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 طراحی مفهومی و پایه(اول )شرح خدمات مطالعات مرحله  -1

 برنامه ریزی انجام مطالعات و جلسه هماهنگی با کارفرما -1 -1

 شناخت محدوده طرح -1-2

 ازیموردن یهانقشهو  ها، گزارشسوابق طرح، اطالعات دريافت-1-2-1

 افتي و انتخاب نقشه مبنای طرحيهای دراطالعات و نقشهكلیه  یمستندسازبررسي و  -1-2-2

 میداني اطالعات آوریجمعبازديد و پیمايش محلي و  -1-2-3

 ات دريافتيعاطال كلیهو تعیین نقشه مبنای مطالعات با توجه به اطالعات موجود-1-2-4

 آن محدوده طرح و حوزه تأثیر یهای سطحآبآوری و هدایت بررسی وضع موجود جمع -1-3

 به منظور: های میدانيو بررسيبازديد  انجام-1-3-1

 آشنايي عیني با طرح از نظر موقعیت جغرافیايي، عوارض و شرايط طبیعي 

 آنها یبندتياولوو  منطقه مشکالت موضعي موجود در اآشنايي ب 

 موجود و طبیعي محدوده طرح یهاآبراههها و شناسايي مسیل 

 سطحي منطقه هایآبدفع  آوری ومعج های موجودشیوه میداني بررسي 

 دفع رواناب محدوده طرحجهت های موجود و ممکن گاهبررسي تخلیه 

 های اصلي محدوده طرح يا متأثر از محدوده طرحبررسي كانال -1-3-2

 دريافت اطالعات و آمار مربوط به خسارات ناشي از سیالب -1-3-3

 و مشکالت موجود محدوده طرح ریگ لیسناطق های موجود و نیز وضعیت مبررسي نارسايي -1-3-4

-جماع  ،زبری جدار و كف( تأسیساات موجاود  )شیب، مشخصات ظاهری  ،اطالعات مربوط به ابعاد دريافت -1-3-5

 سطحي   هایآبتخلیه  آوری و

 های خطوط اصلي تأسیسات زيرزمیني و هواييدريافت اطالعات و نقشه -1-3-6

 مشکالت محدوده طرح با توجه به روند فوق ، امکانات وبررسي تأسیسات -1-3-7

 وضع موجود مطالعات میداني و برداشت گزارش تهیهاطالعات دريافتي و  بندیجمع -1-3-8

 دارهای آبگرفتگي و مشکلتهیه نقشه جانمايي محل -1-3-9
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 تبیین مبانی و ضوابط کلی طرح -1-4 

به توجیه اقتصادی برای درجات حفاظت مختلاف و نیاز    با توجهانتخاب دوره بازگشت برای مناطق مختلف  -1-4-1

و همچناین اساتانداردها و تجربیاات     یزيا ربرناماه ساازما  ماديريت و    118-3مندرج در نشريه شماره  یهاهیتوص

 موجود

 سطحي هایآبتعیین سرعت حداكثر و حداقل در مجاری  -1-4-2

 سطحي هایآبتعیین حداقل ابعاد مجاری  -1-4-3

 منطقه و ساير عوامل مؤثر بر آ . یهایكاربربه وضعیت  با توجهن ضريب رواناب تعیی -1-4-4

 در طراحي شامل مقطع هیدرولیکي بهینه و ضريب زبری مؤثرتعیین پارامترهای  -1-4-5

 ک محدوده طرحوژیو تعیین وضعیت هیدرولمطالعات هیدرولوژی  -1-5

 موردمطالعهمنطقه  یبندحوزه -1-5-1 

 و اطالعات موجود هانقشهن حوزه آبريز محدوده طرح با توجه به تعیی -1-5-1-1

 های هیدرولوژيکي محدوده طرحهای اصلي و زيرحوزهحوزهتعیین  -1-5-1-2 

 ضريب رواناب و... ، مساحت مانند محدوده طرح یهاحوزهاستخراج مشخصات فیزيکي هر يک از زير  -1-5-2

 موجود یهابا توجه به استانداردها و روش هاحوزه محاسبه زما  تمركز هر يک از زير -1-5-3

