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هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                         99/45462

08/02/1399 تاريخ:

هاي آبياري و زهكشي)تجديد نظر اول(توجيهي طرح شرح کلي خدمات مطالعات مرحلهموضوع: 

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان

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

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

شماره 814 امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران با عنوان » شرح کلی خدمات مطالعات مرحله 

توجیهی طرحهاي آبیاري و زهكشی)تجدید نظر اول(« از نوع گروه سوم ابالغ ميشود. رعايت مفاد اين 

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

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

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

اين ضابطه جايگزين نشريات زير ميشود:

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

2- فهرست خدمات مرحله شناسايي طرحهاي آبياري و زهكشي
)بخشنامه شماره 15267-54-5119/5-102 مورخ 1373/11/30(

3- فهرست خدمات مرحله يک)توجيهي( طرحهاي آبياري و زهكشي
)بخشنامه شماره 15269-54-5120/5-102 مورخ 1373/11/30(

محمد باقر نوبخت 





  

  فنی  كاصالح مدار
  
  

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

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

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

  موضوعی نیست.

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

  بصورت زیر گزارش فرمایید:

 sama.nezamfanni.irنام فرمایید:  ش اسناد فنی و اجرایی (سما) ثبتدر سامانه مدیریت دان - 1

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

 مراجعه فرمایید. ضابطهبه بخش نظرخواهی این  - 3

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

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

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

  شود. و دقت نظر جنابعالی قدردانی میاري کپیشاپیش از هم

  

  

  

  

  
  
  

  

  33271مرکـز تلفـن    –شـاه   تهـران، میـدان بهارسـتان، خیابـان صـفی علـی      اتبـه:  کنشانی بـراي م 

 ارانکمانین و پیسازمان برنامه و بودجه کشور، امور نظام فنی اجرایی، مشاور
Email: nezamfanni @mporg.ir                                                  web: nezamfanni.ir 

http://sama.nezamfanni.ir/




  بسمه تعالی 

  )1374( اولپیشگفتار 
هـا در   به کـارگیري مناسـب و مسـتمر آن    امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشی از

ناپذیر ساخته است. نظر به وسعت دامنه علوم و فنـون در جهـان    ها را ضروري و اجتناب پیشرفت جوامع، تهیه و کاربرد آن
 تخصصی واگذار شده است.   -امروز، تهیه ضوابط، معیارها و استانداردها در هر زمینه به مجامع فنی 

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

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

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

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

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

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





 ب 

 )1374(ته یمک يب اعضاکیتر

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

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

  شورک
  ياریآب یسانس مهندسیل فوق

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

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

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

  اند. داشته يارکن استاندارد همیردن اک
 





  سمه تعالی اب

  دومپیشگفتار 
هاي آبیاري و زهکشی موجود سپري شده  گیري شرح خدمات مطالعات مراحل مختلف طرحارک بهبیش از دو دهه از 

. باشـند  بـرداري مـی   هاي آبیاري و زهکشی متعددي در سطح کشور اجرا شده و در حـال بهـره   است. در این مدت شبکه
هاي مـالی و   گذاري دهد که براي تحقق اهداف سرمایه ها نشان می برداري این شبکه تجارب به دست آمده از اجرا و بهره

هـاي   ها با بررسی تمامی جنبـه  پذیري طرح هاي آبیاري و زهکشی باید توجیه انسانی قابل توجه انجام شده بر روي طرح
زیست و پایداري منـابع    اجتماعی، حفاظت محیط - اجرایی، اقتصادي - فنی مسایلهاي مختلفی همچون  طرح از دیدگاه

هاي توسعه با محیط زیسـت از پیامـدهاي ارزیـابی     کشاورزي صورت پذیرد. همچنین، درك ضرورت سازگار نمودن طرح
  د.باش هاي اخیر می دهه محیطی زیستهاي آبیاري و زهکشی در ظهور برخی مشکالت  برداري شبکه اثرات اجرا و بهره

آمـده از مطالعـات، طراحـی و اجـرا و      بـه دسـت   ملی و جهـانی  هاي آموزههمگامی و هماهنگی با ها و  با هدف رفع کاستی
هاي آبیاري و زهکشی، امور آب و آبفاي وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب  برداري از طرح بهره

خدمات مطالعات مرحله  کلی و ارائه شرح »هاي آبیاري و زهکشی مختلف طرح شرح خدمات مطالعات مراحل«کشور، بازنگري 
 ارانکـ مانیو پ نیامور نظام فنـی اجرایـی، مشـاور   هاي آبیاري و زهکشی به صورت ضابطه مستقل را با هماهنگی  ح توجیهی طر

 و ینظـام فنـ   نفـع یذ عوامـل  بـه  ابالغ و دییتا براي را آن ه،یته از پس و داد قرار ارک دستور کشور دربرنامه و بودجه سازمان 
ام کـ قانون اح 34موضوع ماده  پارچه،کیپس از بررسی، براساس نظام فنی اجرایی  هک نمود ارسال سازمان نیا به شورک ییاجرا
 نامه استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محتـرم وزیـران   قانون برنامه و بودجه و آیین 23شور، ماده کتوسعه  يها برنامه یدائم

  تصویب و ابالغ گردید.
 و الکاشـ  وجود از مصون مجموعه نیا د،یگرد صرف مجموعه نیا هیته براي هک اديیز وقت و دقت تالش، رغمیعل
 موارد شود یم درخواست محترم ارشناسانک از ضابطه نیا شدن پربار و لیمکت راستاي در ست. لذاین آن در مطالب ابهام

 ارشناسـان ک ننـد. ک ارسـال  شـور کبرنامه و بودجه  سازمان ارانکمانین و پی، مشاورییاجرا یفن امور نظام به را یاصالح

 نـدگان ینما ريکـ همف بـا  ضـابطه،  متن در اصالح به ازین صورت در رده وک یبررس را شده افتیدر شنهادهايیپ سازمان

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

 نیآخـر  ردنک دایپ در لیتسه براي و ن منظوریهم رد. بهک خواهند اعالم عموم، برداري ه بهر براي شورک ییاجرا و یفن
 در رییـ تغ هرگونه صورت در هکاست  شده درج صفحه آن مطالب نیتدو خیتار صفحات، باالي در معتبر، یابالغ ضوابط

 معتبر دتریجد خیداراي تار صفحات مطالب همواره نرویا شد. از خواهد اصالح زین آن خیتار صفحات، از یک هر مطالب

  .بود خواهد
 

  عدل درضایحم  
 يدیمعاون فنی، امور زیربنایی و تول  

  1399 بهار  





 ب 

  »)د نظر اولیتجد(هاي آبیاري و زهکشی خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح یلک شرح« تهیه و کنترل
 ]814شماره  ضابطه[

  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس مجري:

  لیسانس مهندسی آبیاري  فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس محمدصادق جعفري :مشاور پروژه

  :کننده تهیهاعضاي گروه 
  لیسانس مهندسی اقتصاد کشاورزي  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس طیبه آریان

  لیسانس مهندسی آبیاريفوق   شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  اردشیر آرین
  لیسانس مهندسی آبیاري  فوق کارشناس آزاد  مجتبی اکرم

  لیسانس مهندسی آبیاري فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  محمدصادق جعفري
محـیط   - لیسانس مهندسی منابع طبیعی  فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  ساقی سجادي

  زیست
  منابع آب -لیسانس عمران  فوق  مهاب قدسشرکت مهندسی مشاور   سید احسان فاطمی

  لیسانس مهندسی آبیاري  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  اله فراهانی عنایت
ــرویج   فــوق  کارشناس آزاد  هوشنگ فرحزاد لیســانس مهندســی آمــوزش و ت

  کشاورزي
  شناسی لیسانس زمین  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  فریدون کادمی
  ریزي روستایی و برنامه جغرافیالیسانس  فوق  مشاور مهاب قدسشرکت مهندسی   کاوه معصومی

  لیسانس مهندسی آبیاري فوق  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  ژاله وزیري
س شـرح خـدمات   ینـو  شیق پـ یـ ت تطبیرم مسـوول کـ ا یمهندس مجتب يو جناب آقا يریار خانم مهندس ژاله وزکسر
مشـاور مهـاب    یت مهندسـ که شده توسط شـر یالف (ته – 374 ي به شماره یشکو زه ياریآب يها طرح یهیتوج ي مرحله

  اند. به عهده داشته 1385مصوب سال  ییاجرا یقدس) را با نظام فن

  گروه نظارت:اعضاي 
  لیسانس حقوق  وزارت نیرو  یمحمد امان

  حمل و نقل يزیر و برنامه یسانس مهندسیل فوق  شورکسازمان برنامه و بودجه   یرضا توتونچیعل
لیسـانس مهندسـی عمـران و مهندسـی      فوق  شرکت مهندسین مشاور پندام  محمدکاظم سیاهی

  یآبادانآبیاري و 
  یآبادانلیسانس مهندسی آبیاري و  فوق  شرکت مهندسین مشاور پژوهاب  محمدحسن عبداهللا شمشیرساز

  آبادانیلیسانس مهندسی آبیاري و  محور شرکت مهندسی مشاور آمایش آب  اله کبریتی فتح



  دکتراي ترویج کشاورزي  شرکت مهندسی آبیار نوآور صحرا  احمد محسنی
  هاي آبی لیسانس مهندسی سازه فوق  وزارت نیرو  انسیه محرابی

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

  تاسیسات آبیاري لیسانس مهندسی  فوق  وزارت جهاد کشاورزي جالل ابوالحسنی
  آبادانیلیسانس مهندسی آبیاري و   شرکت مهندسین مشاور پراهوم  احمد جعفري

لیسانس مهندسی آبیاري و زهکشی فوق  سازمان برنامه و بودجه کشور  دوحیدالدین رضوانیسی  
  هاي آبی سازهمهندسی دکتراي   مهندسین مشاور آبسوشرکت   سیدمجتبی رضوي نبوي

  لیسانس مهندسی عمران  شرکت پانیر  مهرداد زریاب
لیسـانس مهندسـی عمـران و مهندسـی      فوق  شرکت مهندسین مشاور پندام  محمدکاظم سیاهی

  یآبادانآبیاري و 
  هاي آبی لیسانس مهندسی سازه فوق  وزارت نیرو  انسیه محرابی
  ترویج  مهندسی کشاورزي گرایش دکتراي   شرکت مهندسی آبیار نوآور صحرا  احمد محسنی

  منابع آبمهندسی دکتراي   دانشگاه تربیت مدرس  محمدجواد منعم
    یشکو زه ياریآبدکتراي مهندسی   شرکت مدیریت منابع آب ایران  مریم یوسفی
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  مقدمه

  مقدمه

و مرحلـه   یهیش، مرحله مطالعات توجیدایشود: مرحله پ یل مکیاز سه مرحله تش یو زهکش ياریآب يها مطالعات طرح
ز یـ ن يو نگهـدار  يبـردار  ، مراحل اجرا و بهـره یو زهکش ياریآب يها ن، در به بار نشستن طرحی. افزون بر ایلیتفص یطراح

  ند. یآ یبه حساب نم یاز مراحل مطالعات ییه جزکمورد توجه هستند؛ 
و  یو توسـعه اسـتان   ازهـا ی، نیباالدسـت  ین، اسناد ملیش سرزمیتقاضا با توجه به مطالعات آما ،ش طرحیدایدر مرحله پ

  شود.   یه میف و توجیمانند آن تعر
. هـدف از  یینهـا  یهیاولیـه و مطالعـات تـوج    یهیشود: مطالعات توج یل مکیاز دو بخش تش یهیمطالعات مرحله توج

بردن به لزوم ادامه مطالعـات و انجـام مطالعـات     یش و پیدایگزارش مرحله پ ینان از درستیاولیه، اطم یهیمطالعات توج
ار کـ اولیه، تنها بـه اطالعـات موجـود و     یهیها در مطالعات توج یا توقف آن است. دامنه کار و عمق بررسی یینها یهیتوج

گیـرد. در ایـن بخـش از     توسط کارشناسان خبره انجام میطور عمده  ه بهکاست ی دانیمو بازدیدهاي  ها نآ يبر رو يدفتر
 1:25000کم با مقیـاس   هاي موجود (دست گاه اجزاي مهم آن با توجه به نقشهیه طرح و جای، سیماي اولیهیمطالعات توج

تـري   اي استفاده بیش ارهاولیه از تصاویر ماهو یهیشود. در مطالعات توج شور وجود دارد) تعیین میکنقاط  تر بیش يه براک
، نیـاز آبـی   شناسـی  خـاك شناسـی،   ها و اطالعات هواشناسـی، منـابع آب، زمـین    شود. بسیاري از اطالعات همانند داده می

هـاي مطالعـات پیشـین در منطقـه      المللی و یافته هاي اطالعاتی ملی و بین گیاهان، محیط زیست و کاربري زمین از پایگاه
ها از دیـدگاه کـالن انجـام      طور معمول بررسی  اولیه به یهیآیند. در مطالعات توج دست می به بههاي مشا مطالعاتی یا طرح

شود. براي در نظـر گـرفتن مسـایل     یم يتر بیشاي توجه  منطقه يها  اي، به بررسی شود و به جاي مطالعات دقیق نقطه می
بخشـی،   رح جامع آب کشـور، اسـناد ملـی توسـعه     کلیدي باید در کلیات به الزامات مقرر در سند ملی آمایش سرزمین، ط

سـاله   هـاي پـنج    ها (تهیه شده در برنامه اسناد ملی توسعه استان، اسناد ملی توسعه ویژه، سند توسعه محیط زیست استان
مهنـدس  مالی پرداخته شود. در ایـن مرحلـه    تامینهاي  انداز و زمینه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور) و چشم

هـاي مشـابه،    هاي کارشناسان خبره در طـرح  گیري از ارزیابی هاي میدانی و بهره  ور با توجه خاص به بازدیدها و بررسیمشا
  کند. یکمبودهاي احتمالی اطالعات را جبران م

هـاي   هـاي طـرح از دیـدگاه    ه تمـامی جنبـه  یـ تر بوده و بررسی و توج ار گستردهیهدف بس یینها یهیدر مطالعات توج
 را در بـر  1زیسـت و پایـداري منـابع تولیـد کشـاورزي       جمله فنی، اجرایی، اقتصادي، اجتماعی، حفاظت محـیط مختلف از 

  . گیرد می
هـا،    نامـه  هاي سـتادي و میـدانی، تکمیـل و تحلیـل پرسـش      متکی به فعالیت یینها یهیها در مرحله توج دامنه بررسی

پایـدار آبیـاري،    توسـعه یـا بهبـود   هـاي   ها، شناخت گزینه بندي امکانات و محدودیت بررسی دقیق وضع موجود براي جمع

                                                   
  برداري پایدار از منابع تولیدکشاورزي است. هاي توسعه و بهبود، هدف بهره در تمامی طرح -1
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ت طراحـی پایـه،   زهکشی و کشاورزي، انتخاب گزینه برتر (با مزیت نسبی باالتر) و تعیـین سـیماي کلـی طـرح و در نهایـ     
ن راسـتا،  یـ ، اقتصادي و محیط زیسـتی طـرح اسـت. در ا   ی، اجتماعیی، اجرایفن یه مقدماتیها و توج هزینه یبیبرآورد تقر

، ياریـ ، آبيشـاورز کرد، وضـع موجـود   یـ گ یامـل انجـام مـ   که به طور یشود، مطالعات پا یم يهمه اطالعات و آمار گردآور
نـه برتـر و   یدبخش، گزیـ ام يهـا  نـه یو مطالعه گز یواقع يازهاین نییو تع یبررس شود و با یم یبررس يو اقتصاد یاجتماع

هـا   نـه یه هزیـ و بـرآورد اول  یهاي مقدمات شود و تا طراحی پایه اجزاي اصلی طرح، ارائه نقشه یطرح مشخص م یلک يمایس
ارفرمـا اسـناد   ک اظهـارنظر گردد تا پـس از   یارفرما ارائه مکوه مناسب مناقصه به ین بخش، شین در ایابد. همچنی یادامه م

از  یتابع یینها یهیمورد استفاده در بخش توج يها ه و ارائه شود. نقشهیمطالعات بر اساس آن ته يمناقصه در مرحله بعد
 3000از  تـر  کـم با مسـاحت   يها هکه است. در شبکشب ياز اجزا یکهر  یز دقت الزم طراحیه و نکو اندازه شب یتوپوگراف

محل سـاختگاه سـد و    يها ها نقشه هکشب یاستفاده شود. در تمام 1:10،000اس یبا مق ییها شود از نقشه یه میر توصتاکه
 1:5000 يهـا  ز نقشـه ه در آن اکـ  یط خاصـ یباشد؛ مگر در شرا تر کوچک 1:2500د از یپ نبایز مزارع تیستگاه پمپاژ و نیا

 برنامـه و بودجـه  منتشر شده توسط سـازمان   يبردار خدمات نقشه يراهنماد با استفاده از یها با نقشه یتماماستفاده شود. 
  نند.ک یبانیدر دسترس پشت يها توانند از نقشه یم يا ر ماهوارهیه شده باشد. تصاویشور تهک

هاي آبیاري و زهکشـی بـوده    (شامل طراحی پایه) طرح ییه و نهایاول یمطالعات توجیه خدمات یلک شرح، ضابطهاین 
 98شـماره   ضـابطه هـاي آبیـاري و زهکشـی منـدرج در      و تـوجیهی طـرح   یینگري شرح خدمات مطالعات شناساکه با باز
هـاي   مطالعـات مراحـل مختلـف طـرح     شرح خـدمات «با عنوان  1374شور منتشر شده در سال ک برنامه و بودجهسازمان 

 33497/ت 42339نامـه شـماره    تصویب( 1385نظام فنی و اجرایی کشور مصوب سال و تطبیق آن با  »آبیاري و زهکشی
هـاي مطالعـات، طراحـی و تجـارب      بازنگري، اعمال آمـوزه هدف از تهیه شده است.  )،هیات وزیران 20/04/1385مورخ ه 

فوق است. در تهیه این شرح خدمات از مراجـع علمـی و    ییو اجرا یت نظام فنیهاي آبیاري و زهکشی و رعا ساخت سامانه
هـا و اسـتانداردهاي مـرتبط موجـود در کشـور نیـز        نامـه  هـا، آیـین   نامه ، اسناد و مدارك شامل بخشالمللی فنی ملی و بین

ه و نهـایی را نشـان   یـ اول یرونـد انجـام خـدمات مهندسـی مطالعـات تـوجیه       ،گیري شده است. نمودارهاي یک و دو بهره
  دهند.  می

هـاي   یریت آب و خـاك در کشـور، بررسـی   هـاي کـالن مـد    شود که با توجه به سیاست در این شرح خدمات تاکید می
نفعان و هماهنگی  هاي ذي هاي پیشنهادي با نیازها، انتظارات و نقطه نظرات و اولویت تر طرح اجتماعی و انطباق هرچه بیش

آبیاري هاي  اي برخوردار است. از این رو باید تمامی طرح ه مدخالن دولتی از اهمیت ویژ هاي ذي ها و اقدام ها، برنامه با سیاست
  ها اطمینان حاصل شود. پذیري اجراي طرح و زهکشی از این نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و از امکان

هاي مهم در انجام مطالعات مرحله توجیهی این اسـت کـه مطالعـات بایـد تـا حـد ممکـن بـه صـورت           یکی از موضوع
انجام و از تقسیم آن به اجزاي گوناگون و سپردن کار به مشاوران مختلف پرهیز شود. به عبارت دیگر، مطالعـات   پارچه یک

بندي اراضی، منابع آب زیرزمینی و زهکشی زیرزمینی و عملیات صـحرایی آن نیـز در صـورت وجـود      و طبقه شناسی خاك
بـرداري و تهیـه کاداسـتر اراضـی کـه بـه        وتکنیک، نقشهظرفیت فنی باید توسط مشاور طرح انجام گیرد. خدماتی چون ژئ
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باشد. در هر حال بهتر است که این گونه خـدمات نیـز    تواند از این قاعده مستثنی  وسایل و لوازم ویژه نیازمند هستند، می
ـ         هاز طریق همکاري مشترك مشاور داراي صالحیت خاص و مشاور طرح و بـه مسـوولیت مشـترك هـر دو انجـام گیـرد. ب

ه کـ بینی، مشاور طرح نتواند خدماتی را انجام دهد، بهتر است نظـارت بـر انجـام آن را     ارتی اگر به دالیل غیرقابل پیشعب
در این حالت، ارجاع کار به مشاوران خدمات جنبـی کـه توسـط     داشته باشد. به عهدهشود،  یتوسط مشاوران دیگر انجام م

  اي قابل انجام است. گزینه رت تکشوند؛ به صو مشاور اصلی به کارفرما پیشنهاد می
   ضروري است: ریزتوجه به نکات شرح خدمات در استفاده از این 

تواند  طرح میهر هاي  ها و ویژگی با توجه به هدفهاي آبیاري و زهکشی  مرحله توجیهی طرحمطالعات شرح خدمات  - 1
که ممکن است براي یک طرح خاص  یخدمات .باشد ضابطهدر این  ندرجهایی از موارد م شامل همه یا قسمت

تواند برحسب نیاز، مطالعات ویژه اضافی را  مهندس مشاور مید. شوحذف از شرح خدمات  دتوان می باشد، غیرضروري
 با ارائه توجیه فنی و اقتصادي و تایید کارفرما، پیشنهاد کند.

ا آبیاري و زهکشی در اراضی ب هاي نهساما یهیتوجمرحله مورد نیاز انجام مطالعات  شرح خدمات ،ضابطهاین در  - 2
طور   بهها  زمین. در مواردي که شده است ارائهبرداري پایدار از منابع آب، خاك و زمین  بهره توسعه یا بهبودپتانسیل 

مطالعات بهسازي این و است برداري  بهره حالدر داراي سامانه آبیاري و زهکشی و آبی بوده مستمر زیر کشت 
توان از  ها می آنخدمات  براي تهیه شرحد نظر باشد، ورم خاكرفع مسایل و مشکالت زهکشی و بهسازي ها و یا  شبکه

هاي  شرح خدمات مطالعات بهسازي شبکه«با عنوان  1393کشور در سال  برنامه و بودجهسازمان  664ضابطه شماره 
  گیري کرد. ، بهره»برداري اري و زهکشی در حال بهرهآبی

ارائه نشده و موضوع خدمات  ضابطهمنابع آب و سدسازي در این  تامینالعات توسعه، تنظیم و شرح خدمات مط - 3
زمان با آن انجام پذیرد.  هاي آبیاري و زهکشی یا هم  اي است که باید پیش از مطالعات مرحله توجیهی سامانه جداگانه

براي تطبیق تقاضا با آب  تامینآب قابل  بنابراین اطالعات مربوط به کمیت، کیفیت، موقعیت و توزیع زمانی منابع
  شود. قابل برداشت در مطالعات توجیهی طرح آبیاري و زهکشی، باید در اختیار مهندس مشاور طرح قرار داده 

هاي پایه و اطالعات   اي، داده هاي هوایی، تصاویر ماهواره ها، عکس ایجاد تسهیالت الزم براي دسترسی مشاور به نقشه - 4
ها شامل اطالعات  باشد. این داده شده قبلی به عهده کارفرما می  هاي انجام ها و بررسی موجود و نتایج کاوشمورد نیاز 

بندي اراضی، نتایج  و طبقه شناسی خاكشناسی، منابع آب زیرزمینی،  و آمار هواشناسی، منابع آب سطحی، زمین
مورد  ي هایی بوده که در گذشته در منطقه وشمطالعات اجتماعی، محیط زیستی و ژئوتکنیک و سایر مطالعات و کا

 مطالعه انجام شده است. 

اطالعات مورد نیاز همچون  تامینهاي الزم براي تهیه و  هاي میدانی و انجام آزمایش گیري ها و اندازه انجام کاوش - 5
 باشد.  یی می، عملیات آبشویی و اصالح خاك و نصب شبکه پیزومتري در ردیف تعهدات کارفرما بندي خاك الیه

تا عقد قرارداد منتشر  صالح مراجع ذيهاي مطالعاتی و طراحی که از طرف  ها و دستورالعمل رعایت مفاد ضوابط، روش - 6
 . شده ضروري استو ابالغ 
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صالح  هاي مصوب مراجع ذي نامه ها و آیین هایی از این شرح خدمات در زمان استفاده با ضوابط، بخشنامه اگر بخش - 7
 مغایرت داشته باشد، موارد مندرج در اسناد ابالغ شده نافذ خواهند بود.کشور 

واقع لزوم مورد مدر باید ، المللی بینهاي ملی و  پیشرفتالزامات و گامی و هماهنگی با  حفظ همبه منظور  ضابطهاین  - 8
   .چاپ انجام پذیردجدید تممکن است به صورت انتشار اصالحیه و یا  ها ين بازنگریا. گیردنظر قرار  تجدید

هاي  شناسی (متدولوژي) انجام مطالعات اشاره نشده است و مهندس مشاور باید روش در این شرح خدمات به روش - 9
 مناسب انجام خدمات را خود انتخاب کند.

  هدف -

شـور مصـوب   ک یـی اجرا یه نظام فنـ یبر پاواحد  يضابطه و استاندارد چارچوب، ارائهاین شرح خدمات هدف از تدوین 
هـاي   نهـایی (شـامل طراحـی پایـه) سـامانه      یاولیه و توجیه یتوجیهانجام مطالعات شور براي هماهنگی در ک 1385سال 

بـه   ،باشد میاحتمالی در انجام مطالعات این مرحله  يها حداقل رساندن نارسایی آبیاري و زهکشی و تاسیسات وابسته و به
و تجزیـه و تحلیـل   آوري  جمع مهم، مسایل و نکات توجه کافی بهر یکنواخت و با طو  اطالعات مورد نیاز بهنحوي که کلیه 

 ها در جهت صحیح هدایت شود.   و روند بررسیشده 

  دامنه کاربرد  -

هـاي   نهـایی (و شـامل طراحـی پایـه) طـرح      یتـوجیه اولیه و  یمطالعات مرحله توجیه خدمات یلکشرح ، ضابطهاین 
هاي زهکشی و تاسیسـات وابسـته در اراضـی داراي     هاي آبیاري ثقلی و تحت فشار و سامانه آبیاري و زهکشی شامل سامانه

برداري پایدار از منابع آب، خاك و زمین است. با اسـتفاده از ایـن مجموعـه، خـدمات اصـلی       بهره توسعه یا بهبودپتانسیل 
  شود.   ارائهتواند به صورت هماهنگ انجام و  هاي آبیاري و زهکشی می ز مطالعات مرحله توجیهی طرحمورد نیا

 یتـوجیه  مطالعـات  مهندسـی  خـدمات  از موضـوع  هـر  در مطـرح  موارد رئوس خدمات، یلک شرح نیا
ـ یمکحات تیتوض مطابق با زین تمطالعا از مورد هر اتییجز. ردیگ یم بر در را زهکشی و آبیاري هاي سامانه  یل
   .شود یانجام م است، شده ارائه 4 و 3 وستیپ راهنما در عنوان به هک مطالعاتانجام 

ـ ته به نسبت آن يهاوستیپ و ضابطه نیا مفاد و پروژه يهایژگیو به توجه با مشاور مهندس و ارفرماک  هی
 يمبنـا  و بـوده  قـرارداد  وستیپ خدمات، یلیتفص شرح است یهیبد. ندینمایم اقدام خدمات یلیتفص شرح

  .باشدیم مشاور خدمات هیارا
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اول  وج -فصل  لعات ت رح خدمات مطا ل یهیش   ه یاو

  هاي آغازین اقدام -1-1

  خدمات - 1-1- 1

اي کـه از   نفعان و تعریف اهـداف جنبـی و ثانویـه    مدخالن دولتی و نیز ذي تبیین اهداف اصلی کارفرما و سایر ذي –
  شود. تامینتواند  طریق طرح می

عمرانـی   ارکـ  بـه هاي بخش دولتی و خصوصی که در منطقه مورد مطالعـه   سایر سازمان هاي اخذ نظرات و دیدگاه –
 .شود  می  مربوط  مطالعاتها به نحوي به این  ناشتغال دارند و کار آ

هاي معتمدان و افراد مطلع و نمایندگان جامعه محلی از جمله اعضاي شوراهاي اسـالمی   دریافت نظرات و دیدگاه –
   1نمونه انتخاب شده به عنوان روستاهايدر  و دهیاران

 قابل دسترس و استفاده هاي عمرانی)  هاي طرح ها و گزارش گیري  اندازهنتایج ها، آمار و   (داده اطالعات آوري جمع –

  تبطانجام شده مر هاي مبررسی نتایج مطالعات و اقدا –

  هاي میدانی  در صورت لزوم با انجام بررسی ها نآ یتکمیل نسبها و اطالعات و   تحلیل اولیه داده –
ي عمرانی مهم در منطقه طـرح  ها طرحهاي انجام شده   نتایج بررسی اي از تهیه و ارائه فهرست مطالعات و چکیده –

هـاي جـامع و نیـز مطالعـات اجتمـاعی،       سـازي، توسـعه منـابع آب و خـاك، طـرح      ه هاي صـنعتی، را  اعم از طرح
   ها نآو همانند  محیطی زیستشناسی،  جامعه

 اولیه یهیتهیه برنامه انجام مطالعات مرحله توج –

  هاي کلی  و بررسی هابازدید -1-2

تعـداد و نـام   ن یـی و تع يا مـاهواره  يرهایو تصو یتوپوگراف يها نقشه يمطالعات بر رو یبیمحدوده تقر مشخص نمودن
ت و یـ جمع یز اصـل کـ به مرا يو دور یکیها، نزد ت جادهی، موقعیاهیم پوشش گک، تراییبا دقت ابتدا یوگرافیزیروستاها، ف

  شود. یبرداشته م ها نآت و مانند ی، جمعيدرولوژی، هیمرتبط اطالعات هواشناس يها تین از سایمانند آن. همچن
  شود:  انجام می ریز يها با هدف خُبره هاي مطالعاتی اعزام گروه اب هاي کلیبازدید

کسـب اطـالع   مسـتحدثات موجـود و   بررسی تاسیسـات و   طالعاتی،ممحدوده کلی  خصوصیاتبررسی موقعیت و  –
  محدوده این  لیک

بـه منظـور ایجـاد    هـاي منطقـه    و آشنایی بـا سـایر طـرح    هاي مشابه ، شناسایی طرحبررسی وضعیت کلی منطقه –
  ها نآتوسعه آینده و با در نظر گرفتن امکان هماهنگی 

                                                   
، ه حجم جامعه مشخص استک یزمانبراي  رانکوک فرمولکرد. ده ستفااف آماري مختل يها روش از توان می روستاها(نماینده)  نمونه تعدادتعیین  يابر -1

  ست.هاروشن تریدبررپرکایکی از 
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ها  بازدید از روستاهاي نمونه در محدوده مطالعاتی و پرس و جو درباره مشکالت عمده اجتماعی با تاکید بر توافق –
 برداري از منابع آب  ا منازعات بهرهی

ی انواع مصالح سـاختمانی و  یشناسا ،هاي ساختمانی متداول در محل  ها، روش  نقل و جادهبررسی امکانات حمل و  –
 معادن موجود

 .ردکسب کاز را یاطالعات مورد ن ها نآتوان از  یه مک يمراکزبررسی  –

   ها  چشمه ها و ها، قنات چاه د ازیبازد –

 بررسی وضعیت کلی محیط زیست محدوده مطالعاتی –

 کسـب اطالعـات از  محلی بـراي   يهمانند آن و پرس و جوو ها  ها و مسیل ها، رودخانه بازدید از زیرگذرهاي جاده –
 ها   طغیان

 تجهیزات و منابع و مصالح در محل و لوازم تامینبررسی امکانات  –

 خطوط انتقال نیرو در محلوضعیت بررسی  –

  مطالعات پایه -1-3

شـود. دامنـه کـار در ایـن      مطالعات پایه با هدف شناسایی و ارزیابی منابع آب و خاك در محدوده مطالعاتی انجام مـی 
هـا و   دقـت و صـحت داده   یارزیابی مقدمات ،ها نآآوري آمار و اطالعات موجود و پاالیش اولیه و دفتري   جمعمرحله، شامل 

  است.  با نتایج بازدیدهاي محلی ها نآمطابقت  نیز وها  گزارش

  و توپوگرافی  اییموقعیت جغرافی -3-1- 1

مراکـز    هـا و نهرهـاي سـنتی، محـدوده     هدف شناسایی موقعیت، عوارض زمین و سایر خصوصیات توپـوگرافی، مسـیل  
هاي فنی و تاسیسات مهم موجـود همچـون    هاي روستایی و دسترسی فعلی، موقعیت سازه جمعیتی روستایی و شهري، راه

  آهن، پل، خطوط انتقال نیرو، آب، فاضالب، برق و گاز در محدوده مطالعاتی است.  اهر
اي با مقیاس مناسب ایـن مرحلـه از مطالعـات     هاي هوایی و تصاویر ماهواره عکس  ها، دامنه کار، محدود به بررسی نقشه

  مل شناخت بهتر منطقه است.کم یدانید میج بازدیباشد. نتا می

  خدمات -1-3-1-1

و تعیـین موقعیـت    یمحـدوده مطالعـات  در موجـود  اي  و تصاویر ماهواره هاي توپوگرافی  بررسی نقشهآوري و  جمع –
  ی یبازدید صحرا آمده از به دستاطالعات با  ها همراه سازهمستحدثات و 

 هاي ارتبـاطی  راه ،ییمورد مطالعه با مشخص نمودن طول و عرض جغرافیا محدودهبررسی و تهیه نقشه موقعیت  –
  ي مناطق مسکونی و جمعیتی شهري و روستایی و محدوده
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کوهستانی، تپه ماهوري و سایر عـوارض مهـم طبیعـی و     هاي زمین  بررسی و تعیین مشخصات فیزیوگرافی شامل –
    ها حدود شیب

منـاطق   ،بـاتالقی  هاي زمینها، آبگیرها،  ها، موقعیت مسیل هاي آبریز رودخانه  حوضهزیربررسی موقعیت حوضه یا  –
هـا و   با استفاده از نقشـه  هاي طبیعی و زهکش زارها  بیشه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، و جنگلی

  اي رهاي ماهوارهیتصو
ات سـازمان  یبـا اسـتفاده از اطالعـات موجـود ماننـد نشـر       یمحـدوده مطالعـات   درهـا    بررسی شیب کلی رودخانه –

 مرتبط يها تیمسلح و سا يروهاین ییایجغراف

  هواشناسی -3-2- 1

هـاي اقلیمـی    اولیه، بررسی وضعیت و شناسایی امکانـات و محـدودیت   یهیتوجمرحله مطالعات هواشناسی در  هدف از
هاي کشاورزي از نظر الگوي کشت، تاریخ و عملیات کاشت، داشت و برداشت، مدیریت عملیات زراعی، نیاز  موثر بر فعالیت

  باشد.  می ها ا و روانابه احتمال وقوع سیالب و توسعه یا بهبودآبی گیاهان منطقه طرح 
آوري و بررسـی کلیـه اسـناد و مـدارك و اطالعـات موجـود و تحلیـل         کار مطالعات در این مرحلـه شـامل جمـع     دامنه

  هاست. ردن دادهک یو طوالن ییزماآ یدر دسترس بدون لزوم درست يها داده

  خدمات -1-3-2-1

  هاي هواشناسی منطقه بررسی گزارش –
 ی منطقه به منظور انتخاب ایستگاه معرفهاي هواشناس بررسی مشخصات ایستگاه –

، رطوبـت، تبخیـر، سـرعت و جهـت     دمـا بررسی آمار موجود هواشناسی در محدوده مورد مطالعه شامل بارندگی،  –
 یمقـدمات  و تحلیلوجود دارد  یسازمان هواشناس یاطالعات که در بانک ییتا جایخبندان  و بادها، ساعات آفتابی

 ستگاه معرفیا يبرا ها نآ

  ستگاه معرفیا يبرا يشاورزکاز یآب مورد ن یتعرق گیاه مرجع با استفاده از سند مل -برآورد تبخیر –

  سطحی بمنابع آ -3-3- 1

یابی مقدماتی به مقدار آب قابل برداشت سـطحی و   دست ،اولیه یهیمرحله توجهدف از مطالعات منابع آب سطحی در 
آب مـورد نیـاز طـرح از منـابع سـطحی       تامینشناسایی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آن است، به نحوي که بتوان در مورد 

  کرد. اظهارنظر
طالعـات موجـود   ها و ا آوري و بررسی کلیه اسناد و مدارك و تحلیل داده کار مطالعات در این مرحله شامل جمع  دامنه

  باشد. برداري پایدار در طرح می منطقه مورد مطالعه و قابل بهره  در ارتباط با کمیت و کیفیت منابع آب سطحی
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  خدمات -1-3-3-1

  هاي هیدرولوژي و آخرین اطلس منابع آب منطقه ، گزارشمطالعات انجام شده قبلیبررسی نتایج  –
 سنجی منطقه هاي آب بررسی مشخصات و آمار ایستگاه –

 اس ماهانه  یسنجی در مق هاي آب در محل ایستگاهآمار آبدهی رودخانه  یمقدمات تحلیل –

و از  یاطالعـات  يهـا  که در بانک ییستگاه مناسب تا جایدر محل ا حداقل و متوسط حداکثر،پایه ي ها  بدهتعیین  –
 مرتبط وجود دارد.  يها تیو سا 1مسلح يروهاین ییایات سازمان جغرافیجمله در نشر

ه در کـ  ییآن تـا جـا   بـر  هاي فرعی موثر  و شاخه   ی و تحلیل آمار مواد جامد معلق رودخانهییت شیمیابررسی کیف –
 وجود دارد.  یاطالعات يها کبان

 یاطالعـات  يهـا  کدر بانـ  ها نآه اطالعات ک ییالت مختلف تا جااحتما با سطح ها ها و رواناب وقوع سیالب برآورد –
 وجود دارد و پرس و جوي محلی 

 در محدوده مطالعاتی ها و مخازن طبیعی آب بندان ای یعی وامکان استفاده از استخرهاي طببررسی  –

هـاي   آوري شـده، بازدیـدها و ارزیـابی    اطالعـات موجـود جمـع    بر اساست منابع آب سطحی یارزیابی کالن وضع –
 دست ه مصارف پایینوده با توجه بخارج شده از محد  هاي سیالبی و آب میدانی و اعالم نظر کلی در مورد جریان

  منابع آب زیرزمینی  -3-4- 1

و قنـات) و شناسـایی    آب قابل استحصال ساالنه از منابع آب زیرزمینی (چـاه، چشـمه    یهدف بررسی و تعیین مقدمات
برداري تلفیقی پایـدار از منـابع بـا اسـتفاده از      ان بهرهکدر خصوص ام یمقدمات اظهارنظرکیفیت فیزیکی و شیمیایی آن و 

  . باشد موجود میاطالعات 
ربط و  سایر نهادهاي ذيو  يا هاي آب منطقه تکآوري و بررسی اطالعات موجود در شر کار مطالعات شامل جمع  دامنه
  باشد. منطقه مورد مطالعه می ینیزمریاط با کمیت و کیفیت منابع آب زاطالعات موجود در ارتبهمچنین 

  خدمات -1-3-4-1

 زیرزمینی محدوده مطالعه  رتباط با آببررسی نتایج مطالعات انجام شده قبلی در ا –

از  ،هـا و مشخصـات هـر یـک     ها و قنـات  ها، چشمه بررسی آمار منابع آب زیرزمینی و تعیین تعداد و موقعیت چاه –
 دگاه بده جریان و کیفیت و نوع مالکیت ید

هـاي آب   تکهـاي موجـود در شـر    و گـزارش  یمحلـ  يبدون پروانه با پـرس و جـو   يها تعداد چاه یبیبرآورد تقر –
 هاي گشت و بازرسی) (گزارش يا منطقه

                                                   
  )1381( مسلح يروهاین ییایننده سازمان جغرافکه یته ،شورک يرودها ییایفرهنگ جغراف -1

http://www.lib.ir/book/40999282/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
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 بررسی نوع سفره آب زیرزمینی   –

 دشت ینیرزمیاز آب ز يبردار ا نبودن و ممنوعه بحرانی بهرهیدرباره ممنوعه بودن  اظهارنظر –

 ه شده باشد. ین تهیش از ایه پک یدشت در صورت ینیرزمیدروگراف واحد آب زیبررسی ه –

 و ضخامت آبرفت با استفاده از اطالعات موجودبررسی و تعیین تقریبی عمق  –

 بررسی و تعیین میزان آب برداشتی از منابع آب زیرزمینی براي مصارف مختلف –

  عمومی و بررسی مصالح ساختمانیشناسی  زمین -3-5- 1

هـاي موجـود در محـدوده     شناسی عمومی منطقه و سازندهاي سـخت و آبرفـت   هدف از این مطالعات، آشنایی با زمین
تواند موجب بـروز خطـر در محـل تاسیسـات آبـی       ها است که می ها و گسل لغزه طرح و نیز مواردي همانند زمینمطالعاتی 

ها و خطـوط لولـه اصـلی     هاي مهم و مسیر کانال هاي مناسب احداث سازه شود و استفاده از اطالعات آن براي تعیین محل
  مورد نیاز است. 

