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هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                         97/603301

02/11/1397 تاريخ:

آبياري و زهكشي)تجديد نظر اول( هايضوابط عمومي طراحي شبكهموضوع: 

 هايبرنامه دائمي احكام قانون( 34) ماده موضوع كشور يكپارچه اجرايي و فني نظام چارچوب در

 هايطرح اجرايي استانداردهاي نامهآيين( 7) و( 6) مواد و بودجه و برنامه قانون( 23) ماده و كشور توسعه

 هايشبکه طراحي عمومي ضوابط» با عنوان 281، به پيوست ضابطه شماره 1352 سال مصوب -عمراني

شود. ابالغ مي گروه سوماز نوع « (اول نظر تجديد)زهکشي و آبياري

الزامي است و پس از  01/04/1398ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاريخ  رعايت مفاد اين

فاقد اعتبار خواهد بود.  16/03/1383مورخ  42560/101اين تاريخ، بخشنامه شماره 

كننده نظرات و پيشنهادهاي اين سازمان دريافت ، مشاورين و پيمانكارانامور نظام فني اجرايي

  مورد مفاد اين ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد كرد.اصالحي در 

محمد باقر نوبخت 

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان





 أ 

  اصالح مدارك فني 
  
  

  خواننده گرامي:
و توليدي سازمان برنامه و بودجه كشـور، بـا    امور زيربنايي، فنيمعاونت  ، مشاورين و پيمانكارانامور نظام فني اجرايي

ي مهندسـي كشـور    كرده و آن را براي استفاده به جامعـه  ضابطهاستفاده از نظر كارشناسان برجسته مبادرت به تهيه اين 

هاي مفهومي، فني، ابهام، ايهام و اشـكاالت   عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، اين اثر مصون از ايرادهايي نظير غلط

  موضوعي نيست.

و اشـكال فنـي، مراتـب را     ي گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هـر گونـه ايـراد    رو، از شما خوانندهاز اين

  بصورت زير گزارش فرماييد:

 sama.nezamfanni.irنام فرماييد:  در سامانه مديريت دانش اسناد فني و اجرايي (سما) ثبت -1

 پروفايل كاربري تكميل فرماييد.پس از ورود به سامانه سما و براي تماس احتمالي، نشاني خود را در بخش  -2

 مراجعه فرماييد. ضابطهبه بخش نظرخواهي اين  -3

  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد. -4
 ايراد مورد نظر را بصورت خالصه بيان داريد. - 5

 در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال كنيد. -6

 دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت. كارشناسان اين امور نظرهاي دريافتي را به

  شود. پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي

  

  

  

  

  
  
  

  
  

 33271مركـز تلفـن    –شـاه   تهـران، ميـدان بهارسـتان، خيابـان صـفي علـي      نشاني براي مكاتبـه:  

 ، مشاورين و پيمانكاراناجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور، امور نظام فني
Email: nezamfanni @mporg.ir                                                  web: nezamfanni.ir 





 ب 

  سمه تعالیاب
  اولپیشگفتار 

 يبـردار  بهرهسنجی)، مطالعه و طراحی، اجرا،  استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه (مطالعات امکان
 هـاي  ، کیفیت طراحی و اجـرا (عمـر مفیـد) و هزینـه    ها طرحي عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادي ها طرحو نگهداري 
  .  باشد میاي برخوردار  از اهمیت ویژه يبردار بهرهنگهداري و 

ه وزیـران) بـ   محتـرم  تاهیـ  23/3/1375عمرانـی کشـور (مصـوب جلسـه مـورخ       يهـا  طرحنظام جدید فنی و اجرائی 
ي نگهـداري و  هـا  هزینـه جه الزم بـه  واستانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجراي طرح و نیز تکارگیري از معیارها، 

  کید قرار داده است.ارا مورد ت ها طرحمت تمام شده یدر ق يبردار بهره
هاي با توجه به مراتب فوق و شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران امور آب وزارت نیرو (طرح تهیه اسـتاندارد 

مـاده   بر اساسمهندسی آب کشور) با همکاري معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه (دفتر امور فنی و تدوین معیارها) 
  قانون برنامه و بودجه اقدام به تهیه استانداردهاي مهندسی آب نموده است.  23

  استانداردهاي مهندسی آب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین شده است:
  هاي کارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی. ها و تجربه استفاده از تخصص –
  المللی. استفاده از منابع و مآخذ معتبر استانداردهاي بین –
، نهادها، واحدهاي صـنعتی، واحـدهاي مطالعـه، طراحـی و     ها سازماني اجرایی، ها دستگاهگیري از تجارت  بهره –

  ساخت.  
  .ها طرحو ارزشیابی  يبردار بهرهمراحل تهیه، اجرا، ایجاد هماهنگی در  –
  ها و اتالف منابع مالی و غیر مالی کشور. کاري پرهیز از دوباره –
سسـات معتبـر تهیـه    وسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سـایر م وتوجه به اصول و موازین مورد عمل م –

  استاندارد. ي هکنند
ضمن تشکر از اساتید محترم دانشگاه صنعتی اصفهان، آقایان دکتـر امیـر تـائبی هرنـدي معـاون پژوهشـی دانشـکده        
عمران، دکتر عبدالرحیم ذواالنوار استادیار دانکشده عمران و دکتر سید فرهاد موسوي دانشیار دانشـکده کشـاورزي بـراي    

اندرکاران بخش آب، با بـه کـارگیري اسـتانداردهاي      یان و دستدر مورد این استاندارد، امید است مجر اظهارنظربررسی و 
هاي کشـور تـالش نمـوده و صـاحبنظران و متخصصـان نیـز بـا         یاد شده، براي پیشرفت و خودکفایی این بخش از فعالیت

  هاي سازنده، در تکامل این استانداردها مشارکت کنند.اظهارنظر
  

  دفتر امور فنی و تدوین معیارها  
  1383بهار   



 ت 

 ترکیب اعضاي کمیته

(آبیاري و زهکشی) تهیه و تدوین شـده کـه اسـامی ایشـان بـدین       3شریه با مشارکت اعضاي کمیته فنی شماره این ن
  شرح است:

  لیسانس آبیاري و آبادانی فوق  مهندسین مشاور ایران زمیک جواد پورصدراله
  نیلیسانس آبیاري و آبادا فوق  سازمان برنامه و بودجه  محمدعلی دهباري
  لیسانس مهندسی سیویل (منابع آب) فوق  مهندسین مشاور پندام  محمدکاظم سیاهی

  لیسانس آبیاري و آبادانی فوق  مهندسین مشاور پژوهاب  محمدحسن عبداله شمشیرساز
  لیسانس راه و ساختمان  سازمان تحقیقات منابع آب –وزارت نیرو   منصور طهماسبی

  لیسانس راه و ساختمان فوق  مهندسین مشاور آبفن  ایاغ احمد قزل
  لیسانس آبیاري و آبادانی  سازمان تحقیقات منابع آب  –وزارت نیرو   محمدجواد موالئی

پناه و خانم بنفشه بهنام کـه در   ضمنا از همکاري آقایان: لطیف ارشادي، علی امینی، شهریار رحمانی، هادي بیژن قائم
انـد، تشـکر    همکاري کرده») ها کانالضوابط عمومی « 111دارد شماره نویس استان نویس (پیش تهیه قسمت اولیه این پیش

  نماید. می
توسط آقایان محمدکاظم سـیاهی، محمدحسـن عبدالـه شمشیرسـاز، منصـور       1380 – 1379هاي  این نشریه در سال
  ایاغ، محمدجواد موالیی و رضا احمدآبادي مورد بازنگري قرار گرفت. طهماسبی، احمد قزل



 ث 

  تعالی  سمهاب

  دومپیشگفتار 
ابزار مـدیریتی مناسـب    ،وري حداکثري از منابع آب تخصیص یافته به بخش کشاورزي یکی از عوامل دستیابی به بهره

ي آبیـاري و زهکشـی سـازگار بـا     ها شبکه ساختباشد که این مهم از طریق  براي توزیع و تحویل آب به صورت عادالنه می
  پذیر خواهد بود. شرایط هر منطقه امکان

بـرداري از   هاي اجتمـاعی بهـره    ي آبیاري و زهکشی و چالشها شبکه ساختگذاري براي  با توجه به هزینه زیاد سرمایه
پایه ضوابط و معیارهاي فنی، اقتصادي و اجتمـاعی مناسـب اسـتوار باشـد تـا       باید بر ها شبکهریزي و طراحی  ها، برنامه آن

  .ت همراه باشدیبا موفق ها شبکهبرداري از  بهره
از  بـه دسـت آمـده   ) با تکیه بر تجـارب  281 ضابطهي آبیاري و زهکشی (ها شبکهدر این راستا ضوابط عمومی طراحی 

هـا و تنگناهـاي مـرتبط بـا تـامین آب       ي جدیـد در سـطح کشـور و مالحظـه محـدودیت     ها شبکهبرداري از  و بهره ساخت
 قال و توزیع آب مورد بازنگري قرار گرفته است.کشاورزي و از جمله ضرورت تجدید نظر در تعیین ظرفیت مجاري انت

الذکر، امور آب وزارت نیرو در قالـب طـرح تهیـه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب         با توجه به اهمیت مبحث فوق
، مشـاورین و  را با هماهنگی امور نظام فنی اجرایـی » ي آبیاري و زهکشیها شبکهضوابط عمومی طراحی « بازنگريکشور، 

و ابالغ بـه عوامـل ذینفـع     تاییدسازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي  پیمانکاران
موضوع مـاده   کپارچه،یپس از بررسی، براساس نظام فنی اجرایی نظام فنی و اجرایی کشور به این معاونت ارسال نمود که 

نامه اسـتانداردهاي اجرایـی مصـوب     قانون برنامه و بودجه و آیین 23اده توسعه کشور، م يها برنامه یقانون احکام دائم 34
  هیات محترم وزیران تصویب و ابالغ گردید.

 و اشکال وجود از مصون مجموعه این گردید، صرف مجموعه این تهیه براي که زیادي وقت و دقت تالش، علیرغم
 شـود  مـی  درخواست محترم کارشناسان از ضابطه این شدن پربار و تکمیل راستاي در نیست. لذا آن در مطالب ابهام

 کننـد.  ارسـال  برنامـه و بودجـه کشـور    سـازمان  ، مشاورین و پیمانکـاران اجرایی فنی امور نظام به را اصالحی موارد

 همفکري با ضابطه، متن در اصالح به نیاز صورت در کرده و بررسی را شده دریافت پیشنهادهاي سازمان کارشناسان

 پایگـاه  طریـق  از و اقـدام  اصالحی، تهیه متن به نسبت حوزه، این مجرب کارشناسان و کشور فنی جامعه نمایندگان

 در تسهیل براي و همین منظور کرد. به خواهند اعالم عموم، برداري ه بهر براي کشور اجرایی و فنی نظام رسانی اطالع

 در اسـت کـه   شـده  درج صـفحه  آن مطالب تدوین تاریخ صفحات، باالي در معتبر، ابالغی ضوابط آخرین کردن پیدا

 صـفحات  مطالب همواره اینرو شد. از خواهد اصالح نیز آن تاریخ صفحات، از یک هر مطالب در تغییر هرگونه صورت

 .بود خواهد معتبر جدیدتر داراي تاریخ

و  نیها و جـدیت ریـیس امـور نظـام فنـی اجرایـی، مشـاور        از تالش يدیمعاونت فنی، امور زیربنایی و تول لهیوس نیبد
امور و نماینـده مجـري محتـرم طـرح تهیـه       نیفر و کارشناسان محترم ا قانع دجوادیکشور جناب آقاي دکتر س مانکارانیپ



 ج 

هیه و مهندس تقی عبادي و متخصصان همکار در امر ت يآقاضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو، جناب 
  نماید. نهایی نمودن این ضابطه، تشکر و قدردانی می

  عدل حمیدرضا  
 و تولیدي امور زیربنایی ،معاون فنی  

  1397 زمستان  



 ح 

  »)تجدید نظر اول(ي آبیاري و زهکشیها شبکهضوابط عمومی طراحی « تهیه و کنترل
 ]281 شماره ضابطه[

ــران و    پندامشرکت مهندسین مشاور   محمدکاظم سیاهی :مشاور پروژه ــی عم ــد مهندس ــناس ارش کارش
  آبادانیمهندسی آبیاري و 

  کننده: اعضاي گروه تهیه
ــران و    شرکت مهندسین مشاور پندام  محمدکاظم سیاهی ــی عم ــد مهندس ــناس ارش کارش

  آبادانیمهندسی آبیاري و 
 کارشناس ارشد مهندسی هیـدرولیک و   شرکت مهندسین مشاور پندام  ابراهیم کهریزي

  آبیاري و آبادانی مهندسی
  کارشناس مهندسی آبیاري و آبادانی  شرکت مهندسین مشاور پندام  محمد مداح

  اعضاي گروه نظارت:
  کارشناس مهندسی آبیاري و آبادانی  شرکت مهندسین مشاور پراهوم  احمد جعفري

  کارشناس مهندسی آبیاري و آبادانی  شرکت مهندسین مشاور آمایش آب محور  اله کبریتی  فتح
  ي آبیها سازهکارشناس ارشد مهندسی   وزارت نیرو  انسیه محرابی
  آبیاري و زهکشیدکتراي مهندسی   شرکت مدیریت منابع آب ایران  مریم یوسفی  

 تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور):طرح  آبیاري و زهکشیکننده (کمیته تخصصی  تاییداعضاي گروه 

 آبیاري تاسیساتکارشناس ارشد مهندسی   کشاورزيوزارت جهات  جالل ابوالحسنی

 آبادانیکارشناس مهندسی آبیاري و   شرکت مهندسین مشاور پراهوم  احمد جعفري

  کارشناس ارشد مهندسی آبیاري و زهکشی  کشور سازمان برنامه و بودجه  سیدوحیدالدین رضوانی
 ي آبیها زهسادکتراي مهندسی   شرکت مهندسین مشاور آبسو  سیدمجتبی رضوي نبوي

کارشناس ارشد مهندسـی عمـران و مهندسـی      شرکت مهندسین مشاور پندام  محمدکاظم سیاهی
  آبیاري و زهکشی

هـاي آب و   دفتر استانداردها و طرح - وزارت نیرو  انسیه محرابی
  آبفا

  هاي آبی کارشناس ارشد مهندسی سازه

  مهندسی کشاورزي گرایش ترویجدکتراي   شرکت مهندسین مشاور آبیار نوآور صحرا  احمد محسنی
  دکتراي مهندسی منابع آب  دانشگاه تربیت مدرس  محمدجواد منعم

  دکتراي مهندسی آبیاري و زهکشی  شرکت مدیریت منابع آب ایران  مریم یوسفی



 خ 

 اعضاي گروه هدایت و راهبري (سازمان برنامه و بودجه کشور):

  مانکارانیو پ نیمشاورمعاون امور نظام فنی اجرایی،  علیرضا توتونچی

  مانکارانیو پ نیگروه امور نظام فنی اجرایی، مشاور رییس رمضانعلی فرزانه آقا

  مانکارانیو پ نیامور نظام فنی اجرایی، مشاور کارشناس سید وحیدالدین رضوانی



 د 
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  مقدمه

  مقدمه

بـه  عادالنـه   بـه صـورت  ي آبیاري فراهم آوردن امکان انتقال، توزیع و تحویـل آب  ها شبکهکلی هدف از احداث  به طور
ضوابط فنی،  ها آنی است که در تاسیساتحداکثري از منابع آب و خاك با ایجاد  وري بهرهمکانی و زمانی در راستاي  لحاظ

را بـه همـراه داشـته     وري بهـره رعایت شود و در نتیجه حداقل تلفات آب و حداکثر  محیطی زیستاقتصادي و اجتماعی و 
  و طول زمان اجرا نیز به حداقل ممکن کاهش یابد.  گذاري سرمایهباشد و در عین حال میزان 

به منظور دستیابی بـه اهـداف   طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور کمیته تخصصی آبیاري و زهکشی 
 ضـابطه اقدام به تهیـه   1383در سال  ،ي آبیاري و زهکشیها شبکهفوق و به دلیل هماهنگ شدن ضوابط عمومی طراحی 

  :تنظیم و ارائه شده بود نمود که در فصول زیر 281
 ي آبیاري و زهکشیها شبکهتعاریف  - 1

 ي آبیاري و زهکشیها شبکهضوابط عمومی طراحی  - 2

ي آبیاري و زهکشی ثقلی و تحت فشار در سطح کشور ها شبکهآمده از احداث  دست بهدر حال حاضر با توجه به تجارب 
در مورد نحوه تعیین  ویژه به ضابطهاین بازنگري مطالب  ،و مصرف آب کشاورزي تامینو تنگناهاي مرتبط به  ها محدودیتو 

ي هـا  شـبکه جهـت احـداث    گذاري سرمایهي ها هزینهکاهش  به لحاظهیدرومدول و ظرفیت طراحی مجاري شبکه آبیاري 
در  خصـوص  بـه از فراهم بودن امکان آبرسانی و تحویل آب بیش از حد نیاز بـه هـر واحـد مزرعـه      گیري پیشي و نیز آبیار
اهمیـت   از این جهت حـائز  مخصوصاي باالدست مجاري انتقال و توزیع آب شبکه، ضرورت یافته است. این بازنگري ها بازه

در تعیـین   پـذیري  انعطـاف واردي نظیر دامنه مقادیر ضـریب  ، در م281 ضابطهاست که ضوابط عمومی ارائه شده قبلی در 
ها براي  ي روباز بوده است که استفاده از آنها کانالي آبیاري ثقلی با ها شبکهظرفیت طراحی مجاري آبیاري تنها حاکم بر 

اجتمـاعی در   مسائل. عالوه بر آن توجه به گردد میي اجرایی ها هزینهي آبیاري تحت فشار موجب افزایش ها شبکهطراحی 
ضرورت نگرش واقعی به مشـکالت   ،ها آنو واگذاري مدیریت آبیاري به  بران آبي ها تشکل، ایجاد ها شبکهطراحی و اجراي 
الگوي کشت و  بینی پیشحد قطعات زراعی واحد مزرعه، لزوم  در اراضی خرده مالکی حتی در پارچه یکپیش روي کشت 

و تحویـل حجمـی آب و رعایـت     گیـري  اندازهتجهیزات  بینی پیشرایط کم آبی، نیاز به تراکم کشت ساالنه قابل اجرا در ش
  ملحوظ گردد. بایدي آبیاري ها شبکهاز اهم مواردي است که در مالحظات عمومی طراحی  محیطی زیستها و الزامات  آبه حق

  هدف -

ه آبیـاري و زهکشـی بـه منظـور ایجـاد      هدف از تدوین این ضابطه در ابتدا ارائه تعاریف یکسان در مـورد اجـزاي شـبک   
ثیرگـذار در طراحـی   ااندرکار و همچنین ارائه مالحظات عمـومی ت  هماهنگی و تبیین مفاهیم مشترك براي نهادهاي دست

هـا و نظـام    محیطـی، مالکیـت   هـا، مالحظـات اجتمـاعی و زیسـت     اي آبیاري از جمله تخصـیص منـابع آب و حقابـه     شبکه
برداري، تمهیدات حفاظتی و ایمنی و پدافند غیرعامل که هر یک در تدوین یک طرح مناسـب   بهرهبرداري، مالحظات  بهره

  باشد. سزایی دارند، می و پایدار نقش به



 هاي آبیاري و زهکشی ضوابط عمومی طراحی شبکه   29/10/97  2

 

هاي آبیاري ثقلی و تحت فشـار از دیگـر مـوارد     ارائه ضوابط تعیین ظرفیت طراحی مجاري آبیاري و زهکشی در سامانه
  شد.با مهم ارائه شده در این ضابطه می

مالحظات و ضوابط عمومی طراحی ارائه شده در این ضابطه با هدف بهینه نمودن اجزاي طراحی و در راستاي کـاهش  
  باشد. هاي آبیاري و زهکشی می گذاري براي احداث شبکه هاي سرمایه هزینه

  دامنه کاربرد -

هکشی در مرحله مطالعات تـوجیهی  هاي آبیاري و ز ضوابط عمومی ارائه شده در این ضابطه در طراحی مقدماتی شبکه
گیرد. ضوابط ارائه شده در مورد نحوه تعیین هیدرومدول و ظرفیـت   و نیز در مرحله طراحی تفصیلی مورد استفاده قرار می

بـرداري مـالك عمـل     مجاري آبیاري و زهکشی باید توسط طراح با توجه به خصوصیات و ابعاد هر پروژه و نیز شرایط بهره
  قرار گیرد.



  1 فصل1

  تعاریف
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اول    تعاریف -فصل 

ي آبیـاري و  هـا  شـبکه و تبیین مفاهیم مشـترك بـراي طراحـی     ربط ذيي اجرایی ها دستگاهبه منظور هماهنگی میان 
  ي آبیاري و زهکشی منظور شده است.ها شبکهتعاریف مشخص زیر براي   زهکشی،

 1آبیاري) تاسیساتسامانه آبیاري ( -1-1

 .شود میآبیاري نامیده  تاسیساتي انحراف آب و آبگیري و شبکه آبیاري، سامانه آبیاري یا ها سازهمجموعه 

  ي انحراف آب و آبگیريها سازه - 1-1- 1

  )2سد انحرافی(سد انحراف آب  -1-1-1-1

سازه هیدرولیکی که در بستر رودخانه به منظور باال آوردن تراز سـطح آب و انحـراف جریـان رودخانـه بـه داخـل مجـرا (یـا         
. اگر سد انحرافی عالوه بر نقش باال آوردن تراز سطح آب و انحراف جریـان رودخانـه   گردد میشبکه آبیاري احداث مجاري) اصلی 

  .شود مینامیده  3نقش تنظیم جریان آب رها شده از نیروگاه برقابی سد مخزنی باالدست را نیز داشته باشد. سد تنظیمی

  4آبگیري تاسیسات -1-1-1-2

سازه هیدرولیکی که مجهز به تجهیزات هیدرومکانیکی بوده و کنترل جریان آب به ورودي مجراي اصلی شبکه آبیاري 
  .باشند می زدایی رسوبو  گیري رسوب ها حوضچهمجهز به  ،آبگیري برحسب مورد تاسیساترا برعهده دارد. 

  5سردهنه -1-1-1-3

و بستر رودخانه توسط مجراي هدایت جریـان آبگیـري از    ها دیوارهی که در مجاورت ساحل رودخانه با تثبیت تاسیسات
 .شود می، سردهنه آبگیر نامیده دهد میرودخانه را انجام 

  ایستگاه پمپاژ -1-1-1-4

آبگیري با تجهیزات پمپاژ براي برداشت آب از یک منبع براي سامانه آبیاري با تامین بار هیدرولیکی الزم در  تاسیسات
راضی مورد نظر (به لحاظ موقعیت و رقوم ارتفاعی) یا روش آبیاري انتخـاب شـده   مواردي که روش ثقلی آبگیري مناسب ا

  براي شبکه (روش کم فشار یا تحت فشار) نباشد.

                                                   
 

1- Irrigation System 
2- Diversion Dam  
3- Regulating Dam 
4- Head Works 
5- River Intake 
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 شبکه آبیاري -1-2- 1

هـاي   آب هـا و روان  هـرزآب  آوري جمـع یی که براي انتقال و توزیع آب و نیـز  ها سازهشبکه آبیاري به مجموعه مجاري و 
  .گردد می، اطالق شود میا بارندگی احداث یسطحی ناشی از آبیاري 

) که به ترتیب نقش انتقال و توزیـع آب تـا آبگیـر مـزارع و     2و شبکه مزرعه (شبکه فرعی 1شبکه آبیاري به شبکه اصلی
  .شود میتوزیع آب در داخل مزارع را بر عهده دارند، تفکیک 

  شبکه اصلی آبیاري (ثقلی) -1-1-2-1

بـه  آب از آبگیر اصلی تـا آبگیرهـاي مـزارع     ها آنیی که به وسیله ها سازهي روباز، مجاري روبسته و ها کانالبه مجموعه 
و معمـوال   شود میشبکه مورد نیاز است، شبکه اصلی آبیاري گفته  يبردار بهرهو مجموعا براي  شود میثقلی منتقل  صورت
ي هـا  جادهي دسترسی و ها جادهي مربوط به هر یک، ها سازهي سطحی و ها زهکشي روباز، مجاري روبسته، ها کانالشامل 

  .باشد میو نگهداري)  يبردار بهرهسرویس (
 :باشد میي شبکه اصلی شامل موارد زیر ها سازهو  ها کانال

  : کانالی که از دهانه آبگیر اصلی شروع و تا محل اولین انشعاب آبگیري ادامه دارد.3کانال آبرسان  -الف
جریـان دارد ولـی    دائـم بـه طـور    ها آنیی که در فصول آبیاري معموال آب در ها کانال: دو و یکي درجه ها کانال  -ب

نـوبتی (گردشـی) در    به صـورت ي شبکه آب ها کانالممکن است در شرایط کم آبی با برقراري جریان تناوبی در 
  جریان یابد. دوو  یکي درجه ها کانال

یـا بعضـا    5ي درجـه دو هـا  کانـال ي انشعابی از کانـال اصـلی کـه آب را بـه     ها کانال: 4ي درجه یکها کانال -1-ب  
. در بعضی موارد ممکـن  شوند میي درجه یک نامیده ها کانال، دهند میي درجه یک انشعابی دیگر انتقال ها کانال

راضـی  برحسب مورد ا یکي درجه ها کانالي درجه یک نیز انجام شود. ها کانالاست آبگیري براي واحد مزرعه از 
یک کانال درجه یک وظیفه انتقـال آب بـه    که درصورتی. دهند مییک یا چند روستا را تحت پوشش آبیاري قرار 

  .شود می گذاري نام 6چند کانال درجه یک و دو را برعهده داشته باشد برحسب مورد به نام کانال اصلی
ي اصـلی شـبکه در سـاحل    هـا  کانـال  در یک شبکه ممکن است بیش از یک کانال اصلی وجود داشته باشد مانند  

  .راست و چپ رودخانه یا در سمت راست و چپ یک جاده ارتباطی مهم

                                                   
 

1- Main Irrigation System 
2- On Farm Irrigation System 
3- Main Feeder Canal (MFC) 
4- First Order Canal (Branch Canal)  
5- Second Order Canal (Secondary Canal/ Lateral) 
6- Main Canal (MC) 
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وسـتا  و آب مورد نیاز اراضی یک ر شوند مییی که از کانال درجه یک منشعب ها کانال: دوي درجه ها کانال -2-ب  
در مسـیر خـود داراي    هـا  کانـال . ایـن  کننـد  مـی یا چندین واحد مزرعـه را توزیـع    یا بخشی از اراضی یک روستا

. کننـد  مـی  تـامین را  1تـر  کوچکي انشعابی ها کانالآبگیرهایی هستند که آب مورد نیاز واحدهاي مزرعه یا بعضا 
  .شود میزراعی نیز نامیده  يبردار بهرهیک واحد  دواراضی تحت پوشش یک کانال درجه 

یی هستند که براي انتقـال آب، کنتـرل و تنظـیم سـطح آب،     ها سازهي (ابنیه فنی) شبکه اصلی: مجموعه ها سازه  -ج
و  هـا  مسـیل و  ها جادهشبکه یا تقاطع مجاري شبکه با  2جریان آب، آبگیري و همچنین براي حفاظت گیري اندازه

  .رود میغیره به کار 

  بیاري مزرعه یا شبکه فرعی (ثقلی)شبکه آ -1-1-2-2

برنامه آبیاري و به طور متناوب جریان دارد و آب را در داخـل  برحسب  ها آنیی که آب در ها نهرچهو  ها کانالمجموعه 
  و شامل: شود میشبکه آبیاري مزرعه یا شبکه فرعی آبیاري نامیده  ،کنند میواحد مزرعه توزیع 

ي هـا  کانالیا کانال مزرعه از آبگیر مزرعه شروع و در طول مسیر  سه: کانال درجه 3)سهکانال مزرعه (کانال درجه   -الف
  .کند میرا تغذیه  چهاردرجه 

قطعـه   به طـور مسـتقیم  و  شود میمنشعب  سه: نهرچه آبیاري از کانال درجه 4)چهارنهرچه آبیاري (کانال درجه   -ب
دائمی اسـت، ولـی برحسـب ضـرورت در     ي معموال به صورت غیر، نهرچه آبیاردهد میزراعی را تحت آبیاري قرار 

  شرایط خاص ممکن است به صورت دائمی ساخته شود. 
و کنتـرل جریـان و    گیـري  انـدازه ي هـا  سـازه ي توزیع و تقسـیم آب،  ها سازهي شبکه آبیاري مزرعه شامل ها سازه  -ج

  .باشد میي تقاطعی ها سازه

  شبکه آبیاري تحت فشار -1-3- 1

ي شیرآالت و سایر ها حوضچهي پمپاژ، ها ایستگاهلوله انتقال و توزیع آب، شبکه آبیاري تحت فشار به مجموعه خطوط 
ي سطحی ناشی از بارندگی که برحسب مورد براي حفاظت شبکه ها آب روان آوري جمعي مربوطه و نیز مجاري ها سازه

اصلی براي انتقال . شبکه آبیاري تحت فشار مشابه شبکه آبیاري ثقلی مشتمل بر شبکه گردد می، اطالق باشد میضروري 
ي توزیع آب در سطح ها لولهو توزیع آب تا حوضچه شیر آبگیر واحدهاي مزارع و شبکه آبیاري مزرعه (یا شبکه فرعی) که 

. شبکه آبیاري گیرد میاي) را در بر  ي پخش آب (آبیاري قطرهها گسیلندهها (آبیاري بارانی) یا  ش مزرعه تا تغذیه آب پا
                                                   

 
1- Sub secondary canal (Sub lateral)  
2- Protective Structures 
3- Farm Canal (Tertiary Canal) 
4- Irrigation Ditch (Quarternary Canal)  
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بار هیدرولیکی مورد نیاز روش آبیاري در مزرعه از طریق ثقلی (بار هیدرولیکی مخزن یا بار  که اینتحت فشار برحسب 
نام شبکه آبیاري تحت فشار ه شود، ب تامینهیدرولیکی ناشی از اختالف ارتفاع در مسیر مجاري انتقال) یا از طریق پمپاژ 

  .شوند میبا بار ثقلی و شبکه آبیاري تحت فشار با پمپاژ تعریف 
بـه  ممکـن اسـت    ،جریان ورودي به شبکه مجرا یا مجاري اصـلی  بدهدر یک شبکه آبیاري تحت فشار برحسب میزان بزرگی 

  با استفاده از ایستگاه پمپاژ) باشد. عموماي تحت فشار (ها لوله به صورتکانال یا ناو کانال و بقیه مجاري انتقال و توزیع آب  صورت

  شبکه اصلی آبیاري تحت فشار -1-1-3-1

 هـا  آني هیدرولیکی کـه از طریـق   ها سازهي پمپاژ و سایر ها ایستگاه ،تجهیزات ،شیرآالت ،، اتصاالتها لولهوعه به مجم
شبکه اصـلی آبیـاري گفتـه     شود میتحت فشار منتقل  به صورتي شیر آبگیر مزارع ها حوضچهآب از آبگیر اصلی شبکه تا 

  و شامل: شود می
کنترل و ایمنـی،   گیري اندازهي انشعابی توزیع آب، شیرآالت و تجهیزات ها لولهي اصلی انتقال آب، ها لولهلوله آبرسان، 

 .باشد می ها سازهي شیرآالت و سایر ها حوضچه

  :باشد میشبکه اصلی تحت فشار شامل موارد زیر  ياجزا
بگیري اولین انشعاب ادامه دارد. در که از محل آبگیر اصلی شبکه شروع و تا محل آ اي لوله: مجراي  1لوله آبرسان  -الف

لوله آبرسان یا لولـه اصـلی از کانـال روبـاز یـا فلـوم (روبـاز یـا          به جايممکن است  ،جریان زیاد بدهموارد انتقال 
ي هـا  لولـه بار هیدرولیکی مـورد نیـاز    تامینروبسته) استفاده شود که در این شرایط اغلب از ایستگاه پمپاژ براي 

 .شود میاستفاده  انشعابی از کانال،

ي انشعابی (زیرشاخه لولـه  ها لولهي اصلی زیرشاخه لوله آبرسان بوده و نقش انتقال آب به ها لوله: 2ي اصلیها لوله  -ب
 اصلی) شبکه آبیاري را دارند.

