استخراج شن و ماسه ممكن است مانعي در برابر مهاجرت پرندگان به

  .آورند ها به مناطق مناسب ديگري روي مي موانع و محدوديت
  

  تعليق مواد رسوبي و آثار آن بر آبزيان 3-5- 4-2
گيري ابري از الي ريز در داخل آب   باعث شكل،آيد وجود مي اختالالت مكانيكي كه در اثر فرايند اليروبي و گودبرداري به

 ممكن است داراي تراكم ،شوند ها مي  وارد رودخانه)برداري بعد از بهره(هايي كه در اثر آبشويي شن و ماسه  بروانا. شود مي
 ميزان نفوذ نور به داخل آب را كاهش داده و سرانجام ،هاي حاصل از اين منابع رسوبات و نهشته. زيادي از ذرات ريز باشند

پيامدهاي رسوب مواد ريز و معلق سبب اختالل در . دهد اي از نهشته قرار مي اليهنشيني اين ذرات ريز، بستر رودخانه را زير  ته
با . شود ور در آب شده، ميزان رشد آنها را كاهش داده و در نهايت سبب مرگ آنها مي تنفس و فتوسنتز گياهان آبزي غوطه

 ،عالوه  بهداده،واران از دست خ  برابر طعمههاي حياتي، بسياري از جانوران آبزي پناهگاه خود را در كاهش وسعت اين زيستگاه
ريزي را براي بسياري از  تواند بسترهاي تخم ترسيب مواد ريز معلق مي. رود اي و توليدمثل آبزيان نيز از بين مي مناطق تغذيه
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ر مورد برداشت شن و د. استنشيني رسوبات، اختالل در توليد مثل آبزيان  ترين پيامد ته ساده. اي نامناسب سازد ماهيان رودخانه
. كند آورد كه مهاجرت ماهيان را دشوارتر مي وجود مي هاي مصنوعي نيز موانع ديگري به گيري برآمدگي ها شكل ماسه از رودخانه
هاست كه در آنجا تلفيقي از فاكتورهاي مختلف وجود  هايي از رودخانه  بخش،هاي مختلف ماهيان مثل همه آبزيان زيستگاه گونه

. روند شمار مي هاي زيرين بستر و عمق آب از جلمه فاكتورهاي مهم براي شرايط زيستي به ت جريان آب، گستره اليهسرع. دارد
 در اثر برداشت شن و ماسه هاتغيير اين فاكتور. كند نيز با توجه به سن و اندازه ماهيان فرق مي ها عالوه نوع و ابعاد زيستگاه به

در مورد . دهد  شدن نيازهاي اكولوژيك ماهيان گشته و جمعيت آنها را نهايتاً كاهش ميسبب تغيير شرايط زيستگاهي و محدود
تعداد  در بررسي آنها روي رودخانه لور. اشاره كرد) 1979(هاي كالول و همكاران  توان به بررسي  مي،ي اين تغييراتآثار كم

  .]15 [ داد كاهش نشان % 28دست رودخانه در اثر برداشت شن و ماسه  ماهيان پايين
نشيني  دنبال ته  به،هاي صاف و هموار بچسبند ها و ريگ سنگ ها، قلوه تنان كه بايد به سنگ رممانند نآبزياني جمعيت 

افته ي بماهياني كه در برابر شرايط تخري. تر فرصت خواهند يافت جاي آنها را بگيرند مهاي مقاو رسوبات كاهش يافته و گونه
.  مقاوم خواهند داد،بارت بهترع بهتر يا   در اين فرايند از بين رفته و جاي خود را به ماهيان نامرغوب،ذيري كمتري دارندپ لتحم

  .اندازد هاي ماهيان را مسدود كرده و از كار مي  آبشش،مواد معلق باال باشدغلظت زماني كه ميزان 
  

  نفوذ آب شور 3-6- 4-2
خ عرضي و مقطع آبراه در نزديكي ر گستره نيم،انجام گيرد) ابپاي(دست رودخانه  هاي پايين اگر برداشت شن و ماسه در شاخه

 در نتيجه ممكن است زمينه براي نفوذ زبانه آب شور به سمت ؛يابد گودال اليروبي تعريض شده و سرعت آب كاهش مي
 آن سرازير شدن آب شور ممكن است مقدار ذخيره آب شيرين را كاهش داده و جايگزيني. باالدست رودخانه فراهم شود

  .داشته باشد محصوالت زراعي تحت آبياري و ذخاير آبي مورد استفاده در مصارف خانگي دربر وسيله آب شور آثار زيانباري بر به
  

  تأثير منفي در جذب توريست 4- 4-2
هاي  هاي برداشت به گنداب  بسته به شدت، حجم و عمق برداشت مصالح، احتمال تبديل شدن گودال، شدگفتهگونه كه  همان
اندازهاي رودخانه كم شده و  ناسي چشمش ييزيبا  نهايتاً كيفيت،ها وجود دارد، كه در اين صورت شدن آنها از جلبك پرآب و 
 در اين ميان استهمچنين از بين رفتن جزاير كوچك كه زيستگاه پرندگان آبي . دهد ها را به شدت كاهش مي تتوريسميزان 
  . نمايد سزايي را ايفا مي نقش به

  
  ت برداشت مصالح ساختماني از رودخانه آثار مثب 3- 4

 ،شود  شده در مبحث گذشته منجر ميگفته نه تنها به كاهش تبعات منفي ، برداشت شن و ماسهبراياعمال مديريت صحيح 
  .نمايد بلكه در مواردي به ساماندهي رودخانه نيز كمك شايان توجهي مي

برداشت مصالح از . چگونگي نگرش به اين منابع بيان شوددر اين بخش، سعي شده تا جايگاه مديريت صحيح برداشت و 
 ،مرور  به، برداشت از وسط بستر انجام گيرداگر بايد خاطر نشان كرد كه . گيرد ها صورت مي رودخانه عموماً يا از بستر يا از كناره
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ز تمايل پيچانرودي شدن  اين عوامل ا،كاهش شيب و نرخ رسوب رودخانه را شاهد خواهيم بود كه به عقيده برخي محققين
  .تواند راهگشا باشد  در اين جهت مي ت ما از رودخانهاكاهد كه بسته به انتظار رودخانه مي

 كه درنهايت اين تعريض اتفاق خواهد افتاد عريض شدن مجراي رودخانه گيرد،ها انجام   برداشت از كنارهاگر ،از طرف ديگر
اما بايد خاطر نشان ساخت كه تداوم آن و اعمال نكردن مديريت مطلوب و . دكن به افزايش ظرفيت آبگذري رودخانه كمك مي
  . گردد هاي اطراف مي  موجب تخريب زمين،عدم تعريف حد نهايي آن يا عدم كار كارشناسي
شود كه جهت جريان به سمت قوس داخلي متمايل شده و از تند شدن قوس  برداشت از قوس داخلي رودخانه باعث مي

شاهد ايي عرض و نهايتاً پايداري بستر را ج  ظرفيت عبور سيالب افزايش يافته و عدم جابه،ضمناً با اين كار. جلوگيري شود
  .دبوخواهيم 

كي است كه عموماً در چ جزاير كو،شود هاي مناسب برداشت كه به آثار مثبتي در سامانه رودخانه منجر مي از جمله مكان
توان به ساماندهي مسير رودخانه   مي،برداشت اين موانع زيرا با. شود انحرافي ايجاد ميهاي شرياني يا در پشت بندهاي  رودخانه

توان كاهش ضريب زبري و افزايش سطح مقطع و  ضمناً با حذف اين موانع مي. و محدود كردن عمل تعريض آن كمك نمود
  .سرانجام افزايش ظرفيت هيدروليكي را انتظار داشت

هاي فرعي به  به تثبيت سامانه رودخانه منجر خواهد شد، محل برخورد شاخه از آن،  برداشت كهيمكان مناسب ديگر
 ،نشين شده و در صورتي كه اقدام به برداشت آنها نشود دليل شرايط خاص، رسوبات ته  به، زيرا در اين مكان؛رودخانه اصلي است

  . چند شاخه شدن رودخانه فرعي در آن مسير زياد خواهد بودحتمالا
 خود رودخانه  و دهانه آنها نيز از جمله مواردي است كه براي محافظت از پل ازها و گاهي  مصالح از باالدست پلبرداشت
توان با برداشت مناسب ضمن   كه ميهستيمها، شاهد رسوبگذاري رودخانه در اين مناطق  زيرا در مقطع دهانه پل. ضرورت دارد

  . االدست آن جلوگيري كرد از سيالبي شدن مناطق ب، از تخريب پلجلوگيري
 نه نتها برداشت شن و ماسه از ، در برخي مناطق و مقاطع زماني،هاي باال شود كه با توجه به گفته بنابراين مشاهده مي

  .بنابراين جنبه مثبت برداشت مصالح بايد همواره مد نظر قرار گيرد. رسد نظر مي كند بلكه ضروري به رودخانه اشكالي ايجاد نمي
 كمترين تغييرات در رودخانه و  باعثچگونگي برداشت كهدر نظر گرفتن  عالوه بر ، مديريت برداشت مصالحدر كلي، طور به

  .گيرند بايد به منظور ساماندهي رودخانه، نقاط مناسب برداشت نيز مد نظر قرار ،شود پيرامون آن مي
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  ها راهنمايي -5
  

  كليات 1- 5
 به ،دنا بر عهده دارآبزيان رهاي زندگي  ها و محيط  مصبها، رودخانهدگي به  مديريت و رسي،كه وظيفه محافظتهايي  نسازما

تدوين سياست مديريت استخراج مصالح، براي مطمئن شدن از . دنيك سياست ملي براي استخراج و برداشت مصالح نياز دار
حيط حذف شده يا به كمترين اين امر است كه عمليات استخراج مصالح در مسيري هدايت شود كه آثار ناسازگار آن روي م

صورت مكاني و زماني و از منظرهاي مختلف يك حوضه  دقت به تأثير عمليات برداشت مصالح بايد به. مقدار ممكن خود برسد
  .آبي مورد بررسي قرار گيرد

ي جزر و مد، هاي دارا ها در رودخانه مناطق تجمع ماهي: هاي برداشت مصالح مورد توجه در سياستگزاري عمدتاً شامل مكان
  .اي آنها است هاي مرطوب مرتبط با آنها و مناطق سنگريزه رودهاي بزرگ و زمين

 راهكاري ،در مطالعات قبلي. تاكنون تحقيقات صورت گرفته بيشتر به بيان مشكالت ناشي از برداشت مصالح پرداخته است
هايي براي  اشد ارائه نشده و بيشتر به توصيه بهترين گزينه همراه با يك روش مشخص براي برداشت مصالح ب شاملجامع كه

هاي ارائه شده در اين خصوص جهت تهيه دستورالعملي براي  بندي توصيه در اين بخش، به جمع. ده استگرديبرداشت اكتفا 
 خاتمه كار درانجام عمليات و ، ريزي دهي روند شناسايي، برنامه  براي جهتراهنما اين .شود برداشت مصالح پرداخته مي

اين . حساب آورد را نبايد ثابت و غير قابل انعطاف بهارائه شده  هاي دپيشنها. هاي برداشت مصالح طراحي شده است محل
هايي كه در آنها عدم قطعيت وجود دارد حل   بايد بازنگري و اصالح شوند و زمينه استفاده و به مرور،موازات افزايش ا بههپيشنهاد

 در تفسير و كاربرد ،همين دليل به. ها بايد با شرايط منطقه و محل استفاده تطبيق داده شوند يهعالوه اين توص به. و فصل گردد
  ..پذيري نشان داد آنها بايد تا حدي انعطاف

  
  هاي برداشت مصالح  روش 2- 5

  :اند  مورد بررسي قرار گرفته،زير برداشت مصالح هاي روش
  .اند ها واقع شده هاي غير فعال و تراس گياهي كه در سيالبدشتا پوشش بهاي شن  از نهشتهو برداشت  1ها ه حفاري چال-
  .هاي متوسط و بزرگ  اليروبي از كف آبراه فعال رودخانه-
 .ها هاي تراس نهشته غير فعال و و فعال هاي پوشش گياهي از سيالبدشتداراي يا نمايان هاي  شن 2يسطح برداشت -

 .) الف-1-5شكل  (شود ال نميآبراه فعبرداشت از برداشت سطحي معموالً شامل 

  
  
  

                                                   
1- Pits 
2- Scraping 
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  هاي برداشت مصالح  روش-1 - 5شكل 
  
  

 ، در صورت امكان دسترسي آسان و فراهم بودن تجهيزات مورد نياز،از جنبه برداشت و استخراج مصالح، گودال كني عميق
  البته.نيز كاربرد دارد دونشين ش ال تهتواند در گودب و بودهاين روش در حالتي كه آورد رسوب زياد  .داراي صرفه اقتصادي است

فت رقوم دست شده كه اين امر، ممكن است باعث اُ رسوب در پايين ايجاد كمبود بار  سبب،نشيني رسوب و جايگزيني بار كف ته
اه اصلي هاي عميق در يك آبراه ثانويه در كنار آبر حفاري گودال .شناسي رودخانه شود دست و تدريجاً تغيير ريخت كف در پايين

  . شود برداشتعملياتايجاد مشكالتي در  جريان عبوري در آبراه اصلي ممكن است سبب زيرا ، استتر مناسبرودخانه 
كيفيت  رب تأثيرگذاري:  مورد عمده آن عبارتند از كه سهدربرداشته باشد معايب چندي تواند  ميبرداشت مصالح از داخل آب

ريزي ماهيان و تأثير   تخريب نواحي داراي شرايط مناسب براي تخم،رسوب كفسازي الي و  خاطر رها دست به آب پايين
  .آبيهاي  مز جمعيت ارگانيبراحتمالي 

ها  اليروبي مستمر در رودخانه. باشد  معموالً در ارتباط با گسترش امكانات ترابري مياليروبي از كف آبراه  فعال،روش 
 ،عمق برد اين روش، استخراج مصالح از مناطق كم كاراي از   نمونه.ك مفيد باشدهاي كوچ تواند براي استفاده قايقراني قايق مي

  .جايي است نقاط برآمده و رهاسازي آنها در بستر آبراه براي جابه مانند
ترين روش مورد استفاده براي استخراج مصالح از   معمولهاي موضعي، نهشتهاز جناحين و برداشت سطحي مصالح 

بي رودخانه در سطوح خشك انجام شده و معموالً تأثير چنداني بر آ تواند در زمان خشكي يا كم  عمليات مياين. ها است رودخانه
 پايين ،راهكار معمول در اين روش. ها انجام داد هاي تخم گذاري ماهي گونه عمليات را نبايد در محل اين. گذارد نميكيفيت آب 

، يك سطح صاف و حالت كه در اين ، به سمت آب است) درجه2 تا 1 با شيب(ماليم آوردن سطح خاكريز در سطح يك شيب 
  :آورد نيز پديد ميشرح زير  بهسري مشكالت   يك،محيطي  اين روش از جنبه زيستلبته ا.آيد بدون برآمدگي پديد مي

طحي با  س، پس از اين عمليات.كند خورده مي  منطقه نسبتاً وسيعي را دست،در مقايسه با حجم مصالح استخراج شده −
  . ماند كيفيت پايين كه نيازمند اصالح و بازيابي است باقي مي

 براي  مناسبهايي  كه محلهاي موضعي، نهشتهوجود آمده در نتيجه رسوبگذاري روي سطح  قاعدگي به نظمي و بي بي −
  .كند حذف مي، را هاي تازه متولد شده هستند زندگي و تغذيه ماهي
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  .دهد را كاهش مي هاي باالي آب در رودخانه است رقوم ردحيات وحش  براي ناسبيكه محل مها  نهشتهارتفاع حداكثر  −
  .دهد  تدريج شكل و آرايش جزاير را تغيير داده و خط ساحلي آنها را كاهش مي  بهها نهشتهحذف و كاهش مستمر ارتفاع  −

برداشت . رسد ميننظر  به مفيد چنداناز نظر حفاظت محيط زيست برداشت سطحي  برداشت مصالح از طريق ،بنابراين
تواند باعث افزايش ظرفيت انتقالي آبراه در  تواند روش مناسبي براي پايين آوردن سطح آب باشد، مي  ميگونه  كه همانمصالح 
براي رسيدن به اين منظور و . اي باشد حجم برداشت از آبراه اصلي مقدار قابل مالحظهالبته مشروط بر آنكه  ؛مدت شود كوتاه

اين .  استفاده كردها نهشتههاي  ازكنارهبرداشت سطحي توان از روش   رودخانه ميشناسي ريختهاي   حفظ ويژگيهمچنين
مقاطع . ) ب-1-5شكل (باشد ميتر كردن آبراه  براي عريضنهشته روش شامل برداشت يك اليه از مصالح از سطح كناره 

ضخامت . ماند د و همواره رقوم نقاط مرتفع در آنها ثابت مي شيب يكسان هستنباصورت خطوط موازي يكديگر   بهشده برداشت
  .تواند بسته به نياز طرح متغير باشد مي اليه برداشت

تنها زماني بايد از اين شيوه براي برداشت . شرايط بسيار محدودي مجاز باشددر تنها بايد ) اسكيمينگ(روتراشي شن و ماسه 
براي كنترل جريان رودخانه . و ضمناً برداشت از باالي تراز آبي رودخانه انجام گيرد بودهشن و ماسه استفاده شود كه بده آب كم 
بر روتراشي  آثار منفي عمليات ازباالخره براي جلوگيري .  نوارهاي حايل استفاده شود ودر خارج از محل نيز بايد از خاكريزها

اگر . ست محل عمليات بايد نظارت پيوسته صورت گيردد  رودخانه در باالدست يا پايينشناسي ريختپذيري پاياب يا  تجديد
 استفاده از ،)هاي نزديك ويژه در سال به( توده شن و ماسه يا پايين افتادن بستر داراي سابقه باشد  سريعرودخانه از نظر فرسايش

  . بايد ممنوع گرددروتراشيروش 
  

  روند استفاده از راهنما 3- 5
  چگونگي، الزم است اطالعاتي از موقعيت منطقه برداشت، بعدي اين بخشهاي لفصي ارائه شده در براي استفاده از راهنما

هاي استخراج مصالح است  اطالعات شامل توضيح در خصوص محل و روش. آوري گردد محيطي جمع عمليات و شرايط زيست
   .آورد را فراهم ميبر اثر برداشت مصالح بيني تغييرات  كه امكان پيش

 فصل است كه عمدتاً بر اساس ترتيب انتخاب محل، هفت شامل )بخش سوم(ادامه اين بخش  ارائه شده در مجموعه
  بعدي عنوان اصلي فصل، اگر چه انتخاب منطقه برداشت.)2-5شكل(گيري و كار در منطقه برداشت تنظيم شده است  تصميم
. باشند ارزش ميداراي رداشت مصالح هاي ب  روشوهاي مناسب  هاي ديگر نيز در انتخاب محل ، اما عمده اطالعات فصلاست
اي،   براي يك پروژه برداشت شن و ماسه رودخانهنهايي) برنامه(طرح  خصوص يك گيري در  قبل از تصميمبايدهمين دليل  به

تواند در ارزيابي  مي) عمليات در منطقه برداشت (11عنوان مثال، اغلب اطالعات فصل  به. شود طور كامل مرور  اين مجموعه به
انتخاب يك روش يا محل معين ممكن است باعث افزايش مصالح در دسترس شده و ضمناً تغييرات در چه مواردي كه اين

  .، با ارزش باشدمحيطي را نيز كاهش دهد زيست
  : شده در زير دنبال گرددگفتهد كه روند شو پس از مطالعه دقيق راهنما، پيشنهاد مي

  



 39

  برداري از منطقه برداشت متقاضي بهره 1- 5-3
  . اقدام به شناسايي مناطق برداشت مناسب نمايد6با استفاده از روند بيان شده در فصل    -الف
 .تهيه نمايد آزمايشي در خصوص روش و محل استخراج مصالح مورد نياز در محل پيشنهادي) طرح(يك برنامه    -ب

  . آورددست را به) 7 در فصل  شده تشريح( منطقه برداشت ريزي برنامهاطالعات صحرايي مورد نياز براي تكميل 
برنامه ، خاتمه كارسازي منطقه برداشت، عمليات در محل و  هاي آماده  از فصل، مربوطهاي ييبا استفاده از راهنما   -ج

  .قرار دهدارزيابي را مورد پيشنهادي 
  .نمايدتهيه ا ربراي ارائه به سازمان ذيربط ) 8 شده در فصل يادطبق شرايط ( رسمي 1 كاريطرح و برنامه   -د 
  .ه اقدام نمايدبر اساس راهنماي مربوط و طرح كاري تصويب شدخاتمه كار انجام عمليات و نسبت به    - ه
  
  هاي مسئول بررسي و نظارت منطقه برداشت  سازمان 2- 5-3

د طرح و محل طرح را به منظور ارزيابي وجو، 8 تا 6هاي  پس از دريافت برنامه كاري تكميل شده بر اساس فصل   -الف
  . مورد بررسي قرار دهد9 شده در فصل گفتهخصوصيات 

  .عمل آورد ، از محل بازديد بهمحيطي ات ممكن زيستظ مالح وبه منظور ارزيابي عملي بودن شرايط فني   -ب
 هاي اصالحي و در صورت لزوم، پيشنهاد) 12 تا 10هاي  با استفاده از مطالب فصل(مورد بررسي قرار گرفته  ،برنامه كاري   -ج

  . گرددارائه
هايي از منطقه برداشت در هنگام عمليات و نيز خاتمه كار به منظور بررسي تبعيت از برنامه كاري  پس از تصويب، بازديد   -د

  . گيردانجام مصوب
  
  

                                                   
1 - Work plan 
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 ريزي و اجراي برداشت شن و ماسه  برنامه-2 - 5شكل 
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  شناسايي مناطق برداشت مناسب -6
  

  اي عموميه ييراهنما 1- 6
  :توان به موارد زير اشاره كرد  ميگذارند كه از آن جمله عوامل متعددي بر مناسب بودن محل برداشت شن و ماسه تأثير مي

  .)شستن ذرات ريز(هاي الزم  يت و كيفيت مصالح موجود، پردازشمانند كم:  فنيمالحظات
هاي  برداشت مصالح اضافي، احداث سازه(احياي اراضي سازي و   مانند فاصله بارگيري و لوازم آماده:ي اقتصادمالحظات

  .)مهندسي رودخانه و تسطيح محل
  .منطقهزيستي  و خصوصيات برداشتشامل محل : محيطي خصوصيات زيست

. شوند  همه آنها در يك محل واحد يافت نمي موارد اغلب در كهرندها به بيش از يك نوع مصالح نياز دا خيلي از پروژه
 يهاي عمران در نواحي كه فعاليت. خود دارندطول مسير  واقع در مناطق برداشتها نياز به  نند خطوط لوله و جادهي مايها پروژه

 مصالح در تابستان به منظور تأمين مصالح با رطوبت كمتر انباشت كردندر طول زمستان مد نظر باشد، ممكن است نياز به 
                                     .باشد

هاي  توصيه. شود برداشت شن و ماسه پرداخته ميهاي   انتخاب محلدر موردهاي عمومي  يي به برخي راهنمافصل،ين در ا
 بلكه مستلزم اين امر ،هاي ثابت و غير قابل تغيير در نظر گرفته شوند عنوان توصيه توانند به  نمي،مطرح شده در اين خصوص

  .است بنابراين مقداري انعطاف در تفسير و كاربرد آنها ضروري .اده شونداي مطابقت د هستند كه با شرايط محلي و منطقه
  

  محل برداشت 2- 6
برداشت مصالح بدون در نظر .  خاصي برخوردار استت از اهمي،هاي مناسب براي برداشت مصالح در رودخانه انتخاب محل

هاي آبي و در  هاي زراعي، تخريب سازه ها و زمين جايي سريع رودخانه، تخريب كناره گرفتن موقعيت آن ممكن است به جابه
 حفاري در حاشيه بستر رودخانه و عميق كردن حفره برداشت ، براي مثال.نتيجه مشكالت اجتماعي و اقتصادي منجر شود

 آن پيچانرودي شدن ،مرور اين امر، به تخريب ديواره رودخانه و به. موجب انحراف جريان رودخانه به سمت حفره خواهد شد
 موجب عريض شدن مجراي رودخانه شده و اين تعريض به افزايش ،هاي رودخانه همچنين برداشت مصالح از كناره. مدنجاا مي

هاي   مثبت است، ولي تداوم آن به تخريب زمينينمايد كه در حقيقت اثر ظرفيت آبگذري و عبور سيالب رودخانه كمك مي
  . اطراف منجر خواهد شد

از  است، بهتر است 1هاي وحشي  از نوع رودخانهباشند و رفتار آنها اراي مشكالت وقوع سيل ميهايي كه كم و بيش د در رودخانه
) اي مصالح غير رودخانه(ها  برداري از معادن شن و ماسه در دامنه كوه  بهره،در اين شرايط. ودشبرداشت مصالح از بستر ممانعت 

  .تر است مناسب) آبرفتي(اي  هاي رودخانه يا از تراس
  

                                                   
1- Flashy 
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داليل مختلف ديگر    فني يا بهاز نظرواردي كه برداشت مصالح جوابگوي نيازهاي موجود نبوده يا ادامه برداشت در م
هاي آبرفتي  استحصال شن و ماسه از منابع قرضه موجود در حواشي و اطراف رودخانه مانند تراس  بهتر است،پذير نباشد امكان
هاي قرضه از مسير اصلي   فاصله گودال،در اين صورت.  مسير رودخانه انجام گيردجايي هاي رسوبي بر جاي مانده از جابه يا اليه

در .  جلوگيري شودها گودالبه سمت ) ويژه در مواقع سيالبي به(اي باشد كه از خطر انحراف مسير رودخانه  رودخانه بايد به گونه
از ) اكوسيستم(عادل موجود در محيط زيست رودخانه هم خوردن ت هويت رودخانه و اجتناب از بهحفظ توان براي  مواردي نيز مي

اي گرديده و از اين طريق آثار  منابع رودخانهتوانند جايگزين   منابع كوهي مي،در موارد بسياري .منابع قرضه كوهي بهره جست
  .ها مرتفع گردد سوء برداشت در بعضي از رودخانه

تغييرات طبيعي  بر كه كمترين آثار منفي را شكلي  بهختلفنواحي و مناطق م از  مصالحچگونگي برداشتطور كلي،  به
  . شده است  داده  شرح، در زيربار آورد سازي مقطع آن آثار مثبتي نيز به  رودخانه داشته و در بهينهشناسي ريخت
  

 اي هاي رودخانه 1رداشت از تراسب 1- 6-2

. گردند  از معادن شن و ماسه محسوب مي،اند بودههاي گذشته بستر رودخانه و عرصه رسوبات آبرفتي  ها كه در زمان اين تراس
شناسايي . شوند  نمايان مي…صورت تراس اول، تراس دوم و   به،هاي مختلف تشكيل شده باشند ها در دوران اگر تراس

هاي  تراسبندي مصالح در  ويژه آنكه معموالً دانه  به،تواند در انتخاب مصالح مورد نظر مؤثر باشد هاي مختلف رودخانه مي تراس
ها در بخش بعدي ارائه  ها و سيالبدشت  برخي از نكات مشترك بين برداشت مصالح از تراس.باشد مختلف رودخانه متفاوت مي

  .شد خواهد 
  

  استخراج از سيالبدشت  2- 6-2
ند كه و شامل مقادير زيادي شن و ماسه هستبوده ها  سازي رسوب در شبكه رودخانه هاي ذخيره  محل،ها ها  و تراس سيالبدشت

از سطح  تر  اغلب تا پايين،جا مانده از استخراج در سيالبدشت هاي به حفره. باشد  مطلوب مي اقتصاديبرداشت از آنها از نظر
 از مصالح حفاري غير مناسبتواند يك منبع آب مناسب براي شستن ذرات  كنند كه مي سفره آب زيرزميني گسترش پيدا مي

  .شده، باشد
هاي عبوري از ديواره  عبارتي جريان به  ود داشته باشوجود تغيير مسير جانبي مجرا كه در مواردي  استخراج از سيالبدشت،

 مجراي رودخانه تتواند اساس ناپايداري عمده در مجاور  حفاري شده هدايت كنند، ميگودالرودخانه مجراي فعال را به سمت 
هاي  هاي خارج از مجرا به استخراج  استخراج،گيرند  ميهاي موجود در سيالبدشت مجراي فعال را دربر وقتي حفره. شود

دربرگرفتن مجراي فعال رودخانه توسط  .شود اي تركيب مي هاي رودخانه  با آثار ناشي از استخراجآنهااي تبديل و آثار  رودخانه
 ، حفاري شدهگوداليد كه آ فتد و معموالً در جايي پديد ميا طور ناگهاني اتفاق مي  اغلب به،ود در سيالبدشتجهاي مو حفره

 محيط ، كه نسبت به آن بزرگ هستند،هاي دربرگيرنده مجراي فعال حفره .مسيري با مقاومت كمتر براي سيالب فراهم نمايد
                                                   

گير  هاي غيرمعمول ممكن است سيل اي بوده و فقط در هنگام وقوع سيالب سيالبدشت رها شده كه ناشي از فرسايش رودخانه:  تراس -1
  . باشد
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 جمعيت ،ها ه و در بعضي از حالتاد شرايط محيطي و زيستي را تغيير د،طور موضعي تواند به كنند كه مي درياچه ايجاد مي شبه
  .را زياد كندهاجم  بومي مهاي غير گونه

هاي  ند و اغلب زيستگاهورآ  قابل توجهي براي حيوانات وحشي فراهم مييها ه فايد،هاي استخراج در سيالبدشت حفره
توانند با اعمال  ها مي  اين حفرهدر ضمن .كنند اند فراهم مي مهرگان كه با آن سازگار شده داران و بي مناسبي براي انواعي از مهره

  .هاي مهم تفريحي را ايجاد نمايند  فرصت، مناسب بر آنهامديريت
 محل آن در جايي قرار گيرد كه خطر دربرگرفتن مجرا توسط تاشود  دقت الزم است ،از سيالبدشتقبل از شروع استخراج 

 ،ها حايلعالوه بر . بيني شود  يك حايل حفاظتي بين حفره و مجراي فعال پيشه وديها در مدت سيالب به حداقل رس حفره
، از تسطيح استها مساعد  استخراج كنندگان در مناطقي كه وضعيت آنها براي دربرگرفتن مجرا توسط حفرهكه شود  توصيه مي

  .نظمي در سواحل طبيعي رودخانه اجتناب كنند پوشش گياهي و ايجاد بي
 بر مجراهاي فعال و ،هاي غير فعال هاي واقع شده در سيالبدشت براي استخراج شن و ماسه، مجراي رودخانه

 ،عبارت ديگر به.  شن و ماسه نبايد از زير تراز آبي برداشته شود،عالوه به. باشند هاي مربوط به آنها مقدم مي سيالبدشت
ويژه معدنكاري به شيوه چاله مرطوب  ها به هاي سيالبي نسبت به ساير گزينه ها يا دشت معدنكاري به شيوه چاله خشك در تراس

 مجريان  بر اين،عالوه . شود ميترجيح داده هاي سيالبي  و چاله مرطوب در دشتروتراشي طور  انه و همينخر روددر داخل بست
ها و  بايد از ايجاد حوضچه . غير فعال كرده و آنرا تغيير دهند،برداري خاطر بهره استخراج شن و ماسه نبايد بستر رودخانه را به

هاي استخراج شن و ماسه براي يك  ضمناً تمام فعاليت. گردد پرهيز شود فتادن ماهيان ميدام ا آبگيرهاي جدا افتاده كه باعث به
شود كه   باعث مي،اين كار.  كه قرار است مورد استفاده قرار گيرندهاي سيالبي استقرار پيدا كنند  دشتسمتپروژه بايد در همان 

  .به عمل آيداز تردد تجهيزات سنگين در عرض رودخانه جلوگيري 
  

    هاي بزرگ رداشت از رودخانهب 3- 6-2
در آنها صورت  هاي كوچك اولويت دارند و ترجيحاً بايد استخراج هاي بزرگ نسبت به رودخانه در استخراج شن و ماسه، رودخانه

هاي سيالبي   دشت؛ كه داراي شن و ماسه بيشتري هستنددنشو ميترجيح داده  از آن جهت ،اي هاي بزرگ رودخانه سامانه. گيرد
در . دهند طور كلي، پيامدهاي استخراج شن و ماسه را كاهش مي كنند و به تري دارند؛ اختالالت كمتري پيدا مي عريض
هاي آشكار شن و ماسه و باريك بودن نسبي  دليل محدود بودن نهشته  موقعيت محل استخراج به ،هاي كوچك رودخانه
 .[29] بسيار حساس است ،هاي سيالبي دشت

  
  هاي شرياني  هبرداشت از رودخان 4- 6-2

 هايي كه داراي حساسيت رودخانه. باشند تر مي ها براي استخراج شن و ماسه، مناسب هاي شرياني نسبت به ديگر رودخانه رودخانه
هاي پيچانرودي،  رودخانه: عبارتند از هاي استخراج شن و ماسه هستند، زيادي نسبت به تغييرات فيزيكي ناشي از فعاليت

  .سينوسي و مستقيم
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جايي مجراي ناشي  از نظر تئوري جابه. اي تكرار شونده است جايي مجرا در آنها واقعه هاي شرياني پويا هستند و جابه دخانهرو
 اين مسئله مشابه فرايند زيراهمراه داشته باشد،   آثار كلي كمتري بهد قاعدتاً باي،هاي شرياني از استخراج شن و ماسه در رودخانه

  .باشد يها م طبيعي اين رودخانه
 واقع آبراه  كه معموالً در وسط  زيادبآ  باهاي رسوبي آبراه  بايد از وسط پشته،هاي شرياني هاي پهن رودخانه برداشت در بازه

 .دهد   جريان در طول مرزهاي خارجي را كاهش مي احتمال ايجاد تراز سيالبي و،اين موضوع. دگيراند انجام  شده

 ناحيه حفاري شده بخشي از رسوب وارده از باالدست ،در اين صورت. ه شرياني محدود شودبرداشت بايد به نيمه بااليي باز
 .دهد دست را كاهش مي اندازي كرده و هر گونه تمايل براي باال بردن كف در پايين را تله

شرياني   بازهنسبت بهها  ر بازهيارسد كه س نظر مي  به،هاي سيالبي مجاور انجام گيرد اگر استخراج شن و ماسه در دشت
  .[29] تري باشد داراي پيامدهاي جدي

 ،عالوه  به.شده انجام گيرد  تعيين  الزم است عمل برداشت در يك پهنا و راستاي مشخص و از پيش،يهاي شريان در رودخانه
اي  منابع به گونهباشد كه بايد برداشت از اين  هاي رسوبي مي صورت جزاير و پشته ها به منابع عمده رسوب در اين نوع رودخانه

 بهسازي مسير و افزايش ، ضمن تأمين نيازها،با چنين اقداماتي. باشد كه عمق حفاري از تراز كف عمومي بستر تجاوز نكند
 ،ها نيز در اين رودخانه. باشد ميگردد كه اقدامي مؤثر در جهت ساماندهي رودخانه  ظرفيت سيل گذري رودخانه نيز محقق مي

ها را تشديد   كاهش شيب رودخانه و در پي آن ناپايداري مسير و كناره،از و افزايش عمق حفاريبرداشت بيش از حد مج
  .نمايد مي

  
  هاي مستقيم برداشت از بستر بازه 5- 6-2

 اي نباشد، هاي رودخانه ورتي كه در مجاورت و نزديك سازه در ص،هاي مستقيم ها در بازه برداشت مصالح از بستر رودخانه
   برداشت بخشي از رسوبات هاي سيالبي  جريان ولي در  ، تراز بستر كاهش خواهد يافت، چه در اين حالتاگر. پذير است امكان

  . شده باشدهبسحام با دقتبنابراين ميزان برداشت و عمق حفاري بايد . شده جايگزين خواهد شد 
ها تا حد امكان با عمق  در اين نوع بازه برداشت مصالح بايد مستقيم رودخانه نسبت به تغييرات تراز بستر حساس بوده و  بازه

.  جلوگيري شود،گردد ر رودخانه منجر مييگيري جريان كه به انحراف مس و پهناي يكسان انجام گيرد تا از تمركز و سمت
س از هاي رسوبي موجود در بستر و پ ها و انباشته صورت سطحي و از پشته بهتر است برداشت رسوبات به ها  در اين بازه،عالوه به

ز حد احتمال ابديهي است در صورت گودبرداري بيش .  صورت گيردمربوطتعيين حجم مصالح قابل برداشت توسط كارشناسان 
ها و  تغيير رودخانه از حالت مستقيم به وضعيت پيچانرودي افزايش يافته و اين امر، به نوبه خود موجب تشديد فرسايش در كناره

  .گردد هم خوردن نظام ساختاري آن مي به
  

  ي رسوبي ها تپهبرداشت از موانع و  6- 6-2
 برداشت شن و پس،. كند  مسير جريان قرار دارد به اصالح مقطع رودخانه كمك ميطولحذف موانع و جزاير كوچكي كه در 

اين . ددتدريج باعث حذف موانع و اليروبي مسير گر تواند به  مي،دنشو ماسه از اين موانع كه در ميان يا كنار رودخانه ايجاد مي
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اگر چه .  آثار مفيدي در افزايش ظرفيت هيدروليكي از طريق كاهش ضريب زبري و افزايش سطح مقطع خواهد داشت،عمل
  .محيطي احتمالي آن نيز مورد توجه قرار گيرد د آثار منفي زيستيبا

هاي انباشته  و ماسه از تودهبرداشت شن .  شرايط محدودي مجاز باشددر بايد ،هاي انباشته شده برداشت شن و ماسه از توده
نوارهاي حايل با حداقل . عمق و در باالي تراز سطح جريان انجام شود هاي كم ها بايد فقط در هنگام جريان شده در رودخانه

عمق جدا  بيني شوند كه ناحيه استخراج را از مجراي داراي جريان كم طوري پيش عرض الزم بايد براي كنترل جريان رودخانه به
  .ندنماي

آوري اطالعات محيطي و فني براي اطمينان از اين مسئله كه   به جمع،هاي انباشته شده ضمناً براي برداشت مصالح از توده
. باشد  مينيازدست آثار مضر ندارد،  شناسي رودخانه در باالدست و پايين دست و ريخت اين كار بر باز انباشت شن و ماسه در پايين

هاي انباشته شده يا پايين رفتن بستر باشد، برداشت از  برداشت، رودخانه مواجه با فرسايش سريع تودههاي قبل از  اگر در زمان
  . ممنوع شوددها باي اين توده

دست   باعث كاهش ميزان شن و ماسه در محيط اطراف آن در باالدست و پايين، پشته رسوبيبرداشت مصالح در يك
  . باشد  مي، به آن اشاره شد قبالًدست كه ت رقوم بستر در باالدست و پايينف مثالي از گسترش اُ،كه اين مورد شود مي

تر شدن آبراه و پيدايش يك مقطع يكنواخت با تغييرات عرضي كمتر در  باعث عريضپشته رسوبي برداشت مصالح از يك 
  . )1-6شكل  (ددگر  ميمنجرها و امواج سطح آب آبراه رودخانه   ناهمواريبه كاهش  كهشود ارتفاع مي

  
  
  
  

  
  
  
  

   تغيير مقطع عرضي يك آبراه  پس از برداشت مصالح-1- 6شكل 
  
  

  ها هاي داخلي قوس برداشت از كناره 7- 6-2
در حال   2 داخليساحل  قوس در حال فرسايش و 1 خارجيساحلاي است كه   مكانيزم جريان به گونه،ها اصوالً در قوس
همين  به. گردد مي خارجي ساحل پيشروي مقطع به سمت  باعث،  قوسدر ها  رفتار طبيعي رودخانه اين.باشد رسوبگذاري مي

                                                   
1- Outer bank 
2- Inner bank 
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 نشين شده در كناره داخلي ن است كه دائماً رسوبات تهآجايي رودخانه   يكي از اقدامات براي كنترل پيشروي قوس و جابهدليل،
  .ن ناحيه متمايل نموده آ ب،را برداشت نموده و جهت جريان را
. گردد مي تر شدن جريان  مستقيمو موجب كاهش شدت پيچشي قوس ، داخلي قوس از كنارةعالوه بر آن، برداشت مصالح 

  . باشد ها مي هاي داخلي در قوس  برداشت مصالح، كنارههاي حلترين م  يكي از مناسبدليل،همين  به
  همچنين. اند دهوضوح مشخص ش ها به البته اين محل. ته شده استانسها مجاز د  برداشت در محل چم رودخانه1در آيووا

  . استبرداشت فقط تا تراز سطح نرمال آب مجاز ، در اين چمها
  

  برداشت از باالدست بندها و سدهاي انحرافي و مخازن سدها 8- 6-2
صورت بار  به(در حال حركت گردد تا رسوبات   باعث مي،كاهش سرعت آب در باالدست بندهاي انحرافي و در مخازن سدها

