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 به نام خدا

 .نشر آن است دانشزکات 

 السالم(())امام علی علیه

 پیشگفتار

ر این مدت و دبوده  نیم قرن بیش ازآبیاری و زهکشی در ایران نوین  یهاشبکهاحداث قدمت 

آمده  به وجودی تنوع کار و حجم گسترده عملیات مهندس واسطهبه یارزش بابسیار  یهاتجربه

است و به  ماندهیباق اندرکاراندستپراکنده در حافظه  صورتبهبسیاری از این تجربیات  است.

همچون  ،مانندمیو در سینه  ابندیینمشدن  ارائهبرای  که بستر مناسب ییهاتجربه"قولی 

از  ییهابخشاگرچه  ."به فراموشی سپرده خواهند شد زرینی در مسیر گردباد زمانه، یهابرگ

، اما این موضوع در شبکه فرعی شدهمنتقلبعد  یهانسلبه  نهیسبهنهیس صورتبه این تجربیات

ت سه دهه از ورود بتنی محجور مانده است و علیرغم گذش ساختهشیپآبیاری با استفاده از کانال 

ی را در اختیار دانش استفاده از آن، کمبود و عدم دسترسی به منابع معتبر که بتواند اطالعات کاف

 .شودمیاحساس  شدتبهقرار دهد،  کنندگاناستفاده

متعدد شبکه  یهاطرحی های حاصل از مطالعه و اجراانتقال آموزه هدف از تدوین این کتاب،

و  مسائلاین است که  و اعتقاد بر باشدمیاین فن  اندرکاراندستفرعی آبیاری و زهکشی به 

در  دسترسقابلکامل و  منبع و مرجعی عنوانبه تواندمیدر این کتاب  شدهمطرح یسازوکارها

بتنی  ساختهشیپی هاکانالاز  و نگهداری برداریبهره ،اجرا ،نظارت ،کنترل طراحی، ساخت،

ن تجارب ثبت و تدوی ن و پیمانکاران قرار گیرد.امشاور ،دکنندگانیتول ،مجریان مورداستفاده

 شدهانجامه زیاد تالش و با وسواس و حوصل سه سالطی  ساختهشیپدر زمینه کانال بتنی  نگارنده

استفاده  وه براین کتاب عال هیدر تهو برای آن مطالعات و تحقیقات متعددی صورت گرفته است. 

بهره برده شده  امر نیز اندرکاراندستاز منابع علمی معتبر داخلی و خارجی، از دانش و تجربیات 

ه محتویات کاست  فواق یخوببه مؤلف سعی فراوان در ارائه جامع و صحیح مطالب، باوجوداست. 

محترم  مزید امتنان خواهد بود که خوانندگانلذا ، ستینکتاب حاضر خالی از اشکال 

 .سازند مندبهرهرا  جانباینسازنده خود  ینظرهاازنقطه
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خانم  ومهندس غالمرضا خواجه ساهوتی در پایان الزم است که از زحمات و پشتیبانی آقای 

اند و حمایت که در امر تحقیق و تحصیل همواره مشوق و یاور من بودهمهندس زهرا شفی زاده 

 انیعزیزشرکت تحقیق و توسعه آب و انرژی سحاب، همکاران من در طرح عمرانی جنت و سایر 

 نمایم. اریزقدردانی و سپاسگ ،نمودند یاری را جانباین خود یهاییراهنما و الطاف با که

 1396تیرماه  - محمدرضا خواجه ساهوتی

MR.SAHOTI@GMAIL.COM 

۶۳84-۳۱7-0۹۱۶ 

 

 

 

 

 
 سخنی با خوانندگان نسخه الکترونیک

الم، در استان های خوزستان و ایاز اراضی هکتار هزار  550 احیای شروع طرح و باگذشته سال  چنددر 

و به  مطالعات و طراحی شبکه و نظارت بر احداث آن چند شرکت مهندسی مشاور به عنوان کارشناس مسئول

گاهی دست آنیاز به افزایش   و با گذشت زمان عنوان مسئول کنترل کیفی کانالت ها مشغول به فعالیت بوده

با توجه به تماس  وپس از انتشار   دم.کراقدام به انتشار این کتاب  لذامی نمودم و  اسحسااندرکاران را بیشتر 

کی کتاب سایر نقاط کشور جهت تهیه کتاب و عدم دسترسی کافی بر آن شدم تا نسخه الکترونی های مکرر از

حال به اطالعات  با هدیه صلواتی بر محمد و آل محمد( در اختیار خوانندگان قرار دهم تا همیشه و در همه را )

ارتقای سطح  خود در مسیر امیدوارم که توانسته باشم در حد توان. رهگشای کارشان باشد وآن دسترسی داشته 

 برداشته باشم.هر چند ناچیز گامی و انجام وظیفه دینی خود علمی جامعه مهندسی کشور 

 دریافت www.sahoti.irمقاالت و تحقیقات  اینجانب را از سایت اطالعات الزم، شما می توانید سایر 

 نمایید.
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 فصل اول 

 کلیات

 

 پیشگفتار 1-1

 یتوسعه عمران یهابخش نیترمهماز  یکی یو زهکش یاریآب یهاشبکهآب و توسعه  نیتأم

 یمحسوب شده و به لحاظ منابع آب خشکمهینجزو مناطق خشک و  رانیکشور است. کشور ا

با منابع آب از  سهیدر مقا کبه لحاظ منابع خا هرچندقرار دارد.  دیشد تیدر محدود نیریش

 یکشاورز داتیکه از عوامل مهم تول وخاکآباست، اما هر دو عامل  اربرخورد یکمتر تیمحدود

از  .اندشده دهیفاکم ای دهیفایب یفیشور و از لحاظ ک یآسانبهآن از مناطق  یاریهستند، در بس

( ییمواد غذا دیتول شیافزا جهترا ) یبه آب و محصوالت کشاورز ازین تیجمع شیافزا آنجا که

 رودیمضرورت به شمار  کی وخاکآباز منابع  نهیبه یوربهرهلذا حفاظت و  ،نموده است دیتشد

 یشکو زه یاریآب یهاشبکهو توسعه  یجامع کشاورز یهاطرح یق اجرایاز طر تواندمیکه تنها 

 یسازکپارچهیو  یز، نوسازیسر گردد. تجهیمزارع م یسازکپارچهیو  یز، نوسازیو سپس تجه

داخل  وخاکآب یهالیپتانسنه از یه جهت استفاده بهک شودیماطالق  یاتیه عملیلکبه  یاراض

 ر است:یز یو شامل اجزا ردیگیمواحد مزرعه صورت 

 ؛مربوط به آن هیداخل مزرعه و ابن یشکو زه یاریآب یهاسامانهاحداث  -

 ؛یح اراضیو تسط یبندقطعه، یهندس ش مناسبیآرا -

 ؛یدسترس یهاجادهاحداث  -

 .یاراض یسازکپارچهیو  عیتجم -

 طیشرا ریأثت)که تحت  یاراض یو نوساز زیتجه یهاطرح یاز اجرا موردنظراهداف  نیترمهم

 از: اندرتعبا ردیقرار بگ مدنظر یمراحل مطالعات و طراح هیدر کل دیو انتظارات هر منطقه( با

 ؛یطیمحستیزط یضمن حفظ شرا یشاورزکدات یتولش یافزا -

www.takbook.com



 یهاجادهون، یزاسیانک، میشک، زهیاریآب) یکشاورز شدهبینیپیش یازهایردن نکبرطرف  -

شتر از آب و یب یوربهرهاراتر و کو  ترآسانار کشت و کان کام ی( در راستایس و دسترسیسرو

 ار موجود؛ک یروین و نیزم

حداث ا، (ازی)در صورت ن ک، اصالح خایشکو زه یاریه آبک، بهبود شبیزراع یردن اراضکمرتب  -

ط مناسب یراجاد شیا تیدرنهاشاورز و کنده هر کپرا یزراع یهاقطعهع ی، تجمیزراع یهاجاده

 ؛یاریت درست آبیریزه و مدیانکشت مکان کشتر و امید بیتول یبرا

له از و منافع حاص یبهبود حقوق مربوط به تصد ازجملهمزارع  یط عمومیت و شرایبهبود وضع -

 ن؛یآب و زم

 .شدهانجام یهایگذارهیسرماد و بازگشت یعوامل تول بلندمدترات ییتغ یط برایفراهم نمودن شرا -

نه از یه بهات فوق موجب استفادیدر مراحل مختلف عمل یفن یارهایضوابط و مع یریکارگبه

ط یشرا واهداف ین ابه  با توجهخواهد شد.  یوربهرهش یو افزا هانهیهزاهش ک، وخاکآبمنابع 

 یشاورزک یهاتیفعالرد تا یقرار گ مدنظر هاافتیرهاز  یامجموعهد یخاص موجود در هر منطقه با

 گردد. یدهسازمان، بلندمدتل خود در جهت توسعه کن شیدر کارآمدتر

 زهکشی و یآبیار فرعی یهاشبکه یاجرا ضرورت 2-1

ش است که اغلب توسط بخ یبخش کشاورز ییربنایز تأسیساتاز  یکی یاریآب یهاشبکه

 یاریگذشته رونق بس چند دهه یطو  شوندمی یبرداربهرهاحداث و  یاریآب آب نیتأم یبرا یدولت

مشکالت  ،یطیمحستیز یآمدها یو پ یاریآب یهاشبکهاحداث  نیسنگ یهانهیهز. اندافتهی

است که  ییهاموضوع ازجمله یبودن راندمان کاربرد آب در بخش کشاورز نییو پا یبرداربهره

 د آب باشند.بازده کاربر شیفزاا یبرا ییهاروش یکارشناسان بخش آب را واداشته تا در جستجو

 کییتنظیمی  و مخزنی یسدها آبخور اراضی در زهکشی و یآبیار فرعی یهاشبکه احداث

 شدهاستحصال آب از یوربهره ارتقاء و یآبیار راندمان افزایش که موجب است عملیاتی یاجزا از

 توسعه یا و راضیا ینوساز و تجهیز قبیل از ییهاطرح یاجرا ازینشیپ عملیات این .گرددمی

شامل موارد  یورزکشا بخش آب یوربهره بهبود در مؤثر عوامل. باشدمی یآبیار مدرن یهاروش

 ر است:یز

 ؛رپایدا توسعه رعایت با یاقتصاد یکشاورز به معیشتی یکشاورز رویکرد تغییر -
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 ؛زهکشی و یآبیار یهاشبکه از یبرداربهره مدیریت یارتقا و ساماندهی -

 ؛یکشاورز اراضی در یآبیار راندمان یسازنهیبه -

 ؛آن انجام به کشاورزان تشویق و یکشاورز اراضی یسازکپارچهی -

 ؛فاریاب ضیارا در آب مصرف کارایی افزایش منظوربه بهینه یکم آبیار روش از استفاده -

 ؛اقلیمی شرایط با سازگار و مناسب کشور مختلف مناطق کشت یالگو اصالح -

 ؛هاآن به موردنیاز آب تحویل و برانآب یهاتشکل ایجاد -

 ؛آن در تکمیلی یآبیار یریکارگبه و دیم کشت با مناطق از بهینه استفاده -

 ؛آب ملی سند یروزرسانبه و اصالح -

 ؛مصارف از ناشی برگشتی یهاآب و هاپساب از مجدد استفاده -

 ؛محصوالت تولید در آب ارزش نمودن محسوس منظوربه آب واقعی قیمت احتساب -

 .هوشمند یکنتورها نصب و آب حجمی تحویل -

 یوربهره بهبود و راندمان ارتقاء جهت که فوق یراهکارها اکثر دریافت، توانمی تأمل کمی با

 احداث طریق از و مطالعه حین در که هستند عواملی ،اندشدهارائه یکشاورز آب مصرف در

 مدیریت و یدسترسقابل و قرارگرفته اصالح و توجه مورد زهکشی و یآبیار فرعی یهاشبکه

 .خواهند بود

 هپوشید کسی بر زهکشی و یآبیار یهاشبکه تکمیل و احداث اهمیت و ضرورت امروزه

 که یکشاورز تمحصوال و غذا به روزافزون نیاز آن تبعبه و جمعیت به افزایش توجه با و نیست

 نیز وسعهت پنجم برنامه در طلبد،می را یراندمان آبیار بهبود لزوم و آب به بیشتر نیاز خود

 زهکشی و یآبیار یهاشبکه احداث عملکرد و قرارگرفته موردتوجهمشخص  کامالً صورتبه

 است. گردیده ینیبشیپ اصلی و فرعی یهاشبکه یبرا مجزا صورتبه

 زهکشی و یآبیار فرعی یهاشبکه یاجرا در موجود مشکالت 3-1

 وجود یمتعد یهاچالش و مشکالت زهکشی، و ییاربآ فرعی یهاشبکه توسعه یراستا در

 رات موجود و مشکال مسائل نیترمهم. گرددمی بخش این روند توسعه شدن کند باعث که دارد

 .نمود تفکیک ریز شرحبه  یبرداربهره و اجرا مطالعات، بخش سه در توانمی
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 طراحی و مطالعه مشکالت

 ؛فرعی یهاشبکه طراحی مبانی و ضوابط در ضعف -

 ؛فرعی و اصلی یهاشبکه مطالعات در هماهنگی وجود عدم -

 ؛زراعی قطعات بودن پراکنده و خرد دلیل به مشکالت بروز -

 ؛فرعی یهاشبکه انواع یبرا مصوب خدمات شرح وجود عدم -

 ؛فرعی شبکه طراحی در اجتماعی مطالعات ریتأث به توجهی کم -

 .مطالعات کیفیت کاهش جهیدرنت و مشاوران به کار ارجاع نادرست روش -

 اجرا مشکالت

 یهاطرح یاجرا زمان در کشاورزان کشت خسارت جبران یبرا مناسب راهکار وجود عدم -

 لیلد به فرعی شبکه احداث مرحله در بانک از وام دریافت سازوکار نقص در، فرعی شبکه

 ؛کشاورزان تعدد و قطعات پراکندگی

 ؛طقهمن هر در رایج یباورها و هاسنت با پروژه ساخت و طراحی شرایط انطباق یدشوار -

 تسطیح ،یگذارلوله عملیات یهابخش در ژهیوبه فرعی شبکه یاجرا مرحله در مشاورین تعدد -

 ؛یکشکانال و

 بهاستفهر اشکال در ن ویتوسط مشاور سطحی یآبیار فرعی شبکه هزینه برآورد در زیاد یخطا -

 ؛فرعی و پوشش ندادن تمام کارها یهاشبکهدر ارتباط با 

 بدون طرح یاجرا شروع دلیل به اجرا طول در موقعبه اعتبار تخصیص از ناشی مشکالت -

 دستگاه ناتوانی ،شدهبینیپیش مقدار از بیش اعتبار تخصیص، اعتبار تهیه محل ینیبشیپ

 ؛جراییا ردیف یک با پروژه چند تخصیص اعتبار و جذب و کار موقعبه انجام در اجرایی

 مشارکت یهاطرح در بردارانبهره مالی مشارکت سهم موقعبه نشدن نیتأم از ناشی مشکالت -

 .مردمی

 ینگهدار و یبرداربهره مشکالت

 ؛ینگهدار و یبرداربهره دوران در فرعی یهاشبکه از کافی پشتیبانی عدم -

 ؛فرعی یهاشبکه از ینگهدار و یبرداربهره در کشاورزان ناتوانی -

 ؛یربناییز عملیات با مقایسه در یبرداربهره یهاتشکل ایجاد به توجهی کم و ضعف -
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 ؛الزم تدارکاتی و ینانکارک مالی، امکانات ازلحاظ شدهثبت یبرداربهره یهاتشکل ناتوانی -

 ؛یآبیار یزیربرنامه علمی یهاروش از استفاده عدم -

 .یبرداربهره هدور در و اجرا از پس فرعی یهاشبکه ارزیابی و پایش به توجهی کم -

 مطالعه، سطوح از یک هر در زهکشی و یآبیار فرعی یهاشبکه یفرارو مشکالت و مسائل

 ژهیوبه هاشبکه این توسعه تا شده باعث یکدیگر با تعامل در یا و ییتنهابه یبرداربهره و اجرا

برای جبران این گردد.  همراه یکند با شبکه اصلی ازجملهباالدستی  یهابخشنسبت به 

آبیاری، تسریع در توسعه  یزیربرنامهگذاری در علمی شدن  باهدف توانمی یماندگعقب

منابع  یزیربرنامه، برداریبهرهو  برانآبتشکل  یتوانمندساز ،هاآنفرعی و ارزیابی  یهاشبکه

جهت کاهش مشکالت  بردارانبهرهیمانکاران و پ در کارفرمایان، مشاوران، یسازتیظرفبا مالی و 

 اقدام نمود.

 ،یاز مشکالت طراح یتا در حد توان جهت رفع برخ دینمایمن کتاب، نویسنده تالش یدر ا

بتنی  ساختهشیپکانال  کردیبا رو یاریآب یاز شبکه فرع برداریبهرهنظارت و  ساخت، اجرا،

  ار خواننده قرار دهد.یدر اخت ی، اطالعات کامل(کانالت)
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 انتقال و توزیع آب یهاسامانه  4-1

شیوه صحیح آبیاری  یسازادهیپو  یبر طراح، عالوه یاریبه راندمان مطلوب آب یابیجهت دست

 یاریشبکه آببرخوردار است.  یاژهیوت یع از اهمیدر مزرعه، انتخاب روش مناسب انتقال و توز

 یو به دو دسته شبکه اصل شوندمیآب احداث  عیانتقال و توز یهستند که برا یساتیمجموعه تأس

آب داخل مزارع(  عیجهت توز) یفرع یهاشبکهمزارع( و  یآب تا ابتدا عیانتقال و توز ی)برا

 روباز یهاکانالو شبکه  عیتوز یهالولهبه دو شکل شبکه  یاریآب یهاشبکه. شوندمی میتقس

 یهاکانالدرجا و  یهاکانالبه دو صورت  اجرا ازنظرروباز  یهاشبکه .شوندمی ساخته

انواع متداول  .باشندیم انتقال و توزیع آب یهاشکل نیترمهم که از شوندمی احداث 1ساختهشیپ

 :است به شرح زیر روباز یهاکانالشکل مقطع 

به کار  2و  1درجه  یهاکانالنوع مقطع است. عمدتًا برای  نیترمتداولکه  یاذوزنقهمقطع  -

 ؛رودیم

 2و  1درجه  یهاکانال( برای دارهیپامقطع مستطیل در موارد خاص )نظیر ناو زمینی و ناو  -

 ؛شودیماستفاده 

 ؛شودیمبکار برده  3و  2درجه  یهاکانالنیم بیضی معموالً برای و  رهیدامینمقطع  -

قرار  مورداستفاده تواندیم 4و  3درجه  یهاکانالمقطع مثلثی تنها در شرایط خاص و برای  -

 گیرد.

 مشکالت زمین، محدودیت اراضی، قیمت هوا، یدما زمین، شیب ،کخا جنس چون عواملی

 دهدیمنشان  هایررسبباشد.  مؤثر روباز شبکه نوع انتخاب در تواندمی ...و پروژه اقتصاد اجرایی،

نسبت  3درجه  یهانالکابرای  دایرهنیمو  نیم بیضی ساختهپیشدر اغلب موارد اجرای مقطع  که

 یهاکانال، بنابراین در استفاده از باشدیم ترصرفهبهاقتصادی  ازنظرو  ترمناسببه مقاطع ذوزنقه 

 بتنیی هاالکانگزینه پیشنهادی استفاده از  عمرانی و شبکه فرعی، یهاطرحبرای اجرای روباز 

 .است

                                           
1 - Prefabricated canals 
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 کانالت() یبتن ساختهپیش یهاکانال 5-1

 هند چین، مصر، باستان، ایران یهاتمدن در و بوده موردتوجه دیرباز از آب انتقال مهندسی

 در ما . پیشینیانشودمی دیده آب انتقال ٔ  نهیدرزم مهندسی یاز شاهکارها ییهانمونه یونان و

 خود عصر در پیشرفته یآبیار و یکشاورز آب، منابع از آگاهانه برداریبهره آورنام باستان، عهد

 در ژهیوبه کشور سراسر در هنوز غیره و مقسم بند، قنات، مانند هاآن از یبسیار آثار که اندبوده

 توانمی را 1ترنر پی است. نتانیل برداریبهره مورد اصفهان و فارس خوزستان، یهااستان

 ایجادشده کانال اصلی دانست. ساختار آب انتقال یهوای یهاکانال ساخت و طراحی گذارانیبن

 یفوالد یهالهیم از و شده بود تشکیل ماسه و شن مانند معدنی مصالح و چوب از ترنر توسط

 بامایل کانال  10وی با طراحی و احداث . کرده بود استفاده چوبی قطعات اتصال یبرا سازدست

 سن توانست آب رودخانهمیالدی(  1891تا  1889مدت سه سال )از  ، درشیب درصد 17

 یبقایا اکنونهم داشتند انتقال دهد. باهم فوتی 90 ارتفاع اختالف که معدنیک  بهرا  میگوئل

 در علم چشمگیر رشد است. با رؤیتقابل کلرادو ایالت در کپار النگ جاده حاشیه در طرح این

تغییراتی شد.  دچار ی هواییهاکانال ساخت فرآیند نوین، یهاروش و مصالح ابداع و بیستم قرن

 ماده تغییر واسطهبه و شد استفاده هاکانال ساخت مصالح عنوانبه چوب یجابه مسلح بتن از

 تولید یهاکارخانه توسعه و زمان گذر با و کرد پیدا تغییر نیز هاکانال ساخت روش ،اصلی

 تولید شد. ساختهپیش و صنعتی شکل به هاکانالت ،ساختهپیش قطعات

 که است دهه سه از بیش یآبیار فرعی یهاشبکه در بتنی ساختهپیش یهاکانال احداث

 دشت ن،گیال در دشت فومنات ساختهپیش یهاشبکه است. ساخت یافته رواج کشورمان در

 خوزستان ناستا در دزفول یلیگتوند و سب بهبهان، عقیلی یهادشت و شرقی آذربایجان در مغان

ساله دارد که  50 یاقهساب ما کشور در یاریشبکه آب یهاپروژه ی. اجراباشدمی آن از ییهانمونه

د یپس از بازد و 1365 سال از ساختهپیش یبتن یهاکانالو  1340 سال از یبتن یهاکانالدر آن 

است. اگرچه  قرارگرفته مورداستفادهه یه ترکیمزارع ذرت در استان عثمان یاریاز آب یرانیئت ایه

 یکنون یهاروش در یول است، ران شدهیا وارد هیترک کشور از ابتدا کانال نیا ساخت یفنّاور

 است. شده استفاده زین کشورها گرید اتیتجرب از مرور به برداریبهره و ساخت

                                           
1 - Nathaniel P. Turner 
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 استآن  یهاسازهشامل کانال انتقال آب و  ،یاریآب یانتقال آب در شبکه فرع سامانه یاجزا

ه، یشامل کفشک، پا یجزو اصل 5( از یبتن ساختهپیشکه در آن کانال انتقال )با استفاده از کانال 

با مقاطع  یاساختهپیشکانالت، کانال  .(1-1است )شکل  شدهلیتشکو کانالت  بندآبن، واشر یز

سپس به محل  ،شودمیو یا نیم بیضی و از نوع بتن مسلح است که در کارخانه ساخته  رهیدامین

که به همین دلیل  گرددمیدر باالی سطح زمین و بر روی پایه نصب  معموالً مصرف حمل شده و 

 .ندیگویمبه آن کانال هوایی هم 

 یفیک کنترل امکان ساخت، در تمرکز لیدل به ساختهپیش یبتن یهاکانال از استفاده امروزه

 خاص موردتوجه برداریبهره و دیتول یباالسرعت زین و ساخت مختلف مراحل در باال یکم و

د یالن، تهران و ... جهت تولیگ خوزستان، یهااستاندر  یمتعدد یهاکارخانهاست و  قرارگرفته

 .باشدیم برداریبهرهشده و در حال  یاندازراه هاکانالن یا

 

 

 (: کانالت و متعلقات آن1-۱) شکل
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 ۹     برداری و نگهداریطراحی، اجرا، بهره کانالت. ساخت،

 

 ساختهپیشی هاکانالاستفاده از  بیمزایای و معا 1-5-1

، یمختلف فن یهاجنبهن یب یو زهکش یاریآب یهاشبکهر ینظ یعمران یهاطرح یدر اجرا

ک بخش، یدر  یریگمیتصمکه  یاگونهبهوجود دارد  یارتباط تنگاتنگ یو اجتماع یاقتصاد

 انتقال آب، یهاکانال طراحی محور نیتریاساس. دهدیمقرار  ریتأثز تحت یگر را نید یهاجنبه

 باشدمی برداریبهره و ساخت کمترین هزینه و تلفات حداقل با مصرف، تا استحصال محل از آب

د یدر تشد ییو بسزا میمستق ریتأث تواندیماست که  یمواردانتخاب جنس و نوع کانال از  و در آن،

 داشته باشد. یاریآب یهاشبکهدر  برداریبهرهو  ییاجرا ا کاهش مشکالتی

 و شکل یاذوزنقهمقطع  با) درجا فرعی یهاکانال از برداریبهره و ساخت اجرایی مشکالت

 کخا تهیه هاآنکه در  ییهادشتو  دارمسئله یهاخاک با مناطق در بخصوص (بتنی پوشش با

 از است. یکی کرده مطرح را جایگزین روشی یریکارگبه ضرورت است مشکل بسیار مناسب

سیستم  این در .باشدمی کانالت یا ساختهپیش بتنی یهاکانال از استفاده جایگزین، یهانهیگز

 که یمواقع در و شودمی اجرا هوایی صورتبه بیضی نیم مقطع با ساختهپیش بتنی یهاکانالت

 گرددیم درجا پوشش صورتبه یبتن یهاکانال ساخت در تیمحدود باعث یطیمح طیشرا

 در محل کار یزمان یهاتیمحدود نیهمچن خاک نامساعد طیشرا د،یشد یگرما و سرما )مانند

 یمحاسبات و یکیدرولیه اصول ازلحاظ. ردیگیمقرار  مورداستفادهو ...(،  یاریآب یهاشبکه یاجرا

 شکلیضیبو  یارهیدا مقطع سطح ،یاریآب یهاکانال احداث یبرا مقطع سطح نیبهتر

 باشدمی شده سیخ طیمح نیکمتر یدارا ثابت مساحت یازا به که است در کانالت مورداستفاده

 یهانیزم شدن باتالقی و آب . نشتشودیم ریتبخ کاهش گرم باعث مناطق در بخصوص که

سرریز  و هاکانال آزاد ظرفیت بودن کم کشاورزان، توسط هاکانال شدن شکسته کانال، مجاور

 به نیاز و کشاورزان توسط کانال قطعات یبندآب یهاکیالست شدن کنده آن، اطراف از آب

 باشد. هاکانالن نوع یاستفاده از ا بیاز معا تواندیم ینگهدار یبرا خاص آالتنیماش و وسایل

 .باشدمیبتنی به شرح زیر  ساختهپیشاستفاده از کانال  بیو معا هاتیمحدود ،مزایا نیترمهم

 یات خاکیمنابع قرضه خاک و عمل 

ن یسنگ آالتنیماشآن استفاده از انواع  متعاقباً )و  یات خاکیازمند عملیکانال درجا ن یاجرا

ات یانجام حداقل عمل لیبه دلکانالت،  یاجرا کهیدرحال باشدیم( و معدن قرضه خاک یخاک
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 ستین ین خاکیات سنگیازمند عملیداشته، ن ستیزطیمحن دخل و تصرف را در یکمتر ،یخاک

 از ندارد.یقرضه( ن عنوانبه یکشاورز ین بردن اراضیه خاک )و از بینه تهیو به معدن و هز

 نیزم یمستقل بودن از توپوگراف 

 متغیر است ممکن نیز هاهیپا ارتفاع و شوندمی نصب پایه یرو بر هاکانال کهنیا به توجه با

 است یآبیار یواحدها در موجود اراضی عوارض از اغلب مستقل هاکانال نوع این یاجرا باشد،

 .کرد اقدام یح اراضیقبل از تسط حتی هاآن یاجرا و طرح به نسبت توانمی مناسبی شیب با و

 فونیت برداشت آب با سیقابل 

را  رمجازیغ یریآسان است که آبگ یااندازهبهفون یتوسط س ساختهپیش یهاکانالاز  یریآبگ

نشده و از محاسن  یب تلقیع خودیخودبه تواندیم یریبهر حال سهولت آبگ یول کندیمل یتسه

 د.یآن به شمار آ

 گیاهان شیرو عدم

باعث  بتنی پوشش با یهاکانال در حتی و خاکی یهاکانال در معمول طوربه ریشه گیاهان

 هاکانالتو چون  شودمیکانال  بیتخر موجب یموارد در ای شده و یکیدرولیجاد مشکالت هیا

 خطر ،رندم با خاک ندایو تماس مستق گردندیم نصب زمین سطح به نسبت یباالتر ارتفاع در

 .باشدمیناچیز  هاآن رشد و خودرو گیاهان ریشه نفوذ

 یر کاریآن در فصول غ یو اجرا یه فنید کانالت و ابنیتول

و امکان  ساختهپیش صورتبهو متعلقات آن  کانالت ،یفن یهیابنساده بودن و تولید اکثر 

شتر یب هاآند یعمر مف اوالً که  گرددیمنظارت مستمر در کارگاه موجب  لیبه دلت یفیکنترل ک

آن در  یامکان اجرا تیدرنهافصل کار هم متوقف نگردد و  یرمعمولیغد در زمان یتول اًیثان شود،

 .شودیمانجام پروژه  زمانمدتدر کل موجب کاهش و  شدهفراهمتمام فصول سال 

 سنتی ینهرها حفظ و عبور 

 باشد یالزام یآبیار شبکه اجرایی عملیات مدت طول در سنتی ینهرها حفظ که یموارد در

 سنتی، ینهرها با یآبیار یهاکانال تقاطع محل در است زیاد نهر، الزم تراکم با مناطق در ژهیوبه
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 ۱۱     برداری و نگهداریطراحی، اجرا، بهره کانالت. ساخت،

 

 مورد در کهیدرحال شود، آبگذر )کالورت( احداث و وارونه سیفون ازجمله عبوری تأسیسات

 .است منتفی اغلب مسئله ، اینهاآن یاجرا چگونگی علت به ساختهپیش یهاکانال

 یاستحصال کمتر اراض 

 هاآن ازیموردن حریم ،شوندمی نصب زمین سطح یباال در اغلب هاکانالت کهنیا به توجه با

 ساخت حریم متوسط طوربه است. کمتر مراتببه درجا یاذوزنقه یهاکانال با در مقایسه

 عرض از کمتر مترپنج حدود سرویس، جاده عرض احتساب با ساختهپیش درجه سه یهاکانال

 اراضی سطح ،هاکانال این زیاد به طول توجه با بنابراین ؛درجا است یهاکانال در مشابه

 .باشدمیکمتر  ،ساختهپیش یهاکانال در رفتهازدست

 اجرا و در ساخت باالسرعت 

 امکان مسئله نیا .شوندمی منتقل نصب محل به و تولید کارگاه در ،ساختهپیش یهاکانال

 کیفیت کنترل . همچنیندینمایم فراهم را نصب و تولید یبندزمان یبرا ترقیدق یزیربرنامه

 سادگی دلیل ن، بهیا بر افزون .شودمی انجام یبیشتر سهولت با درجا یهاکانال به نسبت کار

از  کار، اتمام از پس توانمی ،ساختهپیش یهاکانال تولید یبرا مورداستفاده یفناور نسبی

 محاسبات اساس بر .کرد استفاده مناطق دیگر در موجود کارگاهی یهادستگاه و امکانات

 طوربه تواندمی پیمانکار یک ،یمساو شرایط در ،اجراشده یهاطرح از یتعداد در شدهانجام

 کانال متر سیصد و پنجاه وکرده  احداث درجا کانال متر روزانه دویست و پنجاه متوسط

 .نماید را نصب ساختهپیش

 هاکانال یات نگهداریدر عمل یسهولت نسب 

 کنترل دارند، قرار دید معرض در کامل صورتبه ساختهپیش یهاکانال کهنیا به توجه با 

ض یر و تعویبوده و امکان تعم میسر یراحتبه کانال نشت از ای و بدنه به واردشده آسیب نوع

 ترساده را هاکانال مرمت و تعمیر یبرا یزیربرنامه مسئله . اینردیگیمصورت  یسادگبهقطعات 

 .دهدیم کاهش را ینگهدار و برداریبهره مشکالت دوران یحدود تا و کندیم
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 دارمسئله یهاخاکت کاربرد در یقابل

در مناطقی است که دارای  هاآناستفاده از  ،هاکانالدالیل کاربرد این نوع  نیترمهماز 

. باشندیمرمبنده  و گرا روان شور، و سولفاته یهاخاک رینظ دارمسئله یهاخاک

ی هاکانالسولفاته و لزوم تعویض و یا بهسازی خاک جهت اجرای  یهاخاکخوردگی بتن در 

 غلبه کرد. هاآنبر  توانمی و با کمک کانال هوایی یسادگبهدرجا از مشکالتی است که 

 ساختهپیشاد جهت ساخت و نصب قطعات یضرورت دقت ز

 یدقتیب است. برخوردار یزیاد دقت و حساسیت از ساختهپیش یهاکانال نصب و یکارگذار

 .شد خواهد منجر اتصاالت محل از آب نشت به زمینه این در

 دبی جریان افزایش برابر در کمتر یریپذانعطاف

 .درجا است یهاکانال از کمتر دبی، افزایش مقابل در ساختهپیش یهاکانال یریپذانعطاف

 کانال ظرفیت حداکثر از استفاده و شدهنییتع زراعی یالگوها یاجرا شودمی موجب مسئله نیا

 از آب سرریز به هاکانال این دبی در افزایش .دیاب اهمیت شدهینیبشیپ هیدرومدول اساس بر

جاده  از ییهابخشتخریب  کانال، مسیر در هرز یهاعلف رشد بر افزون شد و خواهد منجر هاآن

 یریپذانعطاف کانال، آزاد عمق افزایش با است یهیبد .داشت خواهد دنبال به نیز را سرویس

 .شد فراهم خواهد بیشتر یهایدبانتقال  یبرا کافی

 هاکانالت یریپذبیآس

 یبیشتر یریپذبیآس از ،خود اطراف در حفاظ نداشتن دلیل به ساختهپیش یهاکانال

، یکشاورز محصوالت حمل یهاونیکامیا  و آالتنیماش از برخورد یناش ضربه .برخوردارند

ت یآن، عدم رعا بندآبا واشر یب کانال یراب نمودن دام با تخریجهت س دامداران سوءاستفاده

 یهمگ منطقه نیساکن یو فرهنگ یو مشکالت اجتماع هاآنم یدر حر یو کشاورز هاکانالتم یحر

 .گردندیم هاکانالب به این یهستند که موجب آس یاز مسائل
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 ۱۳     برداری و نگهداریطراحی، اجرا، بهره کانالت. ساخت،

 

 کارخانه پیچیده جهت احداث یفنّاور

اولیه  یگذارهیسرماو  یفنّاوربه  ازین ساختهپیش یهاکانالت تولید کارخانه جهت احداث

 کوچک توجیه یهاطرح یبرا کانالت تولید کارگاه پیچیده و زیاد است و لذا ساخت نسبتاً

 ندارد. یاقتصاد

 ساختهپیشی هاکانالب استفاده از یه مزایای و معایکلخالصه  صورتبه (1-1جدول )در 

 ده است.گردیسه یمقا فشارکمدرجا و خط لوله  یو با کانال بتن شدهمشخص یبتن
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 فشارکمو خط لوله  ساختهپیش یکانال بتن ،درجا یبا روش کانال بتن یاریآب یه فرعکشب سهی( مقا۱-۱) جدول

 نهیگز
 روش

 اجرا
 بیمعا محاسن

1 

ک
تن

ل ب
انا

 ی
جا

در
 

 یه فنیساده بودن ابن -

 مربوطه یهاتیعام بودن نوع فعال -

 دهیچیپ یارکاز به تخصص یعدم ن -

 خاص اجرا تأسیساتاز به یعدم ن -

 پروژه یلک یداریدوام و پا -

 یفصل کارت یمحدود -

 یکیدرولیط هیت شرایمحدود -

 یالت اجتماعکو مش یاراض کو ضرورت تمل ییشتر باند اجرایاشغال سطح ب -

 آن نیتأممناسب و عدم سهولت  که خایل تهکمش -

 ییات اجراین عملییراندمان پا -

 برداریبهرهو  ینگهدار -

2 

ک
لانا

ها
 ی

ش
پی

ته
اخ

س
 

تن
ب

 ی

 یح اراضیقبل از تسط یاریه آبکشب یاجرا -

 سه با کانال درجاین جهت اجرا در مقایمتر زمکاستحصال سطح  -

 د باالیساخت و عمر مف تیفیو کسرعت  -

 کاهش زمان پروژه جهیدرنتباال و  یسرعت نصب و اجرا -

 و بستر کانال ریمس یسازآماده نیسنگ اتیبه عمل ازیعدم ن -

 ساخت و انبار نمودن در تمام فصول امکان -

 دارمسئله خاک یدارا در مناطقت استفاده یبه معدن خاک و قابل ازین عدم -

 هاآننمودن  ساختهپیشو امکان  یه فنیبودن ابن ساده -

 انتقال آب باال راندمان -

 نییپا یزان تلفات انرژیمناسب و م یکیدرولیه شکل -

 مسافت حمل باال -

 دیبودن تول یانحصار -

 انالتک ید اجزایدر تول یاارخانهکخاص  تأسیساتبه  یوابستگ -

 فون(یبا س مثال طوربهآن )از  رمجازیغ یریآبگ -

 ناآگاهو  رمسئولیغتوسط افراد  بیتخر احتمال -

 انیجر یدب شیکمتر در برابر افزا ریپذانعطاف -

 اد در ساخت و نصبیو دقت ز تیحساس -

 کانالت در برابر ضربه ریپذبیآس -

 رش آنین در پذیساکن یو فرهنگ یو مشکالت اجتماع مسائل -

ه  3
لول

ط 
طو

خ
کم

شار
ف

 

 باال و تلفات کم یاریراندمان آب -

 برداریبهرهسهولت در  -

 پایین نگهداری یهانهیهز -

 نیاستحصال کمتر زم -

 باال یسرعت اجرا -

 عمر مفید باال -

 باال یریپذانعطاف -

 یهاعلفعدم پخش بذر  -

 از به قرضه خاکیعدم ن -

 

 رآالتیشلوله و  دیخر ینه باالیهز -

 دیبودن تول یانحصار -

 لزوم وجود هد آب مناسب -

 یسوزآتشضعف در برابر  -
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 فصل دوم 

 ت به هنگام ساختیفکینترل کمصالح و  ،مواد
 

 مقدمه 1-2

و متعلقات آن باید از مصالحی استفاده گردد که با  ساختهپیشدر تهیه و ساخت کانال بتنی 

ورده نماید. آرا بر شدهارائهمشخصات فنی و استانداردها مطابقت داشته باشد و حداقل ضوابط 

و  ، آبیمان، مصالح سنگیه سیته)ات مربوط به بتن و بتن مسلح یعملساخت این قطعات شامل 

ه، یته ،یندبقالب یراب ازیموردنل یوساشبکه میلگرد پیش جوش و لگردها و یم (،1مواد مضاف

 فصل شرح داده خواهد شد.این  بوده که در م و به عمل آوردن بتنکختن، ترایحمل، ر

 بتن 2-2

 مانیس 1-2-2

توسط  شدهرائهاصات یا مشخ ASTM –C150ت با مشخصاد یبا مورداستفادهمان یس

 نامهیگواه مان پرتلند مطابقت داشته باشد ویس یران برایا یقات صنعتیموسسه استاندارد و تحق

 ل گردد.یمان به دستگاه نظارت تحویس یهامحموله دییتأ

 بارکید یارگاه، باکمان به یارخانه سکاز هر  یلیمان تحویست و پنجاه تن سیهر دو یبه ازا

برابر  ییایمیو ش یکیزیف یهاشیه آزمایلکشود و  یریگنمونه ASTM-C183مطابق روش 

ص یتشخ یها انجام گردد. هرگاه دستگاه نظارت ضرورنمونه یرو ASTM –C150مشخصات 

ا از هر محموله یارگاه و کموجود در  یهامانید از سیباشد با کوکمش یمانیت سیفکیا یدهد و 
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ه در ک ییهامانیرد. مصرف سیش قرار گید و مورد آزماشو یبردارارگاه نمونهکبه  یلیمان تحویس

 .شودارگاه خارج کد از یفوق مردود شناخته شوند، مجاز نبوده و با یهاشیآزما

 مانیسانواع  

 شدهساختهاربرد قطعات کو محل  یطیط محیار، شراکت یبه ماه با توجه یمان مصرفیانواع س

 5ا یو  3 و 2 و 1از نوع  دیه دستگاه نظارت بایمحل و توص وخاکآب ییایمیج شیو بر اساس نتا

 ر باشد:یط زیبا شرا

 نباشد ازیموردن 5و  3، 2نوع  یهامانیس یهایژگیه وکی: وقتیمان پرتلند معمولیس -1نوع 

 رد.یگیقرار م مورداستفاده 1سیمان نوع 

قرار  مورداستفاده ییهامصرف در بتن یبرااین نوع سیمان : شدهاصالحمان یس -2 نوع

 ها باشند.سولفات ریتأثم در معرض یمال طوربهه کرند یگیم

سرد  یدر هوا یزیرشونده مانند بتنزود سخت یهاه بتنیته ی: براریزود گمان یس -3 نوع

 د.گرداستفاده  3مان نوع ید از سیبا

د از یها باشند باد سولفاتیه در معرض شدک ییهابتن یسولفات: برا مان ضدیس -5نوع 

 استفاده شود. 5مان نوع یس

ون سولفات )موجود در یزان یبر اساس م یمعتدل، نوع سیمان مصرف یط جویدر شرا

 گردد.ین میی( تع1-2( در تماس با بتن از جدول )وخاکآب

 وخاکآب سولفات ونی زانیبر اساس م مانیس نوع نییتع(: ۱-2جدول )

 طینوع مح
 حلقابل کسولفات خا

 در آب )درصد(

سولفات محلول در 

 PPMآب 
 طیر شرایسا مانینوع س

  1نوع  150تا  0 1/0تا  0 میمال

1500تا  150 2/0تا  1/0 متوسط  2نوع  
ا ی یپوزوالن مواد عالوهبه 1ا نوع ی

 یسوپر پوزوالن

  5نوع  10000تا  1500 2تا  2/0 دیشد

 5نوع  10000ش از یب 2ش از یب دیشد یلیخ
ا سوپر ی یپوزوالن مواد عالوهبه

 یپوزوالن

 ساخت در بستر خاک به طراحان و سازندگان عدم توجه موارد از یاریبس در

 یبرخ در و یاریآب یهاشبکهبه  دیشد خسارات دنش وارد ، موجبه آنیو ابن هاکانال
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اگر درصد سولفات  .است دهگردی یمتماد انیسال یط در شبکه شدن ناکارآمد موارد

(SO4) 150متر از ک لولهنیم یهاانالکدر  یآب جار PPM هاآنن یو ز هالولهنیما ید و اشب 

 نیچ نقطه در تماس با زمیدر ه کهیطوربهرند، یقرار گ یعین طبیدر ارتفاع و باالتر از سطح زم

، درصد کبا خا یصورت احتمال تماس موضع ا دریاز سولفات( نباشند و  ی)با هر درصد یعیطب

بتن  برای 5 ای 2مان نوع یبه استفاده از س یازیباشد، ن 1/0متر از ک کسولفات موجود در خا

 نخواهد بود. لولهنیمن و یدر ز یمصرف

سولفات  رندیگیمدر مواقعی که هر یک از اعضای کانالت و متعلقات آن درون زمین قرار  

نمونه  عنوانبه .دهدیم قرار موردحمله را مانیمختلف س باتیترکموجود در خاک 

 خالصه ریز صورتبه توانیم را میکلس دیدروکسیه با میسد سولفات وانفعاالتفعل

 د:کر

NA2SO4. 10H2O + Ca(OH)2

 
→  CaSO4. 2H2O + 2NAOH + 8H2O ( 1-2 ) 

 

 ،دهدیم رخ سولفاته یهاخاک و بتن نیب مستمر صورتبه که فوق واکنش

 :کندیمد یتول را ریز باتیترک تیدرنها
 زین و شده آن مقاومت کاهش و بتن سطح یسست موجبکه  گچ -1

 .گرددیم مواد جامد حجم درصد شدن برابر دو باعث

 باعث ،شودیم خوانده "تیگایاترن" بنام که میکلس ناتیآلوم سولفور -2

 .گرددیم آن زشیر و خوردن ترک جهیدرنت و بتن حجم ادیز شیافزا

ماده مضاف، به بتن مقاومت آن را در برابر حمله  عنوانبهم یلسکلرورکافزودن  ازآنجاکهتوجه: 

 کزان سولفات خایه مک یدیشد یلید و خیشد یطیط محیدهد، در شرایاهش مکها سولفات

 وجهچیهبهم در بتن یلسکلرورکمصرف  باشد PPM 1500ش از یبو سولفات آب  2/0ش از یب

 مجاز نخواهد بود.
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 نحوه نگهداری و انبار کردن سیمان 

 دییتأدستگاه نظارت مورد  ازنظره کانبار شوند  ییهادر محل یستیمان بایس یهامحموله

 یاتخته یوکس ید رویبا مانیسهای کیسهامالً محافظت گردند. ک یباشند و در مقابل عوامل جو

د. چنانچه مدت انبار نباالتر باشد انبار شو یعین طبیزمف کمتر از یسانت 20ه حداقل ک یا بتنی

شتر یب یهازمان یو برا فیرد 14ها تا سهکیثر ارتفاع کروز باشد حدا 60متر از کمان یردن سک

چ یب تقدم ورود به انبار مصرف شوند. تحت هیبه ترت یستیها باف خواهد بود. محمولهیرد 7تا 

ن مدت یش از ایه بک ییهامانیه در انبار بماند و مصرف سش از چهار ماید بیمان نبایس یطیشرا

را  هاآنبودن  قبولقابلمجدد  یهاشیآزماه انجام کست، مگر آنیز نیشده باشد جا ینگهدار

پودر نباشد  صورتبهه ک یمانیا سیلوخه شده و کمان مرطوب، سخت و ید. مصرف سینما دییتأ

 مجاز نخواهد بود.

 )شن و ماسه( یمصالح سنگ 2-2-2

ا در صورت عدم وجود از معدن سنگ شکسته مورد یو  یعید از معادن طبیشن و ماسه با

شوند و قبل  یبردارنمونه T2آشتو د طبق روش ین مصالح بایا شود. نیتأمدستگاه نظارت  دییتأ

 م و بادوامکامالً سخت، مقاوم، محک یستیبا یرند. مصالح مصرفیش قرار گیاز مصرف مورد آزما

ننده کسست و ش یهادانه و کی، پوشش و اندود خایرس یهالوخهکو  یبوده و عاری از مواد آل

آزمایش استاندارد نوع و مضر مصالح سنگی و  قبولرقابلیغ( سایر مقادیر 2-2جدول )باشد. در 

 است. شدهارائهشن و ماسه 

و  کی. به علت ناز( آمده است3-2در جدول ) مورداستفاده یمصالح سنگ یبنددانهچگونگی 

 19نچ )یا 4/3از  یشن مصرف یهاثر قطر دانهکساخته، حداشیظرافت قطعات بتن مسلح پ

شن است. نسبت مصرف  شدهمیتقسدانه زدانه و درشتیبوده و به دو گروه ر ترکوچک( مترمیلی

 یهاشیآزماپس از انجام  هاآنق یم بوده، اما نسبت دقیو ن دو به کیبه شن درشت در حدود  زیر

 .شودیمن ییشگاه و دستگاه نظارت تعیالزم جهت طرح اختالط بتن توسط آزما
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 و مضر مصالح سنگی قبولرقابلیغ مقادیر(: ۲-۲جدول )

 

 ماسه و شن مصالح یبنددانه(: ۳-۲جدول )

یرد
 ف

 ابعاد مصالح نوع مصالح

 هاکاز ال رد شدهدرصد مواد 
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 آب  3-2-2

ه بتن و به عمل آوردن قطعات ی، اختالط و تهیجهت شررسررتن مصررالح سررنگ یآب مصرررف

ل روغن، یآور از قبانیز یز و شررفاف بوده و فاقد مواد خارجیامالً صرراف، تمکد یبا شرردهسرراخته
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ش یآزما

 استاندارد
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س شید، قلیا ص ییایمیا، امالح  صرف آب یآل یهایو ناخال شد. معموالً م شرب و  یهابا ا یقابل 

شروط بر آن یعیمنابع طب یهاآب سوابق عملکم شخ هاآنرد که  ستگاه نظارت و در یبه ت ص د

ضایعمل ست. تجزتیات ر شد، مجاز ا شیبخش با صرف به دستگاه  یستیآب با ییایمیه  قبل از م

( حد 4-2، مجوز اسررتفاده از آن صررادر شررود. جدول )دییتأل گردد تا در صررورت ینظارت تحو

 .دهدیرا نشان م یمواد مضر در آب مصرف قبولقابل

 بتن در مصرف جهت آب در مضر مواد قبولقابل حداقل (:4-۲جدول )

 واحد شرح ردیف
 حد مجاز در

 بتن مسلح

 حد مجاز در

 یبتن معمول
 مالحظات

 1C mg/l 1000 2000 ASTM-D516-()کلر  1

-سولفات ) 2
4SO) mg/l 1300 1500 ASTM-D512 

3 PH 5/8تا  5/4 5/8تا  5/4 ررر AASHTO-26 

4 
مانده یمقدار باق

 ریتبخ
mg/1 2000 2000 AASHTO-26 

  mg/1 200 200 یمواد آل 5

  mg/1 3000 3000 یمواد معدن 6

د یآیعمل م ه در حرارت بهک یلر در مخلوط بتن مسرلحکون یل کباید توجه کرد که مقدار 

سنگ صالح  سیو از طریق م ضاف وارد بتن می، آب،  صد  1/0از  یستیشود، نبایمان و مواد م در

 د.یمان تجاوز نمایوزن س

 مواد مضاف 4-2-2

و در هر  یاط منطقهیه با توجه به شررراک سرراختهپیش در بتن قطعات یمواد مضرراف مصرررف

 د:گردنیم میر تقسیعمده ز، به چهار گروه شوندمین ییطرح با نظر دستگاه نظارت تع

 الف: مواد هوازا

 ننده(کمان )روانیدهنده نسبت آب به ساهشکب: مواد 

 رش بتنیننده گکعیج: مواد تسر

 د: مواد مضاف متفرقه
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 هوازامواد  

صرف م ییهاش دوام بتنیافزا یمواد هوازا برا ر یمتغ یوهواآبشتر در معرض یه بکشود یم

سخت جو ن یرند. ایگیزند قرار میخ میه ک یا متناوب با آب و رطوبتیا در تماس دائم و یو  یو 

و جدا شرردن مواد  1اهش آب انداختن بتنکا یو  یریبتن تازه و جلوگ کاراییش یمواد موجب افزا

ش ردن بتن به آن کع آماده در هنگام مخلوط یما صورتبهشود. مواد هوازا یگر میدیکاز  2لهکمت

فه  بامواد ن ایزان یم .گرددیماضرررا نترل گردد. در مناطق کن و همواره ییقاً تعید دقیدر بتن 

 یلوله و پمیقطعات ن یدرصد برا 6متوسط  طوربهدر بتن باید  دشدهیتول یر درصد هوایسردس

د با ی( باشرررد. مواد هوازا بادرصرررد +5/1 یه )با حد روادارین و پایز یدرصرررد برا 5و حدود 

رد. یش قرار گیآزما مورد ASTM-C233ق نموده و به روش یتطب ASTM–E12مشخصات 

 50عب بتن حدود کمان در هر مترمیدر صورت استفاده از مواد مضاف هوازا الزم است مقدار س

 اضافه شود. یدر بتن معمول یلوگرم نسبت به مقدار مصرفکی

 نندهکمواد روان 

با  سررهیدر مقا یشررتریمان بیبه سرراز به نسرربت آب یبهتر بتن ن کاراییه جهت کدر مواردی 

ار کمانیگردد، پیاهش مقاومت مکباعث  یش آب مصرررفیه افزاکنیر مجاز باشررد، به علت ایمقاد

ننده کاندسررتگاه نظارت، از مواد مضرراف رو دییتأادتر، با یز از مصرررف آب زیتواند جهت پرهیم

 د.یاستفاده نما

 رش بتنیننده گکعیمواد تسر 

منظور  ا هر دویآن و  رشیگزماناهش کا یجاد مقاومت بتن و یع در ایتسرررر ین مواد برایا

ار کرد بس یدر هوا یزیربتن یه براکم است یلسکلرورک ن مواد،یاز انواع ا یکیشود. یمصرف م

لر کون یبه مواد مشابه بدون  یدسترس کهیدرصورتن ماده مضاف فقط یشود. مصرف ایبرده م

شد، با  ستگاه نظارت و فقط در بتن  دییتأمقدور نبا شکد ست. کف سکلرورکها مجاز ا د یا بارم یل

ز ین و ضررد سررولفاتم در بتن یلسررکلرورکمحلول در آب به بتن اضررافه کرد. مصرررف  صررورتبه

 مجاز نخواهد بود. وجهچیهبهده یتنشیقطعات بتن مسلح و بتن پ

                                           
1- BLEEDING 

2- SEGREGATION 
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 مواد مضاف متفرقه

ضافیدر گروه مواد متفرقه، م صیا یه براکرا نام برد  یتوان مواد م صو در  ینیات معیجاد خ

ز، یشررتر در سررطوح واریب یوسررتگیجاد پیفوالد، ا یاز خورندگ یری، جلوگیبندل آبیبتن از قب

سنگ یهانشکزان وایاهش مک صالح  ساط و انقباض، تولکنترلک، یم ا یو  حباب گازد یننده انب

سهبتن  یننده هواکخارج صرفره یو غ یزیرل در بتنیو ت ستفاده ازشوندمی م ن نوع مواد یا . ا

صورت ن ضاف در  سیاز بایم صرف ید با برر ل یاز قب ساختهپیشقطعات  یبر رو یخواص بتن م

 دییأت، با ASTM–C494خصرررات منطبق با مشررر کاراییو  یبند، دوام، آبیمقاومت فشرررار

 ها باشد.فرآوردهن یننده اکدیارخانه تولک یهات دستورالعملیدستگاه نظارت و با رعا

 مقاومت و مشخصات انواع بتن  5-2-2

ل مقاومت یاز قب ازیموردنخواص و مشخصات  ید دارایساخته باشیدر قطعات پ یبتن مصرف

باشد.  یقلیل سطوح صاف و صکیم و تشکت نفوذ یباال، قابل یریپذمکمناسب، ترا کارایی، یافک

مقاومت  شامل شوندیساخته م یمعمولمان پرتلند یه با سک یمقاومت مشخصه انواع بتن مصرف

باشد.  شدهنییتعروزه  28ه در سن کمتر است یسانت 20ل به ابعاد کش یعبکم یهانمونه یفشار

نسبت به  هاآنروزه  28و  7شوند مقاومت یمان ساخته میر انواع سیه با ساک ییهادر مورد بتن

 .است( 5-2شوند، مطابق جدول )یساخته م 1مان پرتلند نوع یه با سک ییهابتن یمقاومت فشار

 ۱ نوعمان پرتلند ینسبت به س پرتلند مانیسانواع  با بتن یفشار مقاومت: (5-۲) جدول

 مانینوع س روزه 7مقاومت  روزه ۲8مقاومت 

 II درصد 56 درصد 90

 III درصد 79 درصد 110

 V درصد 50 درصد 85

عب و به ضلع کم صورتبه یستیها بانیها و زلولهمیاز بتن ن یریگمربوط به نمونه یهاقالب

 صورتبهد یبا یر قطعات بتنیها و ساکفشکها، هیاز بتن پا یریگقالب نمونه ومتر یسانت 15ا ی 10

 یتوان برایمتر باشد. در صورت موافقت دستگاه نظارت میسانت 20ا ی 15عب و به ضلع کم

متر یسانت 30و ارتفاع  15به قطر  یااستوانه یهااز نمونهها کفشکها و هیاز بتن پا یریگنمونه

 استفاده نمود.
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 ۲۳   فصل دوم: مواد،مصالح و کنترل کیفیت به هنگام ساخت

 

بر اساس مقاومت مشخصه  ساختهپیش یدر قطعات بتن ی( انواع بتن مصرف6-2در جدول )

 شدهارائهعب بتن کدر هر مترم یمان مصرفیز حداقل سیو موارد مصرف و ن شدهیبندطبقه هاآن

از  آمدهدستبه یج مقاومت فشاریبر اساس نتا و اختالط بتن یبرا شدههیتهاست. در طرح 

د ینبا درهرحال یابد ولیکاهش  تواندیممان ی، مقدار سیاصل یهاش و نمونهیمورد آزما یهانمونه

لوگرم در هر کی 275ها از یو در پ 300ها از هی، در پا360ها از نیلوله و زمین یمان مصرفیس

ز مجاز یعب بتن نکلوگرم در مترمکی 500ش از یمان بیمصرف سمتر باشد. کعب بتن کمترم

باید مشخصه،  یهاو مقاومت یتوجه به نوع و مشخصات مصالح مصرف ار باکمانینخواهد بود. پ

به دستگاه نظارت ارائه  دییتأ یو برا کردههیتهاز قطعات مختلف  یکد هریتول یبرارا طرح بتن 

 د.ینما

 یمصرف یهابتن یبندطبقه (:۶ -۲جدول )

استفاده  یمعمولمان یاز س هاآنه در ک یه قطعات مصرفیلکمان در یثر نسبت آب به سکحدا

ضررد مان یها، از سرران حمله سررولفاتکه به علت امک یبوده و در موارد 45/0شررود، برابر یم

ستفاده شود، ا سولفات  5د از یز نباین یبتن مصرف ی. مقدار روانابدییمکاهش  4/0ن مقدار به یا

 کنندهروانو فوق  کنندهرواناز  توانمیبتن  کارایی شیافزا یبرا ید ولیمتر تجاوز نمایسرررانت

 استفاده کرد.

