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 َاي اجرايي، مُىسسان مشاير ي پيماوكاران ترشىامٍ تٍ زستگاٌ
 93/133225   شمارٌ:

 01/11/1393 تاريد:
 

 ترزاري َاي آتياري ي زَكشي زر حال تُرٌ شرح ذسمات مطالعات تُسازي شثكٍمًضًع: 

 

َاي  وامٍ استاوسارزَاي اجرايي طرح ( آييه7( ي )6( قاوًن تروامٍ ي تًزجٍ ي مًاز )23تٍ استىاز مازٌ )

شمارٌ  وامٍ ي زر چارچًب وظام فىي ي اجرايي کشًر )مًضًع تصًية 1352مصًب سال  -عمراوي

امًر وظام فىي،  664َيأت محترم يزيران(، تٍ پيًست ضاتطٍ شمارٌ  20/4/1385َـ مًرخ 33497/ت42339

گروه از وًع « برداي هاي آبياري و زهكشي در حال بهره شرح خدمات مطالعات بهسازي شبكه»تا عىًان 

 شًز. اتالغ مي سوم

 السامي است. 01/02/1394رعايت مفاز ايه ضاتطٍ زر صًرت وساشته ضًاتط معتثر تُتر، از تاريد 

تًزٌ ي  ايه ضاتطٍکىىسٌ وظرات ي پيشىُازَاي اصالحي زر مًرز مفاز  زريافت امًر وظام فىي ايه معايوت

   .کرزاعالم ذًاَس  را اصالحات الزم

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

رزيي كشور سازمان مدرييت و ربانهم  
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  اصالح مدارك فنی 
  

  

  خواننده گرامی:
، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبـادرت بـه   ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهامور نظام فنی اجرایی     

موده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فـراوان، ایـن   ن ضابطهتهیه این 

  هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیست. اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلط

  

صورت زیـر   کال فنی مراتب را به، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشرو از ایـن 

  گزارش فرمایید:
  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. - 1
 ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید. -2

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید. - 3

 نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4

  نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.کارشناسان این امور 

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  

  

  
  

  
  

  
  
  

مرکز تلفن  -شاه  تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علینشانی براي مکاتبه : 

امور نظام فنی ،ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 33271  
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 بسمه تعالی 

  پیشگفتار 
یازمنـد مطالعـات   برداري بیش از سه دهه بوده و ن هاي آبیاري و زهکشی در سطح کشور داراي عمر بهره اي از شبکه بخش عمده

منظـور رفـع    ها به شناسی ساختار فیزیکی و مدیریتی و تدوین راهکارهاي مناسب براي ارتقاي ساختار این شبکه بهسازي براي آسیب
ناشـی از   ،طـوالنی بـرداري   بهـره هاي با عمر  هاي مبتال به شبکه محدودیتطور عمده  بهباشند.  تر از آب می وري بیش ها و بهره آسیب

ها به  ابع آب در دسترس، افزایش سطح تحت پوشش، تغییر در الگوي زراعی، خرد شدن مالکیت اراضی، عدم تجهیز شبکهکاهش من
بـران بـراي مـدیریت و نگهـداري      گیري براي کنترل جریان و تحویل حجمی آب، عدم موفقیت در جلـب مشـارکت آب   وسایل اندازه

  باشد. رداري و نگهداري شبکه میب شبکه و عدم موفقیت در تامین مالی نیازهاي بهره
با توجه به اهمیت مبحث فوق، امور آب وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشـور، تهیـه   

و اجرایی را با هماهنگی امور نظام فنی » برداري در حال بهره اري و زهکشیهاي آبی خدمات مطالعات بهسازي شبکه شرح«نشریه 
و داد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابالغ به عوامل ذینفع نظام فنی  در دستور کار قرار ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه

نامه استانداردهاي  قانون برنامه و بودجه و آیین 23س ماده راساارسال نمود که پس از بررسی، ب سازماناین اجرایی کشور به 
 20/4/1385مورخ  -   ه 33497/ت 42339شماره اجرایی مصوب هیات محترم وزیران و طبق نظام فنی اجرایی کشور (مصوب 

 هیات محترم وزیران) تصویب و ابالغ گردید.

علیرغم تالش، دقت و وقت زیادي که براي تهیه این مجموعه صرف گردیده، معهذا این مجموعه مصون از وجود اشـکال و ابهـام   
شود مـوارد اصـالحی را بـه     در مطالب آن نیست. لذا در راستاي تکمیل و پربار شدن این ضابطه از کارشناسان محترم درخواست می

پیشنهادات دریافت شده را بررسـی کـرده و در    سازمانارسال کنند. کارشناسان  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهنظام فنی  امور
صورت نیاز به اصالح در متن ضابطه، با همفکري نمایندگان جامعه فنی کشور و کارشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیـه مـتن   

برداري عموم، اعالم خواهند کرد. به همین منظـور   طالع رسانی نظام فنی و اجرایی کشور براي بهرهاصالحی، اقدام و از طریق پایگاه ا
و براي تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابالغی معتبر، در سمت میانی باالي صفحات ضابطه، تـاریخ تـدوین مطالـب آن صـفحه     

ات، تاریخ به روزرسـانی آن نیـز اصـالح خواهـد شـد. از اینـرو       است که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یک از صفح درج شده
 همواره مطالب صفحات داراي تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود.

جناب آقاي مهندس غالمحسین حمـزه مصـطفوي   بدین وسیله معاونت نظارت راهبردي از تالش و جدیت رییس امور نظام فنی 
و کارشناسان محترم امور نظام فنی و نماینده مجري محترم طرح تهیه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور وزارت نیـرو،       

د نمایـد و از ایـز   ، تشکر و قـدردانی مـی  ضابطهو متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این  تقی عباديجناب آقاي مهندس 
 .باشد میي این بزرگواران را آرزومند  منان توفیق روزافزون همه

  .ما را در اصالحات بعدي یاري فرمایند ضابطهامید است متخصصان و کارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص این 
  

  معاون نظارت راهبردي  
  1393 زمستان  
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 »برداري در حال بهره هکشیهاي آبیاري و ز خدمات مطالعات بهسازي شبکه شرح«تهیه و کنترل

 ] 664شماره  ضابطه[

  پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس مجري:
مهندسی آبیاري و زهکشـی و   لیسانس فوق  شرکت مهندسین مشاور پندام  محمدکاظم سیاهی :مشاور پروژه

  مهندسی عمران

  کننده: اعضاي گروه تهیه

  مهندسی آبیاري و زهکشی سانسلی فوق  مهندسین مشاور پندام بهنام باغبانزاده
  مهندسی مکانیک سیاالت لیسانس  مهندسین مشاور پندام  محمد دادخواه

  منابع طبیعی لیسانس فوق  کارشناس آزاد  میرکاظم رضوي عرب
مهندسـی آبیـاري و زهکشـی و     لیسانس فوق  شرکت مهندسین مشاور پندام  محمدکاظم سیاهی

  مهندسی عمران
  مهندسی عمران آب لیسانس  ر پنداممهندسین مشاو  محسن سیاهی

  شناسی کارشناس جامعه  شرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران  اکبر طاهري علی
آبیـاري و آبـادانی و    یمهندسـ  لیسـانس  فوق  مهندسین مشاور پندام  ابراهیم کهریزي

  مهندسی هیدرولیک
  یمهندسی آبیاري و آبادان لیسانس فوق  کارشناس آزاد  هایدوك مرادخانیانس

  مهندسی آبیاري لیسانس  مهندسین مشاور پندام  عباد مهدوي

  اعضاي گروه نظارت:

  مهندسی آبیاري لیسانس  شرکت مدیریت منابع آب ایران  علیرضا آراستی
  مهندسی آبیاري لیسانس  وزارت نیرو  احمد پورزند

  ي و زهکشیمهندسی آبیار لیسانس فوق  شرکت مهندسین مشاور پژوهاب  محمدحسن عبداهللا شمشیرساز
  دکتراي مهندسی کشاورزي گرایش ترویج  شرکت مهندسین مشاور آبیاري نوآور صحرا  احمد محسنی
ــی    انسیه محرابی ــاي فن ــه ضــوابط و معیاره طــرح تهی

  وزارت نیرو -صنعت آب کشور 
  هاي آبی مهندسی سازه لیسانس فوق

  :)وابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشورطرح تهیه ض آبیاري و زهکشیکمیته تخصصی (اعضاي گروه تایید کننده 

  مهندسی آبیاري و زهکشی لیسانس فوق  وزارت نیرو سید اسداله اسدالهی
  مهندسی آبیاري و زهکشی لیسانس فوق  وزارت جهاد کشاورزي  زاده عبدالحسین بهنام

  مهندسی آبیاري و زهکشی لیسانس فوق  قدس شرکت مهندسی مشاور مهاب  محمدصادق جعفري
  مهندسی آبیاري و زهکشی دکتراي  وزارت نیرو  ی رضوي نبويسیدمجتب
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  مهندسی عمران لیسانس  شرکت پانیر  مهرداد زریاب
  مهندسی عمران و لیسانس فوق شرکت مهندسین مشاور پندام  محمدکاظم سیاهی

  مهندسی آبیاري و زهکشی
  آبیاري و زهکشیمهندسی  لیسانس فوق  شرکت مهندسین مشاور پژوهاب  محمدحسن عبداهللا شمشیرساز

طرح تهیه ضوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت      انسیه محرابی
  وزارت نیرو - آب کشور 

  هاي آبی مهندسی سازه لیسانس فوق

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

  اعضاي گروه هدایت و راهبردي:

  معاون امور نظام فنی  علیرضا توتونچی
 رییس گروه امور نظام فنی  فرزانه آقارمضانعلی

  امور نظام فنی ،آبیاري و زهکشی کارشناس  سید وحیدالدین رضوانی
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  مقدمه

  مقدمه

 ،هاي آبیاري را بـا مشـکل روبـرو نمـوده اسـت      توسعه شبکه ،در اغلب نقاط جهان و از جمله کشور ما کمبود منابع آب
ي متـولی آبیـاري،   هـا  سازمانبدین سبب  ،باشد گذاري زیاد روبرو می جدید اغلب با سرمایههاي  که ساخت شبکه آن ویژه به

در مقایسـه بـا    بـرداري  بهـره هاي در دسـت   انجام عملیات بهسازي شبکه سوي بهو نهادهاي اعتباري جهانی اغلب  ها دولت
  اند.  گیري نموده هاي جدید جهت ساخت شبکه

دمت قـ  شـده) بـا   هاي ساخته حت کل شبکهدرصد مسا 40حدود (زهکشی کشور هاي آبیاري و  بخش وسیعی از شبکه
مدیریتی و ارائه راهکارهاي بهسازي شناسی ساختار فیزیکی و  انجام مطالعات بهسازي براي آسیب سال بوده و 30بیش از 

گـذرد داراي تمـام یـا     یها با توجه به عمر نسبتا طوالنی که از زمان سـاخت آنهـا مـ    این شبکهاغلب  .باشد آنها ضروري می
  باشند:  ي زیر میها محدودیتتعدادي از مشکالت و 

 تغییر در کاربري اراضی  دلیل بهاولیه  حطر به نسبت شبکه آبیاري پوشش تحت مساحت کاهش یا افزایش 

  شرب و صنعت و حفظ محیط زیست  نیازهاي ا لحاظشبکه ب دسترس آب در منابع وضعیتتغییر در 

 قیمت بازار  لحاظ بهکشت تک محصولی  سوي بهگیري  الگوي زراعی و جهت ها و شتتغییر در ترکیب ک 

  افزایش جمعیت و خرد شدن مالکیت اراضی و بروز مشکالت در توزیع آب آبیاري 

  (آبیاري)اراضی شبکه  شدن ي و ماندابیگیر سیلمشکالت 

  ها زهکشو  ها کانالا در ه ها و درختچه بوته ،ي هرزها علفي و رشد گذار رسوب از ناشی مشکالت 

 هاي کنتـرل   دریچه ویژه بههاي هیدرولیکی و تجهیزات هیدرومکانیکی  ، سازهها کانالشدن و یا تخریب  فرسوده
 و مزارع ها کانالي آبگیر ها دریچهو تنظیم سطح آب و 

 حجمی آب  حویلت و جریان گیري اندازهبراي   هیدرومکانیکی مناسب تجهیزات به ي آبیاريها شبکه تجهیز  عدم 

 بران یا جلب مشارکت آنها در مدیریت شبکه برداري و نگهداري شبکه به آب عدم موفقیت الزم در واگذاري بهره 

 برداري و نگهداري شبکه   در امر بهره بران ایجاد انگیزه براي مشارکت آب عدم 

 نگهداري مناسب شبکه برداري و عدم موفقیت مدیریت در پایداري مالی و تامین نیازهاي مدیریت، بهره 

  بـرداري و  بهـره ،  مـدیریت تغییر در نیازهاي فعلـی   لحاظ بهنارسایی در عملکرد مورد انتظار از شبکه درنهایت و 
فرسودگی  کهولت و عدم سازگاري اهداف زمان طراحی شبکه با مقتضیات روز حتی در شرایط عدم نگهداري و

  برداري شبکه بهره ساختار فیزیکی و گذشت عمر محدود از زمان شروع
بـرداري   بهـره  حالهاي آبیاري و زهکشی در  و مدیریتی شبکه عوامل فوق در مجموع ضرورت بهسازي ساختار فیزیکی

  الزامی نموده است.  کشور را 
 ،رود و مـوارد دیگـر   هاي آبیاري و زهکشی درودزن، گتوند و عقیلی، بهبهان، دز، ورامین، گرمسار و زرینه در حال حاضر شبکه

دشـت قـزوین، دشـت مغـان، درودزن فـارس و دز       ،هـاي آبیـاري سـفیدرود گـیالن     باشند. براي شـبکه  ها می از جمله این شبکه
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مطالعات بهسازي در سطوح متفاوت انجام گرفته است و براساس نتایج حاصل از این مطالعات و راهکارهاي ارائه شـده، عملیـات   
  باشد. ریزي براي اقدام می ی در مرحله انجام یا در مرحله برنامهکامل یا بخش صورت بهها  اجرایی بهسازي شبکه

قـزوین، دشـت مغـان و درودزن      هاي آبیاري سفیدرود گیالن، دشـت  در نبود شرح خدمات همسان، مطالعات بهسازي شبکه
، انجـام پذیرفتـه   ها تنظـیم یافتـه   فارس در چارچوب شرح خدماتی که با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات و نیازهاي این شبکه

بـرداري، مطالعـات    هاي آبیاري و زهکشی کشور که بـر اثـر طـوالنی شـدن دوره بهـره      است. با توجه به روند فزاینده تعداد شبکه
یابـد، تـدوین فهرسـت     بهسازي و سپس انجام عملیات عالج بخشی آنها از هر دو جنبه ساختار فیزیکی و مدیریتی ضـرورت مـی  

ها باشـد، ضـروري اسـت. در راسـتاي      و فراگیر که پاسخگوي نیازهاي مطالعات بهسازي این شبکهخدمات و شرح خدمات جامع 
لحاظ نمودن کلیه نیازهاي مطالعاتی، تدوین فهرست خدمات و شـرح خـدمات همسـان مطالعـات بهسـازي بـراي یکنـواختی و        

هـاي جدیـد    آوري استفاده از فـن  خصوص بههاي مختلف  هماهنگی در انجام مطالعات و پوشش کامل نیازهاي مطالعاتی در زمینه
ریـزي منـابع آب، مرمـت و     هاي آبیاري، نیاز و توزیـع آب آبیـاري و برنامـه    ي کاربري اراضی و کاداستر مالکیت، روشها زمینهدر 

نوسازي شبکه و استفاده از تجهیـزات مناسـب هیـدرومکانیکی کنتـرل و تنظـیم جریـان آب بـا اتکـا بـه امکـان خودکارسـازي            
بـرداري و نگهـداري شـبکه یـا      بـران در بهـره   مشـارکت آب  زمینهبرداري شبکه، توزیع و تحویل حجمی آب و فراهم نمودن  هبهر

بران با نگرش به کاهش تدریجی آب تخصیصی بـه بخـش کشـاورزي در رقابـت بـا       برداري و نگهداري شبکه به آب واگذاري بهره
سطح رفاه و بهداشت و تدوین راهکارهاي مناسب پایداري مالی شـبکه بـراي   ارتقا لحاظ افزایش جمعیت و  نیاز شرب و صنعت به

هاي صنعت آب کشور بوده که در جهـت تحقـق تـدوین چنـین شـرح       برداري و نگهداري مطلوب شبکه از ضرورت مدیریت، بهره
  دفتر طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور اقدام نموده است. ،خدماتی

بـرداري   بهـره  حـال هـاي آبیـاري و زهکشـی در     خدمات مهندسی براي انجام مطالعات بهسازي شـبکه مجموعه حاضر شرح 
کـارگیري   هاي آبیاري و زهکشی کشـور و بـا بـه    باشد که با استفاده از تجارب حاصل از مطالعات بهسازي در تعدادي از شبکه می

  این مجموعه توجه به نکات زیر ضروري است: المللی تدوین گردیده است. در استفاده از مراجع معتبر داخلی و بین
 تمـام یـا بخشـی از مـوارد      توانـد  ي و زهکشی مـورد نظـر مـی   آبیار ح خدمات مطالعات بهسازي براي شبکهشر

  مشروحه در این نشریه را در برگیرد که در قرارداد خدمات مهندسی مربوطه لحاظ خواهد شد.
  مـاه و   -بر اسـاس نفـر   کشور ي آبیاري و زهکشیها شبکهسازي انجام مطالعات به الزحمه حق که اینبا توجه به

لذا خـدمات   شود، میانجام  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهکارشناسی بخشنامه  الزحمه طبق ضوابط حق

زراعـی،   شناسـی  خـاك مطالعـات   سـازي  هنگام بهاز جمله  )برحسب مورد(تکمیلی میدانی و مطالعات مورد نیاز 
، مطالعات زهکشـی زیرزمینـی، مطالعـات    1هیه کاداستر نمونه مالکیت اراضی در سطح محدودکاربري اراضی، ت
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منابع آب و محیط زیست جـزو تعهـدات مهنـدس مشـاور مطالعـات      مطالعات آب زیرزمینی و تغذیه مصنوعی، 
  بهسازي خواهد بود.

 ژئوتکنیـک عملیـات   ،شـبکه  ودهکل محـد  ، کاداستر مالکیت اراضیتکمیلی زمینی برداري خدمات نقشه که اینتوضیح 
آب زیرزمینـی و تهیـه   منـابع   آماربرداري ،دار ضریب آبگذري در اراضی زه هاي خاك و آزمایش بندي الیهعملیات  ،تکمیلی

تواند توسـط   میجزو تعهدات و به هزینه کارفرما بوده و بر حسب مورد و توافق کارفرما  )در موارد لزوم(مدل آب زیرزمینی 
دیگر و با هماهنگی و نظارت مشاور مطالعـات   صالح ذي مشاور ت بهسازي در قالب قرارداد جداگانه یا توسطمشاور مطالعا

  .انجام شود بهسازي
 ه یک طـرح  ژمطالعات بهسازي در شرایط وی موارد تکمیلی یا اصالحی در شرح خدمات همسان چنانچه هرگونه

اهداف و دامنه مطالعات بهسـازي  قرارداد و با نگرش به با توافق طرفین  گونه موارد اینضروري باشد، الزم است 
  یمابین کارفرما و مشاور منظور گردد.قرارداد ف منضم به شرح خدمات چارچوب، در پروژه

  ي تکمیلی و اصالحی در رابطـه بـا ایـن شـرح خـدمات توسـط مراجـع        ها دستورالعملدر مواردي که ضوابط یا
  .الزامی است راردادهاي مطالعات بهسازيدر ق ابالغ گردد رعایت مفاد آن صالح ذي

  هدف -

هماهنگی و وحدت رویه  ،ي آبیاري و زهکشی ایجاد یکنواختیها شبکهتدوین شرح خدمات مطالعات بهسازي از هدف 
هـاي مختلـف    در انجام مطالعات با مدنظر قراردادن پوشش کامل نیازهاي مطالعاتی و حفظ جامعیت مطالعـات در زمینـه  

   .باشد سطح کشور میبرداري در  دست بهرههاي آبیاري و زهکشی در  زي شبکهمرتبط با بهسا
دامنـه وسـیعی از مطالعـات را     ،شده است بینی اف مورد نظر پیشهدااي که در  گونه بهشرح خدمات مطالعات بهسازي 

و ختار فیزیکـی  نخسـت سـا   مرحلـه شـود کـه در    را شامل مـی  ها ت عدیده با تنوع فعالیتگیرد که خود موضوعا می بر در
واقعـی و دقیـق از وضـعیت موجـود      دهد. ارائه تصویر این خدمات را تشکیل می محوريساختار مدیریتی شبکه موضوعات 

اسـاس و درون مایـه راهکارهـاي بهسـازي      ،شناسی وضع موجود آسیب ساختار مدیریتی و ،ساختار فیزیکی لحاظ بهشبکه 
مقـدورات و   ،هـا  اهـد بـود. راهکارهـایی کـه بـا لحـاظ نمـودن واقعیـت        خومـرتبط بـه هـم    هریک از این دو موضوع اصلی 

و  مسایلاز تنگناهایی که منشا بروز  برون رفتچگونگی  ،ها نگري آینده وي روز ها آوري فن ،ها گذاري سیاست ها، محدودیت
ارائـه   را ،ده اسـت شـ  فرسوده شدن آن زودتر از دوره عمر مفید شـبکه  موجببرداري و نگهداري شبکه و  مشکالت در بهره

از آنجا که حاصل مطالعات بهسازي باید متعاقبا عملیاتی شود لذا در شرح خدمات مطالعات بهسـازي تهیـه اسـناد     نماید.
شرح خـدمات مطالعـات بهسـازي     باشد، بدین منظور دنظر میي اجرایی عملیات بهسازي نیز مها نقشهمناقصه و مدارك و 

   :یابد زیر تشکیل میمکمل هم و به شرح خش اصلی هاي آبیاري و زهکشی از دو ب شبکه
ریزي و انجام مطالعات بهسازي شامل بررسی اجزاي طرح اولیه، وضع موجود و مقایسـه آن بـا طـرح اولیـه،      بخش اول: برنامه

ملیـاتی  شناسی ساختارهاي فیزیکی و مدیریتی شبکه آبیاري و زهکشی و ارائه راهکارهاي بهسـازي آنهـا و تهیـه برنامـه ع     آسیب
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بران در مدیریت شبکه یا واگذاري تدریجی مـدیریت شـبکه بـه     پیاده نمودن طرح بهسازي ساختار مدیریتی شبکه (مشارکت آب
  باشد. برداري و نگهداري شبکه) می مدیریت بهره سازي خصوصیبران و یا راهکارهاي سازگار دیگر از جمله  آب

بهـا  آحاد فهرست مقادیر و  ،پیمان، مشخصات فنی خصوصی(ناقصه ي اجرایی و اسناد مها نقشهتهیه شامل  :بخش دوم
در بخـش اول مطالعـات    تعریـف شـده   ي اجرایـی هـا  اولویـت  )، عملیات بهسازي ساختار فیزیکی برايو برنامه زمانی اجرا

در  در نهایت باید یادآور شد و بر آن تاکید نمود که فهرسـت خـدمات و شـرح خـدمات هـر انـدازه هـم جـامع و        باشد.  می
احاطه همه جانبه مشاور بر تمام جهات و  ي، تجربه ونگر ژرف، باز هم این بهسازي باشد مطالعات برگیرنده تمامی نیازهاي

هـاي قابـل    ه است که مطالعات بهسازي را در جهت رسیدن به یافتـه ژهاي هر پرو جوانب امر و درك درست وي از واقعیت
  دهد.  اجرا سوق می

  دامنه کاربرد -

کشـور کـه داراي    بـرداري  بهـره  حـال ي آبیـاري و زهکشـی در   ها شبکهمات مهندسی مطالعات بهسازي براي شرح خد
در شـرایط آبیـاري و   تغییـر   ،کـاربري اراضـی   ومنابع آب و خاك وضعیت تغییر در  لحاظ بهو  باشند می برداري بهرهقدمت 

بـروز آسـیب یـا    ، توزیع و تحویـل آب گیري  دازهانتجهیزات  و مشکالت محدودیتبروز  ،یی مدیریت آبیاريزهکشی، نارسا
 برداري بهرهنارسایی ساختار مدیریت ، و سایر اجزاي فنی ها و تجهیزات هیدرومکانیکی هساز ،ها زهکش ،ها کانالتخریب در 

  .ه استدارند، تدوین شد سازي هنگام بهنیاز به بازنگري و سایر موارد فنی، اجتماعی و اقتصادي تاثیرگذار، و نگهداري و 
داد فیمابین کارفرما و مشـاور لحـاظ خواهـد    اردر قرصورت کامل یا بخشی  بهمفاد این شرح خدمات که برحسب مورد 

 بایدمطالعات هر مورد ات انجام جزیی لذاگیرد.  در بر میت بهسازي را شد، عموما رئوس موارد مطرح در هر موضوع مطالعا
که به عنوان پیوست شرح خدمات ارائه شـده   1)سیاهه کنترلی مطالعات(فهرست خدمات مطالعات بهسازي مفاد  براساس

  صورت گیرد.
مفاد فهرست خدمات (سیاهه کنترلی مطالعات) در متن قرارداد بین کارفرما و مهندس مشاور لحاظ نخواهـد شـد، بـا    

ها و نتایج  ررسی گزارشچنین ب این وجود این فهرست به عنوان سیاهه کنترلی انجام جزییات مطالعات توسط مشاور و هم
  مطالعات انجام شده زیر نظر عوامل فنی کارفرما مالك عمل خواهد بود.
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  1 بخش1

 شناسی آسیب مطالعات وضع موجود،
  هاي بهسازي ارائه راهکارها و گزینهو 
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د، -اول  بخش و وج لعات وضع م زینهو  شناسی آسیب مطا ها و گ هکار ا ه ر ئ ا هسازيه ار ب  اي 

  هاي موجود   آوري مدارك، اطالعات و گزارش جمع -1-1

پیدایش طـرح تـاکنون در رابطـه بـا شـبکه       هایی است که از زمان نشریات و مقاله ها، گزارش ،مداركآوري  هدف جمع
و  مهندسین مشاور و یا محققین تـدوین و تنظـیم شـده   بردار،  کارفرما، سازمان بهرهآبیاري و زهکشی مورد مطالعه توسط 

گیـرد، از منـابع    برداري پروژه را در بر مـی  باشد. این مدارك که مستندات مطالعات، طراحی، ساخت و بهره در دسترس می
  باشد. مهم تحلیل عملکرد اجزاي طرح و تغییرات حاصله از زمان تکوین تاکنون می

  ها شامل:   این مدارك، اطالعات و گزارش
 مرحله دوم (طراحی و تهیه اسناد مناقصه) و مرحله سـاخت پـروژه   ،هاي مطالعات شناسایی، مرحله اول گزارش  ،

شناسی زراعی، محیط زیست، آب و فاضالب در محدوده طرح  هاي مطالعات منابع آب، کشاورزي، خاك گزارش
 برداري تاکنون   از زمان شروع بهره

 عههاي مرتبط با شبکه مورد مطال هاي طرح جامع آب در حوضه آبریز رودخانه گزارش 

 برداري تاکنون هاي مطالعات اجتماعی در محدوده شبکه از زمان شروع بهره گزارش 

 برداري تاکنون هاي مطالعات اقتصادي در محدوده شبکه از زمان شروع بهره گزارش 

 بـرداري و نشـریات و مقـاالت     برداري و نگهداري شبکه از زمـان شـروع بهـره    مدیریت، بهرهعملکرد هاي  گزارش
 برداري پروژه تاکنون   در مورد شبکه آبیاري در طول دوره بهرهتدوین یافته 

 اي سطح زیر کشت، میزان تولیدات کشاورزي و دامی در محـدوده شـبکه از مرکـز آمـار ایـران و       آمارهاي دوره
 سازمان جهاد کشاورزي

  ربط ذيآمار درازمدت هواشناسی و هیدرولوژي از مراجع 

 ها و سایر موارد مرتبط   ارك مرتبط با آب و محیط زیست، حقابهها و مد دستورالعمل ،مقررات ،قوانین 

 پروژه برحسب مورد ربط ذيهاي  سایر مدارك، آمار و اطالعات و گزارش 

  اي هاي هوایی و تصاویر ماهواره ها، عکس نقشهآوري  جمع -1-2

هـاي   دوده پروژه و نقشهاي موجود از مح هاي هوایی و تصاویر ماهواره هاي توپوگرافی، عکس آوري کلیه نقشه هدف جمع
هاي کاربري اراضی و تغییـرات   هنگام جانمایی اجزاي شبکه، نقشه منظور تهیه نقشه به مطالعات، طراحی و ساخت شبکه به

سـازي منـابع طـرح (هیـدرولوژي، منـابع آب،       هنگام برداري پروژه، تامین نیازهاي مطالعات مختلف به حاصله در دوره بهره
  باشد و شامل:   ي ارزیابی شبکه میشناسی و ...) برا خاك

 هاي مطالعاتی، طراحی، کارگاهی و چون ساخت اجزاي شبکه   نقشه 

 000,1:25و  000,1:50، 000,1:250هاي توپوگرافی موجود با مقیاس  نقشه 

 ها آبشناسی زراعی، کاربري اراضی و نحوه استفاده از  شناسی، خاك هاي زمین نقشه   
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 اضیهاي کاداستر مالکیت ار نقشه 

 هاي نواحی حفاظت شده و آثار باستانی  نقشه 

 هـاي هـادي شـهرها و روسـتاهاي      ها، نقشـه   هاي صنعتی و شهرك هاي موقعیت مکان هاي جمعیتی، نقشه نقشه
  محدوده پروژه

 برداري پروژه   در دوره بهره 000,1:40و  000,1:20، 000,1:55هاي هوایی با مقیاس  عکس 

 برداري پروژه   مقیاس مناسب در دوره بهرهاي موجود با  تصاویر ماهواره 

    نفع ذيهماهنگی با کارفرما و نهادهاي  -1-3

ان و مشاور براي انجـام مطالعـات   نفع ذيها، تبیین اهداف و تفاهم مشترك کارفرما، سایر  هدف هماهنگی در شناخت ضرورت
  ان تحقق یابد، این فعالیت شامل:  نفع ذيکه نیازهاي بهسازي سازگار با شرایط پروژه و همراه با جلب رضایت  صورتی به

 هـاي   ان و سازماننفع ذياي (برحسب نیاز) با کارفرما و سایر  تشکیل جلسات هماهنگی و مشورتی ماهانه و دوره
 معرفی و تبیین اهداف طرح و شناسایی نیازها  منظور  به پروژه  منطقه   اثرگذار دولتی  

 بـران و نماینـدگان    هـاي آب  شبکه، تشـکل  بردار بهرهارفرما، نهاد تشکیل کمیته راهبردي با حضور نمایندگان ک
 برد مطالعات طرح هاي دولتی اثرگذار در پیش سازمان

  ریزي انجام مطالعات   برنامه -1-4

لحاظ حصول نتایج مناسب در محدوده زمانی مـورد   ریزي هماهنگ انجام آن به هدف شناخت اجزاي مطالعات و برنامه
  نظر است و شامل:  

  هـا   پوشانی فعالیـت  هاي انجام هر یک، هماهنگی و هم ، امکانات و محدودیتي مطالعاتیها فعالیتفهرست تهیه
 و دوره زمانی انجام هر فعالیت

 هاي موجود و تدوین برنامه کار و مشخصات تهیه اطالعات و مـدارك تکمیلـی    ارزیابی اطالعات و مدارك و داده
 مورد نیاز

  العات  زمانی تفصیلی انجام مط برنامه -1-5

بینی شده در قرارداد فیمابین مشاور و کارفرما، در قالـب   هدف تدوین برنامه زمانی تفصیلی براساس برنامه زمانی پیش
  باشد.  هاي احتمالی می ها و محدویت افزاري مناسب براي کنترل دقیق روند پیشرفت مطالعات و رفع گره برنامه نرم

هـا و در نهایـت    ها، اثرگذاري متقابل فعالیـت  ها، سطح شکست فعالیت تاین برنامه شامل مشخص نمودن اجزاي فعالی
  باشد.  افزار مورد تایید کارفرما می تدوین برنامه زمانی تفصیلی در قالب نرم
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  هنگام نمودن مطالعات پایه   به - 1-6

ر شرایط فعلی بـا  هاي بهسازي شبکه و مقایسه پارامترهاي تاثیرگذار د نیاز فعالیت هاي پیش هنگام نمودن داده هدف به
  باشد.  هاي طرح اولیه می داده

  مطالعات هواشناسی - 6-1- 1

سازي پارامترهاي مورد نیاز و تاثیرگذار هواشناسی براي سایر اجزاي مطالعات بهسازي و تحلیل تغییرات  هنگام هدف به
  باشد و رئوس آن شامل موارد زیر است: هاي طرح اولیه می حاصله در مقایسه با داده

 هاي موجود عوامل  آوري داده جوار و جمع هاي هواشناسی موجود در محدوده شبکه و نواحی هم اهبررسی ایستگ
 اقلیمی شامل بارندگی، دما، رطوبت، تبخیر، تشعشع، باد و سایر پارامترهاي مورد نیاز

 موثر  هاي ها براي ایستگاه معرف و ایستگاه دقت و تکمیل آمار هواشناسی و تجزیه و تحلیل داده ،بررسی صحت
 شامل:  

 24هـاي   بارندگی ،تعداد روزهاي بارانی ،ها تجزیه و تحلیل تغییرات ماهانه و ساالنه بارندگی، شدت بارندگی 
 بارندگی موثر   ،ساعته 48و 

  خبندان  یتجزیه و تحلیل پارامترهاي آماري ماهانه، رطوبت و تبخیر ماهانه، میزان ابرناکی، تشعشع، روزهاي 

  و جهت بادها تجزیه و تحلیل سرعت 

  و مقایسـه آن بـا سـند ملـی آب و توجیـه تغییـرات        )در صورت لـزوم ده روزه (تعرق ماهانه برآورد تبخیر و
 احتمالی

 هاي طرح اولیه  مقایسه پارامترهاي موثر هواشناسی با داده 

  تهیه گزارش مطالعات هواشناسی 

  مطالعات هیدرولوژي  -6-2- 1

تاثیرگذار براي سایر اجزاي مطالعات بهسازي و تحلیل تغییرات حاصـله در   سازي پارامترهاي مورد نیاز و هنگام هدف به
  باشد و رئوس این مطالعات شامل موارد زیر است: هاي طرح اولیه می مقایسه با داده

  هیدرولوژي مرتبط با پروژه  ها، نشریات و اطالعات  گزارشبررسی 

 پروژه و پیشنهاد اصـالح و یـا تکمیـل تجهیـزات     هاي محدوده  ی رودخانهسنج آبهاي  بازدید و بررسی ایستگاه
هـا یـا    بـرداري  ی جدیـد و یـا تجدیـد نظـر در تـواتر نمونـه      سـنج  آبهاي  موجود و یا پیشنهاد تاسیس ایستگاه

 سنجی  هاي آب گیري اندازه

 هاي زیر:  سازي داده هنگام منظور به ی بهسنج آبهاي  تجزیه و تحلیل آمار ایستگاه 

 هاي محدوده طرح   ها و مسیل هاي آبریز رودخانه رافی حوضهبررسی خصوصیات فیزیوگ 
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 هاي برداشت آب براي شبکه و مقـادیر   ها و محل ها در محل ایستگاه متوسط جریان ماهانه و ساالنه رودخانه
 احتمال وقوع جریان ماهانه و ساالنه در تواترهاي زمانی مختلف  

  هاي تناوب وقوع مختلف   ها براي دوره ها و مسیل سیالب رودخانهبده برآورد 

 بندي آنها براي آبیاري و شرب ها و طبقه بستر و بررسی کیفیت آب رودخانه تجزیه و تحلیل رسوب مواد معلق و بار 

 هاي محدوده طرح   بررسی بار آلودگی کیفی و آلی رودخانه 

 یرگذاري این تغییرات مقایسه پارامترهاي کمی و کیفی هیدرولوژیکی در شرایط فعلی و شرایط طرح اولیه و تاث
 برداري شبکه   در مدیریت و بهره

  تهیه گزارش مطالعات هیدرولوژي 

  بندي اراضی  مطالعات خاك شناسی و طبقه -6-3- 1

بندي اراضی و تناسب اراضـی بـراي کشـت محصـوالت مختلـف الگـوي زراعـی و         ها، طبقه خاك هدف بررسی وضعیت
، شـرایط  قلیاییـت لحاظ فرسایش، عمق خاك زراعی، شوري و  بهها  تغییرات حاصله در خصوصیات خاك ،هاي آبیاري روش

برداري از شبکه و مقایسـه آنهـا بـا شـرایط تـدوین طـرح اولیـه شـبکه          زهکشی میزان مواد آلی و سایر موارد موثر در بهره
  باشد. رئوس این مطالعات شامل موارد زیر است:   می

 هـاي   هـا و روش  ، تناسب اراضـی بـراي کشـت   ییتقلیابندي اراضی، شوري و  ها، طبقه بررسی خصوصیات خاك
 شناسی طرح اولیه  هاي مطالعات خاك ها و نقشه آبیاري براساس گزارش

  عمق آب زیرزمینی، شرایط ماندابی در اراضی محـدوده شـبکه، انجـام    قلیاییتبررسی میدانی شرایط شوري و ،
هـا و گـزارش    هنگـام نمـودن و تکمیـل نقشـه     هاي الزم (برحسب مـورد) بـراي بـه    گیري ها و اندازه برداري نمونه

 شناسی موجود   مطالعات نیمه تفصیلی خاك

 شناسی نیمه تفصیلی (با مقیاس مطالعات قبلی) در محدوده اراضـی توسـعه یافتـه جدیـد      انجام مطالعات خاك
 ي متعارف موجود  ها دستورالعملشبکه براساس 

 هـا و   ، تناسـب اراضـی بـراي کشـت    قلیاییتی، شوري و بندي اراض ها، طبقه هنگام شده خاك هاي به تهیه نقشه
بـرداري زراعـی و شـرایط آبیـاري و      مقایسه آنها با شرایط اولیه طرح و تحلیل اثرگـذاري وضـعیت فعلـی بهـره    

 ها  زهکشی اراضی بر مشخصات خاك

  اراضی   بندي و طبقه شناسی خاكتهیه گزارش مطالعات 

  ي ژئوتکنیکی ها بررسی -6-4- 1

هـا در   ها و تخریـب  ها و تحلیل آسیب ها و سازه ها، زهکش ي ژئوتکنیکی موثر در پایداري کانالها هدف شناخت شاخصه
 باشد، رئوس این مطالعات شامل موارد زیر است: هاي احتمالی ژئوتکنیکی می رابطه با وجود محدودیت
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 کارشناسی از محـل  شناسی و ژئوتکنیکی پروژه، بازدیدهاي میدانی  هاي مهندسی زمین ها و داده بررسی گزارش
شناسـی و   هـاي زمـین   تاسیسات انحراف آب و آبگیري و شبکه آبیاري و زهکشـی و تجزیـه و تحلیـل شاخصـه    

 هاي شبکه   ها و سازه ها، زهکش ژئوتکنیکی موثر در تخریب یا عدم پایداري کانال

 مهم که دچـار تخریـب،    هاي ها و محل سازه پیشنهاد انجام مطالعات ژئوتکنیکی تکمیلی به ویژه در مسیر کانال
هاي میدانی کارشناسی خصوصیات ژئوتکنیکی را در بروز ایـن عوامـل    اند و بررسی ناپایداري یا آسیب کلی شده

 موثر تشخیص داده است. 

 هـا ناشـی از    هـا و سـازه   پیشنهاد بهسازي شرایط ژئوتکنیکی در موارد بروز تخریب، ناپایداري یا آسیب در کانال
 نیکی  هاي ژئوتک محدودیت

 هاي ژئوتکنیکی  تهیه گزارش بررسی 

  مطالعات منابع آب در دسترس   -1-7

و  هـا  آب )، زههاي سطحی و زیرزمینی آب( هاي کمی و کیفی منابع آب در دسترس این مطالعات تعیین مشخصه هدف
 ي سـطحی و زیرزمینـی،  هـا  آبهـا و امکانـات منـابع آب شـبکه، نحـوه مـدیریت تلفیقـی         شـناخت محـدودیت   ،ها پساب
باشد. رئوس ایـن   برداري شبکه می شناسی وضع موجود و ارائه برنامه مدیریت منابع آب در شرایط فعلی و آینده بهره آسیب

  مطالعات شامل موارد زیر است:
 هاي موجود در رابطه با منـابع آب سـطحی و زیرزمینـی شـبکه در      ها و نقشه ها، اطالعات و گزارش بررسی داده

 برداري شبکه   رهطرح اولیه و در دوره به

  ي برگشـتی،  هـا  آبو  هـا  آب ها، سدهاي مخزنـی، زه  کارشناسی از منابع آب پروژه شامل رودخانهبازدید میدانی
و حجـم منـابع آب در    بـده ها و قنوات) تجزیـه و تحلیـل    ها، چشمه ، منابع آب زیرزمینی (چاهها فاضالبپساب 

لحـاظ حجمـی و    بـرداري بـه   رات آن در طول دوره بهـره دسترس پروژه در طرح اولیه و در شرایط حاضر و تغیی
 زمانی و مکانی 

  و  هـا  آب ها و قنـوات) زه  ها، چشمه ي زیرزمینی (چاهها آبي سطحی، منابع ها آببررسی و تحلیل کیفیت منابع
بـرداري و مقایسـه بـا     ، تغییـرات حاصـله در دوره بهـره   روسـتایی هاي شهري و  ي برگشتی پساب فاضالبها آب

 اولیه طرح   شرایط

  لحـاظ حجمـی، زمـانی و     ي سطحی و زیرزمینی در دسترس طرح اولیه و شرایط فعلـی بـه  ها آبمقایسه منابع
ي زیرزمینـی  هـا  آبویژه منابع  مکانی و دالیل تغییرات آن و اثرات این تغییرات در پایداري منابع آب پروژه و به

 در نواحی مختلف شبکه  

 ي سطحی و زیرزمینی  ها آبنابع برداري م بررسی نحوه تلفیق بهره 
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 بـرداري   ها، حجم آب تخصیصی و دوره زمانی تغذیه مصنوعی سفره در طرح اولیـه و در دوره بهـره   بررسی روش
 تاکنون و تغییرات احتمالی و دالیل آن  

 لحاظ منابع آب، شرایط هیدروژئولوژیکی سفره، کـاربري  ها و امکانات تغذیه مصنوعی سفره به بررسی محدودیت 
 اراضی و سایر موارد مرتبط  

 برداري از منابع آب سطحی و  لحاظ حجمی و زمانی، تلفیق بهره برداري منابع آب به شناسی مدیریت بهره آسیب
 زیرزمینی، مشکالت مدیریت مصرف و تقاضاي آب  

 قایسـه بـا   هـا و م  سالی ها و خشک بندي و ارائه بیالن منابع آب در دسترس فعلی در شرایط نرمال، ترسالی جمع
شرایط اولیه، تحلیل کمبودها و یا مـازاد آب شـبکه در شـرایط فعلـی و آینـده پـروژه، راهکـار مناسـب تلفیـق          

لحاظ زمانی و مکانی، نحـوه بهبـود    برداري تلفیقی به ي سطحی و زیرزمینی و ارائه برنامه بهرهها آببرداري   بهره
 ها   مینهمدیریت مصرف و ارائه راهکارها و پیشنهادات در این ز

 ي سطحی و زیرزمینی و پیشنهاد ها آبهنگام منابع  ارائه گزارش توجیهی و پیشنهاد انجام برنامه آماربرداري به
 برنامه تهیه مدل آب زیرزمینی (در صورت لزوم) 

 برداري در محدوده شبکه و تحلیـل میـزان    ي قابل بهرهها آب ها و زه بندي نتایج مطالعات منابع آب، پساب جمع
 ،ي قابـل حصـول در شـبکه   هـا  رانـدمان ود یا مازاد با توجه به نیازهاي آبیاري الگوي زراعـی پیشـنهادي و   کمب

 ربط ذيبیاري نوبتی و سایر موارد هاي اعمال آ ضرورت

   تدوین گزارش منابع آب در دسترس 

  مطالعات زهکشی سطحی  -1-8

شناسـی وضـع موجـود و ارائـه      بهدف بررسی خصوصیات زهکشی سطحی در پیرامون و داخل محدوده شبکه و آسـی 
  باشد و رئوس آن شامل موارد زیر است: راهکارهاي بهسازي سامانه زهکشی سطحی شبکه می

 هاي موجود در رابطه با زهکشی سطحی، هیدرولوژي، کشـاورزي و   ها و نقشه ها، اطالعات و گزارش بررسی داده
 شناسی زراعی  خاك

 هاي ورودي به محدوده پروژه   ها و مسیل هاي آبریز رودخانه ضههاي فیزیکی و هیدرولوژیکی حو بررسی مشخصه 

 هـاي   گیري و غرقابی اراضی و خسارت گیر و غرقابی در محدوده شبکه، عوامل موثر در سیل بررسی اراضی سیل
 ساالنه یا تناوبی ناشی از وقوع سیل  

  50تـا   5هـاي تنـاوب    ها در دوره الهاي ورودي به شبکه و متقاطع با کان ها و رودخانه سیالب مسیل دهببرآورد 
هاي آبریز محدوده مورد مطالعه و مقایسه آنها بـا بـرآورد    هاي مناسب با شرایط فیزیوگرافی حوضه ساله با روش

 هاي تقاطعی شبکه   ویژه در محل سازه سیالب طرح اولیه به بده
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  سـاله و کنتـرل مقـاطع     25و  10، 5هاي سطحی در محدوده اراضی شبکه بـا تنـاوب وقـوع     رواناب بدهبرآورد
 ها و کفایت ظرفیت آنها  زهکش

  با  ها در محل تقاطع  جاده و  ها  مسیر کانال هاي تقاطعی شبکه در  افزایش ظرفیت سازه بررسی ضرورت اصالح یا
 ها   مسیل

 اراضیگیري  رواناب برآورد شده و ارائه راهکارهاي رفع سیل بدهها براساس  بررسی ضرورت اصالح مقطع زهکش 

 هاي فعلی و ارائه راهکارهاي بهسازي  بررسی شیوه نگهداري سامانه زهکشی سطحی پروژه، محدودیت 

  تهیه گزارش مطالعات زهکشی سطحی 

 مطالعات زهکشی زیرزمینی -1-9

برداري و مقایسه آن بـا   ها از شروع بهره هدف بررسی وضعیت زهکشی زیرزمینی در محدوده شبکه پس از گذشت سال
شناسی وضع موجود و ارائه راهکارهـاي بهسـازي سـامانه زهکشـی زیرزمینـی در اراضـی        اي طرح اولیه، آسیبه بینی پیش

  باشد. رئوس این مطالعات شامل موارد زیر است: دار فعلی و اراضی مبتال به زه در آینده نزدیک می زه
 در دوره  بعـدي    هـاي  گـزارش   و شـبکه   زیرزمینـی   زهکشـی   مطالعات اولیـه   مدارك   و  ها ها، نقشه گزارش بررسی

 برداري  بهره 

 هاي سامانه زهکشی زیرزمینی در طـرح اولیـه و در شـرایط فعلـی شـامل عمـق سـفره اول در         بررسی مشخصه
هـاي   غیرقابل نفوذ، عمق کنترل آب زیرزمینی، عمق و فاصله نصـب زهکـش    اراضی محدوده شبکه، عمق طبقه

  کننده جمعهاي  زیرزمینی و نحوه تخلیه زهکش

 آمـدن   برداري شبکه و دالیل باال بررسی وضعیت فعلی عمق سفره اول آب زیرزمینی، تغییرات آن در دوره بهره
 دار شدن اراضی  سطح آب زیرزمینی و زه

 هـاي زهکشـی    ، وضعیت لولهها آب بررسی عملکرد سامانه زهکشی زیرزمینی (در صورت وجود) از نظر تخلیه زه
ملکرد هیدرولیکی و کنترل عمـق آب زیرزمینـی، وضـعیت تخلیـه انتهـایی و کیفیـت       گذاري، ع لحاظ رسوب به
 اولیهطرح   بینی آب خروجی و مقایسه آنها با پیش زه

 این سامانه   و ارائه راهکارهاي بهسازي  زیرزمینی موجود  سامانه زهکشی  بندي عملکرد  جمع 

 بندي اراضی و احداث پیزومتـر یـا    کی خاك و الیهگیري ضرایب هیدرودینامی پیشنهاد برنامه و مشخصات اندازه
دار شـده در دوران    کنتـرل عمـق آب زیرزمینـی (برحسـب مـورد) در محـدوده اراضـی زه        اي مشاهدههاي  چاه
برداري شبکه و براساس نتایج آن تعیین محدوده اراضی که براي آن تهیه طرح و احداث سـامانه زهکشـی    بهره

 زیرزمینی ضروري خواهد بود. 