 بـر اسـاس  شناسـی    سطحی و همـراه بـا مقـاطع زمـین     فقط ،از مطالعات شناسی در این مرحله  بررسی زمینار کدامنه 
   و مالحظات عینی خواهد بود. یتشافات معدنکو ا یشناس نیدر سازمان زم به ویژهموجود هاي  و گزارشاطالعات 

  خدمات - 1- 1-3-5

 شناسی موجود هاي زمین ها و گزارش بررسی اطالعات، نقشه –

کشـور   یتشافات معدنکو ا شناسی  هاي موجود سازمان زمین  نقشه ازمنطقه شناسی   استخراج اطالعات کلی زمین –
 .که موجود باشد معتبر در صورتی هاي وسسهو سایر م

  بر منابع آب   ها نآهاي مختلف و تاثیر کمی و کیفی   مشخصات کلی هیدرودینامیکی سازند درباره اظهارنظر –
اف آب و آبگیـري و تطبیـق آن بـا مالحظـات     تاسیسات انحـر  یاحتمال فتوژئولوژي دشت و حاشیه آن و محدوده –

  شناسی مورد نیاز  هاي زمین  ی و تهیه نقشهیهاي صحرا  عینی و بررسی
 باشد. موثر ها گزینهدر انتخاب تواند  یه مک يموجودمصالح ساختمانی بررسی  –

هـا و   کانـال هـاي مهـم و مسـیر     هاي مناسب احداث سازه دار براي تعیین محل هاي مساله مشخص کردن محدوده –
 خطوط لوله اصلی

   اراضی بندي طبقهو  شناسی خاك -3-6- 1

هاي منابع  اولیه، شناسایی پتانسیل و محدودیت یهیمرحله توجبندي اراضی در  و طبقه شناسی خاكهدف از مطالعات 
  باشد. خاك و اراضی در ارتباط با مسایل کشاورزي و آبیاري در محدوده مطالعاتی می

طـور کلـی، مطالعـات     هاي موجود است. به  با استفاده از گزارش شناسی خاكنتایج مطالعات  دامنه کار تجزیه و تحلیل
  شود:  مذکور طبق شرح خدمات زیر انجام می
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  خدمات -1-3-6-1

بنـدي و قابلیـت آبیـاري (ثقلـی و تحـت فشـار) اراضـی در         و طبقه شناسی خاكهاي  ها، نقشه آوري گزارش جمع –
 صورت وجود  

 ها و سوابق مطالعات موجود   عات، نقشهبررسی و تجزیه و تحلیل اطال –

و  ینـ یرزمیها، پرس و جو دربـاره عمـق آب ز   ترانشه رخ نیما ی یسطح كبازدیدهاي میدانی و کسب اطالعات خا –
 مانند آن  

هاي شـوري، نفوذپـذیري، عمـق و بافـت خـاك، درجـه        بندي اراضی شامل محدودیت بررسی اجمالی نقشه طبقه –
 گیري و زهکشی در صورت وجود   ، سیلفرسایش و افزایش آبی و بادي

 تـامین هـاي آن در راسـتاي    تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل و تعیین پتانسیل منابع خاك، امکانات و محدودیت –
  اهداف مطالعه 

  مطالعات وضع موجود -1-4

  کشاورزي  وضع موجود -4-1- 1

شـت، سـطح زیـر    کیـب  کترهـا،   شاورزي در این مرحله، بررسی اجمالی کاربري زمـین کهدف از مطالعات وضع موجود 
کـاري، گوسـفندداري،    کـاري، گـل   داري، سبزي شاورزي (شامل زراعت، باغکي تولید محصوالت  شت، مقدار تولید و نحوهک

پروري و سایر مـوارد مربـوط بـه کشـاورزي) و شناسـایی       گاوداري، پرورش طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم، شیالت و آبزي
کشاورزي  توسعه یا بهبوداست به نحوي که بتوان بر پایه آن، طرح  محدوده مطالعاتی ها و امکانات وضع موجود محدودیت

  ریزي کرد. آینده را پی
 و در صـورت لـزوم تکمیـل آن بـا انجـام      هـا، آمـار و اطالعـات موجـود کشـاورزي      گـزارش دامنه کار شامل استفاده از 

  باشد. کشاورزي می هاي محدود میدانی و مذاکره و تبادل نظر با مدیریت جهاد  بررسی

  خدمات -1-4-1-1

 پرورش دام، طیور و آبزیان و سایر موارد مربوط به کشاورزي  ها، آمار و اطالعات کشاورزي و  بررسی گزارش –

 منطقه   يا ر ماهوارهیها و تصاو نقشه بررسی –

هـا،      بـایر، برکـه   و آیـش  ،زیرکشـت  هـاي  زمـین محـدوده  ماننـد   یاراضـ  ياربرکشت و کب کیبررسی اطالعات تر –
و  يشـاورز کت جهـاد  یریپـرورش دام از مـد  زارها، مراتع، مسـتحدثات صـنعتی و کشـاورزي و      ها، بیشه بندان بآ

 هاي احتمالی برداشت آب  انطباق آن با موقعیت

  محصوالت اصلیهاي متداول کاشت، داشت و برداشت   بررسی روش –
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  و آبیاري محصوالت اصلیتقویم زراعی  بررسی –
  ها یک از کشت عوامل محدودکننده هرررسی میزان محصول و ب –

 آالت کشاورزي   برداري از ماشین بررسی وضع فعلی بهره –

ن یها و مصـاحبه بـا مسـوول    سب اطالع از آمارنامهکاي با  هاي حرفه بررسی وضعیت نیروي کار کشاورزي و مهارت –
 يو دهدار يبخشدار

ي هـا  عمجتمـ پرورش دام، طیور و آبزیـان،   حدهايواو مقادیر تولید تاسیسات  ، نوعتعداد بررسی اطالعات درباره –
  ها نآتولید عوامل محدودکننده اي و همانند آن و  هاي گلخانه ، شهركصنعتی

در  جنبـی کشـاورزي  و تاسیسات نوع، تعداد، ظرفیت و تولید هر یک از واحدهاي صنایع  بررسی اطالعات درباره –
 یمنطقه مطالعات

  و طیور  دام یصرفی میمنابع غذا بارهبررسی اطالعات در –
و امکـان   چراي ساالنه يبرا ها نآاز  برداري  بهره تیفاکموقعیت و مساحت مراتع و برآورد  بررسی اطالعات درباره –

 هاي انجام آن هاي کشاورزي با توجه به الزامات و ضرورت تغییر کاربري مراتع به زمین

 ها بندي از شرایط کشاورزي منطقه طرح و امکانات و محدودیت جمع –

  اقتصاديوضع موجود  -4-2- 1

هـاي صـنعت، کشـاورزي و     بخش یاولیه، شناسایی مقدمات یتوجیهمرحله هدف از مطالعات وضع موجود اقتصادي در 
مطالعـه  هـا و   هاي اقتصادي همچون درآمد سرانه، سطح اشتغال، توزیـع درآمـد، زیرسـاخت    خدمات منطقه از نظر شاخص

زراعی و باغی و میانگین درآمد تقریبی  یارزیابی اقتصادي محصوالت اصلسیماي وضع موجود اقتصاد کشاورزي به منظور 
  باشد.  برداري می در انواع واحدهاي بهره

هـاي محـدود     هاي موجود و تکمیل آن در صورت لـزوم بـا بررسـی    ها، اطالعات و گزارش دامنه کار، استفاده از آمارنامه
  میدانی است.

  خدمات -1-4-2-1

 ها و اطالعات کشاورزي منطقه در وضع موجود بررسی داده –

هاي اقتصادي کالن در سطح کشور، استان و محـدوده مـورد مطالعـه     در مورد شاخص نیاز بررسی اطالعات مورد –
 (در صورت وجود)

  هاي موجود بررسی اطالعات درباره زیرساخت –
    در واحد سطح منطقه یاصل اي محصوالت کشاورزيها و درآمده  هزینه بررسی اطالعات درباره –
  ها و درآمدهاي دامی   هزینه بررسی اطالعات درباره –
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 صادرات و بازاریابی محصوالت کشاورزي و دامی  بررسی اطالعات درباره –

  و متوسط درآمد سرانه کشاورزي منطقه  منطقه تولید کشاورزيکل ارزش از  یمقدمات یابیارز –

  وضع موجود اجتماعی -4-3- 1

هـاي قـومی و    هاي جمعیتـی، معرفـی ویژگـی     هدف، بررسی اجمالی شرایط اجتماعی محدوده مطالعاتی شامل بررسی
تاریخچه تحوالت اجتماعی و تولیدي، مالکیت زمین و تحـوالت آن، سـکونت و تحـوالت آن بـه      یفرهنگی، بررسی مقدمات

هـاي قابـل    و ارزیابی اجمالی آثار اجتماعی گزینـه  منظور تعیین ضرورت و یا عدم ضرورت اجراي طرح از دیدگاه اجتماعی
  باشد.  می ها نآمطالعه و مقایسه 

هـاي سـتادي و کـار اسـنادي شـامل       طور عمـده متکـی بـه فعالیـت      هاي اجتماعی در این مرحله به  ار بررسیکدامنه 
هـاي   هاي مشاوران و پژوهش ارشها و اطالعات از منابع آماري رسمی، گز شناسایی منابع و مآخذ و گردآوري و تحلیل داده

  انجام شده و بازدیدهاي محلی است.

  خدمات -1-4-3-1

هـا و اسـناد مربـوط بـه ابعـاد اجتمـاعی        هـاي توسـعه، گـزارش    هاي آمایش سرزمین، اسناد برنامه بررسی گزارش –
 برداري از آب و زمین در منطقه بهره

 اداري منطقه -تقسیمات سیاسی  بررسی نقشه –

مدخالن اصلی (دولتی و غیردولتی) براي کسب نظرات کلی درباره اهـداف   یشی با ذياند هاي هم برگزاري نشست –
 طرح

هاي جمعیت، نیروي انسانی، اشتغال، امکانات رفاهی و آموزشی موجود در محـدوده مطالعـاتی بـا     بررسی ویژگی –
 ها و اطالعات مرکز آمار ایران در مقاطع مختلف سرشماري   استفاده از داده

بندي نواحی مختلـف برحسـب    هاي اجتماعی مربوط به آب و کشاورزي و گروه ها و چالش  تنش شناسایی اجمالی –
 ها در صورت امکان ها و چالش  نوع این تنش

هاي مصـرف آب   بررسی اجمالی پیشینه تحوالت مربوط به مالکیت زمین و کشاورزي و رویه اطالعات و يگردآور –
  در آن

ا مـدیریت روسـتایی و امـور آب و کشـاورزي (دولتـی و غیردولتـی) و       مدخالن اصلی در ارتبـاط بـ   شناسایی ذي –
 انتظارات آنان

بـرداري از منـابع آب و    هاي تولیدي با تاکیـد بـر بهـره    باره پیشینه و وضع موجود مشارکتاطالعات در يگردآور –
هـاي   یا دیگر تشـکل  هاي تولید و بران و ایجاد تعاونی برداري و نگهداري به آب زمین و تجربه انتقال مدیریت بهره

 تولیدي در بخش کشاورزي
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 برداري کشاورزي موجود هاي بهره اطالعات درباره نظام يگردآور –

  ها  حقابه ت زمینی ووضع مالکیاطالعات مربوط به بررسی  –
 هاي مطالعاتی، اجرا شده و در دست اجرا هاي عمرانی مربوط اعم از طرح ها و برنامه شناسایی طرح –

هـاي اجتمـاعی اجـراي طـرح و انتظـارات       اجتماعی منطقـه طـرح و امکانـات و محـدودیت     بندي از شرایط جمع –
 مدخالن اصلی ذي

   وضع موجود محیط زیست -4-4- 1

بـر   محیطی زیستهاي  ها و حساسیت هدف از مطالعات وضع موجود محیط زیست در این مرحله، شناسایی محدودیت
مطالعـات  «باشـد. بـر اسـاس فرآینـد      محدوده مطالعـاتی مـی   یفیزیکی، طبیعی و انسان يها ویژگیاساس بررسی اجمالی 

هـاي مهـم ایـن     هاي فنی و مکانی قابل مطالعه یکی از خروجـی  تعیین گزینه »1هاي عمرانی در کشور طرح محیطی زیست
پس از پیشرفت مطالعـات طـرح و طـی مراحـل بعـدي، بـه ویـژه         محیطی زیستنیاز ارزیابی اثرات  باشد و پیش مرحله می

  نهایی انجام خواهد شد.  یات توجیهمطالع
هـا و اطالعـات از مطالعـات     آوري و تحلیـل داده  هاي محیط زیست شامل شناسایی منابع و مآخذ و جمع  دامنه بررسی

هـاي   است. مطالعات میدانی به صورت اجمالی و با هدف مشاهده و شناسایی کلی حساسـیت  یموجود در حد نیاز مقدمات
  پذیرد. عاتی و انطباق نتایج مطالعات انجام شده با شرایط عینی صورت میمنطقه مطال محیطی زیست

  خدمات -1-4-4-1

 محیطـی  زیسـت هـاي   گـزارش هاي جامع و  اي، سند توسعه محیط زیست استان، طرح بررسی مستندات کتابخانه –
 موجود

 تعیین محدوده مطالعات محیط زیست –

هـا و   هاي جنگلی سـازمان جنگـل   گاه بررسی نقشه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و ذخیره –
 هاي خشکی و آبی با ارزش در منطقه مطالعاتی  مراتع، شناسایی اکوسیستم

  ها اب و در خطر انقراض) و شاخص اکوسیستمیمکپوشش گیاهی و حیات وحش با اهمیت ( یمقدماتی شناسای –
 و خاك در منطقه مطالعاتیآب آالینده منابع  یدماتمق شناسایی –

 در منطقه مطالعاتی محیطی زیستهاي  بندي مالحظات و حساسیت جمع –

                                                   
 هاي عمرانی در کشور ارائه شده اسـت.  محیطی طرح زیست، فرآیند مطالعات 1391سال  -در کتاب قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهاي محیط زیست -1

  هاي جاري مد نظر قرار گیرد. بر اساس دستورالعمل یطیست محید ضوابط مربوط به مطالعات زیه در هر حال باکر است کالزم به ذ
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  آبیاري  وضع موجود - 4-5- 1

بـرداري   ، توزیع و مصرف آب کشاورزي و مدیریت بهـره تامینشناسایی وضعیت   ،هدف از مطالعات وضع موجود آبیاري
کشاورزي را متناسب با نیازها و براي رفـع کمبودهـا    توسعه یا بهبودپایدار از آن است به نحوي که بتوان بر پایه آن، طرح 

  ریزي کرد.  هاي موجود پی و محدودیت
بـا   ها نآ یهاي موجود و تکمیل نسب اطالعات و گزارش ها، اي، آمارنامه ها شامل بررسی تصاویر ماهواره  بررسی دامنه کار 

  هاي محدود میدانی است.   بررسی

  خدمات - 1- 1-4-5

 آبیاري موجود ها، آمار و اطالعات بررسی گزارش –

 سب اطالعات کبا  ها  و میزان حقابه تحت آبیاري هاي زمینحدود  بررسی وسعت و –

تعـداد و   دربارهگر یو منابع د يشاورزکت جهاد یریمد ها، اطالعات از امور آب یا ادارات آبیاري شهرستان يگردآور –
هـا، بندسـارها و    هـا، قنـات   هـا، چشـمه   شـامل چـاه  مشخصـات تاسیسـات   موقعیت مکانی نقـاط برداشـت آب و   

 برداري ي بهره ، مالکیت و نحوهآبیاري موجودها و شبکه نهرهاي  موتورتلمبه

 ،انتقـال  بـازده  ،هاي فعلی آبیـاري   بررسی روش دربارهگر یو منابع د يشاورزکت جهاد یریاطالعات از مد يگردآور –
  و چگونگی آبیاري شبانه آبو کاربرد توزیع 

ت جهـاد  یریبا استفاده از اطالعات مد مهم يها آبیاري و زهکشی و مسیل نهرهايمشخص نمودن موقعیت شبکه  –
  يا ماهواره يها سکو ع يشاورزک

(چشـمه،   زیرزمینـی  ،به تفکیک منـابع آب سـطحی  اورزي کشی لفعآب مصرفی  باره مقداراطالعات در يگردآور –
 و آب برگشتی در صورت وجود چاه و قنات)

 ي تعیین و دریافت آن بها و نحوه اطالعات درباره آب يگردآور –

 انکبري در صورت ام ها و نظام حقابه اطالعات درباره حقابه يگردآور –

 برداري از منابع آب، خاك و زمین بهره و تشکیالت نحوه یبررسی مقدمات –

  و اصالح خاكزهکشی وضع موجود  -4-6- 1

، بررسـی مشـکالت زهکشـی سـطحی و زیرزمینـی در       اولیه یهدف از مطالعات وضع موجود زهکشی در مرحله توجیه
هـاي زهکشـی سـطحی و     و ارزیـابی کلـی امکانـات و محـدودیت     شرایط موجود و آینده و نیاز احتمالی بـه اصـالح خـاك   

و نتـایج  آوري و بررسـی کلیـه اسـناد و مـدارك      کار در این مرحله شـامل جمـع    محدوده مطالعاتی است. دامنهزیرزمینی 
  باشد. می مطالعات محدود میدانیحاصل از انجام 
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  خدمات -1-4-6-1

د بـر  کیـ هـا (تا  كخـا  یط عمومیشرا ییشناسا يد براموجو يا ر ماهوارهیو تصاو ییهوا يها سکها، ع نقشه یبررس –
 یو خروجـ  يورود يرهای، نقـاط و مسـ  هـا  ، آبراهـه یوگرافیـ زیت فی)، وضـع كو رطوبـت خـا   يآثار و شواهد شور

 ها   ش و همانند آنیو غرقاب شدن، فرسا يریگ لی، سیسطح يها رواناب

 به منطقه  یو خروج يآب ورود یلکبرآورد  يبرا يدرولوژیو ه یاستفاده از اطالعات هواشناس –

 مناطق شور و زهدار یندگکزان، شدت و پرایم ییموجود با هدف شناسا یشناسکخا يها گزارش یبررس –

 یاهیـ گ يهـا  شیتنوع رو و یندگکموجود، پرا یعیها در عوارض طب كخا رخ نیم :نهیدر زم یدانیه اطالعات میته –
ت و ییـ ایو قل ير عـوارض شـور  یتحت تاث یاهان زراعیگ شیت رویو زهدار، وضع ییایشور و قل يها كشاخص خا

هـا در مقابـل    متـداول در منطقـه و مقاومـت آن    یاهـان زراعـ  یگ يسـازگار  یابیمزارع، ارز يها كزهدار بودن خا
   یت و زهدار بودن اراضییای، قليالت شورکمش

انـات و  کدر منطقـه طـرح، ام   ینیرزمیو ز یسطح یشکموثر در زه يها آبراهه ییشناسا يبرا یدانیم يها یبررس –
 ینیرزمیا زیو  یسطح يها زهاب یه ثقلیتخل يموجود برا يها تیمحدود

ت آب یـ فکیموجـود)،   يهـا  سفره اول (با اسـتفاده از چـاه   ینیرزمیعمق آب ز ییشناسا يبرا یدانیم يها یبررس –
  ینیرزمیزعمق آب  یرات ساالنه و فصلییاز روند تغ یسب اطالعات محلکآب)،  يد بر شورکی(تا

ار کـ ه بکـ  ییهـا  حـل  ل موجـود و راه یشـاورزان بـا مسـا   ک ییارویـ رو يها وهینه شیدر زم یاطالعات محل يگردآور –
  یاصالح خاك و اراض يرند و اقدامات متداول برایگ یم

ل یز مسـا یت و نییایو قل يل شوریاز مسا یارشناسک یابیارز يت اطالعات موجود برایفاکا عدم یت و یفاک یبررس –
 در مرحله بعد یلیتفص يها یانجام بررس يشنهاد برایو ارائه پ ینیرزمیو ز یسطح یشکزه

  ها بندي امکانات و محدودیت جمع -1-5

توسـعه یـا   هـاي   ردهاي طـرح کها در محدوده مطالعاتی و پیشنهاد روی امکانات و محدودیت یبندي مقدمات هدف، جمع
 بـر اسـاس  آبیاري و زهکشی با توجه به دیـدگاه پایـداري محـیط زیسـت و بهبـود وضـعیت اقتصـادي و اجتمـاعی          بهبود

هاي محیطی، فنی، اقتصادي، اجتماعی براي مشارکت جامعه محلی و بخش خصوصـی بـا در نظـر گـرفتن اسـناد       ظرفیت
  باشد. دست می اي آبی در پایینها و نیاز آبی محیط زیست و سایر نیازه و حقابه توسعه یا بهبودباالدستی 

بندي اطالعات حاصل از مطالعات پایـه و   هاي محدوده مطالعاتی با استفاده از جمع انات و محدودیتکدر این مرحله، ام
  شود.   سیماي وضع موجود تعیین می
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  خدمات -1- 5- 1

و کشـاورزي در   هاي آبیاري، زهکشـی  انات و محدودیتکها، ام پتانسیل یمقدمات به طوربندي اطالعات باید  جمع –
 ن ارائه کند:کمم ير را تا جایهاي ز محدوده مطالعاتی از جنبه

  هواشناسی و اقلیم –

 و زمین كهاي خا منابع و محدودیت –

 شناسی و مصالح ساختمانی  زمین –

 منابع و مصارف آب  –

 انرژي و نیروي انسانی مورد نیاز تامیني  نحوه –

 تولید کشاورزي، بازار، و صنایع جنبی  –

 برداري پایدار از منابع آب و زمین بهره هاي نظام –

 پذیري توجیهتغییر کاربري مراتع به کشاورزي در صورت امکان و  –

 ان انجام آبیاري شبانهکهاي آبیاري و ام  روش –

 شی و اصالح خاك کبه زه يازین یا بیلزوم  –

  آبیاري و زهکشی  از سامانه برداري و نگهداري و بهره ی احداثیاجرا وفنی گر یمسایل د –
 هاي اجتماعی طرح مالحظات و حساسیت –

  محیطی زیستهاي  حساسیت –

 برداري و نگهداري طرح الزامات بهره –

 مالحظات امنیتی و پدافند غیرعامل  –

گـذاران محلـی، بـانکی و     مالی طرح از منابع مختلف خصوصی، کشاورزان و سرمایه تامینهاي  انداز و زمینه چشم –
 یدولتی در حد مقدمات

  بریزي منابع آ برنامه - 1-6

و تقاضاي آب در سـامانه،   تامینمنابع آب مورد نیاز طرح است به نحوي که  تامینهدف از این مطالعات بررسی امکان 
  .1قابل ارائه باشد یمنابع آب در دسترس در حد مقدمات یریزي تلفیق هماهنگ و با برنامه به طور

                                                   
هماهنگی الزم براي ایجاد تعادل  باشد، باید انجام زمان با مطالعات شبکه آبیاري و زهکشی در حال  طور هم  در مواردي که مطالعات احداث سد مخزنی به -1

ورت وجود) بین مصارف (نیاز آبیاري الگوي کشت در سطح شبکه و سایر مصارف) و حجم آب قابل تامین از منابع سطحی و یا زیرزمینی (و سایر منابع در ص
  صورت پذیرد.
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مشـابه بـدون در    يهـا  طـرح  يها خبره و تجربه یارشناسکو نظرات  یدانید میه، بازدیار محدود به مطالعات پاکدامنه 
  مختلف است. يها نهیل گزینظر گرفتن تحل

  خدمات - 6-1- 1

 لحاظ استفاده در مطالعاته ریزي منابع آب ب هاي موجود در زمینه مطالعات برنامه آوري و بررسی گزارش جمع –

برگشـتی،    هـاي نامتعـارف (آب   بررسی مقدار و کیفیت و محل آب قابل برداشت از منابع آب سـطحی شـامل آب   –
منابع آب سطحی) با استفاده از  تامین توسعه یا بهبود) در هر ماه (با استفاده از نتایج طرح ها نآپساب و همانند 

  یسطح يها مطالعات منابع آب
 ت و نیازهاي آبی غیرکشاورزي شامل صنعت، شرب و محیط زیست  دس هاي پایین ن حقابهیبررسی و تخم –

با استفاده از مطالعات منابع در هر ماه بررسی مقدار و کیفیت و موقعیت آب قابل برداشت از منابع آب زیرزمینی  –
 آب زیرزمینی  

 مقایسه آب قابل برداشت و نیازهاي آب در طرح با در نظر داشتن نیازهاي غیرکشاورزي   –

 هاي تطبیق نیازهاي آبی طرح با آب قابل برداشت   تعیین روش بررسی و –

هـاي برگشـتی از    آب مورد نیاز طرح از منابع آب سـطحی، زیرزمینـی و جریـان    تامین یهاي مقدمات حل ارائه راه –
 ها و سایر منابع آب نامتعارف زهکش

 تلفیق آن  ي  و نحوه تلفیقبرآورد مقدار سالیانه و ماهانه آب سطحی و زیرزمینی قابل  –

 استفاده مناسب از آن   یهاي مقدمات حل برآورد مقدار سالیانه و ماهانه آب مازاد بر نیاز طرح و ارائه راه –

 ارائه پیکربندي منابع و مصارف آب –

  پایدار توسعه یا بهبودی مبان -1-7

باشد بـه نحـوي    پایدار آبیاري، زهکشی و کشاورزي می توسعه یا بهبودریزي مبانی مورد نیاز براي ارائه طرح  هدف، پی
 یهیبرداري پایـدار از منـابع آب، خـاك و زمـین در حـد مطالعـات تـوج        هاي موثر در بهره که تمامی امکانات و محدودیت

  در محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته شود.   یمقدمات
  مشابه است. يها خبره و توجه به طرح یارشناسکه، نظرات یار، در نظر گرفتن وضع موجود، مطالعات پاکدامنه 

  خدمات - 7-1- 1

هـاي سـیالبی قابـل     هاي برگشتی، جریـان  بررسی منابع آب قابل استحصال از منابع آب سطحی و زیرزمینی، آب –
بـرداري از منـابع آب در    ) با توجه به شرایط بهـره ها نآها و همانند  استفاده و منابع آب نامتعارف (همچون پساب
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از مصارف  هر یکدست محدوده مطالعاتی و چگونگی تلفیق و تخصیص این منابع به  هاي پایین قابهباالدست و ح
 )ها نآپروري و همانند  مورد نظر اهداف طرح (آبیاري، شرب، آبزي

برداري از منابع آب و خاك از طریق بازسـازي و تغذیـه یـا در صـورت لـزوم       بهره توسعه یا بهبودبررسی محدوده  –
، زهکشی، اقتصادي، شناسی خاكهاي  آبیاري سنتی موجود با در نظر گرفتن امکانات و محدودیتبهسازي شبکه 

هــاي  بـرداري از آب و زمــین، مالحظـات اجتمـاعی، حساسـیت     هـاي موجـود یــا مناسـب بهـره     اجتمـاعی، نظـام  
مطالعـات   ، امکان تغییر کاربري زمین، محدوده آثار باستانی، تاریخی، فرهنگـی و مـذهبی در حـد   محیطی زیست

 ارشناسان خبرهکو نظرات  يا ر ماهوارهیها و تصاو ه، مراجعه به نقشهیپا

و  یمحلـ  يهـا  بـا اسـتفاده از داده  هـا   یک از کشـت  کشت و برآورد میزان تولید و درآمد هرب کیتر اولیه انتخاب –
  یارشناسکبرآورد 

  پیشنهاديهاي  آب مورد نیاز کشتمیزان  مقدماتی برآورد –

 يهـا  ج طـرح یبـا اسـتفاده از نتـا    یمیو سـد هاي شور  خاكه و اصالح یاولی آبشویآب الزم براي  مقدماتی برآورد –
 خبره یارشناسکمشابه و نظرات 

  ها نآهمانند و صنعت، پرورش آبزیان ، شربآب  تامینشامل هاي جنبی  برداري رههامکان ب بررسی –
و  ياریـ بیاري با توجـه بـه روش آب  آ بازدهبرآورد  ،ي زراعیها قطعه اندازه حدود ،مناسب هاي آبیاري  روش بررسی –

  خبره یارشناسکمشابه و نظرات  يها ج طرحیتسطیح با استفاده از نتا يبرا کیات خایعمل یبیز حجم تقرین
  تخصیص منابع آب به اراضی نواحی مورد مطالعه یمقدماتهاي  حل راه ارائه –
بـرداري از منـابع آب     بهره ي نحوهها و  حقابهآبگیري در تاسیسات انحراف آب و  چگونگی تاثیر یمقدمات اظهارنظر –

  سطحی پایاب آن 
عمـق و فاصـله نصـب    خواهـد داشـت و حـدود تقریبـی     اي که نیاز به احـداث زهکـش     محدوده برآورد مقدماتی –

  خبرهکارشناسان مشابه و نظرات  يها طرحبا در نظر گرفتن  ها زهکش
فیزیـوگرافی   ،هـا   آبراهـه ابعاد و تراکم وجه به خصوصیات حوضه آبریز، حداکثر رواناب سطحی با ت مقدماتی برآورد –

 ها آهن و جاده و ابعاد زیرگذرهاي خطوط راه دشت

 برداري  بهره حالهاي آب زیرزمینی در   سفره برکلی در مورد اثرات اجراي طرح  اظهارنظر –

فشـار مـورد نیـاز سـامانه      تـامین امکان آبگیري از سد مخزنی یا از کانال انتقال آب براي  کلی در مورد اظهارنظر –
  ا تحت فشار به صورت ثقلی  یم فشار کآبیاري 

 تامینسامانه آبیاري و زهکشی با توجه به مالحظات فنی، اقتصادي، انتقال و توزیع آب در طرح ارائه شماي کلی  –
 برداري و نگهداري  زمین، محدودیت اجرایی، مسایل بهره
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وه یانحرافی، سامانه انحراف موقت در زمان اجرا، شـ  -انتخاب سد انحرافی یا سد تنظیمی کلی در مورد اظهارنظر –
هاي پمپـاژ آبیـاري و زهکشـی و     زدایی، ایستگاه گیري و رسوب آبگیري از یک یا دو سمت رودخانه، سامانه رسوب

 انرژي مورد نیاز  تامیني  تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی و نحوه

ي کنترل جریان و تنظـیم سـطح آب یـا فشـار و نیازهـاي تجهیزاتـی بـا توجـه بـه           نحوه کلی در مورد اظهارنظر –
 برداري و نگهداري  هاي مختلف تهیه، تولید، خرید و الزامات بهره جنبه

  برداري  هبر شرایط فعلی بهر ، زهکشی و کشاورزيآبیاري توسعه یا بهبوداثرات طرح  بررسی –
 و پساب  بآ زهانات دفع کام کلی در مورداظهارنظر –

 برآورد نیازهاي آبی و حفاظت محیط زیست –

 طرح ياجرادرآمد و میزان سودآوري تقریبی برآورد  –

 زراعی بدون اجراي طرح با ادامه روند موجود و توسعه تدابیر بهدرآمد برآورد  –

 طرحگذاري  سرمایهو  توسعه یا بهبودبرنامه زمانی ارائه  –

هـا شـامل    هـاي موجـود و دیـدگاه    با در نظر گرفتن اهداف طرح و سیاسـت بندي مشخصات فنی طرح  جمع ارائه –
برداري مورد نظـر،   نظام بهرهتحت کشت فعلی،  هاي زمین و زهکشی بهبود آبیاري ،جدید آبیاري هاي سطح زمین

هـا و سـاخت    رداري، مراکـز تفریحـات آبـی و تفرجگـاه    پروري، زنبـو  از طرح نظیر آبزي جنبیهاي  امکان استفاده
هاي دسترسی، سردخانه، امکان ارسال تولیدات به بازارهـاي   نظیر راه ها نآتاسیسات جنبی و زیربنایی الزم براي 

، جـذب نیروهـاي کـار، اثـرات     پرورش دام، طیور و آبزیانامکانات توسعه و ترویج  مصرف و سایر نیازهاي مربوط،
اجتمـاعی و   بـا در نظـر داشـتن مالحظـات     اري الزمذگـ  حـدود سـرمایه   ي منطقـه و هـا  سایر طرحبر روي  طرح

مدخالن طـرح و میـزان تمایـل     و اجرایی و نظرات ذي فنیبرداري، توجیه اقتصادي،  ، الزامات بهرهمحیطی زیست
 جامعه محلی و بخش خصوصی براي مشارکت در طرح بر مبناي پیشینه مشارکتی

  پیشنهاديمشخصات کلی طرح  -1-8

 توسـعه یـا بهبـود   سـامانه و تاسیسـات مـورد نیـاز در طـرح       یلـ ک يمایه نقشه سـ یو ته یعمومهدف ارائه مشخصات 
محـدوده طـرح را بـا در نظـر گـرفتن       توسـعه یـا بهبـود   هاي مربوطه به نحوي است کـه   پیشنهادي همراه با برآورد هزینه

هـاي   برداري و نگهداري توجیه نماید و به استناد یافتـه  بهره و محیطی زیستمالحظات فنی، اجرایی، اقتصادي، اجتماعی، 
   گیري کرد. طرح یا توقف مطالعات تصمیم یهیبه ادامه مطالعات توجاین مرحله بتوان نسبت 

  خدمات - 8-1- 1

 ارائه نقاط برداشت آب براي هر یک از مصارف مورد نظر اهداف طرح –

 )سدهاي انحرافی و یا ایستگاه پمپاژ( هاي عمومی تاسیسات انحراف آب و آبگیري  مشخصه ارائه –
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 روباز يها زهکش امانهو س ثقلی و تحت فشار توزیع آب آبیاري ومسیرهاي انتقال ارائه  –

  هیدرولیکی هاي سازهنوع و  یمقدمات ارائه –

و یک درجه و یا خطوط لوله  نهرهاهاي مهم در مسیر  تعداد ساختمان نهرها، خطوط لوله،نوع و ظرفیت مقدماتی تعیین  –
  دو، ارائه سامانه مناسب کنترل و تنظیم آب و تجهیزات مورد نیاز براي توزیع و تحویل آب در طرح پیشنهادي 

هـا،   زهکـش خطـوط لولـه،   هـا،   کانـال  آبگیـري، مسـیر  انحراف آب و تاسیسات  شامل سامانه ییجانما طرحتهیه  –
 با مقیاس مورد نظر فنی مهم هاي سازهاي سرویس و ه هجاد

 ی کل طرحیهاي اجرا  ها و نیز برآورد هزینه  برآورد مقدماتی مقادیر کار و هزینههاي شماتیک طرح و  تهیه نقشه –

بـرداري و   برداري و نگهداري از سامانه آبیاري و زهکشی و توصیه الزم در خصوص سازمان بهـره  ارائه الزامات بهره –
 نگهداري

  اولیه یهیتوج مطالعاتنهایی گزارش  -1-9

ایـن  در مطالعـات پایـه   نتـایج  وري شده و آ  با استفاده از مجموعه اطالعات جمع اولیه یهییی مطالعات توجنهاگزارش 
بایـد در قالـب مقیـاس و    . ایـن گـزارش   شود میو ارائه تهیه  میدانیهاي   و نتایج بررسیشاهدات با م ها نآمرحله و تطبیق 

  :باشدنتایج زیر و شامل  دقت این مرحله از مطالعات
 شناسی (متدولوژي) انجام مطالعات روش –

 متشکله طرحاصلی اجزاي  معرفی مقدماتیو  تبیین اهداف  –

 هاي مورد استفاده  خذ و گزارشأفهرست منابع اطالعات و آمار، م –

بـا توجـه بـه     توسـعه یـا بهبـود   منابع آب، خاك، زمین و اقلیم براي ارائـه مبـانی طـرح     یج مطالعات مقدماتینتا –
 یدار برداري پا بهره

 مورد نیازهاي  فناورينیروي انسانی و  ،تجهیزات ،مصالح ساختمانی درباره یج مطالعات مقدماتینتا –

 محیطی زیستو مالی، اجتماعی و مالحظات  ج اثرات اجمالی اقتصاديینتا –

زمان انرژي و سـا  تامینبرداري و نگهداري طرح آبیاري و زهکشی از جمله  هاي بهره امکانات، الزامات و محدودیت –
 برداري و نگهداري طرح بهره

 زمان اجرا   ي الزم اولیه و مدتها گذاري حدود سرمایهارائه  –

 ها ها و محدودیت نیازها، اولویت بر اساس توسعه یا بهبودارائه طرح  –

   طرحبدون اجراي منطقه در آینده  پیشنهادي با شرایط توسعه یا بهبود مقایسه طرح –

شـامل خـدمات کارفرمـایی    و مطالعاتی  گیري اندازهفهرست و برنامه هر نوع عملیات اکتشافی، پیشنهادها و  ارائه –
 ها  و برآورد هزینه انجامی با برنامه زمانی ینها یتوجیه مورد نیاز مطالعات مرحله

یا توقف مطالعـات   یینها هیتوج مطالعاتکارفرما در مورد ادامه  گیري اولیه مبناي تصمیم یهیتوج مطالعاتگزارش 
  خواهد بود.



