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، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت بـه تهیـه   ریزي کشوربرنامهسازمان مدیریت و امور نظام فنی و اجرایی 

این ضابطه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثر مصـون  
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در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید.- 3
فرمایید.نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر -4

کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.
شود.پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

مرکز تلفن - شاه تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علینشانی براي مکاتبه : 
امور نظام فنی و اجراییریزي کشور،برنامهسازمان مدیریت و33271
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تعالیبسمه

پیشگفتار
با مشکل ماندابی بودن و شوري کشوربرداري در حال ساخت یا در دست بهرهو زهکشیآبیاريهايسامانهبسیاري از

خاك روبرو هستند. براي از میان بردن این مشکالت، به طور معمول، باید به زهکشی کشاورزي تن داد. پیش نیـاز انجـام   
خـدمات یـا فهرسـت   مطالعات زهکشی زیرزمینی، اقداماتی است که باید در صحرا انجام شود. تا کنـون شـرح خـدمات و   

هـاي اولیـه،   در ایـن فهرسـت خـدمات، اقـدام    یکسانی براي انجام عملیات میدانی زهکشی کشاورزي تدوین نشـده بـود.   
گیري هدایت هیدرولیکی و سرعت نفـوذ  اي و پیزومترهاي مرکب، اندازههاي مشاهدهبندي خاك، حفر و نصب چاهکالیه

زدایی و سدیم زدایی از خاك مورد توجه قرار گرفته است.به منظور شوريآب به خاك و نیز انجام مطالعات آبشویی 
قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور،     توجه به اهمیت مبحث فوق، امور آب وزارت نیرو دربا
زمان را با همـاهنگی امـور نظـام فنـی و اجرایـی سـا      » مطالعات زهکشیخدمات عملیات صحراییفهرست«ضابطهتهیه 

ریزي کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابالغ به عوامل ذینفع نظـام فنـی و   مدیریت و برنامه
نامـه  قـانون برنامـه و بودجـه، آیـین    23اجرایی کشور به این سازمان ارسـال نمـود کـه پـس از بررسـی، براسـاس مـاده        

ب هیات محترم وزیران و طبق نظام فنـی و اجرایـی کشـور (مصـوب شـماره      هاي عمرانی مصواستانداردهاي اجرایی طرح
هیات محترم وزیران) تصویب و ابالغ گردید.20/4/1385مورخ -ه33497/ت42339
آقـاي جنـاب کشوراجراییوفنینظاماموررییسجدیتوتالشاززیربناییامورتوسعهوفنیمعاونتوسیلهبدین
تهیـه طـرح محتـرم مجرينمایندهواجراییوفنینظامامورمحترمکارشناسانومصطفويحمزهغالمحسینمهندس
وتهیهامردرهمکارمتخصصانوعباديتقیمهندسآقايجنابنیرو،وزارتکشورآبصنعتفنیمعیارهايوضوابط
آرزومنـد رابزرگـواران ایـن همـه روزافـزون توفیـق منـان ایـزد ازونمایدمیقدردانیوتشکر،ضابطهایننمودننهایی

.باشدمی
فرمایند.یاريبعدياصالحاتدرراماضابطه ایندرخصوصخودنظراتابرازباکارشناسانومتخصصاناستامید

غالمرضا شافعی
معاون فنی و توسعه امور زیربنایی

1395اردیبهشت



ب

]شماره ضابطه[» زهکشیفهرست خدمات عملیات صحرایی مطالعات «تهیه و کنترل

لیسانس مهندسی آبیاري و زهکشیفوقکارشناس آزادمجتبی اکرماصلی:مولف

کننده:اعضاي گروه تهیه
لیسانس مهندسی آبیاري و زهکشیفوقکارشناس آزادمجتبی اکرم
لیسانس مهندسی آبیاري و آبادانیفوقشرکت مهندسین مشاور پنداماحمد لطفی

):طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشورآبیاري و زهکشیکمیته تخصصی گروه تایید کننده (اعضاي 
کارشناس ارشد مهندسی آبیاري و زهکشیوزارت نیروسید اسداله اسدالهی

کارشناس ارشد مهندسی آبیاري و زهکشیوزارت جهاد کشاورزيزادهعبدالحسین بهنام
کارشناس ارشد مهندسی آبیاري و زهکشیقدسمهندسی مشاور مهابشرکت محمدصادق جعفري