شبکه آبیاري تحت فشار برحسب نحوه جانمایی خطوط لوله انتقال و توزیع آب ممکن است شـامل یـک یـا دو و      
 لوله اصلی باشد.حتی چند 

ي توزیـع یـا آبگیـر    هـا  لولـه ي زیر اصلی منشعب از لوله اصلی بوده و نقش آبرسانی به ها لوله: 3ي زیر اصلیها لوله  -ج
  مزارع را به عهده دارند.

 رند.ي زیر اصلی بوده و نقش توزیع آب تا آبگیر مزارع را به عهده داها لولهي توزیع منشعب از ها لوله: 4ي توزیعها لوله  - د

                                                   
 

1- Main Feeder Pipe (MFP) 
2- Main Pipe (MP) 
3- Branch Pipe (BP)/Sub Main pipe  
4- Sub-Branch Pipe (SBP) 
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  شبکه فرعی آبیاري تحت فشار (شبکه آبیاري تحت فشار مزرعه) -1-1-3-2

اي (موضـعی) یـا    ي آبیـاري قطـره  ها روشاتمسفر (با توجه به  4تا  2حدود آب با فشار  ها آنیی که در ها لولهمجموعه 
متنـاوب جریـان دارد و آب را تـا     به صورتبارانی و موقعیت اراضی تحت پوشش آبیاري) برحسب برنامه آبیاري در مزرعه 

  .شود میشبکه آبیاري تحت فشار مزرعه (یا شبکه فرعی آبیاري تحت فشار) نامیده  نمایند، میقطعات زراعی توزیع 
  شبکه آبیاري تحت فشار مزرعه شامل اجزاء زیر است:

توزیـع آب  یا لوله  از لوله انتقال آب را از حوضچه شیر آبگیر مزرعه، منشعب ،: لوله اصلی مزرعه1لوله اصلی مزرعه  -الف
 .نماید میي توزیع آب مزرعه منتقل ها لولهشبکه اصلی، دریافت و به 

ي رابـط هـدایت   هـا  لولـه ي توزیع آب مزرعه از لوله اصلی مزرعـه منشـعب و آب را بـه    ها لوله: 2لوله توزیع مزرعه  -ب
 .نمایند می

ي توزیع آب مزرعـه  ها لولهراعی برحسب مورد از لوله اصلی مزرعه یا ي قطعه زها لولهي رابط یا ها لوله: 3لوله رابط  -ج
 .نمایند میي آبیاري را تغذیه ها لولهمنشعب گردیده و 

فواصل معینی از یکدیگر، با توجـه بـه نیـاز    ه و ب گردند میي رابط منشعب ها لولهي آبیاري از ها لوله: 4لوله آبیاري  -د
. تجهیـزات پخـش آب   گیرند میر آبیاري بارانی) و میزان پخش آب، قرار آبیاري، نفوذپذیري خاك، سرعت باد (د

در  هـا  گسیلندهها در آبیاري بارانی یا  آب پاش ؛که شامل گیرند میي آبیاري قرار ها لولهمورد نیاز گیاهان بر روي 
 .باشد میاي (یا موضعی)  آبیاري قطره

: مجموعـه تجهیـزات و ابـزاري هسـتند کـه نقـش تصـفیه آب، کنتـرل فشـار، تنظـیم و           5واحد کنتـرل مرکـزي    -هـ
  دارند.  به عهدهاي (موضعی) را  جریان آب و تزریق کود و کنترل عملکرد شبکه تحت فشار قطره گیري اندازه

براي شبکه آبیاري تحت فشار مزرعه انواع ثابت و نیمـه ثابـت را در بـر     ضابطهشده در این  ارائهتعاریف  که اینتوضیح 
ي هـا  ماشـین و انواع دیگـر   8خطی ،7دار ، لوله چرخ6اي ي آبیاري بارانی متحرك نظیر عقربهها ماشینو لذا تعاریف  گیرد می

  نشده است. ارائه ضابطهدر این  شوند مینآبیاري که در قالب شبکه تعریف 

                                                   
 

1- Farm Main Pipe (FMP) 
2- Farm Distribution Pipe (FDP) 
3- Manifold Pipe (MaP) 
4- Lateral Pipe (LP) 
5- Central Control Unit 
6- Center Pivot 
7- Wheel Move 
8- Linear 
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  تقالانواع مجاري ان -1-4- 1

 1ي بدون پوششها کانال -1-1-4-1

و  بـرداري  خـاك یا خاکریزي یـا   برداري خاكي خاکی) مجاري روبازي هستند که در ها کانالي بدون پوشش (ها کانال
و روي شیب بدنه و کف مقطع کانال جز شـکل دادن و کوبیـدن خـاك بـه      شوند میبراي انتقال آب ساخته  توامخاکریزي 

بـراي هـدایت و انتقـال     به طور کلیي خاکی بدون پوشش ها کانال. گیرد نمیمنظور تثبیت مقطع عملیات پوشش صورت 
اضـالب یـا   آب زمستانه شبکه آبیاري براي مصارف تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی، انتقال پساب تصـفیه ف ، ها آب روان

  .شوند میدر موارد خاص براي مجاري انتقال و توزیع شبکه آبیاري به کار گرفته 

 2ي داراي پوششها کانال -1-1-4-2

بـراي   تـوام و خاکریزي  برداري خاك، خاکریزي یا برداري خاكکه در  باشند میي داراي پوشش مجاري روبازي ها کانال
اقتصادي و مالحظات محلی (از جمله کاهش تلفات آب، کاهش فرسایش  - و بنا به دالیل فنی شوند میانتقال آب ساخته 

، افزایش سرعت جریـان انتقـال آب،   يبردار بهرهي نگهداري و ها هزینهو رشد درختچه و علف هرز، کاهش  گذاري رسوببا 
یایی) کوچک شدن مقطع اجراء، کاهش مساحت زمین حریم ساخت، جلوگیري از تخریب ناشی از عوامل فیزیکـی و شـیم  

  .شوند میو سایر مالحظات با مصالح مناسب پوشش 

 3ي پیش ساختهها کانال -1-1-4-3

در بـاالي   نیـز  که اغلـب  شوند و طرح و اجرا میاز جنس بتن مسلح و به صورت پیش ساخته  به طور کلی ها کانالاین 
. در بعضـی  باشند مییا نیم بیضی دایره  ش ساخته داراي مقاطع نیمي پیها کانال. شوند میسطح زمین و بر روي پایه نصب 

ي پیش ساخته با مقطع مستطیل یا ذوزنقه نیز طرح و اجرا شوند کـه  ها کانالموارد به لحاظ فنی و اقتصادي ممکن است 
  .شود میسازي مناسب نصب ه است و بر روي زمین با بستردر چنین مواردي اغلب کانال بدون پای

 )4ناو کانال(فلوم  -1-1-4-4

(نـاو زمینـی)    5با بتن مسلح بر روي زمین به طور کلیمقطع مستطیل شکل (روباز یا روبسته) که مجاري انتقال آب با 
  .شوند می) احداث دار پایه(ناو  6یا سوار بر پایه

                                                   
 

1- Unlined Canals (Earth Canal) 
2- Lined Canals 
3- Prefabricated Canal 
4- Flume 
5- Bench Flume 
6- Elevated Flume 
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 اي مجاري لوله - 1-1-4-5

ي روباز پوشش شـده بـراي انتقـال و توزیـع آب در شـبکه آبیـاري مطـرح        ها کانالاي در مقابل  به عنوان گزینه ها لوله
فشـار زیـر یـک     به طور کلیکم فشار ( به صورتي پوشش شده برحسب مورد ها کانالجایگزین  اي لوله. مجاري باشند می

ي آبیـاري  هـا  شبکهاي متداول براي  . مجاري لولهشوند میاتمسفر) طراحی  2اتمسفر) یا تحت فشار (معموال فشار باالتر از 
، پی وي سـی  اتیلن پلیاز نوع فایبرگالس،  به طور کلییر کارگذاري جریان و فشار کار و خصوصیات زمین مس بدهبرحسب 

  .باشند مییا فوالدي و چدن داکتیل 

 ها تونل -1-1-4-6

 1براي انتقـال آب بـا جریـان آزاد    به طور کلیي آبیاري ها پروژهاي یا نعل اسبی که در  مجراي زیرزمینی با مقطع دایره
کاهش طول مسیر، هزینه اجرا، هزینـه نگهـداري، ایمنـی     به دالیل 2در مسیرهاي عمدتا سنگی و با ضرورت حفاري عمیق

اي بـراي انتقـال آب از یـک     . تونـل همچنـین گزینـه   شود می اي لولهجایگزین کانال روباز یا مجاري  ،يبردار بهرهساخت و 
  .باشد میضرورت عبور از ارتفاعات  به لحاظحوضه آبریز به حوضه آبریز دیگر 

  3اي روبسته مجراي صندوقه -1-1-4-7

کانـال روبـاز عمیـق یـا      با در مقایسهاي  گزینه 4اجراي کند و پوش به صورتاي رو بسته با بتن مسلح  مجراي صندوقه
  براي عبور نفر مناسب باشد. باید. حداقل ابعاد صندوقه بتنی باشد میي آبیاري ها شبکهتونل براي انتقال آب در 

 سامانه زهکشی -1-2

کـه برحسـب    باشد می ها آني عمقی یا ترکیبی از ها زهکشي سطحی، ها زهکش ؛سامانه زهکشی برحسب مورد شامل
 .شوند مینیازهاي هر شبکه طراحی 

 ي سطحیها زهکش -2-1- 1

، هـدایت و  آوري جمـع ي ناشی از بارنـدگی را در محـدوده شـبکه آبیـاري     ها آب رواني آبیاري و ها آبمجاري روبازي که هرز
  .باشد میي سطحی غالبا از اجزاء ضروري یک شبکه آبیاري ها زهکش. شوند میي سطحی نامیده ها زهکش، کنند میتخلیه 

                                                   
 

1- Free Flow 
2- Deep Cut 
3- Closed Box Corduit  
4- Cut and Cover 



 هاي آبیاري و زهکشی ضوابط عمومی طراحی شبکه   29/10/97  12

 

ي زهکشـی بـه مجـاري روبـازي گفتـه      ها نهرچهیا  چهاري درجه ها زهکش(نهرچه زهکشی):  چهارزهکش درجه   -الف
یا آب مازاد آبیاري قطعات زراعـی (اراضـی تحـت پوشـش نهرچـه      سطحی ناشی از بارندگی  آب روانکه  شود می

  .کند میو به زهکش مزرعه هدایت  آوري جمعیاري) را آب
اراضـی زیـر    دسـت  پایینمجاري روبازي هستند که در  سهي درجه ها زهکش(زهکش مزرعه):  سهزهکش درجه   -ب

ي درجـه  هـا  زهکـش و  شوند می(اراضی یک واحد مزرعه) جانمایی و طراحی  آبیاري سهي درجه ها کانالپوشش 
 .شود میتخلیه  ها آنبه  چهار

اراضـی زیـر پوشـش     دسـت  پـایین که در  شود میبه مجاري روبازي گفته  دوي درجه ها زهکش: دوزهکش درجه   -ج
  .شوند میتخلیه  ها آنبه  سهي درجه ها زهکشو  شوند میآبیاري جانمایی و طراحی  دوي درجه ها کانال

را  دوي درجـه  هـا  زهکـش کـه آب   شـود  مـی به مجاري روبـازي گفتـه    یکي درجه ها زهکش: یک زهکش درجه  -د
  .شوند میها) تخلیه رو سیالبي طبیعی (ها زهکشاصلی یا   زهکشو به  کنند می آوري جمع

به طـور  که  شود میگفته  اصالح شدهي ها مسیلي اصلی به مجاري روباز ساخته شده یا ها زهکشزهکش اصلی:   -هـ
ي مزارع بـه آن تخلیـه و   ها زهکشمستقیم آب به طور اي از موارد  یا در پاره دوو  یکي درجه ها زهکشآب  کلی

  .یابد میانتقال  1به طرف خروجی نهایی
خروجی نهایی زهکشی: منظور از خروجی نهایی، رودخانه، مسیل، تاالب، دریا یا دریاچه است که زهکـش اصـلی     -و

 بـده  بـه لحـاظ   طـی محی زیسـت . در انتخاب خروجی نهایی مالحظات شوند میي اصلی به آن تخلیه ها زهکشیا 
  قرار گیرد. مدنظر دآب بای زهکش ورودي و ظرفیت محیط پذیرنده از نظر تحمل کیفیت و بار آلودگی زه

 ي عمقیها زهکش -1-2-1-1

که در عمق و فاصله الزم به منظـور کنتـرل سـطح     دار سوراخ اي لولهي روباز یا مجاري ها زهکش:  2زهکش موازي  -الف
نفوذ عمقی آب بارندگی و آبیاري است و  ها آنمنبع تغذیه  ،شوند میسفره آب زیرزمینی در نواحی پست احداث 

یا به عبارت دیگر پتانسـیل طبیعـی   فوذي را به اندازه کافی ندارد (سفره آب زیرزمینی امکان هدایت جریان آب ن
  .شوند میاحداث  ،)باشد مین طرح در حد الزم زهکشی در محدوده

عمـود بـر جهـت جریـان آب      بـه طـور کلـی   ، کـه  دار سـوراخ  اي لولـه ي روباز یا مجاري ها زهکش: 3زهکش حائل  -ب
ي سـطحی بـه اراضـی پسـت محـدوده شـبکه احـداث        ها سفرهزیرزمینی بوده و به منظور جلوگیري از ورود آب 

 .شوند می

                                                   
 

1- Drainage Outlet 
2- Relief Drain  
3- Interceptor Drain 
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ي ها زهکشي زهکش فرعی زیرزمینی یا ها لولهکه جریان  اي لولهي روباز یا مجاري ها زهکش: 1کننده زهکش جمع  -ج
کننده نوع  ي جمعها زهکش. کنند مییا زهکش اصلی تخلیه  یک، درجه دوو به زهکش درجه  آوري جمعحائل را 

  .کنند میفت ي سطحی ناشی از بارندگی یا آبیاري را نیز براي انتقال به خروجی دریاها آبروباز، هرز
یی هستند که در عمق مشخص از سطح زمین و به فاصله معین به موازات هم ها زهکش: 2زهکش فرعی زیرزمینی  -د

کننـده   ي جمـع ها زهکشو به  آوري جمعآب مزرعه را  مستقیم زهبه طور و  شوند می کارگذاريدر محدوده مزرعه 
در عمق و  یحاطر با قطر مناسب دار اتیلن سوراخ سی یا پلی وي ي پیها لولهبا  عموما ها زهکش. این کنند میتخلیه 

هـاي زهکـش منطبـق بـر مشخصـات       و فاصله نصب لوله شوند. قطر، عمق نصب مناسب با فاصله معین نصب می
  گردد. آبگذري خاك، نوع محصول، عمق مناسب کنترل سطح آب زیرزمینی و برنامه آبیاري تعیین می

ي ورودي از اراضی باال ها آب رواني مازاد و ها آب: زهکش روبازي که به منظور انحراف و هدایت 3زهکش انحرافی  -هـ
  .شود میدست به خارج از محدوده شبکه آبیاري طرح و اجرا 

بـه  : خاکریزي که در حاشیه مرزي شـبکه آبیـاري در مجـاورت زهکـش انحرافـی یـا       4ها زهکشخاکریز حفاظتی   -و
ي بارندگی ورودي از اراضـی باالدسـت   ها آب رواني مازاد و ها آببه منظور حفاظت شبکه در مقابل  ،مجزا صورت

  .گردد میطرح و اجرا 
بـه عنـوان    هـا  کننـده  جمـع ي فرعـی زیرزمینـی و   هـا  زهکـش ، چهـار و  سـه ي درجه ها زهکشکه مجموعه  توضیح این

ي شـبکه  هـا  زهکـش  عنـوان  به حائلي ها زهکشو  و اصلی یک، درجه دوي درجه ها زهکشي مزرعه و مجموعه ها زهکش
  .شوند میاصلی نامیده 

  ي شبکه ها جاده -2-2- 1

یـا در مجـاورت خـاکریز     6اي است که بر روي خاکریز بدنـه کانـال   و نگهداري جاده يبردار بهرهیا جاده  5جاده سرویس  - الف
و عمـدتا بـه منظـور عبـور و مـرور کارکنـان و        گـردد  مییا در مجاورت سر ترانشه کانال یا زهکش احداث  7بدنه کانال

 ،شـبکه  يبـردار  بهـره بـا همـاهنگی سـازمان     هـا  جـاده . برحسب مورد این باشد میو نگهداري  يبردار بهره ،آالت ماشین
  ممکن است براي دسترسی به مزارع با وسایط نقلیه سبک مورد استفاده قرار گیرد.

                                                   
 

1- Collector Drain 
2- Lateral Drain 
3- Diversion Channel  
4- Protective Dike 
5- Operation and Maintenance (O&M) Road 
6- On Embankment Road 
7- Off Embankment Road 
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یـا   يبـردار  بهـره انحراف آب و آبگیري، مرکـز   تاسیساتدستیابی به محل  به منظوراي که  : جاده1جاده دسترسی  -ب
  .گردد میارتباطی متصل   جاده یاسرویس   جادهمهم دیگر شبکه احداث و به  تاسیساتمحل 

جاده ارتباطی: جاده بین روستایی یا بین شهري که در محدوده شـبکه آبیـاري یـا در مجـاورت آن اسـتقرار یافتـه و از         - ج
  .یابند میي سرویس و دسترسی شبکه به نواحی شهري یا روستایی خارج و داخل شبکه ارتباط ها جادهن طریق آ

  سایر تعاریف -2-3- 1

 مزرعه و قطعه زراعی -1-2-3-1

زراعـی   يبـردار  بهـره هکتـار بـراي شـرایط     200تـا   60: محدوده اراضی به مساحت حدود2مزرعه یا واحد مزرعه  -الف
هکتـار (بـراي    60تـا   30متمرکز نظیر تعاونی تولید، شرکت کشت و صنعت و موارد مشـابه یـا مسـاحت حـدود     

جریـان   گیـري  انـدازه خرده مالکی) که داراي یک آبگیر مستقل مجهز به تجهیـزات کنتـرل و    يبردار بهرهشرایط 
 يبـردار  بهـره مـورد   3توسط یک گروه هم آب یا خطوط لوله شبکه اصلی بوده و ها کانالورودي، (آبگیر مزرعه) از 

 5یـا کـم فشـار    4(در شبکه آبیاري ثقلی) یا خطوط لوله پر فشار چهارو  سهي آبیاري درجه ها کانال. گیرد میقرار 
ي آبیاري تحت ها شبکه. در کنند می(شبکه فرعی آبیاري تحت فشار یا کم فشار) آب را در محدوده مزرعه توزیع 

ي انتقـال و توزیـع شـبکه اصـلی کـه      ها لولهزرعه از طریق یک حوضچه شیر آبگیري واقع بر فشار آب هر واحد م
  .گردد می تامین  ،باشد میمجهز به کنتور تحویل حجمی آب 

تحت کشت یـک یـا چنـد محصـول الگـوي       دتوان میاز شبکه  يبردار بهرهاراضی هر واحد مزرعه با توجه به نظام   
  کشت قرار گیرد.

(نهرچـه آبیـاري) یـا لولـه      چهاراي از اراضی یک واحد مزرعه است که به وسیله کانال درجه  : قطعه6قطعه زراعی  -ب
هکتار است. در روش آبیـاري   15تا  6و مساحت آن غالبا بین  شود میرابط (در شبکه آبیاري تحت فشار) آبیاري 

منظـور کـاهش حجـم عملیـات      تر مساحت قطعه زراعی براي شرایط توپوگرافی نامنظم به مقادیر پایین ،سطحی
. در آبیاري تحت فشار بـراي شـرایط خـرده    گیرد میقرار  مدنظرخرده مالکی  يبردار بهرهتسطیح یا براي شرایط 

بـراي قطعـه زراعـی مـالك      الذکر فوقتر دامنه  مساحت کوچک به طور کلیالگوي کشت چند محصولی  ومالکی 
هاي متمرکـز   ي بزرگ یا کشتها مالکیتدر شرایط  ور کلیبه طعمل خواهد بود. حدباالي مساحت قطعه زراعی 

                                                   
 

1- Access Road 
2- Farm Unit 
3- Water User Group (WUG) 
4- Pressureized Pipe 
5- Low Pressure Pipe 
6- Field Block 
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شده است) مورد اسـتفاده   پارچه یکي فردي تجمیع و ها مالکیت(تعاونی تولید، کشت و صنعت یا در مزارعی که 
تعاونی یا کشت و صنعت معمـوال تحـت کشـت یـک محصـول       يبردار بهره. قطعه زراعی در شرایط گیرد میقرار 

  .گیرد میالگوي کشت قرار 

  1قطعه آبیاري -1-2-3-2

 ،گیرد میتحت آبیاري قرار  زمان هم به صورتترین واحد آبیاري اراضی در داخل یک قطعه زراعی که  کوچک
  .شود میقطعه آبیاري نامیده 

  و هیدرومدول کشتالگوي  -1-2-3-3

: منظور از الگوي کشت، نوع و درصد سطح زیرکشـت نباتـات زراعـی و بـاغی اسـت کـه در برنامـه        2الگوي کشت  -الف
  .گردد می بینی پیشکشاورزي شبکه آبیاري 

: منظور از تراکم کشت ساالنه، نسبت مجموع مسـاحت اراضـی زیـر کشـت آبـی محصـوالت       3تراکم کشت ساالنه  -ب
شبکه آبیـاري در طـول یـک سـال زراعـی اسـت.        (برحسب درصد ازسطح کل خالص اراضی تحت کشت شبکه)

ي آبیـاري متناسـب بـا امکانـات منـابع آب و خـاك، شـرایط        ها شبکهمیزان تراکم کشت ساالنه در الگوي کشت 
درصـد مسـاحت    130درصد تا  100اقلیمی، مهارت زارعین و امکانات فنی و مالی تولید محصول غالبا در دامنه 

بـراي احـداث    گـذاري  سـرمایه هزینـه سـنگین    به دلیل. ضمنا باشد میي خالص اراضی تحت پوشش شبکه آبیار
مجاري انتقال و توزیع آب در طراحی شبکه اصلی و شبکه مزرعه (شبکه فرعی)، مساحت آیش در الگـوي کشـت   

  .شود میمنظور ن
: منظور از تراکم کشت ماهانه یا فصلی درصدي از سطح کـل اراضـی شـبکه آبیـاري     4تراکم کشت ماهانه و فصلی  -ج

  .گیرد میاست که در ماه، یا فصل معین تحت کشت آبی قرار 
الگوي کشت، تراکم کشت ماهانه و فصـلی عـالوه بـر انطبـاق بـا شـرایط اقلیمـی و منـابع آب در          ریزي برنامهدر   

یـد محصـول و مهـارت کشـاورزان و نیـز اسـناد باالدسـتی در رابطـه بـا          با امکانات فنی و مالی تول بایددسترس 
  ي کشاورزي سازگار باشد.ها سیاست

نیاز آبی گیاه: مقدار آب مورد نیاز تبخیر و تعرق گیاه براي جلوگیري از بروز تنش آبی نامطلوب در دوره رشد که   -د
  .باشد می، گردد میمنجر به افت محصول 

                                                   
 

1- Irrigation plot 
2- Cropping pattern  
3- Annual Cropping Intensity 
4- Monthly and Seasonal Cropping Intensity  
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اي  نیاز آبیـاري واحـد سـطح خـالص زیرکشـت (هکتـار) در دوره       تامینی دائمی که براي فرض بده :1هیدرومدول  -هـ
اي معین از شبکه (متناسب با سطح) مورد نیاز است و به واحـد لیتـر بـر ثانیـه در هکتـار       مشخص براي محدوده

  .  شود میبیان 
  .گردد میتعیین  کشتگوي نیاز آبیاري دوره حداکثر مصرف ال بر اساس به طور کلیول شبکه آبیاري هیدرومد

  مساحت شبکه آبیاري -1-2-3-4

ي هـا  جـاده انضمام شهرها و روستاها، ه : مساحت کلیه اراضی واقع در محدوده شبکه ب2مساحت جغرافیایی شبکه  -الف
  و اراضی مرتعی و جنگلی   ها تاالب ،ها نابند ارتباطی، نواحی صنعتی و سایر مستحدثات، آب

: مجموع مساحت اراضی کشاورزي تحت پوشـش شـبکه شـامل سـطوح قابـل آبیـاري و       3مساحت ناخالص شبکه  -ب
  ي دسترسی و سرویس و مستحدثات شبکهها جادهاشغال  ح تحتوسط

شـبکه بـا   معـادل مسـاحت ناخـالص     ،ی قابل آبیاري (کشت آبی) در شبکه: مساحت اراض4مساحت خالص شبکه  -ج
ي سـرویس و دسترسـی و ارتبـاطی،    هـا  جاده، ها زهکش، ها لوله، ها کانالکسر مساحت اراضی اشغال شده توسط 

  .باشد میبه هر یک ي مربوطه ها حریمابنیه فنی، سایر مستحدثات شبکه و 

  5ناحیه عمرانی - 5- 3- 2- 1

انحراف آب و آبگیـري، موقعیـت    تاسیساتي بزرگ آبیاري برحسب امکانات و تنوع منابع آب و خاك، موقعیت ها پروژه
و میزان گسترش شبکه به منظـور   يبردار بهرهبري و نظام  آبه پراکندگی روستاها و نیز شرایط حق و ها زهکشو  ها رودخانه
که داراي مجاري آبیاري مستقل (معموال یـک یـا چنـد کانـال      گردد میبه چند ناحیه عمرانی تقسیم  يبردار بهرهسهولت 

  .باشد می. هر ناحیه عمرانی برحسب مورد متشکل از یک یا چند واحد عمرانی باشند می) یکاصلی و درجه 

  6واحد عمرانی -1-2-3-6

و  هـا  رودخانـه ساختار اجتمـاعی و موقعیـت روسـتاها، موقعیـت      به لحاظاي مشخص از یک شبکه آبیاري که  محدوده
ي بزرگ آبیـاري  ها شبکهدر  ویژه هبمدخل  و سایر عوامل ذي يبردار بهرهي طبیعی، شرایط توپوگرافی یا نیازهاي ها زهکش

در قالب یک واحد مستقل که داراي یک یا چند کانال (یا خط لوله) منحصر به خود بـراي آبیـاري اراضـی تحـت پوشـش      

                                                   
 

1- Irrigation Module (Hydromodule) 
2- Geographical Area of Irrigation Network (GA) 
3- Gross Irrigable Area (GIA) 
4- Net Irrigable Area (NIA) 
5- Development District  

6- Development Unit 
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شبکه با اولویـت نسـبی مـالك     يبردار بهرهاجرا و  ریزي برنامهعمرانی در  هاي. واحدشود می، واحد عمرانی نامیده باشد می
  عمل قرار گیرد.