در .  يكي از عوامل كاهش بازدهي و ظرفيت ذخيره آب است،تجمع رسوب در مخازن سدها. دندنشين گر  ته)معلقبار بستر و 
هاي سيالبي ممكن  تدريج تراز بستر افزايش يافته و در مواقع جريان نشين شدن مواد، به  با ته،باالدست بندها و سرريزها نيز

 از اقداماتي است كه در سدهاي ،سرريزها ست بندها وبرداشت شن و ماسه از مخازن و باالد. ايجاد نمايداست مشكالتي را 
 تراز  باعث كاهشمخزني، عمر مفيد را زيادتر نموده و در سدهاي انحرافي تراز بستر در باالدست را پايين آورده و در نتيجه

  .دوش سطح آب مي
  

  ها برداشت از باالدست پل 9- 6-2
 تشكيل 2 آبزاالدست آنها به شكلي است كه برگشت آب يا فراگردد كه وضعيت جريان در ب هايي محدود مي  به پلها حلاين م
كه آثار برگشت آب در پروفيل سطح آب وجود (نشين شدن رسوبات در فواصلي از باالدست پل   عامل ته، آبفرازوجود . شود مي
 ،است كه اين رسوباتبسيار حايز اهميت  ،هاي سيالبي  براي بهبود عملكرد پل در عبور جريان،در اين حالت. باشد مي) دارد

 ، ضمن تأمين نيازهاي مصرف،با برداشت اين رسوبات. گونه رسوبات تخليه گردد هاي پل از اين ويژه دهانه ده و بهشاليروبي 
عالوه  به. شود هاي پل جلوگيري مي هاي حاد موضعي در اطراف پايه شرايط هيدروليكي مناسب برقرار گرديده و از خطر فرسايش

 2-6 در شكل ؛گردد دست پل نيز مي ال بخشي از مواد رسوبي به پايينقر مقطع پل و افزايش سرعت موجب انتتمركز جريان د
ها ممكن   است كه در بعضي از پلتوضيحالبته الزم به  .دست پل نشان داده شده است وضعيت رسوبگذاري در باالدست و پايين

و مواد قابل توجهي وجود آمده  پل بهدست  آب در باالدست و پايين در پروفيل سطح تغيير ناچيزي ،علت طراحي مناسب است به
 ممكن است ،دهد  برداشت مصالح كه تراز معمول بستر رودخانه را كاهش مي،در اين حالت. در مناطق باالدست رسوب نكند

 و بعد در صورت وجود شرايط كردهبررسي بنابراين بايد ابتدا وضعيت رسوبگذاري در باالدست پل را . پايداري پل را تهديد نمايد
  . اقدام به برداشت مصالح نمود،رسوبگذاري

  

                                                   
1- Iowa 
2- Backwater 
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  )1379بهادري، (ها  دست پل  چگونگي انباشت رسوب در باالدست و پايين-2- 6شكل 

  
  

  ها برداشت از محل تالقي سرشاخه 10- 6-2
اين . باشد هاي مناسب براي برداشت شن و ماسه مي له مكان از جم،هاي پر رسوب و محل تالقي آنها با رودخانه اصلي نيز شاخه

ورود مقادير . شود باشد مشاهده مي اي از حوضه آبريز آنها در نواحي كوهستاني مي  كه بخش عمدهايرانهاي  پديده در رودخانه
لح مازاد، مسير رودخانه با برداشت مصا. شود  موجب انحراف جريان و ايجاد ناهنجاري در مسير رودخانه مي،عظيم مواد رسوبي

هاي پر رسوب به داخل رودخانه   تأثير ورود مواد رسوبي از شاخه)3-6 (شكل. گردد اصالح گرديده و نظم هيدروليكي برقرار مي
  . گذارد اصلي را به نمايش مي

  
  موقعيت منابع آب 11- 6-2

گروه سه آب شرب را در استراليا، هاي استخراج مصالح، كميسيون محافظت از منابع آب  براي كاهش آثار ناشي از پروژه
  : اين سه گروه عبارتند از. [56]كند  بندي مي طبقه
ي هستند كه در ق مناطp1مناطق .  در رقوم منبع آب زيرزميني در منطفه نبايد كاهشي صورت گيرد (p11):اولويت اول  −

معموالً فعاليتهاي مضر براي . باشد ميترين شرط استفاده از منابع  آنها، شرط حفظ كيفيت باالي آب شرب عمومي، مهم
  .باشد جاز نميممنابع آب در اين مناطق 

هايي   شامل زمينp2مناطق .  نبايد ريسك آلودگي منابع آب افزايش يابد، در مناطق آب زيرزميني(p22):اولويت دوم  −
اطق داراي اهميت زيادي من شرط تأمين آب عمومي در اين. شود كه توسعه اراضي به ميزان كمي در آنها وجود دارد مي

  .است
شامل مناطقي   p3 مناطق. حداقل گردد بايد ريسك آلودگي منابع آب ، در مناطق آب زيرزميني(p33):اولويت سوم  −

همچنين  وتجاري هاي ديگري از زمين مانند توسعه مسكوني،   به استفاده،ربآنها عالوه بر تأمين آب شُ شود كه در مي
گيرد تا از  دستورالعمل صورت ميو ها  ييراهنما طريق بيشتر از، اين مناطق محافظت از. شود صنعتي اهميت داده مي

 .طريق محدود ساختن كاربري اراضي

                                                   
1- Priority 1 
2- Priority 2 
3- Priority 3 
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  ]8 [هاي پر رسوب  تغذيه رودخانه اصلي توسط شاخه-3- 6شكل 
  
  

نيز براي جلوگيري از آ لودگي منابع آب در نظر  مخازن آبي حريمها و همچنين   چشمهحريمبندي،  اضافه بر اين اولويت
 در نظر p3 وp2 متر در مناطق300 وp1 متر در مناطق 500اي شكل بوده و با شعاع  ها دايره  سرچشمهحريم. اند گرفته شده
  .خواهند شدهاي الزم در مورد ذخيره سوخت، روغن و سموم ضد آفت در اين مناطق اعمال  محدوديت. شوند گرفته مي
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مجاز  اند،  معرفي شده» العاده  فوقمنابع آبي«عنوان  هايي كه به در آبراههشن و ماسه  هر گونه برداشت ، ايالت كانزاسدر
 م فقط تا دو سال حق برداشت دارند، آنه،اند ها را گرفته حتي پيمانكاراني كه قبالً مجوز استخراج مصالح در اين آبراهه. باشد نمي

  .[52] يم و احيا كنندم آبراهه را تر،ورات اصالحي تصويب شده دستبر اساسبه شرط اينكه 
  

  هاي هيدروليكي فاصله از سازه 12- 6-2
هاي مناسب  محلمربوط اساس نظر كارشناسان   بر و مالحظات اقتصادي، مندرجات بندهاي پيشين،با توجه به اهداف مورد نظر

ديدگي و  د تا از آسيبناي فاصله كافي داشته باش ودخانههاي ر اي انتخاب شوند كه از سازه برداشت شن و ماسه بايد به گونه
  .ناپايداري و احياناً تخريب آنها در اثر فرسايش و گودافتادگي بستر جلوگيري شود

  
  ها پل 1- 12- 6-2

اين محدوديت، پتانسيل ناپايداري . باشد ها مجاز نمي پل)  فوتي500( متري 150گونه برداشت مصالحي در فاصله  هيچ −
  . [53]سازد  را محدود مي) شود اي پل مي خطر افتادن يكپارچگي سازه هكه باعث ب(آبراه  

باشد  ها مجاز نمي هاي مهم واقع شده روي رودخانه دست پل برداشت مصالح از فاصله يك كيلومتري باالدست و پايين −
[32].  

 كاهش ظرفيت آبگذري ها براي برداشت شن و ماسه در مواردي كه مشكل الزم به ذكر است رعايت فاصله مناسب از پل
  به       ) اليروبي(توان با  برداشت شن و ماسه   ها و  رسوبات  وجود  داشته باشد، عموميت نداشته و  مي پل به علت  تجمع  آشغال

  ).اي از تاثير مثبت برداشت شن و ماسه بر عملكرد هيدروليكي رودخانه نمونه. (نحوي به عالج اين مشكل مبادرت نمود
  

  هخطوط لول 2- 12- 6-2
 هاي برداشت مصالح داراي پتانسيل بااليي علت آثار مخرب فعاليت ها براي صدمه ديدن به خطوط لوله مدفون در بستر رودخانه

جايي خط  اگر فروافتادگي كف رودخانه باعث ظاهر شدن خط لوله شود، مواردي از قبيل خم شدن، شناوري يا جابه. باشند مي
تواند اين آثار را  هاي زير مي محدوديت. تواند باعث اعمال خسارت به خط لوله شود ها مي الدست در اثر تجمع آشغ لوله به پايين
  : [53]محدود سازد

 متر يا بيشتر زير كف رودخانه مدفون شده، مجاز 3اي كه به ميزان  خط لوله)  فوتي200( متري 60گونه حفاري در  هيچ −
  .باشد نمي

 مجاز ، متر زير كف رودخانه مدفون شده3اي كه كمتر از  خط لوله)  فوتي500( متري 150گونه حفاري در  هيچ −
  .باشد نمي

 كه ،اي كه روي كف رودخانه يا باالي آن قرار دارند مورد نياز باشد هاي اضافي براي خطوط لوله ممكن است محدوديت
  .نمودگيري  قاعده كلي براي آنها وجود نداشته و بايد بر اساس هر مورد خاص تصميم
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 متر باالدست و 150در حدود (اي است كه در محدوده مجوز پيشنهادي  انكاري مسئول تعيين محل و تراز خط لولههر پيم
بايد ) اي وجود نداشته باشد اگر لوله(اين اطالعات يا پاسخ منفي . از رودخانه عبور كرده باشد) دست مرزهاي محدوده مجوز پايين

  .ارائه شودقبل از صدور مجوز نهايي به سازمان مسئول 
  

  هاي محافظ سواحل  سازه 3- 12- 6-2
هنگامي كه چندين . باشد هاي محافظت از سواحل مجاز نمي سازه)  فوتي200( متري 60گونه برداشت مصالحي در فاصله  هيچ

دست  هاي واقع در باالدست و پايين  متري سازه60گونه برداشتي از  عنوان اجزايي از يك پروژه احداث شده باشند، هيچ سازه به
  .[53]باشد  پروژه مجاز نمي

  
  خاكريزها 4- 12- 6-2

هر نوع خاكريز طولي فعالي در كناره رودخانه مجاز )  سمت رودخانهدر( متري پنجه 50گونه برداشت مصالحي در فاصله  هيچ
  .[53]باشد  نمي

  
  و بندهاي انحرافي هاي آبگير سازه 5- 12- 6-2

  .[53] باشد نحرافي مربوط مجاز نمي متري هر سازه آبگير يا بند ا150گونه برداشت مصالحي در فاصله  هيچ
  

  هاي مربوط به عوامل طبيعي محدوديت 13- 6-2
  

  هاي سنگ طبيعي نهشته 1- 13- 6-2
 زيستگاه با ارزش براي ماهيان و ساير آبزيان،  وعنوان عامل كنترل كف رودخانه هاي سنگي به علت اهميت نهشته به

  :[53] شوند هاي زير پيشنهاد مي محدوديت
  .اي از رودخانه كه شامل نهشته سنگي باشد مجاز نيست  بازههاي برداشت مصالح در فعاليت −
  .باشد  متري از نهشته مجاز نمي150فاصله  هاي برداشت مصالح در باالدست نهشته سنگي، به فعاليت −
  

  سواحل رودخانه 2- 13- 6-2
احل دارند  پتانسيل بااليي براي ايجاد تأثيرات منفي بر پايداري سو،عمليات برداشت مصالح در نزديكي سواحل رودخانه

هاي زير براي جلوگيري از  بنابراين محدوديت). مخصوصاً اگر برداشت در نزديكي ساحل خارجي يك خم تيز انجام گيرد(
  :[53] گردند گونه تأثيرات منفي  مطرح مي اين

اي كه در  در بازهقوسي شكل  رودخانه  خارجي متري تراز داغ آب معمولي ساحل100گونه حفاري در فاصله  هيچ −
   ،ه باشد، مجاز نيستقرار گرفتاي  جايي عرضي قابل مالحظه  جابه تأثيرهاي اخير تحت الس
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 متر يا 1200با شعاع ( رودخانه داراي خم تيز  خارجي متري تراز داغ آب معمولي ساحل60گونه حفاري در فاصله  هيچ −
  ،، مجاز نيست)كمتر

سايش ساحلي شديد واقع شده و در دو شرط باال هاي مربوط به نواحي از رودخانه كه تحت تأثير فر محدوديت −
  ،صورت موردي بررسي شود  بايد به،گنجند نمي

 متري از تراز آب حداكثر هر ساحل رودخانه كه در دوحالت الف و ب باال 30 در فاصله يگونه برداشت مصالح هيچ −
  ، وباشد  مجاز نمي،تعريف نشده

  . غير مجاز دانسته شده است،از سواحل رودخانه  متر10برداشت مصالح از فاصله كمتر از ، [32] در مرجع −
  

  جزاير 3- 13- 6-2
عنوان پناهگاهي  همچنين جزاير به. آورند  با ايجاد تغييرات در عمق و سرعت جريان، تنوع با ارزش اكولوژيك فراهم مي،جزاير

 زير براي برداشت شن و هاي علت عدم فراواني جزاير و اهميت آنها، محدوديت به. شوند براي پرندگان و وحوش محسوب مي
  :[53]شود  ماسه پيشنهاد مي

  ، وباشد  متري از تراز داغ آب معمولي جزاير مجاز نمي30گونه برداشتي در فاصله  هيچ −
  .باشد  ممنوع مي،هاي برداشت تجاري مصالح ها براي تسهيل فعاليت از بين بردن پوشش گياهي جزاير داخل رودخانه −
  

  ها دهانه سرشاخه 4- 13- 6-2
اين فروافتادگي در كف . هاي آن منجر شود تواند به فروافتادگي كف سرشاخه هش تراز كف رودخانه اصلي ميهر گونه كا

ها و كاهش پايداري و يكپارچگي  فرسايش ساحلي، تعريض آبراه ، تغيير زيستگاه  بيشتر ماننديها ت باعث خسار،ها سرشاخه
گردد  همين علت، محدود يت زير براي برداشت مصالح مطرح مي  به.شود ها يا در مجاورت آنها مي هاي واقع در سرشاخه سازه
[53]:  
 متر از خط 30ناحيه عدم برداشت به ميزان . استها ممنوع   متري دهانه سرشاخه30 هر گونه برداشتي در فاصله -

 شده است، مستقيمي كه در عرض دهانه كشيده شده و به داغ آب معمولي سواحل رودخانه اصلي در دو طرف دهانه وصل
  ).4-6 شكل(يابد  امتداد مي

  
  موقعيت نسبت به محل مصرف و مناطق مسكوني 14- 6-2
شود، اما عواملي وجود دارند كه بر استخراج از اين منابع  هاي طبيعي توسط طبيعت مشخص مي گر چه محل منابع سنگدانها

  .روند ها از دست مي  منابع اوليه سنگدانه،ديگرها، مناطق مسكوني يا ساختماني  با گسترش و ايجاد تفريحگاه. گذارند تأثير مي
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  [53] برداشت از دهانه سرشاخه -4- 6شكل 
  
  

   محدود كنندهي نقش كليدي داشته و عامل،برداري در تعيين جا و محل استقرار صنايع استخراج ت ذخاير قابل بهرهيموقع
ل و نقل موادي مانند شن و ماسه كه نسبت به واحد وزن داراي ارزش  زياد حمبسيارهاي   هزينه،عالوه به. رود شمار مي به

توفيق توسعه شهري و صنعتي در . كند كه محل استخراج نزديك به محل مصرف انتخاب شود  حكم مي،تري هستند پايين
ازارها قرار گرفته هايي است كه در فاصله مناسب و اقتصادي از ب  به مصرف ذخاير شن و ماسه از رودخانهبسته ،مراحل مختلف

 عناوين مختلف نيز محدوديتي ديگر با حفاظت از مناطق ،آورند وجود مي هايي كه موقعيت صنايع به عالوه بر محدوديت. دنباش
  .سازد ها را عقيم مي  و بسياري از اين فعاليتحساب آمده به

مسكوني به محدوده آنها ) با كاربري(ز مناطق  با تجاو،شوند  كه در مناطق روستايي احداث ميشن و ماسههاي  معموالً پروژه
  .شوند متوقف مي

 صدا تلقي كرده و همواره در صدد جلوگيري از پيشروي و هاي استخراج سنگدانه را عملياتي پر سر  پروژه،ساكنين شهرها
محيطي  ستسري آثار زي  ممكن است همراه با يك،اين گسترش.  منابع سنگدانه به سمت شهرها هستندهاي برداشت محل

 بايد ترافيك ،به اين آثار. موقت مانند افزايش ذرات معلق در هوا، افزايش رسوب در رودها و افزايش ميزان سر و صدا باشد
از نظر تراكم ترافيك و خطر (محيطي و هم امنيتي  عنوان اثر زيست  هم به،آالت و تجهيزات را نيز افزود كه از آن ماشين
سري   توسعه و استخراج از اين منابع يكبراي داليل و همچنين داليل ديگر، در بسياري ازكشورها اينه ب. شود ياد مي) تصادف

 داري و استفاده  رمز اصلي موفقيت در نگه،ها و شهروندان همكاري همه جانبه پيمانكاران، دولت. قوانين خاص وضع شده است
  .منابع قرضه استاين  از درست
  پيمانكاران، در مواجهه با اين نياز اما نيازي ضروري است،سنگدانه پيوسته و غير منقطعسري  گر چه همواره نياز به يكا

هاي  دليل هزينه همچنين به. در نظر بگيرند  اجتماعي–هاي قانوني  عالوه بر فاكتوررا ها بايد عوامل ديگري  با سنگدانهمرتبط 
  . قابل قبول از بازار فروش قرار گرفته باشنداي هاي توليد مصالح و سنگدانه بايد در فاصله  پروژه،اقتصادي
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ساير اراضي كه از استخراج . دهد ضروري است ميصورت منظم  بهكه اجازه استخراج مصالح را  بندي منطقهايجاد نوعي 
پس . سدر نظر مي  آنها الزم به مجدد بازنگرييشود بايد مورد ارزشيابي قرار گرفته و حتي در موارد مصالح در آنها جلوگيري مي

 مزاياي توسعه و گسترش منبع .شود  معموالً تمام مصالح توليدي در محل توليد آنها مصرف نمي،ها از استخراج سنگدانه
 به يك محدوده كوچك از عمليات ،بيشتر مشكالت آنها كه  دربرگيرنده و تأثيرگذار بر يك بازار بزرگ است در حالي،سنگدانه

  .شود محدود مي
  

  ساير موارد 15- 6-2
 :[43]  متر از نواحي زير باشد500منطقه برداشت بايد حداقل داراي فاصله    -الف

 ،نواحي با ريسك باالي فرسايش آبراه  −

 ،ريزي ماهيان هاي تخم عنوان محل هاي شناخته شده به محل −

 ، وآبگيرهاي تأمين آب شرب يا آبياري −

 .اي نواحي حفاظت شده ساحل رودخانه −

نبايد براي برداشت مصالح در نظر ، جرياني با عمق كم، سرعت زياد و شيب زياد هستندمقاطعي از رودخانه كه داراي    -ب
 .گرفته شوند

  .[43]  متري نواحي مسكوني در كناره رودخانه نبايد برداشت صورت گيرد500از فاصله كمتر از    -ج
 

  ميزان برداشت 3- 6
  

  كليات 1- 6-3
 بار رسوب در حال   برداشت،كانم، شناسي ريخت، مالحظات نوع رودخانه به ،ها جم رسوبات قابل برداشت از بستر رودخانهح

ها و  رعايت و كنترل ميزان برداشت مصالح از بسياري تغيير شكل. حمل و ميزان تجمع آن در محل برداشت بستگي دارد
. گردد ي باعث آشفته شدن رژيم رسوبي آن م،طبيعي است كه برداشت مصالح از بستر يك آبراهه. كند ها جلوگيري مي تخريب

استخراج شن .  محدود گردد تا حداقل آشفتگي را در رژيم جريان ايجاد كند به شكلي ميزان برداشت از بستر بايد،همين خاطر به
 هم ، پيامدهاي آن، در نتيجهكهاي مشخص در چندين نوبت و در چندين نقطه انجام گيرد  و ماسه ممكن است در طول رودخانه

زماني كه ميزان استخراج شن و ماسه از ميزان ذخيره آن در يك دوره زماني طوالني تجاوز كند . ودمزمن و هم فزاينده خواهد ب
 خالص برداشتو فرصتي براي تجديدپذيري ذخيره شن و ماسه باقي نماند، در اثر از دست دادن فزاينده شن و ماسه تنها پديده 

تواند تأثير   ميزان رسوب در حال حمل رودخانه مي،در اين شرايط . [50]وجود خواهد آورد  و نتايج بسيار سوئي بههاتفاق افتاد
تعيين هر . دباش يك رودخانه شناسي ريختتواند عامل كنترل رفتار  شده مي سزايي داشته و سرعت جايگزيني رسوبات برداشت به

 هاي فيزيكي لي يا انجام مدلنوع مالك و معيار براي تعيين حجم رسوب قابل برداشت، به بررسي و مطالعه عميق تئوري و عم
  .داردنياز 
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اگر شرايط كار به . عنوان مقادير حدي هستند  به،گيرند  مورد بحث و اشاره قرار ميبخشمقادير استخراج مصالح كه در اين 
اج ترين مقادير اشاره شده استخر  كوچك بايد در اين حالت، نباشد صحيحاي باشد كه براي كنترل سيالب انتقال مصالح گونه
 مگر در حالت (استال استخراج، صفر  محيطي و حيات وحش منطقه، مقدار ايده انداز و شرايط زيست  نظر چشماز. شوند
هاي خاص   استخراج و برداشت مصالح بيش از مقادير حدي در بعضي سال،هر حال به).  الي و رسوبگذاري بيش از حدنشيني ته

  .رسد نظر مي ، مناسب به راي رسوب زياد در مناطق داخيزي  كاهش امكان سيلبه منظور
  :شود ها در خصوص ميزان برداشت مصالح ارائه مي اي از توصيه در زير، مجموعه

  
  ه اول يتوص 2- 6-3

 . تجاوز نمايد)با توجه به آورد رسوب رودخانه(ك ميزان مشخص شده  نبايد از ي،هاي آينده  مصالح در سال متوسطنرخ برداشت
 اطمينان از قضاوت مهندسي مبني بر مفيد بودن استخراج بيشتر به منظور  حصولس از پ، خاصواردولي در بعضي م

   .يردذتواند صورت پ  برابر سيالب، اين كار مي درسازي امنيت بيشتر فراهم
 ميزان بار رسوبي    .اي با روش مناسبي صورت پذيرد صورت محلي و منطقه محدود ساختن حجم استخراج مصالح بايد به

 همواره انتقال زيرا ،ميزان كل برداشت مصالح نبايد با بار كل انتقالي رودخانه برابر شود. تعيين كننده نرخ برداشت استرودخانه 
اين  .شود  شن و ماسه مي منابعجايگزيني و نو شدن دست باعث برقراري چرخه معمول  بار رسوبي از باالدست به پايينمقداري

  .استتر   كم اهميت)جايي كه مصالح انتقالي ندارند(ست منطقه برداشت د ط انتهايي پايينامحدودسازي در نق
نرخ بازسازي به منظور اطمينان % 50 برداشت مصالح در رودخانه را به ميزان ،شناسي در ايالت واشنگتن متخصصين زيست

  .[52] اند هاي آبي محدود كرده از كاهش عوارض برداشت بر محيط زيست گونه
شده بخشي از بار بستر ساالنه   بايد در حدي باشد كه حجم ساالنه برداشت،ز بستر يك رودخانهبرداشت شن و ماسه ا

فت بستر رودخانه و  باعث فرسايش و اُ،تواند حدود ثلث يا ربع بار بستر ساالنه باشد و مازاد بر آن  مي،اين كسر. محسوب شود
  . طلوبي خواهد گرديددست به ميزان قابل مالحظه و نام سطح آب در باالدست و پايين

از آب در تر مطلوب فت بستر و تعييرات نا در صد بار بستر ساالنه مانع از ا30ُ  تا25 ود برداشت تا حد1 نظريه پرينسبراساس
از طرفي رينوف . دنبال دارد  بهشناسي ريخت پيامدهاي نامطلوب ،برداشت بيش از حد مزبور. ]8 [گردد دست مي باالدست و پايين

 اين ].8[ كنند بلندمدت بار بستر ساالنه عنوان مي  برابر ميانگبن2تا  1اي را معادل  ميزان استخراج مصالح رودخانه،نو همكارا
 .]8[ در بلغارستان گزارش شده است2 براي رودخانه ماريتا،مقدار برداشت و بعضاً مقاديري بيش از آن

  [27].تر رودخانه بايد معادل نرخ حمل بار بستر باشدبس نرخ برداشت از CRA 3  نظريه ارائه شده در گزارشبراساس
هايي  شامل مجموع كليه برداشتبرداشت مصالح ميزان  شده در خصوص بيانهاي  محدوديت است كه الزم به يادآوري

  . كه ممكن است در چند نقطه از طول رودخانه صورت گيردباشد مي
پذيري ساالنه شن و  آيد اما تجديد نظر مي ساده به ،با نرخ تجديدپذيريارتباط ميزان برداشت  مسئله ،با اينكه از نظر مفهومي
 اعتقاد ندارد كه 38]  و [36كوندلف .خوبي نيز مشخص نيست  در حقيقت بسيار متغير بوده و به،ماسه در يك محل خاص

                                                   
1- A. Prins 
2- Maritza River (Bulgaria) 
3- Colorado Riparian Association 
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: گويد كوندلف مي. تجاوز نكندپذيري آن  تواند طوري انجام گيرد كه از ميزان تجديد استخراج شن و ماسه از بستر رودخانه مي
تواند آثار فرسايشي باالدست  اين رويكرد براي مديريت استخراج شن و ماسه در داخل رودخانه رويكرد صحيحي نيست زيرا نمي

 كوندلف ،از طرف ديگر. شود برآورد نمايد  آبراه ميشناسي ريختمحض شروع استخراج باعث تغيير  و پاياب رودخانه را كه به
همين  كند و به شدت متغير بوده و از سالي به سال ديگر تغيير مي ها به بده آب و حمل رسوب در بيشتر رودخانه كند كه ميتأكيد 

هاي مختلف متفاوت است به  از آنجايي كه رژيم جريان رودخانه در سال .دليل ميانگين ساالنه مفهومي نداشته و بي معني است
طور  هاي پرآبي به  حجم مصالح حمل شده توسط رودخانه در سال،از اينرو .كند ير مي رژيم رسوبدهي نيز تغي،تبعيت از آن

،   متفاوت است نيزهاي مختلف سال  ميزان رسوبدهي در ماه،غييرات ساالنهتعالوه بر  .بي استآ هاي كم محسوسي بيشتر از سال
 اين تغييرات از دامنه ايران،هاي  رودخانهخشك و وضعيت كوهستاني حاكم بر  ويژه در شرايط آب و هواي خشك و نيمه به

  . باشد نوسان زيادي برخوردار مي
، عالوه به.  ندارد مورد نظرهاي حمل رسوب در رودخانه  رژيماارتباط چنداني ب  در يك سال خاص،»ميزان ميانگين ساالنه«
 ممكن ،گيرد رد حمل بار بستر صورت ميهايي كه در مو  تخمين،همين دليل به. سازي فرايند حمل رسوب بسيار دشوار است مدل

  .)آورده شده است» د«هاي مختلف برآورد بار رسوب در ضميمه  البته روش (است قابل اعتماد نباشند
  به.  ميزان تغييرات كامالّ چشمگير استاستاي   تصادفي و لحظه،در بعضي مناطق كه سامانه انتقال رسوب

كل % 85دهد كه   نشان مي1930-1990هاي   نرخ انتقال رسوب در فاصله سالبرآورد  Sisquoc در رودخانه ،عنوان مثال
سوزي بزرگ در حوضه   در نتيجه وقوع يك آتش،)1969تا 1967 ( سال2 سال در فاصله زماني 60بار رسوبي انتقالي در اين 

 عموماّ اين ميزان در زيرا ، اعتماد باشدتواند قابل هايي، نرخ متوسط ساالنه بازيابي نمي در چنين رودخانه. [34]اتفاق افتاده است
  .فتدا طول سال اتفاق نمي

هاي مؤثر انساني  دليل دخالت  به، تجديدپذيري منابع شن و ماسه قابل دسترس در بسياري از مناطق،ضمناّ جدا از موارد باال
محدود شدن ميزان برداشت به همچنين تصور  .شدت محدود گشته است به) مانند احداث سد(ها  در موجودي رسوبات رودخانه

انگاري نسبت به اقدامات  توجهي و سهل  ممكن است بي،آبراه  رودخانه نرخ بازسازي رودخانه بدون پيدايش عوارض زياد بر
 شيميايي و زيستي ،هاي پيچيده فيزيكي العمل توجهي نسبت به عكس داري آبراه  و همچنين بي الزم در جهت محافظت و نگه

  .دنبال داشته باشد سخ به تغييرات بار بستر را بهرودخانه در پا
 شود، جريان عبوري مصالح قطع شده و مناطق رودخانه خارجاگر رسوب عبوري داخل جريان در اثر برداشت مصالح از 

در » هآب گرسن«يا »  رسوبفقدان  «يكي از آثار اين اتفاق، پيدايش پديده. دهند دست بار رسوبي انتقالي را از دست مي پايين
. نمايد انرژي رودخانه را صرف فرسايش بستر و خاكريزها مي اين آب گرسنه ميزان زيادي از. باشد دست محل برداشت مي پايين

دست منطقه  ها و ناپايداري آبراه  در پايين بنابراين حتي اگر نرخ برداشت از نرخ بازيابي مصالح بيشتر نباشد، امكان ريزش جداره
گيرد و در طول   برداشت شن و ماسه بيشتر از نرخ بازيابي مصالح صورت مي،ها در بسياري از رودخانه. داردبرداشت مصالح وجود 

توانند از گسترش و  ها مي اگر چه اين سازه. گردند هاي كنترل شيب براي محدودسازي ناپايداري احداث مي  سازه،ها رودخانه
دست  در پايين» آب گرسنه«يا پيدايش پديده » رسوبفقدان «اما ميزان جايي حفره برداشت در باالدست جلوگيري كنند،  جابه

  . كند كاهش پيدا نمي
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توانند  ها تا حدودي داراي حالت ارتجاعي طبيعي هستند و مي هاي رودخانه  بايد توجه داشت كه آبراه ،البته از سوي ديگر
ور اينكه رودخانه ماشين منظمي است كه در اثر تغييرات تص. خود را با نوسانات بار رسوبي و تغييرات انتقال رسوب وفق دهند

ها  طور كلي، بسياري از رودخانه به. شود، تصور درستي نيست اري خراب ميب كوچك و ناچيز شرايط خارجي به طرز فاجعه
برآورد اين حجم توانند خود را با شرايط ناشي از استخراج قسمتي از بار بستر بدون پديد آمدن عوارض جدي وفق دهند، اما  مي

  . دقت مورد بازرسي قرار گيرند شده در محل بوده و آثار استخراج مصالح به بايد بر اساس اطالعات برداشت
  .پذيردصورت در اين خصوص هاي بيشتري  دهند كه بايد پژوهش  نشان مي،هايي از اين قبيل اين مسايل و عدم قطعيت

  
  توصيه دوم  3- 6-3

  . تجاوز نمايد5/1 نبايد از ، ساله5 آنها در دوره زيني نرخ جايگنسبت استخراج مصالح به
  

  توصيه سوم 4- 6-3
هر پروژه برداشت مصالح . د و بايد شرايط و امكان آن وجود داشته باشددار حالت دست باال ، شده در توصيه اولگفته دروام
 همچنين .برداشت صورت پذيردهاي فيزيكي و زيستي قبل و بعد از   بررسي براي آنعنوان يك تجربه منفرد است كه بايد به

 رفتار بوده و پروژه ضروري  اجرايارائه و نمايش تأثيرات و نتايج كاربردي بررسي و تحليل در طول چند سال بعد از
  . نظر باشدمورد بايد  نيز رودخانهشناسي ريخت

 زيست رودخانه و اطمينان از بيني و تخمين نتايج اين كار روي محيط  برداشت مصالح از بستر رودخانه، براي پيشنددر رو
خصوص عدم اطالع  به. هاي زيست بوم به ميزان زياد، بايد دقت و احتياط الزم را مد نظر داشت عدم تغيير كيفيت و مشخصه

دست آوردن روش  اينكه در آينده نزديك تالش جدي براي بهنيز و ( رودخانه  رسوبيدقيق از ميزان انتقال رسوب و ميزان بار
تر از آن معلوم نبودن رقومي كه در آن برداشت مصالح  و مهم) پذيرد  برآورد دقيق بار رودخانه صورت نمي منظوره بيمناسب
  .شود، باعث در نظرگيري احتياط و دقت بيشتري در اين زمينه هستند فت كيفيت زيست بوم رودخانه ميسبب اُ

سازي در  چه زودتر رسيدن به اهداف عمده طرح يعني ايمنهايي كه ما را در هر   بايد راهكارها و روش،با پيشرفت عمليات
همچنين ارائه و نمايش وضعيت موجود . كنند به كار برد اي كمك مي برابر سيل و محافظت يا ارتقاي كيفيت زيست بوم رودخانه

  . طي كرده مطلع سازد مصالحبرداشتتواند ما را از روند سيستماتيكي كه  نتايج حاصله تا زمان حال مي
 مانند عرض شناسي ريختهاي متناوب منظم براي مشخص شدن خصوصيات  بررسي منظم تغييرات عرض رودخانه در دوره

اي و مساحت   مساحت جزاير رودخانه،)مستقيم نسبت طول كل آبراه به طول مسير( رودخانه خميدگيمتوسط آبراه، نسبت 
هاي  توان از طريق عكس ها را مي  اين مشخصهبيشتر. تهاي داراي بده كم ضروري اس در معرض جريانرسوبي هاي  پشته

  .دست آورد هوايي به
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  توصيه چهارم 5- 6-3
 نبايد از نصف ميزان بار رسوبي انتقالي تخمين زده شده در سه ساله متوالي در آن ،مصالح در هر زير حوضهساالنه نرخ استخراج 

  .دست بيشتر شود نتواند در نقطه انتهايي پايي  مي، كه البته اين ميزانتجاوز كند
 مشكلي كه در كاربرد اين توصيه وجود .كند  از استخراج حجيم مصالح در زمان كوتاه در هر محل جلوگيري مي،اين توصيه

 استفاده ،بهترين تقريب براي اين كار .صورت سال به سال در طول رودخانه است  ندانستن ميزان بار انتقالي مصالح بستر به،دارد
  .هاي گذشته و ميانگين رسوب انتقالي چندين ساله رودخانه است آوري شده در سال از اطالعات جمع

  
  پنجم توصيه  6- 6-3

  : مهم زير را بايد در نظر گرفتعامل سه ،از رودخانهقابل استخراج آورد حجم مصالح  براي بر
 سازي ساده  داري و  نگه ر پايدارسازي خاكريزها، د محافظت و  خصوص  به هاي ممكن در طول رودخانه،  ساير فعاليت   -الف

 به تنهايي ،همچنين خود. دست اثر گذارند اين عمليات روي الگوي انتقال رسوب به پايين. ثرندؤشناسي رودخانه م ريخت
ها بر زيست بوم رودخانه ممكن  تأثير كليه اين فعاليت. ذارندگ ميمحيطي منطقه نيز در درازمدت تأثير  بر شرايط زيست

  .صورت جداگانه نداشته باشد با آثار هر يك از آنها بهاست هيچ تناسبي 
تواند   مييا  چنين مسئله.هاي حياتي زيست بوم از موارد نادر يا در حال انقراض باشند ممكن است بعضي از گونه   -ب

  .ر دهدالشعاع قرا محيطي آنها تأثيرگذار است تحت كه بر شرايط زيسترا هاي برداشت مصالح يا ساير كارهايي  فعاليت
ا توجه به  و بشتهرسوب بستگي داآورد آورد حجم  ارزيابي و تخمين حدود حجم استخراج مصالح به اطالعات ما در بر   -ج

  .توان در ميزان برداشت مصالح تغييرات درازمدت اعمال نمود ميزان تغييرات بار رسوبي رودخانه مي
  

  ساير موارد  7- 6-3
برداشت . سال گذشته تعيين شودشده بر اساس ميزان مصالح رسوبگذاري نرخ برداشت بايد  ،هاي شرياني در رودخانه −

ميزان برداشت لزوماً در  .بي صورت گيرد تا آثار كمينه شودآ بايد تا يك رقوم مشخص شده و باالتر از رقوم جريان كم
در هر . باشدممكن است ميزان زيادي از مصالح در دسترس ن در يك سال خشك،. هاي متفاوت نرخ ثابتي ندارد سال

  . ابي صورت گيرد  در زمان جريان كم ومدت هاي كوتاه ها بايد در دوره حال، عمليات در اين رودخانه
هاي  هاي باالدست بر بازه ي برداشت مصالح از بازهآثار كمبراي برآورد ميزان مصالح قابل برداشت، الزم است  −

 . شودتعيين دست پايين

گذارد و الزم است اين  دست رو به كاهش مي هاي پايين الدست ميزان آورد رسوب بازههاي با با برداشت مصالح در بازه −
 .هاي مختلف يك رودخانه مد نظر قرار گيرد  همزمان در قسمت،برداري فرايند در بهره
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  حدود برداشت 8- 6-3
ص كننده غلب مشخاها  اين محدوديت. شده صورت گيرد تعيين عمق برداشت بايد با مشخص نمودن رقوم مطلق تعيين −

كنند، بدون  را ممنوع مي» تر از سطح آب زيرزميني پايين«تر از بستر آبراه  هستند، يا برداشت   متر پايينXبرداشت در 
القعر آبراه  ممنوع  تر از خط  برداشت از تراز پايينرد،اموعنوان مثال، در بعضي  به. آنكه سطح آب را مشخص كرده باشند

تواند از ريزش  اين نوع محدوديت براي برداشت نمي. شود ه تعريف مينعر آبراه  ساالالق اعالم شده است، منتهي خط
  .شود مي منجر القعر آبراه  در طول زمان  به پايين رفتن رقوم خطزيراعمل آورد،  آبراه  جلوگيري به

خط «كه معموالً  است ) نقاط نشانه( تعيين حدود ناپايداري آبراه  بر اساس نقاط ايستگاهي دائمي ،يك روش بهتر −
همچنين . برداشت و ثبت شودگيري محلي،  اندازهرقوم بستر آبراه  بايد با انجام مشاهدات و . شود ناميده مي» قرمز

 سامانه رودخانه بايد با استفاده از مطالعات هاي عمومي بررسي. القعر آبراه  بايد مورد توجه باشد تغييرات رقوم خط
فتد كه بيدست اتفاق  مثال، در يك رودخانه ممكن است فرسايش بستر به سمت پايينعنوان  به. تاريخي صورت گيرد

ها و  اگر اين روند شناخته نشود، ريزش جداره.  ناشي از تغييرات بلندمدت يك سيالب در منطقه باشد،اين پديده
  .  لقي شوندناپايداري مشاهده شده در مقاطع عرضي آبراه  ممكن است فقط ناشي از آثار برداشت مصالح ت

و جزاير كوچكي كه در بين رودخانه ايجاد  هاي رسوبي شتهپويژه در برداشت مصالح از موانع و   به،در برآوردهاي اوليه −
 ،ها و جزاير برداشت اين انباشته. باشد  عمق نرمال رودخانه مالك نسبتاً مناسبي براي تعيين حجم برداشت مي،گردد مي

عالوه بر . دنمو خواهد  ايجادتر نرود، كمترين تغيير را در رژيم جريان از معمول خود پاييندر حدي كه بستر رودخانه از تر
ها  تواند موجب افزايش ظرفيت آبگذري و همچنين كاهش فشار جريان بر كناره آن، برداشت موانع در مسير جريان مي

  . گردد
. شده صورت گيرد تا يك رقوم از قبل تعيين برداشتشود كه  مشخصاً توصيه مي ،هاي دوشاخه برداشت از رودخانهدر  −

 رقومي كه جريان نرمال  كمتر ازاگر برداشت تا. آورد رسوب به آبراه محاسبه شده باشد  متوسطتخميناين رقوم بايد با 
  .رسد دست به كمترين مقدار خود مي  آثار برداشت در باالدست و پايين،شود صورت گيرد جا مي جابه