  تهیه گزارش مطالعات زهکشی زیرزمینی 
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  مطالعات کشاورزي -1-10

هاي طرح توسعه کشاورزي در اراضی شبکه در طـرح اولیـه، بررسـی الگـوي زراعـی و ترکیـب        هدف شناخت مشخصه
ها و اقتصاد تولید در شرایط فعلی، نیازهاي آبیاري محصـوالت، رانـدمان آبیـاري و ارائـه الگـوي کشـت مناسـب در         کشت

  باشد. رئوس این مطالعات شامل موارد زیر است: برداري شبکه می و آینده بهره شرایط فعلی
  اجتمـاعی طـرح اولیـه و تجزیـه و تحلیـل       ،اقتصـادي  ،آبیـاري  ،ي موجود مطالعات کشاورزيها گزارشبررسی

 وضعیت کشت آبی و دیم و نحوه کاربري اراضی در محدوده شبکه قبل از اجراي آن  

 و بایر، مسـکونی شـهري و روسـتایی و نـواحی صـنعتی در        شت زراعت و باغ، آیشبررسی مساحت اراضی زیرک
 محدوده شبکه در شرایط طرح اولیه 

 ها، تقویم زراعی و آبیاري و نیاز آبـی محصـوالت زراعـی و بـاغی براسـاس       بررسی الگوي زراعی و ترکیب کشت
 بینی شده در طرح اولیه  راندمان پیش

 شـرایط   ،اقلـیم  ،خاك ،هاي پیشنهادي در طرح اولیه با منابع آب ترکیب کشت بررسی سازگاري الگوي زراعی و
 اقتصادي محدوده طرح   و اجتماعی

 هاي الگوي زراعـی در طـرح اولیـه و سـهم کشـاورزي و دامـداري در درآمـد خانوارهـاي          بررسی اقتصاد کشت
 محدوده طرح  

 برداري شـبکه براسـاس تفسـیر تصـاویر      بهره هاي کاربري اراضی و بررسی تغییرات حاصله در دوران تهیه نقشه
هـاي   بـرداري و تـدقیق آن در بررسـی    هاي هوایی موجود از محدوده شبکه در دوران بهـره  اي و یا عکس ماهواره

منظور تعیین مساحت اراضی زراعی و باغی، اراضی آیش، نـواحی مسـکونی    میدانی (بر حسب مورد و امکان) به
  شهري و روستایی و نواحی صنعتی

       تعیین مساحت زیرکشت فعلی محصوالت زراعی و باغی، اراضی آیـش و بـایر و نـواحی مسـکونی و صـنعتی در
اي براي فصول کشت زراعی در شـبکه و مقایسـه آن بـا ارقـام نظیـر در       محدوده شبکه براساس تصاویر ماهواره

 طرح اولیه  

  هـاي کـاربري اراضـی     آخرین نقشـه استخراج الگوي زراعی و ترکیب کشت محصوالت در وضع موجود براساس
 و بازدیدهاي میدانی  ربط ذيتهیه شده براي فصول کشت، مصاحبه با کشاورزان و کارشناسان 

  در نواحی مختلـف شـبکه   مزرعهبررسی تقویم آبیاري محصوالت زراعی و باغی و تعیین راندمان کاربرد آب در 
نوع زراعت یا بـاغ   ،شرایط خاك ،سازگار با روش آبیاريمناسب که  گیري اندازهدر مزارع نمونه انتخابی با روش 

 ها گیري اندازهو با مالحظه امکان جلب همکاري کشاورز در طول دوره 

هـاي   گیري راندمان آبیاري در سطح مزرعه حداقل سه مزرعـه بـراي هـر یـک از روش     انتخابی براي اندازه تعداد مزارع
  گردد.  اغات توصیه میآبیاري سطحی و تحت فشار به تفکیک زراعت و ب
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     گیـري رانـدمان    تعیین متوسط وزنی راندمان کاربرد آب در مزرعه در محدوده شبکه با توجـه بـه نتـایج انـدازه
 هاي مختلف آبیاري  آبیاري در مزارع نمونه با اعمال مساحت اراضی تحت کشت در روش

 کـه نماینـدگی    طـوري  ل و توزیع آب شبکه بههاي انتقا تعیین راندمان انتقال و توزیع در تعداد مناسبی از کانال
گیري راندمان بایستی به تفکیک  هاي انشعابی تا نقطه آبگیر تحویل آب به مزارع را در برگیرد، اندازه کلیه کانال

 هاي انتقال و توزیع صورت گیرد.  در کانال

 هـا   و توزیـع آبیـاري در کانـال    گیري راندمان انتقـال  هاي مناسب اندازه هاي میدانی و انتخاب بازه انجام بررسی
ها و امکانات دسترسی براي  لحاظ تغییرات ظرفیت، طول، ابعاد مقطع کانال متناسب با ساختار فیزیکی شبکه به

هـاي   هاي انتخابی متناسب با فراوانی تعـداد، طـول و ظرفیـت آبـدهی کانـال      که تعداد بازه طوري گیري به اندازه
 شبکه باشد. 

 هـا بـا طـول     گیري که تعداد اندازه طوري فکیک براي سامانه انتقال و توزیع با روش مناسب بهتعیین راندمان به ت
 هاي شبکه سازگار باشد.  گیري و ظرفیت کانال هاي مورد اندازه بازه

  گیري (برحسـب مـورد) براسـاس بازدیـدهاي      با روش کارشناسی و یا اندازه 1برداري آب در شبکه بهره راندمانبرآورد
ها و تجهیزات هیدرومکانیکال کنتـرل و تنظـیم سـطح     ویژه عملکرد سازه از وضعیت ساختار فیزیکی شبکه بهمیدانی 

 هاي انشعابی و مزارع و مالحظه روش توزیع و تحویل آب   ها و تجهیزات آبگیري کانال آب و عملکرد سازه

   بـرداري) و یـا در    رانـدمان بهـره   برآورد راندمان انتقال و توزیع آبیاري در محدوده کل شبکه (با لحـاظ نمـودن
 نواحی عمرانی مختلف محدوده شبکه برحسب وسعت شبکه  

 الگوي زراعـی فعلـی    ،تعیین نیاز خالص آبی ماهانه (یا ده روزه برحسب مورد) محصوالت مختلف زراعی و باغی
هـاي معـرف    هاي درازمدت هواشناسی ایسـتگاه یـا ایسـتگاه    شبکه و محصوالت پیشنهادي جدید، براساس داده

هاي مناسب براي برآورد تبخیـر تعـرق پتانسـیل و انتخـاب ضـرایب گیـاهی        محدوده شبکه با جدیدترین روش
 ها   برداري طرح و مقایسه نتایج حاصله با سند ملی آب و تحلیل تفاوت سازگار با شرایط بهره

     طـرح اولیـه و اثرگـذاري    بینـی   مقایسه ارقام خالص و ناخالص نیاز آبیاري محصوالت زراعـی و بـاغی بـا پـیش
 برداري شبکه در بهبود راندمان وضعیت بهره

 هاي قابل حصـول و مقایسـه آن بـا شـرایط      برآورد نیاز آبی شبکه با توجه به الگوي زراعی پیشنهادي و راندمان
 فعلی و طرح اولیه

 فعلی که در شرایط شب حجم آب مصرفی) در  به ازاي واحد  وري آب کشاورزي (میزان تولید  بررسی میزان بهره 

                                                    
 

1- Operation Efficiently 
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 بینـی طـرح اولیـه و اثـرات ایـن تغییـرات در        ها در وضع موجود بـا پـیش   مقایسه الگوي زراعی و ترکیب کشت
 مدیریت آبیاري شبکه  

 هاي اجتماعی، اقتصادي در برنامه کشت و محصوالت الگوي زراعی در شرایط موجود   بررسی اثرات محدودیت 

  و باغی الگوي کشت شبکه بـه تفکیـک هـر محصـول، درآمـد خـالص و       بررسی اقتصاد تولید محصوالت زراعی
 ناخالص هر هکتار و بازدهی تولید هر محصول به ازاي واحد حجم آب مصرفی  

 هاي منابع آب در دسترس، شرایط خـاك،   پیشنهاد الگوي زراعی مناسب شبکه با توجه به امکانات و محدودیت
 ی خانوارهاي کشاورزهاي اقتصادي، اجتماع خصوصیات اقلیمی، ویژگی

 هاي آبیاري تحت فشـار یـا کـم فشـار      پیشنهاد بهبود راندمان آبیاري در سطح مزرعه از طریق جایگزینی روش
هاي آبیاري سطحی برحسب مورد و همچنین بهبـود مـدیریت تقاضـا و     جاي آبیاري سطحی و یا بهبود روش به

 مصرف آب در شبکه  

  ازاي هـر واحـد آب مصـرفی)     (افزایش تولید محصوالت شبکه بـه  وري آب  هرهب هاي بهبود  و شیوه ارائه راهکارها
 کشاورزي

 تهیه گزارش مطالعات کشاورزي 

 مطالعات آبیاري -1-11

شناسـی وضـعیت آبیـاري مـزارع در      هاي آبیاري در وضع موجود و مقایسه آن با طرح اولیه، آسـیب  هدف بررسی روش
  باشد. رئوس این مطالعات شامل موارد زیر است: دمان آبیاري میشرایط فعلی و ارائه راهکارهاي بهبود روش و ران

 هـاي آبیـاري و تقـویم     ها و مدارك مطالعات مرحلـه اول و دوم شـبکه و تجزیـه و تحلیـل روش     بررسی گزارش
 آبیاري محصوالت، راندمان آبیاري، نحوه توزیع و گردش آب در مزارع در طرح اولیه 

 ویم آبیاري، تعداد دفعات و حجم آب مصرفی در هر نوبت براي محصـوالت  هاي متداول آبیاري، تق بررسی روش
 مختلف الگوي زراعی شبکه در وضع موجود و مقایسه آن با طرح اولیه 

  شبکه   برداري  موجود بهره وضعیت  آبی در  فصول کم مدیریت آبیاري در  بندي آبیاري و  نوبت هاي  سامانه بررسی 

 بینی طرح اولیه و توجیه تغییرات حاصله   ي فعلی، مقایسه با پیشهاي آبیار بررسی عملکرد روش 

 هاي روز سـازگار بـا    آوري ها و راهکارهاي بهبود راندمان آبیاري با استفاده از دانش بومی و فن بررسی ارائه روش
 ساختار اجتماعی و اقتصادي شبکه مورد مطالعه 

 هاي قابل حصول   بهسازي و راندمان هاي مختلف آبیاري در شرایط برآورد هیدرومدول در روش 

 هاي کاراتر در مدیریت آبیاري شبکه هاي آبیاري متداول به روش بررسی اثرات تغییر روش 

   مقایسه نیاز آبی طرح در شرایط فعلی و در شرایط بعد از بهسازي و مقایسه آن با طرح اولیه 

  تهیه گزارش مطالعات آبیاري 
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  اجتماعی   مطالعات -1-12

ت بررسـی شــرایط اجتمـاعی در محـدوده شــبکه در شـرایط فعلــی و مقایسـه بـا شــرایط طـرح اولیــه،        هـدف ایـن مطالعــا  
  باشد. رئوس این مطالعات شامل موارد زیر است:   شناسی عوامل محدود کننده و ارائه راهکارهاي مناسب بهبود شرایط می آسیب

 سـواد خانوارهـاي سـاکن و     هاي پیشینه مطالعات طرح در زمینـه سـاختار جمعیتـی، وضـعیت     بررسی گزارش
 امکانات فرهنگی، آموزشی و رفاهی در محدوده شبکه و مقایسه شرایط قبل از اجراي طرح با وضع موجود

 بـرداري در روسـتاهاي    هاي جمعی در امر بهـره  ، نظام مالکیتی و پیشینه مشارکتبندهاي اجتماعیبررسی قشر
 دمحدوده شبکه در شرایط قبل از اجراي طرح و وضع موجو

 ویژه ساختار قومی و فرهنگـی در شـرایط قبـل از اجـراي      ی در محدوده طرح بهشناس جامعههاي  بررسی ویژگی
 طرح و وضع موجود  

 شناسی تغییرات اجتماعی ناشی از اجراي شبکه و عوامل اصلی تاثیرگذار در این زمینه آسیب 

 هـاي ایجـاد    هـاي سـنتی، تشـکل    کلها و ساختارهاي مشارکتی در محدوده طرح شامل تش بررسی سوابق نهاده
بـرداري و   ها و ارزیابی چگونگی واگذاري بهره هاي تشکل ها و محدودیت برداري شبکه، توانایی شده در دوره بهره

 بران   نگهداري شبکه به آب

 گذاري مورد نیاز طرح و یا ارائـه   بران از طرح بهسازي و امکان مشارکت آنها در سرمایه بررسی سطح توقعات آب
 سهیالت اجتماعی مشارکتی (غیرنقدي) در این زمینه  ت

 سازي اراضی براي بهبود سامانه آبیاري در سطح مـزارع و   ها و امکانات یکجاکشتی و یکپارچه بررسی محدودیت
 ارائه راهکارهاي عملی شدن آن  

 هاي آبیاري   که و تشکلبردار شب بهره نهاد  هاي قومی جوامع محدوده شبکه با  بررسی و ارزیابی نحوه تعامل فرهنگ 

 بینی تغییرات آتی ساختار جمعیتی و وضعیت روابط اجتماعی در محدوده شبکه   پیش 

   بـرداري و ایجـاد یـا ارتقـاي مـدیریت       پیشنهاد راهکارهاي مناسب بسترسازي اجتماعی براي بهبود نظـام بهـره
 بران   هاي آب تشکل

  تهیه گزارش مطالعات اجتماعی 

    اقتصاديوضعیت  مطالعات -1-13

ها، سطح اشتغال، میـزان درآمـد و    لحاظ نوع فعالیت هدف این مطالعات بررسی وضعیت اقتصادي در محدوده شبکه به
شناسی عوامل محدود کننده و ارائـه راهکارهـاي مناسـب بهبـود شـرایط       خودکفایی مالی خانوارها در شرایط فعلی، آسیب

  باشد. رئوس این مطالعات شامل موارد زیر است:   فعلی می
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 هـاي اقتصـادي، وضـعیت     هاي پیشینه مطالعات طرح و مقایسه با شرایط فعلی در زمینه فعالیت بررسی گزارش
اشتغال، میزان درآمد خانوارهاي ساکن از زراعت، باغداري، دامداري، صـنایع دسـتی، خـدمات و سـایر منـابع،      

 میزان مالکیت خانوارها، اجاره زمین کشاورزي.

  تولیدات و سهم آب در تولیدات.  ارزش ،  لحاظ میزان تولیدات کشاورزي که بهاقتصادي شب بررسی عملکرد 

 لحـاظ میـزان    ها)، عملکرد اقتصادي شبکه به هاي مالی شبکه (منابع درآمد و هزینه بررسی امکانات و محدودیت
الی در هـاي احتمـ   برداري و نگهداري و تحلیل عوامـل مـوثر بـر محـدودیت     هاي بهره خودکفایی مالی در زمینه

 پایداري مالی شبکه

  مدیریت شبکه سازي براي گزینه خصوصی میزان آمادگی آنها  بررسی امکانات اقتصادي خانوارهاي محدوده شبکه و   

 تهیه گزارش مطالعات اقتصادي 

  برداري   ها و نظام بهره مطالعات مالکیت -1-14

هـا در محـدوده شـبکه و تغییـرات آن از      تشناخت ساختار و نوع مالکیـ  برداري هدف از مطالعات مالکیت و نظام بهره
بـرداري زراعـی و مـدیریت آبیـاري شـبکه، شـناخت سـاختار نظـام           زمان تکوین طرح تاکنون و اثـرات آن در نظـام بهـره   

باشد. رئوس این مطالعـات شـامل    شناسی وضع موجود و ارائه راهکارهاي بهبود ساختار فعلی می برداري اراضی، آسیب بهره
  : موارد زیر است

 ها و ضوابط موجود در رابطه با مالکیت اراضی در محدوده شبکه   ها، آمار و اطالعات و نقشه بررسی گزارش 

 هاي قبل تاکنون و شرایط فعلی مالکیت اراضـی (مشـاعی، مالکیـت     بررسی روند تحوالت مالکیت اراضی از دهه
 برداري زراعی نظام بهرهفردي و ...) در نواحی مختلف محدوده شبکه و اثرات مالکیت اراضی در 

  نـواحی   پراکنـدگی تنـوع مالکیـت در     محـدوده شـبکه و    و مساحت واحدهاي مالکیت اراضـی در   بررسی تعداد
 مختلف شبکه

 از زمان تکوین طرح تـاکنون شـامل     برداري زراعی در محدوده شبکه هاي روستایی و نظام بهره بررسی مدیریت
هـاي   هاي تعاونی تولید، شرکت واحدهاي تولیدي مشاع، شرکت بري سهم و کاري اجارهواحدهاي تولید دهقانی، 

بـرداري موجـود و    هـاي بهـره   ها و موارد مشـابه، ارزیـابی نظـام    سهامی کشاورزي و دامپروري و کشت و صنعت
 شناسی آنها و ارائه راهکارهاي بهبود ساختار فعلی  آسیب

 ي در محدوده شبکه  بررسی اثرات خرد شدن مالکیت اراضی در مدیریت آبیار 

 سـازي و یکجاکشـتی اراضـی داراي مالکیـت مشـاعی (یـا        هـاي یکپارچـه   بررسی ضرورت، امکانات و محدودیت
 چندجاکشتی) و اثرات آن در بهبود مدیریت آبیاري 

  با  2هکتاري زیر پوشش یک کانال درجه  1000تا  500تهیه نقشه کاداستر مالکیت اراضی در یک واحد نمونه
متر) براي ارزیابی امکان کاربرد ایـن روش بـراي    1اي با مقیاس مناسب (دقت حدود  ز تصاویر ماهوارهاستفاده ا
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اقتصادي و اجتماعی تهیـه نقشـه    -تهیه کاداستر کل محدوده شبکه (به استثناي محدوده باغات)، توجیه فنی 
 برداري آب کشاورزي د بهرهکامل کاداستر مالکیت اراضی شبکه در راستاي بهبود مدیریت آبیاري و صدور سن

 برداري شبکه  تهیه گزارش مطالعات مالکیت و نظام بهره 

  برداري و نگهداري شبکه   مطالعات مدیریت بهره -1-15

برداري و نگهداري شبکه از زمان تکوین طرح تاکنون و تحلیـل سـاختار    هدف بررسی ساختار و تحوالت مدیریت، بهره
روي  هـاي فعلـی و پـیش    شناسـی مسـایل و محـدودیت    و نگهـداري شـبکه، آسـیب    برداري بران در بهره فعلی و جایگاه آب

هـا   برداري و نگهداري شبکه و ارائه دستورالعمل برداري شبکه. پیشنهاد راهکارهاي عالج بخشی ساختار مدیریت، بهره  بهره
  است: باشد. رئوس این مطالعات شامل موارد زیر برداري و نگهداري شبکه می و برنامه مناسب بهره

  ها و مدارك و سوابق موجود در رابطه با مدیریت سنتی آبیاري در اراضی محدوده شبکه قبـل از   گزارشبررسی
هـاي سـنتی و    برداري و نگهداري انهـار، سـاختار تشـکل    بري، بهره هاي سنتی حقابه تکوین طرح و تحلیل روش

 سوابق و عملکرد آنها 

 برداري و نگهداري پیشـنهادي در طـرح اولیـه، میـزان و      یت بهرهبررسی اهداف طرح اولیه شبکه، ساختار مدیر
 حال در گذشته و  برداري و نگهداري شبکه  بها و سایر منابع تامین مالی براي نیازهاي بهره نحوه اخذ آب 

 بها، درآمدهاي ثانوي و جانبی و تسـهیالت   برداري و نگهداري شبکه از بابت آب بررسی درآمدهاي مدیریت بهره
 اي منطقه مالی

 هاي تولید و مقایسه با سهمی که عمال کشاورزان بابـت   برداري و نگهداري از هزینه اي بهرهه بررسی سهم هزینه
 نمایند.  بها پرداخت می آب

 ها با توجه به منابع تامین درآمدها و میزان وصول یا کسب  بندي مالی فعالیت ریزي و بودجه بررسی نحوه برنامه
ها در شـرایط موجـود و وضـعیت پایـداري مـالی شـبکه بـراي مـدیریت،          ل روند این فعالیتآنها، تجزیه و تحلی

 برداري مناسب و پویاي شبکه   بهره

 بـرداري تـاکنون، شناسـایی     برداري و نگهداري شبکه و عملکرد آن از شـروع بهـره   بررسی ساختار مدیریت بهره
هـا، نقـاط ضـعف و قـوت عملکـرد       ت و مسـوولیت برداري شبکه و حدود اختیـارا  عوامل دست اندرکار نهاد بهره

 مدیریت شبکه  

 ریـزي، نیـروي انسـانی، مـالی و حقـوقی، اطالعـات و ارتباطـات،         هاي مدیریتی برنامـه  بررسی و تحلیل فعالیت
بهـا   آالت و تجهیزات نگهداري، نحوه مدیریت وصول آب مدیریت توزیع آب و عملیات نگهداري، مدیریت ماشین

 برداري شبکه   نترل و پایش بهرهو مدیریت نظارت ک
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 بینـی شـده در طـرح اولیـه،      برداري و نگهداري شبکه با سـاختار پـیش   مقایسه ساختار نهاد فعلی مدیریت بهره
بـرداري   هاي حقوقی ایجاد شده در بهره هاي سنتی و تشکل تغییرات حاصله، مشارکت و حدود اختیارات تشکل

 و نگهداري شبکه  

 بـرداري و   هـا و تعهـدات نهـاد مـدیریت بهـره      برنامه هاي کنترل، نظارت و پایش و شاخص تدوین و ارائه معیارها
 نگهداري شبکه  

 لحـاظ نیـروي انسـانی، امکانـات و      برداري و نگهـداري شـبکه بـه    شناسی مشکالت ساختار مدیریت، بهره آسیب
گیـري و تحویـل آب،    انـدازه  ساختار فیزیکی و تجهیزات هیدرومکانیکی توزیع، کارآییتجهیزات، منابع مالی، نا

 کـارآیی عدم تناسب برنامه توزیع آب در فصول مختلف و شرایط کم آبی با الگوي زراعـی متـداول در شـبکه، نا   
هـاي وابسـته، مشـکالت     ها و سـازه  ها و زهکش ریزي براي اجراي عملیات نگهداري کانال پایداري مالی و برنامه
  در مـدیریت شـبکه یـا     بـران  آب  دادن  عـدم اعمـال سیاسـت مشـارکت    سـازمانی،    برون و  روابط درون سازمانی 

 آنها  شبکه به  مدیریت واگذاري 

 ها و تنگناهـا و امکانـات بـراي بهسـازي سـاختار مـدیریت،        بندي محدودیت شناسی و جمع تحلیل نتایج آسیب
هـاي مشـارکت    ویژه از جنبه هاي بهسازي ساختار مدیریت شبکه به برداري و نگهداري شبکه و ارائه اولویت بهره

طـور   که این دو فعالیت مهم بـه  طوري مردمی و پایداري مالی شبکه در هماهنگی با بهسازي ساختار فیزیکی به
 هماهنگ تحقق یابد. 

 مقتضـیات   چـارچوب برداري و نگهـداري شـبکه در    ارائه راهکارهاي اجرایی عالج بخشی ساختار مدیریت، بهره
ود و سـازگار بـا   هـاي قـانونی موجـ    بران شبکه و با توجـه بـه ظرفیـت    روستایی آب اجتماعی و اقتصادي جوامع

 شبکه   نیازهاي حال و آینده

 برداري و نگهداري مناسـب شـبکه     هاي مدیریت، بهره ارائه راهکارهاي مناسب براي تامین و پایداري مالی هزینه
اي، جلب نیروي کـار کشـاورزان و    منطقههاي مالی  خدمات جنبی، جلب کمکبها و  ناشی از آبدر قالب درآمد 

 ها و سایر تمهیدات مناسب سازگار یا شرایط محل کاهش موثر هزینه

  تدوین و ارائه برنامه مدیریت مالی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت نظارت، کنترل و پایش براي ساختار
 برداري ونگهداري شبکه  پیشنهادي نهاد بهره

 هـاي آبگیـري و انتقـال آب، تقـویم و توزیـع آبیـاري،        بـرداري از سـامانه   هاي بهبود بهـره  امهارائه راهکارها و برن
گیري تحویل آب، بهبود عملکرد کـاهش تلفـات آب    اندازي و قطع آب، ارتقاي کیفیت و روش کنترل، اندازه آب

شـت پیشـنهادي و ارائـه    برداري از منابع آب در دسترس سازگار با الگـوي ک  ریزي و بهره در شبکه، بهبود برنامه
افزاري مناسب در زمینه مدیریت توزیع آب در شبکه و تحویل آب به آبگیر مزارع متناسـب بـا تقـویم     برنامه نرم

بها در ادغام با برنامه توزیع و  زراعی و نیاز آبیاري محصوالت با دخالت دادن برنامه درخواست آب و دریافت آب
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بهـا بـا همـدیگر     بران و دریافـت آب  وزیع و تحویل آب و درخواست آبکه مدیریت ت صورتی تحویل آب شبکه به
 همسو و هماهنگ باشد.

 هاي شبکه در شرایط فعلـی و پـس    ها و سازه ها، زهکش ارائه راهکارهاي ارتقاي کیفیت نگهداري و مرمت کانال
ها در فصل آبیـاري   ازهها و س ها و زهکش هاي بازرسی فنی کانال از بهسازي ساختار فیزیکی و تهیه دستورالعمل

 لحاظ تعیین نیازهاي نگهداري و مرمت برحسب مورد   و فصل غیرآبیاري به

   تهیه گزارش بررسی ساختار مدیریتی شبکه 

  هاي آبیاري   مطالعات بهسازي ساختار تشکل -1-16

هـا و  شناسی وضع موجـود، تحلیـل تنگنا   هاي موجود، نقش آنها در مدیریت آبیاري، آسیب هدف بررسی ساختار تشکل
واگـذاري   رونـد   ها براي واگذاري مدیریت شـبکه، ارائـه مـدل     ها و ارائه راهکارهاي ارتقاي ساختار حقوقی تشکل محدودیت

 است: زیر رئوس این مطالعات شامل موارد باشد.  سازي آن می پیاده و نحوه  ها  مدیریت شبکه به تشکل

 نماینـد از جملـه    آنهـا از شـبکه آب دریافـت مـی    هاي سنتی و حقوقی موجود که اعضاي  بررسی ساختار تشکل
هـاي   پوشش آبیاري هر تشکل، وظایف و مسوولیت تعداد و روابط اعضا، وضعیت ساختار حقوقی، مساحت تحت

 فعلی در رابطه با توزیع آب و نگهداري شبکه  

 آبیـاري،   بران در سطح شبکه با توجه به سـاختار سـنتی مـدیریت    هاي حقوقی آب طراحی و سازماندهی تشکل
 تنگناها و امکانات اجتماعی و اقتصادي و سازگار با ساختار فیزیکی شبکه

 دولتی) ها در رابطه با جایگاه حقوقی، اداري و مالی و ارتباط آن با نهاد دولتی (یا نیمه مسایل و مشکالت تشکل 
ن مشـارکت یـا دخالـت    بها، میزا آوري و پرداخت آب آب و جمع لحاظ چگونگی تحویل و توزیع مدیریت شبکه به

 برداري و نگهداري شبکه   آنها در امر بهره

 گذاري واحدهاي دولتی اجرایـی آب و کشـاورزي منطقـه در مـدیریت شـبکه و       شناسایی عوامل و میزان تاثیر
بـران و نظرخــواهی از آنهـا در رابطــه بـا مســایل و مشـکالت موجــود و امکانــات و      هــاي آب ارتبـاط بــا تشـکل  

هـاي آبیـاري    بـران یـا شـرکت    هـاي حقـوقی آب   برداري شبکه به تشـکل  اري مدیریت بهرههاي واگذ محدودیت
 خصوصی برگرفته از آنها 

 بران و نهادهاي مدیریت دولتـی   هاي آب برداري شبکه از دیدگاه تشکل تحلیل مسایل و تنگناهاي مدیریت بهره
ت آبیاري شبکه با ارائه مدل پیشنهادي مدخل در منطقه طرح و ارائه برنامه اجرایی، بهسازي ساختار مدیری ذي

 مدیریت کامل   واگذاري  گذر تا دوران  نمودن   لحاظ  واگذاري (یا مشارکت و واگذاري تدریجی) با 

 سازي مدل واگذاري مدیریت آبیاري شبکه بـه تشـکل    ارائه برنامه زمانی و ساختار نیروي کارشناسی براي پیاده
نگ با برنامه زمانی عملیات بهسازي ساختار فیزیکی شبکه، سـاختار تشـکل   که هماه طوري حقوقی مورد نظر به
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ي و قبل از خاتمه عملیات بهسازي سـاختار فیزیکـی   گیر شکلو نگهداري شبکه  برداري  مدیریت، بهره  ، حقوقی
 اجرایی شود. 

  و نحـوه ایجـاد   مـدخل محلـی    و عوامـل ذي  نفـع  ذيهـاي   بـرداران و سـازمان   ارائه برنامه آموزش و توجیه بهـره
 هاي مذکور   سازي در سازمان دهاي هماهنگی و پیگیري روند پیادهحوا

  هـاي خصوصـی    مدخل در ایجـاد سـاختار حقـوقی تشـکل     هاي ذي ارزشیابی عملکرد سازمان ارائه نظام پایش و
 بران   آب

 آبیاريي ها تشکل  ساختار  بهسازي مطالعات گزارش تهیه  

  مطالعات ساختار فیزیکی شبکه -1-17

ف این مطالعات بررسی مشخصات اجزا و تهیه شناسنامه کامل شبکه در طرح اولیه براساس اطالعـات موجـود و در   هد
هـاي مختلـف شـبکه، تجزیـه و تحلیـل       هاي میدانی در کلیه مسیرها و موقعیـت  شرایط فعلی براساس بازدیدها و پیمایش

بـرداري   ها و تجهیزات شبکه در دوره بهره به زیرساخت ها و صدمات وارده تغییرات حاصله، تعیین موقعیت و میزان تخریب
هـاي مناسـب، طـرح     آمده، ارائه راهکارهاي بهسازي ساختار فیزیکی شبکه در قالب گزینه وجود بهشناسی شرایط  و آسیب

مطالعـات  باشد. رئـوس ایـن    ها می هاي اجرایی و اثرگذاري اجتماعی و اقتصادي گزینه ها و اولویت مقدماتی و برآورد هزینه
  باشد:  شامل موارد زیر می

 هاي طراحی و چون ساخت از پـالن جانمـایی شـبکه، پـالن و پروفیـل و مقـاطع تاسیسـات         بررسی کلیه نقشه
هاي وابسته بـه آنهـا و تهیـه     هاي سرویس و دسترسی و سازه ها و جاده ها و زهکش انحراف آب و آبگیري، کانال

هـاي هندسـی، هیـدرولیکی و     ح اولیـه کـه در آن کلیـه مشخصـه    ریز مشخصات و تدوین شناسنامه اجزاي طر
اي اجزاي زیر ساخت شبکه و تجهیزات هیدرومکانیکی و الکترومکـانیکی و تجهیـزات ایمنـی و حفـاظتی      سازه

 لحاظ شده باشد. 

 هـاي کارشناسـی مسـیر     هاي مناسب از شناسنامه طرح اولیه براي بازدیدهاي میـدانی و پیمـایش   تهیه کاربرگ
هـاي شـبکه و    هاي سرویس و ارتباطی و تاسیسات انحراف آب و آبگیري و سایر سازه ها و جاده ها، زهکش لکانا

بـرداري شـبکه،    ها، تغییرات و اصالحات حاصله در دوره بهره منظور مشخص نمودن مغایرت تجهیزات مربوطه به
هنگـام   تدوین نقشه جانمـایی بـه   مختلف شبکه براي شرایط فعلی و طرح اولیه و ياي اجزا تهیه جداول مقایسه

 مختلف شبکه منطبق با شرایط فعلی   يشده شبکه و شناسنامه به روز شده اجزا

 هاي اجزاي شبکه در شرایط فعلی در مقایسه با طـرح اولیـه    ها و اصالحات در مشخصه تحلیل تغییرات، مغایرت
بـرداري شـبکه و اطالعـات کسـب      هرههاي مذکور و مصاحبه با کارشناسان مطلع طراحی و ب براساس شناسنامه
 بران و معتمدین محل  هاي آب برداري شبکه و تشکل شده از نهاد بهره
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 ی،هاي طراحـ  ها و تنگناهاي ساختار فیزیکی شبکه ناشی از نارسایی نارسایی ،صدمات ،ها تخریب شناسی آسیب 
هـاي   نارسـایی  ،اقلیمـی  اثـرات نامسـاعد شـرایط    ،یا کل عمر مفید تاسیسات یـا تجهیـزات   بخشسپري شدن 

تغییـرات در کـاربري    ،مشخصات مناسب و ساخت و ساز ضـعیف  باعدم کاربرد مصالح  ،برداري و نگهداري بهره
هـاي آبگیـري بـا انجـام      در سـازه  ویـژه  بهو اثرات آنها در تخریب و یا صدمات حاصله  ها مالکیتاراضی و حدود 

هـاي   جنبـه به بـا کارشناسـان و کشـاورزان بـراي ارزیـابی      کارشناسی و بازدیدهاي میدانی و مصاحهاي  بررسی
در  کـارآیی مـدخل،   اقتصـادي ذي  -هـاي اجتمـاعی    و سـاخت، جنبـه   طراحـی    لحـاظ  بـه  اي   هیدرولیکی وسازه

 مدخل شامل:   ذي حقوقی   و مسایل مالی   و نگهداري   برداري و بهره

  هـاي   هـداري شـبکه در مـورد عملکـرد سـازه     بـرداري و نگ  کسب نظرات کشاورزان و کارشناسان نهاد بهـره
وضعیت آبگیرهـاي غیرمجـاز و    ها، زهکشو  ها کانالکفایت ظرفیت  ،هیدرولیکی تنظیم سطح آب و آبگیرها

هاي تنظیم سـطح آب و   هاي هیدرومکانیکی سازه ي دریچهها محدودیتها و  کارآیی ،یا غیرفنی احداث شده
گیـري   کفایت تعداد و موقعیت تجهیزات انـدازه  ،ات پمپاژ شبکهو عملکرد تجهیز کارآیی ،هاي آبگیري سازه

قابلیت تردد در فصول مختلف سال و سایر موارد  لحاظ بههاي سرویس  جاده کارآیی ،جریان در سطح شبکه
 ساختار فیزیکی  يدر رابطه با اجزا

 ها  تجزیه و تحلیل عوامل تخریب و یا ایجاد درز و ترك در پوشش کانال 

 هاي تنظیم سطح آب و آبگیري  ویژه سازه هاي هیدرولیکی به لیل تخریب یا آسیب به سازهتجزیه و تح 

 گیري و تحویل حجمی آب   هاي اندازه تجزیه و تحلیل عوامل تخریب یا آسیب به سازه 

 هـاي هـرز و بوتـه و درختچـه در      ها و رشـد علـف   ها و زهکش گذاري در کانال تجزیه و تحلیل عوامل رسوب
 ها   ها و زهکش مقاطع کانال

  هاي کارشناسی ارزیابی میدانی کفایت تعداد و ظرفیت و موقعیت و تناسب اجزاي شـبکه،   لیست تهیه چک
هـاي سـرویس و تجهیـزات     هـا و جـاده   هـا و زهکـش   هـاي کانـال   ها، صدمات و محـدودیت  وضعیت تخریب

 ي شبکه  ها در اجزا هیدرومکانیکی و الکترومکانیکی و تعیین عوامل اصلی بروز آسیب

 هاي آبیاري و  بخشی (بهسازي) ساختار فیزیکی تاسیسات انحراف آب و آبگیري، کانال ارائه راهکارهاي عالج
شناسی وضع موجود و نیازهاي آتـی   هاي مربوطه براساس نتایج آسیب هاي سرویس و سازه ها و جاده زهکش

سی از هر یک از اجزاي شـبکه در قالـب   هاي کارشنا هاي میدانی و ارزیابی متکی بر نتایج مطالعات و بررسی
هـاي طـرح    ها و در موارد لزوم ارائه نقشـه  افزاري بهبود روش هاي نرم ها و برنامه ها و دستورالعمل ارائه توصیه

ی، تجهیـزات هیـدرومکانیکی و الکترومکـانیکی و تجهیـزات     یمقدماتی گزینه برتر بهسازي تاسیسات زیربنا
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برداري شبکه در شرایط فعلی و یا ایجاد بسـتر بـراي    انات خودکارسازي بهرهو امک 1ایمنی با نگرش نوگرایی
هـاي   ها و زمان اجراي عملیات بهسازي و رعایت سازگاري با شرایط اقلیمی و برنامه آینده با توجه به اولویت

 شبکه   انبر هاي آب برداري و ارتقا یا ایجاد تشکل توزیع آبیاري در هماهنگی با ارتقاي ساختار نهاد بهره

 و یـا سـامانه    4و  3هاي درجـه   بخشی سامانه آبیاري و زهکشی مزارع (کانال بررسی و ارائه راهکارهاي عالج
آبیاري تحت فشار) سازگار با شـرایط اقلیمـی، کیفیـت آب و خـاك، وضـعیت مالکیـت اراضـی و امکانـات         

د آبیـاري در ناحیـه پـروژه و    هاي جدی سازي و یکجاکشتی، مهارت کشاورزان و سوابق توسعه روش یکپارچه
 -لحاظ فنی، اقتصـادي   کسب نظرات کشاورزان و سازمان جهادکشاورزي و توجیه راهکارهاي پیشنهادي به

هاي طـرح مقـدماتی    اجتماعی نحوه و اولویت اجرایی، میزان و نحوه مشارکت کشاورزان همراه با ارائه نقشه
 زهکشی مزارع در محدوده شبکه   سامانه آبیاري و هاي اجرایی بهسازي  مزارع نمونه و برآورد هزینه

 هـا و   هـاي آبیـاري و زهکشـی و سـازه     هاي اجرایی عملیات بهسـازي سـاختار فیزیکـی کانـال     برآورد هزینه
 گذاري مورد نیاز  مالی سرمایه -تجهیزات هیدرومکانیکی و الکترومکانیکی و برنامه زمانی 

 :تهیه گزارش مطالعات ساختار فیزیکی شامل 

o هاي اجرا بـراي   هاي بهسازي و اولویت ارائه گزینه ،شناسی آن وضعیت موجود و آسیب ،بررسی طرح اولیه
بینی شـده   هاي پیش هاي بهسازي ساختار فیزیکی شبکه و اولویت ي مقدماتی گزینهها طرحگزینه برتر، 

ملیـات بهسـازي   هاي اجرایـی و اسـناد مناقصـه ع     هکه پس از بررسی و تصویب کارفرما مالك تهیه نقش
 خواهد بود. 

 یت اطالعات و بانک اطالعات پروژهمدیر هسامانمطالعات  -1-18

هـا، آمـار و اطالعـات     وري مناسب از داده اطالعات و بانک اطالعات پروژه در راستاي بهرههدف تدوین سامانه مدیریت 
  باشد:  ن شامل موارد زیر میرئوس آ نگهداري شبکه بوده و  برداري و  مدیریت بهره ریزي و  براي بهبود برنامه

 شـبکه در مـورد   بـرداري و نگهـداري    بهرههاي مختلف مدیریتی،  مذاکره، مصاحبه و تبادل نظر با مدیران بخش
 ي مورد نیاز ها گزارشها و  آوري و تولید داده بخش و نوع و چگونگی جمع هر نیازهاي خاص

 برداري و نگهـداري شـبکه بـر مبنـاي اصـول       ، بهرهتدوین سامانه اطالعات مدیریتی مناسب با نیازهاي مدیریت
هـا و   داده ،هـا، گـردش اطالعـات    کـه امکـان مستندسـازي فعالیـت     طـوري  علمی و تجربی مدیریت اطالعات به

هاي روزمره مدیران شبکه در سطوح مختلـف   ها و فعالیت ریزي ها براي کاربرد آنها در برنامه دهی فعالیت گزارش

                                                    
 

1- Modernization 
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برداري و نگهداري، مدیریت مالی، مدیریت ارتباطات، مدیریت نظارت و کنتـرل و   بهره هاي مدیریت، و در زمینه
 پایش فراهم گردد. 

  افزاري سامانه مـدیریت   ها، برنامه نرم آوري داده هاي تولید و جمع روش بایدسامانه مدیریت اطالعات پیشنهادي
کننـدگان و   بـه اطالعـات بـراي مصـرف     ها و سـطوح دسترسـی   ها و آمار و گزارش اطالعات، روش پردازش داده

 آموزش عملی کاربران را در برگیرد. 

  تدوین بانک اطالعات شبکه در محیطGIS      هـاي   در راستاي سامانه مـدیریت اطالعـات شـبکه کـه داراي الیـه
هندسـی، هیـدرولیکی و   (هنگام شـده مـرتبط بـا مشخصـات      هاي به ، آمار و نقشهها دادههاي  مختلف در زمینه

هـاي   اي، نقشـه  هـاي توپـوگرافی، تصـاویر مـاهواره     نقشـه  )هـا و ابنیـه فنـی    هـا، جـاده   ها، زهکش ي کانالا سازه
، تجزیـه و تحلیـل   ربـط  ذيشناسی و سـایر مـوارد    شناسی، کاربري اراضی، هیدرولوژي، هواشناسی، زمین خاك

در عملیـات بهسـازي شـبکه    بران به مشارکت اجتماعی یا مالی  بي آها بران و یا تشکل میزان تمایل جامعه آب
اي جدید آینـده لحـاظ    هنگام نمودن تصاویر ماهواره سازي و به باشد در این بانک اطالعات پایه باید بستر آماده

 گردد. 

