
بسمه تعالی

کارربرس زهکشی، اصول شبکه اهی آبیاری و رد اجرای چالش اهی موجود  ی و اراهئ راه
:عنوان دوره آموزشی 

.(آب آفریدیمو هر موجود زنده ای را از )

1400تیر ماه 

 حَیٍّ مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْ ءٍ وَجَعَلْنا

شرکت مهندسی مشاور موج آب فن: مجری دوره

نی مدریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شوارای ف: برگزار کننده
استان گلستان

سعید ضرابی: مدرس

13:00الی 7:30ساعت   از 6: مدت دوره

13:00: زمان آزمون 



:شرکت مهندسی مشاور موج آب فن

دارای گواهینامه صالحیت برگزاری دوره های آموزشی  تنها مشاور 
در سطح استان گلستان"آب و نیرو "حیطهویژه کارکنان دولت  در 

زمینهگواهینامه ارائه خدمات آموزشی در رتبه یک دارای 
تدوین استاندارد، سیستم های مدیریت کیفیت، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی

از سازمان ملی  استانداردسطح ملی در 



:سر فصل مطالب 

.ایرانوجهاندرزهکشیتاریخچهخصوصدرایمقدمه-1

.رفتبرونراهکارهایوموجوداجراییمشکالتشناخت-7

.زهکشیوآبیاریشبکههایفنیاصولباآشنایی-6

.اراضیتملکمسائلوموجودسازههایقانونیحریمبررسی-5

یتمالکچگونگی:جملهازمرتبطحقوقیمسائلشناختوبررسی-4

محلیبنچاقهایوقراردادهاانواعشناساییطرح،محدودهدرموجودامالک

.زهکشیوآبیاریشبکههایاجرایاجتماعیاثراتبررسی-3

.زهکشیوآبیاریشبکههایطرحاجزایباآشنایی-2



  . مختصری در خصوص تعریف و تاریخچه آبیاری و زهکشی :

:تعریف آبیاری  و تاریخچه آن ( الف

وبجنتاآسیاازجهان،سراسردرجوامعواقتصاداساسوپایهآبیاریگذشته،از
.استبودهآمریکاقارهغربی

:تاریخچه آبیاری در  جهان ( 1-الف

4000ازبیشکهاستدستدرشواهدیالنهرینبیندرومصرسرزمیندر
.استبودهمتداولآبیاریمسیحمیالدازقبلسال

کوششییآبیارکهگفتمیتوانکنیمتعریفعلمیلحاظبهراآبیاریبخواهیماگر
ودادهتغییرمزرعهدرراهیدرولوژیچرخهتامیآوردعملبهانسانکهاست

دروگیاهمطلوبرشدکهسازدفراهمگونهایبهرطوبتخاکنظرازراشرایط
.گرددامکانپذیرمحصوالتکشاورزیبیشترتولیدنتیجه

ودحدازکهدانستکشاورزیفناوریهایقدیمیترینازیکیمیتوانراآبیاری
.داردادامهنیزتاکنونوداشتهوجودپیشسال۶000



آغاززراعتوکشاورزیآندرکهاستجهانکشورهاینخستینازایران
وآبیاریوکشتبهایرانفالتدرباراولینبرایاولیهانسانوگردیدهاست

.شدهاستمشغولدامپرورش

مهاجرتیبلکهنبودهجدیدچراگاههایجستجویدربیشترآریاییهامهاجرت
ردکهحفاریهایی.بودهاستکشاورزیبرایبهترزمینجستجویدرودهقانی
ایرانیهاگذشتهسالهزارششدرکهمیدهدنشانشده،انجامکاشانحوالی
.داشتهاندپیشرفتهایکشاورزیسامانه

:تاریخچه آبیاری در  ایران ( 2-الف

اهمیتکشاورزیبهزرتشتآییندراسالم،مبیندیناکیدهایتوصیهبرعالوه
استشادمانترینزمینکهجاییسومینکهاستآمدهاوستادرودادهفراوان

وگیاهترینبیشوکنندکشتراغلهبیشترینخداپرستانازکسانیکهآنجاست
.بکارندرامیوه



ازیاسازهیکازروانابوسطحی،زمینیزیراضافیآبکردنخارج
نظورمبه(پمپاژ)مکشیا(گذرندگی)اسمزیثقل،نیرویتوسطمنطقهیک

راآنازناشیزیانازجلوگیرییااضافیآباینمزاحمتازکردنجلوگیری
.میگویندزهکشیعامطوربه

:تعریف زهکشی ( ب

پیشسالهزار9حدودمزارعزهکشی،(فائو)جهانیخواربارسازمانعقیدهبهبنا
اخشوسنگریزهوسنگاززیاداحتمالبههنگامآندر.شدآغازالنهرینبیندر
.استمیشدهبهرهگیریگیاهانبرگو

.دارندقدمتسالهزار4حدودزهکشیلولههایاولین

:زهکشیازفائوتعریف
منظوربهمزرعهسطحزیروسطحازحلقابلنمکهایوآبساختنخارج

.استگیاهرشدتسهیل



:تاریخچه زهکشی در  جهان ( 1-ب

میالدی1۸1۰سالدرباراولینامروزیشیوهبهزیرزمینیزهکشی
.ترفاروپانقاطسایربهتدریجبهوشدگرفتهکاربهانگلستاندر
تسریعاروپادرزهکشیتوسعهروند،(1۸4۰)سفالیتنبوشهاختراعبا
.شد
،نازکوصافدیوارهباپالستیکیلولهپیدایشبا،1۹6۰دههاوایلدر

.یافتمالحظهایقابلشتابکنگرهدارلولههایابداعباسپس
شتابوشدآغاز1۹7۰سالازعمالًزهکشیهایماشینازاستفاده
.دادزیرزمینیزهکشیتوسعهبهبیشتری
راهازهکشنصبکنترلدردقتلیزری،گیرندههایوفرستندهکاربرد
.میباشدتوسعهحالدربسرعتآوریهافناینامروزودادهافزایش

نصبپیشسالهزاردوحدودزیرزمینیزهکشیاولیناروپا،در
.شدهاست



کشورجنوبدر۱۳۱0دههدرزهکشیوآبیارینوینشبکههایاولیناحداث
در۱۳۳۵سالحوالیدرماشینازاستفادهباروباززهکشاولینوگرفتصورت
.شدساختهخوزستانشاوور

هایلولهازاستفادهبازیرزمینیزهکشیشبکهاولین۱۳4۲و۱۳4۱سالهایدر
درواقع(چمرانشهید)شاپورجندیدانشگاهکشاورزیدانشکدهدرسفالی
در.درآمداجرابهکارگرینیرویباهکتار۵00حدودوسعتیدراهواز(رامین)مُلّاثانی
.شدکشورواردزهکشیماشیناولینکهبودسالهاهمین

.درآمداجرابهتپههفتدرهکتار۱۱000وسعتبهزهکشیبزرگطرحاولین
اراضیزهکشیآنباهمزمانوکارونصنعتوکشتشرکتاراضیزهکشیسپس
.شدآغازگرگاندرشمگیروسدآبخور

ردنیشکرتوسعههفتگانهطرحهایبهبهان،زابل،بوشهر،دردالکیمغان،دشتهای
.رسیدهاستاتمامبهآنهااجرایکههستنددیگریبزرگطرحهایجملهازخوزستان

:تاریخچه زهکشی در  ایران ( 2-ب



اراضیناخواهخواهباگسترشزیرااست،دینامیکوپویامسألهیکزهکشیبهنیاز
.کردخواهندپیدازهکشیبهنیازاراضیاینازبرخیکشاورزی،

زهکشیبهنیازاراضیدرصد۳۵حدودجهانیمقیاسدرکهمیدهدنشانموجودآمار
.دارند
دردارند،زهکشیبهنیازجهاندیماراضیازهکتارمیلیون400دیگرعبارتبه

.شوندمیزهکشیآنهاهکتارمیلیون۱00-۱۵0فقطاینکهمحالیکه
یشترببمراتبدیماراضیبامقایسهدردارندزهکشیبهنیازکهآبیاراضیدرصد
زهکشیآبیاراضیکلدرصد۲0تا۱0یعنیهکتارمیلیون۲۵-۵0فقطزیرااست
.استنیازحدازکمتربسیارمقداراینکهشوندمی

:اهمیت زهکشی اراضی( 3-ب

ردنآوفراهمتولید،هزینهآوردنپاییناراضی،کردنشیرینیااحیاءآب،مدیریت
هداشتیبواجتماعیاقتصادی،وضعیتبهبودمتنوع،محصوالتتولیدبرایشرایطی
ازواندتمینیزآنامثالیاوآبکیفیتیاوزیستمحیطبهمربوطمسایلزارعین،
.باشدزهکشیاهداف



:کلیاهدافزهکشیرامیتوانبهشرحزیرخالصهکردبطور

:اهداف زهکشی ( ب

،وجلوگیریازشورشدنکنترل.2

،فرسایشکنترل.3

،سیلکنترل.4

،محیطزیستحفاظت.5

.،وبهداشتعمومیسالمت.6

،ازانبیههاوتاسیساتعمومیحفاظت.7

.روستاییوامنیتغذاییتوسعه.۸

کنترل. ،وجلوگیریازماندابیشدن1



مشیدجتنبوشهسفالین،یافتهدرتخت

:اندازهوضخامتتنبوشهها
.سانتیمتراست12تا1۰سانتیمتروقطردهانه6تا5دارایضخامتتنبوشهموشرو

سانتیمتراستکهسروتهآنها25تا2۰وقطردهانه15تا12گربهروضخامتتنبوشه
.شوندرابرایاینکهدرونهمبهشیوهنرومادگیچِفت

وجرددربرتنبوشهسفالین،یافته



نماییاززهکشزیرزمینی



تانتصویریاززهکشهایروبازاستانگلس



(یاریآبشبکهیکمختلفاجزاء)شکلمطابقآبیارىطرحیکخالصهبطور
:ازعبارتندکهاستشدهتشکیلعمدهقسمتسه

:زهکشیوآبیاریشبکه هایطرحاجزایباآشنایی(اولفصل

Delivery)انتقال(شبکه)قسمت.1 Part)

Application)مصرف(شبکه)قسمت.2 Part)

Disposal)دفع(شبکه)قسمت.3 Part)

رینمشکلتازعبارتیبهوپیچیدهترینازهمهنوزآبمدیریتوآبیاری
.میرودشماربهکشاورزیعملیات
رخیبوعلم،تامیدانندهنریکراآبیاریکشاورزیمتخصصانازبسیاری

.میکنندقلمدادفنیکراآن



( :عهاز منبع تا مزر) انواع کانالهای شبکه انتقال آب



Delivery)انتقال(شبکه)قسمت(الف Part):

حتتلولههاىیاوروبازکانالهاىتوسطاستممکنمزرعهتامنبعازآبانتقال
آبراههاىیاونیمهپرلولههاىتوسطآبنیزاوقاتگاهى.گیردصورتفشار

Low)فشارکملولههاىآنهابهکهمىکندپیداانتقالسرپوشیده Head

Pipeline)مىشودگفتههم.
داراىاشد،بفشارتحتلولههاىیاوروبازآبراههاینکهبهبستهآبانتقالسیستم
حتتانتقالمسیرطولدرراآببتوانتامىباشدمخصوصیتجهیزاتوابنیه

ازهگیری،اندوسایلبهمىتوانتأسیساتاینجملهاز.دادقراراندازهگیرىوکنترل
.کرداشارهفرعىآبگیرىهاىومقسمهاآبشارها،

مجاریو(۲و۱درجههایکانلوآبرسانکانل)هاکانلشاملاصلیشبکه
جاده،هیدرولیکیهایسازهسطحی،زهکشهای،(هاتونلوهالوله)بسته
.باشدمینگهداریوبرداریبهرهیرایسرویسهایجادهوارتباطهای



وآبتوزیعوانتقالروبازهایکانالازاستفادهکشاورزیبخشدر
درهاسامانهترینرایجوترینقدیمیجزومزراع،داخلسطحیآبیاری
وبودهبرخوردارایسادهتکنولوژیازهاشبکهاین.هستوبودهجهان
.اندداشتهضعیفیعملکردعموماًوباالستهاآندرآبتلفات