مصالح خشك خارج از . رودخانه مجاز است متري از بستر  سانتي30ستخراج معادن فقط تا عمق  ادر ايالت آركانزاس −
  .[52] ترين نقطه عرضي آبراهه قابل استخراج هستند رودخانه نيز حداكثر تا تراز پايين

    .د گرددمحدو) تر باشد هر كدام كه كوچك( متر از طول رودخانه 250 هكتار يا 2هر ناحيه برداشت بايد به مساحت  −
  . متر باشد1350 نبايد بيشتر از ،گيرند وسيله هر مجوز تحت پوشش قرار مي حداكثر طول امتدادهايي از آبراهه كه به −
 در متر 9اين عرض نبايد بيشتر از .  شرايط رودخانه تعيين شده استهعرض برداشت بسته ب ،آيوواهاي ايالت  در رودخانه −

  .[52] بستر رودخانه باشد
  

  اوب و زمان برداشت دوره تن 4- 6
  :جواب به اين سوأل به سه پارامتر زير بستگي دارد مصالح با چه دوره تناوبي بايد از يك محل برداشت شوند؟

   ،شناسي منطقه برداشت تأثير استخراج مصالح روي ريخت −
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  ، ونهشناسي رودخا ريختو دست  پايينبه تأثير تكرار برداشت مصالح از يك محل روي انتقال مصالح بستر  −
  .هاي دريايي ها و ارگانيزم خوردگي يك محل روي حيات ماهي تأثير برداشت مكرر و دست −

 اما در ،شوند ي كه رسوبگذاري در آنها فعال است، مصالح استخراجي در مدت زمان نسبتاً كوتاهي جايگزين مييها در محل
  .دت زمان زيادي جايگزيني نداشته باشندهايي كه اين خصوصيت را ندارند مصالح و رقوم بستر ممكن است تا م محل
  :شود  توصيه زير در نظر گرفته مي،بيني احتماالت ممكن دليل عدم برخورداري از اطالعاتي جامع و همچنين پيش به

محيطي و  هاي زيست  در صورت مشاهدة تنش. نبايد طي چندين سال متمادي صورت پذيردمنطقه،در يك  استخراج مصالح
  .قطع شودبرداشت مصالح از يك محل بايد ساير آبزيان، ها و   حيات ماهيتغييرات بارز در

   .بندي مناسب عمليات برداشت به حداقل رساند توان از طريق زمان محيطي را مي برخي از تأثيرات زيست
ا به حد اقل آبي صورت گرفته تا تأثيرات روي فرسايش آبراه  و كيفيت آب ر هاي برداشت بايد در هنگام شرايط كم فعاليت

 :[43] بايد از برداشت پرهيز كرد ،هاي زير در زمان. برساند

  ،)يا بال فاصله پس از آن(در هنگام وقوع بارش سنگين  −

 ، وريزي ماهيان  تخمفصلدر  −

 . صبح7 تا 19در هنگام شب بين ساعات  −

  
  مواردساير  5- 6

 زير خط داغ آب ،وضع شده در چارچوب قوانين  مصالحهاي قابل كشتيراني كه ارتفاع داغ آب آنها باالست، برداشت در آبراهه
آبروهايي كه قادرند در فصل : شوند صورت زير تعريف مي هاي قابل كشتيراني به  رودخانه،در اين قانون. مجاز شمرده شده است

  .[52] حالت شناور در آورند بهار يك قايق تفريحي را به
  .مطمئني وجود داشته باشدناحيه حايل اري و آبراه فعال قبل از شروع حفاري بايد دقت شود كه بين محل حف −
  .[19]استخراج كنندگان بايد از حفاري در آبراه فعال اجتناب كنند  −
  .شود) ها قايق( ايجاد مانع كند و نبايد مانع عبور وسايل نقليه آبي ،عمليات استخراج نبايد در بستر رودخانه −
وسيله ادارت  هاي تخمگذار و محل زيست آنها بايد به شن و ماسه بر ماهيآثار تجمعي ناشي از انجام عمليات استخراج  −

آثار تجمعي روي محل . مسئول تعيين شده و در فرايند صدور مجوز براي برداشت شن و ماسه از رودخانه لحاظ شود
ص با ديگر  امتداد يك رودخانه مشخ درهاي مختلف هاي متعدد در محل هاي تخمگذار، ناشي از استخراج زيست ماهي
 ممكن است ،اين آثار اضافه. شوند هاي حوضه آبريز تركيب مي هاي ناشي از استفاده از زمين نظمي اي و بي آثار رودخانه

  .ايجاد شوند... هاي كنترل سيالب، بريدن و الوار كردن درختان جنگلي و هاي رودخانه، پروژه توسط انحراف
 

  ويژه هاي ييراهنما 6- 6
  بر اساس انتخاب اينبايدمحيطي مد نظر باشد،  منطقه برداشت بايد عوامل فني، اقتصادي و زيستاز آنجا كه در انتخاب 

گيري در انتخاب منطقه  اي تصميم   مرحلهچهارالبته بهتر است يك روند . يردصورت پذصورت جداگانه  محل بهمشخصات هر 
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هاي حفاري شده قبلي مد نظر قرار  نخورده و هم محل ستهاي د  بايد هم محل،همه مراحلدر . برداشت مورد استفاده قرار گيرد
هاي   جاده،د، زيرا در آنجانتر باش  مناسب،هايي كه قبالً از آنها برداشت صورت گرفته گاهي اوقات ممكن است محل. گيرند

 ممكن است ه وتشگاز محل دور ....) آشغال و (و مصالح اضافيده شبيني  تمهيدات حمل و نقل پيش ،موجود بوده دسترسي
  . و مصرف نشده موجود باشندانباشت شدهمصالح 

 مناسب كه در ادامه آمدهي يها يگير  به منظور تصميم،يك بازديد مقدماتي از منطقه برداشت براي فراهم آوردن اطالعات
  :است

  
  برداشت هاي مختلف محل  خصوصيات فني گزينهبررسي  – 1گيري شماره  تصميم 1- 6-6

  :است داراي اهميت  زيررداشت، دو گام اوليهدر روند شناسايي منطقه ب
 .تواند مصالحي كه نيازهاي فني و حجمي پروژه را ارضا كند، فراهم آورد  مي،تعيين اين موضوع كه محدوده مورد نظر   -الف

و  10 حايل در فصل مناطقهاي مربوط به  به توصيه(باشند استحصال  قابل ، حايل مناسبمناطق با حفظاين نيازها بايد 
   .)ضميمه الف مراجعه شود

   وجود دارد؟، مشخص كه اين نيازها را برآورده كندمحل بيش از يك ،آيا در منطقه مورد بررسي تعيين اين موضوع كه   -ب
 اقدامات بعدي در مرحله برداشتدر صورتي كه در اين مرحله، عدم توانايي در تشخيص فراهم بودن مصالح مناسب    

 هاي هاي اقتصادي غير ضرور و خسارت دهنده مناسب نبودن محل باشد، ممكن است به هزينه نشانمصالح، ) استخراج(
 شناسايي گردند، زيرا همه ي برداشتها هاي مختلفي از محل  گزينه، مطلوب است كه در يك منطقه.محيطي منجر گردد زيست
  .ها قابل قبول نخواهند بود محل
  

  محيطي زيستهاي  محدوديتداراي نواحي بررسي  -2گيري شماره  تصميم 2- 6-6
. هاي بيان شده در زير ارزيابي گردند  بايد متناسب با مشخصات و اختالل1مرحله  گيري هاي شناسايي شده در تصميم گزينه

 گونه تأثير را به حداقل هر بايد اصالح شده يا در برخي موارد كنار گذاشته شود تا ،گذارد  تأثير ميمناطقمحلي كه بر اين 
  . حذف كندرسانده يا

 حفظ منظور يربط بهي ذها سازمان نظر هاي آنان كه بر اساس هاي در معرض خطر يا در معرض تهديد و زيستگاه گونه   -الف
 ،گذارند هاي آنان تأثير مي زيستگاه ها يا گونه اين هايي كه بر محل. اند  يا باز توليد، ضروري تشخيص داده شدهءاقب

  ،رات عمده نياز داشته باشندممكن است ممنوع شده يا به تغيي
ها نبايد براي مراحل بعدي در نظر گرفته شوند، مگر  هاي تأثيرگذار بر اين زيستگاه  محل.فرد منحصر بههاي  زيستگاه   -ب

  ،آنكه هيچ گزينه ديگري موجود نباشد
  ، مربوط يا  داراي پوشش گياهي و نواحي ساحل رودخانه1سواحل زيرشويي شده   -ج

                                                   
1- Undercut 
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اي مربوط، مگر براي استفاده صحيح براي   و نواحي ساحلي رودخانه1يافته راي پوشش گياهي فرسايشسواحل دا   -د
  ،2دسترسي با خاكريز

  ،ها چشمه   -ه
  ،هاي كوچك پيچانرودي، سينوسي و مستقيم  در رودخانه3آبراه فعال   -و
گيرد، شامل وجود  ستفاده قرار ميهاي مرطوب مورد ا  ضوابط عمده كه اغلب در شناسايي زمين.4هاي مرطوب زمين   -ز

  ، وهاي گياهي منطبق با چنين شرايطي است شرايط خاك اشباع از آب و پوشش
اند، مانند نواحي حيات  هاي ملي يا محلي داراي مشخصات خاص تشخيص داده شده هايي كه توسط سازمان ساير زمين   -ح

  . خاصو نواحي با معماري) تاريخي(ها، نواحي باستاني  وحش، پارك
  

  ضوابط فني و اقتصادي بررسي   –3 گيري شماره تصميم 3- 6-6
، )هاي برداشت  محلاز يا تعداد بيشتري(محل برداشت دنبال تشخيص اين موضوع كه مصالح مناسب قابل استحصال از يك  به

 .محل اقتصادي باشد بايد بر انتخاب يك ،باشد، تأكيد عمده هاي با خصوصيات ويژه مي نواحي يا گونه  اختالل در ايجادبدون
  :گيري عبارتند از عوامل مؤثر بر اين تصميم

  : برسندعنوان نمونه، مطلوب است كه موارد زير به حداقل  به.سازي و احياي مورد نياز براي منطقه برداشت ميزان آماده   -الف
  ،تا محل پروژه) حمل(فاصله بارگيري  −
  ،ظت از سواحل يا وسايل حفا5هاي مهندسي رودخانه سازههمجواري با  −
   ، وطول جاده دسترسي −
  .عالفهاي  يا زهكش ها تقاطع با آبراه −

   س، وتطابق نيازهاي عملياتي منطقه برداشت با تجهيزات در دستر   -ب
  . امكان كار در منطقه برداشت در شرايط خشكبررسي   -ج

  
  محيطي ساير ضوابط زيستبررسي  -4گيري شماره  تصميم 4- 6-6

اند، بايد در انتخاب نهايي منطقه برداشت  مناسب تشخيص داده شده) يا بيشتر (محل برداشتو اگر در منطقه مورد بررسي د
  :محيطي زير در نظر گرفته شوند پارامترهاي زيست

هاي كافي شن و ماسه در   نهشتهاگرعنوان مثال،  به. هاي ماهيان و حيات وحش به حداقل رساندن اختالل در زيستگاه  –الف 
  .هاي داراي پوشش گياهي پرهيز گردد  و زيستگاه6هاي فعال يا با آب زياد باشد، بايد از انتخاب آبراهجاي ديگري موجود 

                                                   
1- Incised 
2- Fill ramp 
3- Active channel 
4- Wetland 
5- River-training structure 
6- High-water channel 
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 در نواحي دور از ديد مناطق برداشت شود  توصيه مي، عنوان مثال به. به حداقل رساندن اختالل در كيفيت مناظر طبيعي   –ب 
محل برداشت طوري  در ضمن مطلوب است كه. گرفته شوند، در نظر  كه كمتر در معرض ديد باشنديعمومي يا مناطق
  .تأمين گردد حفظ خصوصيات منطقه ،تا حد ممكنانتخاب شود كه 

هاي غير فعال هم داشته  دورهاگر چه (د و شنجام ا متواليچند سال در  منطقه برداشتبرداري از  در نظر است كه بهرهاگر   -ج
. قرار گيرد نظر  مد)رسوبگذاري مجدد(بار بستر  1يجايگزينله نرخ مسئ در انتخاب منطقه برداشت، بايد ،)باشد

هايي كه منشأ آنها از  نسبت به رودخانه) 2خصوصاً نزديك سرآب(هايي كه منشأ آنها يخي يا كوهستاني است  رودخانه
  .دارند )رسوبگذاري مجدد( پتانسيل بيشتري براي جايگزيني ،باشد هاي ساحلي مي ها يا جلگه كوهپايه

 بايد موارد زير در نظر ،نياز دارند)  متر مكعب50000تقريباً بيش از (هايي كه به مقادير زيادي شن و ماسه  براي پروژه   -د
  :گرفته شود

هاي  هاي رسوبي جانبي در رودخانه  وسط آبراه و توده 3هاي رسوبي برداشت سطحي از نواحي بدون پوشش گياهي، توده −
 حايل مناطقكه امكان تأمين   به آن استبسته اين توصيه  رعايت. متوسط و بزرگ4اي هاي دوشاخه شرياني و رودخانه

  .ته باشد داشمناسب وجود
هاي غير فعال، منوط به آنكه منطقه حايل كافي بين چاله و سيالبدشت فعال  ها يا سيالبدشت ها در تراس حفاري چاله −

  .تأمين گردد
  :موارد زير در نظر گرفته شودبايد  مكعب نياز دارند،  متر50000هايي كه كمتر از  براي پروژه   -ه

هاي شرياني و  هاي جانبي در رودخانه هاي مصالح بدون پوشش گياهي ميانه آبراه و توده برداشت سطحي از توده
  .شدبا  مي حايل كافيمناطقرعايت اين توصيه منوط بر تأمين . اي متوسط و بزرگ هاي دوشاخه رودخانه

  .هاي پيچانرودي بزرگ و متوسط  در رودخانه5هاي موضعي تودهبرداشت سطحي از 
   .هاي غير فعال ها يا سيالبدشت برداشت سطحي از تراس

  
   برداشتمحلتحقيق در خصوص قابل قبول بودن  7- 6

در اخته  پردهاي ارائه شده ييمحل انتخابي بر اساس راهنما) مرور(به بررسي بايد ريزي منطقه برداشت،  مرحله برنامهبراي انجام 
هاي ماتريسي در فصل عمليات در   جدول وتوجه خاص مبذول گرددمحل، سازي منطقه برداشت و عمليات در  هاي آماده فصل

  ).هاي برداشت هاي شن و ماسه و روش هاي مربوط به نوع و محل نهشته مخصوصاً توصيه(د گردمنطقه برداشت آماده 
هاي خاص  گيري ناشي از عدم توانايي براي در نظر گرفتن مشخصه ت تصميم، به حداقل رساندن تأخيرا بررسيمنظور از اين

  .منطقه برداشت است
  

  

                                                   
1- Replenishment 
2- Head water 
3- Bar 
4- Split-channel 
5- Point bar 
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  محل برداشت طراحي و مديريت -7
  

  مديريت برداشت 1- 7
  

  كليات 1- 7-1
هاي آنها  گاهتاي كه در اثر استخراج چند جانبه و تعدد محل استخراج در طول رودخانه بر ماهيان مهاجر و زيس پيامدهاي فزاينده

پيامدهاي . اي و اختالالت كاربري زمين در حوضه آبريز تشديد شود وسيله ساير پيامدهاي رودخانه تواند به مي، شود ميوارد 
 قطع  وهاي كنترل سيالب، چراي دام وسيله عوامل ديگري مانند تغييرات رودخانه، مهار آب، پروژه توانند به في اخير ميااض

، خارج از تجمعيفني براي ارزيابي، مديريت و نظارت پيوسته بر آثار فزاينده يا هاي   روش.وجود آيد استحصال درختان به
با اين . شوند كه بعداً بايد مورد توجه قرار گيرند هايي تلقي مي عنوان ضرورت چارچوب سياست شن و ماسه اخير قرار دارند و به

   پيامدهاي فزاينده،همين دليل د داوري قرار گيرد و بهتري مور  هر گونه عمليات استخراج شن و ماسه از ديدگاه جامع، بايدحال
  .تواند بخشي از طرح مديريت استخراج شن و ماسه را تشكيل دهد  مي،اين موضوع. واقع شودبالقوه و منفي آنها بايد مورد توجه 
 استخراج شن و ملياتععنوان بخشي از هر گونه   مديريت و نظارت پيوسته بايد به ومحيطي برنامه ارزيابي يكپارچه زيست

  .حتماً مورد تعقيب قرار گيردستاني و ملي شمار آيد و در سطوح محلي، ا ماسه به
ترين ابزار مديريت  گيرد و از مهم محيطي احتمالي صورت مي بيني پيامدهاي زيست  فعاليتي است كه براي پيش،ارزيابي

. كند حداقل رساندن پيامدهاي منفي آنها از ارزيابي استفاده ميها و جلوگيري يا به  مديريت براي اجراي طرح. رود شمار مي به
 .گيرد محيطي و حمايت از تصميمات مديريت انجام مي نظارت پيوسته براي تعيين درستي ارزيابي و پيدا كردن تغييرات زيست

  .مار آيدش عنوان بخشي از هر برنامه مديريت به احياء بايد بهو  ترميم ،راهبردهاي اصالح چنين در ضمن،
يا بر اساس آثار مشاهده شده در آبراه    يا بر اساس محدوديت حجم برداشت،هاي مديريت استخراج در بستر رودخانه روش

  .اند طراحي شده
زير موارد اين روند شامل .  بايد به سمت روند كاهش و جايگزيني مصالح مديريت شود، عمليات برداشت و استخراج مصالح

   :شود مي
  ،هاي مستقيم يا غيرمستقيم ه بيشتر از زياندوري هر چ −
   ،كاهش محدوده عمليات −
   ،ها تعمير، بازسازي و بازگرداندن خسارت −
   ، وكاهش يا حذف آسيب از طريق پيشگيري يا مواظبت −
حفاظت از محيط زيست بايد از . جبران منابع يا محيط زيست خسارت ديده با جايگزيني و بازگرداندن مناسب آنها −

  .هاي استخراج مصالح باشد ليه پروژهاهداف او
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  هاي مديريت گزينه 2- 7-1
                  :[52] ها پيشنهاد شده است براي مديريت برداشت در آبراههزير چهار گزينه مختلف 

   .ها را اعمال نماييم يتد به مقررات موجود اكتفا كرده و حداقل محدو-الف
ها  يتداز هر محلي در آبراهه يا پهنه سيالبدشتي با حداقل محدودر حال حاضر برداشت مصالح در تمام فصول سال و 

آب  و پديده فرسايش باالدستهم زدن زيست بوم آبزيان، پديده   تخريب محيط زيست، به،در اين شرايط. گيرد صورت مي
 . شود به وفور در طول آبراهه مشاهده ميگرسنه 

  . فقط از رسوبات سطحي برداشت شود-ب 
 نيز،در مناطق سيالبدشتي .  استخراج كنندگان مصالح فقط مجازند از رسوبات داخل آبراهه برداشت كنند،در اين راهكار
حداقل پهنا كه بايد منطقه حايل با رعايت يك  .باشد ها هستند مجاز مي آب در رودخانهتراز هايي كه باالتر از  برداشت از اليه

 اما ،رساند  را به حداقل مي فرسايش باالدستاين راهكار خطر .الزامي استمحل استخراج را از آبراهه وآبراه فعال جدا كند، 
  .دست شود  انتقال حفره برداشت به پايين،تبع آن  و بهآب گرسنهممكن است باعث ايجـاد پديده 

آبراهه و ها، تغيير مسير ناگهاني در  تواند سبب بروز مشكالتي مانند از بين رفتن كناره آبراه  همچنين مي،برداشت سطحي
  .[41] افزايش سهولت در كندن رسوبات گردد

ها را كمتر دچار آشفتگي   و اين آبراههبودهتر  هايي كه از نظر آورد مصالح غني هستند مناسب برداشت در آبراههروش اين 
  آشفتگي آبراهه شودمانع تواند اي مي آيد تا اندازه وسيله مصالحي كه از باالدست مي زيرا جايگزين شدن اين اليه به. كند مي

  ).هاي فقير مورد تأكيد است  بيشتر از آبراهه، مصالح غني هستندنظرهايي كه از  آبراهه  برداشت در،دركل(
 بهتر است در پهنه ،ها نشيني بيشتر رسوبات نسبت به ديگرآبراهه علت ته  به،)بدون انشعاب(هاي منفرد  همچنين در آبراهه

 ، است كه براي استخراج در جويبارهاي تغذيه كنندهيادآوريالزم به . اي استخراج استفاده شودسيالبدشتي آنها از اين روش بر
  .دگرداي وضع  بايد مقررات جداگانه

  .هاي سيالبدشتي صورت گيرد  برداشت فقط در پهنه-ج
 برداشت روشدر اين . دتوانند از هر نقطه سيالبدشتي برداشت كنن  برداشت كنندگان مي،ها گونه مديريت در صورت اتخاذ اين

گونه برداشتي  همچنين نبايد از سواحل رودخانه هيچ. مناسبي بين محل برداشت و آبراه فعال حفظ شودناحيه حايل  بايد نيز
  .صورت گيرد

  . در آبراهه يا پهنه سيالبدشتي صورت نگيرد برداشتيگونه  هيچ-د
يادآوري است كه حجم  الزم به( دست آيد رتفع يا در ارتفاعات بههاي م تواند از معادن موجود زمين در اين صورت، مصالح مي

عدم دسترسي آسان استخراج كنندگان به  مشكل عمدة برداشت آنها  كه،اي وجود دارد زيادي از مصالح در معادن غير رودخانه
  .)اين مصالح است

خرابي اموال (هاي وارده به اجتماع  ها و هزينه ههبراي حفاظت از آبرا) د(تا بهترين مورد ) الف(اين راهكارها از بدترين مورد 
  .اند مدت و صنعت مرتب شده بر اساس آثار بر اقتصاد كوتاه) د(تا بدترين مورد ) الف(و از بهترين مورد ) عمومي و خصوصي
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ز شمرده شده ها استخراج مداوم از آبراهه مجا  در اين روش، عالوه برآن.گرايي بيشتري دارند واقع) ج(و ) ب(راهكارهاي 
در ضمن .  روشي قابل استفاده است كه كمترين ضرر را براي ساكنان آن منطقه داشته باشد،اكثرا در مورد يك آبراهه. است

 با دادن .ه شود و بايد زمان كافي براي آن در نظر گرفت بودهها براي ترميم و بهبود خود الزم فرصت دادن به آبراههچنين 
  .  پوشش گياهي سواحل خود را ترميم كننددتوانن مي حتي ها بعضي از آبراهه، فرصت
  

  ريزي منسجم  برنامه 3- 7-1
  .تي از عمليات استخراج شن و ماسه باشدم بايد قس،آوري اطالعات محيطي برآورد، مديريت و جمعبراي ريزي منسجم  برنامه

هايي براي  برنامه مديريت، انجام طرح. رود كار مي بيني آثار محيطي ناشي از استخراج شن و ماسه به برنامه برآورد براي پيش
برنامه . است الزمه هر برنامه مديريتي ،راهكار تخفيف و ترميم. باشد جلوگيري از آثار منفي يا به حداقل رساندن آنها مي

  . باشد هاي مديريتي مي آوري اطالعات محيطي براي تعيين درستي برآورد، تشخيص تغييرات محيطي و حمايت از تصميم جمع
  

  تخفيف و ترميم آثار مضر  4- 7-1
هاي ضروري برنامه   قسمتو بايد جز،ها تخفيف و ترميم آثار مضر ناشي از انجام عمليات استخراج شن و ماسه از رودخانه

طور همزمان با استخراج  تخفيف آثار مضر ناشي از استخراج شن و ماسه بايد به .هاي استخراج شن و ماسه باشد مديريت پروژه
  :استتخفيف شامل موارد زير . ام شودآنها انج
   ،احتراز از خسارت و آثار مستقيم و غيرمستقيم −
  ،به حداقل رساندن حجم برداشت و حوضه عمليات −
   ،اصالح، نوسازي يا ترميم يكپارچگي و عملكرد −
   ، ووسيله محافظت و مراقبت كاهش يا حذف آثار به −
   .وسيله جايگزيني يا تعويض محيط و منابع تعديل به −

 ترميم عالوه بر اينكه در مورد مرمت خسارت وارده به اجزاي غير حياتي ، و طبق تعاريف قبليبودهترميم قسمتي از تخفيف 
  . اعمال شودنيز اي  حال اول برگرداندن يكپارچگي حياتي زيست بوم رودخانه  بايد در مورد به،شود انجام مي

 بايد در جهت دستيابي به تعادل طبيعي ،شت شن و ماسه انجام گيردهر نوع تالشي كه براي كاهش يا حذف پيامدهاي بردا
  :توان به موارد زير اشاره كرد  از جمله مي.باشد
  .شده از بستر رودخانه اتخاذ شود تشوي مواد برداشتسافت آب مورد نياز براي شي تدابير عملي براي باز،هر ترتيبي بايد به −
تا حد امكان در تمامي ( طبيعي توليد شده، ارزشيابي كافي و جامع محدود كردن كامل ميزان برداشت شن و ماسه −

  .مجرا از هاي برداشت  و جدا كردن منطقه فعاليت)ها زمينه
  .ممنوعيت برداشت شن و ماسه در تمامي نواحي كه از نطر زيستي حساس هستند −
واد رسوبي در آنها وجود ندارد يا دليل وجود سد، حمل م هايي كه عمدتاً به ممنوعيت برداشت شن و ماسه در رودخانه −

  .بسيار كم است
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 محيط زيست يبرداران به احيا محدود كردن مجوزهاي برداشت شن و ماسه در يك دوره معين و مجبور كردن بهره −
  .برداري هاي بهره تيرودخانه بعد از خاتمه فعال

زيابي قرارگرفته و نتيجه آن قبل از صدور در مورد متقاضيان جديد برداشت شن و ماسه، بايد پيامدهاي برداشت مورد ار −
  .مجوز مشخص گردد

ويژه زماني كه برداشت از   به،هاي سنگي  مانند توده،براي برداشت شن و ماسه ها و منابع توليد ديگر شناسايي كانون −
  .هاي شن و ماسه زياد ضروري نباشد آبرفت

شود و  شود كه شن و ماسه از عمق برداشته مي  ميهمشاهداي زماني   و نابودي بلندمدت پوشش گياهي رودخانهبتخري −
تواند به شكل  نابودي پوشش گياهي مي. ها و آبگيرها است حوضچه ايجاد سيالب مستمر يا تشكيل ،نتيجه اين كار

وجود آورد و در نتيجه  اي به  تغيير عمده،شود و آن زماني است كه استخراج شن و ماسه در آبراهمالحظه ديگري نيز 
  .روز مكرر سيالب ساالنه در محل تخريب شده گرددسبب ب

صورت پشته در  بهطور انبار كردن مصالح  همينماسه و آالت جداسازي و توليد شن و  استقرار تجهيرات سنگين، ماشين −
 ،تجهيزات سنگين .آوردنابودي پوشش گياهي حاشيه رودخانه را فراهم زمينه تواند   مي،ا نزديك به آنياستخراج محل 

) ها رواناب(هاي سطحي در روي زمين  وذ پذيري و در نتيجه فرسايش خاك و ايجاد جرياننفب فشردگي، كاهش سب
توانند بر حاشيه  هاي موقتي نيز مي ها و پل ها، پس ماندها و گرد و غبار جاده جادهو ها   احداث راه،عالوه به. گردد مي

  .ها تأثير بگذارند رودخانه
 و آشنا ساختن آنها ،مدت براي كارشناسان و كادرهاي سازماني و تدارك بازديدهاي فني وتاههاي آموزشي ك تشكيل دوره −

تواند در   جمله اقدامات تكميلي است كه ميز ا، تبعات آن وبا اصول و مباني مربوط به مقوله برداشت مصالح و آثار
  .راستاي عملي شدن ضوابط و معيارها كارساز باشد

  
  محيطي   زيستمعيارهاي 5- 7-1
هاي برداشت شن و ماسه مورد بحث و بررسي قرار  محيطي مرتبط با گسترش و توسعه پروژه ر اين بخش، بيشتر مسايل زيستد

محيطي،  دليل گستردگي طيف مسايل زيست به.  بسته به نوع و محل زمين و استفاده از آن متفاوت هستند،اين مسايل. گيرد مي
برداشت مصالح بايد  . اهميت باشددارايهاي اقتصادي  تواند از نظر هزينه ها از آنها مي اطالع و آگاهي افراد مرتبط با اين پروژه

  .به سمت حذف يا هر چه كمتر كردن آسيب به محيط زيست طبيعي منطقه مديريت شود
ذيربط در هاي  هاي آنها بايد مورد توجه سازمان پيامدهاي فزاينده عمليات استخراج شن و ماسه بر ماهيان مهاجر و زيستگاه

آنها در فرايند صدور پروانه وارد  هاي مسئول صدور مجوز قرار گرفته و نتايج بررسي و سازمان) ستانيمحلي، ا(مديريت منابع 
  .شود در زير، به مواردي در اين خصوص اشاره مي. شود
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  شكل كارگاه  5-1- 7-1
 هر چه يك منطقه برداشت بيشتر در .تواند براي ساكنين محل مهم باشد شكل ظاهري يك كارگاه برداشت شن و ماسه مي

  .خواهد بود نياز آن به ظاهري مناسب و تميز بيشتر ،معرض ديد عموم قرار داشته باشد
توان محوطه كارگاه را درختكاري  همچنين مي.  باشندمخفيآالت سنگين از نظر عموم   بايد تجهيزات و ماشين،ممكنحد تا 
  .گذارد د عموم ميزيبايي محل كار تأثير مثبتي روي دي. كرد

  
  فرسايش و كنترل رسوب  5-2- 7-1

فرسايش معموالً با . دباش  ميي برداشت مصالحها محيطي مرتبط با پروژه فرسايش خاك و رسوبگذاري نيز از ديگر مسايل زيست
هاي  سرعت فرسايش در زمين. گيرد خود مي  شتاب بيشتري به،شود اما با از بين رفتن پوشش گياهي سرعت كم شروع مي

مساحت زمين تحت و هر چه شيب . نخورده باشد ي دستها ن برابر زمي1000 ممكن است تا ،خورده و تحت عمليات دست
  .عمليات بيشتر باشد، فرسايش نيز بيشتر است

 . اهميت استدارايمحيطي   هم از نظر اقتصادي و هم زيست،سايش خاكراز فحاصل خسارت ناشي از رسوبگذاري 
 .دوشها   ايجاد مانع در برابر جريان رودخانه وها، كاهش حجم ذخيره مخازن سدها تهديد حيات ماهيتواند سبب  رسوبگذاري مي
عمليات مناسب  يحاطر.  بسيار زياد و حتي در طول چندين سال غير قابل جبران است،هاي ناشي از اين امر هزينه خسارت

  .دوهاي ناشي از فرسايش و رسوبگذاري ش تواند سبب كاهش خسارت برداشت مصالح مي
  

  طراحي عمليات برداشت شن و ماسه  2- 7
 يك پروژه استخراج شن و ماسه از مراحل كه تمامي استها و اطالعات مكتوبي   تركيبي از نقشه،يك طرح برداشت مصالح

 توصيف كننده ،طرح برداشت. شود تا مديريت منبع بعد از اتمام كار را شامل مي )برداري از منبع قرضه فهرست( ابتداي كار
معموالً طرح . شود ميانجام  ها  و براي كاهش خسارتيات برداشت شن و ماسه در محيط كارگاهلعمهمراه هايي است كه  فعاليت
  .محيطي باشد پاسخ به يك اقتضاي زيستممكن است در  اين امر، شد كه خواهد قبل از شروع عمليات برداشت آماده ،برداشت

تواند ساده باشد اما  هاي كوچك، طرح مي براي پروژه. باشد  با اندازه و وسعت پروژه مرتبط مي،يك طرح برداشت مصالح
هاي مشتركي با هم  هاي برداشت شن و ماسه قسمت همه پروژه. باشد  نياز مي  و كار شده هاي دقيق  به طرح براي عمليات بزرگ

خصوص يك منطقه برداشت بوده و متناسب با اهداف  ميك طرح برداشت بايد. از آنها مشابه يكديگر نيستندكدام ارند اما هيچد
  . خاص طراحي شده باشدهيك پروژ

پذيري مناسب براي پذيرش انطباق با تغييرات  طافنعپذيري صنعت شن و ماسه از شرايط اقتصادي روز، بايد ا دليل تأثير به
 اطمينان ،يك طرح برداشت .دو شدر نظر گرفتهگذارند در طرح برداشت  ي نشده در بازار كه روي اين صنعت اثر ميبين پيش

باشند، برآورده  هاي تحت عمليات مي شده كه شامل احياء و بازسازي زمين ها، طبق اهداف تعيين خاطر ما را از پيشرفت فعاليت
هاي  تا انعكاس دهنده تغييرات در طرح) هاي ساالنه مانند گزارش(روز كرد   به،  مقررهاي توان در زمان ها را مي اين طرح. كند مي

  .عمليات باشند
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جايي مؤثر منابع  يست، جابهز در حيطه بهداشت محيط ا خود ر،آيند دست مي مزايايي كه از يك طرح برداشت مصالح به
  .دهند  ميبروزها  قرضه و بازيابي به صرفه زمين

محيطي است كه به سالمت و پاكيزگي   زيست نكات كسب اطمينان از رعايت،يك طرح برداشت مصالحهيه تف اهديكي از ا
هاي فعاليت،  ساعتانداز،   مانند چشميهمچنين يك طرح برداشت ممكن است با مسايل. گردد منطقه تحت برداشت منجر مي

  .سر و صدا، گرد و خاك و ترافيك در منطقه نيز ارتباط پيدا كند
توسط برداشت  ، بدون در نظر گرفتن يك طرح مناسب،نقاط مختلف تحت برداشت در يها  يا گودالمناطقري از بسيا

اند كه غالباً، دورنمايي با  برداري قرار گرفته هاي زماني طوالني براي استخراج شن و ماسه مورد بهره كنندگان متعددي در دوره
كمبود خاك . خواهند داشت ،ت روي مصالح قابل استفاده قرار گرفته باشندهاي انباشته از خاك و سنگ كه حتي ممكن اس تپه

غير قانوني در صورت  به فقدان پوشش گياهي مناسب و همچنين دفع زباله ،پذير هاي ناامن و فرسايش مناسب در محل با شيب
  .خورد به چشم مياين مناطق 

 زمين و تجهيزات را دوباره ،براي چنين كاري بايد مصالح.  باشدتواند اقدام ارزشمندي اندازي مي بازيابي و اصالح چنين چشم
 هزينه  نه تنهادر چنين شرايطي،.  ايجاد پوشش گياهي كار مشكلي است،هاي خشك با خاك نامناسب در زمين. به كار گرفت
  .رود بلكه نتايج آن در مقايسه با يك پروژه بازيابي طراحي شده اميدوار كننده نيست كار باال مي

كه خاكريزي الزم را هايي   محل.هاي مناسب انباشت كرد حل در م مصالح راتوان در هنگام حفاري،  ميبا طراحي مناسب،
توان  ديگر مزايايي كه از يك طرح برداشت مي. دارند شناخت و آرايش نهايي زمين را در هنگام عمليات برداشت اجرا كرد

  :دست آورد عبارتند از به
  ، و امكانات رفاهيها تفريحگاهها، فضاهاي مناسب  اي راهمكان يابي مناسب بر −
  ،انباشت در محل مناسب براي جلوگيري از دوباره كاري −
   ،استفاده بهينه از تجهيزات براي ساخت و آرايش نهايي زمين −
  ،استفاده بهينه از مصالح در دسترس −
  ،بازيابي و احياي زمين −
  ، وكاهش هزينه عمليات −
  .در ارتباط با ساكنين و جامعهايجاد رابطه عمومي خوب  −
  

  مديريت بهينه عمليات استخراج شن و ماسه  3- 7
  

   اول گام 1- 7-3
ميزان مناسبي محيطي احتمالي و تعيين  محيطي، ارزشيابي پيامدهاي زيست پايه زيستاطالعات  براي تهيه ،قبل از استخراج
 بايد پژوهش و ،اند از بروز آنها جلوگيري كندتو  حداقل رسانده يا مي محيطي منفي را به كه پيامدهاي زيستبراي برداشت 

  .عمل آيد هاي ميداني جامعي از منطقه به بررسي
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 آوري فنسازي،  هاي ميداني، مدل برداري و بررسي ها و از جمله نمونه آوري فنها و   بايد از بهترين روش،براي اين منظور
GIS هاي گذشته و  هاي هوايي، بررسي عنوان مثال، نقشه، عكس به( و تجزيه و تحليل اطالعات آرشيوها، سوابق و اطالعات
  .استفاده نمود) غيره

عوامل هاي حساس براي مديريت شيالت، تعيين  ها و مشخصات آنها، تعيين زيستگاه تعيين توزيع، انتشار، فراواني گونه
بيني  ريان، پيشبده جآن و  محاسبه ميزان رسوب و انباشت ،هاي ماهيان مهاجر محيطي براي جمعيت محدود كننده زيست

عالوه براي بهبود  به. روند شمار مي هاي فاز اول به  آبراه و غيره از جمله فعاليتشناسي ريختتغييرات احتمالي در كيفيت آب، 
زان و كنند كه مي  پيشنهاد مي1 و دانز كولين،عنوان مثال، در چارچوب عوامل غير زنده  به. پيشنهاد شودراهكار يك  بايداحياء نيز

  :[23]  زير تعيين شودردموقعيت استخراج شن و ماسه در بستر رودخانه بايد بر اساس موا
   ،پذيري شن و ماسه در باالدست رودخانه ميزان تجديد   -الف
 نرخ باال رفتن يا پايين افتادن ، اگر نه؟ماند آيا رقوم كف رودخانه در شرايط طبيعي پس از گذشت زمان طوالني ثابت مي   -ب

   است ؟ قدرن چآ
   ،هاي ويژه ها، فرسايش سواحل در پيچ الگوهاي تاريخي از حمل رسوب، رشد تلماسه   -ج 
تحليل آثار . ها  شن يا تلماسهيها  بستر، ثبات سواحل و تودهترازبيني آثار ويژه محلي استخراج شن و ماسه در  پيش   -د  

  ، وبيني مد نظر قرار گيرد ممكن است در اين پيشهاي متعدد  گذشته و حاضر از استخراج شن و ماسه در نرخ
  .بيني شده تعيين مطلوبيت يا ميزان پذيرش آثار پيش   - ه 

  
  محيطي عمليات مجاز و افزايش تضمين زيست بر نظارت پيوسته:  دومگام 2- 7-3

ي ها  پشته وها تلماسهپيامدهاي وارد شده بر بستر رودخانه، سواحل و .  مرتب تنظيم شودصورت  به بايد،ميزان و حجم استخراج
. شوندثبت گذاري شده در فواصل زماني منظم   نشانهعالئمهاي هوايي يا   بايد با استفاده از عكس،دست پروژه و پايين باالدست

براي . كيفيت آب بايد تحت نظارت پيوسته قرار گيرد. طور منظم انجام گيرد ها و فراواني آنها بايد به بررسي ميداني انتشار گونه
كند كه  توصيه ميمريكا آسازمان ملي شيالت .  تواماً انجام گيرد ومربخشي بيشتر، بهبود و احياء بايد با نظارت مستمرث

هاي الزم انجام   بررسي،هاي آنها  سال باشد و هر ساله نيز براي حفظ ماهيان مهاجر و زيستگاه5 محدود به ،هاي استخراج پروانه
عنوان مثال، يكي از عناصر بازنگري ساالنه بايد تعيين اين  به( مورد تجديد نظر قرار گيرند ها  پروانه،گيرد و در صورت نياز

  .)؟خيرهاي خود دست يافته است يا  موضوع باشد كه آيا مديريت شيالت به هدف
  

                                                   
1- Collins & Dunne  
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  تدوين و اجراي برنامه بلندمدت نظارت پيوسته و احياء:  سومگام 3- 7-3
يك الگوي نمونه از راهكار بلندمدت براي احياي آبريز و . ميل پروژه ادامه دهد دوم را پس از تكگاماين مرحله بايد اهداف 

بايد . تري مد نظر قرار گيرد  اتكاي به احياء بايد در دورنماي مطلوب،هر صورت به. [20]تهيه شده است 1سط بريانتورودخانه ت
هاي استخراج  هاي متاثر از فعاليت ها و زيستگاه ه و ثمربخشي احياي رودخانروش انجام كارها در مورد  اعتراف كرد كه دانسته