  1اراضی توسعه -1-2-3-7

اراضـی فاریـاب جدیـد زیـر      بـه عنـوان  یک شبکه آبیـاري  در طرح اراضی زراعی (معموال داراي سابقه کشت دیم) که 
  .شود می، اراضی توسعه آبیاري نامیده گیرند میپوشش قرار 

  2اراضی بهبود -1-2-3-8

 یـا  تـامین ولی با محدودیت  شوند می يبردار بهرهفاریاب  به صورتآبی که در شرایط موجود اراضی داراي سابقه کشت 
، اراضـی بهبـود نامیـده    گیرنـد  مـی شبکه جدید زیر پوشـش آبیـاري قـرار    یک انتقال و توزیع آب روبرو هستند و در طرح 

  .شوند می

                                                   
 

1- Developing Area  
2- Improving Area  





  2فصل 2

ي ها شبکهضوابط عمومی طراحی 
  آبیاري و زهکشی
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م  دو راحی  -فصل  ومی ط بط عم ا و بیاري و زهکشیها شبکهض   ي آ

 مالحظات عمومی -2-1

  الزامی است، به شرح زیر است: ها آني آبیاري و زهکشی رعایت ها شبکهاهم مالحظاتی که در طراحی 

  مبانی پایه -2-1-1

مـورد   دآمایش سرزمین (در صورت وجـود) بایـ   مطالعات طرح جامع آب و خاك و کشاورزي و نیز مطالعات طرح  -الف
اي موجود و آتـی در بخـش آب و کشـاورزي و     ي توسعهها طرحبررسی قرار گرفته و عدم اثرگذاري طرح بر سایر 

 قرار گیرد. مدنظري عمرانی و اقتصادي ها بخشسایر 

 ،هـا  آنو تکمیـل   هـا  دادهت و هنگام نمودن اطالعاه قرار گیرد و ضمن ب مدنظرمطالعات مرحله قبلی طرح دقیقا   -ب
 بـه عنـوان  در رابطه با آخرین مجـوز تخصـیص آب    ویژه بهنتایج نهایی با لحاظ تغییرات احتمالی در اهداف طرح 

 مبانی طراحی مورد استفاده واقع شود.

ي فعلـی  هـا  روشناحیه طرح از نظر موقعیت جغرافیایی، شرایط توپوگرافی، محدوده و مساحت اراضی زیرکشـت،    -ج
اراضـی و   بنـدي  طبقـه هـا،   تقـویم زراعـی کشـت    ،هـا  آنآبیاري، سطوح تحت کشت آبی و چگـونگی پراکنـدگی   

 هـا  آناقتصادي مورد بررسی قرار گیـرد و اثـرات    –ها، امکانات منابع آب و خصوصیات اجتماعی  مشخصات خاك
 در طراحی شبکه منظور گردد.

 - اجتمـاعی  ،شناسـی  زمین، شناسی خاكابع آب سطحی و زیرزمینی، نتایج مطالعات هواشناسی، هیدرولوژي، من  -د
بررسـی و در طراحـی شـبکه مـورد      ها آنهنگام شده ه مرحله قبلی مطالعات و نتایج ب محیطی زیستاقتصادي و 

طراحـی، ظرفیـت مجـاري     ي به دست آمده با رعایت ضـوابط ها دادهتجزیه و تحلیل  بر اساساستفاده قرار گیرد. 
ي سـطحی و  هـا  آب روانو تخلیـه   آوري جمـع ي مورد نیاز براي انتقال و توزیـع آب و  ها سازهآبیاري و زهکشی و 

  ي آبیاري تعیین شود.ها آبهرز

 ها آبه رعایت تخصیص منابع آب و حق -2-1-2

آخـرین نتـایج مطالعـات     اسـاس  بـر ، آبیـاري شـبکه  و حجم آب ماهانه و ساالنه تخصیص یافته بـراي   بدهمیزان   -الف
  عمل طراحی شبکه در اراضی بهبود و توسعه قرار گیرد. مالك، طرحآب منابع  ریزي برنامه

(اراضی زیـر کشـت   بهبود بر و  آبه اراضی حقتخصیص منابع آب و اولویت اراضی براي طرح شبکه آبیاري باید ابتدا براي   - ب
منظور شود و سپس براي توسعه کشـت آبـی در اراضـی مناسـب     اراضی آبخور منابع آب طرح محدوده در  آبی موجود)

هـاي منـابع آب و شـرایط     در مورد توسعه کشت آبی با مالحظه امکانات و محدودیتدیگر یا سایر مصارف لحاظ گردد. 
بنـابراین در  آوري نوین (گلخانه و هیدرویونیک) بـا اولویـت مـدنظر قـرار گیـرد.       هاي با فن اقتصادي کشت –اجتماعی 

نشـود،   نادیده گرفتـه اند  به بودهآ قطعاتی از اراضی که قبال داراي حق ،دقت شود که در شرایط طرح نمایی شبکه بایدجا
 اقدام شود. نفعان ذياراضی با رضایت  گونه اینآب  تامینبه ترتیب دیگري براي  که آنمگر 
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و برداشـت   يبـردار  بهرهبا توجه به محدودیت منابع آب سطحی و زیرزمینی در مناطق مختلف کشور و مشکالت   -ج
ي سطحی و زیرزمینـی  ها آبتلفیقی از  يبردار بهرهي اخیر، مدیریت ها دههي آب زیرزمینی در ها سفرهاز  رویه بی

قرار گیرد. در این راستا اولویـت   مدنظربا امعان نظر به کاهش برداشت از سفره آب زیرزمینی  1در محدوده شبکه
ي زیرزمینـی محـدوده شـبکه و منحصـرا بـراي      هـا  آباز  تـر  کمي سطحی و استفاده ها آباز  تر بیش يبردار بهره

  باشد. مدنظرفصول کم آبی 
ي سطحی و نیز برداشـت از سـفره   ها آباز  يبردار هبهرمنابع آب زیرزمینی در  بخشی تعادلضروري است موضوع   

قرار گیرد. ضمنا بررسی الزم براي ضـرورت انجـام مـدل آب زیرزمینـی      مدنظر، زمان هم به صورتآب زیرزمینی 
ي مطالعـات  هـا  اولویـت ي سطحی و زیرزمینی بر آبخـوان محـدوده طـرح جـزء     ها آببراي تعیین اثرات برداشت 

 منظور شود.

 تصـفیه  از پسـاب ي فاضالب شهرها و روستاها، امکان استفاده ها خانه تصفیهحجم قابل مالحظه پساب با توجه به   -د
اراضی توسعه یا بهبود شبکه در تلفیق با منابع آب طـرح، یـا اسـتفاده مسـتقیم بـراي       دسترس برايفاضالب در 

، اجتماعی و اقتصادي مترتب بر کیفیـت پسـاب مـورد    محیطی زیستي ها جنبهرعایت کلیه  محصوالت خاص، با
و نحوه  بهداشتی لیمسا ،فاضالبتصفیه ي کاربرد پساب ها محدودیتمالحظه قرار گیرد. در این رابطه الزامات و 

 ،اولویت مصرف آن براي محصوالت صنعتی و تولید چوب یا علوفه دام مـدنظر باشـد  نیز پایش محصول و خاك و 
  قرار گیرد. مدنظرنه، ماهانه و فصلی حجم پساب و کیفیت آن در مدیریت مصرف آن ضمنا تغییرات روزا

ي مختلف فصول کشت با توجه به میزان جریان ورودي به شبکه در شـرایط نرمـال و   ها ماهمدیریت توزیع آب در   -هـ
یگـر در مـدیریت   گـذار د تاثیرو تحویـل حجمـی آب و پارامترهـاي     گیري اندازهامکانات  در نظر گرفتنکم آبی با 

پویا (دینامیک) تنظیم شود تا براي هـر دوره زمـانی اطالعـات     ریزي برنامه به صورت ،آبیاري با گام زمانی ماهانه
 حجم آب تحویلی به نقاط کنترل در شبکه و همچنین به آبگیرهاي مزارع مشخص باشد.

مـالك عمـل باشـد و کیفیـت آب      دسـت  پـایین هاي اراضـی   آبه در انتخاب اراضی طرح توسعه شبکه آبیاري حق  -و
  مورد مالحظه قرار گیرد. دست پایینآن بر محیط زیست  اثرگذاريخروجی از شبکه و 

الگوي کشت (محصوالت زراعی و باغی) و تراکم کشت ساالنه و روش آبیاري مزرعه با شرایط اقلیمی، میـزان آب    -ز
اقتصـادي   بـه لحـاظ  یت و نیز توپوگرافی اراضی سازگار و تخصیص یافته، تناسب اراضی با محصوالت و نظام مالک

 حداکثري باشد. وري بهرهداراي 

                                                   
 

1- Conjunctive Water Managment 
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 مالحظات جانمایی شبکه -2-1-3

یک حوضه آبریز فرعی است و به طور کلی توزیع جغرافیایی روستاها  عموماي ایران ها دهستانمحدوده جغرافیایی   -الف
سیم و توزیع آب حوضه بـراي آبیـاري اراضـی، الگـوي     و در نتیجه براي تق کند میاز سیستم حوضه آبریز تبعیت 

 راین در طراحـی شـبکه آبیـاري بایـد    اند، بنـاب  اي داشته کننده تعیین تاثیر، شکل زمین و پراکندگی آن ها مالکیت
 بندي قطعهو نحوه  ها مالکیتاقتصادي و فرهنگی محدوده طرح، محدوده اراضی روستاها،  - خصوصیات اجتماعی

و سایر عوامل طبیعی، نحوه استقرار انهـار   ها زهکشموجود، شرایط توپوگرافی، موقعیت  يبردار بهرهاراضی، نظام 
(یا هرشاخه لوله  دواراضی آبخور هر کانال درجه  تا حد امکانموجود مورد بررسی قرار گیرد و  تاسیساتسنتی و 

 سنتی باشد. يبردار بهرهام انشعابی در شبکه اصلی) منطبق با محدوده مالکیت روستا و سازگار با نظ

اجتماعی و فرهنگی و خصوصیات قومی ساکنین روسـتاها و سـاختار    مسائلدر جانمایی و طراحی شبکه آبیاري   -ب
از  يبـردار  بهـره قرار گیرد و نحوه ارتقاء ساختار سنتی براي  مدنظرآب کشاورزي با دقت  يبردار بهرهنظام سنتی 

مبتنـی بـر نتـایج مطالعـات میـدانی       بایدود. در هر حال ساختار پیشنهادي سامانه آبیاري مورد مالحظه واقع ش
 طرح باشد. مدخالن ذياندیشی با کشاورزان و سایر  اجتماعی و جلسات هم

هزینه زیاد احداث و زمـان معطلـی تـا شـروع تولیـد       به دلیلانتخاب محدوده و مساحت توسعه باغات در شبکه   -ج
همـاهنگی و درخواسـت    بـر اسـاس  اقتصادي ناحیـه طـرح و    - سازگار با شرایط اجتماعی داقتصادي محصول بای

 ویـژه  بهامکان از تمرکز باغات تنها در یک محدوده از شبکه (تا حد زارعین مالک اراضی مورد نظر صورت گیرد و 
یسـک بـروز   ر سـالی  خشـک شبکه) پرهیز گردد زیرا در شرایط کم آبـی یـا وقـوع     دست پاییندر محدوده اراضی 

 .یابد میشبکه افزایش  دست پایینخسارت به باغات باالخص در 

ي مربوطـه و نیـز تخصـیص منـابع آب بـه      هـا  سـازه در جانمایی شبکه و طراحی نوع و ظرفیت مجاري انتقـال و    -د
مصارف، ضروري است سایر انواع کاربري آب و زمین که قابل توجیه در محدوده طرح (عـالوه بـر زراعـت و بـاغ)     

در اراضی نامناسـب بـا اسـتفاده مجـدد از آب      ویژه به( 1اي، زراعت چوب مانند پرورش ماهی، کشت گلخانه ،اشدب
 واقتصـادي   - ي فنـی هـا  بررسـی مورد توجه قرار گرفتـه و   ،جذب گردشگرمناسب ي ها نیز محدوده) و ها زهکش

 مورد مالحظه قرار گیرد.  ها کاربريبخش خصوصی براي این  گذاري سرمایهاجتماعی با هدف جذب 

 در مواردي که تلفیق انهار سنتی با شبکه جدید در دست طراحی مدنظر باشد، باید نکات زیر رعایت شود:  -هـ

  آینده محدودیتی خاص به وجـود در  آالت ماشیناراضی و زراعت گروهی و تردد  پارچگی یکبراي حفظ شرایط 
  گردد. پذیر امکان پارچه یک نیاید، تا در بلند مدت احداث مزارع مکانیزه

                                                   
 

1- Wood Plantation 
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 دگـرد  بینی پیششبکه جدید با شبکه موجود (اعم از سنتی و مدرن) به نحوي  يبردار بهرهتلفیق  تا حد ممکن 
  که جایگزینی شبکه موجود با شبکه جدید به تدریج و در قالب برنامه زمانی مناسب انجام شود.

  ي طرح شبکهها گزینه -2-1-4

و  محیطـی  زیسـت اجتماعی و  اقتصادي - فنیدر طراحی شبکه آبیاري گزینه آبیاري تحت فشار با رعایت عوامل  -الف
، محـدوده و  يبـردار  بهرهگذار از جمله میزان آب در دسترس، ساختار مالکیت اراضی و نظام تاثیرمالحظه عوامل 

ي اجـرا و  هـا  هزینهانرژي مورد نیاز در منطقه،  ینتامآب، امکانات  وري بهرهمیزان   مشخصات اراضی قابل آبیاري،
بـا شـبکه    ،ي استحصـال اراضـی  هـا  هزینـه و  هـا  محدودیتشبکه و  يو مساحت حریم مورد نیاز اجزا يبردار بهره

ي پـذیر  توجیهآبیاري ثقلی یا کم فشار مورد مقایسه قرار گیرد و گزینه نهایی انتخابی با رعایت کلیه موارد فوق از 
ـ    ها گزینهاز انتخاب  تا حد امکاندار باشد. الزم برخور مـورد باغـات) در    ه جـز ي متفـاوت روش آبیـاري مزرعـه (ب

 - فنـی  بـه لحـاظ  کـه   ي اجتمـاعی خـودداري شـود مگـر آن    هـا  تعارضامکان بروز  به لحاظمحدوده یک شبکه 
  انتخاب روش آبیاري متفاوت قابل توجیه باشد. محیطی زیست واجتماعی  - اقتصادي

حالت انتخاب گزینه شبکه آبیاري تحت فشار یا کم فشار ( با بار ثقلی یا با پمپاژ) براي شبکه اصـلی و شـبکه   در   -ب
اراضـی، میـزان    شناسـی  خـاك ، خصوصیات اجتمـاعی، شـرایط توپـوگرافی، مشخصـات     يبردار بهرهنظام  ،مزرعه

زنی، سد انحرافی) یا اختالف تراز از منبع آب (سد مخ تامینوکیفیت منابع آب در دسترس، بار هیدرولیکی قابل 
  ارتفاعی مسیر، در طراحی لحاظ شود.

کـه   استفاده از بار هیدرولیکی مخزن سد براي طراحی شبکه آبیاري تحت فشار با اولویت ملحوظ گـردد مگـر آن    -ج
 ید.این امر را توجیه ننما اقتصادي - فنیاز بار آبی مخزن به دالیل  يبردار بهرهشرایط آبگیري و نحوه 

جا کشتی در اراضی تحت پوشـش   سازي (تجمیع) یا یک پارچه یک ،در طراحی شبکه به روش ثقلی یا تحت فشار  -د
فـراهم آوردن شـرایط    بـه لحـاظ  یک واحد مزرعه و نیز دامنه مناسب مساحت زیر پوشش آبیاري قطعـه زراعـی   

  حداکثري آب ملحوظ گردد. وري بهرهبا  پارچه یکآبیاري مطلوب براي مدیریت 

ي طرح شبکه جدید آبیاري با گزینه اصالح و بهسازي شبکه موجـود  ها گزینهدر طراحی شبکه براي اراضی بهبود   -هـ
و نیز نظـام   محیطی زیست ،مورد مقایسه قرار گرفته و گزینه نهایی با امعان نظر به مالحظات اجتماعی، اقتصادي

  انتخاب شود. يبردار بهره
  اي مقایسه و انتخاب کانال یا لوله براي شبکه اصلی و شبکه مزرعه بررسی موارد مختلف نظیر:بر  -و

  در داخل یا خارج منطقه طرح تامینمصالح موجود و قابل  
 ي پوشش شـده (یـا   ها کانالگزینه انتخابی در قیمت تمام شده آب با لحاظ عمر مفیدي که براي شبکه با  تاثیر

  .شود میش) یا لوله منظور برحسب مورد خاص بدون پوش
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  و نگهـداري،   يبـردار  بهـره ي هـا  هزینـه  اجـرا،  دوره طـول  اجرا، هزینه مفید عمر مالحظه با اقتصادي - فنیمقایسه
  ي استحصال زمین مسیر و مالحظات پدافند غیرعامل و ایمنی و حفظ محیط زیست ضروري است.ها هزینه

بـه  ي انتقال و توزیع شبکه اصـلی  ها کانالدر طراحی شبکه آبیاري کم فشار مزارع (شبکه مزرعه) در شرایطی که   -ز
 ي کم فشار مزارع ملحوظ گردد.ها لولهبراي طراحی  ها کانالاستفاده از بار هیدرولیکی  ،روباز اجرا شده باشد صورت

کانال پوشـش شـده یـا     به صورتمناسب موجود در منطقه مجاري انتقال و توزیع شبکه اصلی با توجه به مصالح   -ح
طرح گردد. در هر مورد نیز گزینه لوله (با جنس مناسب) با کانال پوشش شده مورد مقایسه قـرار   اي لولهمجراي 

گیرد و گزینه برتر انتخاب شود، مگر در مواردي که اجراي کانال با پوشش یا کـاربرد لولـه داراي توجیـه فنـی و     
نشت در حالت وجود یـا عـدم وجـود    اقتصادي کافی نباشد. در این زمینه باید کلیه عوامل مرتبط از قبیل میزان 

یی که به علت نشـت از کانـال از   ها زمیني زهکشی یا ارزش ها هزینهو نگهداري،  يبردار بهرهي ها هزینهپوشش، 
و اجـراي ابنیـه فنـی در مقایسـه گزینـه کانـال        ها حریمي استحصال ها هزینه، شوند میرده زمین زراعتی خارج 

منـافع غیرملمـوس را کـه جـزء      بایـد ی قرار گیرد. ایـن بررسـی همچنـین    پوشش شده با گزینه لوله مورد بررس
مـورد   هـا  بررسـی در برگیرد و ارزش اقتصـادي و اثـرات اجتمـاعی ایـن منـافع در       ،اي است هر پروژه جدانشدنی

  مالحظه قرار گیرد.

 مالحظات اجتماعی - 2-1-5

آب در  جود، نحوه ایجاد تشکل گـروه هـم  مو يبردار بهرهدر فرآیند مطالعات اجتماعی شبکه بررسی ساختار نظام   -الف
و سـاختار   هـا  مسـوولیت براي واگذاري مـدیریت آبیـاري،    ها تشکلهر واحد مزرعه، نحوه توانمندسازي و آموزش 

و هماهنگی سازمان جهاد کشاورزي منطقه، مالك عمـل قـرار    ها تشکلو نگهداري شبکه با مشارکت  يبردار بهره
در شناسـی ارائـه شـده     در این رابطه ضروریست توسعه مدیریت مشـارکتی آب مطـابق بـا فرآینـد و روش     .گیرد

 شبکه مدنظر قرار گیرد. طرح ربط از ابتداي مطالعات هاي ذي هاي صادره توسط سازمان دستورالعمل

ذاري زمـین مسـیر   براي واگـ  ها آنمیزان مشارکت و عالقمندي کشاورزان صاحب زمین در اجراي شبکه و رغبت   -ب
گذاري این مهـم در اجـرا   تاثیردر سطح مزارع مورد ارزیابی قرار گیرد و  ویژه بهبراي احداث مجاري آبیاري شبکه 

 شبکه تجزیه و تحلیل گردد. يبردار بهرهو 

و مشارکت دادن خبرگان محلی و کشاورزان روستاهاي شبکه در دوره مطالعات و طراحی بـا هـدف    رسانی آگاهی  -ج
 گزارش مطالعات اجتماعی طرح ارائه گردد. باشد و نتیجه این فرآیند در مدنظر ها آننظرات  کسب

ي خبرگان محلی و کشاورزان در تعیین محدوده و نوع شبکه آبیاري، ها دیدگاهمیزان اثرگذاري و اعمال نظرات و   -د
نتـایج   بـر اسـاس  شبکه، دامنه مساحت واحدهاي مـزارع و قطعـات زراعـی در هـر مزرعـه       مایی اجزاينحوه جان

 اندیشی و جلسات حضوري مشخص و در گزارش مطالعات طرح منعکس گردد. ي همها کارگاه
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در قالب مطالعات اجتماعی اطالعات موجود در زمینه آثار باستانی و میراث فرهنگی در ناحیه طرح مورد بررسـی    -هـ
بـه منظـور آگـاهی و اطمینـان از عـدم تـداخل یـا         ربـط  ذيي ها سازمانقرار گرفته و ارتباط و هماهنگی الزم با 

  آید. به عملگذاري احتمالی طرح بر آثار مذکور تاثیر

 شی و محیط زیستمالحظات زهک -2-1-6

 هـا  آب ب و هرزآب آبیاري در شبکه و نیز استفاده مجـدد از زه آ راهکارهاي مدیریتی مناسب براي کاهش مقدار زه  -الف
ي شبکه به منظور کشت گیاهان با نیاز آبی کم و درختـان مقـاوم   ها زهکششده توسط  آوري جمعي ها آبو هرز

ات مناسب دیگر مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه و سـامانه زهکشـی       به شوري یا گیاهان شور رو (شورپسند) و تمهید
 ناحیه طرح پیشنهاد گردد. محیطی زیستمزرعه با مالحظه شرایط 

ي کشاورزي با توجه بـه وضـعیت سـفره    ها زمیننحوه جلوگیري از بروز مشکالت شوري، ماندابی یا باتالقی شدن   -ب
مورد بررسی کامل قـرار گیـرد و در    موثرایر عوامل آب زیر سطحی و پتانسیل زهکشی طبیعی محدوده طرح و س

 شود. بینی پیشموارد نیاز تمهیدات مناسب 

 ها جنگلو نواحی حفاظت شده و ممنوعه سازمان محیط زیست و سازمان  ها تاالبموقعیت و مشخصات محدوده   -ج
ي هـا  سـازمان و مراتع و مرز طرح هادي روستاها و طرح توسعه و تفصیلی شهرها در محدوده طرح بـا همـاهنگی   

  شود. خودداري عواملاین شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد تا از هرگونه تداخل شبکه با  ،ربط ذي

 سایر مالحظات -2-1-7

نه آبیاري و مالحظات طراحی مورد توجه قرار گیـرد  تمهیدات و راهکارهاي پدافند غیر عامل در انتخاب نوع ساما  -الف
طرح لحـاظ   يبا توجه به موقعیت و ابعاد و پیچیدگی اجزا ربط ذيي ها سازماني ها دستورالعملو نقطه نظرها و 

  گردد.
یت و نیز کاداستر مالک 2ها آبو نحوه استفاده از  1اي براي کاربري اراضی آوري سنجش از دور و تصاویر ماهواره فن  -ب

  .شود) ارائه GISیت اراضی مورد استفاده قرار گیرد و نتایج مطالعات طراحی در سامانه اطالعات جغرافیایی (مالک

                                                   
 

1- Land Use 
2- Water Use 
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  مالحظات طراحی - 2-2

 مالحظات اجرایی در طراحی -2-2-1

، خطوط انتقـال نیـرو، آب،   ها جادهصنعتی و مسکونی،  تاسیساتي زیرکشت آبی، ها زمینمشخصات و موقعیت  –الف 
در قالـب طراحـی شـبکه بـرآورد شـود و       هـا  آننفت، گاز و مخابرات بررسی و میزان خسارت احتمـالی وارده بـر   

. در این رابطـه بـا توجـه بـه مشخصـات مسـتحدثات و       دوره ساخت ارائه گرددي الزم براي مدیریت ها بینی پیش
 رد:قرار گی مدنظرموقعیت اراضی زیرکشت، موارد زیر 

  و مستحدثات موجود به حداقل ممکن برسد.  تاسیساتبا  ها لولهیا  ها کانالبرخورد مسیر  
  بـا توجـه بـه شـرایط اجتمـاعی و نحـوه        هـا  لولـه و  هـا  کانـال ي استحصال اراضی حریم ها محدودیتامکانات و

  مورد بررسی قرار گیرد. ها مالکیت
 و هزینـه آن در   بینـی  پـیش ي آبیاري (در مـوارد لـزوم)   ها لولهیا  ها کانالموجود در مسیر  تاسیسات یجای بهجا

  طرح لحاظ شود. گذاري سرمایه
به منظور فراهم آوردن امکان آبیاري مزارع موجود در فاصله زمانی بین اتمـام سـاختمان شـبکه اصـلی و شـبکه        -ب

ر حـد ضـرورت آبگیـر موقـت     مزرعه باید نحوه آبرسانی به انهار سنتی از طریق آبگیرهاي طراحی شده فراهم یا د
  شود. بینی پیشبراي انهار سنتی در مسیر مجاري انتقال و توزیع شبکه 

ي زیرکشت موجـود بـه ترتیبـی در    ها زمیناز  يبردار بهرهطراحی مجاري انتقال و توزیع آب و آبگیرها به منظور   -ج
پروژه بتوانـد بـه طـور مسـتقل و      ي تکمیل یافتهها قسمت تا حد ممکننظر گرفته شود که در دوره اجراي پروژه 
  شود. يبردار بهرهقبل از اتمام کلیه عملیات اجرایی آماده 

ي زیرکشت آبی موجود در دوره عملیات اجرایی مشخص گردد به ها زمینآب براي  تامیندر طراحی شبکه نحوه   -د
  نحوي که آبیاري اراضی در دوره اجرا مختل نشود.

و انهار موجود، خطوط انتقال نیـرو، نفـت    ها آبراهه، ها مسیل، ها رودخانهکلیه  بایددر طرح جانمایی شبکه آبیاري   -و
و گاز و مخابرات و غیره که در تقاطع یا تداخل با شبکه خواهند بود، مورد بررسی قرار گیـرد و ابنیـه تقـاطعی و    

ج از محـدوده طـرح   ي مـازاد بـه خـار   هـا  آبو هدایت  آوري جمعو طراحی شود و نحوه  بینی پیشحفاظتی الزم 
  ي دسترسی استفاده شود.ها جاده به عنواني موجود ها جادهملحوظ و در حد امکان از 

آهـن، خطـوط لولـه آب و فاضـالب و نفـت و گـاز و کابـل مخـابراتی از          ، خطوط راهها جادهمحدوده حریم نهایی   -ز
 انجام شود. ها حریمشبکه با رعایت این  ياستعالم و طراحی کلیه اجزا ربط ذيي ها سازمان

برتري فنی، اقتصـادي و شـرایط    که آني اجرایی متعارف انجام شود، مگر ها روششبکه منطبق با  يطراحی اجزا  -ح
 ي متعارف شاخص و ممتاز باشد.ها روشروش پیشنهادي نسبت به  يبردار بهره
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  در طراحی برداي بهرهمالحظات  - 2-2-2

واحدهاي عمرانی مجزا طراحی شود و براي نقطه آبگیري هر واحـد عمرانـی تجهیـزات     به صورتجانمایی شبکه   -الف
براي تقسـیم آب و نیـز امکـان مستندسـازي حجـم آب مصـرفی واحـد عمرانـی در طـول دوره           بده گیري اندازه
 ياربـرد  بهـره اي شـبکه و   ساالنه منظور شود. این روش جانمایی شبکه همچنین امکان اجراي مرحله يبردار بهره

 امکان برقـراري نـوبتی   يبردار بهرهدوره  براي. همچنین نمایدرا فراهم تدریجی با اولویت واحد عمرانی مورد نظر 
 .باشدلوله واحدهاي عمرانی در شرایط کم آبی میسر یا خطوط  ها کانالآب در 

به منظـور فـراهم آوردن امکـان     بده گیري اندازهبراي کلیه آبگیرهاي مزارع شبکه (ثقلی یا تحت فشار) تجهیزات   -ب
 گردد. بینی پیشبران مزارع  ي آبها تشکلتحویل حجمی آب به 

ي خروجـی از  هـا  آبمنطقه طرح سازگار باشد. اثـرات کیفیـت و آلـودگی     محیطی زیستطراحی شبکه با شرایط   -ج
ي دریافت جریان زهکش گاه نهایی برا سامانه زهکشی بر محیط پذیرنده با توجه به رقوم سطح آب و ظرفیت تخلیه

 مورد توجه قرار گیرد. محیطی زیستبررسی و همراه با سایر مالحظات  ،شده بینی پیشاصلی و بار آلودگی 

طرح شبکه آبیـاري مـالك عمـل قـرار گیـرد و در طراحـی        ریزي برنامهدر  سالی خشکي کم آبی و ها محدودیت  -د
جریـان در   بـده نرمال طراحی، حداقل  بدهعالوه بر کنترل ظرفیت مجاري انتقال و توزیع آب با  ها لولهیا  ها کانال

ي کنترل و تنظیم سـطح  ها سازهقرار گیرد و با رعایت آن طراحی  مدنظري کم آبی نیز ها دورهدسترس شبکه در 
از نرمـال صـورت    تـر  کـم  با حجم آب به مراتـب  يبردار بهرهآب و آبگیري با هدف حفظ کارآیی شبکه در شرایط 

بـه  ي کنترل و تنظیم سـطح آب و نیـز محـل و تعـداد آبگیرهـا      ها سازهموقعیت و تعداد  بایدگیرد. در این رابطه 
جریـان (در شـرایط کـم آبـی) در کانـال       بـده ی طراحی شود که پروفیل سطح آب در شرایط عبور حداقل صورت

 ي انشعابی فراهم باشد.ها کانالامکان تنظیم سطح آب براي آبگیري مزارع و 

مـواد جامـد    گـذاري  رسـوب چگـونگی   مسالهي هیدرولیکی ها سازهدر طراحی مجاري انتقال و توزیع شبکه و نیز   -هـ
بـا حـداقل نیـاز بـه الیروبـی و       يبـردار  بهـره مورد توجه قرار گیرد تا  ها سازهمعلق در آب در طول مسیر و محل 

  ي ناشی از آن روبرو باشد.ها محدودیت
طـرح هماهنـگ و مکمـل یکـدیگر باشـند و محـدودیتی در دوره        يطراحی به نحوي انجام شود که کلیـه اجـزا    -و

 شبکه رخ ندهد. يعدم تطابق احتمالی اجزا به لحاظ يبردار بهره

و نگهداري مناسـب در شـرایط منطقـه و نیـز امکـان توزیـع عادالنـه آب در         يبردار بهرهدر طراحی شبکه امکان   -ز
 شبکه مورد توجه قرار گیرد. دست پایینباالدست و 

  ي هیدرولیکی ها سازهمالحظات طراحی  - 2-2-3

بـا تجهیـزات هیـدرومکانیکی مناسـب کـه امکـان        هـا  کانـال ي کنتـرل و تنظـیم سـطح آب در    هـا  سازهطراحی   -الف
از  وانتـ  مـی در شرایط فعلی یا در آینده طرح فراهم باشد صورت گیرد. در این راستا از جمله  ها آنخودکارسازي 
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ي قطاعی یا کشویی غلطکی با موتور الکتریکی) کـه  ها دریچهي قابل کنترل و تنظیم با نیروي موتوري (ها دریچه
افـزاري   افـزاري و برنامـه نـرم    یا با امکانات سخت باشند میسطح آب در محل یا از راه دور قابل کنترل  گر حسبا 

گیري به کـار استفاده نمود. از  ،شوندنامه آبیاري تنظیم میزان گشودگی از پیش تعیین شده دریچه متناسب با بر
ي هـا  کانـال ي تنظیم شونده هیدرولیکی نظیر آمیل و آویس براي کنترل و تنظیم سـطح آب در مسـیر   ها دریچه

 بـران  آببدون معارضت و اثرگذاري  يبردار بهرهو امکان  اقتصادي - فنیبا ارائه توجیه  ،شبکه جز در موارد خاص
خودداري شود زیرا تجهیزات اخیـر در معـرض دسـتکاري بـوده و امکـان کنتـرل از راه دور بـا         ،ها آنبر عملکرد 

 .باشد میدر آینده میسر ن ها آنخودکارسازي 

بـه  سازه مستقل تنظیم سطح آب  به عنوانهمچنین استفاده از سرریزهاي ثابت بتنی (نوع نوك اردکی یا مایل)   
، جـز در  انبـردار  بهـره و  بران آبتوسط  ها آن يبردار بهرهو امکان تداخل در عملکرد  ريگذا رسوبمشکالت  لحاظ
  .شود میاجتماعی، توصیه ن واقتصادي  -فنی پذیري توجیهي کوچک با ها شبکهموارد 

آب و سازه عبور از رودخانه یا مسـیل ضـوابط و مبـانی انتخـاب      تامیني مهم نظیر آبگیري از محل ها سازهبراي   -ب
بررسـی و در گـزارش    جزییـات ي قابل رقابت و همچنین مبانی طراحی و توجیه گزینه نهـایی بـا   ها گزینهمحل، 

 مرحله طراحی منظور شود.