 بهسازي و تجزیه و تحلیل تسهیالت مالی براي فراهم هاي  بران براي مشارکت در هزینه بررسی توانایی مالی آب
 هاي بهسازي از طریق تسهیالت اعتباري مالی  در تامین برخی از هزینه بران آوردن امکان مشارکت آب

 تهیه گزارش سامانه مدیریت اطالعات و بانک اطالعات شبکه 

  محیطی مطالعات زیست -1-19

بـرداري و   ارزیابی اجمالی اثرات بهرهو زهکشی، آبیاري   طرح بهسازي شبکه چارچوبمحیطی در  هدف مطالعات زیست
و  ي فاضـالب هـا  پسـاب و  هـا  آب هاي احتمالی ناشی از آبیاري بـا زه  فیت منابع آب و خاك و آلودگینگهداري شبکه بر کی

  رئوس این مطالعات شامل موارد زیر است: . باشد تاثیرگذاري احتمالی و عملیات بهسازي بر محیط زیست می
 کشی، کیفیت منـابع آب و  هاي الگوي زراعی، مدیریت آبیاري و زه هاي مرتبط با کشت ها و داده بررسی گزارش

 هاي مصرفی در آبیاري  و پساب ها آب زه

 بارآلودگی شیمیایی و بیولوژیکی  ي خروجی شبکه، محل تخلیه به رودخانهها آب بررسی کیفیت منابع آب و زه ،
 ي خروجی شبکه و اثرات احتمالی آنها بر محیط پذیرنده ها آب زه

 محیطی ناشی از استفاده از آنها در شرایط فعلـی   ثرات زیستبررسی کیفیت پساب فاضالب شهري و صنعتی و ا
 و یا امکان استفاده براي آبیاري در شبکه در آینده 

 ها   ها، منابع آب زیرزمینی و پیشنهاد بهبود روش ها و پساب آب هاي سطحی، زه ارزیابی وضعیت پایش کیفیت آب 

 هـاي پمپـاژ    حـراف آب و آبگیـري و ایسـتگاه   محیطـی در تاسیسـات ان   بررسی نیاز به تمهیدات حفاظتی زیست
 ها و سایر آبزیان ها براي حفاظت ماهی آبگیري از رودخانه
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 برداري از شبکه   ارائه راهکارهاي مدیریت کنترل و پایش زیست محیطی بهره 

  محیطی  تهیه گزارش مطالعات زیست 

  اقتصادي طرح بهسازي   اجتماعی و توجیهمطالعات  -1-20

هاي اجتمـاعی حاصـله و فایـده / هزینـه      لحاظ فرصت اجتماعی طرح بهسازي پیشنهادي به هدف این مطالعات توجیه
اجتماعی طرح پیشنهادي و همچنین بررسی بازده اقتصادي طرح بهسازي و درآمدهاي مستقیم و غیرمسـتقیم حاصـل از   

  رد زیر است: باشد. رئوس این مطالعات شامل موا جویی در مصرف آب زراعی ناشی از بهسازي شبکه می صرفه
 اجراي طرح بهسازي ساختار فیزیکی و مدیریتی شبکه   دست آمده ناشی از  هاي اجتماعی به بررسی فرصت 

  بررسی هزینه / فایده اجتماعی ناشی از اجراي طرح بهسازي 

 برداري و نگهداري شبکه   ، مدیریت، بهره اقتصادي طرح بهسازي پیشنهادي در پایداري اجتماعی و   اثرات 

 گذاري مورد نیاز عملیات بهسازي شبکه   ها و برنامه زمانی سرمایه سی هزینهبرر 

 هاي ناشی از اجراي طرح بهسازي، برنامه زمانی و نحوه حصول درآمدها  درآمد 

  گذاري  نرخ بازگشت سرمایه)IRR ) نسبت منافع به هزینـه ،(B/C  هـاي اجـراي عملیـات     ) و پیشـنهاد اولویـت
 اجتماعی  لحاظ اقتصادي و بهسازي به

 تهیه گزارش توجیه اجتماعی و اقتصادي طرح بهسازي 

  هاي مطالعات بهسازي گزارش -1-21

  باشد:  هاي مطالعات بهسازي شامل موارد زیر می گزارش
 شناسی انجام مطالعات، سـاختار کارشناسـی    گزارش شروع کار (گزارش آغازین) در برگیرنده اهداف طرح، روش

 خدمات کارفرمایی   چارچوبزمانی تفصیلی مطالعات و  و مدیریتی انجام مطالعات، برنامه

 هاي زمانی مناسب  اي برحسب مورد براي ارائه نتایج مطالعات در برهه گزارش دوره 

 آوردهـاي مطالعـاتی کـه     کار در نیمه زمانی مدت قرارداد براي انعکاس پیشرفت مطالعات و دسـت  گزارش میان
 طالعات دارد. نیاز به هماهنگی با کارفرما براي ادامه م

 هنگـام پایـه،    بـراي ارائـه نتـایج مطالعـات بـه      هاي مختلـف   گزارش نهایی مطالعات بهسازي در برگیرنده مجلد
شناسـی سـاختارهاي فیزیکـی و مـدیریتی،      رداري، مطالعات اجتماعی، اقتصادي، آسیبب ها و نظام بهره مالکیت

هـا و توجیـه    ، طـرح مقـدماتی و بـرآورد هزینـه    راهکارهاي بهسازي ساختار مدیریتی و ساختار فیزیکـی شـبکه  
هـاي بهسـازي خواهـد بـود کـه بایسـتی در        هاي پیشنهادي و پیشنهادات و اولویـت  اقتصادي طرح -اجتماعی 

 انطباق با نشریه فهرست خدمات مطالعات بهسازي باشد.
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العات هواشناسی، مطالعـات  در مجلدهاي مختلف شامل نتایج مط بایدهاي نهایی مطالعات بهسازي  گزارشکلی  طور به
هاي ژئوتکنیکی، مطالعات منابع آب در دسترس، مطالعات  بندي اراضی، بررسی شناسی و طبقه هیدرولوژي، مطالعات خاك

زهکشی سطحی، مطالعات زهکشی زیرزمینی، مطالعات کشاورزي، مطالعات آبیاري، مطالعات اجتماعی، مطالعات وضعیت 
بران، مطالعات سـاختار فیزیکـی شـبکه،     هاي آب برداري، بهسازي ساختار تشکل نظام بهره ها و اقتصادي، مطالعات مالکیت

محیطی، مطالعات توجیه اجتمـاعی و اقتصـادي    مطالعات سامانه مدیریت اطالعات و بانک اطالعات پروژه، مطالعات زیست
ازي یـک یـا چنـد مـورد از     طرح بهسازي و خالصه گزارش مطالعات تنظیم گردد که برحسب خصوصیات هر پـروژه بهسـ  

 تواند در یک مجلد گنجانده شود.  هاي مذکور می گزارش
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هاي اجرایی و اسناد مناقصه  تهیه نقشه
  عملیات بهسازي
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نقشه -دوم  بخش هیه  هسازي ت ب د مناقصه عملیات  اسنا ایی و  ر اج  هاي 

  اهداف مطالعات -2-1

هاي اجرایی و اسناد مناقصه عملیات اجرایی بهسازي شبکه بر مبنـاي راهکارهـا و    یه نقشههدف مطالعات این بخش ته
ه و بینی شـده در بخـش اول مطالعـات بهسـازي بـود      هاي اجرایی و زمانی پیش هاي مقدماتی مصوب در قالب اولویت طرح

  رئوس آن شامل موارد زیر است.

  هاي اجرایی   الزامات تدوین طرح چارچوب - 2-2

 بران شبکه در رابطه با برنامه زمانی و نحوه انجام عملیات  هاي آب برداري و تشکل نهاد مسوول بهره هماهنگی با
در  1ها ها، امکان و نحوه انحراف کانال لحاظ تقویم آبیاري شبکه، امکان قطع تناوبی آب کانال اجرایی بهسازي به

هـا و اعمـال نتـایج     هـا و زهکـش   نـال فصل آبیاري، نحوه تامین حریم بـراي عملیـات بهسـازي در مجـاورت کا    
 هاي اجرایی عملیات بهسازي  در روش اجرا، برآورد مقادیر و هزینه ها هماهنگی

 هاي طرح بهسازي بخش اول که مورد تصویب کارفرما قرار گرفته و موجب بارمالی اضـافی   عدم تغییر در گزینه
اقتصـادي و اجتمـاعی مـورد     -ص با توجیه فنی یا تجدید نظر در روش و برنامه اجرایی باشد، مگر در موارد خا

 تایید کارفرما

 هـا، خطـوط انتقـال آب و     هاي هـادي توسـعه شـهرها و روسـتاها، جـاده      به کار گرفتن آخرین اطالعات و نقشه
 هاي اجرایی و برنامه زمانی عملیات بهسازي  فاضالب، گاز و نفت در تهیه نقشه

 ها یا  برداري توپوگرافی از مسیرهاي جدید احداث کانال ملیات نقشهتهیه مشخصات فنی و برنامه زمانی انجام ع
هـاي اجرایـی بهسـازي پیشـنهادي      ها در داخل محدوده شبکه که برحسب مورد بـراي طـرح   ها و جاده زهکش

 هزینه کارفرما خواهد بود. با و  عهده بهضروري باشد، انجام این عملیات 

 ات  ریزي انجام مطالع برنامه -2-3

 هـا بـا    سازي نهـایی دیـدگاه   ها و تشکیل جلسات مشورتی براي تبیین اهداف و شفاف ها، هماهنگی یانجام رایزن
هـاي   در مـورد قطعـات اجرایـی (پیمـان     گیـري  تصـمیم برداري و نگهـداري بـراي    مدخالن بهره ان و ذينفع ذي

بـرداري در   نهـاد بهـره   بران و اجرایی)، روش برگزاري مناقصه، برنامه زمانی اجرا و نحوه همکاري و مشارکت آب
 دوره اجرا  

                                                    
 

1- Bypass 
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 هـاي   مطالعات بخش دوم شامل گـزارش مبـانی طراحـی، تهیـه نقشـه      يتهیه برنامه زمانی تفصیلی انجام اجزا
 هاي اجرایی بهسازي اجرایی و اسناد مناقصه و ارائه گزارش نهایی طرح

  هاي محلی بررسیبازدیدها و  - 2-4

 جزاي شـبکه کـه بـراي آنهـا در مطالعـات بخـش اول عملیـات        هاي ا انجام بازدیدهاي نهایی میدانی و پیمایش
 بینی شده است.  بهسازي پیش

 امکانـات   ،)اي مخلـوط رودخانـه   ،شن و ماسـه  ،خاكهاي منابع قرضه ( امکانات و محدودیت ،ها بررسی موقعیت
 هاي ارتباطی و دسترسی منطقه طرح   شرایط ترافیکی حمل و نقل مصالح در جاده و سیمان تامین

 هــا، تجهیــزات هیــدرومکانیکال، تجهیــزات الکترومکانیکــال و تجهیــزات   ســی امکانــات تــامین انــواع لولــهبرر
 برداري شبکه در منطقه طرح، سطح کشور یا منابع خارجی   خودکارسازي بهره

    مبانی طراحی - 2-5

 ،ي اجرایـی ها فردینحوه تدوین آحاد بها و شرح  ،اي عملیات بهسازي تدوین گزارش مبانی طراحی هیدرولیکی و سازه
 بـراي  ي پیشـنهادي هـا  روشهاي تجهیزات و مصالح ویژه مصرفی در اسناد پیمان و توجیه  بینی هزینه نحوه تامین و پیش

منظـور و قبـل از نهـایی شـدن      دها و سایر ضوابط و معیارهاي فنی که در طراحی عملیات بهسازي پیشنهادي بای مناقصه
 به تصویب کارفرما برسد.  باید ها پیمانشرایط خصوصی  مشخصات فنی خصوصی و ،هاي اجرایی نقشه

 هاي اجرایی عملیات بهسازي   نقشه -2-6

شـود   هاي بهسازي که براي انجام مناقصه قطعات اجرایی تهیـه و ضـمیمه اسـناد مناقصـه مـی      اجرایی طرحهاي  نقشه
  شرح زیر است:   به

 هاي قرضه   وقعیت محلهنگام موقعیت محدوده شبکه، جانمایی اجزاي شبکه، م هاي به نقشه 

 هاي پیشنهادي در قالب طرح بهسازي در محدوده شبکه   ها و زهکش پالن و پروفیل کانال 

 گیري  هاي اندازه هاي آبگیري و سازه هاي تنظیم سطح آب، سازه هاي اجرایی سازه نقشه 

 ها   سازي زهکشها با جزییات درزها و مقاطع عرضی به هاي اجرایی بهسازي مقاطع عرضی پوشش کانال نقشه 

 ها  ها و جاده سازه ،ها هاي اجرایی لوازم و تجهیزات ایمنی و حفاظتی کانال نقشه 

 هاي سطحی  ها و زهکش کننده هاي زیرزمینی، جمع هاي اجرایی بهسازي زهکش نقشه 

 گیري   هاي اجرایی بهسازي حفاظت تاسیسات شبکه در مقابل فرسایش و سیل نقشه 

 هاي هیدرومکانیکال و تجهیزات الکترومکانیکی  دریچه همسانهاي کلی  نقشه 
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 هاي بهسازي بر حسب مورد   هاي اجرایی و جزییات الزم براي طرح سایر نقشه 

 مشخصات فنی عمومی  -2-7

(آخرین تجدید نظر) مـالك اصـلی بـوده و بـراي      108و زهکشی مطابق نشریه مشخصات فنی عمومی کارهاي آبیاري 
آهـن، خطـوط انتقـال     هاي مهندسی (مشخصات فنی راه و راه شخصات فنی سایر رشتهعملیات ویژه از فصول مربوطه در م

  گردد.  آب و ...) استفاده می

  مشخصات فنی خصوصی و شرایط خصوصی   -2-8

  در برگیرنده موارد زیر باشد:  بایدمشخصات فنی خصوصی عملیات اجرایی بهسازي 
 هـاي   هاي مربوطـه، جـاده   امکانات و محدودیت ،ح موقعیت کلی، شرایط اقلیمی و هیدرولیکی محدوده پروژهشر

 ارتباطی و دسترسی، موقعیت معادن و کارخانجات تامین مصالح  

 آالت و پرسنل فنی اجرایی مورد نیاز در مقاطع زمانی اجراي پروژه   فهرست حداقل ماشین 

 دار و  هاي ستاره ردیف ویژه هاي اجرایی به گیري و پرداخت ردیف مشخصات مورد نیاز تجهیز کارگاه، نحوه اندازه
 بینی شده براي عملیات بهسازي  خاص پیش

     مشخصات فنی مورد نظر مصالح مصرفی (بتن، سیمان، مصالح افزودنی بتن، مصالح حفـاظتی بـتن، تجهیـزات
 برداري  هاي اجرا در شرایط مختلف دوره بهره ایمنی و حفاظتی و تجهیزات خاص) و دستورالعمل

 از عملیات اجرایی بهسازي که در مشخصـات فنـی عمـومی بـه آن پرداختـه       مشخصات فنی خصوصی هر یک
نشده و یا در مواردي که در مشخصات فنی عمومی به آن اشاره شده ولی در شرایط طـرح نیـاز بـه توضـیحات     

 تکمیلی دارند. 

 قـت جزیـی   هاي اجرا، نحـوه تحویـل مو   تهیه شرایط خصوصی پیمان در رابطه با برنامه زمانی تفصیلی و اولویت
. نحوه بازرسی و آزمایش عملیات اجرایی و تعهدات گیرند میبرداري قرار  مورد بهره تدریج بهعملیات اجرایی که 

هاي کارگاهی و چون ساخت، نحـوه   پیمانکار در این رابطه، بیمه عملیات موضوع پیمان، نحوه تهیه و ارائه نقشه
ات بتنی و خاکی در موارد کیفیت اجـرا در دامنـه قابـل    عملی جرایمتنظیم صورتجلسات انجام عملیات، اعمال 

تر از حد مجاز، خالصه مشخصات طرح و ارائه لیست تجهیزات و اقالم احتمالی که توسط کارفرما  قبول ولی کم
 گردد.   در قالب پیمان تهیه و تحویل می

 آب و  ،گاز ،هاي نفت تی، لولهها، انهار سن ها، زهکش تهیه شرایط خصوصی پیمان در رابطه با رعایت حریم کانال
 فاضالب و تعهدات مالی و حقوقی پیمانکار در رابطه با آنها در دوره اجرا.  

  و شرایط خصوصی پیمان برحسب مورد عملیات بهسازي مورد نظر پروژه خصوصی  فنی  مشخصات  سایر موارد 



 برداري درحال بهره هاي آبیاري و زهکشی خدمات مطالعات بهسازي شبکه شرح   09/06/93  34

 

 مقادیر کار، شرح ردیف و آحاد بها و برآورد هزینه اجراي عملیات   - 2-9

  هاي اجرایـی و مشخصـات فنـی بـه تفکیـک شـرح        برآورد مقادیر هر یک از کارهاي اجرایی براساس نقشهتهیه
 هاي خاص در دوره اجرا   هاي بها و با در نظر گرفتن مقادیر عملیات بهسازي مرمت ردیف

        تهیه شرح ردیف و آحاد بها عملیات اجرایی براساس فهرست بهـاي آبیـاري و زهکشـی و سـایر فهـارس بهـاي
تدوین نشده است) با  صالح ذيخاص عملیات بهسازي شبکه از طرف مراجع  يکه فهرست بها وجود (تا زمانیم

هـاي   لحاظ نوع کار، پراکندگی کار و صـعوبت اجـرا در قالـب ردیـف     هاي خاص عملیات بهسازي به لحاظ ردیف
 هاي بهاي شبکه   دار مجزا و یا اضافه بها به ردیف ستاره

 ي استعالم براي مواد و مصالح خاص مصرفی در کارهاي بتنی (نظیر مـواد پرکننـده    ها متارائه شرح ردیف و قی
 درزها، مصالح ژئوسنتیک مواد افزودنی بتن) و سایر موارد برحسب شرایط پروژه  

 و مدارك مناقصهسایر اسناد  -2-10

و شـرایط مناقصـه    نامه دعوت، هاي ارزیابی کیفی پیمانکاران مدارك مورد نیاز براي انجام مناقصه شامل تهیه فرمسایر 
باشـد کـه همـه ایـن مـوارد       ) منضم به اسناد مناقصه مـی موافقت نامهبراي انجام مناقصه، شرایط عمومی پیمان و پیمان (

  گردد. تهیه می ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامههاي مصوب  براساس نمونه

 ها گزارش -2-11

گـزارش   ،گـردد  مـی در این بخـش از مطالعـات ارائـه     ي اجرایی کهها پیماني اجرایی و اسناد مناقصه ها نقشهعالوه بر 
ایـن بخـش،   مشخص شده در فهرست خدمات  مواردبراساس  نیز بایدمبانی طراحی و گزارش نهایی طرح اجرایی بهسازي 

   و ارائه گردد.تدوین 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1پیوست 3

فهرست خدمات مطالعات بهسازي 
ل هاي آبیاري و زهکشی در حا شبکه

  برداري بهره
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وسـت   هـاي   فهرست خدمات مطالعات بهسازي شبکه -1پی  برداري در حال بهره آبیاري و زهکشی

عنوان سیاهه کنترلی انجام و بررسی گزارش مطالعات براساس مفـاد شـرح خـدمات مطالعـات      به تاین فهرست خدما
شـرح خـدمات مطالعـات     کـه  ایـن ا توجه بـه  تدوین شده است. ب برداري هاي آبیاري و زهکشی در حال بهره بهسازي شبکه

گیـرد، ایـن فهرسـت خـدمات، جزییـات       هاي مطالعاتی را در بر می بهسازي رئوس موارد مطرح براي انجام هریک از بخش
  نماید. موارد انجام مطالعات هر بند شرح خدمات قرارداد مشاور را ارائه می

  رهاي بهسازيراهکا ارائهشناسی و  مطالعات وضع موجود، آسیب -1-1پ.

  ي موجود ها گزارشاطالعات و  ،مدارك آوري جمع -1-1-1پ.

 ي تکمیلـی و مـوردي   ها سایر گزارشو و گزارش دوره ساخت مرحله اول و دوم  شناسایی، ي مطالعاتها گزارش
  برداري در دوره بهرهدر رابطه با شبکه آبیاري و زهکشی مورد مطالعه 

 ي مرتبط با شبکه مورد مطالعهها رودخانه ي طرح جامع آب در حوضه آبریزها گزارش  
  شبکه محدودهگزارش طرح جامع کشاورزي منطقه  
  گزارش مطالعات منابع آب شبکه  
   گزارش مطالعات اجتماعی و اقتصادي در محدوده یا نواحی مجاور شبکه  
  در ( بگیـري ي مهـم و تاسیسـات انحـراف آب و آ   ها سازه، ها زهکشو  ها کانالگزارش مطالعات ژئوتکنیک مسیر

  )صورت وجود
  در محدوده شبکه مورد مطالعه محیطی زیستگزارش مطالعات  
 گزارش مطالعات آب و فاضالب شهري و روستایی در محدوده شبکه مورد مطالعه  
  محدوده شبکه مورد مطالعهدر مدارك آماربرداري کشاورزي و سرشماري عمومی جمعیت  
 هـا   و تناسب اراضی براي کشت قلیاییتشوري و  ،اراضی بندي طبقهزراعی و  شناسی خاكي مطالعات ها گزارش

  محدوده شبکه مورد مطالعهدر 
 محدوده شبکه مورد مطالعهدر  گزارش مطالعات کشاورزي و آبیاري مرتبط با سازمان جهاد کشاورزي  
 مرتبطو سایر موارد  ها حقابهقوانین و مقررات مربوط به آب و محیط زیست، کیفیت آب،  آوري جمع  
 اي، جهـاد   آب منطقـه (ي مـرتبط  هـا  سـازمان ي مطالعات موردي انجام شده در محدوده طرح توسـط  ها زارشگ

و مراتع، شرکت آب و فاضالب شهري و روستایی، سـازمان محـیط زیسـت و سـایر      ها جنگلکشاورزي، سازمان 
  ها) سازمان

 یاز شبکه آبیاري و زهکشـ  برداري بهره ي شرکتها نشریه و ها گزارشاي و ساالنه و  و اطالعات ماهانه، دوره آمار 
مدیریت منابع آب ایران در رابطه بـا عملکـرد مـدیریت     شرکتو  برداري) بهرهمعاونت ( اي آب منطقهیا شرکت 

  برداري   بهره دورهو نگهداري شبکه در طول  برداري بهره
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 حـدوده شـبکه از شـروع    در م پسـاب و  آب زهکیفیت  ،آمار موجود هواشناسی، هیدرولوژي و رسوب، کیفیت آب
  شرکت آب و فاضالب و سازمان محیط زیست ،اي منطقه آب از شرکت تماب، ، دوره آماري تاکنون

         آمار سطح کشت، میزان تولید، اقتصاد محصوالت زراعـی در محـدوده شـبکه مـورد مطالعـه از سـازمان جهـاد
  کشاورزي و مرکز آمار ایران

  تی مرتبط با موضوع مطالعات بهسازي شبکهي اطالعاها داده، مدارك و ها گزارشسایر  

  اي ماهوارهي هوایی و تصاویر ها عکس، ها نقشه آوري جمع -2-1-1پ.

  ها نقشه -1-2-1-1پ.

 تاسیسات انحراف آب و آبگیري شبکه مورد مطالعه زهکشی و  هاي اجرایی مرحله دوم طرح شبکه آبیاري و  نقشه  
  همچون ساختي آبیاري و زهکشی و نقشه پالن ها انالکطرح مرحله دوم شبکه  )جانمایی(نقشه پالن  
 ي همچون ساخت ها نقشه)AS Built( ي آبیاري و زهکشی، تاسیسات انحـراف آب و  ها سازه، ها زهکش، ها کانال

  آبگیري شبکه مورد مطالعه
 از محـدوده شـبکه و    1:250000و  1:50000 ،1:25000 ،1:5000ي توپـوگرافی موجـود بـا مقیـاس     هـا  نقشه

  )بر حسب مورد(ي ورودي به محدوده شبکه ها رودخانهو  ها مسیلي آبریز ها هحوض
 ي محـدوده شـبکه   هـا  ورودي بـه دشـت  هـاي   هـا و مسـیل   شناسی عمـومی حوضـه آبریـز رودخانـه     هاي زمین نقشه

  (در صورت وجود) 1:50000یا  1:10000هاي وروردي به محدوده شبکه) با مقیاس  هاي طرح و مسیل (رودخانه
  ي ارتباطی منطقه طرح شبکه مورد مطالعهها راهنقشه  
 هاي موجود از کاربري اراضی  نقشه)Land use(     تـاکنون در   بـرداري  بهـره محدوده طرح شـبکه از زمـان شـروع

  ي موجودها مقیاس
 ) نقشه نحوه استفاده از منابع آبWater useاراضـی بـا انهـار سـنتی، اراضـی       ،بر )  شامل محدوده اراضی حقابه

ي انحرافی و بندها، محل ها فاضالب پساب، اراضی تحت کشت با آب مازاد زهکشی، اراضی تحت کشت با دار زه
  آبگیرها با مقیاس موجود

 اراضی، شوري و قلیاییت، تناسب اراضـی تهیـه شـده در قالـب مطالعـات       بندي طبقهو  شناسی خاكي ها نقشه
 بـرداري  بهـره اراضـی در دوران   بندي طبقهو  اسیشن خاكي به روز شده ها نقشهمرحله اول و دوم طرح شبکه و 

  )در صورت وجود(شبکه 
  در صورت وجود(نقشه کاداستر مالکیت اراضی محدوده شبکه طرح با مقیاس موجود(  
  در صورت وجود(نقشه نواحی حفاظت شده و آثار باستانی در محدوده شبکه با مقیاس موجود(  
 1:50000ها با مقیاس  شبکه به تفکیک دهستاني جمعیتی شهرها و روستاهاي محدوده ها نقشه  
 شبکه یا حواشی شبکه با مقیاس موجود  محدوده  در ها شهرك و دامپروري هاي صنعتی، مکان موقعیت نقشه  
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 نقشه طرح جامع و هادي شهرها و روستاهاي محدوده شبکه یا حواشی شبکه با مقیاس موجود  

  اي ماهوارهي هوایی و تصاویر ها عکس -1-1-2-1-1پ.

 ي کارشناسـی  هـا  بررسـی براي  1:40000 ،1:20000 ،1:55000ي هوایی موجود با مقیاس ها عکس آوري جمع
تـاکنون از محـدوده    بـرداري  بهـره آب از زمـان   استفاده از ،مطالعات مختلف به ویژه تغییرات در کاربري اراضی

  )برحسب مورد( ها رودخانهو  ها مسیلمحدوده حوضه آبریز و تعیین  طرح
 اي موجود با مقیاس مناسب در ادوار مختلـف بـراي بررسـی تغییـرات در محـدوده طـرح،       یه تصاویر ماهوارهته 

فعلـی و   اي موجود با مقیاس مناسب براي تهیه نقشه کـاربري اراضـی در وضـع    همراه با آخرین تصاویر ماهواره 
  اراضی زراعی ده) در محدوPilotمالکیت دریک واحد نمونه ( امکان تهیه نقشه کاداستر بررسی

  نفع ذيهماهنگی با کارفرما و نهاد هاي  -3-1-1پ.

  ها اولویتتشکیل جلسات هماهنگی با کارفرما در راستاي تبیین اهداف طرح بهسازي و  
  ن طـرح  مـدخال  کارفرمـا و سـایر ذي  بـا  اي (برحسب مورد) مشورتی  هماهنگی و ماهانه یا دورهتشکیل جلسات

و سـایر دینفعـان در    )یـا فرمانـداري  (، سازمان جهاد کشاورزي، استانداري يا آب منطقهبهسازي شامل شرکت 
  اهداف طرح و پیشبرد تبیینجهت 

       ي سـنتی یـا   هـا  تشـکل  يکسب نظرات و پیشنهادات شـوراهاي اسـالمی، معمـرین و معتمـدان محلـی، اعضـا
  در جلسات معرفی و تبیین اهداف طرحبران  آبي حقوقی ها تشکل

  جهـاد کشـاورزي  سازمان اي،  متشکل از نمایندگان شرکت آب منطقه ،مطالعات طرحتشکیل کمیته راهبردي، 
بـراي  هـاي اثرگـذار    و سـایر سـازمان  ي محلی کشاورزان ها تشکلنمایندگان  )،فرمانداري(یا نماینده استانداري 

در  ویـژه ي بـه  ي اجرایی عملیات بهسازها برنامه، هماهنگی در ها اولویت، ها دیدگاهتبیین اهداف طرح، دریافت 
  فصول آبیاري

  انجام مطالعات  ریزي برنامه -4-1-1پ.

  ي مطالعاتی مورد نیاز در راستاي اهداف طرحها فعالیتتهیه فهرست  
  ي قابـل  هـا  دادهي موجـود و یـا   هـا  دادهبـر اسـاس    ها فعالیتبررسی امکان انجام یا محدودیت انجام هر یک از

  مطالعات طرح چارچوبدر  آوري جمع
 ي مطالعـاتی،  هـا  فعالیتي ها اولویتو مشخص نمودن  ها فعالیتانجام  پوشانی همرتباط، هماهنگی و یا بررسی ا

ي بحرانی در راستاي تحقق برنامـه زمـانی   مسیرها، تعیین ها فعالیت، دوره زمانی انجام ها فعالیتسطح شکست 
  مطالعات
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 ي تکمیلـی  هـا  نقشـه شخصات تهیه اطالعات و م ،ي موجود و تهیه برنامه کارها دادهمدارك و  ،ارزیابی اطالعات
  نمدخال ذيمورد نیاز در هماهنگی با 

 ي مورد نیاز بـه بخـش مشـاوري و کارفرمـایی بـا      ها نقشهو  ها داده ،تکمیل اطالعات ،تفکیک خدمات مهندسی
  توجه به مفاد قرارداد مطالعات بهسازي

  تفصیلی انجام مطالعات زمانیبرنامه  -5-1-1پ.

 ي مطالعاتی مورد نیازها فعالیترست مشخص نمودن فه  
  ي انجام مطالعاتها اولویتمشخص نمودن  
  ي مطالعاتیها فعالیتمشخص نمودن سطح شکست  
  ي مطالعاتیها فعالیتتعیین روابط و اثرگذاري هر یک از  
 در قالب نرم افزار (برنامه کنترل پروژه)  مطالعات بندي زمان تفصیلی برنامه تدوینPrimivera یا MS project  

  نمودن مطالعات پایه هنگام به -6-1-1پ.

ي هـا  دادهي پیش نیاز مطالعات بهسازي و مقایسـه پارامترهـاي تاثیرگـذار بـا     ها داده سازي هنگام بهاین مطالعات براي 
  :طرح اولیه بوده و شامل موارد زیر است

  هواشناسی مطالعات  -1-6-1-1پ.

 محدوده شبکه مرتبط با ي بعدي)ها گزارشطرح اولیه و و نشریات هواشناسی موجود ( ها گزارش بررسی  
 در . تبخیـر، بـاد، تشعشـع، سـاعات آفتـابی و      رطوبـت،  دما، بارندگی،(آمار و اطالعات هواشناسی  آوري جمع (..

  ي معرف محدوده شبکهها ایستگاهایستگاه یا 
 معرف هاي یا ایستگاه   تگاهانتخاب ایس و آن مجاور یا شبکه محدوده در موجود يها ایستگاه مشخصات بررسی  
  میل و ترمیم آنها در موارد لزومي هواشناسی و تکها دادهو بررسی صحت و دقت  ها ایستگاهبازدید  
 ي معـرف محـدوده شـبکه در راسـتاي تعیـین      هـا  ایسـتگاه هواشناسی در ایستگاه یـا  هاي  تجزیه و تحلیل داده

  ي زیر:ها داده
 ي اقلیمی در دسـترس و مشـخص   ها اطلسي موجود و ها گزارشي اقلیمی محدوده طرح براساس ها ویژگی

  )... باد و یخبندان، نمودن عوامل اقلیمی تاثیرگذار در عملیات اجرایی بهسازي (دما، تبخیر،
  ي معرف محدوده طرح  ها ایستگاهمتوسط ساالنه و توزیع فصلی و ماهانه بارندگی در ایستگاه یا  
 ی مرطوبتعداد روزهاي بارانی هر ماه در نواح  
 ساعته 48ساعته و  24ي ها بارندگی  
  ها  بارشروابط شدت، مدت، فراوانیIDF)( اساس اطالعات موجودبر  
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  ي معرف محدوده شبکهها ایستگاهمقادیر بارندگی موثر ماهانه در ایستگاه یا  
 مقادیر دماي ماهانه شامل میانگین، حداکثر و حداقل مطلق، میانگین حداکثر و حداقل  
 اي یخبندان در هر ماه و تاریخ شروع و خاتمه دوره یخبندان در سالتعداد روزه  
 حداقل و حداکثر ،مقادیر رطوبت نسبی ماهانه شامل متوسط  
 میزان و شدت ابرناکی ماهانه  
 تعداد ساعات آفتابی و ساعات تشعشع ماهانه  
  دوره یخبندانبا  زمان هممتري و تواتر وقوع بادهاي شدید  10و  2سرعت و جهت بادها در ارتفاع  
  و مقایسه آن با سند ملی آب )در صورت لزوم ده روزه(برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه  
  بـا پارامترهـاي    )بارنـدگی، بـاد، تبخیـر، تبخیـر و تعـرق     (شده هواشناسی  هنگام بهمقایسه پارامترهاي پایه

  شبکه و نگهداري برداري بهرهمتناظر طرح اولیه و اثرگذاري این تغییرات در 
 تهیه گزارش مطالعات هواشناسی  

  ي ژهیدرولومطالعات  -2-6-1-1پ.

  در محـدوده شـبکه    هیـدرولوژي ي بعـدي مطالعـات   ها گزارشو نشریات موجود طرح اولیه و  ها گزارشبررسی
  مورد مطالعه

  و  هـا  داده آوري جمعو  )منابع آب شبکه(ي مرتبط با طرح ها رودخانهي آب سنجی ها ایستگاهبررسی مشخصات
  آمار ثبت شده در دوره آماري موجود

  و توصـیه  ارائـه از آنها و  برداري بهرهسنجی از نظر موقعیت، نوع تجهیزات و نحوه و دقت  ي آبها ایستگاهبازدید 
  شبکه برداري بهرهدر قالب اهداف و مدیریت و  ها ایستگاهتکمیل یا اصالح تجهیزات  براي پیشنهاد

  ي هـا  مسـیل ي محـدوده طـرح و   ها رودخانه، خاك و پوشش گیاهی حوضه آبریز ي فیزیوگرافیها ویژگیبررسی
  ها سیالب بدهها و  ي شبکه و یا ورودي به محدوده شبکه در راستاي برآورد جریان روان آبها کانالمتقاطع با 

 موارد لزوم سنجی و تصحیح، تکمیل و ترمیم آنها در آب هاي طول دوره آماري داده و و صحت  دقت بررسی  
 و آزمایش کیفیت آب در تواتر زمانی مناسـب   برداري نمونهو  )جریان بده گیري (اندازهسنجی  پیشنهاد انجام آب

  )توسط کارفرما(ي موجود ها دادهي مورد نیاز براي تکمیل یا ترمیم ها محلدر 
  ي پایه شاملها داده سازي هنگام بهي آب سنجی به منظور ها دادهتجزیه و تحلیل:  

 برداشت آب براي شبکه مورد مطالعه يها محلها در  رودخانه ساالنه و ماهانه جریان  متوسط دیرمقا برآورد  
     درصـد در   50و  80 ،90بـا احتمـاالت وقـوع     هـا  رودخانـه برآورد مقادیر جریان سـطحی ماهانـه و سـاالنه

  ي برداشت آب براي شبکه مورد مطالعهها محل
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  ي ورودي بـه محـدوده شـبکه در محـل     هـا  مسـیل ده شبکه و ي محدوها رودخانهسیالب ماهانه  بدهبرآورد
مـواد   بندي دانهرسوب و تعیین  – بدهروابط  ارائه ها، کانالبا  ها مسیلبرداشت آب از رودخانه و محل تقاطع 

  )در موارد لزوم( ها رودخانهمعلق آب 
  بـه لحـاظ آبیـاري،     آن بندي طبقهي مختلف در محل برداشت آب و ها ماهدر  ها رودخانهبررسی کیفیت آب

  شرب و پرورش آبزیان
  آلودگی آلـی (  ،وجود فلزات سنگین لحاظ بهي محدوده طرح ها رودخانهبررسی آلودگی کیفیت آبBOD(، 

  برحسب مورد   1آلودگی باکتریایی
  هـا  مسـیل هـا و   سـیالب رودخانـه   بـده ، ها رودخانهجریان  (بده هیدرولوژيشده  هنگام بهي ها دادهمقایسه ،

ي طرح اولیه و اثـرات ایـن تغییـرات در    ها دادهبا  )مواد رسوبی، کیفیت آب، آلودگی آب بندي دانهغلظت و 
  طرح   برداري بهره

  هیدرولوژيتهیه گزارش مطالعات  

  اراضی بندي طبقهو  شناسی مطالعات خاك -3-6-1-1پ.

کشـی سـاخته شـده در مقیـاس     ي آبیاري و زهها شبکهاراضی  بندي طبقهو  شناسی خاكي ها نقشهو  ها گزارش اعموم
گذشت زمان طوالنی از شـروع   لحاظ به با این حالوجود دارد.  1:20000یلی دقیق صو یا نیمه تف 1:50000یلی صنیمه تف

آب  سـفره اول  ، عمـق قلیاییـت ه شـوري و  ژیـ وممکن است تغییراتی در مشخصـات پروفیـل خـاك بـه      ،طرح برداري بهره
اراضـی بـراي آبیـاري ثقلـی یـا تحـت فشـار را         بنـدي  طبقـه زراعی به وجود آیـد کـه   زیرزمینی، میزان مواد آلی در خاك 

ي مختلف، متفاوت خواهـد  ها کشتخوش تغییر قرار دهد. همچنین با تغییر در مشخصات خاك تناسب اراضی براي  دست
ل دوره در حاشـیه شـبکه در طـو    خصـوص  بـه ممکن است سطح اراضی تحت پوشش آبیـاري شـبکه    که اینبود و باالخره 

. مجموعـه عوامـل   باشـد  مـی این اراضی ضـروري   بندي طبقهافزایش یافته باشد که تعیین خصوصیات خاك و  برداري بهره
  :نماید میزیر الزامی  شرح بهرا  شناسی خاكي ها نقشهمطالعات و  سازي هنگام بهضرورت  ،فوق

  ها گزارشبراساس  ها خاكات بارز و سایر خصوصی قلیاییتاراضی، شوري و  بندي طبقهي خاك، ها سريبررسی 
  طرح اولیه تفصیلینیمه  شناسی خاكي ها نقشهو 

  شده شبکه آبیـاري و زهکشـی و تعیـین حـدود و      هنگام بهبرروي نقشه جانمایی  شناسی خاكي ها نقشهانتقال
  .باشد می شناسی خاكمساحت اراضی توسعه یافته احتمالی جدید که فاقد نقشه 

                                                    
 

1- Total and Fecal Fecoliforms 
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  ي خـاك مطالعـات قبلـی    هـا  سـري اراضی و عمق آب زیر زمینی در محـدوده   قلیاییتبررسی میدانی شوري و
و تناسـب اراضـی بـا تـراکم      قلیاییتاراضی و شوري و  بندي طبقهي ها نقشهنمودن  هنگام بهبراي  شناسی خاك
  ي موجودها نقشهمناسب با مقیاس  برداري نمونهنقاط 

  1:50000یا  1:20000مقیاس ( شناسی خاكالعات قبلی با دقت مط تفصیلینیمه  شناسی خاكانجام مطالعات 
نمـودن   هنگـام  بـه شـبکه بـه منظـور     بـرداري  بهـره در اراضـی توسـعه یافتـه جدیـد در دوران      )بر حسب مورد

  و تناسب اراضی در محدوده فعلی اراضی شبکه   قلیاییتشوري و  اراضی، بندي طبقه خاك، هاي نقشه
 بر حسب مورد راضی براي آبیاري ثقلی و تحت فشارا بندي طبقهي ها نقشهجدول و  ارائه)(  
 ي خاكها سرياراضی در  قلیاییتجدول و نقشه شوري و  ارائه  
  الگوي زراعی یا کشت محصوالت دیگر قابل توجیه محصوالت اراضی براي کشت تناسب نقشه و جدولارائه  
 ب سفره اولهمراه با عمق آب زیرزمینی و کیفیت آ دار زهنقشه محدوده اراضی  ارائه  
  بندي اراضی شناسی و طبقه مقایسه آن با نتایج مطالعات قبلی خاك شناسی و  هنگام خاك تحلیل نتایج مطالعات به  
  ي فعلـی و مسـایل   هـا  کشـت و اثرات آن در مدیریت آبیاري و زهکشـی مـزارع و    ها خاكتحلیل وضعیت فعلی

  شبکه برداري بهره
 بندي اراضی طبقه شناسی و خاكگزارش مطالعات  تهیه  

  ئوتکنیکیژي ها بررسی -4-6-1-1پ.

 و  هـا  کانالاز محل تاسیسات انحراف آب و آبگیـري، مسـیر   ژئوتکنیکي ها دادهو  ها گزارشو بررسی  آوري جمع
در (ي اصلی مربوطه بر اساس مطالعـات مراحـل اول و دوم و عملیـات دوره سـاخت شـبکه      ها سازهو  ها زهکش

  )صورت وجود
 شـناخت   ویژه بهمهندسی  شناسی زمینبررسی خصوصیات کلی  منظور بهشبکه و حواشی آن  بازدید از محدوده

ي وجـود گـچ، تـورم و    هـا  شاخصـه بررسی ( ها زهکشو  ها کانالو  ها سازهمخرب در پایداري  ژئوتکنیکی عوامل
  )... واگرایی خاك و

  هـا  کانـال آسـیب و یـا تخریـب     موجود در ارتباط با مـوارد مشـاهده شـده    ژئوتکنیکي ها دادهتجزیه و تحلیل ،
  ي سامانه آبیاري و زهکشیها سازهو  ها زهکش

  در صورت ارتباط این موارد با  ها سازهو  ها زهکش، ها کانالموارد تخریب یا آسیب  ژئوتکنیکیپیشنهاد بهسازي
  یژئوتکنیکي ها محدودیت

  ي مهـم یـا در مسـیر    هـا  سـازه محل  در ژئوتکنیکي میدانی و پیشنهاد انجام مطالعات تکمیلی ها بررسیانجام
ی ژئـوتکنیک اند و شـرایط   دچار تخریب یا آسیب شده برداري بهرهي اصلی که در طول دوره ها زهکشو  ها کانال

  شناخته شده است. مدخل ذي هاي تخریبو  ها آسیبدر این 
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  هـا در   محـل سـازه  هـا و یـا    تهیه مشخصات فنی و نظارت برانجام مطالعات ژئوتکنیکی تکمیلی در مسیر کانـال
  هاي ژئوتکنیکی باعث تخریب یا آسیب موارد لزوم براي تعیین مشخصه

 انجـام شـده   ژئوتکنیـک   مطالعات  نتایج  براساس مورد) (برحسبها  زهکشو  ها ، کانالها سازه بهسازي پیشنهاد  
  قبلی و یا نتایج مطالعات ژئوتکنیکی تکمیلی در قالب مطالعات بهسازي 

  ی ژئوتکنیکي ها یبررستهیه گزارش  

  منابع آب در دسترس مطالعات  -7-1-1پ.

  بررسی طرح اولیه -1-7-1-1پ.

