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هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                         99/45456

08/02/1399 تاريخ:

)تجديد نظر اول(يزهكش و ياريآب يهاطرح يليتفص يطراح مرحله مطالعات خدمات يکل شرحموضوع: 

هج کشورربانهم و بودسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان

در چارچوب ماده )34( قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه کشور موضوع نظام فني و اجرايي يكپارچه، 

ماده)23( قانون برنامه و بودجه و آييننامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني، به پيوست ضابطه

شماره 815 امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران با عنوان » شرح کلی خدمات مطالعات مرحله 

طراحی تفصیلی طرحهای آبیاری و زهکشی)تجدید نظر اول(« از نوع گروه سوم ابالغ ميشود. رعايت 

مفاد اين ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاريخ 1399/07/01 الزامي است.

امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران اين سازمان دريافتکننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي 

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

اين ضابطه جايگزين نشريات زير ميشود:

1- شرح خدمات مهندسي مطالعات مراحل مختلف طرحهاي آبياري و زهكشي
)بخشنامه شماره 1011-1827/54-102 مورخ 1374/05/01(

2- فهرست خدمات مرحله دو)تشريحي(طرحهاي آبياري و زهكشي

)بخشنامه شماره 16135-54-5383/5-102 مورخ 1373/12/17(

محمد باقر نوبخت 





  

   فنی كمدار اصالح
  
  

  خواننده گرامی:
و تولیدي سازمان برنامه و بودجه کشـور، بـا    امور زیربنایی، فنیمعاونت  ارانکمانین و پی، مشاورامور نظام فنی اجرایی

ي مهندسـی کشـور    کرده و آن را براي استفاده به جامعـه  ضابطهاستفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این 

هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشـکاالت   وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطعرضه نموده است. با 

  موضوعی نیست.

ي گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشـاهده هـر گونـه ایـراد و اشـکال فنـی، مراتـب را         رو، از شما خوانندهاز این

  بصورت زیر گزارش فرمایید:

 sama.nezamfanni.irنام فرمایید:  در سامانه مدیریت دانش اسناد فنی و اجرایی (سما) ثبت - 1

 پس از ورود به سامانه سما و براي تماس احتمالی، نشانی خود را در بخش پروفایل کاربري تکمیل فرمایید. -2

 مراجعه فرمایید. بطهضابه بخش نظرخواهی این  - 3

  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. -4
 ایراد مورد نظر را بصورت خالصه بیان دارید. - 5

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال کنید. - 6

 .ارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشتک

  شود. اري و دقت نظر جنابعالی قدردانی میکپیشاپیش از هم

  

  

  

  

  
  
  
  

  33271مرکـز تلفـن    –شـاه   تهـران، میـدان بهارسـتان، خیابـان صـفی علـی      نشانی بـراي مکاتبـه:   

 سازمان برنامه و بودجه کشور، امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران
Email: nezamfanni @mporg.ir                                                  web: nezamfanni.ir 

http://sama.nezamfanni.ir/




   تعالی بسمه

  )1374( اول پیشگفتار

هـا در   به کـارگیري مناسـب و مسـتمر آن    امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشی از
ناپذیر ساخته است. نظر به وسعت دامنه علوم و فنـون در جهـان    ها را ضروري و اجتناب پیشرفت جوامع، تهیه و کاربرد آن

 تخصصی واگذار شده است.   -امروز، تهیه ضوابط، معیارها و استانداردها در هر زمینه به مجامع فنی 

وق و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، تهیه استاندارد در بخش آب، با در نظر گرفتن مراتب ف
ه یـ سـازمان برنامـه و بودجـه، اقـدام بـه ته      يارکـ رو، بـا هم یـ اي برخوردار بوده و از این رو امور آب وزارت ن از اهمیت ویژه

  آب نموده است.   یمهندس ياستانداردها
  ر نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین شده است:آب با د یاستانداردهاي مهندس

 نظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی   ها و تجارب کارشناسان و صاحب استفاده از تخصص  
 المللی  استفاده از منابع و مآخذ معتبر و استانداردهاي بین  
 ي مطالعـه، طراحـی و   ها، نهادها، واحدهاي صـنعتی، واحـدها   هاي اجرایی، سازمان گیري از تجارب دستگاه بهره

  ساخت  
 ها   برداري و ارزشیابی طرح ایجاد هماهنگی در مراحل تهیه، اجرا، بهره  
 ها و اتالف منابع مالی و غیرمالی کشور  کاري پرهیز از دوباره  
    ران و سـایر موسسـات معتبـر    یـ ا یقـات صـنعت  یتوجه به اصول و موازین مورد عمـل موسسـه اسـتاندارد و تحق

  رد کننده استاندا تهیه
 ییفـا کشـرفت، خود یپ ياد شده، بـرا ی ياستانداردها يریار گکاران بخش آب با به کاندر ان و دستیه مجرکد است یام

ن یـ امـل ا کسـازنده، در ت  يز بـا اظهـار نظرهـا   یند و صاحبنظران و متخصصان نیشور تالش نماک يها تین بخش از فعالیا
  نند.کت کاستانداردها مشار





 ب 

 )1374(ته یمک يب اعضاکیتر

انـد، بـه    ت داشـته کن اسـتاندارد مشـار  یم ایه و تنظیه در تهک) یشکو زه ياری(آب 1-3 ي شماره یفن ي تهیمک ياعضا
  ر هستند:یشرح ز

  یو آبادان ياریآب یسانس مهندسیل فوق  آب یدفتر فن يف ارشادیلط
آب  یمهندس يه استانداردهایطرح ته  بنفشه بهنام

  شورک
  ياریآب یسانس مهندسیل فوق

  یو آبادان ياریآب یسانس مهندسیل فوق یکران زمین مشاور ایمهندس  جواد پورصدراهللا
  ل (منابع آب)یویس یسانس مهندسیل فوق  ن مشاور پندامیمهندس  یاهیاظم سکمحمد

  یو آبادان ياریآب یسانس مهندسیل فوق  ن مشاور پژوهابیمهندس  رسازیمحمدحسن شمش
  راه و ساختمان یسانس مهندسیل  امور آب یفن یدفت  یمنصور طهماسب

  راه و ساختمان یسانس مهندسیل فوق  فن ن مشاور آبیمهندس  اغیاحمد قزل ا
 ییدر نهـا  ییمحمـدجواد مـوال   يمرحله دو و سه و آقا یه شرح خدمات مهندسیدر ته يدهبار یمحمدعل يضمنا آقا

  اند. داشته يارکن استاندارد همیردن اک
 





  سمه تعالی اب

  دوم پیشگفتار

سال از انتشار ضـابطه   25هاي آبیاري و زهکشی با گذشت حدود  برداري و نگهداري شبکه تجارب حاصل از بهره
و ضرورت توجه به اثرگذاري عـواملی  » یشکو زه ياریآب يها مطالعات مراحل مختلف طرح یشرح خدمات مهندس«

آب و اثــرات  تفاده مجــدد از زهي اســ بــران، نحـوه  هــاي آب هـاي ژئــوتکنیکی، مطالعــات تشـکل   نظیـر نتــایج کــاوش 
خدمات مهندسـی طراحـی تفصـیلی را الزامـی      شرح و تکمیل، بازنگري یشکهاي آبیاري و زه محیطی سامانه زیست

مالحظـات اجرایـی،   و  محیطـی  اقتصـادي و زیسـت   -اجتمـاعی با رعایت الزامـات مطالعـات    ين بازنگریه اکنموده است 
  در قالب ضابطه حاضر انجام شده است. ،برداري، ایمنی و حفاظت در طراحی بهره

امور آب و آبفاي وزارت نیرو در قالب طرح تهیـه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب      ر، کالذ ت مبحث فوقیبا توجه به اهم
و ارائه شرح کلی خدمات مطالعـات مرحلـه   » هاي آبیاري و زهکشی شرح خدمات مطالعات مراحل مختلف طرح«بازنگري کشور، 

و  نیامـور نظـام فنـی اجرایـی، مشـاور      هاي آبیاري و زهکشی به صورت ضابطه مستقل را بـا همـاهنگی   تفصیلی طرحطراحی 
 و ینظـام فنـ   نفعیذ عوامل به ابالغ و دییتا براي را آن و داد قرار ارک دستور سازمان برنامه و بودجه کشور در ارانکمانیپ

قـانون   34موضـوع مـاده    پارچه،کیپس از بررسی، براساس نظام فنی اجرایی  هک نمود ارسال سازمان نیا به شورک ییاجرا
نامـه اسـتانداردهاي اجرایـی مصـوب هیـات       قانون برنامه و بودجـه و آیـین   23شور، ماده کتوسعه  يها برنامه یام دائمکاح

  محترم وزیران تصویب و ابالغ گردید.
 الکاش وجود از مصون مجموعه نیا د،یگرد صرف مجموعه نیا هیته براي هک اديیز وقت و دقت تالش، رغمیعل

 شود یم درخواست محترم ارشناسانک از ضابطه نیا شدن پربار و لیمکت راستاي در ست. لذاین آن در مطالب ابهام و

 سازمان ارشناسانک نند.ک ارسال شورک زيیر برنامه و تیریمد سازمان ییاجرا و یفن امور نظام به را یاصالح موارد

 جامعه ندگانینما ريکهمف با ضابطه، متن در اصالح به ازین صورت در رده وک یبررس را شده افتیدر شنهادهايیپ

 نظـام  یرسان اطالع گاهیپا قیطر از و اقدام ،یاصالح ه متنیته به نسبت حوزه، نیا مجرب ارشناسانک و شورک یفن

 ردنکـ  دایـ پ در لیتسـه  بـراي  و ن منظوریهم رد. بهک خواهند اعالم عموم، برداري ه بهر براي شورک ییاجرا و یفن

 هرگونه صورت در هکاست  شده درج صفحه آن مطالب نیتدو خیتار صفحات، باالي در معتبر، یابالغ ضوابط نیآخر

 خیداراي تـار  صـفحات  مطالب همواره نرویا شد. از خواهد اصالح زین آن خیتار صفحات، از یک هر مطالب در رییتغ
  .بود خواهد معتبر دتریجد

 
  عدل درضایحم  

 يدیمعاون فنی، امور زیربنایی و تول  
  1399 بهار  





 ث 

 » (تجدید نظر اول)هاي آبیاري و زهکشی شرح کلی خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی طرح«کنترل و تهیه
 ]815 شماره ضابطه[

  مهاب قدس یت مهندسکشر مجري:
  ياریآب یسانس مهندسیل فوق  مشاور مهاب قدس یت مهندسکشر يمحمدصادق جعفر :مشاور پروژه

  :نندهکه یته گروه اعضاي

  فوق لیسانس مهندسی آبیاري   شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  اردشیر آرین
  لیسانس مهندسی آبیاري و زهکشی فوق شرکت مهندسین مشاور کاماب پارس  مجتبی اکرم

  لیسانس مهندسی آبیاري  فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  محمدصادق جعفري
  لیسانس مهندسی آب و خاك  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  محمد دانشوري

  لیسانس مهندسی آبیاري  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  چی غالمعباس ریخته
  لیسانس مهندسی آبیاري  فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  ژاله وزیري

  :گروه نظارت اعضاي

  لیسانس حقوق  وزارت نیرو  یمحمد امان
لیسـانس مهندسـی عمـران و مهندسـی      فوق  شرکت مهندسین مشاور پندام  محمدکاظم سیاهی

  آبیاري و زهکشی
ــداهللا  ــن عبـــ محمدحســـ

  شمشیرساز
  لیسانس مهندسی آبیاري و زهکشی فوق  شرکت مهندسین مشاور پژوهاب

  مهندسی آبیاري و آبادانیلیسانس  محور شرکت مهندسی مشاور آمایش آب  اله کبریتی فتح
  دکتراي ترویج کشاورزي  شرکت مهندسی آبیار نوآور صحرا  احمد محسنی
طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صـنعت    انسیه محرابی

  وزارت نیرو -آب کشور 
  هاي آبی لیسانس مهندسی سازه فوق

  :)کشور آب صنعت فنی معیارهاي و ضوابط تهیهطرح  یشکو زه ياریآب تخصصی کمیته( کنندهتایید  گروه اعضاي

 ياریسات آبیتاس یارشناس ارشد مهندسک  يشاورزک وزارت جهاد یجالل ابوالحسن

 یو آبادان ياریآب یارشناس مهندسک  ن مشاور پراهومیت مهندسکشر  ياحمد جعفر

  یشکو زه ياریآب یارشناس ارشد مهندسک  شورکسازمان برنامه و بودجه   ین رضوانیدالدیدوحیس
 یآب يها سازه یمهندس يتراکد  ن مشاور آبسویت مهندسکشر  ينبو يرضو یدمجتبیس

کارشناس ارشد مهندسـی عمـران و مهندسـی      ن مشاور پندامیت مهندسکشر  یاهیاظم سکمحمد
  آبیاري و زهکشی



هـاي آب و   دفتر استانداردها و طرح - رویوزارت ن  یه محرابیانس
  آبفا

  یآب يها سازه یارشناس ارشد مهندسک

  جیش ترویگرا يشاورزک یمهندس يتراکد  ار نوآور صحراین مشاور آبیت مهندسکشر  یاحمد محسن
  منابع آب یمهندس يتراکد  ت مدرسیدانشگاه ترب  محمدجواد منعم

  یآب يها سازه یمهندس يتراکد  رویوزارت ن  یآرش نجات
  یشکو زه ياریآب یمهندس يتراکد  رانیت منابع آب ایریت مدکشر  یوسفیم یمر

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

  ارانکمانیو پ نیمعاون امور نظام فنی اجرایی، مشاور علیرضا توتونچی

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

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



 ح 

  مطالب فهرست
  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  7    خدمات شرح –فصل اول 
  9  بررسی مطالعات مرحله توجیهی -1- 1
  10  انجام مطالعات  برنامه -2- 1
  10  نفعان يذمدخالن و  شورتی با ذيجلسات م -3- 1
  11  هاي محلی بازدیدها و بررسی -4- 1
  12  هاي تکمیلی برداري نقشه -5- 1
  13  ات تکمیلی ژئوتکنیکمطالع -6- 1
  14  تدوین مبانی طراحی -7- 1
  16  اي  طراحی هیدرولیکی و سازه -8- 1
  17  بررسی و انتخاب تجهیزات هیدرومکانیکی و الکتریکی و خطوط لوله -9- 1
  18  هاي اجرایی  تهیه نقشه - 10- 1
  20  برآورد مقادیر و هزینه عملیات اجرایی - 11- 1
  21  تهیه اسناد مناقصه - 12- 1

  22  شرایط مناقصه -1- 12- 1
  22  نامه موافقت -2- 12- 1
  23  شرایط عمومی پیمان -3- 12- 1
  23  شرایط خصوصی پیمان -4- 12- 1
  23  مشخصات فنی -5- 12- 1
  25  مقادیر کارفهارس بها و  -6- 12- 1
  25  ها ها و دستورالعمل بخشنامه -7- 12- 1
  25   سایر مدارك و مستندات برگزاري مناقصه -8- 12- 1
  26  سایر ضوابط اسناد مناقصه -9- 12- 1

  27  برداري و نگهداري  هاي مدیریت، بهره دستورالعمل - 13- 1
  27  برداري و نگهداري ریزي و مدیریت بهره دستورالعمل برنامه -1- 13- 1
  28  برداري دستورالعمل بهره -2- 13- 1
  28  دستورالعمل نگهداري و تعمیرات -3- 13- 1



  مطالب فهرست
  صفحه  عنوان

  29  برداري و نگهداري هاي بهره سایر دستورالعمل -4- 13- 1
  29  ها گزارش - 14- 1

  31    تعهدات کارفرما - 1پیوست 
  35  توضیحات تکمیلی انجام مطالعات - 2وست یپ

  85  منابع ومراجع
 
  



  1  16/01/99  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

ش، مرحلـه مطالعـات   یدایـ شـود: مرحلـه پ   یل مـ کیاز سـه مرحلـه تشـ    یشکو زه ياریآب يها طرح یمطالعات مهندس
 يبـردار  ، مراحل اجرا و بهـره یو زهکش ياریآب يها ن، در به بار نشستن طرحی. افزون بر ایلیتفص یو مرحله طراح یهیتوج

  ند. یآ یبه حساب نم یاز مراحل مطالعات ییه جزکز مورد توجه هستند ین يو نگهدار
و  یو توسـعه اسـتان  ، نیازهـا یباالدسـت  ین، اسناد ملـ یش سرزمیتقاضا با توجه به مطالعات آما ،ش طرحیدایدر مرحله پ

  شود.   یه میف و توجیمانند آن تعر
ل کیتشـ  )احی پایـه شامل طر( یینها یهیاولیه و مطالعات توج یهیاز دو بخش مطالعات توج یهیمطالعات مرحله توج

ا عـدم لـزوم   یـ بـردن بـه لـزوم     یش و پیدایگزارش مرحله پ ینان از درستیاولیه، اطم یهیشود. هدف از مطالعات توج یم
تـر بـوده و بررسـی و     ار گسـترده یهدف بس )شامل طراحی پایه( یینها یهیاست. در مطالعات توج یینها یهیمطالعات توج

زیسـت و    هاي مختلف از جمله فنی، اجرایی، اقتصادي، اجتماعی، حفاظـت محـیط   دیدگاههاي طرح از  ه تمامی جنبهیتوج
  رد. یگ یرا در بر م 1پایداري منابع کشاورزي

شـود،   ) برگـزار مـی  2ي سه عـاملی (سـاخت   هایی که طراحی تفصیلی توسط مهندس مشاور انجام و مناقصه به شیوه در طرح
طـرح   اسـاس  بـر ها، مشخصات و محدوده طرح  سازي اطالعات، داده هنگام ی، بههدف از خدمات مهندسی مرحله طراحی تفصیل

آمده از مطالعات تکمیلی و سـپس ارائـه مبـانی     ها و اطالعات جدید به دست  گیري از یافته پایه مصوب در مرحله توجیهی و بهره
هـاي اجرایـی طـرح بـه همـراه سـایر        طراحی و جزییات طراحی اجزاي طرح آبیاري و زهکشی و تهیه مدارك الزم شامل؛ نقشـه 

اي کـه ایـن مـدارك مبنـاي تهیـه اسـناد        اندازي است، به گونه هاي اسناد مناقصه براي انجام عملیات اجرایی، نصب و راه قسمت
پیمان اجراي طرح قرار گیرد و به همراه نتایج مطالعات جنبـی و تکمیلـی طـرح بتوانـد راهکارهـا و تسـهیالت الزم بـراي حـل         

جانبـه در سـاخت و    بینی همانند مشکالت تامین زمین مورد نیـاز، مشـارکت مردمـی همـه     جرایی احتمالی قابل پیشمشکالت ا
  برداري را ارائه دهد.   هاي بهره شده سامانه به تشکل  برداري و نگهداري و تحویل اجزاي اجرا بهره

هـا طراحـی    کـه در آن  DB 3یـا  EPCهاي غیـر سـه عـاملی هماننـد      در صورت ضرورت انجام مناقصه به یکی از روش
بینـی الزم   ي انجام مناقصه در مطالعات مرحله توجیهی مشخص و پیش گیرد، باید نحوه تفصیلی بر عهده پیمانکار قرار می

  در آن زمان انجام شود. 
  

                                                   
 

  .برداري پایدار از منابع تولیدکشاورزي است هاي توسعه و بهبود، هدف بهره در تمامی طرح -1
2- Construction 
3- Engineering and procurement contract (EPC), Design- build (DB) 
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شـرح  با بـازنگري بخـش    باشد و هاي آبیاري و زهکشی می خدمات مرحله طراحی تفصیلی طرح یلک ، شرحضابطهاین 
سـازمان برنامـه و بودجـه     98شماره  ضابطهدر  هاي آبیاري و زهکشی مندرج خدمات مهندسی مرحله دو (تشریحی) طرح

از  و استفاده »هاي آبیاري و زهکشی شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح«با عنوان  1374کشور در سال 
هاي آبیـاري و   نداردهاي موجود و تجارب حاصل از اجراي طرحها و استا نامه ها، آیین مدارك و مراجع علمی شامل بخشنامه

نامـه شـماره    تصـویب ( 1385نظـام فنـی و اجرایـی کشـور مصـوب سـال       زهکشی تهیه شده و تطبیق و هماهنگی آن بـا  
  مورد توجه بوده است.   )،هیات وزیران 20/04/1385 تاریخه 33497/ت42339

و تجهیزات وابسته از جمله سدهاي  تاسیساتی آبیاري و زهکشی و هاي اصل این ضابطه، شرح خدمات مهندسی سامانه
هاي پمپاژ آبیاري و زهکشی بوده و به موارد عمده تعهدات کارفرمایی همچون عملیات  آبگیري و ایستگاه تاسیساتانحرافی، 

در چـارچوب خـدمات   برداري تکمیلی نیز اشاره شده است. در مواردي که کارفرما در نظر داشـته باشـد    ژئوتکنیک و نقشه
و تجهیزات خاص براي استحصال نیروي برقابی از سد تنظیمی  تاسیساتهاي ویژه  مهندسی مرحله طراحی تفصیلی طراحی

هاي  هاي چند منظوره از سامانه ها، استفاده ها و زهکش هاي ذخیره آب، کانال پروري در سامانه هاي انتقال آب، آبزي و سامانه
اهداف مـورد نظـر    اساس برانجام دهد، الزم است شرح خدمات اختصاصی هریک از این مطالعات آبیاري و زهکشی را نیز 

  کارفرما تهیه و به شرح خدمات مهندسی مرحله طراحی تفصیلی طرح آبیاري و زهکشی منضم شود.
گیـري منـابع آب،    در این شرح خدمات تاکید شده است که کمبودهاي مطالعاتی باید در قالب مطالعات تکمیلی اندازه

جانبـه)   برداري کشاورزي، مطالعات ارزیابی (بررسی ابعاد) اجتماعی طرح و مشارکت (مردمی همه محیط زیست، نظام بهره
بران پیش از نهایی شدن طراحی تفصیلی انجـام و از نتـایج    بهاي آ ي ایجاد تشکل جامعه محلی و بخش خصوصی و نحوه

زمان با مطالعات این مرحله، اصول و مبانی و مسیرهاي طرح باید با آگاهی از نظـرات کشـاورزان و    گیري شود. هم آن بهره
برداري و نگهـداري   براي بهره نفعان يذمدخالن و  هاي ذي محلی تعیین و تدوین شود و نیز باید نظرات و دیدگاه نفعان يذ

  مطالعات از جزییات و مشخصات طرح آبیاري و زهکشی آگاه شوند.   هنگامطرح مورد توجه قرار گیرد و آنان در 
   است: ریزهاي آبیاري و زهکشی شامل موارد  خدمات مهندسی مرحله طراحی تفصیلی طرح   دامنه

زهکشـی،   ، شـبکه سـامانه اصـلی آبیـاري   ا شـبکه یـ  ها و مشخصـات طـرح نهـایی     سازي اطالعات و داده هنگام هب –
 هاي مربوط به آن هاي پمپاژ آبیاري و زهکشی و سایر سازه انحراف آب و آبگیري، ایستگاه تاسیسات

 تهیه و ارائه برنامه عملیات اکتشافی و آزمایشگاهی مورد نیاز  –

ـ  ارزیابی و تفسیر نتایج مطالعات ژئوتکنیک و سایر خدمات کارفرمایی همچون نقشه – هـاي آب و   رداري، آزمـایش ب
 هاي مربوط به آن خاك در قالب گزارش

و مطالعـات مشـارکت    یطـ یمح سـت یزدریافت نتایج مطالعات تکمیلی مورد نیاز همچون مطالعات ارزیابی اثرات  –
ي ایجـاد و شـروع    برداري طـرح و مطالعـات نحـوه    برداران، جامعه محلی و بخش خصوصی در ساخت و بهره بهره

 بران   هاي آب کار تشکل به
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و تجهیـزات مربوطـه بـر     تاسیسـات اي سامانه آبیاري و زهکشی و  ارائه گزارش مبانی طراحی هیدرولیکی و سازه –
 پایه گزینه نهایی طراحی پایه مرحله توجیهی مصوب کارفرما  

  هاي وابسته سازهآبیاري و شبکه زهکشی و  تاسیساتاي اجزاي  طراحی جزییات هیدرولیکی و سازه –

  هاي اجرایی نقشهارائه  –

 ها و استانداردهاي جاري   تهیه اسناد مناقصه طرح بر طبق ضوابط، مقررات، بخشنامه –

هـاي مهـم نظیـر     و سـازه  تاسیسـات تهیه گزارش ژئوتکنیک، گزارش مشخصات طرح نهایی، گزارش مشخصـات   –
 هاي پمپاژ  تنظیمی و ایستگاه-سدهاي انحرافی

تنظیمـی،   -سامانه آبیـاري و زهکشـی، سـدهاي انحرافـی    شبکه و گهداري برداري و ن هاي بهره تهیه دستورالعمل –
 هاي پمپاژ و سایر اجزاي طرح آبیاري و زهکشی   ایستگاه

 تهیه گزارش طرح نهایی (گزارش فنی طرح) –

مرحلـه طراحـی   مطالعـات  طور کلی در تطابق با نمودار رونـد   هاي مندرج در این شرح خدمات به  ترتیب انجام فعالیت
هـاي پایـه طراحـی و نتـایج حاصـل از مطالعـات        ارائه شده است، ولی در عمل بستگی به برنامه زمانی ارائه نقشه تفصیلی

  تکمیلی و جنبی طرح و سایر خدمات کارفرمایی دارد.
تخصیص منـابع   اتی در میزانتغییرایجاد زمانی بین مطالعات توجیهی و طراحی تفصیلی و  گاه با طوالنی شدن فاصله

. ایـن بـازنگري بایـد در چـارچوب     یابد می ضرورت مرحله توجیهی مطالعات طراحی پایه  بازنگري و ...، آب و کاربري زمین
ارائـه نشـده اسـت.     شـرح خـدمات  شرح خدمات مطالعات مرحله توجیهی (شامل طراحی پایه) انجام پـذیرد کـه در ایـن    

مطالعات مرحله توجیهی و تجدیدنظر در طراحی پایه، این بازنگري بایـد پـیش از   سازي   هنگام هببنابراین با توجیه ضرورت 
شروع مرحله طراحی تفصیلی با شرح خدمات مناسب (برگرفته از شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی حسـب  

  پذیرد و پس از تصویب کارفرما، مالك انجام طراحی تفصیلی مهندس مشاور قرار گیرد. مورد) انجام 
  

  ضروري است: ریزتوجه به نکات  شرح خدماتدر استفاده از این 
توانـد   مـی آن هـاي   ها و ویژگی با توجه به هدفهاي آبیاري و زهکشی  شرح خدمات مرحله طراحی تفصیلی طرح - 1

بـراي   اهداف،که ممکن است برحسب  غیرضروري باشد و خدمات شرح خدماتهایی از این  شامل همه یا قسمت
تواند برحسب نیاز، مطالعات ویژه  مهندس مشاور میحذف کرد. توان  را می تناسب نداشته باشد،یک پروژه خاص 

اي براي اجزاي خـاص طـرح را بـا ارائـه توجیـه فنـی و        هاي ریاضی هیدرولیکی و سازه اضافی همچون تهیه مدل
 اقتصادي و تایید کارفرما پیشنهاد کند. 

به روش سه عـاملی کـه نتـایج    آبیاري و زهکشی  هاي طرح یلیخدمات و پیوست آن براي طراحی تفص شرح این - 2
سـازي طراحـی پایـه      هنگام بهکه به هر علت بازنگري و . در مواردي مصوب مرحله توجیهی دارند، تهیه شده است

مطالعات مرحله توجیهی ضرورت یابد، باید توجیه ضرورت آن به کارفرما اعالم و ایـن مطالعـات پـیش از شـروع     
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شرح خدمات مطالعات مرحله توجیهی انجام شـود و پـس از تصـویب، مـالك انجـام       اساس برطراحی تفصیلی و 
 طراحی تفصیلی قرار گیرد.

اي و سـایر   هـاي هـوایی، تصـاویر مـاهواره     ها، عکـس  ایجاد تسهیالت الزم براي دسترسی مهندس مشاور به نقشه - 3
 .باشد اطالعات مورد نیاز موجود به عهده کارفرما می

هـاي الزم بـراي تهیـه و تـامین      هاي میـدانی و انجـام آزمـایش    گیري ها و اندازه مطالعات تکمیلی همچون کاوش - 4
هاي  هاي ژئوتکنیک، ژئوفیزیک و ژئوالکتریک، تهیه مدل هاي تکمیلی و آزمایش اطالعات مورد نیاز همانند کاوش

 باشد. ات کارفرمایی میهاي الزم و غیره در ردیف تعهد گیري هیدرولیکی و انجام اندازه

مطالعات تکمیلی در صورت واگذاري به مهنـدس مشـاور طـرح (بـا فـرض دارا بـودن        و انجام تعهدات کارفرمایی - 5
الزحمـه   بایـد در قبـال حـق   در صورت واگذاري به سـایر مشـاوران   نظارت بر انجام آن یا ظرفیت تخصصی الزم) 

 .باشد جداگانه

تا عقـد قـرارداد    صالح مراجع ذيهاي مطالعاتی و طراحی که از طرف  دستورالعملها و  رعایت مفاد ضوابط، روش - 6
 . شده ضروري استو ابالغ  تهیه

هـاي مصـوب    نامـه  هـا و آیـین   ها، بخشـنامه  در صورت مغایرت هر بخش این شرح خدمات با ضوابط، دستورالعمل - 7
 شده نافذ خواهد بود.صالح کشور در زمان استفاده، موارد مندرج در اسناد ابالغ  مراجع ذي

واقع لزوم مدر باید اي ملی و جهانی، ه تپیشرفالزامات و گامی و هماهنگی با  حفظ هماین شرح خدمات به منظور  -8
 .جدید چاپ انجام پذیردتنظرها ممکن است به صورت انتشار اصالحیه یا  . تجدیدگیردنظر قرار   مورد تجدید

و زهکشـی ارائـه    هـاي آبیـاري   طـرح مرحله طراحـی تفصـیلی   مطالعات شناسی (متدولوژي)  روش ضابطهدر این  - 9
و منطبـق بـر ضـوابط و     طـرح  هاي ویژگیرا برحسب  کارهاي مناسب انجام  و مهندس مشاور باید روش شود مین

 استانداردهاي مرتبط انتخاب کند.