مختلف محاسبه رواناب با توجه به شرايط طرح و انتخاب بهتارين روش )روش منطقاي و    یهاروشبررسي  -1-5-4

 هیدروگراف(

 محدوده طرح یهاحوزهمدلسازی هیدرولوژيکي زير  -1-5-5

 اكثر دبااي يااا هیاادروگراف هاار يااک از    )حااد هاااحااوزهمحاساابه رواناااب )دبااي( هاار يااک از زياار      -1-5-6

 (فرعي محدوده طرح یهاحوزه

 مطالعات هیدرولیکی -1-6

، نقشاه  سطحي محدوده طرح با عنايات باه وضاع موجاود     هایآبآوری و هدايت تعیین الگوی اصلي جمع -1-6-1

 های موجود و ممکنه گامبنای طراحي، اصول طراحي و تخلیه

 SWMM , S.S.A , STORMCADهای مناسب و رايج از جمله انتخاب و به كارگیری مدل -1-6-2
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الگاوی مطلاوب و كنتارل     یهاا كاناال جهت تعیین ابعاد  مدل و اجرای برنامه و استخراج نتايج یسازآماده -1-6-3

 وضع موجود

 مختلف یهانهيگزنتايج و به كارگیری آ  برای بررسي  لیتحل و هيتجز -1-6-4

 گزینه نیترمناسبو انتخاب  مطالعهقابل یهانهیگزبررسی و ارزیابی  -1-7

 محدوده طرح یهاالرأسخطتعیین نواحي مناسب جهت تخلیه و دفع رواناب با توجه به خط القعرها و  -1-7-1

 رواناب محدوده طرح هدايتمختلف  یهانهيگزارزيابي فني و اقتصادی  -1-7-2

اناب محدوده طرح با توجه به مطالعات پاياه، مبااني طارح،    ور هدايتو  آوریجمعه طرح بهینه سیستم ئارا -1-7-3

محادوده طارح جهات رفاع     و نیازهاای  هاای كارفرماا   ارزيابي فني و اقتصادی و شرايط محدوده طرح و محادوديت 

 مشکالت آبگرفتگي، بهسازی و توسعه شبکه و تأسیسات موجود

 هانقشهشامل گزارش فنی و آلبوم  بهسازی و توسعه و بهبودتهیه طرح  -1-8

بر روی نقشاه مبناا كاه     )مفهومي و پايه(گزينه جهت نیل به اهداف، طرح مرحله اول  نيترمناسبپس از انتخاب 

بر روی آ  پیاده شاده و باه انادازه كاافي دارای خطاوط توپاوگرافي و       )در صورت دريافت( كلیه اطالعات تأسیسات موجود 

 :گردده ميئرح زير ارابه ش باشديم عوارض مهم

و كلیاه مطالاب فناي     درولیکيیا مطالعات ه مطالعات هیدرولوژيکي،، ش فني شامل مطالعات پايهرازگ ارائه -1-8-1

 طرح

 ( با مشخصات آ ها زيرحوزه) هاهر يک از كانال آبريزحوزه  ارائه -1-8-2

 ه محدوده طرحو تأسیسات بهسازی و توسع مجاریاولیه كانالها و پال   ارائه -1-8-3

 مبنانقشه  یبر روهای تخلیه كانالهای محدوده طرح تهیه محل -1-8-4

 باشديماستفاده از بخشي از شبکه موجود كه جوابگوی دبي طراحي  -1-8-5

 ، ...ابعاد، شیب، سرعت شامل: هاكانالپارامترهای هیدرولیکي هر يک از  ارائه -1-8-6

هادايت   يهای اصلنقشه مبنای طرح )نقشه امتداد یبر رووابسته  تأسیسات تهیه نقشه پال  كلیه مجاری و -1-8-7

 رواناب(

 ی طرحبرآورد مقدماتی هزینه اجراتهیه متره و  -1-11
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 )طراحی تفصیلی( شرح خدمات مطالعات مرحله دوم -2

 ترمبه نقطه نظرات کارفرمای مح با توجهبررسی و تدقیق مطالعات و نتایج مطالعات مرحله اول  -2-1