 علمي جوان و تجربي است و فرايندها و ،طور كلي، احياء به. هاي زيادي وجود دارد شن و ماسه ناكافي بوده و در آن كاستي
اه احياء شده عنوان زيستگ پذيري آنچه كه به درباره ارزش كاركردي، ثبات و برگشت. اند هاي آن كمتر شناخته شده مكانيسم
 اصالح و احياي مناطق استخراج باهاي ذيربط   مقررات و قوانين موجود يا طرح، تا اين تاريخ.دانيم شود نيز كمتر مي ناميده مي

 كه 2»بازيابي« زير مفهوم ،عنوان مثال، مقررات استخراج شن و ماسه در كاليفرنيا به.  هستندم يا مبه شن و ماسه يا خيلي ساده
 كه كرداطر نشان  خ 38]و [36 كوندلف. شوند  تنظيم مي،است) مانند معادن بزرگ ذغال(از معدنكاري سطحي و روباز بر گرفته 

 و بودهمحيطي به محل محدود  د كه پيامدهاي زيستر براين فرض قرار دا،رود كار مي مفهوم بازيابي كه در معادن روباز به
  .گيرد يطي جدا از تغييرات اراضي پيراموني مورد توجه قرار ميبنابراين هر گونه تيمار و تفكر بهسازي در شرا

وندلف معتقد است كه بازيابي در واقع به بهسازي و تيمار محل ك ،گيرد چون بازيابي تا قبل از توقف استخراج انجام نمي
كه اين نوع استنباط و  كند ل ميكوندلف استدال. آورد شمار مي انداز به عنوان سيماي ثابت و ضروري از چشم محدود بوده و آنرا به

هاي   اما آبراه،اي كاربرد داشته باشد هاي رودخانه تصور ممكن است در مورد عمليات استخراج از يك رودخانه غير فعال يا تراس
ن در اي.  باشددرستتواند  هاي پويايي هستند و اين برداشت در مورد آنها نمي  محيط زيست،هاي سيالبي دائمي و فعال و دشت

دست محل استخراج در طول دوره عمليات و بعد از آن انتشار پيدا  سرعت به باالدست و پايين  بهتوانند ها اختالالت مي محيط
 شن را هاي گودالدهند،  پر آبي بعدي دوباره وفق ميدوره ناپذيري پروفيل خود را در طول  طور برگشت ها به رودخانه. كنند

گويد كه  كوندلف مي.  پيامدي دربر ندارد،آورند كه استخراج شن و ماسه روي آبراه وجود مي م را بههدوباره از بين برده و اين تو
 بيانگر توزيع يكنواخت فرسايش در ،فتاين اُ. فت بستر را نشان خواهد داد بستر رودخانه در نهايت اُترازيك بررسي ميداني از 
 يا تخريب به شودوجود ندارد كه يك محل جدا از بقيه زيست بوم تخريب بنابراين عمالً اين امكان . باشد طول مسير آبراه مي

ه تواند محدود ب پذيري پيامدها نمي  دامنه بازيابي يا برگشت،همين دليل به. يك محل يا موقعيت مجزا محدود و متوقف گردد
هاي باالي  هاي تراس اسه در نهشتههاي شن و م تواند در مورد گودال نتيجه اينكه بازيابي تنها مي38].  و [36يك محل باشد

 گفتهبنا به همه داليل .  براي تنظيم شن و ماسه رودخانه كارايي داشته باشدتواند  نمي اما مفهوم بازيابي، باشددرستتراز آبي 
  :[49]  نيز مهم است3 اظهارات مورفيدانستن ، در خاتمه،شده

هاي احياء وجود ندارد و هزينه احياء بسيار   براي موفقيت تالشگونه تضميني هيچ. بهترين شكل احياء، حفظ زيستگاه است«
ها را تهديد  است كه زيستگاه  حداقل رساندن ميزان خطراتي  به،ترين رويكرد دورانديشانه. بيشتر از هزينه حفظ زيستگاه است

  » .ها عملي است كنند و اين كار با تضمين حفظ و حراست كافي زيستگاه مي

                                                   
1- Brynt 
2- Reclamation 
3- Murphy 
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سازي منطقه برداشت، عمليات در  هاي آماده هاي بيان شده در فصل  بايد توصيه، منطقه برداشت)طراحي(ريزي  در برنامه
  .در نظر گرفته شود منطقه برداشت  درمنطقه برداشت و خاتمه كار

  
   هاي عمومي  راهنمايي 4- 7

 
  برداشتانتخاب روش  1- 7-4

 بيان شده در فصل هاي بررسي راهنمايي، با باشداگر روش فني برداشت مصالح در مرحله انتخاب منطقه برداشت تعيين نشده 
  .توان برداشت سطحي، حفاري چاله، اليروبي يا تركيبي از آنها را انتخاب نمود  مي،عمليات در منطقه برداشت

   
  جانمايي محل برداشت 2- 7-4

  .پارامترهاي زير بايد در طراحي مرزهاي مشخص براي منطقه كار در نظر گرفته شوند
طوري شكل داده منطقه برداشت ه برداشت بهتر است از استفاده از خطوط مستقيم طوالني پرهيز شده و در شكل منطق   -الف

  ):1-7 شكل( تركيب شود هاي زير طراف با توجه به توصيه فيزيكي و مناطق ا شود كه با خصوصيات
طوط تراز مشابه ها و خ صورتي كه شيب ي پيچانرودي و سينوسي بهها رودخانههاي موضعي  برداشت سطحي توده −

 .هاي طبيعي حاصل گردند ها و خطوط تراز توده شيب

هاي شني طبيعي  صورتي كه شكل توده هاي شرياني به هاي مصالح جانبي و ميانه آبراه رودخانه تودهبرداشت سطحي  −
  .حفظ شود

  .احلي حاصل گرددهاي متفاوت خط س  جزاير و عمق باشكلال  منحنيصورتي كه خطوط ساحلي نامنظم ها به حفر چاله −
مشروط  (داشته باشد وجود  از نواحي بدون پوشش گياهي سيالبدشت) كافي ميزانبه (در صورتي كه امكان تهيه مصالح   -ب

  .خورده شوند ، نبايد مناطق با پوشش گياهي دست)مورد نياز حايل بر تأمين مناطق
شته باشد، معموالً مطلوب است كه منطقه برداشت پوشي از نواحي با پوشش گياهي وجود ندا هنگامي كه امكان چشم   -ج

  . در نظر گرفته شوندگن با پوشش گياهي رشد يافته هموسيعمصالح در نواحي 
اين امر، نياز به عبور . منطقه برداشت بايد در همان سمتي در نظر گرفته شود كه مصالح مورد استفاده قرار خواهند گرفت   -د

  .ساندر از آبراه فعال را به حداقل مي
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  هايي از محل و مشخصات مطلوب منطقه برداشت مصالح  مثال-1- 7 شكل
  
  

  بندي زمان 3- 7-4
 و با توجه به )حداكثر و حداقل (مفرطبندي كار بايد بر اساس پرهيز از برخورد با وقايع حساس زيستي و هيدرولوژيك  زمان

  : انجام گيردتوضيحات زير
 ريزي صورتي باشد كه از برخورد با وقايع اوج زيستي، مانند مهاجرت يا تخم  كار بايد بهبندي طور كلي، برنامه زمان به   -الف

ايد در پاييز صورت بعنوان مثال، پاكسازي محل از پوشش گياهي  به. ريزي پرندگان پرهيز گردد ماهيان محلي و تخم
ت الزم باشد تا برداشت مصالح براي گاهي اوقات ممكن اس. گيرد تا از فصول حساس بهار و اوايل تابستان پرهيز شود

  .حالت تعليق در آيد هم زدن يك واقعه ضروري زيستي به جلوگيري از به
در دوره  طوري انجام گيرد كه بندي بايد  در سيالبدشت فعال يا غير فعال واقع شود، زمانبرداشتكه محل  در مواردي    -ب

جايي تجهيزات، مصالح و انباشتها از  اجازه تعليق كار و جابه، نيبي هاي قابل پيش رگبارهاي بهاري يا وقوع ساير سيالب
  .سيالبدشت را بدهد

  
  تحقيق و بررسي 4- 7-4

 بايد يك مرحله ،6گيري از فصل   نتايج حاصله از چهار مرحله تصميمدر نظر گرفتندر انتخاب نهايي منطقه برداشت، بعد از 
  :پذيردبا اهداف زير انجام ) ضميمه ب( از محل 1تحقيق و بررسي

  ،ت و كيفيت مورد نظر توليد كنديتواند مصالح را با كم ميمورد نظر اثبات اين موضوع كه محل    -الف
 مصالح كف به منظور ارزيابي شرايط بندي دانههاي هيدروليكي مانند بده، سطح مقطع آبراه و  گيري آوري اندازه جمع   -ب

  ،)رجوع شود به ضميمه ب(هيدروليكي آبراه طبيعي 

                                                   
1- Investigation 
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 آناليز بايد براساس . ماهي و حيات وحش در محل پروژهفرد به  منحصرهاي زيستگاهوجود يا عدم وجود تعيين    -ج
  ، و)ريزي ماهيان هاي زمستاني يا تخم زيستگاهيعني ( ساالنه زيستي انجام شود هاي ضرورت

هاي   محل توسط سازمانيابيارزگذاري شوند تا شرايط براي  عالمتمناطق حايل مرزهاي منطقه برداشت و محل    -د
  .مسئول فراهم گردد

) مانند رنگ(با مصالح كامالً قابل مشاهده ) پردرختدر نواحي (مرزهاي منطقه برداشت روي درختان كهن  −
  .گذاري شوند عالمت

 رفته متر در زمين فرو 5/0كه تقريباً  ( متري1 فلزي هاي ستونها يا   از ميلهيآب پرهاي  گذاري در فصل براي عالمت −
  .استفاده شود) متر  سانتي15×15با ابعاد در حدود ( و يك پرچم قرمز )باشد

، مناطق حايلهاي فعال، محل  مانند آبراه(كاري مناطق كار شود، همه  هايي كه قرار است در زمستان شروع به در محل −
 مشخص 1فصل آبيديد اوليه  مرجعي كه در طي بازز نقاطبايد ا) هاي شن و ماسه نواحي داراي پوشش گياهي و نهشته

  در،صورتي انتخاب شوند كه در هنگام پوشش سنگين برف نقاط مرجع بايد به. )2-7شكل (برداري گردند  اند، نقشه شده
هاي فعال  هاي اتفاقي به آبراه تها خسار برداري  اين نقشهانجام.  قابل پيدا كردن باشند،سازي منطقه برداشت آمادهطول 

 .كاهش خواهد داد را مناطق حايلو 

  
  برداشت زمستاني 5- 7-4

 به ،اين بازديد.  است، يك بازديد اضافي ديگر بايد در طي زمستان صورت گيردقابل تأملاگر برداشت زمستاني از آبراه فعال 
  .باشد دست آن مي پيشنهادي يا پايينبرداشت منظور تعيين وجود آب در محل 

  
   هاي ويژه راهنمايي 5- 7

  . شود به شرح زير دنبالمصالحبراي برداشت برداشت بايد بر اساس روش انتخابي  منطقه ويژهريزي  برنامه
  

  هاي فعال و غير فعال در سيالبدشتبرداشت سطحي  1- 7-5
مصالح، شن و  برداشت بعد از  تا اطمينان حاصل شود كهاكتشافي صورت گيرد حفاري ،طق برداشت مصالحامن در بايد   -الف

  .ماند باقي مي 2براه با جريان كم آ شكل عموميكافي براي تأمين ماسه
عمق متوسط سطح بايد باشد،  شرايط خشك ميبرداشت سطحي با هاي   كار در محل،ترين حالت از آنجا كه با راندمان   -ب

  . شودارزيابي  خانهدمهندسي روهاي   مورد نظر براي برداشت و استفاده مؤثر از سازهدورهآب زيرزميني در طي 
 

                                                   
1- Open-water  
2- Low-flow channel 
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  ها هاي فعال و تراس يالبدشتها در س حفاري چاله 2- 7-5
هاي  نهشتهكه اي  از رودخانه)  متر مكعب50000بيش از (ها بايد هنگامي مطرح شود كه مقدار زيادي از مصالح  حفر چاله   -الف

 قابل ميزان در شرايطي انجام شود كه مصالح بيش از برداشت سطحياگر .  مورد نياز باشددر معرض ديد ندارد،فراوان 
ها  زيستگاه ممكن است برداشت اضافي به تغييرات ، مورد نياز باشد،)در حدود ارائه شده(برداشت سطحي اي بردستيابي 

ها  ا تراسيهاي غير فعال  شود كه منطقه برداشت به سيالبدشت  ترجيح داده مي،در اين شرايط. و آبراه مربوط منجر شود
  ).ها چاله در خصوص طراحي ج به ضميمه رجوع شود(هاي عميق در آنجا حفر شوند  منتقل شده و چاله

اين بدان . ها به منطقه برداشت وجود داشته باشد  انحراف آبراهبراي اندكيها بايد در مناطقي قرار گيرند كه احتمال  چاله   -ب
. ند پيشنهادي واقع شومناطق حايلهاي غير فعال يا جزاير پايدار و با  ها، سيالبدشت ها روي تراس معني است كه چاله

  .شوند ها ترجيح داده مي علت كاهش احتمال انحراف آبراه، تراس به
اين منطقه شانس تأثير .  همگن واقع شوندرشد يافته با پوشش گياهي محدوده در يك ها چالهمعموالً مطلوب است كه    -ج

   .دهد را افزايش ميها  زيستگاهرا كاهش داده و عموماً تنوع هاي زميني محدود   زيستگاهبر
 به رودخانه پس از عمليات چاله بايد در خصوص اتصال ، با توجه به توضيحات زيرريزي منطقه برداشت در ضمن برنامه   -د 

  .گيري شود برداشت تصميم
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  كنند كار مي هايي كه در زمستان شروع به برداري پيشنهادي در محل  نمودار شماتيك از نقشه-2- 7شكل 
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يك . كند  فراهم مي1دام افتاده در چاله در هنگام جريان آب زياد مسيري را براي فرار ماهيان به ،يك خروجي از چاله −
شرايط الزم براي . ايدهم نما ماهيان را فرامكان پرورشتواند  مي)  مناسبي طراحي شده باشد شكل بهاگر(چاله متصل 

زمستاني را كاهش مرگ و مير ي كه احتمال با جريان متوسط(ها  ايجاد زيستگاه مناسب ماهيان شامل تنوع در عمق
 .باشد  مي،)دهد

 با منطقه حايلياگر چاله با تأمين . باشد  را دارا ميسيالبدام انداختن ماهيان در هنگام  يك چاله غير متصل پتانسيل به −
هاي  يستگاه زبيني  پيش،باشد و اگر چاله براي ماهيان در نظر گرفته نشده ،ارتفاع مناسب از سيالب محافظت شود
ي براي مرغان كافآب هاي آب براي ايجاد  تنوع عمق. باشد نمي تعيين كنندهزمستاني لزومي نداشته و عمق متوسط 

  .باشد مطلوب ميپرندگان ساحلي هاي  و زيستگاهآبي 
  

   متوسط و بزرگ يها هاي فعال رودخانه اليروبي آبراه 3- 7-5
 هاي فعال رودخانه آبراه باشد، اليروبي نداشته وجود فعال ازآبراه ارجخ سيالبدشتي برداشت مناطق كه در شرايطي فقط   -الف

  .ارزيابي گردند بايد منابع غير سيالبدشتي نيز، اين شرايط در. مد نظرقرار گيرد و بزرگ بايد متوسط
  .بهتر است در مناطق برداشت واقع شده در آبراه فعال، موارد زير در نظر گرفته شوند  -ب

   ، ودست آن و پايينبرداشت كافي در محل آبي هاي  زيستگاه −
  : پرهيز گرددعمق هاي كم  قسمت از،جز در موارد زير بهتر است به:  طبيعي 2يها هداري حوضچ نگه −
 .تواند قابل قبول باشد  ميعمق كم محل، حفاري در نزديك وسط عمق طوالني  قسمت كمدر يك •

  .  سريع منطقه برداشت مطلوب استبازيابيهنگامي كه  •
      .سازد هاي آبي را غير مؤثر مي  زيستگاهنفوذ رسوبات ريز، علت  بهعمق،  قسمت كمنگامي كهه •
  . شود جريان در هنگام يخبندانالعقر ممكن است باعث كاهش يا حذف توسعه كه عميق كردن خط ييجا •

  
  

                                                   
1- High water 
2- Pools 
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  هيه طرح برداشت شن و ماسه ت -8
   

  كليات 1- 8
بايد طرح . عنوان بخشي از تقاضا به سازمان ذيربط تسليم شود اده شده و بهبايد آم) با ذكر جزييات(طرح برداشت شن و ماسه 

 تاباشد ) در صورت در دسترس بودن(هاي هوايي  هاي توپوگرافي و عكس  نقشه،هاي زميني ، عكس تفصيليهاي شامل نقشه
  :موارد زير را نشان دهند

   ، برداشتحل دقيق ممحدوده −
  ،منطقه برداشتمجزا براي هر طور  حدوده عمليات بهم −
  ،)كل منطقه برداشتنيز براي كاري مجزا و ه  منطقربراي ه( مناطق حايل يمحل و مرزها −
مانند  (خاتمه كارهاي موقت و دائم طراحي شده در سيالبدشت براي عمليات در منطقه برداشت و  محل كل سازه −

و پردازش هاي شستشو و  ، سازهاشتهاانبوسايل حفاظت از سواحل، مهندسي رودخانه، هاي  هاي دسترسي، سازه جاده
  ، و)هاي مصالح اضافي توده

  ...).هاي دسترسي، باندهاي فرودگاه و مانند جاده(محل نقاط استفاده از مصالح  −
  

  اطالعات مورد نياز در يك طرح برداشت شن و ماسه 2- 8
  :شود  ميموارد زيرسازي يك طرح برداشت شامل  اطالعات الزم براي تهيه و آماده

اجراي شيوة هاي استخراج با بحث و بررسي  استخراج، توصيف روشاز  ارزيابي شرايط پيش ، منبع قرضهازبرداري   فهرست
  .پروژه و طرح بازسازي و احياي هدفمند

  . اما ميزان جزييات آنها به وسعت طرح بستگي داردمورد نياز بوده، هاي برداشت  اين اطالعات براي تمام طرح
  

  بعامناز برداري  فهرست 1- 8-2
هاي سنگدانه در يك منبع براي تهيه يك طرح برداشت   شكل و اليه،دست آوردن اطالعات كافي در مورد نوع، عمق به

هاي   و گمانهكچاه. آيند دست مي  آزمايشي بهزني و حفر چاهك گمانه از طريق ،ترين اطالعات  كامل. ضروري و مهم است
هاي قرار   بلكه مشخص كننده ضخامت اليه،دهند و كيفيت مصالح را به ما ميآزمايشي نه تنها اطالعات الزم در مورد اندازه 

  . فاصله و عمق تا سطح آب زيرزميني هستندنيزگرفته روي مصالح اصلي و 
 فاصله تا سطح آب .باشند مي قرارگيري معدن و امكان توسعه و گسترش آن مفيد ياين اطالعات براي مشخص كردن كل

  .باشد هاي خيس يا خشك مي هاي برداشت در زمين استفاده از روش تعيين كننده ،زيرزميني
هاي   با استفاده از عكس،هاي پر رسوب موجود در مسير رودخانه ها و شاخه هاي رسوبگذاري و بازه كانونمناسب است كه 

  .هاي صحرايي شناسايي و روي نقشه حوضه آبريز مشخص گردد هاي توپوگرافي و بازديد هوايي و نقشه
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ضخامت اليه انباشته سطحي . باشد ميهاي اقتصادي طرح نيز ضروري  هجنباطالعات در مورد منبع قرضه در برآورد  كسب
 پارامترها و مالحظات مهم اقتصادي  جمله از،هاي دسترسي  ديگر مانند فاصله از جادهعواملو كيفيت منبع شن و ماسه در كنار 

  .دباشن مي
  

  الحمصارزيابي شرايط قبل از برداشت  2- 8-2
عنوان نمونه ممكن  اطالعاتي كه به.  باشد متفاوتستاممكن  ، هاي طرح  بسته به هدف،ارزيابي شرايط قبل از شروع عمليات

هاي  هاي سطحي، عمق و مسير حركت آب جهت جريان آب و مسير حركت آب:  يك ارزيابي گنجانده شوند عبارتند ازراست د
 از طريق برداشتدر محل يا نزديكي منطقه برداشت، دسترسي به محل آنها  هاي مرطوب و جنس زيرزميني، شناسايي زمين

هاي قبلي از محل، پوشش گياهي موجود، استفاده حيوانات وحشي از محل، محل  هاي قديمي يا جديد، خاكبرداري راه
راضي همسايه و همچنين ها و نواحي ساحلي، كاربري ا هاي مجاور، فاصله تا سيالبدشت هاي ديگر، سكونت ها و سازه ساختمان

  .بررسي اتفاقات و عوامل طبيعي ديگر
 نقش ،هاي عمومي در رابطه با پروژه محيطي و نگراني ارزيابي شرايط پيش از برداشت در شناسايي و كاهش عوارض زيست

توان با مرزهاي  عنوان مثال، اگر مناطق مسكوني نزديك محل كارگاه باشند، اطراف محل برداشت مصالح را مي به. مؤثري دارد
  . محل مناسبي باشد،انداز درختكاري و گلكاري طراحي كرد تا هم از سر و صدا كاسته شود و هم از نظر چشم

 اين  وعمق براي مصرف آب خانگي استفاده كنند اي كم هاي ماسه وني اطراف از چاهك مناطق مسدر ضمن، در صورتي كه 
در . هاي مجاور آسيب ببيند در اثر آبكشياحتمال دارد ن و ماسه پيدا شوند، كه ممكن است در محل برداشت مصالح ش ها چاه

تواند از پيش آوردن چنين مشكالتي جلوگيري  هاي ممكن مي بيني خسارت چنين شرايطي، ارزيابي پيش از برداشت و پيش
  .نمايد

از جمله اين . باشد متقاطع با رودخانه ميهاي موازي و   تعيين موقعيت سازه،ها از جمله اصول برداشت شن و ماسه از رودخانه
هاي  ها و آبراه ، سردهنه)ها گورهو مانند خاكريزها (بند  هاي سيل ها، ديواره ها، بندهاي انحراف آب، سدها، جاده توان پل ها مي سازه

شه شبكه رودخانه مشخص اين عوارض روي نق.  را نام برد هاي ساماندهي و تثبيت موقعيت رودخانه ها و سازه انتقال آب، سيفون
  .گردد مي

  
 اي  تعيين نوع كاربري مصالح رودخانه 3- 8-2

ها  سنگي، گوره رهاي تو اي در ساختن بتن، زيرسازي راه، تهيه انواع اسفالت، ساختن سازه از آنجايي كه از مصالح رودخانه
 عالوه بر آزمايش بايد ،شود فاده مياي و موارد ديگر است حفاظت، ايجاد فيلترهاي ماسهاليه ، ايجاد )بند خاكريزهاي سيل(

مانند درجه سختي، (هاي متداول براي تعيين خصوصيات مكانيك خاك   آزمايش، به تناسب هر يك از موارد مصرف،بندي دانه
و آلي طبق استانداردهاي موجود روي ي هاي شيميايي و نوع تركيبات معدن هصو آزمايش تعيين مشخ) درصد سايش و غيره

  .هيه شده انجام گيردهاي ت نمونه
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  تعيين ميزان گودافتادگي بستر و تغييرات سطح آب 4- 8-2
هاي كامپيوتري متداول در  هاي عددي و به كمك مدل بيني دقيق تغييرات تراز بستر و سطح آب با استفاده از روش پيش

  .شدبا ميي ا  كه خود نيازمند شرح و بسط جداگانهاست عملي ،هيدروليك محاسباتي در شرايط بسترهاي متحرك
  

  طرح برداشتهاي  مشخصه 3- 8
  : بايد شامل توضيحات مكتوبي در خصوص موارد زير باشد،هاي مشخصي از برنامه كاري بخش
   

  حقوقيتوضيح  1- 8-3
  :دنمشخص كنرا  موارد زير تواند ، ميمختصر از پروژه اين نوع توضيح

  ،)در صورت مشخص بودن(نام و آدرس متقاضي و پيمانكاران اصلي  −
  ،براي پروژه استفاده كننده از مصالحشده بيني  رد نظر از مصالح، محل استفاده از مصالح و طول عمر پيشاستفاده مو −
   ، وعمر منطقه برداشت مصالح −
  .هاي مجاور تملك منطقه برداشت مصالح و زمين −
  

   برداشتحلتشريح فني م 2- 8-3
  : مشخص كننده موارد زير باشداين شرح بايد

  ،)تجمعيمنفرد و صورت  به(اري همه مناطق كمشخص اندازه و محل  −
  ،)به تفكيك مناطق كاري منفرد(هاي كاري  همه محلكار در فصل، طول مدت و فركانس  −
  ،مناطق حايلمحل، ابعاد، نوع پوشش گياهي و تشريح خاك  −
و جايي   حمل و جابه،سازي موقت ، ذخيرهمصالح اضافي پوشش گياهي و 1 پاكسازيهاي ريزي و محل ها، برنامه روش −

  ،دائمخليه ت
  ،شوند مقدار، نوع و استفاده از مصالحي كه از هر منطقه كاري استخراج مي −
جايي كه در  ها و تعيين هر يك از مراحل جابه روش برداشت مصالح از هر منطقه كاري، شامل نوع و تعداد دستگاه −

ها و  ، محل)و حمل و نقلدازش پربندي، شستن،  آوري، انباشتن، دانه يعني جمع(گيرد  منطقه برداشت مصالح صورت مي
 عمليات رده و دش مشخص 2تشريح عمليات شستشو بايد روند كنترل اليدر . نيز بايد معين شود عمليات هر مرحله

  .گرددهاي سيمان معين   و افزودنيمواد جامد زائدسازي موادي مانند   بايد محل استفاده و ذخيرهپردازش
. بندي پروژه هاي عمده برنامه زمان ترتيب فصل يا دوره نده كاري بهرو هاي پيش و محل رقومشكل سطح مقطع  −

 طراحي شده طي هر و شكل مقطع، به طول انجامد چندين سال در محل  عمليات به مدتعنوان مثال، اگر قرار است به

                                                   
1- Clearing 
2- Silt 
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در هنگام  قطعم كاري نهايي و پروفيل و مقطع پروفيل و در ضمن.  بهاري و جريان كم تابستاني بايد معين شوندرگبار
  . محل نيز بايد مشخص شوندخاتمه كار در

هاي   و سازهمهندسي رودخانههاي  هاي دسترسي، سازه محل قطعي، مشخصات، تركيب مصالح و روش ساخت جاده −
   .اليكنترل 

 .)هاي مصالح اضافي  تودهمانند(هاي دائمي  شامل محل و مشخصات سازه  منطقه برداشتخاتمه كار درها و روند  روش −
 يا  بايد باقي بمانند  منطقه برداشتخاتمه كار درها پس از  هاي دسترسي ها بايد به اين مسئله كه آيا جاده در محل چاله

  .شتگذا خواهد هاي دسترسي تأثير   بر عمر طراحي جاده،اين تصميم.  توجه شودنه،
  .برداشت مصالحاز منطقه جايي  جابههاي عمومي و فركانس  هاي حمل مصالح، جاده تشريح روش −
  

  محيطي تشريح زيست 3- 8-3
  : مشخص كننده موارد زير باشدبايد منطقه پروژه اين توضيحات، از

  .اي مورد بررسي زيستي شناخته شده محدوده مورد نظر، شامل منابع ماهيان سامانه رودخانهمنابع  −
 محدوده منطقه برداشت مصالح كه درفرد  هاي منحصر به زيستگاهبندي وقايع عمده ماهيان و حيات وحش و وجود  زمان −

  .دوش ميواقع 
  .ها در محدوده محل مصالح  و بده مشخصات آبراه مانند، خصوصيات هيدروليكي −

هاي مجوز دهنده  توسط مجوز گيرنده و هم سازمانهم اي از پروژه،  عنوان بخش يكپارچه برنامه كاري تصويب شده بايد به
  .و ناظر در نظر گرفته شود
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  زمان ذيربطبررسي توسط سا -9
   

  كليات  1- 9
خصوصيات فني و  بايد توسط سازمان مناسبي بررسي شود تا تطابق پروژه با ، و برنامه كاري مربوطبرداشتمحل پيشنهادي 

هاي  براي اطمينان از اجراي ضوابط و معيارهاي تدوين شده و محقق شدن ديدگاه.  ارزيابي گرددي منطقهمحيط زيست
آثار  .هاي برداشت مصالح ضرورت دارد هاي مستمر از محل هاي كنترل و انجام بازرسي ست ايجاد پ، حسب مورد،كارشناسي

هاي ذيربط گزارش شده و دستورات   بايد به سازمان،ناشي از عمليات استخراج مصالح روي زندگي آبزيان منطقه و محيط اطراف
ه با محيط در ژ بايد آثار ناسازگار پرو،ت برداشت مصالحدر هر برنامه مديري. الزم از طرف آنها براي روند ادامه كار صادر گردد

  .  و در مورد آنها قضاوت صورت گيردگرفتهدرازمدت مد نظر قرار
 بايد ،محيطي پروژه كه بخشي از هر پروژه استخراج مصالح است  و بازرسي، مديريت و گزارش زيستكنترل برنامه 

هاي  براي بازرسي و كنترل پروژه. وط نيز در جريان آن قرار داشته باشندهاي مرب صورت جدي و مداوم صورت گيرد و سازمان به
  :هاي زير را انجام داد توان اقدامات و بررسي  مي،برداشت شن

آيا بستر آبراه نسبت به مشاهده قبلي داراي عمق بيشتري است؟ . بررسي شستشو يا فرسايش آبراه در منطقه برداشت −
  حد اندازه مجاز است؟اگر چنين است، آيا مقدار آن در 

   . رودخانهحاشيه زيست و حيات وحش منطقه و پوشش گياهي  محيطبررسي و كنترل سالمت −
  .ها ريزي ماهي هاي تخم دست آبراه در منطقه برداشت و از بين رفتن محل بررسي رسوبگذاري غير معمول بستر پايين −
   .بررسي و مقايسه مقاطع ارائه شده و مشاهده شده در رودخانه −
  .ها  و كيفيت آب ها و اطالعات آبرفت كنترل داده −
  .ديده در مقايسه با محدوده مجاز خورده و آسيب حدود مناطق دست −
  .نخورده دستحايل  نواحي داري سالم بررسي نگه −
   .هاي ساخته شده در رودخانه مسايل و مشكالت سازه −
  .گيري رسوب سامانه كنترل و اندازه −
  .در منطقه برداشت صورت گيردالزم  بايد بررسي و كنترل ،احي شده استاگر عمق برداشت در حد خاصي طر −

برنامه اصالح گذارد، بايد رد يا  هاي ويژه تأثير مي  مصالح مستقيماً بر مناطق يا گونهمنطقه در صورتي كه ،اين بررسيدر 
  :ها عبارتند از هايي از چنين مناطق يا گونه مثال. گيردكاري مد نظر قرار 

  .است آنها ضروري احيايهاي آنان كه براي بقا يا  و زيستگاهتهديد   در معرض يادر معرض خطر هاي گونه −
  . مربوطاي ساحل رودخانه پوشش گياهي و نواحي دارايزيرشويي سواحل  −
  خاكريز مناسب باي مربوط، مگر در مواردي كه جاده دسترساي ساحل رودخانهپوشش گياهي و نواحي داراي سواحل  −

  .دداستفاده گر
  .ها چشمه −
 .هاي كوچك پيچانرودي، سينوسي يا مستقيم هاي فعال در رودخانه آبراه −
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  بازديد محلي مرحله اول 2- 9
بازديد محلي بايد طي فصل . عمل آيد  بازديدي از منطقه پيشنهادي به،توسط سازمان ذيربطبايد قبل از تصويب منطقه برداشت، 

  :آبي و براي ارزيابي موارد زير انجام پذيرد
  ،) شده در برنامه كاريبيانبا توجه به توضيحات تفصيلي (پذيري فني پروژه  يات امكانكل −
 ،هاي ماهيان و پرندگاني كه مختل خواهد شد كيفيت عمومي زيستگاه −

 ، ونامعين بوده است) 1-9 بخش(اي كه در مرحله قبلي بررسي  وجود هرگونه مشخصه −

   .ده محل مصالحدر محدو) مانند بده و تراز(خصوصيات هيدروليكي  −

 بر منطقه تأثير نامطلوب خواهد ، مشخص شود كه برداشت مصالح از محل پيشنهادي،هاي عمومي  بر اساس قضاوتاگر
  .هاي ديگري ارائه دهد داشت، بايد از متقاضي خواسته شود تا گزينه

  
  بازديد دوم  3- 9

  : به منظور ارزيابي موارد زير انجام پذيرد بازديد ديگري توسط سازمان ذيربط،بايد هنگام عمليات در منطقه برداشت
  ، وتأييد انجام اقدامات بر اساس برنامه كاري −
 .محيطي زيستبيني نشده مهندسي، هيدروليكي يا  علت وقوع شرايط پيش تعيين لزوم انحراف از برنامه اوليه كاري، به −

  
  بازديد سوم 4- 9

و خروج وسايل، بايد سومين بازديد محلي به منظور حصول در آخرين مراحل خاتمه كار و قبل از رها شدن منطقه برداشت 
  :گيرداطمينان از موارد زير انجام 

   ، وبيني شده در برنامه كاري ها و مشخصات منطقه كاري با مفاد پيش ها، تراز بندي بندي تطابق شيب −
 .ه شرايط اوليهامكان نزديك بتا حد انجام ساير موارد الزم براي خاتمه كار و ترك كردن محل در شرايط  −

  . نياز باشد،براي اموري مانند پايش كنترل فرسايش، ممكن است به انجام بازديدهايي پس از خاتمه عمليات نيز
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  سازي منطقه برداشت آماده -10
  

   هاي عمومي  ييراهنما 1- 10
  

  مناطق برداشت زمستاني 1- 10-1
 مشخص هاي اوليه از محل  در طي بازديدهاي مناطق كاري كه يافته در طول زمستان، همه محدوده در مناطق برداشت گشايش

قرار گيرند  ارزيابيمورد  بايد) هاي شن و ماسه ، نواحي با پوشش گياهي، نهشتهمناطق حايلهاي فعال، محل  مانند آبراه(اند  شده
  . و سواحل با پوشش گياهي جلوگيري شودحايلهاي فعال، مناطق  هاي اتفاقي به آبراه تا از خسارت

   
  اي دسترسيه طراحي جاده 2- 10-1

  : بايد شامل نكات زير باشداين طراحي
  ،پوشش گياهيداراي هاي  حداقل كردن عبور از زيستگاه   -الف
  :اگر عبور از مناطق با پوشش گياهي ضروري باشد، موارد زير رعايت گردد   -ب

   .هاي دسترسي با شن پوشانده نشوند  برداشته نشده و راهمواد آليدر طول زمستان اليه  −
 با هاي مكانيكي ها و گسيختگي شكاف برداشته نشده، ولي براي حفاظت در مقابل مواد آليهاي   تابستان، اليهدر طول −

  .شن پوشانده شوند
  در سواحل ناشي از آمد و شد در1هاي شكاف تا از ، در قسمت داخل چم صورت گيرد دسترسي به سيالبدشت بهتر است   -ج

  ، شودجلوگيريها  چم  خارجيبخش
  ، پرهيز گردد شكافته شدهاز ديگر سواحل سيالبدشت ورعب   -د
  ،با خاكريز شني محافظت شودساحل هنگامي كه عبور از ساحل ضروري باشد بايد    -ه
  ،هاي فعال پرهيز شود عبور از آبراه    -و
طور  ترسي بههاي دس بي يا جادهآ هاي موقت، گذرهاي هنگام كم هاي فعال توسط پل در صورت ضرورت، عبور از آبراه   -ز

  ، و انجام گيردزهكشي شدهمناسب 
  . مشخص صورت گيردهاي دسترسيِ  بايد فقط از طريق جاده،عكسرجايي از سيالبدشت به منطقه كار و ب جابه   -ح

  
  مناطق حايل  3- 10-1

طور  به. شوند هاي فعال طراحي مي نخورده هستند كه براي حفظ يكپارچگي آبراه ناطقي با سطح زميني دستم مناطق حايل،
 آب كم براي مناطق حايل. گردد در يك منطقه برداشت پيشنهاد مي، 3 و جريان سيالبي2 آب كممناطق حايل  استفاده ازكلي،

 مناطق حايل. شود هاي فعال توصيه مي ي شني بدون پوشش گياهي در مجاورت آبراهها توده روي  برداشت سطحيعمليات
                                                   

1- Incised banks 
2- Low-flow buffer 
3- Flood-flow buffer 
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 .قرار گيرند استفاده  موردهاي فعال مجزا هستند اي كه از آبراه  يا برداشت چاله برداشت سطحيجريان سيالبي بايد براي عمليات
تر از مقادير توصيه شده استفاده  تر و مرتفع  پهنمناطق حايل ممكن است ترجيح دهند كه از ،پيمانكاران عمليات برداشت مصالح

هاي آب در زمان   زيرا تراز،محافظت كنند 1گيري سيل از، آن هستندكار روي كه در مرحله   تا منطقه برداشت را در حالي،كنند
  . براي آنها طراحي شده، تجاوز كنندمنطقه حايل ممكن است از حدي كه ،برداشت

  و)1-10شكل  (شتهنخورده است كه تا سواحل زير سطح آب ادامه دا  نواري از سطح زمين دست: آب كمحايل منطقه
  :اهداف احداث آن عبارتند از

   و ،آبراهشكل ن يكپارچگي تأمي   -الف
   .هاي آبي  زيستگاهدربه حداقل رساندن تغييرات    -ب

  ):2-10 شكل(شوند  به شكل زير تعريف ميگونه مناطق حايل،   اينهاي )مرز(محدوده 
  :موارد زير باشدداراي ترازي معادل حداقل اي از ساحل است كه  حد باال در هر محلي در طول آبراه، نقطه •
  .باشد متر باالتر از تراز سطح آب جريان كم تابستاني 5/0 كه داشتن ترازي −
  .دارا بودن فاصله افقي تا لبه جريان كم تابستاني كه مساوي نصف عرض باالي آبراه در شرايط جريان پر باشد −
 باالي  عرض%10اي از كف است كه داراي فاصله افقي تا لبه آب به ميزان  حد پاييني در هر محلي در طول آبراه، نقطه •

  .جريان كم تابستاني است
نخورده از سيالبدشت است كه اغلب داراي پوشش گياهي بوده و منطقه  اي معموالً دست  ناحيه: جريان سيالبيمنطقه حايل

فعال به منطقه   جلوگيري از انحراف آبراه،هدف از احداث آن). 3-10شكل (سازد  برداشت مصالح را از آبراه فعال مجزا مي
 طبيعي با پوشش گياهي استفاده شود، اما مناطق حايلاگر چه ترجيح دارد كه از . است) هايي از زمان براي دوره(الح برداشت مص
هاي   مصنوعي به شكل سازههاي حايل طبيعي وجود نداشته يا خيلي كوتاه باشند، ممكن است از مناطق حايلكه  در مواردي 

  . شودو وسايل حفاظت سواحل استفادهمهندسي رودخانه 
  :موارد را مد نظر داشتاين بايد ) گونه  كه در ضميمه الف مطرح شده همان( جريان سيالبي مناطق حايلدر طراحي    -الف

  ،فعال و منطقه برداشت مصالح   نسبت به آبراهمنطقه حايل وقعيتم −
منطقه  يكپارچگي داختنبه مخاطره انبدون (هاي قابل انتظار   براي مقاومت در مقابل فرسايشمنطقه حايلعرض كافي  −

  ، و)حايل
  .ها  براي منحرف كردن سيالبمنطقه حايلارتفاع كافي  −

  :است شامل موارد زير منطقه حايل،متغيرهاي مهم در انتخاب محل، عرض و ارتفاع    -ب
   ، آبراهشكل −
   ،اندازه رودخانه −
   ،هيدرولوژي −
  ،مسير آبراه اصلي −

                                                   
1- Inundation 
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        ،يخيسواحل  −
   ، ونوع پوشش گياهي −
 . خاكتركيب −

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نمودار شماتيك منطقه حايل جريان كم-1- 10شكل 
  

 
  

  
  
  
  
  
  

  نمودار شماتيك از مرزهاي منطقه حايل جريان كم-2- 10شكل 
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  نمودار شماتيك از منطقه حايل جريان سيالبي- 3-10شكل

  
 

 .ها در زير آمده است و حفر چالهسطحي رداشت  جريان سيالبي براي عمليات بمناطق حايلطراحي پيشنهادي براي    -ج

  برداشت سطحي −
 سال 8 تا 5 براي حداقل منطقه حايلي كه منطقه برداشت براي انحراف آبراه، توسط دشو ها، توصيه مي ن محليدر ا