  هدف -

مطالعـات   خـدمات مهندسـی  انجـام  براي همـاهنگی در   مناسب استاندارد ارائه چارچوب وضابطه این هدف از تدوین 
احتمـالی   يها حداقل رساندن نارسایی هاي اصلی آبیاري و زهکشی و به آبگیري و شبکه تاسیساتمرحله طراحی تفصیلی 

و تحلیـل  آوري  جمـع  تاثیرگـذار  مسایل و نکات توجه بهاطالعات مورد نیاز با نحوي که کلیه  به  در ارائه این خدمات است،
هدایت شـوند. در ایـن شـرح خـدمات تـالش شـده اسـت طـرح در زمـان اجـرا و            ها در جهت صحیح و روند بررسیشده 
  ین اشکال و ابهام فنی، اجتماعی و محیط زیستی روبرو باشد.تر مکبرداري با  بهره
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  دامنه کاربرد -

آبیـاري و  هـاي پمپـاژ    تنظیمـی، ایسـتگاه   -خدمات مرحله طراحـی تفصـیلی سـدهاي انحرافـی     یلکاین ضابطه شرح 
تـرین   هـاي وابسـته در کلـی    فشار و سـازه  هاي اصلی آبیاري تحت هاي اصلی آبیاري و زهکشی روباز، سامانه زهکشی، شبکه

ها نباشد، پس برحسب اهـداف   ها و پروژه هایی از این شرح خدمات ممکن است مورد نیاز برخی طرح باشد. بخش  حالت می
هاي فرعی آبیاري و زهکشـی (از جملـه    . طراحی تفصیلی سامانهاضافه شودآن  بها یو  باید خدمات غیرمرتبط از آن حذف

  باشد. زهکشی زیرزمینی) جزو این شرح خدمات نمی

 طراحـی  مرحلـه  مطالعـات  مهندسی خدمات از موضوع هر در مطرح موارد رئوس خدمات، یلک شرح نیا
بـا توضـیحات    نیز مطالعات از مورد هر اتییجز. ردیگ یم بر در را زهکشی و آبیاري اصلی هاي شبکه تفصیلی

  .شود است، انجام می ارایه شده 2تکمیلی انجام مطالعات که به عنوان راهنما در پیوست 
 هیته به نسبت آن يهاوستیپ و ضابطه نیا مفاد و پروژه يهایژگیو به توجه با مشاور مهندس و ارفرماک 

 يمبنـا  و بـوده  قـرارداد  وستیپ خدمات، یلیتفص شرح است یهیبد. ندینمایم اقدام خدمات یلیتفص شرح
  .باشدیم مشاور خدمات هیارا
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رح خدمات – اول فصل  ش

  بررسی مطالعات مرحله توجیهی   -1-1

مرحلـه تـوجیهی    مطالعـات  هـاي  نقشه نیزعملیات اکتشافی و نتایج ها، مدارك، اطالعات و  گزارشباید مهندس مشاور 
 تفصـیلی کارگیري نتایج آن در تهیـه مبـانی طراحـی     را به منظور شناخت کامل مشخصات طرح و به )شامل طراحی پایه(

  .دکنبررسی 
، نتـایج مطالعـات تـوجیهی   توجـه بـه   بـا  خدمات و  شرح نیشرح خدمات استخراج شده از ا اساس بر دی باییطرح نها

 شود. در شروع کار، مهندس مشاور نتایجعملیات تکمیلی تهیه و تنظیم مطالعات و نتایج  آمده، به دست هنگام بهاطالعات 

یـابی و انتخـاب    ي گزینـه  ها در خصوص نحوه کند. این بررسی را بررسی می )شامل طراحی پایه(توجیهی  مرحله مطالعاتی
آبی آن، نتایج مطالعات محیط زیسـت، مطالعـات    ریزي منابع آب، تعیین الگوي کشت پیشنهادي و نیاز گزینه برتر، برنامه

هـاي آبیـاري و زهکشـی پیشـنهادي در طـرح، بررسـی و مقایسـه         بـرداران، روش  هاي بهـره  اجتماعی و طرح ایجاد تشکل
ها و توجیـه فنـی و اقتصـادي     ها و برآورد احجام، مقادیر و هزینه هاي انحراف آب و آبگیري، انتقال و توزیع آب، نقشه روش

  پذیرد. صورت می ر مطالعات انجام شده یو ساپایه مرحله توجیهی  طراحی
همچون فاصله زمانی طوالنی بین مطالعـات تـوجیهی و طراحـی تفصـیلی، تغییـر وضـعیت منـابع آب و         یلیبه دالاگر 
 بـر فرمـا و  باید به کارفرما اعالم کند و بـا تصـویب کار   مهندس مشاور سازي مطالعات توجیهی ضرورت یابد،  هنگام بهخاك، 
 هنگـام شـروع یـا   مهنـدس مشـاور در    شرح خدمات مطالعات مرحله توجیهی، بازنگري صورت پذیرد. همچنین اگر اساس

 ،دهـد و پیشـنهاد  ضروري تشخیص را  تکمیلی بعضی عملیات اکتشافی یا مطالعات طراحی تفصیلی انجاممرحله  مطالعات
مشـاور   يشـنهاد یصالح مطابق شرح خدمات پ توسط مهندس مشاور ذيپس از تایید کارفرما مطالعات و عملیات  گونه این

  .1شود میانجام طراح 
طراحی پایه مطالعات مرحله توجیهی، نظـرات کارفرمـا، اهـداف     اساس برسرانجام، مهندس مشاور ابعاد طرح نهایی را 

  کند. ر در طرح تعیین میسازي و تکمیلی و با توجه به عوامل تاثیرگذا هنگام طراحی تفصیلی، نتایج مطالعات به
باشـد و   نمی طراحی پایه مصوب در مطالعات مرحله توجیهیکارفرما مجاز به تغییر  قبلی موافقتمهندس مشاور بدون 

  پیش از تعیین مبانی طرح نهایی، هر گونه تغییر باید مورد تصویب کارفرما قرار گیرد.

                                                   
 

  شود نظارت بر انجام این تعهدات با صالحدید کارفرما و براساس توافق طرفین، توسط مهندس مشاور طرح انجام شود. توصیه می -1
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  انجام مطالعات  برنامه -1-2

سـازي مطالعـات    هنگـام  ضـرورت بـه   ،ریزي انجام خدمات مهندسی ور باید برنامهدر شروع مرحله طراحی، مهندس مشا
حسب نیاز و طبق شرح خدمات مطالعات توجیهی، خدمات کارفرمایی طرح به همراه توجیه فنی ضرورت انجـام   توجیهی،

طـرح بـه    1رش آغـازین آن و کمبودهاي اطالعاتی و الزامات الزم براي مطالعات را با برنامه زمـانی تفصـیلی در قالـب گـزا    
  کارفرما ارائه کند.

  باشد: ریزگزارش آغازین باید در بردارنده تبیین موارد 
 مرحله توجیهیمطالعات هاي کارفرما و تغییرهاي احتمالی در طراحی پایه  اهداف اصلی طرح، دیدگاه –

 ي تکمیل هر یک   کمبودهاي اطالعاتی و نحوه –

 سازي طراحی پایه حسب نیاز  نگامه با هدف به ها آناهداف مطالعات تکمیلی و توجیه فنی و ضرورت انجام  –

 هاي انجام هر یک   برداري مورد نیاز به همراه دستورالعمل نوع و خدمات عملیات اکتشافی و نقشه –

 زمانی تفصیلی انجام کار  برنامه –

 ی تفصیلی شامل:مرحله طراحمطالعات برنامه کار خدمات مهندسی  –

 تهیه و تدوین مبانی طراحی 

 2هاي اجرایی طراحی و تهیه نقشه 

 تهیه اسناد مناقصه 

  تهیه گزارش نهایی 

     نفعان يذمدخالن و  ذيجلسات مشورتی با  -1-3

در فواصـل  (طراحی تفصیلی انجام مذاکرات با کارفرما طی جلسات مشترك در شروع و در طول مدت مطالعات مرحله 
کارفرمـا در  هـاي   هـا و دیـدگاه   درخواسـت ی طـرح، اعمـال   یـ نظر در مسایل فنـی و اجرا  به منظور تبادل و )زمانی مناسب

هـاي مختلـف    اسـناد مناقصـه قسـمت   چگونگی تفکیک ی و یهاي ارائه طرح اجرا و رعایت اولویت   تهیه پروژهریزي و  برنامه
کـرد،  کارفرما در مقاطع زمانی مناسب اعـالم خواهـد    مهندس مشاور پیشنهاد خواهد نمود یا که ه آبیاري و زهکشیسامان

  پذیرد. انجام می
                                                   

 
1- Inception Report  

بندي اجـراي   هاي اجرایی، اسناد مناقصه حسب اولویت تصویب گزارش مبانی طراحی انجام و پس از تصویب نقشههاي اجرایی پس از  طراحی و تهیه نقشه -2
  شود. برداري و نگهداري تهیه می هاي مدیریت، بهره طرح با هماهنگی کارفرما تهیه خواهد شد و پس از آن گزارش طرح نهایی و دستورالعمل
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بـرداري، سـازمان جهـاد     هاي حفاظت و بهره مدخالن طرح از جمله مدیران و کارشناسان معاونت تبادل نظر با سایر ذي
و انتظـامی  کشاورزي، استانداري و فرمانداري، اداره کل گردشگري و میراث فرهنگـی، محـیط زیسـت، نهادهـاي نظـامی      

  نیز باید با هماهنگی کارفرما در برنامه کاري مهندس مشاور قرار گیرد. ،منطقه و غیره
برداري و نگهـداري در ارتبـاط    ویژه دستگاه بهره بران و به  هاي آب بران، تشکل طرح اعم از آب نفعان يذنظرات  افتیدر

و چگونگی مشارکت عوامل مختلـف مربـوط در طراحـی و اجـرا     ي میزان  برداري و نگهداري و نحوه با نیازها و الزامات بهره
  گیري شود. طور ویژه مورد توجه مهندس مشاور باشد و پس از تفاهم با کارفرما در این خصوص تصمیم باید به 

  هاي محلی بازدیدها و بررسی -1-4

و مشخصـات  تکمیل اطالعـات در مـورد موقعیـت    راي ب میدانیهاي  و بررسی، پیمایش محلی انجام بازدیدهاي –
انتقـال نیـرو و    وطگاز و نفت و آب، خطـ  هاي لولهآهن،  راهها،   جاده همچون یو مستحدثات ها ه، کارخانتاسیسات

تـوجیهی و  شده قبلی و تغییرات احتمالی که در فاصـله زمـانی بـین مطالعـات       هاي تعیین  وضعیت محل قرضه
 د شده است.ه آبیاري و زهکشی ایجاساماندر محدوده طرح  طراحی تفصیلی

ع ی، صـنا بازدید و بررسی مناطق حفاظت شده امنیتی و نظامی، مناطق حفاظت شده سازمان میـراث فرهنگـی   –
و سازمان حفاظت محیط زیست (آثار باستانی، تاریخی و مذهبی) و سایر مناطقی که بایـد   يو گردشگر یدست

شود و تعیین حریم این مناطق بـا همکـاري نهادهـاي     زیپره  از ساخت و ایجاد سامانه آبیاري و زهکشی در آن
 ربط ذي

در صورت لزوم بازدید از مناطق آلوده به مین، مواد انفجاري و مهمات باقیمانده از جنگ در محدوده مطالعـاتی   –
اي کـه بایـد    آن براي مطالعـات مرحلـه طراحـی تفصـیلی، تعیـین حـدود منطقـه        يساز كپاو تعیین ضرورت 

  ربط   هاي ذي محدوده مورد نظر از طریق سازمان يساز كپاماهنگی با کارفرما براي شود و ه يساز كپا
و مسـتحدثات   تاسیسـات مسیر  بعدي رقومی  سهبرداري براي برداشت مختصات   تهیه مشخصات عملیات نقشه –

  پذیرد.  و به هزینه کارفرما انجام می درخواستمهندس مشاور  درخواستکه برحسب مورد به 
منـابع  مصـالح،  لوازم و تجهیزات، انواع لوله، شیرآالت، اتصاالت و متعلقات مربوطه، و جامع درباره  بررسی کامل –

  با طرح در ارتباطو سایر منابع محلی   قرضه
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هاي پمپاژ آبیـاري   ایستگاهانحراف آب و آبگیري،  تاسیساتبررسی مسایل مربوط به اجزاي متشکله طرح شامل  –
هاي دسترسی و ارتباطی و بررسی سایر مسایل و  آبیاري و زهکشی، راهوط لوله ها و خط کانالشبکه و زهکشی، 

  الزم است. ها آنخصوصیات گیري در مورد  و تصمیم طرحشرایط مهمی که براي تهیه 
هـا، تجهیـزات مکـانیکی،     هـا، اتصـاالت، دریچـه    کننـده لولـه   هاي سازنده و تـامین  ها و کارگاه بازدید از کارخانه –

 یکی و نظایر آن که در طرح مورد نیاز است.تجهیزات الکتر

  و سازندگان داخلی در خصوص اجراي طرح 1کنندگان تامینبررسی ظرفیت پیمانکاران،  –
 ها و پیمانکاران خارجی صورت پذیرد.  باید از طریق سازندگان،کارخانه   بررسی تجهیزات خاص که تامین آن –

ي تامین  ها، نحوه ها و هزینه هاي انتقال برق و کسب اطالع در مورد قیمت ترین خطوط و پست بازدید از نزدیک –
  برق مورد نیاز طرح و برنامه زمانی انجام آن 

و   بـراي آگـاه شـدن از نظـرات اهـالی در مـورد اجـراي طـرح، نحـوه          تاسیسـات بازدید از مسیر سامانه و محل  –
 هاي مربوطه   هاي مورد نیاز طرح و هزینه نهاي تامین زمی محدودیت

  هاي تکمیلی   برداري نقشه -1-5

توانـد   مـی برحسب شرایط شود که  با پیشنهاد مشاور و تایید کارفرما انجام میهاي تکمیلی در صورت لزوم  برداري نقشه
  باشد:   ریزموارد شامل 

مجاري انتقال آب کانال، خط متر از مسیر  5/0یا  25/0با خطوط تراز  1:2500 ی به مقیاستوپوگراف نقشه نوار –
  لوله، مسیر انهار موجود و غیره 

بینی شـده در   ي پیشها زهکش مجاري انتقال آب، خطوط لوله درجه یک و دو، کانال، لولهطولی مسیر  رخ مین –
  طرح

 1:1000یـا   1:500 ،1:200 قیـاس کی مهـم بـا م  ـــ هـاي هیدرولی  در محل سـازه با مختصات  یتوپوگراف  نقشه –
  حسب مورد  بر

هاي طبیعـی،   هاي ساخته شده موجود در محدوده طرح، زهکش زهکشها و  کانالهاي طولی و عرضی از  رخ مین –
کننده مـورد اسـتفاده قـرار     ها و غیره که به عنوان تخلیه ها در محل اتصال به رودخانه و مرداب خروجی زهکش

 گیرند.  می

                                                   
 

1- Vendor List 
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  ژئوتکنیک مطالعات تکمیلی - 1-6

(شـامل  شناسـی مهندسـی مرحلـه توجیهی    شناسـی و زمـین   مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک با استفاده از مطالعات زمـین 
تغییـر احتمـالی   هاي طراحی پایه مرحله توجیهی، نیازهاي مرحله طراحی تفصیلی و توجـه بـه    ، نقشهمطالعات ژئوفیزیک)

گیـرد. خـدمات مشـاور در مطالعـات تکمیلـی       ین مرحله انجـام مـی  یا مالحظات ژئوتکنیکی طراحی در اها  ساختگاه سازه
  باشد:  می ریزژئوتکنیک به شرح 

هاي ژئوتکنیکی در مسیر  و چاه 2هاي اکتشافی و گمانه 1ها تعیین موقعیت (مختصات)، عمق و مشخصات چاهک –
  هاي قرضه   هاي مهم و محل ها، خطوط لوله و ساختگاه سازه زهکش  ها، کانال

خدمات انجام عملیات اکتشافی تکمیلی ژئوتکنیک و برآورد احجام عملیات و برنامه زمـانی انجـام    تعیین شرح –
  نویس قرارداد مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک و ارائه به کارفرما براي تایید و ابالغ کار و تهیه پیش

رمـا) در قالـب   نظارت بر انجام عملیات اکتشافی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک (برحسـب درخواسـت و توافـق کارف    –
  خدمات اضافی

هـاي   بررسی نتایج عملیات اکتشافی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک و درخواست عملیات تکمیلی در مورد حفر گمانه –
  3انجام کار (در صورت لزوم) هنگامها در  جدید یا افزایش عمق برخی گمانه

هـاي   خطوط لوله در محـل سـازه  ها و  ها، زهکش ها در مسیر کانال يبردار كخاها و  تعیین مشخصات خاکریزي –
  ها  مهم و کنترل پایداري شیب

هـاي   هـاي احتمـالی خـاك    بررسی منابع قرضه مصالح (ریزدانـه، شـن، ماسـه و سـنگ)، مسـایل و محـدودیت       –
هـا،   هـا در طراحـی کانـال    ي اصـالح و بهبـود آن   زا، رمبنـده و غیـره) و نحـوه    ، تـورم گرا روانغیرمتعارف (واگرا، 

 اي مربوطهه ها و سازه زهکش

هــاي هیــدرولیکی و  انحــراف آب و آبگیــري، ســازه تاسیســاتتعیــین پارامترهــاي ژئــوتکنیکی بــراي طراحــی  –
هـاي   هـا و زهکـش   هاي پمپاژ، خطوط لوله و کانـال  مخازن، ایستگاه هاي حایل)،  غیرهیدرولیکی (همچون دیوار

  سامانه آبیاري و زهکشی 

                                                   
 

1- Test Pits  
2- Bore Holes  

شود، در اختیـار مهنـدس    ها، عملیات اکتشافی و آزمایشگاهی و گزارش این عملیات که توسط پیمانکار ژئوتکنیک با هزینه کارفرما انجام می نتایج حفاري -3
  گیرد. مشاور طرح قرار می
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ع قرضه اعم از مصالح خاکریز، شن و ماسه بتن و مصالح سـنگی  تعیین پارامترهاي ژئوتکنیکی و مشخصات مناب –
  هاي حفاظتی جهت استفاده در طرح در موارد مورد نیاز پوشش

ها و خطـوط لولـه و پـی     ها، زهکش تعیین مشخصات پی و عملیات اصالحی و نوع مصالح الزم براي بستر کانال –
  ها  هاي مهم و کنترل پایداري شیب سازه

العبـور   اجزاي سامانه از جمله دسترسی بـه منـاطق صـعب    ساختتعیین تمهیدات ویژه اجرایی مورد نیاز براي  –
ریـزي   هاي نرم، سخت و سنگی، بتن هاي لجنی، خاك در زمین يبردار كخاکنی و  دار، پی اي، آبدار، شیب ماسه

اب از تـاخیر در عملیـات اجرایـی و    هاي اجرایی الزم براي اجتنـ  در زیر سطح ایستابی و سایر تمهیدات و روش
 بندي مصالح و روش اجرا بروز دعاوي و اختالف در طبقه

ها، مشخصـات ژئـوتکنیکی موقعیـت     تهیه گزارش مطالعات ژئوتکنیک شامل نتایج عملیات اکتشافی و آزمایش –
هـاي   ایج بررسـی هاي مهـم و نتـ   ها، خطوط لوله و سازه ها، زهکش هاي پمپاژ، مسیر کانال سد انحرافی، ایستگاه

 هاي مهم شناسی مهندسی محدوده سامانه آبیاري و زهکشی و سازه شناسی و زمین مطالعات زمین

  تدوین مبانی طراحی -1-7

آن، سـیماي کلـی طـرح و آرایـش      اسـاس  بـر در تدوین مبانی طراحی، اهداف هر یک از اجزاي طرح به دقت بیـان و  
نی، ضمن ارائـه شـماي کلـی طـرح، ضـوابط و مبـانی طراحـی شـامل         شود. در این مبا سامانه آبیاري و زهکشی تدقیق می
هاي اصلی آبیاري و زهکشـی، خطـوط    انحراف آب و آبگیري و شبکه کانال تاسیساتاي  ضوابط طراحی هیدرولیکی و سازه

هـاي   گاهفشار، سایر مجاري انتقـال آب و ایسـت   فشار، موضعی و کم لوله، اتصاالت و شیرآالت مورد استفاده در آبیاري تحت
هاي حفاظتی و  هاي تنظیم آب، انتقال آب، سازه اي سازه شود. عالوه بر آن مبانی طراحی هیدرولیکی و سازه پمپاژ ارائه می

  شود.  هاي مربوط به سامانه آبیاري و زهکشی نیز بیان می گیري و نیز سایر سازه اندازه
کلی آن با اسـتفاده از نتـایج مطالعـات تکمیلـی      1ماییدر تدوین مبانی طراحی، آرایش سامانه آبیاري و زهکشی و جان

ي تفکیک طرح یا پروژه بـه   (اجتماعی و مشارکت مردمی، ژئوتکنیک و غیره) و نتایج حاصل از مزارع آزمایشی ارائه و نحوه
ا بـه  واحدهاي عمرانی، تعیین اولویت اجراي هر یک از واحدهاي عمرانی و پیشنهاد چگونگی تهیه اسـناد مناقصـه واحـده   

بـرداري تـدریجی از واحـدهاي عمرانـی      شود. چون بهره پذیر باشد، بیان می ها امکان برداري تدریجی از آن اي که بهره گونه

                                                   
 

1- Layout  
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برداري هریک از واحدها نیز اشـاره خواهـد    متفاوت باشد، در این گزارش به روش بهره  برداري کل پروژه ممکن است با بهره
  برداري تدریجی مشخص خواهد شد. منظور بهره آب هریک از واحدها به ي تامین موقت ویژه نحوه  شد و به

سازي مطالعات مرحله توجیهی همچـون مطالعـات    هنگام هگر برخی اطالعات مورد نیاز طراحی از جمله نتایج بازنگري و با
مبـانی طراحـی در اختیـار    ریزي منابع آب، ژئوتکنیک، مشارکت مردمی و سایر موارد پـس از تـدوین    سازي برنامه هنگام هب

شـود. در   شود، مبانی طراحی بازنگري و اصالح مـی  و الزاماتی که در طرح باید رعایت اور قرار گیرد، برحسب این نتایج مش
داري  هاي اجرایی طرح را بـه صـورت معنـی    اي در مبانی ارائه شده قبلی ایجاد شود و هزینه این شرایط اگر تغییرات عمده

    ع باید در قالب گزارش تکمیلی مبانی طراحی جهت بررسی و تایید کارفرما ارائه شود.افزایش دهد، موضو
تغییرات عمده را در طراحی پایه مرحله توجیهی نظیر تغییرات در محـدوده طـرح،   نیز اگر نتایج حاصل از مزارع آزمایشی 

آبگیري ایجاد کند، این تغییـرات در چـارچوب بـازنگري طراحـی پایـه        هاي تنظیم و نوع سامانه  بندي، روش آبیاري، قطعه
امانه آبیاري و زهکشی، آبگیرهـا و  مشاور نتایج مزبور را در جانمایی س صورت اینمرحله توجیهی انجام خواهد شد، در غیر 

  اعمال خواهد کرد. تاسیساتسایر 
هاي اجرایی به تصویب کارفرما برسد. ایـن گـزارش    گزارش مبانی طراحی باید پیش از شروع طراحی تفصیلی و تهیه نقشه

  خواهد بود: زیرشامل موارد 
 برداري و نگهداري، اصول پدافند  ها و ضوابط مربوط به نظام، ساختار و عملیات بهره الزامات، محدودیت

هاي  مورد نیاز طرح، تامین انرژي و شرایط اقلیمی، محدودیت  ، خصوصیات اجتماعی، تامین زمین1غیرعامل
  زیستی که باید در طرح آبیاري و زهکشی در نظر گرفته شود.   اجتماعی و محیط

هـاي پمپـاژ آبیـاري یـا زهکشـی       تگاهانحراف آب و آبگیري، ایسـ  تاسیساتمبانی و ضوابط طراحی ژئوتکنیکی  –
هـاي   هـا و دیـوار   هـا، دامنـه   يبـردار  كخاهاي  ها، خطوط لوله و مجاري انتقال آب، شیب دیوار ها، زهکش کانال

  هاي مهم ها، اصالح پی سازه حایل، فواصل محل قرضه، اصالح خاك بستر مسیر کانال
هـا،   هـا، مسـیل   گیـري، بـرآورد روانـاب زهکـش    انحراف آب و آب تاسیساتمبانی و ضوابط تعیین سیل طراحی،  –

 هاي تقاطعی   ها و سازه آبراهه

 بندي و آرایش سامانه آبیاري و زهکشی مبانی و ضوابط تعیین مرز قطعات زراعی، مزارع، قطعه –

                                                   
 

و  انجام مربوط به آنهاي  طبق ضوابط و دستورالعمل صالح مشاور ذيوسط که تخدمات کارفرمایی است  در ردیفهاي پدافند غیرعامل  مطالعات و بررسی -1
 شود.  می ارائه احمشاور طرمهندس به  هاي تعیین شده نتایج، الزامات و محدودیت
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ي جانمایی محـل آبگیرهـا    ویژه نحوه ي تلفیق سامانه اصلی آبیاري با شبکه انهار سنتی به  مبانی و ضوابط نحوه –
برداري از طرح پـیش از اجـراي    زمان آن با سامانه مزرعه (سامانه فرعی) و امکان بهره توجه به عدم اجراي همبا 

 سامانه مزرعه

ها، شیرآالت و متعلقات مربوط به  ها، لوله مبانی و ضوابط تعیین رقوم سطح آب مزارع، افت هیدرولیکی در سازه –
  فشار  و کم فشار تحتهاي آبیاري  آن در سامانه

 هاي مربوط به آن ها، خطوط لوله، متعلقات و سازه ها، زهکش مبانی و ضوابط طراحی هیدرولیکی کانال –

تعیین تجهیزات هیدرومکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی کنترل تنظیم و تحویل آب در سامانه آبیاري و ضوابط  –
ت لزوم امکانـات هوشمندسـازي و   در صورهاي مخابراتی، پردازش و ثبت و ذخیره اطالعات و  زهکشی و سامانه

   خودکارسازي در حال یا آینده
 همربوط تجهیزات و ها، خطوط لوله و سایر مجاري آب ها، زهکش اي کانال  مبانی و ضوابط طراحی سازه –

 ها آن سازي ایمناز یمورد ن یلیمکت يها ها و ... همراه با طرح ه طرح پلیدر ته یمنیمالحظات ا –

اي آن بـراي شـرایط    اي و غیرسـازه  زهکشـی و طـرح سـازه   شـبکه  آبیـاري و   اسیساتتسازي اجزاي  طرح ایمن –
 توسعه مناطق شهري و روستایی محدوده طرح آیندهبرداري پس از اجرا و شرایط  بهره

 حیوانات اهلی و حیات وحشه، انسان، یل نقلی، وسا آالت نیتردد، ماش يها ن محلییضوابط تع –

 آبیاري و شبکه زهکشی   تاسیساتطرح جانمایی اجزاي  –

  انواع مصالح مصرفی در طرح   –
  آبیاري و زهکشیطرح ي تفکیک واحدهاي عمرانی  نحوه –
 زهکشی شبکه آبیاري و تاسیساتهاي اجرایی و اسناد مناقصه اجزاي  هاي تهیه نقشه تعیین اولویت –

   اي  هیدرولیکی و سازه طراحی -1-8

انجام عارف استانداردهاي مت مطابق را زیراجزاي  اي مورد نیاز  محاسبات هیدرولیکی و سازه باید تمامی مهندس مشاور
  شود: ی بر این مبنا تهیه یهاي اجرا  نقشهتا دهد  

گیــر،  تنظیمـی، آبگیرهــاي اصــلی، حوضـچه رســوب   -(ســد انحرافــیآب و آبگیـري  انحــراف  تاسیســاتطـرح   –
  1یکیانکو م ی، برقي، معماریانساختم یهاي پمپاژ و...) شامل طراح ایستگاه

                                                   
 

اسبات و نقشه جزییـات  شود ولی مح ه میها توسط مهندس مشاور ارائ آن البر هاي با ها و تجهیزات هیدرومکانیکی و سامانه ابعاد و موقعیت استقرار دریچه -1
 یید مشاور قرار خواهد گرفت.ااین تجهیزات توسط پیمانکار سازنده تهیه و مورد ت
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در سـامانه   تا محل تحویـل آب بـه آبگیـر مـزارع     همربوطهاي  ي اصلی (انتقال، درجه یک و دو) و سازهها کانال –
 آبیاري روباز

 ها   ها، خطوط لوله و زهکش تعیین سطوح تحت پوشش و ظرفیت آبگیرها، کانال –

اي کـه   گونـه  هـا بـه    پخش دو و آبگیرها و آبو  یکدرجه اصلی و  هاي تعیین رقوم سطح آب آبگیر مزارع، کانال –
براي مزارع، محـدودیتی در   یطراح یکیدرولیضمن تامین رقوم مورد نیاز سطح آب و تعیین مختصات و تراز ه

 طراحی سامانه آبیاري مزرعه (فرعی) و طرح تسطیح در آینده ایجاد نشود.

هـاي انتقـال و تحویـل آب     حوضچه شیرآالت و سـایر سـازه  ها، خطوط لوله، آبگیرها و  ها، زهکش طراحی کانال –
برداري از سامانه اصلی آبیـاري پـیش    اي که امکان تلفیق سامانه اصلی آبیاري و شبکه انهار سنتی و بهره گونه به

هاي رابط بین آبگیر مزارع و انهار سـنتی   در صورت لزوم باید کانال رو از ایناز اجراي سامانه مزرعه فراهم شود. 
 هاي وابسته نیز طراحی شود. موجود و سازه

خطوط لوله انتقال آب و شیرآالت و متعلقات مسیر و خطوط لوله توزیع و تحویل آب تا محل انشـعاب خطـوط    –
 فشار تحتلوله مزارع در سامانه آبیاري 

ا، تخلیـه  آبروهـ  هـاي تخلیـه هـرز    هاي مربوطه، از جمله سازه هاي اصلی، حفاظتی و حائل و سازه سامانه زهکش –
هـاي سـطحی و    کـه امکـان تخلیـه زهکـش     طـوري    ها و غیره بـه   ها و جاده زهکش به زهکش، تقاطعی با کانال

 زیرزمینی داخل مزارع به آن فراهم باشد.