مهندسی آبیاري و زهکشیدکترايشرکت مهندسین مشاور فرازمینسیدمجتبی رضوي نبوي
کارشناس مهندسی عمرانشرکت پانیرمهرداد زریاب

مهندسـی  کارشناس ارشد مهندسی عمران وشرکت مهندسین مشاور پنداممحمدکاظم سیاهی
آبیاري و زهکشی

کارشناس ارشد مهندسی آبیاري زهکشیشرکت مهندسی مشاور پژوهابمحمدحسن عبداله شمشیرساز
طــرح تهیــه ضــوابط و معیارهــاي فنــی انسیه محرابی

وزارت نیرو-صنعت آب کشور 
هاي آبیکارشناس ارشد مهندسی سازه

مهندسی کشاورزي گرایش ترویجدکتراي شرکت مهندسین مشاور آبیار نوآور صحرااحمد محسنی
دکتراي مهندسی منابع آبدانشگاه تربیت مدرسمحمدجواد منعم

شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب مریم یوسفی
ایران

منابع آبکارشناس ارشد مهندسی 

ریزي کشور:اعضاي گروه هدایت و راهبري سازمان مدیریت و برنامه
فنی و اجراییمعاون امور نظام علیرضا توتونچی

رییس گروه امور نظام فنی و اجراییفرزانه آقا رمضانعلی
کارشناس آبیاري و زهکشی، امور نظام فنی و اجراییسید وحیدالدین رضوانی
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20/02/951مقدمه

مقدمه

مقدمه

عملیات صحرایی مطالعات زهکشی زیربناي بررسی و طراحی زهکشی زیـر زمینـی اسـت. بـه طـور معمـول عملیـات        
هفت بخش زیر تشکیل شود:د ازتوانمیصحراییِ مطالعات زهکشی 

ریزي اجراي کار؛برنامه-1
هاي خاك؛بندي یا شناخت الیهالیه-2
؛ايهاي مشاهدهحفر و تجهیز چاهک-3
نصب پیزومترهاي مرکب؛-4
گیري هدایت هیدرولیک خاك؛اندازه-5
گیري سرعت نفوذ آب به خاك؛ واندازه- 6
زدایی.زدایی و سدیممطالعات شوري-7

منتشـر شـده، در   کشـور  ریـزي  تهیه و توسط سازمان مدیریت و برنامهیهایاین کارها، دستورالعملجا که براي تمامی از آن
گردد.شود و تنها فهرست خدمات مورد نیاز عملیات صحرایی مطالعات زهکشی ارائه میجا به شیوه انجام کار اشاره نمیاین

هدف-
هــاي هــاي خــاك، ویژگــین اطالعــات الیــههــدف از انجــام عملیــات صــحرایی مطالعــات زهکشــی، بــه دســت آورد

هیدروپدولوژیکی و هیدرودینامیک خاك، تعیین جهت و شیب حرکت افقی و چگونگی حرکت قائم آب در خـاك، تعیـین   
زدایی از خاك است.زدایی و سدیمهاي معدنی موجود در منطقه و بررسی امکان شوريتناسب پوشش

دامنه کاربرد-
در آن منطقـه  هایی از آن مربـوط شـود کـه    تواند متفاوت باشد و به بخشدر هر منطقه، می، ضابطهدامنه کاربرد این 

توان در شـرح خـدمات قراردادهـاي عملیـات صـحرایی مطالعـات       از مفاد این ضابطه میلزوم مطالعه آن به چشم بخورد.
برداري کرد.زهکشی بهره





1فصل1
اجراي کارریزيبرنامه





20/02/955کارياجراریزيبرنامه-اولفصل

فصل اول
-

ریزي اجراي کاربرنامه

ریزيبرنامه- 1- 1

شناسیخاكدر صورت وجود) و مطالعات (بررسی نتایج مطالعات انجام شده پیشین زهکشی –
، کسـب  هـا ترانشـه بازدید کلی از منطقه، بررسی مقدماتی عمق آب زیر سطحی، منابع احتمالی تغذیه، نیمـرخ  –

بهتر و نیز يریزبرنامه، بررسی ظاهري شوري خاك، شوري آب و مانند آن براي هاچاهاطالع از وضعیت آبدهی 
مکانات دسترسی بـه نقـاط مـورد    اها و بررسی راه، امکانات تهیه مسکن و خوراك کارکنان در مدت اجراي کار