براي  منطقه حايل حداقل عرض پيشنهادي ،جدول زير.  شودتجديددهد كه پوشش گياهي  اين موضوع اجازه مي. محافظت شود
  .[57]دهد  هاي مختلف را ارائه مي ندازه اهاي با رودخانه

  )متر (حداقل عرض    اندازه رودخانه  
  15  كوچك   
  35  متوسط   
  50  بزرگ   

بايد منطقه حايل  تراز. ، عرض را تا نصف مقدار پيشنهادي كاهش دادبرداشت سطحيدست محل  توان در انتهاي پايين مي
  . ساله باشد5در يك سيالب حداقل به ميزان تراز سطح آب 
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  ها  چاله −
 ساله از 20جريان سيالبي براي يك دوره حداقل منطقه حايل  يك باشود كه منطقه برداشت   توصيه مي،ها  در اين محل

جدول . آورد  را براي يك زيستگاه جديد فراهم مي)تريبا زمان بيش (مدت  حفاظت طوالني،اين كار. انحراف آبراه محافظت شود
  .دهد هاي مختلف را ارائه مي هاي به اندازه  عرض پيشنهادي براي رودخانه،زير

  )متر(حداقل عرض     اندازه رودخانه  
  75  كوچك  
  150   متوسط  
  250  بزرگ  

 بايد حداقل به ميزان منطقه حايلارتفاع .  ميزان پيشنهادي كاهش داد%20دست چاله، عرض را تا  توان در انتهاي پايين مي
  . ساله باشد20در يك سيالب تراز سطح آب 

 جريان سيالبي بايد بر اساس شرايط خاص هر منطقه برداشت و با مناطق حايل ، شده در زيرگفتهدر هر يك از شرايط     -د
  : شده در ضميمه الف طراحي شوندگفتهي ها ييتوجه به راهنما

  . است شدهمحل مصالح روي يك رودخانه خيلي بزرگ واقع −
  .دهد  با عرض پيشنهادي را نميمنطقه حايلاحداث فضاي موجود، اجازه  −
  .تر از ارتفاع طراحي پيشنهادي است پايينمنطقه حايل ارتفاع  −
  . درجه متمايل شده است30تر از  اي بزرگ آبراه فعال به سمت ساحل با زاويه −
  . پوشش گياهي دارندندرت به  وسواحل عمدتاً از ماسه تشكيل شده −
 .و شواهدي از فرسايش سواحل فعال مشاهده شده استهنگام بازديد محلي، عالئم  −

  
  اكريزهاي موقتخ 4- 10-1
 خاكريزهاي موقت  با توجه به توضيحات زير، پيرامون منطقه برداشت،، بايدگيرد را سيل فرا منطقه برداشت ،  هنگام عملياتاگر

  :)4-10شكل ( احداث شود
  ،هاي جريان كم احداث شوند آبراهر  اختالل دها به منظور به حداقل رساندن بايد اين سازه  –الف 
  ، وصالح شن و ماسه موجود در محل احداث شوند با استفاده از مخاكريزها بهتر است  –ب 
  .ها اجتناب گردد  ماهيدام افتادن به بايد از ،در همه مدت   –ج 
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هنگام (گيري  ل سيلهاي با پتانسي هاي بالقوه خاكريزهاي موقتي كه پيرامون محل  محل- 4-10شكل
  .شوند  احداث مي) برداشتعمليات در محل

  
  

  پاكسازي پوشش گياهي  5- 10-1
  :دگيرانجام مباني زير در شرايطي كه نتوان از مناطق با پوشش گياهي اجتناب كرد، پاكسازي بايد با توجه به 

هاي   انجام شود كه با دورههايي هاي حاوي پوشش گياهي انبوه، پاكسازي بايد در دوره در صورت امكان در محل   -الف
 براي پاكسازي پوشش گياهي زمانترين   فصل پاييز مناسب،در اغلب موارد. ريزي پرندگان تالقي نداشته باشد تخم

  .خواهد بود
را  هاآن) هاي ذيربط براي قطع پس از كسب مجوز از سازمان( بايد بريده شوند، بهتر است درختان كهنسالهنگامي كه    - ب

صورت زير   بهالوارهااي مطرح نباشد، بايد با  اگر چنين موارد استفاده. كار گرفت بهتجاري  هاي خصوصي يا ادهاستف براي
  :رفتار نمود

  ،در خارج از سيالبدشت فعال انباشته شود −
  ، وح همجوار استفاده شودلهاي مصا  محلبازسازيدر  −
 .گردندحمل  مشخص تخليهبه ناحيه  −
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  هاي مواد آلي پاكسازي پوشش 6- 10-1
است اين مناسب . آوري شوند صورت مكانيكي پاكسازي كرد و بهتر است جمع توان به را ميمواد آلي هاي گياهي  ساير پوشش

هاي غير فعال يا  در مناطق برداشت واقع در سيالبدشت. دگردن ذخيره خاتمه كارمصالح براي استفاده احتمالي در هنگام 
ي كه فقط در يها در محل.  روي سطح زمين پخش شوند، منطقه برداشت درخاتمه كار زمانها، اين مواد بايد در  تراس

وجود اين مواد در . كرد )و نه پخش (انباشتههاي زير در محل  توان اين مواد را براساس توصيه اند، مي سيالبدشت فعال واقع شده
  .شد واهد خ جانورانتر پوشش گياهي و   باعث احياي سريع،)با يك روش قابل قبول( مصالح منطقه
 مواد ، واقع شده باشد)اي با هر اندازه و شكل در رودخانه(اگر منطقه برداشت فقط در يك سيالبدشت غير فعال يا تراس    -الف

  : زير ذخيره شونديها بايد موقتاً به يكي از شكل
  ، ومرز منطقه برداشت مصالحدر  در داخل يا اي صورت توده به −
 يا سيالبدشت غير فعال تخليهمانند يك ناحيه معين (رج از منطقه برداشت مصالح سازي موقت خا در يك ناحيه ذخيره −

  ).بدون پوشش گياهي
 بايد بر اساس هاي گياهي و مواد آلي اضافي نخالهاگر منطقه برداشت فقط در يك سيالبدشت فعال واقع شده باشد،    -ب

  : شوندتخليه  به شرح زيررودخانهمشخصات 
  ، وشوند  يا پخش انباشتهها باشد، نبايد اين مواد در سيالبدشت فعال اين رودخانه ياني واقع شدهاگر روي يك رودخانه شر −
توان به شكل زير  اين مواد ميبا  يا مستقيم واقع شده باشد، اي دوشاخههاي پيچانرودي، سينوسي،  اگر روي رودخانه −

 :كردرفتار 

. ذخيره شونداي  صورت توده  بهمنطقه برداشتين مواد در داخل اگر فضاي كافي دور از آبراه فعال وجود داشته باشد، ا −
 ،سازي در هنگام ذخيره. دهد اي مكرر را كاهش ميه جايي جابههايي صورت گيرد كه  سازي در محل بايد در مكان ذخيره
پوششي ترين منطقه ممكن انباشته كرد تا توسعه اضافي منطقه برداشت براي جبران شن  توان مواد را در كوچك مي

خطر افتادن نهرهاي  صورتي انباشته شوند كه شكست شيب و فرسايش باعث به اين مواد بايد در محلي و به. كاهش يابد
  : بايد1ها هتوداين . مجاور نشده يا آثار معكوس ديگري نداشته باشد

  ،هاي فعال واقع شده باشند دور از آبراه •
  ،طوالني و باريك باشد •
  ، باشندجهت داده شده، صورت موازي با جريان به •
  ، وكافي و بيش از تراز سيالب دو ساله باشندتراز داراي  •
 ).5-10شكل (عمل آيد   به شده باشند تا از فرسايش جلوگيري2 محافظتدر سمت آبراه فعال •

 

                                                   
1- Piles 
2- Armour 
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ير هاي ز توان اين مواد را در مكان هاي فعال وجود نداشته باشد، مي اگر فضاي كافي در محل حفاري و دور از آبراه −
  :دنموذخيره 

   ،تخليه مصوبيك منطقه  •
  ،با تراز بااليك منطقه  •
  ، وساير مناطق برداشت مصالح •
 .هاي غير فعال بدون پوشش گياهي سيالبدشت •

  
  نشيني هاي ته حوضچه 7- 10-1

. گردد نشيني توصيه مي هاي ته  استفاده از حوضچه،مصالح شستشو شوندمنطقه برداشت اگر در نظر است كه مصالح در داخل 
 است تا حد بهترها عموماً  اين حوضچه. اند محافظت گردد  ساله طراحي شده10ي كه براي سيالب هايها بايد با خاكريز ضچهحو

  .امكان دور از آبراه فعال واقع گردند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  دهندة شرايط مطلوب  نشان(سازي موقت مصالح اضافي   تصوير نمونه از ذخيره-5- 10شكل 

  )افظتبراي محل، شكل و مح
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  برداشت سطحيهاي  محلويژه ي ها ييراهنما 2- 10
  

  خاكريز 1- 10-2
بازگشت حداقل  هاي با دوره هاي مربوط به سيالب  بايد در مقابل جريانپر آبي، مصالح فعال شده در طي فصل  طق برداشتامن
 اين. افظت گردند مح)بدون فرسايش(ي بها هاي طراحي شده به منظور مقاومت در مقابل چنين سيالب  توسط خاكريز، ساله2

 كاهش احتمال عبور جريان از ميان منطقه ،هدف از احداث اين خاكريزها.  كنندجريان كم تجاوز به مناطق حايلها نبايد  خاكريز
ت باالي رسوبات ريز به داخل جريان است كه قادر به حمل آنها به نواحي ظبرداشت فعال و در نتيجه كاهش پتانسيل ايجاد غل

  .ست نيمعمول تخليه
  

  پوشش شن درشت 2- 10-2
هايي كه مشخصات مصالح پروژه را تأمين  سنگ هاي درشت يا قلوه وسيله شن  به،اگر يك منطقه برداشت بدون پوشش گياهي

خاتمه در هنگام منطقه د يا براي پخش كردن روي نمو در خاكريزها استفاده ،كردانباشت  بايد آنها را ، شده باشد تسليحكنند نمي
  .ره كرد ذخيمحل كار، در

   
  آبراه  جانبي فعال 3- 10-2

، بايد ابتدا آنرا در دو انتهاي باالدست و ه شوداگر الزم است كه منطقه برداشت مصالح در يك آبراه جانبي فعال در نظر گرفت
ي ديگر جار  ساله كه فقط در آبراهپنجخاكريزها بايد تا ارتفاعي معادل حداقل تراز سيالب .  با احداث خاكريز بست،دست پايين

. هايي محافظت گردد ها به سمت آبراه فعال بايد در مقابل فرسايش در طي چنين سيالب  خاكريزهوجو. گردندباشد احداث 
هاي  در پي سيالب. يابند  جريان مي،ها سرريز كرده و در منطقه برداشت مصالح روي خاكريزاز  ،تر از اين هاي بزرگ سيالب

  .آيدود تا امكان فرار ماهيان فراهم دست بايد شكافته ش بزرگ، خاكريز پايين
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   شن و ماسهعمليات در منطقه برداشت -11
  

   عمومي هاي يراهنماي 1- 11
  .ير مسير هر آبراه فعالي اجتناب گرددغيبايد از ت 11-1-1
  :عنوان مثال  به؛هر نوع عمليات برداشت مصالح بايد به طريق تميز و از نظر محيط زيستي قابل قبول انجام گيرد 11-1-2

  . بايد خارج از سيالبدشت ذخيره شوندآالينده و مواد ها همه سوخت   -الف
واد روغني و نفتي، از هر نوع سوخت گيري يا سرويس تجهيزات در و تخليه مبه منظور كاهش سرريزي   -ب

  .سيالبدشت فعال اجتناب گردد
بايد محدود هاي آبزي  هاي زيست گونه داري و عملكرد تجهيزات سنگين مربوط به برداشت مصالح در محل نگه   -ج

  .شود
 .لودگي رسوب ناشي از برداشت مصالح بايد صورت پذيردآكيفيت و  قبل از برداشت مصالح، بررسي پتانسيل   -د

ميزان . هاي برداشتي و مواد معلق نيز نبايد مستقيماً داخل رودخانه يا محيط اطراف رها شوند همچنين سنگدانه
  . ها تجاوز نمايد جاز براي حيات ماهي و نبايد از ميزان مهكدورت آب بايد گزارش شد

هاي سمي در  هاي نهشته عمل آورد و از وجود آلودگي قبل از برداشت شن و ماسه بايد بررسي كاملي از بستر به   -ه
دست محل  جايي كه عمليات برداشت شن و ماسه پيشنهاد شده، در باال و پايين(داخل يا نزديك بستر رودخانه 

. اطمينان حاصل كرد)  شوندوبات بستر ممكن است در اثر عمليات برداشت تخريبكه رس برداشت يا جايي
هاي آنها به داخل رودخانه يا در بشده و رسوبات نبايد مستقيماً شسته شده و هرز آ هاي شن برداشت  پشته،عالوه به

  .ها رها شوند اي رودخانه حاشيهنواحي 
آنها بايد حداكثر  هاي مهاجر و طعمه براي ماهيان. ته قرار گيرد تحت نظارت پيوس،الزم است كه سطح شفافيت آب   -و

  . همواره به مورد اجرا گذاشته شود،شفافيت مجاز در نظر گرفته شود و اين معيار
  . انجام شود،صوب معين گرديدهمها فقط مطابق آنچه در برنامه كاري  ها و رفت و آمد دسترسي به سيالبدشت 11-1-3

  .نامناسبي بر وضعيت نواحي ساحلي داشته باشندهاي دسترسي نبايد اثر  جاده −
  :عنوان مثال خورده شوند، به  دست،ملكرد آنها شودنقص در عهر طريقي كه باعث   نبايد بهمناطق حايل 11-1-4

  . جريان سيالبي نبايد تغيير يابندمناطق حايلپوشش گياهي، عرض و سواحل بافت   -الف 
تغيير ارتفاع يا تا باعث كاهش  جريان كم عبور كنند مناطق حايلوي صورت مكرر از ر تجهيزات سنگين نبايد به   –ب 

  .  شوند آنهاشكل
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 متر بين نقطه برداشت و مسير رودخانه 7 به پهنايحايل وجود يك نوار ،هنگام برداشت در مناطق سيالبدشتي   -ج
ي تخريب شده ها ت بايد قسم، اين نوار تخريب شود،هاي دسترسي در صورتي كه براي احداث جاده. الزم است

  .خوبي محافظت شوند به
 بايد بيش از دودهه ،كنند نوارهاي حايل در سيالبدشت كه شكل و موقعيت اصلي مجراهاي فعال را حفظ مي   -د 

  .داري شوند نگه
 بايد بيش از دودهه ،كنند نوارهاي حايل در سيالبدشت كه شكل و موقعيت اصلي مجراهاي فعال را حفظ مي   -د

  . شوندداري  نگه
  : اي در محل برخورد شود، پيمانكار بايد بيني نشده اگر به شرايط پيش. برنامه كاري مصوب بايد اجرا شود 11-1-5

  .لع نمايدمورد انتظار مطوجود آمده و انحراف كاري  فوراً سازمان ذيربط را از شرايط به   -الف
در اين  هاي ارائه شده  به دستورالعملتا هنگام دريافت پاسخ از سازمان مجوز دهنده، به طريقي كه نزديك   -ب

  .نمايدكار را دنبال ، مجموعه باشد
هاي شستشو بايد بر اساس  نشيني و فعاليت هاي ته عمليات شستشوي مصالح در سيالبدشت، استفاده از حوضچه 11-1-6

  :انجام گيردزيرهاي  توصيه
از شسشو بايد بدون تخليه هر گونه كه عمليات شستشوي شن و ماسه ضرورت داشته باشد، آب حاصل  در جايي   -الف

  . شودبازيافت ، به سيالبدشت فعالمواد زائد
 كافي براي شرايط خاص داري نگهد كه زمان گردننشيني مورد نياز باشد، بايد طوري طراحي  هاي ته اگر حوضچه   -ب

  .ماهيان اجتناب شود دام افتادن به تا از در جاي بلندي قرار گيردسازه خروجي بايد . دن را فراهم نمايمحلي
  .بايد خارج از نواحي ساحلي رودخانه انجام شود...  تمام عمليات جانبي برداشت از قبيل شستن شن و ماسه و   -ج

  .حق ورود به آب را ندارند) …ها، لودرها، بلدوزرها و  كاميون(آالت  تجهيزات معدنكاري شامل هر گونه ماشين 11-1-7
خوردگي عوامل ايجاد كننده زبري در رودخانه  يد از برداشت يا دست با،هاي استخراج شن و ماسه طي فعاليت 11-1-8

  .اند بايد جايگزين يا مرمت شوند خورده شده دستمواردي كه  اجتناب شود و 
هاي  هاي رودخانه و محل بايد بر عمليات استخراج شن و ماسه براي جلوگيري از وارد آمدن خسارت به ديواره 11-1-9

 رعايت موارد زير توصيه ،در اين خصوص . مديريت مناسبي اعمال شود،زيست موجود در نواحي ساحلي آن
  :شود مي

  .از استخراج شن و ماسه در نواحي داراي پوشش گياهي ساحلي اجتناب شودايد ب −
هاي ناشي از برداشت شن و ماسه در مجاورت سيالبدشت نبايد بيشتر از تراز سطح سفرة آب زيرزميني  حفره −

  .حفاري شوند
  . نبايد تغيير كنند،يافته و زيرشويي شده داراي پوشش گياهي فرسايشهاي  ديواره −
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 كه بعضاً براي استفاده از بخش ريزدانه مواد بستر انجام ،هاي حاصل از سرند مصالح بايد از انباشته كردن نخاله
 انباشت  بر اينهعالو .  اين عمل انحراف جريان و تغيير مسير رودخانه را در پي دارد، زيرا نمودجلوگيريگيرد  مي

ها را   موجب كاهش ظرفيت آبگذاري رودخانه گرديده و افزايش خطر سيالب،هاي الك شده كردن ته مانده
 يا عمل شده،صورت يكنواخت پخش  به ،جا مانده در بستر رودخانه درشت به مواد دانهبنابراين، بايد . دنبال دارد به

  .انجام گيردانه سرند كردن مصالح در خارج از بستر و حريم رودخ
 عمليات پاياننخورده باقي بمانند، در غير اين صورت پس از  قطعات چوبي بزرگ در نواحي ساحلي بايد دست −

  . استخراج جايگزين شوند
  .هاي گياهي نبايد در نواحي ساحلي رودخانه انجام شود ذخيره كردن مصالح و نخاله −

دست  هاي باالدست و پايين ناشي از برداشت مصالح در بازه ثبت آثار نيزهاي قرضه و  براي كنترل ابعاد گودال 11-1-10
هاي مناسب   نصب عالمت)هاي هندسي رودخانه و موارد ديگر فت تراز بستر و سطح آب يا تغيير مشخصهمانند اُ(

. باشد شود، ضروري مي و از جمله نصب اشل در مقاطع و در فواصل معين كه بر اساس ديد كارشناسي تعيين مي
توان در صورت  سنجي ضمن بررسي مستمر وضعيت رودخانه مي ه از اطالعات حاصل از اين سامانه دادهبا استفاد

هاي عرضي و طولي يا مسايل  جايي فت بيش از حد تراز آب يا آغاز ناپايداري و وقوع جابهبروز مشكالتي مانند اُ
  .[57]  تدابير الزم را به موقع اتخاذ نمود،يرهغمحيطي و  زيست

  
  ويژهي ها ييراهنما 2- 11

هاي   و براي محلتفاوتهاي با ابعاد و مشخصات م منطقه برداشت براي رودخانهدر  عمليات ه منظور ب،ويژهي ها ييراهنما
منطقه برداشت پيشنهادي بايد تطابق نزديكي با . هاي شن و ماسه در هر نوع و اندازه رودخانه تهيه گرديده است مختلف نهشته

 قابل اعمال به ويژهي ها يي داشته باشد تا توجه را به راهنما)شوند  ادامه اين فصل ارائه ميكه در(هاي ماتريسي  جدول
 اين بخش در چهار قسمت به شرح زير تنظيم . كندمعطوف حفاري شده و اليروبي شده يها ، چالهبرداشت سطحيهاي  محل

  . گرديده است
  

  استفاده از ماتريس راهنما 1- 11-2
 رودخانه با نوعيك ويژه ي ها ييراهنما. راحي شده استط) جمعاّ سه ماتريس( يك ماتريس ،ها  رودخانه از انواعيك هر براي
انواع . ماتريس مناسب استفاده شود،  كه براي رودخانه مورد نظرمايد بنابراين استفاده كننده بايد دقت ن،ديگر يكسان نبودهنوع 

  :مطرح در سه ماتريس عبارتند ازهاي  رودخانه
  ،)1ماتريس (شرياني هاي  رودخانه −
  ، و)2ماتريس  (دوشاخههاي با آبراه  رودخانه −
  ). 3ماتريس (هاي پيچانرودي، سينوسي و مستقيم  رودخانه −
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ي شني بدون ها توده است كه با هم  متصل بهآبراه) يا بيشتر (2يك رودخانه شرياني معموالً متشكل از : هاي شرياني رودخانه
 سيالبدشت آن معموالً پهن بوده و .) الف-1-11شكل (اند  اهي از يكديگر مجزا شدهپوشش گياهي يا جزاير با پوشش گي

ها معموالً  هاي جدا كننده آبراه تپه. باشد هاي جريان باال مي  پوششي گياهي دارد و شامل تعداد زيادي آبراه، پراكندهصورت به
  .يابند  به راحتي فرسايش ميكه بوده يبا سطح شن و كوتاه

ها داراي تعداد زيادي جزاير پايدار هستند كه جريان را به دو آبراه تقسيم  اين نوع رودخانه: دوشاخهي با آبراه ها رودخانه
. ندشاب هاي ديگر داراي يك آبراه مي  و بازهشته بيش از دو آبراه وجود ندا،نيعم معموالً در يك بازه ). ب-1-11 شكل(كنند  مي

ها معموالً در مقايسه با عرض آبراه،  گونه رودخانه  اينيها سيالبدشت. پايدار هستندو اهي پوشش گيداراي معموالً   آبراه سواحل
  .باريك هستند
ك  ي) د-1-11و  ج-1-11هاي  شكل(هاي پيچانرودي و سينوسي  رودخانه: هاي پيچانرودي، سينوسي و مستقيم رودخانه

. )خواهند كرد انحناء پيدا كمتر ،هاي مستقيم رودخانه( كند  مي به جلو و عقب انحنا پيداآبراه واحد دارند كه داخل سيالبدشت
هاي  توده(باشد  هاي جانبي معمول مي تودهي موضعي و ها تودهوجود . شوند ها يافت مي گونه رودخانه تعداد كمي جزاير در اين

 خارجي يك خم در رودخانه سواحل).  مستقيميها هاي جانبي در رودخانه تودههاي پيچانرودي و  موضعي بيشتر در رودخانه
سينوسي و هاي پيچانرودي  سيالبدشت رودخانه. هاي مستقيم نسبتاً پايدار هستند عكس سواحل رودخانهرمعموالً ناپايدار بوده و ب

. باشند هاي پيچانرودي مي تر از رودخانه هاي سينوسي باريك چم بوده و در نتيجه در رودخانه 1عرض كمربند معموالً هم
  .هاي مستقيم باريك هستند  رودخانهسيالبدشت

  
   الگوسازي آماده 1- 1- 11-2

  يك.نمودتوان تهيه  تشريح كننده برنامه كاري را ميالگوي بعد از اينكه ماتريس مناسب مشخص شد، : اطالعات مورد نياز
  : تهيه كرد زيرتوان به يكي از دو طريق  را مي2الگو
   ).فصلي اين اهارائه شده در انت( الگوي تكميل نشده استفاده از  −
 رسم خطوط روي ورقه سفيد تا  وها هاي يكي از ماتريس يك ورقه كاغذ سفيد زير توضيحات پارامترقراردادن  −

الف -4-11ونه در شكل م نالگوي( و هر پارامتر در محل مناسب خودش معين گردد  مرتبط شدهعناويني ها ستون
  :د نياز است اطالعات زير مورالگوبراي تكميل ). نشان داده شده است

  ،)كوچك، متوسط يا بزرگ(اي كه قرار است عمليات استخراج روي آن اجرا شود  اندازه رودخانه •
  ،)2-11شكل ) (سا تر يافعال، غير فعال(سيالبدشت نوع نسبت به ) ها(برداشت) هاي يا محل(حل م •
  ، و)2-11شكل ) (ا شدهره  وفعال، جريان باال(هاي مورد نظر شن و ماسه  در ارتباط با نهشته نوع آبراه •
 ).3-11شكل (هاي شن و ماسه مورد نظر براي استخراج  نوع نهشته •

                                                   
1- Belt 
2- Template 
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  هاي سينوسي،  هاي مستقيم شبيه رودخانه رودخانه(ها  هايي از انواع رودخانه  مثال-1- 11شكل 
  )ولي با نسبت سينوسي كم

  
  

 الگوپر كردن يك  2- 1- 11-2

هر تعدادي از انواع .  و آبراه مربوط قابل استفاده استبرداشت فقط يك اندازه رودخانه، محل نفرد،الگوي مبراي ارزيابي هر 
    براي پر كردن الگو  به . قابل استفاده است، باشد سيالبدشت و آبراه مورد بررسينوع از   همان  كه مرتبط با ها مادامي نهشته
  :ترتيب زير اقدام شود به
 .گذاري شود عالمت) مورد بررسي(متر هاي مربوط به هر پارا در محل −
  ). ب-4-11شكل (ناسب مقايسه كنيد ت، آنرا با ماتريس مالگوپس از تكميل  −
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ها تطبيق يابند   و يك نوع از نهشتهمربوط ، آبراهبرداشتكه اندازه رودخانه، محل هنگامي كنيد تا  دنبال ماتريس را −
  .را ثبت كنيد شماره توضيحات).  ج-4-11 شكل(

سپس شماره . تر برويد تا يك انطباق ديگر يافت شود گذاري شده است، به پايين  عالمت ش از يك نوع نهشتهاگر بي −
  ).د-4-11شكل  (نماييدتوضيحات را يادداشت 

  قابليت و چگونگي استخراجها تطبيق يافتند، توضيحات راهنماي مربوط را مطالعه كنيد تا بعد از اينكه همه انواع نهشته −
  .پس به راهنماي مشخص برداشت مراجعه شودس .مشخص گرددشن و ماسه 

  .ع آبراه تكرار كنيداسيالبدشت و انو انواع هاي ديگري از  را براي تركيبباالمراحل  −
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  1بندي مناطق مختلف سيالبدشت  تقسيم-2- 11شكل 
  
  
  
  

                                                   
هاي غير متراكم رودخانـه بـوده و در مجـاورت رودخانـه قـرار داشـته و در        حيه نسبتا مسطح كه عمدتا متشكل از نهشته      نا: سيالبدشت -1

) يا هر دو(ها  هاي غير فعال يا تراس   اين ناحيه شامل يك سيالبدشت فعال بوده و گاهي اوقات سيالبدشت          . گيرد ها قرار مي   معرض سيالب 
  .شود را نيز شامل مي

هاي غير  هنگام پر آبي بوده ولي در حال حاضر فقط در هنگام سيالبآبراه كه قبال فعال يا آبراهي : abandoned)(ا شده  رهآبراه -2
                         .                                                                                                                      يابد معمول آب در آن جريان مي

هاي  آبراههاي داراي جريان،  آبراهاين بخش از سيالبدشت شامل . گير است بخشي از سيالبدشت كه غالبا سيل:  سيالبدشت فعال-3
                                             .           باشد اين ناحيه داراي پوشش گياهي اندك يا فاقد آن مي. باشد هاي رسوب مجاور مي هنگام پر آبي و پشته

 رها آبراه هنگام پر آبي و آبراهتواند شامل  اين بخش مي. گير است بخشي از يك سيالبدشت كه به ندرت سيل:  سيالبدشت غير فعال-4
  . باشد مي) كم تا خيلي زياد(شده بوده و معموال داراي پوشش گياهي 
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   انواع رسوبگذاري-3- 11شكل 
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   آماده سازي فرم الگو- الف

مقايسه با  -ب
 ماتريس متناسب

يافتن شماره توضيحات براي نوع  - ج
 نهشته مورد نظر

اگر (اي بيشتر ه جستجو براي انطباق -د
 )نهشته بررسي شوندچندين 

 
 

   
 
 
 
 
 

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   تطبيق فرم تكميل شده براي تعيين در دسترس بودن مصالحچگونگيمثال در مورد  -4- 11شكل 
  )باشد كه در مقياس كوچكتر نشان داده شده است  مي99 در صفحه 1جدولهاي اين شكل همان ماتريس (
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  هاي شرياني  رودخانه-1ماتريس 
  

 اندازه رودخانه محل برداشت آبراه  مربوط نوع نهشته

  توضيحات مختصر
 ).صفحات بعديتوضيحات تفصيلي در (

هي
 گيا

ش
پوش

ل با 
واح

س
 

هي
 گيا

ش
پوش

ر با 
جزاي

 

پيچ
رج 

خا
پيچ 

خل 
دا

براه 
نه آ

 ميا
وده

ت
 

نبي
 جا

وده
ت

عي 
وض

ده م
تو

 

 كف

شده
رها 

اه  
آبر

زياد 
ب 

ه  آ
آبرا

 

عال
ه  ف

آبرا
 

س
ترا

 

عال
ير ف

ت غ
بدش

سيال
 

عال
ت ف

بدش
سيال

 

رگ
بز

سط 
متو

 

كو
ك

چ
 

 * * * *   *   *         امكان استحصال با برداشت سطحي يا اليروبي-1

 * * * *   *     * *       امكان استحصال با برداشت سطحي-2

 * * * * *   * *   * *       امكان استحصال با برداشت سطحي-3

 * * * * *  * * *       *   . نبايد شن و ماسه برداشت شود-4

 * * * * *  * *         *  . سواحل برداشت شود نبايد از-5

 * * * * *   * * *          امكان استحصال با برداشت سطحي-6

 * * *  *   *  *  * *   *    امكان استحصال با برداشت سطحي-7

 * * *      * *  * *   * *   امكان استحصال با برداشت سطحي يا حفرچاله-8
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  ا آبراه  دو شاخههاي ب  رودخانه-2ماتريس 
  
 اندازه رودخانه محل برداشت آبراه  مربوط نوع نهشته

  توضيحات مختصر
 ).توضيحات تفصيلي در صفحات بعدي(

هي
 گيا

ش
پوش

ل با 
واح

س
 

هي
 گيا

ش
پوش

ر با 
جزاي

 

پيچ
رج 

خا
پيچ 

خل 
دا

براه 
نه آ

 ميا
وده

ت
 

نبي
 جا

وده
ت

عي 
وض

ده م
تو

 

 كف

شده
رها 

اه  
آبر

زياد 
ب 

ه  آ
آبرا

 

عال
ه  ف

آبرا
 

س
ترا

 

عال
ير ف

ت غ
بدش

سيال
 

عال
ت ف

بدش
سيال

 

رگ
بز

سط 
متو

ك 
كوچ

 

  * * *   *   *         امكان استحصال با برداشت سطحي يا اليروبي-1
  * * *   *    * * *       امكان استحصال با برداشت سطحي-2
  * * * * * * *      * *     امكان استحصال محدود با برداشت سطحي يا حفاري-3
 * * * * * * * *        *   .بايد شن و ماسه برداشت شود ن-4

 * * * * * * * *         *  . نبايد از سواحل برداشت شود-5

  * * * * *  *  * * * *       امكان استحصال با برداشت سطحي-6
 *   *   *   * * * * * * *   . نبايد شن و ماسه برداشت شود-7

 *   * * *  *  * * * * * *    .ح عمده وجود نداردمصال.  عموماّ اجتناب شود-8

  * * *  * *    * * * * * * * *  *   امكان استحصال با برداشت سطحي يا حفاري-9
   * *   *  *   * * * * * * *     امكان استحصال با برداشت سطحي-10
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  هاي پيچانرود، سينوسي و مستقيم  رودخانه-3ماتريس 
  
 اندازه رودخانه محل برداشت آبراه  مربوط نوع نهشته

  توضيحات مختصر
 ). تفصيلي در صفحات بعديتوضيحات(

هي
 گيا

ش
پوش

ل با 
واح

س
 

هي
 گيا

ش
پوش

ر با 
جزاي

 

پيچ
رج 

خا
پيچ 

خل 
دا

براه 
نه آ

 ميا
وده

ت
 

نبي
 جا

وده
ت

عي 
وض

ده م
تو

 

 كف

شده
رها 

اه  
آبر

زياد 
ب 

ه  آ
آبرا

 

عال
ه  ف

آبرا
 

س
ترا

 

عال
ير ف

ت غ
بدش

سيال
 

عال
ت ف

بدش
سيال

 

بز
سط رگ

متو
ك 

كوچ
 

  * * *   *   *         امكان استحصال محدود با اليروبي-1
  * * *   *    * * *       امكان استحصال با برداشت سطحي-2
  * * * * * * *      * *     امكان استحصال محدود-3
 * * * * * * * *        *   . نبايد شن و ماسه برداشت شود-4

 * * * * * * * *         *  .رداشت شود نبايد از سواحل ب-5

  * * * * *  *  * * * *       امكان استحصال با برداشت سطحي-6
 *   * * * * *  * * * * * *    . نبايد شن و ماسه برداشت شود-7

 *    *    * * * * * * *  *  .مصالح عمده وجود ندارد.  عموماّ اجتناب شود-8

 * * *  * *   * * * * * * * * *  شت سطحي يا حفاري امكان استحصال با بردا-9
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  هاي شرياني   رودخانهشرح ماتريس
 تنها منابع موجود هستند، برداشت شن و ،هاي كف اگر نهشته. خورده شود  دست، عموماً نبايد كف يك آبراه فعال:1توضيح 

  . انجام گيردخيلي مشخص و محدودهاي كاري  فقط بايد تحت برنامه ماسه
فرعي كه تقريباً كمتر از  آن دسته از آبراه . فرعي صورت گيرد  آبراه اصلي، از آبراهجاي به ،شود كه برداشت وصيه ميت −

 شده و مسدودانتهاي باالدست . دهند، انتخاب شوند  كل جريان را در هنگام عمليات برداشت عبور مييك سوم
  .صورت گيردسطحي توسط عمليات برداشت  ،استخراج

  .تواند يك روش مناسب باشد ر است برداشت از آبراه اصلي صورت گيرد، اليروبي مياگر قرا −
مناطق حايل با تأمين (هاي مصالح تا نزديك جريان كم تابستاني   نهشتهبرداشت سطحيشن و ماسه توسط : 2توضيح 

  .باشد  ميقابل استحصاليا باالتر از تراز آب موجود در هنگام عمليات برداشت، ) مناسب
اي تغيير نيابد و احتمال بااليي براي  نحو عمده آبراه بهتركيب صورتي كه   بهبرداشت سطحيشن و ماسه توسط : 3ضيح تو

  . استقابل استحصالانحراف آبراه از منطقه برداشت وجود نداشته باشد، 
 بايد از برنامه كاري حذف  معموالًبوده كه منحصربفردي يها  زيستگاه، جزاير با پوشش گياهي،ها رودخانهدر اين : 4توضيح 

هاي موجود در  اگر نهشته. هاي جزاير با پوشش گياهي در نظر گرفته شوند  بايد قبل از نهشتهنمايانهاي  نهشته. شوند
 درصد 20 الي 10توان تا حدود   هستند، ميفراوانهاي قابل قبول كافي نبوده و جزاير با پوشش گياهي در بازه مورد نظر  گزينه

  . كيلومتر طول سيالبدشت برداشت كرد5 هرها را از تقريباً  تگاهاين زيس
هاي با آب باال را  هاي فعال و آبراه علت تغييرات زيستي و هيدروليكي، نبايد سواحل با پوشش گياهي آبراه به: 5توضيح 

  . بايد از برنامه كاري حذف شوندوارداين م. خورده كرد دست
  . عمومي آبراه بايد حفظ شودتركيب .باشد در داخل آبراه قابل تأمين ميسطحي برداشت شن و ماسه توسط : 6توضيح 
 صورت سطحي برداشت بهدر سيالبدشت فعال نمايان هاي   نهشته،ها رودخانهگونه  شود كه در اين توصيه مي: 7توضيح 

ها  گونه محل  از اينبرداشت سطحيتوان شن و ماسه را توسط   موجود نباشد، ميبرترهاي  اگر شن و ماسه كافي در نهشته. شوند
  . عمومي آبراه بايد حفظ شودتركيب اما ،تأمين كرد

.  شوندصورت سطحي برداشت به در سيالبدشت فعال نمايانهاي   نهشتهها، رودخانهگونه  شود در اين توصيه مي: 8توضيح 
 از برداشت سطحي  ياهاي حفر چاله  روشا بتوان شن و ماسه را  موجود نباشد، ميبرترهاي  اگر شن و ماسه كافي در نهشته

 از روش حفر چاله ، متر مكعب مصالح مورد نياز باشد50000كه بيش از  معموالً فقط در مواردي . ها تأمين كرد گونه محل اين
  .خواهد شداستفاده 

  
   شاخه دوهاي  رودخانهشرح ماتريس 

 تنها منابع موجود هستند، برداشت شن و ،هاي كف  اگر نهشته.خورده شود  دست،معموالً نبايد كف يك آبراه فعال: 1توضيح 
  .گيرد انجام مشخص و محدود هاي كاري  ماسه با اليروبي بايد فقط تحت برنامه
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 آبراه جانبي وجود دارد ،اگر در منطقه برداشت. جانبي انجام گيرد جاي آبراه اصلي، برداشت از آبراه شود كه به توصيه مي −
توان اين آبراه را در انتهاي  دهد، مي  يك سوم كل جريان را در هنگام دوره برداشت مصالح عبور ميكه تقريباً كمتر از

  .صورت گيردروش برداشت سطحي  توسط  استحصال مصالحكرده ومسدودباالدست 
  . انجام دادهاي جانبي يا اصلي توسط اليروبي از آبراه توان برداشت را  مي،ي در اين ابعاد موجود نبودنديها اگر آبراه −

مناطق حايل با تأمين (هاي مصالح تا نزديك جريان كم تابستاني   نهشتهبرداشت سطحيشن و ماسه توسط : 2توضيح 
  .باشد  ميقابل استحصاليا باالتر از تراز آب موجود در هنگام عمليات برداشت، ) مناسب

  . وجود دارد،)اي محافظت در مقابل انحراف آبراهبر(مناسب مناطق حايل  تأمين ه منوط ب،امكان استحصال مصالح: 3توضيح 
 آبراه را كنترل تماميت بوده و اغلب ي منحصربفرديها با پوشش گياهي، زيستگاهجزاير  ها رودخانهمعموالً در اين : 4توضيح 

اي موجود در ه اگر نهشته. هاي جزاير با پوشش گياهي مد نظر قرار گيرند بايد قبل از نهشته نمايان هاي نهشته. كنند مي
 درصد 20 الي 10توان تا حدود   هستند، ميفراوانهاي قابل قبول كافي نبوده و جزاير با پوشش گياهي در بازه مورد نظر  گزينه

  . كيلومتر طول سيالبدشت برداشت كرد5 هرها را از تقريباً  اين زيستگاه
هاي با آب باال را  هاي فعال و آبراه  گياهي آبراهعلت تغييرات زيستي و هيدروليكي، نبايد سواحل با پوشش به: 5توضيح 

  . بايد از برنامه كاري حذف شوندوارداين م. خورده كرد دست
 اما بايد احتياط الزم براي اجتناب از ،باشد  در آبراه با آب باال قابل تأمين ميبرداشت سطحيماسه با و شن : 6توضيح 

  .انحراف آبراه صورت گيرد
ر يدا مق،ها شود، زيرا در اين محل  توصيه نميدوشاخههاي كوچك  داخل يا نزديكي آبراه فعال رودخانه ازبرداشت : 7توضيح 

  .باشد قابل استحصال نمياي از مصالح  عمده
كمتر از (اگر فقط مقدار كمي . ها وجود نداشته و بايد از آنها اجتناب كرد اي از مصالح در اين نهشته ر عمدهيدامق: 8توضيح 

  . مد نظر قرار داد،برداشت سطحيها را براي  توان اين نهشته  مي،شن و ماسه مورد نياز باشد)  مكعب متر10000
معموالً اين موارد بايد براي برداشت .  قابل تأمين است برداشت سطحيهاي حفر چاله يا شن و ماسه توسط روش: 9توضيح 

ها بايد در مواردي  حفر چاله. موجود نيستند، در نظر گرفته شوند ننمايا هاي قدار كافي در نهشتهممقادير زياد شن و ماسه كه به 
  . نظر قرار گيرد، مددباش متر مكعب از مصالح مورد نياز 50000كه بيش از  