یرد
 ف

 نوع قطعه

 و محل

ن فمصر
 بت

قه
طب

 

ل
داق

ح
یس 

رف
ص

ن م
ما

 ی
3

m\
k
g

 
 متر مربع(یلوگرم بر سانتکی) یمقاومت فشار

 یعبکم یهانمونه

 15ا ی 10

 متریسانت

 یعبکنمونه م

 یمتریسانت 20

 یانمونه استوانه

30× 15 

 متریسانت

 روزه 7 روزه 28 روزه 7
28 

 روزه
 روزه 7

28 

 روزه

 B-400 450 295 420 280 400 230 230 نیکانالت و ز 1

 B-300 350 210 315 200 300 165 250 هیپا 2

 B-250 300 175 260 165 250 135 210 کفشک 3

 85 ررر 100 ررر 105 ررر B-100 150 بتن مگر 4
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 ه بتنیاختالط و ته  6-2-2

صات شن، ار بر اساس نوع و طبقه بتن، مشخکمانیپ دیله بتن، باکق اجزا متشین دقییتع یبرا

اربرد بتن، طرح کمحل  و 1یمقدار روان ،مانینسرربت آب به سرر ،یمان و آب مصرررفیماسرره، سرر

ار دسررتگاه نظارت قرار دهد. یه و در اختیرا ته یمصرررف یهاانواع بتن یارگاهکاختالط و فرمول 

 ACI-21101استاندارد در  شدهداده یهاها و نسبتهید ضوابط و توصیدر طرح اختالط بتن با

 ت گردد.یرعا

. ردیگیم( انجام 1-2)شکل  سازبتنن دستگاه کگ مخلوطیه بتن در دیاختالط مصالح و ته

ن کخلوطخته شده و چند بار میگ مخلوط ریداخل درا  ازیموردندرصد آب  10تا  5ابتدا حدود 

سپس یچرخانده م س طوربهشود  سه یهمزمان  شن و ما خته و یگ ریرا داخل د موردنیازمان و 

صد آب  90تا  80همراه آن حدود  گردد یضافه منواخت به مخلوط ایکامالً ک طوربه موردنیازدر

ات یشررود. عملیمانده به مخلوط اضررافه میدرصررد آب باق 10تا  5ن مرحله یو باالخره در آخر

ن به سرران در آیکنواخت مصررالح در مخلوط و رنگ و غلظت یکع یه توزک یتا زماند یبااختالط 

ه عناصررر یلکریختن از  قه پسیدق 5/1د یگاه نباچیاختالط ه زمانمدتابد. ید، ادامه یایدسررت ن

ش ستثنابه، نکدر مخلوط له بتنکمت سمت آب، یآخر یا شد. اختالط کن ق ه ک ازحدشیبمتر با

ا ، لذسرررتینند، مجاز کجاب یبتن را ا موردنظرجهت حفظ غلظت  یاز به افزودن آب اضرررافین

 شتر نگردد.یقه بیدق 5/4اختالط از  زمانمدتشود یه میتوص

                                           
1- SLUMP 
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 ۲5   فصل دوم: مواد،مصالح و کنترل کیفیت به هنگام ساخت

 

 سازبتن(: دستگاه 1-۲شکل)

 ختن بتنیو ر حمل 

له جهت یوس نیترمناسبدستگاه نظارت حمل نمود.  دییتأل مناسب و با ید با وسایبتن را با

ستفاده از جام ،ساختهشید قطعات پیارگاه تولکحمل بتن در  ست  یهاا صوص حمل بتن ا مخ

به محل ساخت قطعات  یزکساز مرد و بتن را از محل بتنینمایت مکحر ییل هوایر یه بر روک

و باز و  بازشرردهر ید از قسررمت زیمخصرروص حمل بتن با یها(. جام2-2ند )شررکل کیمنتقل م

د یها باختن بتن تازه در داخل قالبیرباشد.  کنترلقابلقاً یه بتن دقیتخل یهاچهیردن درکبسته 

 طوربهباید بتن . نواخت باشرردیکامالً ک آنان ورود یو جر گرفتهف مناسررب صررورت یتوسررط ق

 کهینحوبهخته شده و پخش شود، یلوله رمیطول ندر سراسر و با حرکت یکنواخت جام  یجیتدر

افقی  یهاهیالدر  یزیربتن وجود داشرررته باشرررد. یراحتبههوا به خارج  یهاان فرار حبابکام

 تجاوز نماید. مترسانتی 50و ضخامت هر الیه نباید از  شدهانجام

شده یها رف بتن و داخل قالبیقائم داخل ق صورتبهد یشه بایبتن هم ختن یو هنگام رخته 

 یکش از یقطعه در ب یک یزیربتن .شرررود یریل جلوگیما صرررورتبه آنافتن یان یبتن از جر
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ختن بتن یارتفاع ر بعالوه مجاز نبوده و وجههیچبه ز در قطعاتیمرحله و اسررتفاده از سررطوح وار

 د.یمتر تجاوز نما 1د از یگاه نباچیه

 نمودن بتن مکمترا 

ه بر اساس مشخصات ساخت قالب کخت یر یفلز یهاآن را در قالب یستیپس از حمل بتن با

 یهاهکت شبیتثب یه براک یبتن یهانندهکد جدایختن بتن بای. قبل از راندشدهساختهکانالت 

ختن و ارتعاش ینصب شوند تا در موقع ر دقتبهروند یار مکپوشش الزم بتن ب نیتأملگرد و یم

مشخص انس، شدت، دامنه کفرشرایط د در یبا هالولهنیمه یلکلگردها به هم نخورد. یبتن محل م

 5تا  3نه ارتعاش یبه زمانمدتبره شوند. ینموده و نیتأمم موردنظر را که تراک یزاتیو با تجه

 یختن بتن در داخل قالب باشد. ارتعاش هر قالب از ابتدا تا انتهایبا ر زمانهمد یقه بوده و بایدق

متر کقه یدور در دق 4000د از یانس ارتعاش نباکرد. فریممتد انجام گ صورتبهد یبا یزیربتن

گر عمل ارتعاش یدیکانتخاب شود تا بدون تداخل با  یافک به شکل دیبراتورها بایباشد. فواصل و

 (.2-2دهند )شکل انجام  یخوببهرا 

ره بتن از یه موجب جدا شدن شکابد یادامه  ید تا حدیم نمودن بتن باکعمل ارتعاش و مترا

ا یشود و یظاهر مآن در سطح ره بتن یش کهیوقت بیترتنیابهذرات شن و ماسه نگردد. 

بالفاصله پس از و  گرددمیون متوقف یبراسیعمل و گردند،یبتن از سطح محو م یهادانهدرشت

 دییتأه مورد ک یگریا هر روش مناسب دیو  یکششمشهق ید به طریبا یزیرات بتنیل عملیمکت

به قطعات  موردنظرا ضخامت یو دادن ارتفاع و  ینظارت باشد نسبت به برداشتن بتن اضاف دستگاه

 یبتن اضاف یشمشه مقدار یشه در جلوید همیبا یکششمشهدر موقع  .ساخته اقدام شودشیپ

ه موجب خط انداختن و کد شوانجام  یبه نحو یستیبا یشکوجود داشته باشد. عمل شمشه

 سطح بتن نگردد. یناصاف

 کیاند یشکشود. ماله یشکد مالهیدستور دستگاه نظارت، سطح بتن با بنا بهاز و یدر صورت ن

 یقلیسطح بتن ص یره رویه شکشروع گردد  یدر زمان باید و یکششمشهات یان عملیرتر از پاید

ه حالت کشود  یطوالن یقدربهد ین فاصله نبایخود را از دست داده است. ا یبودن و درخشندگ

ره ید موجب زدودن شینبا یشک. همچنین عمل مالهاز بین رفته باشدبتن  یریپذلکو ش یریخم

 بتن گردد.
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 یخ ساخت و شماره سرید نوع قطعه، تاریساخته باشیاز قطعات پ یکهر  یزیردر زمان بتن

ور کمشخصات مذدهنده ه نشانکد روزانه یباشد. آمار تول تیرؤقابله کحک شود  یآن در طرف

 شود. یارگاه نگهدارکمرتب در دفتر  طوربهد یاست با

 

 حمل بتن و دستگاه ویبره جام (:2 -۲شکل )

 و عمل آوردن بتن محافظت 

ابتدا با د یبابتن  یآورعملانبوه و در زمان محدود،  صورتبهساخته شید قطعات پیبرای تول

آب انجام شود تا با افزایش حجم و سرعت  یدر استخرها یگهدارو سپس ن بخارآباستفاده از 

مراحل  .گیرد صورتدر طرح  شدهینیبشیپ یبندمنطبق با برنامه زماناحداث شبکه فرعی  ،دیتول

 است.زیر  شرحکار به 

 آب بخار لهیوسبه یساخته بتنشیپ لولهنیمعمل آوردن قطعات  الف(

شکل آب )بخار  وسیلهبه یساخته بتنشیپ لولهنیمعمل آوردن قطعات  یاصول و روش عموم

 .استشامل چهار مرحله ( 2-3
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ختن بتن و متراکم نمودن سطح آزاد آن و قبل از یبتن: پس از ر یعاد ییرایگ ،(۱)مرحله 

بتن شروع  یرش عادید صبر نمود تا گیبا یا تونل بخار، مدتیفرستادن بخار آب به داخل محفظه 

د و سپس شوت ین زمان رعایا کهیدرصورتباشد. یم ساعت 2 حدود (t1مرحله )ن یشود. زمان ا

مشخصات و  یتاً بتن دارایبوده و نها مؤثرترد، راندمان عمل گردعمل آوردن با بخار آب شروع 

 خواهد بود. یت باالتریفیک

بخار آب به داخل محفظه،  یجیتدرن مرحله با فرستادن یاد درجه حرارت: در ایازد، (۲) مرحله

شود یدر ساعت اضافه م گرادسانتیدرجه  25حدود  یجیبا سرعت تدر یدرجه حرارت قطعه بتن

 یبستگ (t2مرحله )ن یبرسد. طول مدت ا گرادسانتیدرجه  80تا درجه حرارت محفظه بخار به 

 مم درجه حرارت محفظه بخار دارد.یزکط و مایبه درجه حرارت مح

ساخته در شیپ ین مرحله قطعه بتنیدرجه حرارت محفظه: در ا داشتننگهثابت  ،(۳)مرحله 

ن یشود. طول ایقرار داده م ساعت t3مدت( به گرادسانتیدرجه  80ثر کدرجه حرارت ثابت )حدا

ان دوره یپا در موردنظرمان و مقاومت یثر درجه حرارت محفظه، مقدار سکبه حدا یمدت بستگ

 .داردبخار دادن 

اهش مقدار آن، درجه کا ین مرحله با قطع بخار آب و یاهش درجه حرارت: در اک ،(4)مرحله 

شود یاهش داده مکدر ساعت  گرادسانتیدرجه  30تا  20حرارت محفظه بخار با سرعت حدود 

ن یه بتوان در آن درجه قطعه را به خارج از محفظه منتقل نمود. اکبرسد  یتا به درجه حرارت

باشد. طول بیشتر ط یاز درجه حرارت مح گرادسانتیدرجه  30تا  20ش از ید بینبادرجه حرارت 

 .ط داردیثر درجه حرارت داخل محفظه و درجه حرارت محکبه حدا یبستگ (t4) مرحلهن یمدت ا

ر ورود بخار به یمناسب باشد در مرحله سوم ش یبندقیعا ازنظره محفظه بخار ک یدر موارد

 یکه کامالً ثابت نبوده بلکن مرحله درجه حرارت محفظه یشود و لذا در ایداخل محفظه بسته م

 نبایدلوله میردن نکقالب و خارج  باز کردن پس از خواهد داشت. یجزئار یبس یجیاهش تدرک

 آید.د یلوله پدمیدر ن یو خلل و فرج یدگیپراف، لبک، شکترهرگونه 

لوله میمختلف ن یهاپیت یمراحل مختلف عمل آوردن بتن برا یبرا شدههیتوصطول مدت  

 ده است.ی( درج گرد7-2، در جدول )گرادسانتی 30و  5با درجه حرارت  یطیط محیو در شرا

 

 ساعت برحسب بتن هیاول آوردن عمل مختلف مراحل یبرا شدههیتوص مدت طول (:7-۲جدول )
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 مرحله عمل آوردن

ط= پنج درجه یدرجه حرارت مح

 گرادسانتی

درجه  یط= سیدرجه حرارت مح

 گرادسانتی

 پیت یهالولهمین

 ۲00تا  70

 پیت یهالولهمین

 ۱000تا  ۲۳0

 پیت یهالولهمین

 ۲00تا  70

 پیت یهالولهمین

 ۱000تا  ۲۳0

 2 2 2 2 (t1)مرحله اول 

 3 3 2 2 (t2)مرحله دوم 

 4 5/2 4 5/2 (t3)مرحله سوم 

 2 2 1 1 (t4)مرحله چهارم 

 آوردن در استخر آب ( عملب

ضرررربه جدا  هرگونهقالب توسرررط جرثقیل سرررقفی و بدون اعمال  پس از گیرش اولیه بتن،

شدهیتول. قطعات شودمی معادل  هاآنتا حرارت  مانندمی یارگاه باقکبه مدت الزم در محوطه  د

سپس با احتیحرارت مح سیط گردد.  ستخرهایدیک موازاتبهرا  هاآنار یاط و دقت ب  یگر داخل ا

در باشد. یم "روز چهار"(. طول مدت توقف قطعات در استخر آب، 4-2شکل دهند )یمآب قرار 

ستخر  انتها قطعات ستخر مجاورتو در  شدهخارجاز ا شوند. در یده میچقطعات  یمحل دپو و ا

 هاآنتمام سرررطوح  ید به طول مداوم رویاول دپو نمودن قطعات، با "روز 7-10"طول مدت 

د طبق یشررود بایقطعات، مصرررف م یاسررتخرها و آبپاشرر پر کردنه جهت ک یگردد. آب یآبپاشرر

صرف صات آب م شخ شد و عالوه بر آن هیجهت ته یم سطح ظاهر یگونه اثرچیه بتن با و  یبر 

 نداشته باشد.ی دیقطعه تول ینما
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 آب بخار وسیلهبه هاکانالت آوریعمل (:3-۲شکل )

 

 در استخر آب هاکانالت: عمل آوردن (4 -۲شکل )
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 ش بتنیو آزما یریگنمونه 

 25هر  ید به ازایبا یش فشرررارید جهت انجام آزماشرررویانجام م یزیره بتنکدر هر روز 

 یااسررتوانها ی یعبکنمونه م 6از آن، از هر طبقه بتن، حداقل  یسرررکو  یعب بتن مصرررفکمترم

روز مورد  28گر در سررن ینمونه د 3روز و  7نمونه در سررن  3ه گردد. یطبق مشررخصررات، ته

سن ش نمونهیرد. آزمایگیش قرار میآزما سن  ینیبشیپ یروز تنها برا 7ها در  مقاومت بتن در 

 توأماًر یه دو شرررط زکاسررت  قبولقابل یطبقه بتن وقت یکمقاومت  زانیم باشررد.یروز م 28

 برقرار باشد.

در سرره نوبت  اخذشررده یهااز مجموعه نمونه آمدهدسررتبه یهامتوسررط مقاومت -الف

 شتر از مقاومت مشخصه آن طبقه بتن باشد.یا بیو  ی، از همان طبقه بتن، مساویمتوال

 اخذشرردهمحموله بتن  یکدر هر نوبت از  که یانمونه 3 یمتوسررط مقاومت فشررار -ب

 متر نباشد.کمترمربع از مقاومت مشخصه آن محموله یبر سانتلوگرم کی 35ش از یاست ب

شد،یش با ایج آزمایهرگاه نتا شته با صات توافق ندا شخ ساخته با آن شیقطعات پ هیکل ن م

  قبول نخواهد بود.، قابلشدهانجام یریگه نمونهک ینوع بتن، در روز

www.takbook.com



 لگردیم 3-2

 لگردهایانواع م 1-3-2

ماره به شرح مندرج در جدول ش هاآنو محل مصرف  یکیانکلگردها و مشخصات میانواع م

 است. شدهارائه (2-8)

 لگردهایم انواع مشخصات :(8-۲) جدول

ت
الم

ع
 

 محل مصرف نوع
حداقل مقاومت 

شدن  یحد جار
2kg/cm 

حداقل 

 مقاومت

 یختگیحد گس
2kg/cm 

اد یحداقل ازد

در  یطول نسب

حالت 

 یختگیگس

AI 22 3400 2200 هاهیخاموت پا لگرد نرم نوع صافیم 

AIII 
لگرد سخت آجدار یم

 شدهاصالح یبا سخت

 یلگردهایها و منیدر ز

 هاهیاضالع پا یطول
4000 5000 12 

AIV 

 لگرد سردیمفتول و م

ده شده سخت یشک

 نوع صاف

 10 5500 5000 هالولهمین

لگرد نوع یرود. میار مکها به هیخاموت در پا عنوانبه مترمیلی 6فقط با قطر  AIلگرد نوع یم

AIII  ن یز یها و در آرماتوربندهیپا یطول یآرماتورها عنوانبه مترمیلی 12و  10،8،6با قطر

ن یجهت اتصرال زو بدون آج  مترمیلی 16با قطر  AIIIلگرد نوع یرد. میگیقرار م مورداسرتفاده

سوراخ1داول صورتبهه یبه پا سمت ن منظور در یه به همکرد یگیقرار م ییها، در داخل   یباالق

شتهار کها نیگاه زهکیر تیها و زهیپا د یبا AIIIو  AIنوع  یلگردهایاست. مشخصات م شدهگذا

باشرررد. همچنین مشرررخصرررات  B.S-4449ا ی DIN -488 یاز اسرررتاندارها یکیمنطبق با 

ا یو  B.S.- 4482, DIN -488 یاز اسرررتاندارها یکید منطبق با یبا AIVنوع  یلگردهایم

ASTM –A82 .باشد 

لگردها یباشند. م یشدگامالً صاف و بدون خمکد قبل از مصرف یبا مورداستفاده یلگردهایم

 یکیانکله میارگاه وسررکه در ک ارگاه هسررتندکل به یالف قابل تحوکبه شررکل  یتنها در صررورت

                                           
1-  DOWELL EAR 
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سب صاف کباز  یبرا یمنا شته و قطر  هاآنردن کردن و  برابر  200متر از کها هم الفکوجود دا

ممنوع اسررت. از  اندشرردهخم یاتفاق طوربهه ک ییلگردهایمخم  باز کردنلگردها نباشررد. یقطر م

گردد. نام  یرید جلوگیجداً با یف و آغشرررته به مواد خارجیثکو  زدهزنگ یلگردهایمصررررف م

صات هر محمولهک شخ سازنده و م شد. کد یشود بایارگاه مکه وارد ک یاارخانه  شخص با امالً م

د دقت یارگاه انبار نمود. باکو در محل  کیکاز هم تف هاآند برحسررب نوع و قطر یلگردها را بایم

 نشوند. گر اشتباهیدیکبا  AIVو  AIنوع  یلگردهاید تا میبه عمل آ یافک

 لگردهایت میفکینترل ک  2-3-2

ردن و باز ک، خم یششک یهاشیآزما یها براردن نمونهکاز هر محموله و آماده  یبردارنمونه

 ود.انجام ش AASHTO-244ا ی ASTM–A370د به روش یردن خم باک

 یکیانکم مشخصاتنترل ک 

شییتغ -ششک یرویاگرام نید یاز رو یحد ارتجاع شدهنییتعحداقل  سبکر  حاصل از  یل ن

ا یشدن و  یر پله جارینظ یششک یروین قسمتخارجد و برابر با یآیبه دست م یششکش یآزما

شییر تغینظ سبکر  سم 2/0دائم  یل ن سطح مقطع ا صد نمونه به  ست. یدر ها نمونه تعداد آن ا

 باشد.یسه عدد م مورداستفاده یاز قطرها یکهر  یاز آن و برا یسرکا یتن و  5هر  یبرا

ارخانه کتوسرررط  شررردهتضرررمین یها با حد ارتجاعشیاز آزما یکج هر ینتا کهیدرصرررورت

ساوکدیتول شد، آزما تربزرگا از آن یو  یننده م ضایبا صالح تیش ر مطابق  شدهلیتحوبخش و م

گر شامل سه نمونه را ید یسر یکد ین صورت بایر ایگردد. در غیم یننده تلقکدیبا ضمانت تول

ر را محاسرربه یر زیش، مقادیج شررش آزمایمجموع نتا یش قرار داده و برایبرداشررته و مورد آزما

 کرد.

𝑓𝑚                                              (   2-2) یمتوسط حساب =  
𝑓1+𝑓2+𝑓3+𝑓4+𝑓5+𝑓6

6
 

= 𝑑 (i = 1,…,6)                                       (3-2) متوسط یکوادراتک یخطا
√(𝑓𝑚−𝑓𝑖)2

∑ 𝑓𝑖
       

fm(1                                                                (4-2) یمقدار مشخصه تجرب − 2d) 

صورتی صه تجرب کهدر شخ ضمینحداقل  یاز حد ارتجاع یمقدار م صالح کتجاوز  شدهت ند، م

د مصررالح، مردود یبا صررورت نیار یباشررد. در غیننده مکدیمطابق با ضررمانت تول شرردهتحویل
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ستفاده  دستگاه  دییتأارفرما و که با موافقت کنیگردد، مگر ا یریجلوگ هاآنشناخته شوند و از ا

 د.یجهت استفاده از آن به عمل آ ید خاصینظارت تمه

 یریپذنترل مشخصات خمک 

هایم باAIنوع نرم ) یلگرد به می(  جه دور فل 180زان ید  ابر قطر بر 2ه قطر آن ک یاهکدر

ست، درشیلگرد آزمایم شوند. در  قرارگرفته گرادسانتیدرجه  20 یطیمح یدما شونده ا و خم 

ردن و راست کم خش ید در نمونه آزماینبا یافکا شیو  یستگکا شی کگونه ترچیش هیان آزمایپا

 :بیبه ترتد یلگردها بایباشد. میردن مک

 درجه خم شوند. 45ه یاوش به زیلگرد مورد آزمایبرابر قطر م 5به قطر  یاهکفل یرو -الف

 رند.یدر آب جوش قرار گ ساعت مینسپس به مدت  -ب

 درجه خمشان باز گردد. 22و  30 اندازهبهآنگاه  -ج

ست تیرضا ینترل وقتک شود یگس لگردهاینه م یات متوالین عملیان ایه در پاکبخش ا خته 

سایو  یدگیو بر یخوردگکتر هاآنو نه در  شاهده گردد هاآنر یب نظیر معایا  ها . تعداد نمونهم

مساعد  هر سه نمونه یش رویسه عدد است، اگر آزما یتن از هر قطر 5هر  یش براین آزمایدر ا

 ج مسرراعد باشرردیرد و اگر نتایگیش قرار میگر مورد آزماینمونه د 3شررامل  یسررریکنباشررد 

 گردد.یشود و اال مردود شناخته میرفته میمحموله پذ

 شده جوش یهاهکشب  3-3-2

 یهاهکرد، شبیگیم انجام 1ساختهشیجوش شده پ یهاهکها توسط شبلولهمین یآرماتوربند

 شوندمی( ساخته AIVشده )نوع  دهیسردکش یو عرض یطول یهامفتول یسریکجوش شده از 

 لیمستطا مربع یمربع  یهال چشمهکیو تش قرارگرفتهگر یدیکعمود نسبت به  صورتبهه ک

به روش  یاتوسط جوش نقطهگر یدیکدر محل تقاطع با  یو عرض یطول یهالگردیدهند. میم

د توسط یه جوش شده باک. شبگردندیمسم ذوب و فشار، به هم متصل یانک، با میکیترکمقاومت ال

با مشخصات،  یاهکه بتوانند شبکد شوند یگر تولیمناسب د یهاا دستگاهیو  یکاتومات یهادستگاه

 (.5-2شکل کنند ) دیرا تول رجمند یفواصل و امتدادها

                                           
1- FABRIC WIRE MESH 
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جوش  یهاهکروند و خود شبیار مکجوش شده به  یهاهکد شبیتول یه براک ییهامفتول هیلک

 دییتأو قبل از استفاده مورد  بوده ASTM-A185مشخصات و استاندارد د مطابق یشده با

ه جوش شده کشب یلگردهایه میلکل و فواصل کرد. تعداد، قطر، اندازه، شیدستگاه نظارت قرار گ

 باشد. ییاجرا یهاامالً مطابق مشخصات نشان داده شده در نقشهکد یبا نالاکپ یهر ت یبرا

شیارکخم هیلک شبکها و  شده با یهاهکل دادن  ستفاده از الگویجوش   دییتأمورد  ید با ا

ارگران ماهر و مجرب، به کمک دستگاه نورد و با سرعت کسرد و توسط دستگاه نظارت به روش

 یهاد مطابق مشخصات نقشهیه پس از خم باکشب ییل نهاکش .ردینواخت انجام گیکو  یجیتدر

 رد.یقرار گ شدهبینیپیشقاً در محل یقالب، دقبوده و پس از قرار گرفتن در  ییاجرا
 

 

 لگرد جوش شده )مش(ی( شبکه م5 -۲شکل )

 

 جوش شده یهاهکت شبیفکینترل ک 

 یبر رو ASTM –A185اسرررتاندارد باید طبق  یکیانکو م یکیزینترل فک یهاشیآزما

تن از هر نوع  5هر  یبر رو 2و  1ف یرد یهاشیجوش داده شررده انجام شررود. آزما یهاهکشررب

رود و یار مکجوش داده شده به  یهاهکه شبیه در تهک گرددمیاز آن انجام  یسرکلگرد و با یم

www.takbook.com



پ یت یکها با لولهمین یه براکه کعدد شرررب 1000هر  یبر رو 6تا  3 یهافیرد یهاشیآزما

 رد.یگی، انجام مشدههیتهمشخص 

 یهامتر از مقاومتکد یش نباین آزمایاز ا آمدهدستبهجه ینت: یششکش مقاومت یآزما -1

ستفادهلگرد یمشخصه م متر کنمونه  یکحاصله از  جهینت کهدرصورتی( باشد. AIV)نوع  موردا

 یششکش یو تحت آزما ه گرفته شودکگر از همان شبینمونه د 2د یباشد با موردنظراز مقاومت 

ج سرره نمونه، از مقاومت یه متوسررط نتاکموردقبول اسررت  یوقت آمدهدسررتبهج یرد، نتایقرار گ

صه م شخ صرفیم ها، از نمونه کیچیهبر آن مقاومت  عالوهمتر نبوده و ک( 7-3)جدول  یلگرد م

صه ن 80متر از ک شخ صد مقاومت م شد. جهت یدر شکش مقاومت یانجام آزماز نبا ، نمونه با یش

شد یکه کشود یانتخاب م یو به نحو یافکطول  شته با سط طول آن قرار دا لگرد ی. مگره در و

 د قطع شود.یاز محل گره با مترمیلی 25ها در هر طرف، به فاصله حدود بر نمونه عمود

سرررد  صررورتبهش یردن نمونه مورد آزماکبا خم  باید شین آزمایا ردن:کش خم یآزما -2

عادل خودش، براکفل یکدر حول  با قطر م با قطر یم یه   یو برا مترمیلی 8متر از کلگردهای 

 قرارگرفتهش یه مورد آزماک یلگردیبرابر قطر م 2با قطر معادل  یاهکحول فل تربزرگ یقطرها

موردنظر را دارا ت ید مقبولیر بایجه هر دو نمونه اخیرد. نتیدرجه انجام گ 180زان یاسرررت، به م

 باشد.

مت برشررر -3 قاو مایا جوش: یم حل ک یش براین آز مت جوش در م قاو  گرهنترل م

را  یعرض یلگردهایاز م یکیش ین آزمایانجام ا یشود، برایانجام م یو عرض یطول یلگردهایم

شب یادر نقطه ن محل تقاطع با یه را در طرفکشب یطول یه انتخاب نموده و آرماتورهاکاز طول 

انتخاب  یبه نحورا  یطول یلگردهایعدد از م 4ند. سررپس ینمایقطع م یفاصررله مناسرربآن به 

لگرد ی. محل قطع مباشررنددر تمام عرض شررده  قرارگرفته یلگردهایه میلک انگرینماه ک کنندیم

 4د باشررد. ینمونه با یلگرد طولیاز هر طرف محل گره م مترمیلی 25به فاصررله حدود  یعرضرر

ش قرار یزماتحت آ ASTM-A185د اسررتاندار 10روش مندرج در بند  طبقبر  ینمونه انتخاب

تا. ردیگیم با آمدهدسرررتبهج یمتوسرررط ن  2400متر از مقاومت معادل ک یمقاومت ید داراین

جه ینت کهدرصررورتیه باشررد. کشررب یلگرد طولیسررطح مقطع مدر متر مربع یلوگرم بر سررانتکی

ه کد انجام شرررود یبا ییهانمونه یور بر روکمذ شیمتر گردد. آزماکور کش از مقدار مذیآزما

ه کقبول اسررت قابل یش وقتیجه آزماینت .اسررته کموجود در آن شررب یهاه گرهیلک رندهیدربرگ

 ر باشد.کالذها معادل مقاومت فوقشیه آزمایلکج یمتوسط نتا
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شب -4 شب یحدود روادار :هکابعاد  سبت به ابعاد مندرج در  شدهدادهجوش  یهاهکابعاد  ن

 نقشه برابر است با:

شخص یهابا اندازه مترمیلی + 25ش از ید بینبا یطول یطول آرماتورها -الف شه  شدهم در نق

 تفاوت داشته باشد.

ض یطول آرماتورها -ب شخص یهابا اندازه مترمیلی + 13ش از ید بینبا یعر شه  شدهم در نق

 تفاوت داشته باشد.

 یهانسررربت به اندازه مترمیلی + 7ش از ید بیلگرد مجاور نبایم 2ز کتا مر زکفاصرررله مر -ج

از دو  یکدر هر یو عرضرر یطول یاز آرماتورها یکهیچ مندرج در نقشرره تفاوت داشررته باشررد.

ن گره، لبه آزاد داشته باشد. آن تعداد یاز محل آخر مترمیلی 10ش از یب بایدخود ن یطول یانتها

ها اختالف ور با ابعاد مندرج در نقشهکر مذیش از مقادیب هاآنه ابعاد ک دهشساخته یهاهکاز شب

شد  شته با ستفادهقابلدا صد از تعداد  25ش از ینخواهد بود. چنانچه ب ا شبکدر  یک یهاهکل 

موجود در آن محموله مردود  یهاهکل تعداد شربکصرورت نیباشرند، در ا قبولغیرقابلمحموله 

 خواهند شد.

شب -5 سبت به وزن تئور یمصرف یلگردهایم وزن ه:کوزن  درصد  6ش از یبد ینباآن  یکن

 قبولغیرقابلتواند باعث ینم یکلگردها نسرربت به وزن تئوریم وزناضررافهاهش داشررته باشررد. ک

 بودن آن باشد.

هایقطر م لگرد:یقطر م -6 و قطر  مترمیلی 07/0ثر کحدا مترمیلی 6از  ترکوچک یلگرد

 ینسبت به قطر اسم مترمیلی 1/0ثر کحدا مترمیلی 10از  ترکوچکو  6 از تربزرگ یلگردهایم

 تواند تفاوت داشته باشد.یم هاآن

، خم ونقلحملامالً در موقع ساخت، کد یبا یاتصاالت جوش پاره شده: یهاتعداد جوش -7

 ییها بتنهاسررته شرردن جوشکشرر هرحالبه یمقاوم بوده و پاره نشررود ول ینمودن و جاگذار

نده شده در کپاره و  یهاتعداد جوش آنکهها باشد مگر هکبودن شب قبولغیرقابلتواند عامل ینم

سبت به تعداد کشب یک شده ن شب یهال گرهکه جوش  شده موجود در آن   1ش از یه بکجوش 

شد. همچن صد با صد تعداد مجاز مذ 5/0ش از ین بیدر لگردها یاز م یکهر  ید بر رویور نباکدر

 رند.یقرار گ
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 هین و پایز یلگردهایم 

د از جهت یرند بایگیه مورد مصرف قرار مین و پایز یه جهت آرماتوربندک ییلگردهایه میلک

 دییتألگردها مطابق مشخصات بوده و قبل از استفاده مورد یو فواصل مل کتعداد، قطر، اندازه، ش

ها، از نوع هیو پاسرراخته شیپ یهانیدر ز یمصرررف یلگردهایه میلکرند. یدسررتگاه نظارت قرار گ

AIII  از نوع  یباید همگ هاآنو خاموت دورAI د قبل از مصرف یها باهین و پای. آرماتور زباشند

شوند صورتبه ساخته  شده  سه جوش  صال میها قرار گسپس داخل قالب قف لگردها در یرند. ات

جوش مقاومت  وسرریلهبه باید دسررتگاه نظارت دییتأگر، طبق یدیکبا  هاآنتقاطع  یهاه محلیلک

ست آزمایانجام گ یکیترکا قوس الیو  یکیترکال شکمقاومت  یهاشیرد. همچنین الزم ا و  یش

 ه همانند کانالت انجام پذیردیپا ن ویمورد مصرف در ز یلگردهایه میلک یبر رو یارکنترل خمک

 .(6-2)شکل 

 

 
  در قالب زین شدهدادهمیلگردهای قرار  :(۶ -۲شکل )
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 هاقالب 4-2

 سرراختهشیپ یر مشررخصررات اجزایا و سررایال، ابعاد، زواکمطابق اشرر ازهرجهتد یها باقالب

شه صو یهامندرج در نق شد. قالب دییتأو مورد  شدهبیت ستگاه نظارت با  یهاد از ورقهیها باد

 یمختلف، به نحو یهاکنندهتیتقوسررراخته شرررود و با  مترمیلی 4تا  3به ضرررخامت  یفوالد

ستح شارتحته کم گردد کم شده و زیبتن تازه ر ف ش یهار تنشیخته  شار بتن در موقع  ینا از ف

ها د. قالبیایبه وجود ن هاآندر  یو انحراف یچشرریل پکر شررییگونه تغچیه ،ردن قطعهکمرتعش 

قطعات از  ردنکو خارج  ونقلحملد، یدر مراحل مختلف تول یعاد یهاد قادر به تحمل ضربهیبا

شد. قالب هر قطعه با شخص و یقالب با سریشماره ت ی، دارارؤیتقابلد به نحو م شماره   یپ و 

سمت منظوربه شد. ق شتباهات محتمل با سیلهبهد یها بامختلف قالب یهااجتناب از ا ره به یگ و

ستفاده از پیدیک شود. ا صل  ست محکدار پره یهاا مهرهیچ و مهره و یگر مت شوند یم مکه با د

س یهاچ و مهرهی)پ شدیمجاز نم( کیخرو شودبا سمتک . باید دقت  ها به مختلف قالب یهاه ق

ش ینحو شود تا از تراوش  سیجذب و جفت  به عمل  یریرون از قالب جلوگیمان و آب به بیره 

شود  یقید به طریها بالولهمین قالبد. یآ سطوح آن یلکه کساخته  و  یسطوح داخل باألخص)ه 

 (ردیگین قرار میز یها قرار داشررته و بر روگاههکیه در محل تک یآن قسررمت از سررطوح خارج

د ین شرط بایباشد. ا یکتئور یو انحراف نسبت به منحن یاز هرگونه ناهموار یامالً صاف و عارک

 ظ گردد.الح مؤکداًز یها ننیز یدر مورد سطوح داخل

ه مورد ک یا رنگ تجارتید با روغن یقالب با یلختن بتن در هر قالب، سرررطوح داخیقبل از ر

سب دییتأ ست و مانع چ ستگاه نظارت ا سطوح داخلید شود. در  یدن بتن به  شته  قالب گردد، آغ

 یر مواد خارجیا سایاز هرگونه زائده از بتن و  ید عاریبا هاآنها، سطوح در قالب یزیرهنگام بتن

ابعاد قطعات  یه خطاکه شررروند یتعب یطور یسرررتیسررراخته باشیقطعات پ یهاباشرررد. قالب

 .(7-2)شکل  دیر مجاز تجاوز ننمای، در هر مورد، از مقادشدهساخته
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 در کانالت شدهاستفاده: قالب (7 -۲شکل )
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 هالولهمین یگاههکیو ت یبندآب یواشرها 6-2

 شودمیمتر( ساخته  4.99متر ) 5جداگانه به طول  یقطعات صورتبه یلوله بتنمین یهاانالک

دهند. هر یرا م ییانال هواک لکیو تش قرارگرفتهها هیپا یساخته بر روشین پیز وسیلهبهسپس 

سیلهبهخود  یلوله در دو انتهامیقطعه ن شرها و  یبندفه آبیگاه، وظهکیه عالوه بر نقش تک ییوا

 (.8-2)شکل  رد.یگین قرار میز ی، بر رودارندعهدهز به یرا ن

 

 

 هالولهمین یگاههکیت و یبندآب یواشرها :(8 -۲شکل )

ها را پر لولهمین یانتها یخارج ین و منحنیز یداخل ین منحنیب یور فضررراکمذ یواشررررها

مایم های. بدین عه ن ین انت له میدو قط جاور کلو نه م ها تهه در دو د ند و بر روقرارگرف ن یز یا

 متوسط طوربه یمتر 5 یهالولهمین یه مقدار آن براکگردد یجاد میا یقرار دارند، درز کمشتر

و  یبندآب یباشررد. درز و واشرررهایمتر( میسررانت 5/1ثر کو حدا 5/0حداقل متر )ییک سررانت

 ر را دارا باشد.یز یلکط ید شرایها بالولهمین یگاههکیت

 ؛دینما نیتأمامل ک طوربهن را یدر محل ز یبندآب -الف

 ؛دیجاد ننمایانال اکنواخت داخل یکان یدر جر ینامطلوب ریتأث یکیدرولیه ازنظر -ب
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 ؛اد بوده و در طول زمان خراب نشودیدوام ز یدارا -ج

 ؛به عمل آورد یرین دو قطعه مجاور جلوگیاز انتقال تنش ب -د

 ؛دینما نیتأمن یعرض زر در وسط کالذر فوقیدرز را در حد مقاد یپهنا -هر 

 یداخل یلوله و منحنمین یخارج ین منحنیب شدهبینیپیش ید فضاد بتوانیبا یبندآب واشر

در کانال )از وزن کانالت و آب درون  یناش یروهایامالً پر نماید و ضمن تحمل نکن مربوطه را یز

 یقطر واشررررها براد. ینما نیتأمر شرررد، که ذکگری را ید یلکط یو شررررا یبندحالت پر(، آب

جدول  صررورتبهباید کانالت(،  قرارگیریلوله در حالت فشررردگی )پس از میمختلف ن یهاپیت

 .( باشد2-9)

شر آب ساده و تعمکد امیبا یبندوا سان و  صب آ سریان ن شد و لولهمیع نیرات  شته با ها را دا

نامناسب  ریتأثال و کجاد اشیرا بدون ا شدهنصب یهالولهمیرات هر قطعه از نیردن و تعمکاده یپ

ه را جبران ین و پایلوله، زمیدر ن یانحرافات جزئبتواند ن یر قطعات فراهم آورد. همچنیبر سرررا

 د.ینما نیتأمدرجه  1ثر کگر را تا حدایدیکدو قطعه نسبت به  یر امتداد افقیینموده و تغ

 (مترمیلی) نیز یداخل سطح و لولهمین یخارج سطح نیب فاصله :(۹-۲جدول ) 

 هادر لبه نییدر پا لولهمیپ نیت

 7 7 180تا  70

 8 8 280تا  200

 9 9 350تا  315

 10 10 600تا  400

 10 13 1000تا  700

ات یخصوص یط محلیتوجه به شرا شده و با گذشت زمان و با کد مستهلینبا یبندآب یواشرها

و هوا از دست بدهد. واشرها  گردوخاکخود را در اثر فشار، آب، حرارت، نور،  یکیانکو م یکیزیف

آب اثر بگذارد. هر واشر در  یلک یهایژگیو ید بر رویباشد و نبا یمعدن یاز مواد سم ید عاریبا

 باشد. رؤیتقابل یهاهوا و سوراخ یهااز حباب ینواخت و عاریکد یتمام طول خود با
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 واشرها عانوا 1-6-2

شرها باک یلکبه خواص  با توجهتواند یار مکمانیپ ساس نوع مواد و یه وا شند، بر ا شته با د دا

گاه هکیو ت یبندر را جهت آبیاز مصالح ز یکی، یو اقتصاد یط فنیت شرایمصالح موجود با رعا

دسرررتگاه نظارت نسررربت به  دییتأو  ینترلک یهاشیها، انتخاب کند و پس از انجام آزمالولهمین

 د.یاقدام نما مصرف آن

 یکیلوله الست -

 توپر( یارهی)مقطع دا یکیطناب الست -

 راندودیق ینفکطناب  -

 راندودیق یطناب آزبست -

 روان ریغ یکیاز انواع مواد پالست ینوار -

 16و  14،12،10 یقطرهابا  یکیالستلوله  از معموالًدسترسی بیشتر و سهولت اجرا  به دلیل

 کانالت تیپبرای شرربکه فرعی  یهاپروژهی از یکدر نمونه  عنوانبه. شررودیماسررتفاده  مترمیلی

 مترمیلی 16قطر داخلی و  مترمیلی 3) شردهاسرتفاده 3*16 اصرطالحبهاز لوله السرتیکی  450

 است. شدهنیتأم یخوببهاین واشر  توسط هاکانالتی بندآب ( ولولهقطر بیرونی 

 یخارج ین منحنیب یخال یلوله و فضامین دو نیباید درز ب یکیالست یپس از نصب واشرها

لوله قرار مین ین محل اسررتقرار واشررر و انتهایب حدفاصررله در ک نیز یداخل یلوله و منحنمین

ستفاده ازرد، با یگیم صوص )بتونه  ا شرامخ سب با  ستیک( و متنا بر طبق ) یمحلط یهمانند ما

اماًل ک( اندود گردد تا از نشرررت آب ASTM –D1190ا ی ASTM –D1850اسرررتاندارد 

  د.ینما نیتأمز یرا ن یکیدرولیه ینواختیککند و  یریجلوگ
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 یکیالست یواشرهامشخصات 

 هاآند جنس یلوله، بامیگاه نهکیو ت یبندجهت آب یکیالست یدر صورت استفاده از واشرها

 ر باشد.یجدول ز یهایژگیمشخصات و و یدارا

 یکیواشر الست مشخصات :(۱0 -۲جدول )

نوع 

 مشخصات

 نام استاندارد

)موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 

 (ایران

 پذیرش حدود مجاز

در  مجاز راتییتغ

مقاومت به کهنگی و 

 فرسودگی

 یدرجه سخت
 یکالست یسخت یریگروش اندازه

 (654زه )استاندارد شماره یولگان
IRHD 50 

+
−

8
0

 یالمللنیدرجه ب 

(IRHD) 

مقاومت 

 یششک

 هاییکالستاستحکام کششی  گیریاندازه

 (764 شماره استانداردولگانیزه )
kg cm2⁄125≥ 

درصد مقاومت  ±25

 هیاول

اد طول در یازد

 ینقطه پارگ

 هاییکالستاستحکام کششی  گیریاندازه

 (764 شمارهولگانیزه )استاندارد 
≥350% 

+
−

10
25

 یالمللنیدرجه ب 

مقاومت به 

 فشردگی

الستیکی  یواشرهاو روش آزمون  هایژگیو

استاندارد آب ) یهالولهی بندآببرای 

 (1988شماره 

t=23oC, ≤10% 

t=70oC, ≤20% 
 

 ازدیاد حجم
 یهالولهو آزمون  بردارینمونه یهاروش

 (1650شماره استاندارد الستیکی )

 70در آب  یورغوطهبا 

به مدت  گرادسانتیدرجه 

 %8≥ساعت باید  168

 

به مقاومت 

کهنگی و 

 فرسودگی

 764و  654 یاستانداردهامطابق 
همین  آخرمطابق ستون 

 جدول
 

 شیو آزما یبردارنهونم

دستگاه نظارت  دییتأ، نوع و مشخصات آن را به موردنیاز یه واشرهایقبل از ته بایدار کمانیپ

مندرج در  یهاشی، آزماهاآنبه جنس  با توجه الزم است یمصرف یواشرها دییتأبرساند. جهت 

مشررخصررات واشررر مبادرت به  دییتأتواند جهت یدسررتگاه نظارت م رد.ی( انجام گ10-2جدول )

طبق نظر دستگاه نظارت با استفاده  دیار باکمانین صورت پید. در ایارگاه نماکدر  یش عملیآزما

 یانتهان سوار نموده و با مسدود نمودن دو یز یلوله را بر رومیچند عدد ن یبندآب یاز واشرها

ستگاه نظارت، یامالً پر از آب نماکرا  هاآنن، یطرف یهالولهمین صورتید. د شر آب کهدر  یبندوا
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ضا سطح داخلیماب یف سطح خارجیز ین  شد و همیگاه نهکیت ین و  گونه چیلوله را پر نموده با

 یبندآب ازنظرتواند نوع واشررر را ید، میسرراعت مشرراهده ننما 24در محل درزها پس از  ینشررت

 قرار دهد. دییتأمورد 

شرها شر و  250 یش برایمورد آزما یتعداد وا ن یپ معیت یک جهته ک از آن یسرکعدد وا

 یهاشیج حاصرررل از آزمایعدد باشرررد. چنانچه نتا یک حداقل دیبا شرررودیلوله مصررررف ممین

سته  یکنمونه  یبر رو شدهانجام سته با رفتهیپذ یعدد 250د شود، از آن د گر ینمونه دد دو ین

صادف طوربه ز یمجدد ن یهاشیآزماج یرند. اگر نتایش قرار گیو مجدداً تحت آزما شدهانتخاب یت

د مردود شررده و یق نداشررته و بایتطب موردنیازآن دسررته با مشررخصررات  یباشررد واشرررها یمنف

 دییتأمورد  هاآنه نوع، جنس و مشررخصررات ک ییاسررتفاده نشررود. واشرررها هاآناز  وجههیچبه

 هاآناز  یکهر  یه بر روک یاجداگانه یهاد در دسرررتهیاسرررت با قرارگرفتهدسرررتگاه نظارت 

صات  شخ سازنده، تارکم شامل قطر، طول، نام  صاریتجارت متد، عالیخ تولیامل   ی، عالمت اخت

ه در موقع کباشد  ید به نحویواشرها با یبندارگاه حمل شود. بستهک، به ذکرشده یکیماده الست

د در یارگاه باکد. واشرها پس از ورود به یایبه واشرها وارد ن یلکر شییب و تغیونه آسگچیحمل ه

سب با  ستگاه نظارت، نگهدار دییتأمحل منا شرا یدیاگر هرگونه ترد هرحالبهشود و  ید ط یدر 

 .رندید دوباره مورد آزمون قرار گیبا هاآنواشرها وجود داشته باشد  ینگهدار

 درز کنندهبندآبمواد 7-2

)در اثر  مجاور لولهمیلوله به نمین یکانتقال تنش از جلوگیری از  ی درزها،بندآبهدف از 

 جلوگیری ازدر محل درز،  یکیدرولیهیکنواختی جاد یا انبساط ناشی از تغییر درجه حرارت(،

( و ممانعت از گذشت زمان به دلیل)واشر  ینصب و فرسودگ، از نقص ساخت ینشت آب ناش

تجارب گذشته نشان داده است که از میان انواع مواد  .باشدمیر محل درزها رویش گیاهان د

بر  عموماًاین مواد  .باشندیم ترمناسب هاکانالت، مواد پلیمری )ماستیک( جهت درز بندی بندآب

 .شوندمیمختلف ساخته و آماده مصرف  یهاکارخانهپایه رزین، قیر و الستیک بوده که توسط 

بندگی خوب داشته و در صورت سچ در برابر حمالت شیمیایی و عوامل جوی مقاوم بوده، ماستیک

 وسیلهبهو  رسدیمذیری مناسب به کارپ گرادسانتیدرجه  80تا  60حمام آب گرم سفت شدن با 

 یها کیها بسته به نوع اجرا به دو نوع ماست کیستما .ردیگیمکاردک و یا دست درون درز قرار 
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 یمربوط به درجه حرارت اجرا هاآنتفاوت  که شودمی میگرم اجرا تقس یها کیماست سرد اجرا و

که از ماستیک سرد اجرا  شودمیتوصیه  هاکانالتی بندآبو برای  باشدمیمواد در زمان اعمال 

مورد توجه  الزم است هاآن پر کردنو  بندآبجهت استفاده از مواد شرایطی که  استفاده گردد.

 .ین شرح استه اگیرد بقرار 

 ؛هاآنو خالی نمودن  درزهاتمیز نمودن داخل  -

 ؛مطابق شرایط آب و هوایی محل کاربرد بندآبکاربرد مواد مناسب  -

تا حداکثر  10ی در فصل مناسب و در ساعاتی که درجه حرارت بین بندآبانجام عملیات  -

 ؛باشد گرادسانتیدرجه  40

 ؛تضمین چسبندگی منظوربهشستشو و خشک نمودن محل درز  -

از قبیل  انعطافقابلو از نوع  متیقارزان یهاپرکنندهقسمت عمده درز توسط  پرکردن -

به نحوی باشد  شودمیپر  بندآبمقطعی از درز که توسط مواد  شودیم)توصیه  پالستوفوم،

 1.5 اهکانالتآنکه حداکثر عرض درز در  توجهقابلکه عمق درز از عرض آن کمتر باشد. 

 ؛(باشدمی متریسانت

 ؛ممتد و از پایین به باال طوربه داربیشروی سطوح انجام عملیات  -

 ؛و عدم ایجاد فضای خالی و حباب هوا درزهادر محل  پرکنندهاطمینان از یکنواختی مواد  -

توسط کارخانه  شدههیتوصبا استفاده از مواد آستری  بندآببرای اجرای مواد  یبسترساز -

 ؛سازنده

 ؛و چشم پوست باایمنی و جلوگیری از تماس -بهداشتی یهانامهنییآایمنی و  مسائلرعایت  -

 .نگهداری در محل خشک طبق دستورالعمل شرکت سازنده، ونقلحمل مسائلرعایت  -
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 47   فصل دوم: مواد،مصالح و کنترل کیفیت به هنگام ساخت

 

 یفیاسناد کنترل ک 8-2

خالصه  صورتبهآن  متعلقات و کانالت ساخت یفیک کنترل( اسناد و مدارک 11-2در جدول )

با حضور دستگاه نظارت تهیه، تنظیم و  موردنیازمطابق این جدول الزم است مدارک  آمده است.

 شوند. ضمیمهو به همراه قطعات وارده به منطقه طرح  دشدهییتأ

 متعلقات و کانالت ساخت مصالح کیفی کنترل مدارک و اسناد :(۱۱ -۲جدول )

 معیار کنترل شرح ردیف ردیف

  به تائید آزمایشگاهمدارک مربوط  1

2 
اسناد و مدارک کنترل کیفی مواد و مصالح 

 مصرفی در تولید کانالت و متعلقات
 

 بررسی و تطبیق نتایج آزمایش سیمان 2-1
تن سیمان تحویلی از هر  250طبق مشخصات فنی به ازای هر 

 (1-1-2)بند کارخانه 

2-2 
بررسی و تطبیق نوع سیمان با نتایج 

 وخاکآب یهاشیآزما
 (1-2جدول طبق مشخصات فنی به ازای هر نوع آب مصرفی )

2-3 
مصالح  یهاشیآزمابررسی و تطبیق نتایج 

 (سنگی )شن و ماسه

)جداول  مورداستفادهطبق مشخصات فنی به ازای هر نوع معدن 

 (3-2و  2-2

 (4-2جدول ) طبق مشخصات فنی به ازای هر نوع آب مصرفی بررسی و تطبیق نتایج آزمایش آب 2-4

2-5 
مواد  یهاشیآزمابررسی و تطبیق نتایج 

 مضاف مصرفی

مصرفی )بند  طبق مشخصات فنی به ازای هر نوع مواد مضاف

2-1-4) 

2-6 
بررسی و تطبیق طرح اختالط بتن مصرفی با 

 دشدهییتأطرح اختالط بتن 

سیمان و مصالح  طبق مشخصات فنی به ازای هر نوع آب،

 (6-1-2مصرفی )بند 

2-7 
مقاومت  یهاشیآزمابررسی و تطبیق نتایج 

 روزه بتن 28و  روزه 7

مصرفی  بتن مترمکعب 25طبق مشخصات فنی به ازای هر 

 (5-2جدول جهت تولید کانالت و متعلقات )

 میلگرد یهاشیآزمابررسی و تطبیق نتایج  2-8
طبق مشخصات فنی به ازای هر پنج تن میلگرد مصرفی برای 

 (8-2جدول در کانالت و متعلقات )هر نوع میلگرد 

2-9 
 یهاشیآزمابررسی و تطبیق نتایج 

 جوش شده )مش( یهاشبکه

به ازای هر پنج تن میلگرد مصرفی  یریپذخممقاومت کششی و 

 (3-2-2)بند  در کانالت و متعلقات طبق مشخصات فنی

2-10 
 یهاشیآزمابررسی و تطبیق نتایج 

 جوش شده )مش( یهاشبکه

قطر میلگرد به  وزن شبکه، ابعاد شبکه، برشی جوش،مقاومت 

 (3-2-2)بند  عدد شبکه طبق مشخصات فنی 1000ازای هر 

www.takbook.com



 

 

  

www.takbook.com



 

 سومفصل  

 ساختهشیت قطعات پیفکینترل کساخت و 
 

 بتن مسلح یهالولهمین 1-4

 روش ساخت 1-1-4

ه به سه حالت کباشند یم یضیبمیا نیو  دایرهنیممقطع  یبتن مسلح دارا لولهمین یهاانالک 

 از)متری  7و  متر )از نوع بتن مسلح( 5 یهاطولوژ و در یفیا سانتریده و یش تنی، پبتن مسلح

 21و در  T 1000 پیتتا  T70 پیتاز  ساختهپیشی هاکانال .شوندیمد یتول (پیش تنیده نوع

در آن تیپ در واحد زمان بیانگر حجم آب عبوری  T ""که اعداد سمت راست  اندشدهتیپ ارائه 

قطر کوتاه  یضیم بیدر مقطع ن .باشدمییک متر بر ثانیه جریانی برابر سرعت بر حسب لیتر و 

( از 2a( به قطر بلندتر )2bقطر کوتاه ) تباشد. نسبیو قطر بلند در امتداد قائم م یافق صورتبه

ور کبه باال نسبت مذ 700پ یباشد و از تیر میمتغ 600تا  70پ یت یهاانالک یبرا 9/0تا  4/0

 یها از نوع فلزلولهمیشود. قالب نیره میدامیل به نیانال تبدک ین مقطع داخلیشده و بنابرا 1برابر 

 یف براکدر  هاآنمتر و ضخامت یسانت 5انال ک یهاها در لبهپیه تیلکبوده و ضخامت پوسته 

متر یسانت 8تا  5/6از  1000تا  520 یهاپیت یو برا متریسانت 6برابر  450تا  70 یهاپیت

 باشد.یر میمتغ

لوله مین دو نیباشد تا بتوان بیمتر م 99/4 هاآند یمتر و طول مف 5ها لولهمین یطول اسم 

ن فاصله یبنابرا؛ تمتر درز انبساط در نظر گرفیسانت 1رند یگیه قرار میپا یپ یه بر روکمجاور 

 مقدار حداکثر متر ویسانت 0.5 انبساط درز متر خواهد بود. حداقل 5ه مجاور یز دو پاکز تا مرکمر

از قالب  یلوله به راحتمیه در موقع ساخت، قطعات نکنیا یبرا. باشدمی مترسانتی 1.5 برابر آن

اند. )قطر کوتاه( بازتر شده ینسبت به ابعاد اسم یها مقدارانال در لبهک یهاوارهیآن جدا شود، د
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تا  70پ یت یهاانالک یها نشان داده شده است( برانقشه یبر رو nپارامتر ه با کر )ین مقادیا

از هر طرف و  مترمیلی 7برابر  600تا  315 یهاپیت یاز هر طرف، برا مترمیلی 5برابر  280

 باشد.یاز هر طرف م مترمیلی 10برابر  1000تا  700 یهاپیت یبرا

به همراه  (450و  230،315 یهاپیت) لوله بتن مسلحمیانال نکپ رایج یت 3 یلکمشخصات 

ر پوشش یو مقاد یلگرد مصرفیمنوع بتن،  ،یابعاد هندس ،پیت یشامل مقاطع عرض هاآنمتعلقات 

نشان داده بخش پیوست در  یو آرماتوربند یبندات قالبیجزئبرخی از لگردها و یم یبتن بر رو

د یدر هر پروژه و سهولت اجرا با شدهبینیپیش یهاپینترل ابعاد مقطع تک منظوربهشده است. 

اسیانال با مقکشابلون مقطع 
1

1
نترل ک هاآند شده توسط یه و قطعات تولیار تهکمانیتوسط پ 

ها باشد. در نقشه شدهمشخصر یمتر از مقادک یستینبا وجهچیانال به هکگردد. ضخامت پوسته 

امالً صاف بوده و فاقد هرگونه کد یآن با یها باالخص جدار داخللولهمین یهاه سطوح جدارهیلک

ش یها است و در آزمالولهمید نیدر تول یار مهمیعامل بس یب زبریباشد. ضر یو ناصاف یزبر

 د.یتجاوز نما 012/0د از یشود، نباین میینگ تعیه توسط فرمول مانک ین زبرییمربوط به تع

جوش  یهاهکه شبی، تهیفلز یهاه قالبیهتات یها شامل عمللولهمید نیخالصه تول طوربه

خم  یهاهک، نصب شببا بتندر تماس قالب  یسطوح داخل یکارروغن، هاآنشده و خم نمودن 

نمودن  ختن بتن داخل قالب و مرتعشیه بتن، ری، تهیین، نصب قالب رویریقالب ز یشده بر رو

ه یرش اولیع در گیع بتن جهت تسریو پوشش سطح آزاد بتن، عمل آوردن سر یارکآن، صاف

در استخر آب، خارج نمودن  هالولهنیمور نمودن ردن قالب، غوطهکساخته، باز شیپ یهالولهمین

رل نتک یهاشیآزما مداوم و انجام یپاشمربوطه، آب یدر محل دپو هاآناز استخر و انبار نمودن 

 .ردید انجام گیًا بایه متوالکباشد یمارگاه جهت نصب کت قبل از خروج از یفکی

که  ساختهپیشلگرد یم شبکه( و 1-3شکل شود )یم یدر ابتدا سطوح قالب کانالت روغنکار 

جهت رعایتا مقدار  شود ویقالب قرار داده م ی( خم شده، بر رو2-3شکل توسط دستگاه نورد )

ت یم و تثبیدر محل خود تنظ 1فاصله انداز وسیلهبه لگردهایمبتن بر روی  موردنیازپوشش 

سپس قالب ان نخورد. کوجه تچیو مرتعش نمودن آن به ه یزیردر اثر بتن کهنحویبهگردد یم

. شودیمت یهدا ریزیبتنل به سمت محل یلگرد بسته شده و با کمک ریشبکه م یبر رو یرونیب

 (.3-3شکل )

                                           
1-  SPACER 
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 5۱ فصل سوم:ساخت و کنترل کیفیت قطعات پیش ساخته

 

 

 

 روغنکاری قالب بیرونی کانالت (:۱-۳شکل )

 

 لگرد پیش جوشینورد شبکه م دستگاه (:۲-۳شکل )
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 یرونیقبل از بستن قالب ب بر روی شبکه (: آرایش فاصله انداز ها۳-۳شکل )

 ریزیبتنخته شده و جهت ینگ به درون جام حمل بتن ریتوسط دستگاه بچ شدهساختهبتن 

و در  یجینواخت و تدریکد یها بادر داخل قالب یزیربتنسرعت  .گرددیمت یبه سمت قالب هدا

خته یاز بتن خارج شوند. بتن ر یهوا به راحت یهاه حبابکرد یانجام گ یبه نحو یافق یهاهیال

بره، یز ویم وسیلهبهوسته انجام شود و با مرتعش نمودن یپ طوربهد یها باشده در داخل قالب

ادامه داشته سپس قطعه جهت  یزیربتن یتدا تا انتهاون از ابیبراسیعمل و .م گرددکمترا

 آوریعملند یفرا یپس از ط .(4-3شکل ) گرددیمت یهدا موردنظربه محل با بخار آب  آوریعمل

خته شده یبه بتن تازه ر تا)ا وارد آوردن فشار یو بدون زدن ضربه و  یبا بخار آب قالب به آرام

 ردیگمیل حمل و درون استخر قرار ید شده توسط جرثقیکانالت تول وود( باز شده نشصدمه وارد 

م، بدون نقص و مطابق کامالً متراک بایدشود یب از قالب جدا مین ترتیه اه بک ی(. بتن5-3شکل )

 باشد. موردنظر یو ابعاد اسم یفنمشخصات 

ف قطعه یرد ن شمارهید، همچنیخ تولیپ، تارید شماره تیساخته باشیه قطعات پیلک یر روب 

ن یا از بی نمود کباشد و نتوان آن را پا رؤیتقابل یه به راحتک یطوربهشود  کد شده حیتول

متر  150در است در یک شیفت کاری اقبه طور متوسط  شایان ذکر است که هر کارخانه  برد.