  ي موجـود در رابطـه بـا مطالعـات منـابع آب در طـرح اولیـه و        ها نقشهو  ها گزارشو اطالعات و  ها دادهبررسی
  در محدوده طرح برداري) بهرهدر دوران (مطالعات بعدي 

 و اطالعات موجود ها اولیه دادهو تحلیل  بندي جمع  
  شده براي شبکه در طرح اولیه بینی پیشو حجم منابع آب  بدهبررسی:   

  دائمیي ها رودخانه هنگام بهجریان 

 آب تنظیم شده از سد مخزنی 

 ي فصلیها جریان رودخانه 

 فاضالب شهري و صنعتی  پساب 

 هاي برگشتی آبیاري آب 

  براي مصارف آبیاري و شرب ها آب زهو  ها پسابآب تنظیمی سد،  ها، رودخانهکیفیت آب 

   زمانی و حجمی لحاظ بهمیزان تامین آب  
  از منابع آب زیرزمینی در طرح اولیه: برداري بهرهبررسی  

 حجم آب برداشتی ساالنه و ماهانه در طرح اولیه بینی پیش 

 و قنوات و کیفیت آنهاها  ها، چشمه برداري از منابع آب زیرزمینی پروژه در طرح اولیه به تفکیک چاه میزان بهره 

  طرح برداري بهرهوضعیت عمق و تراز آب زیرزمینی در شروع 

 مصـارف  بـراي  آن تناسـب   و آلـودگی   و شـیمیایی لحـاظ   بـه  شبکه مختلف نواحی در زیرزمینی آب کیفیت 
 شرب و آبیاري

 بررسی نحوه و میزان تغذیه مصنوعی در طرح اولیه شامل: 

 و سطوح تغذیه مصنوعی   ها محدوده 

  براي تغذیه مصنوعی بینی پیشمنبع و حجم آب 

 روش تغذیه مصنوعی در طرح اولیه 
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  ي تغذیه مصنوعیها محدودیتامکانات و  لحاظ بهمشخصات سفره آبرفتی دشت 

 مصنوعی  روش انتقال آب براي تغذیه و تامین محل و مصنوعی تغذیه زمانی دوره  و حجم آب بینی پیش 

  ط فعلی  شرای شناسی آسیببررسی وضعیت و 

 و حجم منابع آب سطحی در دسترس فعلی پروژه  بدهبررسی  -2-7-1-1پ.

 هشبک برداري بهرهآب سطحی و اثرات آن در  هاي منابع و محدودیتمیدانی شناخت مسایل   بازدید 

  یدائمي ها رودخانه هنگام بهجریان 

 آب تنظیم شده از سدهاي مخزنی 

  ي فصلیها رودخانهو  ها مسیلجریان 

 ي ورودي به محدوده شبکه   ها آب زه 

 فاضالب شهري و صنعتی  پساب 

 هاي برگشتی آبیاري آب 

 بینی پروژه: م آب سطحی در دسترس فعلی با پیشمقایسه حج 

 حجمی لحاظ به 

  زمانی و مکانی 

  حجمی و زمانی(ي مختلف ها ماهبررسی درصد کمبودها در( 

 اثرات کاهش یا افزایش آب سطحی در پروژه در شرایط فعلی  
  از منابع آب زیرزمینی پروژه در شرایط فعلی شامل برداري بهرهبررسی میزان: 

o برداري شبکه هاي منابع آب زیرزمینی و اثرات آن در بهره بازدیدهاي میدانی شناخت امکانات و محدودیت 

o  ها چشمهو قنوات و  )عمیق و نیمه عمیق( ها چاهبررسی نوع و تعداد 

o در محدوده شبکه تغییرات عمق سفره آب زیرزمینی 

o تغییرات تراز آب زیرزمینی در محدوده شبکه 

o  شبکه برداري بهرهتغییرات عمق آب زیرزمینی در دوره 

o میزان خروجی از سفره آب زیرزمینی 

o  ي مختلف شبکهها محدودهکیفیت آب زیرزمینی در 

  لحاظ: بهبررسی  وضعیت تغذیه مصنوعی سفره 

o مکان و محدوده تغذیه سفره 

o فرهروش تغذیه س 

o زمان و میزان تغذیه ساالنه سفره از آب سطحی 
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o اثرات تغذیه مصنوعی در بیالن سفره 

o منبع تامین تغذیه مصنوعی سفره 

 لحاظ: بهي تغذیه مصنوعی سفره ها محدودیت 

o منابع آب در دسترس  
o شرایط هیدروژئولوژیکی آبرفت 

o نوع و روش تغذیه مصنوعی 

 به تفکیک نواحی مختلف شبکه آبیاري شامل حجم برداشت ماهانه و ساالنه از آب زیرزمینی: 

o ها چاه 

o ها چشمه 

o قنوات 

 تغییرات برداشت در نواحی مختلف دالیل توجیهی 

 بینی طرح اولیه: برداري از منابع آب زیرزمینی در شرایط فعلی و پیش مقایسه بهره 

  ي مختلفها ماهمقایسه حجم برداشت ساالنه و در  
 ب زیرزمینیدالیل افزایش یا کاهش برداشت از آ  
  محدوده پروژهنواحی مختلف اثرات تفاوت برداشت از سفره در  
  کفایـت   ،زمـانی تغذیـه سـفره    دوره ،سـفره  تغذیـه  حجم آب لحاظ بهمقایسه وضعیت تغذیه مصنوعی سفره

  برداري از آنها بهرهتاسیسات تغذیه مصنوعی و مدیریت 
 بـه دالیـل تغییـرات حاصـله و      اولیـه  طرح مقایسه کیفیت آب زیرزمینی در نواحی مختلف شبکه با شرایط

  از شبکه برداري بهرهاثرات این تغییرات در 
 مقایسـه بـا شـرایط اولیـه طـرح،      )سـطحی و زیرزمینـی  (کلی بیالن منابع آب در دسـترس فعلـی    بندي جمع ،

  ارهاآب در دسترس و ارائه راهک مدیریت مصرف، تلفیق منابع لحاظ بهکمبودهاي فعلی، نحوه بهبود کمبودها 
  تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی برداري بهرهبررسی نحوه:  

  از آب سطحی و زیرزمینی در طرح اولیه برداري بهرهبررسی نحوه تلفیق  
  از آب سطحی و زیرزمینی در وضع فعلی برداري بهرهنحوه تلفیق  
  طرح اولیه  بینی پیشمقایسه مدیریت تلفیق آب در شرایط فعلی با  
 ر مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی و اثرات آن در طرحتغییرات د شناسی آسیب  
  وري از منابع طرح بهره يارتقا لحاظ به پروژه در زیرزمینی  و سطحی راهکارهاي مناسب تلفیق آب ارائه 

 لحاظ زمانی و مکانی به ازآبهاي سطحی و زیرزمینی برداري بهرهه برنامه تلفیق ئارا  
 در صورت لزوم) (مه تهیه مدل آب زیرزمینی براي انجام توسط کارفرما ه گزارش توجیهی و برنائارا  
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 ه گزارش توجیهی و برنامه براي آماربرداري از منابع آب زیرزمینی توسط کارفرما (در صورت لزومائار(    
  شامل )در شرایط فعلی و آینده طرح(تدوین گزارش منابع آب در دسترس:  

 ها بـا توجـه    و ترسالی ها خشکسالیهانه از منابع مختلف با تحلیل میزان آب در دسترس فعلی ما بندي جمع
  :به
o ها رودخانه هنگام بههاي سطحی  آب    
o هاي تنظیم شده از مخازن سدها آب  
o و قنوات ها چشمه، ها (چاههاي زیرزمینی  منابع آب(  
o ي تصفیه فاضالب شهري و صنعتیها پساب  
o هاي کشاورزي   آب زه  

 منابع آب در دسترس با توجه به تحلیل میزان کمبود یا اضافه:  
 نیازهاي آبیاري اراضی در شرایط فعلی با الگوهاي کشت متداول و راندمان آبیاري موجود  
  با الگوي کشت پیشنهادي و راندمان قابـل حصـول ناشـی از بهبـود آبیـاري مـزارع و        پروژهشرایط بهسازي

  انتقال آبمکانی تامین و  -ي زمانیها محدودیتشبکه انتقال و توزیع و 
 کشت شبکه در شرایط بهسازي ساختار فیزیکی و مدیریتی تغییر در سطح بررسی امکان  
  بیاريشبکه، نحوه و تناوب آآب بررسی ضرورت اعمال آبیاري نوبتی در شرایط فعلی تامین 

 تهیه گزارش مطالعات منابع آب در دسترس  

  زهکشی سطحی مطالعات -8-1-1پ.

  پـروژه ي موجود در رابطه با سامانه زهکشـی سـطحی   ها نقشهو  ها گزارشارك و ، اطالعات و مدها دادهبررسی ،
  هاي سطحی ي آبژلووزراعی و هیدر شناسی خاك

  و یـا تاثیرگـذار بـر     پـروژه ي ورودي به محـدوده  ها مسیلو  ها رودخانهي آبریز ها حوضهتعیین حدود و مساحت
    پروژهمحدوده 

 پروژههاي محدوده  ها و رودخانه یز مسیلهاي آبر بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه  
 هـاي سـاالنه یـا تنـاوبی وارده در اثـر       و خسارت پروژهگیر و یا ماندابی در محدوده  بررسی محدوده اراضی سیل

  سیالب 
 بررسی شدت جریان رگبارها و پراکنش زمانی آنها  
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  محدوده اراضی شبکه و تعیین ضرایب برآورد رواناب هیدرولوژيبررسی خصوصیات  
 ساله 50تا  5هاي تناوب  ساعته براي دوره 48ساعته و  24ي شدت بارندگی ها دادهتحلیل  بررسی  
 ساله 50تا  5ي تناوب ها دورهراي ب  بارندگی 1فراوانی مدت، – شدت هاي منحنی بررسی  
  ه در ي شـبک هـا  سـازه ي ورودي به شبکه، متقاطع با ها رودخانهو  ها مسیلي مختلف ها شاخهسیالب  بدهبرآورد

  هاي آبریز مربوطه ي مناسب شرایط فیزیوگرافی حوضهها روشساله با  50تا  5ي تناوب ها دوره
  و  هـا  کانـال در محـل تقـاطع بـا     )سـاله  50و  25در دوره تنـاوب  ( هـا  رودخانـه و  ها مسیلسیالب  بدهمقایسه

و ارزیـابی کفایـت ظرفیـت     اهـ  جـاده و  هـا  کانـال هـاي مسـیر    ها و پل طرح اولیه کالورت بدهبا  پروژهي ها جاده
و محاسـبات   بـرداري  بهـره بر اساس شواهد دوره  ها جادهو  ها کانالموجود در تقاطع با  )آبرو(ي کالورت ها سازه
  ها سیالب بده

  ي متناسـب و  هـا  روشدر محـدوده اراضـی شـبکه بـا      )ناشی از رگبارها(ي سطحی ها روانابجریان  بدهبرآورد
هـا و طراحـی اولیـه و انتخـاب دوره بازگشـت مناسـب        بدهمقایسه با  و اراضی سازگار با شیب و پوشش گیاهی

  ها منظور کنترل کفایت ظرفیت مقطع زهکش به
  هاي  بدهبا  ها زهکشي سطحی در محدوده اراضی شبکه و مقایسه ظرفیت طراحی ها زهکشطراحی  بدهتعیین

  محاسبه شده
 سطحی موجود و دالیل عدم کفایت در صورت وجود يها زهکشکفایت ظرفیت عبور   عدم یا  کفایت  بررسی  
 ریـز   هاي سـطحی (اصـالح مقطـع، الیروبـی، ایجـاد خـاك       ارائه راهکارهاي بهبود ظرفیت کشش جریان زهکش

  حفاظتی و ...)
 هاي طراحی برآورد شده  بدهبراساس  پروژهي اصلی و فرعی ها زهکشراهکارهاي اصالح مقطع  ارائه  
 ي هـا  حـل  راهها و یـا ارائـه    ها و جاده هاي کالورت متقاطع با کانال یش ظرفیت سازهبررسی ضرورت اصالح و افزا

  جریانعبور تاخیر در  از قبیلها  و جاده ها دیگر رفع خطر آسیب رسانی به کانال
 گیري اراضی ي رفع سیلراهکارها ارائه  
 پروژههاي سطحی  نهایی زهکش گاه تخلیههاي  بررسی امکانات و محدودیت    
  ارائـه هـاي فعلـی و    هـا، محـدودیت   ، تنـاوب الیروبـی  پـروژه هاي سطحی  شیوه نگهداري سامانه زهکشبررسی 

  راهکارهاي بهسازي سامانه زهکشی سطحی
 تهیه گزارش مطالعات زهکشی سطحی  

                                                    
 

1- IDF Curves 
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  زهکشی زیرزمینی مطالعات -9-1-1پ.

  بررسی طرح اولیه  -1-9-1-1پ.

  و  زیرزمینـی در محـدوده شـبکه    ول و دوم طرح زهکشـی و مدارك مطالعات مرحله ا ها ، نقشهها گزارشبررسی
  طرح برداري بهرهدوران مربوط به ي ها گزارش

 در طرح اولیه پروژه بررسی عمق سفره اول آب زیرزمینی در محدوده  
  شامل: )در صورت وجود(در طرح اولیه  پروژهبررسی مشخصات سامانه زهکشی زیرزمینی در محدوده  

  ها زهکشعمق و فاصله نصب  
 مق کنترل آب زیرزمینیع  
 کیفیت آب زیرزمینی  
 عمق طبقه غیرقابل نفوذ  
  ها زهکشنحوه تخلیه 

  بررسی شرایط فعلی  -2-9-1-1پ.

  در شرایط فعلی پروژهبررسی تغییرات عمق آب زیرزمینی در محدوده  
  با شرایط اولیه طرح   برداري بهرهمقایسه تغییرات سطح آب زیرزمینی سفره اول در طول دوره  
 از جمله : سی وضعیت فعلی عمق آب زیرزمینی و علل تغییرات سطح سفره آب زیرزمینیبرر  

 رویه آبیاري تلفات بی لحاظ به  
 وجود الیه غیرقابل نفوذ کم عمق  
  ي مجاورها حوضهاز زیرزمینی ورود آب  
 سایر دالیل و عوامل موثر  

  لحاظ: به )در صورت وجود(ي زیرزمینی ها زهکشبررسی عملکرد  
 آب زهلیه جریان میزان تخ  
  ي زهکشیها لولهوضعیت رسوب احتمالی و گرفتگی  
 یهاي زهکش هاي بازدید مسیر لوله وضعیت چاهک  
  در کنترل سطح آب زیرزمینیی موجود زهکشسامانه عملکرد هیدرولیکی  
 کننده زهکش زیرزمینی وضعیت تخلیه انتهایی سامانه جمع 

 سازي شناسی شرایط موجود و ارائه راهکارهاي به آسیب  
  در مقایسه با طرح اولیه برداري بهرهبررسی تغییرات احتمالی شوري خاك در شرایط  
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  ها زهکشراهکار مناسب استفاده مجدد از آب  ارائهو  ها زهکشبررسی کیفیت آب 

 ي زیرزمینی در وضعیت موجود و مقایسه با طرح اولیهها زهکشعملکرد  بندي جمع  
 هکش زیرزمینی موجودپیشنهاد راهکارهاي بهسازي سامانه ز  
  و عمـق الیـه غیـر قابـل نفـوذ و احـداث        بنـدي  الیهضرایب هیدرومکانیکی خاك و  گیري اندازهپیشنهاد برنامه

ایـن   شدن دار زه بینی پیشو یا  برداري بهرهبخشی از اراضی در دوره  شدن دار زهاي در صورت  ي مشاهدهها چاه
  )در صورت نیاز( اراضی در آینده

 دار که بایستی به روش احداث زهکشی زیرزمینی بهسازي شوند ص محدوده اراضی زهتعیین و تشخی:  
  ــراز ســفره اول،  هــا نقشــهتهیــه ــه و تخلیــه و جهــت حرکــت آب  هــا محــلي هــم عمــق و هــم ت ي تغذی

  کفایت پتانسیل زهکشی طبیعی اراضی و محدودیت یا امکانات تخلیه نهایی یا عدم زیرزمینی،کفایت
 و تعیـین   ضـریب زهکشـی  و عمق کنترل سـطح آب زیرزمینـی   ، بقه غیر قابل نفوذبررسی و تعیین عمق ط

  گردد. میکه گزینه احداث زهکشی زیرزمینی براي آن توجیه  دار زهدر نواحی  ها زهکشقطر و فاصله نصب 
  زیرزمینی مطالعات زهکشی تهیه گزارش  

  مطالعات کشاورزي - 10-1-1پ.

  بررسی طرح اولیه  -1-10-1-1پ.

  اجتماعی طرح اولیه ـي مطالعات کشاورزي، آبیاري و اقتصادي ها زارشگبررسی  
   بررسی سطح زیر کشت خالص و ناخالص شبکه بر اساس طرح اولیه  
      بررسی وضعیت کلی کشاورزي و کاربري اراضی در محدوده شبکه قبل از اجراي شـبکه آبیـاري و زهکشـی بـر

  ي موجودها گزارشاساس 
  در طرح اولیه )زراعی و باغی(کشت محصوالت بررسی الگوي زراعی و ترکیب  
     بررسی نیاز آبی خالص و ناخالص محصوالت زراعی و باغی الگوي کشت طرح اولیه بر اسـاس رانـدمان آبیـاري

  شده در طرح اولیه بینی پیش
      بررسی الگوي زراعی و ترکیب کشت طرح اولیه و سازگاري آن با منابع  آب در دسترس با توجـه بـه نیـاز کـل

 الص آبیاريناخ

  اقتصادي –بررسی سازگاري الگوي زراعی و ترکیب کشت طرح اولیه با منابع آب و خاك و اقلیم و شرایط اجتماعی  
 در انطبـاق بـا امکانـات آب و خـاك و      تقویم کشت و آبیاري لحاظ بهسازگاري الگوي زراعی طرح اولیه  بررسی

  اقلیم محدوده شبکه
 محدوده شبکهاقتصادي  ـکشت طرح اولیه با خصوصیات اجتماعی  و ترکیب زراعی لگويا  تناسب بررسی  
 رزالگوي زراعی طرح اولیه و سهم آن در درآمد خانوارهاي کشاو کشت محصوالت بررسی اقتصاد  
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  بررسی وضع موجود -2-10-1-1پ.

 رداري شبکهب بهره هي دورها گزارشاي و بررسی نتایج گزارشات موجود از طرح اولیه و  انجام مطالعات کتابخانه 

  کشاورزي مرتبط با محدوده طرح در رابطه با الگوي جهاد وزارتین ادارات تابعه مسوولمصاحبه با کارشناسان و
  برداري بهرهتغییرات آن در دوره  و ها، کاربري اراضی زراعی و ترکیب کشت

 شبکهمختلف محدوده  ر نواحیکشاورزي د ي اقتصادها نامه مصاحبه با کشاورزان و آگاهان محلی و تکمیل پرسش  
  بـه تفکیـک فصـول    موجود با دقت کافی و در مقاطع زمانی مناسـب از محـدوده طـرح     اي ماهوارهتهیه تصاویر

  زراعی
 هـاي   گیـري از نقشـه   آوري سنجش از دور و بـا بهـره   هاي معتبر فن اي با روش کنترل، اصالح و تفسیر تصاویر ماهواره

 ) در محلDGPSبعدي و برداشت دقیق نقاط ( 3ر به صورت برداري کشو سازمان نقشه 1:25000رقومی 

 آیش و بایر و اراضی باغات ،ي میدانی از مزارعها بررسیي با ا  تصاویر ماهواره نتایج حاصل از تفسیر قیتدق  

  اي مـاهواره ي هـوایی یـا تصـاویر    ها عکسدر فصول کشت بر اساس  شبکهتهیه نقشه کاربري اراضی از محدوده 
  باغات و نواحی آیش و بایر ،ها با بازدید مزارع ل میدانی انواع کاربريموجود و کنتر

 نـواحی مسـکونی شـهري و صـنعتی      ،ش و بـایر یـ اراضـی آ  ،تعیین مساحت زیر کشت محصوالت زراعی و باغی
 )براي هر کانال و الترال به تفکیـک (ي کاربري اراضی در وضع موجود به تفکیک فصول زراعی ها نقشهبراساس 
  ه تغییرات آنو مقایس

  بـاغی و مسـکونی از طـرح اولیـه تـا وضـع موجـود براسـاس         زراعی،بررسی تغییرات حاصله در کاربري اراضی 
  برداري بهره هاي در دور ي هوایی یا ماهوارهها عکسهاي کاربري اراضی تهیه شده بر اساس  نقشه

 ي کاربري اراضیها نقشهساس استخراج الگوي زراعی و ترکیب کشت محصوالت زراعی و باغی وضع موجود برا، 
  و بازدیدهاي میدانی ها مصاحبه ها، گزارش

 مسـاحت آیـش، مسـاحت    ها کشت آبی، الگوي زراعی و ترکیب کشتزیر شناسی تغییرات حاصله در مساحت  آسیب ،
  برداري شبکه نواحی مسکونی شهري و روستایی و نواحی صنعتی در محدوده شبکه و اثرات آنها در بهره

 ندمان آبیاري در وضع موجودتعیین را:  
 تعیین راندمان کاربرد آب در مزرعه  
 شـبکه مزرعـه،     فیزیکـی  مزارع نمونه در نواحی مختلـف محـدوده شـبکه بـا توجـه بـه مشخصـات        انتخاب

هاي میـدانی   گیري در دوره انجام اندازه(صاحب مزرعه) روش آبیاري و امکان جلب همکاري زارع  کشت، نوع
  :در سطح مزرعه براي پارامترهاي راندمان

o  روش فارو   بهسه واحد مزرعه نمونه با آبیاري سطحی حداقل  
o  سه واحد مزرعه نمونه با آبیاري سطحی به روش کرتی یا غرقابی حداقل  
o  چرخ متحرك و سنتر پیوت ،کالسیک(حداقل سه واحد مزرعه نمونه به روش آبیاري بارانی(  
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o اي در باغات و مزارع حداقل سه واحد نمونه به روش آبیاري قطره  
o و تهیـه کروکـی    برداري نقشهمساحت قطعات مزارع نمونه انتخاب شده با تجهیزات مناسب  گیري اندازه

  دقیق موقعیت و ابعاد قطعات مزارع نمونه انتخابی
  هـاي   گیـري  انـدازه تعیین راندمان کاربرد آب در مزارع مختلف طبق نتایج مدل تبخیر و تعرق روزانه گیاه و

  اي ، بارانی و قطرهي آبیاري سطحیها روشترهاي راندمان در پارام
 تعیین راندمان انتقال و توزیع: 

o ي انتقـال و  هـا  کانـال در  گیـري  اندازههاي مناسب  ي میدانی به منظور شناسایی و انتخاب بازهها بررسی
  برحسب موردتوزیع آب شبکه و انهار سنتی 

o هـاي  کانـال ي انتقال و توزیع متناسب با سـاختار  ها کانالیر راندمان در مس گیري اندازههاي  انتخاب بازه 
و همچنین امکان  گذاري رسوبمیزان  ،ظرفیت و ابعاد مقطع، میزان رشد علف هرز ،طول لحاظ به شبکه

  گیري اندازهدسترسی براي 
o ها کانالظرفیت و فراوانی تعداد  ،بر حسب نوع گیري اندازههاي  انتخاب تعداد مناسب بازه  
o  برحسـب ابعـاد    هـا  کانالهاي انتخاب شده  اي بازه چک لیست کامل مشخصات هیدرولیکی و سازهتهیه

  هاي آبگیر خروجی مزارع منشعبه یا سازه هاي کانال محل وضعیت پوشش گیاهی، فیزیکی،
o ي هـا  کانـال هـاي انتخـابی    در بـازه توزیـع   و راندمان انتقـال  مناسب گیري و وسایل اندازه انتخاب روش

  مختلف
o پارشـال فلـوم یـا     ،سـرریز  ،نظیـر مولینـه  (مناسـب   گیـري  انـدازه با ابزار  ها کانالجریان  بده گیري دازهان

  ها کانالدر ورودي و خروجی هر بازه انتخاب شده  )تجهیزات اولتراسونیک
o بـده   گیـري  با انـدازه  زمان همبازه انتخاب شده  مسیرهاي آبگیر در  انهار منشعبه یا سازه بدهگیري  اندازه

  ) (درصورت خروجی جریان از انهار منشعبه یا دیگر مزارع بازه  خروجی هر در ورودي و
o هاي انجـام شـده بـا تحلیـل      گیري برآورد راندمان انتقال و راندمان توزیع آب در شبکه با توجه به اندازه

  مناسب
  شبکه با لحاظ برداري بهرهبرآورد راندمان:  

o ي انتقال و توزیعها کانالو کنترل جریان آب در  نحوه توزیع ،وضعیت ساختار فیزیکی شبکه  
o  ي توزیع آبها کانالي آبگیري در ها سازهي تنظیم سطح آب و ها سازهوضعیت و عملکرد  
o هاي هیدرومکانیکال و مزارع از نظر مجهز بودن به دریچه ها کانالهاي آبگیري  وضعیت و عملکرد سازه  
o ي انتقال و توزیعها کانالی بودن یا تناوبی بودن جریان در دائم  

  مختلفعمرانی آب در شبکه به تفکیک نواحی  برداري بهرهتعیین راندمان انتقال و توزیع و  
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  بـارانی و  (هاي با آبیاري سطحی و آبیاري تحـت فشـار    محدوده با توجه بهتعیین راندمان کل آبیاري شبکه
 )اي قطره

 تعیین نیاز آبی در وضع موجود:  
o  محدوده شبکهعمرانی ناسی معرف براي هر یک از نواحی ي هواشها ایستگاهانتخاب  
o تبخیـر، سـرعت    ،رطوبت نسبی ،تشعشع ،بارندگی، دما، ساعت آفتابی هاي هواشناسی نظیر بررسی داده

  ي معرفها ایستگاه.. ایستگاه یا .باد و
o انتخاب مدل مناسب براي تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل  
o گیاهی نظیر ضرایب گیاهی ( يها شاخصاطالعات مربوط به  آوري جمعKc(، تقـویم   ،عمق توسعه ریشه

مصاحبه بـا آگاهـان محلـی در     و جهاد کشاورزي وزارتاز طریق مصاحبه با کارشناسان  ها کشتزراعی 
  ي میدانی در فصول زراعیها بررسی

o   ورت در صـ (ي ماهانـه یـا ده روزه   هـا  دورهتعیین تبخیر و تعرق گیاهی با استفاده از مدل منتخب بـراي
 براي دوره رشد هر گیاه به تفکیک و مقایسه با مقادیر حاصله از طشت تبخیر )لزوم

o  در دوره رشد گیاه )ي ده روزه بر حسب لزومها دورهیا (تعیین بارندگی موثر ماهانه  
o  آبیاري هر گیاه (یا ده روزه بر حسب لزوم) طی دوره رشد گیاهماهانه تعیین نیاز خالص  
o نیاز خالص آبیاري با نتایج مندرج در سند ملـی آب بـه تفکیـک     محاسبهآمده از دست  همقایسه نتایج ب

  هر محصول و تحلیل اختالفات احتمالی در نتایج 
o حاصله از راندمان کل آبیاري و نیاز خالص آبیاري هر محصول با توجه به نتایجآبیاري  خالصنا نیاز تعیین  
o   دوده شـبکه و مقایسـه بـا منـابع آب در دسـترس     تعیین نیاز کل ناخالص آبیاري الگوي زراعـی در محـ 

  )چاه و آب تنظیمی از طریق شبکه آبیاري ،چشمه ،شامل رودخانه(
 بررسی اقتصاد محصوالت زراعی و باغی الگوي کشت در وضع موجود:  

o داشت و برداشت به تفکیک هر محصول   ،ي کاشتها هزینه تعیین  
o در الگوي زراعی و ترکیب کشت تعیین درآمد ناخالص به تفکیک هر محصول و سهم آن  
o تعیین درآمد خالص الگوي زراعی در وضع موجود و سهم آن در درآمد هر خانوار  
o تعیین بازدهی تولید هر محصول به ازاي واحد حجم آب مصرفی  

  وضع موجود شناسی آسیب -3-10-1-1پ.

  کهطرح اولیه شب بینی پیشدر وضع موجود با  ها کشتمقایسه الگوي زراعی و ترکیب  
    بررسی اثرات محدودیت منابع آب در دسترس یا اثرات شرایط اجتماعی و اقتصادي در تغییر الگـوي زراعـی از

  اولیه بینی پیشبا  ها کشتطرح اولیه به وضع موجود و مقایسه نیاز آبی 
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  در تغییرات الگوي زراعی )قابلیت اراضی(ي ناشی از منابع خاك ها محدودیتبررسی  
  الگوي زراعی در مدیریت آبیاريبررسی اثرات تغییر  
 حاصل از تغییر در کیفیت آب آبیاري هاي بررسی محدودیت  
 سازي اراضی پارچه یکحاصل از اندازه قطعات زراعی و عدم  هاي بررسی محدودیت  
 داشت و برداشت محصول در الگوي زراعی تهیه زمین،کاشت، هاي شیوه در امکانات وها  محدودیت بررسی  
 زراعی در وضع موجود الگوي محصوالت کشت اجتماعی در برنامه -هاي اقتصادي دودیتمح  اثرات بررسی  
 هاي کالن دولت در برنامه کشت محصوالت الگوي زراعی گذاري بررسی اثرات تغییر در سیاست  
 بررسی بازده اقتصادي محصوالت الگوي زراعی در وضع موجود و مقایسه با طرح اولیه  

  زيراهکارهاي بهسا -4-10-1-1پ.

 سازگاري با شـرایط اقلیمـی و اجتمـاعی     ،خاك ،پیشنهاد الگوهاي کشت مناسب منطقه با توجه به کیفیت آب
بازده اقتصادي تولیـد محصـول و بـازده واحـد حجـم آب       )،سطحی و زیرزمینی(منابع آب در دسترس  ،منطقه

  جهاد کشاورزي منطقه وزارتمصرفی در هماهنگی با 
 ي مختلف و هماهنگی نهایی آن بـا  ها کشتت الگوهاي زراعی پیشنهادي با تراکم برآورد آب مورد نیاز محصوال

  جهاد کشاورزي وزارت
  آبیـاري کـم فشـار یـا       روشپیشنهاد بهبود راندمان مزرعه از طریق بهبود آبیاري در سطح مزرعه با جایگزینی

  ي آبیاري ثقلی  ها روشتحت فشار به جاي 
 سـاختار   وي آب کشـاورزي در همـاهنگی بـا بهسـازي سـاختار فیزیکـی       ور بندي راهکارهاي ارتقاي بهره جمع

  مدیریتی 
  مطالعات کشاورزيتهیه گزارش  

  آبیاري مطالعات -11-1-1پ.

  بررسی طرح اولیه -1-11-1-1پ.

  و مدارك مطالعات آبیاري طرح اولیه ها گزارشبررسی  
 یه براي محصوالت الگوي زراعیشده درطرح اول بینی پیشآبیاري و تعداد دفعات آبیاري  تقویم بررسی  
  شده طرح اولیه بینی پیشي آبیاري ها روشبررسی  
  شده در طرح اولیه بینی پیشي آبیاري ها راندمانبررسی  
 بررسی نحوه توزیع آب و گردش آبیاري مزارع در طرح اولیه  
 بررسی برنامه تلفیق آبیاري با آب سطحی و زیرزمینی در طرح اولیه  
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  ضع موجودبررسی و -2-11-1-1پ.

  و باغات در نواحی مختلف شبکه  زراعی ي آبیاري متداول براي محصوالت مختلف ها روشبررسی  
 تعداد دفعات آبیاري، حجم آب مصرفی در هر نوبت آبیاري بـراي محصـوالت مختلـف در     ،بررسی تقویم آبیاري

  وضع موجود
 مختلف شبکه بررسی چگونگی تلفیق آبیاري از منابع آب سطحی و زیرزمینی در نواحی  
  ها ابعاد قطعات زراعی، طول فاروها وکرت با توجه بهي متداول آبیاري سطحی در مزارع ها روشبررسی  
  هـا و   روشمقایسـه و ارزیـابی ایـن     ،ي متداول آبیاري بارانی و قطره اي در نواحی مختلف شبکهها روشبررسی

  با توجه به شرایط اقلیمی، خاك و منابع آبهاي حاصله  راندمان
  ي مختلف آبیاريها روشي پمپاژ مزارع در ها ایستگاهبررسی میزان برق مصرفی  
 بررسی مدیریت آبیاري در فصول خشکسالی در وضع موجود  
  ي نوبت بندي آب آبیاريها سامانهبررسی  

  شناسی و ارائه راهکارهاي بهبود آسیب -3-11-1-1پ.

  درطرح اولیه و دالیل تغییرات شده بینی پیشي ها روشي آبیاري متداول با ها روشمقایسه  
  ي آبیاري متداول شبکه در وضع فعلیها روشي ها محدودیتبررسی  
  ي آبیاري تحت فشار در نواحی مختلف شبکه و کارایی آن در شرایط مختلفها روشبررسی عملکرد  
  راندمان آبیاري يراهکارهاي ارتقا ارائهبررسی دالیل تلفات آبیاري در سطح مزارع و  
 آبیاري براي محصوالت مختلف و اثرات آن در مدیریت آب و عملکرد محصوالت کاربرد کم  مکانا  بررسی  
  ي کاراتر و اثرات آن در مدیریت آبیاري شبکهها روشي آبیاري متداول به ها روشبررسی اثرات تغییر  
  کانـات و  ي مناسب آبیاري تحت فشار بـراي مـزارع و باغـات محـدوده شـبکه بـا توجـه بـه ام        ها روشپیشنهاد

  مرتبطمهارت کشاورزان و مسایل اقتصادي  ،شرایط خاك ،شرایط اقلیمی ،ي منابع آبها محدودیت
  ي مختلف آبیاري پیشنهادي در شرایط بهسازي راندمانها روشبرآورد هیدرومدول آبیاري در  
  مطالعات آبیاريتهیه گزارش  

  مطالعات اجتماعی - 12-1-1پ.

  )اجراي طرح شبکه قبل از(وضعیت گذشته  -1-12-1-1پ.

  طرح در موارد زیرمحدوده مستندات و پیشینه مطالعات مرتبط با  ها، گزارشبررسی:  
 ساختار جمعیتی  
    تغییرات جمعیت و خانوار  



 برداري درحال بهره هاي آبیاري و زهکشی خدمات مطالعات بهسازي شبکه شرح   09/06/93  56

 

   وضعیت سواد و تحصیل  
 تغییرات جمعیت ناشی از مهاجرت اعم از مثبت و یا منفی  
  و تسهیالت  زیربنایی تاسیسات  

 ه طرح شاملاجتماعی در محدود هاي بررسی:  
 قشربندي اجتماعی در روستاهاي محدوده طرح  
 قشربندي و نظام مالکیتی در روستاهاي محدوده طرح  
  ي جمعی در روستاهاي محدوده طرحها مشارکتپیشینه  
 محدوده طرح در  ..).بندي و بنه ،بندي برداري از زمین (صحرابندي، بلوك گذشته و کنونی بهره نظام  

  )برداري شبکه تاکنون از شروع بهره(د وضعیت موجو -2-12-1-1پ.

  گزارشات، مستندات و پیشینه مطالعات مرتبط با طرح در موارد زیر:  بررسی  
 بررسی روند ساختار جمعیتی محدوده شبکه شامل:  

o ساختار جمعیتی محدوده طرح 

o تغییرات جمعیت و خانوار در محدوده طرح  
o   خانوارها وتاثیرات مثبت و منفی اجراي طرح در زمینه مهاجرت...  
o سواد و تحصیل در محدوده طرح وضعیت 

o شناسی آن   بررسی تعارضات و منازعات موجود در شبکه و آسیب  
o  ي تولید سنتی به مکانیزهها روشتاثیرات دانش فنی طرح در روند تغییر 

 اعم از مثبت و یا منفی ،اثرات اجراي طرح در مهاجرت نیروي انسانی در جستجوي کار 

 ناشی از اجراي طرحآن یالت رفاهی موجود در محدوده طرح و تغییرات تاسیسات و تسه  
  ي جامعه شناختی محدوده طرح شاملها ویژگیبررسی:  

o ساختار قومی و روابط خویشاوندي  
o ي فرهنگیها ویژگی  
o   زبان و مذهب  
o  گیري تصمیمساختار قدرت و    
o سلسله مراتب عناصر با نفوذ در جامعه روستایی  
o پذیري و قانون گریزي   قانون ،پویایی گروهی  

 بررسی تغییرات اجتماعی محدوده شبکه شامل:  
o تغییرات قشربندي اجتماعی در روستاهاي محدوده شبکه  
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o زراعی خانوارها-تغییرات در پراکنش واحدهاي ملکی  
o  در راستاي اجراي الگوي زراعی پیشنهادي ها تشکلي سنتی و یا ها تشکلاز  گیري بهرهمیزان 

 طرح تا به امروز برداري بهره فرآیندتغییرات انجام گرفته در  برنامه پیشنهادي و  
  شبکه برداري بهرهمیزان اقبال کشاورزان از الگو و یا الگوهاي کشت پیشنهادي مدیریت  
  ي جمعی در روستاهاي محدوده شبکهها مشارکتي متولی تغییرات در ها سازمانو  ها نهادهبررسی  
 ی ناشی از اجراي شبکهشناسایی تغییرات در مناسبات اجتماع  
 تغییرات مثبت و منفی اجتماعی ناشی از اجراي شبکه  
  از آب در قالب اجراي شبکه برداري بهرهارزیابی هزینه و فایده اجتماعی ناشی از تغییر نظام  
 تغییرات اجتماعی ناشی از اجراي شبکه شناسی آسیب  
 ا منفیشناسایی عوامل تاثیرگذار در ایجاد تغییرات اعم از مثبت و ی  
  ي موجـود و تشـریح   هـا  تشـکل وضـعیت   ،و ساختارهاي مشارکتی در محدوده طـرح  ها نهادهبررسی سوابق

  ي گروهی و مردمیها مشارکتهاي موجود در محدوده شبکه در زمینه  مشکالت یا توان
 ي هـا  تشـکل ي مردمـی و  ها مشارکتهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در  بررسی و ارزیابی تسهیل کننده

  از آب و خاك برداري بهرهوجود در م
  هامثبت و منفی آنبندي نظرات  جمعنظر مدیران میانی تاثیرگذار در مدیریت شبکه و  نقطهدریافت 

 ي موجـود در  ها تشکلي مردمی و ها مشارکتهاي اجتماعی و فرهنگی در  بررسی و ارزیابی موانع و مقاومت
 از آب و خاك برداري بهره

 گري دولتی اعم از کاهش یا افزایش آن ن تصديبررسی و ارزیابی میزا  
      بررسی توقعات مردم از طرح بهسازي و امکان مشارکت آنها در اجراي طرح و یـا فـراهم نمـودن تسـهیالت

  اجتماعی براي اجراي طرح
  مردمی -ي مشارکتیها تشکلواگذاري مدیریت شبکه اجرا شده به و نحوه بررسی میزان  
 ي مشارکتیها تشکلدم واگذاري مدیریت شبکه به بررسی اثرات واگذاري و یا ع  
  ي مردمیها تشکلبررسی میزان تغییرات در مدیریت  
  ي سنتیها تشکلي پیشنهادي با ها تشکلبررسی میزان همسویی  
 ي مردمی از نهادهاي تشکیل شده و میزان برآورده شدن توقعاتها تشکل يبررسی سطح انتظار اعضا  
 کشتی در سطح شبکه   جا یکو یا  سازي پارچه یکاجتماعی ناشی از  -بررسی میزان تغییرات اقتصادي  
 با توجه بـه الگوهـاي زراعـی و یـا     شبکه مختلف  نواحیطرح در اجتماعی اي تاثیرات اجراي  بررسی مقایسه

  ي گوناگونها تشکل
  دهي اجرا شها شبکهو مدیریت آنها در  ها تشکلبا  ها فرهنگبررسی و ارزیابی تعامل و تقابل خرده  



 برداري درحال بهره هاي آبیاري و زهکشی خدمات مطالعات بهسازي شبکه شرح   09/06/93  58

 

 اصـالح   از  حاصـله   نتـایج   و  بـرداري  بهره  نظام  توسعه و ساختار  اصالح  راستاي در  شده  انجام  اقدامات  بررسی
  این ساختار

  )زمان فراروي طرح(بررسی وضعیت آینده  -3-12-1-1پ.

  ي آتی شاملها سالمحدوده طرح در  در ساختار جمعیتیتغییرات:  
 برآورد تغییرات جمعیت و بعد آن  
 برآورد آتی ساختار جمعیتی محدوده طرح  
 اعم از مثبت و یا منفی( برآورد تغییرات جمعیت ناشی از مهاجرت(  
  در محدوده طرح) ...ي شغلی وها گروهفعالیت، اشتغال، (ي نیروي انسانی ها شاخصبرآورد 

  ي آتیها سالوضعیت اجتماعی محدوده طرح در  
  یریت شبکه جهت شناخت بهتر آینده پیش روي طرح و نحوه ان و عوامل موثر در مدنفع ذيدریافت نظرات

 بران در بهسازي ساختار فیزیکی شبکه تعامل با آب

 برداري و نگهداري شبکه ارائه راهکارهاي مناسب حل تعارضات در مدیریت، بهره 

  شامل برداري بهرهنظام  چارچوبپیشنهاد تغییرات در:  
 کشتی جا یکیا  سازي پارچه یک  
 در صورت عدم وجود )ي مردمیها (تشکلدیریتی تشکیل نظام م  
  ي مردمیها تشکلدولتی و واگذاري مدیریت شبکه به  گري تصديکاهش  
  ي تولیدها تعاونیبه  )بران آب(ي تک محور ها تشکلامکان تغییر  
 تولیدکنندگاني مشروع ها خواستهنمودن  هراستاي برآورد در طرح آتی اجتماعی نیازهاي تبیین  

 اجتماعی  طالعاتم گزارش تهیه  

   اقتصاديوضعیت  مطالعات -13-1-1پ.

  )قبل از اجراي طرح شبکه(وضعیت گذشته  -1-13-1-1پ.

  ها، مستندات و پیشینه مطالعات گزارشبررسی 

 هاي شغلی و... هاي اقتصادي شامل فعالیت، اشتغال، انواع درآمد، گروه بررسی شاخص 

 رح  بررسی قشربندي اقتصادي در روستاهاي محدوده ط 

  )برداري شبکه تاکنون از شروع بهره(وضعیت موجود  -2-13-1-1پ.

 ا در محدوده طرح  ـدهـو درآم ها فعالیت ،یـي شغلها گروهل ـامـادي شـي اقتصها شاخصرات ـی تغییـررسـب 
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  ي اقتصاديها فعالیتبررسی اشتغال نیروي انسانی در محدوده طرح و نحوه توزیع شاغلین در 

 کشت شبکه در اشتغال و درآمد نیروي انسانی خانوارها  بررسی تاثیر الگوي 

 هاي شغلی جایگزین براي نیروهاي رها شده از کارکردهاي سنتی تاثیر اجراي طرح در ایجاد فرصت 

   بررسی تغییرات ایجاد شده در منابع تامین درآمد خانوارها پس از اجراي شبکه 

 برداري شبکه اي در دوران بهره ی و بیمهبررسی تغییرات اقتصاد خانوار و گسترش خدمات حمایت 

 ارعـین  بنـدي ز  ها و طبقه هاي زراعی و دامی و سایر فعالیت بررسی میزان و پراکنش درآمد کشاورزان از فعالیت
 محدوده شبکه برحسب درآمد خانوار 

  تاثیر اجراي طرح در قشربندي اقتصادي جوامع روستایی محدوده شبکه و ابعاد نظام مالکیتی 

 برداري و نگهداري شبکه بهـره لحاظ مشـارکت در  برداران و تحلیـل اقتصادي آن به مالـی بهره تـوان  سی بـرر 

  )زمان فراروي طرح(بررسی وضعیت آینده  -3-13-1-1پ.

   وضعیت بهبود درآمد خانوارهاي روستایی در شرایط بهسازي طرح 

 داري در شرایط طرح  برداري و نگه وضعیت بهبود شرایط تامین مالی مدیریت بهره 

 برداري و نگهداري طرح   وضعیت مشارکت مالی کشاورزان در مدیریت بهره 

  تهیه گزارش مطالعات اقتصادي 

  برداري اراضی  و نظام بهره ها مالکیت مطالعات - 14-1-1پ.

 هـاي کاداسـتر    نقشـه  در زمینه مالکیـت اراضـی از جملـه   و مدارك موجود  ها نقشهآمار و اطالعات و  آوري جمع
  محدوده شبکه   )در صورت وجود(مالکیت اراضی 

  و وضـعیت روسـتاها و    )دهسـتان  ،بخـش  ،شهرستان(مشخصات محدوده مطالعاتی براساس تقسیمات کشوري
  کشور و ثبتیمزارع براساس تقسیمات 

  بررسی تحوالت مالکیت اراضی -1-14-1-1پ.

  خصـوص الیحـه    بـه  ربط ذيبراساس قوانین و مقررات  1340بررسی روند تحوالت اراضی کشاورزي طرح قبل از سال
  نامه اجرایی آن و وضعیت این تحوالت در محدوده مورد مطالعه و آیین 1334قانونی فروش خالصجات مصوب 

  1357تـا   1340ي هـا  سالبررسی روند تغییرات و تحوالت مالکیت اراضی کشاورزي در محدوده طرح در دوره 
    :ردر اثر اجراي قوانین زی

  مرحله اول( 19/10/1340قانون اصالحی قانون اصالحات ارضی مصوب(    
  مرحله دوم(وزیران هیات  27/10/1341مواد الحاقی به قانون اصالحات اراضی مصوب(  

 مرحله سوم( 24/9/1347زارعین مستاجر مصوب ه قانون تقسیم و فروش امالك مورد اجاره ب(   
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 قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی      ،آن اجرایـی  نامـه  آیینو  1346داد قانون انحالل بنگاه خالصجات مصوب مر
   29/4/54مزروعی و اعیان مستحدثات از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 

 ـ عمومی   ي عمرانیها طرحمربوط به تملک زمین از ناحیه مراجع دولتی براي   مقررات و  قوانین 

 29/1/50زارعین صاحب نسق مصوب ه موقوفه عام ب قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاري دهات   

  شـدن   پارچـه  یکو قانون تعاونی نمودن تولید و  27/10/46ي سهامی زراعی مصوب ها شرکتقانون تشکیل
 24/12/49مصوب  روستاییي تعاونی ها شرکتاراضی در حوزه عمل 

  آن   جراییا نامه آیینو  5/3/1354ي کشاورزي مصوب ها قطبقانون گسترش کشاورزي در 

  ها صنعتي سهامی کشاورزي و دامپروري و کشت و ها شرکتدر  ها مالکیتقوانین تغییر  
 سایر قوانین و مقررات مالکیت اراضی و نمود آن در محدوده طرح  

  هاي اخیر  تحوالت مالکیت اراضی کشاورزي در محدوده طرح در دهه و تغییرات بررسی -2-14-1-1پ.