  . عمومي آبراه بايد حفظ شود تركيب اما، قابل تأمين استبرداشت سطحيمقداري مصالح توسط : 10توضيح 
  

  ، سينوسي و مستقيمپيچانروديهاي   رودخانهشرح ماتريس
 تنها منابع موجود هستند، برداشت شن و ،هاي كف اگر نهشته. خورده شود  دست،معموالً نبايد كف يك آبراه فعال: 1توضيح 

  .گيرد انجام مشخص و محدود هاي كاري  ماسه با اليروبي بايد فقط تحت برنامه
مناطق حايل با تأمين (ديك جريان كم تابستاني هاي مصالح تا نز  نهشتهبرداشت سطحيشن و ماسه توسط : 2توضيح 

  .باشد  ميقابل استحصاليا باالتر از تراز آب موجود در هنگام عمليات برداشت، ) مناسب
  .وجود دارد) براي محافظت در مقابل انحراف آبراه(مناسب مناطق حايل امكان استحصال مصالح منوط بر تأمين : 3توضيح 
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شود كه آنها از  توصيه مي. خورده شوند  و نبايد دستهيافت شد ها ندرت در اين رودخانه هي بهجزاير با پوشش گيا: 4توضيح 
  .برنامه كاري حذف شوند

هاي با آب باال را  هاي فعال و آبراه علت تغييرات زيستي و هيدروليكي، نبايد سواحل با پوشش گياهي آبراه به: 5توضيح 
  .ه كاري حذف شوند بايد از برناموارداين م. خورده كرد دست

 اما بايد احتياط الزم براي اجتناب از ،باشد  در آبراه با آب باال قابل تأمين ميبرداشت سطحيماسه با و شن : 6توضيح 
  .انحراف آبراه صورت گيرد

ي از ا شود، زيرا مقدار عمده هاي كوچك توصيه نمي  اين رودخانهيهاي فعال يا آب باال برداشت مصالح در آبراه: 7توضيح 
  .باشد نمي قابل استحصالها  مصالح در اين محل

كمتر از (اگر فقط مقدار كمي . ها وجود نداشته و بايد از آنها اجتناب كرد اي از مصالح در اين نهشته مقدار عمده: 8توضيح 
  . داد مد نظر قراربرداشت سطحيها را براي  توان اين نهشته  مي،شن و ماسه مورد نياز باشد)  متر مكعب10000

معموالً اين موارد بايد براي برداشت .  قابل تأمين است برداشت سطحيهاي حفر چاله يا شن و ماسه توسط روش: 9توضيح 
ها بايد در مواردي  حفر چاله. موجود نيستند، در نظر گرفته شوند نمايان هاي قدار كافي در نهشتهممقادير زياد شن و ماسه كه به 

  .مد نظر قرار گيردباشد، ب از مصالح مورد نياز  متر مكع50000كه بيش از  
  

  دستورالعملهاي ويژه  2- 11-2
  

  برداشت سطحيهاي   براي محلدستورالعملهاي ويژه 1- 2- 11-2
 . كردصورت  سطحي برداشت  بهدر لبه آبراه  توان تا تراز معيني  را ميرها شده و پر آبيهاي  ي شني مجاور آبراهها توده  –الف 

محدود براي . نمايد شيبدار باشد تا زهكشي مناسبي را تأمين ،به سمت آبراهيرد كه برداشت به شكلي انجام گبايد 
. عمق حداكثر در آبراه بايد حفظ شودبراي  جريان كم در داخل آبراه، يك مقدار متوسط ة در هنگام دورداشتن جريان نگه

 در آن نقطه 1القعر و تراز آبراه پر طاي در طول آبراه، فاصله بين خط پروفيل متوسط خ متوسط عمق حداكثر در هر نقطه
 براي سه طيف عرض آبراه پر در ،آبراه تأمين شوددرمقادير توصيه شده عمق حداكثر كه بايد ). 5-11شكل (باشد  مي

احتمال  كه زير آن ،عنوان عمق حداقل مقداري معادل نصف عمق توصيه شده را بايد به.  ارائه شده است1-11جدول 
  .، در نظر گرفتروليكي وجود داردوقوع تغييرات هيد

                                                   
1- Channel-full stage 
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   نمايش متوسط حداكثر عمق و عرض آبراه  پر-5- 11شكل 
  
  

  مقادير مورد نياز عمق حداكثر در آبراه - 1-11جدول 
  

  نوع رودخانه  )متر(عمق حداكثر پيشنهادي 
 آبراه رهاشده آبراه پر آبي )متر(عرض آبراه پر 

0-5  3/0  05/0  
  رودخانه هاي شرياني  15/0  5/0  5-30
  5/0  8/0   و بيشتر30

0-5  4/0  15/0  
 ، سينوسي و مستقيمپيچانرودي، دوشاخههاي  رودخانه  3/0  6/0  5-30
  6/0  1   و بيشتر30

  
برداشت به بايد . كرد  به صورت سطحي برداشت تراز حداقليك توان تا  هاي فعال را مي ي شني مجاور آبراهها ودهت   –ب 

 از تأمين حداقل تراز، به نظورم.  مناسبي را تأمين كندي شيبدار باشد تا زهكش،سمت آبراهد كه به شكلي انجام گير
هاي حداقل توصيه شده براي  تراز. باشد هاي كم مي آبراه فعال در هنگام جريان حداقل رساندن تغييرات هيدروليكي

  : شود  سه تراز زير كنترل مي مقدار توسط باالترين،برداشت مصالح
  ).سازي منطقه برداشت رجوع شود به فصل آماده(جريان كم مناطق حايل راز بااليي ت •
  . در هنگام عمليات برداشت مورد انتظار است وقوع آن كهي متر باالي تراز متوسط سطح آب15/0تراز مربوط به  •
ده عمق حداكثر كه بايد مقادير توصيه ش). 5-11شكل (كند  ترازي كه متوسط عمق حداكثر معيني را در آبراه تأمين مي •

مقداري معادل نصف عمق توصيه .  ارائه شده است2-11جدول  براي سه طيف عرض آبراه پر در ،در آبراه تأمين شود
 .رود، در نظر گرفت كه كمتر از آن احتمال تغييرات هيدروليكي مي عنوان عمق حداقل شده را بايد به
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  آبراه  مقادير مورد نياز عمق حداكثر در - 2-11جدول 
  

 )متر(عمق حداكثر پيشنهادي  )متر(عرض آبراه پر   نوع رودخانه
0-5  3/0  
  رودخانه هاي شرياني  5/0  5-30
  1   و بيشتر30

0-5  5/0  
 ، سينوسي و مستقيمپيچانرودي، دوشاخههاي  رودخانه  1  5-30
  3/1   و بيشتر30

  
  

 طراحي برداشت شن و ماسه به عوامل .شوديد مسيرآبراه دنبال  بارها شده و پر آبيهاي  آبراهاز  در برداشت سطحي   –ج 
  :اند متعددي بستگي دارد كه در زير بيان شده

اين .  ساله پايدار باشند2هاي جانبي بايد براي شرايط جريان مورد انتظار در هنگام وقوع سيالبي با دوره بازگشت  شيب −
  .دهد  سريع آبراه را كاهش ميجايي جابهامر، پتانسيل 

هاي  اگر نياز به برداشت مصالح اضافي كه امكان تأمين آنها از آبراه.  عرض باالي آبراه پر نبايد افزايش يابد،حد امكان تا −
توان آبراه در دست اقدام را تا عرض كمتر از  ي بدون پوشش گياهي نيست، وجود داشته باشد، ميها ودهخشك ديگر يا ت

تعريض ) هاي پيچانرودي، سينوسي و مستقيم براه فعال، مخصوصاً در رودخانهو ترجيحاً نصف عرض آ(عرض آبراه فعال 
  . كرد

 اين .)6-11 شكل(  برابر شيب متوسط آبراه تجاوز كند10 نبايد از ،شيب طولي آبراه به سمت منطقه برداشت مصالح −
دست مقطع افزايش  هاي پايينانت. شود  شديد كف در باالدست مي1افتادگي باعث به حداقل رساندن پتانسيل پايينمورد، 
  .ترين آبراه فعال باشد تا پتانسيل انحراف آبراه را به حداقل برساند  بايد داراي فاصله كافي از نزديك،شيب

افزايش رقوم كف ( نبايد معكوس باشد ،دست شيب طولي آبراه به سمت خارج از منطقه برداشت مصالح در انتهاي پايين −
تأمين يك شيب . شود  ماهيان ميدام افتادن به و پتانسيل سازي حوضچه باعث ،وسشيب معك). دست در جهت پايين

. شود  سيالب، توصيه ميفروافتادن براي امكان زهكشي آبراه در هنگام )دست كاهش رقوم كف در جهت پايين(مثبت 
حايل جريان كم  قهمنطترين آبراه فعال به ميزان حداقل عرض  خوردگي بايد از نزديك دست محل دست انتهاي پايين

  ).6-11شكل (براي آن آبراه، جدا شود 

                                                   
1- Degradation 
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 بايد مسير آبراه را دنبال نموده و ،شده است) از آب( در آبراه فعال جانبي كه خاكريزي و تخليه برداشت سطحيدر    -د 
 در زير طراحي برداشت شن و ماسه به ساير عوامل مربوط كه. ي بماندق حايل جريان كم بامناطقبين محدوده برداشت 

  :اند بستگي دارد آمده
 ،اين امر.  ساله پايدار باشد5هاي جانبي بايد براي شرايط جريان مورد انتظار در طي يك سيالب با دوره بازگشت  شيب −

  .رساند هاي بعدي منطقه حايل جريان كم را به حداقل مي تخريب شيب و خرابي پتانسيل
عرض كف فقط توسط وسايل مورد ). 7-11شكل (شود  ود مي حايل جريان كم محدمناطقعرض حفاري توسط حدود  −

  .گردد استفاده محدود مي
 ساله پايدار 5 بايد تحت كليه شرايط جريان تا سيالب ،شيب آبراه به سمت منطقه برداشت مصالح و به طرف خارج از آن −

  .ساندر  حداقل مي بهكني را  پتانسيل كف،اين موضوع. باشد
هم  اگر اين مجموعه به.  موجود بايد در طي عمليات برداشت شن و ماسه حفظ گردد2عمق ممناطق ك -1ها توالي حوضچه −

  . شودعادهمشابهي ا روند ،بخورد، بايد پس از عمليات
 بايد براي وجود آب جاري در منطقه برداشت و ،اند ريزي شده  زمستاني برنامهبرداشت سطحيهاي فعالي كه براي  آبراه −

  . برداشت نمودمنطقهاگر آب وجود داشته باشد، نبايد از . ابي قرار گيرنددست آن مورد ارزي پايين
ارائه شده ي ها ييترتيب براساس راهنما  بايد به،رها شدههاي جريان باال و  كف آبراهو هاي شني  برداشت مصالح از توده   – ه

 ).دسترس نباشداگر مقدار كافي شن و ماسه از فقط يكي از اين منابع در (انجام گيرد  11در فصل

  
 
  

  
  
  
  
  
  

  دهنده   كه نشان، شكل شماتيك پروفيل طولي آبراه  جريان زياد يا آبراه  رها شده-6- 11شكل 
  .باشد شيب كف آبراه  پيشنهادي حاصله از برداشت سطحي از كف آبراه  مي

 
  

                                                   
1- Pools 
2- Riffles 
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  يهاي حفار  شكل شماتيك مقطع آبراه  جانبي فعال براي تعيين محدوديت-7- 11شكل 
  
 
 در  رها شدههاي جريان باال يا ند، يا اگر آبراهباش ن فراوانها  و آبراهداشتهجود نواگر هنوز مقادير كافي شن و ماسه  −

هاي جريان  آبراه.  نياز باشد11فصل ي ها ييهاي معيني با توجه به راهنما دهي آبراه دسترس نباشد، ممكن است به شكل
هاي جريان باالي طبيعي يا   آبراها بايد مسيري مشابه ب،شت شن و ماسهباالي تشكيل شده در ضمن عمليات بردا

  .ه داشته باشندنفعال رودخا) هاي(آبراه
  

  هاي حفر چاله  براي محلدستورالعملهاي ويژه 2- 2- 11-2
  :موارد زير برداشت شودتأمين نطقه كاري بايد به منظور پالن مپروفيل و 

  . هكتار2حداقل مساحت   –الف 
ها  اگر چاله. شوند  استفاده ميمرغان آبزي توسط زيادصورت   معموالً به،تر از اين اندازه  كوچكرفتهسيالب گهاي   چاله

 .بايد براي حفظ بقاي زمستاني ماهيان فراهم شود) يا بيشتر( متر 5/2 متوسطي معادل ق، عمهستندبه رودخانه متصل 
 پالنر سيالبدشت قرار گرفته و با جزاير و شبه جزاير يك شكل نسبتاً طوالني و باريك كه در جهت طولي دترجيحاّ    –ب 

  :، زيرا) ب-8-11 الف و -8-11هاي  شكل( را فراهم آورد ينامنظم
  .آورد تري را فراهم مي هاي آبزيان متنوع ارتفاع، خطوط ساحلي و زيستگاه جزاير و شبه جزاير كم −
  .دهد تر توسعه مي داشته و شكل يك آبراه را سريعاگر رودخانه به داخل چاله منحرف شود، مسيري براي دنبال كردن  −

تا فرسايش ( است سيالب گرفتهرا  براي مواقعي كه چاله ،مسيري با مقاومت پايينعنوان  بهيك آبراه خروجي    –ج 
 كه در هنگام يآبراه خروجي مسيري براي فرار ماهياندر ضمن . )نخورده را كاهش دهد  دستخاكيهاي  زيستگاه
  .آورد فراهم ميرا اند  دام افتاده اال بههاي ب جريان

هاي خروجي بايد به اندازه كافي عميق باشند تا عبور ماهيان در هنگام شرايط جريان كم را ممكن ساخته و تا حد  آبراه −
  .امكان باريك باشند

ريان و چاله جلوگيري آبراه ج) كف كني(دست چاله واقع شوند تا از فرسايش  هاي خروجي بايد در انتهاي پايين همه آبراه −
  .شود
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   مثالي از شكل و پروفيل عمقي مطلوب براي چاله مصالح در تراس -8- 11شكل 
  سيالبدشت و متصل به آبراه  فعال

  
  
  .دست متمايل شوند هاي خروجي بايد به يك ناحيه غير رسوبگذار يك آبراه فعال متصل بوده و به سمت پايين آبراه −
  .جي نبايد داراي مسير مستقيم باشندهاي خرو آبراه −
  . رودخانه حداقل گردد1 احداث شوند تا رسوبگذاريمنطقه خاتمه كار درهاي خروجي بايد در انتهاي محل  آبراه −

  هاي جريان و شيب ساحل تنوع عمق   –د 
 پرندگان تغذيه گياهان آبزي، درصد خط ساحلي بايد داراي شيب تدريجي باشد تا نواحي الزم براي 50 تا 30حداقل  −

 پوشش طبيعي تودهشيب تدريجي اين نواحي بايد امكان تبديل ).  ب-8-11شكل (را فراهم آورد  مرغان آبزي ساحلي و
  .نمايدآينده را ايجاد مردابي هاي   يا پتانسيل براي توسعه زيستگاههاي گلي جلگه و هگياهي را فراهم آورد

 و ماهيان غاز، مرغابيها مانند  تر براي ساير گروه هاي مفيد باشد تا زيستگاهمانده بايد داراي شيب تيزتر  خط ساحلي باقي −
  .بالغ را فراهم آورد

 شده براي ماهيان، بيني پيشدر صورت وجود يك آبراه خروجي يا يك چاله غير متصل ،  شدگفتهطور كه در باال  همان −
از % 25عنوان مثال،  به. حي عميق فراهم گردد و نوانواحي ساحلي متر يا بيشتر مركب از 5/2بايد يك عمق متوسط 

                                                   
1- Siltation 
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 يك عمق ، متر2/3مساحت نواحي عميق با عمق متوسط % 75 متر و 5/0 با عمق متوسط  شامل ناحيه ساحليمساحت
  .دهد  متر را نتيجه مي5/2متوسط كلي 

 اما نيازي است،ه مناسب ريزي شده براي ماهيان، شكل و عمق مشاب در يك چاله غير متصل به آبراه فعال و غير برنامه −
دام  به حايل كافي از سيالب محافظت شوند تا امكان مناطقها بايد با  اين چاله. باشد  متر نمي5/2به عمق متوسط 

  . استمرغان آبيو پرندگان ساحلي هاي   ايجاد زيستگاه،در اين حالت، هدف اصلي. فتادن ماهيان به حداقل برسدا
سطح وسيع يا برداشت از ناحيه عميق با سطح محدود مطرح يك از عمق كم روي اگر انتخاب بين برداشت مصالح  −

 ،اين امر. ، قبل از افزايش سطح باشد)مشروط بر رعايت ساير ضوابط (افزايش عمقبراساس باشد، انتخاب بايد 
  .دهد  را كاهش مي مرگ و مير زمستاني ماهيان را به حداقل رسانده و احتمالاي نواحي كرانهخوردگي  دست

  
  هاي اليروبي   براي محلهاي ويژه راهنمايي 3- 2- 11-2
دست آن   و پايينبرداشت بايد براي وجود آب جاري در محل ،هاي فعال در نظر گرفته شده براي اليروبي زمستاني آبراه  –الف 

  . انجام گيردمنطقه اگر آب يافت شود، نبايد برداشت از .مورد ارزيابي قرار گيرند
 حايل جريان كم محدود مناطق بايد به ميزان تفاوت عرض جريان كم تابستاني آبراه و ،آبراه فعالعمق حفاري از يك    –ب 

  . ساله پايدار بمانند5اي طراحي شوند كه در هنگام جريان سيالب   بايد به گونهنبيهاي جا شيب. شود
 اگر قرار است برداشت از محل . تجاوز كند حوضچه يك آبراه اصلي فعال نبايد از طوليها هحوضچطول حفاري در    –ج 

دست منطقه   كيلومتري باالدست و پايين5ي واقع در ها حوضچهانجام گيرد، طول حفاري نبايد از طول متوسط عمق  كم
  .برداشت تجاوز كند

 5 بايد طوري طراحي شوند كه در هنگام سيالب ،هاي آبراه فعال دست حفاري هاي كف در انتهاي باالدست و پايين شيب   –د 
  .كني به حداقل برسد ساله پايدار بمانند تا پتانسيل كف

  
  نوع نهشته  آبراه  مربوط  محل برداشت  اندازه رودخانه
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  منطقه برداشت در خاتمه كار -12
   
  كليات 1- 12

اصالح،  . شرايط قبل از حفاري برگردانده شود تا حد ممكن بهه وشد) بازسازي(احياء  ، مصالحمنطقهبايد  ،1بعد از خاتمه برداشت
اصالح و بهبود بايد توام و . شمار آيد هاي استخراج شن و ماسه به عنوان بخش الينفكي از مديريت پروژه  و ترميم بايد بهءاحيا

 اصالح ،2مريكاامحيطي ملي  بر اساس قوانين و مقرارت سياست زيست. هاي استخراج شن و ماسه انجام گيرد همزمان با فعاليت
  :گيرد  موارد زير را دربر مي،3و بهبود
   ،اجتناب از پيامدها يا نابودي مستقيم و غيرمستقيم −
   ، حداقل رساندن دامنه يا ابعاد اقدامات به −
  ،يكپارچگي و كاركرد 6يا احياي 5 بازسازي،4ترميم −
   ، وداري وسيله حفظ و نگه كاهش يا از بين بردن پيامدها به −
  .جايي يا جايگزيني منبع يا محيط زيست له جابهوسي جبران به −

زيست   بايد تجديد يكپارچگي جامعه حياتيء هدف احيا، بايد بخشي از اصالح باشد و بر اساس تعاريف قبليءبنابراين احيا
  .ديده اي باشد نه ترميم اجزاي صدمه بوم رودخانه

سازد كه   خاطر نشان مي8كاسكي ].15 [ مراجعه كرد7هاي گورتوان به كار  مي، كلي احياي رودخانهفاهيم   براي اطالع از م
 بر اساس اين فرض قرار دارد كه زماني ،كار گرفته شده است طور كه در مورد ماهيان مهاجر به  همان،احياي زيستگاه رودخانه

    ].15[ ابديمحيطي توليد ماهي كاهش يابند توليد بايد افزايش   محدود كننده زيستعواملكه 
 اما اكنون ،محيطي نزد عموم نداشت هاي تحت برداشت شن و ماسه اهميت چنداني از نظر زيست  احياي زمين،ذشتهدر گ

 مجريان آنتواند براي  حتي انجام اين كار از نظر اقتصادي نيز مي. باشد طور وسيع و چشمگيري مد نظر مي فوايد اين كار به
 نصيب ، استقبال عمومي، با توجه به منفعت زيادي در پي احياي زمين،ريچه بسا در موارد بسيا.  باشد فراوان داشته سود

  . شده استمجريان
توانند براي اهداف متفاوت و مختلفي مانند كشاورزي،  هاي تحت استخراج شن و ماسه پس از احياء و بازسازي مي زمين

از . ساختماني مورد استفاده قرار گيرندپرورش ماهي، فضاهاي عمومي و باالخره مناطق مسكوني و ، جنگلداري، حيات وحش
جمله   آنازكه وجود آورد  بهاي براي زندگي عمومي  تواند مشكالت عمده هاي حفاري شده مي طرف ديگر، اصالح نكردن زمين

  .نمودهاي عميق اشاره  توان به خطر ريزش ديوارهاي قائم چاله مي

                                                   
1- Closure 
2- NEPA 
3- Mitigation 
4- Repair 
5- Rehabilitation 
6- Restoration 
7- Gore 
8- Koski  
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پديد آمدن چنين . توانند از ديگر مشكالت باشند ها مي ههاست آبرد هاي احتمالي در پايين همچنين فرسايش زمين و آلودگي
كه بهترين راه براي   آمدن اختالالتي در زندگي مردم شودوجود به ممكن است سبب ،مشكالتي در نزديكي مناطق مسكوني

  .باشد هاي مورد نظر مي  و بازسازي زمينء احيا،مقابله با اين مشكالت
  

   و بازسازي زمينءاحيا 2- 12
 در گذشته، مناطق مورد استفاده در اين .د توليد شن و ماسه نيز مانند بسياري از صنايع ديگر، مشكالت خاص خود را دارصنعت

ر عمليات برداشت د استفاده  موردهاي  اما امروزه بشر خواستار احياء و بازسازي زمين،شده صنعت بدون استفاده و كاربرد رها مي
  .باشد شن و ماسه مي
 كه قبل از استها، بذرپاشي و گلكاري و كنترل فرسايش   شيبسازيسازي زمين شامل پايدار سازي و پايداراقدامات باز

  .شروع عمليات بايد مد نظر قرار گيرند
  

  الحصهاي عمومي براي احياء و ا توصيه 1- 12-2
  

  يي كاربري نها-الف
  وها فرهحبرخي از . شود  ميبرداشت منطقهاز اي است كه در پايان عمليات برداشت مصالح  استفاده» كاربري نهايي« از منظور
توان با استفاده از مديريت صحيح براي مقاصدي مانند استفاده حيات وحش يا افزايش فضاي  هاي برداشت مصالح را مي گودال
  .كار برد سبز به

يريت پس از  دربرگيرنده مد،طرح برداشت. است كاربري نهايي از ابتداي عمليات مشخص و معين ،در چنين مواردي
يي و همچنين معين كننده شخص مسئول براي هدايت و رهبري عمليات اابي به كاربري نهتيبرداشت مصالح براي تحقق و دس

  .باشد آن مي
هدف از احياء و . شود هاي برداشت شن و ماسه كاربري نهايي خاصي در نظر گرفته نمي ها و حفره ه براي بيشتر گودالالبت

ينده وجود آمن، پايدار و غيرآلوده است كه امكان استفاده ارزشمند آن در يداري محل در يك حالت ا  نگه،داصالح براي اين موار
 محيط و پاكسازي منطقه  مجددكاري و گلكاري چمنها،  اصالح نهايي شامل عملياتي مانند پايدارسازي شيب. شته باشددا

هايي  بندي و ايجاد پوشش گياهي در گودال  كندن، شيب،د تميزكاريهايي مانن هايي براي فعاليت  اين بخش، توصيه در.باشد مي
  :تواند شامل اين اقدامات باشد مياحياء و اصالح يك طرح . دوش ارائه مي كه كاربري نهايي خاصي براي آنها در نظر گرفته نشده

  ،حذف و از بين بردن گياهان و پوشش منطقه −
   ،هاي سطحي برداشت و انبار خاك −
   ،ها به سمت آن تا زمان تخليه ينه كار در گودال و هدايت فعاليتمشخص كردن س −
   ،3:1ها به مقدار  بندي نهايي روي گودال و ساير شيب شيب −
   ،هاي سطحي استفاده مجدد از خاك −



 113

   ، واز فرسايش سطح خاكجلوگيري پاشي براي  بذرپاشي و دانه −
 .فراهم آوردن امكان رويش طبيعي گياهان و درختان منطقه −

 
  پاكسازي - ب

   .شدبا مي  پوشش گياهي موجود در منطقه نياز  به از بين بردن  معموالً ، مصالح  محل برداشت  ايجاد يك  وشروع كاربراي 
 بايد در محيط مناسبي كه با عمليات برداشت تداخلي ايجاد ،دست آمده از اين پاكسازي ها و ساير اجسام به درختان، بوته

هايي  وسيله راه  براي هميشه به،نديستممكن است حتي قسمتي از اين مصالح كه قابل استفاده ن. شوندطور موقت ذخيره  نكنند به
  .مانند سوزاندن از بين بروند

وجود آوردن  زارهاي انبوه براي به هاي ماهي يا ايجاد بوته هاي چوبي را در ساختن بهتر حوضچه توان نخاله همچنين مي
  .عنوان حدود دسترسي نيز استفاده كرد به زارها توان از اين بوته مي. كار گرفت  وحش بهدگرگوني و همچنين استفاده حيات

 مجبور ،اگر براي ادامه كار. هاي داراي ارزش تجاري روييده باشد  چوب،در مناطق جنگلي ممكن است در محل منبع مصالح
  .يريت صحيح صورت گيردداري آنها مد  بايد در برداشت و حفظ و نگه،به برداشت اين درختان هستيم

  
   هاي سطحي  برداشت خاك-ج

 معموالً پس از برداشت پوشش گياهي از روي زمين صورت ،اند هقرار گرفتكندن و برداشت مصالحي كه روي شن و ماسه 
  .پذيرد مي

اليه مجزا ه ستوان   اما در اغلب اوقات مي، منبع شن و ماسه ممكن است در سطح زمين قرار داشته باشد،در بعضي موارد
ضخامت و . )تحت بار زياد(  متراكمهاي اليه سطحي، زير اليه سطحي و خاك: روي شن و ماسه تشخيص داد كه عبارتند از

 عمليات برداشت  با بايد در محلي ذخيره شوند كهحاين مصال. هاي مختلف ممكن است متغير باشد ها در محل ين اليهاكيفيت 
  .در آينده تداخلي نداشته باشد

خاطر وجود مواد آلي تجزيه  رنگ تيره اين خاك به. اي است كه در سطح زمين قرار دارند هاي تيره يه سطحي شامل خاكال
و رشد گياهان ضروري  عنوان يك منبع تغذيه براي پرورش مواد آلي موجود در خاك به. باشد مانده گياهان مي شده از باقي

  .باشند مي
اي رنگ است كه زير اليه سطحي قرار دارد و ميزان مواد آلي موجود در آن كمتر   يك اليه قهوه،خاك زير اليه سطحي

 همراه اليه ، معموالً خاك اين اليه،در عمل. خواهد بودها از يكديگر مشكل   تشخيص اين اليه،اي هاي ماسه در خاك. باشد مي
  .شود  ميانباشت ذخيره و ،سطحي يا اليه خاك متراكم

 و بايد آنرا جدا بودهلي نآ طور كلي حاوي مواد شود كه به مانده تا روي شن و ماسه مي صالح باقياليه خاك متراكم شامل م
هاي سطحي و پوشش  ها و پوشاندن آنها با خاك توان براي ساختن تپه از اين مصالح مي. هاي سطحي ذخيره كرد از خاك

  .دباش مي مطلوب ،از مناسباند كه براي كنترل دسترسي به محل و همچنين چشم گياهي استفاده كرد
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 برداشت اين اليه بايد با دقت كافي صورت.  نقش مهمي دارد،هاي سطحي در عمليات احياء و اصالح منطقه ذخيره خاك
ها براي مدت طوالني  اگر ذخيره اين خاك. ها مخلوط شوند هاي درشت نبايد با اين خاك ها و همچنين سنگريزه نخاله. گيرد

  .توان بذرپاشي كرد تا از فرسايش و همچنين از بين رفتن كيفيت خاك جلوگيري شود آنها را مي سطح ،گيرد صورت مي
  

  بندي شيب - د
كه منطقه برداشت متشكل  در مواردي .  شودترازبندي و ديبن  شيب،منطقه برداشت بايد بالفاصله پس از خاتمه عمليات −

هر نوع بذر پاشي و .  شوندترازبنديو دي بن خاتمه، شيبباشد، بايد هر يك از آنها پس از ) يا بيشتر (قسمتاز دو 
  .كودپاشي بايد در بهار يا تابستان انجام شود

 ريخت و را به حداقل رسانده و با ايجاد حوضچه كه ، شودترازبنديشكل داده شده و  طوريمنطقه كاري بايد  −
  .شودآميخته توپوگرافي اطراف 

بايد پايدار  اند، وجود آمده بههاي دسترسي  داشت شن و ماسه يا احداث جادهكه در هنگام بر 1برداري خاكهاي  همه شيب −
  . سيالب جلوگيري شود ياهاي ناشي از باد شوند تا از فرسايش

 جلوگيري از ايجاد  و افزايش فرسايشمانندي مواردتواند   مي،زمين ناهموار و داراي شيب تند در گودال برداشت ماسه
 واحد 5/2( بيشتر باشد 5/2: 1هاي برداشت ماسه نبايد از مقدار  طوركلي، شيب نهايي در گودال به. پوشش گياهي را مطرح نمايد

 تا 3:1هاي هموارتر  شيب. آالت سنگين است  ميزان حدي براي كاركرد ماشين5/2 : 1شيب . ) واحد عمودي1افقي در برابر 
  .دان  كشاورزي توصيه شدهي نيز براي درختكاري و ساير كارها10:1
  

  اصالح موقتي زمين - ه
دارد، اصالح موقت زمين براي كاهش پتانسيل وجود  ماه 6زماني كه قصد توقف عمليات برداشت مصالح براي مدتي بيش از 

 خصوصاً ،كاري بندي مناسب و گياه اصالح موقت زمين شامل عملياتي مانند شيب. فرسايش و ايجاد وضعيت پايدار ضروري است
  .باشد يش ميدر مناطق تحت فرسا

 عمليات  مجدد تا قبل از شروع،هاي دسترسي براي كنترل منطقه برداشت كارگيري تابلوها و همچنين دروازه نصب و به
  .تواند مورد توجه قرار گيرد  مي،برداشت نيز

  
   ساير موارد- و

   و،)اشدتصويب شده ب  ديگريشكل آنكه به مگر (ه شدبرچيدهبايد  ها هاي دسترسي، آبگذرها و پل جاده −
در (نيز بايد برداشته شده و سواحل  شكافته شده در سواحل  شدهاحداث 2 خاكريزهاي. شودحال اول برگردانده بهمنطقه 

   .هاي بعدي حداقل گردند پايدار شوند تا فرسايش) صورت صدمه ديدن
  .هاي مصنوعي بايد از محل دور شوند همه آشغال −

                                                   
1- Cut slope 
2- Fill ramps 
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توان  مي اليدر مورد .  تخليه شوند وسيله پمپاژ يا پايين آوردن خاكريز نشيني به هاي ته هاي سطحي تميز حوضچه آب −
  :اقدامات زير را انجام داد

 الي هاي حفاظتي را بايد تا تراز مربوط به تراز سازه. هاي غير فعال يا تراس رها كرد آنها را در محل سيالبدشت •
  . پايين آورد)داشته شده نگه(مانده  باقي

  . كردانباشته پخش يا 2 گياهيهاي  الشه يا1اضافيهاي  ير آشغالآنها را همراه با سا •
  .نمودشده منتقل  هاي معين هاي فعال به محل هاي سيالبدشت  از محل،براي تخليهآنها را  •
هايي كه قبالً در آنجا پوشش گياهي ايجاد شده و شامل نواحي سيالب نگرفته بعد از عمليات در  طور كلي، در محل به −

هنگامي كه . كندتسهيل  منطقه برداشت را و بازيافت بايد بازسازي طبيعي پوشش گياهي احياءت هستند، منطقه برداش
ها وجود داشته باشند، تجديد طبيعي پوشش گياهي بر بذر پاشي مصنوعي و  شغالآ و زوائد گياهي و مواد زائد حيواني

ي ها ييها بايد با توجه به راهنما  و آشغالئد گياهيزوا و مواد زائد حيوانيمحل نهايي . شود ميكود پاشي ترجيح داده 
  .زير تعيين شود

  
  هاي فعال  سيالبدشت–الف 
اما در صورت موجود بودن، .  باشدداشته  و گياهي و آشغال وجودمواد زائد حيوانيهاي شرياني، بعيد است كه  در رودخانه −

  .كرد انباشته نبايد آنها را در داخل سيالبدشت فعال
طراحي .  كردانباشتهتوان اين مواد را در سيالبدشت فعال   و مستقيم، ميدوشاخهي پيچانرودي، سينوسي، ها هرودخاندر  −

  ):1-12شكل (بايد شامل موارد زير باشد ها  تودهو محل اين 
  .هاي فعال و در نواحي كه در معرض حداقل فرسايش هيدروليكي باشند، قرار داد بايد آنها را دور از آبراه −
  ). متر عرض5-3 متر طول و 20-15در حدود (والني و باريك باشند بايد ط −
  .دهي شده باشند  جهت،موازي جريان −
  . ساله باشد2 متر باالتر از سيالب با دوره بازگشت 1ا در حدود هباالي آنتراز  −
  . شودتسليح ها فعال آن طرف،براي جلوگيري از فرسايش −
  . شودحداكثرمساحت  كه گردندباشته صورتي ان  به، شرايط باالفراهم شدنمشروط بر  −
براي اگر . كه در منطقه برداشت توزيع شده ايجاد گردندتوده اگر مواد كافي موجود باشد، مطلوب آن است كه چندين  −

اگر فضاي كافي . كردانباشته مواد كافي موجود نباشد، نبايد آنرا داخل سيالبدشت فعال فراهم شدن شرايط گفته شده، 
 منطقه برداشت مصالح احيايتوان يا در   برداشت و دور از آبراه فعال وجود نداشته باشد، اين مواد را ميدر داخل ناحيه

  .نمود يا در نواحي مرتفع مجاز تخليه قرار داداستفاده مورد همجوار 
  .  بذرپاشي مصنوعي يا كودپاشي انجام گيرد،هاي فعال نبايد در سيالبدشت −
  
 

                                                   
1- Overburden 
2- Vegetative slash 
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   هاي مصالح اضافي ه از مشخصات مطلوب براي حالت دائمي تودهنموشكل ن -1- 12شكل 
  ) ساله2نسبت به سيالب (

  
  

  ها هاي غير فعال يا تراس  سيالبدشت–ب 
با توجه به ( يا روي سطح زمين پخش كرد نمودانباشته توان يا  ها، اين مواد را مي  انواع رودخانهليه از ك،در اين مناطق
  ):توضيحات زير

گيرند،  صورت ساالنه در معرض سيالب قرار مي هاي غير فعال كه به برداشت تشكيل شده از فقط سيالبدشتدر مناطق  −
 ،كردنانباشته در صورت . دست كاهش يابد  تا انتقال به پاييننمود انباشتهجاي پخش كردن مواد، آنها را  بهتر است به
  . رعايت گردندگفته شده در باالي ها ييبايد راهنما

صورت ساالنه در معرض سيالب قرار ندارند، بايد  بهكه هاي غير فعال  ها و سيالبدشت ق برداشت شامل تراسطادر من −
 10طوركلي، بايد اين مواد را با ضخامت حدود  به. اسر اين نواحي از محل برداشت پخش كردراين مواد را در س

  . پخش كردمتر و در حداكثر سطح ممكن سانتي
توان از بذر پاشي  هاي غير فعال مناسب نباشد، مي ها و سيالبدشت  تراسمنطقه احيايفاده در اگر اين مواد براي است −

  .مصنوعي و كودپاشي استفاده كرد
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  هاي ويژه  راهنمايي 2- 12-2
  

  برداشت سطحي هاي  هاي ويژه براي محل راهنمايي 1- 2- 12-2
  .  و ايجاد ناحيه حايلاريذبراي سپرگزمين پخش شن درشت يا سنگدانه روي سطح  −
  . صورت انحراف جريان، تصحيح و هدايت سريع آن به مسير طبيعيدر  −
دست برداشته شود و  پايينخاكريز  ، شده استخاكريز احداث آبراه جانبي كه براي شرايط خشك  برداشتيها محلدر  −

منطقه اين امر، از شستشوي مقادير عمده مصالح از . گردد ايجاد ساله 25 باالدست متناسب با سيالب خاكريزارتفاع 
 . كند برداشت به رودخانه در شرايط جريان كم جلوگيري مي

  
    از طريق حفر گودالبرداشت سطحيهاي  هاي ويژه براي محل راهنمايي 2- 2- 12-2

  : كاري شده بايد داراي مشخصات زير باشد هاي انباشت سطحي و همچنين گياه  خاكاقدام در مورد −
 همچنين در جزاير و خطوط ساحلي  ودر مناطقي كه سيالب نداردشده  صورت انباشته و هم پخش توان آنها را هم به مي •

  . آرايش داد
 .  براي ايجاد پوشش و همچنين تغذيه گياهي استفاده كردهاتوان از آن  مي،اگر مصالح به اندازه كافي موجود باشد •

سطح ناحيه برداشت روي ) در صورت موجود بودن(ها  سنگ هاي درشت يا قلوه تر سطح، شن سريعو  1تسليح مجددبراي  •
  .توزيع شوند

توان براي ايجاد شكل  هاي انباشته در مناطق غير سيالبي را مي  و همچنين تودهخطوط ترازخطوط ساحلي شيبدار و  −
  . كاربرد هاي محيط اطراف به متناسب و آميخته با ويژگي

  . كاربرد ها به وجود در گودالتوان براي شكل دادن جزاير يا تغيير عمق آب م شده را مي هاي اضافي برداشت خاك −
  . مشخص شده، صورت گيردطرح  عمليات بايد طبق ،ها ها و گودال براي دسترسي آسان به حفره −
  .  شده باشد، بايد در فاز نهايي كار اجرا شوددر نظر گرفتهآبراه خروجي، در صورتي كه در نقشه عمليات  −
 . آنها را به ارتفاع و مشخصات طبيعي خود برگرداند، بايده باشندخورده شد  حايل جريان كم دستمناطقاگر  −

 
  اليروبيبرداشت مصالح با روش هاي  هاي ويژه براي محل راهنمايي 3- 2- 12-2
  .آنها را به مشخصات و ارتفاع طبيعي خود برگرداند  بايد،خورده شده باشند  حايل جريان كم دستمناطقاگر 

  
   اي هاي رودخانه سامانه 4- 2- 12-2

 .هاي مؤثر كنترل در آنهاست كاري يكي از روش گياه. الً داراي شيب ماليم هستند معمو،ي خشك موقتيها رودخانه −
  .هاي گياهي مناسب و مطابق با شرايط محيط صورت پذيرد وسيله گونه پايدارسازي خاكريزها بايد به

                                                   
1- Rearmouring 
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ديناميك  داراي خصوصيت زيرا ،هاي اصالح و بازسازي دارند قابليت مناسبي براي اجراي طرحهاي شرياني  رودخانه −
  .پذيرد جايي آبراه در سيالبدشت متناوباً صورت مي  و جابهبوده

  
  طرح اصالح پيشنهادي 3- 12-2

اين .  استبرداشت استفاده نهايي از محل چگونگي توصيف كننده ، برداشت مصالحپروژهيك براي  يطرح اصالح پيشنهاد
ها گرفته تا فراهم آوردن محل زندگي حيات وحش يا  بتواند تنوع زيادي داشته و از پايدارسازي شي استفاده نهايي از محيط مي

هاي صورت گرفته در عمليات برداشت مصالح مانند تميزكاري محل،  طور كلي، فعاليت به. گسترش محل سكونت را شامل شود
شمار   به اصالح و بازسازي زمينراستايتوان در  سازي و ساخت و ساز آرايش مصالح را مي  انباشت، خاكبرداري،برداري ههرز
مدت كه به بازسازي و اصالح در آينده  هاي كوتاه براي پروژه. شود ا شاملر پيشنهادي براي اصالح بايد تمام جزييات طرح. آورد