در طـول مسـیر و نیـز    با توجه به شیب اراضی و بار هیدرولیکی در دسترس  اي لولهو مجاري  ها کانالدر طراحی   -ج
قـرار گرفتـه و    مـدنظر با استفاده از انرژي آبی موجـود   1جریان، امکان احداث نیروگاه برقابی کوچک بدهتغییرات 

ي مصـرف هماهنـگ شـده بـا     هـا  محلي پیشنهادي با مالحظه ها گزینه محیطی زیستو  اقتصادي - فنیتوجیه 
 گردد. ارائهاي،  ي برق منطقهها شرکت

در محل آبروهاي متقاطع اسـتفاده شـود و از    ها لولهیا  ها کانالبراي  همساني ها سازهاز  امکانتا حد در طراحی   -د
و عملیـات اجرایـی را بـا     دهـد  میي متنوع که کار اجرا را مشکل و هزینه اجرایی طرح را افزایش ها سازهطراحی 

 ، اجتناب شود.کند میخیر نیز مواجه ات

ي هیـدرولیکی و تجهیـزات   هـا  سـازه از تنـوع در شـکل و ابعـاد     ،و نگهداري يبردار هرهببه منظور سهولت اجرا و   -ـه
 يبـردار  بهـره نصـب و   ،که سـاخت  در ابعاد مناسب طراحی شوند، به طوري ها سازههیدرومکانیکی اجتناب شود و 

در محل طـرح بـا    ها آنبا امکانات فنی، اجتماعی و اقلیمی منطقه طرح سازگار باشد و نگهداري و تعمیرات  ها آن
 ي تعمیرات و نگهداري سالیانه را به حداقل رساند.ها هزینهمشکل مواجه نشود و بتوان 

                                                   
 

1- Mini (Or Micro) Hydro Power Plant 
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 تمهیدات حفاظتی و ایمنی - 2-2-4

قرار گیـرد،   مدنظردر دوره اجرا  آالت ماشیندر طراحی شبکه باید تمهیدات عبور و مرور موقت ساکنین محلی و   -الف
می مناسب در محدوده روستاها براي عبـور افـراد یـا وسـایط نقلیـه و نیـز در       ئي آبرو داها سازهها و  همچنین پل

 ي الزم براي تردد حیات وحش ملحوظ گردد.ها محل

ي محـدوده شـبکه   ها جادهکه در  ایمنی و حفاظت اهالی ساکن در روستاهاي محدوده شبکه و نیز افرادي مساله  -ب
ي هـا  سـازه و محل  ها زهکشو  ها کانالفاظتی الزم در مسیر قرار گیرد و تجهیزات ایمنی و ح مدنظر ،تردد دارند

و نگهداري شـبکه در مقابـل حـوادث     يبردار بهرههیدرولیکی طراحی گردد. همچنین حفاظت و ایمنی کارکنان 
  قرار گیرد. مدنظري پمپاژ ها ایستگاهي بزرگ و ها سازهدر محدوده  ویژه بهحین کار 

 ها کانالپناه و ...) در مسیر  گیر، جان هشدار دهنده و تجهیزات ایمنی و حفاظتی (نردبان، زنجیرنجات، آشغال عالئم  -ج
گردد و در مشخصـات فنـی خصوصـی     بینی پیشي هیدرولیکی ها سازهي دسترسی و محل ها جادهو  ها زهکشو 

حویل موقت بخشی یـا کلـی شـبکه بـدون     گردد که ت بینی پیش ،الذکر ضمن تاکید بر انجام موارد فوق ،براي اجرا
 شده در طرح، انجام نخواهد شد. بینی پیشهشدار دهنده  عالئماجراي تمهیدات ایمنی و حفاظتی و 

 سایر مالحظات طراحی -2-2-5

متناسب با حجم کار برآورد و در مـدارك پیمـان منظـور شـود و      ،مورد نیاز اجراي طرح آالت ماشیننوع و تعداد   -الف
 باشد. پذیر امکان آالت ماشین تر کمحتی المقدور سعی شود تا عملیات اجرایی با تنوع 

بـا توجـه    يبـردار  بهرهبراي اجراي کار و در دوران نیروي انسانی ماهر و غیرماهر  تامیندر طراحی شبکه امکانات   -ب
 منطقه طرح مورد توجه قرار گیرد. به شرایط اجتماعی 

و نحـوه آمـوزش    آالت ماشـین و نگهداري از شبکه آبیـاري شـامل مـدیریت، کارکنـان فنـی،       يبردار بهرهساختار   -ج
در سطح  ویژه بهبران در مدیریت آبیاري  ي آبها تشکلي ها مسوولیتکارکنان و شرح وظایف هر یک و همچنین 

 زم ارائه شود.ي الها دستورالعملمزرعه همراه با 

اجراي کار با توجه به تقویم زمانی کاشت، داشت و برداشت در محدوده طرح و همچنین فصـل   بندي زمانبرنامه   -د
 آالت ماشـین مساعد کار اجرایی متناسب با شرایط اقلیمی تهیه و همراه با برنامه مالی، نیروي انسـانی، مصـالح و   

کـه پـذیرش و اخـذ مجـوز نکاشـت       مسالهنامه زمانی اجراي کار به این متناسب با برنامه ارائه شود. در تدوین بر
 .شودتوجه  ،فقط براي یک فصل زراعی ممکن است به طور کلیزمین مسیر اجرا توسط کشاورز 

مهم شبکه آبیاري مورد بررسی قـرار گیـرد و در    يضرورت و نحوه احداث مزرعه نمونه براي ارزیابی عملکرد اجزا  -هـ
 شود. ونه و برنامه ارزیابی عملکرد آن ارائهح مزرعه نمموارد نیاز طر
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شـده بـراي    بینـی  پیشي ها ساختمانی طراحی گردد که به صورتانتخاب محل و جانمایی تجهیز کارگاه و ساختار آن   - و
 تـامین شبکه نیز قابل استفاده باشد. همچنین محل تجهیز کارگاه بایـد بـا امکانـات     يبردار بهرهدوره تجهیز در مرحله 

 ي مختلف شبکه باشد.ها قسمتجاده دسترسی هماهنگ بوده و به فاصله مناسب از  ، نیروي برق وآب

امکان معماري محلی و نیز مقاوم بودن سازه در برابـر (زلزلـه،   تا حد شبکه  يبردار بهرهي ها ساختماندر طراحی   -ز
در حد نیاز منطبق با ابعاد شـبکه و سـاختار    ها ساختمانحریق، سیل و طوفان) مورد توجه قرار گیرد و مساحت 

 شود. بینی پیش يبردار بهرهمدیریت 

مطلـوب از   يبـردار  بهـره  شـرایط مالحظـه  بـا  طراحـی شـبکه آبیـاري     ،هـا  محـدودیت با شناخت کلیه امکانات و   -ح
 پذیرد. طرح در جهت افزایش تولیدات کشاورزي و درآمدهاي جنبی و افزایش سطح اشتغال انجام گذاري سرمایه

فرآیند مهندسی ارزش در مرحله طراحی (مرحله دوم) یا قبل از انجام طراحی تفصیلی (در روش طرح و ساخت)   -ط
 ،اقتصـادي  - فنی به لحاظي قابل رقابت ها گزینهي طرح و همچنین ها پیچیدگیبا توجه به ابعاد و خصوصیات و 

ج آن در طراحـی نهـایی   قـرار گیـرد و نتـای    ي طرحکارفرما مدنظرو مصالح قابل کاربرد  محیطی زیست ،اجتماعی
 اعمال شود.

و  هـا  سـازمان ي مصـوب آتـی سـایر    هـا  طرحو  يبردار بهرهي در دست اجرا یا ها طرحدر طراحی شبکه باید کلیه   -ي
  به عمل آید. ها آندر محدوده طرح مورد بررسی قرار گیرد و هماهنگی الزم با  موسسات

ي آب و آبفـا و  ها طرحمنتشر شده از طرف دفتر استانداردها و  ربط ذيوابط و استانداردهاي ض ،در طراحی شبکه  -ك
 سازمان برنامه و بودجه کشور مورد استفاده قرار گیرد.

 ارائه گردد. 1ي طراحی در سیستم اطالعات جغرافیاییها دادهي مطالعاتی و ها یافتهکلیه   -ل

  برداي و نظام بهره ها مالکیت -2-2-6

با مشکالت اجتماعی و مقاومت  به طور کلی يبردار بهرهو تغییر شکل قطعات زراعی و نظام  ها مالکیت جایی جابه  -الف
 دمسـاحت واحـدهاي مزرعـه و قطعـات زراعـی بایـ       ،، بنابراین در طراحی شبکه آبیاريشود میکشاورزان مواجه 
ض اراضـی انتخـاب گـردد تـا از مشـکالت      ، طبق نقشه کاداستر مالکیت و نیـز عـوار  ها مالکیتسازگار با ساختار 

ناشـی از تملـک    مسـائل هندسی جلوگیري شـود و از طـرف دیگـر    ي خرد و پراکنده و غیرها مالکیتبرخاسته از 
یا خطوط لوله و همچنین تلفات اراضی به حداقل ممکـن برسـد. در ایـن راسـتا عـالوه بـر        ها کانالمسیر اجراي 

انجام مطالعات اجتماعی میدانی و تسـهیلگري بـراي تبیـین اهـداف      ،ضرورت تهیه نقشه کاداستر مالکیت اراضی

                                                   
 

1- Geographical Information System (GIS) 
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را ضـرورت  اراضی و واگـذاري زمـین مسـیر اجـ     بندي قطعهدر  ها آنطرح به کشاورزان و جلب رضایت و همکاري 
 دارد. کامل

به ترتیبی انتخاب شـود کـه از    المقدور حتیي اصلی و محل آبگیرهاي مزارع در شبکه آبیاري ثقلی ها کانالمسیر   -ب
نظر رقوم طراحی سـطح آب کانـال بتـوان آب را در بلنـدترین نقطـه مناسـب از نظـر فنـی و اقتصـادي و سـایر           

زراعـی   يبردار بهرهي ها محدودهي که حداقل تغییرات ممکن در به نحو مالحظات به واحدهاي مزارع تحویل داد 
ایجاد شود و در شرایط آبیاري سطحی در مزرعه حجم عملیات تسطیح تا حد ممکن کاهش یابد. در عـین حـال   

 يبـردار  بهـره شبکه به صورتی باشد که در آینده امکان تجمیع قطعات خرد اراضی و اصالح نظام  ياجزا جانمایی
 شود.    پذیر امکانو مکانیزه  پارچه یک يبردار بهره زراعی براي

  
  



  3فصل 3

آبیاري و  مجاريانتخاب مسیر 
  زهکشی
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وم  ر  -فصل س نتخاب مسی نالا بیاري و زهکشیها کا   ي آ

  یا خطوط لوله آبیاري ها کانالانتخاب مسیر  -3-1

  مالحظات کلی -3-1-1

ل آبگیري، توپوگرافی، خصوصـیات  ) بستگی به موقعیت محها لولهو  ناوها، ها کانالطراحی مسیر مجاري شبکه آبیاري (
در  محیطـی  زیسـت اجتمـاعی و   -اقتصـادي   - ي قابل آبیاري دارد و مالحظات فنـی ها زمینژئوتکنیکی اراضی و موقعیت 

  است. موثر ها آنجانمایی 
  ي شبکه آبیاري باید به نحوي انتخاب شود که شرایط زیر را در بر داشته باشد:ها لولهیا  ها کانالبه طور کلی مسیر 

 .اراضی مورد نظر پروژه را زیر پوشش آبیاري قرار دهد 

  ظـر  ین طـول ممکـن را دارا باشـد و از ن   تر کوتاه محیطی زیستاجتماعی و  - اقتصادي - فنی مسایلبا توجه به
 ین مشکل روبرو باشد.تر کمبا  يبردار بهرهشرایط 

  به لحاظ سهولت اجرا و نیز مدت اجرا داراي اولویت باشد. ها گزینهدر مقایسه با سایر 

  و نگهـداري   يبردار بهرهي ها هزینهي اجرا و ها هزینهگزینه انتخابی براي مسیر با احتساب  گذاري سرمایههزینه
 را داشته باشد. ین مقدارتر کمامکان تا حد 

  ثقلی قرار گیرد. آبیاري عمده اراضی پروژه زیر پوشش نامکاتا حد در گزینه کانال 

  ي آبیاري در سه حالت زیر ممکن است طراحی شود:ها لولهیا  ها کانالبه طور کلی مسیر 

  الراس خطمسیر در  –الف 

به دلیل عدم تقاطع یا تقـاطع محـدود بـا مسـیر     سوار است و  الراس خطدر این حالت کانال یا لوله به اراضی دو طرف 
  ي تقاطعی به حداقل خواهد رسید.ها سازههاي محدوده طرح، هزینه احداث رو سیالب

باشد یا تعـداد تقـاطع بـا     تر کوتاهطول مسیر  که اینبا مالحظه  الرأس خطدر مورد گزینه لوله بررسی انتخاب مسیر در 
  روها محدود گردد، مطرح است. ریبی سیالباثرات تخ که اینکم باشد و  ها آبراهه

قرار دارد که باعث شـوند مسـیر کانـال یـا لولـه       الراس خطدر مواردي که شهر یا روستا یا به طور کلی مستحدثاتی در 
براي انتخاب بهترین مسـیر بـا در نظـر گـرفتن      ها گزینهعبور کند، در این حالت نیز مقایسه اقتصادي  الراس خطنتواند از 

  ي الزم در هر حالت باید انجام شود.ها سازهي ها هزینه

  مسیر موازي با خطوط تراز -ب

بـه طـور   د آبیاري کند و اراضـی طـرف باالدسـت    توان میکم فشار اراضی یک طرف مسیر را  در این حالت کانال یا لوله
  ،شـوند  میموازي خطوط تراز انتخاب  د آب دریافت کند. در مسیرهایی کهتوان میبدون پمپاژ ن تر بیشبه دلیل ارتفاع  کلی

د موازي یک خـط تـراز باشـد و متناسـب بـا      توان میطبعا به لحاظ ایجاد شیب الزم براي جریان آب، مسیر کانال همواره ن
خطوط تراز متعددي را قطع خواهـد کـرد. در ایـن حالـت بـراي کوتـاه کـردن مسـیر معمـوال در برخـورد بـا             ،شیب کف
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کـه در نتیجـه عمـق ترانشـه لولـه در       شـود  مـی رها، کانال یا لوله به صـورت مسـتقیم عبـور داده    و خط القع ها الراس خط
 ،. در مورد خط لوله تحت فشـار شود میزیاد  ها درهو ارتفاع خاکریز کانال در خط القعرها و نیز دفعات عبور از  ها الراس خط

و نیز طول لولـه در   ها تقاطع سختی اجراينها تعداد و محدودیتی براي عبور لوله در مسیر موازي خط تراز وجود ندارد و ت
کانال را بـه صـورت    توان می خاکریز زیادارتفاع  یاه لوله و انتخاب مسیر موثر است. براي اجتناب از عمق خیلی زیاد ترانش

هـا،  رو سیالبکانال در تقاطع با  به طور کلیکه  ساخت. به هر ترتیب این حالت با توجه به این 2دار یا ناو پایه 1مجراي بسته
هـاي جـاده    ي تقاطعی و همچنین پلها سازهي الزم در خصوص ها بینی پیش ،گیرد میي واقع در مسیر قرار ها درهو  ها تپه

. شـود  مـی ي مختلف مسیر در نظر گرفتـه  ها راه حلدر مقایسه اقتصادي  تاسیساتملحوظ شود و هزینه این  بایدسرویس 
با  اي لولهبوده و با استفاده از مجراي  تر کمو خط القعرها  ها الراس خطعبور از  مسائلکانال  به جايلوله در شرایط انتخاب 

  ي تقاطعی را طراحی نمود.ها سازهتر  و کم هزینه تر آساني ها روشبا  توان میمشخصات منطبق با شرایط مسیر 
که جریان تابع نیروي ثقل نیست در انتخـاب مسـیر در تقـاطع بـا      آن به لحاظ ،ضمن در مورد خط لوله تحت فشاردر 

  ي نسبت به کانال وجود دارد.تر کمخطوط تراز محدودیت 

  مسیر متقاطع با خطوط تراز –ج

ي اصلی محدوده پـروژه خواهـد   ها زهکشها و رو سیالبي انتقال آب غالبا موازي ها لولهیا  ها کانالدر این حالت مسیر 
به حداقل خواهد رسید. در گزینه کانال به لحاظ شیب زیاد مسیر و تفاوت آن بـا   ها زهکشو  ها مسیلبا  اه آنبود و تقاطع 

که کانال باید به صورت تنـدآب   اینیا ي آبشار متعدد در مسیر ضروري خواهد بود ها ساختمان بینی پیششیب کف کانال، 
شـیب مسـیر را    مسـاله  تر بیشطراحی شود. در هر حالت کانال روباز باید با گزینه لوله تحت فشار که به لحاظ افت انرژي 

  شیب مسیر وجود ندارد. به لحاظمحدودیتی  به طور کلیمقایسه گردد، زیرا در مورد گزینه لوله  کند میبرطرف 
 بـه عنـوان  ي کوچک برقابی براي استهالك انرژي مازاد در طرح مسیر کانال یـا لولـه   ها نیروگاهاز  گیري بهره ،در ضمن

  یک گزینه باید مورد بررسی قرار گیرد.

  معیارهاي کلی انتخاب مسیر -3-1-2

  رعایت موارد زیر ضروري است: ،کلی در انتخاب مسیر به طوربا توجه به مطالبی که در فوق بیان شد، 
  ین راه حـل انتقـال و توزیـع آب در    تر اقتصاديي آبیاري باید به نحوي انتخاب شود که ها هلولیا  ها کانالمسیر

ین سطح اراضی مورد نظر را تحت پوشش قرار دهد و حـداقل هزینـه   تر بیشاراضی تحت پوشش شبکه باشد و 

                                                   
 

1- Closed Conduit 
2- Elevated Flume  
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ت اجتمـاعی  در دوره اجرا استحصال زمین مسـیر انتخـابی بـا مشـکال     در ضمنابنیه فنی تقاطعی را دارا باشد، 
 روبرو نباشد.

  تـوان  میین راه حل باشد بهتر است، زیرا در این حالت تر اقتصادياگر  الراس خطانتخاب مسیر کانال یا لوله در 
را بـه   هـا  آبراهـه دو طرفه با یک مسیر آبیاري کرد و تقـاطع بـا    به صورتقسمت عمده اراضی محدوده پروژه را 

 حداقل رساند.

 یا لوله آبرسان شبکه از محل آبگیر اصلی تا اولین انشعاب حداقل ممکن باشد. طول مسیر کانال آبرسان 

  ي مناسب ممکن تحـت  ها گزینهدر حالتی که بهترین مسیر کانال گزینه موازي با خط تراز باشد، مسیر باید در
دارد، ي تقـاطعی را  هـا  سـازه بررسی قرار گیرد و مسیري که در شرایط مساوي حداقل تعـداد و هزینـه اجـراي    

آثار باستانی،  ها، اماکن عمومی،شهرها، روستامحدوده مسیر باید از تقاطع یا تداخل با انتخاب شود. در انتخاب 
، بناهـاي مـذهبی و سـایر مسـتحدثات بـا ارزش خصوصـا       هـا  گورستان، محیطی زیستنواحی داراي محدودیت 

یـا خطـوط    ها جادهخط لوله در مجاورت ي معنوي و فرهنگی اجتناب شود و در صورت امکان کانال یا ها ارزش
 عبور داده شود. ربط ذيي ها سازماننفت و گاز و ...) موجود با رعایت حریم و هماهنگی با  ،لوله (آب

  ،لولـه را در بـاالترین خـط تـراز      تـوان  میدر حالت لوله تحت فشار با مالحظه خط گرادیان هیدرولیکی جریان
 ممکن عبور داد.

  و خاکریزي (در صورت مناسب بودن مصالح  برداري خاكي متعادل ها عمقامکان از  تا حدمسیر انتخابی کانال
خاکی مسیر) با رعایت ضریب تورم خاکریز برخوردار باشد و حتی المقـدور حمـل خـاك از قرضـه بـه حـداقل       

 ممکن برسد.

  یت سـایر جوانـب فنـی بـه حـداقل برسـد و از       ي مسیر کانال و نقاط تغییر مسیر براي لوله با رعاها قوستعداد
نسـبی افـزایش    به طورضریب زبري  تر بیشي مرکب در مسیر اجتناب شود، زیرا با تعداد قوس ها قوساحداث 

 .باشد میو اجراي خط لوله یا کانال با صعوبت همراه  شود می، طول کلی مسیر بلندتر یابد می

  وجود گچ یا آهک فعال، امالح، ماسه روان، رس متـورم شـونده    به لحاظو ژئوتکنیک  شناسی زمینمسیر از نظر
، حـد روانـی و   بنـدي  دانـه و غیره با محدودیت روبرو نباشد. خصوصیات ژئوتکنیکی مسیر کانال یا لولـه از نظـر   

خصوصیات ژئوشیمیایی، میزان نشست، ظرفیت بـاربري، وضـعیت آب    ،خاك، نفوذپذیري بندي طبقهخمیري و 
سیل واگرایی، تورم و روانگرایی خاك مورد بررسی دقیق قرار گیرد. در این رابطه ضروري اسـت  زیرزمینی و پتان

 مالك عمل قرار گیرد. 1سازمان برنامه و بودجه کشور 493شماره  ضابطه
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  مورد مالحظه قرار گیرد. يبردار بهرهي دسترسی براي سهولت اجرا و ها جادهوجود  به لحاظمسیر 

 ایمنی و پدافند غیرعامـل  محیطی زیستحقوقی و  - اجتماعی – اقتصادي – فنی در طراحی مسیر مالحظات ،
و  يبـردار  بهـره ي هـا  هزینـه بـراي اجـرا و    گذاري سرمایهي ها هزینهي مختلف با توجه به ها گزینهبراي مقایسه 

برآوردهاي مبتنی بر اصول و معیارهاي فنی با رعایت آحـاد   بر اساس ها گزینهنگهداري مورد توجه قرار گیرد و 
 بهاء مناسب مقایسه شود.

  قرار دارند و در شرایطی کـه   ها مالکیتدر مرز  به طور کلیدر نواحی که سابقه آبیاري سنتی دارند انهار موجود
اشد (عمـدتا در اراضـی   ي مالی و اجتماعی استمالك مسیر جدید براي احداث خط لوله یا کانال زیاد بها هزینه

 است. بهتربهبود)، استفاده از مسیر مجاور انهار موجود براي طراحی کانال یا خط لوله 

  ها زهکشانتخاب مسیر  -3-2

  مالحظات کلی -1- 3-2

مسـیرهاي   محیطـی  زیستو  اقتصادي - فنیو مقایسه  موثربا در نظر گرفتن کلیه عوامل  باید ها زهکشانتخاب مسیر 
هـا و   ي اجـرا و استحصـال حـریم پـل    هـا  هزینهضروري است  ،ر توجیه اقتصادي انتخاب مسیرقابل بررسی صورت گیرد. د

نـد  موثر هـا  زهکـش ي نگهداري مورد توجه قرار گیرد. از عـواملی کـه در تعیـین مسـیر     ها هزینهي تقاطعی مسیر و ها سازه
شرایط ژئـوتکنیکی    ي فرعی به زهکش،ها شاخهتوپوگرافی، اندازه و ابعاد مقطع، مسیر زهکش موجود، محل اتصال  توان می

ي موجود قابل استفاده در مسیر، نیازهاي تثبیت مسیر، حـدود و مـرز   ها سازهو  ها پلپایداري مقطع، حریم  به لحاظمسیر 
  مزارع و باغات و نحوه کاربري اراضی را نام برد.