 هـا و   مربوط به تاریخچـه رونـد تحـوالت مالکیـت اراضـی کشـاورزي در انـواع مالکیـت        آوري و بررسی اطالعات  جمع
  و بعد از پیروزي انقالب اسالمی 1357تا  1340و از سال  1340برداري در دوران قبل از سال  هاي بهره نظام

  اضـی  در محدوده طرح بر اثـر اجـراي قـوانین کشـت موقـت و واگـذاري ار       ها مالکیتبررسی تغییرات احتمالی
    :زیر شرح به
  و لـوایح قـانون    26/6/1358اراضـی در حکومـت جمهـوري اسـالمی مـورخ       يقانون نحوه واگذاري و احیـا

  8/12/58الیحه قانونی مربوطه به واگذاري زمین به کشاورزان مصوب  ،هاي قانون مزبور اصالحیه
  ت نفرههاي هف هیاتتشکیل واحدهاي مشاع در روستاها و واگذاري اراضی مشمول توسط 

  و  28/1/63در اجراي قانون ابطال اسـناد فـروش رقبـات آب و اراضـی موقوفـه مصـوب        ها مالکیتتغییرات
در اجـراي تصـویب نامـه مـورخ     « روستاییهاي تولید  ي سهامی زراعی و تعاونیها شرکتانحالل تعدادي از 

  »نقالبشوراي ا 20/11/58وزیران و الیحه قانونی مصوب در جلسه مورخ هیات  14/3/58

  در اثـر ادامـه    هـا  مالکیتي تعاونی کشاورزي از محل درآمد یک روز نفت و همچین تغییر ها شرکتتشکیل
  مصوب بعد از انقالب اسالمی  نامه آییناجراي قوانین و مقررات قبل از انقالب و اجراي لوایح و 

 برداري و تحوالت آن بررسی نظام بهره -3-14-1-1پ.

  مـدیریت کشـاورزي و آب و    ،ي اجتمـاعی هـا  گروهع اانو ،قبل از اجراي طرح  دوراندر  روستاییبررسی مدیریت
  برداري  قوانین و مقررات حاکم بر نظام بهره
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 شـدن   پارچـه  یـک ي سهامی زراعـی و تعـاونی تولیـد و    ها شرکتتشکیل  ،اثرات اجراي قوانین اصالحات اراضی
ي هـا  سالالذکر در  ضی و قوانین فوقااز اجراي اصالحات اربرداري بعد  اراضی و مقایسه نظام سنتی با نظام بهره

    1357تا  1340 بین
 دهـداران « و نیمه دولتـی  ي دولتی ها سازمانمشارکت و نظارت  ،بررسی روند تشکیل مراکز خدمات کشاورزي، 

رات و اثـرات آن بـر تغییـ    »شوراهاي اسالمی« بخش مردمی »روستاییهاي عمران  خانه ،هاي همیار روستا خانه
  .برداري در محدوده مورد مطالعه بهره نظام

  واحدهاي تجـاري   ،برداري موجود در محدوده مورد مطالعه شامل واحدهاي تولید دهقانی ي بهرهها نظامبررسی
واحـدهاي تولیـد مشـاع مربوطـه بـه       ،بري کاري و سهم اجاره ،ي کشاورزي و دامپروريها شرکت ،و نیمه تجاري

  کشت و صنعت  روستایی،ي تعاونی تولید ها تشرک ،هاي هفت نفره هیات
 سـازي   بهینـه  اجرایـی  نامه آیینبرداري و تخصیص آب شبکه و اقدامات انجام شده با توجه به  بررسی نظام بهره

  مرتبطمصارف آب کشاورزي و قوانین و مقررات 
  ي مشاعها گروهبررسی خردشدن اراضی کشاورزي در اراضی واگذاري به  
 کشاورزيبرداري  ي بهرهها نظامدر  روستاها و نواحی صنعتیه نواحی مسکونی شهرها و بررسی اثرات توسع  
 تعیـین برداري کشاورزي براساس نتایج تفصیلی سرشـماري عمـومی کشـاورزي و     بررسی تعداد و مساحت بهره 

  حدود مالکیت اراضی کشاورزان در محدوده شبکه.
  یـت مشـاعی یـا چنـد جـا کشـتی و اثـرات آن در بهبـود         اراضی با مالک سازي پارچه یکبررسی ضرورت و نحوه

  مدیریت آبیاري
 اولویـت نـواحی و تهیـه نقشـه      ،روش انجـام  ،پیشنهاد تهیه نقشه کاداستر مالکیت اراضی شامل توجیه ضرورت

) 2الترال (کانال درجه اراضی زیر پوشش یک کانال ( برداري بهرهدر یک واحد  )پایلوت(کاداستر مالکیت نمونه 
بـه روش اسـتفاده از تصـاویر     )هکتار با توجه بـه وسـعت کـل شـبکه مـورد مطالعـه       1000تا  500احت به مس

جهت ارزیابی استفاده از این روش در تهیه نقشـه کاداسـتر مالکیـت     )متر 1دقت (با مقیاس مناسب  اي ماهواره
  در آینده اراضی شبکه

  در محدوده طرح برداري بهرهبررسی نظام  -4-14-1-1پ.

  در شـرایط قبـل و بعـد از     ي و...)صـحرابند  ،کته ،بنه(زراعی سنتی  برداري بهرهي مدیریت ها نظامانواع بررسی
  اجراي طرح و مسیر تحول آنها

  کشت و صنعت و ،تعاونی تولید ،تعاونی( برداري بهرهي رسمی ها تشکلبررسی...(  
  اجتماعی، حقوقی و عرفی ،مسایل فنی با توجه به شناسی آنها برداري، آسیب بهرهي ها نظامارزیابی بررسی و  
  رایج در محدوده مورد مطالعه برداري بهرهي ها نظامعوامل موثر در کارایی و پایایی  
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 زراعی برداري بهره  و ارتباط آن با نظام ها حقابهبرداري از منابع آب سطحی و میزان  بررسی نظام بهره  
  از منابع آب برداري بهرهزي و اراضی کشاور برداري بهرهبررسی ارتباط متقابل نظام  
  اجتمـاعی  ،وضع موجود با توجه به مسـایل فنـی   شناسی آسیب ،موجود برداري بهرهي ها نظامبررسی و ارزیابی، 

  حقوقی و عرفی
  بري زراعی و نظام حقابه برداري بهرهبررسی اثرات احداث شبکه آبیاري بر نظام  
 مطالعاتنتایج سایراز زمین و آب در هماهنگی با  برداري بهرهراهکارهاي بهبود ساختار نظام  ارائه  
  برداري بهرهو نظام  ها مالکیتتهیه گزارش مطالعات  

  و نگهداري شبکه  برداري بهرهمدیریت مطالعات  -15-1-1پ.

  پیشینه مدیریت سنتی -1-15-1-1پ.

  مدارك و سوابق موجود مدیریت سنتی آبیاري در محدوده طرحها گزارشبررسی ، 

 ها   ن مطلع از گذشتهیات و آگاهی از دانش بومی معمرکسب اطالع 

   بررسی نظام مدیریت آبیاري در محدوده شبکه در ادوار گذشته  
  توزیع آب و نگهداري انهار ،ي سنتی متداول آبیاريها روشبررسی 

 مدیریت آبرسانی و توزیع آب زراعی  وها  بررسی حقابه 

  زراعی برداري آب  ي سنتی بهرهها تشکلبررسی ساختار 

  بررسی سوابق موجود از عملکرد و چگونگی اعمال مدیریت سنتی آبیاري 

 نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز مدیریت آبیاري و نگهداري انهار 

 ها و تنگناهاي مدیریت سنتی آبیاري محدودیت 

 مقدورات و مزایاي مدیریت سنتی  
  از آب زراعی برداري بهرهنحوه رفع معارضات و مناقشات  

  )تغییر مدیریت سنتی آبیاري به سامانه مدیریتی جدید در شبکه(طرح اولیه  -2-15-1-1پ.

  اهداف طرح اولیه  
   دالیل و معیارهاي توجیه اجراي طرح اولیه 

  لحاظ شده در طرح اولیه نسبت به مدیریت سنتی شامل )بهبود و اصالح(اهم تغییرات مدیریتی:   

  ساختار مدیریت آبیاري 

 وزیع آب نظام تخصیص و ت 

 ساختار مدیریت سنتی  جایگاه 
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 برداري و نگهداري شبکه بها براي تامین مالی نیاز هاي بهره میزان و نحوه اخذ آب 

 و نگهداري شبکه برداري بهره ،سایر منابع مالی براي مدیریت 

  ،ت و و نگهداري پیشنهادي طرح اولیـه و روابـط فیمـابین عوامـل مـدیری      برداري بهرهساختار نظام مدیریت
 اننفع ذيارتباط با سایر 

 وضع موجود  -3-15-1-1پ.

  بـرداري و   هـاي طراحـی و سـاخت و مـدیریت، بهـره      و نقشـه  ها  اطالعات، گزارش مستندسازي   وضعیت بررسی
 نگهداري شبکه  

 طرح تاکنون   برداري بهرهبرداري و عملکرد آن از شروع  بررسی ساختار مدیریت آبیاري و بهره  
 ها   یتمسوولحدود اختیارات و ، برداري و نگهداري شبکه اندرکار بهره ستشناسایی نهاد د 

 برداري بهرهدار مدیریت  نقاط ضعف و قوت عملکرد نهاد عهده  

 بـرداري  بهرهبران و یا مشارکت آنها در مدیریت  انتقال مدیریت آبیاري به آب  بردار در سیاست عملکرد نهاد بهره 
 شبکه و نگهداري

  و نگهداري شبکه آبیاري در شرایط فعلی از نظر برداري بهرهي مدیریت اه فعالیتوضعیت: 

   نظام مدیریت شبکه 

   ساختار مدیریتی 

  مدیریت نیروي انسانی 

 ریزي   مدیریت برنامه 

 مدیریت مالی و حقوقی 

  مدیریت اطالعات 

  مدیریت ارتباطات 

 کنترل و پایش  ،مدیریت نظارت 

 آالت و تجهیزات مدیریت ماشین 

 توزیع آب  مدیریت 

  مدیریت عملیات نگهداري 

 وضعیت عرضه و تقاضاي آب 

 بها و چگونگی وصول آن   مدیریت نرخ آب 

 نگهـداري و   بـرداري و  هاي مدیریت بهـره  چگونگی پایداري مالی در تامین هزینهاقتصادي و  ،مدیریت مالی
 هاي موجود   محدودیت
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 شده در طرح اولیه  بینی پیشساختار  برداري و نگهداري موجود با مقایسه ساختار مدیریت بهره 

  ي موجود از نظرها تشکلبررسی: 

  ساختار 

 گیري و اهداف آنها  نحوه شکل 

  در مدیریت آبیاري و حدود همکاري آنها در مدیریت آبیاري  ها تشکلنقش 

 قبل و بعد از اجراي طرح ها تشکلاداري / روابط سازمانی 

 زمینه این هاي موجود در محدودیت   و توزیع آب و مشکالت کهاز شب برداري در بهره بران آب نقش بررسی 

  و واگذاري تمام یا بخشـی از  بران  آبي ها تشکلي اجتماعی یا قانونی ایجاد ها محدودیتبررسی مشکالت و
 بران   نمونه آب يها تشکلبران و بررسی ضرورت ایجاد  ي آبها تشکلمدیریت شبکه به 

 برداري  دیریت بهرهبررسی تحوالت حاصله در ساختار م  
 اداري / بررسی تحوالت حاصله در روابط سازمانی 

   بررسی تحوالت حاصله از نظر حضور و دخالت نهادهاي جانبی مرتبط 

 حضور آنها در عملکرد مدیریت آبیاري  فرآیندو  ها تشکل 

 برداري و جایگاه آن در این سیر تحوالت  شرکت بهره 

 و نگهداري برداري هبهرشناسی مدیریت  آسیب -4-15-1-1پ.

  نهاد دیگر بردار یا شرکت بهره(دار مدیریت آبیاري  و مشکالت موجود در ساختار نهاد عهده مسایلبررسی( 

  تمام شده آب تا محل تحویل به کشاورز قیمتبا  بها آببررسی حدود تناسب  
 ري و نگهداري شبکهبردا آن در اجراي مناسب مدیریت، بهره اثرات احتمالی و مالی هاي محدودیت بررسی 

 شناسی عملکرد مالی و اقتصادي مدیریت شبکه و تحلیل عوامل موثر در میزان کارایی آسیب   

  و تجهیـزات   هـا  سازهو  ها زهکش، ها کانالهاي ناشی از عدم کارآیی ساختار فیزیکی  و محدودیت مسایلبررسی
 ي مدیریت آبیارموثر در یکی از عوامل مهم  عنوان بههیدرومکانیکی 

  جهـاد  (اداري و چگونگی ارتباط با دیگر نهادهـاي مـرتبط   / و مشکالت موجود در روابط سازمانی مسایلبررسی
 و حدود همکاري آنها   )... اي و آب منطقه هاي شرکت ،کشاورزي

  هـاي   تشـکل بـراي ایجـاد    فعلـی یابی علل و موانـع   ریشه موجود،بران  ي آبها تشکلو مشکالت  مسایلبررسی
 )آنها به تعویق افتاده باشد  گیري و فعالیت تاکنون شکل که صورتیدربران ( آب

   بررسی اشکاالت و ابهامات احتمالی موجود در سیاست واگذاري مدیریت شبکه به کشاورزان 

  و مشکالت ناشی از عـدم تحقـق    مسایلبررسی میزان حضور فعال کشاورزان در مدیریت آبیاري و نوع و دامنه
 مشارکت فعال آنان 
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  و ارائه پیشنهاد بندي مشکالت و تنگناهاي مدیریتی شناسی، جمع ي آسیبها بررسیتحلیل نتایج حاصل از  

  با اصالح ساختار فیزیکی زمان هم ها تشکلنحوه اصالح و یا تشکیل 

  در سـاختار فیزیکـی    مورد نیـاز ها یا تغییرات  در برنامه بهسازي و تعیین اولویت ها تشکلنقش مدیریت تحلیل
با همـاهنگی   هیدرومکانیکی مربوطهآبگیرها و تجهیزات وهاي کنترل و تنظیم سطح آب  از نظر سازه خصوص به

 ها برداري و تشکل هاي مدیریت بهره و کسب دیدگاه

 برداري و نگهداري ی ساختار مدیریت بهرهبخش عالجي راهکارها -5-15-1-1پ.

 بـا توجـه بـه     ،هـا  ب و جایگاه قـانونی مـدیریت شـبکه   هاي مناسب براي اصالح چارچو ارائه پیشنهادها و توصیه
  آیندههاي قانونی موجود و نیازهاي حال و  مقتضیات و محدودیت

           بـرداري   ارائه راهکار براي هدایت مـدیریت در جهـت رسـیدن بـه سـاختار سـازگار بـا قـوانین و مقـررات بهـره
کـه تـاکنون تشـکل حقـوقی      صـورتی  دربـران   ي آبهـا  و سازماندهی تشکلایجاد طراحی، هاي آبیاري و  شبکه

  :با توجه به موارد زیر ،به آنها  مدیریت شبکه واگذاريبه منظور  ران در شبکه ایجاد نشده باشد،ب آب

 ها   یتمسوولوظایف و  ،اهداف 

 ها نامه مناسب و تعریف ارکان مدیریت شبکه تدوین اساس 

 داران   ترکیب سهام و چگونگی واگذاري آنها به سهام 

  نیروي انسانیمدیریت: 

 ها در موارد زیر پیشنهادها و توصیه ،ارائه راهکارها:  

o   تشکیالت سازمانی  
o  گیري نیروي انسانی کار بهنظام گزینش و 

o   نظام تعیین حقوق و مزایا 

o آموزش نیروهاي انسانی 

o   شرح وظایف هر عنوان شغلی 

o نحوه کوتاه کردن مسیر گردش کار و بهبود ارتباطات درون تشکیالتی 

o ه ایجاد انگیزه و زمینه بروز ابتکار و خالقیت در کارکنان نحو 

 ریزي مدیریت برنامه: 

 در موارد زیر ها توصیهپیشنهادها و  ،ارائه راهکارها:  

o ها امکانات و محدودیت(بندي با توجه به شرایط  ریزي و بودجه برنامه(    
o هاي تعریف شده  کنترل عملکرد بودجه براساس سرفصل 
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o براسـاس منـابع و مصـارف     )توزیع و تحویل آب با تقویم ماهانه آبیاري(برداري  یات بهرهریزي عمل برنامه
 آب و براساس الگوي کشت مصوب شوراي کشاورزي استان

o برداري  بهره  کنترل عملکرد برنامه 

o اعم از تعمیرات جزئی و تعمیرات اساسی(ریزي عملیات نگهداري و تعمیرات  برنامه(   

o  تعمیرات و نگهداري کنترل عملکرد برنامه 

o ي آموزشی و بازدیدها ها کارگاهبران از طریق آموزش کالسیک، وآب کارکنان براي آموزشی ریزي برنامه 

 مدیریت مالی: 

 ارائه راهکارها و پیشنهادهاي اصالحی در زمینه هاي:  

o  نطورافزارهاي مناسب براي ایجاد سامانه مورد نیاز به م ي استاندارد و نرمها روشاستفاده از:   
   ها فعالیتبرداري و نگهداري به تفکیک  بهره ،هاي مدیریت بندي هزینه طبقه -1
  ها   هاي الزم براي ثبت و نگهداري هزینه ایجاد قابلیت -2
  ها  ایجاد و حفظ موازنه و تناسب منطقی بین اعتبارات مالی و هزینه -3

 سایر با توجه به خصوصیات شبکه و شـرایط   خدمات کارشناسی و ،بها آب(روش و چگونگی کسب درآمدها  ارائه
  اجتماعی)

 برداري و نگهداري از طریق اخـذ   هاي مدیریت، بهره لحاظ کارآیی در تامین هزینه تحلیل پایداري مالی شبکه به
 بها و سایر درآمدهاي ممکن آب

 هاي مربوطه هاي مالی و دستورالعمل نامه پیشنهاد آیین 

 بینی با پیش آنی و مقایسه تحلیلی عملکرد مال  تهیه گزارش 

 مدیریت اطالعات 

 ها در موارد زیر پیشنهادها و توصیه ،ارائه راهکارها:  

o تکمیل یا ایجاد بانک اطالعاتی  
o ها  داده  آوري و کنترل صحت جمع ،چگونگی تولید 

o متناسب با اطالعات مورد نیاز  ،ها چگونگی پردازش داده 

o   تهیه اطالعات درون سازمانی 

o ات برون سازمانیتهیه اطالع 

o مالی و اداري   ،بندي و ثبت اطالعات فنی طبقه 

o بندي  ي تدوین یافته از نتایج جمعها گزارشگردش  ،سامانه اطالع رسانی 

o  ها و دستورالعمل ،ها نامه بخش(اطالعات دریافتی برون سازمانی  انتقالسامانه...(  

o سازي   آنها در تصمیمها و کاربرد  تحلیل ،ها بندي گیري از جمع نتیجه فرآیند 
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o  ها  بینی ها و پیش ریزي عملکرد و چگونگی کاربرد آن در برنامه ها، فعالیتمستندسازي 

  مدیریت ارتباطات 

 ارائه راهکارها و پیشنهادها در موارد زیر:   

o  کارفرما( اي آب منطقهبا سازمان  بردار بهرهچگونگی ارتباط نهاد:(    
 طرف   مدیریت قرارداد بین دو -1

  ي ارتباط با سازمان  ها روشها و  سامانه -2
o کنندگان آب چگونگی ارتباط با مصرف:   

 کنندگان آب   ي مصرفها تشکلتالش براي ایجاد و هدایت  -1

  کنندگان آب   چارچوب عقد قرارداد با تشکل مصرف -2
o  برداري و نگهداري شبکه   و نهادهاي مرتبط با مدیریت بهره ها سازمانچگونگی ارتباط با  
o و جلـب    حفاظـت و حراسـت شـبکه    هـا،  تشکلي مرتبط براي ایجاد ها سازمانب حمایت و همکاري جل

 برداري و نگهداري  بهره ،پشتیبانی از مدیریت

 کنترل و پایش   ،مدیریت نظارت 

 ارائه راهکارها و پیشنهادهاي اصالحی درباره:  

o  اي   منطقهآب  ربط در شرکت مدیریت ذيایجاد سامانه نظارتی همه جانبه توسط  
o  برداري بهره ،مالی و اداري نهاد مدیریت ،ي فنیها فعالیت و پایشنظارت  ،ي کنترلها شاخصمعیارها و 

 و نگهداري شبکه

o تعهـدات نهـاد    پـایش ارزیـابی عملکـرد در مقایسـه بـا     ي نظارتی ها شاخصکنترل عملکرد و  معیارهاي
  برداري و نگهداري شبکه مدیریت بهره

o  کنندگان آب شبکه   مندي مصرف رضایتچگونگی سنجش میزان 

o شبکه برداري بهره محیطی زیستسامانه کنترل و پایش اثرات  پیشنهاد 

 برداري بهره سطحارائه راهکارها و پیشنهادها به منظور ارتقاي  -6-15-1-1پ.

  از سامانه انحراف آب و آبگیري و انتقال آب  برداري بهرهراهکارهاي اصالح و بهبود 

 آب و نیازها و مصارف شبکه   براساس امکانات منابع تقویم ماهانه توزیع آبیاري برنامه راهکار بهبود  
 ها کانالاندازي و قطع آب در  آب  راهکار بهبود برنامه  

   راهکار بهبود روش توزیع آب 

 گیري آب در شبکه ارتقاي کیفیت و روش کنترل و اندازه راهکار  

 برداري در مواقع عادي و اضطراري   بهرههاي  راهکار بهبود و ارتقاي دستورالعمل 
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  شبکه   برداري بهرهراهکار ارتقاي روش محاسبه نیازهاي آبی الگوي زراعی و واحدهاي 

  راهکارهاي بهبود عملکرد سامانه انتقال و توزیع آب 

  در سامانه انتقال و توزیع آب   برداري بهرهراهکارهاي کاهش تلفات 

 گی با مدیریت تامین آب راهکارها و پیشنهادها براي هماهن 

 آب  گیري اندازههاي انتقال و توزیع و  راهکارها و پیشنهادها براي بهبود عملکرد سازه 

 ارائه راهکارها و پیشنهادها به منظور ارتقاي کیفیت عملیات نگهداري و تعمیرات -7-15-1-1پ.

 بندي نیازها قال آب و اولویتآب و آبگیري و انت انحراف تاسیسات تعمیرات و نگهداري نیازهاي شناسایی 

 بندي نیازها  شناسایی نیازهاي نگهداري و تعمیرات شبکه آبیاري و زهکشی و اولویت 

 ارائه برنامه بهبود نگهداري از سامانه آبیاري و زهکشی و تاسیسات انحراف آب و آبگیري 

 هاي سامانه آبیاري و زهکشی ارائه برنامه بهبود عملکرد نگهداري از سازه 

 آالت و تجهیزات موجود ئه برنامه بهبود عملکرد تعمیرات و نگهداري ماشینارا 

 سایر ابنیه حفاظتی    و  بند سیل هاي دیواره نگهداري  وضعیت  بهبود منظور به  پیشنهادها و  راهکارها ارائه 

 هاي مناسب براي تعمیرات و نگهداري  تهیه دستورالعمل 

   برداري و نگهداري ت، بهرهمدیری گزارش مطالعاتتهیه  -8-15-1-1پ.

، هـا  نتـایج تحلیـل   وهـا   یافتـه  ،گزارش مطالعـات ضـمن تشـریح وضـع موجـود     تدوین مهندس مشاور موظف است در 
  :یی با عناوین زیر به صورت جداگانه تدوین و ارائه نمایدها گزارش

 آبیاري و زهکشی      برداري و نگهداري از شبکه بهره ،مطالعات وضع موجود مدیریت  
 ها و ارائه پیشنهادها و راهکارهاي بهبـود مـدیریت    گیري و تحلیل داده نتیجه بندي، جمع :لـز شامـزارش سنتگ

 ،شـبکه زهکشـی   ،شـبکه آبیـاري  (هـاي مختلـف    هاي مربوط بـه قسـمت   برداري و نگهداري و دستورالعمل بهره
  )....ي پمپاژ وها ایستگاه ،سدهاي انحرافی

  ي آبیاريها تشکلبهسازي ساختار  -16-1-1پ.

ي تعـاونی و  هـا  شـرکت  ،هـا  انجمـن  ،هـا  اتحادیـه  ،(کانون در شبکه آبیاري ي موجودها تشکلبررسی  -1-16-1-1پ.
  ..) .ي کشت و صنعت وها شرکت

 نام و مشخصات کامل تشکل  
  محل ثبت و ،شماره ثبت ،نوع ساختار حقوقی(وضعیت حقوقی...(  
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  سـن، میـزان    ،یـزان مالکیـت زمـین در محـدوده شـبکه     م ،محل سکونت(مدیره  هیاتنام و مشخصات اعضاي
  )شغل اصلی ،تحصیالت

 و تعداد اعضاي هر تشکل نام و مشخصات 

 سطح اراضی زیر پوشش هرتشکل و موقعیت آن در محدوده شبکه آبیاري  
  هاي تشکل یتمسوولوظایف و  
 میزان آب دریافتی  
  محل دریافت آب  
 نحوه توزیع آب دریافتی بین اعضا  
 با دیگر تشکل ها   ارتباط تشکل  
  مدیره تشکل با اعضاهیات ارتباط 

 در رابطه با ها تشکلو مشکالت  مسایل:   
 قانونی، اداري و مالی  ،جایگاه حقوقی  
  تحویلیمیزان آب 

  آب   تحویلچگونگی 

  چگونگی توزیع آب 

 برداري و نگهداري شبکه   مدیریت، بهره 

  در مدیریت آبیاري ها تشکلمشکالت 

 مـرتبط و ادارات  هـا  سـازمان یست واحدهاي اجرایی، مدیران، کارشناسـان و سـایر کارکنـان    شناسایی و تهیه ل 
  هایی دارند:  یتمسوولبران وظایف و  ي آبها تشکلدولتی که در ارتباط با 

 اي    در شرکت آب منطقه  
   در سازمان جهاد کشاورزي استان  
  مرتبطي ها سازماندر سایر ادارات و   

 در مدیریت آبیـاري و ارائـه    ها تشکلو مشکالت  مسایلربط در رابطه با  رشناسان ذينظرخواهی از مدیران و کا
 تحلیلی از مسایل و مشکالت آنها 

  و مشکالت ساختار فیزیکی شبکه آبیاري در ارتباط تنگاتنگ با مدیریت آبیاري مسایلتحلیل 

  بران   آبي ها لتشکبرداري و نگهداري شبکه آبیاري از دیدگاه  و مشکالت بهره مسایلتحلیل  
 مشـارکت یـا   ( مـدل پیشـنهادي بهسـازي    ارائهو راهکارهاي بهسازي مدیریت آبیاري با  ها حل راهئه ابررسی و ار

  بران   مدیریت شبکه آبیاري به آب )واگذاري
 بران   راهکارهاي دوران گذر از مدیریت آبی فعلی تا واگذاري مدیریت به آب ارائه  
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 گذر تا واگذاري مدیریت تهیه برنامه اجرایی انجام دوره  

  بران  مدل واگذاري مدیریت آبیاري به تشکل آب سازي پیادهریزي و  برنامه -2-16-1-1پ.

 با توجه به برنامـه عملیـات بهسـازي سـاختار     بران  آبي ها تشکلبرنامه زمانی واگذاري مدیریت آبیاري به  ارائه
قبل از بهسـازي سـاختار   بران  آبشکل خصوصی تصورت  به ربط ذيساختار مدیریت  که طوري بهفیزیکی شبکه 

  .شود گیري شکلفیزیکی 
 هـاي   برداران از طریق برگزاري جلسـات و کارگـاه   هاي آموزشی و توجیهی نمایندگان بهره تدوین و اجراي برنامه

  آموزشی در سطح روستاهاي زیر پوشش شبکه آبیاري شامل:  
  و مشکالت موجود   مسایلمرور  
  ي برون رفت از مسایل و مشکالت  ها لح راه ارائهبررسی و 

  بران   آبارائه اطالعات برنامه مدل بهسازي ساختار مدیریتی به 

  به پیاده کـردن مـدل و   بران  آبي تدوین شده و جلب نظر و حمایت و همکاري نمایندگان ها حل راهمعرفی
 هاي مربوط. نامه ها و موافقت تنظیم صورتجلسه

  اي   در شرکت آب منطقه ها تشکلامور ایجاد واحد هماهنگی و پیگیري 

  در سازمان جهاد کشاورزي   ها تشکلایجاد واحد هماهنگی و پیگیري امور  
  ربـط بـا ریاسـت نماینـده شـرکت       و ادارات ذي هـا  سـازمان تشکیل کمیته راهبري استانی با حضور نمایندگان

 اي منطقه آب

  که از سوي وزارت نیـرو و وزارت جهادکشـاورزي   بران به طوري  آبروند ایجاد تشکل حقوقی بررسی و پیگیري
 و مورد حمایت قرار گیرند  شدهبه رسمیت شناخته 

 بـه شـرکت   بـران   آبکـانون   یـا تعاونی  ،هاي مربوط به تبدیل انجمن پیگیري و نظارت بر انجام فعالیت ،بررسی
 برداري آبیاري  خصوصی بهره

 بران ه تشکل آببرداري ب فرآیند واگذاري سهام شرکت بهره همکاري در 

 آبیاري  برداري بهرهي خصوصی ها تشکلواگذاري سهام دولتی به  همکاري در روند  
 برداري و نگهداري شبکه آبیـاري و زهکشـی (خـدمات فنـی و      بهره ،ایجاد واحد نظارت بر مدیریت همکاري در

    اي منطقه آبدر شرکت   )قراردادي
  شـامل   ها تشکلماهنگی و نظارت بر واگذاري سهام دولتی به ه ،ریزي اي در برنامه منطقه شرکت آببا همکاري

  مراحل اداري و قانونی
 ریـزي و انجـام    اي در برنامـه  منطقـه  و همکـاري بـا شـرکت آب   بـران   آبهاي اجتمـاعی در جامعـه    ایجاد زمینه

  بران   هاي مربوط به صدور سهام قطعی به نهاد تشکل آب فعالیت
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 ریزي و صدور سندآب به کشاورزان (موقت و قطعی)  نامهاي در بر منطقه همکاري با شرکت آب  
  بـرداري و نگهـداري از    اي براي تنظیم و مبادله قرارداد واگـذاري مـدیریت، بهـره    شرکت آب منطقهبا همکاري

  بران   ي خصوصی آبها تشکلشبکه آبیاري و زهکشی به 
 بران واگـذار نمـود و    ي آبها تشکلبه توان  تهیه فهرست تسهیالتی که می براياي  منطقه همکاري با شرکت آب

  هدایت کار و نظارت بر واگذاري آنها 
  در رونـد اجـراي    بـرداري  ها و اختیـارات شـرکت بهـره    یتمسوولبررسی و همکاري در تدوین مقررات مربوط به

  برداري  ها و اختیارات مذکور به شرکت بهره یتمسوولبرنامه واگذاري شبکه و پیگیري اعطاي 
 اي و  منطقـه  ائه برنامه عمل براي ایجاد نظام اطالعات کشاورزي و آبیاري و همکـاري بـا شـرکت آب   تدوین و ار

انـدازي آن و نظـارت بـر عملکـرد نظـام اطالعـات        بران در تشکیل و راه ي آبها تشکلسازمان جهادکشاورزي و 
  کشاورزي و آبیاري 

         اي و سـازمان   منطقـه  اري بـا شـرکت آب  تدوین و ارائـه برنامـه عمـل ایجـاد نظـام پـایش و ارزشـیابی و همکـ
  اندازي آن و نظارت بر فرآیند پایش و ارزشیابی  بران در تشکیل و راه ي آبها تشکلجهادکشاورزي و 

 ي آبیاري ها تشکلگزارش مطالعات ساختار  تهیه  

 ساختار فیزیکی شبکه مطالعات -17-1-1پ.

  بررسی طرح اولیه -1-17-1-1پ.

  در طرح اولیهبررسی نقشه جانمایی شبکه  
 یا اجرایی ، کارگاهیهاي چون ساخت نقشه (براساس ها زهکشو ها)  ها (یا لوله کانالپروفیل  و پالن بررسی(  
 کارگاهی یا اجرایی)هاي چون ساخت (نقشه ها زهکشو ها)  (یا لوله ها کانالي ها سازههاي  بررسی نقشه ،  
  یا اجرایی ، کارگاهیي چون ساختها نقشه(ي تاسیسات انحراف آب و آبگیري ها نقشهبررسی(  
 مرحله ساخت شبکه (درصورت وجود)  و مدارك طرح نهایی مرحله دوم و گزارش ها گزارش بررسی  
 طرح اولیه در سطح خالص و ناخالص) (سطح جغرافیایی، تحت پوشش شبکه آبیارياراضی  مساحت تعیین  
 سـازگاري آن بـا شـرایط     و  تطبیـق  میـزان  وهـا   زهکـش  و هـا)   ها (یالولـه  کانال شبکه جانمایی و آرایش بررسی

سـنتی در شـرایط    بـري  نظام حقابـه  و اراضی (در صورت وجود اطالعات) مالکیت  روستاها، توپوگرافی، موقعیت
  زمان طراحی

 هـاي   جـاده  ،هـا  زهکـش و  هـا  کانـال اي طرح اولیه تاسیسات انحـراف آب و آبگیـري،    تهیه مشخصات شناسنامه
اجرایی در صـورت   کارگاهی یا يها نقشهیا (ي چون ساخت ها نقشهبوط به آنها براساس ي مرها سازهسرویس و 

رت ودر صـ (مرحله دوم و گـزارش مرحلـه سـاخت    مطالعات گزارش نهایی  )،هاي چون ساخت عدم وجود نقشه
  :شامل )وجود
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  اي)  لوله مجاري( 1ها کانالمشخصات:  
o هیدرومدول طراحی کانال  
o نام و طول کانال  
o  کانال در هر بازه مسیر )هکتار(پوشش آبیاري سطح تحت 

o هاي مسیر   مختصات ابتدا، انتها و محل قوس  
o  ي مسیر کانال و کیلومتر شروع و انتهاي آنهاها بازهتعداد  
o  ها ي انشعابی و کیلومتر محل انشعابها کانالنام  
o کانال در هر بازه مسیر یشیب طول  
o  در هر بازه مسیر )یا توامي ریز خاك، برداري خاكدر (وضعیت مقطع کانال  
o ظرفیت طراحی کانال در هر بازه مسیر  
o ضریب مانینگ طراحی کانال  
o  بده حداقل (با توجه به تغییرات طراحی و  نرمال بدهي مسیر براي ها بازهسرعت جریان آب در کانال در

  و نسبت سرعت جریان طراحی به سرعت بحرانیبده در فصل آبیاري) 
o عمق آزاد پوشش و خاکی و ضـخامت پوشـش در هـر     ،ارتفاع پوشش ،طعشیب شیروانی مق ،عرض کف

  بازه کانال
o  ها در صورت وجود در نقشه(فواصل نردبان ایمنی در مسیر کانال(  
o ها) در صورت وجود در نقشه(هاي نردبان ایمنی  عرض پله و فواصل پله  
o  ي کانالها بازهي انشعابی در طول مسیر ها کانالنوع و موقعیت آبگیرهاي  
o  ي کانالها بازهي تنظیم و کنترل سطح آب در طول مسیر ها سازهنوع و موقعیت  
o هاي کانال نوع و موقعیت آبگیرهاي مزارع تغذیه شونده در طول مسیر بازه 

o  هـاي پیـاده،    رو، پـل  هـاي ماشـین   پـل  هـوایی،   (ناو زمینی و  هاي کانال  ها در مسیر بازه محل سایر سازه نوع و
  و ...)  آبشار و تندآب  جاده،  تقاطع سیفون   حفاظتی، سرریزجانبی، سازه هاي کوس، سازهمع کالورت، سیفون 

o  شامل نوع عالیم یا تابلو و موقعیـت محـل    ها سازهعالیم و تابلوهاي هشداردهنده در مسیر کانال و محل
  )در صورت وجود طرح اولیه(نصب 

  ها: زهکشمشخصات  

                                                    
 

  اي در شبکه نیز صادق است. ها در صورت وجود مجاري لوله موارد ذکر شده در مورد کانال -1
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o  ها زهکشمدول طراحی  
o  ها زهکشنام وطول  
o  زهکش و کیلومتر شروع و خاتمه آنهاهر ي ها بازهتعداد  
o  در هر بازه مسیر ها زهکشسطح تحت پوشش  
o ظرفیت طراحی زهکش در هر بازه مسیر 

o هاي مسیر   مختصات ابتدا و انتهاي زهکش و محل قوس 

o  ي ورودي و کیلومتر محل تخلیه در هر مسیر زهکشها زهکشنام  
o   شیب طولی زهکش در هر بازه مسیر  
o رعت جریان طراحی مقطع زهکش در هر بازه مسیرس  
o ضریب مانینگ طراحی مقطع زهکش در هر بازه مسیر  
o آبشـار  ،رو ماشـین  کالورت، پل عـابر، پـل   :شامل  ها زهکش مسیرهاي  بازه طول در  ها سازه  موقعیت  و  نوع، 

  ...سازه تخلیه انتهایی و
  ها: زهکشو  ها کانالمشخصات جاده سرویس  

o  سرویس در یک یا دو طرف مقطع در هر بازه مسیروجود جاده 

o در جاده سـرویس   وجود در حالتاز مسیر ( در هر بازه زهکش یا  کانال هرسرویس   سمت استقرار جاده
  یک طرف مقطع)

o جاده سرویس عرض کلی جاده سرویس و عرض رویه شنی  
o   ضخامت رویه شنی جاده سرویس  
o  یا زهکش جاده سرویس از لبه کانالمقطع فاصله شروع  
o  عمومی  جاده یا  روستایی  ارتباط و نگهداري   برداري بهره (موارد استفاده از جاده سرویس ( 

o  هاي ارتباطی  و در محل تقاطع با جاده ها سازهوجود عالیم ایمنی در مسیر جاده سرویس، در محل  
o  جـاده سـرویس   در طرف دیگر مقطع در حالت  وجود  )یا عرض حریم در زهکش(کانال  ریز خاكعرض

  در یک طرف مقطع
 ها زهکشو  ها کانالي ها سازه  
  پل ماشین رو و عابر پیاده کانال یا زهکش شامل:  

o کیلومتر محل پل در مسیر  
o عرض عبور و طول پل  
o  ي پلها دهانهتعداد  
o وجود نرده حفاظ یا نرده ایمنی در طرح پل  
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o ییناحیه مسکونی شهري و روستا ترین نزدیکها نسبت به  موقعیت پل  
 ها: کانالي تنظیم و کنترل سطح آب و آبگیرهاي ها سازه  

o آبگیر کانال انشعابی یا آبگیر مزرعه( گیرآب زهموقعیت سازه تنظیم سطح آب یا سا کیلومتر(  
o  سازه با دریچـه کشـویی یـک یـا چنـد       آویو،آویس یا  آمیل،سازه با دریچه (نوع سازه تنظیم سطح آب

بـا ذکـر    )... مایـل و  یا سازه با سرریز ثابت نوك اردکی ،ا چند دهانهسازه با دریچه قطاعی یک ی ،دهانه
  در هر مورد  ها دریچهابعاد 

o آبگیر با یک یـا چنـد دریچـه     ،دریچه کشویییا چند آبگیر با یک (گیر در هر موقعیت مسیر آب زهنوع سا
، آبگیـر  (CHO) ر ثابـت روزنه باآبگیر با  دریچه مدول نیرپیک با ذکر نوع دریچه مدول، با آبگیر قطاعی،

 ها در هر مورد دریچهبا ذکر ابعاد  و...) بدون دریچه

o وجود نرده حفاظ یا فنس براي سازه تنظیم سطح آب  
o  ها سازهنوع و طول تبدیل ورودي و خروجی  

 ي آبشار و تندآبها سازه:  
o شار یا تندآبآب زهکیلومتر موقعیت سا  
o مایل ،عمودي(شار آب زهنوع سا(  
o ار یا تندآب ارتفاع سقوط آبش  
o طول و عرض دهانه سازه تندآب یا آبشار 

o نوع حوضچه آرامش تندآب  
o با مانع بلوکی یا بدون مانع بلوکی(شار مایل آب زهنوع سا(  
o با سرریز کنترل یا بدون سرریز کنترل(شار یا تندآب آب زهنوع ورودي سا(  
o نوع و طول تبدیل ورودي و خروجی  
o ندآبشار یا تآب زهطول ورودي و خروجی سا  
o  ها) زهکشي ها سازهه در ژبه وی(و باالدست  دست پاییننوع حفاظت سازه در  
o شار یا تندآبآب زهوجود نرده حفاظ در سا  

 1و سیفون تقاطع جاده )کالورت(ي آبرو ها سازه: 

o ها کیلومتر موقعیت سازه  

                                                    
 

1- Road Crossing 
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o نوع مجراي سیفون یا کالورت و تعداد دهانه آن  
o الورتقطر یا ابعاد دهانه مجراي سیفون یا ک  
o نوع ورودي و خروجی سازه سیفون یا کالورت  
o  کالورت تا کف کانال مجراي سطح رویه بتن بین فاصله  
o در زهکش یا مسیل(دست سازه کالورت  نوع و طول حفاظت باالدست و پایین(  
o نوع و طول سازه تبدیل ورودي و خروجی  

  1سازه روگذر کانال یا زهکش: 

o ل یا زهکشکیلومتر موقعیت سازه روگذر در کانا  
o نام کانال یا زهکش عبوري از کانال یا زهکش مورد نظر  
o ابعاد مقطع و طول سازه روگذر  
o  در مـورد کانـال بـراي کنتـرل      بـه ویـژه  (نحوه استقرار مجراي روگذر در طرفین مقطع کانال یا زهکش

  برداري) فاصله افقی و قائم از لبه پوشش بتنی و عملکرد آن در دوره بهره
 ناو زمینی یا هوایی( سازه ناوکانال:(  

o کیلومتر موقعیت سازه  
o ابعاد مقطع و طول ناو کانال  
o ي ناو کانال هواییها پایهارتفاع و فواصل  ،ابعاد  
o ارتفاع آزاد مقطع ناو کانال  
o  در صورت طول بلند ناو براي کنتـرل شـرایط هیـدرولیکی مقطـع در     (ضریب مانینگ طراحی ناو کانال

 )وضع موجود

 کانال سازه سیفون معکوس:  
o موقعیت محل سازه سیفون  
o تعداد مجرا و ابعاد مجراي سیفون  
o نوع سازه و طول ورودي و خروجی سیفون  
o فاصله رویه بتن مجراي سازه سیفون تا کف زهکش مسیل یا رودخانه عبوري از آن  
o  نوع آب نما و تعداد مجراي آب نما(نوع و مشخصات کلی جاده کنارگذر سیفون(  

                                                    
 

1- Over Pass 
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o قطر شـیر تخلیـه    ،وجود شیر یا مجراي تخلیه هوا در ورودي مجرا ،ه در کف مجراوجود و نوع شیر تخلی
  کف و مجراي تخلیه هوا

o  یا حفاظتی در ورودي سیفون گیر آشغالوجود شبکه  
o وجود نرده ایمنی در دهانه ورودي و خروجی سیفون  
o  فـاع سـرریز و   در صورت وجود مشخصات طول و ارت(وجود سازه سرریز تخلیه در باالدست سازه سیفون

 )یا دریچه تخلیه توام با سرریز

 جریان گیري اندازهي ها سازه:  
o  صورت وجود جریان در ابتداي کانال آبرسان شبکه (در گیري اندازهموقعیت و نوع سازه(  
o اشـل سـرریز  (ي انشـعابی و آبگیرهـاي مـزارع    هـا  کانالگیري در ابتداي  هاي اندازه نوع و موقعیت سازه، 

  )...دریچه کشویی و  ،روزنه با بار ثابت ،لمدو ،پارشال فلوم
 ها: کانالدر مسیر  ژي ایستگاه پمپاها سازه  

o ژموقعیت محل سازه ایستگاه پمپا   
o  مـزارع بلنـد آبخـور،     پمپاژآبگیر و   ،آبرسانی به ارتفاع باالتر در مسیر کانال( پمپاژنوع عملکرد ایستگاه 

  )...اي انتقال آب و آب به یک مجراي لوله پمپاژ
o پمپاژطراحی ایستگاه  بده  
o ظرفیت طراحی  
o الکتروموتور یا دیزل با( پمپاژي آبدهی ایستگاه ها پمپتعداد و ظرفیت  ،نوع(  
o  پمپاژنوع تجهیزات برقی راه اندازي ایستگاه   
o  ها پمپکنترل دستی یا خودکار  
o  ها در صورت وجود در نقشه(ي کنترل جریان ورودي به حوضچه مکش ها دریچهنوع و ابعاد(  
o ها در صورت وجود در نقشه(در ورودي حوضچه مکش  گیر آشغالشبکه  مشخصات( 

o ابعاد و مشخصات ساختمان کنترل ایستگاه پمپاژ  
o سایر اطالعات الزم  

 سازه سرریز جانبی و هرزآبرو:  
o ظرفیت طراحی سرریز و هرزآبرو  
o  موقعیت محل سازه در مسیر کانال  
o طول و ارتفاع سرریز جانبی  
o  روي تاج سرریزارتفاع آزاد  
o ي هرزآبروها دریچهابعاد و تعداد  ،نوع  
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o نوع سازه خروجی هرزآبرو  
o قطر یا ابعاد مجراي هرز آبرو  
o  سازه دست پاییننوع و طول حفاظت  
o  مسیل و ،زهکش(محل تخلیه جریان از سازه هرزآبرو...(  

  مشابه موارد فوق جزییاتي شبکه با ها سازهتهیه شناسنامه سایر  
 آب و آبگیري تاسیسات انحراف:  

o موقعیت احداث سد انحرافی  
o  ترکیب این دو و سایر موارد دار، دریچهسرریز  ،سرریز آزاد(نوع سد انحرافی(  
o سیالب طراحی سد انحرافی بده  
o طول سرریز سد انحرافی  
o ارتفاع سرریز از کف رودخانه  
o طول بال خاکی یا مقطع بتنی غیر سرریزي مجاور سرریز آزاد  
o و ارتفاع بال خاکی سد انحرافی شیب بدنه ،عرض تاج  
o نوع و طول حوضچه آرامش سد انحرافی  
o  حوضچه آرامش دست پاییننوع و طول حفاظت کف و بدنه رودخانه در  
o  انتهاي حوضچه آرامش بند آبعمق دیواره  
o  ي تخلیه و رسوبها دریچهموقعیت محل  
o ي تخلیه رسوبها دریچهتعداد و ابعاد  ،نوع  
o دار) دریچهدر حالت سرریز (ي سرریز سد انحرافی ها هدریچتعداد و ابعاد  ،نوع   
o وجود ساختمان نگهبانی و موقعیت آن  
o یا خودکار با تجهیزات کنترلی  (دستی برداري بهرهمانور  لحاظ به  سد  سرریز  هاي دریچه  نوع(  
o  ي آبگیري ها دهانهموقعیت و ابعاد  
o ي آبگیريها دریچهنوع و ابعاد  ،تعداد  
o  دستی و خودکار(ي آبگیري ها هدریچنحوه مانور(  
o  ي ورودي آبگیرهاها دهانهدر  گیر آشغالوجود شبکه  
o  موتوري با جراثقال متحرك ،دستی(ها گیر آشغالروش پاك کردن(  
o ي آبگیريها دهانه بند آبهاي  موقعیت تیرك  
o سایر مشخصات بر حسب مورد  

 و ابنیه ها کانالاي  ي مهم سازهها شاخصه:  
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و میزان و ها  نوع آسیب لحاظ بهها  ساختار فیزیکی سازه شناسی آسیبهستند که در  ها مواردي این شاخصه
  ، شامل:  کننده باشند تعیینند توان میها  تخریبنحوه 

o  بر حسب مورد ها دیوارهدر کف و  )مقاومت بتن( ها سازهضخامت و نوع بتن  
o  ها سازهنوع و قطر میلگردهاي مصرفی در  
o در مجاورت آب و خاك ها سازهر ارتفاع پوشش روي میلگردها د  
o  ها کانالو پوشش بتنی  ها سازهنوع سیمان مصرفی در  
o ها) کانالبدنه یا کف ( ها کانال پوشش بتنی وجود و نوع بارباکان در مقطع  
o  کف و یا شیب بدنه به تفکیک(وجود فیلتر شنی در مقطع کانال در زیر پوشش(  
o ضـخامت و محـل   (سازه تنظیم و موارد مشـابه   ،تندآب ،هایی نظیر آبشار وجود فیلتر شنی در کف سازه

  )فیلتر شنی
o  کالورت و موارد مشابه ،ي آبشارها سازهوجود بارباکان در دیواره یا کف  
o  ي کف ابنیه فنیها سازهوجود بتن مگر در زیر بتن  
o  تنـد یـا   ي هـا  شیبدر ( ها کانالي با شیب تند ها بازهي تندآب و ها سازهوجود شبکه میلگرد فوالدي در

   ها) سازهمجاور 
o  ریـز  خـاك  در در شرایطی که مقطع کانال ،هژبه وی ها سازهمجدد پشت  ریز خاكنوع و مشخصات مصالح 

  )ها کانال ریز خاك  در عبوراز زیر مقاطع ها مسیلکالورت  به سازه ویژهقرار دارد (با توجه 
o گابلغزش و پدیده ر ،گونیژاودر مقابل (اي  ضرایب ایمنی طراحی سازه(  
o د عملکرد سـازه یـا پوشـش بتنـی     توان می برداري بهرهاي که اثرات آن در دوران  سایر موارد طراحی سازه

 لحـاظ  (بـه شرایط نگهـداري و شـرایط محـل احـداث      ،ي در شرایط اقلیمیپذیر آسیب لحاظ بهکانال را 
  .مورد ارزیابی قرار دهد )ئوتکنیکیژ

  بررسی وضع موجود  -2-17-1-1پ.