ي ایمنی و بهداشتی با توجه به شرایط منطقه و فصل کارهاو جنبهنظر
اي و هواییي ماهوارههاعکسو هانقشهتهیه و بررسی مقدماتی –
هاآب و خاك منطقه و ارزیابی اولیه آني هاآزمایشگاهتهیه فهرست –
هـاي مربـوط بـه مرحلـه     ضـابطه دار طـرح و  ي مشـکل هازمینبرآورد مقدماتی مقادیر کار با توجه به مساحت –

مطالعاتی
اي، محـل انجـام   ي مشـاهده هـا چاهکخاك، محل بنديالیهي حفاري به منظور هامحلتهیه نقشه مقدماتی –

ها ي خاك و برآورد تعداد پیزومتر مرکب که محل و عمق نصب آنهاسريبه ي با توجهنفوذپذیري هاآزمایش
در هنگام اجرا مشخص خواهد شد

پـیش از آن  شناسـی خاك(آبشویی) در صورتی که مطالعاتزداییسدیمو برآورد تعداد نقاط آزمایشی شوري –
1هاكخاي شوري و سدیمی بودن هاکالسانجام شده باشد و با در نظر گرفتن تعداد

برآورد نیروي انسانی متخصص با توجه به مقدار کار برآورد شده –
ي صحراییهاآزمایشبرآورد تجهیزات و وسایل مورد نیاز حفاري، تجهیز و انجام –
بینی شده برآورد زمان مورد نیاز با توجه به مقدار کار و امکانات پیش–

تجهیز کارگاه-2- 1

کارکنانتهیه مسکن و دفتر مناسب با توجه به تعداد–
ي کارهاگروهتهیه تلفن همراه یا بیسیم متحرك به تعداد –
گیري هدایت هیدرولیک خاك و .... ي دوگانه، ابزار اندازههااستوانهتهیه لوازم کار مانند انواع مته، –
ايهاي مشاهدهبه منظور تعیین مختصات محل چاهکبردارينقشهتهیه جی پی اس دستی و ابزار –

شناسی پیش از مطالعات آبشویی الزامی است.انجام مطالعه خاك-1
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اسب و تدارك لوازم ایمنی و بهداشتی مورد نیاز با توجه به شرایط محلیتهیه خودرو من–
به محل و تجهیز کارگاهحمل و نقل وسایل و لوازم کار–



2فصل2
ي خاكهاالیهیا شناخت بنديالیه





20/02/959خاكيهاالیهشناختایبنديالیه-دومفصل

دومفصل
-

هاي خاكبندي یا شناخت الیهالیه

هـاي الزم بـراي دسترسـی بـه محـل نقـاط       هماهنگی با عوامل محلی و ارائه کمکجهتهماهنگی با کارفرما –
حفاري

پیاده کردن نقاط حفاري با جی پی اس دستی (به تدریج و با آغاز حفاري) با تراکم الزم–
زهکشـی مطالعاتدرخاكبنديالیهدستورالعملبقبندي خاك مطامتر و الیه6تا 5حفاري دستی به عمق –

)کشورریزيسازمان مدیریت و برنامه153شماره اراضی (نشریه
خاك (تشخیص لمسی)، ساختمان خاك (در صورت امکان تشخیص) رنـگ  بافتبرداري ازمشاهده و یادداشت–

برابر حفاري، پایـداري و قـوام   ، مقاومت خاك در2هاي احیاي خاكو عالمت1دانهخاك، وجود گچ، آهک، رنگ
بـرداري خاك، هدایت هیدرولیکی ظاهري بنا به تشخیص کارشناسی، عمق برخورد به آب زیر سطحی و عکس

شود.هاي نامتعارف در هر نوبتی که مته از خاك بیرون آورده میالیهاز
هـایی کـه بـه    ها یا ترانشـه وارههاي طبیعی مانند دیبرداري از نیمرخ ترانشهبرداري و عکسمشاهده و یادداشت–

هاي خاكتر الیهشناخت بیشبراياند ها حفاري شدهمنظور انجام کارهاي عمرانی مانند پایه پل
هـاي مختلـف دیـواره چـاه در     برداري از عمـق هاي دستی در صورت وجود و نمونهبررسی نیمرخ خاك در چاه–