:نکته

رس،دستدرآبمنابعمحدودیتوآب،مصرفکاراییارتقاءبهنیازلحاظبه
ریآبیاوآبتوزیعوانتقالموثرترهایروشکاربردبرایکشورهاتمایل
هایلولهازاستفادهشاملهاروشاین.استدادهافزایشرامزرعهداخل
استفادههکباشدمیمکانیزهآبیاریهایسیستموفشارتحتتوزیعوانتقال

میرتراحتکنترلومدیریتوکمترتلفاتباالتر،عملکردموجبهاآناز
.گردد



طحسدرذیلعمدهمختلفسیستمهاىبارسیدمزرعهبهآبآنکهازپس
.مىشودپخشمزرعه

اسنمحداراىکدامهرونداشتهارجحیتدیگرىبرکدامهیچسیستمهااین
وادىاقتصفنی،طبیعی،شرایطبامتناسببایدکهمىباشندمعایبو

نمودانتخابراآنهاازیکىمؤثرعواملدیگرواجتماعى

(Gravity)ثقلىیاسطحىسیستمهاى-1

(Sprincklers)بارانىسیستمهاى-2

(Micro)آبیارىخردیاقطرهاىسیستمهاى-3

Application)مصرف(شبکه)قسمت(ب Part)



:انواع سیستمهای آبیاری داخل مزارع 

غرقابیآبیاری-1
کنگرهاییآبیاری-2
کرتیآبیاری-3
نواریآبیاری-4
شیاریآبیاری-5

مکانیزه-بارانیآبیاری-1
ککالسی-آبیاریبارانی-2

:آبیاری سطحی

(:بارانی)آبیاری تحت فشار

(:قطره ایی)آبیاری تحت فشار

آبیاریزیرسطحی-1
آبیاریقطرهایی-2
تیپآبیاری-3
آبیاریاسپری-4
آبیاریبابلر-5



سیستمهای 
نوین آبیاری

بارانی

مکانیزه

کالسیک

قطره ایی
اسپری

قطره ایی

بابلر

زیر سطحی



.ارددرواججهاننقاطاکثردرکهاستآبیارىروشقدیمىترینسطحىآبیارى
تبهصورزارعینتجربهوزمینآب،خاک،شرایطووضعیتبرحسبروشاین

ووارىنشیاری،کَرتی،جویچهای،روشبهآبیارىمانند:مىپذیردانجامگوناگون
هبنیازعدمدلیلبهشود،اجراوطراحىدرستىبهاگرسطحىآبیارى.غیره

محسوبروشهابهترینازیکىزارعینبراىپیچیده،دستگاههاىووسایل
وزیعتیکنواختىعدمآب،تلفاتموجبنشود،اجراءبهخوبىچنانچهامامىشود

.مىگرددمحصولکاهشوآب

:سطحی آبیاری 



:مزایا•
پیچیدهتجهیزاتودستگاهبهنیازعدموسادگی
پاییناولیهسرمایهگذاریهزینه
انرژیبهنیازعدم

:سطحی آبیاری مزایا و معایب سیستمهای مهمترین 

:معایب
وردکاستفادهآبیاریروشاینازنمیتواناستزیادزمینشیبکهمواردیدر
میطلبدارزیادیهزینهکهداشتهشیببندییاتسطیحبهنیازکشاورزیاراضی.
نیستمناسبشنیوسبکخاکهایبرایسطحیآبیاری.
داردنوینروشهاینسبتبیشتریکارنیرویبهسطحیآبیاری.
میشودآبرفتهدرباعثکهاستپایینسطحیآبیاریراندمان.
داردباالییآبدبیبهنیازسطحیآبیاری..



درفشارتحتهایسیستممزرعه،درونآبیاریهایسیستمبیندر
ابلقمزایایکهچرااند،کردهپیدابیشتریتوسعهگذشتههایدههخالل

هایتمسیسازاستفاده.دارندسطحیآبیاریهایسیستمبهنسبتتوجهی
سیستماببیشتریانطباقفشارتحتوفشارکمصورتبهتوزیعوانتقال
اژپمپسیستمبهنیازبدونتوانمیزیرادارد،مزرعهدرفشارتحتهای

نیزوکرداستفادهتوزیعوانتقالسیستمدرموجودآبفشارازمستقل،
تحویلعهمزرفشارتحتسیستمبهراآبساده،تبدیلیکبوسیلهبراحتی

.داد

وتیلناپلیوسختسیویپیجنسازپالستیکیهایلولهتولیدتوسعه
شارفپروفشارکمهایلولهجایگزینیاخیردههدرآنهاتولیدهزینهکاهش
ایهپروژهنیزماکشوردرکهطوریبهدهدمینویدراروبازهایکانالبجای
وشده،اجراوطراحیفشار،تحتتوزیعوانتقالهایسیستمباآبیاریمتعدد
.اندرسیدهبرداریبهرهمرحلهبهنیزبسیاری

:مهمترین سیستمهای آبیاری داخل مزارع 



رارفشاتحتآبیاریسیستمهایآبیاری،شیوهاینبودنجدیدبهتوجهبا
.مینامندنیزآبیارینوینسیستمهای
:کلیدستهدوبهفشارتحتآبیاریروشهای

.بارانیآبیاری-1
.اییقطرهآبیاری-2

.میشوندتقسیمبندی

:( تحت فشار)سیستمهای نوین آبیاری داخل مزارع

:روشدوتفاوتهایجملهاز
بروشدهخارجآبپاشهاازبارانمشابهقطراتصورتبهآببارانی،آبیاریدر-۱

ازآبقطرهای،آبیاریروشدرکهآنمیباردحالکشاورزیزمینوگیاهروی
.میگرددخارجچکهاییاقطرهایصورتبهقطرهچکانها

قطرهایآبیاریدرکهحالیدرمیگرددآبیاریمزرعهتمامبارانیآبیاریدر-۲ا
.میشودآبیاریگیاهاطرافمحدودهتنها

ایشافزوآبکمترمصرفباعثموضعیآبیاریبعلتقطرهایسیستمهایدر-۳
.میگرددبارانیآبیاریسیستمهایبهنسبتآبیاریراندمان

آبیاریسیستمهایبهنسبتبیشتریفشاربهبارانیآبیاریسیستمهایدر-4
.استنیازقطرهای



.آبیاریدرباالراندمان-1

:( شارتحت ف)مهمترین مزایای سیستمهای نوین آبیاری داخل مزارع

کشاورزیتولیدیمحصوالتکمیتوکیفیتبردنباال-2

.زمینسطحدرآبپخشیکنواختی-3

هبنمیتوانکهشیبداروناهموارزمینهایدرآبیاریقابلیت-4
.کردآبیاریراآنهاسطحیآبیاریروش

.باالاتوماسیونقابلیت-5

.آبیاریباهمزمانسمیاکودپخشامکان-6

.کارگرینیرویبهکمترنیاز-7

ردهوادمایکنترلبرایفشارتحتآبیاریازاستفادهامکان-۸
.گرمازدگییایخبندانمواقع



:شاملبارانیآبیاریسیستمیکاصلیاجزاء

پمپ،-1
جانبیلولهواصلیلوله-2
آبپاشها-3

.میباشند

:بارانی انواع روش های آبیاری 

.استدهشارائهبارانیآبیاریسیستمهایبرایمختلفیطبقهبندیروشهای
:هدستدوبهبارانیآبیاریسیستمهایبندیطبقهمتداولترین

(مکانیزهغیر)کالسیک-1
مکانیزه-2

.باشدمی

ساسابرطبقهبندیوکشاورزیکاربرداساسبرطبقهبندیروشهایسایر
.میباشدنقلوحملقابلیت



ابجاییجآنهادرکهمیشودگفتهروشهاییبهکالسیکبارانیآبیاریروشهای
هایروشانواع.میشودانجامکارگرینیرویبهکمکجانبیلولههاییاآبپاشها
ثابتیککالسنیمهمتحرک،کالسیکمتحرک،کامالًکالسیکشاملکالسیک

.استرقرهقباشیلنگیکالسیکوثابتکامالًکالسیکمتحرک،آبپاشهایبا

( :کالسیک) بارانی انواع روش های آبیاری 



الکتروموتورازجانبیلولهوآبپاشهاجابجاییبرایروشهایایندر
ارچهیکپووسیعاراضیمناسبمکانیزهآبیاریروشهای.میشوداستفاده
.هستند

:آبیاریسیستمبهمیتوانمکانیزهبارانیآبیاریروشهایجملهاز
،(مووویل)چرخدارلوله-1
ارّابهای،آبیاریسیستم-2
(لینیر)خطیمتحرکآبیاریسیستم-3
.کرداشاره(سنترپیوت)عقربهایآبیاریسیستم-4

( :مکانیزه) بارانی انواع روش های آبیاری 



:شاملمیتواندقطرهایآبیاریسیستمیکمختلفاجزاء

پمپاژ،ایستگاه
آب،تصفیهتجهیزات
شیمیایی،موادوکودتزریقتانک
جانبیلولهاصلی،لوله
باشدگسیلندههایاقطرهچکانها.

:قطره ایی روش های آبیاری اجزاء و انواع 

:دادقرارزیردستهچهاردرمیتوانراقطرهایآبیاریسیستمهای

آبیاری. Drip)قطرهای1 irrigation)

آبیاری. Spray)اسپری2 irrigation)

آبیاری. Bubbler)بابلر3 irrigation)

آبیاری. Subsurface)زیرسطحی4 irrigation)



طبرخچکانقطرهباقطرهایآبیاری
اسپریآبیاری

ربابلآبیاریسطحیزیرآبیاری



(Roll Line)«رولالین»و (Wheel Move)«ویلموو»دستگاهآبیاری

متفاوتسیستمآبیاریویلمووبرایاستفادهدربسیاریازمزارعباشرایط
هزینهترایننوعسیستمنسبتبهسایرسیستمهاکم.خاکیمناسباست

یبهعلتجابهجاشدندستگاه،درزمانها.بودهوکارباآنراحتتراست
زارعایندستگاهبرایآبیاریم.کاشتوبرداشتمشکلیایجادنمیکند

.یونجه،گندم،جووچغندربسیارمناسباست



:هازهکشانواع

ازدبایاضافىآبکهاستبخشىآبیارىسیستمیکازقسمتآخرین
ممکنحتىوگرفتهنادیدهرابخشاینمعموالًزارعین.شودخارجمزرعه
.نمایندجلوگیرىزمینازاضافىآبخروجازاست
وبودهآبیارىآبازبخشىزهآبکهشودتوجهمهمنکتهاینبهباید

آبزهکشىوخروجدرمىشوددقتمزرعهبراىآبتأمیندرکههمانطور
رنظردآنانجامبراىالزمتمهیداتوآمدهبعملکافىدقتبایدنیزاضافى
.شودگرفته

Disposal)دفع(شبکه)قسمت(ج Part)

سطحیزهکشی

سطحیزیرزهکشی
لولهایزهکش
النهموشیزهکش
(چاه)عمودیزهکش
حائلزهکش

روباززهکش



:زهکشهااجزاء

:شاملزهکشیسیستمیکمختلفاجزاء

تخلیهتأسیسات،
پمپاژ،ایستگاه
اصلی،زهکشهای
فرعی،زهکشهای
پلها،
(آبروها)کالورتها،
زهکشها،مسیرطولدرآبورودابنیه
زیرزمینی،آبهابسطحاییمشاهدههایچاه
(خاکریز)حفاظتیهایدایک،
زمینیزیراییلولهزهکشهای
مجدد،استفادهجهتزهکشهاازحاصلمناسبآبذخیرتأسیسات
دسترسیراههای،



اریوهرزآبهایآبیکهبامقطعذوزنقهاییامستطیلیشکلیمجاریروبازمجموعه
بصورتثقلیو،هدایتآوریآبهایناشیازرگبارهارادرشبکهآبیاریجمعروان