هـاي مربوطـه و تاسیسـات انحـراف آب و آبگیـري       هـا و سـازه   ها، زهکـش  هاي مناسب از شناسنامه کانال گتهیه کاربر
منظور کنتـرل میـدانی و بازدیـد کارشناسـی وضـعیت       هاي طرح شبکه با جزییات ذکر شده در بند قبلی به براساس نقشه

 ها براي: ها و زهکش اجزاي شبکه در پیمایش میدانی مسیر کانال

 در مقایسـه بـا شناسـنامه     هـا  سـازه و  هـا  زهکـش  هـا،  کانال يي وضعیت موجود اجزاها مغایرتدن مشخص نمو
موقعیت و  ،سطح زیرکشت ها، زهکشو  ها کانالهاي مقاطع  مشخصهها،  زهکشو  ها کانالطول  لحاظ بهطراحی 

پارامترهاي تعریـف شـده   و سایر  غیرمجاز)مجاز و (ي جدید ها آبگیريمحل  ها، دریچهنوع و تعداد  ها، سازهنوع 
  1-17-1بندهاي زیردر شناسنامه طرح اولیه طبق 
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  هـا  سـازه جـاده سـرویس و    هـا،  زهکـش  ها، کانال ،شده تاسیسات انحراف آب و آبگیري هنگام بهتهیه شناسنامه 
براساس بازدیدهاي کارشناسی میدانی و پیمایش مسیرها براي کلیه پارامترهاي ذکـر شـده  طبـق شناسـنامه     

  ولیهطرح ا
  ي مربوطـه درسیسـتم   هـا  سـازه و محـل   هـا  زهکـش و  هـا  کانـال شده براي شبکه  هنگام بهتهیه نقشه جانمایی

 کاربري اراضی فعلی آن بر روي نقشه کردن پیاده و میدانی کارشناسی بازدیدهاي براساس UTM مختصات

  ز شده جانمایی پـالن شـبکه   ي مختلف براساس نقشه به روها بازهدر  ها کانالکنترل مساحت زیرپوشش آبیاري
  و نقشه فعلی کاربري اراضی  

 ي آبگیـري  هـا  سـازه  ویژه به( ها سازهنوع و محل  ،ها زهکشو  ها کانالابعاد و مقطع  ،اي طول تهیه جدول مقایسه
و سایر موارد ذکر شـده در   گیري اندازهي ها سازهنوع و تعداد  ها، سازهي ها دریچهنوع و تعداد  غیرمجاز)،مجاز و 

  فعلی برداري بهرهو حدود سازگاري تغییرات با شرایط  ها سازهو  ها زهکشو  ها کانالشناسنامه 
 برحسـب مـورد بـر اسـاس      هـا  سازهو  ها زهکش ها، کانالابعاد و مقاطع  ،طول ،تحلیل تغییرات حاصله در تعداد

ي چون سـاخت و  ها نقشه ،رحمصاحبه با  کارشناسان با سابقه ط ،ي میدانیها بررسی ،و سوابق موجود ها گزارش
 بران آبي ها تشکلو  برداري بهرهسایر اطالعات کسب شده از سازمان 

  وضعیت موجود ساختار فیزیکی شبکه شناسی آسیب -3-17-1-1پ.

 لحـاظ  بـه  بـرداري  بهرهدر طول دوران  ها سازههاي سرویس و  جاده ها، زهکش ها، کانال ،تاسیسات انحراف آب و آبگیري
وجود مواد معلق رسوبی و رشـد   ،صحیح و تعمیرات به موقع نگهداريو عدم  برداري بهرهتغییرات در نحوه  ،یشرایط اقلیم

آبگیري غیرمجاز یا شکسـتن بدنـه کانـال و یـا     (هاي غیرمجاز کشاورزان  فرسودگی مصالح، دخالت ها، بوتهي هرز و ها علف
مسایل مالکیت مشاعی اراضـی و عـدم همکـاري     ها، مالکیتد تغییر در کاربري اراضی و حدو )،ایجاد بند پوشالی در مسیر

شده در طرح و مسایلی از این قبیـل دچـار    بینی پیشکشاورزان یک بلوك زراعی در توزیع آب مزارع از یک محل آبگیري 
  گردند. میآسیب و تخریب 

کانال یـا سـازه، عـدم توجـه بـه      در ساخت  ها کاراییو نا ها محدودیتد ناشی از توان می گاهی ها تخریبو  ها آسیباین 
طراحی نامناسب و ناسـازگار بـا شـرایط محـیط و شـرایط ژئـوتکنیکی محـل یـا شـرایط و رفتـار            ،انتخاب مصالح مناسب

گردنـد. مهنـدس مشـاور     شناسـی  آسیب ،مناسب یبخش عالجراهکار  ارائهبراي  دنیز باشد که برحسب مورد بای برداري بهره
ضـمن تهیـه    هـا  سـازه و محـل   ها زهکش ها، کانالناسی میدانی و پیمایش کلیه مسیرهاي موظف است با بازدیدهاي کارش

آنهـا   بنـدي  جمـع و تغییرات را به شرح زیر تهیه و براسـاس   ها تخریبو  ها آسیبشبکه کلیه  يشناسنامه به روز شده اجزا
  .نماید ارائهی ساختار فیزیکی را بخش عالجراهکارهاي 

  
  



 برداري درحال بهره هاي آبیاري و زهکشی خدمات مطالعات بهسازي شبکه شرح   09/06/93  80

 

  ها: زهکشو  ها کانالو صدمات به  ها تخریب شناسی آسیب –الف 

  احداث بند پوشـالی در  (نحوه آبگیري غیرمجاز  ها، کانالبررسی موقعیت محل و نوع آبگیري غیرمجاز در مسیر
و مشـخص نمـودن دالیـل     )...نصـب لولـه در بدنـه کانـال و     ،شکسـتن بدنـه کانـال    ،کانال و یا پمپاژ از کانـال 

  :ي غیرمجاز شاملها آبگیري
  هاي آبگیري شدن سطح زیرکشت در بعضی از موقعیتاضافه  
 تغییر در کاربري اراضی  
 گیر موجودآب زهعدم کفایت سا  
  آن در طرح اولیه بینی پیشو عدم مشخص ضرورت وجود آبگیر در یک محل  
 سایر موارد 

 خت و دالیـل سـا   بـرداري  بهرهدر دوران اخته شده پس از احداث طرح اولیه بررسی وضعیت آبگیرهاي جدید س
  اثرات مثبت یا منفی این آبگیرها ،آنها

  از موارد زیر باشد:  تواند ناشی دالیل آن که می  و ها کانال سیرم درگذاري  رسوببررسی وضعیت  
  در ابتداي کانال اصلی طرح   گیر رسوبحوضچه  بینی پیشعدم  
  و کاهش سرعت جریان نسبت به سرعت طراحی    ها بوتهرشد علف هرز و  
  متناوب کانال در دوره نگهداري و تجمع رسوب  عدم الیروبی  
     تخریب متناوب پوشش کانال در طول مسیر  
 ري مقطع کانال بتغییر در ضریب ز  
 لحاظ  هاي تنظیم سطح آب در مسیر کانال و کاهش سرعت جریان در باالدست (به برداري صحیح از سازه عدم بهره

  هاي کم آبی کانال) بینی شده در طرح در دوره ال پیشمیزان بیش از حد نرمه باال آوردن سطح آب کانال ب
 گذاري در کانال نظیر: بررسی سایر عوامل موثر رسوب  

o رودخانه ورودي بـه دهانـه آبگیـر در شـرایط عـدم وجـود یـا ناکـارایی حوضـچه            بستر بار  و معلق  مواد
   گیر رسوب

o در یک محدودهو تمرکز آن  ورود شن و ماسه رویه شنی جاده سرویس به داخل کانال  
o  ي شن و ماسه در داخل مقطع کانال توسط کشاورزان براي برداشـت غیرمجـاز آب و   ها کیسهکارگذاري

  شده در طرح بینی پیشي الزم ها محلیا احداث بند موقت براي آبگیري در 
     کسب نظر کشاورزان و کارکنان توزیع آب شبکه در مورد کفایت یا محدودیت ظرفیت کانـال در طـول فصـول

  در شرایط تناوبی توزیع آب ویژه بهبیاري و دالیل بروز محدودیت آ
  اثـرات   ،ي تنظـیم سـطح آب  هـا  دریچـه دالیل دخالت کشاورزان در مـانور   ،ي تنظیم سطح آبها سازهعملکرد

  ها سازهمحدودیت این 
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  آنهـا، امکـان    سهولت یـا مشـکالت مـانور    ،ي آبگیريها دریچهعملکرد  ،و مزارع ها کانالي آبگیر ها سازهعملکرد
دالیل رضـایت یـا عـدم رضـایت      ،جریان و تحویل حجمی آب به کانال یا مزارع با تجهیزات موجود گیري اندازه

  ي آبگیري و تجهیزات آنها سازهاز بران  آب
 و تجهیزات آبگیري موجود ها سازهیا محدودیت تحویل حجمی آب با  اتامکان  
  ي هـا  کانالو کفایت یا عدم کفایت ظرفیت  ها کانالو نگهداري  ريبردا بهرهاثرات توزیع آب به صورت نوبتی در

  نوبتی صورت بهانتقال و توزیع براي شرایط توزیع آب 
  براي تحویل آب در شرایط نوبتی ها کانالي آبگیري ها سازهکفایت یا محدودیت  

 تغییر در مالکیت اراضی و یا ناسازگاري کشاورزان یک بلوك اراضی مشاعی در توزیع آب  
 بلند آبخور بودن بخشی از اراضی تحت پوشش آبگیر طراحی شده  
  آب غیرمجازاضافه برداشت  
 سایر موارد  

  بـا نظـر    بـرداري  بهـره محل آبگیرهاي جدید احداث شده در طول دوره  ها، دریچهتعیین نوع سازه و مشخصات
  علیو ذکر دالیل آن به ترتیب فوق و بررسی کارایی آن در وضع ف بردار بهرهسازمان 

  دلیـل   هـا،  کانـال ي جدید تنظیم و کنترل سـطح آب احـداث شـده در مسـیر     ها سازهتعیین محل و مشخصات
  کانال  گذاري رسوباثرات آن در  برداري، بهرهاثرات آن در بهبود  ،ییها سازهاحداث چنین 

  و هـا  سـیفون هـا،   پل( ها زهکشو  ها کانالي تقاطعی جدید احداث شده در مسیر ها سازهتعیین محل و نوع...،( 
و نگهداري و بهبود شرایط اجتماعی و همچنـین   برداري بهرهاثرگذاري در  ،کیفیت ساخت ،ضرورت احداث آنها
  کانال و یا زهکش مربوطه گذاري رسوبتاثیرگذاري آن در 

  اصالح آنهاضرورت بازسازي یا  برداري و  ها با شرایط فعلی بهره عدم تناسب برخی سازه بررسی دالیل ناکارایی یا  
 در هر موقعیت با مشخص نمودن ( ها کانالهاي تخریب شده پوشش بتنی  مشخص نمودن محل و موقعیت پانل

  )بدنه چپ یا کامال برحسب مورد ،بدنه راست ،تخریب پانل در کف
 تواند ناشی از فرسودگی، شستشـوي بسـتر زیـر پوشـش،      ها که می مشخص نمودن دالیل تخریب پوشش بتنی کانال

  هاي گچی، متورم شونده، واگرا و ...). بندي درز، شرایط ژئوتکنیکی بستر پوشش (خاك اجراي مواد آبعدم 
  هـا   آسـیب  و هـا  تخریـب طرف مسیر براي شناسایی  از دو کانال بایدي بزرگ پیمایش میدانی مسیر ها کانالدر

  :صورت گیردشرح زیر به
  که داراي درز و ترك شدید باشنددر هر موقعیت مسیر  لي پوشش کاناها پانلمشخص نمودن.  
        مشخص نمودن وجود درز و ترك همراه با خالی بودن بستر زیـر پوشـش کانـال و یـا وجـود درز و تـرك و

   )ها در هر یک از دو حالت ی درز و تركبخش عالجتفاوت روش  دلیل بهبستر پوشش (مناسب شرایط 
 و دالیل مختلف بروز آنها ها لکاناي پوشش بتنی ها پانلوجود درز و ترك در  شناسی آسیب  
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 هـا  در هر پانل معیوب شامل حدود طـول و عـرض و عمـق تـرك     ها کانالدرز و ترك پوشش  يتعیین اجزا، 
خـالی شـدن بسـتر     لحـاظ  بـه ضرورت تخریب پانل داراي درز و ترك  ،ضرورت یا عدم ضرورت تعمیر درزها

با شـرط خـالی نبـودن    (قابل اغماض  هاي محدود و ترك مشخص نمودن درزها ،پوشش و ساخت مجدد آن
  )بستر پوشش

 هاي شـدید ناشـی از عملیـات نامناسـب سـاخت و پوشـش        بروز تخریب و یا بروز درز و ترك شناسی آسیب
عـدم   ،درزهـاي انقبـاض   بنـدي  آبعـدم   ،عدم تـراکم و ویبـره پوشـش بـتن     ،نامناسب بودن بتن مصرفی(

  )...درزهاي انبساط و بینی پیش
 شـن   صورت بهي پوشش بتنی که فقط سطح رویه آن در اثر جریان آب فرسوده شده و ها پانل شناسی آسیب

در شـرایطی  (ی آنها بدون تخریـب پانـل   بخش عالجدالیل بروز این پدیده و راهکارهاي  ،نما ظاهر شده است
  )که بستر پوشش سالم بوده و خالی نشده باشد

 آنهـا بـه درز و تـرك شـدید،      بندي دستهدانی و هاي می هاي پوشش در بررسی تعیین وضعیت درزها و ترك
هـا بـراي    هـاي اول و دوم درز و تـرك   شناسـی گـروه   هـاي مـویی و آسـیب    درز و ترك جزیی و درز و تـرك 

  بخشی عالج
 د ناشی از باال آمدن سطح آب توان میکه  برداري خاكدر مقاطع  ها کانالتخریب پوشش بتنی  شناسی آسیب

  رباکان در مقطع کانال باشد.با بینی پیشزیرزمینی و عدم 
 عدم نگهداري صحیح آنها لحاظ بهها  تخریب پوشش بتنی کانال ناشی از بسته شدن بارباکان شناسی آسیب  
 ها کانالسپري شدن عمر مفید  لحاظ بهتخریب پوشش بتنی کانال  شناسی آسیب  
 تخریب توسـط عوامـل    ،تخریب پوشش ،پوسیدگی( ها کانالي ایمنی مقطع ها نردبانتخریب  شناسی آسیب

  )...خارجی و
 عـدم  گذاري رسوبناشی از (در داخل مقطع کانال و درزهاي پوشش  ها بوتهرشد علف هرز و  شناسی آسیب ،

  )درزها و یا ترکیبی از آنها بندي آبعدم  ها، بوتهو  ها علفحذف ساالنه 
  ه در مجـاورت و داخـل مقطـع    ي رشـد یافتـ  هـا  بوتهي هرز و ها علفارزیابی میدانی کارشناسی نوع و تراکم

  زمان و نوع مبارزه با آنها  ،ي رشد آنهاژتعیین شرایط فیزیولو ها، کانال
  یـا ناکارآمـد    آمدو تعیین کار برداري بهرهدر دوران  ها بوتهي مبارزه با علف هرز و ها روشبررسی کارشناسی

  بودن آن و دالیل فنی مربوطه
 ضـخامت و   لحـاظ  بـه وضـعیت رویـه شـنی    ، نشست لحاظ به ها، کانالوضعیت جاده سرویس  شناسی آسیب

  برداري بهرههمواري جهت فراهم آوردن شرایط ترافیکی مناسب 
  مصـالح نامناسـب و   (بـروز آن   شناسـی  آسیبي سطحی یا چاله و گودال دررویه جاده و ها ناهمواريبررسی

  )... نشست موضعی و ،تراکم ناکافی
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  و بررسی تناسـب   )جایی هناشی از نشت و جاب(لغزش و ترك  ،سایشفر لحاظ بهجاده  ریز خاكکنترل شیب
  شیب شیروانی جاده با نوع مصالح

  عرض عبور و تغییـرات احتمـالی آن کـه موجـب مشـکالت       لحاظ به ها کانالبررسی وضعیت جاده سرویس
  گردد. میعبور و مرور و عدم ایمنی 

  راه ارتباطی یا جـاده عمـومی و اثـرات آن در     عنوان به ها زهکشیا  ها کانالبررسی استفاده از جاده سرویس
  ، مشکالت ایمنی و تلفات انسانی ناشی از ترددهاي فوقي احتمالیها آسیب  و پایداري مقطع کانال

 رشد بوته و علف در مقطع کانال در ایجاد درز و ترك و شکست پوشش بتنی بررسی اثرات احتمالی  
  در تخریب پوشش و یـا توسـعه درز و تـرك در پوشـش کانـال،       غیرآبیاريبررسی اثرات یخبندان در فصل

ناشی از نفوذ جریان آب باران یا ذوب برف از طریـق بـرم کانـال بـه زیـر بسـتر       (دالیل تشدید اثر یخبندان 
عدم وجود فیلتر شـنی   ،نامناسب بودن مصالح خاکی بستر پوشش و جذب آب زیاد ،پوشش و یخ زدگی آن

  )...شش وبراي هدایت آب زیر بستر پو
  واگرایـی خـاك  (و تحلیل ناپایداري احتمـالی شـیب بدنـه     ها زهکشبررسی وضعیت پایداري شیب مقاطع، 

  )...نگهداري نامناسب و ،نامناسب بودن شیب مقطع با توجه به جنس مصالح خاکی
  موقـع،  بـه عدم نگهداري (موجبات آن  شناسی آسیبو  ها زهکشدر  ها بوتهبررسی وضعیت رشد علف هرز و 

  زدایی) رسوبو عدم  گذاري رسوب ها، زهکشمشکالت سرعت طراحی آب در 
  ي زهکشـی و تحلیـل ضـرورت الیروبـی و     هـا  جریـان بـراي عبـور    هـا  زهکـش بررسی کفایت ظرفیت مقطع

  پاکسازي آنها در شرایط عدم کارایی
  نتـرل شـده  ي کژروش بیولـو ه بـ ها)  بوتهپاکسازي علف و (ي اصلی ها زهکشپاکسازي مقطع  امکانبررسی 

مکانیکی بـراي  ي متعارف ها روشبا  مقایسه   در محیطی  زیست با لحاظ شرایط )خوار علف(رهاسازي ماهیان 
  کنی ریشهو  زنی علف

  ها: سازهتخریب و صدمات وارده به  شناسی آسیب –ب 

  :موارد زیر ضروري استها، انجام  کلیه سازهي میدانی ها بررسیدر انجام 
 کـه در آن کلیـه عوامـل     )بر حسب مورد سازه( ها سازهزیابی کارشناسی براي هر یک از تهیه فرم چک لیست ار

و  هـا  آسـیب صـدمات و تخریـب وارده و علـل و عوامـل      ،کفایـت  ،ظرفیـت  ،شـامل موقعیـت   ،مورد نیاز ارزیابی
  بر حسب مورد سازه به شرح زیر ملحوظ گردد. ها کارایینا
 ) برداشت مختصات موقعیت محل سازه باGPS(  جانمـایی شـبکه و    ،شـده  هنگـام  بـه جهت انتقال به نقشه

  در بانک مدیریت اطالعات شبکه ها سازهي اطالعاتی ها الیه
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 هـا و نحـوه    هـا و تخریـب   هاي مهم با تخریب و صدمات زیاد تهیه فـیلم) از آسـیب   برداشت عکس (در مورد سازه
  کس و فیلم شبکه در شرایط قبل از بهسازيبرداري براي آرشیو بانک اطالعات ع عملکرد سازه در شرایط بهره

  کارایی عملکرد  ،کفایت ظرفیت،در مورد تناسب موقعیتبران  آبي ها تشکلو  بردار بهرهاخذ نظرات سازمان
  شبکه برداري بهرهو ضرورت بهسازي سازه براي بهبود 

 ها: کانالي آبگیر و تنظیم سطح آب ها سازه  
 ر و مقایسه با طرح اولیه   گیآب زهبررسی سطح تحت پوشش آبیاري سا  
  گیـر  آب زهگیر با محدوده اراضی تحت آبخور و ضرورت ایجاد سـا آب زهطراحی سا بدهبررسی موقعیت و تناسب

  گیر موجودآب زهدست محل سا تکمیلی در باالدست یا پایین
  محل نصب دریچه و اجزا دیگر سازه خروجی، ورودي، ،کف ها، دیوارهبررسی وجود درز و ترك در  
 آبگیر در عبور جریان از گذاري رسوبخروجی آبگیر و اثرات  ،رسوب در دهانه آبگیر ررسی وضعیتب  
 شن نما شدن بتن ،فرسودگی ،وجود صدمه(دست سازه  بند پایین بررسی وضعیت کف(  
 فرسایش یا صدمه و تخریب در آن یـا در مقطـع ابتـداي کانـال انشـعابی در       ،بررسی وضعیت خروجی سازه

  گیر  آب زهادست س پایین
 بررسی تراوش یا نشت کلی از اطراف سازه و اثرات آن در پایداري سازه  
  پشت سازه و کارایی آن در پایداري سازه  ریز  خاكبررسی وضعیت  
  نشـت ناشـی از تخریـب فیزیکـی      ،گیر و سازه تنظیم سطح آبآب زهي ساها دریچه بندي آببررسی وضعیت

  ها دریچه بند آبسازه یا عملکرد نامناسب الستیک 
 یبخش عالجگیر و تحلیل آن براي آب زهبررسی سایر موارد احتمالی آسیب یا صدمه یا ناکارایی سا  
 و صدمات و ضرورت بهسازي کارایی بران در مورد آب بردار و تشکل سازمان بهره کسب نظرات و مصاحبه  

 سازه پل ماشین رو و پل عابر:  
  ي ارتبـاطی و دسترسـی   هـا  جـاده ارتباط بـا   لحاظ به برداري بهرهبا شرایط پل بررسی تناسب موقعیت سازه

 دست آن فعلی محدوده شبکه و لزوم احداث پل در باالدست یا پایین

 بـرداري  بهـره تناسب تعداد و موقعیت آنهـا بـا شـرایط     ها، زهکشو  ها کانالرو  هاي پیاده بررسی موقعیت پل 
  شبکه و لزوم افزایش آنها

 ي هـا  کانـال در  ویـژه  بـه رو موجـود   هـاي پیـاده   وحش عـالوه بـر پـل    حیات بررسی ضرورت احداث پل عبور
  اي و مجاور با نواحی تاالبی و جنگلی حاشیه

  ها و یا دیواره سازه کوله ،جایی و درز و ترك در دال هجاب نشست،بررسی  
  ل و کانـا  بـرداري  بهـره بررسی وضعیت سطح تحتانی دال پل نسبت به رقوم حداکثر جریان در شرایط فعلی

  احتمالی در مقطع کانال گذاري رسوبکاهش سرعت و  ،اثر احتمالی آن در برگشت آب
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  آالت سـنگین در   رو کانـال و اثـرات عبـور ماشـین     از پـل ماشـین   )شهري و روستایی(وضعیت تردد عمومی
  پایداري سازه

  پایداري و ایمنی و بررسی نیاز بهسازي یا تجدید ساخت آن لحاظ بهوضعیت کلی سازه پل  
 ویـژه  (به پایه پل یا فرسایش زیر پی شستگی آب ،هاي چند دهانه هاي میانی پل بررسی وضعیت پایداري پایه 

عدم مقاومت در بارگذاري اضـافی و یـا مشـکالت     لحاظ بهعلل نشت احتمالی  ها)، مسیلو  ها زهکشپل در 
  مرتبطخاك پی و سایر موارد 

 بررسـی ضـرورت    ،یمنی در اطراف دال و مجـاور سـازه پـل   بررسی وجود یا عدم وجود نرده ایمنی و حفاظ ا
  نیاز به اصالح و تکمیل در صورت ناکارایی تجهیزات موجود ،احداث در شرایط عدم وجود

 سیفون تقاطعی جاده و کانال ،زهکش ،کالورت(رو تقاطعی آب زهسا:(  
  سازه ياجزا جایی جابهنشت یا  ،خوردگی بتن جایی، جابهبررسی وضعیت نشت و  
 شده هنگام بهایت ظرفیت عبور سازه براي سیالب طراحی کف  
 راهکارهاي بهبود عملکرد گذاري رسوبدالیل  ،در ورودي مجرا و خروجی سازه گذاري رسوب وضعیت  
  ضـرورت بهسـازي    ،اثرات فرسایش در پایـداري  ،خروجی دست پایینبررسی فرسایش در باالدست ورودي و

  دست پایینمقاطع باالدست و 
 تغییرات احتمالی در کاربري  ،در شرایط فعلی ها روانابو  ها سیالبقعیت محل سازه براي هدایت تناسب مو

  دست پاییناراضی باالدست و 
     عبـور آب از کنـاره    ،یـا شکسـتگی   ،ناشـی از درز و تـرك  (وضعیت نشت از بدنه یا کـف سـازه و دالیـل آن

  )اطراف سازه ریز خاك
 ي زمینی و هواییها کانالي آبشار و تندآب و ناو ها سازه:  

 در قسمتی از سازه   جایی جابهنشت یا  ،وجود درز و ترك و یا شکستگی  
 ي هـا  کانـال و یا  ها زهکشه در ژبه وی(حوضچه آرامش سازه  دست پایینشستگی در  وضعیت فرسایش و آب

  )بدون پوشش
  آن دست پاییندر حوضچه آرامش و یا  گذاري رسوببررسی  
  ناشی از سـرعت جریـان و    )شارزه آبه در ناوها و دیواره ساژبه وی(و کف سازه  ها دیوارهبررسی فرسایش بتن

  دیواره یا کف سازه میلگرداحتمال خوردگی رویه بتن شبکه 
 عملکرد مواد یـا نواربنـدي درز   ،کانال در محل درزهاي اتصال قطعات سازه بررسی وضعیت نشت آب از ناو، 

  ضرورت بهسازي آنها
 نشـت   ،شسـتگی پایـه   ناشـی از آب  ،ي نـاو کانـال هـوایی   هـا  پایـه رابی یا فرسودگی خ ،بررسی آثار صدمات

  ...حرکت ناشی از زلزله و،آب
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  جداشدگی و شستگی(مجاور آن  ریز خاكوضعیت محل اتصال بتن سازه و(  
    ــر در ضــریب ز ــر تغیی ــال در اث ــاو کان ــاع آزاد مقطــع ن ــت ارتف ــوضــعیت کفای ــاز   ،ريب ــورد نی ــت م   ظرفی

  و تناوب و نوع سرریزي آب از مقطع، وقوع رسانی آب
  ها سازهسایر موارد برحسب شرایط محل و نوع  

 سازه سیفون معکوس:  
 خروجی یا مجراي سیفون ،بررسی وضعیت درز و ترك و نشت در ورودي  
  مسیل یا زهکش در محدوده عبور مجراي سیفون و اثرات آن در پایداري سـازه   شستگی آببررسی وضعیت

  سیفون
  تخریب دریچـه   ،نشت یا آبگذري شدید در مجراي سیفون ناشی از درز و ترك یا شکستگیبررسی وضعیت

  یا موارد دیگر 1تخلیه کف
  ه در حالت کانال خاکیژبه وی(بررسی فرسایش در ورودي و خروجی سازه سیفون(  
  زدگـی  پـس  ،عبور حداکثر جریان کانال لحاظ بهبررسی کفایت یا عدم کارایی سازه سیفون در شرایط فعلی 

  وجود پدیده ،آب در باالدست
  و کفایت عملکرد مجراي تخلیه هوا در دهانه ورودي سیفون و در صورت عـدم   )یا عدم وجود(بررسی وجود

  سیفون برداري بهرهوجود مشکالت ناشی از آن در 
  کنترل مواد شـناور و آشـغال   لحاظ به )در صورت وجود(در ورودي سیفون  گیر آشغالبررسی عملکرد شبکه 

 )قبل از ورود به مجـراي سـیفون  (امکان نجات انسان و دام غرق شده در کانال  لحاظ بهو عملکرد ایمنی آن 
  در صورت عدم وجود گیر آشغالو بررسی ضرورت نصب 

  رو هرز آب(سازه سرریز جانبی:(  
  شده بینی پیشبر اساس طراحی  برداري بهرهعملکرد سازه در دوره  
 برداري بهرهدر سازه براي حذف سازه از سیستم  کاري تدسو یا  گذاري رسوب ،انسداد  
 در بخشی از سازه و ضرورت تعمیر آن جایی جابهنشت و یا  ،درز و ترك  
 نشت آب از بدنه یا کناره سازه در مجاورت پوشش کانال  
  تخریب و خالی شدن زیر سازه و ،کند آب ،فرسایش(سازه  دست پایینوضعیت حفاظت...(  

                                                    
 

1- Blow off 
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 یـا ضـرورت    قابل تعمیر زدگی زنگآسیب و  ،قابلیت مانور و استفاده در وضع فعلی(برو عملکرد دریچه هرزآ
  )جایگزینی دریچه

 سایر موارد بر حسب شرایط محل و سازه  
 جریان گیري اندازهي ها سازه:  

  نحوه استفاده از آن، تاثیرگذاري سـازه در مـدیریت    برداري، بهرهدر دوران  گیري اندازهبررسی عملکرد سازه
  زیع آبتو

  سازه و اثرات آن در دقـت   دست پاییندر باالدست و  ها بوتهي هرز و ها علفبررسی وضعیت رسوب و یا رشد
  جریان در سازه گیري اندازه

  قابلیـت اسـتفاده   )،در صـورت وجـود در طـرح اولیـه    (قرائت سـطح آب در سـازه    )ها یا اشل(وضعیت اشل، 
  مناسب بودن محل نصب

  سازه وضعیت نشت آب از اطراف  
 راق یا آزاد بودن جریان در سازهغبررسی شرایط است  
  جریان در سازه در مقایسه با ضوابط متعارف گیري اندازهحدود دقت  
 بتنی سازه اجزاينشت در  ،بررسی وضعیت درز و ترك  
  پارشال  ،ریزسر ،مدول نیرپیک ،دریچه کشویی ،روزنه با بار ثابت(جریان  گیري اندازهبررسی وضعیت دریچه

 مـانور،  فرمـان  و میلـه  یـا  آسیب یا تخریب در بدنه ،قابلیت مانور زدگی، زنگفرسودگی و  لحاظ به )...فلوم و
  عملکرد قابل قبول با تعمیر و اصالح یا غیرقابل استفاده و ضرورت جایگزینی

  مشــکالت  گیــري انــدازهعــدم دقــت در  ،عــدم کفایــت لحــاظ بــه گیــري انــدازهتوجیــه تغییــر نــوع ســازه  
  و سایر موارد برداري بهره

 یا زهکشی(آبیاري  ژسازه ایستگاه پمپا:(  
 بررسی کفایت ظرفیت ایستگاه در شرایط فعلی  
  ي انتظارها پمپي در حال کار و ها (پمپ ها پمپبررسی کفایت تعداد و ظرفیت(  
 وموتـور  هاي کنتـرل و حفاظـت و ایمنـی الکتر    رله و کلیدها ،بررسی کفایت تجهیزات تابلوي برق راه اندازي

  و بهسازي آنها در صورت لزوم  ها پمپ
 در طـوالنی  عدم توقف متناوب و کارکرد مناسب و سالم بودن و  لحاظ به ها پمپ الکتروموتور عملکرد بررسی 

  فصل آبیاري
  سپري شدن عمر مفید یا عملکرد نامناسب لحاظ به ها پمپبررسی ضرورت جایگزینی الکتروموتور  
  نحـوه پـاك کـردن،     )،در صـورت وجـود  (دهانـه ورودي حوضـچه مکـش     گیـر  آشغالبررسی عملکرد شبکه

  گیر آشغالضرورت یا عدم ضرورت نصب  ،و در صورت عدم وجود برداري بهرهي ها محدودیت
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  سـالمت   ،قابلیـت مـانور   لحـاظ  بـه  )در صـورت وجـود  (ي ورودي حوضـچه مکـش   ها دریچهبررسی وضعیت
  احتمالی صفحه دریچه زدگی زنگفرسودگی و  ،تجهیزات مانور دریچه

 و  جـایی  جابـه نشت یا  ،و کف ها دیوارهدرز و ترك احتمالی در  لحاظ بهسازه ایستگاه  يبررسی وضعیت اجزا
  سازه و سایر يیا خوردگی بتن اجزا

  انتهـاي   طرفـه  یکي ها دریچه ،ي مکش و رانش و اتصاالت آنهاها لولهبررسی وضعیت خوردگی یا پوسیدگی
  ر اجزاي رانش و سایها لوله

 برداري و یا نشت در سازه ایستگاه در دوره بهره  اتصاالت لوله آبده، مکش، لوله در  نشت  وجود  بررسی  
 سایر موارد برحسب نوع سازه و شرایط محل  

 تاسیسات انحراف آب و آبگیري:  
 کفایت ظرفیت دهانه آبگیر کانال اصلی شبکه  
  نحـوه پـاك کـردن     ،عملکـرد  لحـاظ  بـه  )،ورت وجوددر ص(در ورودي دهانه آبگیر  گیر آشغالوضعیت شبکه

 گیـر  آشغالاز وجود شبکه  ها تشکلو  بردار بهرهمندي یا شکایت سازمان  رضایت )،دستی یا ماشینی(دریچه 
  در ورودي دهانه آبگیر

  نحـوه پـاك کـردن رسـوبات، محـدودیت       ،دالیل آن ،آبگیر )یا در دهانه(در مجاورت  گذاري رسوبوضعیت
 گذاري رسوبدر مورد اثرات  ها تشکلو  بردار بهرهنظرات  ،گیرآب زهاز سا برداري بهرهدر  گذاري برسوناشی از 

  در دهانه آبگیر
  انـدازي رسـوب   درصـد تلـه   )،در صورت وجـود (دهانه آبگیر دست پایین گیر رسوببررسی عملکرد حوضچه، 

 )...روب و ماشین لجن ،دستی ،رفآالت متعا مکانیکی با ماشین ،فالشینگ( گیر رسوبنحوه الیروبی حوضچه 
توجیـه ضـرورت    ،در کانـال اصـلی   گـذاري  رسـوب در حذف یـا کـاهش    گیر رسوباثرگذاري سازه حوضچه 
  گیر رسوببهسازي سازه حوضچه 

  در ابتداي کانال اصلی (بعـد از تاسیسـات آبگیـري) در صـورت     گیر رسوببررسی و توجیه احداث حوضچه 
  کانال اصلیمسیردر  گذاري رسوب طرح پیشنهادي در کاهش   اثرگذاري  و  کارایی  میزان  آن عدم وجود 
  و خـوردگی و فرسـودگی یـا     زدگی زنگ ،قابلیت مانور بندي، آب لحاظ بهي آبگیري ها دریچهبررسی عملکرد

  آسیب وارده به صفحه دریچه و تجهیزات باالبر
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  کاهش بـار رسـوبی جلـوي دهانـه      حاظل به ،تاسیسات انحراف آب 1ي تخلیه رسوبها دریچهبررسی عملکرد
خـوردگی و فرسـودگی و یـا آسـیب وارده بـه       زدگی، زنگ ،تناوب زمانی مانور دریچه ،کفایت ظرفیت ،آبگیر

  دریچه و تجهیزات باالبر
  اثـرات آن در کـاهش احتمـالی     ،و رشد بوته و درخت در دریاچه سد انحرافی گذاري رسوببررسی وضعیت

  )در مقایسه با طرح اولیه(ز سد ظرفیت عبور سیالب از سرری
 بررسی وضعیت خوردگی رویه سرریز سد در اثر کاویتاسیون و یا سرعت جریان آب، توجیه ضرورت مرمت آن  
 بندي قابلیت تجهیـزات   زدگی، خوردگی، فرسودگی، آب لحاظ زنگ هاي سرریز سد به بررسی وضعیت دریچه

هـا در شـرایط بـروز سـیالب (در صـورت       خودکـار دریچـه  ها، عملکرد تجهیزات کنترل و مانور  باالبر دریچه
  ها در صورت عدم وجود وجود)، توجیه ضرورت خودکارسازي تجهیزات مانور دریچه

  اي تاسیسات انحراف و آبگیـري و حوضـچه   سازه يدرز و ترك یا تخریب در اجزا جایی، جابهبررسی نشت یا 
  دست سد انحرافی ییندست و پا البا 2هادي هاي همچنین در دیوارهگیر  رسوب

  دالیـل   ،حوضچه آرامش سد انحرافی در بستر رودخانه دست پاییناحتمالی  شستگی آبوضعیت فرسایش و
توجیـه ضـرورت اصـالح حفاظـت بسـتر و دیـواره رودخانـه در         ،عدم کارایی تمهیدات حفاظت اجـرا شـده  

  حوضچه آرامش دست پایین
 ي هـادي جریـان در باالدسـت    هـا  دیـواره ه در باالدسـت  بررسی وضعیت پایداري بستر و بدنه مقطع رودخان

توجیه ضرورت حفاظت رودخانه در باالدست در شرایط بروز تخریب یا آسـیب مـوثر در    ،سرریز سد انحرافی
  پایداري ساالنه  

  ي حفاظتی ساحل رودخانه در باالدست سد انحرافی در شـرایط عبـور   ها دیوارهبررسی کفایت رقوم ارتفاعی
رقوم و پایدارسـازي آن در شـرایطی کـه بـروز غرقـابی در باالدسـت سـد         يوجیه ضرورت ارتقات ها، سیالب

  .انحرافی گزارش شده باشد
 سازه يسایر موارد بر حسب شرایط محل و اجزا  

  تجهیزات هیدرومکانیکال شناسی آسیببررسی وضع موجود:  
 بازرسی میدانی و کنترل عملکرد تجهیزات شامل:  

o  و  هـا  سـازه اي تجهیـزات   شناسـنامه  فهرسـت ه تجهیـزات هیـدرومکانیکال طبـق    بازدید میدانی از کلیـ
تجهیزات هیدرومکانیکال نصب شده براساس پیمایش صـحرایی مسـیرها توسـط کارشـناس متخصـص      

                                                    
 

1- Sluice Way 
2- Guide Wall 
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با دردست داشـتن اطالعـات   بران  آبشبکه و نماینده  برداري بهرههیدرومکانیکال با همراهی کارشناس 
نـوع مـانور دریچـه در     )،در صـورت وجـود  (قطعات تجهیـزات   فهرست ها، دریچهطراحی  بدهمربوط به 

  ها بند آب%) مشخصات و جنس باالبر و 100از  تر کم برداري (کامال باز یا با بازشدگی شرایط نرمال بهره
o  ي هـا  دریچه ،غلطکی ،قطاعی ،کشویی ،ي مدولها دریچهبررسی وضعیت کلی سالمت قطعات و عملکرد

 لحاظ: به آویوویس و آ آمیل،

  از نظر تغییر شکل و پارگی ها وضعیت عمومی دریچه - 1
گشـتاور مناسـب سـفت     ،اتصـاالت  زدگـی  زنـگ اي با مشخص نمودن  وضعیت اتصاالت پیچ و مهره - 2

  و امکان باز و بسته شدن اتصاالت ها پیچشدن 
  بررسی اتصاالت جوشی از بابت ترك و شکستگی  - 3
اسـت یـا    پـذیر  امکانب موجود با تعمیر موضعی آسی که این تعیینبررسی پوشش حفاظتی رنگ و  - 4