 هاي دسترسی و ارتباطی  هاي سرویس، راه ها و محاسبه مسیر و مقاطع عرضی جاده طرح هندسی قوس –

 برداري و نگهداري هاي بهره اي ساختمان طراحی معماري و سازه –

اي  هاي سـازه  شده در استانداردها است، انجام محاسبه  که در گستره مجاز ظرفیت تعیین همسانهاي  نکته: براي سازه
 مناسب استفاده کند.  باید از نوع سازه ضرورت ندارد و مهندس مشاور 

  بررسی و انتخاب تجهیزات هیدرومکانیکی و الکتریکی و خطوط لوله   -1-9

ي تامین تجهیزات هیدرومکانیکی و الکتریکی،  هاي الزم براي تعیین مشخصات، نوع و نحوه ین مطالعات شامل بررسیا
  خطوط لوله و شیرآالت بوده و عبارت است از:

  کنندگان و سازندگان تجهیزات، لوازم هیدرومکانیکی، الکتریکی، خطوط لوله و متعلقات تعیین فهرست تامین –
  کنندگان تجهیزات و لوازم اندازي از سازندگان و تامین ي حمل، نصب و راه خصات فنی، نحوهاستعالم مش دریافت –
هاي الزم با کارفرما در مورد مشخصات فنی لوازم و تجهیـزات هیـدرومکانیکی و الکتریکـی، خطـوط      هماهنگی –

  لوله و متعلقات مورد نیاز سامانه
کنندگان که مشخصـات تولیـدات آنـان مـورد      و تامیندریافت استعالم قیمت تهیه، حمل و نصب از سازندگان  –

  تایید بوده است.
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هـا و شـیرآالت و متعلقـات و     آالت، لولـه  ي تهیه، حمل و نصـب تجهیـزات، ماشـین    حوهن 1تهیه مشخصات فنی –
  هاي الزم  آزمایش

    ییهاي اجرا  تهیه نقشه -1-10

هـاي   ایسـتگاه آبگیري،  تاسیساتتنظیمی،  -سدهاي انحرافیی یی و مشخصات نهایهاي اجرا  نقشه باید مهندس مشاور
 هـا،  هـا و زهکـش   کانـال  هـاي  سازهها،  زهکش )،آبیاري هاي یا لوله ها شبکه کانال( آب وزیعانتقال و تپمپاژ، سامانه مجاري 

برقی، شـبکه   و هاي معماري و ساختمانی، مکانیکی  نقشه نیز هیدرومکانیکی، شیرآالت و متعلقات خطوط لوله وتجهیزات 
  کند. تهیه به عنوان بخشی از اسناد مناقصه را مربوط هاي  ساختمانو  تاسیساتو و فاضالب آب کشی   لوله

هـاي   نقشـه رقوم، فواصل، مقاطع، همچون یات یداراي مقیاس مناسب و متعارف باشد و کلیه جز دی باییهاي اجرا  نقشه
فشار، خط شیب هیدرولیکی و افت بارهاي هیدرولیکی هـر   یا کم فشار تحتو در مورد آبیاري  ي طولیها نیمرخو  مسطحه

در محـل  یـا بـار هیـدرولیکی    ه آبیاري و رقوم سطح آب سامان 2نقشه جانماییکه   این. توضیح ها را مشخص کند یک از بازه
با توجه بـه روش  یر مزارع پوشش آبگتحت  هاي در زمینآبیاري انجام د که شونحوي طراحی و ارائه   آبگیري مزارع باید به

تهیـه  چنان واضح و کامل باشـد، کـه امکـان     آن دهاي اجرایی و مشخصات فنی بای  نقشه .باشدپذیر  امکان آبیاري در مزارع،
  فراهم باشد.توسط پیمانکار ها   این نقشه اساس برکار هاي کارگاهی و عملیات اجرایی  بدون مشکل نقشه

کـار رونـد، از    سـاخته در طـرح بـه    شده یـا پـیش   ت و لوازمی که باید به صورت ساختههاي مربوط به تجهیزا تهیه نقشه
ساخته یـا درجـا    وظایف مهندس مشاور طرح نیست و به عهده پیمانکار یا سازندگان است. اما تعیین نوع تجهیزات و پیش

  باشد.  بودن آن از تعهدات مهندس مشاور می
هـاي مـردم    هاي محیط زیستی، اجتماعی و حقـوقی و حساسـیت   و محدودیتهاي اجرایی، باید الزامات  در تهیه نقشه

بـران، مرزهـاي مالکیـت     هـاي آب  در مورد طرح، میزان مشارکت مردمی و تمایل بـه ایجـاد تشـکل    نفعان يذهاي  (دیدگاه
عـدم اجـراي   روستایی و غیره) و پدافند غیرعامل و ضرورت تلفیق سامانه اصلی آبیاري با شبکه آبیاري سـنتی در صـورت   

 برداري از طرح پیش از اجراي سامانه آبیاري مزرعه رعایت شود. ایـن  زمان سامانه مزرعه با سامانه اصلی و ضرورت بهره هم
ـ    اساس برها  الزامات و محدودیت  سـازي و تکمیلـی   هنگـام  هنتایج مطالعات مرحله توجیهی یا نتایج مطالعـات بـازنگري و ب

  شود. میمصوب کارفرما در نظر گرفته 
  :باشد می زیربه شرح  ،حسب مورداین خدمات طور کلی   به

                                                   
 

1- Technical Specification 
2- Layout 
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 یري  گ انحراف آب، آبگیري و رسوب تاسیساتتنظیمی یا  -سد انحرافیهاي اجرایی   تهیه طرح و نقشه –

هاي پمپاژ همراه با موقعیت و نیاز تـوان بـرق نصـب     اي ایستگاه معماري و سازه -هاي اجرایی تهیه طرح و نقشه –
هـاي جنبـی    تخلیه رسوب، حوضچه مکش، ساختمان ایستگاه و سـازه  تاسیساتگیر،  آبگیر، رسوب ؛شده شامل

 حفاظتی محوطه ایستگاه پمپاژ و غیره  تاسیساتبرداري، نگهبانی، انبار، کنترل و  بهره

اژ و هـاي پمپـ   و تجهیزات برقی، مکانیکی، کنترل و ابزار دقیق ایستگاه تاسیساتهاي اجرایی  تهیه طرح و نقشه –
 هاي خروجی   حوضچه

آب در و تنظـیم   کنترل پخش)، آب (آب تقسیم تاسیساتو آب   انتقال هاي هاي اجرایی کانال  تهیه طرح و نقشه –
  آور   از کانال آبها  سایر کانال محل انشعاب

ه آبیاري و زهکشی بـر روي نقشـه توپـوگرافی بـا مقیـاس مناسـب شـامل        سامانهاي اجرایی   تهیه طرح و نقشه –
، هـا  و لولـه  هـا  موقعیت و مختصات مسـیر کانـال   و نیمرخ طولی هنقشه مسطحانحراف آب و آبگیري،  سیساتتا

محدوده واحدهاي مزارع، محل آبگیر مزارع، موقعیت انهار سـنتی،  ها و غیره  شیرآالت، فشارشکن ،ها سازهمحل 
 1ه آبیاريسامانو مستحدثات واقع در محدوده  تاسیساتهاي دسترسی و ارتباطی، موقعیت  موقعیت راه

هـاي   ها، خطوط لوله با نشان دادن مشخصات و جـدول  ها، زهکش کانال و نیمرخ طولی مسطحههاي  تهیه نقشه –
هـاي هیـدرولیکی و تقـاطعی و عـوارض مهـم       هاي مربوطه، سازه ها و جدول هیدرولیکی، محاسبه مسیر و قوس

 مسیر  

 هاي دسترسی و ارتباطی جاده طولی و نیمرخ مسطحهنقشه ارائه  –

 اسـاس  بـر ها، خطوط لولـه و متعلقـات سـامانه     ها، زهکش هاي مورد نیاز براي کانال تهیه نقشه استمالك زمین –
 مجوزهاي الزم  دریافتتفکیک واحدهاي عمرانی و تعیین سطوح استمالك براي 

  ها آن سازي ایمناز یمورد ن یلیمکت يها ها و ... همراه با طرح ه طرح پلیته –

زهکشـی برحسـب   سـامانه  آبیاري و  و خطوط لوله ها هیدرولیکی کانالهاي  سازههاي اجرایی   تهیه طرح و نقشه –
هـاي   هـاي تنظـیم سـطح آب، سـاختمان     سـاختمان هاي شیرآالت و متعلقات خـط لولـه،    حوضچه ؛مورد شامل

یـا   2هاي سـیفون در تقـاطع بـا جـاده     و آبگیر مزارع، ساختمان دو یک، درجهدرجه اصلی،  هاي کانال هاي آبگیر
هـاي   ، سـاختمان 1ب هاي کنترل شـیب کـف نظیـر آبشـار و تنـدآ      ، ساختمان3هاي حفاظتی ، ساختمانرودخانه

                                                   
 

 هاي سازههاي سرویس و  ، جادهي روبازها ، زهکش) آبیاريو غیره مجاري (کانال، لولهجدول مشخصات کلی  شاملمختصات و  امانهاین نقشه باید داراي س -1
  .مهم باشد

2- Road Crossings  
3- Protective Structures 
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هـاي کنتـرل شـیب کـف      هـاي طبیعـی، سـاختمان     هـا و آبراهـه   ها با زهکش  هاي آبیاري و جاده تقاطعی کانال
کننـده، حوضـچه شـیرآالت،     مخازن متعادلها،   ها و رودخانه ها به مسیل تخلیه زهکش هاي ها، ساختمان زهکش
نگهبـانی در محـل    هاي ساختمانفشار،   هاي کم هاي تثبیت سطح آب در لوله هاي کنترل مرکزي، سازه ایستگاه

ي فـراهم آوردن  ها و تجهیزاتـی کـه بـرا    برداري و نگهداري و سایر ساختمان  هاي بهره مهم، ساختمان هاي سازه
 .استمورد نیاز  ،ه آبیاري و زهکشیسامانبرداري و نگهداري مناسب از   امکانات بهره

یـات مهـم،   ی، مقاطع طولی و عرضـی و جز مسطحهنقشه با مقیاس مناسب شامل  دبایها  سازههاي اجرایی   نقشه –
ـ  ،بـتن نـوع و عیـار    ،نصب تجهیزات هیدرومکانیکی، ابعـاد ي  نحوه ،رقوم، ابعاد قطـر و فاصـله میلگردهـاي     ،وعن

 شیب و حدود خاکریز اطراف ساختمان باشد. ،کنی و گودبرداري  ، مقاطع پیمصرفی در اجزاي بتن مسلح

 د.شوابعاد این تجهیزات ارائه  و مشخصات نوع دمجهز به تجهیزات هیدرومکانیکی بایهاي  سازهبراي هریک از  –

  برآورد مقادیر و هزینه عملیات اجرایی   -1-11

یـک از  د. بـرآورد مقـادیر هر  شـو هاي اجرایی و مشخصات فنی تهیـه    نقشه اساس بر دبای عملیات اجراییبرآورد مقادیر 
  باشد.کافی و داراي دقت و با فهارس بها منطبق دهنده آن تهیه و تنظیم شود  به تفکیک اقالم مختلف تشکیل دکارها بای

هاي هر قلم که برحسـب  ب جدول مقادیر کارها و واحد اساس برطرح  برآورد هزینه عملیات اجرایی بایدمهندس مشاور 
هـاي    هاي مربـوط، هزینـه   جمع هزینه تهیه و حمل مصالح یا لوازم، حقوق و عوارض گمرکی، عوارض و مالیات ؛مورد شامل

گیري مقادیر کار   ازهاند ي ها و نحوه د. شرح قیمتکنتهیه را هاي پیمانکار است،   هزینه ساخت و نصب، سود عادالنه و سایر
  شود.به تفصیل تشریح و مشخص  دپرداخت هزینه عملیات اجرایی اقالم کار بای ي و نحوه

برداري از طـرح نیـز در نظـر     آالت و تجهیزات الزم براي بهره مشخصات و هزینه خرید ماشین  ها، باید نوع، برآورد هزینه در
ی و پیش از تحویل موقت، توسط کارفرمـا یـا پیمانکـار بـه نماینـدگی از      ها در پایان عملیات اجرای گرفته شود. این ماشین

 را الزم تجهیـزات  و هـا  ماشین فهرست مشاور مهندس. شود می داده تحویل بردار بهره دستگاه به و خریداري کارفرما طرف
  .دهد می ارائه بها فهرست در را ها آن هزینه قیمت، استعالم از پس و تهیه ها آن فنی مشخصات با همراه

                                                                                                                                                                    
 
 

1  - Drops and Chutes 
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  تهیه اسناد مناقصه -1-12

د کـه  کن طور هماهنگ و به صورتی تنظیم   هاي اجرایی و مشخصات فنی را به  نقشهاسناد مناقصه  بایدمهندس مشاور 
در  د.کنندر مناقصه شرکت قانون برگزاري مناقصات  اساس بربتوانند گان دهند یا پیشنهاد گانسازندان، پیمانکارتعدادي از 

 خاص که انجام این امر مقدور نباشد، تهیه گزارش توجیهی و دریافت نظرات کارفرما در این رابطه ضروري است. هاي تحال

هاي اجرایی است. در زمان حاضر اسناد پیمان در تطـابق بـا    اسناد مناقصه، شامل اسناد پیمان و آلبوم یا دفترچه نقشه
ها و مقررات مربوط بـه   مه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیماننا تکمیل و تنظیم موافقت  دستورالعمل نحوه«بخشنامه 

 زیـر شود و شامل موارد  هاي مربوط به آن تهیه می و اصالحیه 03/03/1378مورخ  1088/102 - 842/54با شماره  »ها آن
  است:

  شرایط مناقصه –
  نامه موافقت –
  شرایط عمومی پیمان به روش ساخت (سه عاملی) –
  1شرایط خصوصی پیمان –
 و خصوصی)   2صات فنی (عمومیمشخ  –

  فهرست بها و مقادیرکار –
 ها   ها و دستورالعمل بخشنامه –

ــنامه  ــر بخش ــان حاض ــروژه   »  در زم ــراردادي در پ ــوقی و ق ــی، حق ــوابط فن ــت ض ــی  رعای ــاي عمران ــماره » ه ــه ش   ب
   رد.یگ یز مد نظر قرار مین 23/04/1380مورخ  4617-105 - 1753/54 

کند، باید با نظر کارفرما توسط مهندس مشاور تهیـه شـود. آلبـوم یـا      سایر اجزا که براي هر پروژه جنبه خاص پیدا می
  شود، نیز بخشی از اسناد مناقصه است.  طور معمول طی جلدي جداگانه ارائه می  هاي اجرایی، که به دفترچه نقشه

 اسـاس  بـر هـا از یکـدیگر    و زهکشـی و چگـونگی تفکیـک آن   هـاي آبیـاري    ي تهیه اسناد مناقصه طرح در تعیین نحوه
  بندي اجرایی مندرج در گزارش مبانی مصوب طرح و نظرات کارفرما، باید به این موارد توجه شود:   اولویت

 برداري باشد.  اي قابل بهره طوري که هر بخش طرح جداگانه و مرحله  تفکیک طرح به اجزاي مختلف به –

                                                   
 

1- Special Condition 
 شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص می 108ي  مشخصات فنی عمومی براساس، ضابطه شماره - 2
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شده برحسب شرایط اجرایی الزم، امکانـات قابـل تـامین      سامانه یا واحدهاي تفکیک بندي اجراي اجزاي اولویت –
 اي از طرح   برداري مرحله سازي امکان بهره براي اجرا و فراهم

بنـدي اجـراي اجـزاي سـامانه،      اي از طـرح و اولویـت   برداري مرحله تهیه برنامه زمانی اجراي کار با توجه به بهره –
 تقدم و تأخر اجرایی طول زمان اجراي هر بخش و

 ي ارتباط هر یک از سازندگان و پیمانکاران تعیین نحوه –

  شرایط مناقصه -12-1- 1

  است: زیرشرایط مناقصه شامل موارد 
 موضوع و نوع مناقصه –

 ي فروش اسناد مناقصه نحوه –

 در مناقصه    دستورالعمل شرکت –

 هاي ارزیابی پیمانکاران  معیارها و جدول –

  ت هاي مربوط به پیشنهاد قیم فرم –
 قانون برگزاري مناقصات –

 گران   گزارش شناخت شامل مشخصات کلی طرح براي آشنایی مناقصه –

  نامه موافقت -12-2- 1

  است: زیرنامه شامل موارد  موافقت
  موضوع پیمان –
نامه، شرایط عمومی، شـرایط خصوصـی، برنامـه زمـانی کلـی،       فهرست اسناد و مدارك منضم به پیمان (موافقت –

  ها) ها و استانداردهاي فنی و نقشه ت فنی عمومی و خصوصی، دستورالعملفهرست بها و مقادیر و مشخصا
  مبلغ پیمان –
  تاریخ تنفیذ، مدت و تاریخ شروع کار –
  دوره تضمین –
  نظارت بر اجراي کار –
 نشانی دو طرف قرارداد –
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  شرایط عمومی پیمان  - 12-3- 1

رعایت ضوابط فنی، «بخشنامه جاي درج کامل شرایط عمومی پیمان  به ،در زمان حاضر، در این بخش از اسناد مناقصه
آن  پیوسـت و جـدول   02/04/1380مـورخ   4617/105-54-1753بـه شـماره   » هاي عمرانی حقوقی و قراردادي در پروژه

  .شود درج می

  شرایط خصوصی پیمان -12-4- 1

شرایط خصوصی موارد ویژه مربوط به پیمان اسـت و در توضـیح و تکمیـل مـواردي از شـرایط عمـومی پیمـان تهیـه         
تواند مواد شرایط عمومی پیمـان را نقـض    شود که تعیین تکلیف آن به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و نمی می

مــورخ  1088/102 – 842/54شــماره  کنــد. مــواردي کــه بایــد در شــرایط خصوصــی پیمــان قیــد شــود، در بخشــنامه 
 زیـر و توضـیحات الزم   پیوسـت ذکر شده و باید بدون تغییر به اسناد پیمـان   برنامه و بودجه کشورسازمان  03/03/1378

  هریک از مواد آن ارائه شود. 

  مشخصات فنی -12-5- 1

  است: ریزمشخصات فنی شامل مشخصات فنی عمومی و مشخصات فنی خصوصی به شرح 

  عمومیمشخصات فنی  -1-12-5-1

سازمان برنامـه   108 ي شمارهضابطه  اساس برمشخصات فنی عمومی که رعایت آن در اجراي طرح ضروري است باید 
 ن موضـوع، شـماره  کردها با مشخص   مشخصات فنی عمومی سایر رشتهکشور باشد و در صورت نیاز با استفاده از  و بودجه

  د.شو کمیلو تاریخ صدور ت

  خصوصی فنی مشخصات -1-12-5-2

ها و مطالـب درج شـده در دفترچـه مشخصـات فنـی       خصوصی به منظور تکمیل و تعیین دستورالعملنی فمشخصات 
  باشد: زیرشود و باید شامل موارد   عمومی و سایر شرایط طرح ارائه می

خالصـه اطالعـات   و هیـدرولوژي منطقـه طـرح،     1شناسـی  اقلـیم وضعیت هدف و موضوع طرح، از  شرح مختصر –
کارهاي مختلف موضوع قرارداد، خالصه هاي مهم،  شناسی مهندسی، ژئوتکنیک و شرایط زمین و پی سازه زمین

هاي ارتباطی و دسترسی بـه محـل و محـدوده کـار و معـادن و غیـره، وضـعیت         وضعیت و موقعیت مکانی و راه
                                                   

 
1- Climatology 
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الکتریکی مـورد نیـاز همـراه بـا امکانـات       محل تامین نیرويمصالح و نیروي کار در محدوده طرح، تجهیزات و 
هـا    گیرد و نقشـه   هاي اجرایی که از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می  فهرست نقشهپست برق مورد نظر، 

  یاتی که پیمانکار باید تهیه و تحویل کارفرما و دستگاه نظارت بدهد.یو جز
رفع ابهـام در   رايدار ب  هاي ستاره متیدر ق ویژه  بهیک  پرداخت هر ي ها و نحوه مربوط به شرح قیمت هايتذکر –

   اجراي کار هنگام
که در مشخصات فنی عمومی به آن اشـاره   عمده، در صورتی  ویژه اجزاي روش اجراي هر یک از اجزاي سامانه به –

وجه به شـرایط  ها و راهکارهاي اجرایی که با ت بندي اجراي هر یک از کارها و روش نشده باشد، به همراه اولویت
  اجراي هر یک از اجزاي کار وجود دارد.

بـرداري از   ي اجراي هر یک از اجزاي کار با توجه به شرایط اقلیمـی، توپـوگرافی، اجتمـاعی و وضـع بهـره      نحوه –
  سامانه آبیاري و زهکشی مدرن یا شبکه سنتی موجود  

از بـروز خسـارت بـه زارعـان و سـایر      اجرا شده، جلوگیري  تاسیساتبراي حفاظت از   بینی تمهیدات ویژه پیش –
  هاي محلی و پیشگیري از وقوع حوادث قابل پیشگیري و حفاظت و نگهداري راه نفعان يذ

وجود هرگونه موانـع و خطـرات احتمـالی ناشـی از شـرایط طبیعـی، اقلیمـی، بقایـاي اثـرات ناشـی از جنـگ،             –
 هاي پیشگیري از آن   هاي اجتماعی و اقتصادي و کشاورزي در محدوده طرح و راه فعالیت

 .شود  وسیله پیمانکار اجرا می ی که بهیبازرسی و آزمایش کارها ي یات و نحوهیشرح جز –

ی کارهاي اجرایی مختلف طرح که در مشخصات فنـی عمـومی مـنعکس    خصوصیات مشخصات فنی یشرح جز –
 .نیست

 آن ي بررسی، کنترل و تصویب هاي کارگاهی توسط پیمانکار، نحوه ي تهیه نقشه نحوه –

هـاي   ي پرداخت هزینه ها و انهار سنتی موجود از طریق انحراف دائم یا موقت و نحوه ي برقراري ارتباط راه نحوه –
 هاي فهرست بها در محدوده طرح آن با استفاده از ردیف

هـا و   هـاي پمپـاژ، سـیفون    سدهاي انحرافی، ایسـتگاه  همانندهاي مهم طرح  ساختماناجرایی  -مشخصات فنی –
  یدرومکانیکی و غیره تجهیزات ه

 ي بررسی، کنترل و تصویب آن ساخت توسط پیمانکار، نحوه چونهمهاي  ي تهیه نقشه نحوه –

جلسات کارگاهی در ارتباط با دستورکارها، تغییر احجام و مقادیر، روش انجام کار،  ي تهیه و تنظیم صورت نحوه –
 هاي جدید مقادیر و قیمت

اي تعیین مشخصات خاك و مقاومت بتن در کارگاه، لـوازم و تجهیـزات و   ه بینی لزوم برپاسازي آزمایشگاه پیش –
سازمان برنامه و بودجـه   08/12/1386به تاریخ  151976/100نیروي انسانی مورد نیاز مطابق بخشنامه شماره 

 شود).   کشور (یا طبق مصوبات جایگزین آن عمل می
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ت بتن و تخلف از مشخصات فنـی عملیـات خـاکی    هاي مربوط به جرایم کسري مقاوم تهیه و ارائه دستورالعمل –
 نامه یا بخشنامه خاصی در این خصوص صادر نشده باشد. که آیین در صورتی

  فهارس بها و مقادیر کار -12-6- 1

ه از سوي سـازمان  شد فهارس بهاي پایه منتشر اساس برضم به پیمان باید در زمان حاضر، فهارس بها و مقادیر کار من
  .شود برنامه و بودجه کشور تهیه

 بایدقابل اعمال باشد، مهندس مشاور  شدهو ابالغ  منتشر يآحاد بها ،که براي تمام یا قسمتی از اقالم کارها صورتی در
شـده از سـوي    هاي استعالم  و براي سایر موارد باید قیمت دکنموارد مذکور از این آحاد بها استفاده  بهطبق ضوابط مربوط 

، لوازم و تجهیزات را ارائه کند. مهندس مشاور عنـوان فهرسـت بهـاي اسـتفاده شـده و      کنندگان و سازندگان مصالح تامین
  کند. ها را در اسناد پیمان ذکر می تاریخ پایه قیمت

بندي احجـام و مقـادیر    هاي صادره که براي تفکیک یا طبقه ها و بخشنامه در تهیه فهرست مقادیر، تمامی دستورالعمل
  دار) صادر شده، باید استفاده شود. آنالیز و تفکیک اقالم قیمت غیرپایه (ستارههاي عمده کار یا  یا هزینه

ها در فهارس بهاي موجود ردیف واحد بها وجود ندارد، مهندس مشاور بایـد   در مورد عملیات اجرایی طرح که براي آن
الیز بها)، واحد بها بـراي کـار هـر ردیـف     مصالح و نیروي انسانی مورد نیاز هر ردیف (آن  آالت، ي اجرا و ماشین با آنالیز نحوه

  هاي مربوطه اضافه کند.  هاي فهرست بها در فصل دار به ردیف جدید را محاسبه و به عنوان ردیف ستاره

  ها ها و دستورالعمل بخشنامه -12-7- 1

 شود.   می پیوستهاي نافذ در زمان انعقاد پیمان براي تسهیل دسترسی، به اسناد  ها و دستورالعمل کلیه بخشنامه

    مدارك و مستندات برگزاري مناقصهسایر  -12-8- 1

و مستنداتی کـه  سایر مدارك  ،بها هاي اجرایی، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، برآورد مقادیر و آحاد  عالوه بر نقشه
  :1باشد زیر میالزم است به شرح مناقصه براي برگزاري 

 فرم پیمان طبق نمونه مصوب   –

ن (شامل گزارش شـناخت طـرح، معیارهـاي ارزیـابی و ضـریب وزنـی معیارهـا و        اسناد ارزیابی کیفی پیمانکارا –
 هاي ارزیابی) جدول

                                                   
 

 اضـافی  خـدمات  عنوان به مرحله این در مشاور و کارفرما توافق بادر مرحله نظارت است.  مشاور مهندسی خدمات ردیف در مستندات و مدارك این تهیه -1
 .شود می انجام
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بـا  کشـور  سازمان برنامه و بودجـه   09/09/1377به تاریخ  5453/102-4951/54هاي موضوع بخشنامه  جدول –
  »ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران  نحوه«موضوع 

   :در نظر گیردرا  زیرموارد  دبایو مستندات برگزاري مناقصه تهیه مدارك هندس مشاور در م
بر لوازم در صورت برخورداري از کیفیت الزم و داشتن استاندارد کیفی  داخلیاستفاده از لوازم و مصالح ساخت  –

  شد.که ضوابط دیگري توسط دولت اعالم شده با ، مگر ایندم داردتقو مصالح مشابه ساخت خارج از کشور 
کننده در مناقصه  شنهاد شرکتیی از پیسازنده کاالهاي تخصصی را به عنوان جز  نسخه اصلی پیشنهاد کارخانه –

  درخواست کند.
وسـیله پیمانکـار کـه بایـد در قالـب        ارائه برنامه تفصیلی اجرایی بـه  ي فرم و نحوه الزم استدر شرایط مناقصه  –

 د.شومدت پیمان و با در نظر گرفتن اصول برنامه کلی منضم به اسناد مناقصه تهیه شود، منظور 

  ارزیابی توان اجرایی پیمانکاران اسناد پیش –
 بار ارزي (نوع و میزان ارز) طـرح نیـز برحسـب اقـالم مربـوط بایـد       ،به همراه اسناد مناقصه تسلیمی به کارفرما –

  د.شوتعیین 
هـا، تابلوهـاي    هـا، لولـه   دوم تجهیزات و لوازم از جمله موتورها، پمـپ  کنندگان دست فهرست سازندگان و تامین –

 الکتریکی، اتصاالت و نظایر آن

بـرداري و نگهـداري کـه بایـد در قالـب پیمـان توسـط         آالت مـورد نیـاز بهـره    فهرست اقالم تجهیزات و ماشین –
 برداري قرار گیرد. ختیار دستگاه بهرهپیمانکاران خریداري و در ا

منظور معرفی موقعیت و شرایط اقلیمی و فیزیکی و محل اجراي طرح، اجزاي عمده پـروژه،   هر گونه گزارش به  –
هاي مورد نیاز براي مراحل پـیش از مناقصـه یـا در زمـان      هاي بارز طرح و تکمیل فرم اقالم عمده کار و ویژگی

  انجام مناقصه 

 سناد مناقصهسایر ضوابط ا -12-9- 1

  گیري  واحدهاي اندازه زبان و -1-12-9-1

کـه بـراي     صـورتی  در متریـک تهیـه شـود.    امانهی و اسناد و مدارك مناقصه بایـد بـه زبـان فارسـی و در سـ     یطرح نها
تواند اصطالحات انگلیسی را   فارسی وجود نداشته باشد، مهندس مشاور می واژگان ،اصطالحات فنی مربوط به اجزاي طرح

در صورت لزوم و با دستور قبلی کارفرما، مهندس مشاور باید با توجه بـه   کار برد. اجرایی و مشخصات فنی به هاي  در نقشه
 .به انگلیسی تهیه نماید با توافق کارفرما و مشاورهایی از طرح یا اسناد و مدارك مناقصه را  قسمت ،مفاد قرارداد
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  ارائه اسناد مناقصه ي نحوه -1-12-9-2

ها و اسناد مناقصه طرح را بـراي یـک     مهندس مشاور برحسب خصوصیات طرح، امکانات یا به درخواست کارفرما نقشه
د. هرگونه تغییر در شکل اسناد (تلفیق یا تفکیک) پس از تحویل به کارفرما، تغییـر سـال   کن میتهیه  عمرانی واحدیا چند 

  رج از خدمات این مطالعات و مشمول خدمات اضافی است.فهرست بهاي پایه، تغییر محدوده واحدهاي عمرانی خا
واحد عمرانی، دخـالتی  به صورتی باشد که کارهاي هر  تا حد امکان دتفکیک قطعات و اسناد مناقصه تهیه شده بای ي نحوه

سـتقل نیـز   طـور م   بـه  واحـدها برداري از هریک از   امکان بهرهبهتر است  نداشته باشد واحدهاعملیات اجرایی سایر در کار 

برداري تـدریجی و گـام بـه     اي انجام شود که امکان بهره بندي قطعات یا واحدهاي عمرانی باید به شیوه تقسیم د.شوفراهم 

  گام از طرح فراهم شود.