 

  2فصل 2

 یینها یهیشرح خدمات مطالعات توج
  ه)یپا ی(شامل طراح
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وم  وج -فصل س لعات ت رح خدمات مطا ها یهیش اح یین ر   (هیپا ی(شامل ط

 ریزي انجام مطالعات برنامه -2-1

 اولیه طرح یگزارش مطالعات مرحله توجیهبررسی  –

  طرحهاي مورد نیاز به منظور تحقق اهداف مطالعاتی  بررسی و تهیه فهرست فعالیت –
اطالعـات موجـود و   بـه  و بـا توجـه    هـا  ها با توجه به امکانـات و محـدودیت   از فعالیت هر یکبررسی امکان انجام  –

  آوري شود. اطالعاتی که باید جمع
  و گستره مورد نیاز در این مرحله مطالعاتی هر یکها با توجه به نوع و حجم  م فعالیتانجا ي بررسی نحوه –
   هر یکانجام اولویت  تعیینها و  بررسی ارتباط و هماهنگی بین فعالیت –
بـا توجـه بـه خـدمات     و تعیین مسیرهاي بحرانی  ها نآها و اولویت  از فعالیت هر یکیین عوامل موثر در انجام تع –

 رد نیازکارفرمایی مو

هاي مورد نیاز و خدمات کارفرمـایی   و تکمیل اطالعات و نقشه تامینارزیابی اطالعات موجود و تدوین برنامه کار  –
 این مرحله از مطالعات

 فرما ارک بههاي الزم براي انجام مطالعات و اعالم آن  تجهیز نیروي انسانی به تعداد و تخصص –

 در چارچوب مدت قرارداد  ي مطالعاتیها از فعالیت هر یکانجام تهیه برنامه زمانی  –

  برداران نفعان و بهره ذي و مدخالن هماهنگی با ذي - 2-2

رد و نظـرات آنـان در   کـ اهـداف طـرح، دریافـت روی    ارائـه برداران،  و بهره 2نفعان ذي ،1مدخالن هدف از هماهنگی با ذي
ی است. بنـابراین  ینها یاي در مطالعات مرحله توجیه هاي مورد نیاز منطقه سب حمایتکارتباط با طرح در دست مطالعه و

هاي طـرح و توسـعه    اي در محدوده طرح شامل فرماندار، مسووالن امور آب، معاونت در شروع کار مسووالن محلی و منطقه
هـاي   شـاورزي، مسـووالن و اعضـاي شـوراهاي اسـالمی شهرسـتان      کاي، جهـاد   برداري شرکت آب منطقه و حفاظت و بهره

ریـزي   نفعان طرح شناسایی شـده و سـپس بـراي همـاهنگی بـا آنـان برنامـه        مدخل و نیز ذي و سایر نهادهاي ذي  محدوده
  ر است:یشود. این برنامه شامل موارد ز می

 هاي کارفرما و مشاور از اجراي طرح اهداف و دیدگاه ارائه –

                                                   
1- Stakeholders 

اي، وزارت  شوند؛ همچون شرکت آب منطقـه  اي متاثر می گذارند و از انجام طرح به گونه پروژه تاثیر میتمامی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که بر روي 
) NGOهـاي مـردم نهـاد (    ها و مراتع و آبخیزداري، شیالت، فرمانداري یا بخشداري، سـازمان  جهاد کشاورزي، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل

  آن در کشور مربوط به محیط زیست و زنان و مانند
2- Beneficiaries 

رود از اجراي طرح منتفع شوند همانند کشاورزان، صاحبان صنایع، مسووالن تامین آب شرب شهري  نفعان اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که انتظار می ذي
 پروران و ادارات حفاظت محیط زیست  و روستایی، آبزي
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بخشـداران، مسـووالن امـور آب،     هاي مسووالن شامل فرمانـداران و  انداز و خواسته سب نظرات و چشمکمالقات و  –
 مدخالن شاورزي و سایر ذيکجهاد 

ها و تعـدادي از سـاکنان و    هاي اعضاي شوراهاي اسالمی شهرستان انداز و خواسته سب نظرات و چشمکمالقات و  –
 برداري از طرح در آینده نفعان) از نتایج اجرا و بهره معتمدان روستاهاي عمده محدوده طرح (ذي

 در مطالعات  ها نآنفعان به منظور توجه به  مدخالن و ذي هاي ذي استهتهیه فهرست خو –

ي  مدخالن و تهیه فهرست نحوه ها، حدود نتایج مورد انتظار به ذي لی اقدامکي  نیازهاي اولیه مطالعات، نحوه ارائه –
 و رفع مشکالت اجتماعی، حقوقی و مالی طرح هنگام بهمدخالن در پیشرفت  کمک و اثرگذاري ذي

پیشــنهاد تشــکیل کمیتــه راهبــردي در ســطح اســتان و شهرســتان متشــکل از نماینــدگان کارفرمــا، مشــاور و   –
جـویی   ي صـرفه  بندي اجرایی و نحوه سازي ساختار طرح، تدوین زمان رهنمود جهت بهینه ارائهمدخالن براي  ذي

 برداري و نگهداري ي اجرا و نیز سهولت بهره هاي دوره در هزینه

  ك و اطالعاتآوري مدار جمع -2-3

  هاي مطالعات جامع و کالن کشوري و استانی  گزارش -1- 2-3

در مطالعات است به نحـوي کـه    ها نآهاي مطالعات جامع و کالن کشوري و استانی، رعایت مفاد  هدف از تهیه گزارش
هـا   ین گـزارش اي مغایر نباشد. مواردي از ا رد ملی و منطقهکسو باشد و با روی الن همکجهت مطالعات توجیهی با مطالعات 

هـاي مطالعـات جـامع و     شـود. گـزارش   برداري می که ممکن است به نحوي در سرنوشت طرح موثر باشد، مطالعه و خالصه
  ر است:یکالن کشوري و استانی شامل موارد ز

 هاي مربوط به آمایش سرزمین گزارش –

 نامه مصرف بهینه آب کشاورزي آیین –

 نامه تعادل منابع و مصارف آیین –

 طرح جامع آبهاي  گزارش –

 شاورزيکهاي طرح جامع احیا و توسعه  گزارش –

 تهیه شده قبلی در منطقه مطالعاتی محیطی زیستهاي  سند توسعه محیط زیست استان و گزارش –

 آب  تامینگزارش مطالعات سد مخزنی و یا سایر منابع  –

 سنجی آبیاري تحت فشار در استان   انکهاي مطالعات ام گزارش –

  هاي توسعه طرح سایر موارد مرتبط با –



 هاي آبیاري و زهکشی خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح یلک شرح   11/01/99  28

 

  1ها ها و نقشه اطلس - 2- 2-3

 هاي منابع آب و هواشناسی   اطلس –

  اداري -نقشه تقسیمات سیاسی –
 هاي حفاظت محیط زیست نقشه مناطق تحت مدیریت سازمان –

 ها و مراتع هاي جنگلی تحت مدیریت سازمان جنگل گاه نقشه ذخیره –

  نقشه منابع ملی و مستثنیات مورد تایید ادارات منابع طبیعی –
  2منطقه مورد مطالعههاي ارتباطی  نقشه راه –

ــز  3رقــومی توپــوگرافی هــاي نقشــه – ــا مقیــاس 4و محــدوده مــورد مطالعــهحوضــه آبری    1:50،000 ،1:25،000 ب
    1:250،000و 

یا هـر   1:10،000 ،1:25،000 با مقیاسو محدوده بالفصل آن  مورد مطالعهمحدوده  رقومی هاي توپوگرافی نقشه –
 ه استفاده کرد.یتوان از آن در طراحی پاه بکمقیاس دیگري 

  منتخبمتري از واحدهاي مزارع  و خطوط تراز نیم 1:25000با مقیاس رقومی  نقشه توپوگرافی –
 حوضه آبریز و منطقه مورد مطالعهشناسی عمومی موجود  هاي زمین نقشه –

بـایر، مسـتحدثات، مراکـز     و ، دیمهاي تحت آبیاري زمینها،  محدوده باغ ،زراعی هاي زمینموقعیت رقومی نقشه  –
یا نقشه کاربري اراضـی در   مورد مطالعهفنی مهم واقع در محدوده  هاي سازهآبیاري و   تاسیسات  کشاورزي،  عمده

 این محدوده

بـا   هـاي پمپـاژ   هاي احداث بند انحرافی یا ایسـتگاه  ها و محل مسیرهاي عبوري خطوط لوله، کانال کاداستر نقشه –
  یا مقیاس مناسب دیگر همراه با بانک اطالعاتی 1:25.000مقیاس 

 و شـبکه  دار زه ، منـابع طبیعـی و  شـده   بـر، حفاظـت   حقابـه  هـاي  سـنتی، محـدوده   نهرهـاي شبکه  رقومی نقشه –
 مورد مطالعهمحدوده موجود در هاي  زهکش

  برداري فعلی از منابع آب بهره  نقشه –
 مطابق استانداردهاي موسسه تحقیقات خاك و آباراضی  آبیاري بندي و قابلیت ، طبقهشناسی خاكهاي  نقشه  

                                                   
  هاي رقومی وجود نداشته باشند. که نقشه ارائه شوند، مگر این (GIS)ها باید در سامانه اطالعات جغرافیایی  تمامی نقشه -1
شود که ممکن است محدوده مطالعاتی یا محدوده طرح را به نحوي تحت تاثیر قـرار    منطقه مورد مطالعه (منطقه مطالعاتی) به محدوده وسیعی گفته می -2

طور عمده در مطالعـاتی   اند یک یا چند دشت مجاور و حوضه آبریز آنها را در برگیرد. منطقه مطالعاتی داراي مرز مشخص نیست و کاربرد آن به تو دهد و می
از اجتماعی اسـت. منطقـه مـورد مطالعـه بـراي هریـک        -طرح و یا تاثیرات متقابل اقتصادي  همچون هواشناسی، هیدرولوژي، محاسبه رواناب خارج محدوده

  باشد. یتواند داراي گستره متفاوت اجتماعی و محیط زیست می -هاي مطالعاتی همانند هواشناسی، منابع آب سطحی، اقتصادي رشته
3- Digital  

اجتمـاعی،  گیـرد و مطالعـات پایـه کشـاورزي،      می شود که لزوما محدوده طرح را در بر  اي گفته می محدوده مورد مطالعه (محدوده مطالعاتی) به محدوده -4
  شود. اقتصادي، وضع موجود آبیاري و زهکشی و غیره در آن انجام می
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    هاي در دست اجرا مشاوران یا طرح کارفرما و یا دیگر توسط یا اجرا شدهآبیاري و زهکشی مطالعه  سامانهنقشه  –
  مورد مطالعهمنطقه در  نقشه مناطق تحت مدیریت سازمان گردشگري و میراث فرهنگی –

 آهن و نفت و گاز و همانند آن در منطقه مورد مطالعه روستاها، خطوط راه و راهتوسعه جامع شهرها و هاي  نقشه –

 هاي صنعتی در منطقه مورد مطالعه هاي جامع توسعه شهرك هاي صنعتی و طرح نقشه محدوده –

  اي هاي هوایی و تصاویر ماهواره عکس -3- 2-3

  داشته باشد. يا هر ماهواریش از تصاویب یه اطالعاتک یمناسب در صورت مقیاس اهاي هوایی ب عکس –
 )يا ر ماهوارهیش از تصاویب ی(در صورت وجود و داشتن اطالعات منطقهموجود هاي هوایی  عکسآخرین موزاییک  –

 یه اطالعـات کـ  یمناسب در صورتدشت و محدوده مورد مطالعه با مقیاس محدوده آبریز   حوضه   هوایی  هاي عکس –
  داشته باشد. يا ر ماهوارهیش از تصاویب

 دلخواه 1هاي مناسب و با وضوح هاي مورد نظر در مقیاس اي سنجنده اهوارهتصاویر م –

  قوانین و مقررات - 4- 2-3

هـاي   االجراي دیگر که مرتبط با طرح قوانین مصوب در مورد آب، انرژي، زمین، خاك، محیط زیست و قوانین الزم –
ساله و قـوانین و مقـررات     توسعه پنجهاي  توسعه آب در کشور باشد همانند قانون توزیع عادالنه آب، قوانین برنامه

 قانون اساسی 44سازي همچون دستورالعمل اجراي اصل  مربوط به خصوصی

هـاي   هاي مربوط به آب، خاك، زمین، انرژي، محیط زیسـت، مشـارکت مردمـی و پروتکـل     و بخشنامه ها  نامه آیین –
 هاي مرزي   مربوط به رودخانه

  اطالعات و آمار -5- 2-3

 ربـط   ها و نهادهـاي ذي  جوار با استعالم از سازمان ي تهیه شده در محدوده مورد بررسی و مناطق همهاي مطالعات مورد گزارش
 مدخل   و ذي

 هاي منطقه مطالعاتی و اطراف آن ایستگاه آمار هواشناسی 

 منطقه مورد مطالعه هاي در رودخانه و رسوب آمار کمی و کیفی منابع آب سطحی 

 برداران آب   ب و صنعت، محیط زیست و سایر بهرهها، مصارف شر در مورد حقابه اطالعات 

  اطالعات و آمار مربوط به مجوزهاي صادر شده تخصیص آب 

ها، بندهاي  ها، موتورتلمبه ها، قنات ها، چشمه آمار و اطالعات برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی توسط چاه –
  نابع آبهاي مدرن و نهرهاي سنتی موجود و آمار کیفیت م انحرافی سامانه

                                                   
1- Resolution  
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 اطالعات پایه کشاورزي، اقتصادي و اجتماعی  –

هاي کشاورزي، سرشماري جمعیت، کشاورزي و غیره بـه صـورت رقـومی در سـامانه      نامه هاي اطالعاتی، آمار بانک –
 درصورت وجود (GIS)اطالعات جغرافیایی 

 ها و اطالعات قابل دسترس در اینترنت داده –

 مطالعات تفصیلی زمانی برنامه - 2-4

 هاي مطالعاتی مورد نیاز رشتهتعیین  –

 ین بخش قابل انجامتر کوچکها به  از فعالیت هر یکشکست کار  –

 ها ها از سایر رشته ها و ستانده از رشته هر یکهاي  تعیین داده –

 تعیین کارهایی که باید به صورت پیاپی و یا موازي انجام شوند. –

 رارداد با و بدون در نظر گرفتن تعهدات کارفرما  زمانی مطالعات با توجه به مدت مندرج در ق  برنامه ارائه –

  کار گزارش شروع  - 2-5

ریـزي مطالعـات،    نفعـان، برنامـه   مـدخالن و ذي  هـاي ذي  در برگیرنده اهداف طرح، نظرات و دیدگاه 1کار گزارش شروع 
ارفرمـایی  ک خـدمات  انجام آوردهاي اولیه، درخواست شناسی (متدولوژي) انجام کار، سازمان و عوامل انجام کار، دست روش

گـزارش   يه را حاویاول یهیارفرما گزارش توجکه ک یدر صورت زمانی تفصیلی مطالعات و تعهدات کارفرمایی است. و برنامه 
  شود. یه و ارائه گزارش شروع کار معاف میص دهد، مشاور از تهیار تشخکشروع 

  مطالعات پایه -2-6

  موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی -2-6-1

ها و تاسیسات مهم موجود هماننـد نهرهـاي    حدوده مطالعاتی، موقعیت طرح، موقعیت سازهن بخش، شناخت میهدف ا
هـاي   ن نـاهمواري یها، خطوط انتقال نیرو، آب و گاز در محدوده مـورد مطالعـه و همچنـ    آهن، پل ها، خطوط راه سنتی، راه

ر ایـن مرحلـه مطالعـاتی، محـدود بـه      ها و سایر خصوصیات توپوگرافی منطقه مورد مطالعه است. دامنه کار د زمین، مسیل
هـاي محلـی و    اي با مقیاس یا وضوح مطلوب و انجام بازدیدها و بررسی هاي هوایی و تصاویر ماهواره عکس  ها، بررسی نقشه
  باشد. میدانی می

                                                   
1- Inception Report  
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  خدمات  -1- 1- 2-6

طـور    ها و مدارك موجـود بـا مشـخص کـردن منطقـه و محـدوده مطالعـاتی، بـه         آوري و بررسی کلیه نقشه جمع –
  یحی به صورت رقومی ترج

هـاي   هاي هوایی منطقه طرح و مشخص نمودن موقعیت مستحدثات و سـازه  هاي توپوگرافی و عکس بررسی نقشه –
 فنی مهم بر روي آن با بازدیدهاي صحرایی

هاي کوهستانی، تپه ماهوري و سایر عـوارض مهـم طبیعـی و     بررسی و تعیین مشخصات فیزیوگرافی شامل زمین –
 ها   حدود شیب

هـاي بـاتالقی، جنگلـی،     ها، محدوده آبگیرها، زمـین  ها، مسیل هاي آبریز رودخانه سی موقعیت حوضه یا حوضهبرر –
 یراث فرهنگیو م یعیست، منابع طبیط زیزارها و مناطق حفاظت شده مح بیشه

 هاي مهم منطقه    مسیلها و   و جهت اراضی، رودخانهشیب نقشه بررسی و تعیین  –

ف یـ گر اطالعات موجـود تعر یها و د از داده هر یکتهیه پایگاه اطالعاتی در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی که  –
  ز به آن افزود. یرا ن یآت يها، اطالعات و دستاوردها اي ثبت شده باشد و بتوان داده شده در آن، در الیه جداگانه

  هواشناسی -2-6-2

اه یـ تعرق گ -هاي اقلیمی با محاسبه و تعیین تبخیر و تبخیر محدودیتن بخش دستیابی به شناخت امکانات و یهدف ا
هاي دمایی، رطوبـت نسـبی، بـاد و سـایر عـواملی       هاي یخبندان، ویژگی هاي قابل انتظار، دوره مرجع، مقدار و شدت بارش

  برداري طرح مورد نیاز هستند. است که در مرحله طراحی نهایی، اجرا و بهره
و بررسی کلیه اسناد و مدارك به همراه کلیه اطالعات موجود تا آخرین سالی اسـت کـه آمـار آن    آوري  دامنه کار، جمع

  به اهداف مطالعات هواشناسی دست یافت. ها نآنحوي که بتوان پس از تجزیه و تحلیل  وجود دارد، به 

  خدمات - 1- 2- 2-6

 هاي مرجع هواشناسی منطقه مورد مطالعه  تعیین ایستگاه –

هـاي   هاي هواشناسی موجود براي محدوده مطالعـاتی و اطلـس   هواشناسی، مدارك و گزارشهاي  آوري داده جمع –
 هواشناسی منطقه از سازمان هواشناسی کشور و سازمان جهانی هواشناسی

  هاي وزارت نیرو هاي هواشناسی بارش و تبخیر از ایستگاه آوري داده جمع –
هـاي غیـر از سـازمان هواشناسـی کشـور (عـالوه بـر         هاي هواشناسی متعلق بـه سـازمان   بازدید و بررسی ایستگاه –

ي  شناسی و هواشناسی کشاورزي) و بررسی تجهیـزات، موقعیـت و نحـوه    اي، اقلیم هاي هواشناسی منطقه ایستگاه
  برداري  بهره
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 تمـد  طـوالنی به منظور سـاخت آمـار    ها نآتکمیل و ترمیم  ،تصحیح ،هاي هواشناسی  بررسی دقت و صحت داده –
 در مورد بارندگی روزانه و ماهانه، تاریخ آغاز و پایان یخبندان و تبخیر ژهیو به

ربـط و یـا بررسـی و     فراوانـی بارنـدگی از نهادهـاي ذي    -مـدت  -تشخیص ایستگاه مرجع، اخذ روابط بین شـدت  –
 نگارهاي ثبات ور با استفاده از اوراق بارانکدر صورت عدم وجود روابط مذ ها نآمحاسبه 

بیشینه و کمینـه مطلـق، میـانگین    ( و ساالنه ي ماهانهدما بارندگی روزانه و ماهانه و نظور تعیینتحلیل آمار به م –
 ندان، سـرعت و جهـت بادهـا   خبی ،و تشعشع ابرناکی ،، رطوبت نسبی، تبخیر)میانگین، میانگین بیشینه و کمینه

 روزانه و ماهانه

  باران منطقه مطالعاتی و تحلیل منحنی هم ارائه –
 ده روزه گیاه مرجع  تعرق  -اطالعات و برآورد تبخیر تحلیل آمار و –

 تعیین اقلیم منطقه –

بـرداري و نگهـداري از سـامانه     توانـد در تعیـین الگـوي کشـت و نیـز در اجـرا، بهـره        هایی که می تعیین شاخص –
 محدودیت ایجاد کند، همچون بیشینه و کمینه دما، تعداد روزهاي یخبندان سال و نیز تعیـین اولـین و آخـرین   

  روز یخبندان با احتمال وقوع مختلف
و سـایر   هـا  نآنـدگی مناسـب   کهـا، پرا  فایت تعداد ایسـتگاه کنتایج با روش زمین آماري در صورت  ارائهتحلیل و  –

 عوامل

 تهیه و تدوین گزارشات مطالعات هواشناسی و در صورت لزوم پیشنهاد برنامه مطالعات ویژه  –

  منابع آب سطحی -2-6-3

) اسـت بـه   هـا  ب سطحی، بررسی میزان آب قابل استحصال از منـابع آب سـطحی (رودخانـه   هدف از مطالعات منابع آ
  تعیین کرد. توسعه یا بهبودنحوي که بتوان میزان آب قابل استحصال از منابع سطحی را براي طرح 

در صـورت  آوري و بررسی کلیه اسناد و مدارك به همراه کلیه اطالعات موجود، تحلیـل آمـاري و    دامنه کار شامل جمع
رواناب است به نحوي که بتوان پس از  -هاي روندیابی سیل و مدل بارش هاي هیدرولوژي همانند مدل نیاز استفاده از مدل
  به اهداف مطالعات منابع آب سطحی دست یافت.  تجزیه و تحلیل آن

  خدمات -3-1- 2-6

ر (در صورت وجـود) و  طرح و یا مناطق مجاو یهاي منابع آب سطحی منطقه مطالعات آوري و بررسی گزارش جمع –
 آخرین اطلس منابع آب منطقه

 سنجی منطقه هاي آب آوري مشخصات و آمار ایستگاه  جمع –

 برداري   ي بهره  سنجی موجود شامل تجهیزات، موقعیت و نحوه هاي آب بازدید و بررسی ایستگاه –
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 مدت مار طوالنیبه منظور ساخت آ ها نآسنجی، تصحیح، تکمیل و ترمیم  هاي آب بررسی دقت و صحت داده –

، و پیشنهادي برداشت آب يها و محل سنجی آبهاي  در محل ایستگاه   ها رودخانهدراز مدت تعیین مقادیر جریان  –
تعیـین   زیـ ن و چندسـاله،  يهـا  ترسالیا ی ها سالی خشکداد یر در صورت رویاخ يها سالان در یر جرین مقادییتع

 هاي مختلف تغییر روزانه جریان در ماهان و نیاز، کصورت امو در ماهانه جریان در طول دوره آماري ات تغییر

 يهـا  حقابـه ه بـا توجـه بـه    هـاي مـورد مطالعـ     رودخانه یا رودخانه قابل برداشت سطحی  آبماهانه  مقدار برآورد –
 ستیط زیمح يازهایو ن دست پایین

 با احتمال وقوع مختلف محدوده طرحهاي وارده به  ها) و مسیل ماهانه رودخانه (رودخانهجریان برآورد  –

و  سـنجی  آبهاي  مختلف و تهیه هیدروگراف سیل طرح در محل ایستگاه وقوع  سیل با احتمال بده جریان برآورد –
 پیشنهادي برداشت آب  يها محل

 مناسب هاي بازگشت دورهها براي  ها و مسیل  ا آبراههیسنتی آبیاري  نهرهاي باسیل در محل تقاطع  بده جریان برآورد –

 ها و مخازن طبیعی  بندان برآورد مقدار آب قابل استفاده از استخرهاي طبیعی و یا آب –

 هاي فرعی ها و رودخانه ها)، مسیل برآورد بار رسوبی ساالنه حمل شده در رودخانه (رودخانه –

 يهـا  و محـل  سـنجی  آبهـاي   بندي مواد رسـوبی معلـق و بسـتر در محـل ایسـتگاه       دانهو  تعیین میزان بار بستر –
 در مورد آن اظهارنظرو پیشنهادي برداشت آب 

 ککم یـ  به منظور آبیاري و شرب (دستبندي کیفی آن  ی منابع آب و طبقهیبررسی و تحلیل نتایج تجزیه شیمیا –
 زا باشد). ها و سایر عوامل بیماري بورکمیاب، میکها باید شامل فلزات سنگین، عناصر  نوبت از این آزمایش

 پیشنهاد برنامه مطالعات ویژه ارائه ،و در صورت لزوم آب سطحیطالعات و تدوین گزارش متهیه  –

  منابع آب زیرزمینی -2-6-4

هـاي کمـی و کیفـی     هدف از انجام مطالعات منابع آب زیرزمینی (چاه، چشمه و قنات)، شناخت امکانات و محـدودیت 
بـرداري تلفیقـی از    از آب زیرزمینی یا بهرهبرداري  ریزي بهره منابع آب زیرزمینی و چگونگی استفاده از این منابع در برنامه

  آبیاري پایدار است. توسعه یا بهبودمنابع آب سطحی و زیرزمینی در طرح 
برداري از نتایج مطالعات آب زیرزمینی  بندي، تجزیه و تحلیل و خالصه دامنه کار این مطالعات در این مرحله، تنها به جمع

مهنـدس مشـاور    شود. در اختیار مشاور قرار خواهد گرفت، محدود می کارفرما طریق از کهموجود تفصیلی   در مقیاس نیمه
  :1دهد  ر را در مطالعات مرحله توجیهی طرح آبیاري و زهکشی انجام مییها خدمات ز با استفاده از این گزارش

                                                   
شود. در تهیه شرح  اگر این مطالعات پیش از این انجام نشده باشد، با تشخیص ضرورت انجام آن از سوي مشاور طرح، توسط یا تحت نظارت وي انجام می 1-

فهرست خدمات مطالعات مرحله «با عنوان  1380سازمان برنامه و بودجه کشور در سال  213توان از ضابطه شماره  منابع آب زیرزمینی میخدمات مطالعات 
  گیري کرد. بهره »تفصیلی منابع آب زیرزمینی نیمه



 هاي آبیاري و زهکشی خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح یلک شرح   11/01/99  34

 

  خدمات - 1- 4- 2-6

وان، کمیـت و  مطالعات آب زیرزمینـی انجـام شـده در مـورد موقعیـت آبخـ       نتایج از اي خالصه ارائه و بندي جمع –
برداري منابع آب زیرزمینـی   یت و نوع بهرهکو نیز مال هنگام بهکیفیت منابع آب زیرزمینی موجود و قابل استفاده 

 در محدوده طرح

بخشـی   بیالن آب زیرزمینی و حجم قابل استحصال آب زیرزمینی و یـا حجـم آب مـورد نیـاز بـراي تعـادل       ارائه –
 آبخوان از طریق تغذیه مصنوعی 

 ي تلفیق آن با منابع آب سطحی چگونگی استفاده از منابع آب زیرزمینی و نحوه بررسی –

 هاي مجاز برداشت از آب زیرزمینی و مقدار قابل برداشت از هر محدوده تعیین محدوده –

  تغذیه مصنوعیطریق دسترس از  قابلمنابع آب  - 2-6-5

هـاي محـدوده    و هرز رونده رودخانه و یـا مسـیل   نابهنگامهاي  هدف از این مطالعات، بررسی امکانات استفاده از جریان
از آب زیرزمینی به منظور توسعه سطح زیر کشت یا بهبود  بهنگاممطالعه براي تغذیه مصنوعی و تقویت آبخوان و استفاده 

  باشد. آبیاري می
جزیـه و  بنـدي و ت  دامنه کار مطالعات منابع آب در دسترس از تغذیه مصنوعی منحصر به شـناخت مـوارد کلـی، جمـع    

  .1پذیري و روش کار تغذیه مصنوعی اظهارنظر کرد تحلیل نتایج آن است تا بتوان در مورد امکان

  غیرمتعارف  هاي آب -2-6-6

طـور متـداول در منطقـه مـورد      هایی اسـت کـه بـه     ، شناخت مقدار و کیفیت آب2هاي غیرمتعارف هدف از مطالعه آب
تغذیـه   کمـ کطـور مسـتقیم یـا بـه      بخشی از منابع آب مورد نیاز را به  تواند گیرد ولی استفاده از آن می استفاده قرار نمی

 کند. تامینمصنوعی 

دامنه کار مطالعه منابع آب غیرمتعارف محدود به شناخت مقدار ماهانه آب بازیافتی، محل تولید، محل و چگونگی مصرف 
  .3مطالعات آزمایشگاهی کیفیت آن است بر اساسآن 

                                                   
گیري و در مطالعات مرحله توجیهی طرح  موجود نتیجههاي تغذیه مصنوعی  ح آنچه در اینجا ذکر شده خدماتی است که با استفاده از گزارش مطالعات طر 1-

شود. اگر این مطالعات پیش از این انجام نشده باشد، با تشخیص ضرورت انجام آن از سوي مشاور طرح، توسط یا تحت نظـارت   آبیاري و زهکشی استفاده می
فهرست خدمات «با عنوان  1380زمان برنامه و بودجه کشور در سال سا 236شود. در تهیه شرح خدمات مطالعات تغذیه مصنوعی ضابطه شماره  وي انجام می

  گیري است. قابل بهره »هاي تغذیه مصنوعی مطالعات طرح
   .شود انجام مربوطه ي الزحمه حق و خدمات شرح پایه بر صنعتی یا و شهري فاضالب پساب از استفاده طراحی و مطالعه همانند ویژه موارد -2
هاي فاضالب  خانه استفاده از پساب تصفیه«هاي ابالغ شده از جمله بخشنامه  ها و دستورالعمل ها باید مفاد بخشنامه و پساب اي برگشتیه آبدر استفاده از  -3

محیطی استفاده مجدد  ضوابط زیست«بخشنامه  و 20/10/1393و تاریخ  700/42623/93معاونت امور آب و آبفا با شماره  -وزارت نیرو  »شهري و روستایی
 535(ضـابطه شـماره    15/08/1389و تـاریخ   62366/100ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور بـا شـماره    معاونت برنامه »ها هاي برگشتی و پساب از آب

 سازمان برنامه و بودجه کشور) رعایت شود. 
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  خدمات -6-1- 2-6

عمومی آب مـورد    بندي غیرمتعارف بودن آب با توجه به محل تولید آب بازیافتی، کیفیت هاي طبقه شاخص ارائه –
 استفاده در منطقه و گیاهان کشاورزي

هـاي تولیـدي از    کشـاورزي و پسـاب   بآ زهغیرمتعـارف هماننـد پسـاب آبیـاري،       تعیین مقدار و منشا منـابع آب  –
 تاسیسات تصفیه فاضالب شهري و صنعتی

زا، عـالوه   ، فلزات سنگین، عناصر کمیاب و عوامل بیماريBOD ،CODاز نظر  ژهیو بهبازیافتی بررسی کیفیت آب  –
 هاي متداول آب کشاورزي بر آزمایش

ي اخـتالط،   غیرمتعارف همانند استفاده مستقیم، اختالط، آبیاري نوبتی، نحـوه   تعیین شیوه استفاده از منابع آب –
 هاي کاربرد و غیره  تعداد نوبت

استفاده کرد، هماننـد   ها نآهاي غیرمتعارف براي آبیاري  توان از آب تعیین گروهی از گیاهان الگوي کشت که می –
شود، درختـان مثمـر، درختـان غیرمثمـر و گیاهـان       مصرف می ها نآگیاهان ساالنه، چندساله، گیاهانی که برگ 

 صنعتی 

 یرکشتهاي غیرمتعارف در دوران غ تعیین چگونگی دفع یا ذخیره آب –

 هاي غیرمتعارف  بررسی اثرات اجتماعی ناشی از استفاده از آب –

 راهکارهاي کاهش خطر براي محیط زیست ارائهشناخت خطرات و  –

و پایش آن به مدت الزم در صورت ناشناخته بودن اثرات استفاده از  1)آزمایشینمونه (پیشنهاد اجراي طرح  ارائه –
  ياریرمتعارف در آبیغ يها آب

  ی شناس زمین -2-6-7

در مواردي است که با جریـان آب در خـاك ارتبـاط دارد،     ژهیو بهشناسی منطقه  آشنایی با زمیناز این مطالعات  هدف
توانـد موجـب بـروز خطـر در      ها کـه مـی   لغزه زمین و ها پذیري فرسایش ها و نیز ، آبرفتها و سازندهاي سخت همچون گسل

  محل تاسیسات آبی باشد. 
شناسـی و   هـاي موجـود سـازمان زمـین     شناسی عمومی با اسـتفاده از اطالعـات و نقشـه    هاي زمین دامنه کار شامل بررسی

هـاي قبلـی    هـا و گـزارش   شناسـی آب بـا اسـتفاده از نقشـه     از دیـدگاه زمـین   ژهیو به ها نآشرکت ملی نفت ایران و تکمیل 
ها و نتـایج سـونداژهاي ژئوتکنیـک و مطالعـات ژئوفیزیـک       چاهحفاري  رخ نیمشناسی و منابع آب زیرزمینی منطقه،  زمین

  انجام شده قبلی و نیز بازدیدهاي میدانی است.

                                                   
1- Pilot Farm 
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  خدمات -7-1- 2-6

تاسیسات آبگیـري و  محدوده نحوي که   شناسی دشت و حاشیه آن به انجام عملیات فتوژئولوژي و پیمایش زمین –
 .آب آور را نیز در برگیرد نهرهايمسیرهاي احتمالی 

  هاي انجام شده حفاري از شناسی هاي زمین رخ نیمیل بررسی و تحل –
  )شود منتهی می دشتي که به حوضه آبریززیر قه (دشت در برگیرنده سفره یا طرفولوژي منوهاي ژئوم بررسی –
و منطقه به منظور کمک به تهیه مقاطع، شـناخت الیـه غیرقابـل نفـوذ      شناسی بررسی و تعیین مشخصات سنگ –

  ها الیهو تشخیص تراوایی پذیر  فرسایش
  هاي مهم و موثر و آثار احتمالی آن در طرح ساخت) منطقه از نظر شناخت وضعیت گسل بررسی تکتونیک (زمین –
   منابع آب ثیر کمی و کیفی آن براهاي مختلف و ت مشخصات هیدرودینامیکی سازندبررسی  –

  ها ، شیب و امتداد الیهعمق و تعیین آنحاشیه  و شناسی از دشت تهیه مقاطع طولی و عرضی زمین –
 قرضه سنگی، خاك، شن و ماسهمنابع هاي مناسب  محله  نقشه یو تهبررسی  –

    1:50،000 شناسی عمومی منطقه (حوضه آبریز دشت) با مقیاس تهیه گزارش و نقشه زمین –

  بندي اراضی و طبقه شناسی خاك -2-6-8

هاي محدوده مـورد مطالعـه    هاي خاك بندي اراضی، شناخت امکانات و محدودیت و طبقه شناسی خاكهدف مطالعات  
  هاي اصالحی مورد نیاز براي بهبود خاك به منظور آبیاري است. و شناخت اقدام ها نآبندي  و محدوده طرح، طبقه

این در منطقه مطالعاتی انجام تفصیلی قبل از  بندي اراضی در سطح دقت نیمه و طبقه شناسی خاكرود مطالعات  انتظار می
 و قـرارداد  قالـب  در طرح مشاور مهندس نظارت با یا توسط را مذکور مطالعات باید کارفرما، شده باشد. در غیر این صورت

بنـدي اراضـی در    و طبقـه  شناسـی  خاكگزارش تهیه شده توسط مشاور طرح از مطالعات  .1دهد انجام  جداگانه الزحمه حق
  ر باشد:یهاي ز مطالعات مرحله توجیهی طرح آبیاري و زهکشی باید شامل بخش

  خدمات  - 1- 8- 2-6

 نقشه مربوط ارائههاي خاك و  تشریح سري –

 هاي منطقه طرح هاي بارز خاك تشریح ویژگی –

بنـدي و   بقههاي ط جدول ارائهو  شناسی خاكهاي  مشخص کردن محدوده سامانه آبیاري و زهکشی بر روي نقشه –
 قابلیت آبیاري در محدوده مطالعاتی و محدوده سامانه پس از مشخص شدن محدوده

 در محدوده مطالعاتی و محدوده سامانه شناسی خاكنقشه  ارائه –
                                                   

 425تهیه و به صورت ضابطه شماره  1386در سال  يشاورزکموسسه تحقیقات خاك و آب وزارت جهاد  يارکشناسی با هم شرح خدمات مطالعات خاك -1
  شور منتشر شده است.کسازمان برنامه و بودجه 
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 بندي اراضی در محدوده مطالعاتی و محدوده سامانه ارائه جدول و نقشه طبقه –

 جدول و نقشه قابلیت آبیاري اراضی در محدوده مطالعاتی و محدوده سامانه ارائه –

 دياصالحات پیشنهادر محدوده مطالعاتی و محدوده سامانه پس از قابلیت آبیاري اراضی بندي  طبقه ارائه –

 هبندي اراضی از نظر شور و یا سدیمی بودن در محدوده مطالعاتی و محدوده سامان نقشه و جدول طبقه ارائه –

 آن در محدوده مطالعاتی، محدوده سامانه و اطراف آنآب زیرزمینی  یفیتکو  دار زه اراضیمحدوده  ارائه –

 جدول و نقشه تناسب کیفی اراضی در محدوده سامانه براي گیاهان الگوي کشت در صورت لزوم و نیاز ارائه –

اي و  مـاهواره تصـاویر  هـوایی و   هـاي  نتایج تفسیر عکـس  بر اساساراضی قاب شدن رگیري و غ وضعیت سیل ارائه –
   ها نآهاي محلی و تعیین محدوده و مساحت  بررسی

 از منابع آب و خاكپایدار برداري   موثر در بهرهه تحلیل نتایج در رابطه با سایر مطالعات پای –

هـاي   شـامل نتـایج و تفسـیر بررسـی    و تناسـب کیفـی اراضــی    بنـدي   طبقه ،شناسی خاكگزارش مطالعات  ارائه –
  ها و پیشنهادها توصیه ارائهیی و آزمایشگاهی و صحرا

  در صورت لزوم، این گزارش باید حاوي موارد زیر نیز باشد:
  مطالعات قابلیت آبیاري تحت فشار –
 هاي خاص همانند برنج و نیشکر مطالعات قابلیت آبیاري کشت –

 مطالعات تناسب اراضی براي محصوالت ترکیب کشت –

  مطالعات وضع موجود -2-7

  کشاورزي وضع موجود  -2-7-1

شت، سـطح زیـر   کیب کی، شناسایی کاربري زمین، ترینها یشاورزي در مرحله توجیهکهدف از مطالعات وضع موجود 
کـاري، گوسـفندداري،    کاري، گـل  داري، سبزي شاورزي (شامل زراعت، باغکي تولید محصوالت  شت، میزان تولید و نحوهک

هـا و   پروري و غیره) و شناسایی محدودیت ابریشم، شیالت و آبزيگاوداري، پرورش طیور، پرورش زنبور عسل، پرورش کرم 
پایـدار کشـاورزي    توسـعه یـا بهبـود   نحوي که بتوان بر پایه آن، طـرح   امکانات محدوده مطالعاتی در وضع موجود است به 

  ریزي کرد. آینده را پی
هـاي   از لحاظ امکانـات و محـدودیت  دامنه کار به حدي است که بتواند به خوبی سیماي موجود وضعیت کشاورزي منطقه 

را فـراهم کنـد. اسـتفاده از     توسـعه یـا بهبـود   ها از طریق طرح  راهکارهاي رفع محدودیت ارائهکشاورزي را تصویر و امکان 
هاي میـدانی و مراجعـه بـه     ها، مصاحبه با کشاورزان، مصاحبه با مسووالن بخش کشاورزي و مطالعات و بررسی  نامه پرسش
  ر است:یدامنه کار این مطالعات هستند. مدارك و اطالعات مورد نیاز این مرحله شامل موارد ز ها، آمارنامه
 آوري شده از محدوده مطالعاتی  ها و اطالعات جمع داده –
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 نتایج مطالعات هواشناسی –

 هاي غیرمتعارف) نتایج مطالعات منابع آب (سطحی، زیرزمینی و آب –

 د بودن)شناسی (در صورت موجو كنتایج مطالعات خا –

 نتایج مطالعات وضع موجود آبیاري و زهکشی –

 یت کاداستر و دفترچه مالکنقشه  –

 1نقشه کاربري زمین در صورت موجود بودن و با توجه به تاریخ تهیه آن –

  خدمات -1-1- 2-7

  موجود پرورش دام، طیور و آبزیان در وضعها، آمار و اطالعات کشاورزي و  آوري و بررسی گزارش  جمع –
آوري آمـار و اطالعـات کشـاورزي و     هاي الزم بـراي جمـع    نامه ی و تهیه و تکمیل پرسشیصحراانجام بازدیدهاي  –

  پرورش دام، طیور و آبزیان  
 ،زیـر کشـت   هـاي  زمینبراي تعیین محدوده  اي و استفاده از تصاویر ماهواره ییهاي صحرا بررسی ،انجام بازدیدها –

    دامپرورش مراتع، مستحدثات صنعتی و کشاورزي و  زارها،  ا، بیشهه نبندا  ها، آب    آیش، بایر، برکه
  یت کیا دفترچه مالها با توجه به نقشه کاداستر اراضی  وضعیت مالکیت بررسی حدود و –
    موجودهاي متداول، مشخصات و ابعاد واحدهاي زراعی  بررسی انواع کشت –
   هاي مختلف متداول براي کشت کشاورزيعملیات  بررسی ترکیب، تراکم، تناوب و –

 ها  از کشت هر یکمحصول و عوامل محدودکننده عملکرد بررسی میزان  –

 هاي مصرفی همچون کود، سم و بذر  بررسی و ارائه انواع نهاده –

 در هنگام برداشت ژهیو بهبررسی ضایعات محصوالت کشاورزي  –

 هاي گیاهی  ها و آفت معرفی سابقه بیماري –

 بررسی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزي در وضع موجود –

  جادیو در دست ا جنبی کشاورزي مستقر و سایر تاسیسات بررسی نوع، تعداد و ظرفیت واحدهاي صنایع –
  صنایع جنبی کشاورزي ياز واحدها هر یکبرآورد میزان تولید  –
  مراتع   دربررسی تولید علوفه  –
  برداري در وضع موجود  ه    بهر ي و نحوهحدوده مورد مطالعه رایج در م و آبزیان  ، طیوردامپرورش  هاي روشبررسی  –
پـرورش  اي و واحـدهاي   هاي گلخانه ، شهركاي صنعتیه عمجتم ی همچونتاسیساتنوع، تعداد و ظرفیت بررسی  –

 دام، طیور و آبزیان  

                                                   
 کند. در صورت نبود یا گذشت زمان طوالنی از تهیه نقشه، مهندس مشاور به تهیه آن اقدام می -1
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  هاي دام و طیور   معرفی سابقه بیماري –
  در وضع موجودو طیور   دام یمصرف علوفه و خوراك و مقدار تقریبی نوع بررسی –
   ها نآپرورش و تعیین عوامل محدودکننده و آبزیان طیور  ،یزان تولیدات دامبرآورد م –

  اقتصاديوضع موجود  -2-7-2

  ر است:یهاي ز هاي آبیاري و زهکشی انجام بررسی هدف از مطالعات وضع موجود اقتصادي در طرح
هـاي   هاي صنعت، کشاورزي و خدمات در منطقه از نظر شـاخص  هاي کالن: شامل شناخت اجمالی بخش شاخص –

تواند با هدف ارزیـابی تغییـر    باشد. این بررسی می اقتصادي همانند درآمد سرانه، سطح اشتغال و توزیع درآمد می
 .  احتمالی موقعیت اقتصادي و تاثیر ممکن بر تقاضاي بازار نیز مطالعه شود

   و اقتصاد رفاه نه، بازارید، هزیعرضه، تقاضا، تول :اقتصاد خرد شامل يها شاخص –
 هـا  نآ  شود که میزان توسـعه  هاي آموزش، ارتباطات، بهداشت، انرژي و غیره می بخش زیربنایی: شامل زیرساخت –

  .کند در تحقق اهداف طرح نقش اساسی ایفا می
هـاي عوامـل تولیـد     اقتصاد کشاورزي به منظـور تعیـین هزینـه   اقتصاد کشاورزي: مطالعات سیماي وضع موجود  –

محصول، ارزیابی اقتصادي محصوالت زراعی و باغی، برآورد بازده اقتصادي هر مترمکعب آب و میانگین درآمد در 
 شود. هاي مختلف انجام می برداري با وسعت انواع واحدهاي بهره

طالعات مربوط بـه اقتصـاد کشـاورزي منطقـه در وضـع موجـود بـا        هاي اقتصادي شامل تهیه و ارائه ا دامنه کار بررسی
هـایی اسـت کـه بتـوان بـه اهـداف مطالعـات         اي و سـایر روش   نامـه  اي و پرسش هاي مصاحبه ها، بررسی نامه استفاده از آمار

  اقتصادي دست یافت. 
  ر است:یمدارك و اطالعات مورد نیاز شامل موارد ز

 شاورزيکاقتصاد   نامه میل پرسشکاز منطقه و تآوري شده  ها و اطالعات جمع داده –

 هاي اطالعاتی ها و پایگاه اطالعات موجود در آمار نامه –

 شاورزيکنتایج مطالعات وضع موجود  –

 نتایج مطالعات وضع موجود آبیاري –

 یتکاداستر و دفترچه مالکنقشه  –

  خدمات - 1- 2- 2-7

کشور، استان و محدوده مورد مطالعـه  هاي اقتصادي کالن در سطح  در مورد شاخص نیاز مورد اطالعات استخراج –
 (در صورت وجود اطالعات)

  هاي موجود   بررسی زیرساخت –
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از مراحل کاشت، داشت و برداشـت محصـوالت مختلـف و سـایر      هر یکهاي عملیات   بررسی دستمزدها و هزینه –
   و بهاي انرژي بها، اجاره زمین آبهمچون هاي تولید محصول   هزینه

 عب آب)کیلوگرم محصول به ازاي هر مترمک(هاي متداول  مکعب آب در کشتهر متر وري بهرهبرآورد  –

 برآورد بازده اقتصادي هر مترمکعب آب در وضع موجود   –

   هاي متداول کشت اي هاي تولید و واسطه برآورد هزینه –
  هاي متداول   کشت از کناخالص هر ی و برآورد درآمد ارزیابی –
در واحـدهاي  هـر خـانوار کشـاورز و درآمـد سـرانه      رکشـاورزي)  (کشـاورزي و غی برآورد میـزان متوسـط درآمـد     –

 هاي مختلف از وسعت برداري با دامنه بهره

  بازاریابی محصوالت کشاورزي  وضعیت بازار و بررسی  –
  ها  شاورزي و خدمات اعتباري بانککشاورزان از بیمه محصوالت کبررسی چگونگی استقبال  –
 دگاه کشاورزان با توجه به شرایط اقتصادي و اجتماعیبررسی دالیل پذیرش الگوي کشت موجود از دی –

  هاي آن بردار و امکانات و محدودیت مالی بهره تامینبررسی چگونگی  –

  وضع موجود آبیاري  -2-7-3

برداري از آن اسـت   ، توزیع و مصرف آب و مدیریت بهرهتامینهدف بررسی وضع موجود آبیاري، شناخت کامل وضعیت 
صـورتی سـازگارتر بـا نیازهـا بـراي رفـع کمبودهـا و         آینـده را بـه    توسـعه یـا بهبـود   ، طـرح  نحوي که بتوان بر پایه آن به 

  ریزي کرد.   هاي موجود پی محدودیت
بـران،   دست آوردن اطالعات کامل از روابط عرفی و حقوقی آب هاي آبیاري، به ها شامل آگاهی از روش بررسی دامنه کار 

و مصـاحبه بـا     نامـه  هاي میـدانی، تکمیـل پرسـش    چگونگی مصرف آن از راه بررسی ژهیو بهچگونگی دریافت و توزیع آب و 
  کشاورزان است.