 طراحی یهاتیاولو)در صورت نیاز( با توجه به حدود و شرح خدمات مطالعات جنبی  تهیه -2-2

 یبردارنقشهبرنامه  حدود و تهیه -2-2-1

 5/5باا خطاوط تاراز     1: 555پال  تاكئومتری به مقیااس   یبردارنقشهو برنامه ، شرح خدمات حدود  تهیه 

باه كارفرماای محتارم اعاالم     در صورت لازوم   العات مرحله اولبا توجه به مطكه  ازیموردنمتر از مسیرهای 

 خواهد گرديد.

  كاه طاي    یزيا ربرناماه ساازما  ماديريت و    یهاا دساتورالعمل با توجاه باه    یبردارنقشهجزيیات خدمات

دفتر تحقیقات معیارهاای فناي اعاالم شاده اسات تعیاین        ،119-4، 119-3، 119-2، 119-1 یهاشماره

 .گردديم

 برنامه عملیات ژئوتکنیکتهیه  -2-2-2

 در صورت آ  )كه شرح و حدود عملیات  باشديم، نیاز به اطالعات خاک محل ایجهت طراحي سازه

 در صورت لزوم اجرايي یهاتياولوو  ازیموردنبه مسیرهای  با توجهدر ابتدای مطالعات مرحله دوم  نیاز(

 اعالم خواهد گرديد.به كارفرمای محترم 

 و تدقیق اطالعات پایهن ضوابط طراحی و محاسباتی تعییکنترل و  -2-3

 ازیموردنتکمیلی ازبیلت تأسیسات شهری در مسیرهای  یهانقشهپیگیری جهت دریافت اطالعات و  -2-4

و  شدهیآورجمعطرح با توجه به جمیع اطالعات  ازیموردنتعیین و تدقیق ابعاد، جنس و محل مجاری  -2-5

 دریافتی موجود ساتیتأس

 سطحی هایآب آوریجمع یهاشبکه یهانقشهتهیه  -2-6

، اندازه مجاری، جهت جرياا   هاكانالو  هایجوسطحي شامل موقعیت  هایآب آوریجمعپال  شبکه  ارائه -2-6-1

 1: 555به مقیاس  ييهانقشهدر روی 

ارتفاا  باا    1: 155 طاول و  1: 1555آب باارا  باا مقیااس     آوریجمعاصلي  یهاكانالپروفیل طولي  ارائه -2-6-2

 و... بیش جزئیات الزم از قبیل خط زمین، خط كف و باالی كانال و اندازه مجاری،
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 منعکس شده است. هاآ مقاطع عرضي كه جزيیات اجرايي بر روی  ارائه -2-6-3

  سطحی هایآبو هدایت  آوریجمع شبکه ازیموردنطرح ابنیه  ارائه -2-7

 طرح زاین موردتیپ بندی مجاری  -2-8-1

 ازیموردنو تأسیسات تهیه جزئیات معماری و اجرايي مجاری  -2-8-2

 بسترسازیو  تهیه نقشه مقاطع اجرايي شامل تیپ ترانشه -2-8-3

 نحوه اتصاالت مجاری ارائه -2-8-4

 جزئیات معماری و اجرايي دراپها، منهول ها  ارائه -2-8-5

 تفصیلی()طراحی  آلبوم نقشه مطالعات مرحله دوم ارائه -2-9

 ، جزئیات معماری  )كانالهای اصلي( و پروفیلشبکه شامل پال   

 برآورد هزینه طرح -2-11

ساازما  ماديريت و    یهاا فهرسات  بار اسااس  برآورد مقادير اجزا مختلاف طارح باه صاورت تفکیکاي و       -2-15-1

 یزيربرنامه

ساازما  ماديريت و    یهاا رسات فهدر  يولا باوده   یكاار ضارور  برای اقالمي كه بارای اجارای    تجزيه بها -2-15-2

 (دارستارهاقالم )برای آ  رديفي منظور نشده است.  یزيربرنامه

 تنظیم دفترچه برآورد مقادير بها -2-15-3

 

 

 

 

 

 