 بـدون  یـا  خاص مقادیر براي فهرستی المللی، بین هاي مناقصه اسناد تهیه براي کارفرما درخواست بنابر مشاور مهندس
  .1کند می تهیه واحد قیمت

  برداري و نگهداري    بهرهمدیریت،  يها دستورالعمل -1-13

 زیـر کـه شـامل مـوارد    را  و زهکشـی  آبیـاري  سامانهبرداري و نگهداري   بهرهمدیریت،  دستورالعمل دمهندس مشاور بای
  :دکنتسلیم تهیه و به کارفرما  است

  برداري و نگهداري ریزي و مدیریت بهره برنامه دستورالعمل -1- 13- 1

 مدخالن   برداران و سایر ذي و بهره نفعان يذهاي کارفرما،  نظرات و دیدگاه دریافت –

ریـزي مـالی و    برنامـه  ؛و زهکشـی شـامل  برداري و نگهداري سامانه آبیاري  بهره ،هاي مدیریت تهیه دستورالعمل –
انه آبیـاري،  ریـزي تـامین آب سـام    آالت، برنامـه  ریزي تامین نیروي انسـانی و ماشـین   تهیه بودجه ساالنه، برنامه

 بـر برداري، نگهداري، حفاظت و ایمنی سامانه و غیـره   ریزي عملیات بهره ریزي اعمال الگوي کشت، برنامه برنامه
تجهیـزات   به خصوصآبیاري و  سامانههاي مختلف  عملکرد قسمت ي نحوه نیزها، مشخصات فنی و  نقشه اساس

هـا و   هـا، دسـتورالعمل   کلیـه کاتـالوگ  و بررسـی  هیدرولیکی، هیدرومکانیکی، هیدروالکتریکی و الکترومکانیکی 
هاي احتمالی شـرایط   محدودیت ذکر شده در باال وسازنده تجهیزات هاي  کارخانه هاي ارائه شده از طرف توصیه

  هداري برداري و نگ رتباط با عملیات بهرهامنطقه طرح در اقلیمی 

                                                   
 

 .شد خواهد انجام مشاور و کارفرما توافق با اضافی خدمات عنوان به المللی بین هاي مناقصه برگزاري براي اسناد تهیه -1
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بـرداري و   برداري و نگهداري، شرح وظایف و شـرایط احـراز ارکـان تشـکیالت بهـره      تهیه نمودار تشکیالت بهره –
 نگهداري 

 برداري و نگهداري از طرح هاي الزم براي آموزش عوامل کلیدي و سایر ارکان بهره ارائه چارچوب –

برداري از طرح در دوره سـاخت بـه جهـت     هاي الزم براي مشارکت عوامل کلیدي سازمان بهره توصیه چارچوب –
  برداري طرح   آشنایی با اجزاي طرح و تسهیل تحویل موقت و بهره

بـرداري و   برداري و نگهـداري از طـرح و راهبـري تشـکیالت بهـره      هاي الزم براي نظارت بر بهره ارائه چارچوب  –
  نگهداري

  برداري بهره دستورالعمل - 2- 13- 1

 حرافیبند ان تاسیساتبرداري از  ي بهره شیوه –

 آبیاري و زهکشی   پمپاژ هاي ایستگاه برداري از ي بهره شیوه –

 آبیاري و زهکشی    برداري از سامانه ي بهره نحوه –

ها براي سـامانه   ها و فشار و بده جریان در محل انشعاب لوله چگونگی تثبیت بده و سطح آب در سردهانه کانال –
  فشار تحت

 هاي آبیاري موضعی   مرکزي در سامانه هاي کنترل برداري از ایستگاه چگونگی بهره –

  فشار و تحتهاي ثقلی  ي تحویل آب در سامانه تهیه دستورالعمل و ضوابط شیوه –

هـاي فاضـالب،    خانه هاي سطحی و زیرزمینی، بازچرخانی آب و استفاده از پساب تصفیه ي تلفیق منابع آب نحوه –
 هاي انتهاي قطعات آبیاري ها و رواناب بآ زه

 هاي تحویل حجمی آب  گیري آب در نقاط مختلف و روش روش اندازه –

 ها و خطوط لوله درجه یک و دو  چگونگی گردش آب در سامانه کانال –

 افزاري مدیریت، انتقال، توزیع و تحویل آب یه برنامه نرمته –

  نگهداري و تعمیرات  دستورالعمل -3- 13- 1

 انحراف آب و آبگیري تاسیساتي نگهداري  نحوه –

هـا و   هـاي مربـوط بـه کانـال     هاي سرویس، سـازه  هاي دسترسی و جاده ها، راه ها، زهکش داري کانالي نگه نحوه –
 ها، خطوط لوله و شیرآالت و متعلقات  زهکش

هـاي پمپـاژ و تجهیـزات     ي نگهداري و تعمیر و تعـویض قطعـات و تجهیـزات برقـی و مکـانیکی ایسـتگاه       نحوه –
 مکانیکی 

 ها  ري و نگهداري، انبارها و ساختمان نگهبانی و جانمایی آنبردا هاي بهره ارائه محل ساختمان –
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 آالت و تجهیزات  برداري، نگهداري و تعمیرات خودروها، ماشین  چگونگی بهره –

 یابی سامانه چگونگی عیب –

 تهیه فهرست قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز نگهداي و تعمیرات  –

  برداري و نگهداري هاي بهره سایر دستورالعمل - 4- 13- 1

منـد بـین کارفرمـا،     هـاي ارتبـاط نظـام    برداري و ارائه شـیوه  رح تشکیالت کارکنان مورد نیاز دوران بهرهتهیه ط –
 بران   برداري و نگهداري و تشکل آب پیمانکار بهره

براي نقاط مهم و کلیـدي   1اي مورد نیاز، پدافند غیرعامل هاي بیمه تهیه دستورالعمل حفاظت و ایمنی و پوشش –
 بازگرداندن سریع سامانه به وضعیت عادي پس از عبور از شرایط بحران   سامانه و ارائه روش

  ها   تهیه دستورالعمل چگونگی تهیه مستندات و گزارش –

  ها   گزارش -1-14

  کند: و ارائه میرا تهیه  زیرهاي  گزارش تفصیلی،مهندس مشاور در مرحله طراحی 
هــاي کارفرمــا، توجیــه ضــرورت  گــزارش آغــازین طــرح دربردارنــده تبیــین اهــداف طــرح، نظــرات و دیــدگاه  –

شـرح خـدمات تـوجیهی،     اسـاس  بـر حسـب نیـاز و    سـازي طراحـی پایـه مطالعـات مرحلـه تـوجیهی       هنگام به
  شناسی انجام کار، تعهدات کارفرمایی، برنامه زمانی تفصیلی مطالعات و تعهدات کارفرمایی روش

پیشـرفت   ؛حسب توافق با کارفرما) شـامل  بار (ماهانه، دو ماهه یا سه ماه یکپیشرفت کار مطالعات  يها گزارش –
  هاي مطالعات  ها و مبانی طراحی مورد استفاده و مسایل و محدودیت فیزیکی مطالعات، روش

انحـراف آب و   تاسیسـات اي   مبـانی کلـی طراحـی هیـدرولیکی و سـازه      ؛شـامل  دبایـ که گزارش مبانی طراحی  –
د. ایـن  کنـ طـرح را بیـان    اجـزاي طراحی  ي وب نحوهباشد و چارچ هه آبیاري و زهکشی و مربوطسامانآبگیري، 
 است:  زیر، شامل موارد دشوباید ظرف مدت مناسبی از شروع مطالعات تهیه و تسلیم کارفرما که گزارش 

  مرحله توجیهی  مطالعات تغییرات به عمل آمده در مبانی طراحی پایه 

 نتایج مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک 

  مبانی و مشخصات طرح سامانه انحراف آب و آبگیري 
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  هاي پمپاژ ایستگاه تاسیساتمبانی و مشخصات 

 مبانی و مشخصات سامانه آبیاري و زهکشی 

 برداري و نگهداري که در طراحی هریک از اجزاي طرح یا پروژه باید رعایت شود. الزامات بهره 

 بـرداري   سامانه و هرگونه گزارش موردي الزم براي بهره برداري و نگهداري اندازي، بهره هاي آب دستورالعمل
 هاي اجرا شده طرح موقت و زود هنگام از قسمت

زمـانی و     و برنامـه  طـرح کلیه اطالعات فنی طراحی، مدت الزم براي اجراي  ؛شامل دبایکه طرح گزارش نهایی  –
آالت) در مرحله سه (اجرا) برحسب اجزاي مختلف کـار باشـد. در     مالی و اجرایی (سازمان و روش اجرا و ماشین

طراحـی پایـه مرحلـه    و محاسبات و هر نوع تغییراتی که نسبت بـه   1شده مطالعات  هنگام همبانی ب ،این گزارش
 د.  شو عکس میبا توجیه کامل من، است شدهحاصل توجیهی مصوب 

  :  ارائه شود زیرموارد  دبایطرح نهایی  گزارشدر 
  انحراف آب و آبگیري امانهخصوصیات طرح س –

   ه آبیاري و زهکشیسامانخصوصیات  –

 ضوابط طراحی هیدرولیکی –

  اي ضوابط طراحی سازه –
 برداري و نگهداري هاي بهره دستورالعمل –

 بندي اجراي طرح اولویت –

 اي مورد نیاز هاي مالی دوره گذاري سرمایه –

طور ترجیحی) یا جلـدهاي متفـاوت حسـب      گزارش نهایی طرح شامل موارد فوق در قالب فصول مختلف یک جلد (به
  توافق با کارفرما خواهد بود. 
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رما - ومد فصل هدات کارف   تع

  کلیات -1-1پ.

ـ     ،برحسب احتیاج زیرتعهد کارفرما به شرح  خدمات مورد  یبرنامـه زمـان  ه همـراه  به موقع از طـرف مهنـدس مشـاور ب
فنـی و برنامـه زمـانی     مهندس مشاور مشخصات درخواست و پس از بررسی و موافقت، به هزینه کارفرما انجام خواهد شد.

  کند.  ارائه می انجام این خدمات را تهیه و

  برداري  نقشه -2-1پ.

هـا، نقشـه محـدوده مالکیـت روسـتاها و       و کاداستر زمینهاي توپوگرافی   و نقشهاي  و تصاویر ماهوارهی یهاي هوا عکس
شود. این مـدارك   تهیه میس مشاور طبق درخواست مهند هاي تکمیلی برداري  و عملیات نقشههاي موجود  محدوده تشکل

  :تواند شامل موارد زیر باشد می
یـک  یبرحسب مورد و در صورت وجود فتوموزا 1:20،000یا  1:10،000 یا 1:6500ی به مقیاس یهاي هوا عکس –

 به تعداد نسخ مورد نیاز (حداکثر سه سري) ییهاي هوا عکس

  زمانی مناسبهاي  اي با وضوح مورد نیاز در محدوده تصاویر ماهواره –
متري برحسب مـورد و بـه    و خطوط تراز نیم 1:5000یا  1:2500 به مقیاس محدوده طرح هاي توپوگرافی  نقشه –

 تعداد نسخ مورد نیاز 

  هاي بزرگ و ویژه   ه از محل ساز 1:1000یا  1:500هاي توپوگرافی با مقیاس  نقشه –
هـا و   عرضـی (از مسـیر کانـال   مقطـع  طـولی و   هـاي  رخ نـیم یا برداشت  1برداري توپوگرافی نواري  عملیات نقشه –

 هاي مربوط    در موارد لزوم) و تهیه نقشهها  ها و آبراهه رودخانه ،ها زهکش

  هاي موجود ها، محدوه مالکیت روستاها و تشکل نقشه کاداستر زمین –

    ژئوفیزیک و ژئوتکنیکتکمیلی عملیات  -3-1پ.

  شود: مهندس مشاور و تایید کارفرما به شرح زیر انجام میهاي زیر به درخواست  عملیات و آزمایش
هاي مکانیک خاك و مصالح سـنگی   عملیات اکتشافی تکمیلی ژئوتکنیک و آزمایش، عملیات تکمیلی ژئوفیزیک –

هـاي اصـلی و محـل     مهـم و مسـیر کانـال    هـاي  سـازه انحراف آب و آبگیري و  تاسیساتو شن و ماسه در محل 
  و برنامه زمانی انجام کاردر صورت نیاز ها برحسب مورد و   قرضه

                                                   
 

1- Strip Topo 
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 هاي آب و خاك   تکمیلی نمونه يها آزمایش –

  ها هماهنگی با سایر سازمان -4-1پ.

هـا   ي جاده ریزي شده توسعه شهري و روستایی، توسعه هاي اجرا شده یا برنامه کارفرما باید اطالعات مربوط به محدوده
هـاي   هـاي مخـابراتی و نفـت و گـاز از سـازمان      رسانی شهري، خطوط و کابل و آب ، خطوط انتقال برق، گازآهن راهها،  و راه
با مقیاس مناسب و اطالعات قابل استفاده در مطالعات مرحله طراحـی تفصـیلی در    یهای ربط استعالم و در قالب نقشه ذي

  دهد. اختیار مهندس مشاور قرار 

  مطالعات تکمیلی -5-1پ.

محیطی، مطالعـات اجتمـاعی و    یاز مهندس مشاور در خصوص مطالعات ارزیابی زیستمطالعات تکمیلی مورد ن کارفرما
ها را با اهداف مورد نظر مهندس مشاور بـه   ي ایجاد و توانمندسازي تشکل مشارکت جامعه محلی و بخش خصوصی و نحوه

انجـام داده و نتـایج را در چـارچوب     صـالحیت  دارايشناسی مورد تایید وي یا تصویب کارفرما، توسط مشاور  همراه روش
  زمانی مطالعات به مشاور ارائه خواهد کرد.

  سازي مطالعات مرحله تـوجیهی (شـامل طراحـی پایـه) طـرح      هنگام همطالعات تکمیلی ممکن است شامل بازنگري و ب
دمات مطالعـات  شـرح خـ   اسـاس  بـر آبیاري و زهکشی نیز باشد که باید پیش از شروع مطالعات مرحله طراحی تفصیلی و 

  مرحله توجیهی انجام شود. 

  تهیه مدل   -6-1پ.

هـاي خـاص سـامانه، ایـن خـدمات بـا تهیـه         هاي فیزیکی یا ریاضـی بـراي اجـزا و سـازه     در صورت لزوم به تهیه مدل
یج آن واگـذار و نتـا   دار صـالحیت ها و ارائه راهنمایی الزم از سوي مشاور از طریق کارفرما به مهندسان مشاور  دستورالعمل

  براي استفاده در اختیار مهندس مشاور طرح  قرار داده خواهد شد. 
    .است. طرح مشاور بر عهده آن روي بر الزم هاي آزمایش انجام و مدل تهیه ي نحوه بر نظارت

  سایر تعهدات   -7-1پ.

اطالعـات موجـود کـه بـا کارهـاي       و مـدارك  ،هـا، آمـار    ها، نقشه معرفی و ایجاد تسهیالت الزم براي تهیه کلیه گزارش
  موضوع قرارداد در ارتباط است.



 

 2وست یپ3

  مطالعات انجامتوضیحات تکمیلی 
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رست خدمات - 1وست یپ ه   ف

  توجیهی مطالعات مرحلهبررسی  -1-2پ.

مرحلـه تـوجیهی    مطالعـات  هـاي  نقشه نیزها، مدارك، اطالعات و عملیات اکتشافی و  نتایج گزارشباید مهندس مشاور 
کـارگیري   و به منظور شناخت کامـل مشخصـات طـرح و بـه     زیردر موارد با دقت را به خصوص  )شامل طراحی پایه(طرح 

   :رار دهدمورد بررسی ق تفصیلینتایج آن در تهیه مبانی طراحی 
  طرح   نفعان يذي ها اهداف طرح و دیدگاه –
 ها از آنبرداري تلفیقی  مینی، بهرهرزاستفاده از منابع آب سطحی و زی ي نحوه –

  استفاده از منابع خاك ي  نحوه –
زهکشـی و  داري، توسعه کشاورزي و دامبهبود، سطح شامل توسعه سطح زیر کشت، یا بهبود توسعه طرح نتایج  –

 یـا بهبـود   محیط زیست و سـایر امکانـات توسـعه   و صنعت  شرب، مود نیاز آبانتقال و تحویل کنترل سیالب، 
  آبیاري و زهکشی  

  ناشی از کاربرد منابع آب در محدوده طرح  مجدد میزان آب برگشتی قابل استفاده  –
شرایط اقلیمـی و کیفیـت و کمیـت منـابع آب در محـدوده       متناسب باالگوي زراعی و تراکم کشت پیشنهادي  –

  طرح  
  یا بهبودهاي طرح توسعه  نتایج مطالعات مربوط به مشخصات گزینه –
 با یکدیگر در ارتباطهاي  ها یا گزینه نتایج توجیه فنی، اقتصادي، اجتماعی هریک از گزینه –

 حدوده طرح  هاي اجتماعی م نتایج مطالعات ارزیابی اثرات اجراي طرح بر ویژگی –

 برداري از طرح بران و مشارکت آنان در اجرا و بهره هاي آب ي ایجاد تشکل نتایج مطالعات نحوه –

، خـاك  آبشویی و بهسـازي  و ، کیفیت آب آبیاريو بهبود طرح توسعه هاي زمیننتایج مطالعات قابلیت آبیاري   –
ات هـاي تسـطیح و اثـر    ت و محدودیتضرایب هیدرودینامیکی و فیزیکی خاك، زهکشی، عوامل اقلیمی و امکانا

  يهاي آبیار در انتخاب روش ها آن
  محصوالت مختلف الگوي کشت  نتایج مطالعات در رابطه با روش و فواصل آبیاري  –
  هاي آبیاري پس از اجراي طرح   روش بازدهنتایج برآورد  –
  ه  مساحت قطعات زراعی و واحدهاي مزرع وهاي آبیاري، ابعاد  علل انتخاب روش یا روش –
ثر و اثـرات آن در مقـدار   ونتایج مطالعات برآورد میزان آب مورد نیاز گیاهان الگوي زراعی طرح، مقدار بـاران مـ   –

  آب آبیاري 
  نتایج برآورد هیدرومدول آبیاري طرح و کنترل انتخاب نهایی آن  –
  هاي آبیاري  پذیري براي تعیین ظرفیت طراحی کانال ب انعطافیانتخاب نهایی ضرا –
  نتایج مطالعات تقویم آبیاري طرح   –
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مـورد نظـر و چگـونگی حفاظـت      هـاي  زمـین انتقـال و توزیـع آب در    ي ي انحراف آب و آبگیري، نحـوه ها روش –
  ها  سیالب لآبیاري در مقابسامانه  تاسیساتو هاي طرح  محدوده

بـري و مـدیریت    و نظـام حقابـه  آبیاري موجـود   تاسیساته آبیاري و زهکشی، سایر سامانخصوصیات و وضعیت  –
 آبیاري سنتی شبکه و مدرن سامانه  و طرح تلفیقمنابع آب در وضع موجود 

   یا بهبودطرح توسعه و نگهداري از برداري  بهرهو سازمان مدیریت  ي نحوهنتایج  –
  ها و سایر مجاري طبیعی  ها به رودخانه ها و هرزآب بآ هتخلیه ز ي نحوه –
 هاي ارائه شده   ها و توصیه روشو طرح  یطیمح ستیزنتایج ارزیابی اثرات  –

  مربوطه   تاسیساتبرداري و نگهداري از سامانه آبیاري و زهکشی و  الزامات بهره –
 تاسیسـات ) بـراي سـد انحرافـی،    مقاطع عرضیو  هاي طولی رخ نیم، مسطحههاي  نقشههاي طرح مصوب ( نقشه –

هـا   هاي و سایر ساختمان هاي دسترسی و سرویس، سازه ه آبیاري و زهکشی، جادهسامان، انتقال مجاريآبگیري، 
تغذیه مصنوعی  تاسیساته و کنترل سیالب، سامانحفاظتی  تاسیساتایستگاه پمپاژ، همچون مهم  تاسیساتو 

  طرح   تاسیساتها و  و سایر ساختمان
 یج برآورد هزینه و حجم عملیات هریک از اجزاي طرحانت –

یابد که طبق شرح خدمات مربوطه انجـام   زیر ضرورت می در مواردرحله توجیهی طرح مطالعات ماحی پایه بازنگري طر
  شود: می

 تغییـر در لحـاظ    ه آبیـاري (بـه  سطح سـامان از جمله کاهش یا افزایش یا بهبود تغییرات در اهداف طرح توسعه  –
  )ایجاد سد مخزنیهمچون ع آبی جدید تامین منابتغییر در تخصیص منابع آب یا نیازهاي آبی غیرکشاورزي، 

  هاي کشاورزي تغییر کاربري زمین –
  ها در تعیین محدوده واحدهاي تحت پوشش آبگیرهاي درجه یک و دو ضرورت در نظر گرفتن مرز مالکیت –
کـه در  به این علت مشخص در الگوي زراعی  تغییر و ضرورت گذشت زمان طوالنی از مطالعات مرحله توجیهی –

طـوري کـه اجـراي طـرح را بـا مشخصـات قبلـی          وجود آمده است بـه  به طی این دوره تغییر شرایط مشخص 
  )ها زمیندار شدن  هزهمچون (سازد  غیرممکن می

یـا  به لحاظ فنی  توجیهیکه در زمان مطالعات مرحله  ایجاب شده توزیع آبجدید  هاي امانهکاربرد روشی از س –
قابـل   )سـاخته  هاي پـیش  و کانال فشار تحتهاي  لوله ه مصالح و مواد الزم (همچونیا عدم دسترسی باقتصادي 

  توجیه نبوده است،
تـوجیهی  یا تکمیل قسمتی از مطالعات مرحله جدد موارد دیگري که به نظر مهندس مشاور یا کارفرما بررسی م –

  .سازد الزامی می را
  باشد: زیرند شامل موارد توا می طور عمده بازنگري مطالعات مرحله توجیهی طرح به 

  سازي مطالعات هواشناسی و هیدرولوژي با استفاده از آمار تکمیلی   هنگام هبازنگري و ب –
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 ها با توجه به اهداف مورد نظر  تعیین الگوي زراعی و ارائه ترکیب کشت –

ط اقلیمـی و  هاي آبیاري بارانی و موضعی با توجه به الگوي کشت بازنگري شده، شرای روش بررسی امکان اعمال –
  )  در مطالعات مرحله توجیهی ها روش انتخاب اینسایر عوامل مربوط (در صورت عدم 

هـاي جدیـد بـرآورد نیـاز آبـی و آمـار تکمیلـی         بـا توجـه بـه روش   کشـت  محصوالت الگوي تعیین نیاز آبیاري  –
  هواشناسی

  توصیههاي آبیاري قابل  و روشترکیب کشت پیشنهادي  اساس برسطح قابل آبیاري  تعیین –
   ها ها و رواناب بآ هاي برگشتی، زه از جمله آب کیفیت منابع آب قابل استفاده در طرحبررسی کمیت و  تعیین –
  بررسی امکان کاهش یا توسعه سطح تحت آبیاري  –
و انجـام  و عدم وجود شرایط مناسب زهکشی  دار شدن اراضی ناشی از توسعه آبیاري ماندابی و زهبررسی مساله  –

 و آزمایشگاهی  نیمیدامطالعات 

 ناشی از توسعه آبیاريمحدوده آبیاري  خاك در سدیمی شدنشور و  مشکلبررسی  –

هـاي اصـلی زهکشـی و     ها و خطوط لوله آبیاري درجه یک و دو، کانـال  هاي تحت پوشش کانال تدقیق محدوده –
  هاي کاداستر بندي مزارع با توجه به اطالعات نقشه قطعه

 شده در منطقه طرح  ایجادبا توجه به تغییرات آن  پیشنهادي براي تاسیساتو گیري آبي انحراف آب و  بررسی نحوه –

 انتقال و توزیع آب با توجه به تغییرات منطقه طرح   ي  بررسی نحوه –

کـار تشـکل    ي ایجـاد و شـروع بـه    بررسی نتایج مطالعات تکمیلی به ویژه مطالعات تکمیلـی اجتمـاعی و نحـوه    –
  تواند بر طرح نهایی تاثیرگذار باشد.  برداران که می بهره

  انجام مطالعات    برنامه -2-2پ.

  :شامل به کارفرما آغازینریزي انجام خدمات مهندسی طرح در قالب تهیه و ارائه گزارش  برنامه –
 هاي کارفرما  اهداف اصلی طرح و دیدگاه 

   تغییرات احتمالی در اهداف و شرایط طرح 

 کمبودهاي اطالعاتی و الزامات مورد نیاز مطالعات تکمیلی 

 (در صورت نیاز) اهداف مطالعات تکمیلی در مرحله طراحی تفصیلی 

 ي تکمیل کمبودهاي اطالعاتی  نحوه 

 برداري مورد نیاز  نوع و خدمات عملیات اکتشافی و نقشه 

 فعالیتها با توجه به نوع و حجم  انجام فعالیت ي نحوه  
 و تعیین مسیرهاي بحرانی ها انجام آناولویت  کردنها و مشخص  عوامل موثر در انجام هریک از فعالیت 

 بندي: برنامه کار خدمات مهندسی مرحله طراحی تفصیلی شامل زمان 
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o العات و عملیات تکمیلی مط 

o تهیه و تدوین مبانی طراحی 

o هاي اجرایی طراحی و تهیه نقشه 

o تهیه اسناد مناقصه 

o تهیه گزارش نهایی مرحله طراحی تفصیلی 

  طرح نفعان يذن و مدخال ذيجلسات مشورتی با  -3-2پ.

در طی جلسات مشترك در شروع و برداران  به ویژه کارفرماي طرح و بهره نفعان يذمدخالن و  ذيمذاکرات با ارتباط و 
پذیرد. هدف از این ارتبـاط و   انجام خدمات مهندسی مرحله طراحی تفصیلی انجام میدر طول مدت  فواصل زمانی مناسب

مـدخالن دیگـر و نیـز     هاي کارفرمـا و ذي  ها و دیدگاه درخواستی طرح، اعمال یتبادل نظر در مسایل فنی و اجراجلسات، 
هـاي مختلـف    اسناد مناقصه قسمتتهیه ی و یهاي ارائه طرح اجرا ها و رعایت اولویت  پروژه  تهیهیزي و ر برنامهدر  نفعان يذ

طرح در ارتباط با  نفعان يذدر این رابطه نظرخواهی از  شود. میه آبیاري و زهکشی که در مقاطع زمانی مناسب اعالم سامان
ن مشارکت عوامل مختلف در ارتباط با آن در طراحی از جمله مواردي و میزا برداري و نگهداري و نحوه ت بهرهنیازها و الزاما

  گیري شود. طور ویژه مورد توجه طراح باشد و پس از جلسات مشترك با کارفرما در این مورد تصمیم  است که باید به
بـه ماهیـت     شـود و بسـته   هـا نمـی   است ولی محدود به آن زیربرداران طرح شامل عوامل  و بهره نفعان يذمدخالن،  ذي

  طرح ممکن است عواملی دیگر را نیز در برگیرد: 

 عوامل مربوط به طراحی و اجراي طرح   -

 اطالعاتی که باید از این عوامل دریافت شود، شامل:  

   اهداف طرح 

 تخصیص   هاي اجرایی طرح، زمان شروع اجرا، اعتبارات قابل امکانات و محدودیت 

  نوع و شکل مناقصه، تعداد و حجم پیمان 

 برداري زودهنگام  هاي اجرایی براي بهره ي تفکیک طرح به زیربخش نحوه 

 ها  ي تامین آب مورد نیاز آن ، موقعیت، تعداد و نحوه1یشیآزماهاي  ضرورت اجراي طرح 

 برداري از منابع آب زیرزمینی  پتانسیل بهره 

                                                   
 

1- Pilot 
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 برداري از منابع آب زیرزمینی در شرایط طرح   ي بهره نحوه 

 هاي غیرمجاز از منابع آب در شرایط حاضر چگونگی کنترل برداشت 

 طرح    بندي محدوده ممنوعه براي برداشت آب زیرزمینی و پهنه  تعیین محدوده 

   .تعیین نواحی که منابع آب سطحی باید جایگزین منابع آب زیرزمینی شود 

 برداري طرح ي مشارکت مردمی در اجرا و بهره العات ارزیابی اجتماعی طرح و نحوهنتایج مط 

  برداري و نگهداري طرح  ط به بهرهعوامل مربو -

  است:  زیرها در موارد  اطالعاتی که باید از این عوامل دریافت شود، شامل نظرات و دیدگاه
 برداري و نگهداري دار شدن وظایف بهره هها براي عهد برداري و جایگاه و توانایی تشکل سازمان بهره  
 برداري و نگهداري از طرح    هاي اجتماعی بهره محدودیت 

 برداران   و بهره نفعان يذمدخالن،  هاي اجتماعی مربوط به آب کشاورزي بین ذي اختالفات، منازعات و تنش 

 برداري و نگهداري از طرح   هاي فنی، نیروي انسانی و تشکیالتی بهره محدودیت 

 برداري و نگهداري از طرح   آالت مورد نیاز در بهره هاي تامین ماشین محدودیت 

 برداري و نگهداري از طرح   ه برداري مورد نظر کارفرما براي بهر سازمان بهره 

  برداري و نگهداري هاي جنبی بهره ، جانمایی محل استقرار و جانمایی ساختمان مرکزي و ساختمانکارکنانتعداد 

 بها  حجمی آب، چگونگی تعیین و دریافت آب ي تحویل نحوه 

 سامانه تاسیساتي حفاظت از تجهیزات و  نحوه 

 برداري و نگهداري طرح در نظر گرفته شود.   برداري و نگهداري که باید براي رفع موانع موجود در بهره الزامات بهره 

 برداري و نگهداري از طرح   سازي براي بهره نیازهاي آموزشی و ظرفیت 

 با مدیریت کشاورزي منطقه  مرتبطمل عوا -

 است: زیراطالعاتی که باید در تعامل با این عوامل دریافت شود، شامل موارد 

 هـاي مـدیریتی آبیـاري (همچـون      ي اعمـال آن و اعمـال روش   ها در مورد الگوي کشت و نحوه نظرات و دیدگاه
 ها و نوارها)  آبیاري یا استفاده از رواناب انتهایی جویچه کم

 ها در مورد تخصیص منابع آب و تحویل آب  نظرات و دیدگاه 

 بـرداري کشـاورزي در    بهـره  هـاي روسـتایی و نظـام     هاي کشاورزي و تعـاونی  ها در مورد تشکل نظرات و دیدگاه
 منطقه طرح  

 ها در ارتباط با انبارداري، بازاریابی و بازاررسانی محصوالت کشاورزي   نظرات و دیدگاه 

 ي تقویت آن   هاي موجود و نحوه ها و پتانسیل ي و میزان جلب مشارکت مردمی در طرح و ظرفیت نحوه 
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 هاي آموزشی و ترویجی برنامه 

 استانداري، فرمانداري و مدیریت سیاسی منطقهمربوط به عوامل  -

 :است زیرها و اطالعاتی که باید در تعامل با این عوامل دریافت شود، شامل موارد  مساعدت

   دسترسی به منطقه و پیمایش مسیرها  
 صنعتی و کشاورزي منطقه   ،برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعی 

 هاي کالن توسعه در منطقه  سیاست 

 هاي قابل ارائه به مهندسان مشاور، پیمانکاران و دستگاه اجرایی  ها و پشتیبانی مساعدت 

 جامع  هاي هاي طرح طرح توسعه شهري و روستایی در منطقه و محدوده 

 ها   هاي توسعه شهري و روستایی و حریم آن اطالعات مربوط به طرح 

 ها   ها با آن ها و زهکش آهن و الزامات تقاطع کانال ها، خطوط راه هاي توسعه و حریم راه اطالعات مربوط به طرح 

 هـا   طع کانالهاي توسعه خطوط انتقال نیرو و خطوط آب و فاضالب و خطوط لوله نفت و گاز و الزامات تقا طرح
 ها   ها با آن و زهکش

اي و استانی در ارتباط با مدیریت شهرسازي، راه و ترابري، آب و فاضالب، نفـت و گـاز، گردشـگري و     عوامل منطقه -
 میراث فرهنگی، امور نظامی و انتظامی و سایر عوامل مشابه مربوط 

 ین عوامل دریافت شود، عبارت است از: اطالعات و مدارکی که باید از طریق جلسات مشورتی و استعالم از ا

 هاي جامع   طرح توسعه شهري و روستایی و محدوده طرح 

 هاي منطقه  طرح توسعه راه 

 هاي گردشگري و میراث فرهنگی و باستانی  ه محدود 

 مدیریت تشکیالت حفاظت از محیط زیست منطقه -

  دریافت شود، عبارت است از:اطالعات و مدارکی که باید از طریق جلسات مشورتی و استعالم 
 مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست 

 هاي محیط زیستی در محدوده طرح و مناطق تامین منابع قرضه ها و محدودیت حساسیت 

 برداران و کشاورزان بران، بهره هاي آب تشکل -

  ز:اطالعات و مدارکی که باید از طریق جلسات مشورتی و استعالم دریافت شود، عبارت است ا
 ها در مورد اجراي سامانه   نظرات و دیدگاه 

 بر موجود در محدوده مطالعه هاي آب بران یا اطالعات تشکل هاي آب سنجی ایجاد تشکل نتایج مطالعات امکان 
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 اهمیت تامین آب و انجام زهکشی در کشاورزي منطقه و امرار معاش مردم 

 میزان مشارکت در اجراي طرح 

 جا کشتی سازي و یک پارچه میزان تمایل به یک 

 هاي ترجیحی آبیاري، توزیع و تحویل آب روش 

  هاي محلی بازدیدها و بررسی -4-2پ.