  تولید نماید. را کانالت

www.takbook.com



 5۳ فصل سوم:ساخت و کنترل کیفیت قطعات پیش ساخته

 

 
 با بخار آب بتن آوریعمل(: 4-۳شکل )

 
 کردن قالب کانالت و هدایت آن به سمت استخر با کمک ریل(: باز 5-۳شکل )

 ساختهشیقطعات پ ینگهدار  2-1-4

از قالب  عد از جدا شدنبر قطعات یساخته پس از خروج از استخر آب و ساشیپ یهالولهمین

و حداقل در  شوندمی ی، نگهدارشدهبینیپیشارگاه که جهت دپو در محوطه ک یان مناسبکدر م
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 یگردند. محل دپومی یآبپاش ی، به نحو مناسبیطیط محیتوجه به شرا اول باطول هفت روز 

 یباشد و وسعت آن برا یا آلودگیم و فاقد هرگونه عوارض کامالً صاف، مسطح، متراکد یقطعات با

 یمحل دپوخاکی بستر در درصد سولفات موجود باشد.  یفاکد شده، یه قطعات تولیلک ینگهدار

 د. بعالوهیتجاوز نما (1-2جدول )مندرج در ر یاز مقادد ینبا، یمان مصرفیستوجه به نوع  قطعات با

ا آب یاطراف و  یجار یهاآب وجههیچبهر باشد و ید آبگیو انبار نمودن قطعات نبا یمحل نگهدار

جداگانه  طوربهد یدام باکد. قطعات مختلف هر گردساخته جمع شید در اطراف قطعات پیباران نبا

به هر نوع قطعه  یان دسترسکدر هر زمان ام کهنحویبهشوند  ید، نگهداریشماره تولب یو به ترت

ب یترتبه و حمل قطعات بتواند به سهولت و  یریارگاه میسر باشد و بارگکد شده موجود در یتول

 د.شوانجام  هاآنزمان ساخت 

مناسب  یا بتنی یچوب کبالشت 2 یدام بر روکد هر یساخته، باشیپ یهالولهمین یهنگام دپو 

 80د به فاصله یبا یمتر 5 یهالولهمیور در مورد نکمذ یهاکرد. محل قرار گرفتن بالشتیقرار گ

و تا  315از  ترکوچک یهاپیت یلوله، برامین 5انبار نمودن تا  لوله باشد.میمتر از دو سر نیسانت

هر  یهاکه بالشتیلکه کنیمشروط بر ا استهم مجاز  یبزرگتر، به رو یهاپیت یلوله، برامین 3

 یگونه نقطه تماسچیگر هیدیکها با لولهمیو ن قرارگرفتهامتداد قائم  یکامالً در کلوله، میسمت ن

 ید قوسیف دوم به باال بایرد یهالولهمین یهاکن بالشتیرین حالت سطح زینداشته باشند. در ا

 ف منطبق باشد.کدر  لولهمینپ یهمان ت یداخل یقاً با منحنیل بوده و دقکش

د توسط ی، حمل و نصب بایه مراحل ساخت، نگهداریلکها در لولهمین یریا بارگیبلند نمودن 

د یها بالولهمیرد. جهت بلند نمودن نیدستگاه نظارت انجام گ دییتأت مناسب و با یل با ظرفیجرثق

ن( یبه اصطالح شاه) ردیگیلوله قرار ممین یدر باال یافق صورتبهه کمناسب  یفلز یهااز قاب

لوله مینگهدارنده ن یمربندهاکاز  یکقالب وجود دارد که هر در هر سمت شاهین دو .استفاده شود

ه یلکلوله در میور باید از دو سر نکمذ یمربندهاکگردد. فاصله قرار گرفتن یزان میآو هاآناز 

لوله مین یمربندها به دور سطح خارجکمتر باشد تا در موقع قرار گرفتن یسانت 80 اتیمراحل عمل

لوله میانال دارد، به نکاهش عرض دهانه کل به یه تماک یافق یرویچگونه نیلوله همیو بلند نمودن ن

 (.6-3شکل ) وارد نشود.
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 و عدم رعایت فاصله کمربندها از لبه(: بارگیری کانالت ۶-۳شکل )

 و حمل یریبارگ 3-1-4

ظارت، مطابق توسط دستگاه ن دییتأان دوره عمل آوردن و پس از ید در پایه قطعات بایلک

 ند.شوساخته منتقل شیپ یاریآب یهاانالکد، جهت نصب به محل احداث ینوبت تول

نواخت انجام گردد. یکار آهسته و ید با سرعت بسیل بایها توسط جرثقلولهمین یریبارگ

، به محل نصب ییاجرا یهاد قبالً طبق مشخصات نقشهیساخته باشیپ یهانیه و زیها، پاکفشک

به محل نصب حمل  ید وقتیساخته باشیپ یهالولهمیسه شوند اما نیر ریحمل و در طول مس

طبق  یبندآب یو واشرها شدهانجامامالً کن یها و زهیها، پاکفشک، نصب یه حفر پکند گرد

لوله را در محل خود قرار داده و از میماً نیبتوان مستقن لحاظ یه شده باشند و بدیمشخصات ته

لوله به محل نصب میدر موقع حمل ن کهدرصورتی. کرد یریمجدد آن جلوگ یریو بارگ یبارانداز

انال کر یلوله در مجاور طول مسمیسه نمودن نیار مجبور به رکمانیور فراهم نباشد و پکط مذیشرا

ر شده در بند قبل کطبق مشخصات ذ یا بتنی یچوب یهاکشتها توسط باللولهمید نیگردد، با

 ن قرار داده شوند.یزم یرو
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د مجهز به یرند بایگیقرار م مورداستفادهها لولهمیه جهت حمل نک ییلرهایا تریون یامک

ها از ککه فواصل بالشت یبطور ودهل نگهدارنده مناسب بیو وسا یکیا الستی یچوب یهاکبالشت

 طوربهد یدر موقع حمل با هاآنل نگهدارنده یها و وسالولهمیباشد. ن مترسانتی 80لوله میدو سر ن

ا وجود یوارده و  یهاانکدر اثر تد ینبا وجههیچبهت گردند و یخود تثب یم در جاکامالً محک

نواخت و یکه قطعات با سرعت آهسته و یلکان بخورند. حمل کخود ت یر از جایانداز در مسدست

 (.7-3وارد نشود. )شکل  هاآنبه  یبیگونه آسچیرد تا هید انجام گیالزم با یهاینیبشیبا پ

 

 نیشاه وسیلهبهو حمل کانالت  یری(: بارگ7-۳)شکل 

 تیفکینترل ک 4-1-4

که در )شود یها انجام ملولهمید نیار برده شده در تولکمصالح ب یه بر روک یشاتیعالوه بر آزما

 یفکینترل کجهت  شدهساختهقطعات  یز بر رویر نیز یهاشیزماآ ،(اشاره شد هاآنوم به دفصل 

 .گرددمیانجام  هاآن
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 یش خمش طولیآزما 

د با هم یط تولیپ، مشخصات و شرایت ازنظره ک ساختهشیلوله پمین یعدد 250از هر توده  

ش قرار یآزمار مورد یقطعه انتخاب شده و به شرح ز یکمشابه باشند، توسط دستگاه نظارت 

 رد.یگیم

ه کرند یگیقرار م یه به نحویچهارعدد پا یگر بر رویلوله دمین 2به همراه  یلوله انتخابمین

باشد.  قرارگرفتهش در دهانه وسط یسه دهانه را داده و قطعه تحت آزما ییانال هواک یکل کیتش

گردند.  یبندد آبیله بایوس نیاه و بشده ده داه کیها تهیپا ی، بر روبندآب واشر وسیلهبهها لولهمین

، در دو نقطه به فاصلهوسطی لولهنیمسپس به دو سر 
1

3
ز جداگانه وارد کمتمر یرویطول آن، دو ن 

 یش مجموع گشتاور خمشیه در زمان آزماکشود ین مییتع یور به نحوکمذ یرویگردد. نیم

 یبردارن موقع بهرهیتریدر بحران یبرابر گشتاور خمش 7/1 میانیلوله میدر وسط طول ن ایجادشده

ن حالت به مدت یش در همینمونه تحت آزما و پر از آب شده هاکانالتبتدریج همه از آن باشد. 

ز ی، خیستگک، شکگونه درز، ترچیه شیان آزمای(. در پا8-3شکل شود )میساعت نگه داشته سه 

 د مشاهده گردد.ینبا یا هرگونه نشتیمحسوس و 

ت خواسته یفکی یش دارایلوله تحت آزمامیش مورد قبول واقع نشود و نیآزما جهیچنانچه نت 

سپس  م نموده،یتقس یعدد 10 یهاموجود در آن توده را به گروه یهالولهمین دیباشده نباشد، 

ش مورد ین آزمایدر ا یاز هر گروه انجام شود. هنگام ینمونه انتخاب یک یور بر روکش مذیآزما

ر یش مثبت بوده و مورد قبول دستگاه نظارت واقع شود در غیجه آزمایه نتکگردد یواقع م دییتأ

 25ش از یرد. چنانچه بید مورد مصرف قرار گیده و نباین صورت آن گروه مردود اعالم گردیا

باشند تمام آن توده مردود بوده  قبولرقابلیغ یده عدد یهاگروهاز  یانتخاب یهادرصد از نمونه

ار کد بیش باین آزمایه جهت انجام اکز کمتمر یروهایر نیرند. مقادیقرار گ استفادهموردد یو نبا

، جهت یش خمش طولیدر آزما ده است.ی( درج گرد1-3پ در جدول )یهر ت یبرا شودمیبرده 

ز را اعمال کمتمر یروهایتوان ابتدا نیثر خود برسد مکبه مقدار حدا یجاً گشتاور خمشیه تدرکنیا

 د.کرپر از آب را انال کآهسته داخل  طوربهنموده سپس 

 یمتر 5 یهالولهمین یطول خمش شیآزما انجام جهت یعمود زکمتمر یروهاین ریمقاد (:۱-۳جدول )

 لوگرم(کیرو )ین انالکپ یت لوگرم(کیرو )ین انالکپ یت لوگرم(کیرو )ین انالکپ یت

70 245 200 500 450 918 
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 لوگرم(کیرو )ین انالکپ یت لوگرم(کیرو )ین انالکپ یت لوگرم(کیرو )ین انالکپ یت

80 266 230 557 520 1045 

100 308 250 589 600 1192 

120 348 280 639 700 1355 

135 386 315 697 800 1517 

150 415 350 757 900 1716 

180 467 400 838 1000 1874 

 

 

 یطول خمش شیآزما (:8-۳شکل )

 یخمش عرض شیآزما 

د با یط تولیپ، مشخصات و شرایت ازنظره ک ساختهشیپ یهالولهمین یعدد 500از هر توده 

ش قرار یر مورد آزمایقطعه انتخاب شده و به شرح ز یکهم مشابه باشند توسط دستگاه نظارت 

و از قسمت میانی لوله میمتر از طول ن یک یبه درازا یارد. با نظر دستگاه نظارت، قطعهیگیم
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لوله عمود باشد. سپس آن را میامالً بر محور نکه مقاطع دو سر آن کشود یده میبر یبه قسم ،آن

رد و دو یور قرار گکبستر مذ یف تخت آن بر روکل ک کهنحویبهبستر مسطح قرار داده  یرو

ل به باز یه تماک یلوله و در جهتمین یالجهت، عمود بر محور طولو مختلف یمساو یافق یروین

قطعه تحت  یهاطول لبهش قطر کوتاه( داشته باشد در تمام یلوله )افزامین یردن عرض باالک

 یششکه تنش کشود ین مییتع یور به نحوکمذ یروهای(. مقدار ن9-3شکل ) .گرددش وارد یآزما

از خمش در  یناش یششکبرابر تنش  7/1ف مقطع، کش، در یاز خمش در هنگام آزما یناش

ش به یمورد آزمالوله پر از آب است( باشد. نمونه میه نک ی)هنگام یبردارن موقع بهرهیتریبحران

گونه درز، چیور هکان زمان مذی، در پاشودمیور قرار داده کمذ یروهایمدت سه ساعت تحت ن

ر مورد قبول کالذش فوقیجه آزمایجاد شود. چنانچه نتید در نمونه اینبا یستگکا شیاف ک، شکتر

در آن توده را به  موجود یهالولهمیند، باید نیش صدمه ببیواقع نگردد و نمونه تحت اثر بار آزما

از هر گروه انجام  ینمونه انتخاب یور بر روکش مذیم نموده سپس آزمایتقس یعدد 20 یهاگروه

ش بر یجه آزمایه نتکرد یگیقرار م دییتأمورد  یش خمش عرضیدر آزما یشود. هر گروه هنگام

صورت آن گروه ن یر ایآن گروه مورد قبول دستگاه نظارت واقع شود. در غ ینمونه انتخاب یرو

 یهادرصد از نمونه 25ش از یب کهدرصورتیرد و ید مورد مصرف قرار گیده و نبایمردود اعالم گرد

از د یباشند تمام آن توده مردود خواهد بود و نبا قبولغیرقابل یعدد 20 یهااز گروه یانتخاب

لوله مین یهابر لبه دیبا یش خمش عرضیه جهت آزماک یافق یروهاینر یاستفاده شود. مقاد هاآن

 باشد.ی( م2-3لوله به شرح مندرج در جدول )میپ نیهر ت یوارد شوند برا

و قبل از خروج قطعات  یان دوره نگهداریباید در پا یو خمش عرض یخمش طول یهاشیآزما

ه کن یمتر باشد مگر اکروز  28از  یستیش نبایلوله در زمان آزمامیرد و سن نیارگاه انجام گکاز 

ه مقاومت کلوله میدستگاه نظارت )باتوجه به روش عمل آوردن قطعات با بخار آب(، سن ن دییتأا ب

ن شده یق معیدق طوربهرسد، یمتر مربع( میلوگرم بر سانتکی 400آن به حد مقاومت مشخصه )

 .دادن سن انجام یدر اراور کمذ یهاشیآزما توانیمن صورت یباشد. در ا

 (لوگرمکی برحسب) یعرض خمش شیآزما انجام جهت یافق یروهاین ریمقاد (:۲-۳) جدول

 لوگرم(کیرو )ین انالکپ یت لوگرم(کیرو )ین انالکپ یت لوگرم(کیرو )ین انالکپ یت

70 30 200 68 450 70 

80 34 230 76 520 59 
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100 42 250 73 600 52 

120 50 280 75 700 39 

135 56 315 77 800 47 

150 62 350 78 900 58 

180 68 400 77 1000 65 

 

 

 و کنترل نمونه یعرض خمش شیآزما (:۹-۳شکل )

 جدار یزبر شیآزما 

گردد یجهت نصب خارج م یدیارگاه تولکه از کد شده یتازه تول یهالولهمین یسطوح داخل

هوا  یهااز حباب یناش یهایاز فرورفتگ یعار یزان معقولیب و به مید صاف، نرم و بدون عیبا

 012/0نگ از یمربوط به فرمول مان یب زبریت، ضریفکینترل ک یهاشیدر آزما کهنحویبهباشد، 

پ یلوله از هر تمیعدد ن 12گروه مشتمل بر  یجدار ماهانه بر رو یش زبرید. آزمایتجاوز ننما

عبور  منظوربهن، یب معیتوسط دستگاه نظارت انتخاب و با ش یاتفاق طوربهه کرد یگیصورت م
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به شرح جدار  آزمایش زبریمراحل انجام . شودیامتداد قرار داده م یکنواخت آب در یکان یجر

 :باشدمیذیل 

 یکنواخت جریان یبرقرار الف:

 گرفته نظر در نرمال عمق برابر یکنواخت یهاانیجر آب در عمق طراحی، دبی تعیین در 

 و یمواز هم با یانرژ خط شیب و آب سطح شیب و کانال کف شیب شرایط این در .شودمی

 یهاکانال در بخصوص کافی، هد نیتأم منظوربه و برداریبهره شرایط در. باشندیم یمساو

 مشکلی تا شودمی ینگهدار نرمال عمق حد در توزیع آب توسط مأمورین تراز آب معموالً اصلی 

 یبرا کف شیب از توانمین این وضعیت در .نیاید بوجود شونده تغذیه یهاکانال یآبگیر یبرا

 سرعت، گیریاندازه با همزمان و صحرایی عملیات در تا است الزم بلکه کرد، استفاده هاکانال این

 قرار مانینگ فرمول در را آن و نمود محاسبه بردارینقشه عملیات وسیلهبه را آب سطح شیب

 گیریاندازه یبرا باید محلیجریان یکنواخت،  ایجاد از اطمینان یبرا صحرایی عملیات داد. در

 مستقیمآن  داشته و مسیر قرار یآبگیر محل از یزیاد فاصله در که شود گرفته نظر در جریان

بگیر، سیفون و آدریچه،  گونههیچنباید در مسیر جریان  نباشد. قوس آن زا بعد و قبل بوده و

یکنواخت بر  جریان آن در نگذاشته و ریتأثتا بر روند جریان موارد مشابهی وجود داشته باشد 

 قرار شود.

 کانال و شیب سطح آب شیب گیریاندازهب: 

 منظور این ی. براشودمیتعیین  "نیوو " یبردارنقشهشیب کانال با استفاده از دوربین 

 در و شده گرفته نظر در جریان، مشخصات گیریاندازه محل یباال متر 60حدود  در یافاصله

. دیآیم به دستشیب کف  توسط آن سپس ،گرددمیتعیین  کانال کف رقوم یپنج متر یهابازه

 کف رقوم که ییهامکان در یکنواخت، جریان ایجاد بررسی و آب سطح شیب گیریاندازه یبرا

 ندینمایمآب  عمق گیریاندازه به اقدام ،شده تعیین نیوو بردارینقشه دوربین از استفاده با هاآن

 شیب و سطح آب رقوم ترتیب به کانال، کف رقوم و آب عمق داشتن باآنگاه  (.10-3)شکل 

 .گرددمی تعیین آب سطح
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 (: تعیین شیب کف توسط دوربین نیوو۱0-۳شکل )

 

 جریان عمق گیریاندازه ج:

 در جابجایی قابلیت استفاده نمود که 1گیج پوینت از توانمیجریان  عمق گیریاندازه یبرا

 (.11-3داشته باشد )شکل  را عرضی مقطع در آب مختلف اعماق گیریاندازهو  آب سطح عرض

 

                                           
1- Point Gauge 
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 عمق جریان با استفاده از پوینت گیج گیریاندازه(: ۱۱-۳شکل )

 

 جریان سرعت گیریاندازه د:

دارد.  وجود مختلفی یهاروش و وسایل باز،رو یمجار در جریان سرعت گیریاندازه یبرا

 پروانه دستگاه کند،می گیریاندازه قبولی قابل دقت با را آب سرعت مقدار که وسایلی از یکی

سیم سطح مقطع جریان و تعیین سرعت در هر یک از ق(. با ت12-3شکل باشد )میمولینه  یا آبی

تعیین  (1-3) ز رابطها n یب زبریآمده و در نهایت ضر به دستمقاطع، سرعت متوسط جریان 

 .شودمی

n = R
2

3S
1

2

V
⁄                                               (1-3)                             

 مقطع سطح نامنظمی کانال، جدار یزبر نظیر مختلفی عوامل به مانینگ یزبر ضریب معادله

 اندازه کانال، در جریان شدت و عمق کانال، در فرسایش و یگذار رسوب مسیر، وضعیت جریان،

 دارد. بستگی مسیرجریان در موجود موانع و هرز یهاعلف ،جریان مقطع سطح شکل و
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 سرعت جریان با استفاده از مولینه گیریاندازه(: ۱۲-۳شکل )

متر یسطح آب پنج سانت یا ارتفاع آزاد باالیامالً پر از آب بوده و کلوله میه مقطع نک یدر حاالت

د، یتجاوز نما 012/0نگ از یاساس فرمول مانها بر شیاز آزما آمدهدستبه یب زبریباشد و ضر

 قبولغیرقابلاند، د شدهیه در آن ماه تولک قرارگرفتهش یپ تحت آزمایت یهالولهمیه نیلک

د شده در آن ماه را یتول یهالولهمیه نیلکتوان یدستگاه نظارت م دییتأن حالت با یباشند. در ایم

انجام داد. هر توده  هاآن یور را بر روکش مذیآزمام و مجدداً یتقس یعدد 200 یهابه توده

ش به یاز آزما آمدهدستبه یب زبریه ضرکرد یگیقرار م دییتأجدار مورد  یزبر ازنظر یهنگام

موجود در آن توده مردود بوده  یهالولهمین صورت تمام نیر ایق فوق در حد مجاز باشد. در غیطر

 یهاتوده یش رویاز آزما آمدهدستبهج یدرصد از نتا 25ش از یباشند. چنانچه بینم استفادهقابلو 

 دات آن ماه مردود خواهند بود.یباشند، تمام تول قبولغیرقابل یعدد 200
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 ۶5 فصل سوم:ساخت و کنترل کیفیت قطعات پیش ساخته

 

 ساخت یروادار 5-1-4

ساخته  ییاجرا یهانقشه یهاامالً مطابق مشخصات و اندازهکد یساخته باشیپ یهالولهمین

ر یبا مقاد یده شده تفاوتیقطعات تول یینها یهااندازه د تا ابعاد ویبه عمل آ یافکشود و دقت 

د یقطعات تول یهان ابعاد و اندازهیثر اختالف بکحدا هرحالبهها نداشته باشد. مندرج در نقشه

 د.یر تجاوز نمایر زید از مقادیها( نبا)مندرج در نقشه یر اسمیشده با مقاد

  متریلیم+ 5                          لوله میطول ن -

                                 لولهمیندهانه  -
1

200
  یاندازه اسم   

  یر اسمی+ مقاد 05/0                               ضخامت پوسته  -

 مترمیلی+ 5                                نسبت به امتداد محور  یانحراف افق -

از محل  مترمیلیش از هفت یب دیه جوش شده نباکار رفته در شبکبه  یلگردهاین میهمچن

د یانال نباک لبهدر  یعرض یلگردهایم یخود طبق نقشه جابجا شوند و پوشش بتن بر رو یواقع

 یثر انحراف مجاز در سطوح داخلکمتر باشد. حداک مترمیلی 30انال از کف کو در  مترمیلی 20از 

 2رند،یگیه قرار میپا یه در مجاورت درز روک هاآن ییمتر انتهایسانت 10لوله در مین یو خارج

چ یدر ه دیه، نبایپا یها در طول آن، پس از نصب بر رولولهمیر نین خط زیترنیی. پااست مترمیلی

  باشد. مترمیلیش از پنج یز بیخ یدارا یانقطه
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 نیز 2-4

فه ینموده و عالوه بر آن وظساخته عمل شیپ یهالولهمیگاه نهکیت عنوانبه( هابالشتکها )نیز

ز به عهده یه را نیدر محل پا هاآنبند دو دهانه مجاور و آب یهالولهمین نیدرز انبساط ب نیتأم

گاه هکیت ین سطح خارجیب یاشده است که فاصله یطراح یها به نحونیز یداخل یدارند. منحن

گردد. از موارد  نیتأم یبندآب یواشرها یتا محل جاگذار شودجاد ین ایز یلوله و سطح داخلمین

باشد، ین میز یت شود، صاف بودن سطح داخلید رعایبا یگاههکیت یهانیه در ساخت زک یمهم

ار در زمان کمانین الزم است پیبنابرا؛ نخواهد شد نیتأمها لولهمین یبندصورت آبنیر ایرا در غیز

ت فاصله مورد ین، با رعایز یداخل یبه عمل آورد بطوری که منحنرا  یافکد قطعات دقت یتول

ت نماید و سطح یلوله تبعمین یخارج یامالً از منحنکلوله، میگاه نهکیت یر سطح خارجیلزوم تا ز

باشد. در  یا تورفتگیو  ی، خلل و فرج، برآمدگیگونه زبرچیامالً صاف و بدون هکبه وجود آمده 

د یتول قبل از نصب اقدام شود. سطح باید نسبت به ترمیم حتماً صورت وجود هر گونه حفره 

ردن و جوش کدن، خم یلگرد، بریه می، تهیه قالب فلزیتهات یساخته شامل عملشیپ یهانیز

ن به یالزم جهت اتصال ز یهاه و نصب لولهیلگرد در داخل قالب، تهی، نصب قفسه مهاآندادن 

سطح آزاد بتن، عمل  یارکختن بتن داخل قالب و مرتعش نمودن آن، صافیه بتن، ریه، تهیپا

ردن قالب، کع قالب(، باز یردن سرکبخار آب )در صورت ضرورت باز  وسیلهبه ین بتنیآوردن ز

مربوطه  یدر محل دپو هاآنمداوم در طول مدت حداقل ده روز و انبار نمودن  طوربه یآبپاش

 .که باید بترتیب انجام شود باشدمی

ده شده و خم شوند. یبر ییاجرا یهامندرج در نقشهد طبق مشخصات یبا یمصرف یلگردهایم

ننده کدیارخانه تولک دییتأ)با  یکیترکا قوس الی یکیترکبه روش مقاومت ال یارکسپس با جوش

 یهاه مطابق مشخصات نقشهکلگرد پس از آنیم یهاند. قفسهیقفسه در آ صورتبهلگرد( یم

ت ی، با رعافاصله انداز ها وسیلهبهو  شود ن قرار دادهیز ید، داخل قالب فلزیه گردیته ییاجرا

 یهاخاموت در لبه یلگردهایم یپوشش بتن بر رو) لگردیم یبتن بر رو موردنیازر پوشش یمقاد

 مترمیلی 20ها ر قسمتیو در سا مترمیلی 30 یف قوس داخلک، در مترمیلی 20 یقوس داخل

و مرتعش نمودن آن  یزیردر اثر بتن کهنحویبه گرددت یم و تثبیباشد(، در محل خود تنظیم

 ان نخورد.کخود ت یاز جا وجههیچبه
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 ۶7 فصل سوم:ساخت و کنترل کیفیت قطعات پیش ساخته

 

از سطوح  یکیق یاز طر یزیر)بتن یق افقیبه طر معموالً ها نیز یزیرروش ساخت و بتن

. شودمیماله کشی  موردنظرو در نهایت پس از ویبره نمودن بتن، سطح  شدهانجامن( یز یجانب

داشته  یافکمقاومت  ییردن و جابجاکد بتن جهت بلند یگردد بایه قالب قطعات باز مک یزمان

 وارد شود. ید به قطعه بتنینبا یاگونه صدمهچیردن قالب هکموقع باز  و در (14-3باشد )شکل 
 

 

 هانیز یزیربتن و ساختقالب  (:۱4-۳شکل )

برای  یعاملشود یانجام م هاآنت یفکی دییتأه جهت کها لولهمین یطول یش خمشیآزما

ن در یبنابرا؛ رندیگیقرار م مورداستفادهش یه در آن آزماک است ییهانیت زیفکی دییتأنترل و ک

 دییتأر شد، با کلوله ذمین یشیه در مورد انتخاب نمونه آزماک یور با روشکش مذیانجام آزما

رند. یقرار گنترل کش انتخاب و مورد یدر آزما مورداستفاده یهانیز یستیدستگاه نظارت، با

چنانچه در  هرحالبهباشد. یور مکش مذیلوله در آزمامیز مطابق نیها ننیت زیا مقبولیط رد یشرا

ت ین به واسطه عدم رعایدر قطعات ز یه، نواقصکاز شب یبردارا شروع بهرهیموقع نصب قطعات و 

ض ینسبت به تعود یار باکمانیمشاهده شود، پ یبندآب نیتأما یو  ی، ابعاد هندسیمشخصات فن

 د.یبا قطعات مناسب اقدام نما هاآن
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ه کن یز یساخته )به جز سطح داخلشیپ یهانیز یمقدار انحراف مجاز در ابعاد هندس

 یر اسمیثر برابر پنج درصد مقادکد داشته باشد( حداینبا شدهمشخصر یاز مقاد یگونه انحرافچیه

ز پنج درصد یلگردها نیمقدار انحراف مجاز در فاصله مد. یتجاوز نما مترمیلید از پنج یبوده و نبا

 .است یر اسمیمقاد

 بتن مسلح یهاهیپا 3-4

 یروهایلوله مطابق خط پروژه و انتقال نمیانال نک موردنیازارتفاع  نیتأمجهت  بتن مسلح هیپا

، 150تا  70پ یت یهالولهمین ٔ  هیپارد. یگیقرار م مورداستفاده ین به پیلوله و زمیاز آب، ن یناش

تا  25ارتفاع  ی، برا1000تا  180پ یت یهالولهمین ٔ  هیپامتر و یسانت 150تا  25ارتفاع  یبرا

جهت  باشد.یمتر میسانت 25ها برابر هیرات ارتفاع پاییشده است. تغ یمتر طراحیسانت 200

در صفحه  ه،یپاهر یها، ستونکدر حد تنش مجاز خا یبه پ هاآنوارده و انتقال  یروهایتحمل ن

ه ارتفاعات در هر گروه ثابت یلک یبرا یب جانبی. مقدار ششودمیگرفته دار در نظر بیش ،هیپا

ه در هر ی، عرض قاعده پایب جانبیه و شیپا یباشد. به این ترتیب با مشخص بودن عرض باالیم

 گردد.ین مییتع یارتفاع

 صورتبهبلندتر  یهاهیر در باال( و پای)بدون ت Uل کمتر به شیسانت 50و  25ارتفاع  اب یهاهیپا

لگرد، یه می، تهیه قالب فلزیساخته شامل تهشیپ یهاهید پایات تولیباشد. عملیقاب بسته م

لگرد در داخل قالب و جوش دادن نقاط یم یها، نصب قفسههاآنردن و جوش دادن کخم  ،دنیبر

ختن بتن داخل یه بتن، رین، تهیبه زه یالزم جهت اتصال پا یهاه و نصب لولهی، تههاآنتقاطع 

بخار آب )در  وسیلهبه یه بتنیسطح آزاد بتن، عمل آوردن پا یارکقالب و مرتعش نمودن آن، صاف

مداوم به  یردن قالب، آبپاشکشتر از آن(، باز یع قالب برای استفاده بیردن سرکصورت ضرورت باز

 .باشدمیربوطه م یدر محل دپو هاآنمدت حداقل ده روز و انبار نمودن 

 یلگردهایم است. AIاز نوع  هاآنو خاموت  AIIIها از نوع هیاضالع پا یطول یلگردهایم

ده و خم یبر ییاجرا یهاه مطابق مشخصات نقشهکها پس از آنهیاز اضالع پا یکدر هر  یمصرف

 یروپوشش بتن بر ) لگردیم یت مقدار پوشش بتن بر رویفاصله انداز، با رعا وسیلهبهشد، 

. گردندیمت یم و تثبیاست(، در محل خود تنظ مترمیلی 20خاموت در تمام سطوح  یلگردهایم

 U یهاهیاز دو گوشه پا یکگره در هر  6ها )در همه گوشه لگردهایم یتالق یهامحلسپس 
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 ۶۹ فصل سوم:ساخت و کنترل کیفیت قطعات پیش ساخته

 

جوش به هم  وسیلهبهد یل( باکش یقاب یهاهیاز چهار گوشه پا یکل و هشت گره در هر کش

و ساخته  یزیرده( بتنی)خواب یافق صورتبهد یساخته در موقع تولشیپ یهاهیمتصل شوند. پا

د ی، باگرددمیجا انجام از آن یزیره بتنک ییسطح باال یه سطوح آن به استثنایلکشوند و در یم

جهت تحمل فشار بتن در  یافکام و قدرت کاستح ید دارایها بااستفاده شود. قالب یاز قالب فلز

به قطعه  یاگونه صدمهچید هیردن قالب نباکختن و مرتعش نمودن باشند. هنگام باز یموقع ر

ثر انحراف مجاز کرده باشد. حداکسب ک ییجهت جابجارا  یافکبتن مقاومت باید د و یوارد آ یبتن

 است. ینسبت به ابعاد اسم مترمیلی 5ها هیپا یدر ابعاد و آرماتوربند

 یها، طبق اندازهمترمیلی 18 یبا قطر داخل ییهاا لولهید سوراخ و یه، باین به پایجهت اتصال ز

قاً در امتداد ید دقیها بان لولهیگردد. ا ینیبشیها پستون یها، در قسمت باالمندرج در نقشه

 .(15-3)شکل  ردیقرار گ ،شدهبینیپیشانال کپ ین همان تیر زیه در زک ییهالوله
 

 

 مترسانتی ۲5(: قالب و آرماتورگذاری پایه با ارتفاع ۱5-۳) شکل
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 یبتن یهاکفشک 4-4

ن یلوله، زمیوارده از ن یروهایز انتقال نیها در قاعده و نهیپا یرداریگ نیتأمفه یها وظکفشک

 کفشک یب تعدادکیه از تریهر پا ین بر عهده دارند. پی( به زمکه را )در حد تنش مجاز خایو پا

پ یبه ت یبستگ مورداستفاده یهاکفشکتعداد و مشخصات  .گرددیل مکیساخته تششیپ یبتن

 ،یانیدر سه دسته م کالً داشته و  که و مقاومت مجاز خایه، عرض قاعده پایلوله، ارتفاع پامین

لوله مین یهاانالک ٔ  هیپا یشده برا یطراح یهاکفشک. عرض شوندیمد یوسته تولیو پ یکنار

ور دو نوع کمذ یهااز عرض یکهر  یباشد. برایمتر میسانت 80ا ی، 70، 60برابر  یپنج متر

در  یداخل یهاکفشکفته شده است و اندازه ردر نظر گ ینارک کفشکو دو نوع  یداخل کفشک

 30و  20 یپدر جهت طول  ینارک یهاکفشکمتر و اندازه یسانت 20و  10برابر  یجهت طول پ

ب کیوجود دارد. تر کفشکور چهار نوع کمذ یهااز عرض یکهر  ین برایبنابرا؛ باشدیمتر میسانت

متر یلوگرم بر سانتکی 5/0و  1مجاز  یهاها جهت مقاومتهیه پایلک یپ یها براکفشکبهینه 

 5/0متر از ک کمقاومت مجاز خا شده است. چنانچهنشان  و در بخش پیوست محاسبه قبالًمربع 

 یباتوجه به مبان یون طرح خاصیفونداس یبع باشد، دستگاه نظارت برامتر مریبرسانتلوگرم کی

در این حالت  د.ینمایار ابالغ مکمانیه و جهت اجرا به پیمحل، ته کو مشخصات خا یطراح

 یداخل یهاکفشک(. 16-3گردد )شکل یکپارچه )پیوسته( استفاده  یهاکفشکممکن است از 

 K هاآنه در ک شوندمینشان داده  EKNبا  ینارک یهاکفشکو  MK 2ا یو  MK 1با 

ن یبنابرا؛ متر استیبرحسب دس کفشکطول  Nمتر و یبرحسب دس کفشکدهنده عرض نشان

متر( و طول یسانت 60متر )یبه عرض شش دس یداخل کفشک یکدهنده نشان M62عالمت 

ه درجهت طول کباشد یم کفشکاز  یباشد. )منظور از طول، بعدیمتر( میسانت 20) متریدسدو 

ه عرض آن هفت کاست  ینارک کفشک یکدهنده نشان E73رد( و عالمت یگیقرار م یپ

از  ییهانمونهباشد. یمتر( میسانت 30متر )یمتر( و طول آن سه دسیسانت 70متر )یدس

 ( نشان داده شده است.17-3جهت حمل در شکل ) هاآنمیانی و نحوه چیدمان  یهاکفشک

 یعبکم یهانمونه یروزه آن بر رو 28بوده و مقاومت  B-250ها کفشکدر  یمصرفنوع بتن 

رمسلح یها غکفشکمتر باشد. کمتر مربع یلوگرم بر سانتکی 250د از یمتر نبایسانت 20به ابعاد 

جهت  یافکام و قدرت کاستح ید دارایها باساخته شوند. قالب یفلز یهاد توسط قالبیبوده و با

گونه چید هیردن قالب نباکختن و مرتعش نمودن آن باشند. هنگام باز یتحمل فشار بتن در موقع ر
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مقدار . رده باشدکسب کرا  ییجهت جابجا یافکد و بتن مقاومت یوارد آ یبه قطعه بتن یاصدمه

 .شودمیدر نظر گرفته  مترمیلی 5 یپ یهاکفشکانحراف مجاز در ابعاد 
 

 

 کفشک پیوسته: (۱۶-۳شکل )

 

  جهت حمل با لیفتراک یانیم یهاکفشکدمان ی(: چ۱7-۳شکل )
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 و متعلقات کنترل کیفی کانالت 5-4

 و ینگهدار ،آوریعمل تولید، مراحل در که تاسیساتی و تجهیزات دات،یتمه همه رغم علی

 کوتاه در که گرددمی مشاهده عیوبی و نقایص یتولید قطعات در ،گرددمی بینی پیش ونقلحمل

که  با توجه به این .گذاردیم نامطلوب ریتأث شبکه برداریبهره مدیریت در مدت دراز یا مدت

با دقت در انتخاب  توانمی دهدیماغلب در مرحله ساخت رخ  هاکانالتظهور عیوب و ترک در 

مطابق طراحی  شدهساخته، انتخاب قالب صحیح و ریزیبتنمصالح مناسب، ساخت بتن و اجرای 

و با قرارگیری شبکه میلگرد در محل مناسب خود و مراقبت صحیح از آن، رعایت دقیق زمان 

صحیح و  آوریعملبتن و دقت در حفظ دمای نگهداری مطابق ضوابط،  آوریعملبندی جهت 

 ساختهپیشی هاکانالتگذار بر  ریتأثدر استخر و مراقبت در حمل و انبار آن کلیه عیوب  موقعبه

 طرف ساخت. را بر

 صورتبهکانالت سازی  یهاکارخانهبررسی شده از  یهانمونهعیوب مشاهده شده در  نیترمهم

عامل ایجاد  ،نام، محل توانمی( 3-3( نمایش داده شده است. در جدول )18-3خالصه در شکل )

الزم به ذکر  هده نمود.را مشا هاآنو قابلیت ترمیم هر کدام از عیوب و راه حل برطرف نمودن 

ی با واشر، بندآب عملیات به انجام باید کلی طوربه وبیکانالت و متعلقات مع رشیپذاست جهت 

  ویژه کرد. پایداری و عمر مفید عضو توجه ،اثرات هیدرولیکی
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 بتنی ساختهپیشی هاکانال در متداول وبیع(: ۱8-۳) شکل

 عامل ایجاد و راه حل موقعیت، ،کانالت در متداول وبیع :(۳-۳جدول )

 عالمت نوع عیب
 نیترمعمول

 موقعیت
 عالج و راه حل عامل ایجاد

 غیرقابل

 قبول

 قابل

 میترم

ترک قطری و 

 شکستگی
A هاگوشه 

ضربه و عدم تطابق زین 

 و کانالت

حمل مناسب، ساخت دقیق 

 کانالت و زین مطابق نقشه

 ( *1) 

 انداختگی زیاد بتنآب  روی میلگردها B نشست خمیری
بتن و موانع  کاهش تعرق

 ایجاد رسوب

*  

حفره در سطح 

 بتن
C 

در سرتاسر 

 جداره کانالت

و  ریزیبتنسرعت زیاد 

 ویبره نامناسب

و  ریزیبتنچند الیه کردن 

 ویبره مطابق ضوابط

 (*2) 

 D کرمو شدن بتن
بیرونی  یهالبه

 کانالت
 تعویض واشر فرسودگی واشر قالب

 (*1) 

 یهاترک

 موزائیکی
E رویه بتن کانالت 

آب زیاد بتن + 

 پرسیمان بودن مخلوط
 کاهش رطوبت

 (*2) 

جمع شدگی 

 خمیری
F 

محل نشیمن 

 گاه

 ،اضافه ریزیبتن

 ناصحیح آوریعمل

توسط بخار آب  آوریعمل

 مطابق ضوابط

 ( *2) 

جمع شدگی 

 خمیری
G ناصحیح آوریعمل تکیه گاه کانالت 

توسط بخار آب  آوریعمل

 مطابق ضوابط

*  

حفره در سطح 

 بتن
H گرفتگی لوله خروج هوا تکیه گاه کانالت 

باز کردن لوله، کاهش 

 ریزیبتنسرعت 

 ( *2) 

 عدم تطابق

 هااندازه
I 

عرض  ضخامت،

 و طول کانالت
 تعویض قالب قالب ناصحیح

*  

خوردگی 

 آرماتورها
J اندازهاتنظیم فاصله  کمبود پوشش روی آرماتورها 

 (*2) 

 .باشدمیقابل قبول  محدوده عمق آزاد کانالت ترمیم عیب فقط در (1)

  .باشدمیپراکنده و محدود قابل قبول  صورتبهترمیم عیب  (2)
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خالصه آمده  صورتبه متعلقات و کانالت ساخت یفیک کنترل ( اسناد و مدارک4-3در جدول )

 دییتأبا حضور دستگاه نظارت تهیه، تنظیم و باید مربوط به مصالح  یهاشیآزمااین اسناد و  است.

( در اختیار دستگاه نظارت قرار 5-3)مطابق جدول  شدهانجام یهاکنترلشده و همراه با سایر 

 گیرد.

 کانالت ساخت کیفی کنترل مدارک و (: اسناد4-۳جدول )

 معیار کنترل شرح ردیف ردیف

1 
 بررسی و تطبیق نتایج

 آزمایشات خمشی طولی
 عدد تولید کانالت 250به ازای هر  طبق مشخصات فنی

2 
بررسی و تطبیق نتایج 

 زمایشات خمشی عرضیآ
 عدد تولید کانالت 500به ازای هر  طبق مشخصات فنی

3 
بررسی و تطبیق نتایج 

 زمایشات زبری جدارآ
 (3-1-4بند ) یفنطبق مشخصات 

4 
رعایت مشخصات فنی در 

 حمل قطعات بارگیری و
 (3-1-3بند ) یفنطبق مشخصات 

 

 متعلقات و کانالت و کنترل ی(: خالصه مراحل بررس5-۳) جدول

 شرح ردیف ردیف

 اجرایی( یرهایمسکارگاه ) و متعلقات وارده به هالولهنیمکنترل وضعیت ظاهری  1

 لولهنیماحتمالی طولی و عرضی در  یهاترکبررسی  2

 با مشخصات فنی، با اعمال رواداری مربوطه لولهنیمبررسی رعایت ابعاد  3

 جوش شده در قطعات یهاشبکهو یا  لگردهایمبررسی بیرون زدگی  4

 هالولهنیم یاحتمال وبیع ریسا یبررس 5

 هاکفشکو  هاهیپا، هانیزبررسی عیوب احتمالی در  6

 هانقشهبا اندازه اسمی مندرج در  هاکفشکو  هاهیپا، هانیزرعایت ابعاد  7

 و متعلقات وارده با نیازهای کاری هالولهنیمنوع و تیپ  بررسی و تطییق 8

 ساختهپیشکنترل وضعیت نگهداری و حمل قطعات  9

 اجرایی یرهایمسو متعلقات در  هاکانالتو مناسب بودن وضعیت ریسه  بررسی 10

 قطعاتی ررعایت مشخصات فنی در نگهدا 11
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 چهارمفصل  

 یطراح
 

 مقدمه 1-5

 از مناسب به مقدار یریآبگ و آب انحرافشامل  یشکزه و یاریآب هکشب یک یینها فاهدا

 به شدهداده لیتحو آب عیتوز ،یاریآب هکشب محدوده به رسانیآب و آب انتقال آب، نیتأم منبع

 مقابل در هکشب حفاظت اهان،یگ موردنیاز آب بهنگام و موقعبه نیتأم تاً ینها و مزارع نیب هکشب

 مازاد و یسطح رواناب ساختن خارج و یآورجمع ه،کشب خارج یسطح رواناب از یناش خطرات

 از خارج یاراض به هیتخل و تیهدا و شهیر توسعه محدوده از یعمق یها آبزه و یاریآب آب

 در. باشدمی یگذارهیسرما نهیهز حداقل صرف با و زمین و آب تلفات حداقل با هکشب محدوده

 هاانالک ریمس ،یشکزه و یاریآب هکشب پالن مانند یشکزه و یاریآب هکشب مختلف اجزاء یطراح

مشخصی  تعاریف و ضوابط ه،کشب به وابسته یهاسازه و هاشکزه ها،انالک یکدرولیه ها،شکزه و

 از منتج ییاجرا و یاقتصاد و یفن اصول به کیمت ضوابط نیا. ردیگیم قرار مدنظر یجهت طراح

  .شودمی انتخاب پروژه و منطقه اتیخصوص به توجه با که بوده دوم و اول مرحله مصوب مطالعات
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 و آرایش شبکه یبندقطعه 2-5

 یعمران واحد 1-2-5

 ،یرزشاوک یاراض آب منابع یزیربرنامه سهولت باهدف یسطح یشکزه و یاریآب هکشب یاراض

 یهاالانک تیموقعو  یتوپوگراف طیشرامطابق  یبرداربهره تیریمد و هکشب احداث یبندزمان

 "یمرانع واحد" بنام یمستقل یهاقسمت به یعیطب و یاصل یهاشکزه ها،رودخانه ،یفرع ،یاصل

ساحت م معموالًاست.  مزرعه واحد نیچند بر مشتمل ینواح نیا از هرکدام هک است شده کیکتف

 .شودمیتار انتخاب که 6000 تا 4000ن یب یواحد عمران

 یاریا بلوک آبیواحد زراعی  2-2-5

 هاآنقرار دارند و وسعت  2به مجموعه چند واحد مزرعه که تحت پوشش یک کانال درجه 

اعی الگوی . معموالً در هر واحد زرشودیمگفته  "واحد زارعی"هکتار است،  2000تا  500حدود 

 .شودیمکامل اجرا  طوربهکشت و تناوب زراعی 

 مزرعه واحد 3-2-5

 ریآبگ یک توسط هک تارکه 200 تا 60 وسعت به یاریآب هکشب تحت یاراض از یامحدوده 

 قطعه چند هب خود مزرعه. نامندیم "مزرعه " را گردندیم مشروب انهار از( مزرعه ریآبگ) مستقل

 .گرددیم میتقس "زراعی قطعه" بنام

 ۱زراعی قطعه 4-2-5

 باشد کهیم تارکه 12 تا 5 وسعت به 4 درجه نهر یک پوشش تحت محدوده ،یزراع قطعه

 ] 26[و همکاران  یقات مرادیتحقج ینتا. دهدیم لکیتش را یاریآب هکشب بخش نیترکوچک

از کانال  برداریبهرهاجرا و  یبر چگونگ 4 و 3درجه  یهاکانالتحت پوشش  سطح دهدیمنشان 

را  ین بازدهین مشکالت و بهتریهکتار کمتر 7تا  5با سطح  یداشته و قطعات کنندهنییتع یاثر

 .اندداشته

                                           
1-  Field Block 
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 قطعه آبیاری  5-2-5

که شامل کرت، نوار و ... بوده و  دهدیمواحد آبیاری را تشکیل  نیترکوچکقطعه آبیاری 

 .باشدیمهکتار  1.5تا  1حدود 

 یشکو زه یاریه آبکاجزاء شب  3-5

 یمعرف یشکو زه یاریآب یو فرع یاصل یهان شبکهیکه تحت عناو یشکو زه یاریه آبکشب

خانه، حوضچه ، تلمبهیریآبگ تأسیساتانحراف آب،  یهاساختماناز  یاشده شامل مجموعه

وابسته  یهاو سازه تأسیسات ،ها، خطوط لولهشکها، زهانالک، خطوط انتقال آب، ریگرسوب

داخل مزارع  یبه مزارع و سپس قطعات زراع یع آب از منابع آبیفه انتقال و توزیباشد که وظیم

 .اه را بر عهده دارندیگ یتًا پایو نها

 ۱ درجه و یاصل یهاکانال  1-3-5

انشعابی دیگر انتقال  کیدرجه یهاکانالو یا  دودرجه یهاکانالکه آب را به  ییهاکانال

. در بعضی موارد ممکن است آبگیری مستقیم برای شودیمنامیده  کیدرجه یهاکانال، دهندیم

وظیفه انتقال آب به  کیدرجهکانال  کهدرصورتینیز انجام شود.  کیدرجه یهاکانالمزارع از 

مورد ممکن است به نام کانال اصلی  برحسبداشته باشد دیگر را برعهده  کیدرجهچند کانال 

 .باشدیم " .M.C" هاانالک نیا مشخصه عالمت شود. یگذارنام

 ۲ درجه یهاکانال  2-3-5

اراضی یک محدوده  موردنیازمنشعب شده و آب  1ی درجه هاکانالاز  2ی درجه هاانالک

. باشدنمیاز حدود هزار هکتار بیشتر  معموالًکه مساحت تحت پوشش آن  کندیم نیتأمزراعی را 

 درجه یهاکانال) یفرع هکشب نندهکهیند که تغذتمسیر خود دارای آبگیرهایی هسها در این کانال

 .کنندیم نیتأمهکتار را  200تا  60واحدهای مزرعه به مساحت  موردنیازآب بوده و  (4و  3
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 ۳۱ درجه یهاکانال  3-3-5

 زارعم داخل در را آب و ردهک یریآبگ یاصل هکشب از هک 4 و 3 درجه یهاانالک مجموع به

 شروع 3 درجه ریآبگاز  ابتدادر  3درجه  انالک. شودمیشبکه آبیاری مزارع گفته  ندینمایم پخش

انالک از نشعبم یفرع یهاانالک ای و 4 درجه یهاانالک نیب را مزرعه به شدهتحویل آب و شده

 200تا  100له فاص به معمول طوربه هایطراحمزارع در  یرهایآبگ .دینمایم عیتوز 3 درجه یها

. دبی شوندمیته بسته به توپوگرافی و عوارض موجود ساخ دوطرفهیا  طرفهکی صورتبهمتر و 

 .باشدمیاز مساحت مزارع تحت پوشش آن  معمول مضربی گرد شده طوربه هاکانالاین 

انالک هکشب یگذارنامدر  .شوندمینمایش داده  " TC "با مخفف  معموالً 3درجه  یهاکانال 

حروف ر، یآبگ رهشما ،یاراض با مرتبط دودرجه یا کیدرجه یهاانالک نام یانتها به ،3 درجه یها

" TC"  انالک مثالً .شودمیاضافه  3و سپس شماره کانال درجه LC2-TC1 درجه انالک معرف 

 .باشدمی LC انالکاز  2 شماره ریآبگ به متصل 3

 ۲یاریآب نهرچه ای 4 درجه یهاکانال  4-3-5

 قطعه سطح در را یاریآب آب و گرفته لیتحو 3 درجه یهاانالکاز  را آب ،4 درجه یهاانالک

 نیزم یسازآماده ضمن ساله خاکی بوده و همه معموالً  انالک ن نوعیا. دینمایم عیتوز یاریآب

انالک .باشدمیلیتر در ثانیه  60تا  30معمول بین  طوربهی هاکانالدبی این  .گرددیم یبازساز

نمایش  "QC "با مخفف  معموالً و  گردندیم یمعرف مربوطه یزراع قطعات شماره با 4 درجه یها

  .شوندمیداده 

                                           
1-  Tertiary Canal 

2-  Quartiary Canal 
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 لیکی متداول شبکه فرعی آبیاریوهیدر یهاسازه 4-5

و حفاظت  است که برای انتقال جریان، کنترل و تنظیم سطح آب، آبگیری ییهاسازهمجموعه 

 و یاریبآ هکشب یطراح در .شودیمهیدرولیکی شبکه نامیده  یهاسازه ،رودیمشبکه به کار 

ی یهاسازه ،آب عیتوز در ینسب دقت و هکشب شتریب یمنیا و یبرداربهره سهولتبرای  یشکزه

 یهاضچهحو فون،یس ،رونیماش پل مختلف، یهاپیت در مزارع ریآبگ شامل هک استشده منظور

 معرفی شوند. که در این بخش باشندیمغیره  و دراپ الورت،کمقسم،  ،یاهیزاو

 ۱یاصل هکشب ریآبگ به ۳ درجه انالک سازه اتصال 1-4-5

اصلی از این  موجود در شبکه دودرجهی هاکانالبه آبگیر  3ی درجه هاکانالجهت اتصال 

 .شودمیده اسازه استف

 ۳مزارع ریآبگو  ۲میتقس یهاحوضچه  2-4-5

ر یمس یریط قرارگیت و شرایموقعبهبسته  مقسممختلف  یهاپیاز ت یاریه آبکشب یدر طراح

 ،انالکز ا یریبودن آبگ دوطرفها ی طرفهکیس و یت جاده سروی، موقعیاریانال و قطعات آبک

جهت  و ممکن است کند میتقس نیموجود را به نسبت مع یدب تواندیممقسم . شودیاستفاده م

دریافت کرده و فقط  هامقسممزارع آب را از  یرهایآبگ آبگیری قطعات زراعی هم استفاده شود.

ها ن سازهیدر ا بانحراف آ ،میجهت تنظ .شودیمجهت تحویل آب به قطعات زراعی استفاده 

جهت  یفرمان ییشوک یهاچهیاز دریا و  یاریقطعات آب یساده برا ییشوک یهاچهیاز درتوان می

 .دکراستفاده  یان عبوریم مقدار جریشتر در تنظینترل و دقت بک

 4وسکمع فونیس 3-4-5

یا دو چاهک قائم با مقطع مربع  صورتبه معموالً  ساختهپیش یهاکانال یفون برایسازه س

ان یجاد جریاجتناب از ا ی. براکندیمرا به هم وصل  هاچاهکاست که  یک لوله افقیو دایره 

                                           
1-  Offtake 

2-  Division Box 

3-  Turnout 

4-  Inverted Siphon 
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که حداقل به اندازه  شودیمدر نظر گرفته  یلوله طور یفون، رقوم ارتفاعیس یمتالطم در ورود

مستغرق باشد. الزم به ذکر است که  مترسانتی 15ر سرعت در لوله و حداقل یبرابر ارتفاع نظ 1.5

متر  0.6 برداریبهرهو مسائل  هاآن( با توجه به افت ری)در طول مس هافونیسحداقل قطر لوله در 

در نظر گرفته  0.005آن برابر  یب افقیحداقل ش لوله یمجرا ترراحته یتخل یشنهاد شده و برایپ

 .استفاده کرد مترسانتی 50از لوله سیفون با قطر  توانمیبرای آبگیری قطعات زراعی  .شودیم

 ۱گذر ریز 4-4-5

و  نهرهااز روی  هاآنو جاده دسترسی  3ی آبیاری درجه هاکانال عبور محل در سازه نیا از

 سریم را طرح در وآمدرفت سهولت و یبرداربهره امر تا شودمیاستفاده  3ی درجه هازهکشیا 

اب شود تا طول امتداد زیرگذر عمود بر مسیر کانال انتخ شودمیدر طراحی این سازه سعی  سازد.

 شود. ترراحتو اجرای آن  ترکوتاهسازه 

 انتهایی ۲سرریز سازه 5-4-5

انال، سازه کداخل  یاضاف یهاآبه یانال و تخلکحفاظت  منظوربه 3در انتهای کانال درجه 

بارت از یک شاخه کانال ع معموالًاین سازه  ساختهپیشی هاکانالدر  .شودمی ینیبشیپ ییانتها

 .شودمیسرریز استفاده  عنوانبهدیگر قرار دارد و از دو طرف آن  یهاشاخهاز  ترنییپااست که قدر 

 ترنییپاوم عمق آزاد کانال سنصف تا دو  اندازهبهرقوم تاج سرریز  عنوانبهباالیی این شاخه  رقوم

تا  2دود حو با عرض  به طول یک شاخه از کانال یاحوضچهدر داخل کانالت این  .ردیگیمقرار 

 .کندیمکه آب سرریز شده را به داخل یک زهکش هدایت  شودمیبرابر عرض کانال واقع  3

ل یا دالینادرست و  یبرداربهرهاز  یمازاد ناشآب ه یتخلبرای ) یجانبز یاین سازه شامل سرر 

آبگیر  معموالً  و (انالکرسوبات داخل تخلیه آب مازاد و  منظوربهساده )، دریچه کشویی (گرید

ه رسوبات به یتا تخل گرددمیتعبیه انال کف کن تراز یین سازه معموالً پایچه ایدر. باشدمیمزرعه 

 منظوربه و شودیمانجام ان آزاد یبا جر یجانب یزهایسرر یکیدرولیه یطراح .شودسهولت انجام 

 .گرددیمزها استفاده یسرر یلکز از رابطه یمحاسبه طول سرر

                                           
1-  Culvert 

2-  Spillway 

www.takbook.com



 8۱ فصل چهارم:طراحی

 

Q = CLH(
3

2
)                                                                                    ( 1-4 ) 

 :در آنه ک 

 C =ریب از مقدار این ض .گرددیمانتخاب آن ان یز و جریبه نوع سرر هبستکه ز یب سرریضر

 .شودمیدر نظر گرفته  5/1متوسط  طوربه و باشدیممتغیر  6/1تا  4/1

H = زیسرر یغه آب رویارتفاع ت (m)  باشدیمسانتیمتر  15سانتیمتر و حداکثر  5که حداقل. 

L = یطول سرر( زm) 

 Q= ز یسرر یدب(m3/s) 

، این احتمال اندشدهتا انتها با یک مقطع و دبی طراحی  3درجه  یهاکانال کهنیابا توجه به 

منتقل و سرریز  مناسب به انتهای کانال یبرداربهرهوجود دارد که کل دبی کانال در اثر عدم 

 .شودمی منظور 3دبی طراحی سرریز انتهایی معادل دبی کانال درجه  لذا گردد.