.تخلیهمیکند،شبکهزهکشیسطحینامیدهمیشود

:سطحیهایزهکش

.تاسدرکانالزهکشیبهمراتببیشترازکانالآبیاری free boardکانالی



:زیرزمینیهایزهکش

آبسطحکنترلمنظوربهالزمفاصلهوعمقدرایبستههایزهکش
ذنفوآنهاتغذیهمنبعکهشوندمیاحداثمناطقیبرایوزیرزمینی

بآسفرهسطحشیبواستآبیاریآبوبارندگیازحاصلآبعمقی
.ندکنمیفراهمکافیاندازهیهرازیرزمینیآبجریانامکانزمینیزیر



واجتماعیخاصپیچیدگیهایلحاظبهزهکشیوآبیاریطرحهای
اییمالحظهقابلاهمیتدارایطرحهااجرایمحلخصوصدراقتصادی
درراراتیتغییفیزیکی،محیطدرتغییرایجاددلیلبهطرحهااین.میباشد
وجبمذینفعانفرهنگیواجتماعیمحیطدرآن،تبعبهواقتصادیفضای

.میشوند

یزهکشوآبیاریهایشبکهاجرایاجتماعیاثراتبررسی(سومفصل

ی،اجتماعتغییراتلیکنمیدهد،رویسرعتبهفیزیکیتغییرات
طرحهاتغییراتهمچنین.داردنیازطوالنیتریزمانبهاقتصادیوفرهنگی

آنذینفعانجامعهاقتصادیواجتماعیمسائلبااجراوطراحیحیندر
الشهایچگرفتننظردربدونکهصورتیدروداشتهمستقیمرابطهطرحها
فعمنابینزیادیفاصلهشود،اقداماجراوطراحیبهنسبتمزبور،جامعه

اچالشهاینکهمیرودآنبیمو.آمدخواهدبوجودطرحهامنافعوذینفعان
.نمایدمواجهمشکلباراطرحتوجیه



مربوطسرمایهگذاريهايدرمردممشارکتهايکنندهتعييننقشبهعنایتبا
پروژههايدرسرمایهگذاريوتوسعهدرآموزشنقشآبياري،وآبطرحهايبه

نبایدريتسهيلگهايفعاليتقالبدرزهکشیوآبياريصنعتبزرگوکوچک
گيرد،قرارغفلتمورد
کهاشدميبمردماموالوامالکباطرحگستردهومستقيمارتباطامرایندليل
وآبياريايپروژهاجرايامکانذینقعانوکشاورزانتوجيهعدمصورتدر

.ميدهدقرارشعاعتحترازهکشی

ناپذیرجبرانزیانهايازمیتوانتنهانههنگامبهاجتماعیمطالعاتبا
بينیشپيواحتمالیاجتماعیمشکالتموقعبهدرکبابلکهکرد،جلوگيري
روندتسریعحتیطرح،باذینفعانتعاملچگونگیارزیابیقالبدردرست
.داشتانتظارراطرحبهتربازدهیواجرایی

:  ضرورت  فعالیت و انجام مطالعات میدانی در بخش اجتماعی 



هایشبکهپروژههایدراجراییمشکالترایجترینومهمترینازیکی
واریآبیفرعیشبکههایدرخصوصاًاراضیتملیکعدم،زهکشیوآبیاری
میباشد،طرحهااینبودنمشارکتیوزهکشی

بروزازجلوگیریموجباجراییعملیاتشروعازپیشکشاورزانتوجیهلذا
.شدخواهداجراحیندرمشکالت
سنتربسالسالیانکهکشاورزانیسنتیرویهتغییرپیداستناگفته
زمینازخودمعاشامرارازگذشتهومینمایدکشاورزیخودپداران

شتنپروظریفبسکاریدارندخودمزرعهبهبسیاریتعصبمزروعی،
.بودخواهد

: ضرورت  جلب مشارکت فعال و پویا ذینفعان در زمان اجرای طرح

زهکشیوآبیاریطرحهایروپیشعمدهچالشهایبهراستاایندر
.پرداختخواهیم



: اجتماعی مرتبط با محل اجرای طرحمشکالت چالشها و 

:نمودمتقسیذیلدستهچندبهمیتوانرادارندحقوقیجنبهعموماًکهاجتماعیمشکالت

اجراییمسيرهايقانونیتملکواستمالکاقدامات.
برفي)مخابراتخطوط:نظيرشهريخدماتوزیربناییتأسيساتباتالقی

....ونيرونفت،شرب،آبگاز،،(نوري
دیدگانخسارتبهپرداختنحوهوطرحاجرايازناشیخساراتبرآورد
منطقهاراضیبهرهبردارينظام.
بهاآبوآبعادالنهتوزیعقانون.
اجراحيندرآببهذینفانوزارعينمستمردسترسی.



باورددگکوبیمیخهامسیراجراییعملیاتشروعازقبلبایداساساینبر
تاهاروساسالمیشوراهاینظیرمحلینهادهایوزارعیننمایندهباهماهنگی

کارراهبایاونموداقدامآنهارضایتحصولبهنسبتدهداریوبخشداریو
وهاشورامحلدرتملکآگهینصبوتملکخواستدادارائهنظیرحقوقی
نهادهاینقشرابطهایندرکه.نمودتملکرامسیربخشداریومساجد

ازاریبسیدرطرحمجریانباایشانتعاملوبودهکنندهتعیینحاکمیتی
.گشاستراهموارد

اجراییمسیرهایقانونیتملکواستمالكاقدامات

زارعیناراضیازطرحاجزایوهامولفهازسرییکمواردازبسیاریدر
ودنبکوچکبهتوجهبابعضاًکهمیگذارندجابهراخساراتیوکردهعبور

دریاوداشتهبهرهبردارانبرایحیاتیجنبهخساراتاینآبیاراضیقطعات
.مینمایدایجاداخاللآنهاکشتنظام



تنهازارعینمعموالًومییابدتغییرکانالهامسیراجباراًصورتاینغیردر
درراایعدیدهمشکالتکهشدخواهندسنتیمسیرهایاجرایبهراضی
لحاظازقطعاًشدهمطالعهمسیرهایکهاستدرحالیاینداشت،خواهدپی
هایمسیردراجراکهحالیدرباشندمیگزینهبهتریناقتصادیوفنی

راکمتوخاکریزیبرداری،لجن:قبیلازعملیاتحجمافزایشباعثسنتی
.میگرددبیشترنیزابنیهوکانالهاپذیریآسیبوشده
.گردداقتصادیغیروفنیغیرطرحاستممکناینبنابر

نهگزیدوهاهزینهکاهشوتملکامردرتسهیلمنظوربهوراستاایندر
:میاشدنظرمد

کهذینفعانیهمراهیقالبدرمردمیمشارکتهایتوانازاستفاده-1
.میباشدطرحاجرایبادرگیرایشاناراضیازبخشی

.پروژهاعتباراتدرطرحبادرگیراراضیتملکبینیپیش-2



:مردمیمشارکتهایازاستفاده-1

دراعیاجتممشکالترفعراهکارهایازیکیبعنوانکهسالهاستگزینهاین
.میگیردقراراستفادهمورداراضیتملکوطرحهااجرایمسیر

:کرداشارهذیلمواردبهمیتوانرابطهایندرمهمچالشهایمهمتریناز

مردمبینکهنهاختالفاتوطرحاجرایمسیردرطوایفبینقومیتیمشکالت-1
.روستا

ملکعمدهبخشیاتمامبعضاًکهاییگونهبهاراضیبودنمالکیخرده-2
تضاددرافرادوفردموجودیتباموضوعاینچونومیگرددتصرفکشاورزانی

.هستیمشاهدمخالفتهاییهست
درنفوذصاحبافرادازاستفادهباتسهیلگریبخشبودنفعالضرورت-3

.طرحاجرایازقبلماهچندینسازآگاهیاقداماتانجامودینفعان
ییاگونهبهزارعینکشتزمانباطرحهایمولفهازیکهراجرایزمانتنظیم-4
.نیایدبوجودتداخلیکه



.ژهپرواعتباراتدرطرحبادرگیراراضیتملکبینیپیش-2

درحطربهتوجهیقابلمالیبارتحمیلرغمعلیاراضیتملکشیوهاین
اجراییعملیاتمیتواندطرحشروعازقبلوقانونیموعددرانجامصورت
طرحدهشبینیپیشبندیزمانبرنامهاساسبروبخشیدهتسریعراطرح
.برسدبرداریبهرهبه

.میگرددعملشیوهدوبهاخیرقراردادهایدرراستاایندر

.کارفرماتوسططرحبادرگیراراضیتملکانجام-۱
.طرحمجریپیمانکارقرارداددراراضیتملکبینیپیش-۲



.دمیباشمزایاییومعایبدارایفوقهایگزینهازکدامهراستبدیهی
:میگردداشارهاجمالیبصورتآنهامهمترینبهکه

:کارفرماتوسطتملک
سازمانلزوموکارفرماتوسطخصوصایندرمستقلتشکیالتدرگیر(الف
.تملکاتموضعباهمسوچارتدهی
الباًغونمایداقدامراساًکارفرماصورتیکهدرتملکهایهزینهافزایش(ب

.خصوصایندرتأخیرصورتدرپیمانماربرایحقایجادموجب

:پیمانکارتوسطتملک
درسریعتجهتپیمانکاربودندینغبواسطهتملکاتدرتسریع(الف

.پروژهاجرای
.تملکهایهزینهکاهش(ب
پیمانکارتوسطپروژهدرتاخیرادعایازجلوگیری(ج
کارفرماسازمانیچارتدرعملیاتیونظارتیپرسنلکاهش(د



رونینفت،شرب،آبگاز،نوری،فیبرانتقالخطوطباتالقی

کهاستضروریخطوطاینباتقاطعیسازههایاحداثبرای
ازسازههامشخصاتوشدهاخذذیربطارگانهایازالزممجوزهای

.برسدذیربطارگانتاییدبهفنیوایمنیاصولرعایتلحاظ
انزمبسیارمواردیدراموراینبامرتبطاداریمکاتباتوهماهنگی

مکاناالحتیطرحمجریونظارتدستگاهتالشبابایدکهاستبر
.گرددکوتاهترزماناین
سریعتوبیشترهرچهتعاملایجاددرمحلیمسئولینتاثیرشکبی
.باشدمیچنداندواموردر



اعثباستممکنزهکشیآبیاریشبکههایطرحاجرایاینکهبهتوجهبا
وکانالهاعبورمسکونی،ساختمانهایتخریبدرختان،قطعقبیلازخسارتهایی

خساراتاینکلمیبایست.گرددغیرهوهاجادهکشاورزی،اراضیاززهکشها
خسارتبهآنپرداختباوگرددلحاظطرحاجرایهزینهجزووگردیدهبرآورد
خسارتوکارفرماحقوقینمایندهفیمابینرسمیجلسهصورتتنظیمودیدگان
بهمراجعهبادیدهزیانافرادصورتاینغیردرنمودجلبراآنهارضایتدیدگان
شافزایباعثتوقفاینومیگردنداجراییعملیاتتوقفباعثقضاییمراجع
.شدخواهدکارفرماازپیمانکارمطالباتافزایشهمچنینواجرازمان

دیدگانخسارتبهپرداختنحوهوطرحاجرایازناشیخساراتبرآورد

شروعازقبلونمودلحاظراالزماندیشیدورخصوصایندرمیبایستلزوماًلذا
زمینهایندرهزینهحداقلصرفومجرباکیپیاستقراربااجراییعملیات
تحمیلازوساختفراهمرااجرادوراندرعملیاتگسترشوتسریعموجبات

.آیدبعملممانعتعملیاتتوقفوآتیگزافهزینههای



منطقهاراضیبرداریبهرهنظام:

خردهایناراضیکمترهرچهشدنمصروفجهتدراستضروریلذا
دروزهکشیوآبیاریشبکههایسازههایوتاسیساتمسیردرمالکان
محوریتبامعوضزمینواگذاریوتعیینامراینانجامامکانعدمصورت
.گرددمبذولالزماقدام(فرماندار)محلیمسئولباالترین