بـه منظـور تکمیـل اطالعـات در مـورد موقعیـت و        میـدانی هـاي   و بررسـی ، پیمـایش  محلی انجام بازدیدهاي –
قبلی و تغییرات احتمـالی   تعیین شده    قرضه يها و مستحدثات و وضعیت محل ها هکارخان ،تاسیساتمشخصات 

در محدوده طرح آبیـاري و زهکشـی ایجـاد شـده      طراحی تفصیلیو  توجیهیکه در فاصله زمانی بین مطالعات 
 شامل: است

 هاي بین روستایی   ها و راه هاي توسعه و تعریض جاده طرح 

  خطوط انتقال نیرو، مخابراتی و فیبر نوري 

  خطوط لوله نفت، گاز، آبرسانی و فاضالب 

 ها  آهن و جاده خطوط راه 

 خانه آب و فاضالب  هاي تصفیه طرح توسعه جامع شهرها و روستاهاي منطقه طرح و طرح 

 شـده یـا بـراي     ساختهصورت موضعی ممکن است در محدوده طرح   پروري و زهکشی که به هاي آبزي طرح
 ریزي شده باشد.  اجراي آن برنامه

ست، مناطق حفاظت شده امنیتی و نظامی، مناطق آثار باستانی بازدید و بررسی مناطق حفاظت شده محیط زی –
و سایر مناطقی که باید از ساخت و ایجـاد   يو گردشگر یع دستی، صناو تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی

 ربط هاي ذي شود و تعیین حریم این مناطق با همکاري سازمان پرهیزها  آبیاري و زهکشی در آن تاسیسات

جنگی آلوده به مین و مواد انفجـاري و مهمـات باقیمانـده از جنـگ در محـدوده مطالعـاتی و       بازدید از مناطق  –
اي کـه بایـد    آن براي انجـام خـدمات مرحلـه طراحـی تفصـیلی، تعیـین حـدود منطقـه         يساز كپاتعیین لزوم 

    ربط هاي ذي محدوده مورد نظر از طریق سازمان يساز كپاشود و هماهنگی با کارفرما براي  يساز كپا
و مسـتحدثات   تاسیسـات مسیر  سه بعدي رقومیبرداري براي برداشت مختصات   تهیه مشخصات عملیات نقشه –

 شود.  و به هزینه کارفرما انجام می درخواستمهندس مشاور  توسطکه برحسب مورد 

 شامل: طرحبا  در ارتباطو سایر منابع محلی   قرضهمنابع مصالح، لوازم و تجهیزات، بررسی کامل و جامع درباره  –

 هاي کنترل  بر، جرثقیل، کابل، تجهیزات فشار قوي، سامانه لوازم و تجهیزات برقی همانند الکتروموتورها، باال
  و پایش 
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 بـرداري و نگهـداري    دنده، تجهیزات خاص بهره آالت، جعبه لوازم و تجهیزات مکانیکی همچون پمپ، ماشین
 روب   همچون الي

  هاي کنترل، تنظیم و تحویل آب   انواع دریچه ؛شامللوازم و تجهیزات هیدرومکانیکی 

 بندي  مصالح و مواد مورد نیاز همانند سیمان، آرماتور، تجهیزات و مواد و مصالح آب 

     منابع قرضه و تامین شن و ماسه، بتن، فیلتر، خاك براي خاکریزي، آهک، رس بنتونیـت، مصـالح سـنگی و
 سایر مواد و مصالح مورد نیاز طرح 

  هـاي   آالت مربوط بـه سـامانه   انواع لوله، اتصاالت، متعلقات و شیر ؛تجهیزات انتقال و توزیع آب شامللوازم و
 آب   فشار و خطوط انتقال  فشار، کم تحت

  بند، زهکشـی هنگـام اجـرا و     آب ورد نیاز طرح، همچون اجراي دیواردهنده کارهاي ویژه م  پیمانکاران انجام
کـوبی و سـپرکوبی و اطـالع از     ات اجرایی در زیر تراز آب رودخانه، شـمع کار در شرایط زیر سطح آب، عملی

 توان اجرایی و فنی و روش اجراي کار توسط آنان 

هـاي پمپـاژ آبیـاري و     ایسـتگاه انحـراف آب و آبگیـري،    تاسیسـات بررسی مسایل مربوط به اجزاي طرح شامل  –
ه سـامان  هـاي اصـلی،   هـاي زهکـش   آبیاري و کانـال ها و خطوط لوله اصلی  ، کانالانتقال آبزهکشی، مسیرهاي 

   طرحتهیه  و تاثیرگذار در هاي دسترسی و ارتباطی و بررسی سایر مسایل و شرایط مهم آبیاري و زهکشی، راه

هـا، تجهیـزات مکـانیکی،     هـا، اتصـاالت، دریچـه    کننـده لولـه   هاي سازنده و تـامین  ها و کارگاه بازدید از کارخانه –
 باشند. همانند آن که در طرح مورد نیاز می تجهیزات الکتریکی و

 ها باید از طریق دیگر کشورها صورت پذیرد.  بررسی تجهیزات خاص که تامین آن –

ها و تولیدکنندگان خارجی تجهیزات یا نمایندگان آنان در کشـور یـا نماینـدگان     این بررسی شامل استعالم از کارخانه
 دریافـت ي کاربرد آن در طرح و  م مشخصات تجهیزات و اقالم مورد نیاز و نحوهجوار و اعال اي آنان در کشورهاي هم منطقه

 تجهیـزات  مـورد  در. باشـد  بـرداري و نگهـداري و قیمـت مـی     ي حمل و نصب، الزامات بهـره  مشخصات ساخت، ابعاد، نحوه
 بـراي  قیمـت  و محصـول  کاتـالوگ  بـه  دسترسـی  دارد، قـرار  تولید خط در و است فروش آماده معمول طور  به که همسان
 طـرح  نیازهـاي  مطـابق  جداگانـه  طـور   بـه  که خاص تجهیزات مورد در ولی است کافی تجهیزات نوع درباره گیري تصمیم
   .شود داده قرار کنندگان تامین فهرست در تولیدکننده نام نیاز، مورد اطالعات دریافت قبال در باید شوند، می طراحی

 سازندگان داخلی براي اجراي طرحکنندگان و  بررسی ظرفیت تامین –

این بررسی، عبارت از ارزیابی ظرفیت و توان اجرایی و فنی تولیدکنندگان و سازندگان لوازم و تجهیزات ساخت داخـل  
و توان اجرایی و فنی پیمانکاران داخلی و ارزیابی ضرورت استفاده از پیمانکاران و نیز ظرفیت اجرایـی و فنـی پیمانکـاران    

  کنندگان و سازندگان و پیمانکاران خارجی است. ایسه با تولیدداخلی در مق
ي تـامین بـرق    هـا، نحـوه   ها و هزینـه  هاي انتقال برق و کسب اطالع در مورد قیمت ترین پست بازدید از نزدیک –

 مورد نیاز طرح و برنامه زمانی انجام آن
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اي و کسـب   ارتباط با سازمان برق منطقه برداري از طریق بررسی امکان تامین برق در زمان اجرا و در زمان بهره –
 اطالع از:

 هاي انتقال برق  ترین پست نزدیک 

   فاصله انتقال نیرو و مسیرهاي ممکن 

 برداري   اجرا و در زمان بهره هنگامهاي مورد نیاز  امکان تامین ظرفیت 

 رق استاندارد و مشخصات لوازم و تجهیزات برقی مورد نیاز منطبق با مشخصات شبکه تامین ب 

 هاي انتقال برق و قیمت برق مصرفی هزینه 

 شبکه انتقال و تحویل برق به کارگاه و به طرح زمان ساخت 

تـامین زمـین مـورد    و  به منظور کسب آگاهی در مورد واکنش اهالی به اجراي طـرح  تاسیساتبازدید از مسیر  –
 نیاز طرح

آن و هماهنگ با پیشرفت مرحلـه طراحـی    اساس برو  هاي یاد شده در باال باید با هماهنگی کارفرما انجام شود بررسی
برداران و نظـام   هاي بهره کار تشکل ي ایجاد و شروع به ریزي الزم براي مطالعات ارزیابی اجتماعی طرح و نحوه نهایی، برنامه

 که مطالعه نشده باشد)، انجام پذیرد.  برداري کشاورزي (در صورتی بهره

  تدوین مبانی طراحی -1-4-2پ.

  : زیربه شرح  نتایج مطالعات تکمیلی و مرحله توجیهیمطالعات  هاي گزارشارائه خالصه  –
  آب سطحی و زیرزمینی منابع 

  خاك منابع  
 ها   ترکیب و تراکم کشت 

  سیماي طرح توسعه یا بهبود 

کشـت  ارزیابی مبانی طراحی پایه از جمله نتایج مطالعات آبیاري، زهکشی زیرزمینی، تطابق محصوالت الگـوي   –
فشـار،   هـاي ثقلـی یـا تحـت     شهاي آبیاري، عمق آبیاري براي رو با روش آبیاري، نیاز زهکشی، مشخصات روش

، تغییـرات مجـاز در تقـویم    سـالی  خشکآبیاري و تنش آبی مجاز در شرایط  تقویم آبیاري محصوالت، برنامه کم
 آبیاري محصوالت

هـدف اصـالح فرآینـدهاي طراحـی و اجـرا و در نتیجـه       شده بـا    ساختهارزیابی نتایج مطالعات مزارع آزمایشی  –
برداران براي جلب مشارکت مردمـی (مهنـدس مشـاور در مطالعـات      ها و نیز ترویج و آموزش بهره کاهش هزینه

کنـد.   مرحله توجیهی نیاز به مطالعه و اجراي مزارع آزمایشی نمونه را بررسی و در صـورت لـزوم پیشـنهاد مـی    
 دهد.) بت به مطالعه و اجراي آن اقدام و نتایج را در اختیار مشاور طراح قرار مینس ،کارفرما پس از تایید
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طـرح هماننـد نتـایج مطالعـات     برحسـب مشخصـات   در ارتباط با مطالعات مرحله تـوجیهی  سایر موارد بررسی  –
و  اجـرا ي مشارکت جامعه محلی و بخـش خصوصـی در    در مورد طرح و نحوه نفعان يذهاي  اجتماعی و دیدگاه

 برداري و نگهداري  سازمان بهره

شـده و بـه    هنگـام   هباطالعات  اساس بردر رابطه با مبانی طراحی  توجیهیعات مرحله لزنگري مطاارائه نتایج با –
  :  زیرشرح 

   عوامل هیدروکلیماتولوژي طرح  
 هاي پیشنهاد شده  میزان آب مصرفی کشت  
  يپیشنهادهاي آبیاري  وشرآب و  توزیع و انتقال هاي بازدهمیزان   
 مدول آبیاري هیدرو  
  ضریب زهکشی سطحی 

 هاي در ارتباط با: الزامات و محدودیت 

o  برداري و نگهداري سازمان بهره 

o رعایت اصول پدافند غیرعامل در صورت لزوم 

o برداري و  بران و جامعه محلی در اجرا و بهره ي مشارکت آب هاي اجتماعی و میزان و نحوه ویژگی

 نگهداري سامانه 

o هاي مورد نیاز طرح  ي تامین زمین هنحو 

o ي تامین انرژي  نحوه 

o آبیاري و زهکشی درنظر گرفته شودهاي اقلیمی که باید در طرح  شرایط و محدودیت  

 (بند انحرافی، ایستگاه پمپاژ) وابستههاي  سازهانحراف آب و آبگیري و  تاسیسات  

 گیري آب  سامانه کنترل، توزیع و اندازه 

  هاي درجه یک و دو نوع پوشش کانالو  1الگوییمقطع 

  هاي مختلف انشعابی از آن   کارگذاري خطوط لوله اصلی و درجهالگویی نوع لوله و مقطع 

 هاي پمپاژ آبیاري یا زهکشی ایستگاه 

  سامانه   تاسیساتسطح و میزان هوشمندسازي تجهیزات و 

                                                   
 

1- Hydraulic Stracture Type 
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 بـري   چگونگی تغییرات در نظام حقابـه  ها در داخل و خارج محدوده طرح و  بري و میزان حقابه ي حقابه نحوه
 سنتی موجود  

  شده پیشنهاد یزهکشهاي  کانالو آبیاري  مجاري (کانال، لوله و غیره)الگویی مقاطع  

 ی روبازو زهکشآبیاري  مجاري (کانال، لوله و غیره)براي الگویی هاي هیدرولیکی  سازه  

    :مبانی کلی طراحی شاملتدوین  –
  محیط زیستمبانی و ضوابط حفاظت 

 آبیاري و زهکشی  هاي اقلیمی اثرگذار در طراحی سامانه محدودیت 

 برداري و نگهداري هاي بهره برداري از ساختمان و بهره ساختي  نحوه 

 هاي انحرافی، دسترسی و ارتباطی   مبانی طراحی راه 

 ري و زهکشی  هاي آبیا بندي و آرایش سامانه مبانی و ضوابط تعیین مرز قطعات زراعی، مزارع، قطعه 

   انواع مصالح مصرفی 

   طرح جانمایی اجزاي سامانه 

 ي تفکیک واحدهاي عمرانی در سامانه آبیاري و زهکشی   نحوه 

 انـدازي   برداري زودهنگام یا تدریجی از برخی اجـزاي طـرح و چگـونگی تـامین موقـت آب و آب      امکان بهره
 آزمایشی

 اسـناد مناقصـه و اجـراي اجـزاي سـامانه آبیـاري و       هـاي اجرایـی و    هاي طراحی، تهیه نقشـه  تعیین اولویت
 زهکشی

 برداري و نگهداري سامانه آبیاري و زهکشی موثر در تدوین مبـانی طراحـی    هاي بهره ارائه الزامات و ضرورت
  هاي مربوطه هاي پمپاژ و سایر سازه ها، خطوط لوله، سد انحرافی، ایستگاه کانال

  مبانی طراحی سامانه آبیاري سطحی و سامانه زهکشی روباز  –
 هـا، دیوارهـاي حایـل،     يبـردار  كخاهاي  ها، شیب دیوار ها، زهکش کی کانالمبانی و ضوابط طراحی ژئوتکنی

  هاي مهم ها، اصالح پی سازه ها و زهکش فواصل محل قرضه، اصالح مسیر کانال
 هـا، شـیرآالت و متعلقـات     هـا، لولـه   ت هیدرولیکی در سـازه مبانی و ضوابط تعیین رقوم سطح آب مزارع، اف

  مربوطه  
  هـا، خطـوط لولـه، متعلقـات و      هـا، زهکـش   مبانی و ضوابط کنترل و توزیع آب و طراحی هیدرولیکی کانـال

 هاي مربوطه سازه

 بندي و آرایش سامانه آبیاري و زهکشی مبانی و ضوابط تعیین مرز قطعات زراعی، مزارع، قطعه 
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  ي  هاي سامانه اصلی آبیاري بـا شـبکه انهـار سـنتی بـه خصـوص نحـوه        ي تلفیق کانال ضوابط نحوهمبانی و
بـرداري از   زمان سامانه مزرعه (سامانه فرعی) و امکان بهـره  جانمایی محل آبگیرها با توجه به عدم اجراي هم

 طرح پیش از اجراي سامانه فرعی 

 هـاي   نتـرل، تنظـیم و تحویـل آب در سـامانه و سـامانه     تجهیزات هیدرومکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی ک
 هـا  مخابراتی، پردازش، ثبت و ذخیره اطالعات و در صورت لزوم امکانات هوشمندسازي و خودکارسـازي آن 

 یا آینده در حال 

 انواع مصالح مصرفی در طرح  
 وط لوله و متعلقـات  هاي هیدرولیکی مربوطه، خط ها و سازه ها، زهکش اي کانال مبانی و ضوابط طراحی سازه

 آن  

  هـا، خطـوط لولـه، متعلقـات و      هـا، زهکـش   مبانی و ضوابط کنترل و توزیع آب و طراحی هیدرولیکی کانـال
 هاي مربوطه سازه

  (بارباکـان) در زیرپوشـش بتنـی     طرفـه  یـک هـاي   ضرورت اجراي فیلتر و زهکش زیرپوشش کانال و دریچـه
 ها  کانال

هـا و   هـا، آبراهـه   ها، مسـیل  انحراف آب و آبگیري، برآورد رواناب زهکش تاسیساتمبانی و ضوابط سیل طراحی  –
 هاي تقاطعی سازه

  شامل: 1هاي پمپاژ مبانی طراحی و تجهیزات ایستگاه –
  هـاي حـداکثر و حـداقل     مبانی طراحی هیدرولیکی حوضچه مکش و مدل هیدرولیکی مورد استفاده، رقـوم

  سطح آب 
 اي حوضچه مکش مبانی طراحی سازه  
 ی طراحی تجهیزات هیدرومکانیکی شامل ارتفاع استاتیکی و دینـامیکی پمپـاژ، نقطـه کـارکرد و بـازده      مبان

کننده، خطوط لوله مکش، شیرآالت، کنتورها، تجهیـزات   ها، خطوط لوله جمع ها، تعداد و ظرفیت پمپ پمپ
  گیر   فشارشکن و ضربه

 نیـاز، جریـان مـورد نیـاز زمـان        ه، انرژي موردمبانی طراحی سامانه کنترل، الکتروموتورها، توان اسمی، بازد
  و مشخصات پست برق سامانه انتقال  روشن شدن (استارت)

                                                   
 

) بـا عنـوان   1382کشـور (  نامـه و بودجـه  برسـازمان   262شـماره   ضابطهتر به  جزییات بیشي اصلی اشاره شده است. براي کسب ها در اینجا به سرفصل -1
 ، مراجعه شود.»هاي پمپاژ هاي شناسایی، اول و دوم ایستگاه فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیري (مرحله«
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 هاي پمپاژ  مبانی طراحی خطوط لوله خروجی ایستگاه  
 اي ساختمان ایستگاه پمپاژ  مبانی طراحی سازه 

  ها، سـوپاپ   ها و مبدل ...، اتصاالت، لوله و طرفه یکتجهیزات مکانیکی مورد نیاز (شیر کنترل، شیر هوا، شیر
کـش، شـافت و غـالف حسـب نیـاز، پمـپ سـوخت بـراي          و توري، جعبه دنده، پمپ هواگیري، پمـپ کـف  

 سوز و...)  موتورهاي درون

   انـدازي سیسـتم روشـنایی،     تجهیزات الکتریکی مورد نیاز (ترانسفورماتورها، تابلو برق، تابلو فرمـان، تـابلو راه
 سیستم هوشمندسازي و کنترل خودکار، سیستم حفاظتی و...)  سیستم تهویه،

 آینـده برداري پس از اجرا و شـرایط   سازي اجزاي سامانه آبیاري و زهکشی براي شرایط بهره اي ایمن طرح سازه –
 توسعه مناطق شهري و روستایی محدوده طرح شامل:

 یان برق از جمله کاله ایمنـی، دسـتکش و   تجهیزات ایمنی مورد نیاز اپراتورهاي ایستگاه پمپاژ در مقابل جر
 ابزارآالت عایق 

 برداري از تجهیزات هیدرومکانیکی بینی تمهیدات ایمنی براي بهره پیش 

 ها بـراي جلـوگیري از ورود افـراد،     بینی نصب تور ایمنی در ورودي مجاري سرپوشیده همچون سیفون پیش
 اشیا و حیوانات 

 هاي فرار (فلزي یا بتنی) و زنجیر نجات در دو طرف مسـیر   ردبانبینی نصب تجهیزات ایمنی همچون ن پیش
 هاي عبور حیوانات  در مناطق مسکونی و محل به ویژههاي بزرگ  کانال

 کشی براي جلوگیري از ورود و سقوط افراد و حیوانات  حصار  هاي نیازمند تعیین محل 

 راي تردد ایمن وسـایل نقلیـه و افـراد و    در مناطق مسکونی ب به ویژهپل روگذر یا زیرگذر  ساختبینی  پیش
  عبور حیوانات

 هاي دسترسی براي تردد و عبور ایمن   ي پل هاي حفاظتی در کناره بینی نصب نرده پیش 

  طراحی و ساخت آبشخور براي تأمین آب مورد نیاز عشایر و حیوانات  
 هـا و   قاطع ورودي تونـل ي عمقی با ظرفیت مناسب در نزدیکی م ي تخلیه طراحی سرریز اضطراري و دریچه

  براي جلوگیري از سرریز شدن آب و خسارت به کشاورزان  سیفون
بـرداري پـس از اجـرا و شـرایط      سازي اجزاي سامانه آبیاري و زهکشی براي شرایط بهـره  اي ایمن طرح غیرسازه –

 توسعه مناطق شهري و روستایی محدوده طرح شامل: آینده

 و نگهداري برداري رهتجهیزات ایمنی مورد نیاز کارکنان به 

 برداري و نگهداري تعیین نوع و محل نصب تابلوها و عالئم هشداردهنده براي کارکنان بهره 
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      هـا و در مجـاورت    تعیین نوع و محل نصب تابلوها و عالئم هشـداردهنده و اخبـاري در طـول مسـیر کانـال
(نظیر خطر غرق شدن و شـنا   به منظور پیشگیري از وقوع حوادث و خطرات براي اهالی و احشام تاسیسات

 ممنوع، کنترل سرعت و رعایت فاصله ایمنی و ...) 

 برداري و نگهداري سامانه هاي مورد نیاز کارکنان براي بهره تعیین نوع و سطح مهارت 

 برداري و نگهداري با توجـه بـه    رسانی موارد ایمنی کارکنان بهره ي آموزش و اطالع تعیین نوع، سطح و نحوه
   آیندهشرایط کنونی و 

  فشار شامل: فشار (بارانی و موضعی) و کم مبانی طراحی سامانه آبیاري تحت –
 هاي پمپاژ آبیاري یا زهکشی مبانی طراحی ایستگاه 

 فشار  فاده در محاسبات هیدرولیکی و تعیین فشار در سامانه آبیاري تحتافزار مورد است معرفی نرم  
     هـاي جزیـی و ضـرایب و     مبانی و ضوابط طراحی هیدرولیکی خطوط لوله اصلی، فرعـی، رابـط، آبـده، افـت

 هاي مورد استفاده  معادله

 له رابـط و آبـده   هاي تحویل آب به خطوط لوله فرعی، خطوط لو فشار مورد نیاز، نوسان مجاز فشار در محل
 در طول فصل آبیاري 

 ي کنترل بده جریان و فشار در خطوط لوله  نحوه 

 ها  ي تحویل آب و کنترل برداشت آب توسط انشعاب نحوه 

 فشار سامانه کنترل در سامانه اصلی انتقال و تحویل آب به سامانه تحت 

 فشار  هاي آبیاري تحت هاي کنترل مرکزي در سامانه هاي ایستگاه ضوابط و مبانی طراحی سامانه 

 هاي شیرآالت   اي حوضچه مبانی طراحی سازه 

 :مبانی طراحی تجهیزاتی و الزامات طراحی سامانه اصلی آبیاري در ارتباط با  
o هاي اصلی، فرعی، رابط و آبده در طرح  نوع و مشخصات لوله  

o هاي مورد استفاده در طرح  شخصات گسیلندهنوع و م 

o ها به یکدیگر  هاي اتصال لوله نوع، مشخصات و روش 

o ها و اتصاالت و متعلقات مورد استفاده  انواع تجهیزات کنترل بده جریان، فشار، شیرآالت، کنتورها، بست

 در طرح 

    تفصیلیتهیه و تدوین گزارش مبانی طراحی  –

  یهاي تکمیل برداري نقشه -5-2پ.

  باشد:  می زیرموارد شامل هاي تکمیلی در صورت لزوم و برحسب شرایط  برداري برنامه نقشه
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مجاري انتقال آب کانال، خط متر از مسیر  5/0یا  25/0با خطوط تراز  1:2500 ی به مقیاستوپوگراف نقشه نوار –
  لوله، مسیر انهار موجود و غیره 

  بینی شده در طرح ي پیشها زهکش ه درجه یک و دو، کانال، لولهمجاري انتقال آب، خطوط لولطولی مسیر  رخ نیم –
 1:1000یـا   1:500 ،1:200 کی مهـم بـا مقیـاس   ـــ هـاي هیدرولی  در محل سـازه  با مختصات ینقشه توپوگراف –

  حسب مورد  بر
هاي طبیعـی،   هاي ساخته شده موجود در محدوده طرح، زهکش زهکشها و  کانالهاي طولی و عرضی از  رخ مین –

کننده مـورد اسـتفاده قـرار     ها و غیره که به عنوان تخلیه ها در محل اتصال به رودخانه و مرداب زهکش خروجی
 گیرند.  می

هاي فوق را به کارفرمـا ارائـه دهـد و بـه تاییـد او       مهندس مشاور باید ضرورت و توجیه تهیه نقشه باالدر تمامی موارد 
 برساند. 

  مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک -6-2پ.

هـاي طراحـی پایـه مرحلـه      شناسی مهندسی مرحله توجیهی، نقشـه  شناسی، زمین نتایج مطالعات زمین بررسی –
ها یا مالحظـات ژئـوتکنیکی    توجیهی، نیازهاي مرحله طراحی تفصیلی با توجه به تغییر احتمالی ساختگاه سازه

  طراحی
  هـا،  کنیکی در مسـیر کانـال  هاي اکتشافی ژئوت ها و گمانه تعیین موقعیت (مختصات)، عمق و مشخصات چاهک –

  هاي قرضه   هاي مهم و محل ها، خطوط لوله و ساختگاه سازه زهکش
تهیه شرح خدمات قرارداد انجام عملیات اکتشافی ژئوتکنیک، برآورد مقادیر و بهاي عملیات، آزمایشات مربوط،  –

   برنامه زمانی انجام کار

  فرمانویس قرارداد الزم براي بررسی و تایید کار تهیه پیش –
 توافق و درخواست(حسب  ژئوتکنیک آزمایشگاهی و اکتشافی عملیات انجام بر نظارت قرارداد نویس پیشتهیه  –

  )  کارفرما
 هاي میدانی و آزمایشگاهی و گزارش عملیات ژئوتکنیک ها، آزمایش بررسی نتایج حفاري –

انجام کـار   هنگامها در  هاي جدید یا افزایش عمق برخی گمانه درخواست عملیات تکمیلی در مورد حفر گمانه  –
  (در صورت لزوم)

 هاي مهم ها، خطوط لوله و در محل سازه ها، زهکش ها در مسیر کانال يبردار كخاها و  تعیین مشخصات خاکریزي –

مهم و طراحی تمهیدات مناسب پـی، عملیـات اصـالحی و    هاي  ها و سازه ها، زهکش تعیین مشخصات پی کانال –
 هاي ویژه براي اجراي هر یک  اقدام

  هاي مسیر   تمهیدات بسترسازي براي خطوط لوله و حفاظت در مقابل خورندگی و قابلیت تخریب شیمیایی خاك –
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هـاي   هـاي احتمـالی خـاك    بررسی منابع قرضه مصالح (ریز دانه، شن و ماسـه و سـنگ)، مسـایل و محـدودیت     –
هـا،   هـا در طراحـی کانـال    ي اصـالح و بهبـود آن   زا، رمبنـده و غیـره) و نحـوه    ، تـورم گرا روانغیرمتعارف (واگرا، 

 هاي مربوطه   ها و سازه زهکش

هــاي هیــدرولیکی و  انحــراف آب و آبگیــري، ســازه تاسیســاتتعیــین پارامترهــاي ژئــوتکنیکی بــراي طراحــی  –
هـاي   هـا و زهکـش   هاي پمپاژ، خطوط لوله و کانـال  مخازن، ایستگاه هاي حایل)،  غیرهیدرولیکی (همچون دیوار

  سامانه آبیاري و زهکشی 
تعیین پارامترهاي ژئوتکنیکی و مشخصات منابع قرضه اعم از مصالح خاکریز، شن و ماسه بتن و مصالح سـنگی   –

غیرهیـدرولیکی   هاي هیـدرولیکی و  انحراف آب و آبگیري، سازه تاسیساتهاي حفاظتی براي کاربرد در  پوشش
هـاي سـامانه آبیـاري و     ها و زهکـش  هاي پمپاژ، خطوط لوله و کانال مخازن، ایستگاه هاي حایل)،  (همچون دیوار

  زهکشی
هاي مهـم و در   ها و خطوط لوله و پی سازه ها، زهکش تعیین مشخصات پی و عملیات اصالحی براي بستر کانال –

  ها اري شیبصورت نیاز تمهیدات اصالحی الزم و کنترل پاید
العبـور   اجزاي سامانه، از جمله دسترسی بـه منـاطق صـعب    ساختتعیین تمهیدات ویژه اجرایی مورد نیاز براي  –

ریزي  هاي نرم، سخت و سنگی، بتن هاي لجنی، خاك در زمین يبردار كخاکنی و  دار، پی دار، شیب اي، آب ماسه
هاي اجرایی الزم براي اجتنـاب از تـاخیر در عملیـات اجرایـی و      در زیر سطح ایستابی و سایر تمهیدات و روش

  بروز دعاوي و اختالف
عیـت  ها، مشخصـات ژئـوتکنیکی موق   تهیه گزارش مطالعات ژئوتکنیک شامل نتایج عملیات اکتشافی و آزمایش –

هـاي مهـم، تمهیـدات     ها، خطوط لوله و سـازه  ها، زهکش هاي پمپاژ، مسیر کانال تنظیمی، ایستگاه-سد انحرافی
هاي مطالعات  اصالح پی و تمهیدات ویژه اصالحی مورد نیاز براي اجراي هریک از اجزاي سامانه و نتایج بررسی

 هاي مهم   شی و سازهشناسی مهندسی محدوده سامانه آبیاري و زهک شناسی و زمین زمین

  آبیاري و زهکشی تاسیساتطراحی  -7-2پ.

  انحراف آب و آبگیري تاسیساتطراحی  -1-7-2پ.

  گیر طراحی سد انحرافی، آبگیر اصلی و حوضچه رسوب -1-1-7-2پ.

 انحراف آب و آبگیري تاسیساتآوري آخرین نظرات کارفرما در خصوص  جمع –

و بـازنگري  وجیهی مرحله تتبعی آن در مطالعات  تاسیساتبررسی طرح مقدماتی ارائه شده براي سد انحرافی و  –
  محاسبات هیدرولیکی (در صورت ضرورت)
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 ) برحسب مورد  1:1000تا  1:500 تبعی (مقیاس تاسیساترافی و ــهاي توپوگرافی محل سد انح بررسی نقشه –

کننده رسـوب بـا توجـه بـه نتـایج آخـرین        تخلیه تاسیسات نیزیر و گ سوبو ابعاد حوضچه رنوع (تیپ) بازبینی  –
  شناسی و محاسبات هیدرولیکی انجام شده  هاي رسوب بررسی

، سـاختمان آبگیـر و حوضـچه    انحرافـی  هـاي جـانبی سـد    لیات ژئوتکنیک در محل پی و دیواربررسی نتایج عم –
  گیر   رسوب

بیـان  هاي توپوگرافی  گیر بر روي نقشه آبگیر و حوضچه رسوبتعیین محل نهایی محور سد انحرافی، ساختمان  –
    ژئوتکنیک  هاي نتایج بررسیا توجه به شده در باال ب

  طراحی   بده جریانبراي انتقال  مجاري (کانال، لوله و غیره)تعیین رقوم قطعی سطح آب در ابتداي  –
بـا توجـه   به آن  هاي مربوط دریچه وگیر  ، حوضچه رسوبهاي مختلف ساختمان آبگیر تعیین نوع و ابعاد قسمت –

  جریان انحرافی مورد نظر بده به تغییرات 
   ها آنهاي مورد نظر و تعیین ابعاد قطعی  بده اساس برمحاسبات هیدرولیکی براي دهانه و مجراي آبگیر  –
افـت  و میزان  ، نوعآور رقوم سطح آب در کانال آب اساس برمحاسبه رقوم سطح آب نرمال در دریاچه پشت سد  –

  طراحی   بدهگیر در حالت عبور  هیدرولیکی در ساختمان آبگیر و حوضچه رسوب
زاد الزم بـراي امـواج دریاچـه در رقـوم نرمـال سـطح آب       آ ارتفـاع نظر گرفتن میزان  تعیین رقوم تاج سد با در –

  دریاچه هنگام وزش باد 
  برحسب مورد   1:1000 یا 1:500 هاي توپوگرافی با مقیاس نقشه اساس بربازبینی طول تاج سرریز  –
– ر شدن نسبی دریاچه پشت سد انحرافی کنترل نهایی طول تاج سرریز با توجه به شرایط پ  
  جام محاسبات هیدرولیکی آن  نو ا به آن هاي مربوط تعیین ابعاد قطعی دهانه و مجراي تخلیه رسوبات و نوع دریچه –
  هاي با تواتر مختلف از روي سرریز   تعیین رقوم حداکثر سطح آب دریاچه در حالت عبور سیالب –
  نتایج محاسبات هیدرولیکی مربوط   اساس برتعیین فرم مقطع عرضی سرریز سد  –
 دست سرریز و ساختمان تخلیه رسوب   هاي آرامش در پایین محاسبات هیدرولیکی حوضچه –

  هاي طرفین آن   دست و باالدست سد و دیوار حفاظتی پایین تاسیساتو ها  تعیین ابعاد و مشخصات سازه –
  حفاظت از ماهی برحسب مورد   تاسیساتتعیین ابعاد و مشخصات  –
بندي مصالح زیر بدنه  بند با توجه به نتایج محاسبات فشار تحتانی و دانه تعیین نوع، عمق و مشخصات پرده آب –

  شستگی زیر پی برحسب مورد   سد از نظر آب
  صورت امکان)   برق آبی (در تاسیساتحاسبات هیدرولیکی مربوط به م –
پـی  ، غیـره)  و طرفـه  یـک هـاي   دریچه هاي زهکشی، زهکشی (شامل فیلترها، لوله امانهتعیین مشخصات فنی س –

  ، رادیه و دیوارهاي جانبی )فونداسیون(
    و در صورت ضرورت تهیه نقشه جانمایی پیزومترها برحسب مورد –
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نتایج محاسبات هیدرولیکی و  اساس برهاي جانبی سد  دنه و ساختمان تخلیه رسوب، دیوارپایداري بمحاسبات  –
  شده   هاي ژئوتکنیک و مکانیک خاك انجام بررسی

  وابسته   تاسیساتاي سد انحرافی و  محاسبات سازه –
مقـاطع عرضـی و    ،مسـطحه نقشـه   ؛آبگیر شامل زهسا و وابسته تاسیساتهاي اجرایی سد انحرافی و  تهیه نقشه –

 تاسیسـات و محـل نصـب    یـاد شـده  هـاي   هـاي مختلـف سـاختمان    یات الزم از قسـمت یهاي جز طولی و نقشه
  هیدرومکانیکی مربوط با مقیاس مناسب

 تاسیسـات هـا و   بـرداري و نگهـداري از دریچـه    هـاي بهـره   رو یـا پـل   رو، ماشـین  تهیه طرح پـل ارتبـاطی پیـاده    –
 سب مورد  هیدرومکانیکی در صورت لزوم و برح

  (آبگیري، تقویت فشار و زهکشی) ایستگاه پمپاژطراحی  -2-1-7-2پ.