 ۱یاهیزاو یهاحوضچه 6-4-5

از  معموالً سیر، مافقی در محل تغییر  یهاقوساجرای  یجابه ساختهپیشی هاکانالدر 

 شدهساخته یضلعششا یاستوانه  صورتبه هاحوضچهاین  .شودمیاستفاده  یاهیزاو یهاحوضچه

کانال در دو طرف آن مستقر  یهاشاخهکه زاویه انحراف آن برابر با زاویه تغییر مسیر کانال بوده و 

 محدود هم به بتنس هاانالتک یاهیزاو چرخش ها،انالتک بودن ساختهشیپ به وجهت با. شوندمی

 به سبتن انالتک امتداد دو هیتغییر زاو برای معموالً .است شده شنهادیپ درجه یک حد در و

برای  و شودمی استفاده حوضچه نیا از باشد، درجه 12 از شیب هیزاو هک یمواقع در گریدیک

 .گرددمیاستفاده  یاهیزاو یهانیزدرجه بین دو امتداد کانالت، از  12زوایای کمتر از 

 ۲بندآب 7-4-5

و  گرددیماحداث  هاکانالدر داخل  یریسطح آب الزم جهت آبگ نیتأم منظوربهن سازه یا

حداقل  یدب )بخصوصمختلف  یهاانیجرن عبور یکه ح شودیمانجام  یبه نحوآن  یطراح

                                           
1- Angular basin 
2-  Check 
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چه احداث شده یتوسط در معموالً هاکانالتن کار در ینگه دارد. ا موردنیازآب را در سطح  (کانال

 .ردیپذیمر صورت یدر مس

 ۱آبشار 8-4-5

ش سرعت آب از حد ین منجر به افزایزم یعیب طبیب که عبور کانال با شیپرش یرهایمسدر 

ب کانال و زهکش یشجهت کاهش آبشار ه یابن ، ازشودیم یات خاکیش حجم عملیا افزایمجاز و 

  .گرددیماستفاده 

                                           
1- Drop 
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 8۳ فصل چهارم:طراحی

 

 یاریآب هکشب یمایس یطراح 5-5

 بر اساس و گرددمی طرح ریز به شرح یعوامل داشتن ظالح با یشکزه و یاریآب هکشب پالن

 .ردیگیم صورت یاریآب هکشب یزیرطرح پروژه، خاص مشخصات تیرعا با و یفن اصول و یمبان

 یاریآب شبکهیی جانما 1-5-5

 یطراح مطالعه، ،مختلف مناطق در هک یشکزه و یاریآب یهاشبکه یطراح و ییجانما در

 یسنت ساختار دیبا ،یعیطب عوامل و یوگرافیزیف با مرتبط موارد بر ، عالوهشوندیم اجرا و

 یهاجادهم، ارتباط ید ای و یآب شتک پوشش تحت در مناطق وخاکآب منابع از برداریبهره

 یهانهیهزدسترسی، به حداقل رساندن  یهاجاده، روستاها و 3درجه  یهاکانالبه  یدسترس

 روستاها، یهاد و جامع یهاطرح محدوده و هاسازه میحر ،هاتیمالک ، حدودبرداریبهرهو  ییاجرا

 ن، نحوهیزم و آب از برداریبهره نظام ،یاجتماع مسائل به توجه نید. همچننریگ قرار توجه مورد

 حفظ االمکانیحت و یاراض یسازکپارچهی ه،کشب ینگهدار و برداریبهره در شاورزانک تکمشار

میزان جابجایی خاک در  به رقوم تحویل آب در آبگیر مزارع،توجه  موجود، یاریآب یهاجهت

 .است یضرور تسطیح قطعات زراعی و بافت خاک

 حد در ای و هاالرأسخط در هاکانال ،و زهکشی یاریآب هکیک شب یمایس طرح در یطورکلبه

 نیا بر یسع و شوندمی مستقر قطعات هیالیمنته ای و القعرهاخط در هاشکزه و قطعات یباال

 حداقل به یاراض حیتسط نهیهز و گردد یاراض لیتحو قطعه هر نقطه نیبلندتر در آب هک است

 کانال و زهکش غالباً ، یزراع قطعات یهندس لکش شدن منظم جهت نیهمچن .ابدی اهشک نکمم

توجه به با  معموالً .گرددیم نییتع 4 درجه به موازات هم و عمود بر شبکه اصلی و انهار 3درجه 

و طول نهر متر  200تا  150فاصله میان آبگیرها بین  ،هکتار 10تا  5با سطح  یقطعات استفاده از

 Vو به شکل  خاکی صورتبه 4 درجهنهر . شودمیانتخاب متر  500تا  350بین  4درجه 

، تسطیح رقوم قطعه بلندترین درو  زراعی قطعات طول در متر 0.5 حداکثر عمقبا  و شدهساخته

در شکل  .شودمی گرفته نظر در لیتر 60 تا 30 آن دبی و شده اجرا و احیطر آن شیب با متناسب

 داده شده است. انپالن شبکه فرعی نش از یانمونه( 4-1)
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 (: پالن شبکه فرعی۱-4)شکل 
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 و جانمایی آن در شبکه ، مشخصاتسیسرو یهاجاده 2-5-5

فرعی آبیاری و زهکشی  یهاشبکهسرویس و دسترسی در  هایجاده ی بین مزارع،هاجاده

 آالتنیماشآبی و امکان دستیابی  یهاسازهو نگهداری انهار و  برداریبهرهسهولت در امر  منظوربه

مردم و محصوالت طراحی و اجرا  ونقلحملهمچنین  ،ی ارتباطیهاجادهکشاورزی از مزرعه به 

 .شوندمی

 یاریکه کانال به شکل دوطرفه قطعات را آب یدر مواقع جزبه معموالً س کانالت یجاده سرو 

، برداریبهرهمزایایی است که در مسائل  به دلیلاین امر ]. 10[ردیگینم، سمت مزرعه قرار کندیم

و  ، مشکالت اجتماعیهاسازهاتالف اراضی، افت هیدرولیکی، احجام خاکریزی جاده، تعداد 

در  3ی درجه هاکانالی سرویس هاجادهدسترسی به مزرعه نسبت به حالت دیگر وجود دارد. 

دست کم در فواصل دو کیلومتر از دو طرف به که  شودمی هیتوصاحداث شده و  هاآنت مجاور

 صورتبهدو کیلومتر در دو کیلومتر  یهاشبکهمتصل شوند و  2ی درجه هاکانالی مجاور هاجاده

و  هازهکش، هاکانالخالصه نحوه استقرار  صورتبه( 2-4در شکل ) د.حلقه پیوسته ایجاد نماین

 نشان داده شده است. هاآنجاده سرویس 

 هاآنس یو جاده سرو هازهکش ،هاکانال(: نحوه استقرار ۲-4شکل )
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 هایبررس. است نشان داده شده س و کانالتیجاده سروم یو حرمشخصات  (3-4)در شکل 

ن یبهتر مسائلدیگر ت جاده و یپ کانال، وضعیمتر با توجه به ت 2.5تا  1.5م یکه حر دهدیمنشان 

 درجه یهاانالک 1سیسرو جاده عرض . همچنینباشدیمس آن ینالت از جاده سروکا یفاصله برا

 سطح. گردد یزیرشن متر 15/0 ضخامت به آن متر 5/3 ه بایدک شودمیمتر پیشنهاد  4 معادل 3

 هک در نظر گرفته شود یباید طور مجاور یزراع قطعات حیتسط صفحات به نسبت جاده نیا

 30 حداقل جاده هیرو لحاظ شده و سطح مترسانتی 15 دو الیه خاکریزی به ضخامت حداقل

 مجاور باشد. حیتسط صفحات حداکثر رقوم از باالتر مترسانتی

 

 (: حریم کانالت و جاده سرویس آن۳-4 (شکل

 صورتبه معموالً و  کندیم فراهم را مجاور زراعی قطعه دو به دسترسی امکان مزارع بین جاده

 ارتفاع بابوده و  یزیرشن بدون و متر 3جاده  نیتمام شده ا عرض. شودیمساخته  انیدرمکی

 .گرددمی احداثقطعه مجاور آن  نیشده بلندتر حیتسط زمیننسبت به  مترسانتی 30حداقل 

ی هاجادهدرصد به روش پراکتور استاندارد و  85ی سرویس بین مزارع معادل هاجادهتراکم 

روش پروکتور استاندارد در نظر ه درصد ب 95این جاده  یزیرشنو درصد  90 سرویس کانالت

  .شودمیگرفته 

                                           
1-Service Road 
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 87 فصل چهارم:طراحی

 

 یاریآب ه فرعیکشب یضوابط طراح 6-5

 ۳تعیین ظرفیت مجاری درجه  1-6-5

ثر مصرف که در دوره حداک گرددیممحاسبه و برآورد  یاگونهبهرها یت مجاری و آبگیظرف

 یریپذانعطافنماید. بعالوه از  نیتأمتحت پوشش خود را  یاراض یآب ازیشت بتواند نک یالگو یبرا

 یبرداربهرهدر صورت تغییر الگوی  یبرداربهرهبرخوردار شود تا در زمان  یبرداربهرهمناسبی در 

 ظرفیت طراحی برای یک کانال آبیاری به موارد زیر بستگی دارد: دچار مشکل نشود.

 ؛اراضی()وسعت شود مقدار سطحی که باید آبیاری  -

 ؛دگردنوع محصوالتی که باید کشت  -

 ؛تناوب یا سیستم تقاضا برای دهانه آبگیر مزرعه -

 ؛تبخیر و نفوذ واسطهبهتلفات آب  -

 .راندمان مورد انتظار در توزیع آب برای محصوالت کشاورزی -

عبارت  و باشدمیدبی ویژه یا به هیدرومدول آبیاری وابسته  3ظرفیت طراحی کانال درجه  

 موردنیازشتی( در زمان معین یا چند ک یکشتتککه برای آبیاری یک هکتار )است از مقدار آبی 

 است: محاسبهقابلاز فرمول زیر  در شرایط چند کشتی یاریآبهیدرومدول . است
 

q𝑑 =
(∑ 𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1 ×𝐸𝑇𝐶𝑖)×100

𝐷×864𝐸 ∑ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1

              (2-4  )                                                          

A𝑖زیر کشت  = مساحتi ( هکتارام) 

= 𝐸𝑇𝐶𝑖  نیاز آبیاری گیاهi ( موردنظردر دوره  مترمیلیام) 

E  =)راندمان آبیاری )اعشاری 

D)دوره آبیاری )روز = 

q𝑑 =)مدول آبیاری الگوی کشت )لیتر در ثانیه در هکتار 

با  هاآنالگوی کشت و تراکم زراعی توسط زارعین و یا عدم آشنایی  به دلیل تغییرات 

، احتمال کشت تک محصولی در تعدادی از مزارع، پایین بودن راندمان آبیاری صحیح یهاوهیش

در اکثر  ،عوامل متعدد دیگرو  شدهبینیپیشو ساعات آبیاری در شبانه روز در مقایسه با مقادیر 

بنابراین برای تصحیح آن  ،شودمیکمتر از هیدرومدول واقعی  شدهیبینپیشمواقع هیدرومدول 

هکتار و  200برای اراضی  معموالًکه  گرددمیاز ضریبی با نام ضریب انعطاف پذیری استفاده 
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از رابطه زیر ظرفیت کانال آبیاری در نهایت  .شودمیدر نظر گرفته  1.5مزرعه( معادل کمتر )یک 

 :گرددمیمحاسبه 

𝑄 = 𝑞 × 𝐴 × 𝐼𝑓𝑐                                                                               (3-4)  

Q )دبی کانال )لیتر بر ثانیه= 

q)دبی ویژه )لیتر بر ثانیه بر هکتار= 

A)سطح زیر پوشش )هکتار = 

𝐼𝑓𝑐پذیری =ضریب انعطاف 

 ساختهپیشبتنی  یهاکانال یطراح ضوابط 2-6-5

 در الزم یهایبررس و ساختهپیشهای بتنی انالک یطراح در مؤثر عوامل و پارامترها شناخت

به  و ضوابط نییتع یراهنما تواندمی هک یضرور است یامر هاانالک هکشب لهکمتش اجزاء مورد

شرح  هاکانالتدر طراحی  مؤثرانواع عوامل ادامه در . شدبا هاآن یطراح در موردنیاز یمبان یکاربر

 .شودمیداده 

 هاانالتک مشخصات و یبند پیت 

استفاده شود امکان تولید  ساختهپیشفلزی  یهاقالبباید از  هاکانالدر تولید این  که ازآنجا

 .(4-4شکل شوند )مختلف وجود ندارد و بایستی اندازه مقاطع تیپ بندی  یهااندازهمقاطعی با 

 در وجود داشته و T1000 تا T70 یهاپیت در دایرهنیم و یضیب مین مقطع با یبتن یهالولهمین

بیضی  تولیدی مقاطع نیم یهاکارخانهاما در ؛ (1-4)جدول  شوندیم میتقس پیت 21 به مجموع

 عموماًتولید و دیگر مشکالت مربوطه،  یهانهیهزمتنوع و افزایش  یهاقالبجهت اجتناب از تهیه 

تولید  (600و  450، 315، 230 یهاپیتتولیدی استان خوزستان  یهاکارخانه)در  هاآنبرخی از 

و الزم است طراح شبکه فرعی آبیاری در مراحل تهیه پالن طرح و طراحی شبکه، نوع و  شودمی

 قرار دهد. مدنظرمنطقه را تولیدی تیپ کانالت و متعلقات 
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 8۹ فصل چهارم:طراحی

 

 

 مقطع تیپ کانالت (:4-4شکل )

 آبیاری با مقطع نیم بیضی یهاکانالمختلف  یهاپیتابعاد  (:۱-4)جدول 

تیپ 

 کانال

تیپ  مترسانتیابعاد به 

 کانال

 مترسانتیابعاد به 

A a D b d A a D b d 

70 7/27 0/4 4/33 5/4 4/26 ۳۱5 0/69 0/4 3/59 5/4 3/52 

80 29/6 0/4 7/35 5/4 7/28 ۳50 6/74 5/4 9/60 0/5 9/53 

۱00 9/32 0/4 9/39 0/4 9/32 400 8/82 5/4 6/62 5 6/55 

۱۲0 0/36 0/4 7/43 0/4 7/36 450 2/92 5/4 1/63 5/5 1/56 

۱۳5 1/38 0/4 4/46 0/4 4/39 5۲0 6/105 5/4 5/63 0/6 5/56 

۱50 0/40 0/4 1/48 0/4 9/41 ۶00 7/118 0/5 2/65 5/6 2/58 

۱80 4/45 0/4 6/51 0/4 6/42 700 6/135 0/5 8/69 5/8 8/62 

۲00 4/49 0/4 6/52 0/4 6/45 800 7/144 0/5 4/74 5/8 4/67 

۲۳0 5/53 0/4 8/55 0/4 8/48 ۹00 

 
4/153 0/5 7/78 0/9 7/71 

۲50 0/58 0/4 9/55 5/4 9/48 ۱000 6/161 0/5 8/82 0/10 8/75 

۲80 0/63 0/4 5/57 5/4 5/50 - - - -   

 

www.takbook.com



 هاانالتک یکیدرولیه یطراح 3-6-5

 وآبیاری متناسب با دبی جریان عبوری  یهاکانالبرای تعیین مشخصات هیدرولیکی مقطع 

در کشورهای  .شودیم، روابط تجربی متعددی بکار برده هاکانالتعیین میزان افت انرژی در 

مهم شناخته شده را  یهافرمولمختلف برحسب تجربیات فنی و عرف متداول معموالً یکی از 

 کوتر -فرمول مانینگ، بازن و فرمول گانگیه  معموالً  هاآن نیترمهم. دهندیمقرار  مورداستفاده

ضریب شزی با همدیگر تفاوت دارند. و تنها در نحوه تعیین بوده شزی اساس رابطه  که بر باشدمی

آبیاری کشور، سهولت کاربرد محاسباتی و  یهاطرحقدمت کاربرد فرمول مانینگ در با توجه به 

 استفاده با هاکانالت یکیدرولیه یطراح معموالً ، دهدیمدقت قابل قبولی که این فرمول به دست 

 :است ریز به شرح آن اجزاء هک ردیگیمانجام  نگیمان فرمول از

2/13/2..
n

A
Q SR                                                                     (4-4) 

Q  =؛هیثان در عبکمترم برحسب انالتک یطراح تیظرف 

n  =؛شودمیمنظور  013/0که برابر  (ضریب مانینگجدار ) یزبر بیضر 

R  =آب مقطع سطح نسبت حاصل هک انالتک یکیدرولیه شعاع (A )طیمح به انالک در 

 ؛باشدمی متر برحسب( P) شده سیخ

S  =؛شودمیتوصیه  0.0025و  0.0001مقدار آن بین و بوده  انالتک فک یطول بیش 

A  =بتنی با مقطع  ساختهپیش یهاکانال که در باشدمی مترمربع برحسب آب مقطع سطح

الزم  یپارامترها. دیآیم به دست( 6-4)از رابطه  و در مقطع نیم بیضی (5-4رابطه )از  دایرهنیم

 است. شدهداده( نشان 5-4ر این روابط در شکل )د

A = 1
2⁄  (D

2 ⁄ )
2

(θ − Sinθ)                                                       ( 5-4 ) 

A = ab[sin−1 √
y

b
(2 −

y

b
) − (1 −

y

b
)√

y

b
(2 −

y

b
)                      ( 6-4 ) 

 

www.takbook.com



 ۹۱ فصل چهارم:طراحی

 

 

 و نیم بیضی دایرهنیم مقطع با یهاکانال مقطع سطح محاسبه در شدهاستفاده یپارامترها (:5-4شکل )

 

 .گرددی( محاسبه م8-4از رابطه ) یضیب می( و در ن7-4رابطه )از  رهیشده در داس یط خیمح

 P = D
2⁄ ∗ θ                                                                                   ( 7-4 ) 

P = b (2 −
a2

b2
) sin ∅ +

a2

b
Ln [tan(45 +

∅

2
)]                                  ( 8-4 )  

رادیان( بوده  برحسبزاویه مرکزی متناسب با وضعیت جریان ) ∅و  θمقدار فوق  وابطردر  

 :گرددمیمحاسبه  زیر صورتبهو 

θ = 2Cos−1(1 +
2y

D⁄ )                                                                 ( 9-4 )      

 ∅ = cos−1(
b−y

b
) )                                                                         ( 10-4 )     

و از  شودمینمایش داده  Vبا بوده و ه یثان در متر برحسب انالتک در آب متوسط سرعت

 .دیآیم به دسترابطه زیر 

  V =
Q

A⁄                                                                                     (11-4)  
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 ضریب زبری جدار

در ، که در حقیقت نشانگر مقاومت کانال در مقابل عبور جریان است (n) جدارزبری ضریب 

میزان مواد مسیر،  وخمچیپ و موانع، حزبری سط کلی طوربه اهمیت زیادی دارد. مانینگرابطه 

را روی ضریب زبری  ریتأث بیشترین و مشخصات مقطع جریانفرسایش ، یگذاررسوبمعلق، 

از حد استاندارد باشد،  ترنییپادر آینده  هاکانالنگهداری  شود ینیبشیپدر شرایطی که  دارند.

 ضریب اطمینان الزم در نظر گرفته شود.بیشتر از مقدار متعارف آن  nبا انتخاب باید 

اگر به روش سانتریفوژ ساخته  ساختهپیشبتنی  لولهنیم یهاکانالبرای ضریب زبری جدار 

 014/0تا  013/0به روش میز ویبره  هاکانالو در صورت اجرای این  015/0تا  014/0 حدود شوند

 .شودمیدر نظر گرفته 
 

 هاانالتک در آب مجاز یهاسرعت

. گیرد قرار مدنظر مداوم طوربه یگذاررسوب ازنظرباید  هاانالتک در آب مجاز سرعت حداقل

فرمول  بر اساس مربوطه عمق با مختلف یهاحالت در هاانالک در آب سرعت تناسب منظور نیبد

64.0CYVصورتبه یندک فرمول .شودمینترل ک یکند  آن در هک باشدیم V ر یسرعت غ

ب یضر زین C و متر برحسب آب عمق Y وه یمتر در ثان برحسب ندهیفرسا ریغو  گذاررسوب

 64/0ز یار ریلت بسیس یآب حاو یمقدار آن براه ک باشدمی آب داخل معلق ذرات قطر به وابسته

در صورت کم بودن بار رسوب جریان در  .شودیمنظر گرفته  در 5/0آب بدون مواد معلق  یو برا

بیشتر از  یهاسرعتو در  نگرفتهمتر بر ثانیه صورت  0.9تا  0.6در سرعت  یگذاررسوبکانال، 

در طراحی کانالت باید توجه کرد که . کنندینممتر بر ثانیه گیاهان آبزی در کانال رشد  0.75

 کمتر باشد. هیثان بر متر 3/0نباید از  حداقل سرعت مجاز در اراضی با شیب کم

 سرعت 8/0 از هک گردد انتخاب یباید طور تند بیش با یرهایمس در انیجر سرعت ثرکحدا

د. سرعت بحرانی، سرعتی است که در آن انرژی یننما تجاوز متر بر ثانیه( 2.5حداکثر  )و یبحران

خللی در شرایط جریان، وضعیت از حالت آرام و یکنواخت به حالت  نیترکوچکحداقل بوده و با 

 .دیآیم به دستاز رابطه زیر که  شودمیتبدیل  کنواختیریغالطم و مت

𝑉𝑐 = √𝑔𝑦𝑐                                                                               ( 12-4 ) 
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 ۹۳ فصل چهارم:طراحی

 

، جداول مربوط به پارامترهای مختلف ]13[ن استاندارد صنعت آب-54در نشریه شماره 

مختلف در  یهاعمقهیدرولیکی کانال در شرایط جریان بحرانی و مقادیر دبی و سرعت برای 

ی با اقطار مختلف هاکانالتبنابراین وقتی دبی معینی در ؛ متفاوت ارائه شده است یهابیش

و سرعت متناظر با آن دبی را  موردنظربا توجه به شیب مسیر کانال، عمق  توانمیباشد  مدنظر

که در جداول بحرانی آمده، قطر آن با سرعت بحرانی سرعت جریان را سپس  آورد. به دست

 مقایسه نمود.

 هاکانالت آزاد اعارتف

 یهاانیجرافزایش ارتفاع آب به دلیل ورود  ینیبشیپ منظوربهارتفاع آزاد در کانال آبیاری 

کنترل نشده به کانال، تجمع رسوبات، اثرات باد و ایجاد موج و افزایش ضریب زبری در مراحل 

از رابطه  دایرهنیمحداکثر عمق جریان در کانال . شودمیاز کانال در نظر گرفته  یبرداربهرهاجرا و 

 .آیدمی به دست( 14-4ی نیم بیضی از رابطه )هاکانال( و در 4-13)

Ymax ≤ D
2⁄ − D

15⁄                                                                    (13-4)  

Ymax ≤ 𝐵 − B
10⁄                                                                       (14-4)  

حداقل مقدار ارتفاع آزاد در بعالوه  عمق مقطع نیم بیضی است. Bو  دایرهنیمقطر لوله  Dکه 

 .گرددمنظور  متریسانت 5نباید کمتر از کانالت 

 یانرژ افت

 کیاکاصط افت دارد. وجود هاانالتک ریمس طول در یموضع و کیاکاصط افت نوع دو یطورکلبه

 ،یاهیزاو حوضچه رینظ ریمس یهاسازه از انیجر عبور سبب به یموضع افت و جداره یزبر اثر در

 و انیجر فرمول از کیاکاصط افت زانیم .شودیم حاصل...  و دراپ رو،آب آبگذر، بند،آب ،مقسم

به دو  معموالًنیز  هاکانالتافت موضعی در . شودیم حاصل فک بیش در ریمس طول ضرب با

 .گرددمیصورت بررسی 

 

 

 :هامقسم
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، حدود ساده یهاسازهو مشابه آن برای  یاهیزاوچه و حوض هامقسم از ناشی یکیدرولیبار ه فتا

)ر سرعت یبرابر ارتفاع نظ 1.5
1.5V2

2g
ن یطرف در سطح اختالف معادل دراپ از انیجر و افت عبور( 

 .گرددیم شنهادیآن پ

 معکوس: یهافونیس

ازجداره  یافت ناش و یو خروج یورود یهاافتمعادل مجموع  سیفون معکوس یانرژافت 

و افت بار  شودیمفرض  1.78 جمعاً فون معکوس یس یو خروج یب افت ورودیضر. باشدیملوله 

 :دیآیم به دستاز رابطه زیر  نانیاطم یبرا یدرصد اضاف 10در نظر گرفتن فون با یکل س

Hl = 1.1(0.78hvp +  Sf ∗ L + hvp)                                                 ( 51-4 ) 

: Hl متر( ساختهپیش یهاکانالفون یافت بار کل در س( 

:L مجرا )متر( طول 

: Sf شودمیکه با استفاده از رابطه مانینگ محاسبه  یب افت انرژیش. 

: hvp فون )متر(یس یر سرعت در مجرایارتفاع نظ 

سانتیمتر در نظر  5افت سیفون معکوس حداقل  شودمیتوصیه  برداریبهرهبا توجه به شرایط 

 گرفته شود.

 قطعات یآب بر رو موردنیازتراز 

 هک باشند یمشخصات یدارا دیبا هکشب یهاانالک مزارع، یاریآب انکام آوردن فراهم منظوربه 

با در نظر گرفتن . بدهند مزارع لیتحو الزم یارتفاع سطح در و گرفته آب نیتأم منبع از را آب

متر اختالف ارتفاع الزم جهت  0.15و  4درجه  یرهایآبگمتر افت بار هیدرولیکی  0.15حدود 

متر در سطح زمین در حین آبیاری،  0.1آبیاری و نیز عمق آب  یهافونیسکارکرد مناسب 

از  ترنییپا متر 0.4گفت که بلندترین نقطه یک قطعه زراعی پس از تسطیح باید حداقل  توانمی

 کفایت رقوم عدم در محل آبگیری قطعه زراعی باشد. در صورت 3رقوم سطح آب کانال درجه 

ط خاص یدر شرا 2 درجه انالک در آب سطح میتنظ و ریآبگ سازه توسط موردنیاز آب سطح

  کاهش داد. زیمتر ن 0.2تا  این مقدار را توانمی
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 ۹5 فصل چهارم:طراحی

 

 هامیحر 7-5

 خط لوله و غیره که برای احداث، کانال، زهکش، جاده،حریم عبارت است از نواری در طول 

جهت طراحی و ترسیم محور . شودمیضروری بوده و استمالک  هاآنو نگهداری از  برداریبهره

ه و عوارض موجود شدتعیین و  مسیر شناساییمحور  یهامیحرگیری کانالت الزم است که رقرا

الزم است شبکه فرعی آبیاری طراحی که در حریم عوارضی  عموماًقرار گیرد.  مدنظردر طرح 

 .باشدمی، شامل موارد زیر لحاظ شود

 ها،رودخانه حریم و بستر به مربوط نامهنیآئ 11/8/1379در جلسه مورخه  رانیوزئتیه الف(

تصویب  آبیاری و زهکشی را و شبکه رسانیآبشبکه ، طبیعی یهابرکه، هامرداب، هالیمسانهار، 

 این شرح است: هکه خالصه آن ب نمود

و  (اعم از اینکه آب دائم یافصلی داشته باشند) هالیمسو  هارودخانهحریم انهار طبیعی،  (1

، از یک تا بیست متر و برای برداریبهرهطبیعی برای عملیات الیروبی و  یهابرکهو  هامرداب

و پنجاه متر )تراز افقی( از  صدکیتا  هابرکه، انهار طبیعی و هارودخانهحفاظت کیفی 

بستر خواهد بود که بسته به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهر طبیعی و  هیالیمنته

 .گرددمیتعیین  یامنطقهآب  یهاشرکتوزارت نیرو یا  وسیلهبه، برکه

به  شودمیتعیین  وارهید هیالیمنتهاز و  هاآنبر اساس ظرفیت که  هازهکشو  هاکانال میحر (2

 .باشدمی ریشرح ز

 ؛متر 15تا  12میزان حریم از هر طرف  -در ثانیه مترمکعب 15آبدهی )دبی( بیش از  -

 ؛متر 12تا  8میزان حریم از هر طرف  -در ثانیه مترمکعب 15تا  10آبدهی )دبی( از  -

 ؛متر 8تا  6میزان حریم از هر طرف  -در ثانیه مترمکعب 10تا  5آبدهی )دبی( از  -

 ؛متر 6تا  4میزان حریم از هر طرف  -در ثانیه مترمکعب 5تا  2از  آبدهی )دبی( -

میزان حریم از هر طرف  -در ثانیه مترمکعب 2و پنجاه لیتر تا  صدکیآبدهی )دبی( از  -

 ؛متر 2تا  1

 ؛متر 1میزان حریم از هر طرف  -و پنجاه لیتر در ثانیه صدکیآبدهی )دبی( کمتر از  -
 

آبیاری و زهکشی و انهار طبیعی و احداثی واقع در داخل مزارع  یهاشبکهکانال، انهار،  -1تبصره 

است،  مورداستفاده هاباغهکتار که برای آبیاری همان مزارع و  صدکیتا مساحت  هاباغو 

 .دارای حریم نیستند
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، زهکش و غیره اندازگلتبعی راه سرویس،  تأسیسات و در مواردی که در طراحی کانال -2تبصره 

متر از  "2"و یا طرفین آن منظور شده باشد، حریم مرتبط به فاصله  طرف کیدر 

 درهرحال، ولی شودمیدر نظر گرفته  هاآنمذکور برای حفاظت  تأسیسات هیالیمنته

تبعی مذکور به انضمام دو متر حریم مقرر در فوق در آن قرار دارد  تأسیساتکه  یافاصله

 .کمتر باشدنباید از میزان مقرر در این ماده 

 رسانیآبخطوط لوله  میحر (3

متر از هر طرف نسبت به محور  3متر ) 6کالً  مترمیلیتا قطر پانصد  رسانیآبحریم لوله  -

 ؛(لوله

متر از هر طرف نسبت به محور  4متر ) 8کاًل  مترمیلی صدهشتحریم لوله از پانصد تا  -

 ؛(لوله

متر از هر طرف نسبت  5متر ) 10 کالً متریلیمو دویست  هزار کی تا صدهشتحریم لوله از  -

 ؛(به محور لوله

متر از هر طرف نسبت به  6متر ) 12به باال کالً  مترمیلیو دویست  هزار کیحریم لوله از  -

 ؛(محور لوله

و در حریم یکدیگر نصب گردند، حد خارجی  موازاتبه رسانیآب یهالوله کهدرصورتی توضیح:

 ود.شمیحریم به اعتبار قطر آخرین لوله منظور 

 شبکه آبیاری و زهکشی در رابطه با احداث حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق (4

 .باشدمیشکل زیر  به 30/1/1394 مورخ رانیوزئتیهمطابق مصوبه 

زمینی و  صورتبه (کمتر از یک کیلوولت نیروی برق) حریم خطوط هوایی فشار ضعیف -

 .باشد( متر می1.3حداکثر آن )

 صورتبهولت  کیلو 20تا  1نیروی برق ردیف ولتاژ برای  حریم خطوط هوایی فشار متوسط -

 .باشدمتر می 5/3ولت حداکثر  کیلو 33ردیف ولتاژ و متر  1/2ر زمینی و حداکث

اساس ضوابط فنی  رو ب ولتاژ با توجه به نیروی برقبرای حریم خطوط هوایی فشار قوی  -

هرگونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر در این حریم  .کندیمتغییر  نیرو وزارتابالغی 

باغ یا  ،دامداری تأسیساتصنعتی، مسکونی، مخازن سوخت، انبارداری و  تأسیساتایجاد 

مانعی برای  کهنیا رسازی و احداث شبکه آبیاری مشروط براهبوده و درختکاری ممنوع 

، بالمانع خطوط برق نگردد تأسیسات هو سبب ایجاد خسارت ب نباشددسترسی به خطوط برق 
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ای های خطوط نباید در فاصلهسازی در اطراف پایهو راه ایجاد شبکه آبیاریاست. عالوه بر آن 

با رعایت اصول  مذکور نیز باید کلیه عملیات .انجام گیرد هاهیپا یپاز  "متر 3"کمتر از 

جلوگیری از بروز خطرات جانی و ورود خسارات مالی باشد و قبالً از  منظوربهحفاظتی 

 .های برق وزارت نیرو، استعالم و اجازه کتبی کسب گرددشرکت

محور تا محور به  صورتبه بتنی ساختهپیش کانالشبکه فرعی آبیاری با در الزم م یحر (ب

 ر است:یشرح ز

 متر 12           3درجه  یهازهکشانالت از کم یحر -

 متر 2                          4انالت از انهار درجه کم یحر -

 متر  2                    یانالت از مرز قطعات زراعک میحر -

 متر      5/2تا  5/1           آن  سیسرو از جادهانالت ک میحر -

 متر        5              یعیطب یهازهکشانالت از لبه ک میحر -
 

امور حقوقی شرکت گاز  30/10/1393 ( حریم خطوط لوله گاز ایران مطابق مصوبه مورخج

 :باشدمیزیر  قراربهخالصه و  صورتبه ایران

 راتیتعم و یردارببهره ،اجرا اتیعمل جهت( 6-4)شکل خط لوله گاز  یاختصاص میحر
 میحر در یحقوق و یقیحق اشخاص توسط تصرف و دخل گونه هر .گیردمی قرار مورداستفاده

 ،ریزیشنر ینظ یاقدامات و بوده ممنوع یقبل و یتبکاجازه  بدون گاز انتقال خطوط یاختصاص
 (لوله با تقاطع در ایامتداد  در) طول هر به ...و رو آب ،یبتون دال پل، لیقب از یفن هیابن احداث

 .باشدمی تکشر از مجوز سبک مستلزم

، یارکدرخت ،یباغبان ،شاورزیک هایفعالیت ،گاز انتقال خطوط یاختصاص میحر از خارج در

 احداث با صرفاً ایو  تأسیسات و هیابن گونههیچ احداث عدم شرطبهان یآبز و وریط و دام پرورش
 به شمار آورد. هاآنکانالت و ابنیه وابسته را جزو  توانمیکه  باشدمی مواردی مجاز
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 رانیخطوط لوله گاز ا یاختصاص میحر (:۶-4) شکل

 غیرفعال باندمقصود از جاده سرویس خط لوله و  ،مقصود از باند فعال (6-4) شکلدر 

 یحفار از حاصل خاک ختنیر محل عنوانبه برداریبهره و اجرا زمان است که در ایمحدوده
 چاه فاصله حداقل ،این مصوبه . در توضیحاتگیردمی قرار مورداستفاده ات مشابهیعمل و محل
نی )و یرزمیز آب مخازن و استخرها یبرا و متر 5 به میزان یاختصاص میحر الیهمنتهی آب از

که باید است در نظر گرفته شده  فعال باند عرض اندازهبه( 3درجه  تفسیری زهکش صورتبه

 .شود تیرعا

ایمنی عبور و مرور، انجام عملیات راهداری، بهسازی و تعریض  تأمین منظوربه( حریم الزم د

 به شرح زیر است: 15/11/1380مورخ  64/34696مطابق مصوبه شماره  هاجادهو  هاراه

 ؛متر از محور راه به طرفین 38متر و  60متری به ترتیب  76و  120 هایآزادراه -
 متر از محور راه به طرفین( 22.5متر ) 45با حریم  یکدرجه هایراه -
 متر از محور راه به طرفین( 17.5متر ) 35با حریم  دودرجه هایراه -
 متر از محور راه به طرفین( 12.5متر ) 25درجه سه با حریم  هایراه -
 متر از محور راه به طرفین( 7.5متر ) 15با حریم  درجه چهار هایراه -

 25 فرعی هایراهمتر برای  15به عرض  ینوار هاراهبعد از حریم  آهنراهو  هاراهطبق موازین 

 یمتر صدیکاز ابتدای محدوده  ،هاآزادراهو  هاراهبزرگمتر برای  30اصلی و  هایراهمتر برای 

زیربنایی نظیر خطوط لوله آب، انتقال  تأسیساتدارای کاربری  ،بالفاصله بعد از حریم قانونی راه

  برق، لوله فاضالب، گاز، نفت، مخابرات و غیره خواهد بود.
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 یمتداول در شبکه فرع یآب یهاسازهطراحی  8-5

عبور از موقعیت خاص و ایجاد امکاناتی  منظوربهکه  شودمیاز کانال گفته سازه آبی به قسمتی 

و نگهداری باید به شکل  برداریبهرهو یا تسهیل در  یسازمنیاحفاظت و  برای انشعاب یا اتصال،

باید بتوانند عوامل  شدهیطراحآبی  یهاسازهساخته شود که با شکل کانال متفاوت است.  یاژهیو

 برداریبهرهو  اجرای کار سرعت در، افزایش اجرایی یهانهیهزکاهش  ت کار،یفیش کیمهم افزا

و ساده یکنواخت کردن  کاهش تنوع سازه والزم است به  را فراهم کنند. برای این کار ترآسان

جدید با  یهایفناورو استفاده از  کارانهمحافظهطراحی پرهیز از  کاهش ابعاد و ،هاآنکردن 

 توجه کرد.فرعی آبیاری  یهاشبکهی نگهدار یهانهیهزکاهش  و ترساده برداریبهرهرویکرد 

 تعیین نوع و شکل سازه 1-8-5

 صورتبه تواندمیو  شودمیبا بتن مسلح ساخته  طورمعمولبهدر شبکه فرعی آبیاری سازه آبی 

 بر ترقیدق نظارت و زیاد سرعت، طرح کردن ساختهپیش یمزایا باشد. از ساختهپیشدرجا و یا 

 کار تجمیع به با توجه ساختهپیش یهاسازهدر  .باشدمی اجرایی مراحل کلیه در هاسازه یاجرا

 سرعت از اجرا ،اندپراکنده دشت وسیع یک درکه  ییهاسازه به نسبت خاص محل یک در

 یهاکنترلو  نبوده هوایی و آب شرایط به وابسته اجرایی عملیات ،بوده برخوردار یبیشتر

 به نسبت خطا احتمال ،ابنیه شدن تیپ با بعالوه .ردیگیم صورت یترقیدق نظارتی و مهندسی

 .بود خواهد کمتر ،باشندیم برخوردار یبیشتر تنوع شکلی از هاسازه که حالتی

 توانیمشبکه فرعی را  ساختهپیش یهاسازهشان داده است که ن]7[نگارنده  یفن یهایبررس

ب خاص خود را دارد. یا و معایو یا یکپارچه طراحی کرد که هرکدام مزا یاقطعهدو  یهاشکلبه 

 به دلیلکه شکل ساخت بوده  نیترساده یالولهو  یاجعبهمقاطع  صورتبهبعالوه ساخت ابنیه 

 .(7-4شکل ) دنشومیپیشنهاد  ،نه ساخت کمتریت ساخت انبوه با هزیقابل
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 یاریآب یجهت شبکه فرع شدهیطراح مقسم و فونی، سیالوله یهاسازه (:7-4شکل )

 

اجزا مستقل از هم بوده و آزادی عمل بیشتر جهت استفاده، سرعت  ،یاقطعهدو  یهاسازه در 

 ی، ولباشدمی هاآنمستقل بودن از طرح و سادگی حمل و نصب از مزایای  به دلیلساخت باال 

 .در حداقل ارتفاع الزم دارد ییهاتیمحدود یاسازه ازنظر

از به ساخت مطابق یدارد که از آن جمله ن ییهاتیمحدودز یکپارچه نی صورتبه هاسازهساخت 

 ،یزیربتنو  یبندقالبدر  یسادگ به دلیلاما  ،باشدیمآن درخواست و حمل و نصب مشکل 

آن کمتر است و  یت ارتفاعیمحدود داشته، یادو قطعهنسبت به سازه  باالتری سرعت ساخت

 نخواهد داشت. یبندآبمشکل 

 تعیین ابعاد و اندازه سازه 2-8-5

 رد:یقرار گ موردتوجهد یموارد ذیل با هاسازهشکل، ابعاد و اندازه  یدر طراح یطورکلبه

 ؛کف ییزدارسوبجهت ورود کارگر به درون سازه و  الزم یحداقل فضا -

 ؛آنکانالت با توجه به ابعاد عمق و عرض  قرارگیریفضای الزم جهت  -

 ؛نآر یفضای الزم جهت نصب و مونتاژ دریچه و تعم -

 ؛ساختهپیش، میلگرد الزم و تولید قالب یزیربتنبعد جهت کاهش هزینه  نیترکوچکانتخاب  -

 ؛هاکانالتطراحی سازه جهت پوشش انواع ابنیه فنی الزم در  -

 ؛هاقالبانتخاب ابعاد تیپ جهت کاهش و محدود نمودن تعداد  -

 ؛طراحی مقاطع جهت پاسخگویی سازه به بارهای وارده -

 ؛(مترسانتی 60لوله سیفون ) یرو یزیوجود حداقل ارتفاع خاکر -
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 ؛(مترتیسان 80دام )و سقوط  (مترسانتی 20وجود حداقل ارتفاع سازه جهت تجمیع رسوب ) -

 ؛با توجه به هد آب هاسازه یحداقل ارتفاع الزم برا -

 ؛(مترسانتی 30جاده )حداقل اختالف رقوم بین سازه تا سطح  نیتأم -

 .تیمتری از سطح زمینسان 40قرارگیری سازه در عمق حداقل  -

که برای نشان داده است ]43[در برخی از نشریات موجود یهادادهو تجارب گذشته 

 توصیه تفاع سازه،با توجه به ارو  (600 ،315،450 ،230 یهاپیت شاملرایج )تولیدی  یهاکانالت

در هر وه بعال. استفاده شود ابنیهبرای ساخت متر  1.20 یطول و عرض داخلحداقل از  شودمی

از هر طرف برای  مترسانتی 15باید ابعاد زین آن به همراه حداقل  ردیگیمبعدی که کانالت قرار 

 نصب دریچه در نظر گرفته شود.

متر و  1.2ل سیفون حداق قرارگیریارتفاع قطعه پایین با توجه به  یاقطعهدو  یهاسازهدر 

به و دیگر عوامل  موقعیت مقسم ،موردنیازهد  ،ارتفاع قطعه باالیی با توجه به ابعاد زین هر کانالت

پوگرافی زمین با توجه به هد آب و تو ،یاقطعهیکپارچه و یا دو  یهاسازه. برای دیآیم دست

 .شودمیاستفاده نالت برای ابنیه کامتر  2.5تا  1.5 با ارتفاع یاسازهاز  عموماً

 طراحی سازه 3-8-5

و از ابنیه فنی کوچک به  باشندیمدر شبکه فرعی شبیه به هم  شدهاستفاده یهاسازهاکثر 

با  کرد واستفاده  ۱از روش تنش مجاز توانیمیک مقسم  یاسازه. برای طراحی روندیمشمار 

 .دنموتعیین را  موردنیازضخامت و میزان میلگرد  ،زیر فرضیات طراحیتوجه به 

 

 فرضیات طراحی:

ضرایب فشار  ،(H) وارهایدسازه شامل ارتفاع خاک پشت  یحاجهت طر موردنیاز یپارامترها

γwet) وزن مخصوص خاک مرطوب (،Ks( و فنریت خاک )Kaمحرک ) = 1900
kg

m3⁄،) 

γconبتن ) = 2500
kg

m3⁄)، آب (γ𝐰 = 1000
kg

m3⁄) معادل با  میزان ارتفاع سربار و(

                                           
1-Working stress 

www.takbook.com



γ𝐬𝐮𝐫)خاک( با اعمال وزن مخصوص مرتبط  متر 0.9ارتفاع  = 1800
kg

m3⁄ ( و مشخصات

 .باشدمیهیدرولیکی کانال و سازه 

 تعیین ضخامت کف و دیوارهای حوضچه:

( H( با توجه به حداکثر ارتفاع خاک پشت دیوارهای آن )tحوضچه )ضخامت کف و دیوارهای 

 .گرددمیانتخاب  (2-4)از جدول 

 حوضچه یوارهایضخامت کف و د (:۲-4)جدول 

t(cm) H(m) 

15 H<1.5 

20 1.5≤H≤1.7 

25 1.7≤H≤2.5 

 بارگذاری سازه:

 :شودمیدر نظر گرفته  سازه به سه صورت یبارگذار

 .از خاک باشد یسازه پر از آب و اطراف سازه خال (الف

 .از آب و اطراف سازه پر از خاک باشد یسازه خال (ب

 .اطراف آن پر از خاک باشداز آب و پر سازه  (ج

ار شناشی از فنیروهای جانبی  ،از آب و اطراف سازه پر از خاک باشد یخال حالتی که سازه در

-4) ( تا16-4)و روابط  (8-4)دیوارها مطابق شکل بار قائم ناشی از وزن  سربار و خاک، محرک

هیدرواستاتیک آب داخل سازه از  فشار و در حالتی که سازه پر از آب باشد، دیآیم به دست (18

 .شودمیتعیین  (19-4) رابطه

 

w = γcon. H. t                                                                             ( 61-4 ) 
P1 = Ka. γwet. H                                                                       ( 71-4 ) 

P2 = Ka. γsur. a                                                                         ( 81-4 ) 

P3 = γw. H1                                                                              ( 91-4 ) 
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 بارگذاری  در حالت ب                                            بارگذاری  در حالت الف                         

 بارهای ناشی از سربار و وزن دیوارها و ب( بارهای ناشی از فشار جانبی خاک، الف( : (8-4)شکل 

 فشار هیدروستاتیک آب و وزن دیوارها 

سادگی و  از نیروی مقاوم جانبی خاک در جهت برای بارگذاری سازه پر از آب، :1 توضیح

 .شده است نظرصرفاطمینان 

 مدنظرخاک  العملعکسوزن کف سازه و آب داخل آن به دلیل خنثی شدن با  :2توضیح 

 خواهد گرفت.نقرار 

 تحلیل سازه و لنگر خمشی:

مدل شده و فنرهای فرضی در  ریپذانعطاف صورتبه ردیگیمبستری که سازه روی آن قرار 

سطح باربری هر  ضربحاصلضریب سختی فنر از  .شودمیمحل تماس با خاک در نظر گرفته 

. ضریب فنریت خاک با توجه به جنس خاک دیآیم به دست( Ksفنریت خاک )فنر در ضریب 

 (9-4)است. پس از تحلیل سازه نمودار لنگر خمشی مطابق شکل  استخراجقابل (3-4جدول )از 

از  توانمیسازه  برای تحلیل .گرددمیتعیین  (Mmaxترسیم و میزان لنگر خمشی حداکثر )

 تحلیل نمود. دوطرفهاستفاده کرد و سازه را بر اساس رفتار دال  (SAP2000) افزارنرم

 

 

 (: تعیین ضریب فنریت خاک با توجه به جنس خاک۳-4) جدول
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 در حالت ب  یلنگر خمش                                        لنگر خمشی  در حالت الف                          

 نمودار لنگر خمشی تحت بارهای وارده : (۹-4) شکل

 طراحی میلگرد:

 :گردندیمبه شرح زیر تعیین  موردنیاز یلگردهایمدر این مرحله 

 میلگردهای خمشی : الف(

اقل میلگرد خمشی داساس بیشترین لنگر خمشی و حسطح مقطع میلگردهای خمشی بر 

 مالک طراحی قرار خواهد گرفت: تربزرگتعیین و عدد 
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 ۱05 فصل چهارم:طراحی

 

ASreq= 
Mmax

fs.(
7

8
).de

                                                                           ( 20-4 ) 

ASmin =
14

fy
. b. de                                                                       ( 21-4 ) 

 که در آن:

Mmax:  مترسانتینیرو در کیلوگرم  برحسببیشترین لنگر خمش  

: fs  مربع مترسانتیکیلوگرم بر  برحسبتنش مجاز فوالد 

: fy  مربع مترسانتیکیلوگرم بر  برحسبتنش تسلیم فوالد 

bمترسانتی برحسب : عرض مقطع 

de:  مترسانتی برحسببتن  مقطع مؤثرعمق 

 حرارتی یلگردهایمتعیین  ب(

 :شوندمیرک و بر اساس ضوابط زیر تعیین برای کنترل عرض ت (AStحرارتی ) یلگردهایم

 درصد سطح مقطع بتن 0.4،هیالکیگذاری  در میلگرد -

 درصد سطح مقطع بتن 0.2 ،هیدوالگذاری  در میلگرد -

 قرار گیرند: موردتوجهزیر  نکاتجهت طراحی سازه الزم است 

بیشتر از دوالیه  یهاضخامتمیلگرد و برای  هیال کیاز  مترسانتی 20 باضخامتبرای بتن  -

 .شودمیمیلگرد استفاده 

از بتن رده  آبیاری و زهکشی یهاشبکهکوچک  یهاحوضچهابنیه و  یاسازهدر طراحی  -

C25  شودمیاستفاده. 

 .شودمیاستفاده  Vیا  IIاز سیمان تیپ  ،قرار گیرد هاسولفاتچنانچه بتن در معرض  -

 AIIخاموت ها از نوع آجدار پیچیده گروه  یاستثنابهمصرفی در بتن  یلگردهایمکلیه  -

 از میلگرد ساده استفاده نمود. توانمییا معادل آن و برای خاموت ها 

 1.5یا  مترسانتی 25 هاآنو حداکثر فاصله  مترمیلی 12حرارتی  یلگردهایمحداقل قطر  -

 .شودمیدر نظر گرفته  کمتر باشد( هرکدامبرابر ضخامت قطع بتنی )

 مترمیلی 16گردهای با قطر کمتر از لمت پوشش بتن از سطح بتن تا میلگرد برای میاضخ -

و برای ضخامت بتن بیشتر  مترسانتی 5برابر  مترسانتی 22.5و یا ضخامت بتن کمتر از 

 .ودشمی منظور مترسانتی 7.5برابر 
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ضریب  حداقل در برابر واژگونی و لغزش هم بررسی شوند. هیابنپس از طراحی الزم است این 

و برای حالتی  1.5نیروی جانبی وجود ندارد برابر  هاآناطمینان برای ترکیبات بارگذاری که در 

 .شودمیدر نظر گرفته  1.15که نیروی زلزله وجود دارد 

 هاکفشکضوابط فنی تعیین ظرفیت باربری زمین و طراحی  4-8-5

 یضرور یشکزه و یاریآب یهاپروژه ساخت و نهیبه یطراح در یکنکژئوت مطالعات انجام

و زمین  یباربر تیظرفمشخص نمودن برای منطقه  هر در یکنکژئوت مطالعاتطرح و باید  است

 یهاسامانه کهنیا به با توجه، صورت گیرد. در طرح مورداستفاده یهاکفشکتعیین تیپ  تاًینها

 مختلف مراحل در طرح یاجزا ییجانما و بوده یادیز گستره یدارا معموالً یشکزه و یاریآب

 مطالعات برنامه ،جهت تعیین ظرفیت باربری زمین است الزم ،گرددیم قیدق و مطالعات مشخص

 .شود میتنظ مرحله همان در طرح یاجزا ییجانما بر اساس دقت یکنکژئوت

 در کیژئوتکن اطالعات یلیبه دال اینباشد و  طرح مشخص هیاول ییجانما هک یدر موارد

ک تا یبا فواصل  هاگمانه و هاچاهک یاشبکه شیآرا از استفاده باشد، موردنیاز محدوده سراسر

 ،سطح در ترمناسب ییشناسا منظوربه (.10-4شکل ) بود خواهد یمناسب حلراه یلومتریدو ک

اری حف شتریب تیحساس با ییهامحلدر  را هاآن ای و افزود هاچاهک و هاچال تعداد بر توانیم

کانالت انجام  ییر نهایمتر و در مس 500حداکثر  تا هاگمانهفواصل  یلیمکت مطالعات در .نمود

 .ردیگیم
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 یلومتریک کی شبکه با یزنگمانه یهاچاهک ییجانما (:۱0-4)شکل 

 

 

 منفرد کانالت یهایپ یالزم برا یحفار عمق (:۱۱-4)شکل 
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 عمق اصوالً تعیین شود. یحفار یبرا موردنیاز الزم است عمق هاگمانهپس از تعیین محل 

 محل یکینکژئوت طیشرا و هاکانال ،هاسازه ابعاد به وابسته یکینکژئوت یحفار یبرا موردنیاز

 عمق نیست توجهقابل یپ نشست هک دهد نشان یکینکژئوت طیشرا کهدرصورتی .باشدیم

-4شکل ) بود خواهد یسنگ بستر تا عمق ای و یپ عرض برابر 1.5 معادل یحفار یبرا موردنیاز

با فرض مسیر  کخا یمقاومت یجهت تعیین پارامترها حداقل عمق حفاری ،هاکانالت(. برای 11

 ]8[.محاسبه شده است مترسانتی 160( برابر مترسانتی 80کفشک )عرض  نیتربزرگاستفاده از 

 تواندیم یحفار عمق دارمسئله یهاخاک و یکینکژئوت خاص طیشرا در هک داشت توجه دیبا

 یهایبررس از پس و یکنکژئوت مهندس کمک به الزم است و ودهب متفاوت اریبس فوق موارد از

 .گردد نییتع جامع
و برای تخمین  شودمی استفاده یدست ا اوگری و یدست یهاکن کاز چاه ،بردارینمونهجهت 

نفوذ استاندارد  ییآزمایش صحرا استفاده از یرس یاماسهو  یاماسهدر خاک  یت باربریظرف

فرعی آبیاری، سهولت  یهاشبکهش در ین آزمایل استفاده از ایدال نیترمهم. گرددمیپیشنهاد 

 یازینیبخاک،  یهاشگاهیآزماش در یج بودن آزماینه کم، رایانجام با توجه به پراکندگی طرح، هز

 .است Nمقاومت نفوذ با  یکیژئوتکن یده و ارتباط گسترده پارامترهایچیپ یهادستگاهبه 

:هاکفشکمحاسبه ترکیب بهینه  روش   

 کدو نوع مقاومت مجاز خا یبرا آمدهبخش پیوست ه در کها کفشکنه یبات بهکیجداول تر

پ کانالت، ین جداول بر اساس تی. در ااست استفادهقابلمربع،  متریسانتبر لوگرم کی 5/0و  1

. در گرددیمن ییتع موردنیاز یهاکفشکمجاز خاک، تعداد و نوع  یت باربریه و ظرفیارتفاع پا

لوله میانال نکتیپ  21موجود کانالت و  یهاهیه پایلک یها براکفشکنه یب بهکیجداول مذکور تر

 است. شدهارائهموجود 

 توانمیشود  ینیبشیمربع پ متریبر سانتلوگرم کی 1ش از یب کمقاومت مجاز خا کهدرصورتی

مربع استفاده کرد و چنانچه  مترسانتیلوگرم بر یک 1مقاومت  یبرا ر آمده در جداولیاز مقاد

بات کیترمتر باشد، از جدول کمتر مربع یلوگرم بر سانتکی 1شتر و از یب 5/0از  کمقاومت مجاز خا

 گردد.میاستفاده  شدههیتهمربع  متریبر سانتلوگرم کی 5/0مقاومت  یه براکها کفشک

 یهاکارخانها در یمتر مربع باشد یلوگرم بر سانتکی 5/0متر از ک کاگر مقاومت مجاز خا 

ج یا اگر با نتاید نشود و ی، تولالذکرفوق در جداول شدهمحاسبهمنطقه، کفشک  یدیتول
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 یهاکفشکد یا تولیشده باشد و استفاده  گیریاندازهخاک  یواقع یت باربریظرف یشگاهیآزما

با  یطرح خاص شالوده یباشد، دستگاه نظارت برا مدنظر یت باربریمتناسب با آن ظرف یخاص

ه و جهت اجرا به نمودزیر محاسبه  رحمحل به ش کو مشخصات خا یطراح یتوجه به مبان

 .دینمایار ابالغ مکمانیپ

ساخته جهت انجام محاسبات تعداد و شیر قطعات پیلوله و سامین یه در طراحک ییبارها 

 از: اندعبارت شوندمیدر نظر گرفته  هاکفشکتیپ 

بتن منظور  مترمکعبلوگرم در هر کی 2500ه برابر ک ی: شامل وزن قطعات بتنبار مرده (1

 .شودمی

و فرض بر  شودمیدر نظر گرفته  مترمکعبلوگرم در هر کی 1000 که مقدار آنوزن آب:  (2

، لذا وزن آب موجود در هر کانالت برابر باشدمیامالً پر از آب کلوله میآن است که ن

نمونه کانالت  عنوانبه. استسطح آن در طول کانالت در وزن واحد حجم آب  ضربحاصل

م آب را انتقال کیلوگر 1575متر است،  5و طول  مترمربع 0.315که دارای سطح  315پ یت

 .دهدیم

 یبار مرده قطعات، در هر دو جهت طول 1/0از اثر زلزله معادل  یناش یافق یرویبار زلزله: ن  (3

 .گرددمیلوله منظور میوزن آب، فقط در جهت عرض ن 1/0و  یو عرض

 یرو داراین نی. اشودمیلوگرم در متر هر مربع در نظر گرفته کی 75باد معادل  یرویبار باد: ن (4

ور کمذ یهامؤلفهر یباشد. مقادیم یعمود مؤلفه یکو  یطول یو افق یعرض یافق مؤلفهدو 

عمودی بار وارده  مؤلفهالزم به ذکر است که دارد.  لولهمینو ابعاد  یل هندسکبه ش یبستگ

 .باشدمیاز طرف باد با توجه به شکل مقطع کانالت، در جهت کاهش تنش وارده بر زمین 

و ظرفیت  باشدمیآبیاری با کانالت از نوع شالوده تکی منفرد  یهاشبکهدر  مورداستفادهشالوده 

باربری آن عالوه بر بار محوری وارده ناشی از مجموع وزن کانالت و آب موجود در آن و قطعات 

 هم قرار دارد. در طراحی، لنگر خمشی ناشی از بارهای جانبی فوق )زلزله و باد( ریتأثتحت  وابسته،

زیر محاسبه  صورتبهتوزیع تنش زیر پی خطی فرض شده و مقدار آن از روابط مقاومت مصالح 

 :شودمی

 

qmax =
Q

A
+

MC

I
 =

 Q

A
+

0.1Qd
L

6B
(B3−X3)

                                                   ( 22-4 ) 
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Q بار قائم کل شامل مجموع وزن کانالت، آب، زین، پایه و کفشک = 

M لنگر وارده بر شالوده = 

q تنش وارده بر زمین = 

 I مورداستفاده یهاکفشک= ممان اینرسی 

 A هاکفشک= مساحت 

dقات از روی بتن مگر= فاصله مرکز جرم کانالت پر از آب و متعل 

 شدهمحاسبهبر زمین  ( qmax) ردهبیشترین تنش وا (12-4شکل ) ( و22-4) رابطه با توجه به

. در صورت عدم کفایت، الزم است تعداد شودمیو این تنش با ظرفیت باربری مجاز زمین مقایسه 

 تغییر کند تا تنش وارده بر زمین از ظرفیت باربری آن کمتر گردد. هاکفشکو ابعاد 

 

 نیتتنش وارده بر زم نیجهت تع مورداستفاده ریمقاد (:۱۲-4)شکل 

به نشریه مبانی  شدهمهیضم یهانقشهدر  قبالً که  هاکفشکتوضیح: جدول ترکیب بهینه 

 تاکنوندارای اشکاالت اساسی بوده و  متأسفانهبتنی آمده،  ساختهپیشی هاکانالاصول طراحی 

است. بررسی نگارنده نشان داده است که عالوه بر عدم تناسب ظرفیت باربری زمین  نشده اصالح

بیشتر از عرض  شنهادشدهیپ یهاکفشکتعداد  بعضاًدر این جداول،  مورداستفاده یهاکفشکبا 

 عوامل فنی جهت سهولت دسترسی هاکفشکبهینه  جداولمقادیر . لذا بوده استپایه کانالت 

در صورت استفاده از سایر و اصالح شده ، توسط نگارنده 450و  230،315رایج  یهاپیتبرای 
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 ۱۱۱ فصل چهارم:طراحی

 

و ابعاد و تعداد  گیردسبات مجدد صورت ( محا22-4با استفاده از رابطه )الزم است  هاکانالت

 شنهادیپبرخی از موارد استفاده از کفشک یکپارچه و در  ذکرشدهجداول  در اصالح شود. هاکفشک

مختلف، نسبت به افزایش ظرفیت  یهاروشآن با اعمال الزم است عالوه بر  یگاه و است شده

 اقدام گردد.نیز  باربری زمین
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 فصل پنجم 

 ساختهشیاجرا و نصب قطعات پ

 

 اتیلک 1-6

جهت نصب به  آوریعملان مراحل ساخت و یتعلقات آن با پالوله و ممیساخته نشیقطعات پ

 ییهوا یاریانهار آب هکشب ی. رئوس مراحل مختلف اجراشوندیمحمل در پروژه  شدهنییتعمحل 

ختن بتن ی، رینکیر، پیساخته در امتداد مسشیقطعات پ یساخته شامل: باراندازشیاز نوع بتن پ

ن بر ی، نصب زو عملیات بنایی آن هاکفشکار یها در داخل شهیها، نصب پاکفشکمگر، نصب 

 بندآبگیری کانال با مواد ، درزهانیز یلوله بر رومی، قرار دادن نمیلگرد داول وسیلهبه هیپا یرو

، طولد بر اساس امتداد، یه باکات نصب در تمام طول شبیعمل .باشدمی هاکانال یو آب انداز

 دستگاه نظارت انجام گیرد. دییتأبا و ها ر اطالعات مندرج در نقشهیب و سایپ، ارتفاع، شیاندازه، ت

 رد:یقرار گ موردتوجهالزم است نکات زیر  ساختهپیشح مراحل اجرا و نصب قطعات یقبل از تشر

ر یز رقومق ینترل دقکرا جهت  یارتفاع ی، نقاط مبناهکر انهار شبید در طول مسیار باکمانیپ .1

 .دینصب نما یافکانال به تعداد و دقت کف که و یپا ی، رویپ

 یسپس اقدام به اجرا گردد، احداث کامل صورتبهس مربوط به کانالت بهتر است یجاده سرو .2

متراکم کردن بدنه  ی)برا غلتکر ممکن است در اثر عبور یمس یکه با اجرا چرا کانالت شود.