  ها زهکشنکات فنی الزم در انتخاب مسیر  - 2- 3-2

ي موجـود در محـدوده شـبکه ممکـن     هـا  مسیلیا  ها زهکشبعضی موارد مسیر اصالح مسیر زهکش موجود: در  –الف 
دار موجود انتخاب مسـیر   است با اصالحات الزم مطلوب و قابل استفاده باشند، ولی نباید در مسیرهاي پیچ و خم

 فنـی  – الشعاع استفاده حداکثر از طول مسیر زهکش موجود قرار گیرد. در صورت توجیه اقتصـادي  مناسب تحت
ي موجـود در  هـا  سـازه هـا و   مسیر زهکش را طوري انتخاب کرد کـه از پـل   توان می ،محیطی زیستاجتماعی و  -

ي دسترسی و ارتباطی محدوده شبکه که از نظر فنی قابل قبول و داراي عمر مفیـد کـافی باشـند بـا     ها راهمسیر 
  استفاده شود. ربط ذيهماهنگی سازمان 

ین مسیر بین دو نقطه مورد نظر ممکـن اسـت شـرایط    تر کوتاهتخاب مسیر جدید انتخاب مسیر جدید: در حالت ان -ب
فنی دیگر مرتبط با طراحی زهکش  مسایلنماید، ولی احتمال دارد  تامینهیدرولیکی الزم براي مسیر زهکش را 

  شرایط فیزیکی وجود داشته باشد. به لحاظیی ها محدودیترا در بر نگیرد و 
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د مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد کـه      توان میي هموار در صورتی ها زمینین مسیر طراحی زهکش در تر کوتاه به عنوان مثال
ی از نظـر پایـداري مقطـع    مسایلخصوصیات ژئوتکنیکی  به لحاظشرایط ژئوتکنیکی مسیر مناسب باشد. در مسیرهایی که 

  ي دیگر مسیر مورد بررسی قرار گیرند.ها گزینهالزم است  ،زهکش مطرح باشد
مسیرهاي مختلف مورد بررسی در طرح زهکش هیچ کدام اطمینـان الزم در مـورد پایـداري     که درصورتیاست بدیهی 

ي تثبیت مسیر در طراحی ضروري خواهد بود. در انتخاب مسیرهاي جدیـد  ها سازه بینی پیشمسیر را در برنداشته باشند، 
ولی در هر صـورت انتخـاب مسـیر مناسـب      رسد، زهکشی باید سعی شود که تداخل در مرزبندي موجود مزارع به حداقل ب

ین طـول مسـیر در   تـر  بـیش بایـد سـعی شـود کـه      در ضمناز مرزها و حدود مزارع باشد.  کاملتبعیت  الشعاع تحتنباید 
  نیز مورد نیاز باشد.دي که طرح زهکشی زیرزمینی مزارع ي پست اراضی شبکه قرار گیرد به خصوص در موارها قسمت
  





  4فصل 4

ظرفیت طراحی مجاري آبیاري 
  (کانال یا لوله)
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م  ه -فصل چهار ول ل نال یا  بیاري (کا راحی مجاري آ رفیت ط   (ظ

  مالحظات عمومی -4-1

ي مختلف محدوده شبکه تعیین گردد، ها قسمتبه منظور طرح شبکه آبیاري مناسب ابتدا باید مقدار جریان مورد نیاز 
  آبگیري و انتقال و توزیع آب مورد استفاده قرار گیرد. تاسیساتتا در تعیین ظرفیت طراحی 

هیدرومـدول و مسـاحت    بر اسـاس ابی آبگیرهاي انشع بده بایدبراي تعیین ظرفیت طراحی مجاري شبکه آبیاري، ابتدا 
خالص تحت آبیاري مشخص گردد و با لحاظ نیازهاي آبیاري و احتیاجات مصارف غیر زراعـی طـرح تـا محـل آبگیـري از      

  ي مناسب، ظرفیت طراحی تعیین شود.پذیر انعطافو ضرایب  يبردار بهرهمنبع آب با منظورکردن تلفات انتقال و 
به میزانی باشد که نیاز آبیاري الگـوي کشـت در اراضـی تحـت پوشـش در دوره       باید ظرفیت طراحی هر کانال یا لوله

گرچه ممکن است زمان کوتاهی از دوره رشد محصول را شامل گـردد ولـی    1گردد، دوره حداکثر نیاز آبیاري تامینحداکثر 
اي بـر عملکـرد   ممکـن اسـت خسـارت قابـل مالحظـه      ،ها کانالکمبود آب مورد نیاز در این دوره ناشی از کاستی ظرفیت 

  محصوالت وارد کند. 
زراعی و تطبیق ظرفیت عبور جریان در لوله یا کانال با شرایط عملی آبیاري مـزارع،   يبردار بهرهاهداف  تامیندر جهت 

  . گیرد میي مناسب در تعیین ظرفیت طراحی به شرحی که خواهد آمد مدنظر قرار پذیر انعطافضرایب 
  :شود میرفیت طراحی کانال یا لوله بر پایه عوامل زیر تعیین ظ

 مجموع مساحت خالص واحـدهاي   بر اساسمسیر  2مساحت خالص اراضی تحت آبیاري کانال یا لوله در هر بازه
  مزارع تحت پوشش آن بازه

  عه و راندمان دوره حداکثر مصرف الگوي کشت با لحاظ راندمان کاربرد آب در سطح مزر بر اساستداوم آبیاري
 در شبکه يبردار بهرهانتقال و 

 مثال در شـرایط   .نحوه توزیع آب در شبکه آبیاري که در تعیین ظرفیت طراحی مجاري کانال یا لوله موثر است
نیـاز   تـامین متناسب بـا   داندازي تناوبی در مجاري (نوبتی)، ظرفیت طراحی بای توزیع آب در شبکه اصلی با آب

 اندازي باشد. تناوبی آبي ها دورهآبیاري در 

 3ییاحتیاجات آبشو 

  شده در طرح بینی پیشمصارف غیر آبیاري 

                                                   
 

1 - Peak Period Water Requirement  
2 - Reach 
3 - Leaching Requirement  
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. باشـد  مـی موارد ذکر شده براي تعیین ظرفیت طراحی مجـاري انتقـال و توزیـع آب در شـبکه آبیـاري       که اینتوضیح 
رطوبـت اولیـه خـاك و عمـق کـم آب       اشاره شدهآبیاري عالوه بر موارد  ریزي برنامهبراي  يبردار بهرهبدیهی است در دوره 

  قرار گیرد. مدنظر بایدزیرزمینی نیز 

 نحوه توزیع و تحویل آب در شبکه آبیاري   - 4-2

 يبـردار  بهـره منطبق با امکانات منـابع آب، شـرایط محلـی و نحـوه      بایدي آبیاري ها شبکهانتخاب روش توزیع آب در 
  زراعی از اراضی تحت پوشش شبکه باشد.

  :گیرد میصورت  ها آني آبیاري به یکی از سه روش زیر یا ترکیبی از ها شبکهتوزیع آب در  به طور کلی
: در ایـن روش، کنتـرل جریـان آب بـا اعمـال نظـر       1کننـدگان  مصـرف تقاضـاي قبلـی    بر اسـاس توزیع و تحویل   -الف

داشته باشند تقاضاي تحویـل  ند در هر زمان و به هر میزان که نیاز توان می ها آن) است و بران آب( کنندگان مصرف
دلخواه انتخاب نمایند. تنها توافقی که در ایـن  ه آب کنند و دور آبیاري، میزان آب درخواستی و زمان آبیاري را ب

. در باشد میدر برداشت میزان حداکثر آب درخواستی  گیرد میآب صورت  کننده تامینو  کننده مصرفروش بین 
و  کننـدگان  مصـرف ت باز یا بسته است و بـه سیسـتم ارتبـاطی قـوي بـین      ي آبگیري به صورها دریچهاین روش 

تقاضـاي   بـر اسـاس  ي تعدیل شده در توزیـع و تحویـل آب   ها روشآب نیاز نیست. از جمله  کننده تامینسازمان 
  نام برد. توان میموارد زیر را  کنندگان مصرفقبلی 

دور آبیـاري و مـدت زمـان آبیـاري طبـق نظـر        و بـده : در ایـن روش  2تقاضاي محدود بر اساستحویل  -1-الف   
است، ولـی در برداشـت میـزان حـداکثر آب درخواسـتی محـدودیت وجـود دارد. ایـن روش بـراي           کننده مصرف
  و عملی است. پذیر انعطافاي  به طور قابل مالحظه کنندگان مصرف

ي را در زمـان تحویـل آب و دور   تـر  بـیش : این روش محـدودیت  3شدهتقاضاي تنظیم  بر اساستحویل  -2-الف   
. این روش بـراي  گیرند میکنترل آب را در دست  کنندگان مصرف، ولی پس از شروع آبیاري کند میآبیاري ایجاد 
  ي دارد.تر بیشفشار کاربرد  آبیاري تحت

اسـت و   : این برنامه محدودترین حالت بـراي تحویـل آب  4برنامه از قبل تعیین شده بر اساستوزیع و تحویل آب   -ب
شـبکه   بـردار  بهـره ي سـازمان  هـا  سیاسـت  بر اساسدر آن میزان آب برداشتی، دور آبیاري و زمان آبیاري ثابت و 

. این روش در کشورهاي در حال توسعه که کند میو در طول یک فصل مشخص آبیاري تغییري ن شود میتعیین 

                                                   
 

1- On Demand Schedule 
2- Limited Rate Demand Schedule  
3- Arranged Frequency Demand Schedule  
4- Rotation Schedule 
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 يبـردار  بهـره در نقاطی که ساختار سـازمان   کشاورزان اغلب از دانش آبیاري باالیی برخوردار نیستند و همچنین
بـر  باید برنامه کشت و آبیاري خود را  انبردار بهرهي دارد. در این روش تر بیشداراي کنترل ضعیفی است، کاربرد 

 بـر اسـاس  ي متداول توزیـع و تحویـل آب   ها روششبکه تنظیم کنند. از جمله  بردار بهرهسیاست سازمان  اساس
  زیر نام برد: به شرح توان میشده، را برنامه از قبل تعیین 

: در این روش مدت آبیاري در طول هر فصل ثابت و دور آبیـاري یـک بـار در    1توزیع آب دائمی در شبکه -1-ب   
د تغییـر کنـد در   توانـ  مـی نیاز محصوالت در دوره رشـد   بر اساسجریان  بدهولی میزان  شود میهر فصل تنظیم 

  آب دائمی در شبکه وجود دارد. حالی که
: در این روش دور آبیـاري متغیـر اسـت و در طـول دوره رشـد بـا       2توزیع آب به صورت گردشی در شبکه -2-ب  

، ولی مدت و میزان آب ثابت خواهد بود، مثال در زمان حداکثر نیاز تعـداد  شود میتوجه به نیاز محصوالت تنظیم 
  .شود میابتدا و انتهاي فصل رویش، دور معمولی در نظر گرفته ولی در  شود میدور آبیاري دو برابر 

و  کننـدگان  مصـرف در این روش میزان آب برداشتی، دور آبیاري و زمان آبیاري بین  :3توافق بر اساستحویل آب   -ج
د ي بـا مسـاحت محـدو   ها شبکه. این روش براي شود می ریزي برنامهمورد توافق قرار گرفته و  يبردار بهرهسازمان 
  زیر است: به شرحي دارد که از جمله موارد آن تر بیشکاربرد 

: در این روش که قابلیـت انعطـاف نسـبتا خـوبی دارد، تنهـا      4میزان برداشت محدود آب بر اساستحویل  -1-ج   
 بـر اسـاس  ولی دور آبیاري و زمان آبیاري  شود میاعمال  کنندگان مصرفمحدودیت در میزان آب برداشتی براي 

  .شود می ریزي برنامه کنندگان مصرفنیاز 
ي دارد بدین نحو است کـه  تر کمي پذیر انعطاف: این روش که 5برنامه مشخص بدون تغییر بر اساستحویل  -2-ج  

  میزان آب برداشتی و مدت زمان آبیاري ثابت و غیرقابل تغییر است.
است و در طول دوره رشد گیاه تغییري  : در این روش دور آبیاري ثابت6دوره ثابت آبیاري بر اساستحویل  -3-ج  
  توافق کرد. توان می، ولی روي سایر موارد کند مین
 : دراین روش میزان آب برداشتی در طول فصل آبیاري ثابـت اسـت و  7میزان ثابت آبیاري بر اساستحویل  -4-ج  

  وتوافق خواهد بود. ریزي برنامهسایر موارد قابل 

                                                   
 

1- Continuous Flow Schedule 
2- Varied Frequency Rotation Schedule  
3- Semi Demand Schedule (Arranged) 
4- Limited Rate Arranged Schedule 
5- Restricted Arranged schedule 
6- Fixed Duration Arranged Schedule 
7- Fixed Rate Arranged Schedule 
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قابلیـت   بینـی  پـیش ارائه شـده اسـت،    2عمران آمریکان روش که توسط دفتر فنی ای: 1مرکزي ریزي برنامهسامانه   -د
نیـاز   تامین. بنابراین از خطاهاي ممکن در دهد مینیازهاي آبیاري را چند روز قبل از موعد انجام  تامینپروژه در 

ند آب مورد احتیاج خود را به موقع دریافـت کننـد. کـارایی ایـن     توان می کنندگان مصرفو  شود میآب جلوگیري 
مرکـزي اسـت. ایـن روش     ریـزي  برنامهبه سامانه  کنندگان مصرفاطالعات صحیح از طرف  ارائهبه  مشروطروش 
جمعی در آن نقش بـه   گیري تصمیمي بزرگ کشاورزان مناسب است و ها تعاونیي آبیاري بزرگ یا ها شبکهبراي 

  سزایی دارد.
 بـده بـا   دائـم انتقال آب به صورت  ،ي آبیاري با مساحت متوسطها شبکهروش مورد توصیه: روش مورد توصیه در   -هـ

در مجاري شبکه اصلی و توزیع آب به صورت تناوبی در شبکه مزرعه است. بـا   يبردار بهرهجریان متناسب با نیاز 
یر مزرعه در هر زمان کـه نیـاز بـه آبیـاري مزرعـه      تنظیمی براي هر آبگ يبردار بهرهاعمال این روش طبق برنامه 

. آب هدایت شده بـه مزرعـه از طریـق آبگیـر بـه      گیرد میدر دسترس قرار  کننده تغذیهباشد، آب از طریق کانال 
آبگیـر   بایـد در ایـن حالـت    .رسـد  مـی صورت تناوبی در شبکه مزرعه توزیع و به مصرف آبیـاري قطعـات زراعـی    

آب براي تحویلی حجمی باشد و براي رعایت عادالنه بودن توزیـع   گیري اندازهجهیزات واحدهاي مزارع مجهز به ت
  منطبق با برنامه الگوي کشت مشخص شده براي مزرعه در ابتداي هر فصل آبیاري باشد. بایدتحویل آب  ،آب

  ها آني توزیع و تحویل آب و مزایا و معایب ها روشخالصه  -1-4 جدول
  ها روشو محدودیت  ها ضعف  ها روشکارآیی و مزایاي   ي تحویل آبها روشزیر  ي تحویل آبها روش  ردیف

 بر اساستوزیع و تحویل آب   1
  کنندگان مصرفتقاضاي 

تقاضـاي   بر اسـاس تحویل  -
 محدود

تقاضـاي   بر اسـاس تحویل  -
  تنظیم شده

  پذیري باال انعطاف -
  راندمان آبیاري باال -
  برداي آسان بهره -
محصــوالت   آزادي عمــل در کشــت  -

  الگوي زراعی
عدم نیاز به سیستم ارتباطی قوي بین  -

  برداي شبکه و سازمان بهره بران آب

  شبکه ساختهزینه باالي  -
 کنندگان مصرفنیاز به مهارت باالي  -

  به لحاظ استفاده صحیح از آب

 بر اساستوزیع و تحویل آب   2
  برنامه از قبل تعیین شده

  توزیع دائمی آب در شبکه -
ــورت   - ــه صـ ــع آب بـ توزیـ

  گردشی در شبکه

  شبکه ساختهزینه پایین  -
  بران آبعدم نیاز به دانش باالي  -
برداي شـبکه   آزادي عمل سازمان بهره -

  در نحوه توزیع آب
عدم نیاز به کنترل و ارتباط زیاد بـین   -

  برداي و سازمان بهره بران آب

  بران آبغیرقابل انعطاف بودن براي  -
در  بـران  آببـراي   عدم آزادي عمـل  -

  ي مختلف کشت ها گزینهانتخاب 
  آبیاري پایینراندمان  -

  

                                                   
 

1- Central System Schedule 
2- U.S Bureau of Reclamation (USBR) 
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  ها آني توزیع و تحویل آب و مزایا و معایب ها روشخالصه  -1-4 جدولادامه 
  ها روشو محدودیت  ها ضعف  ها روشکارآیی و مزایاي   ي تحویل آبها روشزیر  ي تحویل آبها روش  ردیف

میـزان   بـر اسـاس  تحویـل   -  توافق بر اساستحویل آب   3
  برداشت محدود آب

برنامــه  بـر اسـاس  تحویـل   -
  مشخص بدون تغییر

دور ثابـت   بر اساستحویل  -
  آبیاري

میـزان   بـر اسـاس  تحویـل   -
  ثابت آبیاري

  پذیري نسبی انعطاف -
  راندمان آبیاري متوسط -
  شبکه متوسط ساختهزینه  -
در انتخـاب نـوع    بران آبآزادي نسبی  -

  محصول
ي بـا  ها شبکهتحویل مناسب آب براي  -

  مساحت محدود

نیاز به سیستم ارتبـاطی قـوي بـین     -
  بردار بهرهو سازمان  بران آب

ي هــا گزینـه محـدودیت در انتخــاب   -
  دلخواه کشت محصوالت

ي بــا هـا  شــبکهعـدم کــارآیی بـراي    -
  مساحت زیاد

ــزرگ و   -    مرکزي ریزي برنامهسامانه   4 ــطوح بـ ــراي سـ ــب بـ مناسـ
  ي کشاورزانها تعاونی

  پذیري نسبتا خوب انعطاف -

و  بــران آبنیــاز بــه اعتمــاد متقابــل  -
  شبکه بردار بهرهسازمان 

  1نیاز آبیاري مزرعه -4-3

. گـردد  مـی سطح خالص مزرعه و هیدرومدول مربوطـه تعیـین    ضرب حاصل بر اساسمورد نیاز آبیاري واحد مزرعه  بده
سطح خالص مزرعه با توجه به موقعیت مسیر و حریم مجاري آبیاري و زهکشی و مرزها که با توجه به شـرایط توپـوگرافی،   

مسـاحت خـالص تحـت     کـه  ایـن . توضـیح  شود میاراضی انتخاب شده، تعیین  بندي طبقهو خصوصیات خاك و  ها مالکیت
ري و زهکشی شبکه اصـلی و سـامانه آبیـاري مزرعـه کنتـرل و      آبیاري هر مزرعه باید بعد از طرح نهایی مسیر مجاري آبیا

  نهایی شود:
  مساحت خالص تحت آبیاري مزرعه برابر با مساحت کل مزرعه با کسر مساحت اشغال شده توسط:

  ي مزرعهها زهکشمجاري توزیع آب و 

 ي سرویس و مرزبندي قطعات زراعیها جاده 

 ناحیه مسکونی روستا و سایر مستحدثات  
  نیاز آبی دوره حداکثر مصـرف   بر اساسهیدرومدول مزرعه یا نیاز آبی واحد سطح خالص تحت کشت در مزرعه

بـه  کاربرد آب در مزرعه منطبق بر روش آبیاري و با توجه به نتایج مطالعات  بازدهبا منظور کردن  کشتالگوي 
  :شود میزیر تعیین  به شرحشده طرح  هنگام

) کـه در دوره کوتـاهی از مـاه حـداکثر نیـاز آبیـاري رخ       Upدوره حداکثر مصرف آب گیاه (نیاز آبی متوسط روزانه در 
از نیاز متوسط روزانه در ماه حداکثر مصـرف اسـت و لـذا بـه منظـور      تر  بیشدرصد  15تا  10حدود  به طور کلی ،دهد می

                                                   
 

1- Farm Unit  
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. بـا  گـردد  میا توجه به این نیاز تعیین ظرفیت طراحی کانال یا لوله مزرعه ب ،نیاز آبی مزرعه در دوره حداکثر مصرف تامین
 1الوصـول  سـهل عمق توسعه ریشه و میـزان آب   بر اساس) که متناسب با نوع خاك و گیاه Iتوجه به ارتفاع خالص آبیاري (

نیاز ماه حداکثر مصـرف الگـوي    بر اساس 2، نیاز آبی روزانه در دوره حداکثر مصرفشود میتوسط گیاه در این عمق تعیین 
  :گردد میکشت با رابطه زیر تعیین 

)4-1(  1.09 0.09Up 0.034 Um .I 

  که در آن:
Um) در ماه) متر میلی= نیاز آبی نبات در ماه حداکثر  

I) متر میلی= ارتفاع خالص آبیاري(  
Up) در روز) متر میلی= نیاز آبی روزانه در دوره حداکثر  

  زیر قابل محاسبه است.از رابطه  Iمقدار 
)4-2(  I=TAW.P.D  

 که در آن

TAW 3 در متر متر میلی= کل آب در دسترس در عمق خاك برحسب  
P (تخلیه مجاز رطوبتی خاك) الوصول سهل به صورت= درصد از کل آب در دسترس  

که ارقام توصیه شده براي این پارامترها در نشـریه شـماره    باشد میمرتبط با بافت خاك و نوع گیاه  Pو  TAWمقادیر 
  شده است. ارائهفائو  56

Dعمق توسعه ریشه گیاه برحسب متر =  
باشد، در این صـورت   متر میلی I= 100و  متر میلی Um =270به عنوان مثال اگر در ماه حداکثر نیاز آبی الگوي زراعی 

10= Upدر روز خواهد بود. متر میلی  
ي هواشناسی مراکز تحقیقـات کشـاورزي کشـور    ها ایستگاهي سنجش روزانه تبخیر و تعرق در ها دادهوجود  در صورت

اسـتفاده از رابطـه تجربـی ذکـر شـده از طریـق        بـه جـاي  مقدار نیاز آبی دوره حداکثر در ماه حداکثر نیاز آبی را  توان می
  آورد. دست بهي مذکور ها داده

  الصه به ترتیب زیر است:نحوه محاسبه هیدرومدول به طور خ

                                                   
 

1- Readily Available Water (RAW) 
2- Peak Period Water Requirement  
3- Total Available Water (TAW) 
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  تعرق گیاه مرجع ( -  تبخیر بر اساسنیاز آبی ماهانه هر محصول الگوي کشتET0    با توجه بـه پارامترهـاي اقلیمـی (
ي ابتـدایی،  هـا  دوره) اصـالح شـده در   kcگیاهی ( ضرایبدراز مدت ایستگاه هواشناسی معرف محدوده طرح و اعمال 

  .گردد میفائو محاسبه  1ماهانه طبق آخرین مدل کراپ وات موثرمیانی و انتهایی رشد محصول با کسر بارندگی 
  ) در مناطقی از کشور که ضرایب گیـاهیkc  مطالعـات موسسـه    بـر اسـاس  ي رشـد محصـوالت   هـا  دوره) بـراي

کـه   شـود  مـی ین شده است، توصـیه  ي دانشگاهی تعیها پژوهشکشاورزي یا جهاد تحقیقات آب و خاك وزارت 
  شده توسط موسسات مذکور مالك عمل قرار گیرد. ارائهگیاهی  ضرایب

    نیاز خالص آبی ماهانه الگوي کشت با توجه به درصد کشت اختصاص یافته به هر محصول در الگـوي کشـت و
طبـق آخـرین مـدل کـراپ وات فـائو       ،)ETc( تعرق گیاهی ماهانه محاسبه شده بـراي محصـول   -تبخیر میزان

  .گردد میمشخص 
  نیاز آبی دوره حداکثر مصرفUp  درصـد اضـافه بـر متوسـط      15تا  10در دامنه  به طور کلیبراي هر محصول

. در شـود  مـی محاسـبه   1-4طبق رابطه  Upمقدار  I. با در دست داشتن پارامتر باشد میروزانه ماه حداکثر نیاز 
  د مالك عمل قرار گیرد.توان می% اضافه 10، رقم Iالعات الزم براي تعیین پارامتر شرایط عدم دسترسی به اط

 و نیاز آبی آن در دوره حداکثر مصـرف، معـدل وزنـی     کشتح کشت هر محصول در الگوي درصد سط بر اساس
  .شود میمشخص کشت نیاز آبی هر محصول الگوي 

 در مزرعه که با توجه به کیفیـت آب و خـاك، میـزان     راندمان آبیاري بر اساسداکثر مصرف نیاز آبیاري دوره ح
 50ي آبیاري سطحی متعـارف حـدود   ها روشآب در دسترس، روش آبیاري در مزرعه و مهارت کشاورزان براي 

درصـد در نظـر    85تـا   70ترتیب حدود ه اي) ب ي آبیاري تحت فشار (بارانی و قطرهها روشدرصد و براي  55تا 
  .گردد می، محاسبه شود میگرفته 

 به لحاظ اقتصادي و به منظور پایین نگهداشـتن ظرفیـت    به طور کلیروز که  ساعات آبیاري در شبانه بر اساس
، مقـدار هیدرومـدول آبیـاري برحسـب     شـود  میساعته انتخاب  24 ،طراحی مجاري انتقال و توزیع شبکه اصلی

 .شود میلیتر بر ثانیه در هکتار تعیین 

  
  

                                                   
 

1- FAO Cropwat Model 
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  ي روبازها کانال) ظرفیت fc( 1پذیري ضریب انعطاف -4-4

  در شرایطی نظیر: 2ي روبازها کانالاز ظرفیت نرمال  تر بزرگجریان  بدهبه منظور فراهم آوردن امکان عبور 
  بـه لحـاظ   هـا  کانـال انـدازي   جریان کانال در شرایط برقراري تناوب نوبتی (گردشـی) در آب  بدهنیاز به افزایش 

 محدودیت مدت جریان آب در هر کانال

تعدادي از واحدهاي مزارع تحت پوشش یک کانال براي کشت تـک محصـولی یـا چنـد      زمان همبه کار گرفتن  –
زراعی متمرکز (تعاونی تولید، کشـت و   يبردار بهرهمصرف الگوي کشت برحسب ضرورت در شرایط  محصول پر

برخی زارعـین بـه الگـوي    خرده مالکی جز در موارد عدم تمکین  يبردار بهرهصنعت و ...)، این مورد در شرایط 
 افتد. براي کنترل برقراري الگوي کشت مصوب، اتفاق نمی يبردار بهرهکشت و نا کارآمد بودن نظام 

 ویـژه  بهشده در طرح  بینی پیشنسبت به ساعات آبیاري  يبردار بهرهروز در دوره  تغییر ساعات آبیاري در شبانه –
   .گیرد میورت ي شبکه با پمپاژ صها کانالدر شرایطی که آبگیري 

  ي مزرعهها کانال -4-4-1

ي ثقلـی) برحسـب مـورد بـه     ها شبکهي روباز و آبگیر واحد مزرعه (ها کانالي براي طراحی ظرفیت پذیر انعطافضریب 
  ترتیب زیر خواهد بود:

  برابـر   1) معـادل  3ي ظرفیـت کانـال مزرعـه (کانـال درجـه      پذیر انعطافبراي الگوي زراعی تک کشتی ضریب
ي طراحی ظرفیت کانال مزرعه بـین  پذیر انعطافهیدرومدول آبیاري و براي الگوي کشت چند محصولی ضریب 

 برابر هیدرومدول آبیاري  5/1تا  1

  برابـر   1معـادل  ي ظرفیت آبگیر مزرعه مانند کانال مزرعه براي الگوي کشت تک محصـولی  پذیر انعطافضریب
 .شود میبرابر هیدرومدول منظور  5/1تا  1بین  دول و براي الگوي کشت چند محصولیهیدوم

  ي انتخابی براي آبگیـر و کانـال مزرعـه    پذیر انعطافبدیهی است در شرایط الگوي کشت چند محصولی، ضرایب
درومدول یک یا دو محصـول الگـوي   از متوسط هی تر بزرگباید به میزانی باشد که هیدرومدول انتخابی برابر یا 

ها در الگوي کشـت اسـت،    % تراکم کشت35حداقل  ها آنکشت در ماه حداکثر مصرف که تراکم کشت مجموع 
در ماه حداکثر نیاز آبیاري، درصد تراکم   ایط خرده مالکی، تعدد محصوالت الگوي کشتباشد. در این زمینه شر

                                                   
 

1- Flexibility Coefficient (FC) 
 

  سطح خالص تحت آبیاري کانال و هیدرومدول شبکه است.اساس  محاسبه شده براي طراحی کانال بر بدهمنظور از ظرفیت نرمال کانال،  -2



  51  29/10/97  )لوله یا کانال( آبیاري مجاري طراحی ظرفیت - چهارم فصل

 

شده در ماه حداکثر نیـاز   بینی پیشقدار نیاز آبی محصوالت کشت محصول پرمصرف در الگوي کشت و دامنه م
  قرار گیرد. مدنظر بایدآبی 

  ي شبکه اصلیها کانال - 4-4-2

ي روباز شبکه اصلی با مساحت تحت پوشش آبیاري بیش از ها کانالي براي تعیین ظرفیت طراحی پذیر انعطافضریب 
ي هـا  شـبکه برابـر هیدرومـدول و در مـورد     1) معادل تر کمهکتار و  5000ي آبیاري به مساحت ها شبکههکتار (در  1000

ي پـذیر  انعطـاف ضـریب   ،هکتـار  5000چند محصولی و مساحت تحت پوشش آبیاري بـیش از   کشتآبیاري داراي الگوي 
  .شود میبرابر هیدرومدول آبیاري منظور  1تا  85/0برحسب مورد از  ها کانال ظرفیت طراحی

تراکم سطح کشـت در شـرایط الگـوي     به طور کلیي در دامنه فوق بدین دلیل است که پذیر انعطافضریب  بینی پیش
 بینـی  پیش، بدین ترتیب که باشد میبزرگ متفاوت  يبردار بهرهچند کشتی براي ماه حداکثر مصرف در مزرعه و واحدهاي 

رصد فـراهم و عملـی اسـت،    د 100در ماه حداکثر مصرف براي هر واحد مزرعه امکان تراکم سطح کشت به میزان  شود می
 يبـردار  بهرهتراکم سطح کشت با توجه به شرایط  تر بیشهکتار و  1000ي با مساحت رادبر ولی براي واحدهاي بزرگ بهره

د متغیـر  توانـ  مـی درصـد   100تـا   85زراعی (حتی در صورت نبود محدودیت منابع آب و مساعد بودن شرایط اقلیمی) از 
 تـر  بـیش زراعی به مساحت  يبردار بهرهدرصد در ماه حداکثر مصرف براي واحدهاي  100باشد و فرض تراکم سطح کشت 

  اغلب براي این سطح قابل حصول نیست. ،کشت محصوالت یزمان همعدم  به دلیلهکتار  1000از 
کشـت محصـوالت و غیـر     یزمـان  هـم امکـان عـدم    به لحاظ 1تا  85/0 يپذیر انعطافلذا براي این سطح اعمال ضریب 

  .گردد میتوصیه  ،هکتار 1000شدن دوره پیک نیاز آبی در مساحت تحت پوشش آبیاري بیش از  انزم هم
هکتار از  200هکتار تا  1000از  تر کمي شبکه اصلی با مساحت زیر پوشش آبیاري ها کانالي براي پذیر انعطافضریب 

تغییـر خطـی بـین ضـریب      اسـاس بـر  هکتـار   200و براي مساحت تحـت پوشـش بـین یـک واحـد مزرعـه تـا         1/1تا  1
  .شود میمنظور  1-4-4ي انتخابی براي کانال مزرعه طبق بند پذیر انعطافو ضریب  1/1ي پذیر انعطاف
افـزایش   ،باشـد  مـی  1مقطع اجرایی کانال داراي ارتفاع آزاد که آن به دلیلي روباز ها کانالي آبیاري ثقلی با ها شبکهدر 

 ویـژه  بهاي در هزینه اجرا  قابل مالحظه تاثیرفوق اغلب  به شرحي توصیه شده پذیر انعطافظرفیت طراحی با اعمال ضریب 
  ي شبکه اصلی ندارد.ها کانالدر مورد 

 تـاثیر با حداقل عرض کف و عمق اجرایی طراحی شود  بایدکه مقطع کانال مزرعه  آن به دلیلدر مورد کانال مزرعه نیز 
  . باشد میي در افزایش هزینه اجرا محدود و در اغلب موارد عمال افزایش هزینه اجراي کانال ناچیز پذیر انعطافضریب 

                                                   
 

1- Freeboard 
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% از ارتفـاع  30تـا   توان میبراي طراحی کانال مزرعه، برحسب شرایط طرح  5/1ي پذیر انعطافدر شرایط اعمال ضریب 
  ) را کاهش داد.متر سانتی 5آزاد مقطع کانال (حداکثر 

ي موجب افزایش قابل مالحظه ابعاد مقطع کانال نسبت به حالت پذیر انعطافشرایطی که اعمال ضریب در هر حال در 
 -ي) گردد، الزم است تفاوت هزینه اجرایـی بـراي دو حالـت تعیـین و توجیـه اقتصـادي       پذیر انعطافنرمال (بدون ضریب 

  اجتماعی این انتخاب در گزارش نهایی طرح منظور شود.
در مـورد آبگیـر و کانـال مزرعـه ایجـاد نـوعی        ویـژه  بـه ي براي ظرفیـت کانـال   پذیر انعطافضریب کلی اعمال  به طور

ها نسبت به الگوي کشـت طـرح    آب در شرایطی که در مزرعه تراکم و نوع کشت تر بیشبراي امکان برداشت  سازي ظرفیت
  تغییري نداشته باشد، خواهد بود. 