  و تجهیزات ایستگاه پمپاژ  تاسیساتتهیه مبانی و ضوابط طراحی  –
 مرحله توجیهی  مطالعات بررسی طرح مقدماتی ارائه شده در   –

 توجیهی بازنگري و تدقیق کلیه محاسبات مطالعات مرحله –

    1:5000هاي توپوگرافی با مقیاس  محل ایستگاه پمپاژ بر روي نقشه تعیین –
  تر برحسب مورد   یا بزرگ 1:5000هاي توپوگرافی مقیاس  تعیین ارتفاع مکش و ارتفاع پمپاژ آب با توجه به نقشه –
 مورد  برحسب  1:1000یا  1:500با مقیاس هاي توپوگرافی  طرح مقدماتی ایستگاه پمپاژ بر روي نقشه نقشه تهیه –

ي آبگیري از رودخانه، کانال یا سامانه زهکشـی و   اي و هیدرولیکی حوضچه مکش با توجه به نحوه طراحی سازه –
  هاي گردابی  هاي الزم براي جلوگیري از ورود رسوب، آشغال و ایجاد جریان کنترل

 حفاظتی ساختمان ایستگاه پمپاژ در صورت لزوم   تاسیساتتعیین نوع و ابعاد  –

  مختلف ایستگاه پمپاژ تاسیساتها و  بوط به میزان افت هیدرولیکی در لولهمحاسبات مر –
 هاي مکش و رانش تعیین نوع و قطر لوله –

  1و الکتروموتورهاها  پمپ تعیین نوع –

                                                   
 

هـاي آن موجـود    ده بوده و نقشههاي سازن هاي معمول کارخانه در تعیین نوع تجهیزات هیدرومکانیکی و برقی، اگر این تجهیزات در گستره ابعاد و ظرفیت -1
هاي طرح  گیرد. درعین حال، ممکن است ابعاد و اندازه هاي اجرایی و ابعاد این تجهیزات در طراحی ساختمان ایستگاه پمپاژ مورد استفاده قرار می باشد، نقشه

هاي  اي ایستگاه هاي معماري و سازه ید تغییرات الزم در نقشهنهایی توسط سازنده تجهیزات که از طرف پیمانکار برگزیده شده، تعیین شود و بدیهی است که با
 پمپاژ اعمال شود.
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 ها و قدرت اسمی الکتروموتورها   تعیین قدرت مصرفی پمپ –

شـیرآالت و اتصـاالت، جرثقیـل، تجهیـزات      ؛و تجهیزات مکانیکی شـامل  تاسیساتطراحی و تعیین مشخصات  –
هاي نگهبـانی   آب و فاضالب ساختمان تاسیساتبهداشتی،  تاسیساتمقابله با ضربه چکشی آب، تخلیه هرزآب، 

 برداري و غیره  و بهره

و تجهیزات الکتریکـی شـامل تابلوهـاي فشـار متوسـط، تابلوهـاي فشـار         تاسیساتطراحی و تعیین مشخصات  –
 گیر، اتصال زمین و غیره  ها و محوطه، صاعقه وشنایی ساختمانها، ر ضعیف، کابل

و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق شامل سامانه کنتـرل، تابلوهـاي کنتـرل،     تاسیساتطراحی و تعیین مشخصات  –
  سنج، هشداردهنده و غیره  سنج، فشارسنج، سطح هاي کنترلی، ابزار دقیق از جمله بده کابل

لیکی، هیـدرو  تاسیسـات خصوصیات و ابعـاد   اساس برلف ساختمان ایستگاه پمپاژ هاي مخت تعیین ابعاد قسمت –
  منتخب مکانیکی، الکتریکی، کنترل و ابزار دقیق 

از روي طـرح اولیـه معمـاري و    هـاي مختلـف سـاختمان ایسـتگاه پمپـاژ       اي الزم براي قسـمت  محاسبات سازه –
 هاي مکانیک خاك انجام شده  و آزمایش نتایج عملیات ژئوتکنیک در نظر گرفتنا هاي جنبی ب ساختمان

 ها   گیر و جلوگیري از ورود ماهی و آبزیان به داخل پمپ هاي آشغال تعیین نوع دریچه –

برداري، نگهبـانی و   هاي ایستگاه پمپاژ، بهره تهیه مشخصات فنی خصوصی کارهاي ساختمانی همانند ساختمان –
 هاي جنبی  سازه

 تاسیسـات انـدازي تجهیـزات و    ت، حمـل، نصـب، آزمـایش و راه   تهیه مشخصات فنـی خصوصـی تهیـه و سـاخ     –
 مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق و ایستگاه پمپاژ 

  کنندگان تجهیزات مکانیکی، الکتریکی، کنترل و ابزار دقیق تهیه فهرست تامین –

 تهیه گزارش فنی –

  ي روبازها زهکش طراحی مجاري آبیاري و -2-7-2پ.

هـاي مربوطـه،    هاي مربوط به طراحی مجاري آبیـاري و زهکشـی و سـازه    بندي تمامی اقدام تهیه برنامه زمانی و اولویت
برداري زودهنگام که بـا   بندي براي اجرا و بهره اولویت اساس برهاي سرویس و دسترسی و تهیه اسناد مناقصه مربوط  جاده

  کارفرما توافق شده است، انجام خواهد شد. 

  آبیاري و زهکشیشبکه  نقشه جانمایی طراحی -1-2-7-2پ.

طراحـی پایـه مطالعـات مرحلـه     آبیاري و زهکشـی تهیـه شـده در     طرح نقشه جانماییبررسی و کنترل نهایی  –
حـدود   ،هـاي سـرویس و دسترسـی    هـا و جـاده   و زهکـش  مجاري (کانال، لولـه و غیـره)  از نظر مسیر توجیهی 

ها با انهار سـنتی، عـوارض و    ها و زهکش هاي فرعی، تقاطع کانال واحدهاي مزارع، محل آبگیرها و انشعاب کانال
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هاي هوایی محـدوده   و آخرین عکس 1:5000یا  1:2500 اسـمستحدثات با استفاده از نقشه توپوگرافی به مقی
  طرح و انجام اصالحات مورد نیاز برحسب مورد  

بـر روي نقشـه    آهـن  ه و خطـوط را  هاي ارتبـاطی  جاده ،هاي گاز و آب ر خطوط انتقال نیرو، لولهمسی سازي پیاده –
  برداري زمینی  هاي هوایی یا نقشه با استفاده از آخرین عکس 1:5000 یا 1:2500 ه به مقیاسسامانتوپوگرافی 

شـده    منـاطق حفاظـت  ، بـاتالقی  هـاي  زمـین ه، محـدوده  سامانروستاهاي توسعه شهرها و محدوده  سازي  پیاده –
و  یع دسـت ی، صـنا هاي میـراث فرهنگـی   نظامی و انتظامی، مناطق منابع طبیعی، مناطق حفاظت شده سازمان

(همچـون آثـار تـاریخی، باسـتانی و      یاسـالم ارشـاد  فرهنـگ و  و حفاظت محـیط زیسـت و وزارت    يگردشگر
یـا   1:2500ه توپـوگرافی بـه مقیـاس    زارها و سایر عوارض مهم بر روي نقشـ  مخازن ذخیره آب، بیشهمذهبی)، 
 هاي هوایی   با استفاده از آخرین عکس 1:5000

  آب روي نقشه پایه طراحی   هاي هم بران و گروه هاي آب سازي محدوده تشکل  پیاده –
یـا   1:2500هـاي توپـوگرافی    آبیـاري بـا اسـتفاده از نقشـه     مجاري (کانال، لوله و غیره) مسیر  نهایی  طرح  تهیه –

   آب هاي هم بران، مرز مالکیت روستاها و مرز گروه هاي آب با استفاده از مرزهاي مالکیت، مرز تشکلو  1:5000
 1:2500هاي توپوگرافی بـه مقیـاس    از نقشه  هدهاي هدایت سیالب با استفا امانهها و س تهیه طرح نهایی مسیر زهکش –

   آب هاي هم مرز مالکیت روستاها و گروه بران و هاي آب ها، مرز تشکل با استفاده از مرز مالکیت 1:5000یا 
هـاي سـرویس و    ر جـاده یتهیه طرح نهایی مسي دسترسی به نواحی مختلف محدوده مطالعاتی و  طراحی نحوه –

  هاي موجود   و با توجه به جاده 1:5000یا  1:2500هاي توپوگرافی  نقشه اساس بره ساماندسترسی 
مجـاري (کانـال، لولـه و     هـاي  دهاي مزارع و محل انشعابــــــتعیین محل نهایی آبگیرهاي مزارع، حدود واح –

هـا و مـرز    با توجه به شبکه آبیاري موجود و مرزهاي تعیین شده براي مالکیت روستاها، مرز تشکلفرعی  غیره)
  آب   هاي هم گروه

عـوارض و   ه وسـامان  نقشـه جانمـایی  ها با توجه به  ها و زهکش هاي تقاطعی مسیر کانال تعیین محل و نوع سازه –
  مستحدثات موجود  

 25/0یـا   5/0بـا خطـوط تـراز     1:5000یـا   1:2500برداري نواري به مقیـاس   تعیین مسیرهاي الزم براي نقشه –
  هاي موجود و ضروریات طرح   متري با توجه به مشخصات نقشه

سترسـی و  هـاي سـرویس و د   جـاده  ،هـا  زهکش ،مجاري (کانال، لوله و غیره)مسیرهاي نهایی  اصالحبازبینی و  –
و  یینقشـه جانمـا  از طراحـی نهـایی    پـس (آبیـاري و زهکشـی   ه سامان نقشه جانمایی مربوطه بر رويهاي  سازه
  با توجه به آخرین نتایج مطالعات اجتماعی و مشارکت مردمی  ها)  ها و جاده ها و زهکش کانال رخ طولی نیم

(برحسـب   1:20،000یـا   1:10،000 به مقیـاس ه بر روي نقشه توپوگرافی سامانطرح نهایی نقشه جانمایی ارائه  –
 مختصـات، همـراه بـا عـوارض و مسـتحدثات مهـم بـه        امانهو س مناسب ه) با خطوط ترازسامانمورد و مساحت 

هـاي   هـاي سـرویس و دسترسـی، سـازه     هـا، جـاده   و زهکـش  مجاري (کانال، لوله و غیره)نحوي که مسیر کلیه  
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 ی را که در قالب طرح منظـور شـده اسـت، در   تاسیساتبرداري و نیز  هاي نگهبانی و بهره هیدرولیکی، ساختمان
 برگیرد. 

  آبیاري هاي  کانال رخ طولی نیمو  نقشه جانماییو تهیه طراحی  -2-2-7-2پ.

و مرحله توجیهی مطالعات آبیاري تهیه شده در هاي  کانال رخ طولی نیمو  مسطحهنقشه بررسی طرح مقدماتی  –
  تهیه شده در مرحله طراحی نهایی رخ طولی نیمو  سطح نقشه هممقایسه آن با 

(برحسـب   1:5000 یا 1:2500مقیاس   به  توپوگرافی  هاي نقشه  اساس بر  هاي آبیاري یر کانالایی مسـکنترل نه –
هاي هـوایی جدیـد پـس از     برداري براي تهیه عکس که تاریخ عکس (در صورتیهاي هوایی  مورد)، آخرین عکس

بـه منظـور رعایـت حـداقل     مسـیرها  بازدید محلـی   اي، توپوگرافی باشد) و تصاویر ماهوارههاي  تاریخ تهیه نقشه
ها، تغییرات احتمالی مسیر با توجه بـه مشخصـات    هاي آن و رعایت حریم تقاطع ممکن با عوارض و مستحدثات

شارکت هاي تحت پوشش و آخرین اطالعات حاصل از مطالعات اجتماعی و م ژئوتکنیکی مسیر و موقعیت زمین
  هاي کاداستر و مرز مالکیت روستاها  مردمی و اطالعات نقشه

 :  مسیر شامل مسطحهنقشه بر روي نوار توپوگرافی و ارائه هاي آبیاري  کانالتهیه طرح نهایی مسیر  –

        محاسبات هندسی مربوط به مختصـات، سـمت و مشخصـات قـوس در مسـیر)PI( 1     بـا توجـه بـه ضـوابط
بندي و آرایـش سـامانه آبیـاري و زهکشـی و      ها و مبانی قطعه ، رعایت حریمهیدرولیکی طرح قوس مسیرها

  هاي موازي یا متقاطع   ها و جاده ها، زهکش کانال
  روي  هـا، خطـوط ارتبـاطی    هـا و زهکـش   تعیین محل تقاطع مسیر با انهار سنتی، مسیلمحاسبه موقعیت و

هـاي انشـعابی یـا     هاي آبگیري کانـال  محل لوله گاز و نفت،خطوط ، خطوط انتقال نیرو، زمینی و زیرزمینی
 ها و هرزآبروها   آب آبگیرهاي مزارع، محل چپ

 هاي آبیاري  کانالاکتشافی مکانیک خاك در مسیر هاي  و گمانه ها ارائه محل چاهک  
 هاي آبیاري  کانالدر مجاورت و تقاطع با مسیر ها  هرزآبها و  هدایت سیالب ي تعیین نحوه 

 رع با توجه به مشخصات شبکه سنتی آبیـاري و الزامـات تـامین آب پـیش از اجـراي      تعیین محل آبگیر مزا
 سامانه آبیاري مزرعه  

       تعیین رقوم الزم براي آبگیري سامانه فرعی در محل آبگیر مزارع با توجـه بـه توپـوگرافی مزرعـه، موقعیـت
  ي توزیع آب در مزرعه با روش آبیاري ثقلی و الزامات تسطیح مزارع   آبگیر، نحوه

                                                   
 

1- Point of Intersection 
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ی، هـاي تقـاطع   سـازه  يهـا  و مشخص نمودن محـل هاي آبیاري  کانالمسیر در طولی زمین طبیعی  رخ مینتهیه  –
  بر روي آن  هاي مسیر  و سایر سازههرزآبروها  ها و آب محل آبگیرها، محل چپ

بـر روي  شناسی مسـیر   زمین طعامقو هاي اکتشافی مکانیک خاك  مشخصات مقطع حفاري چاهک پیاده کردن –
  هاي خاص داراي مشکل   هاي طراحی مقطع با نوع پوشش کانال در بازه و تعیین محدودیترخ طولی  نیم

با توجـه بـه الزامـات تـامین آب در      رخ طولی ي نیمر روبهاي آبگیري  رقوم سطح آب مورد نیاز در محلتعیین  –
ي توزیـع آب در مـزارع، توپـوگرافی     دست آبگیر از جمله رقوم مورد نیاز آب در مزارع بـا توجـه بـه نحـوه     پایین

  ت آن  با احتساب افت انرژي در طول آبگیر و متعلقاي تسطیح قطعات  مزرعه و نحوه
 و کانالهاي آبگیري با توجه به ظرفیت  کننده سطح آب در محل هاي تنظیم انتخاب نوع و مشخصات ساختمان –

  برداري  در دوران بهره ها ي کارکرد آن با نحوهناسب تافت سطح آب در ساختمان م
برخـورد بـا   هـاي   محـل  درهاي آبیاري  کانالهاي تقاطعی مسیر  انتخاب نوع و مشخصات هیدرولیکی ساختمان –

و زهکش، افت انرژي و میزان ایمنی مـورد نیـاز بـراي    مجاري ها با توجه به ظرفیت  ها و جاده ها، مسیل زهکش
  در محل تقاطع   مجاري

بـا توجـه بـه ظرفیـت     هـاي آبیـاري    کانـال آب در مسیر   هاي حفاظتی و چپ انتخاب نوع و مشخصات ساختمان –
  ها   و موقعیت زهکش مجاري

در هر قسمت و مورد نیاز ظرفیت، ارتفاع هیدرولیکی موجود  اساس برهاي آبیاري  کانالتهیه طرح هیدرولیکی  –
هاي طراحـی بـا رعایـت مسـایل و مشـکالت       و سایر الزامات و محدودیتحداقل و حداکثر سرعت مجاز ، مسیر

  هاي هیدرولیکی الزم  برداري و نگهداري و تهیه جدول اجرایی و بهره
و موقعیت  مجاري، نوع و موقعیت جاده سرویس با توجه به ظرفیت هاي آبیاري کانالاي  ت سازهامشخصین یتع –

 هاي مسیر  آبگیرها و سایر سازه

هـاي کانـال در    در کـف و پاشـنه شـیروانی    طرفـه  یکهاي  کانال و دریچه  طراحی فیلتر، زهکش در زیر پوشش –
 صورت لزوم 

 هاي آبیاري طراحی شده  ي عمومی و ویژه در مسیر کانالبرداري و نگهدار تعیین الزامات بهره –

  برداري و نگهداري در طرفین کانال  هاي موقت و دائم مورد نیاز دوره ساخت و بهره تعیین حریم میزان زمین –
 1:100 ر افق (برحسب مورد) ود 1:5000یا  1:2500 مسیر کانال با مقیاس رخ طولی و نیم مسطحهنقشه ارائه  –

هـاي تـامین    هـاي طـرفین و بـازه    بـا تعیـین حـریم   یات الزم طبق ضوابط عمومی طراحـی  یتمام جزدر قائم با 
 هاي کاداستر با استفاده از نقشه هاي مورد نیاز طرح از مالکان زمین
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  فشار خطوط لوله آبیاري تحت رخ طولی نیمو  مسطحهنقشه طراحی و تهیه  -3-2-7-2پ.

تهیـه شـده در طراحـی پایـه      فشـار  تحـت خطوط لولـه آبیـاري    یطولرخ  مینو  نقشه مسطحهبررسی مقدماتی  –
  سامانه تهیه شده در مرحله طراحی تفصیلی نقشه جانماییمطالعات مرحله توجیهی و مقایسه آن با 

هاي هـوایی یـا تصـاویر     ، آخرین عکس1:5000یا  1:2500هاي  نقشه اساس برکنترل نهایی مسیر خطوط لوله  –
هـاي   مسیرها به منظور رعایت حداقل تقاطع با عوارض و مستحدثات و رعایـت حـریم   اي، بازدید محلی ماهواره

هـاي تحـت پوشـش و     ها، تغییرات احتمالی مسیر با توجه به مشخصات ژئوتکنیکی مسیر و موقعیـت زمـین   آن
هـاي کاداسـتر و مـرز مالکیـت      آخرین اطالعات حاصل از مطالعات اجتماعی، مشارکت مردمی و اطالعات نقشه

 ستاها  رو

هـا   لوله و سازهبرداري و نگهداري در طرفین خط  تعیین حریم موقت یا دائم مورد نیاز براي دوره ساخت و بهره –
  و تجهیزات مربوط به آن

  شامل:   مسطحهنقشه نوار توپوگرافی و ارائه   تهیه طرح نهایی مسیر خطوط لوله بر روي نقشه –
 قوسی و رئوس مسیر ( محاسبات هندسی مربوط به مختصات، سمت و مشخصاتPI     بـا توجـه بـه ضـوابط (

ها، افـت هیـدرولیکی، رعایـت حـداکثر انحـراف       هیدرولیکی، نیروهاي وارده جانبی به خطوط لوله در قوس
هـاي مسـیریابی    هـا و سـایر الزامـات و محـدودیت     مجاز از مسیر در محل اتصاالت، زاویه اسـتاندارد زانـویی  

 بندي و آرایش سامانه آبیاري و زهکشی   نی قطعهها و مبا خطوط لوله، با رعایت حریم

 هـا، خطـوط لولـه ارتبـاطی      ها و زهکـش  محاسبه موقعیت و تعیین محل تقاطع مسیر با انهار سنتی، مسیل
سطحی و زیرزمینی، خطوط لوله انتقال نیرو، خطوط لوله گاز و نفت، محل آبگیري خطوط لوله انشعابی یـا  

 زدایی لوله هاي تخلیه هوا یا تخلیه و رسوب ت و کنتورها و محلآبگیرهاي مزارع، محل نصب شیرآال

 هاي اکتشافی مکانیک خاك در مسیر خطوط لوله  هاي گمانه تعیین محل چاهک 

 ها در مجاورت و تقاطع با مسیر خطوط لوله آبیاري ها و هرزآب آوري و هدایت سیالب  ي جمع تعیین نحوه 

هـاي تقـاطعی، محـل     هـاي سـازه   خط لوله و مشخص نمـودن محـل  طولی زمین طبیعی در مسیر  رخ نیمتهیه  –
  رخ طولی نیمانشعابات و آبگیرها، محل شیرآالت و سایر متعلقات مسیر خط لوله بر روي 

هاي انشعاب و آبگیـري خطـوط لولـه و آبگیرهـاي مـزارع بـر روي        تعیین فشار و بده جریان مورد نیاز در محل –
دست آبگیر یا انشـعاب و احتسـاب افـت انـرژي و فشـار در       مین آب در پایینبا توجه به الزامات تا رخ طولی نیم

 ؛محل انشعاب و شیرآالت و متعلقات مسیر انشعاب و ارائه مشخصات هیدرولیکی هر یک از خطوط لوله شـامل 
 فشار ابتدا و انتها و افت فشار در طول خط لوله، سرعت و بده جریان در ابتدا، مسیر بحرانـی جریـان آب بـراي   

 محاسبه حداکثر افت فشار
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انتخاب نوع و مشخصات شیرآالت و تجهیزات کنترل بـده جریـان و فشـار در مسـیر خطـوط لولـه و در محـل         –
 برداري و نگهداري ها با توجه به الزامات دوران بهره انشعاب آن

هـا،   هاي تقاطع با زهکـش  انتخاب نوع و مشخصات هیدرولیکی شیرآالت و متعلقات در مسیر خط لوله در محل –
هاي برق و مخابرات و خطوط لوله نفت، گاز، آب و فاضالب سـطحی   ها، خطوط انتقال برق، کابل ها، جاده مسیل

 مورد نیاز در محل تقاطع   و زیرزمینی با توجه به ظرفیت و اهمیت، افت انرژي سازه تقاطعی و ایمنی

هـاي ناشـی از بارنـدگی، بارهـاي وارده از      هـا و جریـان   ي حفاظت از خطوط لوله در مقابل سـیالب  تعیین نحوه –
 ها و فشارهاي مازاد داخلی و ضربه قوچ   خارج، جریان

محـل  ضوابط و مبانی اعالم شده بـراي ظرفیـت و فشـارهاي الزم در     اساس برطراحی هیدرولیکی خطوط لوله  –
 بـر هـاي طراحـی و حـداقل و     تحویل آب به انشعابات و آبگیرها، تعیین شیب خط انرژي و فشار آب در جریـان 

بـرداري و   هـاي بهـره   هاي طراحی، رعایت مسایل و مشکالت اجرایی و ضرورت سایر الزامات و محدودیت اساس
 نگهداري 

ب از سـامانه و تطبیـق آن بـا الزامـات     کنترل تغییرات فشار تحویل آب در محل انشـعاب و در محـل خـروج آ    –
 هاي سال   برداري و نگهداري در تمامی ماه طراحی و بهره

تعیین مشخصات خطوط لوله از قبیل قطر داخلی، خارجی، فشار کاري و ضخامت جدار و مشخصات شیرآالت،  –
اجرا به تفکیـک   هاي دسترسی، زمان نوع و موقعیت جاده سرویس و جاده  مخازن و متعلقات مسیر خطوط لوله،

 با توجه به قطر و مشخصات خطوط لوله  و 

 دار بودن خاك مسیر   تعیین الزامات طراحی خاص مقطع کارگذاري خطوط لوله به لحاظ مساله –

 برداري و نگهداري عمومی و خاص خطوط لوله  تعیین الزامات بهره –

 ولهتعیین جدول فهرست تجهیزات لوازم و شیرآالت مربوط به هریک از خطوط ل –

  وبازر اصلیهاي  زهکش رخ طولی نیمو  مسطحهنقشه طراحی  -4-2-7-2پ.

 مطالعـات مرحلـه تـوجیهی   که در  ي اصلی روبازها زهکش رخ طولی نیمو  مسطحهنقشه بررسی طرح مقدماتی  –
    .تهیه شده است
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(برحسـب مـورد)،    1:5000 یا 1:2500 مقیاس  به  توپوگرافی  هاي نقشه  اساس بر  ها زهکش ایی مسیرـکنترل نه –
بازدید محلی به منظور رعایت حداقل تقاطع ممکن با عوارض و مسـتحدثات، قـرار    و 1هاي هوایی آخرین عکس

انتخاب مسیر مناسب بـراي تـامین    تا حد امکانطبیعی و  يها استفاده از زهکشو القعر  گرفتن زهکش در خط
  آب به صورت ثقلی و خروج زهحداکثر سطح زیر پوشش 

براي طراحـی مقطـع   هاي هر قسمت مسیر  وتکنیک مسیر زهکش و تعیین محدودیتئایج مطالعات ژبررسی نت –
  زهکش  

بـا   ینقشـه توپـوگراف  طولی یا تعیین مشخصات بـه منظـور برداشـت     رخ نیمانتخاب مسیر نهایی براي برداشت  –
طراحـی پایـه    کـه در  صورتی در( هاي طبیعی قرار گیرد در مواردي که زهکش طرح در مسیر زهکش مختصات

فاصـله نقـاط،    (PI) مختصـات رئـوس مسـیر    فهرستتهیه  ؛، شامل)انجام نشده باشدمطالعات مرحله توجیهی 
  قطعه مسیر، میزان و جهت زاویه تقاطع مسیر در محل مسیر در محل رئوس   ژیزمان هر سمت مسیرها یا

  ها شامل:   مسیر زهکش مسطحهنقشه تهیه طرح نهایی  –
 زاویه انحراف) با توجه بـه ضـوابط    و ها (شعاع، طول مماس تعیین مشخصات قوس محاسبات نهایی مسیر و

هاي موازي، زاویـه   ، فاصله محاسبه شده محور مسیر زهکش با کانالها کی طرح قوس مسیر زهکشیهیدرول
  هاي تقاطعی و سایر عوارض مسیر   ها و جاده ها، کانال تقاطع با زهکش

 رتبـاطی،  اآبیـاري، خطـوط    مجاري (کانال، لولـه و غیـره)  و ارائه محل تقاطع مسیر با انهار سنتی،  محاسبه
  مسیر مسطحهنقشه بر روي و فاضالب خطوط انتقال نیرو، لوله گاز، نفت و آب 

 روهـا بـه    و سـایر هـرزآب   ها یا خطوط لوله مجاري کانالآب  ها، محل ورودي چپ تعیین محل تخلیه زهکش
  طراحی   زهکش مورد

، خطـوط ارتبـاطی و   ها و خطـوط لولـه   کانالهاي تقاطع با  زمین طبیعی مسیر زهکش و ارائه محلرخ  نیمتهیه  –
 روي آن   ها بر آب ها و چپ هاي تخلیه زهکش ها و محل لوله

 مقـاطع و نشـان دادن  رخ طـولی   نـیم هـاي اکتشـافی ژئوتکنیـک بـر روي      هـا و چاهـک   تعیین موقعیت گمانـه  –
  زهکش   رخ طولی نیمسیر بر روي شناسی م زمین

، مـدول  سـطحی و زیرزمینـی   سطح تحت زهکشی اساس برتعیین ظرفیت طراحی هر قسمت از مسیر زهکش  –
  بر طبق ضوابط و مبانی طراحیهاي ورودي  و با توجه به ظرفیت زهکشو زیرزمینی  سطحی زهکشی

                                                   
 

  .هاي توپوگرافی باشد هاي هوایی جدید پس از تاریخ تهیه نقشه برداري براي تهیه عکس که تاریخ عکس درصورتی -1
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فیـت زهکـش و امکانـات نگهـداري     سب براي طراحی هیدرولیکی مقطع با توجه بـه ظر زبري مناتعیین ضریب  –
  برداري  بینی در دوره بهره قابل پیش

وجه به موارد فوق و انتخاب شیب بدنـه مقطـع متناسـب بـا نـوع مصـالح       تها با  طرح مقطع هیدرولیکی زهکش –
از ها  خاکی مسیر و نتایج عملیات ژئوتکنیک (برحسب مورد)، تامین حداقل عمق الزم براي تخلیه سایر زهکش

فـراهم آوردن شـرایط تخلیـه ثقلـی      تـا حـد امکـان   و مزارع  1هاي فرعی زهکش ،کننده هاي جمع زهکشجمله 
هـاي طراحـی و    و الزامـات و محـدودیت  ي مجاز حداقل و حـداکثر  ها سرعتزهکش به مجراي تخلیه، با رعایت 

  برداري و نگهداري بهره
تامین افت بار هیدرولیکی مـورد نیـاز    هاي تقاطعی مسیر و زهکش و انتخاب نوع و مشخصات هیدرولیکی سازه –

  در هر مورد  
آبیـاري، نهـر سـنتی، خطـوط      مجـاري (کانـال، لولـه و غیـره)    ها در محل تقاطع با  عبور زهکش ي تعیین نحوه –

و رعایـت   هـا  آنیک از  با توجه به عمق نصب و میزان ایمنی هرآهن  و راهارتباطی، خطوط لوله نفت، آب و گاز 
  و محاسبه مختصات مسیر  ي مسایل فنی و اقتصاد

شیب بدنه، عرض و جهـت اسـتقرار جـاده     ،اي مقطع شامل عرض کف، شیب کف تعیین مشخصات نهایی سازه –
 و سایر الزاماتی که در سامانه فرعی باید درنظر گرفته شود. برداري و نگهداري  بهره

  داري در طرفین زهکش  برداري و نگه تعیین حریم موقت و دائم مورد نیاز براي دوره ساخت و بهره –
در  1:100 در افق (برحسب مـورد ) و  1:5000یا  1:2500زهکش با مقیاس  رخ طولی نیمو  مسطحهنقشه ارائه  –

  یات الزم شامل:  یقائم با تمام جز
  رخ طولی نیمخط کف و سطح آب نرمال بر روي  
  جـدول مشخصـات هیـدرولیکی    ضوابط و مبانی تعریف شده و تهیـه   اساس برانجام محاسبات هیدرولیکی

  ، شیب بدنه، عمق آب و سرعت جریان)  طولیمقطع در هر قسمت از مسیر (ظرفیت، عرض کف، شیب 
 ي و ربـردا  بهـره  مقطـع، موقعیـت اسـتقرار و عـرض جـاده      الگوعرض کف،  ؛اي شامل جدول مشخصات سازه

  ها   نگهداري زهکش
 ها  محل سازهختصات م  

                                                   
 

1- Latral 
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  هـاي آب،  ها، نهرهاي سنتی، خطوط ارتباطی، خطوط انتقـال نیـرو، لولـه    ها، کانال زهکش روستاها،موقعیت 
و سایر عوارض و مستحدثات مهم متقاطع یا مجاور زهکـش  زهکش  دو طرفهاي  حریم ،گاز ،نفت فاضالب،
  رخ طولی نیمو برحسب مورد بر روي  مسطحهنقشه بر روي 

  زهکشی  سامانه آبیاري و هاي سازهطراحی  -3-7-2پ.

  کلیات -1-3-7-2پ.