متر (در صورتی که به علـت وجـود   20نزدیکعمقصورت امکان یا حفاري تعداد کمی چاه با کمک مقنی تا
در موارد اسـتثنایی و پـس از تاییـد کارفرمـا و موافقـت بـا       نهاي زیریآب امکان کار باشد) براي شناخت الیه

هاپرداخت هزینه آن
هاي منتخب خاك براي کنترل بافت خاك به روش لمسیبندي نمونهبرداري و بستهنمونه–
هـاي  متـري بـراي انجـام آزمـایش    2/1هاي منتخب خاك تا عمق نزدیک بـه  بندي نمونهبرداري و بستهنمونه–

هـاي  شناسی در محل انجام نشده یا انجـام آزمـایش  شناسی در صورتی که مطالعات کافی خاكخاك3متداول
شناسی گذشته باشد.در صورتی که زمان زیادي از مطالعات خاك،مربوط به شوري و سدیمی بودن خاك

بندي و فرستادن به آزمایشگاه مکانیـک خـاك بـه    ها، بستهت نمونه خاك از عمق محتمل نصب زهکشبرداش–
بندي خاك (شامل هیدرومتري) به تعداد مورد نظر مشاورمنظور دانه

هاي موجود تولید شن و ماسـه بـراي   برداشت نمونه از منابع قرضه طبیعی شن و ماسه نزدیک منطقه و کارگاه–
هاي موجود تولیـد  گاه به تعداد دست کم یک نمونه از هر منبع و از هر یک از تولیدات کارگاهارسال به آزمایش

شن و ماسه در صورتی که در نظر باشد از مصالح طبیعی به منظور پوشش زهکشی استفاده شود.

1- Mottling
2- Gley
3- Routine
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بنـدي خـاك و عمـق   گیري هدایت هیدرولیک خاك با توجه به نتـایج الیـه  تعیین عمق و روش مناسب اندازه–
برخورد به آب زیر سطحی

توسط طرح تهیه ضوابط ضوابط منتشر شدهبرداري بر پایه ارائه گزارش نتایج عملیات صحرایی حفاري و نمونه–
اراضیزهکشیمطالعاتدرخاكبنديالیهو دستورالعملصنعت آب کشورو معیارهاي فنی 



3فصل3
ايي مشاهدههاچاهکحفر و تجهیز 





20/02/9513يامشاهدهيهاچاهکزیتجهوحفر-سومفصل

سومفصل
-

ايهاي مشاهدهحفر و تجهیز چاهک

بندي) و بـا  پیاده کردن نقاط مشخص شده براي حفاري با جی پی اس دستی (به طور معمول همان نقاط الیه–
ايچاهک مشاهدهساختتوجه به لزوم رعایت شرایط عمومی 

اي کـه  وع لوله (به طور معمول لوله پی وي سی در پایین و لوله فلزي در یک متر باالیی) و قطر لولـه انتخاب ن–
رد استفاده قرار گیردباید مو

انتخاب مصالح بنایی مناسب مانند نوع سیمان مصرفی و اتصاالت الزم مانند بوشن و درپوش و مانند آن–
154شـماره  نشـریه اي (هـاي مشـاهده  حفـر و تجهیـز چاهـک   دستورالعملمتر مطابق6تا 5عمقحفاري دستی به –

بندي باشد)بندي خاك (در صورتی که محل بررسی، متفاوت با محل الیه) و الیهکشورریزيسازمان مدیریت و برنامه
حمل لوله پی وي سی به محل نصب و مشبک کردن آن–
درپوش مناسبسازي لوله گالوانیزه (با رزوه کردن) و حمل و آماده–
ها مطابق دستورالعمل حفـر و  در تمامی ایستگاهو نصب لوله پی وي سی، لوله گالوانیزه، درپوش و ... در زمین –

ايهاي مشاهدهتجهیز چاهک
اي و حک کردن نام چاهک بر روي آنسازي مصالح و نصب بلوك سیمانی بر روي چاهک مشاهدهآماده–
اي و به طور فصـلی  عداد یک نمونه از هر چاهک پس از اتمام نصب چاهک مشاهدهبرداري از آب زیرزمینی به تنمونه–