  خدمات -3-1- 2-7

 ها، آمار و اطالعات موجود آوري و بررسی گزارش  جمع –

 هاي تحت فشار هاي آبیاري از جمله روش گردآوري و تحلیل اطالعات طرح –

از نقـاط   کیـ هر از آب قابـل استحصـال  لـزوم ده روزه)   مقـدار ماهانـه (و در مـوارد   بررسی و تعیین موقعیت مکـانی و   –
 زیرزمینی (چاه، چشمه و یا قنات) و نقاط برداشت آب سطحی از طریق پمپاژ از رودخانه و نظایر آن برداشت آب

  مصرفی در شرایط موجود  ها  هاي برگشتی و هرزآب آبها،  بآ زهکیفیت کمیت و بررسی  –
 گیاهان در وضع موجودیک از  برآورد مقدار آب مصرفی هر –

 منابع آب سطحی و زیرزمینی کیکبرآورد مقدار آب مصرفی به تف –
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 فعلیهاي تلفیق آب سطحی و زیرزمینی در وضع  بررسی روش –

 ها و استخرهاي ذخیره آب  تشریح وضعیت بندها، بندسارها، تاسیسات انحراف و آبگیري موجود، موتور پمپ –

 مربوط طرحبه همراه تهیه نقشه  آبیاري موجود نهرهايت بررسی و تعیین موقعیت، وضعیت و مشخصا –

 آبی هاي پرآبی و کم بران در زمان ي توزیع آب بین حقابه بررسی نحوه –

 شبکه آبیاري موجود طرحو  آب ياربرکنقشه ها و تهیه  ، پیکربندي حقابهبري  ها و نظام حقابه  بررسی حقابه –

و سطح تحت هر روش آبیـاري و تحلیـل    مورد مطالعهدر محدوده  ها نآ بازدههاي متداول آبیاري و  بررسی روش –
 یک فنی، اقتصادي و اجتماعی هر

 هاي متداول آبیاري  بررسی ابعاد واحدهاي آبیاري در روش –

 به همراه تهیه نقشه مربوط آبیاري موجود نهرهايبررسی و تعیین موقعیت، وضعیت و مشخصات  –

 ها نآبه تفکیک هر نهر، نوع کشت و چگونگی پراکندگی  نهرهاي موجودبررسی سطح زیرکشت شبکه  –

 بررسی و تهیه تقویم و تعداد آبیاري محصوالت در وضع موجود   –

  بررسی وضع موجود توزیع آب   –
  آب زراعی تامینها در  سیالبو  ها ، زهابها هاي برگشتی، هرزآب آببررسی نقش  –
 ها شتآب غیرزراعی و یا تخریب د تامینها در  بررسی نقش سیالب –

 هـاي  زمـین هـاي سـیل در    برداري و برآورد خسـارت   هاي ساالنه نگهداري و بهره  ها در هزینه بررسی نقش سیالب –
 زراعی موجود

و توزیع آب به همراه مشخصات فنی تاسیسات مهم  تامیني  بررسی وضعیت استفاده از برق در کشاورزي و نحوه –
 عاتی و اطراف آنو انتقال برق موجود در داخل محدوده مطال تامین

 برداري و نگهداري از منابع آب، شبکه و تاسیسات آبی در وضع موجود   بررسی ساختار و سازمان بهره –

 و توزیع آب در شرایط خشکسالی تامینهاي رایج  بررسی مقدماتی شیوه –

تاسیسـات   يو نگهـدار  يبـردار  بهره يجار يها نهیآب و هز عیاستحصال، انتقال و توز يها نهیهز یبرآورد مقدمات –
 هاي تولید  و سهم آن در هزینه یعب آب مصرفکمترم تمام شده هر متیق یبرآورد مقدمات موجود و ياریآب

 هاي آبیاري موجود برداري از سامانه هاي ساالنه نگهداري و بهره بررسی و برآورد هزینه –

  وجودتاسیسات آبیاري م اندهیمو عمر باق اه يگذار هیسرما یبرآورد مقدمات –

 هاي بهبود شبکه آبیاري موجود ها و شیوه بررسی ضرورت –

 توسعه یا بهبودطرح  يالزم برا يها الت موجود و توصیهکمش انیبندي مطالعات، ب جمع –

 ارائه اطالعات در سامانه اطالعات جغرافیایی –
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  وضع موجود زهکشی و اصالح خاك -2-7-4

اي و  دسـت آوردن اطالعـات کتابخانـه    بـه  ،دار زهحی هدف از مطالعات وضع موجود زهکشی و اصالح خاك، شناخت نوا
گیـري   بنـدي خـاك، انـدازه    میدانی در مورد شوري و سدیمی بودن خاك، تهیه برنامه انجام مطالعات میدانی عملیات الیه

هاي هیدرودینامیکی خاك و عملیات آبشویی است که تحلیل نتایج آن به تهیه مبانی طراحـی زهکشـی سـطحی و     ویژگی
  انجامد. صالح خاك میزیرزمینی و نیز ا

شناسـی، کمیـت و کیفیـت آب آبیـاري،      ، زمـین 1هـاي کلـی ژئومورفولـوژي    دامنه کار در ایـن مرحلـه شـامل بررسـی    
هاي هیدرودینامیکی خـاك   گیري صحرایی ضریب هاي زیرسطحی، اندازه و نیز انجام مطالعات میدانی، کاوش شناسی خاك

  هاي مورد نیاز عبارتند از: فعالیت خاك است. پذیري مینان از اصالحهاي آبشویی خاك به منظور اط و انجام آزمایش
، منـابع آب  شناسـی  زمین ،هواشناسی ،شناسی خاكهاي کشاورزي، آبیاري،  گزارش بررسی اطالعات وآوري  جمع –

  محدوده مطالعاتها در  ها و گمانه نتایج حفاري چاه وزیرزمینی  سطحی و آب
هـا،   نقشـه  بـر اسـاس  ي زهکشی سطحی و زیرزمینی محدوده مورد مطالعـه  ها شناخت کلی امکانات و محدودیت –

  شده  هاي مطالعات انجام اطالعات و گزارشاي و  هاي هوایی، تصاویر ماهواره سکع
 طرحهاي زهکشی و آثار آن در محدوده  بازدید و بررسی صحرایی براي شناخت مسایل و محدودیت –

  زهکشی سطحی  -4-1- 2-7

ها، شیـب کلــی   آبراهه مکو ترا و فیزیوگرافی محدوده مورد مطالعه شامل شیب هاي هیدرولوژیکی بررسی ویژگی –
 ي نهاییها کننده تخلیه و هاي طبیعی ، عـوارض، بافت خاك، پوشش گیاهی، زهکشها زمین

هـا،   از نظر شیب، ظرفیت تخلیـه سـیالب  مورد مطالعه هاي موجود در محدوده  ها و آبراهه بررسی وضعیت زهکش –
 هاي محدوده مطالعاتی  ها و تهیه نقشه شبکه آبراهه زمینگیري  فرسایش و سیل

 محدوده مورد مطالعهشی وضعیت زهکبررسی تاثیر نوسانات دریا (حسب مورد) بر  –

 اهده داغاب ها (در صورت وجود) با مش ها و سایر مجاري زیر جاده بررسی امکان گذر رواناب از زیرگذر –

 بررسی امکانات موجود و کفایت دفع رواناب سطحی –

 گاه نهایی رواناب سطحی در شرایط موجود بررسی تخلیه –

 هاي سطحی در وضع موجود بررسی شیوه نگهداري از زهکش –

 

                                                   
1- Geomorphology  
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  1یزهکشی زیرزمین - 4-2- 2-7

هـاي میـدانی    بررسیو  شناسی خاكنتایج مطالعات  بر اساسدر محدوده مورد مطالعه  دار زهبررسی حدود نواحی  –
 اي و استفاده از تصاویر ماهواره

بازدیـد از   و هـاي محلـی   پرسـش  بـر اسـاس   بررسی و شناخت کلی عمق و نوسان سطح آب زیرزمینی سفره اول –
 ها سطوح آزاد آب چاه

 )م عمق (سفره اولک يها له چاهیبوس ینیرزمیه آب زیزان تخلیت و میموقع یبررس –

ل زهـدار  ی(سفره اول) و مسـا  ینیرزمیم عمق در تحوالت سطح آب زک يها چاه ها و ل نقش چشمهیو تحل یبررس –
    یبودن اراض

  ها آب زهو تخلیه هاي خروج  محلبررسی  –

 محدوده مورد مطالعهدار و خروج زهاب  زهوضعیت نواحی بررسی تاثیر نوسانات دریا (حسب مورد) بر  –

اي هـ  کشـبکه چاهـ   ترازیابیتجهیز و  ،عملیات حفر، نصبمشخصات فنی و برآورد هزینه ، نقشه، تهیه برنامه کار –
، بازسـازي مـوارد تخریـب شـده و قرائـت      و حواشـی آن  دار زهپیزومترهاي ساده و مرکب در نواحی  واي  مشاهده

و نسبت جذب  )pH)، درجه اسیدي یا قلیایی بودن (ECتعیین شوري (برداري فصلی آب براي  و نمونه سطح آب
  ماه 12م به مدت ک دست ها تعدادي از نمونهشیمیایی کامل  و تجزیه SAR(2سدیم (

 تـا طـور معمـول    بـه  هـا (  بندي خاك مشخصات فنی و برآورد هزینه براي انجام عملیات الیه ارائه، تهیه برنامه کار –
 نفوذپذیري در نواحی و یکهدایت هیدرولی هیدرودینامیکی خاك شامل هاي گیري ضریب متري) و اندازه 6عمق 

  3و حواشی آن دار زه
 از یدر نقـاط  )متـري  25 (در مـوارد خـاص تـا   نـه  او مشخصات فنی براي حفر تعـدادي چـاه گم   تهیه برنامه کار –

نفوذ و انجام  غیرقابل نفوذ یا کمالیه ها، تعیین عمق  هاي عمیق خاك ررسی الیهبمحدوده مورد مطالعه به منظور 
   4هودینامیکی سفرهیدر هاي هاي پمپاژ براي تعیین ضریب آزمایش

                                                   
 زیرزمینی زهکشی مطالعات 7 تا 5 هاي ردیف کار برنامه. دارد  اي جداگانه خدمات شرح برداري بهره حال در هاي زمین در زیرزمینی شیکزه مطالعات -1

  . شد خواهد انجام آن ي الزحمه حق تعیین و کارفرما تایید با و گردد می ارائه و تهیه طرح مشاور توسط
2  - Sodium Adsorption Ratio (SAR) 

 پایه بر کارفرما تایید با و ارائه مشاور سوي از الزم پیشنهاد باشد، الزامی خاك اصالح و زهکشی پایه مطالعات انجام مشاور هاي یافته براساس که صورتی در -3
 قبال در طرح مشاور صورت، این غیر در. شود واگذار طرح مشاور به کار این انجام ترجیحا شود می پیشنهاد. شد خواهد انجام آن الزحمه حق و خدمات شرح

   .باشد داشته نظارت کار انجام بر الزحمه حق دریافت
  کند.نیازهاي طرح زهکشی در محدوده مورد نظر را تامین ن ،که مطالعات اکتشافی آب زیرزمینی انجام نشده باشد و یا نتیجه این مطالعات در صورتی -4
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  وضع موجود محیط زیست -2-7-5

، همراهـی در انتخـاب   یمنطقه مطالعـات  محیطی زیستهدف از مطالعات وضعیت موجود محیط زیست بررسی شرایط 
بـرداري گزینـه برتـر     ساخت و بهـره  محیطی زیستنیازهاي ارزیابی اجمالی اثرات  بخشی از پیش تامینگزینه برتر شبکه و 

هـاي آبیـاري و زهکشـی (مطـابق      برداري شـبکه  براي اجرا و بهره محیطی زیستباشد. با توجه به ضرورت ارزیابی اثرات  می
هیات وزیران)، مطالعات وضعیت موجود مطابق بـا شـرح خـدمات     03/11/1390مورخ  45880/ت214287مصوبه شماره 

  شود. یست انجام میمصوب سازمان حفاظت محیط ز
آبیاري و زهکشی خواهد بود کـه بـر     شبکه محیطی زیستگزارش ارزیابی اجمالی اثرات  ،محیطی زیستخروجی مطالعات 

، پس از بررسی آن توسـط سـازمان حفاظـت محـیط     »هاي عمرانی در کشور طرح محیطی زیستمطالعات «اساس فرآیند 
نیازهاي ضروري (به طور عمـده مشخصـات    پیش تامینر صورت نیاز و زیست و یا اداره کل حفاظت محیط زیست استان د

  گزینه برتر انجام خواهد شد.   محیطی زیستهاي فنی سیماي کلی طرح)، مطالعات ارزیابی اثرات  و ویژگی
محـدوده مطالعـاتی، بررسـی مطالعـات      محیطی زیستدامنه این مطالعات در مرحله توجیهی شامل بررسی سوابق شرایط 

از دیـدگاه وجـود    یرح، انجام بازدیدهاي میدانی با هدف مطالعه وضعیت محیط طبیعی و بررسـی منطقـه مطالعـات   پایه ط
  باشد.  اي) می اي و غیر نقطه منابع آالینده (اعم از نقطه

  خدمات -5-1- 2-7

در  توسـعه یـا بهبـود   بررسی الزامات قانونی شامل قوانین، مقررات و استانداردهاي محیط زیست مرتبط با طـرح   –
 سطح ملی  

 محیطی زیستهاي مطالعات  تعیین محدوده –

 بررسی وضعیت موجود محیط زیست فیزیکی  –

مطالعه وضعیت موجود محیط زیست طبیعی و بررسی موقعیت منطقه مطالعاتی نسبت به مناطق تحت مدیریت  –
آبـی و خشـکی   هـاي   و مراتع و زیسـتگاه  ها جنگلهاي جنگلی سازمان  گاه سازمان حفاظت محیط زیست، ذخیره

 حساس

 ـ فرهنگی  بررسی وضعیت موجود محیط زیست اجتماعی –

  محدوده مطالعاتی با توجه به نتایج مطالعات وضعیت موجود   محیطی زیستهاي  بندي حساسیت جمع –

  هاي اجتماعی بررسی -2-8

از  مـدخالن طـرح اعـم    بندي محدوده مطالعاتی بـراي اجـراي طـرح، شناسـایی ذي     هاي اجتماعی اولویت هدف بررسی
بـرداري از   نفعان در فرآینـد طراحـی، اجـرا و بهـره     اعمال نظرات ذي ژهیو بههاي اجتماعی  دولتی و غیردولتی، اعمال جنبه

 ،هـا  نآهاي اجتماعی با طرح و راهکارهاي کاهش یا رفـع   ها و مقاومت ا علل مخالفتیطرح، شناسایی عوامل جلب موافقت 
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و سـرانجام ارزیـابی    هاي اجتماعی بـا طـرح اسـت    ت همراهیراهکارهاي تقوی ارائههاي اجتماعی و  کننده شناسایی تسهیل
گیـري از اطالعـات موجـود و     هاي پیشنهادي و معرفی بهترین گزینه از دیدگاه اجتماعی با بهره پیامدهاي اجتماعی گزینه

  کار میدانی است. 
ن آن در یه سـه مـورد نخسـت   کـ  شرح زیر اسـت دامنه مطالعات اجتماعی محدوده مورد مطالعه شامل پنج بخش اصلی به 

  :درنیگ یو طرح توسعه مورد توجه قرار م یابی نهیگر در گزیوضع موجود و دو مورد د يها یبررس
  شناختی   هاي جمعیت بررسی –
 برداري کشاورزي هاي بهره نظام  بررسی –

 شناختی و مشارکت مردمی هاي جامعه بررسی –

 ادي هاي پیشنه مقایسه آثار اجتماعی گزینه –

 معرفی گزینه برتر از دیدگاه اجتماعی –

  خدمات -2-8-1

  جمعیت و جوامع –
 هاي انسانی واقع در محدوده سامانه (شهري، روستایی و عشایري) گاه شناسایی سکونت  
 هـاي عمـومی مرکـز آمـار ایـران و       نتایج سرشـماري  بر اساسجمعیت و نیروي انسانی  هنگام بههاي  ویژگی

 ی هاي بهداشت روستای اطالعات خانه

 امکانات آموزشی، بهداشتی و خدماتی موجود در روستاهاي واقع در محدوده مورد مطالعه  
 هاي اثرگذار فرهنگی و قومی جوامع واقع در محدوده سامانه ویژگی 

  برداري کشاورزي هاي بهره نظام –
         بررسی تفصیلی پیشینه تحوالت زمین و کشاورزي در روستاهاي محـدوده مـورد مطالعـه بـا تکیـه بـر تحـوالت

  برداري از مراتع و بهره  دامبري و پرورش  هاي تولیدي، نظام توزیع آب و حقابه مربوط به مالکیت زمین و همیاري
 بندي اراضی در وضع موجود صحرابندي و بلوك 

 برداري کشاورزي موجود ي بهرهها شناسایی انواع واحد  
  نیروي کـار مـورد نیـاز و مـدیریت و      تامیني  ها در ارتباط با نحوه از واحد هر یکتشریح ساختار و عملکرد

هـاي   هاي مورد استفاده، تشریح فعالیـت  هاي تولیدي، فناوري مالکیت منابع و عوامل تولید، استفاده از نهاده
دسـتی،    هـاي غیرکشـاورزي ماننـد صـنایع     ، طیور و آبزیان)، فعالیـت  مداداري، پرورش  تولیدي (زراعت، باغ

ي استفاده از اعتبارات و بازاریـابی محصـوالت    هاي مورد نیاز و نحوه سرمایه تامینبرداري از منابع آب،  بهره
 کشاورزي
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  و زمین و دیگر برداري از آب  بهره  کشاورزي و آبیاري در رابطه با نظام توسعه یا بهبودشناخت الزامات طرح
 عوامل مرتبط با کشاورزي

 توسعه یا بهبودها در ارتباط با الزامات طرح  از انواع نظام هر یکها و امکانات  ارزیابی محدودیت  

 بـرداري در ایـن    هـاي بهـره   هاي بخش کشاورزي مرتبط با توسعه نظام ها و برنامه شناخت و ارزیابی سیاست
 بخش

 توسعه یا بهبودي کشاورزي مطلوب در شرایط بردار (هاي) بهره پیشنهاد نظام 

  شناختی و مشارکت مردمی هاي جامعه بررسی –
 مدخالن (اعم از دولتی و غیردولتی) طرح شناسایی ذي  
 ترین تحوالت اجتماعی و فرهنگی در جوامع واقع در محدوده مورد مطالعه بررسی مهم 

  جوامع واقع در محدوده سامانهبررسی وضعیت اقشار اجتماعی و نهادهاي مدیریتی غیررسمی در  
 نفوذ شناسایی پیشگامان تغییر، رهبران محلی، معتمدین و عناصر ذي  
 ها و نهادهاي رسمی در جوامع روستایی واقع در محدوده سامانه آبیـاري و   ارزیابی جایگاه و عملکرد سازمان

  توسعه یا بهبوددر ارتباط با الزامات طرح  1زهکشی
 مدخل در محدوده سامانه هاي دولتی ذي هاي سازمان ها و برنامه ها، سیاست بررسی دیدگاه 

 ها نآنفع و موانع و امکانات تقویت  هاي موجود در جوامع ذي هاي اجتماعی و ظرفیت بررسی پیشینه مشارکت 

 هـاي   ها و سـایر زمـین   ها، لوله هاي مورد نیاز طرح مانند مسیر کانال زمین تامینهاي اجتماعی  بررسی جنبه
  هاي کاداستر اطالعات نقشه بر اساسمورد نیاز طرح 

 برداري از طرح ها و موانع اجتماعی مرتبط با اجرا و بهره شناخت مخالفت 

 برداري مطلوب از طرح و بهرههاي اجتماعی و فرهنگی در راستاي اجرا  کننده ها و تسهیل بررسی و معرفی زمینه  
 برداري مطلوب از طرح هاي اجتماعی و فرهنگی در راستاي اجرا و بهره بررسی و معرفی موانع و مقاومت 

 بررسی میزان سرمایه و انسجام اجتماعی در جوامع واقع در محدوده مورد مطالعه  
 طرح ها و افزایش همراهی با راهکارهاي اجرایی به منظور کاهش مقاومت ارائه  

  ها هاي پمپاژ و سایر سازه ها، ایستگاه ها، لوله هاي مختلف مسیر کانال مقایسه اثرات اجتماعی گزینه –
 معرفی بهترین گزینه از نظر اجتماعی –

                                                   
ن را عوامل متعدد همانند تخصیص منابع آب و خاك، موقعیت انحراف آب و آبگیري، ذخیره آب، محدوده طرح آبیاري و زهکشی سطحی است که حدود آ -1

کند. این محدوده بسته به تمامی عوامـل   هاي انتقال و توزیع و مالحظات فنی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی تعیین می موقعیت مخازن، امکانات و محدودیت
 مورد مطالعه باشد.موثر ممکن است تمام یا بخشی از محدوده 
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  ها محدودیت و امکانات بندي جمع - 2-9

هـاي   اطالعـات و داده  بنـدي  جمعهاي موجود است که با بررسی و  انات و محدودیتکبندي ام ن بخش جمعیهدف از ا
بنـدي امکانـات و    شـود. جمـع   دست آمده از مطالعات پایه و سیماي وضـع موجـود محـدوده مـورد مطالعـه انجـام مـی        به

شـاورزي بایـد از دیـدگاه پایـداري     کپایـدار آبیـاري، زهکشـی و     توسعه یا بهبودردهاي طرح کها و پیشنهاد روی محدودیت
و نی، بازرگانی، اقتصادي، اجتماعی هاي محیطی، ف اجتماعی با توجه به ظرفیتمحیط زیست و بهبود وضعیت اقتصادي و 

  هاي مطالعات جامع و کالن کشوري و استانی توسعه انجام شود. گزارش

  خدمات -1- 2-9

 شود: بندي می در موارد زیر بررسی و جمع  ها امکانات و محدودیت

 توپوگرافی   –

 اقلیمی  –

 شناسی و منابع قرضه زمین –

 شاورزيکبندي براي آبیاري و تناسب اراضی  ، طبقهكمنابع خا –

 منابع آب سطحی و زیرزمینی و تلفیق منابع آب –

 منابع و مصارف مختلف آب با توجه به اهداف طرح   –

 شاورزي ککشاورزي و اقتصاد  –

 برداري از منابع آب، زمین و سایر وسایل مرتبط با تولید کشاورزي در وضع موجود هاي بهره نظام –

 آالت مورد نیاز و اجرایی با توجه به مصالح ساختمانی، نیروي انسانی و ماشین فنی مسایل –

بـرداري و   پذیري مشارکت جامعه محلی و بخش خصوصـی در مطالعـه، اجـرا و بهـره     مالحظات اجتماعی و امکان –
 نگهداري طرح

 محیطی زیستهاي)  ساسیتحمالحظات ( –

  ازهایل نیو تحل یبررس -2-10

 يهـا  ار بـا توجـه بـه گـزارش    کـ ن یـ معلوم و شفاف شـود. ا  یمحدوده مطالعات يازهاینه کن است ین بخش ایهدف از ا
ن یـ ح دارد ایشـود. تـرج   یمـدخالن انجـام مـ    ينفعـان و ذ  يره با ذکه و پس از مذایاول یهیش و توجیدایمطالعات مرحله پ

مدخالن و مشاور برگـزار شـود، مـورد     ي ذنفعان،  يارفرما، ذکندگان یارفرما با حضور نماکه توسط ک یارگاهکها در   موضوع
نفعـان و   يارفرما، ذکرد. دامنه کار شامل بررسی مطالعات انجام شده قبلی و استفاده از نظرات یقرار گ يریگ جهیبحث و نت

  مدخالن و اطالعات میدانی است. يذ
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  خدمات - 2-10-1

   ها ارائه امکانات و محدودیت –

 حش طریدایه گزارش مرحله پیازها بر پاین یبررس –

شـاورزي، محـیط زیسـت و بهبـود وضـعیت      کپایـدار آبیـاري، زهکشـی و     توسعه یا بهبودردهاي طرح کارائه روی –
 یاقتصادي و اجتماع

 مدخالن ينفعان و ذ يسب نظرات ذک –

 ها تیانات و محدودکبا ام ها نآانطباق  یازها و بررسیل نیازها، تحلیبندي ن جمع –

 1ها تیانات و محدودکان شده و امیازها با توجه به نظرات بیارفرما و مشاور درباره نکجلسه  ه صورتیته –

  ازهاین نیتام يها و ارائه راه حل یفن يها یبررس -2-11

هـاي   بندي امکانات و محدودیت بر پایه جمع توسعه یا بهبودهاي طرح  مبانی مورد نیاز جهت تعریف گزینه ارائههدف، 
پایـدار و شـرایط و    توسـعه یـا بهبـود   طوري که با توجه به لزوم حفـظ   ازهاست به یل نیو تحل یمحدوده مطالعاتی و بررس

  را به درستی ترسیم کرد. توسعه یا بهبودها را مقایسه و سیماي طرح  هاي هر طرح، بتوان گزینه ویژگی
یـاس مناسـب و   هـاي بـا مق   ازها و استفاده از نقشـه یدامنه کار شامل بررسی کلیه مطالعات انجام شده قبلی، توجه به ن

  اي با مقیاس مناسب و وضوح کافی و اطالعات میدانی است. تصاویر ماهواره

  خدمات -2-11-1

بنـدي و تناسـب    طبقـه  ژهیـ و بهبرداري از منابع خاك با توجه به مطالعات انجام شده  ي بهره مشخص کردن نحوه –
و تعیـین   2ایر بـه کشـت آبـی   ي تغییر کاربري زمین از دیم و یـا بـ   هاي مختلف، نحوه اراضی براي آبیاري با روش

 از دیدگاه مطالعات خاك  توسعه یا بهبودهاي  اولویت

 برگشتی و غیرمتعارف در صورت وجود  مشخص کردن منابع آب سطحی یا زیرزمینی شامل آب –

 مبانی طراحی آن ارائهآبگیري و  و انحراف آبو محل تقریبی   مشخص کردن نحوه –

 تا ابتداي محدوده طرحآب و توزیع ي انتقال  مشخص کردن نحوه –

، فاصـله از محـل آبگیـري،    توسعه یـا بهبـود  هاي  مبانی طرح از دیدگاه انتخاب زمین با توجه به محل زمین ارائه –
 ز جمعیت و غیرهکی به مراکشدن آن، نزدی دار زهبودن زمین یا  دار زه

                                                   
 بودن باید مورد توجه قرار گیرد.   یو منطق يدارین پای، تاميریپذ انکن نظرات به شرط امیا يدر مطالعات بعد -1
ربـط در خصـوص تبـدیل مراتـع و غیـره،       هاي ذي محیطی و منابع آب و با کسب مجوزهاي الزم از نهادها و سازمان هاي زیست در صورت نبود محدودیت -2

  شود. هاي انجام آن بررسی می ي تغییر کاربري مراتع به کشت آبی نیز با توجه به الزامات و ضرورت نحوه
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  بـرداري فعلـی از منـابع آب     ه بهـر  ي نحـوه بـا توجـه بـه     قابل برداشت با احتمال وقوع مشخص  تعیین بده جریان –
ها و اسـتخرهاي طبیعـی و یـا احـداث مخـازن        ، بررسی امکان استفاده از دریاچهدست هاي پایین و حقابه سطحی
   برداري  بر مقدار آب سطحی قابل بهره نبررسی آثار آ جدید و ذخیره

ا، بررسی امکانـات  ه نیع و پراکندگی آبخواچگونگی توز مورد مطالعه،آب زیرزمینی در محدوده  موازنهنتایج  ارائه –
بـرداري از سـفره و نقـاط      تعیـین مقـدار آب قابـل بهـره     و هاي تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینـی  و محدودیت

  برداشت مناسب

نتـایج  آبیـاري و بررسـی    بـراي  هـا  نآبنـدي    آب سطحی و زیرزمینـی و طبقـه  منابع ی ینتایج تجزیه شیمیا ارائه –
  در مورد آبیاري تحت فشارشیمیایی و زیستی (بیولوژیکی) آب  -یکزیهاي فی آزمایش

هاي تلفیـق و تخصـیص منـابع آب     حل راه ارائهبرداري از منابع آب سطحی و زیرزمینی،   امکان تلفیق بهرهتعیین  –
  سطحی و زیرزمینی در نواحی مختلف محدوده مورد مطالعه

 ،ب بـا شـرایط اقلیمـی، اجتمـاعی    مناسـ  گیاهـان توجـه بـه انـواع    ها با  تراکم کشت تعیین الگوي زراعی و باغی و –
و نیـاز   درآمد، اقتصادي و کمیت و کیفیت منابع آب و خاك ناحیه طرح که از نظر تناسب نیاز آبی و میزان تولید
در شـرایط   هـا  به صنایع تبدیلی و جنبی کشاورزي، الزامات ترابري و حمل و نقل محصـوالت و سـایر زیرسـاخت   

 داولویت برخوردار باش منطقه از

و تعیین آب مورد نیاز در واحد سطح بـراي  زراعی و باغی الگوي کشت مناسب  از گیاهان هر یکبرآورد نیاز آبی  –
 هاي مختلف ترکیب کشت  گزینه

تعیین آب مورد نیاز آبیاري بر پایه مطالعات مشاور و سایر مصارف (صنعتی، شـرب، پـرورش آبزیـان و غیـره کـه       –
طور ماهانـه، سـاالنه و در     شود) به وسیله کارفرما تعیین و به مهندس مشاور اعالم می مصرف آن به  مقدار و محل

 هاي حداکثر مصرف  دوره

، تسـطیح،  یـا اصـالح خـاك    ییهاي مناسب آبیاري با توجه به شرایط اقلیمی، زهکشی، نیازهاي آبشـو  روش ارائه –
بـرداري و نگهـداري،    اي و بهـره  هـاي سـرمایه   ، هزینـه طرح ییربنایسات زیتاس يزمین مورد نیاز برا تامینانرژي، 

 ساخته هاي پیش فشار و کانال و کم هاي آبیاري تحت فشار هاي کاربرد روش امکانات و محدودیت

با توجه به شرایط اقلیمی، زهکشی، نیازهـاي آبشـویی یـا اصـالح خـاك، انـرژي،        زهکشیهاي مناسب  ارائه روش –
برداري و نگهـداري، امکانـات و    اي و بهره هاي سرمایه ي تاسیسات زیربنایی طرح، هزینهتامین زمین مورد نیاز برا

(از جمله زهکشـی  ست یط زیدار مح هاي دوست روشو  زیرزمینی ،هاي زهکشی روباز هاي کاربرد روش محدودیت
 زیستی و کنترل شده)

هـاي    آبـی واحـد سـطح آبیـاري گزینـه     هاي مختلف رشد و تعیین نیـاز    هاي آبیاري در دوره تعیین عمق و فاصله –
 مختلف ترکیب کشت
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با توجه به منابع خـاك و نیـاز آبـی واحـد سـطح الگـوي کشـت در         توسعه یا بهبودهاي قابل  تعیین سطح زمین –
 هاي:  حالت

  منابع آب سطحی  هنگام بهاستفاده از جریان 

  گیري از مخازن ذخیره منابع آب سطحی و در صورت امکان بهره هنگام نابهاستفاده از جریان 

 استفاده تلفیقی از آب سطحی، زیرزمینی و نامتعارف 

تطـابق بـا انتظـارات و نقطـه نظـرات و       از دیدگاه  ارزیابی (بررسی ابعاد) اجتماعی طرح پیشنهادي بررسی نتایج –
برقراري تعادل بین اقوام و تاثیري که بر آرایش و  کیت،مالروستایی و قلمرو  برداران، رعایت مرزهاي بهرهنیازهاي 

 گذارد. میسیماي طرح 

هـاي   هاي آبیـاري پیشـنهادي بـا روش    مساحت قطعات زراعی و واحدهاي مزرعه و مقایسه روشبررسی و تعیین  –
 توسعه یا بهبوده پس از اجراي طرح سامانکلی  بازدهآبیاري مزرعه و  بازدهبرآورد  و موجود

 دست برآورد تاثیر افزایش بازده آبیاري پس از اجراي طرح بهبود بر برداشت آب در پایینبررسی و  –

بـا توجـه بـه مسـایل     از رشـد گیاهـان   حـل معـین   اآبیاري در تمامی دوره یا در مر مک امکان کاربرد روشبررسی  –
درآمـد در واحـد   از دیدگاه شوري خاك، کاهش عملکرد، کـاهش   ژهیو بهمسایل فنی و اقتصادي مختلف از جمله 

  توسعه یا بهبودسطح، افزایش سطح 

اندازه مزارع،  هاي مناسب سامانه با توجه به توپوگرافی، منابع خاك، نزدیکی به منابع آب،  بررسی و تعیین آرایش –
 بران   هاي آب نقاط الزامی براي آبگیري، اندازه واحدهاي عمرانی و وجود تشکل  هاي درجه دو، سطح زیر کانال

دار و  هاي دریچـه  یا لوله فشار آبیاري تحت  هاي جانبی و کرت، لوله ، نوارفارواي مناسب ه لو پیشنهاد طو بررسی –
 مانند آنه

  مطالعات ژئوتکنیک و شناخت مصالح - 2-12

هـاي فیزیکـی، شـیمیایی و     ویژگـی   ، شناخت کلی توان بـاربري خـاك،  1هدف از مطالعات ژئوتکنیک و شناخت مصالح
ز شناخت مصـالح محلـی، فاصـله    یدار و ن هاي مساله ر انتقال، شناخت خاكیو مس یه مطالعاتیناحژئوتکنیک نقاط مختلف 

    ن منابع است.یدر مورد حجم ا اظهارنظرز یمنابع قرضه همچون خاك، سنگ و آب و ن
طـرح مشـخص نشـده اسـت،      ياجزا ییه) هنوز جانمایپا ی(شامل طراح یینها یهیمطالعات توج هنگامه در کاز آنجا 

ن رو، دامنه کار، بررسـی گـزارش و   ین شده انجام داد. از اییش تعیرا به دقت در نقاط از پ یکینکژئوت يها اوشکتوان  یمن

                                                   
 )1388سال ، 493شماره (شور کسازمان برنامه و بودجه  »هاي آبیاري و زهکشی معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه«طبق ضابطه  -1

تواند توسط مشاور طرح و در صورت عدم وجود  . این مطالعات میمورد نیاز استهاي مورد نیاز در حد مطالعات مرحله اول  هاي ژئوتکنیک و آزمایش کاوش
   شود. می در طراحی مقدماتی استفاده ارائه و مشاور طرح  بهتخصص الزم، توسط مشاور صاحب صالحیت و زیر نظر مهندس مشاور طرح انجام شده و نتایج 
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هـا، تشـخیص    هاي میدانی، تعیین عمق و محل گمانـه  ها و بازدیدها و بررسی چاه رخ نیمشناسی عمومی و  هاي زمین نقشه
ه ماننـد  که متعامد مـنظم و نقـاط مهـم و حسـاس شـب     کشب يتایج آن بر روهاي مورد نیاز و تجزیه و تحلیل ن نوع آزمایش
شـود؛   یانجـام مـ   یشـ یآزما يهـا  بـا اسـتفاده از چالـه    هـا  کاوش تر بیشستگاه پمپاژ است. یا ای یسد انحراف یمحل احتمال

  .شود میمهم انجام  يها تر تنها در محدوده سازه قیعم يها يحفار

  خدمات -2-12-1

 اهداف طرحگردآوري اطالعات در مورد  –

(در صـورت   هـا  نآهاي آب و مقاطع تهیه شده بر پایـه   چاه رخ نیمهاي پیشین ژئوتکنیکی،  گردآوري نتایج کاوش –
 وجود)

 اي محدوده طرح   ماهواره يرهایها و تصو دست آمده از نقشه بندي اطالعات به بررسی و جمع –

 ها و مقاطع مقدماتی بر پایه اطالعات گردآوري شده  تهیه نقشه –

شناسـی منطقـه طـرح کـه در برگیرنـده       تر در مورد زمین زدید از منطقه طرح به منظور دریافت اطالعات بیشبا –
بـار همچـون گـچ و     از دیدگاه باربري و وجود عناصر شـیمیایی زیـان   ژهیو بهشناسی مهندسی  شناسی، زمین چینه

 منابع قرضه ژئومورفولوژي و نیز شناسی آب،  سولفات، آثار تورم و واگرایی خاك، زمین

شناسـی و   در منطقه طرح در پیوند با مسایل و مشکالت زمـین  توسعه یا بهبودهاي  شناخت امکانات و محدودیت –
 منابع قرضه  

هـاي مربـوط و    هاي ژئوتکنیکی و عملیات صحرایی و آزمایشگاهی مـورد نیـاز و بـرآورد هزینـه     ریزي کاوش برنامه –
 ها نآبرنامه زمانی انجام 

 شده   هاي انجام هاي ژئوتکنیکی و آزمایش تجزیه و تحلیل نتایج کاوش –

 هاي ژئوتکنیکی ارائه پارامترهاي مکانیک خاك و توصیه –

هــا و  شناســی مهندســی و ژئوتکنیــک و نتــایج حفــاري ارائــه گــزارش ژئوتکنیــک در برگیرنــده اطالعــات زمــین –
ه و نیز کشب ين شده رویتاسیسات انحراف آب و آبگیري، نقاط مع یهاي احتمال انجام شده در محل يها آزمایش

 یمناطق یباشد و به معرف يا هیو ناح يل آماریتحل يد حاوین گزارش بای. اها نآپیرامون  اظهارنظرمنابع قرضه و 
  د شود.کیتا ها نآمطالعات بر  يد در مرحله بعدیه باکبپردازد 

  ها   نهیگز یابییابی و ارز گزینه -2-13

 - فنی يریپذ انکهاي مختلف (منابع و مصارف آب، ام هاي ممکن از دیدگاه ، معرفی و ارزیابی گزینهین بررسیا هدف از
بـرداري و   اعـالم شـده و الزامـات بهـره     يازهـا یهاي محـیط زیسـتی، مالحظـات اجتمـاعی، ن     ، حساسیتها هزینهاجرایی، 

  انتخاب گزینه برتر است. به منظور نگهداري)



 هاي آبیاري و زهکشی خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح یلک شرح   11/01/99  52

 

مطالعـات پایـه   بـه دسـت آمـده از    ترین دقت و توجه به کلیه اطالعـات   ها نیازمند کاربرد بیش دامنه کار در انتخاب گزینه
مدارك و اطالعـات   و توجه به اهداف باشد. ها تمامی امکانات و محدودیت بر اساسح باید ر. سیماي ارائه شده براي طاست

  ر است:یمورد نیاز این مرحله شامل موارد ز
  هاي مطالعات جامع و کالن کشوري و استانی گزارش –
 نتایج مطالعات پایه –

 هاي رقومی توپوگرافی و کاداستر اراضی نقشه –

 ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل –

 ضوابط و الزامات سازمان حفاظت محیط زیست و نتایج مطالعات وضعیت موجود محیط زیست –

  خدمات - 2-13-1

هاي انحراف آب و آبگیري، انتقال و توزیع آب، آبیاري مزرعـه،   روش منابع آب، بر اساسهاي ممکن  تعریف گزینه –
  ر:یکنترل و تنظیم سطح آب و الگوي کشت با توجه به موارد ز

 هاي کلی ها و دیدگاه هاي مطالعات جامع و کالن کشوري و استانی، اهداف، سیاست گزارش  
 نفعان مدخالن و ذي نظرات و انتظارات ذي  
 تغییـر  توسـعه یـا بهبـود   منابع آب قابل استحصال، منابع خـاك و زمـین بـراي     موارد فنی و اجرایی چون ،

هـاي آبیـاري،    کاربري زمین، ناهمواري، شبکه آبیاري سنتی و یـا مـدرن موجـود، محـدوده روسـتاها، روش     
  برداري تدریجی طرح   بندي طراحی، اجرا و بهره انتقال انرژي، ژئوتکنیک و منابع قرضه، اولویت

  وري، کاهش مشکالت زهکشی، مهارت کشـاورزان و   ارتباط آن با آب مورد نیاز، افزایش بهرهالگوي کشت و
  درآمد خالص و صنایع تبدیلی و جنبی الزم

  انطبـاق  ، مسـایل قـومی و مـذهبی،    نفعـان  ذي همراهـی ، مهـاجرت،  محرومیت ،بیکاريمسایل اجتماعی همانند
  کشتی و غیره جا یکسازي و  پارچه یکآمادگی براي  ،و بهبودبرداري موجود با الزامات طرح توسعه  هاي بهره نظام

 1مـالی  تـامین ي  گـذاري و نحوه مسایل اقتصادي از جمله افزایش درآمد، بهبود سطح رفاه عمومی، سرمایـه 
بـرداري و نگهـداري و    هـاي بهـره   برداران، بـانکی، دولتـی و غیـره)، هزینـه     از منابع مختلف (خصوصی، بهره

 هاي حـریم سامانه زمین نتامیهاي  هزینه

  هاي حسـاس، حفـظ و بهبـود کمیـت و       نظیر رعایت الزامات قانونی، حفظ زیست بوممسایل محیط زیست
 کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی

                                                   
ها با توجه به قوانین و شرایط محلی (از جمله پیشینه مشارکت جامعه محلی و بخش خصوصی) ارائـه   اندازها، امکانات و محدودیت  لعات چشماین مطادر   -1

 شود. می
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 مسایل زهکشی 

  انشـعاب،  هـاي   دار، وجـود انـرژي و هزینـه    هـاي مسـاله   سایر موارد همانند ژئوتکنیک، منابع قرضه و خـاك
 اشتراك و مصرف برق و بسیاري موارد دیگر

 ها شامل: تدوین معیارهاي ارزیابی گزینه –

 معیارهاي فنی و اجرایی 

   بـرداري و   گـذاري، اجـرا و بهـره    مالحظات اجتماعی و مشارکت جامعه محلی و بخش خصوصـی در سـرمایه
 نگهداري طرح

 اقتصاد خرد مانند عرضـه و تقاضـا    يها اخصالن مانند اشتغال و شک يها معیارهاي اقتصادي شامل شاخص
 نفعان يطرح و انتفاع ذ يو سودآور

  ز منـاطق  یـ مندان در خطر و ن ستیها و ز بوم ستیز ،آب زهت آب و یفکیمهم مانند  محیطی زیستمعیارهاي
 حفاظت شده