  پیشنهادي در مطالعات مرحله توجیهی  الگویی هاي  بررسی سازه –
بیـاري و زهکشـی و تهیـه فهرسـت     آه سـامان  مجاري (کانال، لوله و غیره) رخ طولی نیمو  مسطحهنقشه بررسی  –

  هاي به تفکیک نوع و تعداد هر مورد   سازه
  ها   و مختصات محل آنها  تدقیق نوع سازه –
هـاي مهـم و    ها و ارائه جدول نتـایج در مـورد سـازه    شده در محل سازه  نتایج مطالعات ژئوتکنیک انجام بررسی –

  خاص 
   برحسب مورد و نوع سازه ها آنبندي  هاي و طبقه بررسی فهرست سازه –

  ضوابط عمومی -2-3-7-2پ.

  هاي برحسب مورد و نوع   تعیین ظرفیت طراحی سازه –
و تعمیـر تجهیـزات و   بـرداري   عرشـه عملیـات بهـره   رو، پل عـابر پیـاده،    شینهاي ما تعیین نوع و مشخصات پل –

  شده    ها و سایر تجهیزات نصب هچنگهداري برحسب اهمیت و با توجه به مشخصات دری
  برداري   و بهره تهاي (برحسب مورد) براي دوره ساخ تعیین حریم سازه –
 ،نـرده، حفـاظ  دهنـده،   ایمنـی و هشـدار  م ئـ عالماننـد  هتعیین نوع و مشخصـات تجهیـزات حفاظـت و ایمنـی      –

  شوند  می ساختهها نصب یا  گیر، نردبان دستیابی و ساختمان نگهبانی که در محل سازه آشغال
  و تجهیزات در صورت نیاز  تاسیساتاندازي  ي مورد نیاز (برق یا دیزل) براي راهانرژتامین  ي تعیین نوع و نحوه –
اسـتفاده  بـراي تـامین بـرق    ي دیزلـی  موتورهـا تعیین نوع، محل و مشخصات مخازن سوخت در مواردي که از  –

  شود می
 ها میت سازهمخابراتی و کنترل از راه دور در موارد نیاز با توجه به اه امانهتعیین نوع و مشخصات س –
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  ضوابط هیدرولیکی -3-3-7-2پ.

هـاي حـداکثر و    بـده متناظر با ظرفیت طراحی و  هاي محل سازه آب در سراب و پایابتعیین رقوم کف و سطح  –
  شده   بینی حداقل پیش

سـیفون، آبگیـر بـا دریچـه      همچـون (مربـوط  هـاي   راق دهانه ورودي در سازهغتعیین میزان ارتفاع مناسب است –
  ) غیره کشویی یا قطاعی و

  هاي تعیین سرعت جریان در مجرا یا قسمت کنترل سازه –
  ها  هاي مختلف سازه ب و افت انرژي و تعیین رقوم سطح آب و خط انرژي در قسمتمحاسبه افت سطح آ –
  حداکثر و حداقل  هاي بدههاي متناظر با ظرفیت طراحی و  تعیین رقوم کف و سطح آب در پایاب محل سازه –
هـاي کنتـرل سـطح آب برحسـب      ها و سایر تجهیزات هیدرومکانیکی در محـل  تعیین محل، نوع و ابعاد دریچه –

  ها ورد و نوع سازهم
  باالبر دریچه با مانور دستی یا موتوري برحسب مورد   امانهتعیین نوع و مشخصات س  –
  بر مبناي نتایج محاسبات و مشخصات هیدرولیکی و میزان نیروهاي زیرفشار   ها هاي مختلف سازه تعیین قسمت –
    مربوطهاي  ر سازههاي آرامش براي کاهش انرژي جریان د محاسبه و تعیین ابعاد و نوع حوضچه –
بند براي تامین طول الزم خط تراوش به منظور جلـوگیري از اثـرات تخریبـی     هاي آب تعیین محل و ابعاد دیوار –

  ها نه جریان آب از زیر سازهرخ
  ها   ب و فیلترهاي شنی برحسب مورد و نوع سازهآ هاي تخلیه زه تعیین محل، نوع و مشخصات سوراخ –
  ها  بآهاي آرامش و تند هاي مانع در حوضچه بلوك تعیین محل استقرار و ابعاد –
  ها  هاي تبدیل در ورودي و خروجی سازه تعیین نوع، ابعاد و مشخصات ساختمان –
آمـده از نتـایج محاسـبات هیـدرولیکی و      بـه دسـت  ها با استفاده از ابعـاد   محاسبات پایداري هیدرولیکی سازه –

  هاي ژئوتکنیکی بررسی
 ها الزم براي تخلیه مواد معلق رسوبی در باالدست سازهبینی تمهیدات  بررسی و پیش –

الزم بـراي   تاسیسـات بینـی   بررسی نوع و مقدار مواد معلق رسوبی آب براي انتخاب نوع و در صورت لزوم پیش –
  هاي پمپاژ  کاهش مواد معلق وروردي به حوضچه و سازه

هاي در مسیر جریان براي هـر تیـپ    از سازه گیري جریان عبوري ي اندازه اشل یا نحوه -تهیه و ارائه منحنی بده –
 هاي غیرهمسان ها یا براي هریک از سازه از سازه
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  1يا طراحی سازه -4-3-7-2پ.

  ت و جنس طبقات سمقاومت پی، نش همچونتعیین پارامترهاي ژئوتکنیکی  –
  ها  يبردار كخاو  ها تعیین شیب پایدار خاکریز –
  ها سازهتعیین مشخصات گودبرداري و کوبیدن خاك پشت  –
) بـراي پـر کـردن    یا شفته آهک، خاك سیمان و غیره بتن الغر ،تعیین نوع مصالح انتخابی (خاك رس، مخلوط –

  ها   برحسب مورد و نوع سازه ،شود ها در مواردي که به مصالح نامرغوب برخورد می پی سازه
  هاي فیلترگذاري برحسب جنس مصالح پی  تعیین محل –
آالت و نیـروي سـربار    زنده، بار ناشـی از عبـور ماشـین    مرده، بار ها شامل بار سازهتعیین نوع و میزان بارگذاري  –

  ها  آالت برحسب مورد و نوع سازه ناشی از عبور ماشین
ها با توجه به ابعاد حاصله از طـرح هیـدرولیکی بـه منظـور تعیـین       هاي مختلف سازه اي قسمت محاسبات سازه –

  ذاري  گ نمشخصات آهها، نوع و    دیوارها و  ضخامت کف
  ها برحسب مورد   تعیین نوع بتن و مقاومت آن براي طراحی سازه –
  برحسب مورد   ها سازهاحی تعیین نوع، مشخصات و مقاومت میلگرد فوالدي براي طر –
  تعیین حداقل ضخامت پوشش بتنی میلگرد در شرایط مجاورت دیوار یا کف با آب و خاك  –
  ها حرارتی سازه گردمیلتعیین حداقل ضخامت بتن و حداقل  –
   )واتراستاپ( بند نواد آب تعیین محل درزهاي انبساط، درزهاي ساختمانی و محل نصب –
ع، نیـروي  اها در شرایط عبور جریان حداکثر، قطع جریان، نیروي زیر فشار خـاك اشـب   محاسبات پایداري سازه –

 ها برحسب مورد و اهمیت سازه ها آناز هاي دیگر به صورت منفرد یا ترکیبی  زلزله و باد و یخبندان و بارگذاري

  طیهاي دسترسی و ارتبا جاده رخ طولی نیمو  مسطحهنقشه  -4-7-2پ.

  توجیهی مرحله مطالعاتهاي دسترسی و ارتباطی تهیه شده در  بررسی طرح مقدماتی جاده –
آخـرین   ،1:5000 هاي توپوگرافی بـه مقیـاس   نقشه اساس برهاي دسترسی و ارتباطی  کنترل نهایی مسیر جاده –

هاي هوایی، بازدیدهاي محلی به منظور رعایت حداقل تداخل ممکن با عوارض طبیعـی و مسـتحدثات و    عکس

                                                   
 

 هاي آبیاري و زهکشی قرار ندارد. هاي تیپ سامانه سازه ه در گستره قابل کاربرد در ضوابطشود ک انجام میهاي غیرهمسانی  اي براي سازه طراحی سازه -1
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ه بـا یکـدیگر، ارتبـاط    سـامان محـدوده   مجاري (کانال، لوله و غیـره) تامین ارتباط مناسب روستاها و ارتباط  نیز
  ح  هاي خارج از محدوده طر ه با جادهسامانهاي محدوده  هجاد

هـاي طـولی و عرضـی در مـوارد لـزوم و تهیـه و ارائـه         رخ نـیم انتخاب مسیر مناسب براي توپوگرافی نواري یـا   –
صله نقاط رئوس مسـیر  امسیر، سمت مسیرها (ژیزمان)، ف نقاط تغییرشخصات مسیر انتخابی شامل مختصات م

 مسیر   محل تغییراز یکدیگر و جهت زاویه 

هاي دسترسی و ارتباطی با درنظـر گـرفتن نـوع کـاربرد و      قائم مسیر جادههاي افقی و  طراحی و محاسبه قوس –
  استانداردهاي جاري وزارت راه و ترابري  

موقعیت، نوع کـاربرد در طـرح    اساس برها  جادهطولی و مقطع عرضی  رخ و نیم مسطحهنقشه تهیه طرح نهایی  –
  شامل:

 یـا   5/0و خطـوط تـراز    1:5000یـا   1:2500 بر روي نوار توپوگرافی به مقیاس دبایکه مسیر  نقشه مسطحه
  باشد: زیرد و شامل موارد شوهاي زمینی طرح  هاي موجود یا برداشت متري با استفاده از نقشه 25/0
o مسیر (زاویه انحراف، طول مماس و طول  هاي مشخصات رئوس مسیر شامل مختصات، مشخصات قوس

هاي  جاده انواعحداقل شعاع قوس براي  قوس) و کیلومتر شروع و انتهاي قوس با رعایت خصوصیات

  مورد طراحی 

o نفت، ،گاز ،ها، خطوط انتقال نیرو، آب ها و زهکش موقعیت محل تقاطع مسیر با انهار سنتی مسیل 

  هاي تقاطعی در هر محل در موارد لزوم  آهن و محدوده روستاهاي مجاور مسیر و نوع سازه راه

 زیـر در قائم تهیـه شـود و شـامل مـوارد      1:100یا  1:50 در افق و 1:5000 به مقیاس دبایکه مسیر  رخ نیم 
  باشد: 

o آهن، انهار سنتی و  هاي موجود و راه هاي تقاطع با جاده خط زمین طبیعی مسیر و کیلومتر محل

هاي  هاي آب و گاز و نفت، خطوط انتقال نیرو، به انضمام نوع و ابعاد ساختمان لوله ،هاي موجود کانال

  مورد  تقاطعی در هر

o هاي  ی جاده)، شیب جاده در هر قسمت مسیر، کیلومتر، محل و مشخصات قوسیخط پروژه (سطح نها

توجه به خط زمین، که با )1قائم (شعاع قوس، طول مماس و فاصله وسط قوس از راس قوس قائم

  شود.  و رعایت حداکثر شیب مجاز تعیین می ها مشخصات سازه

                                                   
 

1  - External Distance (ED) of Curve 
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o  مورد سنگبرحسب قسمت مسیر  جاده در هر الگویی عرضی مقطعتیپ خاکریزي یا  ،يبردار كخاري، ب

و و روکش بدنه، قشر زیراساس و اساس خاکریزي، ضخامت و تراکم با مشخصات  مواردترکیبی از این 

  ها  ، زهکشی سطحی و دفع روانابهاي کناري چهمشخصات و ابعاد نهر نیز

o  اه معین و در محل سازه فواصلرقوم خط زمین و خط پروژه در طول مسیر جاده در  

م راهنمـایی و راننـدگی در محـل    ئـ تعیین تعداد و محل نصب تمهیدات ایمنـی، تابلوهـاي هشـداردهنده و عال    –
  هاي عمیق و غیره ها، محل خاکریزهاي بلند یا در حاشیه کانال تقاطع

در قائم  1:100 یا 1:50 در افق و 1:5000یا  1:2500 مسیر جاده با مقیاس رخ طولی نیمو  مسطحهنقشه ارائه  –
 باالشده در  بیانیات یبا جز

  برداري و نگهداري هاي بهره ساختمانطراحی  -8-2پ.

ه آبیـاري و  سامانمهم  تاسیساتها و  ها، سازه آبیاري و زهکش مجاري (کانال، لوله و غیره)ه توزیع سامانبررسی  –
بـرداري و نگهـداري بـا     بهرهعوامل و امکانات الزم براي ه به منظور تعیین ساماندر محدوده  ها محل استقرار آن

نفـع در   بـرداري و نگهـداري از آن و نظـرات دریـافتی از عوامـل ذي      و الزامـات بهـره   همشخصات سامانتوجه به 
  : زیربه شرح برداري و نگهداري از سامانه  بهره
  ه  سامان برداري و نگهداري از فنی و اداري مورد نیاز براي بهره کارکنانتعداد  
 هاي مهندسی و اداري  ساختمان  
 ها  ها و پارکینگ انبارها، تعمیرگاه  
 مهم   يها سازه تاسیساتهاي کنترل و نگهبانی برحسب ضرورت در محل  ساختمان  
 ه (در صورت لزوم)  سامانبرداري و نگهداري  هاي مسکونی کارکنان بهره ساختمان  

 برداري و نگهداري هاي بهره ماري ساختماناي و مع تعیین محل، تعداد، وسعت و طراحی سازه –

  هاي اجرایی نقشهتهیه  -9-2پ.

  انحراف آب و آبگیري  تاسیساتهاي  نقشه -1-9-2پ.

  موقعیت  هاي  نقشه –
 1:500،000یـا   1:250،000مقیاس  اارتباطی منطقه ب هاي دسترسی و ادهـــو ج طرحموقعیت محل   نقشه 

جوار و نیز موقعیت در  هاي هم استان و نسبت به شهرستانبرحسب مورد به انضمام موقعیت ناحیه طرح در 
  مقیاس مناسب   انقشه ایران ب
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  انحـراف آب و آبگیـري    تاسیسـات که موقعیت محل  1:50،000یا  1:20،000مقیاس اطرح ب محدودهنقشه
و واحـدهاي  بیاري و نواحی آتحت پوشش  هاي یننسبت به سایر اجزاي اصلی سامانه آبیاري و زهکشی و زم

  .دهد نشان می راو زهکشی آبیاري عمرانی سامانه 

  هاي کلی   نقشه –
  جریان رودخانـه  بده نمودار تغییرات  ،هاي مشخصات هواشناسی ناحیه طرح و منحنی ها جدول دارندهنقشه

  دست رودخانه هاي تغییرات سطح آب در پایین و منحنی
  تاسیساتعملیات ساختمانی  نیزمابرنامه نمودار  شاملنقشه   
  کـه   1:1000یا  1:500 اسـمقی اانحراف آب و آبگیري بر روي نقشه توپوگرافی ب تاسیساتنقشه کلی محل

اصلی را در رابطه بـا   مجاري (کانال، لوله و غیره)آبگیري و  تاسیساتو محور خاکریزها و انحرافی محور سد 
مختصـات   بناها) نشان دهد. این نقشـه   و ها رودخانه و عوارض مهم و مستحدثات مجاور (انهار سنتی، قنات

   .دهد برحسب مورد ارائه مینیز رقوم ارتفاعی نقاط اصلی و خطوط اصلی را 
 کننـده   هاي هـدایت  واراف آب و آبگیرها به انضمام دیانحر تاسیسات ؛و مقاطع کلی شاملمسطحه  يها نقشه

هـاي   هـاي ارتبـاطی آبگیـر بـه کانـال      گیر و تخلیه رسوب، ساختمان رسوب تاسیساتحفاظتی،  تاسیساتو 
نقشه موقعیـت   یاد شده، تاسیساتدست رودخانه در مقاطع طولی و عرضی  حفاظت پایین تاسیساتاصلی، 

 ها   ب و آبگیري و قرضهانحراف آ تاسیساتهاي اکتشافی در محدوده  محل نقاط حفاري و چاهک

  تنظیمی -نقشه اجرایی سدهاي انحرافی –
 هاي سـیالبی   می در مقابل جریانئدا تاسیساتانحراف، هدایت و حفاظت  امانههاي پیشنهادي براي س نقشه

  رودخانه
  1:1000یا  1:500مقیاس  اانحراف آب و آبگیري بر روي نقشه توپوگرافی ب تاسیسات جانمایینقشه  
 حفـاظتی   تاسیسـات سد انحرافی و  يبردار كخاو مقاطع و جزییات عملیات خاکریزي و  مسطحههاي   نقشه

  بندهاي خاکی، خاکریزهاي حفاظتی و غیره)  ؛مربوطه (شامل
 1اطالعات محل هر دریچه، ابعاد اسمی و شرایط کارکرد آن باشد دارايهیدرومکانیک که هاي  نقشه. 

                                                   
 

اسیسـات  هـا و ت  هـا نسـبت بـه تهیـه نقشـه جزییـات دریچـه        هاي سـازنده دریچـه   ها در مرحله اجرا، شرکت با توجه به استانداردهاي ساخت انواع دریچه -1
برداري و نگهداري از این تاسیسات اقـدام و پـس از اخـذ مصـوبه (کارفرمـا و نظـارت)،        ها و الزامات بهره اشل و دستورالعمل -بدههاي  هیدرومکانیکی منحنی
 کنند. ها را شروع می عملیات ساخت دریچه
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 هـاي کنتـرل سـطح آب     دریچـه  ،هـاي آبگیـري   ود)، دریچـه صـورت وجـ   هـاي سـرریز (در   دریچههاي  نقشه
     تخلیه رسوب  مجرايهاي  دریچه و دست آبگیر پایین

 هـاي الکتریکـی    ها و سـایر قسـمت   ها و پمپ مانور دریچه تاسیساتهاي کارهاي الکتریکی و مکانیکی،  نقشه
  برداري   اتاق کنترل ساختمان بهره

 مقـاطع و   و مسـطحه نقشـه   ؛سد انحرافـی شـامل   تاسیساتکنترل  برداري و اتاق هاي ساختمانی بهره نقشه
  جزییات اجرایی مورد نیاز 

 هـاي مسـیر    یک از انواع سازه مقاطع و جزییات هر ؛جاده دسترسی شامل رخ طولی نیمو  مسطحههاي  نقشه
  در صورت ضرورت و حسب موردجاده 

 هاي اجرایی طرح   کار گرفته شده در نقشه  م، اختصارات و استانداردهاي بهئهاي مشخصات عال نقشه  
 استاندارد کارهاي ساختمانی و فلزي الگوییهاي  نقشه 

  نقشه اجرایی ایستگاه پمپاژ  –
  ـ   تاسیساتعمومی  جانمایینقشه بـا   1:500یـا   1:200 ،1:100 اسـمقیـ  اپمپاژ بر روي نقشه توپـوگرافی ب

  خطوط تراز مناسب
 هاي حفاظتی  مجراي آبگیري، دیوار ل؛مانی ایستگاه پمپاژ شامییات ساختمقاطع و جز و مسطحههاي  نقشه

لوله مکش و  ،گیرها، حوضچه مکش، حوضچه پمپاژ مجراي آبگیري، تجهیزات کنترل جریان ورودي، آشغال
، حوضچه خروجـی و سـاختمان اتصـال آن بـه     هشیرآالت و اتصاالت مربوط ،طرفه یکهاي  لوله آبده، دریچه

  کانال آبرسان  
  هـا تـا    هاي آبده از پمـپ  ارتباط و استقرار لوله ي ها بر روي حوضچه پمپاژ و نحوه استقرار پمپ ي نحوهنقشه

 چه خروجی  ضحو

 هاي پمپاژ آبیاري و زهکشی همراه با موقعیت و نیاز توان برق نصب شده هاي معماري ایستگاه طرح و نقشه  
 ها  ها و سایر قسمت ها و پمپ مانور دریچه تاسیساتهاي کارهاي الکتریکی و مکانیکی  نقشه  
 هاي جانبی و سازهایستگاه پمپاژ  تاسیساتبرداري و اتاق کنترل  ساختمان بهره معماري هاي نقشه 

 خانه و محوطه   مکانیکی تلمبه تاسیساتهاي تجهیزات و  نقشه 

 خانه   برقی تلمبه تاسیساتهاي تجهیزات و  نقشه 
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 ار دقیق شامل دیاگرام منطقی و فلسفه کنترل وهاي تجهیزات کنترل و ابز نقشهP&ID 1 خانه   تلمبه 

  هاي مسیر جاده  جاده دسترسی شامل مقاطع و جزییات هریک از انواع سازه رخ طولی نیمو  مسطحههاي  نقشه –
  هاي اجرایی طرح   کار گرفته شده در تهیه نقشه م، اختصارات و استانداردهاي بهئهاي مشخصات عال نقشه –
 استاندارد کارهاي ساختمانی و فلزي ي الگوییها نقشه –

  ه آبیاري و زهکشی سامانهاي  نقشهتهیه  -2-9-2پ.

   موقعیت هاي نقشه -1-2-9-2پ.

ـ    نقشه موقعیت محدوده و جاده – یـا   1:250،000 مقیـاس  اهاي ارتباطی منطقه و شهرهاي عمده ناحیـه طـرح ب
    کشوردر نقشه  طرحبرحسب مورد به انضمام موقعیت  1:500،000

ه آبیـاري  سامانبرحسب مورد شامل مشخصات محدوده  1:50،000یا  1:20،000مقیاس  اطرح ب جانمایینقشه  –
 شهرهاي مجاور و عوارض یا مستحدثات مهم ،هاي اصلی ها، مسیل  و زهکشی و موقعیت آن نسبت به رودخانه

  و رطوبت)   دماو نمودارهاي هواشناسی (بارندگی،  ها جدول شاملنقشه  –
 ه نمودار تغییرات جریان رودخانه در طول دوره آماري  نقش –

 پیوسـت هـا (بـراي راهنمـایی پیمانکـار) بـه       ه و قرضهسامانهاي اکتشافی محدوده  نقشه موقعیت محل حفاري –
  هاي شن و ماسه   مسیر و مشخصات قرضه يها کی و شیمیایی خاكهاي مشخصات مکانی و منحنی ها جدول

  کلی هاي نقشه -2-2-9-2پ.

 ه نمودار زمانی عملیات ساختمانی نقش –

  م و استانداردها ئنقشه مشخصات عال –
  نقشه استاندارد جزییات کارهاي بنایی و فلزي   –
مجـاري  شماي کلی مسـیر و نـام    ؛شامل 1:50،000یا  1:20،000 مقیاس اه آبیاري بسامانکلی  جانمایینقشه  –

بـه  گـاز و نفـت   فاضـالب،   ،آب ،خطوط انتقـال نیـرو  هاي محدوده طرح،  ها و جاده ، زهکش(کانال، لوله و غیره)
 محل و نام روستاها و دیگر مستحدثات مهم همراه

                                                   
 

1- Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) 
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هـاي سـرویس و    هـا و جـاده   و زهکـش  مجـاري (کانـال، لولـه و غیـره)    ه باید شامل مسیر سامان جانمایینقشه  –
 هـاي  زمـین و کلـی مسـیرها و کیلومترگـذاري مسـیرها، محـدوده روسـتاها        يها محل سازه همراهدسترسی به 

ه، محـل  سامانهاي حفاظتی پیرامون  هاي طبیعی و رودخانه، زهکش ها و مزارع، مسیر زهکش یر و دریاچهگ لسی
 .شـد احدثات طرح شده و مستحدثات و عوارض مهم موجـود ب ستبرداري و سایر م هاي نگهبانی و بهره ساختمان

 یـا  1:10،000 هکتـار) و  5000از  تـر  مکـ (بـراي مسـاحت    1:5000 مقیـاس  ابـ  داین نقشه برحسب مـورد بایـ  
بـر   متـري و شـبکه مختصـات کشـوري     0/1یا  5/0هکتار) به فاصله  5000تر از  (براي مساحت بیش 1:20،00

 روي آن اعمال شده باشد.

  آبیاريمجاري  رخ طولی نیمو  مسطحهنقشه  -3-2-9-2پ.

ـ اتوبه صورت  دآبیاري بای ها، خطوط لوله و غیره) مجاري (کانال رخ طولی نیمو  مسطحهنقشه  –  ام در یک نقشه ب
 دمسیر بایـ  مسطحهنقشه  در قائم نشان داده شود. 1:100 در افق برحسب مورد و 1:5000یا  1:2500 مقیاس
و داراي  متري بـا عـرض متناسـب بـا پیرامـون محـور کانـال        25/0یا  5/0رافی با خطوط تراز گنوار توپو ؛شامل

هـاي   هـا و جـدول   مجـاري، مشخصـات قـوس    یدرولیکی و ابعـاد مقطـع  ه باشد و مشخصات (UTM)مختصات 
  شود.را شامل  محاسبه مسیر

بـا   مجـاري و تقاطع محور  ها، خطوط لوله و غیره) مجاري انتقال و توزیع آب (کانالهاي مسیر  محل کلیه سازه –
  ارائه شود.  حهمسطنقشه بر روي  دهاي ارتباطی بای ها، نهرهاي سنتی، مستحدثات و جاده ها، مسیل زهکش

 مشخص شود.   مسطحهنقشه هاي اکتشافی مکانیک خاك با ذکر شماره و نوع چاهک باید بر روي  محل چاهک –

هاي مورد نیاز در طرفین کانال و موقعیت جـاده سـرویس نیـز نشـان      مسیر حریم، زمین مسطحهنقشه بر روي  –
 شود.  داده می

خط بـازوي خـاکی جـانبی و     ها، خط انرژي لوله ،جاريمخط زمین طبیعی، خط کف  ؛شامل دبای رخ طولی نیم –
نشـان داده   یرخ طـول  مینمسیر بر روي  )کیلومتر(هاي الزم در طول  در محل ها آنخط سطح آب باشد و رقوم 

  در طول مسیر کانال ارائه شود.  ها آنمشخص و کیلومتر  یرخ طول مینباید بر روي  ها شود. محل سازه
رخ عمقی چاهک حفاري و مکانیک خاك با ذکر شماره چاهک و مشخصـات   مسیر باید شامل نیم رخ طولی نیم –

  بندي خاك در اعماق مختلف باشد.  طبقه
مجاري (کانال، لولـه  هاي مختلف مسیر  اي قسمت و مشخصات هیدرولیکی و سازهالگویی عرضی  مقاطعجدول  –

 د.شومشخص  رخ طولی نیمبر روي  دنوع و موقعیت جاده سرویس بای نیزو  و غیره)
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  ها زهکش رخ طولی نیمو  مسطحهنقشه  -4-2-9-2پ.

 1:100و  در افـق  1:5000 توام در یک نقشه و بـا مقیـاس  طور   به دها بای زهکش یرخ طول مینو  مسطحهنقشه  –
  در قائم ارائه شود.  

محـور   با تغییر جهتناسب تمتري به عرض م5/0شامل نوار توپوگرافی با خطوط تراز  دمسیر بای مسطحهنقشه  –
  .باشد (UTM)مختصات  امانهمسیر و داراي س

و  مجـاري (کانـال، لولـه و غیـره)    هـا، تقـاطع بـا     مسیر باید مشخصات قوس مسیر، محـل سـازه   مسطحهنقشه  –
  هاي دسترسی و انهار سنتی و مستحدثات و عوارض ساخته شده را ارائه دهد.  جاده

 شود.   مسیر ارائه مسطحهنقشه بر روي  دا بایه هاي اکتشافی مسیر زهکش محل چاهک –

هاي) سـرویس   (یا جاده  هاي مورد نیاز در طرفین و جاده مسیر زهکشی باید حریم زمین مسطحهنقشه بر روي  –
  نشان داده شود.  

شامل خط زمین طبیعی، خط کف زهکش، خط خاکریز حفـاظتی جـانبی (در صـورت     دمسیر بای رخ طولی نیم –
هـا نیـز    باشد. کیلومتر محـل سـازه   رخ طولی نیمها بر روي  ربوط در طول مسیر و محل سازههاي م رقوم )،وجود

  شخص شود. م رخ طولی نیمباید در طول مسیر بر روي 
ها، نوع و موقعیت استقرار جاده سرویس  اي زهکش درولیکی و سازهیو مشخصات هالگویی جدول مقطع عرضی  –

 ارائه شود.  رخ طولی نیم و مسطحهشه نقبر روي  دختلف مسیر بایمهاي  در قسمت

  و ارتباطی دسترسی هاي  جاده رخ طولی نیمو  مسطحهنقشه  -5-2-9-2پ.

 م در یک نقشه و بـا مقیـاس  أتوطور   به دهاي دسترسی و ارتباطی بای مسیر جاده رخ طولی و نیم مسطحهنقشه  –
  در قائم ارائه شود.  1:100 در افق و 1:5000

 امانهمتـري و داراي سـ   نـیم شامل نوار توپـوگرافی بـا عـرض مناسـب و خطـوط تـراز        دمسیر بای مسطحهنقشه  –
  باشد.  (UTM)مختصات 

مجـاري  هاي مهم در محل تقـاطع بـا    مختصات قوس مسیر، محل و نوع سازه دمسیر بای مسطحهنقشه روي  بر –
هـاي   سایر مستحدثات و محـل و  آهن راههاي اصلی  ها، انهار سنتی، جاده ها، مسیل ، زهکش(کانال، لوله و غیره)
  . شودتعریض جاده ارائه 

شامل خط زمـین طبیعـی، خـط زاویـه راه، شـیب در هـر قسـمت مسـیر، محـل و           دمسیر راه بای رخ طولی نیم –
هـاي الزم را ارائـه    مسیر باشـد و کلیـه رقـوم    يها هاي قائم مسیر راه، نوع و کیلومتر محل سازه مشخصات قوس

 دهد. 

  مجاري آبیاريمقاطع عرضی نقشه  -6-2-9-2پ.
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و ترکیـب   يبـردار  كخـا در خـاکریز،   الگـویی مقـاطع   ؛آبیـاري بایـد شـامل    مجـاري هاي مقاطع عرضـی   نقشه –
  و خاکریزي باشد.  يبردار كخا

عـرض   نیزهاي سرویس کناري و  شیب شیروانی داخلی و خارجی مقطع، عرض جاده ؛شامل دمقاطع عرضی بای –
  ها باشد.  کناري هدایت رواناب هاي بازوي خاکی و نهرچه

  ارائه شود.   الگوییع طصورت مق  به دبای يبردار كخاها در مقاطع  تخلیه هرزآب ي نحوه –
نصـب   ي و نحوه )گچی یا با امالح زیاد هاي زمینمعمولی، سنگی،  هاي زمین(در  مجاريییات پوشش زنقشه ج –

مشخصات فیلتـر شـنی زیـر     نیزولی و عرضی و هاي ایمنی بر روي پوشش و جزییات درزهاي انقباض ط نردبان
  ارائه شود.  دب بایآ هاي هدایت زه دار) و مشخصات سوراخ زه هاي زمینپوشش بتنی (در مقاطع عبور از 

(برحسب  ها آنجاورت زهکش، جاده دسترسی و ارتباطی یا ترکیبی از مدر  مجارياستقرار مقطع  الگویینقشه  –
  ارائه شود.   دمورد) بای

 دکند که به منظور اصالح مقطع موجود طرح شـده اسـت، بایـ    اصلی از مسیري عبور می مجاريکه  يموارددر  –
 هاي عرضی برداشت شده در طول مسیر قبلی پیاده و ارائه شود.  رخ نیمطرح شده بر روي  مجاريمقطع 

  ها مقاطع عرضی زهکشنقشه  -7-2-9-2پ.

(عـرض کـف، شـیب بدنـه و سـکوي      الگـویی  مل مقطـع  شـا  دهـا بایـ   مقاطع عرضی زهکـش الگویی هاي  نقشه –
موقعیـت و ابعـاد جـاده     نیز)، ابعاد، شیب و موقعیت استقرار خاکریز حفاظتی (در صورت وجود) و يبردار كخا

  سرویس کنار آن باشد. 
آبیـاري   مجـاري زهکش به موازات جاده ارتبـاطی، جـاده دسترسـی و     یاستقرار مقطع عرض الگویی نحوهنقشه  –

 ورد) ارائه شود. (برحسب م

  هاي دسترسی و ارتباطی مقاطع عرضی جادهنقشه  -8-2-9-2پ.