بندي و ارسال آن به آزمایشگاه(یا با هر دوره دیگري که بر حسب شرایط مورد تایید مشاور و کارفرما باشد)، بسته
هاي حفاري، برداشت مختصات نقاط حفاري شده و ترازیابی نقاط تجهیز شدهتعیین دقیق محل–
یابی به تراز سـطح آب  گیري فاصله باالي درپوش تا سطح زمین در هر نقطه تجهیز شده به منظور دستاندازه–

درون چاهک 
ماه12ها دست کم به مدت سطح آب در چاهکماهانهگیرياندازه–
1ها به کارفرماهاي تخریب شده تا هنگام تحویل آناصالح و بازسازي چاهک–

توسط طرح تهیه ضوابط منتشر شدهگیري عمق و تراز آب زیرزمینی بر پایه از اندازهارائه گزارش نتایج حاصل –
صنعت آب کشور پس از پایان آماربرداري در گزارش نهایی ضوابط و معیارهاي فنی 

.که هزینه بازسازي در قرارداد به عهده مشاور گذاشته شده باشدها در مدت آماربرداري به عهده کارفرماست؛ مگر اینحفظ و بازسازي چاهک-1





4فصل4
نصب پیزومترهاي مرکب





20/02/9517مرکبيزومترهایپنصب–چهارمفصل

نصب پیزومترهاي مرکب–چهارمفصل

هاي با آب بندي خاك و احتمال وجود الیهتوجه به نتایج الیهنصب پیزومترهاي مرکب با انتخاب نقاط و عمق–
محصور یا تحت فشار آرتزین

حفـر و تجهیـز پیزومترهـاي    رعایت شرایط عمومی نصب پیزومترهاي مرکب بر پایـه منـدرجات دسـتورالعمل   –
) کشورریزيسازمان مدیریت و برنامه162شماره نشریه(مرکب

اي که باید مورد استفاده قرار گیردانتخاب جنس (به طور معمول لوله فلزي سیاه یا گالوانیزه) و قطر لوله–
ي مورد نظرهااندازهحمل لوله به محل نصب و بریدن آن به –
پیزومترترکیب چند روش)انتخاب روش مناسب نصب (فشار آب، استفاده از مته حفاري، رانش،–
نصب پیزومتر در عمق مناسب با روش انتخابی بر پایه دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهاي مرکب  –
انتخاب مصالح بنایی مناسب مانند نوع سیمان مصرفی و اتصاالت الزم مانند درپوش و رزوه و مانند آن–
مرکبسازي مصالح و نصب بلوك سیمانی بر روي پیزومترهايآماده–
گیري فاصله باالي درپوش تا سطح زمین در هر نقطه تجهیز شدهاندازه–
هاآزمایش پیزومترها و اطمینان از سالم بودن و کارکرد مناسب آن–
ماه12سطح آب در پیزومترها دست کم به مدت ماهانهگیرياندازه–
1ماها به کارفراصالح و بازسازي پیزومترهاي تخریب شده تا هنگام تحویل آن–

صنعت آب کشور پس از آمـاربرداري ماهانـه   ضوابط منتشر شدهارائه گزارش نتایج پیزومترهاي مرکب بر پایه –
در گزارش نهایی 

گذاشته شده باشد.که هزینه بازسازي در قرارداد به عهده مشاورحفظ و بازسازي پیزومترهاي مرکب در مدت آماربرداري به عهده کارفرماست؛ مگر این-1





5فصل5
هدایت هیدرولیک خاكگیرياندازه





20/02/9521خاكکیدرولیهتیهداگیرياندازه–پنجمفصل

هدایت هیدرولیک خاكگیرياندازه–پنجمفصل

گیريانتخاب تراکم نقاط اندازه–
گیري هـدایت  ي نیمرخ خاك، سطح آب و روش اندازههامحدودیتگیري با توجه به انتخاب عمق چاهک اندازه–

هیدرولیک خاك  
ي الیه به الیه)هاگیرياندازهگیري در آن انجام شود (در مورد اي که باید اندازهانتخاب الیه–
حفر شده استبنديالیهچاهکی که براي تا عمق مورد نظر در کنار محل حفر چاهک –
ي، اوگر، شناور، خراش مترمیلیگیري هدایت هیدرولیک خاك (سه پایه، کاغذ سازي وسایل اندازهتهیه و آماده–

...)جدار مشبک وبا دهنده، آبکش، لوله 
شستشوي چاهک پیش از آزمایش–
با سه تکرار در هر آزمایش بر پایه دسـتورالعمل تعیـین   1خاك به روش مناسبگیري هدایت هیدرولیک اندازه–