ا ی وجاد گردد یا آن در متعلقات ییجابجا ای هاکفشک یدر بندکش ییهاترک (سیجاده سرو

 کهیدرحالب رساند یبه کانالت و متعلقات آن آسدر یگرغه یت جاده، یب زنیجهت ش کهنیا

جهت حمل کانالت و  سیجاده سرو یامکان تردد در رو ،سیکامل جاده سرو یبا اجرا

خواهد  ریپذامکانبه سهولت  (یدر فصول بارندگ ژهیوبه) ییات اجراین و انجام عملآمتعلقات 

به جهت  انجام داد و یزیرا حداقل تا اتمام خاکر سیجاده سرو توانیمگر یدر حالت د .بود

را  هیرو هیال یزیرشن یاجرا ،ریبودن مس زیموقت از بابت تم لیهنگام تحو ینداشتن نگران
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 برهیاز و د وگردبا دقت انجام  یزیرشن هیال دنیکوب کهنیابه بعد محول کرد مشروط بر 

 د.دنگر جادیمتعلقات کانالت ا در یمشکل تا شودسبک هنگام متراکم کردن استفاده 

 ایه وجود داشت ینامناسب یگود ن،آ سیاحداث کانالت و جاده سرو ریکه در مس یدر موارد .3

ته به بس الزم است تا رسیدن به بستر مناسب حفاری شود و ،باشد یآبرفت ایو  یلجن نیزم

 ومخلوط خاک  ایو  یمانیشفته س ،آهکشفته ،دهیاز مصالح مناسب )خاک کوب طیشرا

 .شود( پر و متراکم مانیس

 ینهرها یبر رو یکنیپ یاجرا دیآیم وجودبه  هاپروژهدر اکثر  معموالًکه  ینکته مهم

 یح اراضیات نصب کانالت پس از تسطیعمل معموالً کهنیااست. با توجه به  یسنت یزراع

در آن محل انجام شود و کانالت نصب گردد،  یکنیپو اگر  شدهپنهانمحل نهر  شودیمانجام 

 شود و یبردارنقشه هانهرح، محل یمحل دچار نشست خواهد شد. لذا باید قبل از تسط قطعاً 

گوگل  چون ییافزارهانرماز  ییافت تصاویر هوایبا در معلوم گرددمحل آن نا به هر دلیلاگر 

 د.شوت بستر اقدام ی، نسبت به تثبیکنیپو انطباق محل نهر با محل  1ارث

انکار پیمجهت شروع عملیات طراحی و اجرا الزم است دستور کار مناسب تهیه و در اختیار  .4

دستگاه نظارت  دییتأمورد  مرحلهبهمرحلهدرخواست عملیات اجرایی باید  قرار گیرد.

 (1-5فرم شماره ) .گرددکنترل  یخوببه تا عملیات اجرای کانالت قرارگرفته

 تسهیل گری اجتماعی 2-6

انجام  زمین جهت یآزادساز، یبسترساز، یسازفرهنگباید  ییت اجرایقبل از شروع فعال 

شود. این  و حل مشکالت اجتماعی توسط پیمانکار انجام تزیربنایی و رفع معارض هایفعالیت

ومی منطقه و فرد یا افرادی که توان مذاکره با مردم ب یریکارگبهمجموعه فعالیت باید با 

ن را برای انجام اجرایی محلی را داشته باشند و بتوانند با کمترین تنش اجتماعی زمی یهادستگاه

 .ردیپذیمزیر بنایی هموار سازند، صورت  هایالیتفع

                                           
1-Google earth 
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 مسیر عملیات اجرایی 3-6

اجرای شبکه آبیاری و زهکشی در هر منطقه ممکن است با تمام یا بخشی از موانع فیزیکی 

از آن اختالل ایجاد کند و یا در  برداریبهرهموقت در  صورتبهبه شرح ذیل برخورد نماید و یا 

با توجه به هر یک از این  شدهارائهراهکار  طبعاًرا ایجاد نماید.  ییهاتیمحدود برداریبهرهطول 

 صورتبه، جغرافیایی و اجتماعی آن متفاوت بوده و الزم است یامنطقهموارد در شرایط خاص 

 :باشدمیزیر  قراربهموانع فیزیکی  نیترمهمقرار گیرد.  موردتوجهموردی و مستقل 

 ؛عمومی و دولتی ینهادهااراضی زراعی متعلق به کشاورزان یا  -

 ؛باغات متعلق به کشاورزان و باغداران -

 ؛صنعتی تأسیساتو  مستحدثات شخصی، عمومی -

 ؛هاآنتقاطع انهار سنتی و عبور حریم از  -

 ؛فرعی و روستایی یهاراه -

 ؛، برق، فیبر نوری و نفتگاز خطوط انتقال آب، -

 ؛متبرکه ءتان و بقااماکن خاص مانند قبرس -

 ؛و اماکن باستانی و میراث فرهنگی هامحدوده -

 بایددیگر  یو بعض دیدرآباید به نحو قانونی به مالکیت سازمان اجرایی  هاعرصهبرخی از این 

دیگر در  یگردد و برخ وفصلحلهنگام اجرا با ایجاد تمهیداتی توسط واحد مطالعات اجتماعی 

و مشکالت مهم  مسائلگیرد. همچنین الزم است مشاور در زمان طراحی،  مدنظرزمان طراحی 

 یهاجنبهرا بررسی نموده و  ...دسترسی روستایی، خطوط نفت و گاز و یهاراهتقاطع با  ازجمله

د و در ابتدای پروژه نمایو نحوه اجرا ملحوظ  یبندزمانمختلف مالی، حقوقی و اداری را در برنامه 

ذیربط به عمل آورد. پیمانکار نیز باید قبل از شروع فعالیت  یهاسازمانبا را  الزم یهایهماهنگ

و تصرف زمین با هماهنگی مشاور نسبت به نهایی کردن شرایط و موانع موجود در طول مسیر 

 نماید. جلسهصورتاقدام نموده و مشخصات مربوط به موانع را 
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 بردارینقشهتحویل نقاط اصلی  4-6

 یبردارنقشهدامات در شروع عملیات اجرایی، تعیین و تحویل نقاط اصلی اق نیترمهمیکی از 

اجرایی خواهد بود. بهترین و  یهانقشهاست. این نقاط مبنای رقومی و مختصاتی تمامی 

کشور است  یبردارنقشهحالت، وجود نقاط رقومی مرتبط با شبکه سراسری سازمان  نیترمطلوب

ترل عملیات اجرایی موظف به حفظ و توسعه شبکه نقاط و پیمانکار جهت سهولت انجام و کن

اصلی،  مبدأ. عالوه بر نقاط نشانه و باشدمیشده در سرتاسر محدوده شبکه آبیاری  یبردارنقشه

 ابنیه، هاقوسدر محل  ژهیوبهو  رهایمسدر طول  بردارینقشهفرعی  یهانشانهاحداث و گسترش 

تعیین و ساخته شوند که  یاگونهبهباید  بردارینقشهفرعی  یهانشانهضروری است.  هاتقاطعو 

، توسط ساکنین محلی تخریب نگردند و تا زمان تحویل بردارینقشهعالوه بر سهولت در عملیات 

معمول  هاآنتغییری حاصل نشود و کمال مراقبت برای حفظ و نگهداری  هاآنموقت در مختصات 

 بردارینقشهتری در مجاورت محور کانالت نقاط ایستگاهی م 200فواصل در  شودمیتوصیه  گردد.

 شود. )توتال( به روش تقاطع خودداری بردارینقشهاز توجیه دوربین  المقدوریحتو  دگردایجاد 

 باشدیم 2فاز  یهانقشهه یجهت ته بردارینقشهات یاولین مرحله شروع عملیات اجرایی، عمل

متر  50طبیعی در محدوده مسیر کانالت به فواصل حداکثر د کد ارتفاعی زمین یکه در آن با

برداشت شود تا بر اساس آن واحد مطالعات و طراحی بتواند نسبت به تهیه پروفیل طولی مسیر 

 ز استفاده کرد.یمنطقه ن یاز رقوم توپوگراف توانیمن امر یا یاقدام نماید. برا

 یعیوضعیت کانالت نسبت به زمین طب توانمیطبیعی  در پالن و پروفیل مسیر با کد زمین

را مشاهده کرد. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد قرار داشتن کف کانالت درون زمین در 

. با کمک این نقشه ردیگیمقرار  مورداستفاده دهندهانتقال عنوانبهاست که کانالت  ییهامکان

؟ ردیگیمن قرار یکانالت درون زم یکنیپبه این موضوع نیز پی برد که آیا هنگام  توانمی یراحتبه

اگر الزم به ذکر است که  .؟باشدیمر یطول مس یبه حفار یمحل نصب، لزوم کنیپیو عالوه بر 

 هامحلآن  توانمین، شروع کار راحتیبه شودو هنگام نصب این موضوع مشخص  کنیپیپس از 

 را حفاری کرد.
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 بوته کنی و ریشه بری 5-6

واقع در مسیر کانالت تا فاصله حداقل دو متری از اکس  یهابوتهو  هادرختچهکلیه درختان، 

توسط دستگاه نظارت و  هاآنو الزم است تمامی  گردند کنشهیربایستی حذف و  مسیر کانالت

در مسیر زیاد بوده و احتمال آن  هابوتهدر مواردی که تراکم رشد  شوند. جلسهصورتپیمانکار 

غلیظ یا  آهکآبرشد کنند، ضروری است  مجدداً  هابوته کنیپیاری و دبرباشد که پس از خاک

پخش  یکنشهیرو حفره محل سازگار باشد در بستر  ستیزطیمحکه با الزامات  کشعلفمحلول 

 .(2-5فرم شماره ) .تا از آسیب به شبکه آبیاری جلوگیری شودشود 

 برداشت ارتفاعی و تسطیح مسیر 6-6

ر یمشکل، مس هرگونهشود و پس از رفع  یبا حضور دستگاه نظارت بررس کانالر یباید مس ابتدا

جوانب کار، جدول  یرد تا با لحاظ تمامیمانکار قرار گیپ یار دفتر فنیمحور در اخت ییق و نهایدق

ن ییجهت تعمختصاتی ن جدول یه گردد. ایته هاسازهمحل کانالت و  کنیپیق یمختصات دق

. برداشت ردیگیممانکار قرار یپ بردارینقشهدر اختیار واحد متری  5در فواصل ن یزم یرقوم ارتفاع

شود  جلسهصورتتوسط نمایندگان پیمانکار و دستگاه نظارت مقیم باید متری  5مسیر به فواصل 

 توسطمتر  4تا مالک اقدامات بعدی قرار گیرد. برای این کار در باند کانالت به عرض حداقل 

 شودمیپیاده  "توتال استیشن" بردارینقشهتوسط دوربین  شدهاعالم، مختصات رگالژ شدهگریدر 

 شده توسط دکوپاژزمین (. سپس کد 1-5شکل ) گرددمیپیکتاژ( ) یکوبخیم موردنظرو نقاط 

و جهت تهیه نقشه و جداول کارگاهی نصب، در اختیار دفتر فنی  شودمیبرداشت  "نیوو"دوربین 

و در ادامه نقشه کارگاهی نیز با تصویب دستگاه نظارت برای اجرا ابالغ  ردیگیمپیمانکار قرار 

 .گرددمی
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 (: رگالژ مسیر و پیکتاژ آن۱-5شکل )

 هاکفشکو نصب  ینکیپ 7-6

ختن بتن مگر ی، رینکینسبت به پ ییاجرا یهاد طبق مشخصات جداول و نقشهیار باکمانیپ

خبندان در یمحل و عمق  کبه نوع و جنس خا با توجهکه  ینکید. عمق پیو نصب اقدام نما

ن عمق ییمتر باشد. در تعک متریسانت 40د از یگاه نباچیه شدهمشخص ینقشه و جداول کارگاه

د فاصله یو لذا با استمتر یسانت 25ها برابر هیپا یرات ارتفاعییه تغکد توجه داشت یبا ینکیپ

به کمک  کنیپیباشد. ابعاد  25از  یمضرب ،کفشکسر ضخامت کن پس از یر زیبتن مگر تا ز یرو

 موردنظردن به عمق یرس یبرا یکیل مکانیتا با استفاده از ب شودمیمشخص  یزیرگچشابلون 

 (.2-5گردد )شکل  یحفار
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 هاکفشکمحل نصب  کنیپیجهت  یزیرگچ (:۲-5شکل )

 شدهابالغن به تراز بیل مکانیکی را تا رسید کنیپیعملیات به کمک دوربین نیوو،  بردارنقشه

. شودمی(. در نهایت کف پی توسط کارگر و به کمک بیل دستی رگالژ 3-5)شکل  دینمایمچک 

جاد یها اکفشکب کیه از ترکه یپا شالوده یمتر از ابعاد خارجیسانت 10در هر سمت  ینکیابعاد پ

ن یار در حکمانیمتر در هر جهت(. چنانچه پیسانت 20)مجموعاً  گرددمیانتخاب  تربزرگشود، یم

 دستگاه نظارت، دییتأد با ینموده باشد، با ینکیپ موردنیازش از مقدار ی، بینکیات پیعمل یاجرا

 85م )با تراکم حداقل کده و مترایوبک یخوببهمناسب  کبا خارا شده  یبردارکاضافه خا حجم

دقت کامل به عمل  ید در حفارید. لذا بایپر نما یسنگا مصالح یف و یا با بتن ضعیدرصد( کند و 

در  ی، عمودیپ یهاوارهید حاًیترجو  شدهمشخصد توسط دستگاه نظارت یواره بایب دید. شیآ

 ینکیپ یان اجراکه امکباشد  یمحل به نحو کط خایشرا کهدرصورتی. شودمینظر گرفته 

د. در کراجرا  داربیشرا  یپ یهاوارهیتوان دینباشد با ابالغ دستگاه نظارت م یعمود صورتبه

 باشد. تربزرگ شالوده یرونید از ابعاد بیمتر نبایسانت 10ش از یدر هر جهت ب ین صورت ابعاد پیا
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 مترمیلی 10قطر با  میلگرد 2حداقل  قرار دادنبتن مگر را با  موردنیازحد ارتفاعی  بردارنقشه

پالن و  د از قبل بهیکه گفته شد با گونههمان. دینمایممشخص  ،کنیپیدو طرف قطر محل در 

، هاهیپا، عالوه بر محل نصب قرارگرفتهن یر توجه شود که اگر کف کانالت درون زمیل مسیپروف

 گردد تا نصب کانالت دچار مشکل نشود. یحفار یکاف اندازهبهمحل قرارگیری کانالت هم 
   

 
 مکانیکیمحل با بیل  کنیپی (:۳-5شکل )

مان یلوگرم سکی 150ار ید بتن مگر با عیف آن، باکم یح و تنظیو تسط ینکیل پیمکپس از ت

حمل  یزیربتنبه محل  ،شدهساخته میکسر یا خالطهکه توسط دستگاه  بتن مترمکعبدر هر 

صاف و تراز بودن  .(4-5شود )شکل کامالً صاف  ماله با دن به رقوم ریخته شده ویتا رس و گردد

و رقوم نصب قطعات مشکل ایجاد  هاکفشکتا در نصب  گرددمیسطح روی بتن مگر موجب 

کوبیده  بردارنقشهبر روی میلگردهایی که توسط  یگذارعالمت با معموالًنشود. کد روی بتن مگر 

 شودمیدر ابعاد قطعات و تراز کف خطا وجود دارد سعی  کهنیا. با توجه به شودمیشده، مشخص 

کف گود  ختن بتن مگر،ید قبل از ریکمتر انتخاب شود. با مترسانتی 1 حدوداً یزیربتنارتفاع 

ز ین یزیربتنعالوه بر آن پس از  .گردد تا آب بتن توسط خاک جذب نشود یآبپاش یمقدار

 بارکی باد دقت کرد در مناطق گرمسیر بایهمچنین  صورت گیرد. یپاشآبو  آوریعمل
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 رونیا از .خوردیمترک جمع شدگی خمیری  به دلیلبتن مگر هنگام خشک شدن  ،یکشماله

 حرکت جهت کهینحوبه شود  یکشمالهسطح کار  مجدداً اول، یکشمالهبعد از  قهیدق 15باید 

حداقل  .نخورد ترک بتن تا شودمی باعث کار این .باشد قبلی ماله حرکت جهت ماله، خالف

 .دیمتر تجاوز نمایسانت 15د از یگاه نباچیضخامت آن ه بوده و مترسانتی 5ضخامت بتن مگر 

ب کیها بر طبق ترکفشکد یبه دست آورد با یافک، مقاومت یف پکه بتن مگر کپس از آن

 طوربهد یه بایهر پا یهاکفشک(. 5-5شکل آن قرار داده شود ) یها، رودر نقشه شدهبینیپیش

هر  یهاکفشکمجموعه  یمحور طول کهینحوبههم نصب گردند،  موازاتبهق در محل خود و یدق

مجاور  یهاهیپا کفشکانال بوده و فاصله آن تا محور مجموعه کر یاماًل عمود بر محور مسکه یپا

منطبق بر محور د یه بایهر پا یهاکفشکز تقارن مجموعه کن مریمتر باشد. همچن 5قًا برابر یدق

را  یمیخ نشانه و آکس محور طول کنیپیدر فواصل بین دو  بردارنقشهر باشد. برای این کار یمس

را تنظیم نمایند. آنگاه  هاکفشک، هاآنبین  یبندکشقرار داده تا کارگران بتوانند هنگام نصب با 

نه به سمت یقر طوربهو  شدهشروعن یه از طرفیعرض قاعده پا اندازهبه با توجهها کفشکنصب 

آن کفشک در وسط قرار  ابد و در صورت وجود یک کفشک میانی مطابق نیاز،یوسط ادامه 

د منطبق با خط یبا یقوس یرهایواقع در مس یهاکفشک. الزم به ذکر است که مجموعه ردیگیم

 ه منفرجه محور دو دهانه مجاور باشد.یمنصف زاو
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 کنیپیحل (: ریختن بتن مگر در م4-5شکل )

 

 
  نصب کفشک (:5 -5شکل )
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 هینصب پا 8-6

ساخته شیه پیپا ،قرار گرفتند شدهبینیپیش یهاق در محلیدق طوربهها کفشک کهآنپس از 

بین پایه و  ماندهیباق یسپس فضا، قرار داده شود. ایجادشده کفشکه در ک یارید در داخل شیبا

د و با ماله گرداماًل پر کقسمت ماسه(  3مان به یقسمت س 1مان )یکفشک با مالت ماسه و س

 (.6-5شکل د )شوم کمترا یبندکش

 

 درون کفشک : نصب پایه(۶-5شکل )

( 1-2بر اساس جدول )محل و  وخاکآببا توجه به درصد سولفات  یمان مصرفینوع س

، الزم است تراز کرد یدرستبهم و یتنظ دقتبهه را یپا یبتوان کد رو کهنیا یشود. برایمشخص م

مالت،  فاسدشدنخشکه باشد. برای جلوگیری از  اصطالحبه یتا حدود مورداستفادهلر( ی)ف تمال

 آن اقدام گردد. آوریعملبر روی مالت ها نسبت به  پاشیآبروز متوالی با  3باید حداقل 

خل در داد یبا( یو ارتفاع یمسطحات ازنظره )یق پایم و رگالژ محل استقرار و رقوم دقیتنظ

م یثر تنظکه انجام شود. حدایر پایموجود در اطراف و ز یاضاف یبه فضا با توجهار و ین شیهم

شتر یباشد و بیمتر میسانت 2گردد، یار انجام میف شکپخش مالت در  وسیلهبهه که یپا یارتفاع

. کنترل رقوم ارتفاعی فقط باید با دوربین نیوو انجام گیرد. خواهد بودن محل مجاز نیاز آن در ا
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 یمحور طول امالً تراز باشد وکآن  ید شاقول و سطح فوقانیها باهیپا یپس از نصب، سطوح جانب

این کار  .ر باشدیآن منطبق با محور مس یو محور عرضبوده انال کر ید عمود بر امتداد مسیآن با

ه یز هر دو پاکز تا مرک(. فاصله مر7-5شکل ) شودمی کنترلاستیشن  با استفاده از دوربین توتال

 متر( باشد. 5ها )لولهمین ید برابر طول دهانه اسمیمجاور با

اماًل کد، ینمایم نیتأمرا  کفشکه به یپا یرداریه گکمان یه مالت ماسه و سکنیپس از ا

ه ک یافق یهاهیمناسب و در ال کتا روی کفشک با خا یمانده داخل پیباق ید فضایسخت شد با

دستگاه نظارت پر شود. پر  دییتأ، طبق شدهپخش  یزمان در تمام سطح پنواخت و همیک طوربه

 شود. هاآن ییا جابجایو  کفشکه ید موجب صدمه به پاینبا وجههیچبه یردن پک

 

 
  به کمک دوربین توتال استیشن محور طولی و عرضی مسیر کنترل(: 7-5شکل )
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 ۱۲5 فصل پنجم:اجرا و نصب قطعات پیش ساخته

 

 نینصب ز 9-6

 )میلگرد داول( هین به پایاتصال ز یلگردهاید ابتدا میه، بایات نصب هر پایل عملیمکپس از ت

ده شود و در یبر مترسانتی 12باشند، به طول یو بدون آج م مترمیلی 16ه از نوع سخت با قطر ک

ن بر یز یآرامبهه شده، قرار گیرند. سپس با دقت فراوان و یها تعبهیپا یه باالک ییهاداخل سوراخ

ه ک ییهار در داخل سوراخکالذفوق یلگردهایگر مید یانتها کهینحوبهه قرار داده شود، یپا یرو

د در تمام سطوح ین بایرد. پس از نصب، زیقرار گ شدههیتعبها نیر زین منظور در زیبه هم

 ین بر رویا زکدر محل ات یافکگونه فاصله و شچیه د،نیه بنشیپا یآن بر رو یبتن یهاگاههکیت

الزم به ذکر خورد. بان کخود ت یجا از نباید یافق یروهایداشته باشد و تحت اثر ننه وجود یپا

 (.8-5شکل ) باشدنمیمجاز  مترمیلی 14لگرد آجدار با قطر یاستفاده از ماست که 
 

 

 زین به پایه اتصال لگردیم(: 8-5شکل )

 

توان یانالت مکف کق یرقوم دق نیتأم ین برایم شاقولی زیدر صورت لزوم جهت رگالژ و تنظ

ه استفاده ین و پایگاهی زهکین سطوح تی( در ب3به  1مان )به نسبت یمالت ماسه و س از یاهیال

  شتر باشد.یمتر بیسانت 2متر و از کمتر یسانت 5/0د از یه نباین الی. ضخامت اکرد
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 لولهمینصب ن 10-6

 عهدهز به یگاه را نهکیه نقش تک یبندآب یواشرها وسیلهبهدر دو سر خود  یبتن یهالولهمین

دهانه وجود  2 یهالولهمیا نکعدد واشر جهت ات 2ن یهر ز ینند. بر روینشیها منیز یدارند بر رو

 20 حدوداً ) یفن و با لحاظ طول اضایز یداخل یضیبمیط نید برابر محیطول هر واشر با و دارد

ز هر ک(. فاصله مر9-5)شکل  ردیبگ( بوده تا کارگر بتواند هنگام نصب آن را با دو دست مترسانتی

ن باید برابرین واشرها از لبه زیاز ا یک
1

4
 ن باشد.یز یپهنا 

دارای حفره و  و یا زین، لولهنیمقبل از نصب باید توجه شود که محل قرارگیری واشر بر روی 

از  معموالًشود. برای این کار  میترممناسب یهاروشنبوده و در صورت مشاهده با  یدگیپرلبیا 

 .دشومیسیمان و چسب بتن استفاده  ،نرمه ماسه بیترک

 شودمیتن حمل  5توسط جرثقیل  ( کهباید از یک قاب فلزی )شاهین هاکانالتجهت نصب 

کمک دو  هحمل شده ب کانالت است.د که شرایط آن در فصل سوم توضیح داده شده گرداستفاده 

دو سر کانالت  یها(. لبه10-5شکل شود )میکارگر و با رعایت موارد ایمنی در محل خود نصب 

نصب بهتر  یبراگر باشد. یدیکدر امتداد  هاآن یو منحن سطحهمقًا ید دقیمجاور پس از نصب با

د ساخت واشر واکنش ندهد( آغشته س )که با موایا گری سازکف ین را با مواد بهداشتیز توانیم

 یهانیز یلوله بر رومیا هر نکطول ات د.گرد یریواشر هنگام نصب جلوگ یخوردگچیپتا از  کرد

نه ین قریدو دهانه مجاور نسبت به محور ز یهالولهمید برابر و نحوه قرار گرفتن نیدو طرف آن با

( در نظر یمتر 5 یهالولهمین یمتر )برایسانت 1برابر  هاآنن یباشد و عرض درز انبساط موجود ب

 است. مترسانتی ±5/0انبساط  یرات مجاز عرض درزهاییثر تغکگرفته شود. حدا

بوده و  ییاجرا یهادر نقشه ذکرشده رقومد طبق یف آن باکها، رقوم لولهمیپس از نصب ن

ار کمانیصورت باید پن یر ایها وجود داشته باشد، در غهیپا یامل در محل درز روک یبندآب

 یبندآب یض واشرهایدستگاه نظارت، نسبت به تعو دییتأاده نماید و با ین پیز یلوله را از رومین

 د.ینسبت به نقشه، مبادرت نما ییا اصالحات الزم جهت جبران اختالف رقوم اجرایو 

ارت، د طبق دستور دستگاه نظیم، بایقوس مال یدارا یرهایها در مسلولهمیجهت نصب ن

 یانتها کهینحوبهرد ین قرار گینه نسبت به محور زیامالً قرک یمورب ول طوربه یبندآب یواشرها

بند ن واشر آبینه باشد. همچنیاماًل قرکن یلوله مجاور در محل هر درز، نسبت به محور زمیدو ن

ن سطح یموجود ب ید و فضان قرار گیریلوله و زمیاز لبه ن یافکباید در تمام طول، در فاصله 
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 ۱۲7 فصل پنجم:اجرا و نصب قطعات پیش ساخته

 

 یاچ نقطهیه در هک یبه صورت ،ایدپر نم یخوببهلوله را میگاه نهکیت ین و سطح خارجیز یداخل

 که باعث نشت آب شود، وجود نداشته باشد. یاا روزنهیاف و کاز طول آن، ش

 
  

 

 نیز یرو بر لولهنیم نصب (:۹ -5شکل )

 

مجاور توسط مواد  یهالولهمین یبه سطوح داخلدر محل هر پایه تا للوله نیز مین دو نیدرز ب

لوله به مین یکمانع انتقال تنش از  کهنحویبه شودمیامالً پر کماستیک(  معموالًدرزبند مناسب )

از نقص ساخت،  یدر محل درز و نشت آب ناش یکیدرولیجاد تالطم هیگر شده و از ایلوله دمین

 (.10-5شکل ) دینما یرین جلوگگذشت زما به دلیلواشر  یفرسودگیا نصب و 
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 هاکانالت اتصال محل کردن پر یبرا کتیماس از استفاده (:۱0-5شکل )
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 ۱۲۹ فصل پنجم:اجرا و نصب قطعات پیش ساخته

 

 مجاز ساخت و نصب قطعات یخطا 11-6

امل کق یساخته جهت تطبشیات و نصب قطعات پیعمل یمال دقت را در اجراکد یار باکمانیپ

ه کمجازی  ید از خطایات نبایعمل یاجرا یخطا وجههیچبهبه عمل آورد و  ییاجرا یهانقشه با

 د.ی، تجاوز نماشدهمشخص( 1-5در جدول )
 

 ساختهپیشنصب قطعات  اتیمجاز در عمل یجدول خطا (:۱ -5جدول )

 خطای مجاز شرح

 مترمیلی 5 ± انحراف افقی کانالت

 مقادیر اسمی %5 ضخامت پوسته کانالت

 مقادیر اسمی %0.5 دهانه کانالت

 مترمیلی 5 ± کانالتطول 

 عرض نشیمن زین 0.25 فاصله مرکز هر واشر جهت قرارگیری بر روی زین

 5 ±با رواداری  مترمیلی 10 عرض درز انبساط بین دو کانالت

 مترمیلی 5 ± اختالف رقوم کف کانال پس از نصب قطعات نسبت به رقوم خط پروژه

 مترمیلی 10 ± شده یکوبخیماختالف محور کانالت نسبت به محور 

 مترمیلی 2 اختالف سطح کف دو کانالت در محل درز مشترک

 ارتفاع پایه  0.5% انحراف پایه نسبت به امتداد شاقولی

 مترمیلی 10طول کانالت +  مجاور یهاکفشکاز  هاکفشکفاصله استقرار ترکیب 

 مترمیلی -5 ارتفاعی ازنظر هاکفشکدر شیار  هاهیپادر پی و نصب  هاکفشکاستقرار 

 شدهلیتکمه کت شبیفکی دییتأ 12-6

، ییساخته هواشیپ یهاانالکات، یافتن عملیان یها و پاهیپا یها بر رولولهمیپس از نصب ن

 ید دستگاه نظارت بررسیات نصب، بایان عملیدر پادستگاه نظارت قرار خواهد گرفت.  یمورد بررس

و  هالولهمینانال در طول ک یبندامالً سالم بوده و آبک شدهنصبه قطعات یلکه کد ینما دییتأو 

ب آن منطبق با یانال و شکف ک شدهتمامو رقوم است  شدهانجامن وجه یدر محل درزها به بهتر

ض یاده نمودن قطعات و تعویار نسبت به پکمانید پین صورت بایر ای، در غاست ییاجرا یهانقشه

ها با آب پر شود لولهمیبا بستن دو سر محور، ن . سپسدیانجام اصالحات الزم اقدام نما ر ویو تعم
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ش ین آزمایها در حلولهمیرد. نیش قرار گیمورد آزما هاآن یبندو آب یکیدرولیات هیتا خصوص

مطابق با مشخصات باشد.  هاآنان آب در یات جرینداشته و خصوص یگونه نشتچید هیور باکمذ

ن است کبنا بر نظر دستگاه نظارت مم شدهنصب یهالولهمین ییت نهایفکینترل ک یهاشیآزما

 کانالت یاجرا مراحل خالصه رد.یهمزمان انجام گ صورتبهه کا در تمام شبیمجزا و  یهادر شاخه

 یهانهیگزست یو ل (2-5در جدول )مصالح و نیروی انسانی الزم  ،آالتنیماشبه همراه  متعلقات و

نشان داده  (3-5) کانالت و متعلقات در جدول نصباجرا و  دردستگاه نظارت کنترل  الزم جهت

 است. شده

 موردنیازو نیروی انسانی  مصالح ،آالتماشین(: خالصه مراحل عملیات مربوط به نصب با ۲ -5) جدول

 نیروی انسانی مصالح آالتماشین خالصه مراحل ردیف

1 

انجام  تمیز کردن و تسطیح مسیر،

الزم، پیاده  بردارینقشهکارهای 

محل  کنیپی، هاهیپاکردن محل 

، رگالژ و ریختن بتن الغر کف هاهیپا

 پی

بولدوزر،  گریدر،

بیل مکانیکی، 

 میکسر

میخ چوبی، بیل، 

کلنگ، بتن، 

دوربین 

 گچ ،بردارینقشه

 2) بردارنقشهاکیپ 

( بنا و کارگر جهت نفر

 3) ریزیبتنرگالژ و 

 (نفر

2 
و  لولهنیمبارگیری و حمل متعلقات 

 در کنار مسیر هاآنریسه کردن 

 ونیکاملیفتراک، 

 3 لیجرثقتن،  7

 تن

 (نفر 2کارگر ) -

3 

ی هاکانالو حمل  یریبارگ

در  هاآنکردن  سهیو ر ساختهپیش

 ریکنار مس

تن و  5جرثقیل 

 تن 10تریلی کفی 
 (نفر 2کارگر ) 

4 
 نصب کفشک، پایه، مالت ریزی و

 نصب زین

جرثقیل  تراکتور و

تن برای زین و  3

 بلند یهاهیپا

ماسه، سیمان و 

 آب

 ریسمان و تراز،

 میلگرد

 بردارنقشهاکیپ 

(، استادکار بنا و نفر2)

 ماهر نفر کارگردو 

 نفر کارگر 2 یبندآبواشر  تن 5جرثقیل  یبندآبو واشر  لولهنیمنصب  5

6 
ی داخل کانال و کنترل بندآب

 ی اتصاالتبندآبکیفیت 
 نفر 2 ماستیک و آب تانکر آب

7 
 یهاخاکمسیر و تسطیح  یزکاریتم

 اضافی
 کارگر  گریدر
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 ۱۳۱ فصل پنجم:اجرا و نصب قطعات پیش ساخته

 

 متعلقات و کانالت نصب کنترل مراحل ستی(: ل۳-5) جدول

ردی

 ف
 تینوع فعال

 قابل

 قبول

غیر 

قابل 

قب

 ول

 شرح ردیف

 و جدول رقومی نصب کانالت و متعلقات یتهیه و ارائه نقشه کارگاه   تهیه نقشه 1

2 
پیاده کردن 

 رهایمس

جاد بستر یو ا یسطح یهایناهموارر جهت حذف عوارض و یه مسیح اولیتسط  

 مناسب کار

 یهانقشهبا  یحفار یهامحلپیاده شده و  یرهایمسبررسی و تطبیق   

 کارگاهی

 آبگیر مزارع یهاسازه ویژهبه هاسازهبررسی و کنترل محل   

 هاآنو پرهیز از برش  لولهنیمبا مضربی از طول هر  هاسازهرعایت فاصله بین   

کنترل جانمایی محور کانالت توسط دوربین توتال استیشن با استقرار بر روی   

 ایستگاه اصلی

3 

و  کنیپی

اجرای بتن 

 مگر

 کنیپیشامل ابعاد و عمق  هاهیپا کنیپیرعایت مشخصات فنی در محل   

 و انجام اقدامات الزم اهانیشه گیوجود ر یبررس  

 بودن، نامرغوب بودن خاک و وجود خاک دستی یر الزم جهت لجنیانجام تداب  

رعایت رقوم و مشخصات فنی در اجرای بتن مگر مانند حداقل و حداکثر   

 ضخامت

 مگرهموار بودن و تراز بودن سطح بتن   

 خ رفرنسیوجود و صحت م  

4 
 نصب

 هاکفشک 

 در نصب مورداستفاده یهاکفشکسالم بودن   

 هاکفشکضخامت  ویژهبهابعاد و  یبررس   

 فاصله و مشخصات فنی رعایت رقوم،  

 نیبا مقاومت زم هاکفشکتناسب   

 در نصب هاکفشککنترل ترکیب بهینه و چیدمان   

5 
 هاهیپانصب 

 

 مورداستفاده یهاهیپاسالم بودن   

 مورداستفادهمان یت مالت ماسه سیفیک یبررس  

 ت ضخامت آنیه و کفشک و کفاین پایب یبندکشوجود    

 هیرقوم نصب پا یبررس   

 نیافست و ال ازنظرر یم فاصله و کنترل محور مسیتنظ  

 در نصب مورداستفاده یهانیزسالم بودن    هانیزنصب  6
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ردی

 ف
 تینوع فعال

 قابل

 قبول

غیر 

قابل 

قب

 ول

 شرح ردیف

 نیه و زیلگرد داول اتصال پایطول، قطر و نوع م یبررس   

 هانیزفاصله و مشخصات فنی در نصب  رعایت رقوم،   

منگاه کانالت و در صورت وجود پر کردن و یوجود حفره در محل نش یبررس  

 نمودن آن با مواد مناسب یقلیسپس ص

7 

 نصب

 هالولهنیم

 

 یمنیت موارد ایحمل کانالت و متعلقات و رعا توجه به  

 در مسیر شدهنصب یهالولهنیمسالم بودن    

 منگاهیحفره در محل نش هرگونهپر کردن   

 مورداستفادهالستیکی  یواشرهاطول و سالم بودن ، جنس، قطر یبررس  

 یخوردگچیپاز  یریاستفاده از مواد کف زا قبل از نصب کانالت جهت جلوگ  

 واشر

 هالولهنیمرعایت رقوم و مشخصات فنی در نصب   

 گریکدیدرز( از کانالت )فاصله دو  یبررس   

 نینسبت به اکس ز موردنظرح کانالت در محل یصح یریقرارگ   

ک طرف و آزاد بودن از یو عدم فشرده شدن واشر از ح کانالت یصح یریقرارگ  

 گریطرف د

 اندازیآب  8

 کیدرز با ماست پر کردن  

 یکیجدا نمودن اضافه طول واشرالست   

 یگرده ماه صورتبه کنیپیحاصل از  یهاخاکبرگرداندن    

 آب اندازی آن ر ویبستن دو طرف مس   

 اجرا شده یرهایمسکنترل کیفی    

 اضافی یهاخاکتمیز کردن مسیر و پخش و تسطیح  13-6

ی کانالت به اتمام رسید نهرهای انحرافی مربوط به انتقال بندآبپس از اینکه عملیات نصب و 

 یهاخاکشود. آب مزارع و هدایت پایاب مزارع گریدر زنی، تسطیح و به حالت اولیه برگردانیده می

گرده در همان محل برگردانده شده و جاده ارتباطی مجاور  صورتبه مجدداً کنیپیحاصل از 
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گریدر زنی، تسطیح  مجدداًناهموار شده  آالتماشینمکرر  وآمدرفتمسیر کانالت نیز که در اثر 

  .گردندیمو آماده تحویل 
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 و اجرای کانالت بردارینقشهدرخواست مجوز (: ۱-5فرم )

 شماره قرارداد:                                                                                      نام پروژه: 

   تاریخ قرارداد:                                                                                    نام کارفرما:

 مانکار:ینام پ                                                                    نام دستگاه  نظارت:  

 کیفیدفتر نظارت و کنترل 
خواهشمند است در خصوص کنترل و بازرسی انجام عملیات نصب کانالت طبق نقشه اجرایی شماره  احتراماً

 .فرمانید.................................. اعالم نظر 

 تا ..........................نام بلوک: .............. محل اجرا: .......................  محدوده کار: از کیلومتر ...................... 

 زمان شروع و مدت تخمینی اجرا: -

 ......................توضیحات:..................................................................................................................... -

 رئیس کارگاه                                                                    مسئول عملیات

 :دستگاه نظارتنظریه 

 واحد مسئول شرح کار ردیف بندیاولویت
درخواست 

 عملیات
 واحد نظارت

   دفتر فنی تهیه و تائید مختصات نهایی مسیر 1 2

 دفتر فنی تهیه و تائید دفترچه محاسبات مسیر 2 5

   بردارینقشه متری 50مسیر به فواصل  سازیپیاده 3 1

 بردارینقشه متری 5مسیر به فواصل  سازیپیاده 4 3

4 5 
 5برداشت رقوم ارتفاعی مسیر به فواصل 

 متری
 بردارینقشه

 بردارینقشه کنترل رقوم مگر 6 7

 بردارینقشه پیاده کردن محور مسیر 7 8

 بردارینقشه کنترل محور مسیر )افست و الین( 8 9

 بردارینقشه کنترل رقوم روی پایه 9 11

   اجرایی و کیفیت بستر شالودهمحل  کنیپیابعاد  10 6

 اجرایی نصب کفشک و پایه 11 10

 اجرایی نصب زین و کانالت 12 12

توضیحات: 

......................................................................................................................................................................................... 
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 سرپرست  دستگاه نظارت            کارشناس دستگاه  نظارت                                                 

 گیاهان یهاشهیر کنیپی(: دستور کار محل ۲-5فرم )

 : کارفرما

 دستور کار

 .................شماره : 

 .........................خ  : یتار : مشاور

 وست:.......................یپ مانکار:یپ

 اری و زهکشی ..یفرعی آب یهاشبکهپروژه 

اقدام و محل آن با  میضخ یهاشهیر یکنشهیروجود دارد نسبت به  اهانیگ شهیکه ر ییهامحلدر 

 شهیکه ر ییهامحلبر مترمکعب آهک با خاک محل پر شود و در  لوگرمیک 200 اریبا ع آهکشفته

آب استفاده  تریل 2200آهک شکفته در  لوگرمیک 1000به نسبت   آهکآبوجود دارد از دوغ  فیضع

 .رددگ

 

 پیمانکار : دستگاه نظارت:
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 فصل ششم 

 کانالت کارطراحی و تهیه جداول کارگاهی نمونه

 

 طرح مسئله و مشخصات آن 1-7

ن آاست که در  مدنظر( 3)کانال درجه  یاریآب یشبکه فرع یو اجرا یجهت طراح یامنطقه

چون ساخت آن در دسترس نیست. همو  یطراح یهانقشهو اجرا شده ولی  یطراح یاصلشبکه 

 3ان آب در کانال درجه یع مقدار جریم و توزیتنظ یو برا نام داشته " K15" کانال درجه دو

 شدهاستفاده " XX2-150 "کیرپیاز مدول ن، ک واحد مزرعهی یاریجهت آب، منشعب شده از آن

تحت پوشش  یزراع یهانیزم، مجموع مساحت ناخالص قطعات با توجه به تغییرات طرح .است

با  که قرار است 3 کانال درجه افته است.یهکتار کاهش  52.07کال فوق به یدرومکانیچه هیدر

در همراه قطعات آبخور آن  بهداشته و  نام " K15-3-TC1" طراحی گردد استفاده از کانالت

و طراحی شده  یبندقطعهمطابق طرح جدید  موردنظرمزرعه  است. نشان داده شده( 1-6شکل )

 .ارائه گردیده است (1-6)مشخصات هر یک از قطعات در جدول  که گرفتهانجامتسطیح اولیه آن 

نشان داده ( 2-6)و در جدول  شدهبرداشت بردارنقشهوسط تکانال درجه دو  یکیزیمشخصات ف

ل طرح یه پالن و پروفیته ر با استفاده از کانالت،یمس یکیدرولیه یطراح مطلوب است شده است.

 آن. یکارگاه یهانقشهو جداول و 
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 یزهکش و یاریآب یفرع و یاصل شبکه ییجانما و طرح (:۱-۶) شکل

 

 K15-3-TC1 کانال پوشش تحت یزراع قطعات حیتسط مشخصات (:۱-۶) جدول

 مشخصات تسطیح مزرعه

شیب 

 آبیاری

 شیب کانال

 4 درجه

 نیترنییپا

 ارتفاع

 نیبلندتر

 ارتفاع

ارتفاع 

 سطح آب

حجم در 

 هکتار

مساحت 

 )هکتار(
 ردیف نام قطعه

0.0006 0.00033 22.27 22.57 23.37 306 10.55 F1 1 

0.0006 0.00033 22.20 22.50 23.24 254 9.97 F2 2 

0.0006 0.00033 22.13 22.43 23.04 273 9.98 F3 3 

0.0006 0.00033 21.97 22.28 22.93 652 10.40 F4 4 

0.0006 0.00033 21.85 22.12 22.79 658 8.70 F5 5 

 جمع کل 49.63 423     
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 ۱۳۹ فصل ششم: نمونه کار طراحی و تهیه جداول کارگاهی کانالت

 

 یفرع شبکه کنندههیتغذ کانال از یریآبگ مشخصات (:۲-۶) جدول

 یشبکه فرع کنندههیتغذمشخصات آبگیری از کانال 

 کنندههیتغذرقوم محل آبگیری کانال 

یت
پ در
ی

چه 

یه
درومکان

ی
کال

ی 
کیلومتر آبگیر

 

طول جغراف
ای

ی
ی

 

ض جغراف
عر

ای
ی

ی
 

نام کانال 
تغذ
هی

کننده
 

ف
قوم ک

ب کانال 
داغا

ک کانال 
دست

ک  
تاج سرریز نو

ی
اردک

 

ی
اوج

 
ک

نیرپی
 

23.07
 23.45
 23.93
 23.46
 23.23
 X
X

2
-1

5
0

 

026+1
 275256

 3491835
 

K
1

5
 

 

 تحت پوشش کانال قطعات یاز آبین نییتع 1-1-7

 ن گردد.ییتع یاریدرومدول آبی، هیشبکه فرع یطراح ید با استفاده از مبانیدر مرحله اول با

ه بر هکتار در نظر یتر بر ثانیل 2برابر  یاریدرومدول آبینشان داده است که ه 2نتایج مطالعات فاز 

برابر  موردنیازچه، بده جریان ین دریپوشش اقطعات تحت  گرفته شده است. با توجه به مساحت

 است با:

Q=2×49.63=99.26 lit/s 

، الزم ر کردهییو طرح تغ شدهیطراحه یتر بر ثانیل 150 یدب یک برایرپیاز آنجا که سازه ن

ن ییتع ،رندیقرار گ مورداستفادهکه باید  "XX2 150" کیرپینمدول از  ییهاچهیدراست تعداد 

 یدب یت عبوریکه در آن ظرف باشدیمدوسپره  یجزو مدول ها "XX2"ک یرپیشوند. مدول ن

ان در یم بده جریتنظ یهاگامبوده که ه یتر بر ثانیل 20چه برابر یعرض در متریدسهر  یبه ازا

 تواندیمچه فقط یهر در ،کیرپیو ساخت ن ی. مطابق مفروضات طراحاست یاهیثانتر بر یل 10آن 

پ استاندارد یت نیترکینزدد از یمحور، با ین دبییتع ید لذا برایبسته عمل نماا یباز  کامالً صورتبه

-XX2مدول  موردنیازمدول نیرپیک به دبی  نیترکینزداستفاده گردد.  یطراح موردنیاز یبه دب

 حاًیترجبسته و  یتریل 30 یهاچهیدرالزم است یکی از  (3-6جدول ) و مطابق باشدمی 120

 عبور داده شود. موردنیازتر یل 120 جوش داده شود تا فقط
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 XX پیت از کیرپین استاندارد مدول تیظرف: (۳-۶) جدول

 

ه یدر کل .ک نشان داده شده استیرپین یک مدول دوسپریمرخ ین ینما (2-6شکل )در 

چه یو هر در اندقرارگرفتهگر یکدی یف و پهلو به پهلویک ردیدر  هاچهیدر، استاندارد یهایسر

 هاچهیدره یکل ،یریو در صورت خاتمه آبگ شودیما بسته یتوسط چفت مخصوص به خود باز 

 3 درجه انهار شتریب انعطاف جهت معموالً الزم به ذکر است  .گردندیمقفل  یتوسط اهرم مشترک

 .شودیمدر نظر گرفته  ر ثابتیمس لک ها درانالتکت ی، ظرفیبرداربهره دوران در
 

 

 دوسپره کیرپیمدول ن کی ریمشخصات و تصو (۲-۶)شکل 
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 ۱4۱ فصل ششم: نمونه کار طراحی و تهیه جداول کارگاهی کانالت

 

 ریمس یدر ابتدا ۳ن تراز سطح آب کانال درجه ییتع  2-1-7

تغییرات دبی عبوری از آبگیر نیرپیک در محدوده خاصی از نوسانات سطح آب کانال 

سطح  کهنیا. با توجه به باشدمیدرصد  10تا  5نزدیک به دبی طراحی و در حدود  ،کنندههیتغذ

در مدول  جهت عبور دبی اسمی گرددمیداخل کانال اصلی توسط سرریز نوک اردکی کنترل آب 

دول حداقل ماین . خواهد داشتآب روی آستانه سرریز وجود  مترسانتی 28 مقدار XX2دو نقابه 

 (]24[د به)برای اطالع بیشتر رجوع شو. کندیمایجاد  مترسانتی 11افت هیدرولیکی معادل 

لوله  فون باشد و قطریبه شکل س یاتصال به شبکه فرع یبرا یشبکه اصل یخروجر یاگر آبگ

تر یل 120 یدب یسباخ برایوا یدر نظر گرفته شود، مطابق رابطه دارس مترسانتی 60فون برابر یس

خواهد بود.  مترسانتی 16 حدوداً  درمجموعافت کل و  مترسانتی 5 برابر ایجادشدهه افت یبر ثان

 28الوه بع XX2مدول ک یرپین یا اوجیبرابر رقوم آستانه  3لذا رقوم سطح آب در کانال درجه 

ح آب کانال درجه رقوم سط. باشدمی (وجود در صورتنیرپیک و سیفون ) و با کسر افت مترسانتی

فت نیرپیک رقوم سرریز نوک اردکی و تیغه آب روی آن و با کسر ا زبا استفاده ا توانیمرا  3

ز سطح آب و حداقل ترا حداکثررقوم مطابق توضیحات قبلی کنترل کرد. استفاده از رقوم داغاب، 

ار یدر اخت 3انتخاب تراز سطح آب کانال درجه  یرا برا ید مناسبید تواندیمنیز  یدر شبکه اصل

 (.4-6جدول )ما قرار دهد. 

 ۳محاسبه تراز سطح آب در کانال درجه  (:4-۶)جدول 

با استفاده از رقوم 

 کارگذاری نیرپیک
 داغاب

نوک  سرریز

 اردکی

23.35 23.29 23.35 

 کانال یکیدرولین مشخصات هییتع 3-1-7

ک برنامه یو با نوشتن  گرددیماستفاده  نگیمان فرمول از هاکانالت یکیدرولیه یجهت طراح

ه شماره ی. در نشراست محاسبهقابلن مشخصات یا ،1صفحه گسترده اکسل افزارنرمط یدر مح

ط یکانال در شرا یکیدرولیمختلف ه یجداول مربوط به پارامترها نیز بآن استاندارد صنعت -54

                                           
1- EXCEL 
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مختلف  یهابیدرشمختلف  یهاعمق یو سرعت برا یر دبین مقادیو همچن یان بحرانیجر

با  توانیمباشد  موردنظر ینیمع یدب یوقت قطر،هر با  یهاکانالب در ین ترتیبد است. شدهارائه

ن سرعت یا سپس آورد. به دستو سرعت متناظر آن را  موردنظرعمق  ر کانال،یب مسیتوجه به ش

د. همواره کرسه ین قطر آمده مقایمربوط به ا یر بحرانیکه در جدول مقاد یرا با سرعت بحران

 کمتر باشد. یبحراندرصد سرعت  80د از یبا موردنظرسرعت 

 نیترنهیبهد نسبت به انتخاب شیبی اقدام نمود که یبادر مرحله قبل  موردنظر یتعیین دب با

قرار داده و از طرفی هد الزم را هم روی قطعه  مورداستفاده هانهیهزکاهش تیپ کانالت را جهت 

ساده درنرم افزار  یبرنامه محاسبات نیاز است یک ب مناسب کانالت،یانتخاب ش جهت کند. نیتأم

سه یرا محاسبه و با حداقل مقا یهر قطعه زراع یصفحه گسترده نوشته شود که بتواند هد آب رو

 :شودیمر عمل ین امر به شکل زیا ید. براینما

 یبر رو هافونیس ،یاهیزاوحوضچه  ل مقسم،یکانالت از قب یهاسازهو  یه فنیابن یتمام (1

 .گرددیمم یمشخص و ترسر در پالن طرح یه مسیاول ییجانما

هر قطعه  یو رقوم تراز آب بر رو شدهمشخصر یبه شکل ز هاسازهاز  هرکدامر و یافت مس (2

ه را انتخاب یمتر بر ثان 0.6محاسبه افت سرعت  یبرا توانیمه ی. در فرض اولگرددیمن ییتع

ر محاسبه یر و افت در هر سازه به شکل زیدر طول مس بیش ضربحاصلبرابر  یافت طول .نمود

 .شودیم

لوله بتن مسلح با قطر  یبرا ساختهپیش یهاکانالفون یافت بار کل در س :فونی( سالف 

 است. شدهگرفتهدر نظر  مترسانتی 5برابر  متر 7.5و طول  مترمیلی 600

برابر  1.5حدود  هاسازهن یدر ا یکیدرولیافت بار ه :یاهیزاوو حوضچه  ها( مقسمب 

) سرعتر یارتفاع نظ
1.5V2

2g
 ده است.گردیمحاسبه  مترسانتی 2و حدود  (

آب هد  کهدرصورتیسه شده و یه آن مقایح اولیهر قطعه با رقوم تسط یرقوم تراز آب بر رو (3

( نباشد باید مترسانتی 40) یقطعه زراع یحداقل هد الزم بر رو یکماند( پاسخگو اصطالحبه)

نتایج  ،در نظر گرفته شود 0.0005این شیب  کهدرصورتیب اقدام گردد. یر شییه تغنسبت ب

 .خواهد بود (5-6) محاسبات مطابق جدول
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و پ یت توانیم (کند نیتأممزارع را  یکه بتواند هد الزم رو)ب یاز انتخاب حداقل ش با (4

جدول آورد ) به دستنگ یرا با استفاده از رابطه مان موردنیازکانالت  یکیدرولیمشخصات ه

6-6.) 

 موردنیازب یمحاسبه حداقل ش (:5-۶)جدول 

 آبهد 

روی  

 مزرعه

کد تراز 

 تسطیح

کد تراز آب 

 بعد از سازه
 افت

کد تراز آب 

قبل از 

 سازه

 نام قطعه فاصله

0.77 22.57 23.33 0.02 23.35 5 K15-3-F01 

0.72 22.50 23.21 0.02 23.23 203 K15-3-F02 

0.66 22.44 23.06 0.05 23.11 200 K15-3-F03 

0.61 22.34 22.94 0.02 22.96 195 K15-3-F04 

0.55 22.28 22.79 0.05 22.84 205 K15-3-F05 
 

 کانالت یکیدرولیمشخصات ه: (۶-۶)جدول 

F.B 

(cm) n 
VC 

(mps) 
Velocity 

(mps) 

Depth 

(cm) 
S 

(m/m) 
Q 

(LPS) 
Canalet 

Type 

15 0.013 1.33 0.55 0.45 0.0005 120 315 
 

کمک روابط  هرا ب هاافت یمقدار واقع ،شدهمحاسبهاز سرعت  توانیم ن مرحلهیا پس از

نهایی پالن و پروفیل طولی مسیر ترسیم مرحله محاسبه نمود. در ( 4-6-4در بند ) شدهاشاره

  .گرددمی
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 افزارنرمر با یل مسیتهیه پالن و پروف 2-7

ر روی پروفیل طولی عبارت است از نمایش تصویر ابتدا تا انتهای مسیر ب ،در شبکه فرعی

فقی بین فاصله ا)صفحه قائم که در آن تراز آب، وضعیت ارتفاعی کف کانالت و خط زمین طبیعی 

 .شودمی( نشان داده هاآننقاط پیکتاژ مسیر به اختالف ارتفاع 

ویس طول مسیر کانالت و جاده سر زمین در یوبلندیپستنمایش  برای ترسیم پروفیل جهت

ر یل مسدر محدوده طو یعین طبیمتری تعریف گردد و کد ارتفاعی رقوم زم 10 یباندبهتر است 

شود. از آنجا که  یمعرف افزارنرمو به  شدهبرداشت بردارنقشهتوسط  یمتر 50و به فواصل حداکثر 

ین نقاط با تمرکز بر استفاده از ا .گرددمیاستفاده  30در  30برای تسطیح مزارع از شبکه  معموالً

پالن و پروفیل کانال  یهانقشه. در باشدمیعوارض مسیر جهت طراحی پالن و پروفیل بالمانع 

 و لحاظ شود: قرارگرفتهزیر مورد توجه  نکاتباید  ساختهپیشبتنی 

 در محل آبگیری کانالت و مختصات مسیر کانالت 2رقوم سطح آب در کانال درجه  .1

 محل آبگیر و پروفیل زمین طبیعی پروفیل سطح آب، ،کانالت خط پروژه .2

 لیدر پروف هاآنپالن ابنیه شبکه فرعی و درج نام و مشخصات تعیین و ترسیم محل و  .3

 تسطیح هر قطعه یکدها  .4

 شیب طولی، جدول مشخصات طراحی هندسی و هیدرولیکی کانالت شامل تیپ کانالت، .5

 دبی جریان،سرعت  عمق جریان، ضریب زبری،

 سطح اراضی تحت پوشش .6

در  100/1عمود  طوربهو  2000/1افقی  طوربهمقیاس نمایش پروفیل طولی  غالباً هانقشهدر 

که جزو  شودیماستفاده  1اتوکد سیویل تری دی افزارنرماین ترسیم از  یبرا .شودمینظر گرفته 

 این در ریل مسیپالن و پروفرسیم . مراحل تباشدیمموجود در بازار  یافزارهانرم نیترکامل

 به شرح زیر است. افزارنرم

                                           
AUTOCAD CIVIL 3D -1 

www.takbook.com



 ۱45 فصل ششم: نمونه کار طراحی و تهیه جداول کارگاهی کانالت

 

 سطحایجاد  1-2-7

برای  و انتخاب کنیدرا  Create Surfacesگزینه  ،Surfacesاز منوی  برای ایجاد سطح

 ( انجام دهید.3-6و سایر تنظیمات را مشابه شکل )برگزیده سطح خود نامی 
 

 

 سطح ایجاد :(۳-۶شکل )

. این پنجره در سمت چپ محیط نماییدرا انتخاب  Toolspaceگزینه  Generalاز منوی 

Drawing  در قسمت کهدرصورتی .شودمیظاهر Prospector روی عالمت مثبت کنار  بر

 Surfacesدر کنار  .دیآیدرمبه نمایش  دیاساختهنام سطحی که  ید،کنکلیک  Surface نهیگز

بر . باشدمی اجراقابل ،Surfaceعالمت مثبتی قرار دارد که با کلیک بر آن تنظیمات مربوط به 

سپس در پنجره  را انتخاب کنید. Addراست کلیک کرده و گزینه  Point Fileروی گزینه 

 هدوارد نمو دیارداریاختشده و در  بردارینقشهرا که  ییهاداده مسیر فایل و فرمت ،بازشدهمحاوره 

 (.4-6شکل ) کلیک کنید OKو در ادامه کار بر روی 
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 فراخوانی نقاط :(4-۶شکل )

 معرفی مسیر 2-2-7

در نظر محور کانال آبیاری  عنوانبه هایی کهمسیر ،شبکه فرعی آبیاری طرحتهیه پس از 

 معرفی مسیر. برای دنشومیشناخته  Alignmentنام به  Civil 3D افزارنرمدر  شوندیمگرفته 

مسیر  انتخاب و را Create Alignment from Objectsگزینه  Alignmentاز منوی 

 ( تنظیم نمایید.5-6)را مطابق شکل  بازشدهانتخاب کنید و پنجره شبکه روی طرح  کانالت را
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 ۱47 فصل ششم: نمونه کار طراحی و تهیه جداول کارگاهی کانالت

 

 

 معرفی و ترسیم مسیر :(5-۶شکل )

کیلومتر  برچسبنسبت به تنظیم الزم است  با تعیین نام محور کانال و شرح کوچکی از آن،

 Alignmentرا از قسمت  Create newگزینه  منظوربرای این  گذاری مسیر اقدام گردد.