ادزیجمعیتتجمعباشدداشتهوجودکشتجهتکافیآبکهمناطقیدر
اینفئودالینظامفروپاشیوارضیاصالحاتقانوناجرایزماندراست،
آبتامینبهنسبتآنهاموقعیتبهتوجهباوکوچکقطعاتدراراضی
ارثیمتقسقانونلحاظبهقانونایناجرایازقرننیمازپس.شدندتقسیم
استهیافتافزایشنیزورانبهرهتعدادواندشدهکوچکترحتیقطعاتاین

دیگریکبامجاورروستاهایوبهرهورانفیمابینقبلیاختالفاتوجودمعموالً
هکبهرهورانازبسیاریبرایچوناستگردیدهآنانمشارکتکاهشباعث

اقتصادیتوجیهمدرنشبکهطرحاجرایمیباشدکمآناناراضیمساحت
نیازهایرفعحددرتنهاکوچکقطعاتایندرآنانازبسیاریوندارد

.مینمایندفعالیتیمعیشتی



واقعاشخاصتملکدروشدهتلقیملیثروتیکآباینکهبهتوجهبا
وجهتباومیدانندآبمالکراخودحقابهبهتوجهبابومیافرادولینمیگردد

ناعامتبهاآبپرداختازآنانحتیومینمایندتصمیمگیریخودنیازهایبه
عمنافباتعارضدروشدهاستفادهراندمانکاهشباعثنگرشاین.میورزند

.باشدمیملی

آب بهاوآبتوزیعقانون:

.استافرادماترکسهموتوارثخصوصایندرمهمچالشهایازیکی
حقمتقسیبلکهمیگردداراضیشدنقطعهقطعهموجبتنهانهموضوعاین
رپیدراطرحباتعاملدرمشکالتوایشانسهمکاهشموجبوارثینبینآبه
(.دهیمشرحبیشتراستالزمخصوصایندرکه).دارد

توزیعقانونطبقزیرامیباشندمدرنشبکهاحداثنگرانافراداینکهچرا
اجراارخودسنتیتصمیماتنمیتواننددیگرآنان،بهاآبپرداختوآبعادالنه
اولیندرلذا.باشدمیضعیفطرحاجرایبهنسبتآنهامشارکترواینازنمایند
انکارشناسطریقازمربوطهتعامالتایجادوسازیفرهنگبامیبایستگام

ینهزممیباشندمنطقهدرحاضرکهپروژههامشاوریناجتماعیتسهیلگرمجرب
.پذیردصورتملیاهدافباهمسوجمعیوبهینهاستفادهجهتالزم



یبعضدرزهکشیوآبیاریشبکههایاجرایزماندراینکهبهتوجهبا
ایجاداختاللزارعینآبیاریدروشدهقطعسنتیانهارآبجریاناوقات

وقت،مپمپاژموتورهاینصبموقت،انهاراحداثنظیرراهکارهاییبایدمیگردد
جزووگرفتنظردرآبیاریعملیاتادامهجهتراغیرهوگذاریلوله

وزارعیننارضایتیباعثصورتاینغیردردادقرارنظرمدپروژههزینههای
عملیاتتوقفباعثنهایتاًوشدهقضاییدستگاهبهآنهامراجعهوایشانتعارض

.میگردندکارگاهی

اجرایزماندرمستمرآببهزارعیندسترسیبهتوجهخوشبختانه
شرایطدرکهچرابودهقراردادهامهمموادازاخیرسالهایقراردادهیدرطرح

ودهشیادآنازخوبیبهقراردادهاستالینفکجزءنیزآنکهپیمانعمومی
شدهطرحمجریپیمانکارانالزاموتعهدموجبقراردادهادرآنگنجانیدن

.است

اجرازماندرآببهزارعینمستمردسترسی



:طرحاجرایبامرتبطحقوقیمسائلشناختوبررسی.3

مشاعسند
دانگششسند
مفروزسند
دارمنگولهسند
برگتکسند
اعیانسند
عرصهسند
رهنیسند

وقفیسند
ورثهایسند
المثنیسند
معارضسند
شوراییسند
وکالتیسند
بنچاقسند

:ازعبارتندکهداردمختلفیانواعملکیسند

:نموداشارهذیلموردچندبهمیتوانحقوقمهممواردجملهاز

،طرحمحدودهدرموجودامالکمالکیتچگونگی

قراردادهاانواعشناسایی

محلیبنچاقهای



پارچهیکصورتبهامروزهماننداسنادثبتمدیریتینظامکهگذشتهزمانهایدر
.ندمینوشتراقراردادهاییخودشانبینتوافقبرایمردمنبود،الکترونیکو

ردممبیندرکهسرشناسافرادوعلمانزدراآنهاصحتشان،تأییدبرایسپس
.میبردندداشتند،مقبولیوموجهچهرهی

.بودلقبوقابلهمگاننزدمیرسید،اشخاصاینامضایومهربهوقتیسندهااین
دیگرابقسمانندامروزهالبتهکهمیگویندبنچاقاسنادملکی،سندهاینوعاینبه

قانونیمراجعنزدآنهاصحتتأییدازپسآنهااعتبارکماکاناماندارند،رواج
.استپذیرفته

:بنچاقسند



یزهکشوآبیاریهایشبکهاجرایدرموجودمشکالتمهمترینازیکی
اشد،بمیعمرانیعملیاتاجرایبرایمالکینخردهازاراضیتملکمسئله

ترینشایعازها،زهکشوهاکانالساختدرمسئلهاینکهطوریبه
.ندهستمبتالآنبهآببخشدرعمرانیهایپروژهاکثروبودهمعضالت

طرح،اجرایازپسزمینقیمتافزایشزمین،بهکشاورزانذاتیوابستگی
هبهایآموزشورسانیاطالععدمومالکیتپراکندگیمحلی،هایرقابت
اریواگذبهکشاورزانتمایلعدمموجبکههستندعواملیازکارآمدوموقع
.شوندمیزهکشیوآبیاریهایشبکهتوسعهواحداثبرایزمین

طیخومتمرکزغیرصورتبهزهکشیوآبیاریهایشبکهاجرایعملیات
وشدهاجراییعملیاتتداوممانعاراضیکاملتملکعدمشود،میانجام

.کندمیمواجهوقفهباراهاشبکهاحداثمعموال

:مالکینخردهازاراضیتملکچالشهای



طرفازمردمبرعالوهملیهایپروژهاجرایمواردبرخیدر
:نظیردولتینهادهایوسازمانهاومؤسسات

:دولتیهاینهادازاراضیتملکچالشهای

طبیعی،منابع
فرهنگیمیراث،
نظامی،مراکز
گازونفتشرکت
شهریحرائموشهرداریها
و،..

ماهیتفرعیهایشبکهدرمسئلهاین.شودمیمواجهچالشبا
الکیتممرزهایجابجاییوتولیدنظامتغییرباویابدمیدیگری
.یابدمیتریپیچیدهابعاد



:یاراضتملکمسائلوموجودسازه هایقانونیحریمبررسی(چهارمفصل

مسیلها،انهار،،رودخانههاحریموبستربهمربوط-31۸آییننامه
یموزهکشیآبیاریآبرسانی،شبکههایوطبیعیبرکههایمردابها،
:گوید

یاطبیعینهرمسیل،رودخانه،اطرافاراضیازقسمتآنحریم

داردقرارربستازپسبالفاصلهکهاستطبیعیبرکهومردابسنتی،

واستالزمآنهاحفاظتوانتفاعکمالبرایارتفاقحقعنوانبهو

نطقهمآبشرکتهاییانیرووزارتتوسطنامهآییناینمقرراتطبق

.گرددمیتعیینای



یفصلیادائمآباینکهازاعمهارودخانهیاطبیعیانهارحریم

بهتوجهباموردحسبکهبودخواهدمتر2۰تا1ازباشند،داشته

یلهوسبهبسترطرفهرازمسیلیاطبیعینهریارودخانهوضع

.گرددمیتعییننیرووزرات

:هاحریمانهارطبیعییارودخانه

ازهاآنظرفیتبهتوجهبازهکشیوآبیاریهایشبکهوسنتی

میتعیینطرفهربرایآنتابعشرکتهاییاونیرووزارتطرف

.باشدمیآنهادیوارهالیهمنتهیازحریماینوگردد



–ثانیهدرمکعبمتر۱۵ازبیش(دبی)آبدهی-الف
متر۱۵تا۱۲طرفهرازحریممیزان

–ثانیهدرمکعبمتر۱۵تا۱0از(دبی)آبدهی-ب
متر۱۲تا8طرفهرازحریممیزان

–ثانیهدرمکعبمتر۱0تا۵از(دبی)آبدهی-پ
متر8تا۶طرفهرازحریممیزان

–ثانیهدرمکعبمتر۵تا۲از(دبی)آبدهی-ت
متر۶تا4طرفهرازحریممیزان

–ثانیهدرمکعبمتریکتالیتر۱۵0از(دبی)آبدهی-ث
متر۲تا۱ازهرطرفحریممیزان

–ثانیهدرلیتر۱۵0ازکمتر(دبی)آبدهی-ج

متر۱طرفهرازحریممیزان

نامهآییندرکانالهاشدهابالغحریممیزانبهاییاشاره

:وزهکشیآبیاریشبکههایومستحدثهانهارکانالها،ظرفیت



میلیمتر،پانصدقطرتاآبرسانیلولهحریم-الف
(لولهمحوربهنسبتطرفهرازمتر۳)متر۶کالً

میلیمتر،هشتصدتاپانصدازلولهحریم-ب
(لولهمحوربهنسبتطرفهرازمتر4)متر8کالً

میلیمتر،دویستویکهزارتاهشتصدازلولهحریم-پ
(لولهمحوربهنسبتطرفهرازمتر۵)متر۱0کالً

باال،بهمیلیمتردویستویکهزارازلولهحریم-ت
(لولهمحوربهنسبتطرفهرازمتر۶)متر۱۲کالً

هانامهآییندرآبرسانیهایلولهشدهابالغحریممیزانازبرخی

ارجیخحد،گردندنصبیکدیگرحریمدروموازاتبهآبرسانیلولههایصورتیکهدر
.میشودمنظورلولهآخرینقطراعتباربهحریم



درواقعاحداثیوطبیعیانهاروزهکشیوآبیاریهایشبکهانهار،کانال،
موردباغهاومزارعهمانآبیاریبرایکههکتار۱00مساحتتاباغهاومزارع

.نیستندحریمدارایاست،استفاده

گزیدهاییازمیزانحریمابالغشدهمزارعوباغاتدر
آییننامه

انداز،گلسرویس،راه)تبعیتأسیساتکانال،طراحیدرکهمواردیدر
بهمرتبطحریمباشد،شدهمنظورآنطرفینیاطرفیکدر(غیرهوزهکش
نظردرآنهاحفاظتبرایمذکورتأسیساتالیهمنتهیازمتر(۲)فاصله
هبمذکورتبعیتأسیساتکهایفاصلهحالهردرولی.شودمیگرفته
مقررحریممیزانازنبایددارد،قرارآندرفوقدرمقررحریممتر۲انضمام

.باشدکمترمادهایندر

ترازمتر۱۵0تاهابرکهوطبیعیانهارها،رودخانهآبکیفیحفاظتبرای
دخانهرووضعومصرفوموردبهبناکهبودخواهدبسترالیهمنتهیازافقی
اییمنطقهآبشرکتهاییانیرووزارتبوسیلهکهبرکهوطبیعینهرها،

.گرددمیتعیین



شخصیملکمجاورتدررودخانهحریموبسترشماتیکشکلنمونهیک



یزهکشوآبیاریشبکه هایفنیاصولباآشنایی:پنجمفصل

گیهماهنایجادومعتبراستانداردهایکاربردمنظوربهبودجه،وبرنامهسازمان
دنکراستانداردبرایراضوابطیتدوینآبی،تاسیساتوهاهسازطراحیدر

کشور،زهکشیوآبیاریهایشبکهدراستفادهموردتیپفنیابنیهوهاکانال
.کرداقدامزیرشرحبه

حالوگذشتهدربهرهبردارینحوهوخاکوآبمنابع-۱0۳شمارهنشریه−
هاکانالهیدرولیک-۱04شمارهنشریه−
مجاریوهالولههیدرولیک-۱0۵شمارهنشریه−
جریانگیرهایاندازه-۱0۶شمارهنشریه−
فنیهایسازهتیپهاینقشه-۱07شمارهنشریه−
عمومیفنیمشخصات-۱08شمارهنشریه−
نگهداریوبهرهبرداریدورانفنیخدمات-۱09شمارهنشریه−