 توسعه یا بهبودبخشی انتخاب زمین براي  معیارهاي اولویت  

 شیکزه التکنیاز یا عدم نیاز به رفع مش 

 ها نآان پایدار نگه داشتن کها و ام حقابه 

 هاي مستقل شبکه (واحد عمرانی، شبکه اصلی، روستا و غیره)  برداري تدریجی از قسمت ان بهرهکام 

 ها) یدسترس  ها و سهولت برداري و نگهداري (هزینه معیارهاي بهره 

 برداري از منابع آب، خاك و زمین   هاي بهره رفع محدودیت 

 وانین و مقرراترعایت ق 

 هاي برتر ها با توجه به موارد کالن موثر بر طرح و تشخیص گزینه غربالگري گزینه –

  هیپا یانتخاب گزینه برتر به منظور طراح -2-14

توسـعه   يبـرا  ییه مبنـا کـ  يبه طـور مختلف است  يها دگاهینه از مجموعه دین گزیافتن بهترین مطالعات، یهدف از ا
 ه باشد.  یپا یطرح  و انجام طراح یآت يمایس

ل کیهـا و تشـ   ننده گزینهک یبه گروه بررس ها نآ یبررس یج مقدماتیها و نتا نهیان گذاشتن گزیدامنه کار، بررسی و در م
  است. ینه برتر با توجه به نظرات و خرد جمعیارگاه انتخاب گزک

  خدمات -2-14-1

 ها نهیگز يدبخش با غربالگریهاي ام تعریف گزینه –
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ان کـ هـا، ام  نـه یهـا، هز  نهیگز يریپذ مانند سرعت اجرا، سهولت اجرا، انعطاف يا سهیقاانتخاب معیارهاي ارزیابی م –
 کمکبا  كمشتر به طوره ک ها نآر عامل و مانند یدر پدافند غ کسی، ريبردار ، سهولت بهرهيا مرحله يبردار بهره

 شود. یارفرما انتخاب مک

 ارگاهکنندگان در ک تکها به شر از گزینه هر یکهاي  امکانات و محدودیت رسانی اطالعو  يادآوری –

و خبرگـان   نفعـان  ذياز  ينـدگان مشـاور و تعـداد   یارفرما، نماکندگان یارگاه (نماکنندگان در ک تکدهی شر وزن –
 سلسـله  روش ماننـد  ياریـ چنـد مع  یابیـ ارز يهـا  ه روشیـ ها بر پا ) به معیارهاي ارزیابی گزینهیشکو زه ياریآب

 هاي استاندارد  یا سایر روش  (AHP)1مراتبی

 ها از گزینه هر یکمعیارهاي ارزیابی در مورد  ییگذاري دو دو ارزش –

 یارها با در نظر گرفتن نظر جمعیمع يگذار جه ارزشینه برتر با توجه به نتیانتخاب گز –

 دهی به معیارهاي طراحی گذاري و وزن ها نسبت به تغییر در ارزش از گزینه هر یکتحلیل حساسیت  –

  توسعه یا بهبودانتخاب نهایی گزینه برتر  –

 مقایسه گزینه برتر با آینده بدون طرح –

 نفعان يارفرما و ذک يازهایمقایسه گزینه برتر با ن –

ده و یارفرمـا رسـ  ک يد بـه امضـا  یـ ه باکآمده  به دستج یه نتاینه برتر بر پاین گزییو تع یابی نهین گزارش گزیتدو –
 .ردیقرار گه یپا یو طراح يمطالعه بعد يمبنا

  نه برتریگز يریزي منابع آب برا مطالعات برنامه - 2-15

آب براي سامانه از منابع مختلـف همچـون جریـان     تامیني  ریزي منابع آب، تطبیق نیازهاي آبی طرح با نحوه هدف از برنامه
ایسـتگاه پمپـاژ و اسـتفاده     ، آبگیري از رودخانه به وسیله بند انحرافی و یایهاي تنظیم شده از سد مخزن طبیعی رودخانه، جریان

باشـد بـه نحـوي کـه تقاضـاي آب بـا        از اشکال ممکن مـی  هر یکهاي نامتعارف به  تلفیقی از منابع آب سطحی، زیرزمینی و آب
  .2برتر انجام خواهد شد توسعه یا بهبودطرح   آب در سامانه هماهنگ گردد. این مطالعات براي گزینه تامین

  خدمات -2-15-1

اي و  هـاي میـان حوضـه    ، تنظیمـی، جریـان  هنگـام  بهآوري اطالعات و آمار کمی و کیفی منابع آب سطحی  جمع –
 هاي برداشت آب   هاي برگشتی و نامتعارف از محل سد مخزنی تا محل آب

                                                   
1- Analytical Hierarchy Process (AHP)  

باشد، باید هماهنگی الزم براي ایجاد تعادل  در حال انجام  زمان با مطالعات شبکه آبیاري و زهکشی طور هم  در مواردي که مطالعات احداث سد مخزنی به -2
ع در صـورت  بین میزان مصارف (نیاز آبیاري الگوي کشت در سطح شبکه و سایر مصارف) و حجم آب قابل تامین از منابع سطحی و یا زیرزمینی (و سایر مناب

  وجود) صورت پذیرد.
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آوري اطالعات و آمار مربوط به نیازهاي کمی و کیفی موجود و آتی کشاورزي، شرب، صنعت، محیط زیست  جمع –
 نیازها و سایر 

 سد و سامانه آبیاري و زهکشی در صورت لزوم   پارچه یکسازي  تهیه مدل شبیه –

 ا نامتعارفیتعیین سطح زیرکشت مطمئن با توجه به منابع آب سطحی، زیرزمینی و  –

نیازهاي مختلف و محل آب قابل برداشت از منابع آب سطحی در هر ماه (با استفاده از نتایج  تامینبررسی مقدار  –
سـطحی، تنظیمـی از    هنگـام  بـه هاي آب  منابع آب سطحی، جریان تامینو مطالعات  توسعه یا بهبودطرح  مبانی

  اي)   حوضه باالدست و یا میان
 زیست   دست، صنعت، شرب و محیط  هاي پایین حقابه تامینبررسی مقدار  –

در هر ماه (با اسـتفاده از   نیازهاي مختلف و موقعیت آب قابل برداشت از منابع آب زیرزمینی تامینبررسی مقدار  –
 مطالعات منابع آب زیرزمینی) 

 هاي برداشت آب سطحی  نیازهاي آبی غیرکشاورزي در پایاب محل تامینبررسی مقدار  –

 مقایسه آب قابل برداشت و نیازهاي آب در طرح با در نظر داشتن نیازهاي غیرکشاورزي   –

 آب قابل برداشت   هاي تطبیق نیازهاي آبی طرح با حجم بررسی و تعیین روش –

ر متعـارف و  یـ غ يهـا  آب مورد نیاز طرح از منابع آب سـطحی، منـابع آب زیرزمینـی، آب    تامینهاي  حل ارائه راه –
به صورت ماهانه به طوري که بتواند نیازهاي آبی کمی و کیفی تمـامی مصـارف   ها  هاي برگشتی از زهکش جریان

 را تامین کند.

 تـامین هـاي   حل پس از اعمال راه ها نآي تلفیق  زمینی قابل برداشت و نحوهتعیین مقدار ماهانه آب سطحی و زیر –
 آب مورد نیاز طرح  

 هاي استفاده مناسب از آن   حل تعیین مقدار ماهانه آب مازاد بر نیاز طرح و ارائه راه –

 پیکربندي منابع و مصارف آب  –

  توسعه یا بهبودسیماي  -2-16

ن مطالعات ترسیم خطوط کلی توسعه با توجه به کلیه عوامل تاثیرگذار همانند منابع آب و خـاك، الگـوي کشـت،    یهدف از ا
آب، نیـاز آبـی کشـاورزي، شـرب،      تـامین ي  ها، مقدار آب مورد نیاز، نحـوه  برداري از منابع تولید کشاورزي، مرز مالکیت نظام بهره

 ترین فواید اقتصادي و اجتماعی را ایجاد کند.   که بیشه نحوي زمین ب تامینصنعت و محیط زیست، منبع انرژي و 

اي و سـایر مـدارکی    هاي هوایی، تصـاویر مـاهواره   ها، عکس هاي تهیه شده قبلی، نقشه دامنه کار، بررسی تمامی گزارش
  اند.  است که در طول مطالعه تولید شده
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  خدمات -2-16-1

هـاي آبیـاري    هسامانه یا هاي زیر سامان زمیناز مناسب داري بر بهرهموجود و پیشنهاد نظام برداري  نظام بهره ارائه –
 در گزینه انتخابی محدوده طرح

برداري فعلی از منابع آب، بهبود و بهسازي منابع خاك مورد استفاده فعلی، بهبود   بهبود شرایط بهرهامکانات  ارائه –
 توسـعه یـا بهبـود    آن، هـاي  حـدودیت مکـاهش   برداران و یا بهرهی یکارابهبود هاي متداول،  عملیات زراعی کشت

 شرایط حمل و نقل و بازاریابی و صنایع تبدیلی و جنبی مربوط و شاورزيک

مـدرن و  ه آبیـاري  سـامان امکان تلفیق  نیزهاي اصالح شبکه آبیاري و زهکشی موجود و  امکانات و محدودیت  ارائه –
  کشتی جا یکسازي و  پارچه یکشبکه سنتی با توجه به شرایط اجتماعی، میزان مشارکت قابل انتظار، مشکالت 

از تمام اجزاي طـرح بـه نحـوي     برداري کامل بهره اناتکدگاه اقتصادي و امیگذاري از د هاي سرمایه تعیین اولویت –
 شود. برداري تدریجی از طرح فراهم بهرهامکان ه ک

 مقدار زمینی که باید از چرخه تولید خارج و مقدار زمینی که به منظور پیاده کردن طرح باید خریداري شود. تعیین –

هـاي   رسـانی و روش  هاي برق تعیین مقدار انرژي الکتریکی مورد نیاز، فاصله از آخرین ایستگاه فشار قوي و هزینه –
 1هاي انرژي سازي هزینه بهینه

  هاي گزینه برتر و ارتقاي مجدد آن در صورت امکان دیتبندي کلی امکانات و محدو جمع –

  نه برتریه گزیپا یطراح -2-17

  طرح يمایس -1- 2-17

مهـم   يهـا  ن مطالعات مولفهیاست. در ا ینه برتر انتخابیطرح با توجه به گز یلک يمایم سین مطالعات، ترسیهدف از ا
  .  شود میشفاف مشخص  به طورسامانه 

وه انتقال و ی، شيریت و نحوه آبگیشت، موقعکب کی، ترياریموارد عمده طرح شامل روش آب يمایم سیدامنه کار، ترس
مهـم   يهـا  تصـمیم ل، و یه در برابر سـ کا عدم لزوم حفاظت از شبی، لزوم ینیزمریز یشکا عدم لزوم زهیب، لزوم و ع آیتوز

  گر است.  ید

                                                   
تري نیاز دارد که حسب مورد بر پایه شرح خدمات و  ها و غیره به شرح خدمات گسترده نیرو و پسترسانی و تعیین ظرفیت خطوط انتقال  مطالعات برق -1

 شود.  ي آن انجام می الزحمه حق
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  خدمات - 1- 1- 2-17

هـاي طـرح     گزینـه  مفهـومی  هاي  نقشهشت، کب کی، ترياریطرح شامل روش مناسب آب یلک يمایس ارائهتهیه و  –
 انالک(لوله،  موقعیت تقریبی تاسیسات انحراف آب و آبگیري، مسیر انتقال آب و مجاريمسیر  طرحتوسعه شامل 

 ) آبیاري و زهکشی اصلیو غیره

ثقلی یـا   شامل موقعیت تاسیسات انحراف آب، آبگیري و انتقال طرح لیکسیماي تحقق هاي مناسب  حل راه ارائه –
ه سـامان تاسیسـات انحـراف آب و آبگیـري، انتقـال و      محدوده (در آب، تاسیسات حفاظت و کنترل سیالب پمپاژ

  ینیرزمیو ز یسطح يها شک، زهآبیاري)

مزرعه (سامانه فرعی) با توجه به مطالعات اجتماعی و امکـان یـا عـدم     یشکسیماي کلی سامانه آبیاري و زه ارائه –
 رفته   بران و زمین از دست سازي، روش آبیاري، توپوگرافی، مرز مالکیت آب پارچه یکو  کشتی جا یکامکان 

هـا،   هاي مطالعات اجتماعی، مرزهـاي مالکیـت روسـتا    مسیرهاي مناسب انتقال و توزیع آب با توجه به یافته ارائه –
 ها گاه هیو تخلها  شکمسیرهاي مناسب زه ارائهز یو نبري و میزان مشارکت قابل انتظار  مرزهاي حقابه

 حل گذر از وضعیت کنونی الگوي کشت به وضعیت آینده طرح راه ارائه –

 آبی رهنمود به منظور تطابق الگوي کشت انتخاب شده با شرایط خشکسالی و کم ارائه –

برداري از منـابع آب و خـاك در سـامانه آبیـاري       هاي بهسازي وضعیت فعلی بهره حل پذیري اعمال راه امکان ارائه –
 مزرعه  

بر و نواحی تاثیرپـذیر   هاي حقابه برداري در زمین  بر شرایط فعلی بهره توسعه یا بهبودبازبینی آثار گزینه برتر طرح  –
 خارج از محدوده طرح  

  ريتاسیسات انحراف آب و آبگی - 2- 2-17

(ها) و انتقال آن به محل طرح است که  هدف، مطالعه و تهیه طرح مقدماتی تاسیسات انحراف آب و آبگیري از رودخانه
 بـر اسـاس   هـا  نآشامل آبگیري با وجود سد انحرافی یا بدون آن است. طرح سد انحرافی یا ایستگاه پمپـاژ یـا ترکیبـی از    

  شود. نیازهاي طرح تهیه می
هـاي هیـدرولوژیکی،    بررسـی  ژهیـ و بـه ، مطالعـات پایـه   1:10000ا یـ   1:5000هـاي  دامنه کار شامل اسـتفاده از نقشـه  

بـرداري از   رهشناسی و ژئوتکنیک محل انحراف آب و آبگیري و نیز شـرایط بهـ   هاي میدانی و بررسی اجمالی زمین پیمایش
  سدهاي انحرافی است.
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  خدمات - 2-1- 2-17

  سد انحرافی -الف

رودخانـه و   1شناسـی  ها، ریخـت  با توجه به موقعیت زمین یین محل مناسب براي احداث سد انحرافیبررسی و تع –
  نیازهاي عملیات مهندسی رودخانه

 طراحی بده بررسی رژیم جریان رودخانه در شرایط عادي و سیالبی و انتخاب  –

امانه آبیـاري و زهکشـی منتقـل    تواند به سـ  بررسی بار معلق و بار بستر رودخانه، تعیین حداقل قطر ذراتی که می –
  گیر   بینی سازه رسوب شود و اتخاذ تصمیم در مورد لزوم یا عدم لزوم پیش

مقطـع طـولی و    هماننـد هاي مهم سـد   ژئوتکنیک و طراحی قسمت هاي و ضریبهیدرولیکی بررسی خصوصیات  –
بسـتر   3بنـد   دیواره آبو نیروهاي زیرفشار ( 2پی شستگی زیر  عرضی، حوضچه آرامش، تجهیزات کاهش دهنده آب

، 5آب یا ترکیبی از ایـن دو)، تاسیسـات حفـاظتی سـراب و پایـاب، دهانـه آبگیـر، سـاختمان چـپ          4غیرقابل نفوذ
  هاي آبگیري و غیره  ها، دریچه  کننده یر، تخلیهگ بساختمان رسو

تهیـه  دست سـد و سـاختمان تخلیـه رسـوب و      ینیبررسی خط برگشت آب در سراب و وضعیت جهش آبی در پا –
بـران   و اطمینـان از امکـان برداشـت آب توسـط حقابـه       6جریان عبـوري بـا سـطح آب پایـاب    بده منحنی رابطه 

   دست پایین
  هاي هیدرولیکی جریان در سد و تاسیسات آبگیري، تخلیه رسوب و غیره   بررسی مشخصه –
  اي و خصوصیات ژئوتکنیکی محل سد    طرح سازهمشخصات بررسی پایداري سد انحرافی با توجه به  –
  بررسی لزوم مطالعه مدل هیدرولیکی سد انحرافی  –
و  هـا  زمـین برآورد وسعت و حجم دریاچه سد انحرافی و طرح تمهیـدات الزم بـراي جلـوگیري از غرقـاب شـدن       –

 باالدست مستحدثات مهم در 

، شخصات فنی سد انحرافی و تاسیسات آبگیـري و مقاطع عرضی و طولی و م طرحهاي مقدماتی شامل   تهیه نقشه –
 دست گیر، سامانه انحراف، حفاظت باالدست و پایین حوضچه رسوب

  1ایستگاه پمپاژ -ب 

                                                   
1- Morphology 
2- Piping 
3- Cutoff wall 
4- Upstream blanket  
5- Wasteway 
6- Tailwater rating curve  
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هـا بـه منظـور     ان استفاده از بوستر پمپکها و بررسی ام تعیین موقعیت مکانی و ارتفاعی محل ایستگاه یا ایستگاه –
 قابل بررسی هاي مختلف اهش انرژي مورد نیاز در گزینهک

 تعیین خصوصیات و ابعاد دهانه و مجراي آبگیر تجهیزات و تاسیسات تبعی کنترل و ایمنی جریان –

طور معمـول   تعیین رقوم سطح آب در محل سازه ایستگاه پمپاژ هنگام وقوع سیالب با دوره بازگشت مناسب (به  –
 سال) 100و  50

قلیمی و تعیین پوشـش داخلـی و خـارجی مـورد نیـاز      بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و زیستی آب و شرایط ا –
 ها و اتصاالت لوله

بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریـان در مجـراي ورودي آبگیـر، محاسـبه افـت و پارامترهـاي هیـدرولیکی در         –
 تجهیزات تبعی

 تعیین رقوم حداقل سطح آب به منظور طراحی حوضچه مکش –

 تعیین ارتفاع مکش و ارتفاع پمپاژ –

ها و تاسیسات مختلف با در نظر گرفتن قطر اقتصـادي و   هاي مربوط به افت بار هیدرولیکی در لوله انجام محاسبه –
 سرعت

 آالت مربوط ها و شیر خانه تلمبه ز)کلکتوگردآورنده (هاي مکش، رانش و   بررسی و تعیین نوع و قطر لوله  –

ل بـرق مـورد نیـاز    کـ هـا و بـرآورد    پمـپ  موتورِو قدرت نوع تعداد، ها و تعیین  نوع پمپتعداد و انتخاب و تعیین  –
 اي و ساالنه) (لحظه

 هاي مختلف در صورت لزوم گزینه هاي احداث پست برق در برق و هزینه تامین ي بررسی نحوه –

 هاي مختلف گزینه هاي مربوط در ه توزیع برق و هزینهکبررسی خصوصیات شب –

 پمپاژهاي مهم ایستگاه  تعیین ابعاد و خصوصیات ساختمانی قسمت –

 ها و تخریب ساحل رودخانه حفاظت ایستگاه پمپاژ در مقابل طغیان ي بررسی نحوه –

بررسی و اتخاذ تمهیدات الزم بـراي کنتـرل فرسـایش و رسـوب در رودخانـه و اطمینـان از وجـود آب در محـل          –
 ایستگاه پمپاژ در آینده 

اي و یـا   نترل رایانهکی با کانیکی یا مکریتکهاي ال ها با روش ارسازي (اتوماسیون) تنظیم پمپکان خودکبررسی ام –
 نترل از دور و نظایر آنک

                                                                                                                                                                    
هاي پمپاژ بزرگ  شود. مطالعات ایستگاه زهکشی به تناسب اهمیت و ابعاد، با استفاده از این شرح خدمات انجام میهاي پمپاژ آبیاري و  مطالعات ایستگاه -1

فهرست جزییات خدمات «با عنوان  1382سازمان برنامه و بودجه کشور در سال  263توان از ضابطه شماره  تري دارد که در تهیه آن می شرح خدمات گسترده
 کرد. گیري  بهره »سازي یسات آبگیري: سردهانهمهندسی مطالعات تاس
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و توزیـع   تـامین هـاي   هاي پمپاژ با ملحوظ نمودن هزینه هاي مختلف ایستگاه گزینهو اجتماعی مقایسه اقتصادي  –
 قیمت واقعی بر اساسهاي برق مصرفی ساالنه  برق و هزینه

 تاسیسـات دیگـر  ها و  و مشخصات ساختمان، کنترل و ابزار دقیق معماري، مکانیک، برقهاي مقدماتی   تهیه نقشه –
 ایستگاه پمپاژو تجهیزات 

  ه سامانه آبیاري و زهکشی یپا یمطالعات و طراح -3- 2-17

  سامانه آبیاري  - 1- 3- 2-17

 آبیاري و سایر نیازها نیازهايبررسی نیازهاي آبی طرح با توجه به  –

روز و  هاي آبیاري، ساعات آبیاري در شبانه به روشتعیین هیدرومدول طراحی مجاري انتقال و توزیع آب با توجه  –
 یا آبیاري تناوبی

یـا سـایر   و روسـتاها  زمـین  بـا توجـه بـه محـدوده     در طرح بررسی و مشخص نمودن نواحی یا واحدهاي عمرانی  –
 محیطی زیستتماعی و اج ،مالحظات فنی

  زراعیاري و قطعات یاي آبه كبررسی و انتخاب ابعاد مناسب واحدهاي عمرانی، بلو –

 روستاها زمینشتی در چارچوب محدوده کجاکی هاي بررسی امکانات و محدودیت –

 طرح هاي زمینهاي انتقال آب تا  مسیرها و روشو تعیین بررسی  –

 مقایسه مسیرهاي انتقال آب –

 اي مقاطع مجاري انتقال  مشخصات هیدرولیکی و سازه ارائهبررسی و  –

 ها ها و تنظیم جریان و فشار در لوله ظیم جریان در کانالهاي مناسب کنترل و تن بررسی و انتخاب روش –

 ارسازي تنظیم جریان  کان و تجهیزات خودکبررسی ام –

هاي طبیعی  ها و زهکش  تقاطع با رودخانه هاي مناسب عبور و حفاظت مجراي انتقال آب در حل راه ارائه و بررسی –
 موجود و سایر مستحدثات

 طـرح  ارائـه ی و یـ و اجرا، اجتمـاعی  اقتصـادي  ،لحاظ فنی از ترین مسیر مناسبقایسه مسیرهاي انتقال و تعیین م –
 آن رخ طولی نیمو مسیر 

از یـ مـورد ن  يهـا  ر سـازه یپمپاژ و سا يها ه ستگایها، خطوط لوله، ا انالکر یمس يها نیزم يآزادساز ي نحوه یبررس –
 هکشب

زمـین مـورد    تـامین سازي هزینه   دف کمینههایی از آن با ه بررسی امکان بازسازي شبکه آبیاري سنتی یا قسمت –
 نیاز طرح

 بررسی نقاط استفاده از آب برگشتی و چگونگی استفاده از آن –

 اصلی سامانه آبیاري ییجانما طرح ارائهبررسی و  –
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 یـک خـط انـرژي در لولـه درجـه      و سـطح آب یـا   ، خط بِرم (سـکو) خط کفشامل  انالک رخ طولی نیمطراحی و تهیه  –
 فنی هاي سازهتقاطعی و سایر  هاي سازهآبیاري با استفاده از نقشه توپوگرافی با مشخص نمودن محل تقریبی آبگیرها، 

 رخ طـولی  نـیم و مسـیر   طـرح بـر روي   ن نقاطیتر نزدیک هاي آزمایشی هلتعیین محل و مشخصات ژئوتکنیکی چا –
 ) انتقال آب و آبیاريو غیره انالک(لوله،  مجاري

 کانال، لوله، خاکریز حفاظتی، زهکش انحرافی و غیره  1(تیپ) همسان ارائه مقاطع –

و (درجـه سـه)   شـامل آبگیرهـاي مـزارع     2طرح الگوییمزرعه براي ه آبیاري سامان ییجانما ي نحوهو ارائه  بررسی –
بـا توجـه بـه     هاي آبیـاري  ازهسو سایر هاي داخل مزارع  هاي کم فشار (درجه چهار)، زهکش یا لولهفرعی  نهرهاي

 طرح خصوصیات محدوده

ي (لوله، کانـال  ) و تعیین مساحت ناخالص و خالص تحت آبیاري مجارو غیره انالک(لوله،  مجاري تعیین ظرفیت –
 و غیره) مختلف آبیاري

سـطح  وسـعت  هاي مختلف مسیر بـا توجـه بـه     آبیاري در قسمت و غیره) انالک(لوله،  طراحی مجاري تعیین بده –
 مناسب طرح پذیري  انعطاف هاي  ضریبب آبیاري و ، تناوتحت پوشش

 سـنتی  شبکه )و غیره انالک ،(لوله ) آبیاري طرح با مجاريو غیره انالک(لوله،  ه مجاريسامانامکان تلفیق  بررسی –
 سامانه اصلی) و غیره انالک ،(لوله سنتی از مجاري نهرهايمزارع به منظور فراهم آوردن امکان آبگیري 

هاي پیشـنهادي پـیش از شـروع     به روش در مزارع نمونه (آزمایشی) آبیاري هاي طرح سامانه ارائهسنجی و  امکان –
 زمان با آن در صورت لزوم مطالعات مرحله بعدي یا هم

  هاي سامانه آبیاري سازه - 2- 3- 2-17

آبیاري و زهکشـی بـر روي   هاي سامانه اصلی  ها یا کانال در مسیر لولها ه سازهنوع، ظرفیت و محل تقریبی تعیین  –
  طولی هاي رخ نیمسامانه و  جانمایی طرح

) آبیـاري و  و غیـره  انـال کبـر روي مجـاري (لولـه،    ثانویـه  هاي پمپاژ  نوع، ظرفیت و محل تقریبی ایستگاه تعیین –
 (در صورت لزوم) زهکشی

در  گیري آب هاي اندازه سازهو کنترل شیب  ،هاي تقاطعی، حفاظتی نوع، ظرفیت و محل تقریبی ساختمان تعیین –
 جاري آبیاريم

تعیین خصوصیات، نوع و محل تاسیسات حفاظت و کنترل سیالب در محدوده طرح (محدوده تاسیسات انحـراف   –
 آب و آبگیري، مسیر انتقال آب و شبکه آبیاري)

                                                   
1- Type 
2- Typical Farm Unit  
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یسـات  هاي مختلف آن شامل تاس دن قسمتکرو مشخص  1تعیین نوع، ظرفیت و محل تاسیسات تغذیه مصنوعی –
 هاي تخلیه آب مازاد در صورت لزوم انتقال و ساختمانگیري اولیه،  رسوبآبگیري، 

هـا، آبگیـر مـزارع،     کننده سطح آب، آبگیـر کانـال   هاي تنظیم ساختمان مانند همسانهاي آبیاري  سازهتهیه طرح  –
و سـایر  ن کفشارشـ ب، تخلیه هوا، تخلیـه آب،  آهاي شیر  گیر، حوضچه هاي انرژي  شکن، حوضچه شیبسازه طرح 
 هاي آبیاري تحت فشار  هو سامانهاي انتقال  در مسیر لولههاي مورد نیاز  سازه

اي هـ  ن)، سـیفو و غیـره  انـال ک ،(لوله انال یا پل عبور مجاريکپل  همانند همسانغیرهاي آبیاري  سازهتهیه طرح  –
هکشـی، تاسیسـات حفاظـت و    ) اصـلی آبیـاري و ز  و غیـره  انـال ک(لوله،  حفاظتی مسیر مجاري هاي سازهبزرگ، 

 زيکنترل مرکهاي  ایستگاه و هاي پمپاژ کنترل سیالب، تاسیسات تغذیه مصنوعی، ایستگاه

برداري و نگهـداري   با توجه به امکانات بهره ها و تجهیزات هیدرومکانیکی مهم  تعیین نوع و مشخصات کلی دریچه –
هـا بـا اسـتفاده از     در آینده از طریق خودکارسـازي (اتوماسـیون) سـامانه و کنتـرل دریچـه      ها نآو امکان ارتقاي 

 هاي الکتریکی یا کامپیوتري شدن کنترل سامانه   فرمان

و مقطع طـولی و در صـورت لـزوم مقـاطع      ییجانما طرحشامل هاي آبیاري  سازههاي مقدماتی   نقشه ارائهتهیه و  –
 عرضی

و غیـره) سـامانه    انالک(لوله،  مجاري انتقال و ی مقاطع مجاريیو اجرا، اجتماعی دياقتصا ،بررسی و مقایسه فنی –
 برحسب مورد ها نآکانال روباز، تونل، لوله، ناو، مجاري بسته یا ترکیبی از  اصلی در اشکال

اري انتقـال آب و آبیـ  سـامانه  ) و غیره انالک(لوله،  ژئوشیمیایی مسیر مجاري هاي ژئوتکنیکی و بررسی محدودیت –
 به منظور کنترل مسیر و انتخاب مقطع مناسب

، لوله ساخته هاي پیش آبیاري به روش درجا و روش نهرهايی ساختمان یو اجرا ، اجتماعیمقایسه فنی، اقتصادي –
 انتخابی با مقیاس مناسب همسانمقاطع  ارائهو  دار هاي دریچه و لوله فشار کم

  سامانه زهکشی  -3- 3- 2-17

  زهکشی سطحی -الف

  هاي مورد مطالعه از آبراهه هر یکحوضه زیر زمان تمرکز تعیین مساحت وبررسی خصوصیات فیزیوگرافی و  –
و دوره کشـاورزي بـا مـدت     هـاي  در زمـین حی ي سـط هـا  زهکـش احی انتخاب شدت بارندگی براي طر و  بررسی –

گیاهان الگـوي  ساسیت مورد مطالعه و ححدوده هاي اقلیمی و هیدرولوژیکی م مناسب با توجه به ویژگیبازگشت 
  به شرایط غرقاب موقتشت ک

                                                   
 شود. ي آن انجام می حسب مورد بر پایه شرح خدمات و حق الزحمهاز و یدر صورت نمطالعات طرح تاسیسات تغذیه مصنوعی  -1



  63  11/01/99    (هیپا ی(شامل طراح یینها یهیشرح خدمات مطالعات توج - دوم فصل

 

هـاي آبـی تقـاطعی و     به منظـور طراحـی سـازه   مناسب  و دوره بازگشت بررسی و انتخاب شدت بارندگی با مدت –
 حفاظتی

هـاي   جریـان سـطحی بـا توجـه بـه ویژگـی      شـدت  مناسب به منظور برآورد حـداکثر   يها بررسی و تعیین روش –
  اه تدشهاي)  (زمین  ویژگی سی وهاي مورد برر آبراهه ،حوضهزیر

 هـاي زیـر   بـر پایـه وسـعت زمـین     (بده ویژه) با دوره بازگشـت مناسـب   اي شدت جریان سطحیه یتعیین منحن –
  زهکشی

 هاي بازگشت مورد نظر ها با دوره برآورد رواناب سطحی ناشی از بارندگی زیرحوضه –

 هاي آبیاري یا لولهها  نظر در محل تقاطع با کانال هاي بازگشت مورد برآورد حداکثر بده رواناب سطحی با دوره –

  هاي سطحی باهاي طبیعی براي تخلیه روان هاي موجود و آبراهه اصالح و یا توسعه زهکشان کامبررسی  –
 هـاي  شده بـه رودخانـه یـا زهکـش      هدایت آوري و  جمع يها هرزآب و ها امکان تخلیه ثقلی جریان سیالببررسی  –

پیشنهاد  ها در برابر طغیان و سرریز سیل به محدوده سامانه و یا حفاظت سواحل مسیل اضطراريطبیعی در موارد 
 صورت عدم امکان تخلیه ثقلی در ها نآ هاي پمپاژ براي تخلیه تعیین مشخصات ایستگاهو پمپاژ  امانهس

 طرح به محدوده  سیالبورود هاي مناسب براي جلوگیري از  حل و ارائه راهبررسی  –

تعیین مسیرهاي مناسـب  ، ها هاي آبیاري و سیالب آوري و هدایت هرزآب  هاي مناسب جمع و تعیین روش بررسی –
 مورد نیاز مسیرها    زمین تامیني  و نحوه ها نآبراي هدایت 

خـارج محـدوده   مناطقی در کننده به  هاي شور و آلوده هاي مناسب انحراف و هدایت هرزآب حل بررسی و ارائه راه –
 هاي شور را داشته باشند. پذیرش هرزآبطرح که توان 

هاي سطحی همچون حداقل و حداکثر سرعت، شیب بدنـه، عمـق، شـیب و عـرض      انتخاب مبانی طراحی زهکش –
 سکوها و مقطع جاده سرویس  

هـاي   و ارائه نقشه ها  آب زه و ها ها، هرزآب مجاري هدایت سیالب همسانو انتخاب نوع و مشخصات مقاطع بررسی  –
 وابستههاي  سازه همسان

 مجـاري آبیـاري،  هـاي تقـاطعی، حفـاظتی و کنتـرل شـیب در مسـیر        سـازه نوع، ظرفیت و محل تقریبی  تعیین –
 ها در محدوده سامانه زهکش روها سیالبها و  زهکش

 هاي غیرهمسان طراحی سازه –

 سامانه اصلی زهکشی سطحی با در نظر گرفتن آرایش سامانه آبیاري ییجانما طرحبررسی و ارائه  –

با استفاده از نقشـه توپـوگرافی     و سطح آب ، خط بِرم (سکو)خط کف شامل  زهکش رخ طولی نیمطراحی و تهیه  –
از جملـه تاسیسـات و    هـاي فنـی   سـازه تقـاطعی و سـایر    هـاي  سازه، ها ورودي با مشخص نمودن محل تقریبیو 

 ها   محل تخلیه خروجی زهکشو  ها آب زهگیري بده جریان و کیفیت  تجهیزات اندازه

  طراحیآب  عمق و زهکشعمق ف، کعرض  از جمله ها شکزهمقاطع همسان  یم رخ عرضیه نیو ته یطراح –
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  زهکشی زیرزمینی -ب

بنـدي خـاك و    الیـه پیزومترهاي مرکب، ، اي هاي مشاهده چاهکتجهیز و ترازیابی  ،عملیات صحرایی حفر اجراي –
هـاي معـرف خـاك بـراي      هاي آبشویی و تهیه نمونـه  هیدرودینامیکی و آزمایش هاي گیري صحرایی ضریب اندازه

 1و شوريهاي خاك  تجزیه آزمایشگاهی به منظور کنترل بافت الیه

 هیدرودینامیکی هاي ضریب و خاك بندي الیه و تعیین بررسیحاصل از بندي و تحلیل نتایج  جمع –

  زهکشی زیرزمینی امانهراحی سآبگذري همگون براي ط هاي هاي با ضریب تعیین محدوده –
گیـري در   انـدازه  بر اسـاس (تراوش از نهرهاي خاکی سنتی  و بررسی و تعیین میزان فعلی نفوذ عمقی آب آبیاري –

 )نقاط معرف

  در نواحی مختلف محدوده مورد مطالعه محدودکننده الیهبررسی و تعیین عمق  –
 ي آنها محدودیت و و امکاناتحدوده طرح بررسی شرایط زهکشی طبیعی م –

  زیرزمینی سفره اول  گیري عمق و کیفیت آب بررسی نتایج اندازه –
 انکدر صورت ام با توجه به عوامل تغذیه و تخلیه سفره اول بررسی معادله بیالن آب زیرزمینی –

  سفره اول آب زیرزمینی براي فصول مختلف سال   SAR هم وهدایت الکتریکی  تهیه نقشه هم –
  هاي نمونه و معرف براي چاهکتهیه هیدروگراف تغییر سطح آب زیرزمینی  –
سفره اول، تعیین جهـت حرکـت آب زیرزمینـی، تعیـین     ) ترین بیشو  ترین کم(تراز  عمق و هم هاي هم  تهیه نقشه –

 ی جریان در مناطق مختلفکو شیب هیدرولیهاي تغذیه و تخلیه  محل

 شدن خاك و تحلیل آن دار زهتعیین علل  –

 با توجه به شرایط فعلی و تغییر شرایط در آینده ،زهکش زیرزمینی مندنیاز هاي و محدوده دار زهتعیین نواحی  –

بـا اتخـاذ   از جمله شـوري  و بار آالیندگی آن  آب زهاهش حجم کشی از طریق کالت زهکاهش مشکان کتعیین ام –
بینـی آیـش در الگـوي     آبیـاري و پـیش   مکاربرد روش کشت، تغییر روش آبیاري، کتدابیري همانند تغییر الگوي 

 کشت  

اهش کـ افزایش بازده آبیـاري و   ،آب زهاهش حجم کشده به منظور  نترل کشی کان استفاده از روش زهکتعیین ام –
 تخریب محیط زیست

اهان مقاوم بـه  یگ ياریست به منظور آبیط زیدار مح گر دوستید يها روشا ی یستیز یشکان انجام زهکتعیین ام –
 اهان مناسب با توجه به عوامل موثر  یص گیو تشخ آب زهاهش حجم کبا هدف  يشور

 نسبت به زمان در صورت لزوم بآ زهبینی تغییر کیفیت  هاي پیش هاي مورد نیاز مدل آوري داده جمع –

                                                   
هاي مشاور ارائه تمامی یا هریک از خدمات این ردیف الزامی باشد، پیشنهاد الزم از سوي مشاور ارائه و بر پایه شرح خدمات و  در صورتی که براساس یافته -1

 انجام خواهد شد.  آني  الزحمه حق
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و نسبت بـه زمـان    آب زهبینی تغییر کیفیت   با پیش ها آب زه 1مجدد کاربرد ين و مناسب براکمم يها حل ارائه راه –
 يهـا  در حالـت  آب زههاي تغییر کیفـی   مدل و یااز تجارب  گیري بهرهبا  طرحدر شرایط تعیین زمین پذیرنده آن 
 یا زیرزمینی  و اجراي زهکشی سطحی 

 و اهـداف  محلی يها یژ گیبا توجه به و يیا عمود یمناسب اعم از افق زهکشی زیرزمینی مقایسه و انتخاب گزینه –
  رحط مورد نظر

 توسـعه یـا بهبـود   هاي پیشنهادي در برنامه  هاي کشت تعیین عمق کنترل سطح آب زیرزمینی با توجه به ویژگی –
و مقایسـه اقتصـادي    ، محـیط زیسـت  ها  بآ زهها، شرایط و امکانات تخلیه  زهکش ساختکشاورزي، امکانات فنی 

 براي اعماق مختلف قابل توصیه از نظر فنی در شرایط طرح

آبیـاري و کشـاورزي و    توسـعه یـا بهبـود   و عوامل طـرح  حدوده طرح زهکشی متناسب با شرایط متعیین ضریب  –
  خاكنیازهاي آبشویی 

  مناسب با شرایط منطقه هاي روش بر اساسها  تعیین عمق و فاصله نصب زهکش –
 زهکشی ها با توجه به ضریب زهکشی زیرزمینی و مساحت تحت طراحی مقاطع زهکش بدهتعیین  –

 ها   آبیاري پس از اجراي زهکش توسعه یا بهبودسطح آب زیرزمینی در شرایط طرح تحلیل تغییر  –

 تـامین هاي معـدنی و فاصـله از محـل اجـراي طـرح و نیـز هزینـه و محـل          برآورد منابع قرضه مورد نیاز پوشش –
  هاي مصنوعی پوشش

 آن  مشخصات فنی ارائهمقایسه و انتخاب نوع پوشش مناسب از نظر فنی و مالی و  –

 هاي زهکشی اب جنس لولهانتخ –

ش کـ ، اختالف عمق زهیاصل يها زهکشن، محل یب زمیبا توجه به ش ینیرزمیز یشکش مناسب زهیانتخاب آرا –
 برداري بهرهو  ساخت يها نهیدر نقاط مختلف و هز

 )  کر مشبیا غی کمشب يا (روباز، لوله ها نندهک انتخاب نوع جمع –

  ها شکمسیر زه  زمین تامیني  نحوه ارائه –
 هاي مختلف محدوده مورد مطالعه هاي زهکشی زیرزمینی در قسمت اولویت اجراي طرح ارائه –

هـاي اصـلی و تهیـه نقشـه      مجاري زهکش به کننده کننده، تخلیه هاي جمع زهکش همسانمقاطع  ارائهطراحی و  –
 ها  کننده هاي زهکشی زیرزمینی به جمع  تخلیه لوله ي نحوه همسان

پیش از شـروع مطالعـات مرحلـه بعـدي یـا       در مزارع نمونه (آزمایشی)زهکشی   طرح سامانه ارائهسنجی و  امکان –
 زمان با آن در صورت لزوم هم

                                                   
1- Reuse  
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  1خاكآبشویی و اصالح مطالعات  - 4- 3- 2-17

 ترین نقش در این پدیده  بررسی کلی علل شور یا سدیمی بودن خاك و تعیین عوامل داراي بیش –

  كننده خاک استفاده از مواد اصالح یا آن وبررسی لزوم آبشویی براي اصالح و   ارزیابی شور یا سدیمی بودن خاك –

 ییی آبشویهاي صحرا آزمایشبررسی و انتخاب نقاط معرف براي انجام  –

و نـوع و مقـدار    ی اولیـه یتعیین عمق مناسب آبشـو  و  ی خاكیی آبشویهاي صحرا بررسی و تحلیل نتایج آزمایش –
 یاز با توجه به گیاه مبنا از ترکیب کشتدر صورت ن كننده خاک مواد اصالح

 تهیه بیالن نمک در صورت لزوم –

  استفاده از آب شور یا با شوري کمبا آبشویی و یا امکان لزوم  تعیین –
و خـاك  برآورد و مقایسه درصد کاهش محصول نسبت به تولید بهینه هر محصـول در شـرایط مختلـف آبشـویی      –

   شرایط منطقه پیشنهاد میزان آبشویی مناسب با توجه به

  و زهکشیآبیاري الگویی مطالعات و تهیه طرح  -2-18

   ارعآبیاري مز ها سامانهها و  روش یلکمطالعات  -2-18-1

  .باشدحدوده طرح مشرایط خوبی معرف   هه بکبه نحوي  2الگویی طرح ارعتعیین محدوده و وسعت مناسب مز –
 مزارع انتخابی  برداران نظرخواهی از بهره –

 از مزارع یاد شده محلیآوري آمار و اطالعات  جمع –

 برداران در مزرعه انتخابی برداري مورد پذیرش بهره ها و نظام بهره تعیین وضعیت مالکیت –

 در مزرعه انتخابی برداران پذیرش طرح از طرف بهره میزانبررسی  –

 محصوالت لگوي کشت تعیین نوع کشت و نیازهاي آبیاري –

 و زیستی (بیولوژیکی) آب آبیاري  شیمیاییفیزیکی، تعیین مشخصات  –

اي خاك، بافت خاك، سـاختمان خـاك، پتانسـیل نگهـداري آب در     ه قافمانند تعیین مشخصات فیزیکی خاك ( –
  )اي هینیهدایت مو و ، هدایت هیدرولیکی3گروه نفوذهاي  خاك، معادله

و بررسـی  محصـول  عملکـرد  بر مقـدار   ي محلولها ثیر نمکات بررسی منظوره ی خاك بیتعیین مشخصات شیمیا –
 کیفیت آب آبیاري توجه به باامالح خاك کنترل هاي مناسب  روش

 آبیاري  هاي سامانهها و  روشو مقایسه انواع بررسی  –

                                                   
  شود. یي آن انجام م الزحمه خاك بر پایه شرح خدمات و حقآبشویی و اصالح مطالعات  1-
  شوند یم یطراح 1:2500ا ی 1:5000اس یبا مق یتوپوگراف يها مزارع طرح الگویی (تیپ) با استفاده از نقشه -2

3- Intake Family  
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 مزارع آبیاري هاي ها و سامانه انتخاب روش –

 آبیاري هاي مختلف در روش چگونگی مدیریت آب و خاك شورو   نحوه ارائه –

 تعیین تقویم و تعداد آبیاري محصوالت مختلف   –

پیشـنهادي پـیش از شـروع     و زهکشـی  هاي آبیـاري  براي روش )آزمایشینمونه (سنجی و ارائه طرح مزارع   امکان –
 زمان با آن در صورت لزوم بعدي یا هم مطالعات

   و تسطیح اراضی مزارع زهکشی ،سطحی آبیاريالگویی تهیه طرح  - 2-18-2

 طرح) بازده در مزرعه و آب کاربرد ،انتقال، توزیع ،ذخیره آب در مخزن بازده آبیاري (شامل برآورد بازده –

، هاي درجـا  سه حالت ثقلی با کانال شده در  ی محاسبهیبا توجه به ابعاد هندسی نهامزرعه بیاري آتعیین سیماي  –
 و پرفشار فشار  مکهاي  لولهیا  ساخته و پیش

بـا توجـه بـه    آبیـاري   سـه درجـه   دار کـم فشـار و یـا دریچـه     هـاي  ا لولهیو  نهرهاطراحی جریان براي  بدهتعیین  –
 زهکشی سطحی و زیرزمینی هاي ضریب بر اساسهاي سطحی مزرعه  زهکش یحاطر بدهل مزرعه و وهیدرومد

 تعیین دستابه مورد نیاز براي توزیع در بین قطعات زراعی  –

 ي توزیع و گردش آب در طرح الگویی آبیاري سطحی  ارائه نحوه –

فنـی   هـاي  سازهمحل و  و تعیین نوع مزارعهاي  هاي آبیاري و زهکش ا لولهی نهرهاتعیین مسیرهاي مناسب براي  –
 و بررسی نوع و محل تخلیه زهکش مزرعه به زهکش اصلی سهآبیاري و زهکش درجه  نهرهايدر مسیر 

هـاي   کننـده  جمـع هاي سطحی و  ، زهکشسهدرجه  آبیاري ها لوله و نهرهامناسب براي  همسانطرح مقاطع ارائه  –
 و انتخاب سرعت حداقل و حداکثر طراحی مزارع

همسـان  و ترانشـه   هفنی مربوطـ  هاي سازهمقاطع همسان سایر مجاري آبیاري و زهکشی واحدهاي مزرعه و ارائه  –
 هاي زیرزمینی زهکش

 نهرهـاي و تعیـین متوسـط طـول     همزرعواحدهاي در هاي آبیاري و زهکشی  ا لولهی نهرها الگوییطرح  نقشهارائه  –
 منتخبهاي   گزینه در وابستهفنی  هاي سازهو تعداد  رعهآبیاري و زهکشی مز

 منتخبهاي   گزینه براي الگویی مزارعدر  زیرزمینیهاي  زهکشو نیمرخ طولی مسیر ارائه طرح  –

هـاي   انتخـاب شـیب  هاي طرح جهـت اجـراي عملیـات تسـطیح،      ، برآورد وسعت زمینروش مناسب تسطیح ارائه –
در هـر هکتـار، تعیـین     بـرداري  خـاك خاب حـداکثر مقـادیر   تحداقل و حداکثر در جهت آبیاري و عمود بر آن، ان

 الگویی طرح واحدهاي مزارعهاي تسطیح   تهیه نقشه و خاکریزيو  برداري خاكمقادیر 

 آبیاري الگوییهاي طرح  متره و برآورد هزینه –

   آن اب طهاي مرتب و هزینه خودکارسازينیاز و تعیین سطح  تجهیزات مورد ارائه –
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اندازي، قطع آب، تخلیه آب در پایان فصل  برداري و نگهداري از سامانه همانند آب هاي الزم براي بهره ارائه توصیه –
 سامانه آبیاري و زهکشی آبیاري، عملیات نگهداري

  آبیاري بارانی الگویی تهیه طرح  -2-18-3

 طرح) بازده در مزرعه و آب کاربرد ،انتقال، توزیع ،ذخیره آب در مخزن بازده آبیاري (شامل برآورد بازده –

 شامل: ها نآبیاري بارانی و مقایسه فنی و اقتصادي آ هاي امانهانواع ساولیه طراحی  –

 امانه آبیاريترین ظرفیت س بیشا و تعیین ه يتعیین حداکثر مجاز پخش آب و تعیین فاصله آبیار 

        انتخاب میزان پخش آب، عمق ناخالص، فاصله آبیاري و مـدیریت بـر اسـاس نیازهـاي گیـاه، خـاك، آب و
 محیط زیست

  ،که یکنواختی پخش آب تامین شود طوري  و فاصله آبپاش مناسب به بدهانتخاب فشار. 