آب در مـزارع باالدسـتی    رویه بیموجب مصرف  ها کانالدر باالدست  ویژه هبامکان برداشت آب اضافی براي آبگیر مزارع 
حجمـی و متناسـب بـا برنامـه کشـت       بـه صـورت  تحویل آب  بایددر هر حال . شود میی دست پایینو کمبود آب در مزارع 

رتقـاء یابـد. در هـر    از منابع آب شبکه به حداکثر ممکـن ا  وري بهرهشده براي هر مزرعه صورت گیرد تا امکان  ریزي برنامه
 ي فنی و اقتصـادي ها جنبهبا رعایت کلیه  بایدي روباز ها کانالي براي طراحی ظرفیت پذیر انعطافشرایطی انتخاب ضریب 

  متناسب با امکانات منابع آب لحاظ گردد. ،يبردار بهرهاجتماعی و مالحظات  -

  هیدرومدول شبکه آبیاري تحت فشار - 4-5

بـا فشـار کـار مـورد نظـر       اي لولـه مجاري  به صورتکه سامانه انتقال و توزیع  آن لحاظبه در شبکه آبیاري تحت فشار 
ي اجرا گردد و لذا ها هزینهد موجب باالرفتن قطر لوله و توان می ها لولههرگونه افزایش در ظرفیت طراحی  شوند میطراحی 

از  يبـردار  بهـره در هزینه منطبق با شرایط  جویی صرفهبا رعایت  بایدشبکه آبیاري تحت فشار  اي لولههیدرومدول مجاري 
  شبکه انجام شود.

  :گردد میزیر تعیین  به شرحهیدرومدول شبکه اصلی تحت فشار  -الف 
نیاز آبی دوره حـداکثر مصـرف در    بر اساسي شبکه اصلی تحت فشار ها لولههیدرومدول براي ظرفیت طراحی  –

بـا توجـه بـه شـرایط      1تا  85/0ساعته و اعمال ضریب  24ین نیاز آبی الگوي کشت با فرض آبیاري تر بیشماه 
 کشت در اراضی تحت پوشش هر خط لوله خواهد بود. یزمان همو امکانات  يبردار بهره

خـرده مـالکی و عـدم تجمیـع و      بـه صـورت  زراعی شبکه  يبردار بهرهبراي موارد نظام  1تا  85/0دامنه ضریب  –
ي هـا  تعاونیزراعی متمرکز مانند  يبردار بهرهبراي شرایط  1. ضریب باشد میاراضی در سطح مزارع  پارچگی یک

 .شود میمنظور  ها آنتولید و کشت و صنعت و مشابه 

 4هکتار (یا مسـاحت   200براي ظرفیت طراحی لوله با مساحت تحت پوشش بیش از  1تا  85/0اعمال ضریب  –
 200ي تحت پوشش خطوط لوله در دامنه ها مساحت، براي شود میپروژه منظور واحد مزرعه) برحسب شرایط 
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هیدرومدول مزرعـه و هیدرومـدول دوره حـداکثر مصـرف      یابی میانهکتار تا مساحت یک واحد مزرعه از روش 
 .گردد میحاصل  1ي پذیر انعطافالگوي کشت با ضریب 

نیـاز   بـر اسـاس  ) FDPو  FMPي توزیـع آب مزرعـه (  هـا  لولههیدرومدول براي ظرفیت طراحی خط لوله اصلی و   -ب
اعمـال ضـریب انعطـاف در شـرایط      سـاعته بـدون   24و فرض آبیـاري   کشتحداکثر مصرف الگوي آبیاري دوره 

 يبـردار  بهـره (برحسب مورد و با نظر طراح) براي شـرایط   25/1خرده مالکی و اعمال ضریب انعطاف  يبردار بهره
خرده مـالکی بـا امکـان کشـت      يبردار بهرهیا کشت و صنعت و مشابه) یا در شرایط خاص متمرکز (تعاونی تولید 

جا کشتی) و به منظور فراهم آوردن امکان کشت گیاه تک محصولی پرمصرف الگوي کشـت در   (یا یک پارچه یک
ضـروري اسـت    25/1. در شـرایط انتخـاب ضـریب    شـود  مـی تعدادي از قطعات زراعی هر واحـد مزرعـه منظـور    

% تـراکم  35با هیدرومدول یک یا دو محصول پرمصرف در ماه حداکثر نیاز که حداقل به دست آمده درومدول هی
  مالك عمل قرار گیرد. تر بزرگمقایسه و رقم  ،الگوي کشت در این ماه را داشته باشد

  نظــور هیدرومــدول معــادل آنچــه کــه بــراي لولــه اصــلی مزرعــه در بــاال گفتــه شــد م ،بــراي طراحــی آبگیــر مزرعــه
  .گردد می

% 95-%97سـطح خـالص مزرعـه (معـادل      ضـرب  حاصلطراحی آبگیر مزرعه معادل ظرفیت لوله اصلی مزرعه و از  بده
  .گردد میسطح ناخالص مزرعه) در هیدرومدول تعیین 

ي توزیـع آب مزرعـه ضـروري اسـت     هـا  لولـه براي ظرفیت طراحی لوله اصلی و  25/1در شرایط اعمال ضریب انعطاف 
هـر واحـد    گـذاري  سرمایهگذاري آن در کل هزینه تاثیري مذکور با اتصاالت و شیرآالت مرتبط و ها لولههزینه افزایش قطر 

  گردد. ارائهدر گزارش نهایی طرح  يبردار بهرهي ها ضرورتو  اقتصادي - فنیمزرعه مشخص و با توجیه 
عه زراعی را به عهده دارد، به منظور فراهم آوردن امکان کشت تـک محصـولی در هـر    در مورد لوله رابط که آبیاري قط

ین نیاز آبی براي کشت تک تر بیشنیاز دوره حداکثر در ماه  بر اساسهیدرومدول آبیاري  ،هکتاري) 15تا  6قطعه زراعی (
 بـر اسـاس  طراحـی ایـن لولـه    و ظرفیـت   گردد میمحصول پرمصرف الگوي کشت (محصول با حداکثر نیاز آبیاري) تعیین 

  . شود میاعمال سطح خالص قطعه زراعی در هیدرومدول تک محصول پرمصرف تعیین 
به این نکتـه   بایدبراي واحدهاي مزرعه  تر بیشآب  تامینبراي فراهم آوردن امکان  سازي ظرفیتدر هر حال در صورت 
با الگوي کشت هر مزرعه باشـد تـا امکـان ارتقـاء     حجمی و متناسب با تقاضاي مرتبط  به صورتتوجه شود که تحویل آب 

احتمـال سـوء اسـتفاده     بـه عـالوه  و توزیع عادالنـه آب نیـز میسـر گـردد،      تامین مدنظرآبیاري  بازدهآب فراهم،  وري بهره
  واحدهاي مزارع باالدست شبکه براي تقاضا یا برداشت آب بیش از حد نیاز فراهم نباشد. انبردار بهره
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  ي شبکه اصلی آبیاريها کانالتلفات انتقال و توزیع آب در  -4-6

منظور از تلفات تراوش (یا نشت) در شبکه اصلی آبیـاري نفـوذ در مسـیر انتقـال و توزیـع آب در       :1تلفات تراوش  -الف

    2.گیرد میصورت  ها آناست که از بدنه و کف  ها کانال

  .شود میساعت بیان  24برحسب مترمکعب برمترمربع سطح خیس شده کانال در مدت  به طور کلیتلفات تراوش 
ي آبیاري مشکل و نتایج برآورد آن در اغلب مـوارد داراي  ها کانالاصوال تعیین دقیق میزان تلفات تراوش آب در شبکه 

کانـال کـه    3جریان در طول یک بازه بدهتغییر در  گیري اندازهبا  توان میتقریب است. تلفات تراوش در مسیر یک کانال را 
در کانال عبـور   گیري اندازهدوره  لثابتی را در طو بده بایدتعیین کرد. در این صورت  ،داراي شیب و مقطع یکنواخت باشد

  خودداري نمود. گیري اندازهداد و از هر نوع آبگیري در طول بازه مورد آزمایش در زمان 
مستقیم آن در طـول یـک بـازه از     گیري اندازهن تلفات تراوش استفاده از نتایج در هر صورت بهترین روش برآورد میزا

  مسیر کانال ساخته شده مشابه (تشابه جنس مصالح پوشش و ابعاد کانال) طرح است. 
درصـد و بـراي شـبکه بـا      25تـا   15بـین   به طور کلیي آبیاري بدون پوشش ها کانالمیزان تلفات تراوش در شبکه با 

مسـتقیم   گیـري  انـدازه درصد گزارش شده است. در حالت عدم دسترسی بـه ارقـام    15تا  5اراي پوشش بین ي دها کانال
مقادیر جدول زیـر را بـراي    توان می ،ي داراي پوشش بتنیها کانالي مشابه، براي طراحی ها طرحدر  ها کانالتلفات تراوش 

  منظور نمود. ها کانالانتقال و توزیع در تعیین ظرفیت  بازده

  راندمان انتقال و توزیع -2-4جدول 
  درصد تلفات  راندمان انتقال و توزیع شبکه اصلی  مساحت شبکه  شرح

  5  %95  هکتار 5000تا   ي داراي پوشش بتنیها کانال
  10تا  5  %95تا  %90  هکتار 5000بیش از   ي داراي پوشش بتنیها کانال

  20تا  10  %90تا  %80  هکتار 5000تا   سیماني داراي پوشش با مصالح بنایی و مالت ماسه ها کانال
  

در سـطح جهـان نشـان     ي خـاکی) هـا  کانـال بـدون پوشـش (  هاي  کانالي آبیاري ها شبکهتلفات در  گیري اندازهنتایج 
 تـر  بیشي تجربی ها فرمولي بدون پوشش از مقادیر به دست آمده در ها کانال، که عمال مقدار تلفات آب در شبکه دهد می

و اجتمـاعی یـا    اقتصـادي  - فنـی که در موارد خاص که به لحاظ شـرایط   شود میتوصیه  از این رو). 1-7پ.جدول است (
فاضالب یا برحسب مورد خاص براي شبکه آبیاري) و  خانه تصفیهي خاکی براي انتقال پساب ها کانال(نظیر  محیطی زیست

مصـالح خـاکی مسـیر بـه لحـاظ شـیمیایی و        ي فیزیکی، عمق آب زیرزمینی و نیز جـنس ها محدودیتشرایط عدم وجود 

                                                   
 

1- Seepage Losses 
  شود. ب آبیاري) جمعا به نام تلفات آب در مزرعه نامیده میآ و تلفات آبیاري در سطح مزرعه (نفوذ عمقی آب آبیاري، روان 4و  3هاي درجه  تلفات تراوش در کانال -2

3 - Reach 
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براي برآورد میزان تلفات  7مکانیکی استفاده از کانال خاکی بدون پوشش قابل توجیه باشد، در این صورت پیوست شماره 
  د مالك عمل قرار گیرد.توان میتراوش با توجه به شرایط محلی 

ي آبیاري در مقایسه با تلفات تراوش در فرآیند انتقـال و توزیـع و   ها کانالتلفات تبخیر: تلفات ناشی از تبخیر در   -ب
کرد. در مواردي که  نظر صرفاز آن  ها کانالدر طراحی ظرفیت  توان میاندك است و عمال  يبردار بهرهنیز تلفات 

شـده   بینـی  پـیش به لحاظ ضرورت پروژه مخازن ذخیره آب در مسیر مجاري آبیاري یا در محدوده اراضی شبکه 
  ظرفیت طراحی این مجاري با لحاظ تلفات تبخیر از این مخازن تعیین شود. بایدباشد، 

درصد تبخیـر   80تا  70ارتفاع تبخیر از سطح آزاد آب حدود  بر اساس توان میمقدار تبخیر از سطح هر مخزن را   
اسـتقرار طشـتک) و    رطوبـت نسـبی هـوا و موقعیـت     ،سرعت باد ،(با توجه به شرایط اقلیمی Aاز طشتک کالس 

  مساحت آب مخزن در هر دوره زمانی تعیین کرد.
در شبکه آبیاري که در چرخه انتقال و توزیع و تحویل آب تـا آبگیـر مـزارع     يبردار بهره: تلفات يبردار بهرهتلفات   -ج

وش بستگی به نوع عملکرد تجهیزات هیدرومکانیکی شبکه، وضعیت نگهـداري شـبکه، ر   به طور کلی، دهد میرخ 
و امکانـات نگهـداري و تعمیـرات بـه      بردار بهرهتوزیع و تحویل آب، قیمت آب تحویلی، مدیریت و مهارت سازمان 

  و تجهیزات هیدرومکانیکی دارد. ها سازهموقع مجاري آبیاري، 
ي هـا  سـازه ي موضعی در مجاري آبیاري و ها شکستگیناشی از فرار آب در محل  به طور کلیشبکه  يبردار بهرهتلفات 

اثـر   ي آبگیـري و کنتـرل و تنظـیم آب بـر    هـا  سـازه و سرریزهاي جانبی، تلفات در محل  ها آبهیدرولیکی، تخلیه از چپ 
بر عملکرد تجهیزات تنظیم سـطح   بران آبگذاري تاثیربندي، عدم کارآیی تجهیزات هیدرومکانیکی،  شکستگی یا نقص آب

و باالخره جریان خروجی ناخواسـته از انتهـاي مجـاري آبیـاري      تر بیشي روباز براي برداشت آب ها کانالآب و آبگیري در 
  شبکه است.

ي آبیـاري تحـت   هـا  شـبکه ي شبکه اصلی در صـورت عـدم دسترسـی بـه آمـار و اطالعـات از       ها کانالبراي طراحی ظرفیت 
انتظار، مساحت شـبکه و میـزان   مورد  يبردار بهرهبا توجه به سطح مدیریت  يبردار بهرهدر سطح کشور، میزان تلفات  يبردار بهره

  درصد قابل اعمال است. 10تا  5رقم  ،ي آبیاري با پوشش بتنیها کانالکارایی تجهیزات کنترل و توزیع آب شبکه داراي 
ذکر شده در مورد شبکه ثقلـی قابـل    يبردار بهرهعمده عوامل ایجاد تلفات  ،ي تحت فشارها لولهي آبیاري با ها شبکهدر مورد 
  .گردد میتوصیه  درصد 5تا  3 ها شبکهبراي طراحی این  يبردار بهرهانتقال و  زمان همرقم تلفات  از این روو  کنترل بوده

 ،باشـد  مـی ي آبیـاري  ها شبکهو طراحی  ریزي برنامههدف  با يبردار بهرهو تلفات انتقال و توزیع و  بازدهارقام توصیه شده براي 
  قرار گیرد. مدنظراز آب  وري بهرهمورد پایش قرار گرفته و حداکثر  يبردار بهرهدر دوره  بایدبدیهی است ارقام واقعی 
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  شده در شبکه بینی پیشسایر مصارف  -4-7

، احتیاجـات  شـود  مـی در مواردي که از شبکه آبیاري براي مصارف دیگر نظیر شرب، صنعت یا پرورش مـاهی اسـتفاده   
در تعیین نیاز آبی طرح و ظرفیت طراحی مجاري آبیاري منظـور شـود، بـه صـورتی کـه ظرفیـت        بایدماهانه این مصارف 

  کند. کفایتي مختلف ها ماهرا در  ذکر شدهآبیاري و مصارف  زمان همحداکثر نیاز  ،مجاري آبیاري (کانال یا لوله)

  گیري نتیجه -4-8

) هـا  لولـه یا  ها کانالبازه از مسیر مجاري آبیاري (با توجه به موارد یاد شده، رابطه کلی تعیین ظرفیت طراحی براي هر 
  به صورت زیر ارائه نمود: توان میشبکه اصلی آبیاري را 

)4-3(  
qm

n

m 1n IpQd ( Ai )fc Ec EoEc.Eoi 1
    


  

  که در این رابطه:
Qd(لیتر بر ثانیه ) ظرفیت طراحی براي یک بازه مشخص از مسیر کانال یا لوله =  
Ai یک بازه کانال یا لوله ( هکتار)= مساحت خالص هر مزرعه تحت پوشش  

)n
i 1Ai
(هکتار ) مجموع مساحت خالص مزارع زیر پوشش آبیاري هر بازه = (  

Ip (لیتر برثانیه در هکتار) 5-4تا  3-4= هیدرومدول آبیاري هر بازه کانال یا لوله با رعایت بندهاي  
fc زیر پوشش هر بازه کانال یا لولهي متناسب با مساحت اراضی پذیر انعطاف= ضریب  

qm =مورد نیاز هر یک از مصارف غیر کشاورزي در دوره حداکثر نیـاز آبیـاري (شـرب، صـنعت، پـرورش مـاهی و        بده
  (لیتر بر ثانیه) شود می تامینغیره) که از طریق بازه مورد نظر 

n
m 1qm  =لیتر بر ثانیه)مورد نیاز مجموعه مصارف غیرکشاورزي ( بده  

Ec =انتقال و توزیع آب در شبکه (درصد) بازده  
Eo =از شبکه (درصد) يبردار بهره بازده  

تلفات جریـان خروجـی از    به لحاظي روباز ها کانالبراي شبکه آبیاري با  يبردار بهره بازدهمنظور نمودن  که اینتوضیح 
جریـان    ، آب برداشت شده اضافی از آبگیر مزارع بر اثر دستکاري تجهیزات کنتـرل سـطح آب و آبگیـري و   ها کانالانتهاي 

  .باشد میي غیر مجاز در مسیر و موارد مشابه ها برداشتدر شرایط بسته بودن،  ها دریچهنشتی از 
بـه حقـوقی یـا عرفـی مشخصـی      آ در تعیین ظرفیت طراحی مجاري براي شرایطی که در شبکه مورد نظر روستاها داراي حق

  هاي مذکور سازگار باشد. آبه (با در نظر گرفتن الگوي بهینه مصرف آب زراعی) با حق بایدباشند تعیین ظرفیت مجاري 
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 نیاز آبی شبکه آبیاري - 4-9

  :شود میموارد زیر تعیین  بر اساس 1نیاز آبی شبکه آبیاري با توجه به برنامه نهایی توسعه کشاورزي
  گزینه نهایی طرح توسعه کشاورزيالگوي کشت 

 ) تبخیر و تعرق نباتات الگوي کشتETc تبخیر و تعرق پتانسیل محاسبه شـده (  بر اساس) در دوره رشدETo (
گیـاهی   ضـرایب خوار و بـار و کشـاورزي جهـانی (فـائو) و اعمـال       سازمان 2واتکراپ طبق آخرین نسخه مدل 

 نتهایی دوره رشدتدایی، میانی و ا) در مراحل ابkcاصالح شده (

  موثربارندگی )Re آخرین روش توصیه شـده در مـدل    بر اساس) ماهانه در طول دوره رشد نباتات الگوي کشت
 کراپ وات فائو

 آبیاري مزرعه با توجه به روش آبیاري سطحی (نواري، کرتی یا نشتی) یـا آبیـاري تحـت فشـار (بـارانی و       بازده
مقـادیر متعـارف توصـیه شـده یـا مقـادیر        بـر اسـاس  ایط اقلیمـی،  اي) با توجه به خصوصیات خاك و شر قطره
 ي مشابه  ها طرحشده در مزارع نمونه  گیري اندازه

 بـازده % و 95% تـا  90مشخصـات شـبکه از   انتقال و توزیع براي شبکه اصلی ثقلی متناسب با مسـاحت و   بازده 
 . گردد می% منظور 95% تا 90از  نیز شبکه يبردار بهره

 گردد می% لحاظ 97تا  %95از  يبردار بهرهانتقال، توزیع و  توام بازده ،آبیاري تحت فشار در مورد شبکه. 

  ف دوره رشد با توجه به مشخصـات گیـاهی   ي مختلها ماهارتفاع خالص، دفعات و فواصل آبیاري هر محصول در
حـدوده شـبکه   اراضی م 3دقیق نیمه تفصیلی شناسی خاكدوره رشد و مشخصات فیزیکی خاك که از مطالعات 

 .گردد میآبیاري استنتاج 

  موارد فوق بر اساسي دوره رشد ها ماهتعیین نیاز آبی ناخالص هر هکتار محصول در 

  ي دوره آبیاري براي مساحت تحت پوشش شبکه با توجه به نیاز آبی ماهانه هـر  ها ماهمحاسبه نیاز آبی ناخالص
  ها در الگوي زراعی محصول و ترکیب کشت

                                                   
 

ماي ه نهایی توسعه کشاورزي مصوب مرحله یک یا برنامه به هنگام شده توسعه کشاورزي براساس مطالعات تکمیلی مرحله یک (توجیهی) و بازنگري سیمنظور از برنام -1
  گیرد. طرح توسعه است که برحسب ضرورت طبق شرح خدمات در ابتداي مرحله دوم مطالعات طرح صورت می

2- Cropwat 
با کشور سازمان برنامه و بودجه  425شماره  ضابطهدر قالب مرحله اول مطالعات طرح و براساس شرح خدمات مندرج در  بایدشناسی نیمه تفصیلی دقیق  مطالعات خاك -3

ربط  هاي ذي تورالعملکشاورزي تدوین و منتشر شده و نیز رعایت دسجهاد سسه تحقیقات خاك و آب وزارت وکه با همکاري م »شناسی ك شرح خدمات مطالعات خا«عنوان 
  سسه تحقیقات خاك و آب انجام گیرد.وم





  5فصل 5

  ي روبازها زهکشظرفیت طراحی 
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راحی  -فصل پنجم  رفیت ط بازها زهکشظ   ي رو

ي ناشـی  هـا  آب ي مازاد (روانها آبي روباز شبکه باید به صورتی باشد که امکان تخلیه ها زهکشاصوال ظرفیت طراحی 
  آبیاري و نباتات زراعی وارد شود. تاسیساتآسیبی به  که ایني آبیاري) را فراهم سازد، بدون ها آباز رگبارها و هرز

ي ناشی از رگبارها با تنـاوب وقـوع مشـخص و    ها آب جریان روان بدهي روباز باید کشش تخلیه ها زهکشبر این اساس 
  .نامند میرا ظرفیت طراحی زهکش  بدهاشته باشند که این ي آبیاري را در یک مدت زمان معین دها آبهمچنین هرز

  ي سطحیها زهکش -5-1

و از  شـوند  میطرح  ،1ي ناشی از بارندگی (رگبارها)ها  آب روانجریان  بده بر اساسي سطحی ها زهکشظرفیت طراحی 
 آب روان بـده کـه   آن ي آبیاري در تعیین ظرفیت طراحی به لحاظها آبجریان ناشی از هرز بدهآن با  زمان هممنظور کردن 

  .شود می نظر صرفاست،  تر بیشي آبیاري به مراتب ها آبهرز بدهناشی از رگبارها نسبت به 
، ولـی  شـود  مـی سـاله تعیـین    5با تناوب وقوع  آب روان بده بر اساسي روباز سطحی ها زهکشمعموال ظرفیت طراحی 

درجه حساسیت محصوالت کشاورزي بـه شـرایط غرقـابی    برحسب اهمیت پروژه، شرایط هیدروکلیماتولوژي ناحیه طرح و 
  ساله را برحسب مورد براي تعیین ظرفیت طراحی منظور کرد. 10با تناوب وقوع  آب روان بده توان می ،موقت

روباز سطحی در اراضی کشاورزي، غرقابی موقـت مـزارع بـراي    زهکش در هزینه احداث  جویی صرفهدر عمل به لحاظ 
، مـدنظر  شـود  میمیزان حساسیت نباتات الگوي کشت طرح به شرایط غرقابی تعیین  بر اساس مدت محدود و مشخص که

  .گیرد میقرار 
ي هـا  زراعـت سـاله، معمـوال بـراي     5ي ناشی از رگبارهـاي بـا تنـاوب وقـوع     ها آب اثر روان مدت غرقابی موقت گیاه بر

ي سـطحی  هـا  آب ی بایـد ظرفیـت تخلیـه روان   . براین اساس زهکش روباز سطحشود میساعت در نظر گرفته  24 2متعارف
  ساله را داشته باشند. 5ساعته با تناوب وقوع  24ناشی از رگبارهاي دوره زمانی 

سـاعته   36ي ناشی از رگبـار  ها آب روانامکان تخلیه  باید، گیرد میساله مالك عمل قرار  5در مواردي که رگبارهاي با تناوب 
 آب روانبـا ضـریب زهکشـی مـرتبط بـا       به دسـت آمـده  ساله نیز مورد بررسی قرار گیرد و نتایج  10ساعته با تناوب وقوع  48یا 

  رقم نهایی ضریب زهکشی انتخاب شود. ،ساله مقایسه شود و با توجه به اهمیت طرح 5ساعته با تناوب وقوع  24رگبار 
آبیـاري بـه کـار گرفتـه      تاسیسـات و  ها کانالبراي حفاظت  ها آب روانسطحی به منظور انحراف  در مواردي که زهکش

سـاله و برحسـب    10سـاعته بـا تنـاوب وقـوع      24ي ناشـی از رگبـار   ها آب روان بده بر اساس، ظرفیت طراحی آن شود می
  .شود میساله تعیین  25مورد حفاظت با تناوب  تاسیساتاهمیت 

                                                   
 

1- Rainfall Run-off 
2- General Crops 
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 آوري جمـع اي را  هاي متقاطع با مجاري آبیاري حاشـیه رو سیالبي داخل محدوده شبکه که زهکش ها زهکشدر مورد 
حداکثر سیالب ناشی از رگبار متناسب با زمان تمرکز حوضه آبریـز   بده بر اساسظرفیت طراحی مقطع   ،کنند میو هدایت 

سـاله،   10دوره تناوب  بدهطع زهکش براي . در صورت طراحی مقگیرد میساله صورت  25یا  10با تناوب وقوع  رو سیالب
  .شود میساله نیز کنترل  25سیالب با تناوب وقوع  بدهمقطع پر زهکش براي عبور 

 بـده رو) از یک حوضه آبریز بیرون شبکه با مجراي آبیاري یا جاده دسترسـی،   در محل تقاطع زهکش خروجی (سیالب
ساله و یا برحسب اهمیت مجراي آبیـاري (مـثال کانـال یـا لولـه       25بر با تناوب وقوع  طراحی سازه تقاطعی زهکش سیالب

  .شود میساله منظور  50سیالب با تناوب وقوع  بدهطراحی سازه تقاطعی معادل  بدهاصلی) 

  ي حایل روبازها زهکش - 5-2

ي حایل روباز که در درجه اول براي قطع جریان و کنتـرل سـطح آب زیرزمینـی در حاشـیه     ها زهکشظرفیت طراحی 
ي سـطحی ناشـی از رگبـار در    هـا  آب روانورودي جریان آب زیرزمینی و  بده بر اساس، شوند می بینی پیشوده شبکه محد

  .شود میي آبیاري (برحسب مورد) طرح ها آباراضی باالدست و نیز هرز
جریـان آب   بـده ي مذکور باید به صورتی باشد، که در شرایط عبور جریـان نرمـال (  ها زهکشمقطع طراحی شده براي 

از تراز مورد نظـر، بـراي کنتـرل سـطح آب      تر پاییني آبیاري) سطح آب در مقطع زهکش مساوي یا ها آبزیرزمینی و هرز
ناشی از رگبار در سطح قطعـات   آب روان، شوند میي حایلی که در محدوده مزارع طرح ها زهکشزیرزمینی باشد. در مورد 

پایـداري ایـن    مسـاله  کـه  آن، مگـر  شـود  مـی منظـور ن  هـا  آنمعموال در طراحـی  ، شوند میوارد  ها زهکشزراعی که به این 
 تـاثیر ي ورودي مورد بحث از نظر مقدار و مدت جریان به صورتی نیستند کـه  ها آب مطرح باشد، زیرا اغلب روان ها زهکش

  .داشته باشند ها زهکشکار این نوع  بازدهنامطلوبی در 

  روباز کننده جمعي ها زهکش -5-3

روبـاز (کلکتـور) بایـد بـه صـورتی باشـد کـه ظرفیـت عبـور جریـان ورودي از طریـق             کننده جمعي ها زهکشطراحی 
ي ناشـی از رگبارهـا و برحسـب مـورد جریـان ورودي از طریـق       هـا  آب رواني آبیـاري و  هـا  آبي زیرزمینی، هرزها زهکش
 تـر  پایین بایدروباز سطح آب نرمال طراحی  کننده جمعي ها زهکشدر طراحی  همچنیني حایل را داشته باشد. ها زهکش
  باشد. کننده جمعي زهکش زیرزمینی مزارع درمحل ورودي به زهکش ها لولهاز کف 
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ي هـا  زهکـش یـا   کننـده  جمـع ي هـا  زهکشکه جریان ورودي از  1کننده تخلیهي روباز ها زهکشظرفیت طراحی مقطع 
ي مـذکور را  هـا  زهکـش شد که کفایت تخلیه جریان ورودي از ، باید به نحوي باکنند میسطحی (برحسب مورد) را هدایت 

  داشته باشد.
، مقطـع زهکـش روبـاز بایـد کشـش عبـور       شـود  میي طرح وارد ها زهکشبه  2ها کانالي خروجی از ها آبدر مواردي که هرز

وقـوع سـیالب طراحـی و     یزمـان  هـم جریان وارده از این طریق را داشته باشد. البته در تعیین ظرفیـت طراحـی زهکـش، فـرض     
ي خروجی اضطراري از کانال ضرورت ندارد، با این حال ظرفیت مقطع باید به صورتی باشد کـه کشـش عبـور مجمـوع     ها آبهرز

  ي خروجی از کانال را با ملحوظ کردن ارتفاع آزاد مقطع زهکش داشته باشد.ها آبجریان نرمال زهکش و جریان هرز
بـه   40-20قـانون   بر اساس ها آنمحل اتصال  دست پایینرفیت طراحی زهکش در هرگاه دو زهکش به هم بپیوندد، ظ

  :شود میشرح زیر تعیین 
درصـد مجمـوع کـل مسـاحت تحـت زهکشـی در محـل         20از  تر کماگر سطح تحت زهکشی یکی از دو زهکش   -الف

  .اتصال باشد، مجموع مساحت تحت زهکشی در محل تقاطع مالك تعیین ظرفیت طراحی خواهد بود
درصد مجموع مساحت دو زهکش باشد، مجموع  40سطح تحت زهکشی یکی از دو زهکش بیش از  که درصورتی  -ب

  .گیرد میتقاطع مالك عمل قرار  دست پاییناین دو زهکش در تعیین ظرفیت طراحی مسیر  بده
درصد مجمـوع سـطح تحـت زهکشـی در      40تا  20بین  ها زهکشدر مواردي که مساحت تحت زهکشی یکی از   -ج

 3یـابی  میـان با روش  دست پایینمحل اتصال باشد، در این صورت ظرفیت طراحی زهکش از محل اتصال به طرف 
  .شود میالذکر تعیین  محاسبه شده به روش الف و ب فوق بدهاز مقادیر 

  

                                                   
 

1- Open Outlet Drains  
2- Spillway -Wasteway Flow 
3- Interpolation 





  6فصل 6

  ي آبیاري و زهکشیها شبکهیم حر
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ریم  -فصل ششم بیاري و زهکشیها شبکهح   ي آ

  هاي شبکه آبیاري ها یا لوله حریم کانال - 6-1

ي شـبکه و پیرامـون   ها لولهیا  ها کانالي شبکه آبیاري، نواري از زمین در امتداد مسیر ها لولهیا  ها کانالمنظور از حریم 
و نگهداري شـبکه ضـرورت دارد و بایـد همـراه بـا       يبردار بهرهي وابسته است که براي انجام عملیات ساختمانی و ها سازه
برنامه زمانی نسبت به استمالك یا استحصال آن  بر اساسمدارك و گزارش طرح نهایی به کارفرما تحویل شود تا   ،ها نقشه

  طبق قوانین جاري اقدام شود. ،برحسب مورد
  شامل دو قسمت است: ها لولهو  ها لکاناحریم 
 حریم دوره ساختمان 

  و نگهداري يبردار بهرهحریم دوره 

 حریم دوره ساختمان - 1-1- 6

ي هـا  ماشـین ي آبیاري و مجاري زهکشـی اسـت کـه بـراي تـردد      ها لولهیا  ها کانالاین حریم نواري از زمین در مسیر 
  سنگین در دوره ساختمان ضرورت دارد.