مشکالتومسایلامکانات،ازآگاهیجهتدرشدهیادهاینشریه

،آنازبرداریبهرهوخاکوآبمنابعبهدسترسیزمینهدرموجود

وخاکوآبمنابعزمینهدرراپیشنهادهاییواطالعاتوآمار

درراضوابطیوکردهمطرحنگهداریوبردرایبهرهدورانخدمات

هایسازهمجاری،وهالولههیدرولیکها،کانالهیدرولیکمورد

وزهکشیوآبیاریهایسازهتیپهاینقشهگیری،اندازه

.میکندارائهمربوطفنیمشخصات

الزموداشتهالزامهاطراحیدرشدهتعریفاستانداردهایرعایت

الغیابهاینامهآیینمفادباشدهتاییدهاینقشهومحاسباتاست

.یابدتطابق



هیدرولیکیطراحیکانالهایآبیاریومعیارهای
زهکشهایروباز

:بخشدوشاملروباززهکشهایوآبیاریکانالهایطراحیهیدرولیکیمعیارهای

کانالهاطراحیهیدرولیکیمعیارهای
زهکشهاطراحیهیدرولیکیمعیارهای
کانالهادرآبعمقوسرعتمقاطع،بهمربوطمحاسباتینمودارهایوجداول

زهکشهاو
.میباشد

،جریانسرعتحداقلوحداکثرمقاطع،محاسبههیدرولیکیروابطاول،بخشدر
در.استشدهارائهکانالهامسیرقوسخصوصیاتومقاطعبدنهشیبآزادارتفاع
سرعتحداکثروحداقلمقاطع،محاسباتزهکشها،طراحیظرفیتدومبخش
.استشدهبیانزهکشهاطراحیخصوصیاتومقاطعپایداریکنترلجریان،

اربتجازاستفادهبینالمللی،معتبراستانداردهایازبهرهگیریبامجموعهاین
تدوینکشورسطحدرشدهاجراپروژههایازشدهکسبآموزههایوکارشناسی

.استگردیده



:اولبخشدر

مقاطعمحاسبههیدرولیکیروابط،
جریانسرعتحداقلوحداکثر،
هاکانالمسیرقوسخصوصیاتومقاطعبدنهشیبآزادارتفاع

.استشدهارائه

:دومبخشدر

زهکشها،طراحیظرفیت
مقاطع،محاسبات
جریانسرعتحداکثروحداقل،
زهکشهاطراحیخصوصیاتومقاطعپایداریکنترل
.استشدهبیان

جاربتازاستفادهبینالمللی،معتبراستانداردهایازبهرهگیریبامجموعهاین
نتدویکشورسطحدرشدهاجراپروژههایازشدهکسبآموزههایوکارشناسی

.استگردیده



کانالابعادمحاسبه

کانالازآبعبورمجازسرعت

کانالمجازشیب

جریانآزادارتفاع

بحرانیعمق

هیدرولیکیپرش

جریاندبی

(...تدریجی،غیریکنواخت،یکنواخت،غیرماندگار،ماندگار،)جریانانواع

ریمهمترینپارامترهایفنیدرطراحیشبکههایآبیا
وزهکشی



پارامترهایفنیدرطراحیشبکههایآبیاریوزهکشی

دونبشودتأمینکانالدرمیبایستکهاستسرعتىمجازسرعتحداکثر
رسایشفاثردراینصورتغیردر.دهدفرسایشراآنکفوکانالبدنهاینکه
.ودشمیعوضآنهیدرولیکىخصوصیاتوکردهپیداتغییرکانالمقطع
.استمتفاوتمختلفهایخاکبراىمجازسرعتحداکثر

مجازسرعتحداکثر

کهودشمىگفتهسرعتىبهغیرفرسایشىهاىکانالدرمجازسرعتحداقل
دردارندوجودآبهمراهکهمعلقىموادتاشودتأمینکانالدربایستمى

انگیاهوهاجلبکندهداجازهسرعتاینهمچنین.نشوندنشینتهکانال
.نمایندرشدویافتهاستقرارکانالدرمشابهآبزى

ازمهمترینمولفههایدخیلدرطراحیکانالهاسرعتمجازعبورآب
.ازکانالمیباشد

مجازسرعتحداقل



(:غیرفرسایشی)پوشششدهکانال

ایشفرسهرز،هایعلفرشدازجلوگیریوآبانتقالبازدهافزایشمنظوربه
خاکچونمختلفیمصالحازهاکانالپوششجهت…ودیوارهنفوذ،خاک،
.گرددمیاستفادهسیویپیهایورقهوآسفالتآجر،بتن،شده،کوبیدهرس

نامبهباشدشدهساختهدیگرسختموادیابتنباآنهابدنهکههایىکانال
رمولفاساسبرهاکانالاینابعاد.شوندمىنامیدهغیرفرسایشىهاىکانال
.یدآمىدستبههیدرولیکىکارایىداشتننظردرویکنواختجریانهاى

(فرسایشی)نشدهپوششکانال

حفرنزمیرویبرکهآیندمیشماربهکانالنوعترینمعمولکانالاین
انالککنارخاکریزتشکیلمنظوربهشدهحفاریهایخاکوشوندمی
بهستمیباینیزهاکانالاینبدنهپایدارى.گیردمیقراراستفادهمورد
.نمایدحفظراخودکششوشکلکانالتاشودتامیننحوى
.شودمیطراحىمجازسرعتحداکثراساسبرفرسایشىهاىکانال



هیدرولیکىمقطعبهترین

لهمعادمانند)شودمىاستفادههاکانالطراحىدرکهتجربىهاىمعادله
جلوبهراآبکهثقلىنیروهاىبینتوازنباارتباطدربایستمى(مانینگ
بآحرکتکندىباعثکهکانال،بدنهمقاومتنیروهاىودهدمیحرکت

.باشدشود،مى

عمقطسطحازایبهکهاستکانالىآبانتقالنظرازکانالکاراترین
دسىهنشکلهردر.باشدداشتهراشدهخیسمحیطکوچکترینمشخص
هترینبدهدعبورخودازراآببیشترىمقداربتواندکهکانالىکاراترین
.شودمىگفتههیدرولیکىمقطع



وآبیاریطرحهایبینماعمداتاًزهکشیوآبیاریهایطرحفرارویاجراییمشکالت
.میباشدمشترکزهکشیطرحهای

کهزیمنیزیرزهکشهایمشکالتبهادامهدروشدهاشارهآنهاازبخشیبهادامهدرلذا
.پرداختخواهیممیباشدمتفاوتقدری

فتربرونراهکارهایوموجوداجراییمشکالتشناخت(ششمفصل



ژئوتکنیکیمطالعاتانجام
ارتباطیجادههایوقرضههاشناخت
اراضینبودنیکپارچه
اراضینبودنتسطیح
آالتماشینازبهینهاستفادهعدمهچنینواجراییگروهاستعدادوفنیتوانعدم
ازعالیهنظارتونظارتدستگاهدرمکفیسابقهبامتخصصنیرویبکارگیریعدم

مشاورانسوی
نیازمورداعتباراتومالیتامینعدم
اجراحالدرطرحهایدرآبیاریسیستمتغییر
اجرادراستفادهموردمصالحکیفیت

اجراییوفنیمشکالتومسائل:



ایجادمنمتضعمرانی،طرحهایاصلیارکانازیکیعنوانبهژئوتکنیکیمطالعات
وآبیاریشبکههایویژهبهمختلفسازههایبرایمطمئنتکیهگاهوبستر

اغلبدرژئوتکنیکیمطالعاتبهخاصوویژهتوجهعلیرغم.استزهکشی
شبکههایپروژههایبهمربوطاولیهمطالعاتدرمتاسفانهعمرانی،سازههای
بودنبکسبهانهبهبسترژئوتکنیکیویژگیهایوجنبههابهزهکشیوآبیاری
.نمیگیردصورتجدیتوجهسازه،

ژئوتکنیکیمطالعاتانجام:

اسیزمینشنساختارهایآنها،خطیماهیتدلیلبهپروژههاگونهاینحالیکهدر
رههموادلیلهمینبه.هستندآبباتماسدرهموارهوگرفتهبردررامتنوعی
ولشکتغییرمعرضدرشدهاحداثزهکشیوآبیاریشبکههایاکثربستر

ایناغلبکهمیدهندنشاننیزشدهانجامارزیابیهای.دارندقرارجابجائی
شرایطبهکافیتوجهعدمدلیلبهبهرهبرداریمختلفمراحلدرشبکهها

خریبتبصورتمعموالکهعدیدهایمشکالتومسائلدچاربستر،ژئوتکنیکی
.هستندمینمایند،بروزسازهها

ازهکشیزوآبیاریپروژههایبسترژئوتکنیکیویژگیهایوشرایطبررسیلذا
.استبرخوردارمالحظهقابلاهمیت



ایستمیبنقشهرویدرهاسازهوکانالهاهیدرولیکیطراحیومسیریابیازپس
جنستادشوانجامژئوتکنیکیعملیاتمسیرهادروگیردصورتصحراییبازدید
قرضه.نباشدمرغوببسترمصالحچنانچهوگرددشناساییکار،بسترمصالح
مانزدرصورتاینغیردرگرددشناساییمصالحکمیوکیفینظرازمناسب
.دمیآیپیشاجراهزینهوعملیاتحجمافزایشجملهازعدیدهایمشکالتاجرا

توقفباعثوباشدنداشتهوجودمحلدرمناسبقرضهاستممکنهمچنین
الحمصجنسلحاظازمسیرهادقیقشناساییبنابراین.گردداجراییعملیات
اهمیتیازپمپاژایستگاهمهمسازهایمحلخصوصدرمهماین.استالزامی
.استبرخوردارخاص

ژئوتکنیکیمطالعاتانجام



جادههایومناسبقرضههایبایستیمسیرهادقیقشناختوطراحیازپس
ارعینزآبیودیماراضیدرقرضههااینکهصورتیدروگرددشناساییارتباطی

.شوداقدامآنقانونیتملکبهنسبتمیگیردقرار
اجراییعملیاتتوقفباعثاستممکنمالکینهمکاریعدماجرازماندرچون
درلاختالواجراییهزینهافزایشباعثجدیدقرضهمنبعیکازاستفادهوشود
.میگرددپروژهبندیزمانبرنامه

ارتباطیجادههایوقرضههاشناخت:



قانوناجرایقالبدرزارعینبهشدهواگذارقطعاتکهاینبهتوجهبا
الگویارائهوآبیاریبرنامهریزیمیباشد،پراکندهوکوچکاراضیاصالحات

راینبناب.بودخواهدممکنغیرعمالشبکههااجرایازپساقتصادیکشت
ارزارعینبایستیشبکههااجرایخصوصدرکالنهزینهانجامازقبل

راندمانصورتاینغیردرچراکهنمودهسازییکپارچهطرحبهتشویق
.میگردداقتصادیغیرشبکهاجرایوآمدهپائینبسیارآبتوزیع

اراضینبودنیکپارچه:



باعثخودکهاستاراضینبودنتسطیحمهم،مشکالتجملهاز
موضوعاین.گرددمیمزرعهدرآبکاربردراندمانشدیدکاهش
داردتوجهیقابلنمودسطحیآبیاریدرعمدتاً

اراضینبودنتسطیح:

هایکانالمسیردراستنگردیدهیکپارچهوتسطیحکهاراضیدر
والورتک،دراپنظیرفنیابنیهزیادیتعدادبایدانتقالیاوتوزیع
هایهزینهافزایشباعثطرفیکازکهشودگرفتهنظردرآبگیر
ازونگهداریبرداریبهرههزینهافزایشدیگرطرفازوطرحاجرای
وعلمیحتسطیاراضیدرقبالًبایستیلزوماًبنابراین.گرددمیطرح
.گیردصورتنسبییا