Lable set باز شود. (6-6)شکل  یامحاورهتا پنجره  نیدانتخاب ک 

 در سربرگ .را تعیین کنید برچسبنام  Informationدر سربرگ  ظاهرشدهدر پنجره 

Lables  و در قسمتType  گزینهMajor Station  قسمت را انتخاب کرده و سپس از

Major Station Lable Style  گزینهCreate new  را برگزینید. از سربرگLayout  و

یک جزء متنی برگزیده و سایر  Aعالمت با کلیک بر روی  Component name قسمت

 دهید.انجام  (7-6شکل )تنظیمات را مشابه 
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 مسیر یگذاربرچسب (:۶-۶شکل )

 

 یگذار لومتریکنمایش برچسب  نحوهتنظیمات  :(7-۶)شکل 
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 ۱4۹ فصل ششم: نمونه کار طراحی و تهیه جداول کارگاهی کانالت

 

 (8-6)شکل  یامحاورهتا پنجره  کنید کیکل Content گزینهبر روی  Text در قسمت

 جزء متنی عنوانبهرا انتخاب و آن را  Station Value گزینه Properties. در قسمت بازگردد

 اضافه نمایید.
 

 

 نمایش نوع برچسب ماتیتنظ :(8-۶شکل )

 Alignment Lable یامحاورهبه پنجره  OKفوق و کلیک بر روی  یهاپنجرهبا تکمیل 

set و در قسمت  دیبرگردIncerment  متری وارد  50( را هایگذار لومتریک) هایکوبخیمفاصله

 Create Alignment fromپنجره کلیک نموده تا به  OKسپس در این پنجره بر روی  د.کنی

Objects  نمایید. دییتأبازگشته و آن را نیز 
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 ترسیم پروفیل طولی 4-2-7

را انتخاب کنید. با  Create Profile from Surfaceگزینه  ،در منو بار Profileاز منوی 

 شدهانتخابنام مسیر  Alignmentقسمت از  ،بازشده یامحاورهانتخاب این گزینه در پنجره 

سطح  Select Surfaceدر قسمت سپس د. نماییجهت ترسیم پروفیل طولی را انتخاب 

در قسمت  شود. بردارینمونهپروفیل طولی از آن  یهادادهرا انتخاب کنید تا  ایجادشدهتوپوگرافی 

Station range ید ابتدا و توانمیخاصی از مسیر را تهیه کنید  اگر بخواهید پروفیل کیلومتراژ

 ،پس از انجام دادن این تنظیماته و دووارد نم To sample بخشرا در  موردنظرانتهای محدوده 

این مقادیر در قسمت  و مسیر، موردنظرکلیک نمایید. بعد از اضافه کردن سطح  Addبر روی 

Profile List  (9-6گردد )شکل میاضافه. 
 

 

 سطح و مسیر برای پروفیل طولی انتخاب :(۹-۶شکل )

با انتخاب  .را انتخاب کنید Draw in Profile Viewگزینه  ،پروفیل طولیبرای نمایش 

که شامل تنظیمات مربوط به نحوه نمایش پروفیل طولی  شودمیباز  یامحاورهاین گزینه پنجره 

 .باشدمی
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 ۱5۱ فصل ششم: نمونه کار طراحی و تهیه جداول کارگاهی کانالت

 

 Generalتنظیمات مربوط به بخش 

Select alignment (.10-6. )شکل را انتخاب کنید موردنظر: در این قسمت نام مسیر 

Profile view name:  نماییدرا وارد  شدهمیترسدر این قسمت عنوان پروفیل. 

Descriptionشودبرای ترسیم پروفیل الزم باشد در این قسمت وارد  : اگر توضیحاتی. 

 

 

 تنظیمات مربوط به سبک نمایش پروفیل طولی :(۱0 -۶شکل )

Profile view style:  چگونگی نمایش مشخصات پروفیل در این قسمت قابل تنظیم

بر روی  Profile View Styleقسمت جدیدی را تعریف کنید از  style دیبخواهاگر  .باشدمی

Create New .در سربرگ  کلیک نماییدinformation  قسمت و درName نام style  جدید

 را وارد کنید.

 توانمی Graphسربرگ مقیاس ارتفاعی و مسطحاتی در پروفیل طولی متفاوت بوده و در 

برای تنظیم مقیاس پروفیل طولی در  د.وتنظیم نم ،موردنظرا با توجه به استاندارد این نسبت ر

 Editرا فعال کرده و با کلیک راست بر روی اسم پروژه، گزینه  Settingمنوی کناری سربرگ 

Drawing Setting ای را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه پنجره محاورهDrawing 
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Setting  در سربرگ  .گرددمیبازUnits and Zone  6همانند شکل )مقیاس ترسیمی را-

 .دهید( تغییر 11
 

 

 طولی پروفیل مقیاس تنظیم :(۱۱-۶شکل )

قسمت و از  Graphسربرگ در  Profile view styleبرای تنظیم مقیاس ارتفاعی از پنجره 

Vertical Scale گرددمی تنظیم 1:2000و مقیاس افقی  شدهانتخاب 1:100 عمودی مقیاس. 

چپ  صورتبه و profile view directionتنظیمات مربوط به جهت ترسیم پروفیل از قسمت 

 .(12-6شکل ) ردیگیمبه راست و یا بالعکس انجام 

توان تنظیم نمود که به دو مربوط به پروفیل را می Grid، نحوه نمایش Gridدر سربرگ 

 است. شدهداده( نشان 13-6صورت گرافیکی در شکل )
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 ۱5۳ فصل ششم: نمونه کار طراحی و تهیه جداول کارگاهی کانالت

 

 

 Graphتنظیمات مقیاس پروفیل طولی در سربرگ  :(۱۲-۶شکل )

 

 Gridپروفیل طولی در سربرگ  ماتیتنظ :(۱۳-۶شکل )
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نحوه قرارگیری عنوان پروفیل را تنظیم نمود و در  توانمی Title annotationsدر سربرگ 

گذاری افقی بر روی  labelپارامترهای مربوط به فاصله بین  Horizontal axesسربرگ 

 (.14-6شکل ) مربوط به آن قابل تنظیم است یهانوشتهنحوه نمایش و اندازه  پروفیل،

 

 Title annotationsدر سربرگ  پروفیل طولی ماتیتنظ :(۱4-۶شکل )

 Verticalدر سربرگ  ارتفاعی بر روی پروفیل یگذاربرچسبتنظیمات مربوط به فاصله بین 

axes  شینماو یا فرعی و نحوه  اصلی یهافاصله .ردیگیمانجام Text  و میزان  هاآنمربوط به

-6شکل ) یامحاورههمانند پنجره اصلی و فرعی را  یهاعالمتفاصله از محورها و نحوه نمایش 

 دهید. ( تغییر15

شود. در این مشاهده می Profile شینماجزئیات مربوط به  یهاهیال Displayدر سربرگ 

 ,Graph Title,left Axis,Left Axis Annotion Major,Right Axis یهاهیالبرگه 

Top Axis, Bottom Axis, Grid Horizental Major,Grid Horizental Minor, 
روشن کنید و بقیه را خاموش نمایید. در نهایت با کلیک بر روی  را Grid Vertical Major و

Ok  یامحاورهبه پنجره profile view style (.16-6شکل ردید )برگ 
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 ۱55 فصل ششم: نمونه کار طراحی و تهیه جداول کارگاهی کانالت

 

 

 Vertical axesدر سربرگ  تنظیمات پروفیل طولی :(۱5-۶شکل )

 

 Display در سربرگ تنظیمات پروفیل طولی :(۱۶-۶شکل )
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شوید. در صورت نیاز در این بخش تنظیمات  Station rangeبخش وارد  Nextانتخاب با 

انجام داده و یا  User specified rangeمربوط به قسمت خاصی از مسیر را با انتخاب گزینه 

 (.17-6شکل ) تمام مسیر را بررسی کنید خودکار صورتبه
 

 

 Station rangeتنظیمات مربوط به بخش  :(۱7-۶شکل )

خودکار پروفیل را در محدوده ارتفاعی  صورتبهنرم افزار  Profile view hightبخش در 

 User محدوده را تغییر دهید گزینهاگر بخواهید این  .کندیم( ترسیم Surfaceسطح )

specified شینماقابلو  دیآیدرمشده به نمایش  یبندقطعه صورتبهپروفیل  ید،نمایفعال  را 

. اگر تغییرات ارتفاعی در منطقه دهدیمکه کاربر به آن  باشدمیدر محدوده خاصی از ارتفاع 

 Split نهیگزامکان ترسیم پروفیل طولی یکپارچه وجود نداشته و لذا از  خیلی زیاد باشد

Profile view  (18-6شکل ) گرددمیاستفاده. 
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 ۱57 فصل ششم: نمونه کار طراحی و تهیه جداول کارگاهی کانالت

 

 

 Profile view hightتنظیمات مربوط به بخش  (:۱8-۶شکل )

( و با عبور از 19-6شکل شده )نمایش پروفیل  یهانهیگزوارد بخش تنظیم  Nextانتخاب با 

 .شوید Data Bandsاین مرحله وارد بخش 
 

 

 Profile Display Optionمربوط به بخش  ماتیتنظ (:۱۹-۶شکل )
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)باال و یا پایین پروفیل( و نوع  Labelقسمت برای تنظیمات مربوط به محل قرارگیری این 

label .در قسمت  بر روی پروفیل استSet Band Properties چسب کیلومتر  الزم است بر

و  هاسازهمشخصات  رقوم سطح آب و کف کانالت، و فواصل طولی، هاسازه یهاستگاهیاگذاری 

 Createدر نهایت برای نمایش پروفیل بر روی  (.20-6گردد )شکل رقوم زمین طبیعی مشخص 

profile view  در محیط  یانقطهکلیک کرده و با انتخابdrawing  را  موردنظرپروفیل

 (.21-6شکل ) مشاهده کنید
 

 

 Data Bandsتنظیمات مربوط به بخش  :(۲0-۶شکل )

 

 شدهمیترس پروفیل طولی :(۲۱-۶شکل )
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 ۱5۹ فصل ششم: نمونه کار طراحی و تهیه جداول کارگاهی کانالت

 

 افزارنرم در پروژه خط ترسیم

 خط گرفته، صورت هیدرولیکی طراحی و فنی مشخصات به توجه با طولی، نیمرخ تهیه از بعد

 این برای .گرددمی ترسیم ندیگویم پروژه خط آن به که کانالت کف قرارگیری و آب سطح تراز

 روی بر سپس کرده انتخاب را Profile Creation Tools گزینه Profile منوی از باید کار

 (.22-6 شکل) دیینما کلیک شدهمیترس پروفیل

 

 

 ترسیم خط پروژه :(۲۲-۶شکل )

توضیحات مربوط به خط  ، نام وDescriptionو  Nameو در قسمت  بازشدهدر پنجره 

نمایش اجزای خط پروژه بر روی پروفیل  نحوه Profile style . در قسمتگرددمیپروژه وارد 

و رنگ آن را قرمز انتخاب کنید.  Canal Invert. با ویرایش آن، نام خط پروژه را شودمیتنظیم 

ترسیم خط  که مربوط به Profile Layout Tools یامحاوره، پنجره Okبا کلیک بر روی 

خط  Draw Tangents. از این پنجره با گزینه شودمیباز  باشدمیپروژه بر روی پروفیل طولی 
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 شکل) برگزینیدرا  Profile Grid View نهیگزکلی ترسیم و برای تدقیق آن  صورتبهپروژه را 

6-23.) 
 

 

 تعیین نوع و پارامترهای هندسی :(۲۳-۶شکل )

مربوطه وارد  یهاافت، رقوم قرارگیری کانالت و هاسازه یلومترهایک، (24-6)شکل با مشاهده 

 .شودمیتعریف نیز خط تراز آب  ترتیبمین ه . بهشودمی
 

 

 مشاهده جزئیات خط پروژه :(۲4-۶شکل )

بر روی پروفیل کلیک کرده و با  برای اختصاص مقادیر هر باند به خط پروژه مرتبط،در انتها 

پروفیل  توانمیپس از آن  انجام دهید. ( تغییرات را33-6)تصویر ویرایش قسمت باند مطابق 

 را مشاهده نمایید. شدهلیتکم
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 ۱۶۱ فصل ششم: نمونه کار طراحی و تهیه جداول کارگاهی کانالت

 

 شیت بندی پالن و پروفیل

 پس از ایجاد کلیه اطالعات پروژه شامل پالن و پروفیل و قبل از خروجی نهایی نقشه ترسیمی،

 Create viewگزینه  OUTPUT ویاز من ت شیت بندی پالن و پروفیل انجام گردد.الزم اس

Frame  (.25-6شکل شود )شکل زیر باز  یامحاوره انتخاب کنید تا پنجرهرا 
 

 

 در شیت بندی پالن و پروفیل Alignmentقسمت  :(۲5-۶شکل )

برای آن شیت ترسیم کنید انتخاب  دیخواهیمرا که مسیری نام  Alignmentقسمت در 

 .دیشویمدر کنار هم  هاآنوارد قسمت تنظیم شیت و نحوه قرارگیری  Nextانتخاب با  .نمایید

را انتخاب و برای تعیین اندازه  Plan and Profile نهیگز Sheet Settingقسمت در 

آماده و ویرایش  template با توجه به مقیاس پالن و پروفیل و جدول مربوطه باید از یک شیت،

جدول و  هجهت شمال را تعیین نمود باید templateشده استفاده و آن را انتخاب کنید. در این 

الزم است مقیاس محدوده پالن و پروفیل  همچنین. نیدمطابق پروژه خود تعریف کرا  عنوان نقشه

 د.نماییرا مطابق نیاز تعریف 
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 پالن و پروفیل در شیت بندی Sheetsقسمت  :(۲۶-۶شکل )

را انتخاب  Along alignmentدکمه رادیویی  view frame placement در قسمت

-6های )شکلهمانند تنظیمات را  Nextکنید تا شیت ها در امتداد مسیر بچرخند. با انتخاب 

 .بروید Profile Viewقسمت تا به  یدانجام ده (28-6و )( 27
 

 

 در شیت بندی پالن و پروفیل View Frame قسمت (:۲7-۶) شکل
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 ۱۶۳ فصل ششم: نمونه کار طراحی و تهیه جداول کارگاهی کانالت

 

 

 در شیت بندی پالن و پروفیل Match lines ( قسمت۲8-۶شکل )

با استفاده از تنظیمات نحوه نمایش پروفیل طولی را  ،Profile View Styleقسمت در 

نامی را که برای نوارهای اطالعاتی  Band setنمایید و در قسمت در مراحل قبل تعیین  شدهانجام

 Create یرو(. در پایان بر 29-6شکل ) دیینماانتخاب  ،دیانمودهتعیین  یطولزیر پروفیل 

View Frame تا  کلیک نماییدFrame  (30-6شکل شود )در طول مسیر ساخته. 

 

 در شیت بندی پالن و پروفیل Profile Views قسمت (:۲۹-۶) شکل
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 در طول مسیر شدهساختههای  Frame(:۳0-۶) شکل

 

 Viewقسمت را انتخاب کنید. در  Create sheets نهیگز Outputاز منو برای تهیه شیت 

Frame Group  ید که برای کدام نمایباید مشخصView Frame  شود ها باید شیت تعیین

 شیت ها را تنظیم قرارگیریید محل توانمی layout Craetion . در قسمت(31-6)شکل 

کلیه شیت ها  تا کنیدرا انتخاب  All layout …Current Drawing دکمه رادیویی نمایید.

پنجره عالمت شمال جغرافیایی را انتخاب نمایید  در پایین این جاری قرار گیرد. Drawing در

سایر  و محل ذخیره شیت ها را تعیین کرده Sheet setدر پنجره  کلیک کنید. Next یروبر  و

 Drawing طیمح( انجام دهید و در نهایت بر روی یک نقطه از 32-6تنظیمات را مطابق تصویر )

 ید.ماینکلیک 
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 ۱۶5 فصل ششم: نمونه کار طراحی و تهیه جداول کارگاهی کانالت

 

 

 محل قرارگیری شیت ها ساخت شیت های و یبرا View Frame تعیین :(۳۱-۶شکل )

 

 شیت های مسیر محل ذخیره فایل :(۳۲-۶شکل )
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بر روی پروفیل  هر باند به خط پروژه مرتبط، مقادیربرای اختصاص مجدد  شدهساختهدر شیت 

را انتخاب کنید تا پنجره  Profile view propertiesگزینه  ظاهرشدهکلیک کرده و از منوی 

 بوطهترسیم شده را به باند مر یهالیپروفاز این پنجره  ( نشان داده شود.33-6شکل ) یامحاوره

ید بر روی توانمی هالیپروفهر یک از پالن و  و اصالحدر نهایت برای ویرایش  اختصاص دهید.

Layout کلیک راست نموده و گزینه اتوکد  افزارنرمع در گوشه سمت چپ قواExport 

Layout to Model و سپس در محیط اتوکد تغییرات الزم را انجام دهید. تخاب نماییدرا ان 
 

 

 ترسیمی به باتد مربوطه یهالیپروفاختصاص  :(۳۳-۶شکل )

-K15-3محور کانالت  شدهمیترسپالن و پروفیل  توانمی (35-6( و )34-6) یهاشکلدر 

TC1 د.ونم را مشاهده 
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Civil 3d افزارنرمبا  شدهمیترسپالن و پروفیل  :(۳4 -۶)شکل 
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Cicil 3d افزارنرمبا  شدهمیترسپالن و پروفیل  :(35 -۶شکل )
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 نصب کانالت و متعلقات یجداول کارگاهه یته 3-7

و  هاسازهق یقد ییجانماد یبا و ابالغ آن به پیمانکار ر کانالتیل مسیه پالن و پروفیپس از ته

در پالن  هاسازههمه د ین کار بایا یبرا ن گردد.ییر تعیطول مس منگاه هر کانالت دریمحل نش

الت وجود نداشته در کان یبرش گونهچیهاز به ید که ننریقرار گ یافاصلهد و در نم شویترسطرح 

ک یاز طول  یضربمکه فاصله دو سازه  شودیمم یتنظ یبه صورتمحل سازه  گریدعبارتبهباشد. 

 مترتیسانک ی ین دو کانالت فضایبوده و ب مترسانتی 499طول هر کانالت  کانالت باشد.

نصب  یهامحللذا فاصله اکس تا اکس  .شودیمر پر یدرزگ است که توسط مواد شدهینیبشیپ

 .باشدیممتر  5 قاً یدق

 شود.میمتری محاسبه  5ابتدا مختصات مسطحاتی نقاط مسیر به روش دکارتی در فواصل 

تا گردد می وارد 1سپس مختصات نقاط پیمایش و نقاط اصلی مسیر به دستگاه توتال استیشن

در آن  یعین طبیزم رقومکتاژ( شده و ی)پ یکوبخیم بردارینقشهتوسط واحد مذکور  یهامحل

 نقاط برداشت شود.

تقر و به مایش مسیمعلوم پ یهاستگاهیااز  یکیدرتوتال استیشن را  برای این کار دوربین

 نقاط مسیر تکتک با ورود به برنامه پیاده کردن دستگاه، نموده وتوجیه  یایستگاه معلوم دیگر

 یعین طبیزم .شودمینقاط روی زمین پیاده  و با جابجایی منشور،شده فراخوانی از فایل 

 هاآن صبنرقوم  و مورداستفاده متعلقاتتا در آنجا  شودیم یط محاسباتیوارد مح دهشبرداشت

 گردد. تعیین

تهیه  در و متعلقات آن ایجاد جدول مختصات محل قرارگیری کانالتمحاسبه و جهت 

انواع  ازجمله هاسازهالزم است ابعاد دقیق و پالن تمامی  ،و اجرای خط کارگاهی یهانقشه

رار داده شود. قمسیر کانالت نقشه و بر روی  شدهمیترس هافونیسو  یاهیزاوحوضچه  ها،مقسم

 زیر است: صورتبهنکات الزم جهت تهیه نقشه و جانمایی کانالت 

ی هاجادهایر سی بین مزارع و هاجادهبا توجه به طرح، بر روی  هافونیس قرارگیریمحل  (1

 نماید. و تالش شود سیفون عمود بر جاده عبور شدهمیترسمتقاطع با مسیر تعیین و 

                                           
1 -TOTAL STATION 
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و طول  نیاید به وجود در کانالتبرشی  گونهچیهتعیین شود که  یاگونهبه هاسازهمحل  (2

 باشد. 5هر قطعه از مسیر مضربی از 

از افزایش طول لوله سیفون کمک  توانمی هافونیسجهت حذف برش کانالت در محل  (3

 گرفت.

 10بوده و الزم است نشیمنگاه کانالت به میزان  مترانتیس 15حداقل ضخامت ابنیه  (4

 بر روی آن قرار گیرد. مترسانتی

های برق، خطوط لوله و دکل رهایت قطعات مجاور، حریم کانالت از جاده سرویس، (5

 و حفظ گردد. شدهگرفتهدر نظر و غیره ی روستایی و فرعی هاجاده گاز و نفت، ،رسانآب

با فواصل  Alignmentیک باید بین هر دو سازه  ،فوقپس از انجام و رعایت توضیحات 

توجه به مرز  باو با استفاده از آن  هاسازهمحل متری تعریف و ترسیم شود و  5 یگذاربرچسب

که نقطه  شودمید. لذا تعدادی مسیر ایجاد گردتدقیق و تعریف  هاجادهقطعات زراعی و محل 

 (.36-6از سازه قبلی خواهد بود. )شکل  هاآنابتدای 

 

 سازه در محل مناسب قرار دادنمتری و  5با فواصل  شدهمیترس یرهایمس (:۳۶-۶شکل )

 Palettes نهیگز Homeاز منوی  ،مسیر یکوبخیماز خط پروژه جهت  یریگگزارشبرای  

( باز 37-6شکل ) یامحاورهبا انتخاب این گزینه پنجره  را انتخاب کنید. Tollboxسپس 

 .شودمی
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 ۱7۱ فصل ششم: نمونه کار طراحی و تهیه جداول کارگاهی کانالت

 

که  وجود دارد هامیترساجزای مختلفی از  Reports Managerقسمت  این پنجره و در در

از  .ردیگیمقرار  مورداستفادهمختلف هر پروژه  یهاقسمت جهت مدیریت و گرفتن گزارش از

برای استخراج مختصات دکارتی پالن  را انتخاب و باز کنید. Alignment نهیگز ،میان این اجزا

 Execute کلیک راست نموده و گزینه Incermental Stationing Reportبر روی گزینه 

 شود. ( مشاهده38-6)شکل  یامحاورهرا اجرا کنید تا پنجره 

 

 

 و خروجی گرفتن از مسیر Toolbox نمودن فعال (:۳7-۶شکل )

 Reportموردنظر را انتخاب کرده و در قسمت  یرهایمس List of Alignmentقسمت در 

Setting دیآن را الزم دار یکه خروج دیاز پالن را وارد کن یامحدوده یشروع و انتها لومتراژیک .

 نییمتر وارد کرده و پس از تع 5را  یکوبخیم ای کتاژیفواصل پ Station incrementدر قسمت 

 کیرا کل Create Report نهی، گزSave Report toآن در قسمت  رهیو محل ذخ لینوع فا

 ( مشاهده شود.7-6مطابق جدول ) یتا خروج دیکن
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 (: پارامترهای خروجی گرفتن از مسیر۳8-۶شکل )

 وجی مختصات دکارتی پروفیل مسیررنمونه خ (:7-۶جدول )

Alignment Name: K15-3-a   

Station Range: Start: 0+000.00, End: 0+007.99  

Station Increment: 5.00   

Station Northing Easting Tangential Direction 

0+000.00 3,491,835.0126m 275,256.6084m S16° 25' 30"W 

0+005.00 3,491,830.2166m 275,255.1946m S16° 25' 30"W 

0+007.99 3,491,827.3532m 275,254.3505m S16° 25' 30"W 

 
Alignment Name: K15-3-b   

Station Range: Start: 0+000.00, End: 0+20.00  

Station Northing Easting Tangential Direction 

0+000.00 3,491,829.1616m 275,254.8836m S16° 25' 31"W 

0+005.00 3,491,824.3656m 275,253.4698m S16° 25' 31"W 

0+010.00 3,491,819.5697m 275,252.0559m S16° 25' 31"W 

0+015.00 3,491,814.7737m 275,250.6421m S16° 25' 31"W 

0+020.00 3,491,809.9778m 275,249.2283m S16° 25' 31"W 
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 ۱7۳ فصل ششم: نمونه کار طراحی و تهیه جداول کارگاهی کانالت

 

انجام نحوه  جهت تهیه نقشه کارگاهی و پیاده کردن مسیر استفاده نمایید.این مقادیر از 

 ر است.یدر جدول کارگاهی به شکل ز محاسبات

 .شودیم محاسبههر کانالت و سازه  یریلومتر محل قرارگی، کواردشدهبر اساس مختصات  .1

اختالف تراز در کف  صورتبه هاسازهن شده و افت تراز آب در محل ییتع هاسازهنام و محل  .2

 .گرددیمو وارد جدول  تعیینکانالت 

که در  یشود. نکته مهمین مییتعانال، کف کدر کانالت با توجه به رقوم  موردنیازه یارتفاع پا .3

توجه به نوع و  با ینکیاست. عمق پ کنیپیوجود دارد، تعیین عمق  یه جدول کارگاهیهت

ن ییا توسط دستگاه نظارت تعیو  شدهمشخصخبندان در طرح یمحل و عمق  کجنس خا

 مترسانتی 40از  دیگاه نباچی)با در نظر گرفتن ضخامت بتن مگر( ه ینکیگردد. عمق پیم

 25ها برابر هیپا یرات ارتفاعییه تغکد توجه داشت یبا ینکین عمق پییمتر باشد. در تعک

 کفشکسر ضخامت کن پس از یر زیبتن مگر تا ز ید فاصله رویو لذا با بوده مترسانتی

 . برای انجام این محاسبات باید از روابط زیر استفاده شود.باشد 25از  یمضرب

 

ELH=INVERT OF CANAL-(tCANALET +t WATERTIGHT GASKET +t SADDLE 

+hPIER +MORTAR +tFOOTING +LEAN CONCRATE)                   ( 1-6 ) 

NATURAL GROUND-ELH≥40cm                                           ( 2-6 ) 
 

ارتفاع پایه الزم(  جزبهالزم جهت تعیین رقوم حفاری ) یپارامترهاتمام  (1-6)در رابطه 

حداقل ارتفاع  (2-6)در رابطه  (1-6)از رابطه  H رقوم مقدار یگذاری. با جاباشدمیمشخص 

بر اساس ابعاد  Hمقدار  230نمونه در کانالت تیپ  عنوانبه. شودمیپایه الزم محاسبه 

. با جایگزینی آن در رابطه باشدمی INV-(6+1+14+hPIER +1+12+10)استاندارد برابر 

رابطه . بخش سمت راست دیآیم به دست (3-6)رابطه  ،ارتفاع پایه الزمجهت تعیین  (6-2)

 .کنیممی یگذارنام ′Hرا (6-3)
 

hPIER ≥INVERT OF CANAL-NATURAL GROUND-4cm=H′       ( 3-6 ) 
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≥اگر 25cm  H′ و اگر شودیماستفاده  مترسانتی 25ه یاز پا≤ 50cm  H′ ه یبود از پا

ز به یدیگر ن یهاپیتو برای  تربزرگ یهاارتفاع یر براین مقادی. اگرددیماستفاده  مترسانتی 50

 .شودیمن روش محاسبه یهم

ستاندارد یبا ساس ا ضخامت متعلقات بر ا ست که  شدیمد دان ست با ابعاد گاهی و  با ممکن ا

صورت با شدهساخته شد. در این  شته با صالح ابعاد یاختالف دا سبت به ا شود. ید ن ا رابطه اقدام 

ه بعد از نصرررب ک گرددمین ییی تعصرررورتبهن یز و هی، بتن مگر، پایحفاره، رقوم یارتفاع پا

 یهاکفشکتعداد  در نقشه باشد. شدهمشخص قاً برابر مقداریانال دقکف کمتعلقات کانالت، رقوم 

در  یکارگاه محاسررباتی ت جدولینها و در شرردهنییتعن یه و نوع زمیالزم با توجه به ارتفاع پا

 ابالغ گردد.به واحد اجرا  دییتأتا پس از  ردیگیمار دستگاه نظارت قرار یاخت

در جدول  K15-3-TC1نمونه بخشی از جدول کارگاهی نصب کانالت و متعلقات محور  برای

 است. شدهدادهنمایش  (6-8)
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 (: مختصات و رقوم نصب کانالت و متعلقات8-۶جدول )

R
O

W
 

X Y km 
STRUCTUR

E 

Input 
Pier 

HIGH
T 

Elevation 

 FOOTING 
BLOOKS Invert N.G 

Excavatio
n 

Lean 
Concre

t 
Pier Saddle 

1 275,256.6 3,491,835.0 0+000.0 
k15- 

Turnout 
22.90

0 
22.47

0 
  

2 275,255.2 3,491,830.2 0+005.0 D.B&TO.L 
22.89

8 
22.47

0 
  

3 275,254.9 3,491,829.2 0+006.2 D.B&TO.L 
22.86

8 
22.50

0 

4 275,253.5 3,491,824.4 0+011.2   
22.86

5 
22.53

0 
0.500 21.956 22.056 

22.68
6 

22.79
6 

2E62+2M6
1 

5 275,252.1 3,491,819.6 0+016.2   
22.86

3 
22.50

0 
0.500 21.954 22.054 

22.68
4 

22.79
4 

2E62+2M6
1 

6 275,250.6 3,491,814.8 0+021.2   
22.86

0 
22.47

0 
0.500 21.951 22.051 

22.68
1 

22.79
1 

2E62+2M6
1 

7 275,249.2 3,491,810.0 0+026.2   
22.85

8 
22.67

7 
0.500 21.949 22.049 

22.67
9 

22.78
9 

2E62+2M6
1 

8 275,247.8 3,491,805.2 0+031.2   
22.85

5 
22.67

2 
0.500 21.946 22.046 

22.67
6 

22.78
6 

2E62+2M6
1 

9 275,246.4 3,491,800.4 0+036.2   
22.85

3 
22.64

0 
0.500 21.944 22.044 

22.67
4 

22.78
4 

2E62+2M6
1 

10 275,245.0 3,491,795.6 0+041.2   
22.85

0 
22.60

9 
0.500 21.941 22.041 

22.67
1 

22.78
1 

2E62+2M6
1 

11 275,243.6 3,491,790.8 0+046.2   
22.84

8 
22.55

0 
0.500 21.939 22.039 

22.66
9 

22.77
9 

2E62+2M6
1 
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12 275,242.2 3,491,786.0 0+051.2   
22.84

5 
22.51

7 
0.500 21.936 22.036 

22.66
6 

22.77
6 

2E62+2M6
1 

13 275,240.7 3,491,781.2 0+056.2   
22.84

3 
22.49

8 
0.500 21.934 22.034 

22.66
4 

22.77
4 

2E62+2M6
1 
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 فصل هفتم 

 متره و برآورد

 

 مقدمه 1-8

یکی از  عنوانبهآبیاری و زهکشی  هایشبکهاجرایی عملیات در  هایهزینهبرآورد احجام و 

اجرا  هایهزینهمنابع مالی پروژه و پرداخت  تأمینو کاربردی برای  یافتهنظام هایبخش ترینمهم

و کاربرد دارد.  شدهشناختهو مقادیر کار  بهافهرست عنوانبه. این بخش در اسناد قرارداد باشدمی

اغلب دچار  هاآنکه  دهدمیو در حال انجام نشان  شدهانجام هایپروژهآماری در  هایبررسی

و مشکالت زیادی را بر طرح تحمیل  اندشدهکمبود منابع مالی و تغییر در مبلغ اولیه پیمان 

هکتاری  صورتبهاست که در شبکه فرعی مبلغ پیمان  شدهمشاهدهنمونه  عنوانبه. اندنموده

برآورد ریالی در  و اندآمدهدستبهتقریبی  صورتبهبر اساس آن و  محاسبه و سایر مقادیر و احجام

است. لذا باید از صحت برآورد هزینه اجرای عملیات اطمینان  شدهاستفاده هاآناز طرح تفضیلی 

مهندسین مشاور، باید پس از تکمیل مرحله فاز شناسایی  "واحد برآورد هزینه"حاصل گردد. 

برآورد  ،، در دو مرحلهخدمات مهندسی طرح و تصویب آن توسط کارفرما، طبق شرح قرارداد

 احجام و مقادیر کار و هزینه انجام پروژه را در گزارش منظور و به کارفرما اعالم نماید:

 ؛(برای اطالع کارفرما از برآورد هزینه اجرای کار) العاتطمرحله اول: پس از تکمیل م

برای تکمیل اسناد مناقصه ) اجرایی هاینقشهپس از تکمیل طرح تفضیلی و تهیه  مرحله دوم: 

 .(اجرا مالی مراحل تأمینو 

 قرار گیرد: موردتوجهنکات زیر باید  هاپروژهاجرایی  هایهزینهجهت برآورد 

 ؛اجرایی، مشخصات عمومی و خصوصی و شرایط خصوصی پروژه هاینقشهبررسی  -
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 ؛بازدید از محل اجرای کار -

 ؛از کارفرما موردنیازاخذ اطالعات  -

 ؛(دارستارهجدید ) هایقیمت -

مستمر کارگاه  هایهزینهمربوط به تعهدات کارفرما، تجهیز و برچیدن کارگاه و  هایهزینه -

 .در زمان تاخیرات مجاز

ت و یریه توسط سازمان مدک ییهامتیقاز  یعمران یهاطرحاجرایی  یهانهیهزبرآورد  برای

 ،شودیابالغ م ییاجرا یهاه و به دستگاهیساالنه ته صورتبه ،بهافهرستدر قالب  یزیربرنامه

 کارشناسان توسط ، اقالم کاربهافهرستجهت محاسبه مقادیر هر ردیف از  .شودمیاستفاده 

 کرایه و انسانی ینیرو دستمزد مصالح، یبها هرسال پایان و در شدههیتجز نظرصاحب

 قیمت . آنگاهگرددمیمنظور  بها تجزیه یهافیرد در و استعالم ذیربط مراجع از آالتماشین

 فنی عالی یشورا تصویب از پس و محاسبه موردنظر سال یبرا بهافهرست از ردیف هر واحد

 .شودمی ابالغ اجرایی یهادستگاه به یریکارگبه یبرا ،است پایه یهامتیق تصویب مرجع که

و متعلقات  230 پیت اصلی مرتبط با نصب و اجرای کانالت یهافیردتجزیه بهای برای نمونه 

( نشان 1-7جداول ) در 1395سال  یو زهکش یاریرشته آب هیواحد پا یبهافهرست بر اساسآن 

است. در این جداول، به تفکیک نیروی انسانی الزم برای نصب هر متر طول کانالت و  شدهداده

 است. شدهمشخصالزم برای نصب  آالتماشینمتعلقات آن، مقدار مصالح، ابزار و 

آن با توجه به روش اجرای  عملیات اجرا و نصب کانالت و متعلقات موردنیازنیروی انسانی 

 یهایبررسنتایج  .شودمیمتناسب با مقادیر عملیات تعیین و  افراد کاراییبازده و میزان  ،عملیات

، زیالزم مطابق آنال یروهایو ابزار و ن آالتماشین یدارا ییاجرا پیهر اککه  دهدیممیدانی نشان 

 صورتبهرا متر کانالت و متعلقات  75 به طول یریمس یمتوسط در هر روز کار طوربهقادر است 

 1000اجرا و نصب  یبندزمانبرنامه  .دینصب نما ییتنهابهمتر کانالت را  350 حداکثرهمزمان و 

جهت  توانمیاست. از این ابزار  شدهداده( نشان 1-7گانت ) نمودارطول کانالت و متعلقات در  متر

و وابستگی و تقدم و  هرکدام یبندالزم در نصب و اجرای کانالت، زمان هایفعالیتایش انواع نم

 استفاده نمود. هاآن تأخر
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 ۱77 هفتم: متره و براوردفصل 

 

 

 ۲۳0یک متر طول کانالت ار کاقالم  یه بهایتجز (:۱-7) جدول

متر، در زمین با مقاومت مجاز  1و پایه با ارتفاع تا  230تیپ  ساختهپیشنیم بیضی بتنی  لولهنیمتجزیه بهای نصب هر متر طول کانال  

 .ترشیبمربع و مترسانتیکیلوگرم بر  1

ل ک یبها

 )ریال(

واحد  یبها

 )ریال(
 فیرد یانسان یروین واحــد مقـدار

 1 سال 10با سابقه بیش از  بردارنقشه نفر ساعت 0.0139 140،523.8 1،953

 2 )ترازیاب( بردارنقشهکمک  ساعت -نفر 0.0833 70،730.6 5،892

 3 ارگر سادهک ساعت -نفر 1.5100 44،812.9 67،667

 4 دودرجهبنای سفت کار  ساعت -نفر  0.0030 53،288.0 160

 5 بنای بتن کار نفر ساعت 0.0556 61،073.8 3،396

 6 کمک بنای بتن کار ساعت -نفر  0.0556 46،360.3 2،578

 7 سال 10بیش از  باسابقهمباشر عملیات خاکی  ساعت -نفر 0.3200 127،992.0 40،957

     %44.76 درصد وزنی:  جمع 122،603
 

ل ک یبها

 )ریال(

واحد  یبها

 )ریال(
 فیرد آالتماشین واحــد مقـدار

 1 تن با راننده 7 ونیبا کامتن  3جرثقیل کفی  اعتس-دستگاه 0.2000 228،018.5 45،604

 2 تن با راننده 10 ونیکامتن با  5 یکفجرثقیل  دستگاه ساعت 0.1429 255،855.2 36،562

 3 با رانندهاسب بخار  220حدود گریدر به قدرت  ساعت-دستگاه 0.0290 506،445.5 14،687

 4 بیل عدد 0.0009 100،067.7 90

   %35.39 درصد وزنی: جمع 96،942
 

 

 فیرد مصالح واحــد مقـدار واحد )ریال( یبها ل )ریال(ک یبها

 1 گچ فله تن 0.0002 456،111.9 91

 2 1:4 مانیسمالت ماسه  عبکمترم 0.0335 942،340.8 31،568

 3 16میلگرد ساده نمره  کیلوگرم 0.2000 21،649.6 4،330

 4 واشر الستیکی یلوگرمک 0.1520 28،300.6 4،302

  %14.71 درصد وزنی: جمع مصالح: 40،291

 

 فیرد حمل مصالح واحــد مقـدار واحد )ریال( یبها ل )ریال(ک یبها

 1 حمل گچ فله تن 0.0002 108،959.4 22

 2 حمل مصالح فلزی مورد مصرف در سازه یلوگرمک 0.2000 141.8 28

 3 بتنی لولهنیمحمل  متر طول 1.0000 14،015.2 14،015

   %5.14 درصد وزنی: جمع حمل مصالح: 14،065

     ار:کواحررد  یبها 273،902
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ردیف                       شرح فعالیت
درصد 

وزنی

مدت زمان 

)روز(

1 نصب و اجرای کانالت و متعلقات 100 15

1.1 نقشه برداری و پیاده سازی مسیر 3.85 0.5

1.2
 پی کنی مسیر با بیل مکانیکی و 

کنترل رقوم حفاری توسط نقشه بردار
7.71 1

1.3
رگالژ پی ، زدن میخ مگرو ریختن بتن 

مگر
15.42 2

1.4
ریسه کفشک ها در پی و تنظیم اولیه 

آنها
3.60 1

1.5
زدن میخ پایه توسط نقشه بردار،نصب 

پایه و بند کشی آن
8.99 2.5

1.6 نصب زین 7.20 2

1.7 فیکس زین با توتال استیشن 7.20 2

1.8
نصب کانالت و خواندن کف آن با 

ترازیاب
33.33 3

1.9
آب اندازی داخل کانال و کنترل 

کیفیت آب بندی اتصاالت
6.35 0.5

1.10
تمیزکاری مسیر و پخش و تسطیح  

خاک های اضافی
6.35 0.5

 طول متر ۱000 یبرا متعلقات و کانالت نصب و اجرا یبندزمان(: ۱-7نمودار )دوره کارکرد
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 کانالت(با استفاده از ) یاریآبدر شبکه فرعی  مورداستفاده یهاتمیآ 2-8

ی آبیاری و زهکشی، نحوه برآورد هزینه اجرای کار شرح بهافهرستدر دستورالعمل کاربرد 

عمرانی و جهت سهولت در امر دسترسی  یهاطرحاست ولی با توجه اهمیت موضوع در  شدهداده

نصب ، تهیهکه اقالم مربوط به  بهافهرستدر  شدههیتهدر این بخش از مطالب  ،الزم یهافیردبه 

 .است شدهاستفاده دهدیمود قرار کانالت را زیر پوشش خ و اجرای

مربوط به ساخت کانالت و متعلقات  یهانهیهز 1395سال ی آبیاری و زهکشی بهافهرستدر 

اهمیت در  حائزاست. نکات  شدهینیبشیپ 11فصل هزینه اجرا و نصب در  و 10و  7در فصل 

 :باشدمیمورد متره و برآورد کانالت به شرح ذیل 

، هزینه تهیه میلگرد با مقاومت باالی هالولهنیمدر بهای واحد تهیه و جاگذاری شبکه مش در  (1

جوش دادن میلگردها و  به همراه نورد سرد، پس کشیدن، ربعم مترسانتیکیلوگرم بر  500

 .خم کردن مش و هزینه تهیه و جاگذاری فاصله نگهدارها منظور شده است

پ مشخص بوده و یت 9بتنی بر اساس  یهالولهنیمنصب  مربوط به قسمت یهافیردبهای  (2

است. اگر مقاومت زمین بین  شدهمیتنظمقاومت مجاز زمین نیز برای یک کیلوگرم و بیشتر 

مربع باشد به حمل و نصب زین، پایه و کفشک اضافی،  مترسانتیکیلوگرم بر  1تا  0.5

، اضافیبتن( و مالت مصرفی  مترمکعبکیلوگرم سیمان در  150 اریعو بتن الغر )به  کنیپی

 .ردیگیماضافه بها تعلق 

و تسطیح مسیر و پیاده  بردارینقشهکارهای مربوط به  ،لولهنیمدر واحد بهای عملیات نصب  (3

ریختن خاک حاصل به  ،مترسانتی 50در هر نوع زمین تا عمق  کنیپی، هاهیپاکردن محل 

، تهیه و مترسانتی 10رای بتن الغر به ضخامت کنار پی، رگالژ کف پی، تهیه و حمل و اج

اضافی بعالوه هزینه تهیه  یهاخاکحمل  ریختن خاک به داخل پی، ،موردنیازمصرف مالت 

 منظوربهآب اندازی ی و بندآب، نوار حمل و کارگذاری میله مهاری بین زین و پایه و ساخت،

 ی اتصاالت منظور شده است.بندآبآزمایش و کنترل کیفیت 

با مقطع نیم بیضی و متعلقات مربوطه از  یهالولهنیمهزینه بارگیری و حمل و باراندازی  (4

 کیلومتر منظور شده است. 30محل تحویل تا فاصله 
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کارگذاری شده با کسر طول ابنیه فنی  یهالولهنیممقصود از طول کار، طول کل مسیر  (5

 .باشدمیهیدرولیکی 

ک آیتم یمختلف در  یارهایعپایه با  و کفشک یبندقالبتهیه مصالح، ساخت و اجرای بتن و  (6

 است. شدهینیبشیپ( 100703)

 آوریعملبره، یل ویاز قب ینه اقداماتی(، هز101001ه بتن و ساخت کانالت )یتم تهیدر آ (7

در استخر آب و حمل به محل دپو در کارگاه منظور شده آن با بخار آب، قرار دادن ت کانال

 موردنیازنه حمل آب یبتن کانالت و هز مترمکعبهر  یتر آب برایل 1500آن بر است. عالوه 

 ف منظور شده است.یواحد آن رد یلومتر در بهایک کیتا  آوریعملجهت ساخت و 

ن آک از مراحل نصب کانالت و متعلقات یهر  یبرا موقت، یهاوضعیتصورتبهجهت محاس (8

 ک از مراحل نصب آمده استیهر  یکه در آن درصد قابل پرداخت برا شدهمیتنظ یجدول

 (.2-7)جدول 

 آن متعلقات و کانالت نصب مختلف مراحل یبرا پرداخت نحوه: (۲-7)جدول 

 شرح مراحل مختلف عملیات نصب ردیف

 مختلف یهاپیتدرصد قابل پرداخت برای 

T-70, 

T-100, 
T-150 

T-230, 

T-315, 

T-450 

T-600, 
T-800, 
T-1000 

1 
الزم و  بردارینقشهکارهای  انجام تسطیح مسیر،تمیز کردن و 

 ، رگالژ و ریختن بتن الغر در کف پیهاهیپاپیاده کردن محل 
20 17 16 

2 
 30نیم بیضی به فاصله تا  لولهنیمبارگیری و حمل متعلقات 

 در کنار مسیر هاآنو ریسه کردن  کیلومتر
15 14 13 

3 
 30به فاصله تا  ساختهپیشی هاکانالبارگیری و حمل 

 در کنار مسیر هاآنو ریسه کردن  کیلومتر
17 23 32 

 15 17 20 ، مالت ریزی و نصب زینلولهنیم یهاهیپا، هاکفشکنصب  4

 17 21 20 یبندآبو واشر  لولهنیمنصب  5

 3 4 4 ی اتصاالتبندآبآب اندازی داخل کانال و کنترل کیفیت  6

 3 4 4 اضافی یهاخاک تسطیحتمیزکاری مسیر و پخش و  7

 ۱00 ۱00 ۱00 جمع کل
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 ۱8۱ هفتم: متره و براوردفصل 

 

ی پایه آبیاری و زهکشی سال بهافهرستبر اساس  مورداستفاده یهاتمیآبرای نمونه کلیه 

 مترسانتی 50با فرض استفاده از پایه  230 پیتمتری با کانالت  1نمونه  یک پروژه در 1395

است. آمده ( 4-7)مربع در جدول  مترسانتیبرای زمینی با مقاومت مجاز خاک یک کیلوگرم بر 

در جدول  ،محاسباتاین  مربوط به کانالت و متعلقات آن در شدهاستفادهفواصل حمل مصالح 

 است. شدهداده( نشان 7-3)
 

 فواصل حمل مصالح در پروژه نمونه (:۳-7جدول )

 لگردیممش  آب بتن با تراک کانالت سیمان شن و ماسه نوع مصالح
(AI) 

میلگرد 

(AII,AIII) 

 155 702 1 1 146 163 42٫3 )کیلومتر( فاصله حمل
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 ۲۳0 پیت کانالت محاسبات یمال خالصه (:4-7جدول )

 ردیف
ردیف 

 بهافهرست
 مقدار واحد شرح

 بهای واحد

 (الی)ر

 مبلغ کل

 )ریال(

1 031303 

 10متر تا  500از ش یفاصله حمل ب باحمل 

متر  500لومتر اضافه بر کیهر  یلومتر براکی

 اول

 مترمکعب

 لومترکی
114.87 3،326 382،058 

2 031304 

فاصله  باساخته نشده،  یهاراهدر  کحمل خا

لومتر کی 30لومتر تا کی 10ش از یحمل ب

 لومترکی 10بر لومتر اضافه کیهر  یباشد، برا

 مترمکعب

 لومترکی
283.64 3930 1،114،705 

3 031304b  31304کسر بها بابت راه آسفالت به آیتم 
 مترمکعب

 لومترکی
283.64 -903.9  -256،382  

4 031305 

فاصله  باساخته نشده،  یهاراهدر  کحمل خا

 یلومتر باشد، براکی 75تا  30از ش یحمل ب

 لومترکی 30بر لومتر اضافه کیهر 

 مترمکعب

 لومترکی
181.20 3540 641،448 

5 031305b کسر بها بابت راه آسفالت 
 مترمکعب

 لومترکی
181.20 -814.2  -147،533  

6 031306 

فاصله  باساخته نشده،  یهاراهدر  کحمل خا

لومتر کیهر  یلومتر، براکی 75ش از یحمل ب

 لومتر کی 75اضافه بر 

 مترمکعب

 لومترکی
7.24 2760 19،982 

7 031306b  راه آسفالتکسر بها بابت 
 مترمکعب

 لومترکی
7.24 -634.8 -4،596 

 لومترکیک ی ش ازیفاصله حمل ب باحمل آب  031310 8
 مترمکعب

 لومترکی
13.19 4600 60،674 

9 060601 
 یبتن لولهنیمهر نوع  یبندل و قالبیه وسایته

 ساختهشیپ
 28،270،053 68300 413.91 مترمربع

10 070101 

ار گذاشتن کردن و کدن، خم یه، بریته

بتن  یبرا مترمیلی 10تا قطر لگرد ساده بهیم

 مسلح...

 1،780،830 23500 75.78 لوگرمکی

11 070204 

ار گذاشتن کردن و کدن، خم یه، بریته

 10تا قطر به AIIIاز نوع  آجدار لگردیم

 ... مترمیلی

 1،391،400 22500 61.84 لوگرمکی

12 070701 
جوش شیگرد پلیه مکشب یه و جاگذاریته

 ...انالتکاستفاده در  ی)مش(، برا
 11،052،720 30100 367.20 لوگرمکی
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 ۱8۳ هفتم: متره و براوردفصل 

 

 ردیف
ردیف 

 بهافهرست
 مقدار واحد شرح

 بهای واحد

 (الی)ر

 مبلغ کل

 )ریال(

13 090602 
در بتن  5مان نوع یمصرف س یاضافه بها برا

 .1مان نوع یس یجابه
 86،693 19 4562.81 لوگرمکی

14 90603 
نسبت  یمان اضافیمصرف س یاضافه بها برا

 ......یزیربتن یهافیرددرج شده در  اریعبه
 33،988 1160 29.30 کیلوگرم

15 100703 

ن یه و زی، پاکفشک یه مصالح و اجرایته

مان در یلوگرم سکی 400ار یبا ع کانالت

 عب.کمترم

 7،754،136 2571000 3.016 مترمکعب

16 101001 
 450ار یع بهانالت، که بتن و ساخت انواع یته

 عب.کمان در مترمیلوگرم سکی
 13،588،638 1757000 7.7340 مترمکعب

17 110104 

ه با ارتفاع تا یو پا T-230پ یت تانالکنصب 

لوگرم کی 1ن با مقاومت مجاز یمتر، در زم 1

 .ترشیبمربع و مترسانتیبر 

 27،550،000 275500 100 مترطول

18 150101 
مسافت مازاد  یبرا یتکمان پایحمل فوالد، س

 لومتر.کی 75لومتر، تا کی 30بر 

تن 

 لومترکی
241.50 1040 251،160 

19 150102 
مسافت مازاد  یبرا یتکمان پایحمل فوالد، س

 لومتر.کی 150تا لومتر، کی 75بر 

تن 

 لومترکی
402.50 700 281،750 

20 150103 
مسافت مازاد  یبرا یتکمان پایحمل فوالد، س

 لومتر.کی 300تا لومتر، کی 150بر 

تن 

 لومترکی
122.46 440 53،882 

21 150104 
بر مسافت مازاد  یمان برایحمل فوالد، س

 لومتر.کی 450لومتر، تا کی 300

تن 

 لومترکی
57.83 365 21،108 

22 150105 
مسافت مازاد  یبرا یتکپا مانیحمل فوالد، س

 لومتر.کی 750لومتر، تا کی 450بر 

تن 

 لومترکی
97.16 310 30،120 

23 150106 
مسافت مازاد  یبرا یتکمان پایحمل فوالد، س

 لومترکی 750بر 

تن 

 لومترکی
0.3860 260 100 

24 150402 

-T-230, T یهاپیت یبرا کانالتحمل 

 30بر مسافت مازاد  ی، براT-450و  315

 لومتر.کی

مترطول 

 لومترکی
13300 220 2،926،000 

25 150501 
مسافت مازاد بر  یبرا کانالتحمل متعلقات 

 لومتر.کی 30

تن 

 لومترکی
1000.16 1130 1،130،181 
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 ردیف
ردیف 

 بهافهرست
 مقدار واحد شرح

 بهای واحد

 (الی)ر

 مبلغ کل

 )ریال(

 ۹80574 ۲۳0مبلغ تهیه و حمل و نصب یک متر کانالت 
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 در مبحث کانالت، مورداستفادهبا توجه به پراکندگی و صعوبت محاسبات مقادیر و احجام 

( 450و  315 ،230 پیت) ی رایجهاکانالتی سه تیپ از برا موردنیاز مقادیرخالصه نمونه  برای

نشان  (5-7)در جدول عمرانی دشت خوزستان  یهاپروژه در شدهاستفادهو  هاکارخانهی تولید

هر متر و در  یبرا موردنیازاحجام  یسادگبه توانمیجداول  نیبا استفاده از ا .است شدهداده

 .دآور به دسترا  موردنظرکانالت  ریکل طول مس یبرا تینها

هر متر کانالت از سه تیپ مختلف نصب و اجرای  حمل، تهیه، شدهتمام( قیمت 6-7در جدول )

بر اساس  سانتیمتری( 50پایه  و رایج و متعلقات آن با شرایط کلی مشابه )فاصله حمل یکسان،

 یامنطقهو ضریب  1.3با اعمال ضریب باالسری  1395سال آبیاری و زهکشی ی پایه بهافهرست

و جهت  شدهانجام آنالیزو قیمت روز آن بر اساس است  شدهدادهنشان شهر اهواز  یبرا 1.03

 .است شدهدادهقرار مقایسه 
 

و قیمت  ۱۳۹5ی پایه بهافهرستو اجرای هر متر کانالت بر اساس  نصب ،حمل قیمت تهیه، (:۶-7جدول )

 روز

 شرح ردیف
مبلغ پایه بر اساس 

 )ریال(1395 بهافهرست

با اعمال ضریب باالسری 

 1.03 یامنطقهو  1.3

هزینه تهیه و اجرا بر 

 ریال(روز )اساس قیمت 

 2576065 1312988 980574 230کانالت تیپ  1

 2962341 1405765 1049862 315کانالت تیپ  2

 3631924 1711997 1278564 450کانالت تیپ  3

 

متوسط در هر هکتار  طوربه ،شدهانجام یهاطرح تجارب قبلی و همچنین از آنجا که مطابق

اجرا و نصب  هزینه تهیه، توانمی شودمیقطعات استفاده  یاریآب متر کانالت جهت 15تا  13 نیب

 آورد. به دستکانالت را برحسب هکتار برای گزارش مرحله اول 

 برای ،ردیگیمدر اختیار پیمانکاران جزء قرار  معموالً کانالتمسیر  اجرای با توجه به اینکه

از قرارداد تیپ اجرا و نصب کانالت در  یانمونهآشنایی بیشتر عوامل فنی پیمانکار  استفاده و

 است. شدهدادهقرار  (1)پیوست 
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 ۱87 هفتم: متره و براوردفصل 

 

 نمونه قرارداد اجرا و نصب کانالت (:۱) پیوست

شماره شناسنامه.. صادره از شهرستان  به و آقای ..... طرفکیازکارفرما  عنوانبهنمایندگی ......  شرکت.... به نیمابیف این قرارداد در تاریخ ........

پیمانکار از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین متعهد و ملزم به رعایت مفاد آن  عنوانبه ...و شماره کد ملی..... و شماره تلفن ...... به آدرس .....

 .باشندیم

 : شرح مختصر موضوع قرارداد1ماده 

 با هر ارتفاع هاهیپاتیپ و هر  اعملیات دستمزدی اجرای نصب کانالت ب

 .باشدمیموضوع پیمان شماره ...مورخ .... است و منظور از کارفرمای اصلی ..... و دستگاه نظارت ....  با این قرارداد بخشی از قرارداد پروژه ....... 