 هـاي   و قطع و وصـل آب در بـین خطـوط لولـه    صورت دائم یا نوبتی   برداري و گردش آب به تهیه طرح بهره
 اصلی آبیاري در سامانه مزرعه

 تعیین پیامدهاي قطع و وصل آب مزارع از نظر تغییر فشار در خطوط انتقال و توزیع باالدست 

 هـا و فاصـله آبیـاري (مقایسـه فواصـل       هاي آبیاري بر اساس فاصله بین آبپـاش  ی بالیتعیین محل یا جانما
 ی)یگوي بهینه جانمامختلف و انتخاب ال

 نیاز مزرعه تعیین ظرفیت مورد 

ه ددر محـدو  بده جریانترین  ترین و بیش کم تفاوتهاي آبیاري به نحوي که  توزیع و طراحی بال امانهی سیجانما –
 .قابل قبول باشد

 و زمان استقرار در هر فصل زراعی و برنامه آبیاري  آبیاري هاي نوبت محاسبه تعداد –

 آبیاريطراحی نهایی بال  –

 اصلی (شامل تعیین جنس و قطر و فشار کارکرد) هاي نیمه طراحی لوله اصلی داخل مزارع و لوله –

 مورد نیاز التتعیین نوع، جنس و انواع شیرآالت و اتصا –

 زمورد نیا هاي سازهطراحی  –

 تعیین فشار مورد نیاز ابتداي مزرعه –

(استفاده از فشار ثقل یـا  اصلی ه سامانفشار ابتداي مزرعه با توجه به مبانی طراحی  تامینچگونگی  و  تعیین نحوه –
 )تولید فشار با استفاده از انرژي

 ربوطهاي م و هزینهخودکارسازي تجهیزات مورد نیاز و تعیین سطح  ارائه –

 آبیاري الگوییهاي طرح  متره و برآورد هزینه –

 و قطعات زراعی رعامزآبیاري ي توزیع و گردش آب در سامانه  ارائه نحوه –
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اندازي، قطع آب، تخلیه آب در پایان فصل  برداري و نگهداري از سامانه همانند آب هاي الزم براي بهره ارائه توصیه –
 شیرآالت  ها و حوضچه آبیاري، عملیات نگهداري لوله

  آبیاري موضعی طرح الگویی تهیه  - 2-18-4

 طرح) بازده در مزرعه و آب کاربرد ،انتقال، توزیع ،خزنذخیره آب در م بازده آبیاري (شامل برآورد بازده –

 انداز) گرفتن سطح سایه نظر محاسبه نیاز خالص آبیاري (براي هر گیاه با در –

 انتخاب نوع خروجی –

 شدگی در هر آرایش توجه به درصد خیس انتخاب آرایش مناسب با –

 خروجی بده جریانانتخاب فشار کار و  –

 آبده با توجه به قطرهاي مختلف متعارفترین طول لوله  محاسبه بیش –

 اي مساوي یا متفاوت)ه لدوطرفه (با طو یا طرفه آرایش مناسب لوله آبده یک ارائه –

 د)مانیفول(طراحی لوله رابط  –

 رابط  هاي آبده و انتخاب قطر لوله –

 تعیین اندازه قطعات آبیاري –

 جریان در هر قطعه بدهتعیین  –

 الگویی طرحه آبیاري در سامانتعیین سیماي  –

 رعااصلی مز نیمه هاي اصلی و طراحی لوله –

 رع  اجریان آبیاري مز بدهتعیین  –

 تعیین ساعات آبیاري و دور آبیاري –

 هاي آبیاري تعیین ایستگاه –

   تزریق کود و سم ایستگاه کنترل مرکزي به منظور تصفیه ومحل و تجهیزات انتخاب  –

 مورد نیاز التو اتصا آالتطراحی و تعیین نوع و جنس شیر –

 مورد نیازهاي  سازهطراحی  –

 تعیین فشار مورد نیاز ابتداي مزرعه –

 ه اصلی  سامانفشار ابتداي مزرعه با توجه به مبانی طراحی  تامینچگونگی  و  تعیین نحوه –

 آبیاري الگوییهاي طرح  متره و برآورد هزینه –

   طربوهاي م و هزینه خودکارسازيتجهیزات مورد نیاز و تعیین سطح  ارائه –

آوري  ي جمـع  برداري و نگهداري سامانه در سطح مزارع و در سامانه اصـلی، نحـوه   هاي الزم براي بهره ارائه توصیه –
 خطوط لوله داخل قطعات در هنگام عملیات زراعی و نصب مجدد آن
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  يشنهادیپ ياریآب يها ا روشیانتخاب روش  -2-18-5

، كم، خایاقل از جمله  عوامل یمختلف طرح با توجه به تمام يها محدوده يبرا يارین روش آبیتر انتخاب مناسب –
 اقتصادي  -، اجتماعیياریالگوي کشت، بازده آب

 هاي آبیاري مناسب در سطح کل طرح مناسب اجراي هر یک از روش يها ر پوشش و محدودهین مساحت زییتع –

از یـک   ال و تحویـل آب بـراي هـر   بررسی و تعیین تغییرات احتمالی مورد نیاز در سامانه اصلی بـه منظـور انتقـ    –
 هاي آبیاري پیشنهادي هاي تحت پوشش روش محدوده

 هاي آبیاري پیشنهادي  از روش هر یکي تحویل حجمی آب در  بررسی و تعیین نحوه –

  هاي دسترسی و سرویس طرح راه - 2-19

و حمل و نقل مـواد و  هاي دسترسی و سرویس، ایجاد امکانات الزم براي رفت و آمد کارکنان  هدف از انجام طراحی راه
برداري، تعمیر، بازرسی و  لوازم مورد نیاز و محصوالت تولیدي به بازار و نیز دستیابی به نقاط مختلف سامانه به منظور بهره

  نگهداري از آن است.  
هـا،   گر، نقشـه راه یاس مناسب دیا مقی 1:10،000هاي توپوگرافی با مقیاس  ها شامل استفاده از نقشه دامنه کار این بررسی

  وجوي محلی است.  هاي میدانی و پرس اي، بررسی هاي هوایی و تصاویر ماهواره استفاده از عکس

  خدمات -2-19-1

مـورد اسـتفاده قـرار     سـرویس هـاي دسترسـی و     آالتـی کـه در جـاده     نقلیه و ماشـین  یلکمیت و نوع وساتعیین  –
 .گیرند    می

و روسـتاهاي داخـل آن و امکـان     سامانههاي مختلف محدوده  مسیرهاي مختلف قابل دسترسی به قسمت تعیین –
 آبیاري هسامان ییجانما طرحها و تهیه طرح مقدماتی مربوط بر روي   جاده با سایر ها نآتلفیق 

سـایر تاسیسـات    آبگیري وانحراف آب و هاي ارتباطی به محل سد انحرافی و تاسیسات   تهیه طرح مقدماتی جاده –
 محدوه طرح مهم

ها  گزارش مطالعات ژئوتکنیک و شناخت مصالح به منظور استخراج اطالعات الزم مکانیک خاك مسیر راهبررسی  –
هـاي   سـازه و روسـازي و   يتوانند به منظور زیرساز اي که می مصالح و منابع قرضهنیاز از و دریافت اطالعات مورد 

 د.گیرن ها مورد استفاده قرار جاده

ه بـه نحـوي کـه    سـامان ي ارتباطی محدوده ها ههاي ارتباطی موجود بین روستاها با جاد امکان تلفیق جادهتعیین  –
 یابد. ه آبیاري و زهکشی تا حد ممکن کاهشسامانمشکالت مربوط به طراحی 

هـاي هـوایی و    عکـس  اي، و تصاویر ماهواره ها نقشه بازدیدهاي صحرایی، بر مبناي باالشده  تدقیق مطالعات انجام –
 موجود هاي گزارش
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سـامانه   ییجانماهاي موجود بر روي نقشه  و کنترل مسیر جادهو بررسی  ییجانما  تهیه نقشه ،مقدماتیطرح  ارائه –
 زهکشی آبیاري و

منطقـه  محـدوده و یـا   ین جاده اصلی یا فرعی تر نزدیکه به سامانهاي ارتباطی محدوده  مقدماتی جاده طرح ارائه –
 سامانه ییجانما طرحانتقال مسیرها بر روي و  مطالعاتی

و محـدوده طـرح   هاي موجود  هاي ارتباطی مزارع به روستاها با استفاده حداکثر از جاده مقدماتی جاده طرح ارائه –
 سامانه ییجانما طرحانتقال آن بر روي 

، مسـیر  هاي پمپاژ یستگاههاي ارتباطی به محل سد انحرافی و تاسیسات آبگیري، محل ا طرح مقدماتی جاده ارائه –
آب و بـرق، منـابع    تـامین ، مراکز ها ههاي اداري و مسکونی طرح، انبارها و تعمیرگا محوطه ها و خطوط لوله، کانال
  سایر مواد و مصالح مورد نیازشن و ماسه و سیمان و سنگ و  تامین

 و نگهداري (سرویس)   ارتباطیدسترسی، هاي  و مقاطع عرضی جاده همسانتهیه نقشه  –

  و نگهداري در سطح سامانه آبیاري و زهکشیبرداري  هاي بهره جاده جامعتهیه نقشه  –
هـاي   هـا و زهکـش   اي عبـور از مسـیل  هـ  لپ همانندهاي ارتباطی  مهم جادههاي  سازهتهیه نقشه و طرح مقدماتی  –

  طبیعی 
هاي شنی، عرض قسـمت   هاي خاکریز و رویه ها مانند ضخامت الیه مشخصات فنی زیرسازي و روسازي جاده ارائه –

کـه ضـرورت آسـفالت شـدن راه      هـاي آسـفالتی در صـورتی    ها و نیز مشخصات رویـه  ریزي شده و شانه جاده شن
 دسترسی وجود داشته باشد. 

  برداري براي مرحله بعدي مطالعات  برنامه مطالعات ژئوتکنیک و نقشه ارائه –

  ها برآورد مقادیر کار و هزینه -2-20

  باشد. گذاري مورد نیاز اجراي طرح می ورد مقادیر کار و هزینه به منظور تعیین حدود سرمایههدف برآ

  خدمات  -2-20-1

هـا و   مقـدماتی کانـال   رخ طـولی  نـیم و مسـیر   طـرح  بـر اسـاس  هاي مختلف طـرح   مقادیر عملیات قسمتبرآورد  –
خـاص و  هـاي   سـازه و  همسـان  هاي سازه، طرح مقدماتی ارتباطی و دسترسیي ها جادهها، طرح مقدماتی  زهکش
  مذکور به تفکیکهاي  سازهتعداد و مشخصات  هاي جدول

کارهـاي  اقـالم مهـم   یـک از   و بهاي واحـد هـر   باال کار به شرح  برآورد مقادیر بر اساسهاي عملیات طرح   هزینهتذکر: 
 کانـال، ، بـتن پوشـش   هـا  سـازه رد، بـتن  لگـ بنـدي و می  قالـب  تسـطیح،  ،خاکریزيکنی،   ، کانالبرداري خاك همانند اجرایی

و استعالم تجهیزات هیـدرومکانیکی، پمـپ و تجهیـزات     عملیات انحراف آبگذاري، متعلقات لوله، حوضچه شیرآالت،  لوله
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یـا اسـتعالم از    بـراي کارهـاي آبیـاري و زهکشـی    شـور  ک برنامـه و بودجـه  سـازمان  بهـاي   ارسو غیره با توجه به فه برقی
  شود.  تهیه میسازندگان و تولیدکنندگان 

  برداري و نگهداري مطالعات بهره - 2-21

بـرداري و   سـازي الزم بـراي بهـره    آالت و ظرفیـت  ها، امکانـات، تجهیـزات، ماشـین    بینی روش هدف این مطالعات پیش
    نگهداري از سامانه آبیاري و زهکشی پیشنهادي در طرح مقدماتی است.

  خدمات -2-21-1

 زهکشی ه آبیاري وو نگهداري سامان برداري بهره تعیین الزامات –

سـازي و تنظـیم    برداري تلفیقی از منابع آب زیرزمینی، سطحی، غیرمتعارف، ذخیـره  ي بهره نحوهو تعیین بررسی  –
 مجدد آب در سامانه  

 برداري و نگهداري از سامانه   هاي اقلیمی و منابع آب در بهره محدودیت اثراتبررسی  –

هـاي کنتـرل بـا      هـاي سـطحی و تحـت فشـار، ارتبـاط سـامانه       بررسی امکانات کنتـرل و تنظـیم آب در سـامانه    –
 دست  هاي پایین هاي پمپاژ و سامانه ایستگاه

 ي تحویل حجمی آب با استفاده از امکانات و تجهیزات سامانه   بررسی نحوه –

 برداري  آب در سامانه آبیاري در طول دوره بهرهگیري و تحویل  بررسی امکان خودکارسازي کنترل، تنظیم، اندازه –

 برداري  در سامانه زهکشی در طول بهره آب زهگیري کمی و کیفی  کنترل، تنظیم و اندازه بررسی امکان –

برداري و نگهداري از تجهیـزات و لـوازم    هاي خاص بهره آوري دستورالعمل هاي الزم براي تهیه و جمع ارائه توصیه –
 دگان و سازندگان در مراحل بعدي مطالعات کنن تامیناز طریق 

آالت، لوازم و تجهیزات، کارکنـان و آمـوزش بـراي     تعیین نیازها و الزامات مربوط به تشکیالت، تاسیسات، ماشین –
 برداري و نگهداري از سامانه آبیاري و زهکشی پیشنهادي در طرح مقدماتی   بهره

 سامانه پیشنهادي  برداري و نگهداري هاي ساالنه بهره برآورد هزینه –

 هاي واجد صالحیت    بران و کشاورزان یا شرکت برداري و نگهداري به آب بررسی امکان واگذاري مدیریت بهره –

  مالیاجمالی ارزیابی بررسی اقتصاد طرح و  -2-22

باشد.  می آن مقبولیت به منظور تعیین میزان پیشنهادي گزینه یا طرح یو مال يهدف از این مطالعات، تجزیه و تحلیل اقتصاد
  کند. و  نسبت هزینه به فایده را مشخص می  گذاري هاي اقتصادي همانند نرخ بازده سرمایه این تحلیل در نهایت شاخص
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  خدمات -2-22-1

 ها و غیره) ها، مزیت آوري اطالعات اقتصادي از منطقه مورد مطالعه (محدودیت جمع –

 طرح هاي هزینه و جهت برآورد درآمد اقتصادي هاي بررسی –

 و اصول اقتصاد مهندسی فنون در نظر گرفتن با طرح سیماي سازي بهینه –

و مـذاکرات   ریـزي  دسـتگاه برنامـه   هـا در  طرح اولویت تعیین جهت هر طرح براي سنگ و هم تهیه اطالعات مکفی –
 بودجه کسب

ه منظور تشخیص ب برنامه اجرایی تر بینانه واقع تر و دقیق هرچه تنظیم تهیه اطالعات مکفی مالی و اقتصادي جهت –
  در طرح کننده شرکت هاي هاي طرف محدودیت و ها انگیزه امکانات، رعایت و

 انتخابی شامل: ها و درآمدهاي گزینه بررسی هزینه –

 تحقیقات و مطالعات مهندسی زمین، تامین، ساختهاي  هزینه( انتخابی گزینهمورد نیاز گذاري  سرمایه(  
 جایگزینینگهداري و و  برداري هاي بهره هزینه  
 (در صورتی که طرح چندمنظوره باشد) از منظورها هر یکبراي  هتخصیص هزین  
 ها هزینه اتمام برنامه زمانی  
  طرح (کشاورزي، تولید انرژي و غیره)  شده مستقیم به تفکیک اهداف تعریف درآمدهاي محاسبه 

  درآمدهاي غیرمستقیمبرآورد  
 درآمدهاحصول  برنامه زمانی 

  ها در حالت اصلی و تحلیل حساسیت شامل: تنزیلی گزینههاي  محاسبه شاخص –
  نرخ بازگشت سرمایهتعیین  
  نسبت درآمد به هزینهتعیین  
 تعیین ارزش خالص  
  قیمت تمام شده یک مترمکعب آبتعیین  

  ها شامل: هاي غیرتنزیلی گزینه محاسبه شاخص –
  قابل انتظارمتوسط درآمد سرانه  
 بررسی وضعیت اشتغال  

 :مالیاجمالی ارزیابی  –

     هـاي قـانون بودجـه) و امکانـات آن در تسـهیل       بررسی قوانین و تسهیالت در ایـن زمینـه (هماننـد تبصـره
 مشارکت جامعه محلی و بخش خصوصی در طرح

 بـرداري در وضـع موجـود و شـرایط بـدون       هاي مختلف بهره هاي گردش وجوه نقدي براي گروه جدول ارائه
 طرح
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 برداري در شرایط طرح هاي مختلف بهره روهجدول گردش وجوه نقدي براي گ ارائه 

بـرداري در صـورت مشـارکت     هاي بهـره  ) براي گروهIRRو  B/C ،B-Cهاي اقتصادي ( صورت وضعیت سنجه ارائه –
  ها گذاري مالی در طرح و امکان بازگشت سرمایه

  اجراي طرح بر محیط زیست اثراتارزیابی اجمالی  -2-23

برداري گزینه برتر شبکه بر وضـعیت محـیط زیسـت محـدوده      هدف از این مطالعات، بررسی اجمالی اثرات اجرا و بهره
است که پس از انجام مطالعات وضع موجود محـیط زیسـت و تکمیـل     محیطی زیستمطالعاتی و پیشنهاد برنامه مدیریت 

  شود. انجام می مان حفاظت محیط زیستمات مصوب سازمطابق شرح خد ،هاي فنی طرح شبکه مشخصات و ویژگی

  خدمات -2-23-1

  هاي فنی پروژه دریافت اطالعات تکمیلی مشخصات و ویژگی –
 و پیامدهاي مثبت و منفی طرح بر محیط زیست اثراتبینی  پیش –

 طرح محیطی زیستتجزیه و تحلیل و ارزیابی اجمالی اثرات  –

   محیطی زیستبرنامه مدیریت و پایش  ارائه –

 (بر حسب ضرورت) محیطی زیستیسک ارزیابی و مدیریت ر –

  یاجراي طرح بر محیط اجتماع اثراتارزیابی اجمالی  -2-24

محدوده مطالعاتی اسـت   یط اجتماعیبرداري گزینه برتر بر مح هدف از این مطالعات، بررسی اجمالی اثرات اجرا و بهره
  ابد.یهاي فنی طرح تحقق  و ویژگی یرود پس از انجام مطالعات وضع موجود اجتماع یم که انتظار
  نه برتر است. یاجتماعی گز اثراتها و  یژگیو یو بررس یار محدود به مطالعه وضع موجود اجتماعکدامنه 

  خدمات -2-24-1

  برداري جدید (هاي) بهره برداري کشاورزي موجود یا ایجاد نظام اصالح نظام بهره یابیارز –
 اتی پشتیبان تولیدج تشکیل و یا تقویت واحدهاي خدمینتا یابیارز –

 هاي ملی نوآباد ج واگذاري زمینینتا یابیارز –

 مدخالن دولتی  ج هماهنگی ذيینتا یابیارز –

 کشتی جا یکسازي و  پارچه یکج ینتا یابیارز –

 ها بندي اجراي راهکارها و توصیه اولویت درباره اظهارنظرو  یبررس –
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  ها ارائه گزارش -2-25

  گزارش مطالعات توجیهی -1- 2-25

شـده طـرح و بـا اسـتفاده از       هنگـام  بـه هـاي   توجیهی شامل تحلیل نتایج مطالعات پایه و دادهمطالعات تدوین گزارش 
هـاي صـحرایی، عملیـات     با مالحظات عینی، نتایج بررسی ها نآشده و تطبیق   آوري هاي جمع مجموعه اطالعات و گزارش

ر یـ ز صـورت ذ تصمیم کارفرما در مـورد طـرح بـه    هاي مقدماتی به منظور بررسی و اتخا مشخصات و نقشه ارائهاکتشافی و 
  :شود میانجام 

  هاي اصلی از اجزاي طرح مشی و دیدگاه سوابق مطالعاتی اهداف، خط ارائه –
  پیشنهادي هاي پروژهبرداري از منابع آب و خاك و بررسی نیازها با توجه به مجموعه  بهره ي میزان و نحوه –
مـورد نیـاز و سـایر امکانـات و      هـاي  فناوريبررسی امکانات فنی و اجرایی با توجه به تجهیزات و نیروي انسانی و  –

 ها محدودیت

 نتایج تحلیل عوامل فیزیکی و محیطی و تعیین اجزاي متشکله طرح –

 ستحدثاتاجراي طرح بر مهاي  گزینهتعیین اثرات کلی  –

 محیط زیستاجراي طرح بر هاي  گزینهتعیین اثرات کلی  –

 ،گـذاري  هـاي سـرمایه   هـا (بـا توجـه بـه هزینـه      زینـه گ و محیط زیستی تمـامی اجتماعی  ، اقتصادي ،توجیه فنی –
 هـاي  بنـدي و انتخـاب گزینـه    طبقه ،)سایر عوامل تاثیرگذار و هر یکبرداري و نگهداري و برنامه زمانی انجام  بهره

  .پذیر کند امکانهاي پیشنهادي را  مقایسه اولویت گزینه ،در این موردشده  ارائهطوري که نتایج   پیشنهادي به
 اثرات، برتر ، زمان اجرا، تحلیل اقتصادي، تعیین سودآوري گزینه پیشنهاديها يگذار برآورد حدود سرمایه –

ي و طرح آبیارهاي دیگر که در ارتباط با  آثار متقابل بر طرح نیزاقتصادي ناشی از اجراي طرح و  و اجتماعی
 د.نباش می زهکشی

هاي دسترسی و  ه آبیاري و زهکشی، جادهسامانآب و آبگیري، انحراف طرح مقدماتی تاسیسات  ارائهتهیه و  –
  یفنی و در صورت لزوم طرح تاسیسات هیدرولیک هاي سازهارتباطی، 

از و زهکشی آبیاري  ،انتقال آب هاي امانهدر اجراي سو غیره که مشخص نمودن عرصه و اعیانی اراضی، اماکن، تاسیسات  –
  آن تامین ي هاي الزم در مورد نحوه مورد نیاز براي اجراي طرح و توصیه هاي زمینرود و تعیین حدود  بین می

 ه آبیاري و زهکشی  برداري و نگهداري سامان سازمان بهره ارائهو برنامه الزامات، تهیه  تعیین –

ه و مرحلـه  یـ طراحی پاهاي مورد نیاز مرحله  گیري ی، آمار و اندازههرست هر نوع مطالعات، عملیات اکتشاففتهیه  –
  ها همراه با برنامه زمانی و برآورد هزینه یلیتفص یطراح
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  ها سایر گزارش - 2- 2-25

توجیهی و براي سهولت دریافت نظرات کارفرما و در اجـراي مفـاد قـرارداد، مهنـدس مشـاور       مرحلهدر طول مطالعات 
  :کند  می را تسلیم ریزها و مدارك  گزارش
شناسـی   نفعان، روش مدخالن و ذي هاي کارفرما و سایر ذي کار شامل اهداف طرح، نظرات و دیدگاه گزارش شروع  –

مطالعـات   انجام کار (خدمات مهندسی)، سازمان انجام کار در دستگاه مشاور، خدمات کارفرمایی مورد نیاز شامل
تغذیـه مصـنوعی،   مطالعـات  ، ب شـبکه پیزومتـري  هاي آبشویی، اصالح خـاك و نصـ   ، آزمایشزیرزمینی یزهکش

ي ایجـاد و   ، مطالعات نحوهآب زیرزمینیمنابع و مدل  بندي اراضی، و طبقه شناسی خاكبرداري،   ژئوتکنیک، نقشه
 و سـایر مـوارد   اجراي طرح بر محیط زیسـت  محیطی زیستبران، ارزیابی اجمالی اثرات  هاي آب کار تشکل آغاز به

ه بنـا بـه   یـ اول یهیه گزارش توجک یزمانی تفصیلی مطالعات و خدمات کارفرمایی در صورت برحسب لزوم و برنامه 
 ص داده نشود.یتشخ یافکارفرما کص یتشخ

 بـا همـراه  مطالعات انجام شده، پیشرفت فیزیکی هر قسمت  شناسی روشپیشرفت کار همراه با  هماه سه گزارش  –
  لعات رئوس نتایج مهم حاصل از مطا

 کار (موردي) برحسب تشخیص مشاور یا درخواست کارفرما یانم يها گزارش –

 برحسب تشخیص مشاور یا درخواست کارفرما 1گزارش سیماي طرح –

 آبیاري و زهکشی  الگویی  هاي گزارش مطالعات و طرح –

  مستندسازي -2-26

تحقـق مطالعـات مرحلـه    هایی است کـه مسـیر تکـوین و     هدف از مستندسازي تهیه مجموعه اسناد، مدارك و گزارش
  .2توجیهی از شروع تا خاتمه را نشان دهد

هـا بـه صـورت مسـتند از      حـل  روش کـار و راه  ارائهدامنه کار، ثبت وقایع و به ویژه رویدادهاي کلیدي و مهم، تحلیل و 
باشد. مستندسازي خدمات مهندسی مطالعات مرحله تـوجیهی در کـل    طریق گزارش، تصویر، فیلم، لوح فشرده و غیره می

  پذیرد. شود و با تصویب گزارش مطالعات مرحله توجیهی پایان می اولیه و نهایی طرح انجام می یمدت مطالعات توجیه
  
  
  

                                                   
  اگر کارفرما براي ارائه گزارش سیماي طرح دستورالعمل معینی در نظر داشته باشد، این گزارش باید مطابق آن تهیه شود. -1
هاي  مستندسازي طرح«با عنوان  1379کشور در سال  برنامه و بودجهسازمان  208شماره  بر اساس ضابطهمستندسازي خدمات مهندسی این مرحله  -2

  .شود انجام می »آب



 

 1 وستیپ1

 یدر مطالعات توجیه تعهدات کارفرما
  اولیه
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  کلیات   -1-1پ.

هـاي آبیـاري و زهکشـی تنهـا دسترسـی بـه        اولیـه طـرح   یهیهدف از درخواست خدمات کارفرمایی در مطالعات توج
شناسی، نیاز آبی  شناسی، خاك ها و اطالعات هواشناسی، منابع آب، زمین هاي مرتبط، داده اطالعات موجود همانند گزارش

 ی از جمله اسناد ملی توسعه استان، اسناد ملی توسـعه ویـژه، سـند توسـعه    کگیاهان، محیط زیست و کاربري زمین و مدار
هـاي میـدانی و     باشد. در این مرحله مشاور بـا توجـه خـاص بـه بازدیـدها و بررسـی       می ها نآمحیط زیست استان و مانند 

ن رو یـ کنـد. از ا  یهاي مشابه، کمبودهاي احتمالی اطالعات را جبران م هاي کارشناسان خبره در طرح گیري از ارزیابی بهره
اسـت. بنـابراین    كبـه دسـت آوردن ایـن اطالعـات و مـدار      يالزم برا ياه و مساعدت يارکارفرما محدود به همکتعهدات 

  ند:ک یر را تعهد میارفرما انجام اقدامات زک

  اي ها و تصاویر ماهواره نقشه -2-1پ.

اسـت   تر اسیمق کوچک يها و نقشه 1:25،000طور معمول  هاي مورد نظر به   اولیه، مقیاس نقشه یهیتوج مطالعات در
 در ایـ  و نـد ک یمـ  پرداخـت  را یرقـوم  يهـا  نقشـه  نیا نهیارفرما هزکشور وجود دارد. کگستره  یتمام يبرا شیم و بکه ک

 مـورد  وضـوح  درجـه  بـا  اي ماهواره تصاویر ارفرماک نیهمچن. دهد یم قرار مشاور اریاخت در گانیرا به داشتن موجود صورت
  .داد خواهد تحویل موقع به و تهیه خود نهیهز با را مشاور نظر

  سایر تعهدات   -3-1پ.

ها، مدارك، آمار و اطالعات موجود که به نحـوي    ها، نقشه گزارش دریافتنامه و ایجاد تسهیالت الزم براي  صدور معرفی
    با کارهاي موضوع قرارداد در ارتباط است.





 

 2 وستیپ2

  تعهدات کارفرما 
  نهایی یدر مطالعات توجیه
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م  ه -فصل چهار ت توجی لعا ت کارفرما در مطا ا د ه هایی یتع   ن

  کلیات -1-2پ.

هـا، مـدارك، آمـار و     گـزارش  تمـامی نامه و ایجـاد تسـهیالت الزم بـراي تهیـه      صدور معرفیتعهدات کارفرمایی شامل 
و که به نحوي بـا کارهـاي موضـوع قـرارداد در ارتبـاط       اي مورد نیاز هاي هوایی و تصاویر ماهواره ها، عکس ، نقشهاطالعات
  شود: اشد. عالوه بر آن موارد زیر نیز حسب اعالم نیاز و درخواست مشاور با تایید کارفرما ارائه میبموجود 
 تاکئومتري، شبکه و غیره)کاداستر، ضروري (  برداري نقشهتهیه  –

هـاي   هاي اکتشافی) در محـل  ها و چاهک ها، گالري هاي ژئوتکنیک (شامل حفر گمانه عملیات صحرایی و آزمایش –
   مورد نظر مشاور

 هاي آب و خاك  آزمایش –

 موجودمطابق استانداردهاي  شناسی خاكمطالعات  –

 مطالعات منابع و تهیه مدل آب زیرزمینی   –

 ها بندي خاك العات الیهمط –

 اي هاي مشاهده عملیات حفر و نصب و نیولمان شبکه پیزومترها و حفر چاهک –

 هاي هیدرودینامیکی خاك گیري ضریب اندازه –

 هاي آبشویی و اصالح خاك مطالعات صحرایی آزمایش –

 هاي پمپاژ  آزمایش –

 سنجی هاي مربوط به آب گیري اندازه –

 ها گیري رسوب رودخانه خیرسنجی، هیدرومتري و اندازهسنجی، تب ن هاي بارا نصب ایستگاه –

 مطالعات اجتماعی و مشارکت مردمی در اجرا و واگذاري طرح –

 سایر موارد با پیشنهاد مشاور و تایید کارفرما –
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وست  لعات  -1پی رست خدمات مطا ه وجف ل یهیت   هیاو

  هاي آغازین اقدام -1-3پ.

 هیاول یهیاهداف مطالعات توج تبیین -1-1-3پ.

برداران طرح آبیاري و زهکشـی اعـم از    بهرهنفعان و  مدخالن، ذي برگزاري جلسات و مذاکره با کارفرما و سایر ذي –
 دولتی و غیردولتی، معتمدان جوامع محلی و خبرگان منطقه

ه و نتـایج مـورد انتظـار، محـدوده     یـ اول یهیمطالعات مرحله توجاصلی و جنبی  يها هدف کردن تبیین و مستند –
 اي   ها و منابع مربوط به توسعه ملی و منطقه مطالعات، سیاست

  ها دریافت نظرات و دیدگاه -2-1-3پ.

 هاي کارفرماي طرح    ها و سیاست دریافت نظرات، دیدگاه –

 ها و نظرات معتمدان، افراد مطلع و خُبرگان محلی در ارتباط با طرح    دریافت دیدگاه –

ها و ادارات دولتی محلـی   برداران همچون مدیران سایر دستگاه نفعان و بهره مدخالن، ذي دریافت نظرات دیگر ذي –
و استانی شامل ادارات جهاد کشاورزي، امور آب، سازمان حفاظـت محـیط زیسـت و اداره کـل حفاظـت محـیط       

ها و مراتع، اداره کل منابع طبیعی اسـتان، امـور اراضـی، سـازمان جهـاد کشـاورزي        زیست استان، سازمان جنگل
 مدخل استان، سازمان تعاون و سایر نهادهاي ذي

 موجود هاي  و دادهمدارك  ،اطالعاتو پاالیش  بندي طبقه ،آوري جمع -3-1-3پ.

 هاي موجود در ارتباط با طرح منابع اطالعات و آمار و گزارش گردآوريریزي  شناسایی و برنامه –

 طرح جامع، آمایش سرزمین، سند توسعه محیط زیست استانهاي مطالعات  گردآوري گزارش –

 وع طرحهاي مرتبط با موض گردآوري مطالعات موردي و سایر گزارش –

   ها نآهاي اجرا شده و مشخصات وضع موجود  طرح  گردآوري گزارش –

 هاي مرتبط موجود ها، مقاالت و نتایج پژوهش گردآوري نقشه –

، شناسـی  خـاك شناسـی،   زمین ، منابع آب زیرزمینی،هیدرولوژي ،هواشناسیهاي موجود  و گزارشگردآوري آمار  –
  منطقه مورد مطالعه ژئوتکنیکی و محیط زیست 

 مورد مطالعه  کشاورزي، اقتصادي و اجتماعی منطقه آبیاري، زهکشی، پایه  یاجمالگردآوري اطالعات  –

هاي آبیـاري   المللی در ارتباط با طرح گردآوري قوانین، مقررات و استانداردهاي محیط زیست در سطح ملی و بین –
 و زهکشی

 بندي و پاالیش اطالعات گردآوري شده   طبقه –
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 هاي انجام شده  و بررسیتهیه چکیده مطالعات  –

 هاي میدانی   با بررسی ها نآ یتکمیل نسب ریزي بندي کمبودهاي اطالعاتی مورد نیاز جهت برنامه جمع –

  انجام مطالعاتریزي  برنامه -4-1-3پ.

 هاي مورد نیاز تعیین رئوس فعالیت –

  ها  ها با توجه به امکانات و محدودیت  از فعالیت هر یکانجام  چگونگیبررسی  –
  ها در چارچوب مدت قرارداد   از فعالیت هر یکبرآورد مدت انجام و تهیه برنامه زمانی  –
  ها   بررسی ارتباط و هماهنگی بین فعالیت –
 ها  از فعالیت هر یکدر انجام عوامل موثر  بندي اولویتو تعیین  –

هـاي منطبـق بـر      ها و تنگناهاي آن شـامل فعالیـت   و تعیین محدودیت هیاول یهیتوجتهیه برنامه انجام مطالعات  –
 مسیر بحرانی 

  1هاي میدانی و محلی و بررسیها بازدید -2-3پ.

م ک، تـرا ییبا دقـت ابتـدا   یو توپوگراف یوگرافیزیتعداد و نام روستاها، ف ،مطالعات یبیردن محدوده تقرکمشخص  –
 يرهاینقشـه و تصـو   يبر رو ت و مانند آنیجمع یز اصلکبه مرا يو دور یکیها، نزد ت جادهی، موقعیاهیپوشش گ

 دیش از انجام بازدیپ يا ماهواره

هـا   مطالعاتی و پرس و جو درباره مشکالت عمده اجتماعی با تاکید بر توافـق  منطقهبازدید از روستاهاي نمونه در  –
 و زمینبرداري از منابع آب  ا منازعات بهرهی

ی مصـالح  یشناسا ،هاي ساختمانی متداول در محل  امکانات حمل و نقل، روش، ها وضعیت زیرساخت یلکبررسی  –
 و معادن موجودمتداول ساختمانی 

 و بیولوژیکی) یکیولوژکشیمیایی و محیط طبیعی (ا -محیط زیست فیزیکی یلکوضعیت بررسی بازدید و  –

   ها  چشمه ها و ها، قنات چاه از یلکسب اطالعات کد و یبازد –

 اولیـه  بـراي ارزیـابی   هماننـد آن و هـا   هـا و مسـیل   ها، رودخانـه  از زیرگذرهاي جادهمحلی  يجو پرس وبازدید و  –
 ها طغیان

 زمین   بودنو ماندابی  دار زههاي  اولیه محدودیت محلی براي ارزیابی يبازدید و پرس و جو –

 و تاسیسات مهم هاي آبی سازه احداث هاي ممکن براي محل یمقدماتبررسی و انتخاب  –

                                                   
 يدهایـ رد و بازدیـ گ یود انجـام مـ  ها با توجه به آمار و اطالعات و اسـناد موجـ   ین مقدار بوده و بررسیتر مکدر  یدانیه، اطالعات میه اولیدر مطالعات توج -1

 شود. یانجام م ییمبودها و آشناک یردن نسبکپر  يتنها برا يا منطقه
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 امکانات تامین لوازم و تجهیزات و منابع و مصالح در محلبررسی  –

  بررسی وضعیت خطوط انتقال نیرو در محل –

 مطالعات پایه -3-3پ.

  مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی و توپوگرافی محدوده  -1-3-3پ.

  موقعیت جغرافیایی  -1-1-3-3پ.

  هاي موجود   با استفاده از نقشهاستان و شهرستان  ،بررسی موقعیت منطقه مورد مطالعه در محدوده کشور –
 تعیین موقعیت منطقه مورد مطالعه از لحاظ طول و عرض جغرافیایی –

 همجوارهاي  شهرها و استانارتباطات منطقه مورد مطالعه با ي   نحوهو  ها نآو حریم ها  بررسی راه –

  جوار   هم مناطقبا و ارتباط آن مورد مطالعه حدوده تهیه نقشه موقعیت م –

  مورد مطالعه  نطقهدر م و عوارض و مستحدثات مشخصات توپوگرافی -2-1-3-3پ.

هـاي هـوایی بـا     ها و عکـس  منطقه مورد مطالعه با استفاده از نقشه، عوارض و مستحدثات تعیین مشخصات توپوگرافی
  :  ریزبازدیدهاي صحرایی شامل موارد اي و  و یا با استفاده از تصاویر ماهواره 1:50،000یا  1:25،000مقیاس 
هـاي   هـا، دریاچـه   گـودال همچـون  دشت و سایر عوارض مهم  ،کوهستانی، تپه ماهوريهاي  زمینمشخص نمودن  –

 ها  پست با ذکر حدود شیب هاي زمینطبیعی و 

   ه مناطق مسکونی شهري و روستایی و مراکز جمعیتی حدودممشخص نمودن  –
هاي بایر، جنگلـی،   زمین ،ببلندآ هاي زمینو ها  چشمهآبخور رودخانه و  هاي زمینحدود  یبیتقرمشخص نمودن  –

 يا ماهواره يها سکمراتع و منابع طبیعی با استفاده از ع

محدوده مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، آثـار تـاریخی، باسـتانی و امـاکن     مشخص نمودن   –
  مرتبط يها سازمان يها گاه دادهیمتبرکه با استفاده از پا

  یهاي طبیع و زهکش ها مسیلر حوضه یزها،  ه آبریز رودخانهضمشخص نمودن حو –

محـدوده  ، هـاي طبیعـی   و زهکـش اصـلی آبیـاري    نهرهـاي محل آبگیرهاي اصلی، مسیر  یبیتقر مشخص نمودن –
    انکدر حد ام يا ماهواره يها سکبا استفاده از ع منطقه مورد مطالعهدر گیر  سیل و القیتپست با هاي زمین

ه کـ  یدر صورت همانند آننفت و گاز و فاضالب، خطوط انتقال نیرو، آب،  همچونمشخص نمودن مسیرهاي مهم  –
 ها وجود داشته باشند. در نقشه

  سایر عوارض و مستحدثات موجودمشخص نمودن  –
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 .  نشان دهدرا  شده در باال با توجه به وسعت منطقه مورد مطالعه که موارد ذکر 1:50،000با مقیاس  هاي تهیه نقشه –

  هاي هوایی مورد نیاز ها و عکس نقشه -2-3-3پ.

هاي موجود بـا مشخصـات    ها و عکس با استفاده از مدارك، نقشه هیاول یهیتوجهاي مورد نیاز مطالعات  ها و عکس نقشه
  شود: گردآوري و تهیه می ریز

    1:25،000م کدست  نقشه توپوگرافی به مقیاس –
 1:250،000یا  1:100،000 ،1:50،000 به مقیاسموجود شناسی  نقشه زمین –

  اداري منطقه -نقشه تقسیمات سیاسی –
  و یا وضوح مورد نظر   موجود با مقیاساي  ماهواره تصاویر –
در  1:50،000 مکـ دسـت   بـا مقیـاس   سـدیمی بـودن)  بندي اراضی، شوري و  ، طبقهشناسی خاكها ( نقشه خاك –

 باشد. ه شدهین تهیش از ایه پک یصورت

 هاي موجود هواشناسی منطقه مورد مطالعه نقشه –

 1:50،000 مکـ دست  با مقیاس ها و مجاري طبیعی مسیل و ها چون رودخانهمه نقشه موقعیت منابع آب سطحی –
 در صورت وجود  ها) ها و قنات ها، چشمه (چاهزیرزمینی منابع آب و 

ا ع تاسیسـات آبگیـري) بـ   وهاي انحراف آب، موقعیـت و نـ   (محل آب سطحی برداري از منابع بهرههاي  محلنقشه  –
    يا ر ماهوارهیتصاو کمکموجود و یا با  مقیاس نیتر بزرگ

 ان)کـ (در صـورت ام  بـر  حقابه هاي محدوده و ها رودخانه وها  آبیاري و زهکشی موجود، مسیل نهرهاينقشه مسیر  –
 يا ماهوارهر یتصاو کمکا با یو  تر بزرگیا  1:50،000با مقیاس 

 يا ر ماهوارهیتصاو کمکا با یو  1:25.000 با مقیاسهاي ارتباطی اصلی و روستایی منطقه  نقشه راه –

بـا   هـاي آبـی   ها و سـایر پیکـره   نقشه پراکنش مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و نقشه تاالب –
 ستیط زیگاه اطالعات سازمان محیو استفاده از پا يا ر ماهوارهیتصاو کمک

هـا و مراتـع و    گاه اطالعات سازمان جنگـل یبا استفاده از پا هاي جنگلی در محدوده طرح گاه نقشه موقعیت ذخیره –
 يزداریآبخ

گاه اطالعـات  یبا استفاده از پامورد مطالعه نطقه در م ، تاریخی و مذهبینقشه نواحی حفاظت شده و آثار باستانی –
 سازمان مربوط

در  تر بزرگیا  1:50،000مستثنیات منطقه (مربوط به جهاد کشاورزي) با مقیاسهاي ملی و  نقشه محدوده زمین –
 انکصورت ام
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  هواشناسی -3-3-3پ.

هـاي مـورد نیـاز مطالعـات کشـاورزي، آبیـاري، زهکشـی و شناسـایی امکانـات و           داده تـامین این مطالعات بـا هـدف   
 شود: می ریزشامل موارد  هاي اقلیمی محدوده مطالعاتی انجام و محدودیت

سـازمان   يهـا  گـاه داده یهـاي هواشناسـی منطقـه مـورد مطالعـه بـا اسـتفاده از پا        بررسی نقشه موقعیت ایستگاه –
  یهواشناس

دمـا،   هـاي هـم   از جملـه نقشـه   جـوار  هـاي هـم   هاي موجود هواشناسی منطقه مورد مطالعه و حوضه نقشه بررسی –
  یسازمان هواشناس يها دادهگاه ین با استفاده از پاکتبخیر تا حد مم باران، هم هم

 یهواشناس يها دادهو هاي اقلیمی موجود  اطلساز با استفاده بررسی کلی وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه  –

  یستگاه معرف هواشناسیا یردن مقدماتکمشخص  –
 يهـا  دادها یـ منطقـه و   یهواشناسـ  يها از گزارشبا استفاده ستگاه معرف یاهاي هواشناسی  تجزیه و تحلیل داده –

  به شرح زیر:   1به منظور تهیه اطالعات پایهوجود م یهواشناس
   میانگین، میانگین کمینه و بیشینه، کمینه و بیشینه مطلق دماي ماهانه و ساالنه 

 رطوبت نسبی ماهانه و ساالنه میانگین 

 میانگین ساعات آفتابی ماهانه و ساالنه 

 هاي معرف ایستگاههاي مختلف سال در  میانگین ابرناکی در ماه  
 معرف   يها در ایستگاهو ساالنه ماهانه صورت به  از تشت و از سطح آزاد آب تبخیر  
  هاي برگشت مختلف  سرعت ساالنه باد با دورهحداکثر  
 مطالعه نطقه مورد مشاهده شده در مه ساعت 24 بارندگی حداقل  
  شروع، خاتمه و طول یخبندان)  میانگیندوره یخبندان (تاریخ 

 منطقه مورد مطالعهبارندگی ساالنه و توزیع فصلی و ماهانه آن در  میانگین 

 اقلیم منطقه مورد مطالعه 

   توصیه شده  روشبا استفاده از  ستگاه معرفیا يگیاه مرجع براماهانه عرق ت -برآورد تبخیر –

    منابع آب سطحی -4-3-3پ.

گـاه  یو پا یاسـتفاده از اطلـس منـابع آب سـطح    بـا  مورد مطالعـه  نطقه حوضه م منابع آب سطحینقشه  بررسی –
  رویو وزارت نایران ت منابع آب یریمدشرکت  يها داده

                                                   
ردن کـ  یدر دسـترس بـدون طـوالن    يهـا  آوري و بررسی اسناد و مدارك و اطالعات موجـود و تحلیـل داده   کار مطالعات در این مرحله شامل جمع  دامنه -1

 هاست.   داده
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  حی منطقه طآب سمنابع هاي موجود در مورد مطالعات  نشریات و گزارش بررسی –
 يا ماهواره يها سکها و ع اصلی منطقه با استفاده از نقشه  آبریز رودخانه  مطالعه فیزیوگرافی حوضه –

  به منظور تهیه اطالعات پایه به شرح زیر:   1سنجی آبج ینتاتجزیه و تحلیل  –
 هاي پیشنهادي سدهاي  محل و یا محل درسنجی  هاي آب هاي سطحی رودخانه براي ایستگاه برآورد جریان

بـا  ي ماهانـه و در صـورت عـدم امکـان، بـه صـورت سـاالنه        ها  بدهانحرافی و یا نقاط برداشت آب به صورت 
ا یو  يا ت آب منطقهکشر يها گاه دادهیو پا ین در منطقه، اطلس منابع آب سطحیشیه از مطالعات پاستفاد

  رویت منابع آب و وزارت نیریشرکت مد
 هـاي پیشـنهادي سـدهاي انحرافـی و یـا نقـاط برداشـت آب بـراي          ي ماهانه یا ساالنه در محـل ها  بده ارائه

  ن وجود داشته باشد.یشیا مطالعات پیو  ها گاه دادهیه در پاک یدر صورتاحتماالت مشخص 
مـورد مطالعـه از   اصلی در حد فاصل محـدوده   )هاي (رودخانه بندي کیفیت شیمیایی آب رودخانه طبقهبررسی و  –

    اطالعات موجود بر اساس نظر آبیاري و شرب

 موجود بـا مقیـاس  سنجی  هاي آب فرعی، ایستگاه يها نقشه هیدرولوژي شامل حوضه آبریز رودخانه و شاخه ارائه –
 ه آبریز رودخانه مورد مطالعه ضبا توجه به وسعت حو 1:250،000و یا  1:100،000

هـاي اطالعـاتی    ها در بانـک  ها با سطح احتماالت مختلف تا جایی که اطالعات آن ها و رواناب برآورد وقوع سیالب –
 وجوي محلی وجود دارد و پرس

هـاي   آوري شـده، بازدیـدها و ارزیـابی    اطالعات موجـود جمـع   ارزیابی کالن وضعیت منابع آب اسطحی بر اساس –
 دست هاي سیالبی و آب خارج شده از محدوده با توجه به مصارف پایین میدانی و اعالم نظر کلی در مورد جریان

  منابع آب زیرزمینی -5-3-3پ.

 يا جـود در شـرکت آب منطقـه   اطالعات مو وزیرزمینی  آب  نتایج مطالعاتبا استفاده از را  خدمات زیرمهندس مشاور 
  :نماید می ارائه

 هاي منابع آب موجود در منطقه مورد مطالعه   بررسی نقشه –

هـاي   آب زیرزمینـی و ژئوفیزیـک و حفـاري   منـابع  هاي موجـود مربـوط بـه مطالعـات      ها و گزارش نشریهبررسی  –
  اي   مشاهدههاي  ، پیزومترها و چاهاکتشافی

  نواحی باتالقی منطقهها و  موقعیت، مسیل  بررسی نقشه –

                                                   
ردن کـ  یدر دسـترس بـدون طـوالن    يهـا  آوري و بررسی اسناد و مدارك و اطالعات موجـود و تحلیـل داده   در این مرحله شامل جمع کار مطالعات  دامنه -1

 هاست.   داده
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 هـا  نآاي و هماننـد   هـاي مشـاهده   ها، چاه ها، قنات بررسی نقشه منابع آب زیرزمینی موجود منطقه شامل چشمه –
 )1:50،000(مقیاس توصیه شده 

 اي  هاي مشاهده گیري سطح آب ماهانه در چاه اندازهبررسی نتایج  –

    حداقلو  حداکثرهاي  ورهعمق سطح آب زیرزمینی براي د هاي مقدماتی هم نقشه بررسی –
  آب هاي کیفی  آزمایشبررسی نتایج  –
    هاي موجود   ها و چشمه قنات ،ها مشخصات چاه بررسی –
 موجود  ها با استفاده از نتایج آزمایش پمپاژ و اطالعات  هیدرودینامیکی چاه هاي بیضربررسی کلی  –

  اطالعات موجود   بر اساس حداقلو  حداکثرهاي  راي دورهبهاي مقدماتی تراز آب زیرزمینی  نقشه بررسی –
  در صورت امکان هاي آب زیرزمینی ها بر وضعیت تغذیه سفره بررسی اثرات سیالب –
 اي و اکتشافی تکمیلی   هاي مشاهده بررسی مطالعات ژئوفیزیک و حفاري –

 بررسی هیدروگراف واحد آب زیرزمینی دشت در صورتی که پیش از این تهیه شده باشد. –

  قریبی عمق و ضخامت آبرفت با استفاده از اطالعات موجودبررسی و تعیین ت –
 تهیه گزارش منابع آب زیرزمینی با استفاده از مطالعات انجام شده  –

  ر توسط مشاور انجام خواهد شد:یهاي ز ، بررسیدر گذشته مطالعات آب زیرزمینیصورت عدم انجام در 
اي  هاي مشـاهده  چاه ها، ، قناتها منطقه شامل چشمهنقشه منابع آب موجود و  ینیرزمیاطلس منابع آب ز بررسی –

  )1:50،000 (مقیاس توصیه شده ها نآهمانند و 
در صـورت   دستی 1یاب جهانی با سامانه مکان ها نآو موقعیت مورد مطالعه  نطقهمنابع آب موجود در م شناسایی –

  ینیرزمیز يها نبود اطلس منابع آب
بـا اسـتفاده از اطالعـات     هـا  نآ مشخصاتو بررسی اي  مشاهدهترها و ، پیزوماکتشافیهاي  شناسایی موقعیت چاه –

  موجود  
سطح ایستابی، دامنه  یبیر مجاز)، موقعیت تقریهاي منطقه (مجاز و غ چاه یبیتعداد تقر درباره یلکسب اطالع ک –

  ها  از چاهبرداري  ي بهره یفیت آب، مالکیت و نحوهکانرژي،  تامیني  ها، نحوه موتور و پمپ یبیقدرت تقر
  یش محلیمایو پ يا ماهواه يها سکع کمکبا  منطقه ها و نواحی باتالقی مسیل موقعیت یمقدماتنقشه  هیته –
اي و  سب اطـالع از شـرکت آب منطقـه   کن اطلس منابع آب، یتهیه گزارش منابع آب زیرزمینی با استفاده از آخر –

  شامل:   2هاي در دسترس مطالعات و گزارش
 از منابع آب زیرزمینی    فعلی ساالنه یشتآب بردا یبیحجم تقر 

                                                   
1- Global Positioning System (GPS) 

 در دسترس است. يها دادهآوري و بررسی کلیه اسناد، مدارك و اطالعات موجود و تحلیل  کار مطالعات در این مرحله شامل جمع  دامنه -2
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 برداري از منابع آب  براي بهره ها نآکمی و کیفی  یلکها و مشخصات  ها و قنات ها، چشمه چاه یبیتعداد تقر
  زیرزمینی 

   نوع سفره آب زیرزمینی  
  حدود تقریبی سطح و نوسان آب زیرزمینی  
 ا نبودن یا ممنوعه بحرانی یدشت به لحاظ ممنوعه بودن  ینیرزمیاز آب ز يبردار شرایط بهره 

  عمومی و بررسی مصالح ساختمانی شناسی زمین -6-3-3پ.

 یگاه اطالعـات یپاکشور و  شناسی  موجود سازمان زمین هاي  شناسی از نقشه  استخراج اطالعات کلی زمینو  بررسی –
  معتبر   هاي موسسهسایر ا یو  یتشافات معدنکو ا یشناس نیسازمان زم

ژئوتکنیک و ژئوفیزیـک و سـایر عملیـات     ،شناسی هاي موجود مربوط به مطالعات زمین اطالعات و گزارش بررسی –
  اکتشافی 

 هـا  نآهاي مختلف و تاثیر کمی و کیفـی    مشخصات کلی هیدرودینامیکی سازند درباره یو مقدمات یلک اظهارنظر –
 بر منابع آب  

 جینتـا  و انتقالتاسیسات انحراف آب و آبگیري  یاحتمال و محدودهعملیات فتوژئولوژي دشت و حاشیه آن انجام  –
    1:50،000 بر روي نقشه با مقیاس

 اطالعات موجود   آوري جمع شناسی و پیمایش زمین –

  در دسترس يها و نقشه يا ماهواره يها سکبا استفاده از عمنطقه  )رفولوژيوژئوم( شناسی ریخت –
  انکدر حد امبا استفاده از اطالعات موجود گرافی)  یتالیتوستر( شناسی مشخصات سنگ –
هاي مهم و موثر و اثرات احتمـالی آن در طـرح    وضعیت گسل و تکتونیک) منطقه( ساخت زمین یشناخت مقدمات –

   يا تابخانهکبا استفاده از اطالعات 
  هاي خاکی  و تناسب آن براي سازهمحدوده و موقعیت مکانی مصالح خاکی مورد نیاز در طرح  یمقدمات بررسی –
و تناسـب آن بـراي   ماسـه، شـن    چـون مهمحدوده و موقعیت مکانی مصالح سـنگی در منطقـه    یمقدماتبررسی  –

  الشه سنگ  مصرف به صورت واستفاده در ساخت بتن 
   دستیابی به محل مصالح ساختمانی ي بررسی نحوه –
 هاي با مقیاس مناسب ر روي نقشهبمصالح فوق  تامینمحدوده  ارائه –

  هاي تولید سیمان تا محل طرح   بررسی فواصل محل –
هـا و   هاي مهم و مسیر کانال هاي مناسب احداث سازه دار براي تعیین محل هاي مساله محدوده یمقدماتص یشخت –

 و اطالعات موجود ییش صحرایمایبا پ خطوط لوله اصلی
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   1اراضی بندي طبقهو  شناسی خاك -7-3-3پ.

بندي  طبقهو  كبودن خا یمیو سد يبندي شور ه، طبقیاراض يبند طبقه، هاي خاك ها و نقشه آوري گزارش جمع –
 آبیاري (ثقلی و تحت فشار) در صورت وجود   يبرا یاراض

 ها و سوابق مطالعات موجود   بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات، نقشه –

و  ینـ یرزمیعمـق آب ز  دربـاره ها، پرس و جو  ترانشه رخ نیما ی یسطح كمیدانی و کسب اطالعات خابازدیدهاي  –
 مانند آن  

گیـري و زهکشـی در    بررسی اجمالی نفوذپذیري، عمق و بافت خاك، درجه فرسایش و افزایش آبی و بادي، سیل –
  اطالعات صورت وجود

هـاي آن در راسـتاي    منابع خاك، امکانات و محدودیت اطالعات حاصل و تعیین پتانسیل یتجزیه و تحلیل اجمال –
 اهداف مطالعه  تامین

  مطالعات وضع موجود   -4-3پ.

  وضع موجود کشاورزي   -1-4-3پ.

 يهـا  ران، آمارنامـه یز آمار اکمر یاطالعات کبان يها ها، آمار و اطالعات کشاورزي با استفاده از داده بررسی گزارش –
 موجود شامل: منابع اطالعاتیشهرستان و سایر  يشاورزکت جهاد یریو مد يشاورزکوزارت جهاد 

  کشاورز  خانوارهاي  
 اسـتخرهاي پـرورش مـاهی،    هـا، مراتـع   آیش و بـایر، بـاغ   سطح، یاهان اصلیگ سطح زیر کشت آبی و دیم ،

  ها نآها و همانند  گلخانه  ها، بندان آب

 کشت ریز سطح یبیتقرو برآورد واحدهاي زراعی  یلکو مشخصات  یاصل هاي متداول کشت و تناوب ترکیب  
 یاصل محصوالت تقویم زراعی   

 طیور هاي صنعتی از جمله پروش دام و اي و مجتمع هاي گلخانه شهرك 

 يشـاورز کت جهـاد  یریاز مـد و اطالعات گرفته شـده   يا س ماهوارهکع کمککاربري زمین با  ییتهیه نقشه ابتدا –
 ان  کبندي اراضی در صورت ام طبقهو انطباق آن با نقشه شهرستان 

  هاي اصلی راعی متداول براي کشتهاي عملیات ز بررسی روش –

                                                   
موجـود اسـت. در صـورت عـدم انجـام مطالعـات        یهـاي اجمـال   شناسی با اسـتفاده از گـزارش   خدمات مشاور شامل تجزیه و تحلیل نتایج مطالعات خاك -1

خدمات نیز متناسب بـا آن تهیـه    اولیه انجام شده و فهرست یشناسی، با درخواست مشاور طرح و تایید کارفرما، این مطالعات متناسب با مرحله توجیه خاك
  شود. می
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 يشـاورز کت جهـاد  یریات مـد ه اطالعـ یـ هاي اصـلی بـر پا   از کشت هر یکعوامل محدودکننده  یبررسی مقدمات –
 شهرستان

 آالت کشاورزي   ماشینبرداري از  بهرهوضع فعلی بررسی  –

ت جهـاد  یریه اطالعـات مـد  یـ آالت و ادوات ماشینی بـر پا  هاي کاربرد ماشین امکانات و محدودیت یبررسی اجمال –
 شاورزانکشهرستان و  يشاورزک

 ها   سب اطالع از آمارنامهکاي با  هاي حرفه بررسی وضعیت نیروي کار کشاورزي و مهارت –

 تلف  هاي هرز محصوالت مخ هاي گیاهی و علف ها، بیماري آفت درباره یلکبررسی  –

مو، پوسـت   ،هاي لبنی، پشم وردهآینی، فرئگوشت و مواد پروتاز مقادیر تولید دامی از جمله  یلکبررسی اطالعات  –
  و سایر محصوالت

 تعداد، وسعت و تولیدات مزارع پرورش ماهیان گرمابی و سردابی    یبررسی مقدمات –

  اي و همانند آن   هاي گلخانه ، شهركي صنعتیها عمجتم درباره یلکبررسی اطالعات  –
 و طیور  دام یی مصرفیمنابع غذا دربارهبررسی اطالعات کلی  –

 دهنده خدمات آموزش و ترویج    وضعیت آموزش و ترویج کشاورزي و نهادهاي ارائه یلکبررسی  –

اي ساالنه و امکـان  ها براي چر برداري از آن بررسی اطالعات درباره موقعیت و مساحت مراتع و برآورد کفایت بهره –
و تنهـا   یطـ یمح سـت یو ز یعـ یحفاظت منـابع طب هاي کشاورزي با توجه به الزامات  تغییر کاربري مراتع به زمین

 موارد خاص  يبرا

و  ي صـنعتی ها عمجتمهاي کشاورزي، پرورش دام، طیور و آبزیان،  بندي و ارائه گزارش امکانات و محدودیت جمع –
 اي هاي گلخانه شهرك

  وضع موجود اقتصادي -2-4-3پ.

 ها و اطالعات کشاورزي موجود   بررسی داده –

هاي اقتصادي کالن در سطح کشور، استان و محدوده مورد مطالعـه   در مورد شاخص نیاز مورد اطالعات استخراج –
 (در صورت وجود)

  پایدار کشاورزي توسعه یا بهبودهاي موجود در ارتباط با طرح  بررسی زیر ساخت –
 یاصل يها به تفکیک کشتدر واحد سطح و درآمدهاي محصوالت کشاورزي منطقه  ها  برآورد هزینه –

  ها و درآمدهاي دامی منطقه  هزینه یلک برآورد –
  متداول در وضع فعلی  یاصل بازده اقتصادي براي هر مترمکعب آب در کشت محصوالت برآورد تقریبی –
  کشاورزي  از انه ارزش خالص و ناخالص تولیدات کشاورزي و متوسط درآمد سربرآورد  –
  و دامیاورزي شمحصوالت کو صادرات یابی اربازبررسی  –
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  و تسهیالت بانکی شرایط اعطاي اعتبارات  بررسی –
 در منطقه طرحبرنامه عمرانی دولت در مورد ایجاد تسهیالت زیربنایی و واحدهاي صنعتی در آینده بررسی  –

   1اجتماعیوضع موجود  -3-4-3پ.

 هاي موجود شامل:   بررسی گزارش –

  اداري منطقه –بررسی نقشه تقسیمات سیاسی 

  هاي جامع توسعه شهري و روستایی و اسکان عشایر  هاي آمایش سرزمین و طرح گزارشبررسی 

 بـرداري از منـابع آب، خـاك و زمـین در منطقـه       ها و اسناد در ارتباط با ابعاد اجتماعی بهره بررسی گزارش
 مورد مطالعه

 هاي مصرف آب در آن ررسی اجمالی پیشینه تحوالت مربوط به مالکیت زمین و کشاورزي و رویهب  

هاي نیروي انسـانی در منطقـه مـورد     و ویژگی یهمگانهاي  ي نتایج سرشمار بر اساسو جوامع  جمعیتمطالعات  –
  شامل:   مطالعه

  جمعیت در شهرها و روستاها   پراکنشبررسی 

 وده مطالعاتیشناسایی جوامع واقع در محد 

  قومی جوامع مورد بررسیفرهنگی و  هاي عمده ویژگیبررسی  
  جمعیت   و جنسی سنی ساختاربررسی  

  و فرهنگ جمعیت ساکن در منطقه طرح شامل:  وضع آموزش مطالعه  –
  باسوادان   تعدادبررسی  
  وضع بهداشت بررسی  
  ماعی تهاي اداري و اج وضع سازمانبررسی  

  و اشتغال مردم منطقه طرح شامل:  نیروي انسانی مطالعات  –
  اشتغال و نسبت نوع بررسی  
  روند مهاجرت دائم و فصلی بررسی 

 هاي وضع موجود نیروي انسانی  بندي امکانات و محدودیت جمع 

    شامل:آب  و وضع مالکیت زمینمطالعات  –
  ها زمینداري و مالکیت  زمین پیشینهبررسی   

                                                   
هـا و اطالعـات از منـابع     هاي ستادي و کار اسنادي شامل شناسایی منابع و مآخذ و گـردآوري و تحلیـل داده   طور عمده متکی به فعالیت  این مطالعات به -1

 هاي انجام شده و بازدیدهاي محلی است. هاي مشاوران و پژوهش رسمی، گزارش يآمار
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 بري  بندي وضع مالکیت زمین و نظام حقابه جمع 

  در منطقه طرح شامل:  وسایل تولید  زمینبرداري از منابع آب و  نظام بهرهمطالعات  –
 برداري از منابع و عوامل تولید کشاورزي ها و نهادهاي در ارتباط با بهره شناسایی سازمان  
  از آب و زمینبرداري  وع و اندازه واحدهاي بهره، نمقداربررسی مقدماتی  
 برداري از منـابع آب و زمـین و تجربـه     هاي تولیدي با تاکید بر بهره پیشینه و وضع موجود مشارکت بررسی

هاي تولیدي در  هاي تولید و یا دیگر تشکل بران و ایجاد تعاونی برداري و نگهداري به آب انتقال مدیریت بهره
 بخش کشاورزي

 ي مطالعاتی، اجرا شده و در دست اجراها هاي عمرانی مربوط اعم از طرح ها و برنامه شناسایی طرح –

 آب، خاك و زمین برداري از منابع هاي اجتماعی مربوط به بهره بندي و ارائه گزارش امکانات و محدودیت جمع –

 وضع موجود محیط زیست -4-4-3پ.

اي، سند توسعه محـیط زیسـت اسـتان،     شامل مستندات کتابخانه هاي موجود گزارشبررسی مدارك، اطالعات و  –
هاي جامع و آمایش سـرزمین   هاي دولتی، طرح مطالعات محیط زیست انجام شده توسط سایر مشاوران و سازمان

 در محدوده مطالعاتی 

 المللی محیط زیستی بررسی قوانین، مقررات و استانداردهاي ملی و بین –

 ط زیستتعیین محدوده مطالعات محی –

بررسی نقشه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست (شامل پارك ملی، اثـر طبیعـی ملـی، منطقـه      –
سـت و پرسـش از   یط زیسازمان حفاظت محـ  يها گاه دادهیبا استفاده از پا حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش)

 ست منطقهیط زیادارات مح

هـاي) آبـی بـا ارزش     سـازگان (اکوسیسـتم   زیسـت و بـوم  شناسایی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط  –
ط یسـازمان حفاظـت محـ    يهـا  گاه دادهیبا استفاده از پا محدوده مطالعاتی محیط زیست ها) در ها و مصب (تاالب

 ست منطقهیط زیست و پرسش از ادارات محیز

هـا، مراتـع و    جنگـل هاي جنگلی (تحت مدیریت سـازمان   گاه بررسی موقعیت محدوده مطالعاتی نسبت به ذخیره –
و پرسـش از اداره منـابع    يزداریـ و مراتـع و آبخ  ها جنگلسازمان  يها گاه دادهیبا استفاده از پا آبخیزداري کشور)

 منطقه یعیطب

 هاي انجام شده مشابه بررسی نتایج مطالعات محیط زیست طرح –
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هاي گیاهی داراي  ژه گونهها (به وی پوشش گیاهی و حیات وحش با اهمیت و شاخص اکوسیستم یمقدماتبررسی  –
  )CITES2و  IUCN1ها،  المللی حفاظت گونه گاه جنگلی و حیات وحش مشمول مقررات ملی و بین ارزش ذخیره

و خـاك و محـیط زیسـت در    آب آالینده (اعم از منـابع آالینـده متمرکـز و غیرمتمرکـز)     منابع  یمقدمات بررسی –
 ه مطالعاتی محیط زیست ارتباط با وضعیت موجود آبیاري و زهکشی در محدود

هاي محیط زیست بـا توجـه بـه نتـایج مطالعـات محـیط طبیعـی و         ها و محدودیت حساسیت یمقدماتشناسایی  –
 شیمیایی -محیط فیزیکی

  آبیاري وضع موجود -5-4-3پ.

 موجود از منطقه   يا ماهوارههاي  هاي توپوگرافی و عکس بررسی نقشه –

  يا ماهوارههاي  هاي توپوگرافی و عکس نقشهبا استفاده از  تحت آبیاري هاي زمینبررسی وسعت و حدود  –
هاي ارتبـاطی موجـود    و تاسیسات تبعی و جاده نهرهاآبگیري، شبکه هاي انحراف آب و  امانهبررسی مشخصات س –

 یمحل یلکد یو بازد يا ماهوارههاي  هاي توپوگرافی و عکس نقشهاستفاده از  بادر منطقه 

 بندسارهاي موجـود  ها و ها، قنات ها، چشمه ی نقاط برداشت آب در منطقه شامل چاهموقعیت مکانتعداد و تعیین  –
   یمحل يو نتایج بازدید و پرس و جو يا ماهوارههاي  ها و عکس نقشهاستفاده از با 

محـدوده   نیـز هـاي ارتبـاطی موجـود و     ها و جاده ، مسیلموجود آبیاري و زهکشی نهرهايمشخص نمودن شبکه  –
ت یریو اطالعـات مـد   يا مـاهواره هاي  عکسبا استفاده از  هاي موجود بر روي نقشهتحت آبیاري  هاي زمینها،  باغ

 يشاورزکجهاد 

  طالعه مدر محدوده مورد  ها گردآوري اطالعات و مدارك مربوط به حقابه –
 هاي آبیاري موجود   بررسی روش –

 چگونگی آبیاري شبانه در صورت انجام  بررسی –

اطالعـات در   بـر اسـاس  ) در شـرایط موجـود   مزرعـه  و کـاربرد در توزیع  ،انتقال اري (شامل بازدهآبی  بازدهبرآورد  –
 دسترس و تخمین کارشناسی

 کشاورزي به تفکیک منابع آب سطحی و آب زیرزمینی (چشمه، چاه و قنـات) و آب برگشـتی  برآورد آب مصرفی  –
 اطالعات موجود بر اساس

 وري آب در وضع موجود بهرهآورد کلی بازده مصرف آب و میزان بر –

                                                   
1- International Union for Conservation of  Nature  

  اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت  -
2- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

 هاي در معرض خطر گیاهی و جانوري المللی گونه کنوانسیون تجارت بین -
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 ي تعیین و دریافت آن بها و نحوه بررسی اطالعات آب  –

 برداري از منابع آب، خاك و زمین بررسی مقدماتی نحوه و تشکیالت بهره –

 هاي آبیاري بندي و ارائه گزارش امکانات و محدودیت جمع –

  زهکشی وضع موجود -6-4-3پ.

انـات و  کدر منطقـه طـرح، ام   ینیرزمیو ز یسطح یشکموثر در زه يها آبراهه ییشناسا يبرا یدانیم يها یبررس –
 ینیرزمیا زیو  یسطح يها زهاب یه ثقلیتخل يموجود برا يها تیمحدود

 بررسی اطالعات دما، تبخیر و بارندگی –

 به منطقه  یو خروج يآب ورود یلکبرآورد  يبرا يدرولوژیو ه یاستفاده از اطالعات هواشناس –

 ر بر منابع آب زیرزمینی اشناسی تاثیرگذ و زمین شناسی خاكهاي موجود کشاورزي،  بررسی اطالعات و گزارش –

 :ییشناسا يموجود برا يا ر ماهوارهیو تصاو ییهوا يها سکها، ع نقشه یبررس –

  منطقه مطالعاتیهیدرولوژیک و  یوگرافیزیت فیوضع 

 ها مسیل و آبیاري نهرهايشبکه  و ها آبراهه 

 یسطح يها رواناب یو خروج يورود يرهایو مس نقاط 

 ها آب زهتخلیه  هاي و محل  نحوه 

 ها زمین و غرقاب شدن يریگ لیس 

 هاي دهانه گشاد (در صورت وجود) چاه رخ نیمیا بررسی هاي انجام شده  شناسی حفاري بررسی لوگ زمین –

 ها در دشت و حواشی آن در صورت وجود ها و گمانه نتایج حفاري چاه یمقدمات یبررس –

 : شدن با توجه به دار زهها و اثرات آن بر ماندابی و  گیري زمین بررسی مقدماتی سیل –

  فیزیوگرافی زمین 

 سب اطالعات از مردمک 

 :سب اطالع از محل تقریبی سطح ایستابی از طریقک –

  هاي محلی  بررسی 

  هاي موجود فروافتادگی وها  ترانشهها،  بازدید چاه 

 :بررسی میدانی باال بودن سطح آب سفره اول با –

 ها شرایط ماندابی زمین 

 سب اطالعات از مردمک 

 وجود گیاهان مقاوم به سطح آب زیرزمینی باال 

 م عمق کهاي  بازدید از چاه 
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  كهاي شوري خا نشانهعالئم و 

 گیر و اثرات آن بر وضعیت آبیاري، زهکشی و کشاورزي منطقه   و سیل دار زهحدود نواحی مقدماتی بررسی  –

  زمین (در صورت امکان)  شدن  دار زه یاصلعوامل مقدماتی  یبررس –
  آب زهبراي زهکشی و کنترل  دار زههاي  هاي انجام شده در زمین اقدام درباره یدانیپرس و جو و بررسی م –
 گیر براي زهکشی اراضی   و سیل دار زهنواحی هاي انجام شده در  بررسی اقدام –

   ها آب زهها و  روانابگیري در امر تخلیه ارک بههاي موجود از نظر امکان  ها و مسیل زهکش ،نهرهابررسی وضعیت  –

 رفع یا کاهش مشکالت زهکشی   رلزوم یا عدم لزوم اجراي طرح کنترل سیالب از نظ مقدماتی بررسی –

و  ینیرزمیو ز یسطح یشکل زهیاز مسا یارشناسک یابیارز يود برات اطالعات موجیفاکا عدم یت و یفاک یبررس –
 در مرحله بعدو تکمیلی  یلیتفص يها یانجام بررس يشنهاد برایارائه پ

 هاي زهکشی بندي و ارائه گزارش امکانات و محدودیت جمع –

   خاكاصالح  وضع موجود -7-4-3پ.

د بـر  کیـ هـا (تا  كخـا  یط عمومیشرا ییشناسا يموجود برا يا ر ماهوارهیو تصاو ییهوا يها سکها، ع نقشه یبررس –
    )كو رطوبت خا يآثار و شواهد شور

 مناطق شور و زهدار یندگکزان، شدت و پرایم ییموجود با هدف شناسا یشناسکخا يها گزارش یبررس –

 نه:  یدر زم یدانیه اطالعات میته –

 موجود   یعیها در عوارض طب كخا رخ نیم 

 و زهدار   ییایشور و قل يها كشاخص خا یاهیگ يها شیو تنوع رو یندگکپرا 

 مزارع يها كت و زهدار بودن خاییایو قل ير عوارض شوریتحت تاث یاهان زراعیش گیت رویوضع 

  ت و ییـ ای، قليالت شـور کها در مقابل مشـ  متداول در منطقه و مقاومت آن یاهان زراعیگ يسازگار یابیارز
   ها زمینزهدار بودن مانداب و 

ت آب یـ فکیموجـود)،   يهـا  سفره اول (با اسـتفاده از چـاه   ینیرزمیعمق آب ز ییشناسا يبرا یدانیم يها یبررس –
  ینیرزمیعمق آب ز یرات ساالنه و فصلییاز روند تغ یسب اطالعات محلک و آب) يد بر شورکی(تا

ار کـ ه بکـ  ییهـا  حـل  ل موجـود و راه یشـاورزان بـا مسـا   ک ییارویـ رو يها وهینه شیدر زم یاطالعات محل يگردآور –
  یاصالح خاك و اراض يرند و اقدامات متداول برایگ یم

ل یز مسـا یت و نییایو قل يل شوریاز مسا یارشناسک یابیارز يت اطالعات موجود برایفاکا عدم یت و یفاک یبررس –
 در مرحله بعد یلیتفص يها یانجام بررس يشنهاد برایو ارائه پ ینیرزمیو ز یسطح یشکزه
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  پایدار در محدوده مورد مطالعه توسعه یا بهبودهاي  ها و ضرورت ، محدودیتامکانات بررسی -5-3پ.

هـاي   ، منابع و محدودیتيدرولوژیآمده از مطالعات هواشناسی و اقلیم، ه به دستبندي اطالعات  جمع و بررسی –
و  ياریـ ، آبيشـاورز کسـت،  یط زی، محـ ی، اجتمـاع يشناسی و مصـالح سـاختمانی، اقتصـاد    و زمین، زمین كخا
 یشکزه

  آب ، زیرزمینی و تلفیق منابعي استفاده از منابع آب سطحیها محدودیتامکانات و  یمقدمات یبررس –
بـه   1ها و سایر منابع آب نامتعـارف  ، پسابهاي برگشتی استفاده از جریانهاي  و ضرورتامکانات  یمقدمات یبررس –

 طور تلفیقی

  هاي استفاده از منابع خاك   امکانات و محدودیتدر مورد  یمقدمات اظهارنظر –
 نطقه  ممناسب هاي  مساحت زمینحدود در مورد  یمقدمات اظهارنظر –

 مناسب منطقه   يها انواع کشتدر مورد  یمقدمات اظهارنظر –

 پذیري توجیهتغییر کاربري مراتع به کشاورزي در صورت امکان و  درباره یمقدمات اظهارنظر –

 و امکان انجام آبیاري شبانهمناسب هاي آبیاري  انواع روشمورد در  یمقدمات اظهارنظر –

 خاكاصالح  زهکشی وهاي  محدودیتو  امکانات در مورد یمقدمات اظهارنظر –

  و حفاظت خاك کنترل سیالب ي نحوههاي  ضرورتامکانات و در مورد  یمقدمات اظهارنظر –
 ایر تاسیسات موجوده آبیاري و زهکشی و سسامانامکانات اصالح در مورد  اظهارنظر –

و سنتی و طبیعـی   هاي زهکششبکه نهرهاي آبیاري و استفاده از  اصالح و یا امکاناتدر مورد  یمقدمات اظهارنظر –
 دوهاي موج مسیل

 یایی با توجه به مصالح و نیروي انسانرهاي فنی و اج امکانات و محدودیتدر مورد  یمقدمات اظهارنظر –

  انرژي مورد نیاز تامیني  در مورد نحوه یمقدمات اظهارنظر –

بـرداري از منـابع    هاي اجتماعی موجود مربوط به بهره و چالش ها محدودیت ،امکاناتدر مورد  یمقدمات اظهارنظر –
 آب، زمین و سایر عوامل مربوط به کشاورزي

  محیطی تزیسهاي اجراي طرح از دیدگاه معیارها و مالحظات  در مورد محدودیت یمقدمات اظهارنظر –

 اجراي طرح از دیدگاه حفاظت آثار تاریخی، باستانی و مذهبی  يها در مورد محدودیت یمقدمات اظهارنظر –

مـالی طـرح از منـابع مختلـف از جملـه منـابع مـالی         تـامین هاي  انداز و زمینه در مورد چشم یمقدمات اظهارنظر –
توسـعه  هـاي   گذاري طرح مشارکت در سرمایه برداران محلی و بخش خصوصی با توجه به توان مالی و سوابق بهره

 کشاورزي و آبیاري یا بهبود

                                                   
  هاي ابالغ شده دستورالعملها و  با رعایت بخشنامه -1
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 برداري پایدار از منابع آب و زمین   هاي بهره در مورد نظام یمقدمات اظهارنظر –

 ارائه مالحظات امنیتی و پدافند غیرعامل  –

  بریزي منابع آ برنامه -6-3پ.