یاجرایگروهاستعدادوتواناییعدمازناشیاجرازماندرمشکالتازبسیاری
وصخصدراطالعاتیفقط(پیمانکار)اجراییگروهاستشدهدیده.باشدمی

بسیارآنهافنیدانشولیدارندآنهاکارگیریبهچگونگیوسنگینماشینآالت
وآبیاریشبکههایاحداثفنیمشخصاتونشریاتزمینهدروبودهضعیف
زایشافباعثخوداینکهندارندکارگاهیمدیریتوریزیبرنامهتوانزهکشی
انیانسنیرویوآالتماشیناستهالکوکارگاهبازدهیکاهشواجرازمانمدت

ماشینفنی،توانلحاظازاجراییمجموعهصالحیتبررسیازپسمیگردد
.باشدمیضروریآنهااجراییکارسابقهسنگینآالت

عدموهچنیناجراییگروهاستعدادوفنیتوانعدم
:آالتماشینازبهینهاستفاده

آالتینماشازاستفادهبهلحاظاینکهاستاهمیتحائزبسیارکهدیگرینکته
ازیاریبس.نمیگرددتجهیزشایستهومطلوبنحوبهکارگاههااغلبنیاز،مورد

بیمناسمدیریتومیشوندتهیهاستیجاریصورتبهکارگاههاآالتماشین
.نمیپذیردصورتآنهاازاستفادهبرای



ولمسائموقعبهشناختوگشاییگرهدرالعادهفوقاهمیتجهتبهمقولهاین
کلیازبهدوروپروژهتوانحددروموقعبهوسریعراهکارهایارائهومشکالت

اریانگسهلواغماضواستاهمیتحائزپیشنهاداتبودناجراییامکانوگویی
بانتخالذا.نمودخواهدتحمیلپروژهبهگزافهزینههایونامناسبعواقبآندر
وطرحمدیرهمفکریباوالعملدستوریکاساسبرمیبایستافراداین

وزرعلومداشتنبهالزامهمچنین.پذیردصورتایشانهمکارمجربکارشناسان
ویمطالعاتلحاظبهآبیاریشبکههایبامرتبطروشهایوسیستمهازمینهدر

برالوهعداردضرورتو.میباشداهمیتیبامقولهنیزعالیهنظارتبخشدراجرایی
لومعبهمجهزانسانینیرویوامکاناتتجهیزبانظارتوطراحمشاورینمهماین
ابانتخوتصمیماتاتخاذباکشورآببحرانیشرایطبهبوددرموثرگامیروز

.باشندیاریگرآمدکارشیوههای

نظارتونظارتدستگاهدرمکفیسابقهبامتخصصنیرویگیریبکارعدم
:مشاورانسویازعالیه



تپیشرفدرتاثیرگذاروعمدهارکانازپروژهمالینیازهایواعتبارتامین
ینادرالزمپیشبینیهایصورتیکهدرومیباشدطرحوتکمیلعملیات
فراهمراکارتوقفیاکندیموجباتمرحلهایهردرنگیردصورتارتباط

واراضیخریدهزینهاجرائی،عملیاتهزینهصحیحبینیپیشمینماید
هایهزینهمیزانبراساسزمانیبرنامهتهیهنیزوپنهانهزینههایاحتساب

واردمازمختلفمنابعازآنتامینچگونگیوپیمانمدتطولدرپروژهالزم
.استمشکلاینمنفیاثراتکاهش

زمانتطویلباعثتنهانهکارگاههانیازموردمالیمنابعموقعبهتامینعدم
وجباتمومیگردداجرائیعملیاتهزینهتوجهقابلافزایشباعثبلکهپروژه
دروقیحقمشکالتبروزواصلیپیمانکارکارمقاطعهپیمانکاراناعتمادعدم
.مینمایدفراهمراکارتوقفحتیومقولهاین

نیازمورداعتباراتومالیتامینعدم:



وخشکسالیهاوقوعهمچنینومزارعآبانتقالمرسومروشهایپایینراندمان
وانتقالروشهایدرتغییرشدهموجباخیرسالهایدرجوینزوالتکمبود
.گیردقرارتوجهموردبیشترآبتوزیع

منابعازبهینهاستفاده،آبحجمآمدنپایینوآسمانینزوالتکاهشبهتوجهبا
.استشدهمبدلکشاورزیآبمصرفدرناپذیراجتنابضرورتیکبهآبی

احساسشدتبهکشاورزیبخشآبمصرفدرجدیبازنگریلزومبنابراین
.شودمی
کهییطرحهاازدستهآندرآبانتقالروشتغییربرایتصمیماتخاذحالاینبا
ایهزینههچشمگیرافزایشبهمنجراغلبمیباشنداجرادستدرحاضرحالدر

.رددگحقوقیمشکالتایجادوپیمانکاراعتراضموجبتواندمیوشدهاجرایی
اراتاعتببامتناسبوامرجوانبدقیقبررسیبامیبایستزمینهایندرلذا

.زداجراحالدرزهکشیوآبیاریشبکههایسیستمتغییربهدستموجود

اجراحالدرطرحهایدرآبیاریسیستمتغییر:



مستقیمیتاثیرزهکشیوآبیاریشبکهاجرایدراستفادهموردمصالحکیفیت
درطرحمشکالتکاهشدرمهمیعاملتواندمیوداشتهطرحمفیدعمربر

.شودتلقینگهداریوبهرهبرداریزمان

نخستسالهایهماندرپایینکیفیتبامصالحازاستفادهمشکالت
کستگی،ش،سازههانشستقبیلازمختلفصوربهومیشوندپیدابرداریبهره

اهیگحتیومیشوندسنگینهزینههایتحمیلموجب...ونشتفرسایش،
ملهجازساختهپیشکانالهای.میگیردقرارشعاعتحتشبکهکارکردعمال

یتاهمپربسیارآنساختدراستفادهموردمصالحکیفیتکهاستمواردی
دچاراندکزمانمدتدرمجاریاینکهاستشدهدیدهگاهمتاسفانهوبوده

.شوندمیکانالبدنهشکستگیونشست

اجرادراستفادهموردمصالحکیفیت:



لترالزهکشهایاجرایآالتماشین

کلکتورزهکشهایاجرایآالتماشین

یزمینزیرزهکشیشبکههایدرمورداستفادهمصالح

لترالهامصرفیلوله-

لترالهامصرفیفیلتر-

زمینیزیرزهکشهایاجراییمشکالتاهم

زمینیزیرزهکشیشبکهمشکالتومسائل:



لترالزهکشهایاجرایآالتماشین

مکانیکیبیل-
دستباریزیفیلتروگذاریلولهوحفاریترنچرهای-
ریزیفیلتروگذاریلوله،حفاریمکانیسمبهمجهزترنچرهای-

کهدنمواشارهنکتهاینبهاستاهمیتحائزالذکرفوقآالتماشینبالترالاجرایدر
۶0تا۵0باکت)موجودمکانیکیبیلهایعرضحداقلعلتبهمکانیکیبیلازاستفاده
اجرایراندمانواستفادهصورتدرطبیعیفیلترحدازبیشمصرفموجب(سانتیمتر
لولهگذاریسیستمبهمجهزترنچرهایدرصد۳0حدودکهنحویبهپایینعملیات
توصیهحفاریبیشترحجمجهتبهنیزمصنوعیفیلترازاستفادهصورتدرومیباشد
.نمیگردد
ستقیمممسیرازلولهجابجاییوفیلترریزیضخامتکنترلامکانعدمجهتبههمچنین

امرینا.نمیگرددحاصلترنچرازاستفادهبامقایسهدرالزمدقتفیلترریزیجریاندر
لقابحجموحفاریبیشترعرضجهتبهنیزمصنوعیفیلترازاستفادهصورتدر

.میگرددحادثخاکبرگشتهنگامدرحفاریازحاصلخاکبیشترمالحظه



لترالزهکشهایاجرایآالتماشین

مسیرمیافتداتفاقبارهاکهشیبرعایتدردقتعدمحفاریحیندر
بهینهیطشرادستیاصالحباحتیکهنمودخواهدسینوسیصورتبهلتراللوله

دنبالبهراهاهزینهافزایشوعملیاتکندیمجموعدروگرددنمیحاصل
.دارد

دقیقرعایتامکانعدمعلتبهمکانیکیبیلبالترالاجرایکلیبطور
فوقواردمبرعالوه.نمیگرددتوصیهاجراکیفیتبودنپایینوفنیمشخصات

وپروژههادرشاغلپیمانکارانکافیتجاربعدمجهتبهکهنکتهاینذکر
آیندهدرهالترالبهینهکاراییعدمزمینهمتخصصغیرانسانینیرویبکارگیری

.میگرددفراهم
رهایترنچازاستفادهزیرزمینیشبکههایاجرایگزافهزینههایبهتوجهبالذا

.بودخواهدضروریاجراییبرترکیفیتبالولهگذاریبهمجهز



کلکتورهایزهکشاجرایآالتماشین

بیلنهمچوآالتیماشینبابتنیلولههایباکلکتورزهکشهایاجرای
رنچرتکهمیپذیردصورتلولهگذاریبهمجهزحفارترنچرومکانیکی
نهاتوبودهگذارلترالترنچرهایمشابهتقریبالولهگذاریبهمجهز
وصخصایندراستبزرگترجاموباالترقدرتباموتورآنعمدهتفاوت
کانیکیمبیلازاستفادهگذاریلترالدرشدهذکرمشابهمواردبطورنیز

.نمیگرددتوصیه



زیرزمینیزهکشیشبکههایدرمصالحمورداستفاده

موردعنوبهبستهصافیاموجدارسیویپینوعازلترالهامصرفیلولهامروزه
طهمربواستاندارهایتحتومختلفاقطارباشرایطبامنطبقطراحتوصیه
.گرددمیبکارگیرینصبجهتوتولید۱۱87دیناستانداردهمچون

لیدتووساختدراخیرکهتشعشعضدموادوتولیدآوریفنهرچندالبته
نزمامدتکهمیدهدطرحهامجریانبهراامکاناینمیگردداستفادههالوله

اکیدهتوصیولینمایندنگهداریآفتابمعرضدرراتولیدیهایلولهزیادی
ارتفاعتاگذاریهمرویودارپوششفضاهایدرهالولهکردنانباربر

.میباشداستاندار

:هالترالمصرفیلوله
(سفالی)تنبوشهای:الف
پالستیکی:ب
سیمانی:پ

درسهنوعانواعلولههایزهکش
:یافتمیشوند

درصدبیشتراز۲0شرایطیکسانقطرلولهزهکشیموجداررابایدتوصیهمیگردددر
شیازطوللولهزهکشیصافدرنظرگرفتکهاینمسالهبهخاطربوجودآمدنافتنا

.موجهایلولهزهکشیاست



زیرزمینیزهکشیشبکههایمورداستفادهدرمصالح

هالترالمصرفیفیلتر

ازصب،نمنطقهخاکهایریزدانهبافتبهتوجهبالترالهادرمصرفیفیلتر
نطقهمخاکبندیدانهبهمربوطبندیدانهمحدودیتباماسهوشنمصالح

.گیردقراراستفادهموردمیبایست
مصنوعیفیلترازجانبی،هزینههایومسافتبعدجهتبهحاضرحالدر

اظلحبهتمهیداتکلیهمیبایستکهمیگردداستفادهلولهپوششی
درمنطقهخاکهایشیمیاییشرایطومنطقهخاکبندیدانهباسازگاری

نظردرگرفتگییاومدتکوتاهدرمصالحاینپوسیدگیازگیریجلوجهت
.شودگرفته



زمینیزیرزهکشهایاجراییمشکالتاهم

شبکهلترالهاینصبراندمانکندیموجبکهاجراییمشکالتجملهاز
یلذشرحبهخالصهبطورباشدمیبرداریبهرهدرنقصوزیرزمینیزهکشی
:است

منطقهخاکهایشرایطتحتاستفادهموردآالتماشینبودننامناسب-۱
ممداوهایخرابیحفاریقدرتیاوکاریراندمانعلتبهاستممکنکهنصب
.گرددنمایانکارطولدر