و نگهـداري اسـت و برحسـب نـوع کـار و       يبـردار  بهرهاز حریم دوره  تر بیشحریم دوره ساختمان معموال داراي عرض 
بـه طـور    يبـردار  بهـره . به طور کلی این اضافه عرض نسبت به حـریم دوره  شود میي مورد نیاز دوره اجرا تعیین ها ماشین

  .شود میبه مالکین آن واگذار  دوبارهموقت در اختیار گرفته شده و پس از اجراي پروژه 

 برداي و نگهداري حریم دوره بهره -1-2- 6

آیـد و مقـدار آن    این حریم، نواري از زمین در مسیر کانال و لوله یا زهکش است، که به طور دائم به اسـتمالك در مـی  
 ها کانالي سطحی مجاور (در مورد ها زهکشي حفاظتی و ها زهکشاضافه بر عرض بستر خاکریزهاي جانبی، عرض مقطع 

  :گردد میتوصیه زیر ي آبیاري) بوده و به شرح ها لولهیا 
  متـر از   4تا  2مترمکعب بر ثانیه برحسب شرایط طرح، به عرض  5ي آبیاري با ظرفیت تا ها لولهیا  ها کانالبراي

  یا پاشنه خاکریزي در هر طرفبرداري  خاكآخرین حد لبه ترانشه 
  مترمکعب بر ثانیه در طرفی که جـاده سـرویس سـاخته     5از  تر بیشي آبیاري با ظرفیت ها لولهیا  ها کانالبراي

متـر از آخـرین حـد سـر ترانشـه       6تـا   4متر و در طـرف دیگـر برحسـب شـرایط طـرح بـه عـرض         6 شود می
  کانال یا لوله یا خاکریز کانال برداري خاك

 4اور آن از پاشنه خـاکریز بـازوي کانـال    در صورتی که جاده سرویس روي بازوي کانال ساخته شود، حریم مج 
  متر خواهد بود. 
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  یز جـاده  مقطع یـا پاشـنه خـاکر    برداري خاكطرف نسبت به لبه سر ترانشه  ي روباز حریم از هرها زهکشبراي
  متــر برحســب شــرایط طــرح در نظــر گرفتــه  4تــا  2، انــداز خــاك انباشــتیــا ســرویس و خــاکریز حفــاظتی 

  .شود می
  ي عمـومی، راه آهـن،   هـا  جـاده حـریم   ي آبیاري و مجاري زهکشـی ضـروري اسـت،   ها لولهو  ها کانالدر طراحی

و خطوط مخـابرات و سـایر مسـتحدثاتی کـه داراي حـریم قـانونی        رسانی برقي آب، گاز و نفت، خطوط ها لوله
  مورد توجه کامل قرار گیرد. ها آنهستند، با توجه به مقررات و ضوابط مربوط به 

  مترمکعب بـر ثانیـه بـا توجـه بـه       5یا خطوط لوله آبیاري با ظرفیت بیش از  ها کانالمورد در شرایط خاص در
عرض حریم متفاوت با مقادیر پیشنهاد شده در این استاندارد را با توجیه  توان میو نیازهاي طرح،  ها محدودیت

  فنی پیشنهاد کرد.
  باشند، یک حریم باید منظور شود. ها زهکشي آبیاري که مجاور و موازي ها لولهیا  ها کانالبراي  
  ارائه شده است. 3و نگهداري (حریم دائم) در پیوست شماره  يبردار بهرهنمونه عرض حریم دوره  

  حریم ابنیه فنی -6-2

  :شود میدر نظرگرفته  ي زهکشی به ترتیب زیرها سازهي آبیاري و ها لوله و ها کانالي هیدرولیکی ها سازهحریم 
  متـري از   4مترمکعب بر ثانیه، حریم به فاصـله   5یا مساوي  تر کمي هیدرولیکی با ظرفیت طراحی ها سازهبراي

  .شود می بینی پیشاطراف سازه  برداري خاكدورترین حد پاشنه خاکریز یا 

  مجهـز بـه    ي هیـدرولیکی هـا  سازهمترمکعب بر ثانیه یا  5ي هیدرولیکی با ظرفیت طراحی بیش از ها سازهبراي
متـري   6یا الکترومکانیکی مهم با هر ظرفیت (نظیر ایستگاه پمپاژ) حـریم تـا فاصـله    یدرومکانیکی تجهیزات ه

  .شود میاطراف ساختمان در نظر گرفته  برداري خاكدورترین حد پاشنه خاکریز یا 
ورت حـریم  در مواردي که زهکش، کانال یا لوله آبیاري به موازات سازه هیدرولیکی در نظر گرفته شده باشد، در این ص

ي هیدرولیکی در مجاورت کانال، لوله یا زهکش باید با توجه به حد حریم کانال یا لوله یا زهکش (پاشـنه خـاکریز   ها سازه
  مقطع زهکش) منظور شود. برداري خاكکانال یا سر ترانشه لوله و 

  نکات مهم در تعیین و استمالك حریم -6-3

ي آبیـاري  هـا  پـروژه ي استحصال زمین در ها محدودیتبا توجه به  ضابطهدامنه مقادیر حریم توصیه شده در این   -الف
  با توجه به شرایط محل با هماهنگی کارفرما صورت گیرد.  بایدانتخاب نهایی حریم  از این روبوده و 

کاداسـتر مالکیـت نـوار حـریم دوره سـاخت و       بایـد  ،به منظور تسهیل در استمالك نوار زمین حریم مـورد نیـاز    -ب
ي هیدرولیکی قبل از دوره اجرا تهیه و با توجـه بـه قـوانین و مقـررات     ها سازهکانال، لوله یا زهکش و  يبردار بهره
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جلـب مشـارکت و رضـایت کشـاورزان نسـبت بـه اسـتمالك یـا          به منظـور گري اجتماعی  حاکم با انجام تسهیل
ه (شبکه ثقلی یا تحت فشار) اجرا اقدام نمود. در مورد حریم مورد نیاز اجراي شبکه مزرع هنگاماستحصال موقت 

شبکه در تمامی سطح مزرعه ضروري اسـت کاداسـتر مالکیـت در کـل سـطح مزرعـه        يبا توجه به گسترش اجزا
گري اجتماعی نسبت به کسب موافقت مالکین براي استمالك مسیر و عـدم کاشـت    تهیه گردد و با انجام تسهیل

  قدام گردد.محصول (حداقل براي یک فصل زراعی) براي دوره ساخت ا
در حداقل ممکـن منظـور شـود و     بایدعرض حریم براي دوره ساخت در نواحی که ارزش زمین زراعی زیاد است   -ج

پیمانکـار   ،و اسناد مناقصه اجرایی براي اطـالع پیمانکـار ذکـر گـردد تـا در دوره سـاخت       ها نقشهاین موضوع در 
 محدودیت فضاي کار نداشته باشد. به لحاظاحتمالی اجرا،  سختیادعایی از بابت 

استمالك یا استحصال موقت حـریم   ،ي آبیاري و زهکشیها شبکه) EPCدر روش طرح و ساخت ( شود میتوصیه   -د
 بـی واسـطه  گري اجتماعی به عهده پیمانکار گذاشته شود تا پیمانکار  از طریق تسهیل يبردار بهرهدوره ساخت و 

احتمالی استمالك یا استحصال موقت (برحسـب مـورد)    سختیایی در مورد ول این امر بوده و هیچگونه ادعومس
 حریم دوره اجرا را نداشته باشد.

  





  7فصل 7

ي مبنا و ها نقشهضوابط فنی 
  برداري نقشهي ها برداشت
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هفتم بط فنی  -فصل  ا و داشتي مبنا و ها نقشهض ر اري نقشهي ها ب د ر   ب

. ایـن  شـود  مـی ضوابط زیر ارائه  ،ي آبیاريها شبکهي توپوگرافی مبنا براي طراحی ها نقشهبه منظور هماهنگی در تهیه 
ي هـا  نشـانه ، ها رقوم، مختصات و برداري نقشه، فواصل خطوط تراز، زمان سفارش نقشه، نحوه ها نقشهضوابط شامل مقیاس 

  و عوارض طبیعی است. 1ي اصلیها نشانهمبنا و 

  و فواصل خطوط تراز ها نقشهمقیاس  -7-1

 50بـا خطـوط تـراز بـه فاصـله       1:5000ي توپوگرافی مبنا براي طراحی تفصیلی شـبکه اصـلی آبیـاري بـه مقیـاس      ها نقشه
  در هزار است. 1از  تر کمدر اراضی با شیب  متر سانتی 25در هزار و با خطوط تراز  1ي مساوي یا بیش از ها شیبدر  متر سانتی

هکتار باشد و یا طراحی شبکه مزرعـه و یـا    5000از  تر کممورد نظر براي طراحی  برداري نقشهدر مواردي که مساحت 
ي هـا  نقشـه د از ابتـدا تهیـه   توانـ  مـی طـراح   ،باشد مدنظرزهکشی زیرزمینی در قالب مطالعات در دست اقدام یا در آینده 

 25ي مساوي یا بیش از یک در هـزار یـا   ها شیبي براي متر سانتی 50و خطوط تراز  1:2500اس توپوگرافی مبنا را با مقی
  از یک در هزار را پیشنهاد کند. تر کمي ها شیبي در متر سانتی

در  ،براي مجـاري بـا ظرفیـت بـیش از ده مترمکعـب بـر ثانیـه        1:5000ي توپوگرافی مبنا به مقیاس ها نقشهعالوه بر 
تهیـه نقشـه    ،فنی و اقتصادي به لحاظنسبتا تند و عوارض زیاد به منظور انتخاب گزینه مناسب مسیر مسیرهایی با شیب 

متر از هر طرف محور مسیر طرح اولیه کانال یا لوله (برحسـب شـرایط محلـی) بـا      200به عرض حدود  2توپوگرافی نواري
  .شود میي توصیه متر سانتی 25و خطوط تراز  1:2500مقیاس 
  1:25000ي توپـوگرافی بـا مقیـاس    ها نقشهاز  ،مقدماتی شبکه اصلی در مرحله مطالعات توجیهیبراي طراحی 

شـده در   بینی پیش الگویی مزرعه. در این مرحله براي طراحی چند شود میکشور استفاده  برداري نقشهسازمان 
بـا خطـوط تـراز     1:2500توپوگرافی زمینی به مقیـاس   برداري نقشهاز  ،مرحله توجیهیمطالعات شرح خدمات 

 .  شود میمتر برحسب مورد استفاده  25/0یا  5/0

  1:2500ي هـا  نقشـه  ،ي روبازها کانالبراي طراحی تفصیلی شبکه فرعی آبیاري (شبکه آبیاري مزرعه) در حالت 
بـا خطـوط تـراز     1:2000یا  1:2500ي ها نقشهبا خطوط تراز نیم متر و در حالت شبکه تحت فشار  1:2000یا 

 .گیرد مییا یک متر مورد استفاده قرار  نیم متر

 متـر (یـا    5/0بـا خطـوط تـراز     1:2000یا  1:2500ي توپوگرافی ها نقشه ،براي طراحی تفصیلی تسطیح اراضی
زمـین داراي   کـه  درصـورتی متر ضـروري اسـت.    40×40ي مالیم) با شبکه نقاط ارتفاعی ها شیبمتر در  25/0

                                                   
 

1- Benchmarks 
2- Striptopo 
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جهـت   30×30ذو عارضه) باشد برحسب مـورد شـبکه نقـاط ارتفـاعی     عوارض توپوگرافی ناهمگون (توپوگرافی 
 .باشد میطراحی نهایی تسطیح مورد نیاز 

  ي مبناها نقشهزمان سفارش  -7-2

طـرح از   کـه  درصـورتی که در پایان مطالعات مرحله توجیهی  شود میبه منظور تسریع در طراحی شبکه آبیاري توصیه 
) از محـدوده  ضـابطه ي مبنا (طبق مشخصات ایـن  ها نقشهو اجتماعی توجیه شده باشد، دستور تهیه  اقتصادي - فنینظر 

  شبکه آبیاري مطابق گزینه مصوب درخواست تا از سوي دستگاه اجرایی سفارش داده شود.

  برداري نقشهنحوه  -7-3

  اي) انجام پذیرد. اویر هوایی (یا ماهوارهي توپوگرافی مبنا براي محدوده طرح با استفاده از تصها نقشهکه تهیه  شود میتوصیه 
 بـرداري  نقشـه هکتار برحسب شرایط محل یا ضرورت زمانی انجـام مطالعـات طـرح،     5000از  تر کمي ها محدودهبراي 

  د به طریق برداشت زمینی انجام شود.توان می
) بایـد داراي شـبکه مختصـات اسـتاندارد     1:2500یـا   1:5000ي توپوگرافی مبنا بـا مقیـاس (  ها نقشهمختصات:   -الف

  باشد.  WGS84 2و به روش  UTM1المللی جغرافیایی  کشور در سیستم مختصات بین برداري نقشهسازمان 
خطاي مجـاز رقـوم هـر    ارائه شود.  3و نسبت به ارتفاع متوسط سطح دریا متر سانتیباید به متر و  ها رقوم: ها رقوم  -ب

منطبـق بـر اسـتاندارد     ،کشـور  بـرداري  ي رئوس شبکه سازمان نقشهها نشانهیک از نقاط برداشت شده، نسبت به 
هوایی، الزم است کلیه نقاط کنترل زمینی بـر روي نقشـه توپـوگرافی     برداري نقشهسازمان مذکور باشد. در روش 

هاي توپوگرافی تهیه شده با برداشت زمینی نیز نقاط برداشت شده بـا رقـوم مربـوط     ارائه شود. همچنین در نقشه
  ارائه شود. 

 بایـد  1:2500یـا   1:5000ي توپوگرافی بـه طریقـه زمینـی، بـراي مقیـاس      ها نقشهفاصله نقاط برداشت در روش تهیه 
هـوایی، در کنتـرل زمینـی فاصـله     از روش تهیه نقشه با استفاده کشور باشد. در  برداري نقشهمنطبق بر استاندارد سازمان 

  کشور باشد. برداري نقشهبرداشت باید با توجه به شرایط توپوگرافی زمین و مطابق استاندارد سازمان 

                                                   
 

1- Universal Transverse Mercator (UTM) 
2- World Geodetic System 1984 
3- Mean Sea Level (MSL) 
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  برداري نقشهي ها نشانه -7-4

داراي رقوم ارتفاعی نسبت به متوسط سـطح   بایدزمینی  برداري نقشهمحدوده  بندي مثلث: نقاط بندي مثلثنقاط   -الف
تـا حـد   کشـور باشـند و    بـرداري  نقشهبه فواصل استاندارد سازمان  WGS84 -UTM و مختصات در سیستم دریا

یی کـه در معـرض تهدیـد و تخریـب     ها محلو  تاسیساتیا  مشاهدهي قابل ها بلنديیا سایر  ها تپهمکان در روي ا
  منطبق با استاندارد سازمان مذکور باشد. ها آننباشند قرارگیرد و خطاي مجاز 

از همـدیگر در   زمینـی بایـد   بـرداري  نقشـه ي رئـوس شـبکه   ها نشانه: فواصل برداري نقشهي رئوس شبکه ها نشانه  -ب
ي چهارگوش یـک در یـک کیلـومتري، منطبـق بـا رئـوس       ها شبکههرجهت یک کیلومتر باشد و در قالب رئوس 

بلوك بتنی که در زمـین   به صورت باید ها نشانهنصب شود. این  UTMتقاطع خطوط مختصاتی نقشه در سیستم 
کشور است، ایجاد شـده   برداري نقشهاستانداردهاي سازمان  بر اساساند و ابعاد آن  شده گذاري شمارهمستحکم و 

، تا به هنگام مطالعات میدانی در منطقـه  شود میخاکی با عالمت گچ ایجاد  انباشتباشند. در مجاورت هر نشانه، 
  باشد. مشاهدهاز فواصل مناسب قابل 

بایـد    ،بـرداري  نقشـه ي رئـوس شـبکه   هـا  نشـانه : به منظور اطمینان از تثبیت برداري نقشهي اصلی شبکه ها نشانه  -ج
ي اصلی که امکان از بین رفتن آن نباشد، ایجاد شـود.  ها نشانهکیلومتر رئوس شبکه به عنوان  5یی در هر ها نشانه
از سطح زمین باالتر باشد و با استفاده از مصالح بتنی و بـا ابعـاد مناسـب     متر سانتی 50باید حداقل  ها نشانهاین 

  شود. گذاري شمارهکشور ساخته و  برداري نقشهطبق استاندارد سازمان 

  عوامل طبیعی و ساخته شده -7-5

عوامـل طبیعـی و سـاخته شـده موجـود نظیـر        تمـامی  بایـد ي آبیاري ها شبکهي توپوگرافی مبنا براي طراحی ها نقشه
و  هـا  بـاغ ي آسفالته و شنی و خاکی موجود، محـدوده  ها جاده، انهار سنتی و ساخته شده، ها زهکشو  ها مسیل، ها خانهرود

ي آب، هـا  لولـه ي مشخص و منفرد خارج از محدوده روسـتاها،  ها ساختمانو سایر  ها کارگاهو  ها کارخانهروستاها، محدوده 
، محـدوده نـواحی حفاظـت    هـا  آبو مانـد  ها باتالق، خطوط مخابرات، محدوده ها پایهگاز، نفت، خطوط انتقال نیرو با محل 

  شده و حصارکشی شده و غیره را نشان دهد.

  ي) آبیاريها لوله(یا  ها کانالي طولی و عرضی ها رخ نیمو  ها نقشهنحوه ارائه  -7-6

ي) آبیاري شـبکه اصـلی   ها لوله ي (یاها کانالي اجرایی ها نقشهاین ضابطه به منظور یکنواخت کردن نحوه تهیه و ارائه 
  و مشتمل بر موارد زیر است: شود میتهیه 
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 ها نقشهمشخصات عمومی نحوه تهیه  - 7-6-1

با ابعـاد بـرش    A2یا  A3ي قطع ها برگي اجرایی پروژه باید یکسان باشد و برحسب مورد در ها نقشهاندازه تمام   -الف
  استاندارد تهیه شود.

عنوان نقشه در گوشه و پایین سمت راست منظور شود و در قسمت باالي آن به اندازه کـافی جـاي خـالی بـراي       -ب
  شود. بینی پیش، شود میداده  ارجاع ها آنیی که به ها نقشهو تذکرات، مقیاس خطی، مهر و شماره  ها یادداشت

  شود. توضیحات تکمیلی و راهنماي نقشه ترجیحا در باالي عنوان آن نوشته  -ج
برحسب مورد پروژه بـه درخواسـت کارفرمـا     که آنارائه شود مگر  5عنوان نقشه باید مطابق نمونه پیوست شماره   -د

  عنوان متفاوتی پیشنهاد گردد.
با نظم صحیح ارائه شود. بـه   جزییاتو مقاطع خودداري شود و  جزییاتترکیب نقشه باید ساده باشد و از تداخل   -هـ

طراحـی، از شـلوغ    جزییـات ي هر نقشه به مقدار کافی ارائه شود تا ضمن نشـان دادن  ها رگبعبارت دیگر تعداد 
  اجتناب شود. بودن هر برگ نقشه

طوري نوشته شود کـه   ها اندازهو  ها یادداشت، جزییاتو مقاطع یک جهت اصلی تعیین شود  جزییات تمامیبراي   -و
. نقشه باید طوري تنظیم گردد که عالمت جهت شمال از جهت پایین یا طرف راست نقشه به آسانی خوانده شود

هـاي مختلـف   باالي صفحه و در سمت راست به موازات و امتداد عرض نقشه قـرار گیـرد. جانمـایی    مکانتا حد ا
  مربوط به یک نقشه باید با هم هماهنگ باشد و در یک جهت ارائه شود.

 هـا  آنخطوط تطابق و نحوه اتصال  باید، شود میدر مواردي که مقاطع یا پالن یک نقشه در چند برگ نشان داده   -ز
  مشخص شود.

 کـه  درصـورتی مقیاس نقشه باید در عنوان نقشه در محلی که به ایـن منظـور اختصـاص داده شـده اسـت، درج شـود.         - ح
  تلف باشد، مقیاس هر مقطع باید در زیر آن نوشته شود.نشان داده شده روي یک نقشه مخ جزییاتمقیاس مقاطع و 

  باید منحصرا در سیستم متریک باشد. ها نقشهواحدهاي به کار برده شده در   -ط
باشد. استفاده از سایر مهرها بـراي   ضابطهباید مطابق مهرهاي نشان داده شده در این  ها نقشهکلیه مهرهاي مورد استفاده در 

  است. پذیر امکانه آن اشاره نشده تنها در صورتی که قبال توسط کارفرما تصویب شده باشد جا ب مواردي که در این

 ي شبکه آبیاريها نقشهنحوه ارائه  -7-6-2

ي) شبکه اصلی آبیاري ثقلی یا تحـت فشـار تهیـه و    ها لولهي (یا ها کانالیی که در مرحله طراحی تفصیلی براي ها نقشه
 رخ نـیم و جانمـایی مسـیر   شـبکه آبیـاري،    جانمـایی جانمایی عمومی طرح، موقعیت طرح،  هاي ، شامل نقشهشود میارائه 

زهکشـی زیـر    جزییـات )، هـا  لولـه ترانشه کارگذاري  جزییات(یا ها  یا لوله ها کانال)، مقاطع عرضی ها لوله(یا  ها کانالطولی 
درزهـاي انبسـاط و نردبـان ایمنـی (در      پوشش کانال (در مواردي که احتمال باال آمدن سطح آب زیرزمینی متصور است)

  مربوط به کانال یا لوله خواهد بود. جزییات) و سایر ها لوله(در  ها خماتصاالت و  )، ها کانال
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   1نقشه موقعیت طرح -6-2-1- 7

موقعیت جغرافیایی محـل طـرح را در محـدوده تقسـیمات کشـوري بـر روي نقشـه ایـران بـه مقیـاس            بایداین نقشه 
ي هـا  راهو همچنین موقعیت محدوده طرح را در قالب نقشه اسـتان شـامل مسـیر     2به عنوان نقشه راهنما 1:10.000.000

 1:250.000یـا   1:500.000یـاس  ي مجـاور محـل پـروژه بـا مق    هـا  شهرسـتان ، مرکز استان و ها فرودگاهآسفالته و شوسه، 
  با نقشه راهنما نشان دهد. زمان هم(برحسب مورد) و 

  3عمومی طرح نقشه جانمایی -6-2-2- 7

بـا ذکـر نـام هـر      ها زهکشي آبیاري و ها لوله، ها کانالعمومی طرح شامل محدوده شبکه آبیاري، مسیر  نقشه جانمایی
ساخته شـده مهـم واقـع در محـدوده شـبکه       تاسیساتعی و ي طرح با ذکر نام، عوامل طبیها جادهي موجود، ها جادهیک، 

) به نحوي که کـل محـدوده شـبکه را    1:50.000یا  1:25.000است و با مقیاس متناسب با مساحت شبکه مورد طراحی (
و عالئم ترسـیمی بایـد مطـابق     ها زهکشو  ها لولهیا  ها کانال گذاري شماره. نام و شوددر یک برگ نشان دهد، تهیه و ارائه 

  باشد. ضابطهاین  1پیوست شماره 
ي اصـلی و  هـا  لولـه یـا   هـا  کانالجدول مشخصات مهم طرح از قبیل: طول کانال یا لوله آبرسان، طول  شاملاین نقشه 

ي سـرویس و دسترسـی طـرح، نـوع و تعـداد      هـا  جـاده طـول    انشعابی به تفکیک مساحت کل شبکه (خالص و ناخـالص)، 
 ،مهـم طراحـی شـده    تاسیسـات و ظرفیت و ارتفاع پمپاژ هر یک و مشخصات سایر  ها خانه تلمبهي فنی مهم، تعداد ها سازه

  نشان داده شود. بایداست. بر روي این نقشه شبکه مختصات 

  4شبکه آبیاري نقشه جانمایی - 6-2-3- 7

ي هـا  سـازه ي هـا  محـل بـا ارائـه   آبیـاري و انهـار زهکشـی     يها لولهیا  ها کانالجانمایی شبکه آبیاري باید شامل مسیر 
ي هـا  جـاده مسـیر    ،ها لولهو  ها کانالکیلومترگذاري مسیر و کیلومتر انتهاي  ،)ها لوله(یا  ها کانالهیدرولیکی در طول مسیر 
و  هـا  بـاغ مسـتحدثات نظیـر محـدوده     تمامیو کیلومترگذاري مسیر باشد. عالوه بر آن  ها سازهسرویس و ارتباطی با محل 

لوله آب و نفـت و گـاز و خـط انتقـال نیـرو،        ،ها چشمه، قنوات و ها چاهساخته شده ( تاسیساتي موجود، ها جادهروستاها، 
گیـر و مردابـی و    ي طبیعـی، اراضـی سـیل   هـا  زهکش، ها رودخانهمسیر  ،و غیره ...) ها کارگاهخطوط مخابرات، کارخانجات، 

ا موجودند یا تا زمان طراحی تفصیلی در محدوده طـرح ایجـاد   ي توپوگرافی مبنها نقشهاراضی حفاظت شده و غیره که در 
  اند نیز باید ارائه شود. یی که در محدوده طرح در دست مطالعهها جادهو  تاسیساتاند و همچنین  شده

                                                   
 

1- Location Map 
2- Key Map 
3- General Plan 
4- Project Plan 
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و بـراي   1:10.000هکتـار معـادل    20.000ي تـا حـدود   هـا  مسـاحت شـبکه طـرح بـراي     جانمـایی مقیاس ارائه نقشه 
ي توپـوگرافی  هـا  نقشـه شبکه باید روي  جانماییخواهد بود. نقشه  1:25.000هکتار معادل  20.000ي بیش از ها مساحت

طراحی شـود و سـپس بـراي اسـتفاده در قالـب اسـناد مناقصـه طـرح تفصـیلی بـه            1:2.000یا  1:5.000مبنا به مقیاس 
  ارائه شود. الذکر فوقي ها مقیاس

 تمـامی طرح شبکه بایـد محـدوده    جانماییسیستم مختصات نشان داده شود. نقشه  بندي شبکه بایدبر روي این نقشه 
شـود و همـراه بـا مسـاحت ناخـالص هـر یـک در         گـذاري  شـماره مزارع و محل آبگیرهاي مربوط را نشان دهد. مزارع باید 

  محدوده مزرعه ارائه شود.