 ميزان برگ و كاه براي پوشاندن ريشه درختان ن ميزان حاصلخيزي و همچني،جزيياتي مانند تركيبات بذرها، نزديك نياز دارند
  مجدد كاريچمنات ي براي نمايش ميزان پيشرفت عملنهمچني. د در طرح جامع برداشت مشخص شوندتازه نشانده شده باي

  . تهيه گردديبايد جدول محيط
 احياء و اصالح زمين در زماني كه عمليات برداشت ند در رومورد نيازهاي  بيني فعاليت  پيش،مدت هاي طوالني براي پروژه

در چنين مواردي، طرح برداشت بايد شامل بحث كلي و عمومي در مورد . هد بودخواكشد، مشكل  براي چندين سال طول مي
  .دادرائه روز كردن برداشت ا  همراه با به،توان در زمان نزديك به انجام آن جزييات اين طرح را مي.  احياء و اصالح باشدندرو

گيرند نيز بايد بخشي از  ت مصالح صورت مي احياء و اصالح كه در زمان برداشندهايي از رو بحث و بررسي در مورد فعاليت
  .طرح برداشت باشد

  
  احياء و اصالح تدريجي 4- 12-2

احياء و اصالح . باشد هدف از احياء و اصالح تدريجي، بازسازي منطقه بالفاصله پس از برداشت مصالح و ترك محل مي
 بخشي از كار آن نيز پايان ،از پروژه برداشت هر مرحله پايان و با بوده در تمام طول عمر پروژه برداشت در حال اجرا ،تدريجي

هاي  بندي مناسب زمين، استفاده مناسب از خاك  كاري است كه در نهايت شيبند دربرگيرنده يك رو،اين عمليات. پذيرد مي
ز  ا،احياء و اصالح تدريجي. شود سطحي ذخيره شده و ايجاد پوشش گياهي مناسب در پايان هر قسمت از عمليات را شامل مي

واد و مصالح اضافي و غير م و باعث كاهش هزينه انباشت و مرتب سازي هبرد آالت مستقر در محل سود  تجهيزات و ماشين
 ندبلكه اين رو ،شود  و توصيه نميبودهپذير ن هاي برداشت انعطاف احياء و اصالح تدريجي براي تمام پروژه. شود مصرفي مي

  . خواهد شده كار برد مدت به  طوالنياياجربيشتر براي مناطق برداشت بزرگ و با 
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  ضمائم
   حايل سيالبيمناطقطراحي : ضميمه الف 

  
  كليات  1-الف
 سال 5عمر طراحي از .  طراحي كرد، حايل سيالبي را براي جلوگيري از انحراف آبراه فعال به منطقه برداشت مصالحمناطقبايد 

روند طراحي . كند هاي حفاري تغيير مي ل يا بيشتر براي محل سا50 تا احتماالً برداشت سطحيهاي  براي برخي محل
اندازه . باشد مهاجرت آن ميالگوي آبراه و تاريخچه پالن جانبي رودخانه مورد نظر بر اساس  پيشنهادي، در نظر گرفتن فعاليت

تند كه بايد در نظر گرفته  حايل هسمنطقهپوشش گياهي نيز از عوامل مؤثر بر پايداري  و  حايلمنطقهرودخانه، تركيب مصالح 
هاي  هر يك از موارد باال در بخش.  حايل مد نظر باشدمنطقهگيري  بايد براي بررسي فركانس سيل هيدرولوژي رودخانه. شوند

 [57].گيرند زير مورد بررسي قرار مي

 
   حايل منطقهعرض   2-الف

  
  جايي بستر آبراهه اصلي   جابه1- 2-الف

هاي روند فرسايش  علت پيچيدگي به .شود صورت خالصه ارائه مي مين ميزان مهاجرت آبراه بهدر اين بخش، روند عمومي تخ
آبراه و ساير پالن  از اطالع بر اساس است كهساحلي، برآورد كمي مهاجرت جانبي معموالً شامل استفاده از اطالعات تاريخي 

معموالً (هاي هوايي بازه مورد مطالعه رودخانه  عكساست كه بهتر . دنشو ميگردد، روي نقشه پياده  مي اشاره در زيرمواردي كه 
هاي هوايي   پوشش عكس كهمطلوب است. تهيه شود) دست منطقه مورد مطالعه  برابر عرض سيالبدشت در باالدست و پايين2

براي تهيه اساليد باز توان  ها را مي عكس.  تا امكان بررسي تغييرات درازمدت را فراهم آورد،) سال20حداقل ( باشد مدت طوالني
  .دنمواستفاده ) مطابق توضيحات زير(توليد كرد يا از آنها در شكل چاپ شده 

. روي هر عكس انتخاب شوند) يا بيشتر(سه مشخصه قابل شناسايي . با مقياس يكسان بزرگ شوندها  عكستا حد امكان، 
كاغذ شفاف، روي . بي روي آن عالمتگذاري شوندهاي انتخا ها قرار داده شده و مشخصه يك كاغذ شفاف روي يكي از عكس

اگر . دست آيد ها تطبيق داده شوند تا از يكسان بودن مقياس اطمينان به ها با اين عالمت هاي ديگر قرار گرفته و مشخصه عكس
توان   ميصورت در اين). 1-شكل الف(توان سواحل رودخانه را روي همان كاغذ شفاف ترسيم كرد  ها يكسان بودند، مي مقياس
 :ها يكسان نبودند، بايد مراحل زير انجام شوند اگر مقياس. گيري كرد جايي جانبي را مستقيماً از روي كاغذ شفاف اندازه جابه

). 2-شكل الف(هم وصل گردند  دو مشخصه قابل شناسايي روي هر عكس انتخاب شده و به منظور تشكيل يك خط مبنا به
 .هم در عكس قرار گيرند  طرف مقابل بهها بهتر است نزديك دو اين مشخصه

تقسيم شده و از نقاط انتهاي هر قسمت يك خط بر خط مبنا  عمود گرديده و تا ناحيه ) يا بيشتر( قسمت 10خط مبنا  به 
يكي از اين خطوط تقسيم شده و از محل تقسيم خطوطي بر آن عمود شود تا . جايي جانبي ادامه يابد مورد نظر براي بررسي جابه

 ). 3-شكل الف(يك شبكه شكل گيرد 
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محل ساحل رودخانه در نقاط مختلف هر شبكه از هر . شبكه مشابهي با مقياس اختياري روي يك ورقه كاغذ ترسيم گردد
به منظور تشخيص بهتر در انتقال اطالعات، ). 4-شكل الف(عكس به نقطه متناظر در شبكه رسم شده روي كاغذ منتقل شود 

 . گذاري كرد ها را شماره هاي شبكه و ستونها  توان رديف مي

هم متصل گردند  ، به)اند ها ظاهر شده گونه كه در عكس آن(نقاط حاصله روي كاغذ، به منظور ارائه موقعيت ساحل رودخانه 
توان  مي. شوند تري حاصل مي شكل دقيق ها ريزتر باشد، خطوط ساحلي به هر چه شبكه ترسيمي روي عكس). 5 -شكل الف(

 .گيري نمود جايي جانبي را مستقيماً از اين شكل اندازه بهجا

طور معكوس، تخمين عرض مورد نياز منطقه حايل براي  دقت اين روش براي تخمين عمر مورد انتظار ناحيه حايل، يا به
تر بين تاريخ  جايي متوسط ساالنه براي دوره طوالني دقت جابه. باشد تأمين انتظارات طراحي شده در طول عمر آن، كافي مي

ها، تعداد و  ها، مقياس بزرگنمايي، درجه اعوجاج مقياس عكس مقياس اوليه عكس: دقت، به عواملي مانند. ها، بيشتر است عكس
  .عنوان نقاط نشانه و ميزان دقت در تطبيق دادن بستگي دارد هاي مورد استفاده به قابل اطمينان بودن مشخصه

  
  مشخصات آبراه   2- 2-الف

صورت  هر يك از انواع آبراه به. باشد  اطالعات قبلي به آينده ميتطويل يكي از عوامي مهم در تعيين پتانسيل ،آبراهمشخصات 
  .خواهد گرفتاي مورد بحث قرار  تأثيرات ارتفاع منطقه حايل در بخش جداگانه. گيرد جداگانه در زير مورد بررسي قرار مي

. هاي شديد عرضي هستند  داراي فعاليت، اغلب داخل سيالبدشت فعال،شريانيهاي رودخانه  آبراه: هاي شرياني  رودخانه
، امكان فرسايش ساحلي عمده وجود ابدي هنگامي كه يك آبراه اصلي فعال در كنار يك ساحل داراي پوشش گياهي جريان مي

 ،ار ساحل جريان داشته است آن نرخ مهاجرت تاريخي تخمين زده شده، در كنطيي كه ا دوره  در كل،اگر آبراه اصلي. دارد
هاي مختلفي براي تخمين فرسايش در   بايد محل،در غير اين صورت.  دادعميمبه آينده ت جايي را توان آن نرخ جابه مي

 افزايش زاويه آبراه با در اثربا افزايش نرخ فرسايش ( در نظر گرفته شود ،بايد هر تغييري در مسير آبراه. سيالبدشت انتخاب شوند
  .ها بستگي دارد  يك ضريب اطمينان اعمال شود كه مقدار آن به ميزان اطمينان به تخمين،بايد در نتايج. )ساحل
دهنده  خط چين نشان.  در نظر گرفته شود6- در شكل الفA يك مثال فرضي، طول ساحل مشخص شده با عنوان به

جايي جانبي  فرض كنيد كه جابه. باشد  مي1975ل دهنده موقعيت آبراه  در سا  و خط پر، نشان1950موقعيت آبراه  در سال 
فرض كنيد كه مطلوب است تأمين منطقه حايلي با ).  متر در هر سال4يا (گيري شده باشد   متر اندازه100 به ميزان Aساحل 

ج در اين صورت، با تعميم نتاي.  سال كه يك منطقه برداشت سطحي شن و ماسه را در سيالبدشت فعال محافظت كند8عمر 
  .آيد دست مي به) 4×8( متر 32هاي آينده، مقدار  بيني گذشته براي پيش

بنابراين احتمال دارد .  با زاويه بيشتري نسبت به ساحل قرار گرفته بوده است1950، مسير آبراه  1975 در مقايسه با آبراه  -
 كمتر از نرخ 1975رسايش براي مسير و نرخ ف)  متر در هر سال4( بيشتر از نرخ متوسط 1950كه نرخ فرسايش براي مسير 

 موجود 1975 و 1950هاي  هاي بين سال اگر عكس).  متر28مثالً به ( متر را كمي كاهش داد 32توان  بنابراين مي. متوسط باشد
  باشند،
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ل آبراه اگر فعاليت سال به سا. توان اين مقدار را با تخمين نرخ فرسايش براي دوره زماني اخير، اثبات يا تصحيح كرد مي
توان فرض كرد كه پتانسيل تغييرات عمده در مسير پايين بوده و يك مقدار نسبتاً كوچك ضريب  هاي فعال نسبتاً كم باشد، مي 

 42 متر اعمال خواهد شد كه در نتيجه، عرض منطقه حايل 28 به 5/1در اين حالت، ضريب اطمينان . كار برده شود اطمينان به
  .آيد دست مي متر به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عنوان نقاط  هاي توپوگرافيك مورد استفاده به شامل مشخصه( نمايشي از كاغذ شفاف -1- شكل الف
  )1978 و 1948هاي  هاي سال تطبيق و خطوط ساحلي استخراجي از عكس

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  عنوان نقاط انتهايي خط مبنا   هاي مورد استفاده به  انتخاب مشخصه- 2-شكل الف

  رد مطالعهبراي بخشي از بازه مو
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   شكل شماتيك توسعه شبكه روي هر عكس- 3-شكل الف
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ها به شبكه روي كاغذ  انتقال خطوط ساحلي از عكسچگونگي - 4-شكل الف
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  هيافته و رسوبگذاري شد دهنده خطوط ساحلي و نواحي فرسايش  نمودار تكميل شده، نشان- 5-الفشكل 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1975 و 1950هاي  هاي آبراه در سال  رودخانه شرياني با محل- 6-شكل الف
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زاويه نسبت به (علت تغيير در مسير  اگر مشخص است كه آبراه  فعال داراي تغييرات عمده ساالنه است، نبايد كاهش به −
 براي منطقه )2×32( متر 64لت، عرض در اين حا.  استفاده شود2تر از  اعمال شده و ضريب اطمينان بزرگ) ساحل

 .آيد دست مي حايل به

ممكن است كه در رودخانه شرياني، شرايطي وجود داشته باشد كه طول ساحل مشخص كننده منطقه حايل مجاور يك آبراه  
 با Bي منطقه توان برا  را ميAجايي منطقه  در اين حالت، نرخ جابه). 6- در شكل الفBعنوان مثال، ناحيه  به(فعال نباشد 

احتماالّ بتوان اين عرض را با . كنيم  متر شروع مي32 ساله، با عرض اوليه 8با فرض عمر مطلوب . كار برد اعمال تصحيحاتي به
توان آنرا  ها كم باشد، مي در صورتي كه  ميزان فعاليت. هاي ساالنه آبراه  فعال در جهت جانبي كاهش داد توجه به ميزان فعاليت

تري به ساحل برخورد كرده و باعث افزايش  اما اگر آبراه  تغيير مكان دهد، احتماالّ با زاويه نسبتاً بزرگ. كاهش داد متر 24تا 
هاي نسبتاً پايدار،  در آبراه .  متر افزايش داد36 متر بايد آنرا به 24جاي كاهش عرض به  در نتيجه، به. شود پتانسيل فرسايش مي
  .  آيد دست مي  متر به54 در نظر گرفته شود، كه در نتيجه منطقه حايلي با عرض 5/1ود تواند در حد ضريب اطمينان مي

 ،هاي شرياني هستند هاي رودخانه از آبراه  پايدارتري عموماً در جهت عرضدوشاخههاي با آبراه  رودخانه: دوشاخههاي  رودخانه
 نسبت به ساحل ،مسير آبراه. باشد مي تر آينده قابل اطمينانها به   نتايج تاريخي نرخ فرسايش اين نوع رودخانهعميمبنابراين ت

ضريب اطمينان براي اين ). تر نسبت به ساحل هاي با زاويه بزرگ نرخ فرسايش بيشتر براي آبراه(منطقه حايل حايز اهميت است 
ان به تخمين عرض منطقه حايل هاي آبراه و نيز با كاهش اطمين و با افزايش فعاليت) 2/1حدود (باشد  ها كوچك مي نوع رودخانه
     .يابد افزايش مي
جايي به ميزان  هاي جانبي متفاوتي داشته باشند، اما محل و جهت جابه جايي توانند جابه معموالً ميپيچانرودها :هاپيچانرود

قابل توسعه ) ع قبلينسبت به دو نو(ها با اطمينان بيشتري  گونه رودخانه نرخ فرسايش تاريخي اين. بيني است مناسبي قابل پيش
 ضريب اطمينان ،ها گونه رودخانه در اين. مسير آبراه نسبت به يك ساحل فرسايشي تمايل به ثابت ماندن دارد. باشد به آينده مي

 با افزايش عدم اطمينان .پايين باشد) براي يك بانك اطالعاتي خوب (2/1تواند تا حدود  براي اعمال به عرض منطقه حايل مي
  .نرخ فرسايش، بايد اين ضريب افزايش يابددر تخمين 
برخي از پيچانرودها ممكن است .  نشان داده شده است7-يك پيچانرود و نواحي فرسايشي مورد انتظار در شكل الفالگوي 

جايي در جهت  پيچانرودها تمايل عمومي به جابه. تا حدودي از اين الگو فاصله داشته باشند، ولي قواعد كلي مشابه است
اي تقريباّ در ميانه قوس تا عموماّ ابتداي  با فرسايش ساحل شسته شده در سمت خارجي يك قوس از نقطه(دست دارند  ينپاي

اي به نام كمربند پيچانرود  دست، معموالً در ناحيه پيشرفت تدريجي قوس به پايين). دست بخش خارجي قوس بعدي در پايين
. باشد معموالً عرض كمربند براي پيچانرودهاي با الگوي منظم ثابت مي. باقي ميماند) كه نزديك بخش خارجي پيچ است(

اختالف . ماند، اما فرسايش قوس خارجي آنها مشابه است عرض كمربند پيچانرودهاي با الگوي نامنظم، ضرورتاّ ثابت باقي نمي
.  نشان داده شده است8- شكل الفبين الگوهاي پيچانرودهاي منظم و نامنظم و نواحي فرسايشي مورد انتظار در هر يك، در

هاي خارجي پيچانرودها و سمت  با توجه به محل نواحي فرسايشي نمونه، مشخص است كه عرض منطقه حايل در سمت قوس
  .ها بيشتر است باالدست نواحي داخلي پيچ
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يك . شود  گرفته مي با يك الگوي پيچانرود منظم در نظر9-عنوان مثال، رودخانه فرضي نشان داده شده در شكل الف به
 سال مورد 25منطقه برداشت مصالح در پيچ داخلي يك رودخانه كوچك پيشنهاد شده كه براي آن طراحي منطقه حايلي با عمر 

  .باشد نظر مي
 تفكيك B و Aعلت تفاوت در نرخ فرسايش مورد انتظار، منطقه حايل احاطه كننده محل برداشت مصالح به دو ناحيه  به
)  متر3نرخ متوسط ساالنه ( متر 90 به  ميزان 1978 تا 1948هاي   در فاصله سالAناحيه ) تاريخي(رسايش نرخ ف. شود مي

، بايد ساحل مقابل Bبا شروع از ناحيه .  صورت گرفته استB متر رسوبگذاري در ناحيه 270در همين مدت . برآورد گرديده است
كف نزديك سطح كه باعث توقف فرسايش اين ساحل گرديده آن براي بررسي هرگونه خصوصيت غيرمعمول، مانند سنگ  

اگر چنين خصوصيت غير معمولي وجود داشته باشد، بايد عرض منطقه حايل بيش از عرض . است، مورد بررسي قرار گيرد
غير فرض شود كه در اين مثال، چنين خصوصيت . دست منطقه برداشت در نظر گرفته شود حداقل استاندارد براي انتهاي پايين

 سال 25(علت افزايش عمر طراحي  به% 25بنابراين يك عرض حداقل استاندارد، با افزايشي به ميزان . معمولي وجود ندارد
 متر در سال 3جايي  ، جابهAبراي براي ناحيه .  متر خواهد شدB ،19شود، كه مقدار آن براي ناحيه  استفاده مي)  سال20جاي  به

گونه تغييري در نرخ متوسط فرسايش  رود هيچ انتظار نمي. شود راي ناحيه حايل منتهي مي متر ب75 سال به عرض 25در طي 
تر از عمر  صورت پذيرد و همچنين با توجه به آنكه دوره تاريخي طوالني)  در باالدست1ناشي از عواملي مانند توسعه ميانبري(

كار برد كه   را به2/1توان ضريب اطمينان  در نتيجه مي. عمل آمده اطمينان داشت بيني به توان نسبت به پيش طراحي است، مي
  .  متر است90نتيجه آن، عرض 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دست  نواحي فرسايشي محتمل در هنگام مهاجرت يك پيچانرود به پايين- 7-شكل الف
                                                   

1- Cutoff 
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  منظم و نواحي فرسايشي آنها ي منظم و غيرپيچانرودها الگوهاي - 8 -شكل الف
  
  

 اغلب كمتر ،نرخ فرسايش.  استپيچانرودهاهاي اندكي مشابه رفتار  تفاوت ها با رفتار اين نوع رودخانه: ي سينوسيها رودخانه
 - شكل الف(تر در سمت خارجي رودخانه سينوسي توسعه يابد   بوده و ناحيه فرسايشي ممكن است به باالدستپيچانرودهااز 
هاي   براي اين نوع رودخانه2/1ضريب اطمينان . روش مشابهي استفاده كردتوان از  براي تخمين ابعاد نواحي حايل، مي). 10

  .باشد  مناسب مي،نسبتاً پايدار
 ،هاي مستقيم رودخانه. هاي سينوسي شباهت دارد به رودخانه، ها پتانسيل فرسايش اين نوع رودخانه: هاي مستقيم رودخانه

هاي جانبي آبراه شكل  هاي متناوب يا توده ي داخلي توسط تودهها چپيالقعر خود دارند كه  معموالً يك الگوي سينوسي در خط
هاي شني  دست اين توده هاي مستقيم در جهت مخالف و كمي پايين بنابراين فرسايش نسبتاً كم ساحلي در رودخانه. گيرند مي

البته قبل از . باشد مال ميها قابل اع گونه رودخانه  اينرايب) 1 حدود(ضريب اطمينان كوچك ). 11 –شكل الف (دهد  رخ مي
 حاصل از ،عنوان مثال، اگر بازه مستقيم به. علت مستقيم بودن مسير آبراه توجه كرد محاسبه مشخصات منطقه حايل، بايد به

  .ناپذيري سواحل مورد نياز است تر نسبت به بازه مستقيم ناشي از فرسايش  است، يك منطقه حايل بزرگپيچانرودري يك ب نميا
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  اي با الگوي پيچانرودي منظم و محل پيشنهادي  شكل شماتيك رودخانه- 9-شكل الف
  براي برداشت مصالح

  
  
 
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

 شكل عمومي نواحي فرسايشي در يك رودخانه سينوسي  - 10 -شكل الف
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   نواحي داراي پتانسيل فرسايش در يك آبراه  مستقيم- 11 -شكل الف
  
 
  ساير عوامل مؤثر بر عرض منطقه حايل   3- 2-الف

علت بده بيشتر   عمدتاً به،اين افزايش. يابد طور كلي، نرخ فرسايش با افزايش اندازه رودخانه، افزايش مي به: اندازه رودخانه
  هاي كوچك اندازهتري از رسوبات آبرفتي با بيشكه با مقادير ( دره  علت كف عريض  به،افزايش اين .باشد  مي هاي بزرگ رودخانه

اگر اطالعات تاريخي از مهاجرت . تعيين ميزان افزايش نرخ فرسايش با اندازه رودخانه مشكل است. باشد مينيز  )پوشانده شده
  .صورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرد جانبي در دسترس باشد، نبايد اندازه رودخانه به

ه ب هاي ريز معموالً  ماسه .  فرسايش حايز اهميت است ح در نرخ برداشت مصال تركيب خاك ساحل و منطقه: تركيب خاك
هاي باالتر فرسايش  در سرعت) سنگ هاي درشت، شن و قلوه مانند ماسه(تر  دار بزرگ مصالح گوشه. يابند مي راحتي فرسايش

 بدان علت است ، اين تجمع.شوند اي ساحل جمع مي پ قائم، معموالً مصالح با قطر بزرگ دريافته فرسايشبا سواحل . يابند مي
 .اند جايي نيافته  امكان جابه  شسته شده ولي مصالح درشت،كردند داري مي  را در محل نگه  كه مصالح درشت كه مصالح ريز

  .تر هستند علت وجود چسبندگي بين ذرات، در مقابل فرسايش مقاوم معموالً به) سيلت و رس(هاي ريز  مصالح ريزتر از ماسه
علت آثار   را بهپيشينهاي  هاي فرسايش حاصل از بررسي طوركلي يكنواخت باشد، نبايد نرخ ح منطقه حايل به   اگر مصال

هاي فرسايش حاصل از  تر وجود دارد، بايد نرخ اگر مناطقي با مصالح عمدتاً ريزتر يا درشت. بندي خاك اصالح كرد دانه
  ).ه در باالگفته شدبر اساس نكات  (نمود اصالح ارپيشين هاي  بررسي
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 منطقهپوشش سطحي متراكم روي . كنند  در مقابل فرسايش ايجاد مقاومت مي،هاي عميق گياهان با ريشه: پوشش گياهي 
در نتيجه پتانسيل . شود  منطقه حايل ميويحايل و در نتيجه كاهش سرعت جريان ر منطقه باعث افزايش زبري ،حايل

نخورده كردن   براي دست،اين علت عمده. دابي ميكاهش حايل  منطقهدرون فرسايش سطحي منطقه حايل و توسعه آبراه از 
 .شداب حايل مي منطقه

 
  ارتفاع منطقه حايل  3-الف

اگر منطقه حايل به اندازه كافي مرتفع باشد كه همه سيالب . ارتفاع و عرض منطقه حايل تا حدودي به يكديگر وابسته هستند
منطقه برداشت مصالح نگه دارد، در طراحي منطقه حايل فقط فرسايش ساحلي بايد مد نظر را دور از ) ترين سيالب جز بزرگ به(

اگر منطقه حايل كوتاه بوده و به دفعات . ها شود تواند شامل خيلي از مناطق برداشت مصالح واقع در تراس اين امر، مي. قرار گيرد
ه حايل، فرسايش وجه باالدست به سمت منطقه برداشت گيرد، فرسايش سطح منطق هاي بزرگ، سيالب آن را فرا  توسط جريان
طق حايل طبيعي توسط تراز طبيعي اارتفاع من.  بايد در طراحي در نظر گرفته شوندمحل برداشتشستگي داخل  مصالح و آب

افزودن يك وسيله  هاي طراحي شامل تعريض منطقه حايل به منظور جبران كمبود ارتفاع، افزايش ارتفاع به گزينه. شود معين مي
. شوند طور جداگانه در زير تشريح مي ها به اين گزينه. باشد خاكريز در سمت رودخانه يا احداث يك سازه منطقه حايل جداگانه مي

  .گيري، بايد آناليزهاي هيدرولوژيك و هيدروليكي انجام گيرند به منظور برآورد فركانس سيل
براي اين . شود، مورد نياز است اعث شروع سرريزي از منطقه حايل مي براي تعيين اينكه كدام بده ب،آناليز هيدروليكي −

. باشند آناليز مقاطع عرضي رودخانه، كه تا تراز باالي منطقه حايل در هر دو ساحل امتداد يافته باشند، مورد نياز مي
از معادله مانينگ يا . د باشسترس در د، از بازه رودخانه مجاور منطقه حايل)ا بيشتري ( مقطع5 كه شود ميده ترجيح دا

  .شود استفاده كرد توان براي محاسبه بده مربوط به ترازي كه باعث سرريزي مي  مي، آبترازمحاسبه برنامه 
پس . دهد دست مي شود به  از دوره بازگشت يا احتمال وقوع بده كه سرريزي را باعث ميي تخمين،آناليز فركانس سيالب −

براي منطقه حايل ) طراحي(نستن احتمال وقوع آن سيالب در طول عمر ان، به داز مشخص شدن بده و فركانس وقوع آ
احتمال وقوع سيالبي با دوره بازگشت مشخص در طي عمر منطقه حايل را مشخص ) 1–الف (جدول  .باشد نياز مي

حتمال كم است، اگر ا. توان پيامدها را برآورد كرد با معين شدن احتمال وقوع در طول عمر منطقه حايل، مي. كند مي
اگر احتمال وقوع باال باشد، يكي از چندين . دنمو جانبي طراحي جايي جابه عرض منطقه حايل را فقط بر اساس توان مي

  .  شود گزينه طراحي زير پيشنهاد مي
 ، براي جلوگيريمجاز باشد وقوع جريان در منطقه برداشت مصالح وده واگر منطقه حايل داراي پوشش گياهي متراكم ب •

 پوشانده يا عرض منطقه حايل را به چين سنگبا اليه را  مصالح محل برداشت لبه باالدست ،از فرسايش به سمت باال
  ).الف-12-شكل الف(هاي فرسايشي افزايش داد  منظور جبران اتالف

كريزي در وقوع جريان در منطقه برداشت مصالح مجاز نباشد، خاوده و اگر منطقه حايل داراي پوشش گياهي متراكم ب •
  ). ب-12-شكل الف( دشوباشد، احداث   مصالح كه براي سيالبي با احتمال وقوع كم طراحي شدهمحل برداشتپيرامون 
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كه براي ) در سمت رودخانه(كم باشد، يك خاكريز طولي براي منطقه حايل ااگر منطقه حايل داراي پوشش غير متر •
 ).ج-12-شكل الف(د شو احداث ، طراحي شده باشدمسيالبي با احتمال وقوع ك

) رودخانه در سمت(اگر منطقه حايل شامل يك آبراه جريان باال يا رها شده باشد، يك خاكريز طولي براي منطقه حايل  •
شكل (پايين طراحي شود   وقوعخاكريز بايد براي سيالبي با احتمال. داشتن جريان از آبراه احداث شود براي دور نگه

                                                        ). د-12-الف

  
  

   احتمال وقوع سيالب- 1–جدول الف 
  عمر طراحي شده منطقه حايل  سيالب

 (%)احتمال بيشتر شدن  )سال(دوره بازگشت   سال
2  5  8  10  20  25  50  100 

25/1  80  96 +99 +99+99+99+99+99+99
2  50  75 97  +99+99+99+99+99+99
5  20  36 67  83  89  99  +99+99+99
10  10  19 41  57  65  88  93  99  +99 
25  4  8  18  28  34  56  64  87  98  
50  2  4  10  15  18  33  40  64  87  
100  1  2  5  8  10  18  22  39  63  

  
  
ش استفاده از روبا . گرفته شود در نظر 13-عنوان مثالي از طراحي ارتفاع منطقه حايل، محل برداشت مصالح در شكل الف به

دو مقطع عرضي ديگر (اند  گونه  كه نشان داده شده، مقاطع عرضي، برداشت شده همان. فرسايش تاريخي تخمين زده شده است
 متر مكعب بر ثانيه، باعث سرريزي 89 و 103هاي  آناليز پروفيل سطح آب نشان داده كه بده). اند دست برداشت شده نيز در پايين

هاي  ها داراي دور ه آناليز فركانس سيالب نشان داده كه اين بده. شوند  مي7 و 3مقاطع ترتيب در  سيالب منطقه حايل، به
  . باشند  سال مي25 و 35ترتيب،   به بازگشت

 سال، 25شود كه در طول   مشخص مي1-بنابراين، با استفاده از جدول الف. باشد  سال مي25عمر طراحي منطقه حايل 
اين احتمال وقوع قابل قبول . وجود دارد% 64 به ميزان 7دست منطقه برداشت در مقطع  ناحتمال وقوع جريان در انتهاي پايي

 درصد براي 60 تا 50، احتمال 3در مقطع . باشد است، زيرا با توجه به فراآب، پتانسيل فرسايشي جريان نسبتاً پايين مي
ون احتمال نسبتاً كمي براي ورود جريان عمده به باشد، اما چ گيري منطقه حايل باالدست وجود دارد كه غيرقابل قبول مي سيل

  .   رپ را در ساحل باالدست گودال پيشنهاد  نمود-توان ايجاد ريپ وجود دارد، مي) از سمت باالدست(گودال 
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  هاي پيشنهادي در مواردي كه  احتمال عبور جريان از   گزينه- 12 -شكل الف
   باشدادزيبرداشت  درون منطقه

جر
  يان
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   مثالي از طراحي ارتفاع ناحيه حايل- 13-شكل الف 
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  )ها و تجهيزات اطالعات، روش(بازديد محلي : ضميمه ب
  
    بازديد محلي متقاضي در مرحله طراحي منطقه برداشت1- ب

هاي  يا گزينه(ل پيشنهادي  از مح،عنوان بخشي از روند طراحي منطقه برداشت، در فصل آبي شود كه متقاضي به توصيه مي
  :عمل آورد به منظور كسب اطالعات زير بازديد به) ي برداشتها مختلف محل

   ،هاي هوايي خشي به برداشت از عكسب تاطالعات فني به منظور صح −
هاي با اهميت ويژه كه ممكن است   منطقه برداشت در مورد وجود نواحي يا گونهيطيمح اطالعات عمومي زيست −

   ،ر معرض تأثيرات برداشت مصالح قرار گيرندمستقيماً د
باشند  هاي ذيربط مي اطالعات هيدروليكي ويژه منطقه برداشت كه مرتبط با طراحي منطقه برداشت و بررسي سازمان −

  ، و)بده، تراز و مقاطع عرضي: مانند(
هاي مربوط  ك به سازمانهاي زميني از مشخصات فيزيكي و زيستي محل كه در توسعه برنامه كاري و ارائه مدار عكس −

  .گيرد مورد استفاده قرار مي
  
    عمليات ميداني2- ب
  
    قابليت استحصال مصالح1- 2- ب

گيري  هاي آزمايشي و اندازه زني، چاله هاي مختلفي براي ارزيابي مصالح موجود در يك محل وجود دارد كه شامل گمانه روش
  .باشد مقاومت ويژه مي

  
    ارزيابي زيستي2- 2- ب

هاي  زيستگاه تا كيفيت كلي) شود هاي زميني نيز برداشت مي  عكس،كه در ضمن آن(طقه برداشت بايد پيمايش شود كل من
 مطلوب است. گيرد قرار ارزيابي مورد 6در فصل   مذكور4 تا 1هاي  سازي براي تصميم) با جزييات كافي(آبزيان و ساير حيوانات 

  .و سازمان ذيربط انجام پذيردصورت مشترك توسط متقاضي   به،كه اين پيمايش
  
    اطالعات هيدروليكي 3- ب
  
    مقاطع عرضي1- 3- ب

برداري مقاطع عرضي آبراه رودخانه و سيالبدشت به منظور تهيه اطالعات الزم ورودي براي آناليز  بايد نسبت به نقشه
د، محل و طول مقاطع عرضي بايد بر تعدا. توان تا آن سطح حفاري انجام داد، اقدام نمود هيدروليكي و تعيين رقومي كه مي
  ):1-شكل ب(اساس ضوابط زير مشخص گردند 
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يا ( مقطع 1براي تشريح منطقه برداشت و ) يا بيشتر( مقطع 3  مقطع عرضي بايد برداشت شود، كه5طور كلي، حداقل  به −
  .دست منطقه برداشت مورد نياز است در باالدست و پايين) بيشتر

 به ،در مابين) يا بيشتر(  مقطع1دست و همچنين  شت بايد در مرزهاي باالدست و پايينمقاطع عرضي در منطقه بردا −
 .منظور مشخص كردن وسعت منطقه برداشت، واقع شوند

هاي ضروري براي مشخص كردن منطقه برداشت، بايد در محل تغييرات عمده در عرض   عالوه بر محل،مقاطع عرضي −
 .سيالبدشت نيز برداشت شوند

هاي باالدست و پايين   برابر عرض باالي آبراه  از محدوده2دست بايد حداقل به ميزان   باالدست و پايينمقاطع عرضي −
 .منطقه برداشت مصالح و مناطق حايل مربوط فاصله داشته باشند

طول مقاطع عرضي بايد شامل كل عرض سيالبدشت فعال بوده و در هر دو طرف تا رقومي معادل حداقل بلندترين  −
 .ادامه يابد) تر باشد هر كدام كه بزرگ( منطقه برداشت مصالح يا منطقه حايل نقطه در

 .مقاطع عرضي بايد عمود بر جهت جريان در هنگام وقوع سيالب قرار گيرند −

  .جهت و فاصله بين مقاطع عرضي نيز بايد برداشت شود −
  
  موقت) مارك بنچ(  نقاط نشانه 2- 3- ب

گيري بده انجام  كه اندازه يير مقطع عرضي و نيز يك مورد در نزديكي آبراه  فعال در جانقاط نشانه موقت بايد در يك انتهاي ه
) اغلب رقوم اختياري در مقطع عرضي باالدست(رقوم اين نقاط نشانه بايد به يك رقوم نشانه ). 1-شكل ب(گيرد، واقع شوند  مي

  . شوندمتصل
  
    تراز و بده3- 3- ب

گيري بده  اندازه. دگيرگيري بده نبايد در هنگام تغييرات سريع بده ا نجام  اندازه. ي بده ثبت شودگير بايد در هنگام اندازهآب تراز 
اي كه شيب سطح آب و شيب كف يكسان  يعني در بازه( بايد در سطح مقطعي كه در بازه نسبتاً يكنواخت واقع شده، انجام گيرد

گيري بده با سنجش عمق و سرعت در  اندازه). ر طول بازه نباشنداي د بوده و عمق، مساحت، سرعت و بده داراي تغييرات عمده
زير (هاي توصيه شده زير  گيري سرعت بايد در عمق اندازه. گيرد  ايستگاه در عرض آبراه  انجام مي30 تا 25هاي معين در  عمق

  :انجام پذيرد) dسطح آب، نسبت به عمق كل 
− d2/0 ،d6/0 و d8/0داراي اولويت اول هستند .  
− d2/0 و d8/0داراي اولويت دوم هستند .  
− d6/0متر كمتر باشد75/0شود كه عمق كل از   فقط در شرايطي توصيه مي .  