  مجدد باید صورت گیرد آمیزي رنگو  زدایی زنگ
  قطعات مدفون در بتن و اتصاالت آنها ،هابند آبقطعات مرتبط نظیر  بندي آببازدید وضعیت  - 5
اي و یـا نشـت    عملکرد نامناسب تجهیزات مربوطه یا تغییر شکل سازه لحاظ بهبررسی وجود نشتی  - 6

  سازه بتنی مربوطه جایی جابهیا 
 ،سـرعت مناسـب   ،کنترل سیستم باالبر از نظر روانی حرکـت  منظور بهانجام مانور آزمایشی دریچه  - 7

و  آمیـل صحت کارکرد و در موارد ناکارایی تشخیص تعمیر یا تعویض بـاالبر و در تجهیـزات نظیـر    
یـر درپـوش و زنجیـر و    ویس بررسی قطعات وزنه تعادل و کفایت و سالم بودن مـواردي نظ آو  آویو

  کمک فنر
ي قطاعی و باالبرهاي مربوطه، ها دریچهدر تجهیزات با حرکت دوار نظیر  ها یاتاقانبررسی وضعیت  - 8

ي جفـت در ترنیـون   هـا  یاتاقـان کنتـرل هـم محـور بـودن      ،کنترل صداي سیستم در موقع مـانور 
  تعمیر یا تعویض قطعاتي قطاعی و کنترل اتصاالت و تشخیص نیاز به ها دریچهي دوار و ها مدول

زدگـی   نبـودن و زنـگ   خـم  لحاظ بهها  هاي محوردوران و محل اتصال باالبرها به دریچه شافت بررسی - 9
  اتصاالت

هـاي مـرتبط بـه آنهـا،      ها، کمک فنرهـا و پایـه   ها، پیچ و مهره ها و یاتاقان بررسی وضعیت بلبرینگ -10
آویس و  آمیل،هاي  ها (در دریچه اقانها نسبت به یات وضعیت قرار گرفتن محور اصلی دوران دریچه

هـا جهـت    ) و کنترل وجود در پوش سرب یا پولکی در مخزن تعادل و زنجیر نگهداري دریچـه آویو
  )آویو، آویس و آمیلهاي  گونی (دریچهژعدم وا

خوردگی در اثر ضربه  ،باد کردن مقطعی لحاظ بهبررسی تغییر شکل ها،  لولهدر قطعات فلزي نظیر  -11
در  ویـژه  (بهي باالي عبور جریان ها سرعتخوردگی در  ،ي پرفشارها سیستمیتاسیون در قوچ یا کاو
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بررسـی نشـتی در    ،پوسیدگی قطعـات مـدفون در خـاك    )،در آب زیادشرایط وجود بار مواد معلق 
  اتصاالت فلنچی و ها جوشمحل 

کنتـرل   ،گـی  شـدگی یـا پـاره    خـم  لحاظ بهبررسی تغییر شکل کلی سازه  گیر، آشغالي ها شبکهدر  -12
، کنتـرل  1هاي فاصله دهنده و به هم توسط میله ها گاه تکیهبه  ها تسمهبررسی اتصاالت  زدگی، زنگ

  ترك و شکستگی لحاظ بهجوش قطعات 
تـر   با نوع دیگر که داراي عملکرد مناسب ها کانالبررسی امکان جایگزینی تجهیزات هیدرومکانیکی  -13

 ،ي روزآمـد تجهیـزات هیـدرومکانیکی   ژوجـه بـه تکنولـو   طرح باشد بـا ت  برداري بهرهبراي نیازهاي 
  تجهیزات بر حسب مورد برداري بهرهامکانات تولیدات در داخل کشور و امکان خودکارسازي 

جلـوگیري از ورود و   لحـاظ  بـه در نقـاط مختلـف حسـاس شـبکه      گیـر  آشغالبررسی نیاز به نصب  -14
یا نیاز بـه تـامین ایمنـی     ژي پمپاها چهحوضو هرزآبروها و یا  ها سیفوننشینی آشغال در مجاري  ته

بـراي جلـوگیري از غـرق    ها  سیفوندر دهانه مجاري گیري و ایمنی)  زمان شبکه آشغال عملکرد هم
  برداري بهرهشدن انسان و دام و سایر نیازهاي 

جایگزینی سیستم مکانیکی به جاي روش دستی جهـت  هاي  امکانات و محدودیتبررسی ضرورت  -15
 ،ژي پمپـا هـا  ایسـتگاه در ورودي حوضچه مکـش   ویژه به گیر آشغالهاي  ر شبکهآشغال د آوري جمع

  ي مهم دیگرها سازهسد انحرافی و  آبرسان ازدهانه ورودي تاسیسات آبگیري کانال 
 بنـدي  آبتعمیر یا تعویض تجهیزاتی که داراي وضعیت مناسب در مـانور و   ،بررسی ضرورت اصالح -16

 عملیـات  در سهولت  ایجاد با مالحظه برداري در طول دوره بهره با توجه به عمر این تجهیزات دارند
   برداري بهره

تـر   قطعات تجهیزات و بررسی امکان جـایگزینی نـوع مناسـب    زدگی زنگارزیابی کارشناسی دالیل  -17
 گرفته شود   کار بهو خوردگی قطعات که در مرمت آنها  زدگی زنگپوشش حفاظتی در 

 ارائـه و  باشـند  مـی گی یا شکستگی و نشتی رپا ،دچار خوردگی یابی علل خرابی تجهیزاتی که عیب -18
  راهکار مناسب جلوگیري از وقوع مجدد آنها

تجهیـزات هیـدرومکانیکی بـا قطعـات      بندي آببررسی امکان و توجیه ضرورت جایگزینی قطعات  -19
  جدید با تکنولوژي روز

                                                    
 

1- Spacer 
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نـوع   ،نـوع بـاالبر   ،دابعـا  ،جنس ،کلیه تجهیزات هیدرومکانیکی شبکه بر حسب موقعیت کدگذاري -20
  برداري بهرههاي بعدي در دوره  .. جهت وارسی. اتصاالت و

از تجهیزات ثابت جدا شده و در انبـار   دبای غیرآبیاريقطعاتی که در فصل  فهرستمشخص نمودن  -21
  .مناسب نگهداري شود

بیـاري و  ي آهـا  دورهبرنامه مناسب شروع تعمیرات یا جایگزینی تجهیزات با توجه به  ارائهبررسی و  -22
  ها سازهو  ها کانالدر هماهنگی با عملیات مرمت و بهسازي 

در ( بـرداري  بهـره اي و سرویس و نگهداري تجهیزات در دوره  تهیه جدول فهرست بازدیدهاي دوره -23
ي زمانی بازدید در فصل آبیاري و فصل غیرآبیاري (دوره خشک)، ها دورهشامل  )صورت عدم وجود

بررسی عملکرد باالبرها و  )،کاري و باز و بسته کردن اتصاالت ریسروغن و گ(کاري قطعات  سرویس
هـاي   کنتـرل وزنـه   هـا،  جوشکنترل اتصاالت و  ،و فرسودگی و پارگی زدگی زنگبررسی  ،هابند آب

   .و سایر موارد ذکر شده (واسنجی) ها دریچهواسنجی  ،تعادل

  )ي اجراییها اولویتو  ها هزینهاتی و برآورد ، طرح مقدمها گزینه (ارائهی بخش عالجراهکارهاي  -4-17-1-1پ.

 هـاي آبیـاري و    بخشی (بهسازي) ساختار فیزیکی تاسیسات انحـراف آب و آبگیـري کانـال    هاي عالج راهکارها و گزینه
شناسی وضع موجود کلیه  هاي مربوطه و سامانه زهکشی زیرزمینی براساس نتایج آسیب زهکشی و جاده سرویس و سازه

هاي کارشناسی از هر یک از اجزاي شبکه بر حسب  هاي میدانی و ارزیابی کی بر نتایج مطالعات و بررسیاجزاي شبکه مت
هـا،   هاي مقدماتی مرمت و بازسازي کانـال  هاي بهبود یا ارائه نقشه ها و روش ها، دستورالعمل مورد در قالب ارائه توصیه

، زهکش، سازه، تجهیزات هیدرومکانیکی و تجهیزات ایمنی هاي تکمیلی ساخت کانال (لوله) ها یا نقشه ها و سازه زهکش
هـاي بهسـازي سـاختار     شبکه و طرح مقدماتی بهسازي سامانه زهکشی زیرزمینی موجود در محدوده شـبکه، گزینـه  

لحاظ نوع عملیات، اولویت اجـرا، زمـان اجـرا، سـازگاري بـا       فیزیکی شبکه و اهداف آنها قبل از نهایی شدن بایستی به
  بران در جلسات توجیهی تبیین و هماهنگ گردد.  هاي آب برداري و تشکل هاي آبیاري در شبکه با سازمان بهره برنامه

 گردد. می ارائهساختار فیزیکی در قالب موارد زیر  )بهسازي(ی بخش عالج  
 ي آبیاري در موارد تخریب پوشش کانال شاملها کانالي بهسازي پوشش ها گزینه:  

o معیوب  هاي بتنی روش تخریب پوشش ارائه  
o بر حسب مورد کانال هاي برتر گزینه یا گزینه پوشش مناسب قابل استفاده و انتخاب هاي گزینه مقایسه  
o ي هـا  خاك ،خاك واگرا ،ي متورم شوندهها ، خاكي لجنیها خاكبستر پوشش در  سازي آمادهي ها روش

  ي متعارف برحسب مورد  ها خاكدار و یا  گچ
o  اقتصـادي بـا    –مقایسـه فنـی   ( بستر بر حسب نوع پوشش مورد نظـر  سازي آمادهانتخاب روش مناسب

ي هـرز و  هـا  علـف ي هـا  ریشـه شامل حذف  )طرح برداري بهرهي زمانی اجرا در دوره ها محدودیتلحاظ 
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اسـتفاده از مصـالح   (ي نـو در مصـالح و روش اجـرا    هـا  آوري فـن و بـا در نظـر گـرفتن     در بسـتر  هـا  بوته
  برداري بهره هنگامکار در کانال در  و قابلیت انجام )ژئوتکنیک

o  به همراه جزییات درزها و مصالح مربوطه ها کانالي مقدماتی مرمت پوشش ها نقشهتهیه  
o ي مختلف  ها گزینههاي اجراي پوشش در  برآورد مقادیر و مزیت  
o تخریـب (بـا توجیـه الزم بـه تفکیـک کارهـاي مرمـت پوشـش         هـا  کانـال ي اجرایـی پوشـش   ها اولویت، 

 به همراه جدول طول و مقادیر عملیات مرمت پوشش به روش مـورد  )بستر و اجراي پوشش ازيس آماده
  بدنه راست و چپ در هر پانل پوشش ،به تفکیک موارد کف ها کانالنظر در هر بازه از مسیر 

 ي کوچـک و متوسـط   هـا  کانالبدون تخریب پوشش موجود در  ها کانالي مرمت پوشش بتنی ها گزینه ارائه
در شرایطی که سطح پوشش شـن نمـا شـده باشـد و یـا درز و تـرك        )ر ثانیهبمترمکعب  3از  تر کم بدهبا (

ئوگرید و یک الیه بـتن  ژبا استفاده از یک الیه  ،محدود باشد ولی بستر زیر پوشش سالم و پایدار مانده باشد
  ئوسنتتیکژي دیگر استفاده از مواد ها روشو یا  )متر سانتی 5تا  3(به ضخامت کم 

  کانـال بـا اسـتفاده از لحـاف بتنـی       بـرداري  بهـره ي خاکی در شـرایط  ها کانالبررسی گزینه احداث پوشش
تهیه طرح مقدماتی  )بدون قطع آب کانال(ي مناسب دیگر ها روشئوتکستایل و تزریق بتن و یا ژمتشکل از 

 ي متعارف پوششها گزینهو برآورد هزینه و مقایسه با دیگر 

  ي بسـتر  پـذیر  آسـیب عـدم   لحـاظ  بـه در مـواردي کـه    ها کانالت درز و ترك پوشش ي مرمها گزینهبررسی
  :امکان ترمیم درز و ترك بدون تخریب پوشش وجود دارد شامل ،پوشش

o  و  )بازنمودن درزو ترك و پر کردن آن با مصالح ترکیبی اپوکسی و چسب بتن (یا مصالح مناسب مشـابه
ا گزینه تخریب و بازسازي مجدد پوشـش همـراه بـا تهیـه     ي اجرا و عملکرد این روش بها هزینهمقایسه 

  برداري بهرهو سهولت اجرا و تاثیر آن در شرایط  ها هزینهمشخصات و مقایسه 
 جـایی،  جابـه نشسـت و   ،ي هیدرولیکی بر حسب مـورد شکسـتگی  ها سازه بازسازيي مرمت و ها گزینه ارائه 

 ،نقشـه طـرح مقـدماتی    ارائـه یـا کـف شـامل     هـا  هدیـوار در  گرد میلهنمایان شدن  ها، دیوارهخوردگی سطح 
  ي اجراها هزینهمشخصات بتن مرمت و 

 در محـدوده   ي دیگـر ها محلدر ادامه مسیرها یا در (ي تکمیلی ها زهکشبا  ها کانالي ساخت ها گزینه ارائه
ي تکمیلی مورد نیاز در محدوده شبکه در مـواردي کـه بخشـی از محـدوده داخـل شـبکه       ها سازهو  شبکه)

  .برآورد هزینه اجرایی و اولویت اجرا ،ي مقدماتیها طرحوجود فاقد کارایی الزم باشد شامل تهیه م
     تهیه طرح مقدماتی و برآورد هزینه اجرایی مرمت و بازسازي یا بهسازي سامانه زهکـش زیرزمینـی موجـود

  دار شبکه براساس نتایج مطالعات زهکشی زیرزمینی در محدوده اراضی زه
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شبکه و یـا تهیـه    ي وابسته در محدوده طرح توسعهها سازهو  ها زهکشو  ها کانالي اجرایی ها نقشه بطه بارا : درتوضیح
بـوده و  مقـدماتی  طرح  چارچوبفقط در حد پیشنهاد و دار تعهد مشاور  هاي زهکشی زیرزمینی در محدوده اراضی زه طرح
  .ر در قالب مطالعات بهسازي شبکه موجود استخارج از تعهدات مهندس مشاو ها ي اجرایی این قسمتها نقشهتهیه 

  در صـورت عـدم    )پـس از دهانـه آبگیـر   (در ورودي کانال اصلی  گیر رسوببررسی ضرورت احداث حوضچه
درصـد   لحاظ به گیر رسوباثرگذاري حوضچه  ،در مسیر کانال گذاري رسوبوجود و براساس نتایج مطالعات 

هاي مقـدماتی و   تهیه نقشه ها)، کانال زدایی رسوبالیروبی و ( ي نگهداريها هزینهکاهش  ،تله اندازي رسوب
  اقتصادي  –برآورد هزینه اجرا در صورت توجیه فنی 

 تابلوهـاي   ،تاسیسـات شـبکه شـامل نصـب عالیـم هشـداردهنده       برداري بهرهایمنی  يي ارتقاها گزینه ارائه
برآورد هزینـه و اثرگـذاري    ،مقدماتی ي طرحها نقشه ارائهمناسب و ي ها محل در 1ي حفاظتیها نرده ،ایمنی

  اقتصادي و اجتماعی –آنها از نظر فنی 
  ي تحویل حجمی آب در شبکه در مواردي که تجهیزات موجود پاسـخگوي ایـن   ها گزینهبررسی راهکارها و

هـاي   تهیـه نقشـه  و ي موجود ها سازه يتغییرات در اجزا ،انتخاب نوع تجهیزات مناسب ؛شامل ،مهم نباشند
  هاي اجرایی اقتصادي و اجتماعی و برآورد هزینه –فنی  لحاظ بهدماتی گزینه برتر طرح مق

 بهسازي یا جایگزینی تجهیـزات هیـدرومکانیکی در مـواردي کـه تجهیـزات موجـود        ،ي تعمیرها گزینه ارائه
 ،تجهیزات نوع و مشخصات تعمیر ارائهوضعیت موجود فاقد کارایی باشد شامل  شناسی آسیببراساس نتایج 

تجهیـزات   محـل  تعویض قطعات و یا توصیه تجهیزات جدید بـراي جـایگزینی در   آمیزي، رنگو  زدایی زنگ
  برداري شبکه آوري جدید و سازگار با خودکارسازي بهره هاي مناسب با فن با کاربري دریچه قبلی

 کنتـرل   محـل امکان مـانور از یـک    لحاظ بهراهکارهاي مناسب خودکارسازي تجهیزات هیدرومکانیکی  ارائه
هاي آبگیري  ي تنظیم سطح آب کانال اصلی و دریچهها دریچهدر مورد  خصوص به ،مرکزي یا در چند محل

ي قطاعی یا کشـویی بـزرگ بـا باالبرنـده برقـی      ها دریچهي انشعابی از آن با تاکید بر مواردي که از ها کانال
  شود. میاستفاده 

  ي اصلی شـبکه کـه بـه    ها کانالظیم و کنترل سطح آب ي هیدرومکانیکی تنها دریچهبررسی امکان تعویض
ي قطـاعی یـا کشـویی مـانور     ها دریچهبا  آویو)آویس و  آمیل،ي ها (دریچهشوند  روش هیدرولیکی مانور می

 –از آنهـا و توجیـه فنـی     بـرداري  بهرهخودکارسازي امکان براي فراهم آوردن  )موتور برقی(شونده مکانیکی 

                                                    
 

1- Guard Rail 
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بـرآورد   ،اثرگذاري این اقدام در مدیریت آبیاري ،فعلی یا آتی برداري بهرهشرایط اقتصادي و اجتماعی آن در 
  ي اجرایی و اولویت انجامها هزینه

 و سـطح آب در ورودي شـبکه    بـده و ثبـت   گیـري  اندازهي نو در ژبررسی امکان استفاده از تجهیزات تکنولو
کننده واحـدهاي   ي اصلی تغذیهها کانال ،لیي فرعی از کانال اصها کانالمحل انشعاب  )،ابتداي کانال اصلی(

اقتصادي و اجتمـاعی   –توجیه فنی  ،و یا مزارع بر حسب مورد ها کانالعمرانی شبکه و سایر محل انشعابات 
  برآورد هزینه و اولویت انجام  ،کاربري آنها

 زمـان اقـدام   ،فینوع مواد مصر ،نوع عملیات( ها بوتهي هرز و ها علفي اجرایی حذف و کنترل ها روش ارائه( 
در مـورد نـوع و رفتـار     یي کارشناسـ ها بررسییا مجاورت مقطع آنها براساس نتایج  ها زهکشو  ها کانالدر 

ي اجرایی و اثرگذاري ایـن اقـدام در بهبـود ظرفیـت کشـش، عـدم       ها هزینه ها، بوتهي هرز و ها علفزیستی 
  و عدم بروز آسیب به تاسیسات گذاري رسوب

 سـازگار بـا   (بـه روش قطـع موقـت آب     هـا  سازهو  ها زهکشو  ها کانالعملیات بهسازي  بررسی امکان انجام
انحراف موقت مسیر و سایر راهکارهایی که فرصت زمانی طـوالنی بـراي انجـام عملیـات      )،ي آبیاريها دوره

  .بهسازي در فصل آبیاري را فراهم نماید
  فصـل  ( یـدرولیکی در فصـل سـرما و یخبنـدان    ي ههـا  سازهو  ها کانالبررسی امکان انجام عملیات بهسازي

تمهیدات  ،اثرات دوره یخبندان در مدت زمان انجام عملیات بهسازي شبکه ،در نواحی سردسیر غیرآبیاري)
  ي تمهیدات انجام عملیات در فصل یخبندان و اثرگذاري آنها هزینهالزم و 

  و  بـرداري  بهرهسهولت  ،ی در شبکهکاهش میزان آب مصرف منظور (بهي آبیاري تحت فشار ها روشپیشنهاد
در مزارع محدوده شـبکه در صـورت سـازگاري بـا شـرایط       )مکانیزاسیون زراعی ،ي کارگريها هزینهکاهش 
مهـارت   ،کشـتی جا یـک و  سـازي  پارچـه  یـک وضعیت مالکیـت اراضـی و امکـان     ،کیفیت آب ،خاك ،اقلیمی

 ،و نتایج مطالعات وضـع موجـود آبیـاري    ي تحت فشار در محدوده شبکهها روشسوابق موفقیت  ،کشاورزان
ان و در همـاهنگی بـا سـازمان    بردار بهرهاجتماعی و کشاورزي محدوده شبکه و کسب نظرات از  –اقتصادي 

 ،نحـوه اجـرا   ،اقتصـادي و اجتمـاعی   –فنـی   لحـاظ  بـه ي پیشنهادي ها روشتوجیه  ،جهاد کشاورزي منطقه
  زاناولویت اجرا همراه با نحوه مشارکت مالی کشاور

 مـزارع نمونـه و بـرآورد هزینـه      )اي بـارانی و قطـره  (ي طرح مقدماتی شبکه آبیاري تحت فشار ها نقشه ارائه
  در محدوده پیشنهادي ،اجرایی

  در همـاهنگی بـا کشـاورزان     )4و  3ي درجـه  هـا  (کانـال ی شبکه آبیاري ثقلی مزارع بخش عالجبررسی نحوه
محـل آبگیرهـا و تهیـه طـرح      ،مساحت قطعات زراعی ها، تمالکیحدود  لحاظ بهمحدوده هر مزرعه  نفع ذي

اولویـت اجـرا در مـواردي کـه      ،نحـوه اجـرا   ،ي مربوطهها هزینهمقدماتی شبکه ثقلی آبیاري مزرعه و برآورد 
  .پذیر شده باشد ان توجیهنفع ذياحداث شبکه آبیاري ثقلی مزارع با هماهنگی و جلب مشارکت کشاورزان و 
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 ی،بخشـ  عـالج ي ها گزینهوضع موجود، راهکارها و  شناسی ؛ آسیبزیکی شبکه شاملتهیه گزارش ساختار فی 
   .برنامه زمانی انجام عملیات ي اجرا،ها اولویتبرآورد هزینه اجرایی و  ي طرح مقدماتی،ها نقشه

 يهـا  نقشـه و  هـا  طـرح تهیـه  (بخـش دوم  مطالعـات  ي بهسازي پیشنهادي در ها گزینه ،پس از بررسی و تایید کارفرما
مـورد اسـتفاده    )و سایر اسناد مناقصـه  ها هزینهبرآورد مقادیر و  ،اجرایی بهسازي ساختار فیزیکی مشخصات فنی خصوصی

  گیرد. میقرار 

  سامانه مدیریت اطالعات و بانک اطالعات پروژهمطالعات  -18-1-1پ.

 سامانه مدیریت اطالعات  -1-18-1-1پ.

ي وضع موجود و با استفاده از اصول علمی و تجربـی  ها بررسیراساس موظف است ب ،دار مطالعات مهندس مشاور عهده
و زهکشـی مـورد    سامانه مدیریت اطالعات مناسبی که بتواند نیازهاي اطالعاتی مدیریت شبکه آبیـاري  ،مدیریت اطالعات

ان و سرپرسـتان در  مصاحبه و تبادل نظر بـا مـدیر   ،پیشنهاد نماید. مهندس مشاور باید از طریق مذاکره نظر را فراهم کند،
نیازهاي خاص اطالعاتی هر بخش را مشخص نماید. سامانه مـدیریت اطالعـات پیشـنهادي بایـد ضـمن       ،هاي مختلف  رده

در قالـب  . را تـامین نمایـد   اطالعـات الزم حـداقل   ،هاي مورد نیـاز  آوري داده مشخص نمودن نوع و چگونگی تولید و جمع
   فراهم نماید: را ي زیرها گزارشتهیه  سامانه اطالعات پیشنهادي بایستی امکان

  سامانه مدیریت اطالعات 

  هاي مورد نیاز  آوري داده ي تولید و جمعها روشپیشنهاد 

 اي کردن سامانه مدیریت اطالعات   رایانه ،افزاري پیشنهاد مشخصات نرم افزاري و سخت 

 ها و معرفی گزینه بهینه  پردازش داده  پیشنهاد روش 

 کنندگان  براي استفاده اطالعاتسی به اطالعات در سامانه تعیین سطوح دستر 

 هـاي احتمـالی ضـمن     و رفـع نارسـایی   اطالعـات کنندگان از سامانه  عملی براي استفاده  ارائه برنامه آموزش
 برداري از این سامانه   بهره

 ي مدیریتیها گزارش:  
 بینی شده  ها و مقایسه آن با ارقام پیش ي مالی هزینهها گزارش  
 شده  بینی پیشي مالی درآمدها و مقایسه آن با ارقام ها رشگزا 

 ها و معوقه ،ها وصولی ،ي مربوط به تعهدات مالی مشترکینها گزارش... 

 ي مربوط به مدیریت منابع انسانی ها گزارش 

 برداري ي بهرهها گزارش: 

 بـا   ) حـدهاي عمرانـی  (وا  مختلف شبکه هاي محدودهآب توزیع شده در مقایسه با نیازها در  حجم و وضعیت
 تقویم ماهانه 
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 بینی شده  هاي پیش برداري در مقایسه با برنامه هاي بهره وضعیت عملکرد برنامه 

 ي نگهداريها گزارش: 

 هاي مربوطه از نظر نیازهاي تعمیرات و نگهداري ساالنه و سازه آبیاري و زهکشی  وضعیت شبکه 

 بینی شده  هاي پیش ا برنامهمقایسه ب وتعمیرات و نگهداري ي ها عملکرد برنامه 

 ي آماري عملکرد پایش شبکهها گزارش: 

 ي مربـوط بـه   هـا  گـزارش آب و سایر  و تحویل توزیع ،فصلی و ساالنه دریافت آب ،ماهانه ،ي روزانهها گزارش
 برداري شبکه   بهره

  ها براساس نیاز گزارشسایر 

   GISتهیه بانک اطالعات پروژه در محیط  -2-18-1-1پ.

ي هـا  الیـه و همچنـین تطبیـق    هـا  دادهنک اطالعات به منظور مدیریت بهینه اطالعات و دسترسی آسـان بـه   تدوین با
یـا   ARC GIS() با استفاده از نـرم افـزار مناسـب    GISمختلف اطالعاتی با یکدیگر در قالب سیستم اطالعات جغرافیایی (

. ایـن بانـک   مطالعات بهسازي ضروري است چارچوبدر ) Access(نظیر ي اطالعاتی ها بانکبا قابلیت اتصال به  آن) مشابه
  :ي زیرخواهد بودها ویژگیبا  اطالعاتی
 ي مورد استفاده در بانک اطالعات ها الیه ارائهGIS     بـا سیسـتمUTM    و بیضـوي مرجـعWGS-84    بـا فرمـت

Shape  یاCoverage  
   تعریف پروژه در نرم افزارARC GIS  و راهنماي استفادههمراه با راهنماي نصب آن یا مشابه  
 ها و استفاده از امکانات آنالیز داده ها الیهو اصالح  ویرایشبرنامه آموزش کاربران جهت  ارائه 

 جغرافیایی اطالعات سیستم در آبیاري شبکه هاي الیه تدوین )GIS(   گیرد: در سه دسته عمده زیر انجام  
 دیگـر   و عـوارض  ها رودخانه ي اصلی، روستاها،ها جاده ي دسترسی،ها راهعمومی شامل  اطالعاتی هاي الیه -الف
  گیرند. می رارقاستفاده   مورد شبکه نگهداري  و برداري بهره مدیریت در و بوده موجود طرح محدوده در که
  ي سرویسها جاده، ابنیه فنی و ها زهکش، ها کانالي اطالعاتی اجزاي شبکه شامل ها الیه -ب
هواشناسـی،    ، کـاربري اراضـی،  شناسـی  زمـین ، شناسـی  خـاك ي ها نقشهل هاي اطالعاتی موضوعی شام الیه -ج

  ي و موارد مشابهژهیدرولو
    :شاملي پایه ها و نقشه ها داده آوري جمع
 هـاي الزم  فرمـت جهـت اسـتفاده در   آنهـا   سـازي  آمـاده و هـا   و اصالح نقشهي اطالعاتی ها دادهکلیه  آوري جمع 

  رحسب مورد شامل:  ب اي و سطحی ي خطی، نقطهها الیه صورت به
  تصاویرمورد استفاده همراه با مشخصات فنی  اي ماهوارهاندیکس تصاویر  
  مورد استفاده در محدوده مورد مطالعه 1:50000 و 1:25000ي ها نقشهاندیکس  
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 نیاز مطالعاتمورد  1:50000 و 1:25000هاي توپوگرافی  نقشه  
 مورد نیاز مطالعات اي تصاویر ماهواره  
 برحسب مورد 1:40000 و 1:20000با مقیاس هاي هوایی  عکس  

 ي اطالعاتیها الیه:   
  حد محدوده مطالعاتیPolygon  ي مورد مطالعهها محدودهو نام  ها محدودهشامل کد  
  مرز محدوده استان، شهرستان، بخش، دهستان با الیهPolygon    و فیلدهاي مورد نیاز مانند نـام و مسـاحت

  و سایر اطالعات مورد نیاز
 شهرها و روستاها با الیه  موقعیتPoint       ،همراه با مشخصات توصیفی شامل نـام روسـتا یـا شـهر، جمعیـت

سـال، جمعیـت باسـواد مـرد و زن، جمعیـت مـرد و زن        6تعداد خانوار، نرخ رشد، جمعیت مرد و زن باالي 
  ي تهیه آمارها سالسال، شاغلین زن و مرد و  10باالي 

 هخطوط توپوگرافی اصلی و فرعی با الیPolyline    هـاي توپـوگرافی    براساس خطوط استخراج شـده از نقشـه
  GISهاي افزار توسط نرم Demبا امکان تهیه نقشه شیب و  1:25000

  همراه بـا اطالعـات توصـیفی نـام رودخانـه، محـل        ها آبراههو  ها رودخانهشبکه هیدروگرافی شامل اطالعات
  ي و هواشناسیژهیدرولو مطالعات از اطالعات سایر و ها رودخانه طول هواشناسی، و  سنجی ي آبها ایستگاه

 با الیه  ها رودخانهي آبریز ها حوضهPoly Line        همراه با مشخصـات توصـیفی نـام حوضـه، مسـاحت و سـایر
خصوصیات فیزیوگرافی، حجم آبدهی ماهانه و ساالنه، سـیالب بـا تنـاوب وقـوع مختلـف، رسـوب ماهانـه و        

  ساالنه و کیفیت آب
 ا با الیه ه مشخصات چاهPoint عمیـق و   نیمـه (ت چاه، نوع چـاه  یهمراه با مشخصات توصیفی شماره و موقع

  ربط ذي، آبدهی چاه، برداشت ساالنه و فصلی، کیفیت آب چاه و سایر اطالعات )عمیق
  با الیه  ها بندان آبمشخصاتPoly gon    ،همراه با مشخصات توصیفی کد موقعیت، مساحت، عمـق متوسـط

  م برداشت ساالنه، نوع مصرف آب و موارد دیگرحجم ذخیره، حج
 ه با الیه ژالیه مشخصات سدهاي انحرافی، تنظیمی و مخزنی پروPoint   ،شامل اطالعات موقعیت، ابعاد سـد

  حجم ذخیره، حجم مفید، حجم تنظیمی ماهانه و ساالنه و موارد دیگر
 با الیه  ها جادهPoly Line  مورد مطالعه به تفکیـک بزرگـراه، جـاده    ي محدوده ها جادهشامل اطالعات کلیه

  1:25000هاي  اصلی و فرعی و خطوط راه آهن بر پایه اطالعات نقشه
  مشخصات هواشناسی با الیهPoint   نـام و نـوع    ،ي هواشناسـی و تبخیرسـنجی  هـا  ایسـتگاه شامل موقعیـت

ي بارنـدگی، تبخیـر،   ها دادهي آماري، ها سالایستگاه، موقعیت جغرافیایی و ارتفاعی ایستگاه، سال تاسیس، 
  ... بندان، تعداد ساعات آفتابی و تشعشع و دما، رطوبت، روزهاي یخ
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  مشخصـات محـل   کانال یا زهکـش  مسیرهر مشخصات شبکه شامل مختصات ابتدا و انتها و نقاط شکست ،
 ها براساس پالن و پروفیل همچون ساخت و نتایج کنترل آن با برداشت میدانی با مشخصات توصـیفی  قوس

کننـده یـا    شامل نام کانال یا زهکش، طول مسیر، تعداد بازه، درجـه کانـال یـا زهکـش، نـام کانـال تغذیـه       
کننده، نوع پوشش کانال در هر بازه، شیب مقطع، ضریب مانینگ طراحی، شیب طولی، تعـداد و نـوع    تخلیه
تصـویري و جـدولی    ئـه ارااي بـا قابلیـت    ي موجود در هر بازه و سایر مشخصات هیدرولیکی و سـازه ها سازه

  ها زهکشو  ها کانالمشخصات 
  ي شبکه آبیـاري بـا الیـه    ها کانالي ها بازهمشخصاتPoly Line        شـامل نـام کانـال، سـطح مقطـع، شـعاع

)، شـیب  v)، سـرعت جریـان آب (  m)، شیب جـانبی کانـال (  nهیدرولیکی جریان، ضریب مانینگ طراحی (
)، h)، ارتفـاع آزاد مقطـع کانـال (   Hع پوشـش مقطـع کانـال (   )، ارتفاAمقطع کانال ( سطح، (s) طولی کانال

  )  Qطراحی ( بده) و b)، عرض کف (dعمق آب طراحی (
  با الیه  ها زهکشو  ها کانالي ها سازهالیهPoint   ،و مشخصات توصیفی شامل مختصات موقعیت محل سـازه

شخصـات مسـتخرج از گـزارش    طراحی سازه و سـایر م  بدهکیلومتر محل سازه از ابتداي مسیر، نوع سازه و 
  بهسازي ساختار فیزیکی شبکه

    و  اي مـاهواره کاربري اراضی، شامل نتایج استخراج شده براي کاربري اراضی شبکه آبیاري براسـاس تصـاویر
  ي هوایی با مشخصات توصیفی نوع کاربري و مساحت مربوطه و کد الیهها عکس

 با الیه نوع  شناسی زمینPolygon  باشـد  مـی تهیه شده براي محدوده شـبکه   شناسی ینزمو براساس نقشه ،
ي فرسـایش پـذیر و   هـا  محدودهمشخصات توصیفی این الیه شامل نام سازندها و مساحت مربوطه، مساحت 

  سایر موارد بر حسب خصوصیات طرح
  ي زراعی با الیه نوع ها خاكمشخصاتPolygon  اراضـی  بنـدي  طبقـه  شناسـی،  خـاك ي هـا  نقشهبر اساس، 

اراضـی بـه تفکیـک مشخصـات و      بنـدي  طبقـه شامل مشخصـات توصـیفی انـواع     ها خاك یاییتقل شوري و
به تفکیک نوع و مسـاحت، قابلیـت    قلیاییتبه تفکیک مشخصات و مساحت، شوري و  ها خاكمساحت، نوع 

  کشتآبیاري به تفکیک نوع و مساحت، استعداد کشت اراضی شامل مساحت و نوع 
  موجـود و بـه منظـور     وضـعیت در  هـا  سـازه ، ها زهکش، ها کانالهیه شده از ي تها فیلمو  ها عکستهیه بانک

و  هـا  زهکـش و  هـا  کانـال ي اطالعاتی ها الیهو امکانات شبکه و ارتباط آن به  ها محدودیت، ها آسیبانعکاس 
  بر حسب مورد ها سازه

  اه با مشخصات توصیفی بر حسب موردهمر پروژه ي مورد نیازها الیهسایر  
  سامانه مدیریت اطالعات و بانک اطالعات شبکهتهیه گزارش 
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  محیطی زیستمطالعات  - 19-1-1پ.

 محیطـی  زیسـت طرح بهسازي شـبکه آبیـاري و زهکشـی شـامل بررسـی اثـرات        چارچوبدر  محیطی زیستمطالعات 
حـل تخلیـه   ها، حجم خروجی و م آب احتمال آلودگی منابع آب، کیفیت زه لحاظ بهو نگهداري شبکه  برداري بهرهمدیریت، 

در آبیـاري و اثـرات    هـا  فاضـالب ي آبی محدوده طرح و اثرات آنها، نحـوه و میـزان اسـتفاده از پسـاب     ها پهنهبه  ها زهکش
آنها، بررسی  محیطی زیستآبیاري و اثرات  برايي صنعتی ها هاي کشاورزي و پساب آب زهبهداشتی آنها، استفاده مجدد از 

و اثـرات بهداشـتی آنهـا و سـایر مـواردي خواهـد بـود کـه عملیـات           ها زهکشو  ها لکاناورود فاضالب روستایی به  مساله
  داشته باشد.د بر محیط زیست اثرگذاري ملموس توان میو نگهداري از شبکه آبیاري و زهکشی  برداري بهره

  :فهرست خدمات این مطالعات شامل
  شبکه   برداري بهرهمورد  ، مدارك و اطالعات مربوط به کمیت و کیفیت منابع آبها گزارشبررسی  
  ي الگوي زراعی، نحوه آبیاري و زهکشـی مـزارع، نحـوه    ها کشت، مدارك و اطالعات مربوط به ها گزارشبررسی

  ها زهکشي مزارع به ها آب زهو  ها روانابتخلیه 
  بـه   هـا  زهکـش تخلیـه   محـل  ي سـطحی و زیرزمینـی،  هـا  زهکـش  بدهمیزان  ،ها زهکشبررسی موقعیت و محل

  ماه رودخانه پذیرنده در هر و مقایسه آن با حجم جریان ها زهکش خروجی حجم آب ها، رودخانه  و ها  مسیل
  ي ماهانـه ورودي بـه رودخانـه از طریـق     هـا  آلودگیحجم نمک یا بار  ها، زهکشبررسی کیفیت جریان خروجی

ل تخلیه با توجه به مح دست پایینبر کیفیت آب رودخانه در  ها زهکش، اثرات حجم جریان ورودي از ها زهکش
  جریان ماهانه رودخانه بده

 پذیرنده بـا   )...هاي زهکشی بر کیفیت آب رودخانه (تاالب یا دریاچه و بررسی نحوه کاهش اثرات آلودگی جریان
، تصفیه نسبی، ترقیق جریان زهکشی ها زهکشي تبخیري، استفاده مجدد از آب ها (حوضچهي مناسب ها روش

  )...شور و هاي مقاوم به آب لب ده در پرورش آبزیان یا کشتو استفا ها کانالبا آب 
  ي سطحی و امکان استفاده از آنها در آبیاري ها زهکشو جریان  ها آب زهبررسی کیفیت آب  
  ي فاضالب شهري یا صنعتی و امکان استفاده از آنها در آبیـاري محصـوالت سـازگار بـا روش     ها پساببررسی کیفیت

  راهکارهاي کاهش اثرات بهداشتی استفاده از آنها ارائهها و  آب آبیاري کانال مستقیم یا در اختالط با
  راهکارهـاي   ارائـه و سـفره اول آب زیرزمینـی  و    هـا  پسـاب و  ها آب زهارزیابی وضعیت موجود پایش کیفیت آب

  شبکه برداري بهرهمدیریت کنترل و پایش عوامل موثر در دوران 
  و  هـا  زهکـش و  هـا  کانـال به  )خام یا پساب تصفیه برحسب مورد(وستایی هاي ر ي ورود فاضالبها محلبررسی

  آنها محیطی زیستاثرات بهداشتی و 
  در  هـا  زهکـش یـا   هـا  کانـال ي روستایی ورودي بـه  ها فاضالبو هدایت  آوري جمعپیشنهاد راهکارهاي مناسب

  محیطی زیستي بهداشتی و ها آلودگیشرایط وجود پتانسیل 
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  در شـرایط تنـوع،    پـروژه در تاسیسـات سـد انحرافـی     1رو و پیشنهاد احداث مجراي ماهیبررسی نیاز احتمالی
هاي ماهی در رودخانه با توجه به موقعیـت محـل سـد انحرافـی از نظـر امکـان عبـور          فراوانی و یا اهمیت گونه

  گذاري تخمزیستگاهی ماهیان در موقع 
  ژحوضـچه خروجـی ایسـتگاه پمپـا     دسـت  پـایین  بررسی نیاز احتمالی به مجراي برگشت ماهی به رودخانـه در 

تنوع و تـراکم از طریـق    لحاظ بهدر مواردي که پتانسیل ورود ماهیان  )،ابتداي کانال انتقال(آبگیري از رودخانه 
  از رودخانه به کانال انتقال وجود داشته باشد. پمپاژ

  محیطی زیستتهیه گزارش   

   رح بهسازياقتصادي طاجتماعی ـ توجیه مطالعات  -20-1-1پ.

هـا و   تجمـع آسـیب   لحـاظ  بـه  بـرداري  بهـره ي آبیـاري و زهکشـی بـا قـدمت     هـا  شبکهاصوال ضرورت عملیات بهسازي 
 نمـود  برداري بهرهاست که در دوران طوالنی  ها سازهو  ها زهکش، ها کانالهاي ناشی از نگهداري و تعمیرات ناکافی  تخریب

ام شده و فراهم آوردن شرایط بهتـر اسـتفاده از منـابع آب و خـاك شـبکه      ي انجها گذاري سرمایهبراي حفظ  ویافته است 
رقابـت بـین    ،شـبکه  برداري بهرهي اجتماعی حاکم بر ها محدودیت که اینمضافا  ،است ناپذیر اجتنابامري  عموما انجام آن
و بـران   آبواگذاري شـبکه در شـرایط مناسـب بـه      ،ضرورت تحویل حجمی آب ،آب زراعی و آب شهري و صنعتیمصرف 

یـک   ،ي شدید که بازسازي آنها مستلزم تحمیـل بـار هزینـه هنگفتـی خواهـد بـود      ها تخریبو  ها آسیبجلوگیري از بروز 
بهسـازي پیشـنهادي و اولویـت زمـانی      عملیـات اقتصادي  توجیه اجتماعی وانجام مطالعات  حال، با اینضرورت تام است. 

افـزایش رانـدمان    لحاظ (بهیک از کارهاي بهسازي در کارایی مصرف آب زراعی بار مالی و اثرگذاري هر  لحاظ بهانجام آنها 
  .شبکه یک ضرورت است برداري) بهرهانتقال و توزیع و راندمان 

  :اقتصادي طرح بهسازي به شرح زیر مورد نیاز است -اجتماعی لذا فهرست خدمات مطالعات توجیه 
 برداري و نگهداري شبکه   ، بهره اقتصادي مدیریت ـ  ماعی بررسی اثرات طرح بهسازي پیشنهادي بر پایداري اجت  
 بران به مشارکت مالی یا اجتمـاعی در عملیـات    هاي آب بران و یا تشکل تجزیه و تحلیل میزان تمایل جوامع آب

  بهسازي شبکه
 دست آمده ناشی از اجراي طرح بهسازي ساختار فیزیکی و مدیریتی شبکه   هاي اجتماعی به بررسی فرصت  
 ـ فایده اجتماعی ناشی از اجراي طرح بهسازي   رسی هزینهبر  
  ها   مورد نیاز عملیات بهسازي شبکه به تفکیک عوامل اصلی هزینه گذاري سرمایهي ها هزینهبررسی  

                                                    
 

1- Fish Way 
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 گذاري براي عملیات بهسازي مورد نیاز بررسی برنامه زمانی سرمایه  
 بررسی عمر مفید عملیات بهسازي پیشنهادي  
 ناشی از انجام عملیات بهسازي جویی صرفهبل برآورد حجم آب قا  
  در مصرف آب زراعی جویی صرفهبرآورد درآمد مستقیم و غیرمستقیم ناشی از  
  ي بهسازيها هزینهبراي مشارکت در بران  مالی آببررسی توانایی 

     ي هـا  هزینـه در تـامین بخشـی از   بـران   آببررسی قوانین تسهیالت مالی براي فـراهم آوردن امکـان مشـارکت
  بهسازي از طریق تسهیالت اعتباري 

  در مصرف آب جویی صرفهبرنامه زمانی حصول درآمدهاي ناشی از ارائه  
  گذاري سرمایهتعیین نرخ بازگشت    
 ها تعیین نسبت منافع به هزینه  
 اقتصادي و اجتماعی  لحاظ بهه بهسازي ژروپ يپیشنهاد اولویت اجرایی اجزا  
  اقتصادي طرح بهسازيـ  اجتماعیتهیه گزارش مطالعات توجیه  

  ي مطالعات بهسازيها گزارش- 21-1-1پ.