  ي) آبیاريها لولهي (یا ها کانال 1)پالن و پروفیلطولی ( رخ نیمجانمایی مسیر و نحوه ارائه  -6-2-4- 7

  ي آبیاري باید مشخصات زیر را دارا باشد:ها لولهو  ها کانالطولی  رخ نیممسیر و  جانمایینقشه 
در یک نقشه ارائـه شـود. هـر بـرگ      زمان همطولی هر کانال یا لوله باید  رخ نیممشخصات کلی: جانمایی مسیر و   -الف

نقشه استاندارد باید تمام یا بخشی از مسیر کانال یا لوله را در بر گیرد. در صورتی که طول مسیر کانـال یـا لولـه    
  اي ارائه کرد. بیش از حد یک برگ نقشه استاندارد باشد مسیر باقیمانده را باید در نقشه جداگانه

بـا خطـوط    2در نواري توپـوگرافی  1:2500یا  1:5000با مقیاس  ها لولهیا  ها انالکمسیر  جانماییمسیر:  جانمایی  -ب
خواهد شد. ایـن نقشـه بایـد داراي شـبکه مختصـات       ارائهمتر  200ي به عرض حداقل متر سانتی 25یا  50تراز 

UTM      ل کیلـومتر نقطـه آبگیـري و مختصـات آن از کانـا      هـا  لولـه باشد. در روي نقشه، محـور مسـیر کانـال یـا
یـا   3، کیلومترگذاري مسیر و کیلومتر انتهاي مسیر ارائه شود. در نقاط تغییر امتداد محور مسیر کانالکننده تغذیه

ي مسـیر بـا مشخصـات    هـا  قـوس ي مسیر طبق استاندارد ضوابط هیدرولیکی طرح ارائه شود. ها قوسباید  ها لوله
)، زاویـه  R) شعاع قوس (PIطه تغییر امتداد مسیر (مختصات نق ؛شامل ها کانالکامل روي نقشه ارائه شود و براي 

) و کیلومتر انتهـاي قـوس   PC)، کیلومتر شروع (ED)، (Tطول مماس قوس (  )،L) طول قوس (∆انحراف مسیر (
)PT گـردد  میمشخص  مسیر) روي ∆مختصات نقاط تغییر مسیر افقی با زاویه انحراف ( ،ها لوله) باشد. در مورد .

و  هـا  زهکـش ي هیدرولیکی، مجوز جاده سـرویس،  ها سازهمسیر کانال یا لوله محل دقیق  جانماییدر روي نقشه 
ي مکانیـک خـاك و   هـا  گمانـه محـل   ،ها آني (آسفالته، خاکی، شوسه) متقاطع با کانال یا لوله با ذکر نام ها جاده

، گـاز، خطـوط انتقـال نیـرو و     ي آب، نفـت ها لولهو روستاها، قنوات، انهار سنتی و مسیر  ها باغهمچنین محدوده 
  خطوط مخابرات و سایر مستحدثات مهم ارائه شده است.

                                                   
 

1- Plan and Profile 
2- Striptopo 
3- Points of Intersection (PI) 
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طـولی   رخ نیممسیر و  جانماییتوضیحات و تذکرات عمومی مربوط به کانال یا لوله بر روي برگ اول نقشه  تمامی  
  ي منبع و مرجع نیز خواهد بود.ها نقشهذکر شود. این توضیحات شامل 

یـا   1:50) و ها فاصله( در افق 1:2500یا  1:5000طولی مسیر کانال یا لوله با مقیاس  رخ نیم طولی مسیر: رخ نیم  -ج
، خـط  زمین طبیعی، خط کف کانال یـا لولـه  شامل خط  باید رخ نیم. این شود میدر قائم (ارتفاعات) ارائه  1:100

ي تغییر شـیب و محـل   ها محل، در لوله د در شروع و پایان کانال یابای ها رقومتراز خاکریز بازوي کانال باشد. این 
رقـوم محـل تغییـر و     باید رخ نیمم در مسیر نصب لوله در ئي هیدرولیکی ارائه شود. در محل شکستگی قاها سازه

  گردد. ارائه) ∆زاویه آن (
ر متـر و  باشد. شیب کف کانال یا لوله به صورت متر بـ  متر سانتیتا یک  بایددقت رقوم ارتفاعی کف کانال یا روي لوله 

ي هیـدرولیکی در روي  هـا  سـازه براي هر قسمت مسیر در زیر خط کف کانال یا لوله نشان داده شود. نـام و محـل دقیـق    
در مورد کانال) سـمت قـرار گـرفتن آن     ها آبیا چپ مواردي نظیر آبگیرهاي انشعابی ( طولی نشان داده شود و در رخ نیم

  طولی ذکر شود. رخ نیمر روي نسبت به محور کانال یا لوله (راست یا چپ) د
) و مشخصـات کلـی خـاك در    TP 6ي اکتشافی مکانیک خاك با ذکر شماره (مثـال  ها چاهکیا  ها گمانهعمقی  رخ نیم

خـاك، مقاومـت    بنـدي  طبقه، حد روانی و حد خمیري، بندي دانهاعماق مختلف چاهک، شامل مشخصات مکانیکی خاك (
اي جداگانـه بـراي    یـا در نقشـه   رخ طـولی  نـیم گچ و آهک فعال و ...) در پایین  فشاري و ...) و مشخصات شیمیایی (درصد

  ارائه شود. ها گمانه تمامی
مسـیر در دو   رخ نـیم . همچنین در پایین شودکیلومترگذاري مسیر ارائه  ،کانال یا لوله رخ طولی نیمزیر  بندي جدولدر 

جدول اطالعاتی، یکی مشخصات طرح هیدرولیکی مقطع کانال یا لوله و دیگري مشخصات ساختمانی مقطع کانال یا لولـه  
  مشخص گردد. رخ نیمدر  بایدو سرعت طراحی، قطر و نوع لوله  بده ها لولهنشان داده شود. در مورد 

عرض کف، شیب کف، شیب بدنه  ،کانال) بدهانال (ظرفیت طراحی ک ،مقطع کانال ،جدول مشخصات طرح هیدرولیکی

)vداخلی، عمق آب، سرعت جریان، ضریب زبري جدار و نسبت سرعت طراحی به سرعت نظیر عمـق بحرانـی   )
Vc

را بـراي   

  قطعات مختلف مسیر در هر مورد که تغییر کند، ارائه گردد.
  ي سرویس،ها جادهمقطع عرضی کانال یا لوله و  نمونه ،ه نصب لوله)جدول مشخصات ساختمانی مقطع کانال (یا ترانش

ارتفاع پوشش کانال، ارتفاع بازوي خاکی کانال، ضخامت پوشش کانـال، عـرض جـاده سـرویس و      ،عرض کف (یا قطر لوله)
  .دهد میفاصله محور جاده از محور کانال یا لوله و سمت آن را در فواصل مختلف مسیر ارائه 

یی کـه  ها نقشهي آبیاري باید به صورت نمونه در ها کانالي عرضی ها رخ نیم: ها کانالي عرضی ها رخ نیمنحوه ارائه   -د
  اطالعات زیر باشد، ارائه شود: شامل

  ي داخلی، عمق آب درکانال، ارتفاع قسمت داراي پوشش و ارتفاع کل کانال ها شیروانیعرض کف کانال، شیب 

 خاکی عرض سکو و عرض کف منشور 
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 ارتفاع آزاد کانال در قسمت خاکی 

 یا فاقـد جـاده   ده سرویس بر روي آن قرار دارد، عرض بازوي خاکی کانال در قسمت خاکریزي در حالتی که جا
 سرویس است.

 ریزي جاده سرویس کنار کانال و فاصله دو طرف جاده تا لبه باالي کانال و کناره خاکریز   عرض و ضخامت شن 

 خاکریزها شیب شیروانی خارجی 

 فاصله محور کانال تا محور زهکش مجاور 

  باشد برداري خاكابعاد نهرچه زهکش در قسمت باالي مقطع کانال در حالتی که مقطع کانال در 

 ضخامت پوشش کانال 

 کند میي سست، گچ دار، سنگی و ... عبور ها زمینطرح مقطع در مواردي که کانال از  جزییات 

 ها آندرزهاي انقباض طولی و عرضی شامل ابعاد، فواصل و مصالح پرکننده  جزییات 

  دار یـا احـداث    ي زههـا  زمینمشخصات و ابعاد فیلتر شنی زیر پوشش بدنه یا کف کانال در مقاطع عبورکانال از
 پذیر یا در موارد دیگر محدودیت ژئوتکنیکی دانه تورمزیرهاي  شده در خاك

 به داخل کانال 1آب ي هدایت زهها سوراخاجرایی و فواصل  جزییاتمشخصات  –

شـود، یـا    ارائهباید به صورت نمونه طراحی و  ها زهکشي عرضی ها رخ نیم: ها زهکشي عرضی ها رخ نیمنحوه ارائه   -هـ
ي طبیعـی ارائـه   هـا  زهکشي موجود یا ها زهکشبه صورت مقاطع مختلف در طول مسیر در حالت اصالح مقطع 

  اطالعات زیر باشد: املشگردد و 
  ي داخلی، عمق آب طراحی، ارتفاع کل مقطعها شیروانیعرض کف، شیب 

  و سکوي مجاور خاکریز حفاظتی برداري خاكعرض سکوي 

  خاك اضافی انباشتعرض بازوي خاکریز حفاظتی، موقعیت محل 

 عرض جاده سرویس و موقعیت آن نسبت به محور زهکش 

 شیب خاکریز حفاظتی مجاور زهکش 

 فاصله محور جاده سرویس و خاکریز حفاظتی از محور زهکش 

و در نقشـه   نمونه به صورت بایدي آبیاري ها لولهي عرضی ها رخ نیمي آبیاري: ها لولهي عرضی ها رخ نیم ارائهنحوه   -و
  اطالعات زیر باشد ارائه گردد: شاملجداگانه که 

  براي قطرهاي مختلف و جنس مختلف لوله ها لولهحداقل عرض و عمق ترانشه کارگذاري 

                                                   
 

1- Weephole  
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  زیر لوله، مصالح اطراف لوله و روي لوله براي قطرهاي مختلـف و بـه تفکیـک     بسترسازينوع و ضخامت مصالح
 و ....)  GRPو فایبرگالس  PVC، پی وي سی PE(پلی اتیلن  ها لولهجنس 

 ها لولهتباطی مجاور براي اقطار مختلف فاصله محور ترانشه لوله تا محور جاده سرویس یا جاده دسترسی و ار 

  گیرد میکه موازي زهکش قرار  اي لولهفاصله محور ترانشه لوله تا محور زهکش مجاور براي هر قطر.  
  





 1پیوست 8

ي آبیاري و ها کانالعالئم و اختصارات 
  زهکشی





  85  29/10/97  زهکشی و آبیاري هاي کانال اختصارات و عالئم - 1 پیوست

 

وست  ات  -1پی اختصار نالعالئم و  بیاري و زهکشیها کا   ي آ

  ي شبکه آبیاري ثقلیها زهکشو  ها کانالو اختصارات  عالئم - 1- 1جدول پ.
  عالئم  ها کانال

  2کانال اصلی/  1کانال آبرسان

  3کانال درجه یک

  4کانال درجه دو

  5کانال درجه سه

  6کانال درجه چهار
  

  عالئم  ها زهکش
 8) و زهکش اصلیDD( 7زهکش انحرافیزهکش حفاظتی یا 

 9زهکش درجه یک

  10زهکش درجه دو

  11زهکش درجه سه

  12زهکش درجه چهار
  

  

                                                   
 

1- Main Feeder Canal (MFC) 
2- Main Canal (MC) 
3- Branch Canal (BC) 
4- Secondary Canal (SC) 
5- Tertiary Canal (TC) 
6- Quarternary Canal (QC) 
7- Diversion Drain (DD) 
8- Main Drain (MD) 
9- Branch Drain (BD) 
10- Secondary Drain (SD) 
11- Tertiary Drain (TD) 
12- Quarternary Drain (QD) 
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 2پیوست 9

  ي آبیاريها کانالشماي گسترش 





  89  29/10/97  آبیاري هاي کانال گسترش شماي - 2 پیوست

 

وست  رش  -2پی نالشماي گست بیاريها کا   ي آ
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 3پیوست 1

  ي آبیاري و زهکشیها کانالحریم در 





  93  29/10/97  یزهکش و ياریآب يها کانال در میحر -3 پیوست

 

وست  در  -3پی ریم  نالح بیاري و زهکشیها کا   ي آ
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 4پیوست 1

عالئم و اختصارات قوس در محل تغییر 
  ها کانالمحور مسیر 





  97  29/10/97ها کانال ریمس محور رییتغ محل در قوس اختصارات و عالئم -4 وستیپ

 

وست  ر  -4پی ور مسی ر مح در محل تغیی وس  ات ق اختصار نالعالئم و    ها کا

 
 

 
  :ها کانالاصطالحات به کار برده شده در مورد قوس 

 N= Northing  مختصات شمالی

 E= Eastign  مختصات شرقی
 PI= Point of Intersection  نقطه تغییر مسیر

 R= Radius  شعاع قوس
 PC= Point of Curve  نقطه شروع قوس

 PT= Point of Tangency  نقطه انتهاي قوس

 L= Length of Curve  طول قوس

 T= Tangent  طول مماس

 Δ= Deflection Angle  زاویه انحراف

 ED= External Distance of Curve  تا وسط قوس PIفاصله 

  

PI 

T T 

PI PC 

R R 

L ED
 

Δ 
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ارائه مشخصات در نقشه مسیر یا جدول جداگانه
 



 5پیوست 2

  عنوان نقشه





  101  29/10/97  نقشه عنوان - 5 پیوست

 

وست  نقشه -5پی ان  و   عن

  

  
  

اندازه عنوان نقشه براي قطع 
A

2
 –

 
ب میلی

ابعاد بر حس
متر

 





 6پیوست 1

  ي مهندسیها نقشهمهرهاي 





  105  29/10/97  یمهندس يها نقشه يمهرها -6 پیوست

 

وست  رهاي  -6پی ه هندسیها نقشهم   ي م

  :شود میارائه شده است، براي موارد زیر استفاده  ضابطهکه در این ی مهرهای

  1مهر شماره  -

ي کارگاهی ارائه شده از طریق پیمانکار از طرف دستگاه نظارت ها نقشهکه  شود میاین مهر در مواردي استفاده 
رل شده کنترل (وارسی) شده و اصالحات الزم در آن صورت گرفته یا اصالحات الزم پیشنهاد شده است. این نقشه کنت

  .شود میداده  برگشتبراي تکمیل و تهیه نقشه نهایی کارگاهی به پیمانکار 

  2مهر شماره  -

 تاییـد دستگاه نظارت بررسی و  ی ارائه شده از طریق پیمانکار راي کارگاهها نقشهکه  رود میاین مهر در مواردي به کار 
ي هـا  نقشـه کـه پیمانکـار موظـف اسـت     اسـت  ده کرده باشد ولی اصالحات جزیی توسط دستگاه نظارت در آن اعمال شـ 

  کارگاهی را با توجه به این اصالحات اجرا کند.

  3مهر شماره  -

ي کارگاهی ارائه شده از طریق پیمانکار براي اجرا، مورد تصویب دسـتگاه  ها نقشهکه  رود میاین مهر در مواردي به کار 

  .نظارت است

  4مهر شماره  -

در محل اجـرا   تبطي مرها سازهجاده و   زهکش،  لوله،  آن کانال، بر اساسکه  رود مییی به کار ها نقشهاین مهر در مورد 
اجرا بـا توجـه بـه     هنگامیا نقشه کارگاهی است که در  باشد میشده است، نقشه اجرا شده یا همان نقشه کارگاهی مصوب 

  حاتی در آن صورت گرفته باشد.کتبی دستگاه نظارت اصال تاییدشرایط زمین و مصالح یا دالیل دیگر با 

  5مهر شماره  -

، شـود  مـی این مهر در مواردي که نقشه دیگري به جاي نقشه قبلی از طرف دستگاه نظارت به کارفرما یا پیمانکار ابالغ 
  .رود میبه کار 

  6مهر شماره  -

این مهر در مواردي که یک نقشه اجرایی یا کارگاهی معین از طرف دستگاه نظارت باطل شده و به پیمانکار ابالغ یا به 
  .رود می، به کار شود میکارفرما اعالم 

  7مهر شماره  -

کارفرمـا یـا بـراي ارائـه پیشـنهاد       اظهـارنظر که نقشه اجرایی معینی براي بررسی یا  رود میاین مهر در مواردي به کار 
  .شود میقیمت از سوي پیمانکار، از طرف دستگاه نظارت ابالغ 
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  8مهر شماره  -

که تنها براي انجام دادن مناقصه تهیه شده است و جنبه اجرایی نـدارد، لـذا    رود مییی به کار ها نقشهاین مهر در مورد 
  .کند میرایی مربوط را تهیه و به پیمانکار ابالغ مهندس مشاور در زمان معین پس از مناقصه، نقشه اج

  9مهر شماره  -

دارد و  نـویس  پـیش که جنبـه   رود مییی به کار ها نقشهن مشاور در مورد یدر دفاتر فنی و مهندس به طور کلیاین مهر 
  صورت گیرد. ها آني مجدد یا نهایی در مورد ها بررسی  الزم است،

  10مهر شماره  -

  .رود مییی که باید بایگانی شود، به کار ها نقشهاین مهر در مورد 

  11مهر شماره  -

بـه   اظهـارنظر ي اولیه اجرایی که بـراي بررسـی و   ها نقشهي مقدماتی (مرحله اول توجیهی) یا ها نقشهاین مهر در مورد 
  .رود می، به کار شود میکارفرما یا کارخانه سازنده تجهیزات طرح ارائه 

  12مهر شماره  -

  .شود میکه براي بررسی و اظهارنظر کارفرما از طرف دستگاه نظارت ارائه  رود مییی به کار ها نقشهاین مهر در مورد 
ي فنی طرح در مراحـل مختلـف مطالعـات نیـز مـورد      ها گزارشبراي  توان میرا  12و  11، 10تبصره: مهرهاي شماره 

  .استفاده قرار داد

  



  107  29/10/97  یمهندس يها نقشه يمهرها -6 پیوست
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  109  29/10/97  یمهندس يها نقشه يمهرها -6 پیوست

 

  
  





 7پیوست 2

  ها جدول





  113  29/10/97  جدول -7 پیوست

 

وست    جدول -7پی

  ي بدون پوششها کانالانتقال و توزیع با  سامانهمقادیر برآورد تلفات آب در  -1-7جدول پ.

 نام پروژه و کشور مربوطه منبع
ب (برحسب درصد از میزان آتلفات 

 از منبع)کل آب انحراف یافته 
 مالحظات

U.S.Bureau of Reclamation 
A(12)* 

  86- 3 بیاري در آمریکاآ پروژه 46
 )40(متوسط 

بیاري و شامل آپروژه  46مربوط به 
هاي هرز کنترل نشده  تلفات رشد علف

 و تلفات تبخیر در مسیر  ها کانالدر 
Khangar(F6) 
Maasland,M 

  پاکستان
  پاکستان

 حوزه رودخانه ایندوس

18-44  
35 

  فقط تلفات تراوش
  متوسط مجموع تلفات انتقال

Kennedy(B40)  پاکستان  
 نهر باري دوآب

20  
6  

   21     
47 

 1ي اصلی و درجه ها کانال
  2ي درجه ها کانال

  4و 3انهار درجه 
 مجموع تلفات

  
Barona,F(A3) 

  
 مکزیکو

26  
35-50 

  ي کم نفوذها خاك
 ي با نفوذپذیري باالها خاك

Doneen,L.D.(B2) دشت کومرا - کنیا -ترکیه  
 جلگه فندمن –ترکیه 

40  
30  

- 

Lauritzen,C.W. 
(C1b) 

  دلتاي نیل –مصر 
مصر انهار جدید در نواحی 

 خشک

8 -10  
50 

سیلت آب نیل تلفات کم به علت نفوذ 
  در بدنه انهار

Sharov,I.A (E7) انهار اصلی و فرعی 35-20 شوروي سابق  
Sain,k(A3) هندوستان  

 (کانال کنگ)
15  
7  

   22     
44 

 1ي اصلی و درجه ها کانال
  2ي درجه ها کانال

  4و 3انهار درجه 
  مجموع تلفات تراوش

Epta Report No15191962 
(B40) 

ناحیه کوشیتا مربوط  ،پاکستان
 - به سیستم آبیاري گنگ

 کوباداك

  درصد40ماکزیمم 
7/5  
3/7  
   12     

25 

  مجموع تلفات تراوشی
  ي اصلیها کانال
  2ي درجه ها کانال
  3ي درجهها کانال

 مجموع تلفات تراوشی
Hckket,H.1969 ایران، 

 پروژه آبیاري دشت گرمسار
  2ي اصلی و درجه ها کانال 40

Ministry of Public works 
Chile  

  54 پروژه دره هواسکی در شیلی
 در کیلومتر) 2/2(

کیلومتر طول و ظرفیت  25کانال با 
 مترمکعب برثانیه حدود یک

ICID (A5)  شوروي سابق: کانال قره قوم در
تا  28کیلومتر طول عرض  400

 اي خاك ماسه ،متر 6

برداري تلفات  متوسط در سال اول بهره 43
هاي بعد به لحاظ باال آمدن  در سال

 سطح آب زیرزمینی کاهش یافته است.
ICID (A5) کانال حفر شده در متوسط تلفات در   40 ال ارجیان -الجزایر

 اي خاك ماسه
Irrigation and Power 

Department Punjab Pak 
(D10) 

  پاکستان
 استان پنجاب

شاخه کانال  44000متوسط تلفات در  11
میلیون  7000معادل  3درجه 

  مترمکعب جریان در سال
 دارد. FAO,Land &Water Resources Series No1اشاره به منابع مورد استفاده در کتاب مرجع:  A(12)*اعداد داده شده در جدول نظیر مورد 

  الذکر اقتباس گردیده است. از مرجع فوق )2-7(پ.و  )1-7(پ.جدول  -
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ي شـبکه آبیـاري کشـورهاي    ها کانال) فقط جهت آگاهی از میزان تلفات انتقال آب در 2-7) و (پ.1-7هاي (پ. جدول
 باشد میي پوشش شده ها کانالي متفاوت یا در ها خاكمتفاوت و در شرایط عدم پوشش در  برداري بهرهمختلف با شرایط 

ي آبیـاري و زهکشـی کشـور نیـز     هـا  شبکههاي مشابه موجود از  . ضروري است دادهشود میو به عنوان ماخذ اولیه توصیه 
  .ها مالك عمل قرار گیرد ع پوششنوابرحسب مورد در ارزیابی ا



  115  29/10/97  جدول -7 پیوست

 

  ي بدون پوشش و داراي پوششها کانالمقادیر تلفات در  -2-7جدول پ.
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 ي بدون پوشش و داراي پوششها کانالمقادیر تلفات در  - 2-7ادامه جدول پ.

  



  117  29/10/97  مراجع و منابع

 

  2-7توضیحات جدول پ. 
. ارقـام  باشـند  مـی باال آمدن سطح آب زیرزمینی ناشی از تراوش ن تاثیریی که تحت ها کانالشرایط متوسط براي  - 1

اي بـا عمـر    . تلفات ناشی از تراوش معموال به میـزان قابـل مالحظـه   باشد میي نسبتا نو ها کانالباالتر مربوط به 
  )A7در شرایطی که آب جاري در کانال حاوي مواد معلق رسوبی باشد. ( ویژه به یابد میکانال کاهش 

ارائه شـده   ها خاكي حفر شده در انواع ها کانالتلفات واقعی در  بر اساستوسط دفتر فنی عمران آمریکا  ها داده - 2
  )A9. (دهد میپروژه مختلف را نشان  8متوسط تلفات مشاهده شده در  ها دادهاست. این 

اراضـی تحـت   متر از کانال اصلی سـاحل راسـت    5182در استخرهاي آزمایشی در یک بازه به طول  گیري اندازه - 3
متر زیر کف کانال و متوسـط محـیط    1) در شرایط عمق آب زیرزمینی B26پوشش آبیاري چامبال هندوستان (

  بوده است. يبردار بهرهسال تحت  8متر. کانال به مدت  51خیس شده 
) 24Aبین ایـالتی (  2تراوش در کانال درجه  گیري اندازهآزمایش  6استخر آزمایشی و  6در  گیري اندازهمتوسط  - 4

  )A1پروژه نورت پالت، وایمینگ آمریکا (
  )A9، آمریکا (3+2کانال کانتراکاستا، حوزه  - 5
  )A9، فورت کالنیز، کلرادو آمریکا (E-Wکانال فرعی مزرعه  - 6
  )A1کانال غربی، پروژه ریوگراند، نیومکزیکو ایالت تگزاس آمریکا متوسط ارقام آزمایش درسه بازه ( - 7
  متر   6متر و عمق آب  19تا  16) عرض کف کانال C2(هندوستان  -کانال اصلی بهاکرا - 8
  )A3مکزیک ( –متر  5تا  4ثانیه و عمق آب  برمترمکعب  110میزان متوسط تراوش در کانال اصلی با ظرفیت  - 9

ثانیه و عمـق آب   برمترمکعب  4/2) ظرفیت طراحی A1پروژه شوشون. وایمینگ آمریکا ( R-4-S 2کانال درجه  -10
  متر 67/0تا  64/0

بو ریور کانادا که در خاك لومی بر روي ماسه و شن، حفر شـده اسـت. اطالعـات     5اف  2بازه از کانال درجه در  -11
  )B30. (باشد میمربوط به ابعاد کانال در دسترس ن

ثانیـه و عمـق آب    بـر مترمکعب  8/19) ظرفیت کانال A1کانال کُنچاسی، پروژه توکومکاري، نیومکزیکو آمریکا ( -12
  ترم 2در زمان آزمایش 

بـه  ر ثانیه. تلفات قبل از پوشـش کانـال   بمترمکعب  16کاال، کشور مراکش، ظرفیت کانال   کانال اصلی ابدا دونک -13
  )A3که خیلی نفوذپذیر بوده است. ( باشد میاي  ناحیه ماسه لحاظ

راجع بع و م   منا
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  .1390، سال 145شی ایران، شماره کو راهکارها، کمیته ملی آبیاري و زه ها محدودیت –ي آبیاري ها کانالساخت  - 2
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  خواننده گرامي

 فعاليـت  سـال  چهـل  از بـيش  گذشـت  بـا  كشـور، برنامه و بودجـه  سازمان  ، مشاورين و پيمانكاراناجرايي امور نظام فني
 دسـتورالعمل،  معيـار،  ضـابطه،  نامه، آيين قالب در فني، -نشريه تخصصي  عنوان هفتصد بر افزون خود، مطالعاتي و تحقيقاتي
 شـده  يـاد  مـوارد  راستاي در حاضر است. ضابطه كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و تاليف صورت مقاله، به و عمومي فني مشخصات

 شود. فهرسـت نشـريات   برده كار به عمراني هاي فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه تا در شده، تهيه
  باشد. مي دستيابي قابل nezamfanni.ir اينترنتي سايت در اخير هاي سال در شده منتشر
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Abstract 

This technical publication is a revised edition of the publication on the subject of “General Design 
Criteria for Irrigation and Drainage networks” and consists of definition on irrigation canals, drains and 
water conveyance conduits and also parameters related to layout and design of irrigation networks, as 
well as general design criteria such as basic parameters review, water allocation, network layout 
consideration, and design options, socio-economic and environmental consideration, executional, 
operation and safety consideration are included in this revised edition. 

In addition to the above, methods for canals and drain route selection, Right of ways, capacity design 
of irrigation and drainage system and general criteria for basic maps and drawings are presented. 
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  این ضابطه

ــازنگري  ــابطهب ــماره  ض ــوان  281ش ــا عن  ب
ي آبیـاري و  هـا  شـبکه ضوابط عمومی طراحـی  «

باشـد کـه در آن    می 1383چاپ سال  »زهکشی
هـا و   تجدیدنظر و تکمیـل تعـاریف انـواع کانـال    

ها و سایر مجاري انتقال آب، پارامترهاي  زهکش
ي آبیـاري،  هـا  شبکهثر در جانمایی و طراحی وم

ــه،   ضــوابط عمــومی طراحــی شــامل مبــانی پای
تخصــیص منـــابع آب، مالحظـــات جانمـــایی،  

 -یابی نـوع شـبکه، مالحظـات اجتمـاعی      گزینه
محیطی، مالحظـات اجرایـی،    زیستاقتصادي و 

برداري، ایمنی و حفاظت در طراحی، نحـوه   بهره
هـا و   هـا و زهکـش   هـا، لولـه   انتخاب مسیر کانال

تعیین ظرفیـت طراحـی مجـاري آبیـاري و نیـز      
هـاي مبنـا و نحـوه     ضوابط عمومی انتخاب نقشه

ــ ــهارائ ــایر     ه نقش ــا س ــراه ب ــی هم ــاي طراح ه
  ارائه شده است. ،هاي عمومی طراحی مشخصه
راهنماي مناسبی بـراي مهندسـین    ضابطهاین 

هــاي  بــرداري از شــبکه طــراح و کارشناســان بهــره
باشـد و در یکنواخـت شـدن تعـاریف و      آبیاري می

 ها موثر خواهد بود. ضوابط عمومی طراحی شبکه
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