 روش ،گيري گيري در اين زمان انجام گيرد، بهتر است براي تسريع در اندازه  و الزم باشد كه اندازههدراگر بده سريعاً تغيير ك
d6/0كار گرفته شود  به.  
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  زه ذرات بستر  توزيع اندا4- 3- ب
 توان اطالعات را مي اين. توزيع اندازه اليه سطحي ذرات بستر براي برآورد زبري هيدروليكي آبراه  و سيالبدشت مورد نياز است

  از حداقل يك،صورت قائم و به طرف پايين ها بايد به  عكس.[60]دست آورد  شماره به - 1ها توسط روش شبكه با آناليز عكس
  .ها گنجانده شود بهتر است يك مقياس نيز در عكس. نخورده گرفته شوند  سطحي دستمربع از اليه متر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

دهنده شماره و موقعيت مقاطع عرضي، نقاط نشانه موقت و پروفيل   نشان، نقشه شماتيك- 1- شكل ب
  القعر در يك منطقه برداشت مصالح فرضي خط

  
  

                                                   
1 - Grid – by – number  
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  القعر   پروفيل خط5- 3- ب
 يك بايد، )1-شكل ب( روي يك پشته شن مجاور آبراه  يا در خود آبراه  پيشنهاد شده است ،ه محل برداشتكمناطقي ر د

 توان نسبت به برداشت  مصالح  اقدام اين اطالعات براي  تعيين  حداكثر عمقي كه تا آن مي. القعر برداشت شود پروفيل از خط
  .رابر عرض آبراه  از انتهاي محل برداشت مصالح ادامه يابند ب5ها بايد حداقل تا  پروفيل. نمود، مورد نياز است

  
    عكسبرداري4- ب

  هاي شني، نواحي فرا آب و سواحل فرسايش ها، جزاير، پشته مانند حوضچه(ها  بايد براي نشان دادن مشخصات اصلي زيستگاه
مانند (ها بايد از يك نقطه مرتفع  سدر صورت امكان، عك. در بازه مورد مطالعه عكس گرفته شود) يافته يا زيرشويي شده

براي هر . هد، ترجيح داردد ها كه كل بازه رودخانه را پوشش مي اي از عكس برداشت مجموعه. برداشته شوند) سواحل بلند
اگر . هاي عمده عكسبرداري شده ثبت شوند  بهتر است اطالعاتي شامل تاريخ، زمان، محل، جهت عكس و مشخصه،عكس

هاي مرحله قبل گرفته شده و همچنين  هايي مشابه عكس شود، عكس ال بازديد صحرايي قبلي انجام مي دنب بازديد، به
  .هاي جديد باشند، برداشت شوند دهنده مشخصه هايي كه نشان عكس
  
    تحقيق محلي سازمان مسئول5- ب

رائه شده توسط متقاضي و نيز  اطالعات ادرستي به منظور بررسي ،شود كه بازديد صحرايي اوليه سازمان مسئول توصيه مي
با اين اطالعات، . هاي عمده انجام پذيرد محيطي در منطقه برداشت براي شناسايي زيستگاه آوري اطالعات اضافي زيست جمع
بررسي محلي بايد كيفيت كلي . محيطي را پيشنهاد كرد توان طرح كاري تقريبي به منظور به حداقل رساندن تأثيرات زيست مي

  : را مورد ارزيابي قرارداده و شامل مشاهده پارامترهاي خاص هر منطقه برداشت، از جمله موارد زير باشدها زيستگاه
  ،هاي كلي رودخانه مشخصه −
 ،)اندازه رودخانه(عرض باالي آبراه   −

 ،تراز و بده −

    ،سرعت متوسط −

 ، وپوشش سواحل و بستر −

 .عمق ها و نواحي كم نسبت حوضچه −

  :است شامل موارد زير ،بازديديتجهيزات مطلوب براي چنين 
  ،گيري عمق آب و عرض سطح وسايلي براي اندازه •
 ،گيري سرعت آب وسيله اندازه •

 ،براي ثبت مشاهدات صحرايي) دفتر بازديد صحرايي(هاي اطالعات  برگه •

 ، ومتري با فيلم رنگي  ميلي35دوربين  •

 .)چشمي دو(دوربين  •
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همراه برنامه  ترجيحاّ با استفاده از كپي عكس هوايي ارائه شده به(منطقه برداشت  در طي بازديد اوليه، يك نقشه ساده از بايد
هاي موجودات آبي و خاكي نسبت به مرزهاي منطقه كاري  هاي زيستگاه  بايد موقعيت و مشخصه،اين نقشه. آماده گردد) كاري

  . مشخص كندرا ...  نشيني، نقاط دسترسي و هاي ته هاي خاص مانند حوضچه و نيز محل مشخصه
بايد شامل بررسي همان پارامترها ) در هنگام برداشت مصالح و در انتهاي عمليات(بازديدهاي بعدي توسط سازمان مسئول 

  .وجود آمده در محيط زيست را ثبت كند بوده و تغييرات به
  
  هاي صحرايي    روش6- ب

  .شود مشاهده ميشمارش و ثبت انواع ماهيان و وحوشي كه در هر نوع زيستگاه : مشاهدات
قدري كمتر از آب در سطح آب رودخانه و وزن مخصوص  با ءشييك توان سرعت جريان را با گذاشتن   مي:سرعت جريان

  .دست آورد گيري زمان مورد نياز براي طي مسافت بين دو نقطه با فاصله معين به اندازه
.  از پوشش كل و درصدي از هر نوع بيان كردصورت درصدي توان به  پوشش سواحل و بستر را مي:پوشش سواحل و بستر

  :انواع مهم عبارتند از
مستغرق و (ما و پوشش گياهي ساحلي نزديك سطح ن ق ساحل زيرشويي شده، ساحل با پوشش گياهي تا:سواحل  −

  ،)زده بيرون
 ، ويرگ تهاي بزرگ و ساير موانع سرع هاي درخت، آشغال ها، تنه  تخته سنگ:داخل بستر −

 .هاي عميق كند، مانند حوضچه صورت پوشش عمل مي  كه به عمق آبي:عمق −
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  ها طراحي چاله : جضميمه 
    

    كليات1-ج
. هاي متصل به آبراه فعال هاي غير متصل و چاله چاله:  وجود دارد دو نوع طرح اساسي براي برداشت شن و ماسه با حفاري چاله

،  نمايدايجاد را و مرغان آبيهاي ساحلي  هاي پرنده واند زيستگاهت طور مناسب طراحي شده باشد مي يك حفره غير متصل كه به
 امكان خروج ماهيان ،آبراه خروجي يك چاله متصل. دروآ  زيستگاه ماهي را نيز فراهم مي، اگر چاله به آبراه فعال متصل باشدو
 ساله 20اشد، بايد آنرا در مقابل سيالب  اگر چاله غير متصل ب.سازد ميپذير  كانمادام افتاده در داخل حفره را در هر زمان  به

  .محافظت نمود
  

  شكل و عمق  2-ج
 طوالني و باريك به شكل يك ،شود شكل مطلوب يك حفره شن و ماسه كه در يك سيالبدشت غير فعال يا تراس حفر مي

ماهيان در حفره ) ستممكن ا(اگر حفره به رودخانه متصل بوده يا قرار است ). 1-جشكل (باشد  آبراه با تنوع در عمق مي
براي .  متر بيشتر باشد تا امكان ادامه حيات ماهيان در طول زمستان فراهم گردد5/2يد از ا شوند، عمق متوسط بداري نگه
 ،آورد  متر را فراهم مي5/2 عمق كه عمق متوسط تنوعال از مثدر زير دو ، 1-جاي با مشخصات نشان داده شده در شكل  حفره

  .ارائه شده است
  
  

   حداقلناحيه ساحلي براي عمق متوسط حداقل با سطح –الف 
  

  5/4  5/3  5/2  5/1  5/0  )متر (متوسط عمق
  5  50  10  10  25  درصد سطح حفره

   متر5 :حداكثر عمق 
   متر5/2: عمق متوسط

  
  

   حداكثرناحيه ساحلي براي عمق متوسط حداقل با سطح –ب 
  

  5/5  5/4  5/3  5/2  5/1  5/0 )متر (متوسط عمق
  5  25  15  10  10  35   سطح حفرهدرصد

   متر6: حداكثر عمق 
   متر5/2: عمق متوسط
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و  مرغان آبي، پرندگان ساحلي  و برايه بيشتر را فراهم آوردباروري معموالً امكان  ،  بزرگناحيه ساحليحفره با مساحت 
 يان زمستاني ماهمرگ و ميرال باال، افزايش عمق متوسط باعث كاهش احتمال مثدر هر دو . شود  ترجيح داده مييانماه
  . خوردگي ترجيح دارد  افزايش عمق بر افزايش سطح دست،گر شن و ماسه بيشتري مورد نياز باشدا .شود مي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشخصات عمومي مطلوب براي يك حفره شن و ماسه متصل به آبراه  فعال-1- شكل ج

  
  

  روش محاسبه عمق متوسط حفره   3-ج
  :تواند استفاده شود خميني از عمق متوسط يك چاله، روند زير ميدست آوردن ت براي به
  . مشخص شوندبراي حفره ) گيري يا ساير واحدهاي اندازه( متري 1 تراز خطوط −
  . مساحت محصور در هر فاصله تراز و درصد آن از كل مساحت محاسبه شود −
  . تراز نقطه مياني هر فاصله تراز، در درصد مساحت مربوط ضرب شود −
  .باالهاي بند  ضرب مجموع كليه حاصل=  متوسط عمق −
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  .است 1-ججدول زير شامل مثالي از محاسبه عمق متوسط حفره نشان داده شده در شكل 
 

  مساحت سطح -ب
  فواصل تراز -الف  

  )متر(
  درصدهكتار يا ساير واحدها        

 نقطه مياني فاصله تراز
  )متر(

 نقطه مياني ضرب  حاصل-ج
  )متر(و درصد سطح 

1- 0  28/1  33  5/0  17/0  
2- 1  64/0  17  5/1  26/0  
3- 2  52/0  14  5/2  35/0  
4- 3  8/.1  28  5/3  98/0  
5- 4  3/0  8  5/4  36/0  

  12/2=   متوسطعمق    100  82/3  حاصل جمع
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  جايي بار بستر در رودخانه تخمين نرخ جابه :دضميمه 
  

    كليات1- د
در رودخانه در محدوده عمليات برداشت براي برداشت كنندگان و همچنين ناظرين تخمين نرخ افزايش يا كاهش رقوم بستر 

تقريباً در همه موارد، بستر رودخانه بايد داراي افزايش رقوم بوده تا بتوان در .  از اهميت زيادي برخوردار است،اجراي قوانين
  .خوبي انجام داد  برداشت را به،منطقه عمليات

گيري باري   اندازه،گيري بار بستر  يك روش اندازه. ش بار بستر و بار معلق تشكيل شده استرسوب در رودخانه از دو بخ
عنوان بار بستر  تر نيز به ذرات درشت [61]. شود اينچ مربع كه در بستر آبراه قرار دارد وارد مي 3 با مساحت روزنهاست كه به يك 
. خواهند شدعنوان بار معلق در نظر گرفته   به،ند هستن نقطه در حركت تمام ذرات رسوب كه باالتر از اي.شوند در نظر گرفته مي

  :كند گيري بار بستر را مشكل مي اندازهالبته بايد توجه نمود كه موارد زير 
هاي موقت و دائمي، تمام بار بستر در يك دوره يكساله در پي وقوع چندين رواناب عظيم كه در چندين  در اكثر رودخانه •

  .شود فتد تشكيل ميا اق ميروز از سال اتف
 ساعت ميزان رسوبي را 24 ممكن است در مدت ،فتدبييك رويداد كه ممكن است در طول ده سال يك بار اتفاق  •

  .جا نشده باشد جا كند كه در مدت زمان چندين سال گذشته جابه جابه
   آسان تن و حمل ذرات بزرگ و برداشه،شد با افزايش ميزان رسوب و بار بستر جريان، وزن مخصوص جريان بيشتر  •

  .شود  ظاهر مي،جايي رودخانه صورت تابع نمايي روي ظرفيت حمل و جابه د و اثر آن بهگرد مي
ها، تغييرات ميزان آبياري،  دهند مانند تغيير در كاربري اراضي زير حوضه پارامترهاي زيادي بار بستر رودخانه را تغيير مي •

  . مخازن سدها ظرفيت افزايش وهاي انباشت و ذخيره ش محلها، پيداي گسترش و توسعه سيالبدشت
 ،دست آمده هاي به ه و براي يك دوره چندين ساله بايد به كار گرفته شوند تا از دادهبودگيري گران  ابزار و وسايل اندازه •

 .ديدست آ  بهينتايج قابل قبول

  
  گيري مستقيم   نمونه–وش شماره يك   ر2- د
 در هنگام رويداد يك سيالب در ،اين ابزار.  است1 اسميت-هليگير بار بستر   استفاده از نمونه،گيري ك روش استاندارد نمونهي

شده در هر   بار بستر رودخانه را براي يك مدت زمان از پيش تعيين،گير نمونه. گيرد نقاط مختلف مقطع عرضي آبراه قرار مي
بعد از چندين رويداد اندازه گرفته شده، يك . شود يري اندازه گرفته ميگ ميزان بده نيز در زمان نمونه. كند آوري مي نقطه جمع

طور تئوريك  از اين رابطه، به. شود  گرفته شده ترسيم مي لگاريتمي بر اساس رابطه بين نرخ بده و حجم بار بستر اندازهمنحني 
  .بيني نمود هاي مختلف پيش توان بار بستر را براي بده مي

دليل دارا بودن حجم زياد بار بستر نبايد از دست   به،هاي بزرگ  و رويدادهآوري شد  مختلف سال جمعاطالعات بايد در فصول
  .داده شوند

                                                   
1- Helly- Smith 
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ها بايد حداقل  اين داده. هاي ميانگين روزانه در طول سال بايد محاسبه شوند بيني بار بستر متوسط ساالنه، جريان براي پيش
  . باشندموجود سال 10براي مدت زمان 

اي براي تخمين بار بستر   رابطه،ها همراه داشته و بايد با استفاده از تبديل داده گيري را به هاي زياد نمونه  هزينه،وشاين ر
  . از دقت الزم برخوردار نيست،گيري هاي بزرگ در دوره نمونه دست آورده شود كه در صورت عدم وقوع سيالب به

  
  رهاي انتقال بار بست  فرمول-روش شماره دو  3- د

 بايد به شرايط ،انتقال بار بستر بسط داده شده كه براي استفاده هر يك از آنهاميزان  برآوردتاكنون چندين فرمول مختلف براي 
هاي  هاي مختلف و خصوصاً رودخانه ها در رودخانه استفاده از اين فرمول. ها توجه داشت اين فرمولكاربرد هاي  و محدوديت

  .ا عدم دقت كافي مواجه استب ،دانه شيبدار با مصالح بستر درشت
  -هليگيري  دست آمده از روش نمونه  شبيه رابطه به،جايي بار بستر هستند روابطي كه بيانگر رابطه بين بده جريان و جابه

  .ندباش مي 1 شرح داده شده در روش اسميت
 اين بيشتر. شوند  از رودخانه استفاده ميجايي ساالنه در يك نقطه مشخص  براي تخمين تقريبي جابه،روابط انتقال بار بستر

  :[5] اند اي و بر اساس فرضيات زير طراحي شده هاي آبرفتي با بستر ماسه  براي آبراه،روابط
  ،ماند بده براي مدت زيادي ثابت باقي مي −
  ، ودست ناچيز است تغييرات عمق و سرعت در پايين −
  .باشد ود ميمقدار رسوب ريزدانه ناشي از مصالح مختلف بستر نامحد −

هاي داراي شيب تندتر و  همچنين هيدروليك آبراه. هاي كوهستاني صادق نيستند هاي رودخانه اين شرايط در بسياري از آبراه
با اين وجود، اين روابط روشي ساده براي . تر هستند اي پيچيده هاي داراي بستر ماسه  نسبت به آبراه،دانه شني مصالح درشت

  :باشند  مستلزم محاسبه پارامترهاي زير مي،استفاده از روابط انتقال رسوب. دهند  ال بار بستر را به ما نشان ميگيري نرخ انتق اندازه
  ،بندي مصالح كف رودخانه توزيع دانه −
  ،گيري مقطع عرضي دقيق در منطقه مورد نظر ترسيم و اندازه −
  ، وشيب متوسط طولي سطح آب −
  .)نينگمعادله ما(رابطه بين عمق رودخانه و بده  −

  .ان داده شده استش ن1- دبندي مصالح در جدول فهرستي از معادالت بار بستر با اندازه ميانگين ذرات و دانه
هاي  هاي واقعي در محدوده  عملكرد معادالت مختلف در هنگام آزمايش روي رودخانهچگونگيدهنده   نشان2- دجدول

 مشاهده ،در جدول. باشد اي مي ها از بستر شني تا ماسه رودخانه شامل انواع مختلف ،اطالعات اين جدول. باشد طراحي مي
  .اند  براي بار كل بوده، معادالتبيشتراند و   شدهآزمايشها   معادالت بار بستر روي رودخانه تعداد كمي ازشود كه مي
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براي . متوسط مناسب استهاي داراي بستر شني   براي رودخانه)1980( 1 بگنولدشود كه معادله با مقايسه نتايج، مشاهده مي
هاي داراي  در رودخانه. باشد  مناسب مي2 مولر- پيتر- مير معادله،اي هاي كوچك با بستر ماسه  و رودخانهريانيهاي ش رودخانه

 هر چند كه در مورد آخر ،عملكرد بهتري دارند )1956( بگنولد معادلهدانه  اي درشت  و ماسه3 رتنر معادله،اي متوسط بستر ماسه
د و نتايج براي واز بيش از يك معادله استفاده ششود كه  توصيه مي. دست آمده چندان اميدوار كننده نبودند هاي به آزمايشيج نتا

  .دگردن با يكديگر مقايسه ، دقت بيشتررسيدن به
  

  گيري بار بستر از طريق بار معلق   اندازه–روش شماره سه   4- د
 در حالي كه امكان گردآوري و فراهم ،باشد ها در دسترس نمي ورد بار بستر رودخانه اطالعات كافي در م،در بسياري از مناطق

گيري   براي اندازه)به شرح زير(تقريبي  يروش. باشد آوردن اطالعات زيادي در مورد ميزان بار معلق در مناطق مختلف فراهم مي
  :[61]طور مستقيم از روي بار معلق وجود دارد بار بستر به

  ،بار معلق است% 8-%16طور معمول  هاي مناطق كوهستاني، ميزان بار بستر به در رودخانه −
   است، وبار معلق% 4-%10طور نرمال  ، ميزان بار بستر بهتوسطهاي داراي شيب م براي رودخانه −
  .است% 2-%6 اين نسبت برابر ،هاي هموار در زمينداراي شيب ماليم هاي  رودخانهدر  −

هاي  هاي روزانه بار معلق در جريان اگر داده.  بايد با دقت كافي همراه باشد،بيني بار بستر اي پيشهاي بار معلق بر تفسير داده
  .طور مستقيم انجام شدني است  اندازه بار بستر ساالنه رودخانه به، برآوردروزانه در دسترس است

ات پر هزينه و قول و مشابه نتايج تحقي نتايجي قابل قب،اين روش، از سادگي زيادي برخوردار بوده و در بسياري از موارد
  .دهد دست مي گير به وقت

  
  جناحين يا فرسايش خاكريزهاجايي  جابهگيري بار بستر از طريق   اندازه-روش شماره چهار  5- د

وايي هاي ه توان ميزان بار انتقالي بستر را از طريق بررسي متناوب عكس هاي سينوسي يا پيچانرودي، مي در بسياري از رودخانه
   .)1- دشكل(دست آورد  جايي جناحين به گيري ميزان جابه و اندازه

                                                   
1 - Bagnold 
2 - Meyer – Peter/Mueller 
3 - Rottner 
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  [63] معادالت انتقال رسوب - 1 - جدول د
 

 كد نام داده
D50  
  متر ميلي

 دانه بندي

 Ch**Fl* 
  مرجع

Bagnold 1956 B56     Bagnold 1956

Bagnold 1980 B80 1/1 يكنواخت  x Bagnold 1980*** 
Diplas Di 54 مخلوط  x Diplas1987

Du Boys/ Straub Du 4-1/0 يكنواخت  x 
Einstein، bedload Eb 29-3/0 يكنواخت  x Vanoni 1975، Brown 1950 

Einstein/ Brown EB 29-3/0 يكنواخت  x Vanoni 1975 ، Einatein 1950

Engelund/ Predsoe EF     Nakato 1990***

Kalinske Ka     Graf 1971 ، Kalinske 1947

Meyer-Peter MP 29-3 يكنواخت  x Vanoni 1975

Meyer – 
Peter/Muller MM 29-4/0 مخلوط  x Vanoni 1975

Parker 1982 P82 54 مخلوط  x 
Gomez and Church 1989، Parker 

et al.1982
Rijn، bedload Rb 2-2/0 مخلوط  x Rijn 1984a

Rottner Ro    x Rottner 1959

Schoklitsch 1934 S3 5-3/0 مخلوط  x Vanoni 1975، Graf 1971

Schoklitsch1943 S4 مخلوط  ماسه x x 
Gomez and Church 1989، Graf 

1971

Shields Sh 5/2-6/1 يكنواخت  x Vanoni 1975، Graf 1971

Toffaleti To مخلوط ماسه x x Vanoni 1975، Toffaleti 1969

Yalin 1963 Ya 29-3/0 مخلوط  x Gomez and Church 1989

Yang 1984 Y84 7-2 يكنواخت  x Yang 1984
 

  اصالح نسخه قبلي معادله *** ،  آبراه **  ،فلوم *
  
  

ارتفاع . آيد دست مي  به،اند جا شده ي از شبكه كه در حوضه مشخص جابهيها جا شده با محاسبه تعداد مربع حجم مصالح جابه
 نتيجه اين روش،  .آيد دست مي  از طريق مشاهدات محلي در رودخانه به،شود  خاكريزها اختصاص داده ميمتوسط كه به سطح

  .قيق از انتقال بار بستر استغير ديك برآورد كلي 
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در ها معموالً  رودخانه بار بستر در اين و انتقال بستر هستند رقوم افزايش زياد هايي كه داراي رودخانه استفاده از اين روش در
  .فتد، مفيد استا ها اتفاق مي يك فاصله كوتاه نسبت به ساير رودخانه

  
  گيري بار بستر از روي رسوبگذاري در مخازن  اندازه-روش شماره پنج  6- د

گيري رسوبگذاري در  توان انتقال بار بستر را از طريق اندازه  مي،هايي كه فاقد اطالعات كافي هستند سري از رودخانه در يك
 بايد براي در نظر گرفتن مناطق زهكشي ، براي حصول نتيجه قابل اطمينان،در اين روش. دست آورد ر طول زمان بهمخازن د

  .ديعمل آ شناسي منطقه، كاربري اراضي و وجود مخازن ديگر در رودخانه دقت كافي به شده، زمين
دست آوردن بار بستر بايد بار  باشند كه براي به  شامل بار بستر و قسمتي از بار معلق مي،ها نشين شده در رودخانه مصالح ته

هاي در دسترس و سپس مشخص شدن  اين كار از طريق مشخص شدن بار معلق كل از روي داده. معلق را از آن تفريق نمود
  .گيرد شود صورت مي جا مي ميزاني از بار معلق كه از مخزن جابه

  
  خالصه  7- د

 از طريق چندين روش برآوردهاجايي بار بستر، بهتر است كه  گيري نرخ جابه  در اندازه دقت كافي و قابل استنادرسيدن بهبراي 
همچنين ميزان . ها قابل مالحظه است  ميزان خطا در هر يك از اين روشزيراند، گردبا يكديگر مقايسه نتايج آنها انجام شده و 
ه اهميت و دقت برآورد ميزان انتقال بار بستر را هاي ساخت بشر، درج هاي خاص روي منابع طبيعي يا سازه تأثير فعاليت
  .كند مشخص مي

هاي خشك، كه داراي شبكه زهكشي   هكتار براي برداشت ماسه در زمين2عنوان نمونه، اگر يك پروژه در مساحت  به
 روي اموال  است، طراحي شود و نگراني از ميزان تأثير عمليات محل برداشتزيرزميني يا محيط زيست جانداران در نزديكي

   دقت و اهميت محاسبه آن در يك  همان ميزان، انجام تحقيقات محاسبه نرخ انتقال بار بستر بهشته باشدمالكين محيط وجود دا
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  [63]ها  معادالت انتقال رسوب بالقوه مفيد براي انواع آبراه -2- جدول د
  

 ها رودخانه نسبت كيفيت نوع معادله  مورد تحقيق/ محقق رديف
هاي  آزمايش

 مستقل به كل
 رتبه

 Bagnold 1980 b 20/0 4 6/2 Bمتوسط با بستر شني   1
 Meyer-Peter/ Muller b 00/0 3 3/3 A شرياني با بستر شني  2
 Ackers/White t 11/0 6 9/6 B اي كوچك با بستر ماسه  3
4  Laursen t 24/0 3 5/3 B 
5  Shen/ Hung 1972 t 20/0 2 2/2 C 
6  Yang 1973 t 20/0 2 1/1 E 
7  Toffaleti         )كل(  t 40/0 3 3/3 E 
8  Meyer-Peter/Muller b 42/0 4 10/10 E 
9  Schokiitsch 1934 b 45/0 3 5/5 E 
 Shen / Hung 1972 t 0 3 5/3 A اي متوسط با بستر ماسه10
11Einstein  )اصالح شده( t 0 3 4/3 A 
12Ackers/ White t 05/0 3 7/5 A 
13Maddock t 06/0 3 6/3 A 
14Blench t 07/0 3 5/5 A 
15Yang 1973 t 07/0 3 5/2 B 
16Rottner b 00/0 2 3/3 C 
17Einstein ) كل( t 40/0 2 5/5 D 
18Colby 1964 t 13/0 5 6/5 D 
19Toffaleti ) كل( t 22/0 4 9/6 D 
20Bishop t 22/0 4 6/2 D 
21Kalinske b 46/0 2 5/5 D 
22Bagnold 1966 t 14/0 6 6/2 E 
23Schokiitsch 1934 b 22/0 3 5/5 E 
24Einstein ) بار كف( b 33/0 3 6/6 E 
 t 08/0 6 10/5 A )كل ( Toffaletiاي بزرگ با بستر ماسه25
26Einstein )اصالح شده( t 0 5 6/6 A 
27Colby 1964 t 20/0 2 4/3 C 
28Ackers/ White t 24/0 5 6/2 D 
29Bagnold 1956 b 38/0 3 3/3 E 

  2هاي خارج از ضريب  درصد آزمايش: نسبت كيفيت.  براي بار بستر b براي بار كل، t: دلهنوع معا
ها توسط استفاده  تعداد مقايسه: هاي مستقل به كل آزمايش). در گروه رودخانه(هاي مورد آزمايش  تعداد رودخانه: ها رودخانه

  )پايين (Eتا ) باال (A مرتب شده از :رتبه. ها هاي مستقل براي نوع رودخانه به تعداد كل مقايسه كننده
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   و رسوبگذاري كه يدهنده خطوط ساحلي و نواحي فرسايش  نشان، شكل شماتيك- 1-شكل د
  باشد گيري مي با توجه به آنها نرخ فرسايش قابل اندازه

  
  

هاي ساخت بشر  ها و سازه  چشمههاي شبكه زهكشي، پروژه كه در نزديكي يك منطقه پر جمعيت يا منطقه داراي ورودي
  . در حال اجرا است، ضرورت ندارديها ها و جاده مانند پل
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   برداشت مصالحمنطقههاي حفاظت كننده  سازه:  هضميمه
  

  معرفي   1- ه
هاي كنترل كننده مانند پايدارسازي  در صورت عدم ممنوعيت برداشت، بايد مطالعات كامل براي بررسي و انتخاب سازه

هاي برداشت در سيالبدشت،  ري مجدد منطقه، احداث مناطق حايل، آرايش منظم و طراحي شده حفرهكا ها، گياخاكريزه
  .سازي آب بازگشتي به رودخانه صورت گيرد ننده پديده شستشوي باالدست و همچنين پاكيزهك لهاي كنتر سازه

ها و  آن فراتر از حد مجاز بوده و بروز ناهنجاري ميزان گودافتادگي بستر و تبعات ،هاي انجام شده بيني  طبق پيشچنانچه
 تمهيدات ،برداري متوقف گردد يا براي مقابله با آثار سوء برداشت  برنامه بهرهبايد ،ها را در پي داشته باشد تهديد سالمت سازه

هاي طولي براي  داث سازهصورت احداث سرريز براي افزايش تراز بستر يا اح تواند به  مي،گونه تمهيدات اين. الزم انجام گيرد
  . گيرد ها و ساير اقدامات مهندسي مناسب باشد كه با نظر كارشناسان انجام مي پايدارسازي كناره

كه در اين بخش، تعدادي از اين  هاي مختلفي براي كاهش عوارض برداشت بيش از حد در رودخانه وجود دارند روش
  .شوند ها معرفي مي روش

تر از رقوم آب زيرزميني، اقدامات زهكشي و دوباره پرسازي و  شده در پايين هاي برداشت ر حفره پيشنهاد كرد كه د1زواتر
سنگي استفاده نمود كه  هاي تور توان از سازه شستگي باالدست مي همچنين براي جلوگيري از آب. [64]كاري انجام شود  گياه

  .كنند ها را با مشكل مواجه مي جايي ماهي  حركت و جابهها روند  اين سازهزيرا بايد آخرين روش ممكنه باشد ،البته اين
يا هنگام خاتمه كار در ، توان در زمان عمليات استخراج شن  خاكريز را ميت محافظهاي روشهاي كنترل رودخانه و  سازه
ر هنگام كار يا بعد  محافظت منطقه برداشت از ورود جريان د،هدف از كاربرد آنها.  برداشت مصالح مورد استفاده قرار دادمنطقه

هاي كنترلي رودخانه را براي  همچنين سازه. باشد دست مي از خاتمه كار و همچنين كاهش پتانسيل رسوبگذاري در پايين
هاي كنترلي رودخانه و محافظ  طور كلي، سازه اما به. برد  كار توان به ميحايل نيز جلوگيري از فرسايش بيش از حد خاكريز

ها رفتار طبيعي رودخانه را تحت   اين سازهزيرا ،كار برد ي كه استفاده از آنها ضرورت نداشته باشد نبايد بهخاكريزها را در صورت
جاي   آنها به ازها، استفاده از ديگر كاركردهاي اين سازه. شوند شستگي يا فرسايش خاك مي تأثير قرار داده و عموماً باعث آب

  .  رپ همجوار آنهاست-خاكريزها يا مناطق ريپ
هاي استخراج  هاي كنترلي رودخانه در پروژه سازه. دهد  هاي محافظ خاكريزها را تشكيل مي  بخش عمده سازه،چيني سنگ

ها و  هاي تأخيري، خاكريزهاي هدايتي، آبشكن ها شامل سازه انواع ديگر اين سازه. شوند ها مي شن و ماسه، عمدتاً شامل خاكريز
  . استها  اسكله

 مناطق برداشت را ،داري و محافظت كرده و تا پايان عمليات هاي كنترل و احياي منابع را نگه ايد سازهبرداشت كنندگان ب
  .هاي دائمي احداث شوند  سازه،براي پايدارسازي بلندمدت مناطق، بايد در محل. كاري نمايند گياه

  

                                                   
1- Waters 
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  ها    خاكريز2- ه
 كار ريان به داخل منطقه برداشت مصالح به جترل سرريز، خاكريزهاي طوالني هستند كه براي كن)ها دايك( خاكريز طولي

. ها ممكن است در امتداد طولي آبراه يك رودخانه فعال يا در مسير جريان يك آبراه سيالبي ساخته شوند خاكريز. روند مي
 در چنين .ر بردكا بستر صورت گيرد، به  برداشت از كفكه  در حالتي،همچنين ممكن است آنها را براي بستن يك طرف رودخانه

ت  و در برابر فرسايش مقاوماشد به اندازه كافي بيها بايد نفوذناپذير بوده، ارتفاع آنها براي جلوگيري از سرريزخاكريز ،مواردي
  . شوند ميساخته  از سنگ، خاك يا هر دو ،ياي نفوذناپذيره خاكريز چنين .كنند

  : )1- هشكل(ها بايد شامل موارد زير باشد  خاكريزطراحي 
   ،)شود توصيه مي 2:1عموماً شيب ( تا در مقابل سيالب مقاوم باشند وده رپ ب-ا ريپبها بايد پايدار و پوشيده  شيب كناره •
   ،شد خواهند شوند كنترل  آالتي كه در ساخت خاكريز استفاده مي عرض تاج خاكريز با توجه به ماشين •
  ،ي شود كه از جريان آب حول آن جلوگيري شودصورتي طراح ها بايد در محل مناسب و به انتهاي خاكريز •
سوي  حركت به(اين رقوم با استفاده از آناليز هيدروليكي .  آب جريان طرح قرار گيردترازسطح خاكريز بايد در رقوم  •

   ، وآيد ميدست  به) باالدست
 .هاي كم احداث شوند جريانمناطق حايل تر از محدوده  ها بايد عقب خاكريز •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جزييات خاكريز-1-  هشكل
  
  

  محافظت خاكريزها  1-2- ه
ها   اين روش.شوند  به منظور كنترل فرسايش در هنگام و پس از عمليات برداشت مصالح اجرا مي،هاي محافظت خاكريزها روش

ازي س هسنگيو اسكل وسيله پوشش گياهي، سبدهاي تور هاي روينده، پايدارسازي به ازي خاكريزها، ايجاد پوششس حشامل مسل
سنگي و  هاي تسليح خاكريزها، تور طق برداشت، استفاده از روشاهاي با دوام در اكثر من ليل فراهم بودن سنگد به. است
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 از مصالح مقاوم در برابر فرسايش است كه روي خاكريز اي ه الي،چين سنگ. تر هستند  مقرون به صرفه،سازي در محيط اسكله
  . كند آن جلوگيري ميقرار گرفته و از فرسايش و شستشوي 

كاري براي پايدارسازي بلندمدت خاكريزها نيز بايد  هاي گياه ستفاده از طرح، ادر محدوده نزديك و مجاور منطقه استخراج
 اصالح و بازسازي يا ،عمليات حفاظت ممكن است در زمان اجراي عمليات برداشت، يا در زمان طرح .مورد استفاده قرار گيرد

  .اجرا شودهمزمان در هر دو 
  

  تسليح خاكريز  2-2- ه
 ،حفاظت جناحين. گردد ها وجود دارد اجرا مي جايي رودخانه خصوصاً در ساحل بيروني خم اين روش در مناطقي كه امكان جابه

گي شست  باعث پيدايش آبتثبيت، نتايج اين ي است كهطبيع. يكي از انواع پايدارسازي آبراه است و بايد در مواقع لزوم اجرا گردد
تر از  عدم طراحي مناسب يا عدم اجراي دقيق يا استفاده از مصالح كوچك. خواهد شدو فرسايش در نقاط ديگر رودخانه 

توانند از  ها مي  براي تسليح جداره،نندگانك تبرداش. شود داري موقت خاكريزها مي  باعث حفاظت و نگه،شده هاي تعيين اندازه
  . استفاده نمايندتورسنگيش گياهي، سيمان خاك يا رپ و پوش - تركيبي از ريپ  رپ،-ريپ

  
   رپ -ريپ  3-2- ه

شده و با دست   ممكن است متراكمو از سنگريزه و صخره بوده اي هكه اليباشد  رپ مي -چيني، ريپ ترين شكل سنگ مرسوم
كه در صورت   در حالي،ت بيشتر مرسوم اس،يزي متراكمر گسن. يزي نيز صورت پذيردر ب دوغا، يا همراه با آن، وريخته شود

 مناسب و به اندازهدر صورت فراهم نبودن مصالح در .  رپ همراه با دوغاب نيز كاربرد دارد- ريپ،فراهم نبودن مصالح مناسب
  :  رپ عبارتند از-فاكتورهاي مهم در طراحي ريپ.  نيز استفاده كردتورسنگيتوان از  مي،اندازه كافي

   ،بندي سنگ شكل، اندازه و درجه
   ،تراكم و مقاومت سنگ

   ،سرعت و عمق جريان در نزديكي سنگ
   ، رپ-تندي شيب محافظت شونده توسط ريپ

   ، رپ-ضخامت اليه ريپ
   ، وطراحي اليه فيلتر

  .داري پنجه و پاشنه سازه نگه

 
  هاي كنترل و حفاظت شيب  سازه  3- ه

 به خصوصيات هيدرولوژي منطقه برداشت و ،ان آنعمق برداشت در حفره استخراج بايد همواره تحت كنترل باشد كه ميز
هاي ريزشي و سرريزهاي سنگي  محدوده سازه. دارددست حفره بستگي  سيل عوارض ناشي از برداشت در باالدست و پاييننپتا
 ،ح و بازسازيرين ويژگي طرح اصالت ممه. ها استفاده شود  ماهيهعنوان آبگير و زيستگا  به،تواند بعد از اتمام عمليات برداشت مي
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 امروزه ،هاي مناسب براي پرورش و ايجاد پوشش. خورده و برقراري پوشش پايدار روي آنها است پايدارسازي خاكريزهاي دست
  .است در دسترسهاي تجاري مناسبي  ها و فرآورده روش

  :شوند  معرفي ميدامهدر اآنها،  انواعي از كه، بايد در انتهاي باالدست حفره برداشت اجرا گردند ها سازهاين نوع 
  

  هاي ريزشي و سرريزها  سازه  1-3- ه
رقوم . شوند اجرا مي دست منطقه عمليات برداشت ها براي جلوگيري از شستشوي باالدست و پايين انواع مختلفي از اين سازه

. هاست يات اجرايي اين سازهدهنده جزي  نشان2-هشكل . تر باشد  نبايد از رقوم آبراه قبل از برداشت پايين،تمام شده در اين روش
اين . هاي جناحين بايد در عرض سيالبدشت رودخانه اجرا شوند ديواره. شوند  فوت اجرا مي5 ها در دو رديف و با فاصله اين سازه

  . كف آبراه نيز متصل باشند تا از امكان زيرشستگي و فرسايش جلوگيري شودهها بايد ب سازه
يت سه فقره سرريز احداث شده براي جلوگيري از اُفت بيش از حد تراز بستر و سطح آب  موقع3-ه در شكل ،عنوان نمونه به

  .]1 [در نتيجه برداشت مصالح روي رودخانه ماريتا نشان داده شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رونده  سازه نمونه براي كنترل فرسايش پيش-2- هشكل 
  

    
  پايدارسازي با استفاده از پوشش گياهي   2-3- ه

ها  شاين رو. گيرد  چندين روش مختلف صورت ميباهاي رودخانه از فرسايش و   حفاظت جدارهظور معموالً به من، گياهانكاشت
  . دنگير سازي مورد استفاده قرار مي ها يا ساحل هاي پايدارسازي مانند تسليح جداره اغلب در تركيب با ساير روش
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  ]59[ا تاي و سرريزهاي تثبيت بستر روي رودخانه ماري الح رودخانه موقعيت نقاط برداشت مص-3- هشكل 
  
  

  )ها اسكله(سازي   ساحل  3-3- ه
ها از پنجه  سازه   اجراي اين  محدوده.نددگر شوند تشكيل مي ها استفاده مي ها كه براي حفاظت جداره ها از انواع خاكريز اين سازه

. باشد  ميمتر 8 تا 5/4 از يك سوم عرض رودخانه است كه مقدار بهينه آن تا فاصله كمتر (H:V) 4:1جداره آبراه با شيب 
. قرار گيرددست   درجه به سمت پايين45 يا با فاصلهباشد ها يا بايد عمود بر خط مركزي رودخانه  كارگذاري اين سازهراستاي 

بايد هاي اجرا شده  شده به طول سازه كه نسبت طول خط مركزي در نواحي اجرا ناستاي  فاصله ميان كارگذاري آنها به گونه
در نظر   متر25  باشد، فاصله ميان آنها بايد كمتر يا برابر متر8 بنابراين اگر طول آن از پنجه جداره برابر.  باشد3كمتر يا برابر 

اين .  باشندمتر 8 هاي جناحين حداقل داراي طول  اجرا شود و ديواره متري5/1 ها بايد حداقل در عمق  پنجه اسكله.گرفته شود
هاي فاصله بين آنها بايد  جداره.  هسته آنها ممكن است از مخلوط بتن ساخته شود. احداث گردند رپ-ها بايد از نوع ريپ سازه

  . پوشش گياهي داشته باشند
  

  )سكو (پايدارسازي از طريق برم  4-3- ه
 يها اين سرريزها بايد روي سكو. بداي اهش ميشوند ك ها احداث مي  امكان شكست سرريزهايي كه روي سكو،در زمان سيالب

هاي سيالبدشت نصب  هاي جدا كننده رودخانه و حفره اي يا در طول سكو هاي شاخه محافظ حفره در هنگام برداشت در آبراه
 (H:V) 10:1ها بايد  شيب جداره.  ساله باشد2 ساعته 24 باالتر از سطح سيالب ترم ي سانت30رقوم تمام شده سرريز بايد . شوند
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 در ، حفره برداشتصورتي كه در .  ساله پايدار و با دوام باشد25 ساعته و دوره تناوب 24و آبراه بايد براي جريان سيالب بوده 
هاي بين   باشد و جداره متر30 عرض سكو جدا كننده رودخانه و حفره بايد حداقل ،سيالبدشت مجاور رودخانه واقع شده باشد

  .باشد هاي حفاظتي احداث شده مي دهنده پالن كلي يك رودخانه و سازه  نشان4- هشكل ..تقويت شوندرودخانه و حفره بايد 
  

  هاي دائمي  دارنده نگه  4- ه
 ،توان از آب آن  همچنين مي. ذخيره آب براي مصارف محلي استفاده شودمحلعنوان   به،ممكن است از حفره برداشت رسوب

هاي آبي نيز بسيار  عنوان محيط زيست گونه ها به استفاده از اين محل. يرزميني استفاده نمودهاي آب ز عنوان منبع تغذيه سفره به
  .مرسوم است

هاي يك منبع ذخيره آب متفاوت   مشخصه اگرمثالً. هاي كاربري آنها باشد ها بايد در نظرگيرنده جنبه دارنده طراحي اين نگه
كيفيت آب بايد با . احي آنها بايد قابليت پذيرش تغييرات سطح آب ديده شود در طر،هاي آبي باشد  يك زيستگاه گونه نيازهايبا

  .وجود آيد دست مشكل به اي باشد كه براي مصارف پايين  و نبايد تغييرات آن به گونهودهمنظور طراحي متناسب ب
مشورت با مراجع . باشدطراحي خاكريزها و سرريزها بايد دربرگيرنده اندازه ذرات، ريسك شكست و اقدامات حقوقي مقتضي 

  . شود ها و همچنين كسب مجوزهاي الزم توصيه مي  براي اطمينان در پايداري سازهيتدار،صالح
ها  جزيره  خطوط ساحلي مشخصي دربرگيرنده شبه، بايدها و ساير جانداران هاي مناسب براي حيات ماهي براي ايجاد درياچه

ازي و حيات جانداران مستلزم پاكيزگي و دوري از ترافيك س ط مناسب براي النهاي باشد كه ايجاد شراي هاي رودخانه يا جزيره
 با محدوده خط ارتفاع  متر60و در صورت امكان بوده  باالتر از رقوم حداكثر آب متر 3/1 تا 3/0ارتفاع اين جزاير بايد . است

 باعث پيدايش تنوع ،هاي متفاوت در كف رقومهاي آبگير با  همچنين ايجاد استخرها و حوضچه. حداكثر آب فاصله داشته باشد
 4 درصد مساحت كل حوضچه بايد داراي عمق 25 حداقل ،در يك حوضچه آبگير با يك جريان آرام. شود در محيط زيست مي

ع  ارتفا،وجود داشته باشدحوضچه اگر جريان با قدرت كافي در .  آبي در زمستان فراهم باشد هاي  بوده تا امكان حيات گونهمتر
 شيب كندلف،. ا دسترسي آسان باشدتيا كمتر بوده ) H:V (5:1ها بايد به نسبت   شيب جداره. براي اين امر مناسب است متر5/2
  .[62] كند  عنوان مي متر20 را حداقل ها حوضچههاي برداشت و فاصله آنها تا  درصد را براي حفره7

ها، خطوط ساحلي در معرض باد و  ا، خروجي و ورودي آبراه مانند سرريزه،مناطقي كه در معرض جريان آب قرار دارند
 رپ پوشانده -مقاطع داراي شيب تيز بايد با ريپ. وسيله پوشش گياهي مناسب پايدار شوند  بايد به،هاي محافظ خاكريزها و سازه

  .شوند
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  هاي محافظ  استفاده از سازه-4- هشكل 
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