مطالعات پایه، مطالعات وضع  سازي هنگام بهفهرست خدمات بهسازي طیف وسیعی از مجموعه مطالعات مختلف شامل 
و راهکارهـا، مـدیریت آبیـاري     ارائـه و تنگناهاي فعلی و  ها محدودیت شناسی آسیبموجود آبیاري و زهکشی و کشاورزي، 

ي اجرایـی بهسـازي را در   هـا  طـرح راهکارهـا و بـاالخره    ارائـه زهکشی و کشاورزي، مطالعات ساختار فیزیکی و مدیریتی و 
ي این مطالعات بایستی در برگیرنده نتایج مطالعات فوق بوده که به تدریج در دوره ها گزارش. بنابراین مجموعه گیرد میبر

  : شده است بینی پیشو به ترتیب زیر  گردد میانجام مطالعات به کارفرما تسلیم 
 :مشتمل بر )ماه 3تا  2(در یک دوره زمانی مناسب از ابالغ کار  گزارش آغازین یا شروع کار -1

  اننفع ذيتبیین اهداف طرح با توجه به نظرات کارفرما و  
 انجام مطالعات  شناسی روش  
 سازمان اجرایی مطالعات در مشاور  
 نیاز خدمات کارفرمایی مورد چارچوب  
  انجام مطالعات تفصیلیبرنامه زمانی  
 و پیشنهادات ها توصیه  

  :اي پیشرفت کار ي دورهها گزارش -2
برحسـب ضـرورت گـزارش     دوره هـر نتایج مطالعـات در   ارائهبراي  در طول مدت مطالعاتزمانی مناسب هاي  در دوره

  گردد.   اي تهیه و ارائه می دوره
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  کار: میانگزارش  -3
ارائـه   با کارفرما در ادامه مطالعات  هماهنگی و نتایج مطالعات و انعکاس پیشرفت کار قرارداد براي دتم زمانی نیمه در

  شود. می
  :نهایی مطالعات شامل هاي گزارش -4

  گزارش مطالعات هواشناسی 

 گزارش مطالعات هیدرولوژي 

 بندي اراضی   شناسی و طبقه گزارش مطالعات خاك 

 هاي ژئوتکنیکی گزارش بررسی  
 رش مطالعات منابع آب در دسترسگزا 

  گزارش مطالعات زهکشی سطحی  
 گزارش مطالعات زهکشی زیرزمینی 

  کشاورزيگزارش مطالعات  
  گزارش مطالعات آبیاري  
 اجتماعی  مطالعات گزارش 

 گزارش مطالعات اقتصادي 

 برداري گزارش مطالعات مالکیت و نظام بهره 

 برداري و نگهداري گزارش مطالعات مدیریت بهره 

  هاي آبیاري  و تشکلگزارش بهسازي ساختار 

  ساختار فیزیکی مطالعاتگزارش  

  گزارش سامانه مدیریت اطالعات و بانک اطالعات شبکه  
 گزارش مطالعات توجیه اجتماعی، اقتصادي طرح بهسازي  
  و توجیه اجتماعی، اقتصادي طرح بهسازي  ساختار فیزیکی مطالعاتگزارش  
  محیطی مطالعات زیستگزارش 

 مطالعات (گزارش سیماي طرح بهسازي)  الصه گزارشخ 

 تواند در یک مجلد گنجانده شود. هاي مذکور می خواهد بود که برحسب خصوصیات هر پروژه بهسازي چند مورد از گزارش
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ساختار فیزیکی  )یبخش (عالجي اجرایی و اسناد مناقصه عملیات بهسازي ها نقشهتهیه  -2-1پ.
  شبکه

   هاي اجرایی لزامات تدوین طرحا چارچوب -1- 2-1پ.

ي برتـر معرفـی شـده در مطالعـات     ها گزینهي مقدماتی ها طرحاین بخش از مطالعات براساس راهکارهاي پیشنهادي و 
هـاي   آن نقشـه  چـارچوب و در  گیـرد  مـی که مورد تصویب کارفرما قرار گرفته انجـام  ساختار فیزیکی (بخش اول) بهسازي 

  گردد. می ارائهي تعیین شده ها بندي اولویتات بهسازي شبکه با رعایت اجرایی و اسناد مناقصه عملی
  ي بهسـازي کـه   ها طرحي مصوب ها گزینهمهندس مشاور بدون تصویب قبلی کارفرما مجاز به دادن تغییرات در

انجـام ایـن بخـش از مطالعـات      هنگـام کـه در   مگـر آن  باشـد،  مـی ي اجرایـی گـردد ن  هـا  هزینهموجب افزایش 
ي پیشنهادي را توجیه نماید که بـا دالیـل فنـی و اقتصـادي و اجتمـاعی      ها گزینهخاص تغییر در ي ها ضرورت

  .گردد می ارائهجهت تصویب کارفرما 
  فصـل  (از طـرح   برداري بهرهي بهسازي ساختار فیزیکی در دوره ها طرحانجام عملیات اجرایی  که اینبا توجه به

در زمینه دوره زمـانی  بران  آبي ها تشکلو  بردار بهرها سازمان ضرورت هماهنگی ب گیرد، میصورت نیز  )آبیاري
نحـوه   ،هـر نـوع عملیـات    )شروع و خاتمـه (برنامه زمانی  ها، کانالامکان قطع تناوبی آب  ،انجام عملیات اجرایی

، جلـب مشـارکت و همکـاري    هـا  کانـال انهار خاکی و یـا لولـه در مجـاورت     وسیله به ها کانالانحراف جریان آب 
در رعایت عدم کاشـت در حـریم   بران  آبجلب مشارکت  ،اجراي عملیات فرآیندان در نفع ذيورزان و سایر کشا

اراضـی شـبکه بـراي     ازبخشـی   درو بررسی امکان عدم کشت در یک فصل زراعی  برداري بهرهدر دوره  ها کانال
 ،روش اجـرا  لحـاظ  بـه لیـات  کننده در انجـام عم  ینیسرعت بخشیدن به انجام عملیات بهسازي و سایر موارد تع

 ها، هزینهبرآورد  ،مشخصات خصوصی ،ي اجراییها نقشهي مترتب بر آن بایستی در تدوین ها هزینهزمان اجرا و 
  .مورد توجه قرار گیرد بهسازي یلی عملیاتصي زمانی اجرا و تدوین برنامه زمانی تفها دوره

 ي زمـانی  هـا  برنامـه  و هـا  هزینهبرآورد  ،ی خصوصیمشخصات فن(ي اجرایی و اسناد مناقصه ها نقشهکلی  طور به
شبکه انجام پذیرد تا برنامـه عملیـات اجرایـی بهسـازي بـا       برداري بهرهان در نفع ذيبایستی با هماهنگی  )اجرا

ي اجـراي پـروژه بـه حـداقل     ها محدودیتو  ها تعارضي پروژه سازگار بوده و ها محدودیتامکانات و  ها، واقعیت
  .ممکن برسد

 گـردد. در   ارائـه نهایی طرح اجرایی بهسازي و اسناد مناقصه باید به زبان فارسی و در سیسـتم متریـک    گزارش
مشـاور   مهنـدس  ،ي فارسی وجود نداشـته باشـد  ها واژهمواردي که براي اصطالحات فنی مربوط به اجزاي طرح 

  کار برد. به خصوصی هاي اجرایی و مشخصات فنی را در نقشه متعارف تواند اصطالحات انگلیسی می
 در  ویـژه  (بـه طـرح را   يمهندس مشاور بایستی اسناد مناقصـه بخشـی از اجـزا    ،در موارد خاص با تایید کارفرما

  .به زبان انگلیسی تهیه نماید ها) پمپ - تجهیزات هیدرومکانیکی و الکتروموتور ،موارد تجهیزات خودکارسازي
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  ي هـادي توسـعه شـهرها و    هـا  نقشـه رین اطالعات و آخحسب مورد مهندس مشاور با همکاري کارفرما بایستی
ي گـاز و آب و فاضـالب شـهري و    هـا  لولـه  ،خطوط انتقـال نیـرو   ،و خطوط راه آهن ها جادهي ها نقشه ،روستاها

ي اجرایـی بهسـازي مـورد اسـتفاده قـرار داده و      هـا  طـرح دریافت و در تهیـه  مرتبط ي ها سازمانروستایی را از 
  .به پیمانکار در شروع عملیات اجرایی مهیا سازد ارائهمدارك الزم را براي 

  هاي زهکش یا جاده ،ي جدید کانالها شاخهنوار توپوگرافی از مسیر  صورت بهزمینی  برداري نقشهانجام عملیات 
کـه   )در مـوارد لـزوم  ( هـا  کانالیا  ها زهکشي طولی و عرضی از مسیر ها پروفیلسرویس و دسترسی و برداشت 

عهده و هزینه کارفرما بوده که مهنـدس مشـاور برحسـب     هب ،اجرایی بهسازي ضروري باشد يها طرحبراي تهیه 
  نماید. میرا به کارفرما اعالم  برداري نقشهمورد طی برنامه زمانی مناسب مشخصات فنی و مسیرهاي 

  انجام عملیات ریزي برنامه - 2- 2-1پ.

  آب (ان نفعـ  ذيبـا   هـا  دیـدگاه  سـازي  شـفاف  و تشـکیل جلسـات تبیـین اهـداف و     ها هماهنگی ها، رایزنیانجام
نماینـدگان   ،و شوراهاي محلی روستاهاي محدوده شبکه ها تشکلنمایندگان  ،شبکه برداري بهرهنهاد  ،اي منطقه

ي فنی مشورتی و ها کارگاهو در موارد لزوم تشکیل  )فرمانداري و یا بخشداري ،استانداري شاملحکومت محلی 
ي بهسـازي و برنامـه زمـانی    هـا  طـرح  جزییاتان فوق براي معرفی نفع ذيبا حضور ها  و هماهنگی گیري تصمیم

اجرا و در موارد لزوم انجـام اصـالحات    براي دوره ها همکاريو جلب  ي احتمالیها اجرایی، تنگناها و محدودیت
  راییو مقتضیات اج اننفع ذيهاي مطالعات بهسازي در راستاي نیازهاي  ي مقدماتی گزینهها طرحالزم در 

  پیمـان (اسـناد مناقصـه    ،ي اجرایـی هـا  نقشهتهیه برنامه زمانی تفصیلی انجام مطالعات بخش دوم شامل تهیه، 
بـا نـوع     ناسـب تاجرایـی م  هـاي  در قطعات پیمان )ي اجراییها هزینهبرآورد مقادیر و  ،مشخصات فنی خصوصی

  پراکندگی کار و امکانات دسترسی ي نواحی شبکه،ها ویژگی کارها،
 و نگهـداري   بـرداري  بهـره شوراهاي محلی و نهـاد   ،بران ل جلسه مشترك با کارفرما و ذي نفعان اعم از آبتشکی

ي زمانی مناسـب در طـول دوره انجـام ایـن مطالعـات بـه       ها برههشبکه در شروع انجام خدمات بخش دو و در 
ان در نفعـ  ذيمـوثر  ي هـا  دیـدگاه  منظـور تبـادل نظـر در مسـایل فنـی و اجرایـی و اجتمـاعی و نحـوه اعمـال         

  ي اجرایی بهسازيها طرح گذاري اولویت
 روش مناقصه ،حجم قطعات مناقصه لحاظ (بهترین روش اجراي عملیات بهسازي  در مورد مناسب گیري تصمیم، 

ی کـه تعـداد مناسـب    صـورت  بهبا توجه خصوصیات عملیات اجرایی  )... پیمانکاران محلی وامکانات و استفاده از 
  .ي تنظیم شده شرکت نمایندها مناقصهدر  ،سازندگان بتوانند بر اساس قانون برگزاري مناقصات پیمانکاران یا

  براي انجام مناقصه در شرایط خـاص بـا همـاهنگی کارفرمـا     )اجتماعی ،اقتصادي -فنی(تهیه گزارش توجیهی، 
  تهیه اسناد مناقصه سازگار با شرایط خاص مذکور  
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  لی ي محها بررسیبازدیدها و  -3- 2-1پ.

  در  ،و فاضالب نفت و گاز ،خطوط آب ها، سازه ها، زهکش ها، کانالي محلی از ها پیمایشانجام نهایی بازدیدها و
  .یی که اجزا شبکه نیاز به عملیات بهسازي داردها موقعیت

  حمـل   لحـاظ  (بـه ي ارتباطی براي اجـراي عملیـات بهسـازي    ها جادهي تردد در ها محدودیتبررسی امکانات و
   .ي مربوطه که در فواصل حمل موثر استها محدودیتو  )شن و ماسه و بتن ،سیمان ،خاکیمصالح 

  شـن و ماسـه بـتن و     ،توونـان  ،ي قرضـه خـاك  هـا  محـل ي ها محدودیتامکانات و  ،بررسی موقعیتشناسایی و
  ترین کارخانجات سیمان (کمی و کیفی) از نزدیک امکانات تهیه سیمان مناسب

 امکـان تملـک اراضـی در مـوارد      ،طرح بهسـازي  يپذیري اهالی به اجراي اجزا ارکتبررسی واکنش و میزان مش
مشخصـات فنـی و    ،ي اجرایـی هـا  نقشـه ي مربوط به آنها که در تدوین ها هزینهو  ها کانالانحراف موقت جریان 

   .باید لحاظ گردد ها هزینهبرآورد 
 انـواع  هیزات مورد نیاز طرح حسب مورد مثـل  وسایل و تجتولیدکننده  هاي کارخانه وها  کارگاه موقعیت بررسی

 ،الکتروموتورهـا (هاي هیدرومکانیکال، تجهیـزات الکتریکـی تاسیسـات هیـدرومکانیک      دریچه و اتصاالت، ها لوله
  و تجهیزات خودکارسازي )تابلوها

    بـرق بـا رایزنـی    بررسی میزان برق مورد نیاز کارگاه، امکانات تامین برق در محدوده شبکه، هزینه انشـعاب و دیمانـد
  هاي تجهیز کارگاه اي براي لحاظ نمودن این موارد در مشخصات فنی خصوصی و هزینه شرکت برق منطقه

  مبانی طراحی - 4- 2-1پ.

و تدوین مشخصات فنی خصوصی عملیـات   )شبکه يي مرمت و بهسازي اجزاها (نقشهي اجرایی ها نقشهمبانی طراحی 
پیشنهاد ضریب صعوبت یا اضافه بهـا بـه    ،ي عملیاتها ردیف يتعیین آحاد بها سیویل و تجهیزات هیدرومکانیکال و نحوه

و  هـا  لولـه  خودکارسـازي، تجهیـزات   ،استعالم بها به ویـژه بـراي تجهیـزات هیـدرومکانیکال     ،ي بهاي موجودها ردیفاقالم 
پـیش از تهیـه    »هسـازي مبانی طراحی عملیـات ب «اتصاالت و موارد نظیر بایستی در قالب یک گزارش مدون بنام گزارش 

  .گردد ارائهي اجرایی و اسناد مناقصه به کارفرما جهت بررسی و تصویب ها نقشه
بررسـی قـرار    یـا نیـز مـورد    خاص و سازگار با این مـوارد، ي ها روشدر موارد ویژه انجام عملیات بهسازي با استفاده از 

   .مذکور ملحوظ گردداقتصادي آنها مبانی کار در گزارش  -گرفته و در صورت توجیه فنی
  :باید شامل موارد زیر باشد مربوط به مبانی طراحی گزارش
 هـایی کـه بایسـتی در تکمیـل اجـزاي       سازهو  ها زهکش ها، کانالاي  مبانی و ضوابط طراحی هیدرولیکی و سازه

  :ساخته شوند شامل موجودشبکه 
 ر مسیرهاي جدید مورد نیاز در محدوده شبکهها د ها و ناوکانال ها، زهکش اي) کانال مقاطع (هیدرولیکی و سازه  
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 ي ها محلو در  )تغییر کاربري یا شرایط توپوگرافی لحاظ (بهي مورد نیاز ها محلي آبگیري جدید در ها سازه
  ها محلمند نمودن برداشت آب در این  جهت ضابطه برداري بهرهبرداشت غیرمجاز در صورت تایید نهاد 

 لحاظ حداکثر استفاده از اجزاي موجود سازه) (سازگار با وضعیت موجود به هاي آبگیر موجود جایگزینی سازه  
 عدم تنظیم سطح آب مشـکل   لحاظ بهي آبگیري ها سازهیی که ها بازهي تنظیم وکنترل سطح آب در ها سازه

  .آبگیري دارند
 دست مقطـع کانـال   زیاد آبگیر باال بده لحاظ بهیی که ها محلیا در  ها سیفوندر باالدست (ي هرزآبرو ها سازه

ظرفیت کشش محدود داشته و سابقه سرریزي آب از مقطع کانـال در باالدسـت وجـود     دست پاییندر بازه 
  )داشته است

 و یا  برداري بهرهوضعیت  دلیل بهیی که ها محلدر  ها زهکشیا  ها کانالرو براي  رو یا آدم ي پل ماشینها سازه
  .ضرورت دارد احداث آنها ،تردد روستاییان در شرایط فعلی

 بر حسب مورد ها کانالیا  ها زهکشدر مسیر  )سیفون ،کالورت(ي تقاطعی ها سازه  
  انـدازي   و تجهیـزات و تابلوهـاي راه   هـا  پمپالکتروموتور  ها، کانالضوابط فنی انتخاب تجهیزات هیدرومکانیکی

  بـودن تجهیـزات   سـازگار  تجهیزات در شرایط فعلی و یا خودکارسازيضرورت  ،مقایسه با وضع موجود ،مربوطه
  این راستا  بستر مناسب در فراهم بودن لحاظ بهآینده   در پیشنهادي براي خودکارسازي

  لحـاظ کفایـت ظرفیـت تخلیـه و کنتـرل سـطح آب        ضوابط فنی بهسازي سامانه زهکشی زیرزمینی موجود بـه
  زیرزمینی 

  قطعـات اجرایـی بهسـازي پیشـنهادي و      )فیزیکـی و ریـالی  (ي اجرا و حجم عملیـات  ها اولویتدالیل توجیهی
پـذیري   امکانـات مـالی و میـزان مشـارکت     ،شـبکه  بـرداري  بهرهي زمانی مربوطه در سازگاري با شرایط ها برنامه

  زارعین در واحدهاي عمرانی مختلف و همچنین امکانات تهیه مصالح قرضه مورد نیاز
  حـریم   ،عی جوامـع روسـتایی محـدوده شـبکه    یی که در رابطه با خصوصیات اجتمـا ها محدودیتاهم الزامات و

بایسـتی در   هـا  کارگـاه نحوه اسـتمالك حـریم هـاي تصـرف شـده و تـامین بـرق         مسالهو  ها زهکشو  ها کانال
  .مشخصات فنی خصوصی طرح گنجانده شود

 مقـررات ترافیکـی    لحـاظ  بهها و فواصل حمل مصالح با توجه به محدودیت مسیرهاي حمل  مبانی انتخاب قرضه
  ها جاده

  طـول مـدت مناسـب     لحـاظ  بـه ي اجرایی ها محدودیتخصوصیات اقلیمی محدوده طرح در رابطه با امکانات و
و بـاالخره دوره زمـانی مفیـد     ها بارندگیطول مدت و شدت  ،طول مدت و شدت گرما ،ي یخبندانها دوره ،اجرا

  اجرا در طول سال
  هیدرومـدول آبیـاري الگـوي زراعـی      لحاظ بهود در شرایط موج ها کانالمبانی کنترل ظرفیت کشش جریان در

  دائمباالتر از شرایط جریان  بدهدر شرایط تناوبی توزیع آب با  ها کانالاز  برداري بهرهپیشنهادي و امکان 
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 در مـورد  ( هـا  کانـال بازسـازي یـا اجـراي جدیـد پوشـش بتنـی        ،اي مرمـت  ضوابط طراحی هیدرولیکی و سازه
  :لف شاملدر شرایط مخت )ي خاکیها کانال

 بسترسازي و احداث پوشش ،تخریب پوشش معیوب  
  ي پوشش بتنیها تركمرمت درز و  
     3از  تـر  کـم  (بـده ي کوچـک  هـا  کانـال مرمت پوشش بتنی با مصالح ژئوسنتتیک و پوشـش بتنـی تـوام در 

  )مترمکعب در ثانیه
  با استفاده از مصالح ژئوسنتتیک برداري بهرهي خاکی در حال ها کانالپوشش  
 و  هـا  کانـال الیروبی مـواد رسـوبی    ها، زهکشو  ها کانالدر  ها بوتههاي هرز و  ي حذف علفها روشا و معیاره

  ها زهکشاصالح مقطع  ها، زهکش
  ها کانالسایر موارد عملیات بهسازي پوشش  
  شامل ها سازهضوابط و معیارهاي ترمیم بتن: 

o  ها سازهترمیم درز و ترك  
o ترمیم فرسودگی و خوردگی سطح بتن  

 نوع و مشخصات تجهیزات هیدرومکانیکی جایگزین و تجهیزات خودکارسازي پیشنهادي ائهار  
 نوع و مشخصات عملیات مرمت تجهیزات هیدرومکانیکی موجود ارائه  

ي اجرایی بهسازي پیشنهادي بایستی تدوین و قبـل از نهـایی نمـودن    ها طرحسایر ضوابط و معیارهایی که در رابطه با 
  .ا برسدطرح به تصویب کارفرم

  ي اجرایی عملیات بهسازيها نقشه -5- 2-1پ.

اسـناد   پیوسـت زیـر تهیـه و    شـرح  بـه اسناد مناقصه قطعات اجرایـی   چارچوبي بهسازي در ها طرحي اجرایی ها نقشه
  :مناقصه خواهد شد

 نقشه موقعیت محدوده شبکه در استان مربوطه و در ایران  
  و زهکشی که در آن محل تاسیسـات انحـراف آب و آبگیـري     شبکه آبیاري )جانمایی(شده پالن  هنگام بهنقشه

 هـا،  کانـال ي تحـت پوشـش هـر یـک از     ها محدوده ،ي سرویس موجودها جادهو  ها زهکش ها، کانالمسیر کلیه 
ي جدیـدي کـه در   هـا  سازهو  ها زهکش ها، کانالي موجود ها سازهمحل کلیه  ،محدوده تحت پوشش آبگیرمزارع

در محدوده شـبکه موجـود کـه    ي تکمیلی جدید ها زهکشو  ها کانالمسیر  ،است شده بینی پیشطرح بهسازي 
محـدوده روسـتاها و   دار فصـلی و در شـرایط آنـی،     محـدوده اراضـی زه  ، مورد نظر استطرح بهسازي در قالب 

خطـوط انتقـال    ،ي ارتبـاطی هـا  جاده ها، مسیلو  ها رودخانهي مهم، مسیر ها کارگاهمحل کارخانجات و  ،شهرها
  خطوط لوله نفت و گاز و آب و فاضالب و سایر مستحدثات موجود در محدوده شبکه   ،رونی
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  اي و مصالح خاکی  مخلوط رودخانه ،ي شن و ماسهها قرضهنقشه موقعیت محل  
 افقـی و   1:5000ي پیشنهادي جدید در قالب طرح بهسازي شبکه در مقیاس ها کانالي پالن و پروفیل ها نقشه

  برحسب مورد تر بزرگس عمودي یا مقیا 1:100
 ي پیشـنهادي جدیـد در قالـب طـرح بهسـازي شـبکه در مقیـاس        هـا  زهکشي اجرایی پالن و پروفیل ها نقشه

    برحسب مورد تر بزرگعمودي یا مقیاس  1:100افقی و  1:5000
 ي پیشنهادي مطالعات بهسازي براساس ظرفیت متناسب بـا  ها محلي آبگیر جدید در ها سازهي اجرایی ها نقشه

  سطح تحت پوشش آبیاري در دوره حداکثر مصرف  
 ي الزم پیشنهاد شده در ها محلجریان در  گیري اندازهي ها سازهي تنظیم سطح آب و ها سازهي اجرایی ها نقشه

  مطالعات بهسازي 
 ي جدید پیشنهادي در قالـب طـرح بهسـازي در محـدوده شـبکه شـامل پـالن       ها سازهي اجرایی سایر ها نقشه، 

  الزم اجرایی جزییاتمقاطع آهن گذاري و  ،طولی مقاطع عرضی و
 ي پیشنهادي جدید در مقیـاس مناسـب و بـا    ها زهکشو  ها کانالي اجرایی مقاطع عرضی تیپ اجرایی ها نقشه

  اجرایی الزم جزییات
 پوشـش، محـل    جزییات ،بسترسازي جزییاتشامل  ها کانالي اجرایی مقاطع عرضی تیپ پوشش بتنی ها نقشه

  نوع مصالح پرکننده درزها ،ض و انبساط و مشخصات آنهادرزهاي انقبا
 شامل طـول و عـرض و عمـق مـورد نیـاز       ها کانالي پوشش بتنی ها تركي اجرایی تیپ بهسازي درز و ها نقشه

  الزم جزییاتنوع مصالح مصرفی و سایر  ،نحوه پر کردن ،بازشدگی درزها
 ها کانالی ي اجرایی تیپ درزهاي انقباض و انبساط پوشش بتنها نقشه  
 زمـان  هـم بـا اسـتفاده    )ر ثانیـه بـ مترمکعـب   3از  تر (کمي کوچک ها کانالي اجرایی تیپ پوشش بتنی ها نقشه 

مناسـب بـودن بسـتر پوشـش و عـدم       لحـاظ  بـه مصالح ژئوسنتتیک و بتن در مواردي که پوشش قبلـی کانـال   
  .شکستگی پوشش بدون تخریب قابل مرمت است

 پوشـش   جزییاتبا مصالح ژئوسنتتیک شامل  برداري بهره هنگامي آبیاري در ها کانالي اجرایی پوشش ها نقشه
  و درزها 

 شـامل نحـوه تخریـب     هـا  زهکـش و  هـا  کانالي هیدرولیکی ها سازه )مرمت و اصالح(ي اجرایی بهسازي ها نقشه
  مجدد ریزي بتنآرماتورگذاري و  ،فرسوده ياجزا

 ها سازهي حفاظ ها نرده ها، کانالنردبان ایمنی  ،ي اجراییها نقشه  
 ها سازه گیر آشغالي اجرایی شبکه ها نقشه  
 دسـت دیـواره رودخانـه    حفاظت باالدست و پـایین  ،ي اجرایی بهسازي تاسیسات انحراف آب و آبگیريها نقشه، 

  دست حوضچه آرامش حفاظت بستر در پایین
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 کهمختلف شب هاي بهسازي حفاظت در مقابل فرسایش در ورودي و خروجی سازه هاي اجرایی نقشه  
 هاي اجرایی بهسازي سامانه زهکشی زیرزمینی موجود   نقشه  
 ي هیدرومکانیکال  ها دریچه همساني کلی و ها نقشه  
 ها هاي حفاظ و پله ها و...) و نردهگرد میلههاي استاندارد جزییات اجرایی بتن (درزها، اتصاالت، جزییات نصب،  نقشه  
  ي اجرایی بر حسب مورد  ها نقشهسایر  
 زیر باشد جزییاتبایستی داراي  ها سازهي اجرایی ها نقشه:  

 پالن و مقاطع طولی و عرضی سازه در مقیاس مناسب و با رقوم و ابعاد الزم  
 اطراف سازه ریز خاكها و  ها و گودبرداري مقاطع و شیب پی کنی  
 و کف ها دیواره )گردها فاصله و قطر میله(گذاري  نحوه آهن ،نوع بتن  
  هـا،  پمـپ الکتروموتـور  (ها و سایر تجهیزات هیدرومکانیکال گیر آشغال ها، دریچهحل نصب م جزییاتابعاد و 

  )... جراثقال و
  ي هیدرومکانیکالها دریچهابعاد و تیپ  
  اي مهم طراحی سازه جزییاتسایر  

  مشخصات فنی عمومی -6- 2-1پ.

سازمان مدیریت و  108ر نشـریه  مشخصات فنی عمومی براي عملیات اجرایی بهسازي براساس آخرین تجدید نظ ارائه
 ،کـوبی  ریزي و شمع مذکور نظیر شمع سازمانو فصول مورد نیاز از سایر مشخصات فنی منتشره توسط  ریزي کشور برنامه

  از نشریه مشخصات فنی راه و سایر موارد برحسب شرایط پروژه ها راهقشر اساس و زیر اساس و آسفالت 

  خصوصی مشخصات فنی خصوصی و شرایط -7- 2-1پ.

ي بهسازي در راستاي تکمیل یـا تصـریح   ها طرحتهیه مشخصات فنی خصوصی و شرایط خصوصی مناسب براي اجراي 
ي مشخصات فنی عمومی و شرایط عمـومی  امحتو که اینه مشخصات فنی عمومی و شرایط عمومی پیمان و با امعان نظر ب

  .حائز اهمیت است ،یم شدهي عمرانی جدید تنظها پروژهپیمان براي عملیات اجرایی توسعه 
  :مشخصات فنی خصوصی پیمان بایستی در برگیرنده موارد زیر باشد

  هـا،  بارنـدگی دوره بـارش و تـواتر و میـزان     لحـاظ  به ویژه بهشرح وضعیت اقلیمی و هیدرولوژیکی محدوده طرح 
ي هـا  محـدودیت  لحـاظ  بهي گرم سال ها دوره )،شروع و خاتمه و تعداد روزها در طول سال(ي یخبندان ها دوره

شـروع  (دوره آبیاري  ها، رودخانهوقوع و تواتر سیالب  ،شدت و تواتر وقوع بادها و زمان آنها ،درجه حرارت روزانه
  وضعیت زهکشی سطحی و ماندابی اراضی در طول سال )،و خاتمه فصول آبیاري
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  ي ترافیکـی  هـا  محـدودیت ح و ي ارتباطی و دسترسی به محدوده طرها جادهموقعیت مکانی و امکانات تردد در
  احتمالی

 گچ و ،آهک ،کارخانجات سیمان ،موقعیت محل معادن شن و ماسه ...  
 امکانات تامین نیروي برق در محدوده طرح  
 فنی مورد نیاز که از طرف پیمانکـار بایسـتی در مقـاطع زمـانی اجـراي       کارکنانآالت و  فهرست حداقل ماشین

  .پروژه تامین گردد
 ي مربوطهها ردیفکارگاه در شروع و در طول دوره اجرا و نحوه پرداخت  تجهیز زمشخصات مورد نیا  
  عملیات اجرایی بهسازي بهايي ها ردیفدستورات مربوط به نحوه پرداخت و یا شرح تکمیلی  
  سختی ،ي اضافه بهاها ردیف ،ي جدیدها ردیفشامل ( ،دار ستاره بهايي ها ردیفشرح  جزییاتنحوه پرداخت و 

  )...فه بها پراکندگی کار واضا ،کار
 طـرح در   بـرداري  بهرهکار در شرایط اقلیمی متفاوت و منطبق با نیازهاي  يتذکرات مربوط به نحوه اجراي اجزا

  ي آبیاريها دوره
       مشخصات اجرایی خصوصی براي هر یک از عملیات بهسازي که در مشخصـات فنـی عمـومی بـه آن پرداختـه

  :نشده باشد شامل
 ی تخریب بتن پوششمشخصات فنی خصوص  
  بستر پوشش پس از تخریب سازي آمادهمشخصات فنی خصوصی  
  درز و ترك در مرمت پوشش بتنی سازي آمادهمشخصات فنی خصوصی  
 براي مرمت پوشش با مصالح خاص شده فرسوده پوشش بتن سطح سازي مشخصات فنی خصوصی آماده  
  براي مرمت اه سازهي معیوب بتن ها قسمت سازي آمادهمشخصات فنی خصوصی  
  بـراي بازسـازي پوشـش و مشخصـات مصـالح       )نوع و عیـار سـیمان  (بتن پوشش مشخصات فنی خصوصی

  افزودنی در شرایط خاص
  افزودنی و بر حسب مورد و نوع و مشخصات مصالح ها سازهبتن براي مرمت مشخصات فنی خصوصی ...  
  ها سازهتجهیزات فلزي در محل  آمیزي رنگو  زدایی زنگمشخصات فنی خصوصی  
  بـا کانـال خـاکی یـا لولـه       برداري بهرهدر فصل  ها زهکشیا  ها کانالمشخصات فنی خصوصی نحوه انحراف

براي اجراي پوشش در یک بازه معین و یـا اجـراي    )... پالستیکی تاشونده و ،پی وي سی ،پلی اتیلن ،بتنی(
  یک سازه مشخص

 رحسب مورد و نیازسایر موارد مشخصات فنی خصوصی عملیات اجرایی بهسازي ب  
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 اقلیمی یا اجتماعی در محدوده طرح که انجام عملیات اجرایی بهسازي را  ،مشخص نمودن موانع بالقوه فیزیکی
تمهیدات الزم و کافی بـراي مقابلـه و    بینی پیشجهت آمادگی پیمانکار براي  نماید میبا کندي یا مشکل روبرو 

  یا سازگاري با آنها
  زم براي حفاظت از عملیات بهسازي اجرایی شدهتمهیدات ال بینی پیشنحوه  
  برنامـه   ارائهي اجرایی توسط پیمانکار و نوع نرم افزار ها فعالیتنحوه تهیه برنامه زمانی تفصیلی و سطح شکست

  تفصیلی با هماهنگی کارفرما
  اولویـت انجـام    ی که بایستی پیمانکار در برنامه زمانی اجرایی منظـور نمایـد و  جزییاتنحوه اجراي کارها و شرح

  بخشی کارها
  باشد برداري بهرهنحوه تحویل موقت کارهاي بهسازي خاتمه یافته که به تایید دستگاه نظارت رسیده و آماده.  
  ي اجرایی بهسازيها محدودهو یا تملک محدوده اراضی در  ها زهکشو  ها کانالشیوه تملک حریم  
  خاکی و  ،اعم از کارهاي بتنی شود، میپیمانکار انجام  نحوه بازرسی و آزمایش کارهایی که توسط جزییاتشرح

  و پوشش ها ها سازهیا مرمت و اجراي 
  توسـط دسـتگاه    هـا  نقشـه توسط پیمانکار و نحوه بررسی و کنتـرل ایـن    1ي کارگاهیها نقشه ارائهنحوه تهیه و

  نظارت
  توسط پیمانکار با همکاري مشاور   2ي چون ساختها نقشهنحوه تهیه  
  مرمت درزهـا و   ،بسترسازي ،در مورد تخریب پوشش ویژه بهصورتجلسات انجام کلیه کارهاي اجرایی نحوه تهیه

  ها و سایر موارد خاص عملیات بهسازي ترك
  نحوه اعمال جرایم به عملیات اجرا شده بتن و خاك در مواردي که مشخصات عملیات اجرا شده در دامنه قابل

  .ده باشداز حد مشخصات خواسته ش تر کمقبول ولی 
 .نحوه تخریب کارهاي اجرا شده که مشخصات آنها در دامنه مجاز مشخصات فنی مورد درخواست در پیمان نباشد  
  و گـاز  ،هـاي نفـت   و انهار سنتی و حفظ لوله ها زهکشو  ها کانالشرایط خصوصی پیمان در مورد رعایت حریم 

  بهسازي اجراي عملیات هنگام  در ها و تعهدات پیمانکار در مورد آنها یتمسوول و  آب و فاضالب
 و ابـالغ   تاییـد نحوه  ،نحوه استفاده و تامین مصالح از آنها ،شرایط خصوصی پیمان در مورد معرفی معادن قرضه

  برداشت از آنها توسط دستگاه نظارت با هماهنگی کارفرما

                                                    
 

1- Shop Drawing  
2- As Built 
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 راي عملیـات بهسـازي  اجـ  هنگامشرایط خصوصی در مورد حفظ جریان آبیاري در انهار محدوده طرح در  ارائه، 
  تعهدات فنی و مالی پیمانکار در این رابطه

  یت نصـب یـا   مسـوول و پیمانکـار   گـردد  میتهیه فهرست تجهیزات و یا اقالمی از مصالح که توسط کارفرما تهیه
  :د شامل موارد زیر باشدتوان میدار است. این اقالم  حمل و نصب آنها را عهده

  ها پمپموتور  
 ها دریچه  
 ها لوله  
 تابلوهاي کنترل و راه اندازي الکتریکی  
 مواد و مصالح پرکننده درزها 

 سایر موارد برحسب شرایط پروژه  
 سایر موارد شرایط خصوصی پیمان که براي انجام عملیات بهسازي پروژه ضرورت دارد.  

  آحاد بها و برآورد هزینه اجراي عملیات وشرح ردیف  ،مقادیر کار -8- 2-1پ.

 اجـراي   سختیپراکندگی و  ها، ویژگی ،ي آبیاري و زهکشی با توجه به نوع کارها شبکهي عملیات اجرایی بهساز
ي توسعه آبیاري و زهکشی متفاوت بوده و لـذا نیـاز بـه شـرح     ها طرحعملیات در اکثر موارد با عملیات اجرایی 

و یـا اضـافه    )دار سـتاره (خاص مستقل  بهايردیف  صورت بهجدید داشته که برحسب مورد  بهايردیف و آحاد 
  .موجود آبیاري و زهکشی بایستی تنظیم گردد بهايي ها ردیفصعوبت یا پراکندگی به  بهاي

ي آبیاري و زهکشی از ها شبکهخاص براي عملیات بهسازي  بهايشرح ردیف و فهرست  که زمانیکلی تا  طور به
کشـی مبنـاي اصـلی تهیـه     موجود آبیاري و زه بهايفهرست  ،تهیه و منتشر نشده است صالح ذيطرف مراجع 

عملیات بهسازي خواهد بود که برحسـب مـورد و نـوع عملیـات بهسـازي       بهايدفترچه فهرست مقادیر و آحاد 
تخریـب و بسترسـازي و اجـراي پوشـش      هـا،  سازهدار مرمت بتن  جدید ستاره بهايبایستی شرح ردیف و آحاد 

ي بها ها ردیفبها به  ي اضافهها ردیف صورت به.. .و آمیزي رنگو  زدایی زنگ ،اجراي عملیات خاکی محدود ،بتنی
موجود بابت صعوبت و پراکندگی منظور و فهرست بهـایی تنظـیم گـردد کـه امکـان انجـام عملیـات در قالـب         

  .پیمان فراهم و حداقل مشکالت اجرایی یا پیمانکاران بروز نماید بهايدفترچه فهرست مقادیر و آحاد 
 هزینـه تهیـه مصـالح و حمـل و      ،ت بهسازي بایستی با توجه به مقـادیر کـار  جدید براي عملیا بهايي ها ردیف

نیـروي انسـانی و   (ي اجـرا بـا مالحظـه صـعوبت و پراکنـدگی      ها هزینه ،حمل مجدد احتمالی مصالح ،باراندازي
ي پیمانکـاري آنـالیز و بـه تاییـد     هـا  هزینـه ي باالسري و سـایر  ها هزینه ،حقوق و عوارض گمرکی )آالت ماشین

  .رما برسدکارف
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  مقـادیر اجـرا شـده و پرداخـت      گیـري  انـدازه ي کار و آحاد بها بایستی کامل و جامع بوده و نحوه ها ردیفشرح
  .ي اجراي عملیات را به تفضیل شرح و مشخص نمایدها هزینه

     عمـومی و  (ي اجرایـی و مشخصـات فنـی    هـا  نقشـه برآورد هریک از مقادیر کارهاي اجرایـی بایسـتی براسـاس
تهیه و تنظیم گردیده و داراي دقت کـافی باشـد. در تهیـه مقـادیر      بهايي ها ردیفتفکیک شرح  به )خصوصی

در دوره زمـانی اجـرا   کـه   عملیات بهسازي به موارد برخورد و نیاز به مرمت خاص در دوره اجرا که ممکن اسـت 
  شود.وقوع بپیوندد توجه  هب
  نظیر مواد پرکننده درزهـاي پوشـش بتنـی، مصـالح     (در مورد مواد و مصالح مصرفی در کارهاي بتنی یا خاکی

 )کننده و مواد پرکننـده درز و تـرك بـتن و غیـره     روان ،ضد یخ ،مواد افزودنی بتن نظیر مواد هوازا ،ژئوسنتتیک
کنندگان این مواد را دریافت و پس از تایید کارفرما  ي استعالمی از تامینها قیمتضروري است مهندس مشاور 

ي اجرایی نصب یا مصرف ایـن مـواد در کارهـاي    ها هزینهالسري در فهرست بها منظور نماید. با اعمال ضریب با
  .جداگانه منظور گردد يي بهاها ردیف صورت بهاجرایی آنالیز و 

 هـاي فهرسـت    مناسـب در دفترچـه   بهايي ها ردیفبراي بخشی از اقالم عملیات اجرایی بهسازي  که صورتیدر

خطـوط   بهـاي فهرسـت   ،راه بهايدفترچه فهرست ( ریزي کشور ریت و برنامهسازمان مدیمنتشره توسط بهاي 

مهنـدس مشـاور    ،وجود داشته و قابل اعمـال باشـد   )...کارهاي ساختمانی و بهايانتقال و توزیع آب و فهرست 
  .استفاده نماید بهابایستی طبق ضوابط مربوطه در چنین مواردي از این آحاد 

  مناقصهسایر اسناد و مدارك  - 9- 2-1پ.

هاي اجرایی، مشخصات فنی خصوصی و شرایط خصوصی، برآورد مقـادیر و آحـاد بهـا و برنامـه زمـانی اجـراي        عالوه بر نقشه
  شرح زیر بایستی براي مناقصه تهیه گردد: گردد، سایر مدارك به عملیات که ویژه هر طرح توسط مهندس مشاور تهیه می

  صه مورد نظردفترچه ارزیابی کیفی پیمانکاران براي مناق - 1

  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامههاي مصوب  دعوت نامه و شرایط مناقصه طبق نمونه - 2

  شرایط عمومی پیمان طبق نمونه مصوب   - 3
  طبق نمونه مصوب نامه) (موافقتپیمان  - 4

  مهندس مشاور بایستی در تهیه اسناد و مدارك مناقصه موارد زیر را ملحوظ دارد:
 کار) بـر لـوازم و    (در صورت وجود و تناسب با نوع فاده از لوازم و مصالح ساخت ایرانتقدم است  در اسناد مناقصه

در زمان تهیه اسـناد مناقصـه ضـوابط دیگـري توسـط       که اینمگر  ،مصالح مشابه ساخت خارج کشور ذکر گردد
  .دولت اعالم شده باشد

 کننـده در مناقصـه    شنهاد شـرکت نسخه اصلی پیشنهاد کارخانه سازنده کاالهاي تخصصی به عنوان جزیی از پی
  .درخواست گردد
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  که بایستی توسـط پیمانکـار در    )همراه با نوع نرم افزار مورد نظر(اجرایی  تفصیلیبرنامه زمانی  ارائهفرم و نحوه
  .شده در پیمان تهیه و در اسناد پیمان لحاظ شود بینی پیشقالب مدت زمان 

  ها گزارش -10- 2-1پ.

هـاي اجرایـی و اسـناد     نقشـه  ارائـه دوم مطالعات بهسازي شبکه آبیاري و زهکشـی عـالوه بـر     مهندس مشاور در قالب بخش
کـه در یکـدیگر تـداخل نداشـته و مکمـل یکـدیگر        صـورتی  هاي عملیات بهسازي در قطعات اجرایی مجزا به مناقصه براي اولویت

  رنامه زمانی مطالعات در اختیار کارفرما قرار دهد:هاي زیر را نیز تدوین و در مقاطع زمانی مربوطه طبق ب باشند، بایستی گزارش
 عملیات بهسازي شامل تاسیسات انحراف  ياي براي اجزا گزارش مبانی طراحی شامل مبانی هیدرولیکی و سازه

ي هیـدرومکانیکال و سـایر   ها دریچه ،ي مربوطهها سازهي سرویس و ها جاده ها، زهکشو  ها کانال ،آب و آبگیري
  فهرست خدمات ذکر شده در رابطه با مبانی طراحی جزییاترعایت با  ربط ذيموارد 

 گزارش نهایی طرح که در برگیرنده موارد زیر باشد:  
 شرح کارهاي بهسازي پیشنهادي  
 اي خالصه مبانی طراحی هیدرولیکی و سازه  
  ي اجرا به تفکیک قطعات اجراییها هزینهمقادیر عملیات و  
 مالی اجراي عملیات ي بهسازي و برنامه زمانی وها اولویت  
 سازمان و روش اجراي عملیات بهسازي  
  برداري بهرهنحوه کنترل و تحویل موقت عملیات بهسازي در دوره   
 سایر موارد برحسب لزوم  
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  گرامی خواننده

 مطالعـاتی  و تحقیقاتی فعالیت سال سی از بیش گذشت با ،ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامهام فنی نظ امور
 مشخصـات  دسـتورالعمل،  معیـار،  ضابطه، نامه، آیین قالب در فنی، -نشریه تخصصی عنوان ششصد بر افزون خود،
 شـده  یـاد  مـوارد  راستاي در حاضر است. نشریه کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت مقاله، به و عمومی فنی
شـود.   بـرده  کـار  بـه  عمرانـی  هـاي  فعالیـت  بهبـود  و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه تا در شده، تهیه

 .باشد می دستیابی قابل nezamfanni.ir اینترنتی سایت در اخیر هاي سال در شده منتشر فهرست نشریات
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  ضابطهاین 
ــوان   ــا عن ــازي   «ب ــات بهس ــدمات مطالع ــرح خ ش

مـوارد مختلـف   » برداري هاي آبیاري در حال بهره شبکه
هاي وضع  ام بررسیمطالعاتی را که ضرورت دارد در انج

شناســی ســاختار فیزیکــی و   موجــود شــبکه و آســیب 
مدیریتی و ارائه راهکارهاي رفع ایـن مشـکالت صـورت    

  نماید. گیرد ارائه می
هاي اجرایی  همچنین نحوه ارائه طرح ضابطهدر این 

ــتج از     ــنهادي من ــاي پیش ــاس راهکاره ــازي براس بهس
  مطالعات ارائه شده است.
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