یـا  کشـور  ریـزي سازمان مـدیریت و برنامـه  322شمارهنشریهي مختلف (هاروشهدایت هیدرولیک خاك به 
)استاندارد ایرانملی سازمان 14420شماره استاندارد

ضوابط منتشر شده توسـط طـرح تهیـه    یک خاك بر پایه گیري هدایت هیدرولارائه گزارش نتایج عملیات اندازه–
صنعت آب کشورضوابط و معیارهاي فنی 

Inversedو چاهک وارونه ()Ernst() با حل Auger holeهاي چاهک (تنها روش،گیري هدایت هیدرولیک افقیبر پایه تجربیات کشور، در اندازه-1 auger

hole) با حل پورشه (Porchetانه دوگانه در عمق مورد نظر خاك مورد گیري هدایت هیدرولیک قائم، روش استو) پس از تعدیل مورد توجه هستند. در اندازه
هاي دیگري مورد نظر مشاور باشد، باید پیشاپیش در شرح خدمات خود درج نموده و تایید کارفرما را گرفته باشد. تایید است. چنانچه روش





6فصل6
سرعت نفوذ آب به خاكگیرياندازه





20/02/9525خاكبهآبنفوذسرعتگیرياندازه-ششمفصل

ششمفصل
-

سرعت نفوذ آب به خاكگیرياندازه

هاي خاكگیري با توجه به سريو تراکم نقاط اندازهانتخاب موقعیت–
شناسیهاي سرعت نفوذ آب به خاك در مطالعات خاكگیرياستفاده از نتایج اندازه–
گیري نفوذپذیري خاك (استوانه دوگانه، درپوش، چکشِ فرو بـردن اسـتوانه در   سازي وسایل اندازهتهیه و آماده–

...)کش وخاك، ساعت، خط
گیري هدایت هیدرولیک قائم خاك با وارد نی زمین براي رسیدن به عمق مورد نظر براي اندازهحفاري پلکا–

ین فشار به خاك و به هم خوردن آن ترکمآوردن 
(نفوذ تجمعی نسبت به زمان، میانگین سرعت نفوذ از ابتـدا  نفوذمعادالتگیري سرعت نفوذ خاك و ارائه اندازه–

دست کم یک آزمایش،ي مناسب دیگرهاروشروش استوانه دوگانه یا باتا زمان مورد نظر و سرعت نفوذ پایه)
بـا روش اسـتوانه   گیري سـرعت نفـوذ آب بـه خـاك     دستورالعمل اندازههیبر پاخاكتکرار) در هر سري 3(با 

)کشورریزيو برنامهتیریمدسازمان243شمارهنشریه(
منتشر شده توسط طـرح تهیـه   ضوابطگیري سرعت نفوذ آب به خاك بر پایه ارائه گزارش نتایج عملیات اندازه–

صنعت آب کشورضوابط و معیارهاي فنی 





7فصل7
زداییزدایی و سدیممطالعات شوري
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هفتمفصل
-

زداییزدایی و سدیممطالعات شوري

1هاي شوري و سدیمی بودن خاكانتخاب موقعیت نقاط آزمایش با توجه به سري–

ننده خاك و تعیین نوع و مقدار آنکلزوم استفاده از مواد اصالحدربارهگیريتصمیم–
ی، سه استوانه با آرایش مثلثی، شش استوانه با آرایش مستطیلی و ...)انتخاب روش مناسب آزمایش آبشویی (کرت–
انتخاب عمق آب کاربردي در هر نوبت–
ها به آزمایشگاه به منظـور  بندي و فرستادن آنمتري، بسته5/1هاي مختلف خاك تا عمق برداري از الیهنمونه–

وزن مخصوص ظاهري، درصد تخلخـل،  هاي فیزیکی خاك شامل بافت خاك و درصد اجزاي آن،انجام آزمایش
هـاي شـیمیایی خـاك شـامل     و آزمـایش ...درصد رطوبت در ظرفیت زراعی، درصد رطوبت پژمردگـی دائـم و  

هدایت الکتریکی و اسیدیته گل اشباع، سدیم، کلسیم، منیزیم، گچ، آهک، سدیم قابل تبـادل، ظرفیـت تبـادل    
و ... پیش از شروع آزمایش آبشوییکاتیونی، درصد سدیم قابل تبادل، نسبت جذب سدیم 