 : اسناد و مدارک قرارداد2ماده 

 قرارداد حاضر -1

 .باشدمیشرایط خصوصی قرارداد که در صورت وجود جزء الینفک این قرارداد  -2

 اجرای پالن و پروفیل طولی یهانقشه -3

 مشخصات فنی مربوط به کانالت -4

 و اسناد دیگری که در طول اجرای قرارداد به امضاء نمایندگان طرفین رسیده باشد. جلسهصورت -5

 .شودمیاجرای قرارداد به پیمانکار ابالغ  منظوربهوب قرارداد کلیه اسناد تکمیلی که حین اجرای کار در چارچ -6

و سایر  هانقشه: در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک قرارداد اولویت به ترتیب با قرارداد حاضر، شرایط خصوصی، 1تبصره 

 .باشدمیمدارک قرارداد 

 مالک عمل خواهد بود.، شرایط عمومی پیمان نشدهینیبشیپ: در خصوص موارد 2تبصره 

 و برآورد مقادیر کار هامتیق: شرح 3ماده 

 .باشدمیو یا کاهش  شیافزاقابلدرصد  25که بسته به تغییر مقادیر تا  باشدمیال یاساس جدول زیر مبلغ قرارداد ..... ر بر

و با توجه به پیشرفت فیزیکی  باشدمیر مترطول ... ریال متراژ قرارداد.... مترطول اجرای نصب کانالت به هر تیپ و پایه با هر ارتفاع از قرار ه

 به شرح ذیل قابل پرداخت است. جلسهصورتانجام فعالیت و تنظیم 

 درصد پرداخت بر اساس پیشرفت فیزیکی

 درصد انجام طول واحد شرح عملیات ردیف

 m مگر و تنظیم کد ارتفاعی ریزیبتنعملیات رگالژ پی و  1

 

10% 

 m 17% کفشک به هر تیپ و تنظیم ارتفاعی و تثبیت آنعملیات نصب  2

 m 17% عملیات نصب پایه به هر ارتفاع و تنظیم کد ارتفاعی 3

 m 16% عملیات نصب زین به هر تیپ و تنظیم کد ارتفاعی 4

 m 25% بندآببتنی )کانالت( به هر تیپ و نصب نوار  لولهنیمعملیات نصب  5

 m 15% ی و تحویلبندآبعملیات آب اندازی و آزمایش  6

 و در طول مدت اجرا ثابت است. شودمیاین قرارداد شامل تعدیل ن یهامتیق

این  یهافیرداین ماده قیمتی نباشد لیکن با شرح  یهافیرددر حین قرارداد کارهایی پیش آید که برای آن در شرح  کهدرصورتیتبصره: 

 25ای با توافق پیمانکار برای این قسمت از کار قیمت جدید تعریف نماید و در قالب  جلسهصورتطی  تواندمیماده تناسب داشته باشد، کارفرما 

تصویب  که توضیح این) یک ردیف جدید به قرارداد حاضر الحاق نماید و پیمانکار موظف به اجرای آن است. عنوانبهدرصد افزایش مبلغ قرارداد 

 (باشدمیقیمت ردیف جدید همانند قرارداد حاضر منوط به طی مراحل قانونی تصویب آن 

 : مدت قرارداد4ماده 

 .باشدمیو هر گونه تغییر در آن منوط به درخواست پیمانکار و تصویب کارفرما  باشدمیتاریخ شروع قرارداد از زمان .... و به مدت ... روز 
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 پیمانکار: وظایف و تعهدات 5ماده 

در تمام مدت اجرای عملیات موضوع قرارداد در محل حضور داشته  ستیبایم: پیمانکار یا نماینده تام االختیار معرفی شده از طرف وی 5-1

 .باشدمیباشد و عدم حضور وی منوط به هماهنگی با کارفرما یا نماینده وی 

ز کارگران یا کارکنان را تشخیص دهد پیمانکار موظف است فرد واجد شرایطی تبصره: درصورتیکه در حین کار کارفرما عدم صالحیت هر یک ا

 را جایگزین کند

و اجرای عملیات در خارج از ساعات مقرر با هماهنگی قبلی و قبول تبعات  باشدمی: پیمانکار موظف به رعایت ساعات کاری کارفرما 5-2

 ت.حاصله از جانب پیمانکار و تائید کارفرما امکان پذیر اس

و شرایط معمول و جاری کارگاهها آگاهی کامل  قرارداد: پیمانکار اذعان دارد که به کلیه جوانب قرارداد و موقعیت جوی و طبیعی محل 5-3

 رعایت نماید. وی همچنین موظف به رعایت اخالق حسنه و رؤیتداخلی را  یهانامهآییندارد و موظف است کلیه مقررات و قوانین جاری کارفرما و 

، بدون اینکه هیچگونه حقوقی را درخواست نماید و در صورت مشاهده تخلف، کارفرما حق دارد نسبت به فسخ قرارداد اقدام باشدمیو شئون اسالمی 

 نماید.

 هرحالهبو  باشدنمی: صرررف حضررور و نظارت مسئولین قسمت و مهندسین کارگاه کارفررما، به تنهایی رافرع مسئولیت کارهای پیمانکار 5-4

 بدون موافقت کارفرما، قرارداد را به دیگری واگذار نماید. تواندمیو ن باشدمیپیمانکار مسئول اجرای صحیح کارها تا تحویل قطعی موضوع قرارداد 

نین تهیه همچ .باشدمی: پیمانکار متعهد به پرداخت حقوق و مزایا، تهیه مسکن، غذا و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و کارگران خود 5-5

مگر آنکه در شرایط ) .باشدمیوسایل کار و حفاظت فردی و موارد ایمنی نفرات پیمانکار به عهده وی  نیتأمو  هاآنسوخت  نیتأمو  آالتماشین

 دیگری توافق شود( صورتبهخصوصی قرارداد 

اجتماعی نفرات تحت  نیتأم: پیمانکار مسئولیت حوادث کارگری، دعاوی حقوقی و کیفری و امور و دعاوی مربوطه به اداره کار و سازمان 5-6

 امر خود را دارد و از این نظر هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

و بعد از پرداخت ماهانه یک رونوشت از آن را  باشدمیکنان خود را دارا مسئولیت پرداخت مالیات تکلیفی حقوق و دستمزد کار مانکاریپ :5-7

 .دینمایمتحویل کارفرما 

اجتماعی تحویل و وجه بیمه آن را  نیتأمخود را تهیه و پس از تائید کارفرما به سازمان  کارکنان: پیمانکار مکلف است لیست بیمه 5-8

 پرداخت نماید.

درصد مبلغ اولیه قرارداد به کارفرما  5ضمانت انجام تعهدات، تضمین معتبر و مورد قبول کارفرما را به مبلغ  انعنوبه: پیمانکار موظف است 5-9

 .شودمیتسلیم نماید که پس از تحویل موقت موضوع قرارداد، تضمین مزبور به پیمانکار برگشت داده 

بر طبق قرارداد فی مابین، کارفرما بعضی از خدمات را درحین کار به پیمانکار ارائه نماید، پیمانکار موظف به پرداخت  کهدرصورتی: 5-10

 دیگری توافق شود( صورتبهمگر آنکه درشرایط خصوصی قرارداد ) .باشدمیدرصد باالسری  15آن به اضافه  یهانهیهز

کارفرما بوده و به جهت جلوگیری از وقفه در کارها و قبل از شروع هر بخش از  هیدییتأدی و اخذ : پیمانکار موظف به ارائه برنامه زمانبن5-11

 ، کتباً درخواست نماید.باشدمیآن بعهده کارفرما  نیتأمکار باید لوازم و مصالحی را که طبق قرارداد 

مازاد را به کارفرما فراهم آورد،  یهانهیهزسارت یا : هرگاه پیمانکار به دلیل سهل انگاری یا عدم مهارت کافی، موجبات تحمیل خ5-12

 .گرددمیدرصد باالسری طبق نظر کارفرما به حساب بدهی پیمانکار منظور و از مطالبات وی کسر  15پیش گفته به اضافه  یهانهیهز

 .گرددمییمان لحاظ شرایط عمومی پ 50قصور پیمانکار( مطابق ماده مجاز )غیر  ریتأخناشی از  یهاخسارتتبصره: جریمه 

متناسب با نقصان  تواندمیطبق مشخصات فنی یا مورد تائیدکارفرما نباشد، کارفرما  توسط پیمانکار شدهانجام: چنانچه کیفیت کار 5-13

 پیمانکار را جریمه نماید. ایجادشده

بعهده وی  هاآن نیتأمدر تمام مدت اجرای قرارداد کلیه لوازم و امکاناتی را که طبق شرایط خصوصی قرارداد  ستیبایم: پیمانکار 5-14

 است در محل اجرای قرارداد حاضر داشته باشد و حق خروج آن را بدون جلب نظر کارفرما ندارد. شدهگذاشته

هر گونه مکاتبه، ابالغیه یا مراسالتی به این نشان ارسال گردد در حکم ابالغ : اقامتگاه پیمانکار به آدرس مندرج در این قرارداد بوده و 5-15

به آدرس مذکور قانونی تلقی شده و ادعای عدم وصول از پیمانکار  هاابالغو مادام که پیمانکار تغییر آدرس خود را کتباً اعالم ننموده باشد،  باشدمی

 پذیرفته نخواهد بود.

 کارفرما : اختیارات و تعهدات6ماده 

 قرارداد در حد مقدورات و صالحدید خدماتی به پیمانکار ارائه نماید. 10-5وفق بند  تواندمی: کارفرما 6-1

یط خصوصی ادر انجام عملیات بیش از مقداری که در شر ریتأختوسط پیمانکار و  دداردر صورت عدم اجرای مفاد قرا تواندمی: کارفرما 6-2

 در صد باالسری را از پیمانکار کسر نماید. 15به پایان رسانده و هزینه آن به اضافه  رأساً، اجرای آن قسمت از قرارداد را گرددمیدرج 
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 ۱8۹ هفتم: متره و براوردفصل 

 

و خارج از زمان مذکور مطابق بند  دینمایم: کارفرما شرایط الزم را برای اجرای مفاد قرارداد در ساعت کاری محل اجرای قرارداد فراهم 6-3

 شد. عمل خواهد 5-2

پیش پرداخت در مقابل دریافت  عنوانبهدرصد مبلغ اولیه قرارداد را  8تقویت بنیه مالی پیمانکار حداکثر تا  منظوربه تواندمی: کارفرما 6-4

 گرددمیر پیمانکار کس یهاوضعیتصورتمورد قبول به پیمانکار پرداخت نماید. مبلغ مذکور به تناسب پیشرفت کار از  یهانیتضماسناد معتبر و 

 .گرددمیکه میزان آن، چگونگی پرداخت و نحوه استهالک آن در شرایط خصوصی قرارداد مشخص 

منابع بوده و در هر  نیتأم: پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات کارفرما صرفاً بر اساس برنامه زمانبندی مصوب عملیات اجرایی و 6-5

 د امکان پذیر خواهد بود.داردرصد مبلغ اولیه قرا 5شرایط تا سقف 

ماه معلق نماید و تعلیق مجدد آن با موافقت پیمانکار امکان پذیر  3با اعالم قبلی، قرارداد را برای یک بار و حداکثر  تواندمی: کارفرما 6-6

 خواهد بود.

 : دوره تضمین7ماده 

و در این  گرددمیماه از سروی پیمانکار تضمین  12برای مردت  گرددمیحسن انجام آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد که تحرویل موقت 

 عمل خواهد شد. 6ماده  2مدت چنانچه عیب و نقصی در کار مشاهده گردید پیمانکار موظف به اصالح آن است در غیر اینصورت طبق بند 

 و کسورات هاوضعیتصورت: پرداخت 8ماده 

ارسالی پس از بررسی و تائید کارفرما و اعمال  وضعیتصورت. دینمایمرا ارائه  شدهانجام کارهای وضعیتصورتدر پایان هر ماه پیمانکار 

 قابل پرداخت خواهد بود. دییتأروز از تاریخ  30کسورات زیر، ظرف مدت 

 :باشدمیشده به شرح زیر  دییتأ یهاوضعیتصورتکسورات 

 درصد حسن انجام کار 10الف: 

 ب: مالیات قانونی

 پرده بیمهدرصد س 5پ: 

 ج: جرائم و خسارات

 طبق شرایط خصوصی قرارداد(پرداخت )د: اقساط پیش 

 ه: هزینه خدمات ارائه شده به پیمانکار و علی الحساب دریافتی

 5درصد از حسن انجام کار فوق را آزاد نموده و  5پیمانکار بدهکار نباشد کارفرما  کهدرصورتیقطعی،  وضعیتصورت: پس از تصویب 1تبصره 

غیر عمررانی است، آزاد سازی  یهاپروژهدر قراردادهایی که مربوط به شود )میدرصد باقی مانده پس از پایان مدت تضمین به پیمانکار پرداخت 

 (.باشدمیاجتماعرری  نیتأمسازمان سپرده حسن انجام کار منرروط به ارائه مفاصا حساب از 

سازی سپرده بیمه و آخرین پرداخت و تسویه حساب نهایی با پیمانکار منوط به ارائه لیست بیمه پرداخت شده کارکنان تحت  آزاد :2تبصره 

 .باشدمیاجتماعی  نیتأمپوشش پیمانکار و ارائه مفاصا حساب از سوی 

 : خاتمه قرارداد9ماده 

 :باشدمیرداد به شرح زیر موارد خاتمه قرا

 در صورت فسخ یا خاتمه پیمان بین کارفرما و کارفرمای اصلی -1

 توافق طرفین قرارداد -2

 تعلیق قرارداد بیش از یک بار بدون موافقت پیمانکار -3

 .گرددمیروز زودتر به پیمانکار ابالغ  10در صورت تصمیم کارفرما که در آن صورت  -4

 .گرددمیدر آن به پیمانکار پرداخت  شدهبینیپیش یهاخسارتتبصره: در این صورت چنانچه در شرایط خصوصی قرارداد ذکر شده باشد 

. دینمایمرا تا تاریخ خاتمه قرارداد تهیه و ارسال  شدهانجامکارهای  وضعیتصورتپس از اعالم خاتمه قرارداد از سوی کارفرما، پیمانکار 

اقدام نموده و در این مورد پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.  رأساًتوسط پیمانکار، کارفرما خود  وضعیتصورتدر صورت ارائه 

 .گرددمیپیمانکار مطابق مفاد این قرارداد به وی مسترد های  نیتضمسپس کلیه 

 : فسخ قرارداد10ماده 

 :باشدمیموارد فسخ قرارداد به شرح زیر 

 عدم انجام تعهد پیمانکار به مفاد قرارداد -1

 عدم حضور پیمانکار یا نماینده معرفی شده بدون هماهنگی با کارفرما -2

 واگذاری قرارداد به دیگری -3
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 درصد مدت اولیه قرارداد 25از غیر مجاز بیش  ریتأخ -4

 عدم رضایت کارفرما از کیفیت کار

. در صورت دینمایم داد تهیه و ارسالررا تا تاریخ فسخ قرا شدهانجامکارهای  وضعیتصورتر پس از اعالم فسخ قرارداد از سوی کارفرما، پیمانکا

اعتراضی نخواهد داشت. سپس تضمین  گونههیچاقدام نموده و در این مورد پیمانکار حق  رأساًتوسط پیمانکار، کارفرما خود  وضعیتصورتعدم ارائه 

وی  یهانیتضم. در صورتیکه پیمانکار بدهکار باشد و مطالبات و گرددمیحسن انجام کار و ضمانت انجام تعهدات پیمانکار توسط کارفرما ضبط 

 موضوع از طریق مراجع قانونی پیگری خواهد شد. کافی نباشد

 : حل اختالف11ماده 

متشکل از نمایندگان پیمانکار  یئتیها موضوع از طریق مذاکرات فی مابین حل و فصل گردیده و در غیر این صورت در صورت بروز اختالف ابتد

 .کنندیمو کارفرما به موضوع رسیدگی 

داوری(، نسبت به انجام کلیه تعهداتی که به موجب این قرارداد  ئتیهنهایی توسط مذکور ) یرأتبصره: طرفین قرارداد تا حل اختالف و صدور 

 ملزم خواهند بود. قرارگرفته هاآنبه عهده 

 : مبادله قرارداد12ماده 

نسخه منعقد گردیده و طرفین با آگاهی کامل و در کمال صحت  3برگ شرایط خصوصی و در  1ماده و تعداد  12صفحه و  5این قرارداد در 

قانون مدنی برای طرفین الزم االجرا بوده و هر نسخه اعتبار واحد  10جاب و قبول، ذیل آن را امضاء نمودند که مفاد آن طبق ماده عقل، پس از ای

 دارد.

 >>شرایط خصوصی قرارداد عملیات اجرائی <<

آن به شرایط خصوصی موکول شده  این شرایط خصوصی در توضیح و تکمیل بندهایی از قرارداد است که تعیین تکلیف برخی از موارد یا کلیه

 :باشدمیقرارداد حاضر را نقص کند و به شرح زیر  تواندمیو هیچ گاه ن

 .باشدمی حراست اموال پیمانکار به عهده پیمانکار -1

 .باشدمیبه عهده کارفرما  کنیپیعملیات کانال کنی و  -2

 .باشدمیکارفرما  به عهدهتأمین جرثقیل جهت نصب کانالت  -3

 .باشدمیاز جمله سیمان، میلگرد، مصالح سنگی و آب بعهده کارفرما  موردنیازتهیه مصالح  -4

، ریختن خاک به داخل پی، موردنیاز، تهیه و مصرف مالت مترسانتی 10کارهای مربوط به رگالژ کف پی، اجرای بتن الغر )مگر( به ضخامت  -5

پیش بینی نشده  یهانهیهزبه هرتیپ و سایر  لولهنیمی، بندآبا هر ارتفاع و نوار نصب کفشک، پایه، کارگذاری میله مهاری بین زین و پایه ب

 .باشدمیی اتصاالت به عهده پیمانکار بندآبآزمایش و کنترل کیفیت  منظوربهو آب اتدازی  باشدمی

 باشدمیه و... به عهده پیمانکار صاجرا از جمله بیل دستی، کلنگ، فرغون، تراز، خال موردنیازخرید کلیه لوازم و ابزار  -6

 .باشدمیبه عهده پیمانکار  روهاینایاب و ذهاب کلیه  -7

 .باشدمیمحل اسکان نیروها به عهده پیمانکار  -8

 .باشدمیپیمانکار به عهده پیمانکار  کارکنانبیمه  -9

 .باشدمیتأمین غذای )نهار( پیمانکار به عهده پیمانکار  -10

 .باشدمیبه عهده پیمانکار  موردنیازمرتبط به موضوع قرارداد و نیروی انسانی  آالتماشین نیتأم -11

 .ردیگینمهیچگونه پیش پرداختی به این قرارداد تعلق  -12

کرد. اگر بنا به دلیل شرایط جوی از قبیل بارندگی و گرد و غبار امکان کار وجود نداشته باشد، این امر ادعایی برای پیمانکار ایجاد نخواهد  -13

وارد نمایند خسارت وارد شده محاسبه شده و  یاصدمهو مزارع  هاجاده، تأسیساتانچه پیمانکار یا عوامل وی بدون اجازه کتبی کارفرما به چن

 از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

ی، چک تضمینی و یا سفته به کارفرما کل قرارداد را بعنوان تضمین موضوع قرارداد در قالب ضمانتنامه بانک درصد 5پیمانکار موظف است مبلغ  -14

 .گرددمیبه پیمانکار عودت  نیتضم انجام موضوع قرارداد،از واگذار نماید. بدیهی است پس 
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 فصل هشتم 

 اقدامات پس از اجرا و تحویل محور
 

 هاکانالتآب اندازی  1-9

 جادیا و هاکانالت در آب )آب اندازی( انیجر یبرقرار با یفرع در شبکه انیجر عیتوز ندیفرآ

 انجام از شد. هدف خواهد سریم مزرعه هر در آب یمتقاض چهار درجه یهاکانال نیب آب گردش

 یرادات احتمالیا و نواقص ییشناسا جهت شبکه یمجار به آب نمودن یجار ،یانداز آب اتیعمل

 آب( لیتحو و عی)توز برداریبهره اتیعمل آغاز منظوربهو  شبکه زاتیتجه و تأسیسات در موجود

 یاجزا بودن بندآب رینواقص نظ و وبیع از دسته آن ییشناسا در اتیعمل نیا انجام .باشدیم

 عدم در صورت یشده ول انینما آن یمجار در آب انیجر صورت وجود در مفید است که شبکه

 یاقدامات انجام مستلزم یانداز آب اتیعمل یاجرا .ستندین صیتشخقابل شبکه در انیجر وجود

 .است ریز صورتبه

 یانداز آب از شیپ اقدامات 1-1-9

 انجام شبکه یمجار به آب انیجر ورود از قبل که یانداز آب اتیعمل از بخش نیا اقدامات

 اتیعمل از بخش نیا قالب در دارد. یسازآماده و یکنترل ،یرساناطالع تیشتر ماهیب شودیم

 یاسالم یشوراها و ارانیده به اطالع و یآگه پخش قیطر از برانآببه  یرساناطالع ،یانداز آب

 یبررس به نسبت است الزم ادامه در شود. انجام برانآب یهاتشکل ندگانینما توسط دیبا روستاها

 انیجر وجود بدون که یکیزیف نقص هرگونه صیتشخ منظوربه شبکه زاتیتجه و اجزا کنترل و

 یهاسازه و هاکانالت همه راستا نیا است اقدام شود. در تشخیصقابل زین شبکه یمجار در آب

 وجود عدم و هاکانالت استقرار تی. کنترل وضعرندیگیم قرار یبازرس مورد هاآن ریمس در موجود

 هاکانالت ییانتها مقسم یهاسازه از یخروج آب کننده هیتخل یمجار یبررس ،هاآن ریمس در مانع
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 یکی زین هاآناز  آب انیجر عبور امکان بودن فراهم لحاظ به هازهکش ریمس کنترل نیهمچن

 ، درادشدهی موارد کنترل از پس شود. انجام مرحله نیا در دیبا که است یاقدامات نیتریاساس از

گردد  اعمال شبکه تأسیسات یرو بر دیبا که یمقدمات ماتیتنظ، اتیعمل از قسمت نیا انیپا

 :است ریز موارد شامل

 ؛ییانتها مقسم سازه در هیتخل چهیدر کردن باز ‐

 ؛کانالت انیجر جهت در مقسم یهاسازه یهاچهیدر کردن باز ‐

 .چهار درجه یهاکانال جهت در مقسم یهاسازه یهاچهیدر بستن ‐

 نفر دو کانالت هر محور یبرا یانداز آب اتیعمل انجام جهت موردنیاز یانسان یروین تعداد

 محل در ان(یجر وصل و قطع منظوربه یاصل شبکه برداریبهره ی)متصد از افراد نفر کی است.

 کانالت به انیجر شدن یجار بامزرعه(  هر ندهینما) گرید فرد و مستقرشده کانالت یابتدا ریآبگ

 کانالت یانتها سمت به را انیجر یشرویپ ندیفرآ و نموده یط را ر کانالتیمس انیجر همراه

 .دینمایم کنترل

 یانداز آب نیح اقدامات 2-1-9

 یشستشو با یورود آب ،هاآن داخل به انیجر یبرقرار و هاکانالت یابتدا ریآبگ شدن باز با

 از نانیاطم از پس .گرددیم خارج ییانتها مقسم یهاسازه هیتخل چهیدر از هاکانالت ریمس

 انبارش کانالت هر در شد. خواهد بسته ییانتها مقسم سازه هیچه تخلیدر کانالت، ریمس یشستشو

 نیآخر از منظور نیبد .گرددیم آغاز ییانتها سازه مقسم هیتخل چهیدر شدن بسته از پس آب

 دارد، قرار آن دستنییپا در که از کانالت یبخش شدن پر از پس کانالت ریمس در موجود مقسم

 یهابازه در آب و انبارش شده بسته دارند، قرار انیجر ریمس در که مقسم سازه یهاچهیدر

 بازه نیشدن اول پر از پس کانالت به یورود انیجر تینها در شد. خواهد آغاز مقسم باالدست

 :باشدیم یضرور ریز موارد انجام ،یانداز آب اتیعمل از بخش نیا انجام زمان در .گرددیم قطع

 ؛آن از یخروج انیجر و کانالت به یورود انیجر کنترل و یبررس ‐ 

 .یاریآب شبکه تأسیسات و اجزا هیکل عملکرد تیوضع کنترل و یبررس ‐ 

 عملکرد در ینقص چنانچه یانداز آب اتیعمل از بخش نیا یاجرا نیح در است ذکر به الزم

 .شد خواهد متوقف یانداز آب اتیعمل گردد، مشاهده شبکه تأسیسات و اجزا
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 ۱۹5 فصل هشتم: اقدامات پس از اجرا و تحویل محور

 

 یانداز آب از پس اقدامات 3-1-9

 عملکرد نحوه یابیارزبرای  ییهاتیفعال است الزم یانداز آب اتیعمل از بخش نیا قالب در

 در موجود صینقا ییشناسا و مقسم یهاسازه و هاکانالت شامل یاریآب شبکه تأسیساتو  اجزا

 مورد دقتبه ریز موارد شده یانداز آب محدوده در است الزم به این منظور گردد. انجام هاآن

 :ردیگ قرار یبازرس

 ؛هم مجاور کانالت دو اتصال محل در انیجر نشت وجود ‐

 ؛هاآن ریمس در موجود یهاسازه به کانالت اتصال محل در انیجر نشت وجود ‐ 

 ؛مقسم یهاسازه چهیدر از آب نشت ‐ 

 .انیجر هیتخل در ییانتها مقسم سازه به متصل آبرو هرز زهکش عملکرد ‐

 ییشناسا نشت بروز یهامحل الزم است ،یانداز آب اتیعمل از بخش نیا انجام زمان در

 یانداز آب گزارش هیته یانداز آب اتیعمل از بخش نیا انیپا در .گردد یگذارعالمت شده

 انجام از پس .است یالزام هاآن احجام برآورد نواقص و و هایخرابفهرست  مستندات، شامل

 و شبکه از برداریبهره به میتصم اگر ،آب از یفرع شبکه یاجزا شدن پر و یانداز آب اتیعمل

 مقسم موجود یهاسازه میتنظ و کانالت ریآبگ شدن باز با برداریبهره اتیعمل باشد، آن تأسیسات

 .گرددیم اقدام شبکه از آب هیتخل به نسبت صورت نیا ریغ در و شد خواهد انجام هاآن ریمس در

 چون ساخت یهانقشهتهیه  2-9

 صحرایی و یهاشیمایپاطالعات و  اجرایی بر اساس یهانقشهدر مطالعات مرحله دوم 

برای تطبیق دقیق اقدامات اجرایی با شرایط  .شودمیتوپوگرافی توسط مشاور طرح تهیه  یهانقشه

طرح ضرورت  دسترس و نیز تغییرات احتمالی در برخی از اجزا خاک محل و مصالح در توپوگرافی،

 دقتبهاجرایی موضوع پیمان  یهانقشههریک از  وابسته، یهاسازهو  هاکانالاجرای  دارد که در

کارگاهی  یهانقشهپیمانکار قرار گیرد و بر اساس آن و بسته به نوع سازه و جزئیات آن  یموردبررس

نحوه اجرا و احجام کارهای موضوع  تواندمی هانقشهاین  تهیه شود.توسط دفتر فنی پیمانکار 

ز دستگاه نظارت رسیده و پس ا دییتأقبل از اجرا به  ات کند و لذا بایدپیمان را دستخوش تغییر

 .دیدرآابالغ به پیمانکار به اجرا 
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است با این تفاوت که تمامی  دشدهییتأکارگاهی  یهانقشهچون ساخت مانند  یهانقشه

میلگرد گذاری و کلیه تغییراتی که  ،یبسترساز ،کنیپیدر حین اجرا شامل  شدهاعمالتغییرات 

فیزیکی و اجرایی  یهاضرورت برحسبولیکن در زمان اجرا  شدهینیبشیپدر طرح 

چون  یهانقشه ،اجراشده ییکار نها یمستندساز یبرا .ردیگیمبوده را در بر  اجتنابرقابلیغ

 شودمیتهیه  ،یلس کارگاهاشده و صورت مج دنظریتجد یکارگاه یهانقشه یبندجمعبا  ،ساخت

 .ردیگیمقطعی پیمانکار قرار  وضعیتصورتو مالک تهیه 

مجزا تهیه شده و  طوربهبعاد و اندازه مشخص برای هر سازه ناسب، ابا مقیاس م هانقشهاین 

تنظیم  ،شدهیبندطبقه صورتبه هانقشهضروری است این  مالک متره نهایی قرار خواهد گرفت.

و ابنیه  هاکانالگردد تا با استفاده از آن دسترسی به نقشه  ارائه( A3یا  A4و در قطع مناسب )

چون ساخت  یهانقشهآلبوم  ستیلچک (1-8گردد. در جدول ) ریپذامکان یراحتبهمربوطه 

 ستیلچکچون ساخت مطابق این  یهانقشهشده است.  ارائهشبکه ثقلی با استفاده از کانالت 

دستگاه نظارت به تعداد نسخ مندرج  دییتأو با  شدههیتهانکار تدریجی توسط پیم صورتبهباید 

 منتشر و به همراه لوح فشرده در اختیار پیمانکار، نسخه( 3در شرایط خصوصی پیمان )حداقل 

 دستگاه نظارت و کارفرما قرار گیرد.

مطالعاتی و گزارش ساخت از  یهاگزارشبه انضمام  هانقشهیک نسخه از این  شودمیتوصیه 

از شبکه قرار گیرد تا در صورت بروز اشکال  برداریبهرهطریق کارفرما در اختیار سازمان مسئول 

و مرمت و بازسازی آن با استفاده  یابیشهیرعلل بروز مشکل  و یا تخریب احتمالی، برداریبهرهدر 

 .چون ساخت انجام پذیرد یهانقشهاز 
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 ۱۹7 فصل هشتم: اقدامات پس از اجرا و تحویل محور

 

 یهمچون ساخت شبکه ثقل یهانقشهآلبوم  ستیلچک (:۱-8)جدول 

 : روجلدی  -1

 -نام پیمانکار  -نام آلبوم  -جدول نوع عملیات  -شماره و تاریخ پیمان  -عنوان طرح  -نام حوزه  - آرم و نام کارفرما

 نام مشاور 

 شماره نقشه -نام مسیر  -عنوان نقشه  -ردیف :  هانقشهفهرست  -2

 موقعیت پروژه در حوزه  وموقعیت طرح در ایران و استان  -3

 پالن کلی طرح  -4

 تأسیساتو موقعیت تجهیز کارگاه و پالن کلی  -5

 پالن جانمایی قطعات تحت پوشش  -6

موقعیت و نام کانال  - 2موقعیت و نام کانال درجه  -مزارع  بندیقطعه :بلوک( ) زراعیپالن واحد  -7

 3موقعیت و نام زهکش درجه  - 2موقعیت و نام زهکش درجه  - 3 درجه

  ۳نقشه پالن مزرعه تحت آبخور کانال درجه  -8

شیب کانال  -جهت شیب آبیاری  -مساحت قطعات  -نام قطعات  -نام کانال  - دارجهت صورتبهموقعیت کانال 

 در نقشه Qdو  Qcموقعیت  - نمایدمیاز آن آبگیری  3که کانال درجه  2موقعیت و نام کانال درجه  - 4درجه 

 -آبگیر انتهایی  -سیفون معکوس  - حوضچه زاویه -آبگیر  -ابتدایی  سازه : آبیاری  هایسازهنقشه  -9

 دریچه -لیستوفر  -مقاطع و جزئیات  - هاسازه آرماتوربندی

 آبگیر انتهایی -سیفون معکوس  - حوضچه زاویه -آبگیر  -ابتدایی  سازه :  هاسازه کنیپینقشه  -10

 پالن و پروفیل کانال آبیاری کانالت  -11

 -رقوم زمین طبیعی -پروفیل سطح آب  -خط پروژه  -باالترین رقوم تسطیح -نام قطعه  -موقعیت قطعات زراعی 

 3در محل آبگیری کانال درجه  2جدول مشخصات رقوم سطح آب در کانال درجه 

 مربوط به شبکه آبیاری  یابنیهو کلیه  آبرو هرز هاینقشه -12

 هاسازه آرماتوربندی -آبرو هرزنقشه جزئیات سازه تخلیه  -به زهکش  آبرو هرزنقشه سازه تخلیه 

 Qdو  Qcمقطع عرضی - جاده سرویسنقشه مقاطع عرضی کانالت و  -13

  نقشه کانالت و متعلقات آن به همراه جاده سرویس مربوطه -14

آبگیرها تیپ باشند نقشه  کهدرصورتی) نقشه آبگیرهای مزرعه به همراه تمامی کدهای ارتفاعی -15

 آبگیر ارائه و تمامی کدها بر اساس مزرعه در جدول نشان داده شود(  هایتیپ

  باشد  شدهدادهنقشه پالن مزرعه که در آن موارد زیر نمایش  -16

موقعیت و نام  - 3موقعیت و نام کانال درجه  - شوندمیتخلیه  3قطعاتی که به زهکش درجه  - 3زهکش درجه 

 3نام و موقعیت زهکش درجه  - 2نام و موقعیت زهکش درجه  - 2کانال درجه 

 و ...  روآب، بازدید چاهک، ۲به  ۳زهکش شامل سازه  هایسازه هاینقشه -17

 هاسازه کنیپینقشه  - هاسازه آرماتوربندینقشه  -و جزئیات  هاسازهنقشه 
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 و تضمین کار تحویل موقت 3-9

جزئیات روند  آماده باشد. برداریبهرهکه طرح برای  گرددمیعملیات تحویل موقت زمانی آغاز 

شرایط عمومی پیمان تشریح گردیده که روند کلی آن  39ماده  انجام مرحله تحویل موقت در

 شامل موارد زیر است:

 ؛برداریبهرهاعالم خاتمه کارهای اصلی و فراهم شدن امکان  -

 ؛تحویل موقت کارگروهتشکیل  -

 ؛توسط مشاور و کارفرما اجراشدهگزارش و معرفی مشخصات کارهای  ارائه -

 ؛بازرسی از کارهای موضوع تحویل موقت -

 ؛و تعیین مهلت رفع نقص شدهانجامتهیه فهرست نواقص کارهای  -

 ؛تکمیل کارها و رفع نواقص -

 ؛رفع نواقص توسط دستگاه نظارت دییتأ -

 ؛تحویل موقت به پیمانکار جلسهصورت و ابالغتهیه  -

 .برداریبهرهتحویل مجموعه کارها به دستگاه  -

دوره تضمین آغاز شده و در پایان  در انتهای دوره ساخت و پس از انجام مراحل تحویل موقت،

جهت تعیین  اجراشده. بررسی عملکرد و کنترل سامانه شودمیاین دوره تحویل قطعی انجام 

چون ساخت و  یهانقشهقطعی از  وضعیتصورتنواقص احتمالی ساخت و رفع نواقص، تهیه 

تحویل قطعی سامانه به تشکیالت  تیدرنهاکلیه اطالعات و تهیه گزارش ساخت و  یآورجمع

آبیاری و زهکشی  یهاسامانه. این دوره در باشدمیدوره تضمین  هایفعالیتاز عمده  برداربهره

 .شودمی ینیبشیپیک سال  معموالًآبیاری و  فصلکیشامل حداقل 

 کارفرما بوده و الزم است چند ماه به عهدهو نگهداری از سامانه  برداریبهره در دوره تضمین،

و  یزیربرنامهوظیفه اصلی این کمیته  تشکیل شود. برداریبهرهو  یاندازراهقبل از آن کمیته 

این کمیته در  .باشدمیبا مدیریت ساخت  برانآب یهاتشکلو  برداریبهرهنهاد  مؤثرارتباط 

تضمین حضور فعال داشته و در جهت مقاطع زمانی تهیه لیست نواقص برای تحویل موقت و دوره 

افراد این  شودمیتوصیه  .دینمایم یزیربرنامهو نگهداری از سامانه  برداریبهرهسهولت عملیات 

انتخاب  برداریبهرهساخت و  طراحی، یهاحوزهکمیته با توجه به ساختار تشکیالت کارفرمایی از 

 شوند.
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 ۱۹۹ فصل هشتم: اقدامات پس از اجرا و تحویل محور

 

کارفرما و پیمانکار  یهاتیمسئولشرایط عمومی پیمان  42در دوره تضمین بر اساس ماده 

 اجراشدهکارهای  دییتأ ازنظر. این دوره حساسیت ویژه شودمیمشخص بوده و طبق آن عمل 

و طی آن باید در ابتدا نواقص احتمالی  باشدمیطرح  برداریبهرهر دوران و سرآغازی ب داشته

انجام گیرد. رفع نواقص ناشی از قصور پیمانکار به عهده او بوده  سپس رفع نواقصساخت تعیین و 

کلیه  شودمیور آ. یادباشدمیتحویل موقت و تحویل قطعی  کارگروهو مرجع تشخیص این نواقص 

کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین بر عهده  برداریبهرهنگهداری و  حفاظت، یهانهیهز

 کارفرما است.

 قطعی تحویل 4-9

دوره تضمین و پس از رفع کلیه نواقص ناشی از اجرا و با تشخیص  انیدر پاتحویل قطعی 

بوده  برداریبهرهکه طرح آماده  شودیمتحویل قطعی زمانی انجام  .ردیگیمدستگاه نظارت انجام 

روند انجام  معموالً  باشد. برداریبهرهاز آن به تشخیص کارفرما و مشاور قابل  ییهاقسمتو یا 

 :باشدمیتحویل قطعی پروژه به شرح زیر 

 ؛درخواست پیمانکار مبنی بر تحویل قطعی در خاتمه دوره تضمین (1

و  مشاهده و بازدید عمومی کارها و حصول اطمینان از رفع نواقص توسط دستگاه نظارت (2

 ؛نمایندگان پیمانکار

تحویل قطعی توسط دستگاه نظارت و تقاضای  کارگروهبه  ارائه منظوربهتهیه گزارش ویژه  (3

 ؛تحویل قطعی

 ؛.و.. هاچهیدر ،هاسازهمختلف  یهاقسمتبرای تحویل قطعی  موردنیاز یهاشیآزماانجام  (4

 ؛سوابق مربوط به روند رفع نواقص دوره تضمین ارائه (5

 ؛تحویل قطعی کارگروهبه  ارائهنواقص سامانه و  ازنظر برداربهرهدریافت نظرات دستگاه  (6

 ؛تحویل قطعی کارگروهکارها توسط  دییتأ (7

شرایط عمومی  42تا  40)مواد  مانیپانجام تحویل قطعی بر اساس شرایط عمومی  (8

 .پیمان(
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 تهیه گزارش ساخت 5-9

آبیاری و زهکشی بررسی سیر تکوین و تحقق طرح از  یهاشبکهطرح  مستندسازیهدف از 

 ،ریزیبرنامهسیر تکوین شامل مراحل  ازآنجاکه ت.اس برداریبهرهابتدای پیدایش تا مرحله 

ضرورت دارد که برای هر یک از این  باشدمیو تحویل  یاندازراه، اجرا ،طراحی ،یسنجامکان

 باشد. استفادهقابل هاطرحتهیه تا در مراحل بعدی طرح یا برای سایر  مستندسازیمراحل گزارش 

 هانامهنییآ و ضوابط و مبانی، هادستورالعمل به همراه اطالعات و مدارک، توانمیاز این مستندات 

آرشیو فنی طرح استفاده کرد و در مرحله بعدی هر  عنوانبه و تاریخچه پیدایش طرح، هاروشو 

 اجتناب نمود. یکاردوبارهطرح با استفاده از این اطالعات از انجام 

از فرایند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار که  باشدمیگزارش ساخت شامل سه مرحله 

و با دوره تضمین و تحویل قطعی خاتمه  ردیگیمو تمامی وقایع دوره اجرا را در بر  آغازشده

 .ابدییم

 گزارش دوره شروع عملیات 1-5-9

مشخصات کار و مشخصات پیمان است. مشخصات کار  ،اتیدوره شروع عملمحتویات گزارش 

شرایط عمومی و  مشخصات فنی، کار، یهانهیهزمقادیر و  شامل شرح کار و اجزای اصلی آن،

. مشخصات پیمان شامل مبلغ و مدت اولیه باشدمی هادستورالعملخصوصی و استانداردها و 

 کار و زمان شروع کار است.دستگاه نظارت و پیمان نام و مشخصات کلی کارفرما، پیمان،

 گزارش دوره اجرا 2-5-9

گزارش اطالعات و مستندات دوره ساخت شامل دو بخش اجرایی و نظارتی است. اهم گزارش 

 از: ساخت اجرایی عبارت است
 

 کارفرما، یهاسازمانو مسئولین اجرا در  اندرکاراندستعوامل اجرایی شامل مشخصات  -

 آالتماشینمشخصات  ،آالتماشینو سازندگان مصالح و  دکنندگانیتول نظارت و پیمانکار،

 ؛غیرهو ونقلحملساختمانی و 

 ؛و مالی در طول دوره اجرا و تغییرات مربوطه و علل آن یبندزمانبرنامه  -

 ؛مربوطه و علل آن راتییو تغاجزای مختلف طرح  یاجرا یهاروش -
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ماهانه  هفتگی، روزانه، یهاگزارش فهرست مستندات ساخت شامل عملکرد با عکس و فیلم، -

عملیات اجرایی و راهکارهای  یرهایتأخررسی و تحلیل تغییرات و به همراه ب یادورهو 

 ؛هاوضعیتصورتدستورکارها و  ،هامجالسصورت  جبران آن،

 .هاآنو مهم دوره اجرا و خالصه  رویدادهای خاص -
 

مدیریت در دوره اجرا بوده که توسط عوامل  رگذاریتأثمهم و  یهابخشکنترل و نظارت از 

گزارش پایش و نظارت منظرهای  .شودمینظارت شامل کارفرما و دستگاه نظارت اعمال 

 :شودمیمختلفی را به شرح ذیل شامل 
 

قبیل کنترل روش اجرا و تغییرات آن، کنترل برنامه  مواردی ازطی آن کنترل کیفی که  -

و نیروی  آالتماشینکیفیت و کمیت مصالح و تجهیزات،  ،آن موردنیازو منابع  یبندزمان

 ؛ردیگیمقرار  یموردبررسو ...  فنی و اجرایی یهاتیواقعبا  هانقشهو  هاطرحانسانی، تطابق 

تغییرات  کمی شامل کنترل تغییر مقادیر کار نسبت به مقادیر مندرج در اسناد پیمان،ل کنتر -

و اجزای  هانقشهتغییرات  تعریف و ابالغ کارهای جدید، اجرایی و موضوع پیمان، یهانهیهز

 ؛شود ارائه هاآنکار که باید با بررسی علل و تحلیل 

 یرهایتأخ اجرایی نسبت به مبالغ اولیه پیمان، یهانهیهز کنترل تغییر ازجملهکنترل مالی  -

که  ...عملیات و موقعبهمالی  نیتأماجباری و  یهاتوقف عملیات اجرایی، رمجازیغمجاز و 

 ؛در گزارش ساخت آورده شود هاآنباید همراه با دالیل تغییرات حاصله و تحلیل 

مباحث  رفع معارض، حقوقی و قراردادی شامل بررسی استمالک اراضی، یهاکنترل -

 ؛اصلی و جزء و ... مانکارانیپقراردادی 

مصالح و  ،آالتینماششامل تدارکات نیروی انسانی،  کنترل تدارکات و پشتیبانی طرح -

 ؛موردنظرتدارکات  ریزیبرنامهتدارک مالی و  تجهیزات،

اقدامات  ها شامل رعایت استانداردها و مبانی فنی و اجرایی،فنی و فناوری یهاکنترل -

 یهاتیخالقابتکارات و  اجرا، ارتقا مشخصات فنی، یهاروشآموزشی عوامل اجرا و ارتقای 

 ؛ذیربط داخلی و خارجیارتباط با مراجع  پیشبرد طرح،

بررسی حوادث اتفاق  ،هامهیبکنترل ایمنی، نحوه برقراری  یهاروشایمنی شامل  یهاکنترل -

 .طرح یطیمحستیز مسائلبه حفاظت میراث فرهنگی و  افتاده، توجه
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 گزارش خاتمه عملیات 3-5-9

پس از خاتمه عملیات اجرایی هر  ،باشدمی اجراشدهاین گزارش که شامل مشخصات طرح 

 .شودمیشروع عملیات و اجرا تهیه  یهادورهساخت در  یهاگزارشبخش از کار و ضمن توجه به 

و به  گرددمیدر اسناد مقایسه  شدهینیبشیپبا طرح  اجراشدهدر این گزارش مشخصات طرح 

طرح و عملیات اجرایی  ت، نقاط ضعف و قوشودمیتغییرات و علل آن پرداخته  لیوتحلهیتجز

این گزارش پس . ردیگیمو عملکرد اجزا و عوامل مختلف طرح مورد ارزیابی قرار  شودمیتشریح 

 .شودمی ارائهچون ساخت  یهانقشهاز تحویل موقت طرح تهیه و به همراه 

عملیات  در دوره شروع مستندسازی یهاگزارشاز  ییهانمونه( 16-8( تا )2-8در جداول )

 ساختهپیشکانال  شبکه فرعی آبیاری با یات در رابطه باساخت، دوره اجرا و دوره خاتمه عمل

 است. شدهدادهبتنی نشان 
 

 مانیپ یمشخصات عموم (:۲-8جدول )

 الف( سازمان اجرای پروژه

 نام پروژه: نام حوزه:

 نوع پیمان: یمان:پموضوع 

 مدیریت طرح )عامل چهارم(: کارفرما:

 مشاور مطالعات مرحله دوم: مشاور کارفرما:

 پیمانکار: مشاور مرحله سوم:

 ب( اطالعات پیمان

 مبلغ تجهیز ندارد( دارد) یلتعد ریال() یمانپمبلغ اولیه  ماه(:مدت اولیه پیمان )

  بهاء پایه ی هافهرست ضریب پیمان ماه(مدت تمدید پیمان )

 بخش کانالت() یمانپج( احجام و مقادیر 

 دریچه فلزی )تعداد( تعداد(ابنیه فنی ) متر/ هکتار(بتنی ) ساختهپیشکانال 
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 ی کانالتمختلف طراح یهابخشاز مراحل و  کیدر هر  مورداستفاده یاستانداردها (:۳-8جدول )

 نوع فعالیت
آیا وجود 

 دارد؟

شماره )کد( 

استانداردهای مربوطه 

 مورداستفاده

 مرحله ساخت و اجرا مرحله طراحی
مرحله کنترل و 

 برداریبهره
 توضیحات

 مورداستفاده
کد 

 استاندارد
 مورداستفاده

کد 

 استاندارد
 مورداستفاده

کد 

 استاندارد

          ژئوتکنیک

          ی دسترسیهاجاده

          عملیات خاکی

          عملیات بتنی

          آبیاری

          ابنیه

          مکانیکی تأسیسات

          برقی تأسیسات

          تجهیزات صنعتی

          آالتماشین

          بهداشت و ایمنی

          ستیزطیمح
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 کانالت ستمیبا س یاریو احجام سامانه آب ییمشخصات اجرا (:4-8جدول )
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 تیپ کانالت )متر(

 توضیحات
230 315 450 600 

1 
                              

2                               

                            جمع کل

 مانیدر پ هاکانالت یهانقشهمشخصات مدارک و  :(5-8جدول )

ف
دی

ر
 

نام 

 بلوک

نام 

واحد 

زراع

 ی

شماره نقشه 

پیوست 

یتصوپیمان/

 شدهب

 نقشه چون ساخت

مشکل  نیپرتکرارتر

اجرایی و تعداد 

 در پروژه هاآن

 تصاویر وقوع مشکالت دیمؤمستندات 

تاریخ 

 تصویب

شماره 

 نقشه

عنوان 

 مشکل

تکرار 

 )روز(

نام )نوع( 

 سند

شمار

 ه

تاری

 خ

کیفیت 

عملیات 

 اجرایی

مشکل

ات 

حین 

 اجرا

نوع 

همعارضت

 ا

 و ابعاد نوع

 فعالیت

تسهیلگ

 ری

1                             

2                            

 در طرح شدهاستفاده یهاچهیدر ییمشخصات اجرا :(۶-8)جدول 
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 مانیدر پ یفلز یهاچهیدر یهانقشهمدارک و  مشخصات (:7-8)جدول 
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          کشویی 1

          فرمانی 2

 مانیدر پ اجراشده یهاسازهمشخصات و احجام  :(8-8جدول )

 فیرد
 آبگیر نام

 (3)درجه  

تعداد در پیمان 

(n) 

اراضی 

تحت 

پوشش 

در 

پیمان 

(ha) 

اراضی 

تحت 

پوشش 

پس از 

 (haاجرا )

 :اجراشدهتعداد  جزء نام پیمانکاران

 از نوع فرمانی

        

 :اجراشدهتعداد 

 از نوع کشویی

وزن کل 

 یهاچهیدر

 یافلکه
(kg) 

وزن کل 

 یهاچهیدر

 کشویی
 (kg) 

 کشویی فرمانی
 تعداد کل 3تیپ  2تیپ  1تیپ  تعداد کل 3تیپ  2تیپ  1تیپ 

1                 

2                 

                جمع کل
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 مانیدر پ هاسازه یهانقشهمشخصات مدارک و  (:۹ -8) جدول
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1           

2           

 ...بتنی و ساختهپیشقطعات  ،هاکانالسرریز انتهایی  ،3اتصال هرزآبرو به زهکش درجه  سازه ،فونیس ،کالورت ،پل ،دراپ ،چک ،ریآبگ *انواع سازه در شبکه فرعی شامل مقسم،

 .باشدمی

 یفلز یهاچهیدر یساخت و اجرا اتیعملو  مانی( پیفن هیابن) یهاسازهاحداث ، کانالت ییاجرا اتیجزء در عمل مانکارانیشناسنامه پ (:۱0-8جدول )

 فیرد 
 نوع سازه*

 

در پیمان تعداد 

(n) 

 اجراشدهتعداد 

(n) 

 نوع اجرا )تعداد( پیمانکاران جزء

 

توضیحات )علت تغییر تعداد 

 و ...( هاسازه

 مصالح بنایی بتن درجا ساختهپیش

1         

2         

        جمع کل
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 تعداد
نوع 

 عملیات

نام 

 پیمانکار
 تخصص

بومی/ 

 غیربومی

 زمانمدت

 قرارداد

 زمانمدت

نهایی انجام 

 تعهدات

حجم کل 

آیتم اصلی 

 اجراشده

 )واحد(

متوسط توان 

ماهانه اجرایی 

 پیمانکار

حداکثر توان 

 اجرایی ماهانه

 

متوسط 

تعداد 

شاغلین 

بومی در 

 ماه

متوسط 

تعداد 

شاغلین 

غیربومی در 

 ماه

 یهاشماره نشانی

 تماس

             التکان 1

             ابنیه 2

             دریچه 3
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 یآت یهاپروژه ی( برایاجتماع-یتیریمد-ی)فن یهاهیتوصو  اتیتجرب (:۱۱ -8) جدول

  فنی:ی هاهیتوصو  شدهکسبمشاور در خصوص تجربیات  اظهارنظر......................................................................... فنی: یهاهیتوصو  شدهکسبپیمانکار در خصوص تجربیات  اظهارنظر

.............................................................. 

