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  چكيده
بـه   اًمصالح خرده سنگي كه اصطالح. اند خت جمشيد ايران تا اهرام مصر ساليان سال پايدار ماندهها ماندگارترين مصالح ساختماني هستند كه از ت سنگ

پيشرفت تمدن بشري در امر احداث سازه، نياز بشر بـه شـن و ماسـه را افـزايش     . هستندترين مصالح ساختماني  شود، پر مصرف آن شن و ماسه گفته مي
ها و نيز حفظ هويت آن و اجتناب از بهم خوردن تعادل موجود در  نياز بشر، لزوم حفظ بستر و حريم رودخانهرويه جهت تامين  هاي بي برداشت. است داده

گونـه   ريـزي ايـن   اما برداشت بدون برنامـه  .ها را بيش از پيش مطرح ساخت رويه مصالح رودخانه زيست رودخانه توجه به جلوگيري از برداشت بي محيط
كننده شـن و ماسـه شـهر     سعي شد تا با انجام بازديدهاي ميداني از محورهاي اصلي تاميناين مقاله  در .داردزيست  حيطمصالح اثرات مخربي بر پيكره م

و شـود  زيسـت پرداختـه    محيط بر يا رودخانهمستقيم استحصال مصالح  به بررسي اثرات مخرب و غير) محور سرخس، كالت، فريمان و فردوسي(مشهد 
به علت تجمع واحدهاي شن شويي در اين (مصالح كوهي در محور سرخس  .ارائه گردداستفاده از مصالح نوين ساختماني  پيشنهاداتي جهت جايگزيني و

 تـا  420دهنده مقاومـت فشـاري    انجام گرديد، نتايج نشان ها آنبه عنوان مطالعه موردي در اين مقاله انتخاب گرديده و آزمايشات مختلفي بر روي ) محور
4502cmkg اس آي جي افزار حجم اين توده آهكي به وسيله نرم. باشند مي (GIS)  ميليـون تـن تخمـين زده شـده اسـت      37/1044محاسبه و حدود .

  .كند ي تاييد ميا رودخانهعنوان جايگزين مناسب مصالح  همقاومت باال و حجم مناسب اين منبع كوهي استفاده از اين مصالح را ب

  .)شده شكسته(، مصالح كوهيمحيطي ، اثرات زيسترويه برداشت بيي، شن و ماسه، ا رودخانهمصالح  :هاي كليدي واژه
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