طولوشدهخطاموجبحرکتدرترنچرحدازبیشسرعتگیریبکار-۲
مینصبسینوسیبصورتلولهوگردیدهشدهتعیینحدازخارجشدهنصب
.شود

اهشکولتراللولههاینصبدرترنچرجایبهمکانیکیبیلگیریبکار-۳
ایندرانتظارموردفنیمشخصاتکاملرعایتعدموخطاایجادوراندمان
.خصوص



رنچرتکاریراندمانافتدالیلازیکینیزحفاریهایتیغچهشدنکنده-۵
ونجایگزیهایتیغچهنبودویدکیلوازمبرخیکمبودهمچنینومیباشد
.میشوندکارتوقفموجبکهمصرفپرلوازم

استانهایچونمناطقیدربویژهشدیدگرمایوخاکوگردطوفانوجود-4
ودهشلیزریسیستمکاراییعدمموجبکهبلوچستانوسیستانوخوزستان
.میدهدافزایشرادستگاهخطای

زمینیزیرزهکشهایاجراییمشکالتاهم

رسوبموجبکهشبکهازبهرهبرداریتالترالهانصبفاصلهشدنطوالنی-۶
.میگرددلترالهاکاراییکاهشولولهانسدادوذرات



دهشدپوآزادفضایدرکههاییلولهیاونامرغوبهایلولهازاستفاده-7
دچارنصبحالدریاونصبازپسکههالولهاینبودنشکنندهواند

.دارندروپیشدررالترالهاگرفتگیوشدهلهیدگی

زمینیزیرزهکشهایاجراییمشکالتاهم

ابنصبعملیاتازبعدترانشهحفاریخاکسریعبرگرداندنلزوم-8
باترسوانتقالازگیریجلووعملیاتاینانجامنحوهلزوم،موردمشخصات

.داردخاصضرورتمنطقهسیالبیوبارندگیمواقعدربویژه



تسهیلگریواجتماعیعمدهمباحث

مالکیت-الف

مشارکت-ب

آببرانتشکلهایآموزشترویجوتوانمندسازی-ج

سازیظرفیت-د

مشابهطرحهایعملکردوطرحدرقبلیعملکردهای-ه

طرحهاتغییراتاجتماعیدرمحلاجرای-و

زمان-ز



شرحخدمات-ی

طرحمحلدراقامت–ک

قوانین-ل

طرحهااجتماعیمطالعاتزمینهدرسازمانهااندکتجربه-م

طرحهابامرتبطاجراییدستگاههایدرالزمهماهنگی-ن

اجتماعیمطالعاترویپیشعمدهچالشهایادامه

آمارواطالعات-ح

وضعیتفرهنگی،اجتماعیذینفعان-ط



مالکیت-الف

گرددمیاشارهذینفعانهمکاريعدمعللازبرخیبهادامهدر

مالکيت،زهکشیوآبياريشبکههاياجرايچالشهايمهمترینازیکی

میباشد،عمرانیعملياتاجرايبرايشبکهپوششتحتاراضی

موجبمتمرکزغيرصورتبهزهکشیوآبياريشبکههايطرحهاياجراي

است،هگردیداراضیتملکموضوعازناشیاجتماعیمسائلشدنترپيچيده

وهشداجراییعملياتتداوممانعاراضیکاملتملکعدمکهاییگونهبه

.میکندمواجهوقفهباراشبکههااحداثمعموال



زمينبهکشاورزانذاتیوابستگی.

زهکشیوآبياريشبکههاياجرايازپسزمينقيمتافزایش.

محلیاختالفاتورقابتهاي.

مالکيتیچندومالکيتهاپراکندگی.

طرحاجرایبرایزمینواگذاریدرذینفعانهمکاریعدمعلل

طرفازمردم،برعالوهملیپروژههاياجرايموارد،برخیدرهمچنين
ی،فرهنگميراثطبيعی،منابعنظيردولتینهادهايوسازمانهاوموسسات

ردرگيباعثوشدهمواجهمشکلبا..و،گازونفتشرکتنظامی،مراکز
کشاورزي،جهادوزارتنظيرمختلفحاکميتیارگانهايونهادهاشدن
.میشوداراضیتملکموضوعبااستانداريهاونيرووزارت



مشارکت-ب

ماعیاجتواقتصاديتوسعهمسيردرارتباطیکانالیکعنوانبهمشارکت
الیمواقتصاديمشارکتشرایطیچهدردانستکهاینبراي.استضروري

بهزمال.نمودشناساییوبررسیراموجوداجتماعیبستربایدشود،اجراباید
همکاريوهمياريومشارکتجلبدرمؤثرعواملازیکیکهاستذکر

روحيهومشارکتفرهنگوجودعمرانی،مختلفزمينههايدرروستائيان
.استکنندهمشارکتجامعهبرحاکمجمعی

آببرانتشکلهایآموزشترویجوتوانمندسازی-ج

نگهداريوبهرهبرداريمسؤليتقبولمنظوربهکشاورزانسازيتوانمند
ي،اقتصادفرهنگی،گوناگونجنبههايبافعاليتیکآبياريشبکههاي
رامایندرموفقيتالزمهجوانباینهمهبهتوجهوبودهسياسیواجتماعی

نهميبایدطرحهااجتماعیمطالعاتمتولياناصلیدغدغههايازیکیواست
.باشدمسئله



سازیظرفیت-د

ازاستعبارتذیربطسازمانهايکارکناندرآمادگیایجادبرايسازيظرفيت
آنسويازآنازدرستدرکواجتماعیمطالعاتبارابطهدرکارکنانآموزش

اجتماعیمطالعاتفرآینددهندهسازمانکهمشاورینودولتیکارکنانازعده
.هستند

مشابهطرحهایعملکردوطرحدرقبلیعملکردهای-ه

حائزبسيارطرحمنطقهدربویژهمشابه،طرحهاياجرايدردولتعملکرد
موفقيتعدمبرمبنیمجاورطرحهاياخبارانتشاربساچه.باشدمیاهميت
خسارتوطرحاندازيراهدرتأخيرزارعين،بهقبلیوعدههايتحققعدمطرح،

نحوهطرح،درمشارکتاززارعينانتظاراتتحققعدمزارعين،محصوالتبه
يرتاثاجرا،نحوه،حریمبهتجاوزنظيراحتمالیتخلفاتباقانونیبرخورد
مواردبرخیدروگذاشتهطرحذینفعانذهنبرروانینامطلوب
.سازدمیمواجهجديمشکالتبارااجتماعیمطالعاتاهدافتحقق



نظرموردطرحدرکارفرمانمایندگانقبلیعملکردهاي،طرحهاسایربرعالوههمچنين
گرفتننظردرصداقت،،وعدههاتحققشاملآنانرفتارازذینفعانذهنیسابقهو

.استتاثيرگذاربسياراجراروندادامهدراجرا،درآنانخواستههاي

ورانمامبهذینفعاناعتمادتضعيفباعثکهعاملیهرگفتمیتوانکلیحالتدر
ویتتقبرعکسوآوردخواهدواردضربهاجتماعیمطالعاتانجامروندبهگردد،دولتی
.میگرددامرتسهيلباعثمختلفطرقبهذینفعاناعتماد



غييرتعواملجستجويدربایداجتماعیمطالعاتقالبدرتغييراتدرکبراي
عوامل)ييرتغعواملشناختدیگر،بيانبه.بودتغييرمکانيسمهايشناسائیو

روندوامکانيسمهتامیکندکمک(فرهنگیوزیستیجغرافيائی،اقتصادي،
ترهگسوسرعتجهت،لزومصورتدرتایافتهحالزمانودرگذشتهراتغيير
.سازدهمسوراطرحاهدافواجتماعیتغييراتوکردهکنترلآیندهدرراآن

طرحهاتغییراتاجتماعیدرمحلاجرای-و

ازبرخیسکونتمحلجابجاییمسئلهطرح،هرشروعبامثالعنوانبه
اهرظبهمسئلههمينکهصورتیدر،میگرددمطرحآنهااسکانوروستائيان

تمعيشومیشودمنطقهدراقتصادياجتماعی،وسيعتغييراتباعثساده
رويپيشجدیدچالشیکهاینجاست.میدهدقرارتاثيرتحتراروستائيان
.میگيردقراراجتماعیمطالعات



زمان-ز

وموجودقوانيندارد،فراوانیاهميتاجتماعیمطالعاتدرزمانعامل
تأکيداولفازدرطرحاجتماعیمطالعاتانجامبربدیهیاصولهمچنين
تفادهاسضمناقدام،گزینههايومطالعاتنتایجشدنمشخصباتامیکنند

اقدامايگزینههبعديفازهايدربتوانآبياري،شبکهطراحیدرنتایجایناز
.نموداجرانيزرا

دراداريپيچيدگیهايوتشریفاتزمان،عاملدرخصوصدیگرنکته
ازمطالعاتاینتائيدتامشاورانتخابزمانازکهاستاجتماعیمطالعات

بودنتخصصی.میگذاردتاثيرآناهدافتحققروندبرکارفرماطرف
يه،تهزمانافزایشباعثزمينهایندرتجربياتکمیواجتماعیمطالعات
.میگرددآنتائيدوبررسی



آمارواطالعات-ح

گرا،میدهندتشکيلمربوطهاطالعاتوآمارراتحقيقومطالعهنوعهراساس
اصولیوشدهشناختهروشهايباوبودهنسبیدقتداراياطالعاتوآمار

ازمطالعاتنوعهرازدرستینتایجمیتوانباشند،شدهتحليلوگردآوري
انواعبکارگيريصورتاینغيردرداشتتوقعاجتماعیمطالعاتجمله

.بودنخواهدثمرمثمرنيزتحقيقومطالعهتکنيکهاي

اطالعاتوآماراینکردنروزبهخام،اطالعاتوآمارآوريجمعبرعالوه
واقدامگزینههايواجتماعیمطالعاتنهاییگزارشاتارائههنگامبه

دراستفادهجهتآماراینتحليلصحيحروشهايبکارگيريهمچنين
.استاهميتحائزشبکهطراحی



وضعیتفرهنگی،اجتماعیذینفعان-ط

تربسجهتدرگذشتهدرمنطقهمسئولينعملکردبزرگ،شهرهايبانزدیکی
مياناجتماعیتنشهايميزانتوسعه،طرحهايبراياجتماعیفرهنگی،سازي

وايفهطای،ايقبيلهتعصبهاينظيرعواملیازناشیطرحشروعازقبلذینفعان
ردتاثيرگذارعواملازهمگی...ورسوموسنتهاومذهبیگرایشهايیافاميلی
درمذکورعواملپيچيدگیوعمقميزانهروهستنداجتماعیمطالعاتروند

چيدهترپينيزآناهدافتحققواجتماعیمطالعاتعملياتباشد،بيشترمنطقهاي
.بودمشکلترخواهدو

آنهاساختنهمسوواحتمالیذهنيتهايازبرخیتغييرحالتایندراستبدیهی
.نمیباشدپذیرامکانراحتیبهطرحاهدافبا
رتباطاذینفعانجامعهتحصيالتميزانکلیحالتدروسوادسطحمثالعنوانبه

رسایمنوالهمينبهودارداجتماعیمطالعاتکنديیاتسریعبامستقيمی
.ندمیباشتاثيرگذارمطالعاتانجامروندبرنيزاجتماعیوفرهنگیپارامترهاي



خدماتوماموریتکارشناسانمطالعاتاجتماعیشرح-ی

حشراست،برخورداربسزاییاهميتازخدماتشرحبندهايبودنشفافوجامعيت
کارفرماسويازمتفاوتیتفسيرهايموجبآیندهدرکهباشدگونهايبهنبایدخدمات

.گرددلحاظآندرمطالعاتآتیوحالنيازهايبایدحالعيندروشودمشاورو
ازماندندوروخدماتشرحقالبدرتکراريوايکليشهفرمتتدوینهمچنين
ريضروغيرجزئياتبهحدازبيشپرداختنوآندراجتماعیمطالعاتاصلیاهداف

.بارآوردبهنامطلوبیعواقبمیتواندمهمغيروفرعیمواردو



عدموهمسئلباتئوریکصرفاًبرخورداجتماعیمطالعاتعمدهمشکالتازیکی
ولتی،دمراکزاطالعاتوآماربرصرفتکيه.استمردمباکافیحضوريارتباط
زمانیدورههايطولدرطرحهامحلدرمشاورینکارشناساناقامتعدم