 عنوان تجربه ردیف
شرح 

 تجربه

 تجربه دهندهارائه

 )پیمانکار/مشاور/مدیر طرح(

نام فایل شماره ردیف و ) یریتصومستندات 

 جدول از سند تاریخ مصور اجرای پیمان(

شماره و تاریخ مستندات/ سوابق 

 اعالم تجربه

1 

ت
انال

ک
 

ت
لقا

تع
و م

 

         هانقشهطراحی و 

         تسهیلگری 2

         حفاری و بتن مگر 3

         کانالت و متعلقات نیتأم 4

         کارگذاری کفشک و پایه 5

         و نصب کانالت واشر کارگذاری زین، 6

         درزبندی )ماستیک( 7

         یبندآب 8

9 

چه
دری

 

     هانقشهطراحی و 

     هاچهیدری بندآبمیزان  10

11 

ی
 فن

یه
ابن

 

     هانقشهو  یطراح

     یآرماتوربند 12

     یبندقالب 13

     ریزیبتن 14

     یگذارلوله 15

     با سنگ ییبنا 16

 پس از اجرا تیفیکنترل ک یهاشیآزماو  اقدامات :(۱۲-8)جدول 
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موضوع 

آزمایش/ 

 اقدامات کنترلی

 روش کنترل کیفیت

 پس از اجرا

استانداردها/ 

الزامات 

 حاکم

شماره 

استاندارد/ 

 الزام

حداقل الزام 

 بازرسی
 رواداری

تجهیزات 

 مورداستفاده

 در آزمایش

تعداد 

های آزمایش

 صورت گرفته

 یهاشیآزماتعداد 

منجر به صدور 

 دستور جریمه

تعداد اقدام 

اصالحی 

 صادرشده

مستندات/ 

سوابق 

اقدامات 

 اصالحی

 کانالت
          یبندآبآزمایش 

          آزمایش ضریب زبری

 ابنیه فنی

          مقاومت فشاری بتن ابنیه درجا

کنترل مشخصات ظاهری بتن )ترک، 

 یکنواختی سطح و ...(
      

 
  

          ی ابنیه فنیبندآبکنترل 

 هادریچه
          یبندآب

          یزیآمرنگکنترل نهایی 

 یهاجاده

 دسترسی 

          آزمایش تراکم الیه رویه

کنترل مشخصات مقطع نهایی 

ی دسترسی )شیب، رقوم کف هاجاده

 و ...(

      

 

  

 

 

 )کانالت( یبتن ساختهپیشکانال  تیفیک نیتضم (:۱۳-8)جدول 
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 موضوع
 های تضمین کیفیتممیزی

 )پیش و حین اجرا(

استانداردها/ 

الزامات 

 حاکم

شماره 

استاندارد/ 

 الزام

 معیار پذیرش
حداقل الزام 

 بازرسی

های تعداد بازرسی

 صورت گرفته

تعداد اقدام 

 صادرشدهاصالحی 

مستندات/ سوابق 

 اقدامات اصالحی

کانال 

 ساختهپیش

بتنی 

 )کانالت(

        پروژهکنترل مسیر و رقوم 

        گواهی کنترل کیفیت تولید کانالت و متعلقات

        فعال آالتماشیننوع 

        تجهیزات اجرا )قالب، ابزار کار و ...(

        یبندآبآزمایش مشخصات واشر 

 ابنیه فنی

        اجرایی مصوب یهانقشه

        کنترل مختصات ابنیه نسبت به رقوم پروژه

        مورداستفادهشن و ماسه  یبنددانهکنترل 

        مورداستفادهکنترل نوع سیمان 

        (...یزدگزنگکنترل مشخصات آرماتور )سایز، 

        رعایت طرح اختالط

        اسالمپ بتن

        شرایط محیطی

        بتن آوریعمل

        دستورالعمل مواد افزودنی

        تجهیزات اجرا )قالب، ابزار کار و ...(

        )بچینگ، تراک میکسر و ...( آالتماشیننوع 

        ساختهپیشمقاومت فشاری بتن ابنیه 

        هامیفرتطبیق لیستوفر آرماتوربندی و بیس پلیت و 
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 ۲۱۱  فصل هشتم: اقدامات پس از اجرا و تحویل محور

 

 موضوع
 های تضمین کیفیتممیزی

 )پیش و حین اجرا(

استانداردها/ 

الزامات 

 حاکم

شماره 

استاندارد/ 

 الزام

 معیار پذیرش
حداقل الزام 

 بازرسی

های تعداد بازرسی

 صورت گرفته

تعداد اقدام 

 صادرشدهاصالحی 

مستندات/ سوابق 

 اقدامات اصالحی

 هایچهدر

        اجرایی مصوب یهانقشه

        و قطعات آالتآهنمشخصات و نوع 

        مشخصات فنی رنگ )نوع رنگ(

        کیفیت تجهیزات ساخت )ابزار برش، خمش و ...(

        (هااندازهرعایت رواداری )ابعاد و 

        فلزی یهابخشسندبالست 

        )ضخامت و تعداد دست رنگ( یزیآمرنگکیفیت اجرای 

        ، واشر و ...(هاچیپدریچه ) مشخصات فنی اجزاء

        یبندآبمشخصات فنی الستیک 

        ، واشر و ...(هاچیپنصب اجزاء مختلف دریچه )

 

 

 

 مانیموقت و رفع نواقص پ لیتحو ندیفرآ :(۱4-8)جدول 
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              کل جمع

 مانیپ اتیموقت عمل لیتحو یبرا شدهارائه یهانقشهمستندات و مدارک و  (:۱5-8)جدول 

 نام بلوک )ناحیه( ردیف
نام واحد 

 زراعی

تاریخ و شماره 

 جلسهصورت

تحویل موقت 

* 

 جلسهصورتتاریخ 

توافقنامه تحویل 

 * برداربهرهبه 

 جلسهصورتتاریخ 

با  برداربهرهتوافق 

اسناد 

 * یسازکپارچهی

تاریخ تحویل فهرست 

ان با برداربهرهاسامی 

ذکر مساحت خالص 

 برداریبهره

شماره نقشه 

چون ساخت 

 )ازبیلت(

تاریخ ارائه 

دستورالعمل 

 * برداریبهره

تاریخ ارائه فرم 

تک پالکی 

 انبرداربهره

1          

2          

 یآت یهاپروژه یموقت و رفع نقص، برا لیتحو ندی( از انجام فرآیاجتماع -یتیریمد -ی)فن یهاهیتوصو  اتیتجرب (:۱۶-8جدول )

 پیمانکار، در خصوص تجربیات، نقاط قوت یا مشکالت فرآیند تحویل موقت و رفع نقص در این پیمان: اظهارنظر

 فنی فرآیند تحویل موقت و رفع نقص در این پیمان: هاییهتوصو  شدهکسبمشاور، در خصوص تجربیات  اظهارنظر
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 ۲۱۳  فصل هشتم: اقدامات پس از اجرا و تحویل محور

 

 فنی فرآیند تحویل موقت و رفع نقص در این پیمان: هاییهتوصو  شدهکسبمدیریت طرح، در خصوص تجربیات  اظهارنظر

 شرح تجربه عنوان تجربه ردیف
)شماره مستندات تصویری 

 تصویر از آلبوم تصاویر برگزیده(
 ییدکنندهتأمستندات / سوابق 

    کارگاهی یهانقشه 1

    چون ساخت )ازبیلت( یهانقشه 2

    فهرست نواقص 3

    عملیات رفع نقص 4

    مکاتبات 5

    هامعارضترفع  6
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 فصل نهم 

 و نگهداری برداریبهره
 

 برداریبهره 1-10

 مقدمه 1-1-10

 نهیبه ع عادالنه ویتوز و یاصل شبکه از آب گرفتن لیتحو منظوربه که یمستمر یهاتیفعال

 یهازهکش به آن لیتحو و رواناب و زهاب دفع ،برانآب به آب لیتحو ،یشبکه فرع سطح درآن 

 نیترمهمکه از  شودیمده یشبکه فرعی نام برداریبهره ،گرددیم انجام بهاآب یآورجمع و یاصل

از  یتوسط متصدیان طرح تحویل آب آبیاری به کشاورزان است. هدف اصل شدهارائهخدمات 

 ریزاهان یگ موردنیازآب  نیتأم منظوربه یاریو مناسب آب آب موقعبهع یتوز ،برداریبهرهخدمات 

جهت  یاتیعمل ریزیبرنامهاین هدف نیازمند که تحقق  باشدیم یاریک شبکه آبیدر  کشت

 .استک کردن مقدار آب موجود در هر زمان به مقدار تقاضا ینزد

ر یات زیمشتمل بر مجموعه عمل یک شبکه فرعیاز  برداریبهرهت یفعال یک دوره زراعیدر 

 است. شدهداده( نشان 1-9در شکل ) هاآنفرایند انجام  که بوده

 ؛ت آنیریب کشت( و مدیاطالعات مربوط به سطح و نوع کشت )ترک یآورجمع (1

 ؛نیو سپس زارع یت شبکه اصلیریبا مد برانآبندگان ینما یاریانعقاد قرارداد ساالنه آب (2

 ؛برانآبص ماهانه به تشکل و اعالم آن به یمطابق حجم آب تخص یاریه برنامه آبیته (3

 ؛یاریمطابق برنامه آب یت شبکه اصلیریدرخواست آب از مد (4

 ؛ل و در موعد مقرریدر نقاط تحو یت شبکه اصلیریل آب از مدیتحو (5
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 ؛برانآبل آن به یو تحو یاریمطابق برنامه آب یع آب در شبکه فرعیتوز (6

 .برانآباز  برداریبهره یهاتیفعال لزحمهاحقو  بهاآب آوریجمع (7
 

 

 یفرع شبکه در برداریبهره تیفعال ندیفرا (:۱-۹)شکل 

 ت آنیریب کشت( و مدیاطالعات مربوط به سطح و نوع کشت )ترک آوریجمع 2-1-10

با  برانآبنده ید نمایبا ن،یو پس از انتخاب نوع محصول از طرف زارع یسال زراع یدر ابتدا

کاداستر(، نسبت به  یهانقشهن محدوده تحت پوشش خود )با توجه به یزارع تکتکمراجعه به 

ک از یآبخور از هر  یب کشت شامل مقدار سطح و نوع کشت اراضیاطالعات ترک آوریجمع

ر یجهت اعالم به مد (یط عادیب کشت )در شرایترکپذیرش مالک صحت و  د.یرها اقدام نمایآبگ

 .باشدیمطرح  یشنهادیکشت پ یگو، مطابقت آن با الیشبکه اصل

 یشبکه فرع برداریبهرهر یالزم است مد یرت احتمالیمغا هرگونهاز  یریجلوگ منظوربه

ن یه زارعیموارد زیر را به اطالع کل و انتخاب محصول، ی( قبل از شروع فصل زراعبرانآب )تشکل

 ش برساند:یت خویواقع در محدوده مسئول

 ؛نیزارع تکتکزان و نوع محصوالت مجاز کشت و سطح کشت مجاز به یم (1
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 ؛شدهیمعرفمحصوالت  یاریم آبیتقو (2

 .یشنهادیکشت پ یر الگویاطالع در خصوص عدم قرارداد با محصوالت غ (3

وست شماره یپطرح ) یشنهادیکشت پ یاطالعات کشت و مطابقت با الگو آوریجمعپس از 

و در صورت لزوم  گرددیماعالم  یت شبکه اصلیریبه مد یکتب صورتبهشده  یگردآور آمار (،1

، سپس توسط یت شبکه فرعیریاصالح شده و به مد یت شبکه اصلیریمدب کشت توسط یترک

 (.2شماره وست ی. )پشودیماعالم  برانآبوی به 

 برانآبو  یت شبکه اصلیریبا مد یاریانعقاد قرارداد ساالنه آب 3-1-10

 یندگیالزم است مدیریت شبکه فرعی به نما کشت محصوالت،ب یپس از مشخص شدن ترک

 د.نیاقدام نما یر شبکه اصلیت خود، نسبت به انعقاد قرارداد با مدیحوزه مسئول برانآباز طرف 

مربوط به  یهاتیفعالدر  برانآبندگان یو نما یاصلت شبکه یریعمل مد ین قرارداد مبنایا

 (.3وست شماره یخواهد بود. )پ یراعک سال زیاز شبکه در طول  برداریبهره

د نسبت یبا یت شبکه اصلیریبا مد یاریساالنه آب مدیریت شبکه فرعی پس از انعقاد قرارداد

آبیاری  قرارداد عقد منظوربه د.یت خود اقدام نماین تحت مسئولیزارع تکتکبه عقد قرارداد با 

سنوات گذشته و انجام سایر شرایط  حسابهیتسورسی مواردی نظیر دارا بودن بر، فرعی شبکهدر 

و  برداریبهرهسازمان جهاد کشاورزی و مدیریت  ،یامنطقهاز طرف سازمان آب  شدهابالغمالی 

 یبررس از . پسباشدمیانعقاد قرارداد ضروری  شرطشیپ عنوانبهنگهداری شبکه اصلی آبیاری 

 زانیمحاسبه م و یانتخاب کشت بیترک اساس بر برانآب از کی هر آب سهم نییتع و فوق موارد

شد  خواهد منعقد برانآب و یفرع شبکه تیریمد نیب یاریآب قرارداد ،هاآن از کی هر یبهاآب

 .(4وست شماره یپ)

 یاریآب برنامهه یته 4-1-10

ازمند یناز مزارع  برداریبهرهجهت محصوالت کشت شده  موردنیازآب  موقعبهو  اندازهبه نیتأم

 در یاریآب برنامه با متناسب دیبا یاریآب یفرع شبکه یاریآب برنامه هیته .استتدارک برنامه 

 و برانآب تشکل یاریآب قرارداد انعقاد از پس لذا باشد یاصل شبکه یبرا شده گرفته نظر
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 دییتأ مورد که یکشت یالگو اساس الزم بر یهماهنگ با دیبا ،یاصل شبکه برداربهره التیتشک

 .دشو اقدام یاریآب برنامه هیته به نسبت است قرارگرفته

 ییبازگشا زمانمدت و یاصل شبکه محور هر در یدب زانیم ،یاصل شبکه در یاریآب برنامه

 شبکه یهاکانال در که است نیا بر . فرضدهدیم نشان مختلف یهاماه یط مزارع را یرهایآبگ

. شودیم ادهیپ مزارع یرهایآبگ در یاریآب گردش و دارد وجود ازیبا ن متناسب آب همواره یاصل

 یهاکانال پوشش تحت سطوح به توجه برای این حالت بر اساس هیدرومدول الگوی کشت و با

 مختلف یهاماه یط یاصل کانال هر در افتهی انیجر یدب زانیم ،2 درجه و 1 درجه و یاصل

آبیاری  دفعات دوره، تعداد هر در یاصل کانال در زمانهم یاریآب قابل مزارع و تعداد شدهمحاسبه

 .گرددیمبا آن محاسبه  متناسب دریچه ییبازگشا زمانمدت حداکثر هر مزرعه و

 شودیم هیته برانآب ندهینما توسط( مزارع 3 درجه یهاکانالت) یفرع شبکه در یاریآب برنامه

 یبرا یاریآب نوبت تعداد و یاریآب ت دوریرعا با و اصلی شبکه ارییآب برنامه با متناسب دیبا و

 و کشت یالگو شامل یاریآب برنامه هیته یبرا موردنیاز اطالعات .گردد میتنظ مختلف محصوالت

 دور کشت، یالگو ناخالص محصوالت خالص و موردنیازآب  آن، پوشش تحت یاراض سطوح

 ستمیس نوع اساس بر یاریآب نوبت هر موردنیاز زمانمدت و یاریناخالص آب خالص و عمق ،یاریآب

دارد  یل آب در شبکه بستگیبه روش تحو 3درجه  یهاکانال یاریبرنامه آب .باشدیم مزارع یاریآب

 شود که: ریزیبرنامه ید طوریو با

 برآورد گردد. 2ه مزارع تحت پوشش در هر کانال درجه یکل ازین موردنظردر ماه  -

ر درجه یآبگک ی موردنیاز یباشد که دب یزانیبه م 3درجه  یرهایبه آبگ یان ورودیحداقل جر -

 کند. نیتأمرا  4

گردد  ریزیبرنامهان ثابت یبا جر 3درجه  یرهایانه آب به آبگیل ماهیممکن برنامه تحو تا حد -

ان یاز قطع و وصل جر یانجام شود تا تلفات ناش یگردش صورتبه مصرفکم یهاماهو فقط در 

 ابد.یبه حداقل مقدار ممکن کاهش 

 یه اصلکدرخواست آب شب 5-1-10

ن و در قالب یاز زارعید در هر نوبت با توجه به اعالم نیبا یرخواستی از شبکه اصلمیزان آب د

 موردنیازاعالم گردد. درخواست حجم و زمان آب  یکتب صورتبهر مندرج در قرارداد ساالنه یمقاد
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ع آب توسط یبرنامه توز ،یل زراعسا ی)در ابتدا .باشدیمن ینده زارعیفه نمایوظ یاز شبکه اصل

 .(شودیمن ابالغ یندگان زارعیبه نما یشبکه اصلت یریمد

 ینیبشیپمزارع خود را  یاز آبیستی زمان نیبا ،ین متقاضیاست که زارع بیترتنیابهروش کار 

ن را یاز زارعیندگان نینده خود اطالع دهند. نمایروز( به نما 5 تا 4و چند روز قبل )حداقل 

را با  موردنیازحجم آب  ن،یاز طرف زارع شدهینیبشیپمانده به زمان  و دو تا سه روز آوریجمع

 .ندینمایماعالم و درخواست  یت شبکه اصلیریبه مد یاریتوجه به قرارداد ساالنه آب

 یراهنما تواندیم هاآنمحصوالت و تعداد نوبت  یاز آبیزان نیاز م یآگاه کهنیا با توجه به 

 یاریو برنامه آب یاریم آبیالزم است تقو باشد، یآباز یکشاورزان شبکه در روند اعالم ن یبرا یخوب

زان آب قابل ین صورت کشاورزان شبکه با اطالع از میدر ا رد.یار کشاورزان قرار گیساالنه در اخت

 یفرصت کاف بیترتنیابه .ندینمایمخود را برآورده و اعالم  موردنیازر یدر هر نوبت، مقاد نیتأم

و بوده فراهم  یت شبکه اصلیریمد یازها از سوین موقعبه نیتأمم و یتقاضاها و تنظ یجهت بررس

 برانآبنده یل نمایتحو ،ن مزارعیع بیو جهت توز نیتأممزارع در زمان مناسب  موردنیازآب 

 .گرددیم

 لیدر نقاط تحو یشبکه اصل تیریمدل آب از یتحو 6-1-10

و در  یاریبه تشکل را در هر نوبت آب یصید حجم آب تخصیبا برانآب یهاتشکلندگان ینما

 .ندیافت نمایدر یشبکه اصل برداریبهرهان یاز متصد دشدهییتأ مطابق درخواست ،خ مشخصیتار

 به شبکه یلیر تحویمقاد بر اساسل یدر نقاط تحو یت شبکه اصلیریل آب از مدیتحو ازآنجاکه

 یلیتحوبا توجه به حجم  برانآبآبیاری نماینده تشکل ، الزم است در هر نوبت باشدمی یفرع

 نماید.اقدام  شدهتحویلحجم آب  جلسهصورت امضاینسبت به  و میزان دبی آبگیری(، زمانمدت)

خ شروع و یتار آب، یدب ل،ید حجم آب قابل تحویمذکور با جلسهصورت در (5پیوست شماره )

 .ل آب ذکر گرددیخاتمه تحو

 برانآب به آب لیتوزیع آب در شبکه فرعی و تحو 7-1-10

در نقاط  یبه شبکه فرع یصی، آب تخصیشبکه اصل یت آب در مجاریپس از انتقال و هدا

نیز  یشبکه فرع ع آب در محدودهیتوز و شودمیل داده یتحو برانآبندگان تشکل یبه نما لیتحو
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 .گرددمیانجام  برانآبندگان تشکل ی( توسط نمایاری)برنامه آب شدهمیتنظمطابق برنامه از قبل 

ن یتا بد رسانده برانآببه اطالع  قبالًبرنامه مذکور را  برانآب یهاتشکلندگان یالزم است نما

الزم داشته باشند.  یمزارع خود آمادگ یاریات آبیدر زمان مقرر جهت انجام عمل برانآبب یترت

( و هاکانالتدرجه سه ) یهاکانالان آب در یجر یبا برقرار یشبکه فرع ان دریع جریند توزیفرآ

 سر خواهد شد.یمآب در هر مزرعه  یدرجه چهار متقاض یهاکانالن یجاد گردش آب بیا

 ۳ی درجه هاکانالکنترل و تنظیم جریان در 

مقسم  یهاسازه و با استفاده از یاریبا توجه به برنامه آب برانآب یهاتشکلندگان ینما 

ت آن در طول یو هدا یت شبکه اصلیریمد ل آب ازیپس از تحو هاکانالتر یدر مس شدههیتعب

توسط  کانالت یتدابه اب یلیان تحوی. جرندینمایماقدام  برانآبل آن به ی، نسبت به تحوهاکانالت

در  یان عبوریجر ،ر کانالتیو در طول مس شودمیتنظیم و تعیین  انیجر گیریاندازه یهاسازه

تنظیم جهت . گرددمیم یمشخص تقس یدرجه چهار با دب یهاکانالن یمقسم ب یهاسازهمحل 

فرمانی و جهت آبگیری قطعات زراعی از  یهاچهیدرمقسم از  یهاسازهو کنترل دبی در 

اختالف رقوم آبگیرهای واقع در یک  کهدرصورتی .شودمیساده و یا فرمانی استفاده  یهاچهیدر

( نیازی به تنظیم دبی نبوده شودمیرصدی د 10که باعث اختالف دبی )درصد باشد  20مقسم تا 

ولی  .شودمیکشویی ساده استفاده  یهاچهیدراین حالت از  در باز باشد. کامالًدریچه  تواندمیو 

 شدهکنترلدرصد باشد الزم است دبی توسط دریچه فرمانی  20اگر اختالف رقوم آبگیرها بیش از 

 یدب زانیم بر اساس هاچهیدر میتنظ .دنباید برای تقسیم مساوی دبی کالیبره گرد هاچهیدرو 

در  قطعات زراعی یریآبگ یدب زانیمکه  ردیگیم انجام ینحو به بوده و کانالت در افتهیان یجر

 قرار گیرد.نرمال  در جهت جریان در حالت مقسم حوضچه در آب تراز وباشد ک دستابه یحد 

از رابطه  یعبور بدهز و یبا توجه به عرض سرر قطعات یریآبگ یهاچهیدرمقدار الزم بازشدگی 

 .شودمیر محاسبه یز
 

H = (
Q

1.7∗L
)2/3                                                                    ( 1-9 ) 

 

Hمیزان بازشدگی دریچه = 

L)عرض سرریز بتنی )عرض دریچه= 

Q قطعه زراعی= دبی آبگیر 
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 ۲۲۱  برداری و نگهداری نهم: بهرهفصل 

 

 زیرسر یور . برشودمی احداث یاضطرار هیتخل زیسرر همراه به مقسم سازه کانالت یدر انتها

 نظر در آبرو هرز به رسوبات و مازاد آب هیتخل جهت یفرمان ییکشو چهیدر کی سازه نیا

 .شودیم گرفته نظر در کانالت تیظرف درصد 40 معادل زهایرسر نیا هیت تخلیظرف و شدهگرفته

 .گرددیم هیتخل زهکش به یالوله یمجرا کی توسط چهیدر و زیسرر از یعبور انیجر

 4ی درجه هاکانالگردش آب بین 

ع یتحت پوشش توز 4درجه  یهاکانالن یب 3د توسط کانال درجه یبه مزرعه با یلیآب تحو

 4درجه  یهاکانالل آب به یتحو رد.ین قرار گیار زارعیمحصوالت در اخت یاریشود تا جهت آب

 یاریو با اتمام آب شدهانجام یچرخش صورتبهو  روزشبانهمطابق برنامه آبیاری در کل  هراوهم

 ابدییماختصاص  یاریات در حال آبن قطعه بعد از قطعیبه اول موردنظرآب  محصوالت هر قطعه،

. ابدییمآب ادامه  یمتقاض ن قطعهیآخر یاریبآن روند تا اتمام یب این ترتیبه هم (.2-9)شکل 

هر مزرعه انجام شود و  هاچهیدربه همه آب  زمانهمتحویل  اگر قرار باشد که تقسیم جریان با

حداکثر جریان تحویلی در این صورت  سهم یکسانی از دبی جریان یافته در کانال دریافت کند

کرده و دریافت کشاورزانی که به منبع آبیاری نزدیک هستند آب زیادی کم بوده و  هر کشاورز

 (.3-9شکل ) نخواهند کرد.کشاورزانی که در انتهای کانال قرار دارند آب کافی دریافت 

کانال  یافت کنند به دبیب درآ زمانهم طوربه توانندیمدر هر مزرعه که  4تعداد کانال درجه 

در حد  4درجه  یهاکانالک از یهر  یانتخاب شوند که دب ید طوریداشته و با یبستگ 3درجه 

ن ین اییبا تع م گردد.یتنظ ه(یتر بر ثانیل 60 تا 30مقداری بین  ]FAO42[ک دستابه )مطابق ی

در هر  هاکانالن یان در ای. مدت جرباشدیمان یمدت جر ،ل آبیر در تحویتنها عامل متغ، یدب

دارد و با توجه به بافت  یمحصوالت تحت کشت بستگ یاریآب یبرا موردنظربه عمق  یاریدور آب

و طول  4)طول کانال درجه  یاریو با استفاده از ابعاد قطعه آب یارین و روش آبیب زمیش خاک،

 .است نییتعقابل (فاروها

 ل آب،یتحو زمانمدت و چهار درجه یهاکانال به یلیتحو آب انیجر یدب بودن مشخص با 

 به آب لیتحو جلسهصورت در حجم نیا. گرددیمتعیین  هاآن به یلیتحو آب انیجر حجم

 وستیپ در. شودیم امضا آب کنندهافتیدر بر آب و تشکل ندهینما توسط و دهیدرج گرد برانآب

 .است شدهارائه برانآب به آب لیتحو جلسهصورت نمونه 6شماره 
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 واحد زمان و کسانی انیجر با مجموعه از گروه کی به یادوره لیتحو (:۲-۹شکل )

 

 بین تمام مجموعه یانیجر یم مساوی(: تقس۳-۹)شکل 

آب در قطعات  حیدر خصوص نحوه کاربرد صح دیبران باآب یهاالزم به ذکر است که تشکل

 یبران قرار دهند تا در طآب اریتحت پوشش کانال درجه چهار، اطالعات الزم را در اخت یزراع

 یاریآب یهااطالعات با توجه به روش نیگردد. ا سریموردنظر طرح م یهاحصول راندمان ،یاریآب

 یورود یدرجه چهار، مشتمل بر دب یهاتحت پوشش کانال یدر قطعات زراع شدهگرفتهبه کار 

 .باشدیها مبه آن انیجر لیزمان تحومدت زیها و فاروها و نبه نوارها، کرت
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 ۲۲۳  برداری و نگهداری نهم: بهرهفصل 

 

 برداریبهره الزحمهحقو  بهاآب آوریجمع 8-1-10

بر اساس قانون  .باشدیم یزراع یبهاآبت ی، قانون تثبیمصرف یب زراعآ یمالک محاسبه بها

 دشدهیتولمحصول  یدرصد بها 3مدرن  یهاشبکهدر  ،مربوطه نامهنییآو  یزراع یهاآبت یتثب

آب  یهاشرکتق ین از طریافت از مشترکیو برای در شدهمحاسبه بهاآب عنوانبهدر مزرعه 

 برانآباز  برانآب یهاتشکلتوسط  بهاآب .گرددیمابالغ  برداریبهره یهاشرکتبه  یامنطقه

شبکه  برداربهرهالت یت تشکیریتوسط مد شدهاعالم یهاحساب و به شدهیآورجمعتحت پوشش 

 .ز خواهد شدیوار یاصل

 ینگهدار 2-10

حفاظت از شبکه و  منظوربهاست که  یج و مستمریرا یهاتیفعالاز شبکه شامل  ینگهدار

هدف  است. یالزم و ضرور برداریبهرهنه مناسب یجاد زمین و اآاز بروز خسارت به  یریجلوگ

و  یو بررس هامیحرحفظ  ان آب،یر جریرفع موانع مس ستم،یات مراقبت از سین عملیاز ا یاصل

و در چهارچوب آن توسط  برداریبهرهات یهماهنگ با عمل بایدکه  باشدیم یراتیتعم یهاشناخت

 راتیو تعم یازمند نگهدارین برداریبهرهدر روند  یاریرد. شبکه آبیانجام گ برداریبهرهالت یتشک

اقدامات الزم  عملیات نگهداری و اجرا ریزیبرنامهنسبت به  ،موقعبه ییشناسا اد بیبابوده که 

 گردیده ارائهدر این بخش  تفکیک به نگهداری و بازرسی بخش دو در الزم اقدامات .صورت گیرد

ی سرویس شبکه فرعی آبیاری هاجادهو فهرست کنترل عملیات نگهداری کانالت، ابنیه و  است

 است. شدهدادهنشان  7در پیوست 

 بازرسی 1-2-10

 نحوه. باشدیم هاکانالت سرویس جادهو  هاسازه و کانالت شامل آبیاری فرعی شبکه اجزای

 :دشو انجام ذیل شرح بهباید  نگهداری در الزم اقدامات شناسایی و بازرسی

 بازرسی کانالت و ابنیه فنی مربوطه

 ابنیه عنوانبه جریان یهامقسم و زراعی قطعات رسانیآب و انتقال مجرای عنوانبه هاکانالت

 آبیاری و کشاورزی عملیات در یاکنندهنییتع نقش زراعی قطعات موردنیاز آب انحراف و کنترل
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 جریان عبور بر عالوه کهاست  اهمیت حائز جهتازآن هاکانالت نگهداری و حفظ .دارند موقعبه

در  نگهداری اقدامات موقعبهبرای انجام . باشند داشته را نشت تلفات کمترین ،شدهینیبشیپ

 :باشدمیبه شرح ذیل ضروری  ایرادات و نواقص ستیلچکانجام بازرسی و تهیه  ،هاکانالت
 

 و هاکانالت مسیر از زراعی فصل شروع از قبل خصوصبه ماهانه یادوره بازدیدهای انجام (1

 ؛جریان مقسم یهاباکس

 کهمربوطه  فنی ابنیه و کانالت مناسب عملکرد در اهمیت حائز موارد کلیه لیست تهیه (2

 به شرح ذیل است: هاآن یکل رئوس

 خطرات از داشتن مصون جهت هاآن میحر از حفاظت و هاکانالت از مستمر دیبازد -

 ؛یاحتمال

 اتصال محل در بندآب واشرهای وضعیت) هاکانالت یبندآب از مستمر یبررس و دیبازد -

 ؛(هاکانالت

 ؛یبندآبرات جهت یص تعمیتشخلزوم کانالت و  انبساط یت درزهایوضع یبررس -

 زیسرر از جلوگیری منظوربه هاآن در موجود بده بررسی و هاکانالت آزاد یفضا کنترل -

 ؛کانالت لبه از آب شدن

 ؛بیاز آس یریشگیم کانالت جهت پیرن در حیکشت زارع بررسی وضعیت -

نان از یو اطمکنترل رقوم  و آبگیرها، م سطح آب در شبکهیتنظ یهاسازهد از یبازد -

 ؛هاآننحوه کارکرد مناسب 

 یاسازهو عملکرد  یکیدرولیه هیابن متعلقات، ،هاکانالتظاهری ت ید از وضعیدباز -

 ؛هاآن

و  هاکفشکصحرایی در زیر  یهاموشتوسط  شدهیحفاربررسی وجود سوراخ  -

 ؛هاکانالتجهت جلوگیری از نشست  هاآن میترملزوم

لوله آبگیر  یگذاررسوبمقسم و  یهاحوضچه، هاکانالتدر  یگذاررسوب میزانبررسی  -

 ؛سرویسی هاجادهزیر 

و ارائه راهکار جهت  هاآنصحت کارکرد و سالمت  وجود، یو بررس هاچهیدرد از یبازد -

 ؛هاآناز سرقت  یریجلوگ
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 ۲۲5  برداری و نگهداری نهم: بهرهفصل 

 

 ،کردن بسته و باز و انیرو ،یزدگزنگ و یزیآمرنگ لحاظ به هاچهیدر وضعیتبررسی  -

 ریغ یاو  شده سرقت یهاچهیدر وضعیت و هاچهیدر بندآب واشرهای وضعیت

 ؛استفادهقابل

 محل تخریبمیزان فرسایش احتمالی و ها، از کانالت 4کانال درجه آبگیری  وضعیت  -

 ؛4 درجه نهر به جریان تخلیه

 ؛هاآنزهای تعمیراتی و ترمیم مجدد نیا منظوربه هاسازهبررسی خاکریزی اطراف  -

 .اندازی آب در آن رفع اهمیت میزان و محل ،موقعیت اساس بر نواقص لیست جدول تهیه (3

الزم  (2بند ) شدهبینیپیش کلی رئوس اساس بر شدهانجام بازدید طی جدول این در -

 اهمیت ،نواقص وجود صورت در و شدهیابیارز مقسم یهاسازه و کانالت وضعیتاست 

 .مشخص گردد اندازی آب امکان جهت آن رفع

 دسترسی و سسروی یهاجاده بازرسی

 آالتماشین تردد منظوربه زراعی قطعات دسترسی یهاجاده و هاکانالت سرویس یهاجاده

 سایر و هاکانالت ،هاچهیدر به دسترسی برای و نگهداری و برداریبهره آالتماشین و کشاورزی

 از یادوره بازدیدهایالزم است  زراعی فصلشروع  از قبل .اندشدهاحداث فرعی شبکه تأسیسات

 منظوربه احتمالی ایرادات و نواقص ستیلچک وانجام گیرد  دسترسی و سرویس یهاجاده مسیر

 یادوره هاییدبازد در هاجاده ارزیابی مشخصات کلی رئوس گردد. تهیه هاآن رفع برای ریزیبرنامه

 :باشدیم زیر شرح به

 و فرسایش یا تخریب میزان و هاکانالت سرویس یهاجاده کوپال و یزیرشن وضعیت بررسی -

 ؛هاآن اصالح و بازسازی ضرورت

 و بازسازی ضرورت و مزارع دسترسیو  سرویسجاده  خاکریز فرسایش و تخریب وضعیت -

 ؛آن اصالح

 و بارندگی زمان در آالتماشین مرور و عبور و یدهسیسرو امکانو  هاجاده وضعیت بررسی -

 ؛مزارع آبیاری یا

 موردنیاز نقاط شناسایی و مزارع آبگیر لوله عبور محل در هاکانالت سرویس جاده وضعیت -

 ؛بازسازیو  اصالحجهت 

 ؛هکش جانبی به لحاظ فرسایش و نشستخاکی، شیب شیروانی و ز یهاشانهبازدید  -

www.takbook.com



 ؛مجاور آن یهاسازهسطح لبه بتنی  بررسی و مقایسه سطوح جاده به نسبت -

 ؛هاآنلزوم اصالح مقطع و در صورت  هاجادهکنترل جویچه های جانبی  -

و به سمت مخالف کانال  %2 هاجادهشیب جانبی ها )جادهبررسی وضعیت شیب جانبی  -

 (.باشدمی

 یاریرات شبکه آبیو تعم یات نگهداریعمل 2-2-10

 ریزیبرنامه نواقص، لیستچکمختلف و تنظیم  یهابخشاز  یادورهبر اساس نتایج بازرسی 

بر عهده  یدر شبکه اصل یراتیتعم یازهاینشناسایی  .ردیگیمعملیات نگهداری و تعمیرات انجام 

 یبندتیاولوو ضرورت دارد  است برانآب بر عهده یاریآب یو در شبکه فرع یامنطقهشرکت آب 

 شدهییشناسانواقص  ریتأثباید بر اساس میزان  بندیاولویتالزم در این خصوص انجام گیرد. این 

رفع نواقص و شروع عملیات تعمیرات متناسب با  ریزیبرنامهانجام شود و  برداریبهرهدر عملیات 

 هیه گردد.آن ت

برخوردار بوده و  ییت بسزایسال اول پس از ساخت از اهم در دو هایخرابم یو ترم ینگهدار

از  ین در تقبل بخشیاز مشارکت زارع باید مکرر و انجام اقدامات الزم، یدهاید عالوه بر بازدیبا

از شبکه  یشتریحفظ و حراست ب ،ینه نگهداریکاهش هز ضمناستفاده شود تا  یات نگهداریعمل

 رد.ین صورت پذیتوسط خود زارع

 ابنیه فنی وابسته به آننگهداری و تعمیرات کانالت و 

 برداریبهرهط یب و حفظ شرایاز تخر یریجلوگ منظوربهکه  یات و اقدامات نگهداریعمل

 شامل موارد زیر است: دریصورت گباید  یاریآب یهاکانالتشبکه  از مناسب

رفع  و (جت آب وسیلهبه)توسط کارگر و با ادوات دستی یا  هاکانالت ییزدارسوبو  یروبیال -

 ؛ان آبیر جریموانع مس

ر یمسعبور آب و رفع موانع  یگر مجاریو د هافونیس ،یفن هیابن در یبردار رسوب و یکن علف -

 ؛انیجر

 ؛شبکه به رسوب ورود و علف شیرو جلوگیری از -

 ؛کانالت یفن هیبه ابن هدوار یهابیآسو  هاترک میترماتیعمل انجام -

 .شکسته وب ویمع یهاکانالتض یا تعویو  میترماتیعملانجام  -
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 در صورت لزوم بندآبو تعویض واشر  هاگاهتکیهدر محل  هاکانالتی بندآبات یانجام عمل -

لیتر بر ثانیه  0.5بیش از  ی به ازای هر متر طولبندآبمیزان نشت الستیک  کهدرصورتی)

 ؛باشد(

ه حداقل هر دو سال یابن یفلز یهاچهیدرو حفاظت  یزیآمرنگ، یبندآب واشرهای تعمیر -

 ؛بارکی

 یهادوره بین فواصل در یا زراعی فصل شروع از قبل هاچهیدرقسمت متحرک  یکارروغن -

 .آبیاری

از شبکه  برداریبهرهکه واحد  گرددمیتوصیه  3ی درجه هاکانالدر تعمیر و نگهداری از 

 میترمشامل) 3ی درجه هاکانالبخشی از عملیات نگهداری  االمکانیحتتا  کنداتخاذ  دابیریت

 برداربهرهط زارعین توس (هرز یهاعلفخاشاک و  ،یوالگلو الیروبی کانال از  3ی درجه هاکانالت

کم شده و هزینه نگهداری  برداربهرهدر این صورت بخش اعظمی از کادر و نفرات صورت گیرد. 

نمونه در خارج از فصل آبیاری که اکثر زارعین بیکار  عنوانبه. ابدییمکاهش  یتوجهقابلبه میزان 

سپرد و دریافت آب در شروع فصل  (واحد نگهداری ییباراهنما)این امر را به آنان  توانمیهستند 

از طریق مدیریت واحد  3ی درجه هاکانالعملیات الیروبی و مرمت  دییتأآبیاری را منوط به 

ل و جلوگیری از نمود. این امر سبب خواهد شد که زارعین در حفظ و حراست از کانا برداریبهره

 انجام دهند.وارد شدن صدمه به آن مراقبت بیشتری 

زارعین قطعه زراعی بالفاصله بعد از اتمام ساختمان نهر بر عهده  4نگهداری از انهار درجه 

پاک کردن نهر از علف هرز و تعمیر  عملیات نگهداری آن شامل الیروبی مسیر، .استمربوطه 

تعمیر است  ذکرانیشا .که توسط کارگر و یا تراکتور قابل انجام است بودهجانبی  یزهایرخاک

خروج جریان آب در مسیر جلوگیری از بخصوص جهت  4جانبی مسیر نهر درجه  یزهایرخاک

 است. مؤثرراندمان و جلوگیری از تلفات آب  افزایشبوده و در  باالدارای اهمیت  ،نهر

 س و دسترسی کانالتیجاده سرو از ینگهدار

و نگهداری و امکان  برداریبهره آالتماشینهای سرویس و دسترسی جهت تردد جاده

 .شوندمیاحداث  هازهکشو  هاکانالشبکه در مجاورت  تأسیسات و سایر هاچهیدردسترسی به 

 :ی سرویس و دسترسی عبارت است ازهاجادهعملیات نگهداری از 

 ؛ح و رگالژ جادهیتسط -
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ش( با یخ سک وی)مانند د ملحقات یل داراین متفرقه و وسایل سنگیاز تردد وسا یریجلوگ -

 ؛م نامناسبیتنظ

 ؛(ها چید ی)و یجانب یچه هایجو یحفظ و نگهدار ،یروبیال ،یعلف کن -

 یبررس و ر مزارع(یدر محل عبور لوله آبگ ویژهبه) ریوب مسیمع یهاقسمتم یاصالح و ترم -

 .سیسرو یهاجادهو کوپال  یزیرشنلزوم 

شیب  اوالً باید طوری انجام شود که  بوده و ریپذامکانح و رگالژ جاده توسط گریدر یتسط

به  مجدداً ( هاجادهروی  یزیرشنمصالح پراکنده به اطراف ) اً یثاند و گردحفظ  هاجادهجانبی 

منتقل شود. حفظ و نگهداری جویچه های جانبی که در مجاورت جاده سرویس  هاجادهسطح 

از مواردی است که باید  گرددمیناشی از بارندگی احداث  یهارواناب آوریجمعجهت  هاکانال

مرمت و  ،قرار گیرد و در صورت فرسایش یا تخریب و یا مسدود شدن موردتوجهمداوم  طوربه

حفر مجدد یا ترمیم جویچه ها توسط نهرکن و یا . احداث گردد مجدداً  کهنیاو یا  ودشبازسازی 

 .تیغه گریدر قابل انجام است

 حفاظت و یمنیا 3-10

 کامل ییآشنا مستلزم یاراض ینوساز و زیتجه و یفرع شبکه یاجزا حیصح عملکرد

 جهت حفاظت و یمنیا اصول تیرعا و اجزا نیا از کی هر فیوظا شناخت ،هاآن با انبرداربهره

 تیاهم حائز منظور نیا یبرا یکنترل یهالیستچک میتنظ .باشدیم هاآناز  حیصح برداریبهره

. باشدیم ریپذامکان آن اساس بر یاراض ینوساز ز ویتجه و یفرع شبکه اجزا عملکرد یابیارز و بوده

 یازهاین و نواقص ییشناسا منظوربه که یبازرس یهالیستچک با تواندیم هالیستچک نیا

 و هیته ،منظم یادوره یدهایدر بازد و کجای صورتبه گرددیم تهیه ینگهدار و راتیتعم اتیعمل

 .دشو میتنظ

 یمنیا 1-3-10

 ت است.یحائز اهم یو زهکش یاریآب یاز شبکه فرع برداریبهرهدر زمان  یمنیت اصول ایرعا

متر  1.5عمق  یحداقل دارا رهایو آبگ هافونیس ،یاریمقسم آب یهاحوضچهنمونه  عنوانبه

در  یمنیت اصول ایرعا نیبنابرا؛ افراد و احشام وجود دارد یبرا یشدگغرقو لذا خطر  باشندیم
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، قبل از آب هاحوضچهو  هاکانالت یا کنترل و بازرسیو  یاریآب یهاچهیدرو بسته کردن  اززمان ب

ضرورت دارد. بعالوه  هاحوضچهر کانالت و یو مطمئن شدن از نبود افراد و احشام در مس یانداز

 منظوربه نیز مزارع بین یهاجاده و هاکانالت سرویس یهاجاده از تردد در ایمنی اصول رعایت

 .گیرد قرار موردتوجه باید تأسیسات با برخورد از ناشی خسارت از جلوگیری

 شبکه یاجزا از حفاظت 2-3-10

ان برداربهرهلذا ضرورت دارد  ابدییماز آن تحقق  یاصول برداریبهره باشبکه  یحفاظت از اجزا

و اجرا و متناسب با آن  یدر طراح شدهگرفتهشبکه و اصول در نظر  یاز اجزا یبا شناخت کاف

که باید اجزا شبکه  یدر طراح شدهگرفتهند. اهم موارد در نظر یاقدام نما برداریبهرهنسبت به 

 :شرح زیر است در نظر گرفته شود بهان برداربهرهتوسط 

ز از یباعث سرر یش دبیافزا هرگونه دارد.ضرورت  هاکانالت ورودی به یحداکثر دب تیرعا (1

 ؛خواهد شد آنب یه کانالت و تخریپا یش بستر خاکیکانالت و فرسا

ه بوده و متناسب با آن حوضچه مقسم یتر بر ثانیل 60حداکثر  4درجه  ینهرها یدب زانیم (2

د متناسب یان بایدر سازه مقسم جر هاچهیدرم یشوند. تنظمی یطراح یریآبگ یهاچهیدرو 

ب یش و تخریفرسا ،از آنش یان بیجر افزایشرد و در صورت یان انجام گیزان جرین میبا ا

 ؛شودیمایجاد  4ر با نهر درجه یمحل اتصال آبگدر 

مانند  یاریت اصول آبیبسته، رعا یبا انتها یاریو ش یقطعات نوار یاریستم آبیدر س (3

از تجمع رواناب در  یریجلوگ منظوربهان یو زمان قطع جر یاریآب ی، دبیاریآب زمانمدت

 ازاندازهشیبتجمع  ون اصول یت ایضرورت دارد. در صورت عدم رعا یقطعات زراع یانتها

همچنین و  شدهبیتخر هازهکشو برم ا مزرعه یز جاده یخاکر ،یزراع قطعات یآب در انتها

 .شودمی هاآن یروبیاز به الیو ن هازهکشباعث پر شدن 

 ستیزطیمححفاظت از  3-3-10

 یز و نوسازیو تجه ی. شبکه فرعباشندیم ستیزطیمح یو آب دو عنصر مهم از اجزا خاک

و  یو زهکش یارین دو عنصر هستند و عملکرد درست شبکه آبیک با ایدر ارتباط نزد یاراض

 ی. برخباشدیم ریپذامکان وخاکآبح از منابع یصح یوربهرهدر صورت  یاراض یز و نوسازیتجه
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 یاز شبکه فرع برداریبهرهدر  ستیزطیمحو  وخاکآبحفظ منابع  منظوربهکه  یتنکا نیترمهماز 

 است: زیربه شرح  گیردمیقرار  موردتوجه

 .ازاندازهشیب یهایاریآباز  یاهان و دوریاز گیمتناسب با ن یاراض یاریت اصول آبیرعا -

از هدر رفت منابع آب در  کهنحویبه 4و انهار درجه  هاکانالتع آب در یت اصول توزیرعا -

 چهیدر قبالً، یهر قطعه زراع یاریچه آبیشود. در صورت بستن در یرین بخش جلوگیا

ا در ی وباشد  بازشده دینوبت آن است با یاریگر که طبق برنامه آبید یقطعه زراع یاریآب

راب شبکه یبا هماهنگ م یک شبکه اصلیرپیچه نی، دریقطعات زراع یاریعدم آبصورت 

 شود. یریجلوگ یه اضطراریبسته شود تا از هدر رفت آب از سازه تخل یاصل

 ش خاکیممانعت از فرسا منظوربه یاد در قطعات زراعیز یهایدببا  یاریاز آب یریجلوگ -

 ن ماهربا استخدام کشاورزا یزراع ش راندمان کاربرد آب در قطعاتیافزا یتالش برا -

 برداریبهره یهاتشکلالزم  یالتیو ساختار تشک یانسان یروین 4-10

شامل انعقاد  یو زهکش یاریآب یدر شبکه فرع یو نگهدار برداریبهره یهاتیفعال انجام

 آوریجمع، برانآبل آن به یو تحو یع آب در شبکه فرعی، توزیل آب از شبکه اصلیقرارداد، تحو

 هاتیفعال نیا انجام است. یانسان یروین یریکارگبه، مستلزم ینگهدار یهاتیفعالو انجام  بهاآب

ط ین امر جهت فراهم آوردن شرای. اباشدیم 1برانآب یهاتشکلبر عهده  آبیاری یشبکه فرع رد

 یو نگهدار برداریبهرهان در امر برداربهرهبهتر از منابع آب و جلب مشارکت  یوربهره یالزم برا

 یبرا یشنهادیپ یالتیساختار تشک (4-9) . در شکلردیپذیمصورت  یشو زهک یاریآب یهاشبکه

 است. شدهدادهرا نشان  یو زهکش یاریآب یدر شبکه فرع برانآب یهاتشکل

                                           
1-Water User Association 
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 برانآب یهاتشکل یتالیساختار تشک (:4 -۹شکل )

 موردنیاز زاتیتجه و آالتماشین 5-10

نیازمند  خود هایفعالیتآبیاری جهت انجام  فرعی شبکه از نگهداری و برداریبهرهیت مدیر

که به سه دسته  باشدمیعملیات آن متناسب با نوع و حجم  آالتماشیناستفاده از تجهیزات و 

 .شودمیو نگهداری تقسیم  برداریبهره ستادی، هایفعالیتبرای  موردنیازلوازم و تجهیزات 

 مورداستفادهروزمره  طوربه برداریبهرهستادی و  هایفعالیت درو تجهیزات  آالتماشین 

 صورتبهتعمیر و نگهداری  هایفعالیتاما برای  ،شوندمیتهیه  برانآبو توسط تشکل  قرارگرفته

 هایفعالیتو تجهیزات الزم برای  آالتماشین شودمیتوصیه  .گردندیمموردی استفاده 

از شبکه اصلی و یا پیمانکاران و  برداریبهرهدر قالب انعقاد قرارداد با تشکیالت  برداریبهره

کاهش هزینه موجب  هانهیهزشوند. پرداخت موردی  نیتأمتخصصی محلی  آالتماشیندارندگان 

 .گرددمی موردنیازو کاهش حجم پیکره نیروی انسانی  طرفکیازتعمیرات جزئی و کلی 

لوله بتن مسلح و دریچه  ،و پایه کفشک ،الزم است تعدادی کانالت، زینموارد فوق عالوه بر 

، در اختیار واحد موردنیاز یدکیلوازمبه همراه دیگر متناسب با حجم شبکه و فراوانی استفاده 
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و نگهداری از شبکه فرعی قرار گیرد تا در موارد الزم نسبت به جایگزینی قطعات  برداریبهره

 ر اقدام گردد.تعمی رقابلیغو  معیوب

 برداریبهره و نگهداری ستادی، یهاتیفعال انجام برای موردنیاز آالتماشین و تجهیزات (:۱-۹جدول ) 

 ردیف فعالیت و تجهیزات آالتماشیننوع  توضیحات

 لوازم اداری ...و میز و صندلی، تجهیزات دفتری، رایانه و چاپگر، تلفن

اد
ست  ی

1 

 2 یبردارلمیفدوربین عکاسی و  یو نگهدار برداریبهره یهاتیفعاله مستندات یته

 باروانتو  کلتیموتورس تعمیرات شبکه و برداریبهرهتردد متصدیان 

ره
به

ی
دار

بر
 

3 

 4 قفل و زنجیر هاچهیدراز  رمجازیغ برداریبهرهجلوگیری از 

 5 یدست ییزات روشنایتجه شبانه برداریبهرهات یانجام عمل

 تراکتور مجهز به تیغه ی سرویسهاجادهتعمیرات شبکه و تسطیح و رگالژ 

ی
رات

می
 تع

ی و
دار

گه
ن

 

6 

 7 سیار موتوربرق برق جهت عملیات جوشکاری، نگهداری و تعمیرات نیتأم

 8 پمپ آب بنزینی یا دیزلی اضافی حین انجام عملیات نگهداری یهاآبتخلیه 

 9 مجهز به جرثقیل سه تنی خودرو جابجایی و نصب قطعات کانالت

 10 دستگاه موتور جوش سیار و فرز فلزی تأسیساتتعمیرات و جوشکاری ادوات و 

 11 بیل و کلنگ انجام عملیات الیروبی

 12 دستگاه بتن ساز متحرک یات بتنیانجام عمل

 13 یتریل 500تانکر آب  یات بتنیآب جهت انجام عمل نیتأم

 یو نگهدار برداریبهره یدرآمدهاو  هانهیهز  6-10

 موقعبه نیتأم گرو در زهکشی و آبیاری فرعی شبکه از اصولی و صحیح نگهداری و برداریبهره

برآورد  آننه انجام ی. برای این کار الزم است با محاسبه حجم کار، هزبود خواهد آن یهانهیهز

، بندیاولویتنسبت به هم  هاتیفعالنه، یهز نیتأمانجام کار و امکان  ضرورتبهگردد تا با توجه 

و نگهداری شامل هزینه خرید تجهیزات،  برداریبهره یهانهیهزگردند.  یبندبودجهو  ریزیبرنامه

و نگهداری  برداریبهرهالزم برای انجام عملیات  آالتماشین، نیروی انسانی، موردنیازلوازم و مصالح 

 هانهیهزو نگهداری است. این  برداریبهره هایفعالیت یسپاربرونقراردادهای  الزحمهحقو 

 . بدین معنی که باشودمیدریافت  برانآبمتناسب با حجم آب تحویلی و یا سطح زیر کشت از 

 یگردآور آنان تکتکاز  آمدهدستبهقدرالسهم  زارعین، یتیزان سطح مالکیبه نسبت مم آن یتقس

 برانآبخواهد شد که  نیتأم یاالزحمهحق نیز از محل برانآبفرعی  یهاتشکلدرآمد  .شودمی
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 ۲۳۳  برداری و نگهداری نهم: بهرهفصل 

 

و نگهداری شبکه فرعی آبیاری در قرارداد منعقده با  برداریبهرهمدیریت،  هایفعالیتبرای انجام 

 .اندشدهمتعهد به پرداخت آن  برانآبتشکل 

 تهیه مستندات 7-10

 یهاتیات حاصل از انجام فعالیع و تجربیوقا ثبت مدارک، اطالعات، باهدف مستندسازی

 یت شبکه فرعیریدر مد برانآب یهاتشکل کاراییش یافزا منظوربهو  یو نگهدار برداریبهره

از  یکیدر تواندمیو  شدهانجام هاآنت یریو بهبود عملکرد شبکه تحت مد یو زهکش یاریآب

و  برداریبهره یهاتیفعالجهت  و مکتوب صورت گیرد. یافزارنرم تصویری، صوتی، یهاقالب

 انجام گیرد: ریز یهابخش در مستندسازیآبیاری الزم است شبکه فرعی  ینگهدار

 یاشناسنامهمستندات  1-7-10

 یکیدرولیو ه یکیزیه اطالعات مربوط به مشخصات فیکل یااز مستندات شناسنامه منظور

ر آن یم و نظایشبکه، اقل وخاکآبمربوط به منابع  یفیو ک یکم یهادادهو  یشبکه فرع یاجزا

د یر بایاز موارد ز یمستندات آوریجمع، یشبکه فرع یاشناسنامهه مستندات ی. در تهباشدیم

 رد.یگ رقرا مدنظر

 ؛هاآنت چون ساخ یهانقشهو  یشبکه فرع تأسیساتاجزا و  یکیدرولیو ه یکیزیف مشخصات -

 ؛منابع آن از شبکه موردنیاز آب نیتأم زانیم و شبکه آب منابع -

 و مخابرات شبکه نفت، لوله خطوط رو،ین انتقال خطوطشبکه ) محدوده در واقع مستحدثات -

 ؛.(..

 ؛محصوالت آن الگو یاز آبیکشت و ن یلگوا -

 ؛شبکه یبرا شدهبینیپیش یاریآب یهاراندمان -

 ؛(...و ریتبخ دما، ،یبارندگ ریمقاد) شبکه محدوده در یمیاقل مشخصات -

 یو نهادها هاسازمان، یو محل یو مال یاسیس ،ی، ساختار اجتماعیقوم و اجتماعی یهایژگیو -

 ؛برانآب یو اقتصاد یفرد یهایژگیوموجود در سطح منطقه، 

 زات شبکه.یو تجه تأسیسات یو نگهدار برداریبهره یهادستورالعمل -
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 برداریبهرهمستندات  2-7-10

به شرح  یگردند شامل موارد آوریجمع برداریبهرهات ید در ارتباط با عملیکه با یمستندات

 ر است:یز

 ؛برانآب با یاریآب قرارداد انعقاد و کشت بیترک نییتع منظوربه صادرشده یهاهیاطالع -

 کشت؛ آمار و اطالعات آوریجمع یها کار برگ -

 ؛برانآبل آب به یتحو جلساتصورتو  یع آب در شبکه فرعیبرنامه توز -

 ؛برداریبهره اتیعمل انجام جهت مورداستفاده زاتیتجه و یانسان یروین -

 ...(و مورداستفاده یانسان یروین ،یانداز آب اتیعمل انجام مدت و زمان) یانداز آب اتیعمل -

 داخل چهار درجه یهاکانال نیب آب عیتوز شامل برداریبهره اتیعمل یهایکاست و مشکالت -

 یعاد طیشرا در آب عیتوز بندیاولویت آب، لیتحو محل در یاصل شبکه از آب لیتحو مزارع،

ل یو دال یو نگهدار برداریبهرهبا دستورالعمل  برداریبهرهوضع موجود  یهارتیمغاکمبود،  و

 .هارتیمغاآمدن  دبه وجو

 راتیو تعم یمستندات نگهدار 3-7-10

به  یگردد شامل موارد آوریجمعرات یو تعم یات نگهدارین انجام عملید حیکه با یمستندات

 ر است:یشرح ز

 ؛ینگهدار اتیعمل انجام برنامه -

 ؛یبازرس اتیعمل انجام یبرا مورداستفاده یکنترل یهافهرست -

 انجام یبرا موردنیاز آالتماشین و مصالح مواد، نیتأم و هیته یچگونگ و هانهیهز ر،یمقاد -

 ؛اتیعمل

 ؛شده یسپاربرون یهاتیفعال نهیهز و حجم نوع، -

 یهانهیهزو  راتیو تعم ینگهدارات یعمل انجام یبرا موردنیاز یانسان یروین نیتأم نحوه -

 .مرتبط
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 ۲۳5  برداری و نگهداری نهم: بهرهفصل 

 

 یمستندات مال 4-7-10

 یشبکه فرع یو نگهدار برداریبهرهد در زمان یاست که با یموارد نیترمهماز  یکی یمال امور

ر یبه شرح ز ید مواردیبا یه مستندات مالیه گردد. در تهیمستندات آن ته یو زهکش یاریآب

 رد:یقرار گ موردتوجه

 شبکه؛ ینگهدار و برداریبهره جهت برانآب تشکل توسط شدهانجام یهانهیهز صورتحساب -

 و برداریبهره یهاتیفعال انجام منظوربه برانآب از شده افتیدر الزحمهحق صورتحساب -

 ؛ینگهدار

 ؛(یافتیدر و شدهبینیپیش) بهاآب صورتحساب -

و  یشبکه اصل یو نگهدار برداریبهرهالت یبا تشک برانآب تشکل یاریآب ساالنه یقراردادها -

 ؛برانآب

 زات؛یتجه و آالتماشین اجاره و ینگهدار و برداریبهره خدمات یسپاربرون قرارداد -

 .یانسان یروین یریکارگبه و استخدام یقراردادها -

 یالتیتشک مستندات 5-7-10

گردد، شامل  آوریجمع یاریآب یدر شبکه فرع برانآب یهاتشکلد از یکه با یمستندات

 ر است:یبه شرح ز یموارد

 ؛برانآب تشکل یالتیتشک ساختار و یسازمان نمودار -

 ؛برانآبتشکل  یو مشخصات اعضا نامهاساس -

 .هاآن به محوله فیوظا و برانآب ندگانینما مشخصات و نام -

 یدفتر ‐ یمستندات ادار 6-7-10

توسط  یو زهکش یاریآب یدر شبکه فرع یو دفتر ین انجام امور ادارید حیکه با یمستندات

 ر است:یگردد به شرح ز آوریجمع برانآب یهاتشکل

 و هاتشکل ریسا تشکل، یاعضا با برانآب تشکل توسط شدهانجام مکاتبات سوابق -

 ؛ربطذی یهاسازمان

 ؛برانآب یهاتشکل توسط برگزارشده جلسات جلسهصورت -

 .برانآبرمنقول تشکل یو غ منقول اموال فهرست -
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 یمستندات حقوق 7-7-10

گردد  آوریجمع یو نگهدار یبرداربهره یهاتیفعالن بخش از ید از انجام ایکه با یمستندات

 ر است:یبه شرح ز یموارد شامل

 ؛هاآن به یدگیرس جهت شدهانجام اقدامات و یفرع شبکه در تخلفات و اختالفات شرح -

 از تکرار تخلفات و بروز اختالفات. یریجلوگ جهت شدهانجام اقدامات -

 یآموزشمستندات  8-7-10

 یهادوره یق برگزاریاز طر برانآب یهاتشکل یبه اعضا یانتقال دانش فن یچگونگ ثبت

ن بخش یرد. ایقرار گ موردتوجهه مستندات یند تهید در فرآیاست که با یموارد ازجمله یآموزش

 ر همراه است:یه مستندات با ثبت موارد زیند تهیاز فرآ

 ؛آمدهدستبه جینتا و شدهانجام یآموزش یدهایبازد ای و هادوره یبرگزار زمان و فهرست -

 ؛یآموزش مختلف یهادوره آموختگاندانش یاسام فهرست -

 ؛هاتشکل یاعضا آموزش جهت شدهاستفاده یفن مدارک و اسناد -

 .یو نگهدار برداریبهرهات یعمل در مورداستفاده یهانامهنییآ و نیقوان -

 یو حفاظت یمنیمستندات ا 9-7-10

 آوریجمع یاز شبکه فرع برداریبهرهبا شروع  یو حفاظت یمنید از موارد ایکه با یمستندات

 ر است:یبه شرح ز یشامل موارد گردد و ثبت

 ؛هاآن با برخورد نحوه و وقوع علل یبررس با یفرع شبکه در حوادث -

 رات؛یتعم و ینگهدار اتیعمل انجام یبرا موردنیاز یمنیا زاتیتجه فهرست -

 (.وجود صورت در) شبکه محیطیزیست یمنف آثار کاهش یبرا شدهانجام یهاتیفعال -

 یو نگهدار برداریبهره یادورهو  یمورد یهاگزارش 10-7-10

 یهاتیفعالاز  یو دورها یمورد یهاگزارشه یمورد موظف به ته برحسب برانآب یهاتشکل

 یجهت انعکاس مسائل گرددیمه یته یمورد صورتبهکه  هاگزارشن یاز ا ی. بخشباشندیمخود 

ا ساالنه( ی)ماهانه  یادوره صورتبهگر که ید یبوده و بخش یو جان ی، مالیسالخشکر خسارت ینظ

 یو نگهدار برداریبهره یهاتیفعالو انجام  ریزیبرنامه از نحوه یمطالب دربردارنده شودیمه یته
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 از یلیتحل یهاگزارش و هاتیفعال آن انجام در موجود مشکالت و موانع شبکه، در شدهانجام

 به ارائه جهت هاگزارش نیا. است یوصول یبهاآب و درآمدها و هانهیهز شامل یمال عملکرد

صالح در امر یذ یهاا سازمانیو  برانآب یهاتشکل یو مجمع عموم رهیمدئتیه یضااع

  .گرددیمه یته یجهاد کشاورزسازمان ر ینظ یشبکه فرع یو نگهدار برداریبهره
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 اعالم آمار کشت کار برگ -۱پیوست شماره 

 

 ... .شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحد عمرانی 

 ... . برانآبتشکل 

 ... .اعالم آمار کشت سال زراعی  کار برگ
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 ۲۳۹  برداری و نگهداری نهم: بهرهفصل 

 

برانآببه تشکل  شدهاصالحاعالم آمار کشت  کار برگ -۲پیوست شماره   

 

 ... .و نگهداری  برداریبهرهواحد 

 ... . برانآبتشکل  شدهاصالحآمار کشت  

 

 تار(کهکشت ) میزان

 مزرعه نام
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 وضعیت

  شدهاعالم     

  موافقت شده     

  شدهاعالم     

  موافقت شده     

 شدهاعالم     

 جمع

 موافقت شده     

 یاریآب شروع خیتار     

 یاریآب نیآخر خیتار     
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اصلی آبیاری با تشکل آب برانداد ساالنه مدیریت شبکه قرار -۳پیوست شماره   
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برانآببا  برانآبقرارداد ساالنه آبیاری تشکل  -4پیوست شماره   
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 ۲45  برداری و نگهداری نهم: بهرهفصل 

 

 برانآب تشکلتحویل آب به  جلسهصورت کار برگ-5شماره پیوست 

 برانآب یهاتشکلآبیاری به  یهانوبتتحویل آب  جلسهصورت

 دییتأاعالم و  ............................. برانآبنده تشکل ی....... نما......................... جانباین لهیوسنیبد

ر از یمطابق جدول ز یهانوبتر مزرعه در یآبگ یخود را در ابتدا یه اراضیکه آب سهم مینمایم

ل ی............... تحو........... ی. آقا................یو زهکش یاریآب یشبکه اصل برداربهرهنده شرکت ینما

از  یناش ی. در صورت بروز هرگونه خسارت احتمالباشدیم جانباینع آن به عهده یگرفته و توز

نخواهم  برداربهرهبه شرکت  یاعتراض گونهچیهع مناسب آب پاسخگو خواهم بود و یعدم توز

 تأسیساتافراد متجاوز به  ییشناسا ٔ  نهیدرزم برداربهرهخود را با شرکت  یهمکار ضمناً داشت. 

 مینمایمن مقررات اعالم یشبکه و ناقض
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 برانآبتحویل آب به  جلسهصورت کار برگ ۶پیوست شماره 

 برانآبآبیاری به  یهانوبتتحویل آب  جلسهصورت

 

خود  یه اراضیکه آب سهم نمایممی تأیید................. فرزند ................. اعالم و  جانباین وسیلهبدین

ل ی................. تحو ی................. آقا برانآبنده تشکل یر از نمایمطابق جدول ز هایینوبترا در 

از  یناش ی. در صورت بروز هرگونه خسارت احتمالباشدمی جانباینگرفته و مصرف آن به عهده 

.................  برانآببه تشکل  یاعتراض گونههیچعدم مصرف مناسب آب پاسخگو خواهم بود و 

افراد  ییشناسا ٔ  درزمینه...........................  برانآبخود را با تشکل  یهمکار ضمناً نخواهم داشت. 

 .نمایممیاعالم  قرراتن میشبکه و ناقض تأسیساتمتجاوز به 
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 ۲47  برداری و نگهداری نهم: بهرهفصل 

 

 کنترلی یهافهرست -7شماره پیوست 

 شبکه فرعی آبیاری و زهکشی یهاکانالتفهرست کنترل عملیات نگهداری 

 بازدیدکننده: نام

 

  تاریخ بازدید:
نوع 

 بازدید

 ماهانه هفتگی روزانه

 اضطراری موردی ساالنه پایان: ساعت ساعت شروع:  سمت:
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