هاي دوگانه با تعداد و آرایش انتخابیآماده کردن محل آزمایش با ایجاد کرت یا نصب استوانه–
کننده با عمق انتخابیکاربرد آب آبیاري با یا بدون ماده اصالح–
بنـدي  و بسـته هاي مختلف خاك پس از رسیدن رطوبت خاك به نزدیکی ظرفیت مزرعهبرداشت نمونه از الیه–

هاي شیمیایی خاكآن براي انجام آزمایش
کننده با عمق انتخابی و برداشت نمونـه تـا پایـان کـاربرد عمـق      تکرار کاربرد آب آبیاري با یا بدون ماده اصالح–

مورد نظر آب
بنـدي و  متـري پـس از هـر بـار کـاربرد آب، بسـته      5/1هاي مختلف خاك تـا عمـق   برداري از الیهتکرار نمونه–

هاي شیمیایی خاك شامل هـدایت الکتریکـی و اسـیدیته    ها به آزمایشگاه به منظور انجام آزمایشفرستادن آن
عصاره اشباع، سدیم، کلسیم، منیزیم، گچ، آهک، سدیم قابل تبادل، ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد سدیم قابـل  

تبادل، نسبت جذب سدیم و ...
هاي شور و سدیمی در ایران هاي آبشویی خاكه دستورالعمل آزمایشارائه گزارش نتایج عملیات آبشویی بر پای–

)کشورریزيسازمان مدیریت و برنامه255شمارهنشریه(

.شناسی پیش از مطالعات آبشویی الزامی استانجام مطالعات خاك-1
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گرامیخواننده

وتحقیقـاتی فعالیـت سـال سیازبیشگذشتبا،ریزي کشورسازمان مدیریت و برنامهاجرایی ونظام فنیامور
دسـتورالعمل، معیـار، ضـابطه، نامـه، آیـین قالـب درفنـی، -نشریه تخصصیعنوانصدپانبرافزونخود،مطالعاتی

یادمواردتايراسدرحاضرضابطهاست. کردهابالغوتهیهترجمه،وتالیفصورتمقاله، بهوعمومیفنیمشخصات
شـود.  بـرده کـار بـه عمرانـی هايفعالیتبهبودوکشوردرعلومگسترشوتوسعهبهنیلراهتا درشده،تهیهشده

باشد.میدستیابیقابلnezamfanni.irاینترنتیسایتدراخیريهاسالدرشدهمنتشرفهرست نشریات
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Abstract

There is a fundamental need to do extensive field works prior to study and design subsurface drainage
systems. In this publication the detailed codes of reference for field works of drainage studies are presented.
The field works are as follows:

1- Soil logging including visual texture classification;
2- Digging and establishment of observation wells;
3- Establishment of piezometer batteries;
4- Measurement of  the soil hydraulic conductivity;
5- Measurement of  the soil infiltration rate; and
6- Conducting leaching tests to evaluate soil desalination and desodification rates.
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این ضابطه

فهرســــت خــــدمات «انعنوباضابطهینا
به منظـور  »عملیات صحرایی مطالعات زهکشی

فراهم آوردن مبنـایی بـراي عقـد قـرارداد بـین      
ــات   ــه منظــور انجــام عملی کارفرمــا و مشــاور ب
صــحرایی زهکشــی تهیــه شــده اســت. در ایــن 

بنـدي  هـاي اولیـه، الیـه   فهرست خدمات، اقـدام 
و اي هـاي مشـاهده  خاك، حفر و نصـب چاهـک  

ــدازه   ــب، ان ــاي مرک ــدایت  پیزومتره ــري ه گی
هیدرولیکی و سرعت نفوذ آب بـه خـاك و نیـز    

زدایی و انجام مطالعات آبشویی به منظور شوري
زدایی از خـاك مـورد توجـه قـرار گرفتـه      سدیم
است.



ایراناسالمیجمهوري
ریزي کشورسازمان مدیریت و برنامه

ریق انجام وري از طراهنماي بهبود بهره
هاي سدسازيطرحمهندسی دوباره

شمارهضابطه

نیرووزارتفنی و توسعه امور زیربناییمعاونت
هاي آب و آبفادفتر استانداردها و طرحاجرایی کشوروفنینظامامور 
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