ساختننتيجهدرواجتماعیمشکالتومسائلازعميقدرکبرايمشخص
جرمنناقصومحدودپرسشنامههايمبنايبرهمآنتئوريوذهنیفرضيههاي

زارشگتااستشبيهشکلیگزارشیکبهبيشترکهمیشودنتایجیبه
چنينجنتایازمتاثرنيزشبکهاجرايوطراحیهاشکبیواثربخشومحتوایی
.بودخواهندکنندهگمراهمطالعات

طرحمحلدرتسهیلگریکارشناساناقامت–ک



قوانین-ل

،اگرایشهومردمبامستقيمارتباطدراجتماعیمطالعاتکهاینبهنظر
اتمطالعمجریانعملکردکهاینبهتوجهباواستآنهاتوقعاتوخواستهها
وبودهکشورموجودقوانينازمتاثرمشاورینوکارفرمایانازاعماجتماعی

جودموقوانينبهتوجهبامردمومطالعاتمجریانبينتعاملاست،آنتابع
تعاملنحوهبرقوانينایندرنقصوخالءهرگونهفلذا.میگيردشکلکشور
.داردمنفیاثرمذکور

يواگذارخصوصدرمشخصقانوننبودبهتوانمیقانونیخالءهايجملهاز
هبزهکشیوآبياريشبکههاينگهداريوبهرهبرداريمدیریتومالکيت
.ودمیشسليقهايبرخوردهايبرخیباعثعمالکهکرداشارهطرحهاذینفعان



طرحهادرزمینهمطالعاتاجتماعیسازمانهاتجربهاندک-م

ازعمالزهکشیوآبياريشبکههايطرحهايدراجتماعیمطالعاتمبحث
آنازقبلواستشدهکشورآبصنعتادبياتواردشمسی٧٠دههاوایل
وعموضهمين.نمیشدمشاهدهگستردهوجديبصورتفعاليتهاییچنين
وعاتموضبهپرداختنشاهدداخلیکارگاهیاسمينارکمتردرکهشدهباعث
.بوداجتماعیمطالعاتبامرتبط

گشاراهميتواندمشابههايپروژهدرفعالکارشناسانتجاربازاستفادهلذا
ورمنظبهاندیشیهموآموزشیکالسهايتشکيلدیگرسويازوبوده
باشدمیناپذیرانکارضررتهايازتجرباتواطالعاتتبادل



اطرحهبامرتبطاجراییدستگاههایدرالزمهماهنگی-ن

ههايشبکومنطقهايآبشرکتهايوسيلهبهآبيارياصلیشبکههايعمداتاً
میگردند،اجراکشاورزيجهادسازمانهايتوسطفرعی

پيشرفتمبنايبرمعموالًمنطقهايآبشرکتهايدرعملياتیبرنامههاي
بيناتارتباططریقازفرعیشبکههايوضعيتپيشبينیواصلیشبکههاي
ابومیباشداستوار(کشاورزيجهادسازمانومنطقهايآبشرکت)سازمانی
درخيرتأطرح،برنامهمطابقاصلیشبکهاجرايواعتبارموقعبهتأمينفرض
نبيازباعثعمالوشدهشبکهازبهرهبرداريعدمباعثفرعیشبکهاجراي
فعانذینبهاحتمالیزیانهايوضررتقبلومسئوالنبهزارعيناعتمادرفتن

ريپيچيدهتمراتببهوجدیدچالشهايبارااجتماعیمطالعاتکاروگردیده
.میسازدمواجه
بهیفرعواصلیآبياريشبکههاياجراییبرنامهریزيداردضرورتبنابراین
بهوتهيهکشاورزيجهادومنطقهايآبسازمانهايمابينمشترکصورت
.شودگذاشتهاجرامورد



کشیزهوآبياريشبکههايطرحهاياجتماعیمطالعاتباشيمداشتهیادبه
ودمیزننرقمراهاطرحاهدافتحققسرنوشتفنیمطالعاتسایرکناردر

ردآننتایجازاستفادهومطالعاتاینبودنجامعبهطرحیهرموفقيت
.داردبستگیشبکهاجرايوطراحی

وودنبوجهیچنددرریشهکهاجتماعیمسائلذاتیپيچيدگیبهنظر
طرحهاياجتماعیمطالعاتدارد،مسائلایندائمیتغييرپذیري
اقتصاديواجتماعیفرهنگی،متعددچالشهايباآبياريشبکههاي

انجاماندرکاراندستوعواملبهآنازقسمتیکههستندروبرو
انينقوبادیگرقسمتومشاورینوکارفرمایانازاعماجتماعیمطالعات
آنهاتتحوالوتغييراتوکشورروستاییجوامعبانهایتاوکشورموجود

همهبههمزمانطوربهبایدچالشهااینرفعبرايکههستندارتباطدر
.نمودتوجهعواملاین



راهکارهایچالشهایاجتماعیپروژههایآبیاریو
زهکشی

ومشاورینوکارفرمایاندرمتخصصانسانینيرويسازيظرفيت-١
ماعیاجتمطالعاتمجرياکيپدربومیکارشناسانازبيشترچههراستفاده
مجریانتعاملتسهيلراستايدرزهکشیوآبياريهايشبکههايطرح

هاطرحذینفعانومطالعات

سازيشفافواجتماعیمطالعاتقراردادهايجامعخدماتشرحتهيه-٤
آنبيشترچههر

وآبياريهايشبکهطراحیدراجتماعیمطالعاتنتایجازاستفاده-٣
وعموضبامرتبطعواملکليههماهنگیوهمکاريبااقدامهايگزینهاجراي

اجتماعیمطالعاتاهدافتحققراستايدر

مطالعاتتائيدوبررسیروندنمودنمندنظاموتدقيقتسهيل،-٢
ازمتشکلاجتماعیمطالعاتراهبريشوراهاياندازيراهبااجتماعی
مشاوروکارفرمانمایندگان



ازمنعقدهقرارهايوقولووعدههايبهنسبتتعهدومسئوليتاحساس-٥
هرازپرهيزوآنبامرتبطمواردسایروطرحاهدافخصوصدرکارفرماطرف
باعثکهطرحاجرايومطالعهزمانطولدرمبهموانگيزشبههعملکردنوع

گرددمشاورودولتیعواملبهنسبتذینفعاناعتمادسلب

آبسازمانهايازاعمطرحبامرتبطارگانهايکليههماهنگیوهمکاري-٨
البقدرمنطقهسياسیمسئولينوتعاونکلادارهجهادکشاورزي،منطقهاي،

ودانشگاهیاجتماعی،مطالعاتتسهيلراستايدر...وجلساتونامههاتفاهم
.زمينهایندرمشترکتحقيقاتیهايپروژهانجام

ویاجتماعمطالعاتحينطرحهاذینفعانجامعهدرفرهنگیسازيبستر-٧
عمرانیهايطرحاجرايفوایدباآنانسازيآشنا

توانمندسازيوتشکيلراستايدرمندنظامفعاليتهايافزایش-٦
ايچالشهکاهشومشاوروکارفرماتعاملافزایشبرايمردمیتشکلهاي
مطالعاتایننتایجازترعملیاستفادهواجتماعیمطالعات



راستايدرطرحمنطقهدرخاکوآباموراندرکاردستعواملتلفيق-٩
اجتماعیمطالعاتچالشهايکاهشوطرحهامدیریتسازيیکپارچه

تدسمشاورینودولتیسازمانهايکارشناسانبيشترتعاملوارتباط-١٢
ينمتخصصومحققينباآبياريشبکههايطرحهاياجتماعیمطالعاتاندرکار

.زمينهایندرمشترکتحقيقاتیپروژههايانجامودانشگاهی

تملکدرزمانعاملبهتوجهواجتماعیمطالعاتنتایجازاستفاده-١١
هماهنگیوزهکشیوآبياريشبکههايطرحهاياراضینيازموردقسمتهاي

خصوصایندرسياسیوقضایینهادهايباکامل

یپيشبينبااقدامگزینههاياجرايجهتطرحدرپایلوتطرحانتخاب-١٠
تبعاتکاهشومؤفقيتاحتمالافزایشراستايدرالزمحمایتیابزارهاي
اقدامهايگزینهاجرايدراحتمالیشکستازناشیاجتماعی



بهینهدهاستفامنظوربهاراضیسازییکپارچهوشبکهاجرایکیفیت
.هماهنگکشتالگوینمودنعملیاتیبامصرفیآبوشبکهاز

ویژهبهپیشینشدهاجراطرحهایدرارزندهتجارببکارگیریوثبت
وردمبیهزینههایکاهشمنظوربهزیرزمینیزهکشیشبکهاحداثدر

هایشبکهاحداثاقداماتنمودناقتصادیترجهتدرکاریدوباره
آبیاری

:پیشنهادات

درمتخصصوفناهلباال،تجاربباشرکتهایوافرادیکارگیری
.زهکشیوآبیاریزمینه

ظارانتمورداهدافکفایتوتناسببهاقتصادیاجتماعی،مطالعاتانجام
.اجتماعیچالشهایکاهشمنظوربهطرح



(یمطالعات)یکفازدراقتصادیواجتماعیمطالعاتانجامبهاهتمام
.استفادهشبکهطراحیدرآننتایجازاستفادههدفباطرحها،

:پیشنهادات

راحی،طمطالعه،درفرایندذینفعاننظراتنکتهاعمالوفعالمشارکت
ابزهکشیوآبیاریهایشبکهنگهداریوبرداریبهرهمدیریتواجرا
ازبرداریبهرهواجرادراجتماعیهایمقاومتوهاچالشکاهشهدف
طرح

امگبهگامشدننزدیکترجهتدرذینفعانجانبههمهمشارکت
اینمزایایکهاییگونهبهاقتصادیاجتماعی،مطالعاتاهداف

.گرددملموسبرداریبهرهدوراندرمشارکت



زافنی،وحقوقیاجتماعی،مشکالتازبسیاریشدگفتهکهطورهمان
کهباشندمیزهکشیوآبیاریهایشبکهاجرایدردارندهبازعوامل

.استاجتماعیمشکالتنیزعاملمهمترین
بتجاروجودعدمشدهذکرمواردبرعالوهزمینیزیرزهکشیهایشبکهدر

.مردشبرتوانمیرانامناسبآالتماشینازاستفادهومتولیانتوجهقابل
اریآبیسیستمدرتحولنیازوضرورتورانبهرهازبسیاریدیگرطرفاز

میکنند،حسراخود

:نتیجهگیری

ازخودودارندشبکهاجرایبهنسبتمنفیتفکریآنانصورتاینغیردر
رداستممکنحتیوشدهاجراییعملیاتدارندهبازوکنندهکندعوامل
وتوزیعهایسازهتخریببهاقداممخفیانهصورتبهبرداریبهرهزمان

.نمایدآبتنظیموکنترل

ومدرنهایشبکهازتصاویروفیلمنمایشوگردهماییوجلساتتشکیل
عتوزیدرهاشبکهاینبسزایتاثیرخصوصدرترویجیهایکارانجام

رانزارعیتوانمیشدهتولیدمحصوالتکیفیتوکمیتدروآبعادالنه
ودنمزهکشیوآبیاریمدرنهایشبکهازاستفادهبهتشویقوترغیب



یجیتروفعالیتهایانجاماجرایی،عملیاتشروعازقبلدراقداممهمترینلذا
بهبتنسبردارانبهرهدرصحیحدیدگاهیایجادباعثکهمیباشدفرهنگیو

.گرددآنانازبهرهبردارینحوهوشبکهاجرای

:نتیجهگیری

احداثواصلیآبیاریشبکههایتکمیلدرتسریعلزومبهتوجهباهمچنین
درممکنزمانحداقلدرآنازبرداریبهرهوزمینیزیرزهکشیشبکه
بیندرسازیاعتمادآنبرعالوهوآتیفنیمشکالتازجلوگیریجهت
.مینمایدناپذیراجتنابراامراینبهاهتمامزارعین
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