هـا و   ابعاد مقطـع در مسـیر مسـتقیم و قـوس     دامنهی و ارتباطی باید شامل سهاي دستر هاي مقاطع عرضی جاده نقشه
هاي کنـاري   چهرت نه، مشخصا)دار شیب( دامنه هاي زمین، مقطع جاده در يبردار كخاهاي بدنه جاده در خاکریز یا  شیب

  اساس و اساس باشد. یریا خاکریزي و ضخامت بدنه خاکریز جاده، قشر ز يبردار كخادر حالت مقطع در 

  ها هاي سازه نقشه -9-2-9-2پ.

و مقـاطع   1:100یـا   1:50مقیاس اطولی ب رخ نیمو  مسطحهنقشه آبیاري باید داراي  سامانههاي  هاي سازه نقشه –
و  يبـردار  كخـا  ي هـاي مشـخص باشـد و نحـوه     ابعاد و رقوم ها آنباشد که در  1:50 تا 1:20 عرضی به مقیاس

 کنـد زهکش و جاده مجاور مشخص مجاري (کانال، لوله و غیره) آبیاري، را در رابطه با  ها خاکریزي اطراف سازه
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در روي نقشـه   بنـابراین و  شـده ارائـه   در جـدول مقادیر ابعاد و رقوم به صورت جداگانـه   الگویی،هاي  (در سازه
    .شود) نشان داده می با حروفابعاد و رقوم  الگویی

، 1یبراي نشان دادن نوع بتن مصـرف  1:50یا  1:25 ،1:20 داراي مقاطع عرضی به مقیاس باید اه هاي سازه نقشه –
یا مقیـاس   1:10یا  1:20 با مقیاسنیز ها باشد. جزییات نقشه  محل و نوع میلگردهاي طولی و عرضی و خاموت

مناسب دیگري براي نشان دادن موقعیت و نوع میلگردهـا، جزییـات کارهـاي فلـزي و اتصـاالت مربوطـه ارائـه        
شود. جزییات میلگردگذاري شامل اندازه و فاصله میلگردها در هر مقطع باید در حـدي باشـد کـه پیمانکـار      می

 . دهدنظارت ارائه  يها یب به دستگاههاي کارگاهی الزم را تهیه و براي تصو آن نقشه اساس بربتواند 

  برداري و نگهداري نقشه اجرایی ساختمان بهره -10-2-9-2پ.

، مقاطع، نما و سایر جزییات تاسیسـات  مسطحهبرداري و نگهداري شامل نقشه  هاي اجرایی ساختمان بهره نقشه –
 و لوازم برقی و مکانیکی

  برآورد مقادیر و هزینه عملیات اجرایی   -10-2پ.

هاي اجرایی و مشخصات فنی تهیـه شـود. بـرآورد مقـادیر هریـک از        نقشه اساس بر دبای عملیات اجراییبرآورد مقادیر 
  باشد.کافی دهنده آن تهیه و تنظیم شود و داراي دقت  به تفکیک اقالم مختلف تشکیل دکارها بای

ادیر کارهـا و واحـدهاي هـر قلـم کـه      جـدول مقـ   اسـاس  بـر طرح را  برآورد هزینه عملیات اجرایی بایدمهندس مشاور 
هـاي مربـوط،    جمع هزینه تهیه و حمل مصالح یا لوازم، حقوق و عوارض گمرکـی، عـوارض و مالیـات    ؛برحسب مورد شامل

گیـري    انـدازه  ي ها و نحوه هاي پیمانکار است، تهیه نماید. شرح قیمت  هزینه و سایر مصوبهاي ساخت و نصب، سود   هزینه
   .شودبه تفصیل مشخص  دمقادیر و پرداخت هزینه عملیات اجرایی اقالم کار بای

  نگهداريبرداري و  بهره مدیریت، هاي دستورالعمل -11-2پ.

اسـت،   زیـر که شامل موارد  و زهکشی آبیاري سامانهبرداري و نگهداري   بهرهمدیریت،  دستورالعمل دمهندس مشاور بای
  .ارفرما تسلیم نمایدتهیه و به کرا 

                                                   
 

 توان نوع بتن را در راهنماي نقشه یا در مشخصات فنی خصوصی ذکر کرد. (تیپ) با نوع بتن یکسان، میهاي همسان  در مورد سازه -1
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  برداري و نگهداري ریزي و مدیریت بهره هاي برنامه دستورالعمل -1-11-2پ.

به خصوص دستگاه کارفرمایی، شرکت مدیریت منابع آب  نفعان يذمدخالن و  هاي ذي نظرات و دیدگاه دریافت –
مـدخل، کشـاورزان و    ذي هـا و نهادهـاي   ایران، مدیریت جهاد کشاورزي منطقه و ادارات وابسته، سـایر سـازمان  

 برداران سامانه بهره

بـه  آبیاري و  سامانههاي مختلف  عملکرد قسمت ي نحوه نیز، مشخصات فنی و ساخت ي همچونها بازبینی نقشه –
  تجهیزات هیدرولیکی، هیدرومکانیکی، هیدروالکتریکی و الکترومکانیکی طرح   خصوص

  تجهیزات این سازنده هاي  کارخانههاي ارائه شده از طرف  ها و توصیه ها، دستورالعمل کاتالوگ تمامیبازبینی  –
برداري و نگهـداري   رتباط با عملیات بهرهاهاي احتمالی شرایط آب و هوایی منطقه طرح در  شناخت محدودیت –

  با استفاده از گزارش هیدروکلیماتولوژي   تاسیساتاز 
 طرح   تاسیساتبرداري و نگهداري از  بهرهبررسی سطح آگاهی و کارآیی نیروي انسانی مورد نظر براي عملیات  –

 برداري و نگهداري سامانه آبیاري و زهکشی در موارد زیر: ریزي بهره ي برنامه هاي نحوه دستورالعمل –

  منابع آب تامین شده توسط کارفرما اساس برآبگیري و تامین آب سامانه 

   اعمال الگوي کشت 

 توزیع و تحویل آب 

 حفاظت و ایمنی سامانه و غیرهبرداري، نگهداري عملیات بهره ، 

 مالی و تهیه بودجه ساالنه 

  تامین نیروي انسانی 

  برداري و نگهداري سامانه آبیاري و زهکشی   آالت بهره تهیه فهرست ماشین –
  برداري و نگهداري  تهیه نمودار تشکیالت بهره –
  برداري و نگهداري  تهیه شرح وظایف و شرایط احراز ارکان تشکیالت بهره –
برداري از طرح در دوره سـاخت بـه جهـت     هاي الزم براي مشارکت عوامل کلیدي سازمان بهره توصیه چارچوب –

  برداري طرح   آشنایی با اجزاي طرح و تسهیل تحویل موقت و بهره
 برداري و نگهداري طرح   هاي الزم براي آموزش عوامل کلیدي بهره ارائه چارچوب –

 برداري و نگهداري طرح ر بهرههاي الزم براي نظارت ب ارائه چارچوب –

 برداري و نگهداري، تعمیر و حفاظت و ایمنی افزار مدیریت، بهره مشخصات نرم –

  برداري هاي بهره دستورالعمل -2-11-2پ.

 انحراف آب و آبگیري تاسیساتبرداري از  ي بهره شیوه –
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 هاي پمپاژ برداري از ایستگاه ي بهره شیوه –

 انتقال آب تاسیساتبرداري از  ي بهره نحوه –

 برداري از سامانه آبیاري و زهکشی   ي بهره نحوه –

هـا در   ها، فشار و بده جریان در محل انشـعاب لولـه   ي کانال چگونگی تثبیت بده جریان و سطح آب در سردهنه –
 فشار تحتسامانه 

 اي  هاي آبیاري قطره هاي کنترل مرکزي در سامانه برداري از ایستگاه چگونگی بهره –

  فشار تحتهاي ثقلی و  عمل و برنامه توزیع و تحویل آب در سامانهتهیه دستورال –

هـاي فاضـالب،    خانـه  ي تلفیق منابع آب سطحی و زیرزمینی، بازچرخانی آب و اسـتفاده از پسـاب تصـفیه    نحوه –
 ها  هاي انتهاي نوارها و نشتی ها و رواناب بآ زه

 تحویل حجمی آب  هاي  گیري آب در نقاط مختلف سامانه در روش هاي اندازه روش –

 ها و خطوط لوله درجه یک و دو  چگونگی گردش آب در شبکه کانال –

 هاي دسترسی هاي سطحی و زیرزمینی و جاده برداري و نگهداري زهکش ي بهره شیوه –

  سالی خشکبرداري از سامانه در شرایط  ي بهره نحوه –

 آالت و تجهیزات  برداري خودروها، ماشین چگونگی بهره –

 افزاري مدیریت، انتقال، توزیع و تحویل آب رمتهیه برنامه ن –

  هاي نگهداري و تعمیرات دستورالعمل -3-11-2پ.

و تعمیـر   تاسیسـات ، تـرمیم  1هـاي نگهـداري پیشـگیرانه    هاي نگهداري و تعمیرات در قالب دسـتورالعمل  دستورالعمل
  تجهیزات ارائه خواهد شد:

 انحراف آب و آبگیري تاسیساتي نگهداري از  نحوه –

هـا، خطـوط لولـه و شـیرآالت و      هـا و زهکـش   هاي مربوط به کانال ها، سازه ها، زهکش ي نگهداري از کانال نحوه –
 متعلقات  

هـاي پمپـاژ و تجهیـزات     ي نگهداري و تعمیر و تعـویض قطعـات و تجهیـزات برقـی و مکـانیکی ایسـتگاه       نحوه –
 مکانیکی

                                                   
 

1-Preventive Maintenance 
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هـا و   هـا در زهکـش   شـکن  دسـت شـیب   پـایین چـین   سـنگ همچون  ها هایی از سازه ترمیم قسمت دستورالعمل –
   هاي ضروري دست حوضچه آرامش سد انحرافی براي حالت چین پایین سنگ

هـاي سـرویس در    و جاده ها زهکش ،آبیاري مجاري (کانال، لوله و غیره)برداري و نگهداري از  دستورالعمل بهره –
هـا   ، ترمیم جادههاي هرز علفمبارزه با  ،وبیعملیات الیر ي زمان و نحوه تعیین ؛شاملدوره آبیاري و غیرآبیاري 

 نیاز آالت مورد همراه با فهرست ماشین و ...

 برداري و نگهبانی  هاي بهره ي نگهداري و تعمیرات ساختمان نحوه –

 آالت و تجهیزات  چگونگی نگهداري و تعمیرات خودروها، ماشین –

 یابی سامانه  چگونگی عیب –

 رد نیاز نگهداري و تعمیراتتهیه فهرست قطعات و لوازم یدکی مو –

 ها برداري و نگهداري، انبارها و ساختمان نگهبانی و جانمایی آن هاي بهره ارائه محل ساختمان –

  هاي ایمنی و حفاظت محیط زیست در محدوده سامانه دستورالعمل -4-11-2پ.

  برداري و نگهداري بهره کارکنان تشکیالت مدیریت،ایمنی هاي  دستورالعمل –

 محدوده سامانهاهالی ساکن و مردم عبورکننده  ،بران هاي ایمنی آب دستورالعمل –

  اي الزم هاي بیمه تعیین پوشش –
  هاي نگهداري تجهیزات و تابلوهاي هشداردهنده  دستورالعمل –
  هاي حفاظت محیط زیست محدوده سامانه دستورالعمل –
 اقدامات ضروري هنگام وقوع حوادث –

  ينگهداربرداري و  هاي بهره سایر دستورالعمل -5-11-2پ.

مند بـین کارفرمـا، پیمانکـار     هاي ارتباط نظام برداري و ارائه شیوه طرح تشکیالت کارکنان مورد نیاز دوران بهره –
 بران   برداري و تشکل آب بهره

و برداري و نگهداري در ارتباط با اصول پدافند غیرعامل براي نقاط مهم و کلیدي سـامانه   هاي بهره دستورالعمل –
 ارائه روش بازگرداندن سریع سامانه به وضعیت عادي پس از عبور از شرایط بحران  

 هاي مورد نظر براي دورهها  دستورالعمل چگونگی تهیه مستندات و گزارش –
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  ها گزارش -12-2پ.

  آغازین گزارش -1-12-2پ.

سازي طراحـی پایـه    هنگام ههاي کارفرما، توجیه ضرورت ب طرح باید شامل اهداف طرح، نظرات و دیدگاه گزارش آغازین
شناسی انجام کار، تعهدات کارفرمـایی، برنامـه زمـانی تفصـیلی مطالعـات و تعهـدات        مرحله توجیهی در صورت نیاز، روش

  کارفرمایی باشد.

  پیشرفت کار مطالعات   يها گزارش -2-12-2پ.

هـاي مـورد توافـق کارفرمـا و مهنـدس       بار (یا در زمـان  طور ماهانه، دو ماهه یا سه ماه یک  هاي پیشرفت کار به گزارش
ها و مبانی طراحی مـورد اسـتفاده    پیشرفت فیزیکی مطالعات، روش ها باید شامل شود و این گزارش مشاور) تهیه و ارائه می
  باشد.هاي مطالعات  و مسایل و محدودیت

  گزارش مبانی طراحی -13-2پ.

ه سـامان انحراف آب و آبگیري،  تاسیساتاي   شامل مبانی کلی طراحی هیدرولیکی و سازه دبایگزارش مبانی طراحی که 
طـرح   اجـزاي طراحی  ي مربوط باشد و چارچوب نحوه يها و سازههاي دسترسی  هاي سرویس و راه جادهآبیاري و زهکشی 

هـا و   و پس از ارائه اطالعات تکمیلی حاصل از کاوشمناسب از شروع مطالعات  یمدت درباید که  ،. این گزارشکندرا بیان 
  است:   زیرشود، شامل موارد تهیه و تسلیم کارفرما مطالعات میدانی 

 عمل آمده در مبانی طراحی پایه مرحله توجیهی   سیماي طرح مقدماتی مشتمل بر تغییرات به –

 نتایج مطالعات ژئوتکنیک  –

 انحراف آب و آبگیري   تاسیساتطرح  مبانی و مشخصات –

 هاي پمپاژ  ایستگاه تاسیساتمبانی و مشخصات  –

 مبانی و مشخصات سامانه آبیاري و زهکشی   –

برداري و نگهداري سامانه و هرگونـه   اندازي، بهره هاي آب برداري و نگهداري مشتمل بر دستورالعمل الزامات بهره –
 هاي اجرا شده طرح   زودهنگام از قسمتبرداري موقت و  دستورالعمل الزم براي بهره

  گزارش نهایی طرح -1-13-2پ.

زمـانی و مـالی و      و برنامـه  طـرح شامل کلیه اطالعات فنی طراحـی، مـدت الزم بـراي اجـراي      دبایطرح  گزارش نهایی
مبـانی   ،مرحله اجرا برحسب اجـزاي مختلـف کـار باشـد. در ایـن گـزارش      در آالت)   اجرایی (سازمان و روش اجرا و ماشین
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. شود می   منعکس توجیهیمطالعات احی پایه نسبت به طرو علل آن شده مطالعات و محاسبات و هر نوع تغییرات  هنگام  هب
  :  ارائه شود زیرموارد  دبایطراحی نهایی  گزارشدر 

  مقدمه و سوابق طرح مشتمل برخالصه مطالعات و عملیات انجام شده تا این مرحله   –
  برگیرنده اهداف اصلی طرح و جزییات شرح خدمات لعات درهدف و شرح خدمات مطا –
خـاك،   و، منابع آب و آب و هوا جغرافیایی، خصوصیات اقلیم موقعیتاي از  چکیده ؛مشخصات کلی طرح شامل –

یـا   مرحلـه تـوجیهی  بـا اسـتفاده از نتـایج مطالعـات     یـا بهبـود   کشاورزي و طرح توسعه آبیاري و وضع موجود 
  طراحی تفصیلی مطالعات تکمیلی مرحله

    شامل: انحراف آب و آبگیري امانهخصوصیات طرح س –
  ها آنانحراف آب و آبگیري و دالیل انتخاب محل  تاسیساتموقعیت    
 شناسی و ژئوتکنیکی طرح   خصوصیات هیدرولوژیکی، زمین  
 انحراف آب و آبگیري  تاسیساتهاي مختلف  مشخصات قسمت  
 و اجزاي مهم آن تاسیساته اجرایی کل و برآورد هزین ارائه مقادیر اساسی کارها 

    شامل: ه آبیاري و زهکشیسامانخصوصیات  –
 ه  سامانوقعیت و محدوده م  
  ه شاملسامانمبانی طراحی خالصه: 

o  محدوده طرح 

o هسامانوزیع آب در روش ت 

o  هیدرومدول طرح آبیاري 

o  هیدرومدول مزرعه 

o  ظرفیت طراحی آبگیر مزارع 

o  هاي آبیاري ظرفیت طراحی کانال 

o  هاي روباز شمدول زهکشی سطحی و ظرفیت طراحی زهک   

  شامل:   ه آبیاري و زهکشیسامانمشخصات طراحی  
o اصلی و فرعی مجاري (کانال، لوله و غیره)ه و مساحت تحت پوشش سامان نقشه جانمایی  

o هاي دسترسی و سرویس خصوصیات جاده  

o  مجاري (کانال، لوله و غیره)رضی عمقاطع  

o ها آنویس و دسترسی و دالیل انتخاب هاي سر ها و جاده زهکش 

    شامل: ضوابط طراحی هیدرولیکی –
  انحراف آب و آبگیري   تاسیساتضوابط طراحی  
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o سیل طرح (در مورد سدهاي انحرافی)  بانتخا  

o ن آهاي مربوط به  سرریز سد و دریچه  

o  حوضچه آرامش  

o بند  هاي آب ها و دیوار رادیه  

o هاي مربوط به آن  دهانه آبگیر و دریچه  

o هاي تخلیه رسوب  مجاري و دریچه  

o هاي تخلیه رسوب  آب گیر و چپ هاي رسوب حوضچه  

o بندهاي خاکی مجاور سد، دیوارهاي حفاظتی و سایر عوامل سد برحسب مورد 

 آبگیري با ایستگاه پمپاژ  تاسیساتط طراحی بضوا  
o  ظرفیت طراحی ایستگاه  

o ها انتخاب نوع و ظرفیت پمپ  

o  دهانه و مجراي آبگیري  

o  حوضچه مکش  

o هاي آبگیري  دریچه  

o الت آها و سایر شیر ، شیرفلکهطرفه یکهاي مکش، آبده، شیرهاي  لوله  

o ها  قطع و وصل پمپ ي و سطح آب و نحوهبده جریان کنترل  امانهس  

o ت خها و منبع سو جرثقیل همچونهاي پمپاژ  جنبی ایستگاه تاسیسات  

o یرهاگ لآشغا همچونتبعی  تاسیسات 

  ه آبیاري و زهکشیسامانضوابط طراحی  
o  آبیاري مجاري (کانال، لوله و غیره)مقاطع  

o  مقاطع انهار زهکشی  

o ها،  هاي مربوطه، سیفون هاي آبگیر و دریچه هاي تنظیم و کنترل سطح آب و ساختمان ساختمان

 نهرهايهاي  ها، گذرگاه عابر، روگذر و زیرگذر هاي کنترل شیب، پل ، ساختمانآبگذرهاي زیر جاده

 ها و تجهیزات ایمنی ه، ساختمان حفاظتی کانالسامانهاي پمپاژ  ها، ایستگاه و زهکش سنتی

  اي ضوابط طراحی سازه –
   تنظیمی -سد انحرافی -الف
  زیرضوابط انتخاب و طراحی نیروهاي وارده بر سد انحرافی برحسب مورد به شرح  :  

o  نیروهاي عمودي ناشی از وزن بتن، فشار آب و شتاب عمودي زلزله  
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o یروهاي افقی ناشی از فشار آب و شتاب افقی زلزله ن  

o  فشارهاي ناشی از رسوب و رانش خاك  

o در صورت ضرورت فشار یخ   

o  زیر فشار  

o هاي سد  نیروي وارده از وزن منضمات و متعلقات دریچه  

o براي مانور و تعمیر تجهیزات هیدرومکانیکی  ثقیلآالت و جر بارهاي زنده ناشی از ترافیک یا ماشین

  اجرا  هنگامآالت در  و ماشین ها چهدری

o  نیروهاي ناشی از امواج و ضربات آب  

o گرماییهاي  تنش  

o  نیروهاي ناشی از باد  

o  سایر نیروهاي وارده  

 موارد عمده( زیرحی پایداري سد انحرافی در شرایط مختلف بارگذاري به شرح اضوابط طر(:  
o  رسوبات  +ارتفاع آب در حالت معمولی  

o (در صورت وجود) معمولی + بار رسوبات + فشار یخ ارتفاع آب در حالت   

o  سیالب طرح + بار رسوبات  

o  ارتفاع آب در حالت معمولی + بار رسوبات + زلزله  

o دست و تعیین ضخامت آن  ضوابط طراحی رادیه پایین  

o هاي مجاز بتن و فوالد مصرفی  خستگی  

o  ضرایب اطمینان انتخابی در مقابل لغزش و واژگون شدن  

o ي مجاز فشاري خاك در اعماق مختلف بستر رودخانه ها خستگی  

o اي در مقابل نیروهاي وارده  نشست مجاز و نشست سازه  

o  ضوابط انتخاب عمق مناسب کف سد بر روي آن با توجه به نیروهاي وارده بر سازه  

o رد فوالدي لگبتن و می ضوابط کاربرد حداقل ضخامت  

o و انقباض  ضوابط طراحی درزهاي ساختمانی، درزهاي انبساط  

o ها  ضوابط طراحی و انتخاب واتراستاپ  

o ها  يبردار كخاها و  ضوابط طراحی شیب بدنه خاکریز  

o دست و باالدست  هاي اطراف و رادیه پایین زهکشی دیوار امانهضوابط طراحی و مشخصات س  

o هاي فرسایشی  ضوابط طراحی ضخامت و وزن قطعات سنگ در قسمت  
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o در صورت ضرورت بازدیداي گالري  ضوابط طراحی سازه 

    ها ازهس -ب
 شامل ،ه آبیاري و زهکشی برحسب موردسامان ها اب نیروهاي وارده به سازهضوابط انتخ  :  

o  نیروهاي ناشی از وزن بتن، آب و نیروي زلزله  

o  نیروهاي ناشی از فشار رانش خاك  

o  نیروهاي زیر فشار  

o موتورها و سایر تجهیزات  ،ها ها، پمپ نیروهاي ناشی از وزن دریچه  

o ها و غیره  آالت، جرثقیل نیروهاي ناشی از ترافیک، ماشین  

o  نیروهاي ناشی از باد  

o  سایر نیروهاي وارد شونده  

 در شرایط مختلف بارگذاري  اه ضوابط طراحی پایداري سازه  
 ها  هاي فشاري مجاز خاك برش) و خستگی و هاي مجاز بتن و فوالد مصرفی (کشش، فشار خستگی  
  ضرایب اطمینان انتخابی در مقابل لغزش، واژگونی و نوسانات سطح آب  
  ضوابط کاربرد حداقل ضخامت بتن و حداقل فوالد  
  ضوابط طراحی انواع درزهاي ساختمانی، درزهاي انبساط و انقباض  
  ها   يبردار كخاضوابط طراحی شیب بدنه خاکریزها و  
 ها زهکشی سازه امانهضوابط طراحی و مشخصات س   
  سایر موارد ضوابط طراحی برحسب مورد 

  ها آبیاري و زهکش مجاري (کانال، لوله و غیره) -ج
  ها و خاکریزها   يبردار كخاشیب  
  مجـاري بـاز و بسـته اعـم از کانـال و      و تعیین نوع و ضخامت پوشش بدنه  مجارينیروهاي وارده شونده به

  خطوط لوله 
 ها  الزهکشی بدنه و کف کان امانهس  
  درزهاي ساختمانی، درزهاي انبساط و انقباض  
 هاي فرسایشی   ضخامت و ابعاد قطعات سنگ براي پوشش قسمت  
  در مسیرهاي گچی و نامناسب  مجاريضوابط طراحی پوشش 

 ي انتخاب نوع لوله براي خطوط لوله اصلی، فرعی، آبده و غیره  ضوابط و نحوه 

  مقاطع کارگذاري لوله براي انواع لوله 

 هاي فیزیکی و شیمیایی  ي حفاظت از خطوط لوله در مقابل فرسودگی نحوه  
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 ها و انتشارات  منابع مورد استفاده شامل گزارش  
 برنامه اجرایی کار و زمان مناسب آن 

 برداري و نگهداري هاي بهره دستورالعمل –

 برداري و نگهداري ریزي مدیریت بهره ي برنامه نحوه  
 برداري هاي بهره دستورالعمل  
 هاي نگهداري و تعمیرات دستورالعمل  
 هاي ایمنی دستورالعمل 

 برداري و نگهداري هاي بهره سایر دستورالعمل  
طور ترجیحی) یا جلـدهاي متفـاوت حسـب      گزارش نهایی طرح شامل موارد فوق در قالب فصول مختلف یک جلد (به

  توافق با کارفرما خواهد بود. 
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بع اجع منا ر   وم

  منابع و مراجع
)، کمیتـه ملـی آبیـاري و    1393هـاي آبیـاري و زهکشـی (    برداري براي طراحی و اجراي بهتـر سـامانه   هاي بهره آموزه - 1

 164زهکشی ایران، نشریه شماره 

)، سازمان برنامـه و بودجـه کشـور، نشـریه     1373( یاري و زهکشیهاي آب طرح فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) - 2
  94شماره 

)، سازمان برنامه و بودجه، نشـریه  1374هاي آبیاري و زهکشی ( شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح - 3
  98شماره 

دفتـر   ایـران،  )، شرکت مدیریت منـابع آب  1373هاي آب ( تعاریف و دامنه کار مراحل مختلف خدمات مهندسی طرح - 4
  الف-95تدوین استانداردها و معیارهاي فنی، نشریه شماره 

   377ریزي کشور، نشریه شماره  )، سازمان مدیریت و برنامه1386فشار ( هاي آبیاري تحت خدمات طراحی شبکهشرح  - 5

نـت  )، معاو1388هاي فرعی آبیاري و زهکشـی ثقلـی (   شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه - 6
  (تجدید نظر اول)  244ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور، نشریه شماره  برنامه

ریـزي و نظـارت راهبـردي ریـیس      )، معاونـت برنامـه  1391هاي کـم فشـار (   هاي آبیاري با لوله ضوابط طراحی سامانه - 7
   582جمهور، نشریه شماره 

ریـزي   و برنامـه   )، سازمان مدیریت1384زهکشی (هاي آبیاري و  هاي پمپاژ شبکه ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه - 8
   317شماره   کشور، نشریه

و  )، سازمان مـدیریت  1383هاي روباز ( هاي تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان - 9
  282شماره  ریزي کشور، نشریه  برنامه

شـماره    ریزي کشـور، نشـریه   و برنامه سازمان مدیریت  ، )1384ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون و آبگذر زیر جاده ( -10
321 

هـاي آبیـاري و    اي اسـتهالك انـرژي در سـازه    ها و تاسیسات پایانـه  ها، تندآب ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب شکن -11
   482ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور، نشریه شماره  )، معاونت برنامه1389زهکشی (سال 

شـماره    ریـزي کشـور، نشـریه    و برنامه )، سازمان مدیریت 1383هاي آبیاري و زهکشی ( ضوابط عمومی طراحی شبکه -12
 281    

شـماره    ریـزي کشـور، نشـریه    و برنامـه  )، سازمان مدیریت 1383فشار: طراحی ( ضوابط و معیارهاي فنی آبیاري تحت -13
286 

ریـزي کشـور،    و برنامـه  مدیریت  )، سازمان1381فشار: مشخصات فنی عمومی ( ضوابط و معیارهاي فنی آبیاري تحت -14
 261شماره   نشریه

   297 شماره   ریزي کشور، نشریه و برنامه )، سازمان مدیریت 1383فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور (سال  -15
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 208ریزي کشور، نشریه شماره  )، سازمان مدیریت و برنامه1379هاي آب ( مستندسازي طرح -16

)، معاونـت  1392، تجدیـد نظـر اول (  108آبیـاري و زهکشـی؛ نشـریه شـماره     هـاي   مشخصات فنی عمـومی سـامانه   -17
   108-1ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور، نشریه شماره  برنامه

ریـزي و   )، معاونـت برنامـه  1388هـاي آبیـاري و زهکشـی (    معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه -18
   493ره نظارت راهبردي رییس جمهور، نشریه شما

 20/04/1385 ـ و تاریخه33497،/ت42339شماره  نامه هیات وزیران، )، تصویب1385نظام فنی و اجرایی کشور ( -19
20- Otieno Odongo & Partners Consulting Engineers (2013), Design and supervision of works for the 

construction of the Lukuga Barrage: Barrage draft design report, Nairobi, Republic of Kenya 
21- Morardet, S., D. J. Merrey, J. Seshoka and H. Sally (2005), Improving irrigation project planning and 

implementation processes in Sub-Saharan Africa: diagnosis and recommendations, International 
Water Management Institute (IWMI), Working paper 99 

22- Appraisal report Northern Plains irrigation project, Republic of Mauritius (2004), African 
Development Bank,  Agriculture and Rural Development Department North East and South Regions 

 



 

 

  

  
  
  

  یگرام خواننده

 تیفعال سال چهل از شیب گذشت با کشور، بودجه و برنامه سازمان ، مشاورین و پیمانکارانراییاج فنی نظام امور
 ار،یـ مع ضـابطه،  نامـه،  نیـی آ قالـب  در ،یفنـ  - یتخصصـ  هینشر عنوان هشتصد بر افزون خود، یمطالعات و یقاتیتحق

 در حاضـر  ضـابطه  اسـت.  ردهکـ  ابالغ و هیته ترجمه، و فیتال صورت به مقاله، و یعموم یفن مشخصات دستورالعمل،
ـ  يهـا  فعالیت بهبود و شورک در علوم گسترش و توسعه به لین راه در تا شده، هیته شده ادی موارد يراستا  بـه  یعمران

 یابیدسـت  قابـل  nezamfanni.ir ینترنتـ یا تیسـا  در ریاخ يها سال در شده منتشر اتینشر فهرست شود. برده ارک
  .باشد می

http://tec.mporg.ir/
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Abstract: 

This “Scope of Services for Detailed Design Stage of Irrigation and Drainage Projects” is a revised 
version of technical bulletin No. 98 of Plan and Budget Organization. The first considered step is 
preliminary design review for any possible changes occurring in the project objectives and basic design 
parameters such as the water allocated  resources cropping pattern and command area of the irrigation 
and drainage systems. The most affecting design parameters such as geotechnical investigation for 
different  parts  of the irrigation and drainage system, water users association studies and environmental 
aspects of the protect to be considered are included. The circumstances for preparation of detailed design 
drawings, contract documents, preparation of the management, operation and maintenance instructions 
and final report of the irrigation and drainage system are also included in this technical bulletin. 
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  ضابطه این

شـرح کلـی خـدمات مطالعـات      « با عنـوان 
هـاي آبیــاري و   مرحلـه طراحــی تفصـیلی طــرح  

ــه »  زهکشــی ــزوم ب ــه ل هنگــام نمــودن  ابتــدا ب
مطالعات مرحله توجیهی و طراحی پایـه حسـب   

ســپس اســت مــورد و ضــرورت پرداختــه شــده 
ي اثربخشـی   مطالعات تکمیلی مورد نیاز و نحوه

ــایی    ــی نه ــانی طراح ــایج آن در مب ــزانت  ياج
اي سامانه آبیاري و زهکشی،  هیدرولیکی و سازه

مناقصـه   هاي اجرایی و اسناد ي تهیه نقشه نحوه
ــرداري و  هــاي مــدیریت، بهــره و دســتورالعمل ب

  نگهداري بیان شده است.
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