 در هر ماه منابع آب سطحیتعیین مقدماتی مقدار، کیفیت و محل آب قابل برداشت از  –

با استفاده از مطالعـات منـابع   در هر ماه ) ها نآبرگشتی، پساب و همانند   هاي نامتعارف (آب ان استفاده از آبکام –
 یسطح يها آب

در صـورت وجـود    در هر مـاه  تعیین مقدماتی مقدار و کیفیت و موقعیت آب قابل برداشت از منابع آب زیرزمینی –
  رزمینی نتایج مطالعات آب زی

 دست و نیازهاي آبی غیرکشاورزي شامل صنعت، شرب و محیط زیست  هاي پایین ن حقابهیتخم –

 آب قابل برداشت و نیازهاي آب در طرح با در نظر داشتن نیازهاي غیرکشاورزي   یمقایسه اجمال –

 ان تطبیق نیازهاي آبی طرح با آب قابل برداشت  کام درباره یمقدمات اظهارنظر –

هـاي برگشـتی از    آب مورد نیاز طرح از منابع آب سـطحی، زیرزمینـی و جریـان    تامین یهاي مقدمات حل ارائه راه –
 ها و سایر منابع آب نامتعارف زهکش

 ي تلفیق آن برآورد مقدار سالیانه و ماهانه آب سطحی و زیرزمینی قابل تلفیق و نحوه –

 مناسب از آن هاي مقدماتی استفاده اه حلرآبرآورد مقدار سالیانه و ماهانه آب مازاد بر نیاز طرح و ارائه  –

 منابع و مصارف آب یارائه پیکربندي مقدمات –

  پایدار   توسعه یا بهبودمبانی  -7-3پ.

  برداري از منابع آب و زمین شامل: بهره –
 مناسب انحراف آب و آبگیري  هاي حل راه یارائه مقدمات 

 ها نآها و همانند  برگشتی، پساب  نامتعارف (آب  برداري از منابع آب بهره يبرا حل راه ارائه  (  
 حسب مورد برداري از منابع آب زیرزمینی بهره براي حل راه ارائه 

 هـا و   حقابـه  ،آبیاري با توجه به حجم منابع آب در دسـترس  برايمناسب  هاي زمیناولویت  یمقدمات تعیین
 قابلیت آبیاري  وبران  حقابه

 برداري  هاي بهره در ارتباط با بهبود و توسعه نظام یهاي مقدمات ارائه توصیه 

  پایدار کشاورزي شامل:   توسعه یا بهبود یطرح مقدمات –
 با توجه به اقبال اجتماعی و تقاضاي مردم توسعه یا بهبودهاي  ه محدودهیانتخاب اول 
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 برآورد میزان تولید و درآمد  مناسب باکشت ب کیتر اولیه انتخاب  
 هاي مناسب آبیاري بـا توجـه بـه شـرایط خـاك، توپـوگرافی، جانمـایی، الگـوي کشـت           روش یارائه مقدمات

 رهیپیشنهادي، مهارت کشاورزان و غ

 آبیاري  و راهکارهاي مدیریت ها ارائه روش 

 در واحد سطح مورد نظر  نیاز آبیاري ترکیب کشت یبرآورد مقدمات  

 تولید کشاورزيبرداري منابع  بهرهنظام  درباره یمقدمات اظهارنظر 

 ها نآهمانند و صنعت، پرورش آبزیان ، شربآب  تامینشامل هاي جنبی  برداري رههامکان ب بررسی 

  آبیاري و زهکشی شامل:شبکه  توسعه یا بهبودطرح  یمبان –
 مدرن   شبکهامکان تلفیق شبکه سنتی موجود و  یمقدمات یبررس 

 آب بـراي تـامین فشـار مـورد نیـاز       نتقـال در مورد امکان آبگیري از سد مخزنی یا از کانال ا یلاظهار نظر ک
 سامانه آبیاري کم فشار یا تحت فشار به صورت ثقلی  

 توسعه یا بهبودطرح  هاي زمینآب به  و توزیع انتقال ي نحوه یمقدمات یبررس  

 قابل زهکشی گیر  و سیل دار زه هاي تقریبی زمینمحدوده مقدماتی یین عت 

 برآورد مقدماتی حداکثر رواناب سطحی 

 هاي شور و سدیمی برآورد مقدماتی آب الزم براي آبشویی اولیه و اصالح خاك 

 زهکشی هاي مناسب  روشمقدماتی  تعیین 

  زهکشی   شبکه، توزیع آب و لشماي کلی انحراف آب و آبگیري، انتقاه یاولارائه 

 ي کنترل جریان و تنظیم سطح آب یا فشار و نیازهاي تجهیزاتی بـا توجـه بـه     هاظهارنظر کلی در مورد نحو
   برداري و نگهداري هاي مختلف تهیه، تولید، خرید و الزامات بهره جنبه

 يبردار بهره یط فعلیبر شرا يشاورزکو  یشک، زهياریبررسی اثرات طرح توسعه یا بهبود آب 

  آب یا پساب در مورد امکانات دفع زه یلکاظهارنظر 

 حفاظت محیط زیستو نیازهاي آبی  برآورد 

  میزان سودآوري تقریبی اجراي طرحدرآمد و برآورد 

 طرح يبدون اجرا یزراع ر بهیو توسعه تداب برآورد درآمد با ادامه روند موجود 

 طرح يگذار هیو سرما یا بهبودامه زمانی توسعه ارائه برن 

مشخصـات   هـا  هاي موجود و دیدگاه ي مشخصات فنی طرح با در نظر گرفتن اهداف طرح و سیاستبند ارائه جمع –
 يشنهادیطرح پ یلک

 



  105  11/01/99  هیاول یهیانجام مطالعات توج یلیمکت حاتیتوض -3وست یپ

 

  پیشنهادي مشخصات کلی طرح -8-3پ.

  تاسیسات انحراف آب و آبگیري  -1-8-3پ.

 فشار ثقلی   تامینتاسیسات آبگیري مستقیم از سد مخزنی براي  –

    شامل: از سدهاي انحرافیبا استفاده تاسیسات انحراف آب و آبگیري  –
     بـا   بررسی موقعیت و وضعیت رودخانه در محدوده طرح و تعیین محل مناسب بـراي احـداث سـد انحرافـی

  يا ماهواره يها سکقشه و عاستفاده از ن
 انارشناسـ کدر حد مطالعات طرح حاضر و بـا نظـر    انحرافیشناسی محدوده سد  بررسی وضع عمومی زمین 

  خبره
  طرح حاضـر و در نظـر    يدرولوژیدر حد مطالعات هرژیم جریان رودخانه در شرایط عادي و سیالبی بررسی

   خبره انارشناسکبا نظر  یسیالب طراحی سد انحراف گرفتن
 خبره ارشناسانکبا نظر سد انحرافی  همسانشماي مقطع  ارائه  
 با اسـتفاده از نقشـه و   ي طرفین ها دست و باالدست و دیواره لزوم تاسیسات حفاظتی پایین یمقدمات بررسی

  يا ماهواره يها سکع
 نه انحراف آبیشیاز بین دربارهخبره  انارشناسکبا نظر ظرفیت و محل تاسیسات آبگیري  یمقدمات برآورد  
 گیر   لزوم احداث ساختمان رسوب یمقدمات بررسی  

   شامل: پمپاژ (هاي)تاسیسات آبگیري با احداث ایستگاه –

 ستگاه پمپاژیا یبین محل تقرییتع  
 پمپاژ  بدهتغییرات ه یاول تعیین 

 ارتفاع مکش و ارتفاع پمپاژ  یبیتقر حدود تعیین  
 لوله آبده  یبیتقر نوع و قطر تعیین  
  یارشناسکبا نظر پمپاژ  (هاي)افت هیدرولیکی در تاسیسات ایستگاهبرآورد حدود  
 ها   ها و یا الکتروپمپ نوع و حدود قدرت موتورپمپ تعیین 

 پمپاژ (هاي)ایستگاهانرژي مورد نیاز  تامین ي هنحو ارائه   
 پمپاژ (هاي)ایستگاهطرح ماي کلی ش ارائه 

خطـوط لولـه،   ها،  کانال آبگیري، مسیرانحراف آب و تاسیسات  شامل سامانهعمومی  ییجانما یمقدماتطرح  ارائه –
 1:25.000 با مقیاس فنی مهم هاي سازهو  یروباز اصل يها زهکش
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  آبو توزیع انتقال سامانه  -2-8-3پ.

    شامل: انتقال آبسامانه  –
 بینی شده بـا توجـه بـه سـایر      پیش هاي زمینبه   هاي مناسب براي انتقال آب و روش هیاول يمسیرها تعیین

 نیازهاي طرح  

 هـا و مراتـع،    سـت، جنگـل  یط زیمحـ حفاظت شـده   مناطقتداخل مسیرهاي پیشنهادي با  یمقدمات یبررس
  هاي ارتباطی موجود   مستحدثات و جاده ،تاسیسات ،یراث فرهنگیم
 يا مـاهواره  يها سکها و ع ه نقشهک يدر حدهاي مسیرهاي پیشنهادي  ها و محدودیت مشخصهات یلک ارائه 

  دهند. ینشان م
  بیص شیان تشخکدر صورت اممقاطع مناسب براي مسیرهاي پیشنهادي ه یاولانتخاب  
 ستگاه پمپاژ براي مسیرهاي انتقال آب  یاحداث ا از بهیا عدم نیاز ین تعیین  
 ها نآو همانند  ها و ماسه بادي در مقابل سیالب حفاظت مسیر انتقال آب ازیا عدم نیاز ین تعیین    
 آب  انتقالانتخاب شده براي فنی مهم در مسیرهاي  هاي سازه هیاول تعیین   

    شامل:توزیع آب سامانه  –
  يهـا  سکـ هـا و ع  ه نقشـه کـ  يدر حـد  ه آبیـاري سـامان ه دوتوزیـع آب در محـد   یمقدماتتعیین مسیرهاي 

  دهند. ینشان م يا ماهواره

 هیدرومکانیکی کنترل و توزیع آب  هاي امانهسپ یت یمقدمات ارائه 

 ه توزیع  سامان گردش آب درهاي مناسب  روشه یاول ارائه  
 نشـان   يا مـاهواره  يهـا  سکـ هـا و ع  ه نقشهک يدر حدهاي مسیرهاي توزیع آب  محدودیت مقدماتی تعیین

  دهند. یم

  سامانه اصلی زهکشی -3-8-3پ.

    به روش ثقلی بآ زهتخلیه  –
 بآ زه یه ثقلیان تخلکمقدماتی در مورد ام اظهارنظر 

 یینهاخروجی  یبیتقرمحل  تعیین  
  گیر) در محل خروجی   کننده انرژي (انرژي لزوم احداث تاسیسات حفاظتی و مستهلکتعیین  

  هاي پمپاژ  با احداث ایستگاه بآ زهتاسیسات تخلیه  –
  هاي پمپاژ مورد نیاز  محل ایستگاهمقدماتی تعیین  
 زهکشی هاي مختلف ارتفاع پمپاژ ایستگاه ، ظرفیت وتعیین حدود    
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 هاي پمپاژ  انرژي مورد نیاز ایستگاه تامین ي نحوه 

  رهاظرفیت و نوع پوشش نه -4-8-3پ.

تحـت  کشـت   زیـر اسـاس هیدرومـدول سـطح خـالص      بر دو یک ودرجه نهرهاي اصلی و ظرفیت  یبین تقرییتع –
  : زیر عواملیک با توجه به  هرپوشش 

 آب یا هر روش توصیه شده دیگر یبا استفاده از سند مل آبیاري نیاز دوره حداکثر مصرف آب  
 و تلفات آبیاري در مزرعه   یک و دورجه نهرهاي دتلفات تراوش در ن یتخم  
  هـاي صـحرایی و    با استفاده از مطالعـات انجـام شـده و بررسـی     هرهاننوع پوشش مناسب  یمقدماتانتخاب

 مشابه يها و طرحمصالح موجود 

  نوع و ظرفیت خطوط لوله -5-8-3پ.

ظرفیت خطوط لوله سامانه اصلی آبیاري با توجه به هیدرومدول طراحـی، بـازده آبیـاري و سـطح      یبین تقرییتع –
 تحت پوشش  

جنس خطوط لوله سامانه اصلی با توجه به مشخصات فنـی و ظرفیـت، فشـار کـاري و      درباره یمقدمات اظهارنظر –
  حمل و نصب د، یخرهزینه 

   ي اصلیها ظرفیت زهکش -6-8-3پ.

  زیر:   عواملنظر گرفتن  مدول زهکشی با در بر اساسروباز هاي اصلی  ظرفیت طراحی زهکشمقدماتی تعیین  –
  دوره حداکثر مصرف آب آبیاري نیاز  
 تلفات عمقیو  ، نشتسطحیرواناب تلفات آبیاري در مزرعه (ریبی تق قدارم (  
 یارشناسکبا نظر  از داخل یا خارج محدوده طرحمنشا گرفته هاي سطحی  ها و رواناب سیالبتقریبی  قدارم  

  هاي اصلی  ها، خطوط لوله و زهکش کانالفنی  هاي سازهو ظرفیت  ، تعدادنوع -7-8-3پ.

  ژهیو بدهمزارع و  یبا توجه به مساحت عمومهاي آبگیر  ظرفیت ساختمانمقدماتی تعیین  –
  هاي تخلیه سیالب  ظرفیت ساختمان مقدماتیتعیین  –
هـاي   ایسـتگاه  ظرفیـت ها و در صـورت نیـاز    محل خروج نهایی زهکشدر فنی  هاي سازهظرفیت  مقدماتیتعیین  –

    مربوطه پمپاژ
  زهکشی  مانه همسان در سا هاي سازهه یاولبررسی و انتخاب  –
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 کنترل سیالب در صورت لزوم   هاي سازهبند و سایر  ابعاد تقریبی سیل مقدماتیبررسی و تعیین  –

  یک و دودرجه  يها زهکشو  ها لولهنهرها، هاي مهم در مسیر  ساختمان -8-8-3پ.

  شود: میپ در مسیر نهرهاي درجه یک و دو بر پایه ظرفیت، به صورت زیر مشخص یهاي مهم ت ساختمان –

 ها  پخش هاي آبگیر و آب ساختمانو نوع  یبیتعداد تقر  
 سطحی و هاي طبیعی  با زهکشو خطوط لوله  نهرهاهاي تقاطعی  ساختمانو نوع  یبیتعداد تقر 

 ها و آبروها)   با جاده (پلو خطوط لوله  نهرهاهاي تقاطع  ساختمانو نوع  یبیتعداد تقر  
 طبیعی  يها به آبراهه ها زهکشساختمان اتصال و نوع  یبیتعداد تقر 

نشـان   ییهـوا  يهـا  سکـ هـا و ع  ه نقشـه کـ  يتا حـد روها  حفاظتی سیالب و سیالب هاي سازه درباره یاتیلکارائه  –
  دهند. یم

 فشار براي سامانه آبیاري تحت فشار  تامینهاي پمپاژ آبیاري و  ساختمان ایستگاه درباره یاتیلکارائه  –

 صورت نیاز)  هاي پمپاژ براي زهکشی (در یستگاهساختمان ا درباره یاتیلکارائه  –

   سامانه آبیاري و زهکشیعمومی  ییجانماطرح  -9-8-3پ.

بـا اسـتفاده از    1:25،000سامانه آبیاري و زهکشی به صـورت شـماتیک بـر روي نقشـه توپـوگرافی      جانمایی طرح تهیه 
   :هاي پایه طراحی و نتایج مطالعات موجود شامل نقشه

   یک و دودرجه اصلی و هاي  کانالخطوط لوله یا تاسیسات آبگیري، مسیر  –
  یک و دودرجه اصلی و هاي سطحی  مسیر زهکش –
  یک و دودرجه  هاي خطوط لوله و کانالمحل آبگیرهاي  –
  بند) در صورت لزوم  سیل همچونکنترل سیالب ( تاسیساتمسیر  –
هـا، خطـوط    جـاده هـا،   مسـیل  ،هاي طبیعی با زهکش ها و زهکش رهانهی خطوط لوله، هاي تقاطع محل ساختمان –

  يا ماهواره يها سکها و ع ص از نقشهیدر حد تشخهاي مخابراتی  انتقال برق، فاضالب، گاز، نفت و کابل
و  نهرهـا در محـل تقـاطع    نهرهـا هـاي سـرویس کنـار     و جـاده  رهاهاي موجود و نه هجاد ی باهاي تقاطع محل پل –

  يا ماهواره يها سکها و ع نقشهص از یدر حد تشخها  زهکش
هاي دستیابی به روستاهاي داخـل   ین جاده اصلی یا فرعی منطقه و جادهتر نزدیکبه  سامانهمسیر جاده دستیابی  –

 سامانه

  هاي اجزاي اصلی سامانه آبیاري و زهکشی شامل: سایر نقشه –
  هسامانفنی  تاسیساتو  خطوط لوله، نهرهاهمسان مقاطع نقشه کلی  
 اصلی و درجه یک و دوهاي  کانالخطوط اصلی، ) براي خاکریزيو  برداري خاك(در  همسان مقطع عرضی  
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 و درجه یک و دو انتقال، هاي روباز و بسته اصلی مقطع عرضی زهکش    
  (در صورت وجود)آبیاري و زهکشی  در طرحهاي پمپاژ  ایستگاه یمقدماتهاي  نقشهارائه  
  در صورت لزوم    هابند سیلعرضی مقاطع  یمقدماتهاي  نقشهارائه 

  ها  هزینهبرآورد  -10-8-3پ.

ارشناسـان خبـره   کبـا نظـر    هـا و  هاي موجود در مورد سایر طـرح  عملیات اجرایی با استفاده از تجربه يها هزینهبرآورد 
، بـتن  ، بتن مسـلح برداري خاك، خاکریزيقیمت تمام شده اقالم اجرایی همچون قیمت واحد  ن راستایدر ا شود. می انجام

هاي اصلی، درجه یک و دو، انواع خطوط لوله اصلی و مزارع و هزینه در هکتار اجـراي   ها و زهکش طول کانال واحد پوشش
مـورد توجـه    ،بـرق برآورد اولیه قیمـت  ز یو نهاي آبیاري ثقلی و تحت فشار در مزارع، تسطیح و زهکشی زیرزمینی  سامانه

  ارشناسان خواهد بود.ک

  برداري و نگهداري بهره الزامات -11-8-3پ.

 برداري و نگهداري توصیه الزم درخصوص نظام بهره –

 برداري و نگهداري تعیین مقدماتی ساختار سازمانی بهره –

 برداري و نگهداري هاي بهره ي آبگیري، انتقال و توزیع آب از نظر محدودیت الزامات کلی نحوه –

 الزامات کلی تعمیر و نگهداري –

 حفاظت شبکهالزامات کلی ایمنی و  –

  هیاول یهیتوج مطالعات نهایی گزارش -9-3پ.

   اجزاي متشکله طرح معرفیو  تبیین اهداف –

 هاي مورد استفاده   فهرست منابع اطالعات و آمار، مآخذ و گزارش –

بندي نظرات کارفرمایی مدیریت منابع آب، خاك و حفاظت محیط زیست و مدیریت سیاسـی، اجتمـاعی و    جمع –
 تاناقتصادي منطقه و اس

 شناسی پیشنهادي براي انجام کار  روش  –

هواشناسی و اقلـیم، منـابع آب سـطحی (هیـدرولوژي)، منـابع آب زیرزمینـی       امل: ش نتایج مطالعات پایه و منابع –
 شناسی و شناسایی مصالح و منابع قرضه   ، منابع خاك، زمین (هیدروژئولوژي)

، یشک، اقتصادي، اجتماعی، آبیاري، زهطیور و آبزیان، پرورش دام و نتایج مطالعات وضع موجود شامل: کشاورزي –
 اصالح خاك و وضع موجود محیط زیست 
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برداري از منـابع آب، خـاك و سـایر عوامـل مربـوط بـه        بهره توسعه یا بهبودهاي  بندي امکانات و محدودیت جمع –
هـاي محـیط    حساسـیت ، مالحظات اجتمـاعی و  مورد نیازهاي  فناورينیروي انسانی و  ،تجهیزاتز یکشاورزي و ن

  زیستی
ات الگـوي کشـت، روش   یـ لک، توسـعه یـا بهبـود   ات طرح یلکشامل:  توسعه یا بهبود هاي یا پروژه مشخصات طرح –

اصلی شامل انحـراف آب و آبگیـري، انتقـال و توزیـع آب، سـامانه کنتـرل، تنظـیم و          آبیاري، نیاز آبیاري، اجزاي
 يهـا  نـه یبرداري و نگهداري، هز الزامات بهره ،دار زه يها نیزم یبیتحویل آب، سامانه زهکشی اصلی، محدوده تقر

و آثار اجتماعی و اقتصادي ناشی از اجراي طرح، میزان تمایـل جامعـه محلـی و بخـش خصوصـی بـراي        یبیتقر
 مشارکت در طرح بر مبناي پیشینه مشارکتی

 زمان اجرا   ي الزم اولیه و مدتها گذاري حدود سرمایه  –

 طرحبدون اجراي منطقه در آینده  با شرایط توسعه یا بهبود هاي پروژهیا  مقایسه طرح –

  برنامه خدمات کارفرمایی –

 گیري کارفرما در مورد ادامه یا توقف مطالعات خواهد بود. اولیه مبناي تصمیم یگزارش مطالعات توجیه

  (شامل طراحی پایه) ینهای یتوجیهمطالعات هاي الزم براي  توصیهارائه  -10-3پ.

  نهایی توجیهی برنامه زمانی مطالعات -1-10-3پ.

   یینها یبرنامه زمانی انجام مطالعات توجیه –
  یینها یمطالعات توجیهمورد نیاز  ارفرماییکبرنامه زمانی انجام خدمات  –

  یینها یمطالعات توجیه مورد نیازخدمات کارفرمایی  -2-10-3پ.

    و مطالعات پایه زهکشی  بندي خاك الیه –
   تحت فشاریا هاي ثقلی و  ، تناسب و قابلیت آبیاري اراضی به روششناسی خاكمطالعات  –
    برداري از آبخوان و تهیه مدل ریاضی بهره آب زیرزمینیمنابع مطالعات  –
   خاكاصالح  مطالعات آبشویی و –
  پذیري و تعیین ضریب هیدرودینامیکی خاك مطالعات نفوذ –
   ی ینها یت توجیهبا مقیاس مناسب مطالعا هاي الزم برداري نقشه –
 اصلی آبیاري و زهکشی و شناسایی مصالح قرضه شبکهدر مسیر ژئوتکنیک  هاي بررسی –

 و تایید کارفرمابا تشخیص مشاور  مواردسایر  –

   



 

 4پیوست 4

مطالعات  انجام یلیمکحات تیتوض
  یینها یهیتوج
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وست  لعات  -2پی رست خدمات مطا ه وجف ها یهیت اح یین ر   (هیپا ی(شامل ط

  ریزي انجام مطالعات برنامه -1-4پ.

 هیاول یهیتوجهاي مطالعات  بررسی نتایج و یافته –

  طرحهاي مورد نیاز به منظور تحقق اهداف مطالعاتی  بررسی و تهیه فهرست فعالیت –
بـا توجـه بـه اطالعـات موجـود و       و هـا  ها با توجه به امکانـات و محـدودیت   از فعالیت هر یکبررسی امکان انجام  –

  آوري شود. اطالعاتی که باید جمع
  یینها یهیتوجو گستره مورد نیاز در مطالعات  کهر یها با توجه به نوع و حجم  انجام فعالیت ي بررسی نحوه –
  ها نآاز  هر یکانجام  بندي ها و اولویت بررسی ارتباط و هماهنگی بین فعالیت –
بـا توجـه بـه خـدمات     و تعیین مسیرهاي بحرانی  ها نآ  اولویت ها و از فعالیت هر یکیین عوامل موثر در انجام تع –

 کارفرمایی مورد نیاز

مطـابق بـا برنامـه زمـانی      ها نآفرما به منظور تهیه ارک بههاي مورد نیاز  ها و گزارش و نقشه فهرست اطالعات ارائه –
 منضم به قرارداد 

در چارچوب مدت قرارداد و حداقل زمـان   ي مطالعاتیها از فعالیت هر یکبرآورد مدت انجام و تهیه برنامه زمانی  –
  ممکن  

هـاي مـورد نیـاز و خـدمات کارفرمـایی ایـن        اطالعات و نقشه ارزیابی اطالعات موجود و تدوین برنامه کار تکمیل –
 مرحله از مطالعات

 فرما ارک بههاي الزم براي انجام مطالعات و اعالم آن  تجهیز نیروي انسانی به تعداد و تخصص –

هاي مورد نیاز مطالعـات،   آوري اطالعات، مدارك و نقشه شناسی انجام مطالعات شامل چگونگی جمع روشن یتدو –
هاي طرح، انجام مطالعات خاص، خدمات کارفرمـایی مـورد نیـاز     از بخش هر یکت و ترتیب انجام مطالعات اولوی

  هاي مطالعات  از بخش هر یکانجام 

  برداران و بهره نفعان ذي ،مدخالن هماهنگی با ذي -2-4پ.

 هاي کارفرما و مشاور از اجراي طرح اهداف و دیدگاه ارائه –

نفعـان شـامل فرمانـداران و بخشـداران،      مـدخالن و ذي  هـاي ذي  نـداز و خواسـته  ا سب نظرات و چشمکمالقات و  –
 نفعان ذي و مدخالن شاورزي و سایر ذيکمسووالن امور آب، جهاد 
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ها و تعـدادي از سـاکنان و    هاي اعضاي شوراهاي اسالمی شهرستان انداز و خواسته سب نظرات و چشمکمالقات و  –
 برداري از طرح در آینده از نتایج اجرا و بهره برداران) (بهرهمحدوده طرح  1عمده معتمدان روستاهاي

 در مطالعات ها نآبه منظور توجه به برداران  و بهرهنفعان  ذي ،مدخالن هاي ذي تهیه فهرست خواسته –

و نفعـان   ذي ،مـدخالن  هـا، حـدود نتـایج مـورد انتظـار بـه ذي       لـی اقـدام  کي  نیازهاي اولیه مطالعات، نحـوه  ارائه –
ي کمک و اثرگذاري آنـان در پیشـرفت بـه موقـع و رفـع مشـکالت اجتمـاعی،         و تهیه فهرست نحوهبرداران  بهره

 حقوقی و مالی طرح

هاي مسووالن شامل فرمانـداران و بخشـداران، مسـووالن امـور آب،      انداز و خواسته سب نظرات و چشمکمالقات و  –
 نفعان ذي و مدخالن شاورزي و سایر ذيکجهاد 

ها و تعـدادي از سـاکنان و    هاي اعضاي شوراهاي اسالمی شهرستان انداز و خواسته سب نظرات و چشمکمالقات و  –
 برداري از طرح در آینده ) از نتایج اجرا و بهرهبرداران بهرهمعتمدان روستاهاي عمده محدوده طرح (

 در مطالعات  ها نآوجه به به منظور تبرداران  و بهرهنفعان  ذي ،مدخالن هاي ذي تهیه فهرست خواسته –

تهیـه   نفعـان و  ذي مـدخالن و  ها، حدود نتایج مورد انتظار بـه ذي  لی اقدامکي  نیازهاي اولیه مطالعات، نحوه ارائه –
 و رفع مشکالت اجتماعی، حقوقی و مالی طرح هنگام بهدر پیشرفت  آناني کمک و اثرگذاري  فهرست نحوه

و نفعـان   ذي ،مـدخالن  ذيپیشنهاد تشـکیل کمیتـه راهبـردي طـرح متشـکل از نماینـدگان کارفرمـا، مشـاور و          –
جـویی در   بنـدي اجرایـی و صـرفه    سازي ساختار طـرح، تـدوین زمـان    رهنمود جهت بهینه ارائهبراي برداران  بهره

 برداري و نگهداري  هاي اجرا و نیز سهولت بهره هزینه

  ك و اطالعاتآوري مدار جمع -3-4پ.

  هاي مطالعات جامع و کالن کشوري و استانی  گزارش -1-3-4پ.

 هاي مربوط به آمایش سرزمین گزارش –

 نامه مصرف بهینه آب کشاورزي آیین –

 نامه تعادل منابع و مصارف آیین –

 هاي طرح جامع آب گزارش –

 شاورزيکهاي طرح جامع احیا و توسعه  گزارش –

                                                   
، یکی از ه حجم جامعه مشخص استک یزمانبراي  رانکوک فرمولکرد. ده ستفاا توان آماري می مختلف يها روش از روستاها نمونه تعدادتعیین  يابر -1

  ست.هاروش تریندبررپرکا
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 تهیه شده قبلی در منطقه مطالعاتی محیطی زیستهاي  سند توسعه محیط زیست استان و گزارش –

 آب   تامینگزارش مطالعات سد مخزنی یا سایر منابع  –

 سنجی آبیاري تحت فشار در استان   انکهاي مطالعات ام گزارش –

 شاورزي  کساله آب و  سایر موارد مربوط همچون سند توسعه استان و برنامه پنج –

  1ها نقشهها و  اطلس -2-3-4پ.

 هاي هواشناسی و منابع آب  اطلس –

   هاي ارتباطی منطقه مورد مطالعه نقشه راه –

 اداري منطقه -نقشه تقسیمات سیاسی –

 هاي حفاظت محیط زیست و گردشگري و میراث فرهنگی نقشه مناطق تحت مدیریت سازمان –

 ها و مراتع هاي جنگلی تحت مدیریت سازمان جنگل گاه نقشه ذخیره –

  نیات مورد تایید ادارات منابع طبیعینقشه منابع ملی و مستث –
ه بتـوان از آن در طراحـی مقـدماتی    کـ یا هر مقیـاس دیگـري    1:10،000با مقیاس  رقومی هاي توپوگرافی نقشه –

 استفاده کرد.

  1:50،000و  1:25،000 با مقیاسمحدوده مورد مطالعه حوضه آبریز دشت و  رقومی هاي توپوگرافی نقشه –
ــز و محــدوده مــورد مطالعــه  موجــود  شناســی عمــومی هــاي زمــین نقشــه – ــا مقیــاس حوضــه آبری ، 1:50،000ب

  برحسب مورد و نیاز 1:250،000(درصورت وجود)، یا 1:100،000
(درصـورت وجـود) یـا     1:100،000بـا مقیـاس   نطقه مورد مطالعه شناسی حوضه آبریز دشت و م هاي زمین نقشه –

  برحسب مورد و نیاز 1:250،000
، خطـوط  سرویس وهاي ارتباطی  ، جادهو غیره هاي طبیعی ها، زهکش مسیل  ها شامل آبراههموقعیت  رقومی نقشه –

بـا مقیـاس   مـورد مطالعـه     نطقـه نفـت، گـاز و انتقـال نیـرو واقـع در م     فاضـالب،  ، آب لوله وطمسیر خطآهن،  راه
خص نشـده  هـاي توپـوگرافی مشـ    در صورتی که این عوارض و مستحدثات بر روي نقشه 1:25.000یا  1:10.000

  باشد.
، دیـم، بـایر، مسـتحدثات، مراکـز     هاي تحت آبیـاري  زمینها،  محدوده باغ ،زراعیهاي  زمینموقعیت رقومی نقشه  –

بـا  نطقه مورد مطالعه یا نقشه کـاربري اراضـی   فنی مهم واقع در مهاي  سازهآبیاري و   تاسیسات  کشاورزي،  عمده
هاي زمـانی مـورد نیـاز مطالعـات قابـل       ي که در محدودهتر بزرگیا هر مقیاس  1:25،000یا  1:10،000مقیاس 

 تهیه باشد.
                                                   

 ی وجود نداشته باشد.هاي رقوم که نقشه ، مگر این(GIS)به صورت رقومی در سامانه اطالعات جغرافیایی  -1
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بـا مقیـاس    هـاي پمپـاژ   هـاي احـداث ایسـتگاه    هـا و محـل   مسیرهاي عبوري خطوط لولـه، کانـال  کاداستر  نقشه –
  یا مقیاس مناسب دیگر همراه با بانک اطالعاتی 1:25.000

 در هـا  زهکـش  و دار زه، و منـابع طبیعـی  شـده    ، حفاظتبر حقابه هاي سنتی، محدوده نهرهايشبکه  رقومی نقشه –
   1:25،000یا  1:10،000 با مقیاسمحدوده مورد مطالعه 

هاي انحراف، موقعیت و نوع تاسیسات آبگیري موجـود، میـزان    ، محل(کاربري آب) برداري از منابع آب نقشه بهره –
  1:25،000یا  1:10،000با مقیاس در صورت موجود بودن توزیع کمی آب  ي نحوه انحراف آب و

هـاي مـورد بررسـی، محـل      گزینـه ) شامل مسیرهاي نهایی انتخـابی،  یک و دواصلی (درجه   آبیاريسامانه نقشه  –
  در صورت وجود   فنی مسیر و محل آبگیر مزارع هاي سازه

مطـابق   بـودن  یمیو سـد  ياز نظر شور بندي طبقهو  آبیاري اراضی بندي و قابلیت ، طبقهشناسی خاكهاي  نقشه –
  استانداردهاي موسسه تحقیقات خاك و آب

 هـاي در دسـت اجـرا    سایر مشاوران یا طرحکارفرما، وسیله   هآبیاري و زهکشی مطالعه و تهیه شده ب سامانهنقشه  –
  صورت وجود در

یـا   1:10،000و سـایر تاسیسـات وابسـته بـا مقیـاس      موجـود  آبیـاري و زهکشـی   مـدرن  ه سـامان  ییجانماطرح  –
  برحسب مورد و نیاز 1:50،000یا  1:25،000

  منتخبمتري از واحدهاي مزارع  و خطوط تراز نیم 1:2500توپوگرافی با مقیاس رقومی نقشه  –
  باستانی در محدوده مورد مطالعه هاي محوطهو میراث فرهنگی شده   نقشه نواحی حفاظت –
 ها نآآهن، نفت، گاز و همانند  توسعه جامع شهرها و روستاها، خطوط راه، راههاي  نقشه –

  هاي صنعتی در منطقه مورد مطالعه هاي جامع توسعه شهرك هاي صنعتی و طرح نقشه محدوده –

  اي هاي هوایی و تصاویر ماهواره عکس -3-3-4پ.

     1:55،000یا  1:40،000 ،1:20،000 به مقیاس 1هاي هوایی عکس –
ر یاز تصـاو  تـر  بـیش  یو داشـتن اطالعـات   (در صـورت وجـود   منطقـه موجـود  هاي هـوایی   عکسآخرین ک موزایی –

 )يا ماهواره

یـا   1:40،000 ،1:20،000مـورد مطالعـه بـا مقیـاس     نطقـه  دشـت و م محـدوده  آبریـز    حوضه   هوایی  هاي عکس –
  مطلوب هاي مناسب و با وضوح هاي مورد نظر در مقیاس اي سنجنده یا تصاویر ماهواره 1:55،000

                                                   
برداري کشور موجود است. در حال حاضر، جدیدترین  هاي هوایی در سه مقیاس فوق به صورت سراسري از سطح کل کشور تهیه و در سازمان نقشه عکس -1

  تهیه شده است. 1:40.000بوده که با مقیاس  1370ها مربوط به دهه  عکس
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  قوانین و مقررات -4-3-4پ.

به نحـوي بـر توجیـه طـرح      ها نآقوانین مصوب در مورد آب، محیط زیست و هر موضوع دیگري که دسترسی به  –
 لی بخش آب و قانون توزیع عادالنه آبکهاي  ساله، سیاست ه پنجهاي توسع اثرگذار باشد، همچون قوانین برنامه

 ها هاي مربوط به آب و استمالك زمین براي طرح و بخشنامه ها  نامه آیین –

  هاي نوآباد مربوط به واگذاري زمین قوانین و مقررات –
  هاي مربوط به انرژي و بخشنامه نامه  آیین –
هاي آبیـاري   طرح هالمللی مربوط ب ي محیط زیست در سطح ملی و بینها و استانداردها نامه قوانین، مقررات، آیین –

   و زهکشی

 قوانین و مقررات حفظ و حراست میراث فرهنگی –

 هاي مرزي و مشترك هاي مبادله شده در مورد رودخانه پروتکل –

 سایر موارد مربوط –

  اطالعات و آمار -5-3-4پ.

ز کـ هـا، مرا  جوار بـا اسـتعالم از دانشـگاه    و مناطق هم هاي مطالعات موردي تهیه شده در منطقه مطالعاتی گزارش –
اي  ربط مانند سـازمان جهـاد کشـاورزي و ادارات محلـی اسـتان، شـرکت آب منطقـه        هاي ذي تحقیقاتی، سازمان

استان، امور آب منطقه و اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اداره کل منـابع طبیعـی اسـتان و سـایر ادارات     
 محلی مربوط

اطالعات پایه ها، آمار کیفی منابع آب،  هاي مرجع رودخانه  در ایستگاه و رسوبسنجی  ، آبهواشناسیود موجآمار  –
هـاي عمـومی نفـوس،     هاي کشاورزي، سرشـماري  نامه هاي اطالعاتی، آمار از بانک کشاورزي، اقتصادي و اجتماعی

هـاي عمـومی    ر و سرشـماري هـاي صـنعتی کشـو    عشایر کشور، آمارگیري اشـتغال و بیکـاري و کارگـاه   مسکن و 
هـا و مجوزهـاي برداشـت از منـابع آب      هـا، تخصـیص   کشاورزيِ مرکز آمار ایران، آمار و اطالعات مربوط به حقابه

پروري و سایر نیازهاي آبی در صورت لـزوم بـه    سطحی و زیرزمینی براي مصارف کشاورزي، شرب، صنعت و آبزي
  (GIS)صورت رقومی در سامانه اطالعات جغرافیایی 

 المللی (اینترنت) هاي اطالعاتی بین ها و اطالعات قابل دسترس در شبکه داده –

  مطالعات تفصیلی زمانی برنامه -4-4پ.

 هاي مطالعاتی مورد نیاز تعیین رشته –

 ها از فعالیت هر یکشکست کار  –
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 ها   ها از سایر رشته ها و ستانده از رشته هر یک يها تعیین داده –

 به صورت پیاپی یا موازي انجام شوند.تعیین کارهایی که باید  –

 کارفرمایی  تعهداتزمانی مطالعات با توجه به مدت مندرج در قرارداد با و بدون در نظر گرفتن   برنامه ارائه –

  کار تهیه گزارش شروع -5-4پ.

  اهداف طرح   –
  برداران   نفعان و بهره مدخالن، ذي هاي ذي نظرات و دیدگاه –
  ریزي مطالعات  برنامه –
  اسی (متدولوژي) انجام کار شن روش –
  سازمان و عوامل انجام کار  –
  آوردهاي اولیه دست –
 زمانی تفصیلی مطالعات و تعهدات کارفرمایی  ارفرمایی و برنامه ک خدمات انجام درخواست –

 کارفرمایی  تعهداتمطالعات با توجه به مدت قرارداد با و بدون در نظر گرفتن انجام زمانی   برنامه ارائه –

  مطالعات پایه -6-4پ.

  موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی -1-6-4پ.

ها و مدارك موجود با مشخص کردن منطقه و محدوده مورد مطالعه بـه صـورت    آوري و بررسی تمامی نقشه جمع –
  GISرقومی و انتقال آن به محیط 

نمـودن موقعیـت   اي منطقه مـورد مطالعـه و مشـخص     هاي هوایی و ماهواره هاي توپوگرافی و عکس بررسی نقشه –
 هاي فنی مهم بر روي آن با بازدیدهاي صحرایی مستحدثات و سازه

 هاي صحرایی بازدیدها و بررسی –

بررسی و تعیین مشخصات فیزیوگرافی شامل کوهستانی، تپـه مـاهوري و سـایر عـوارض مهـم طبیعـی و حـدود         –
 GIS  ها در محیط  شیب

بـاتالقی، جنگلـی،   هـاي   زمـین ها، محدوده آبگیرها،  مسیلها،  هاي آبریز رودخانه بررسی موقعیت حوضه یا حوضه –
  GISدر محیط  ها نآهاي  زارها و مناطق حفاظت شده و تفکیک الیه بیشه

 GISهاي مهم منطقه در محیـط  ها و آبراهه بررسی فیزیوگرافی عمومی و تعیین شیب کلی رودخانه –
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ف شده در آن و یگر اطالعات موجود تعریها و د از داده هر یکطوري که  به  GISتهیه پایگاه اطالعاتی در محیط  –
  اي ثبت شده باشد.  دیگر اطالعات موجود در الیه جداگانه

  هواشناسی -2-6-4پ.

 مورد مطالعه در محدوده  سنجی، تبخیرسنجی و غیره هاي مرجع هواشناسی، باران  ردن ایستگاهکمشخص  –

  مورد مطالعه  در محدوده هاي موجود هواشناسی   نقشه آوري جمع –
 مورد مطالعه حدوده آمار و اطالعات هواشناسی م ،هاي اقلیمی آوري داده جمع –

 مربوط به هواشناسی  المللی  ملی و بین هاي اطالعاتی و مراجعه به پایگاه هاي موجود ها و نشریه گزارش آوري جمع –

هـاي   ، مراجعـه بـه پایگـاه   هـاي اقلیمـی   مورد مطالعه با توجـه بـه اطلـس    محدودهبررسی کلیات وضعیت اقلیمی  –
  و سایر مدارك المللی  داخلی و بینهواشناسی  اطالعاتی

هـاي    هاي غیر از سازمان هواشناسـی (غیـر از ایسـتگاه    متعلق به سازمان هواشناسی يها  بازدید و بررسی ایستگاه –
بـرداري   بهـره  ي و نحوهنصب تجهیزات شامل تجهیزات، موقعیت شناسی و کشاورزي)  اي، اقلیم هواشناسی منطقه

    ها نآاز 
بـه منظـور سـاخت     هـا  نآیح، تکمیل و تـرمیم  حآوري شده و تص هاي هواشناسی جمع بررسی دقت و صحت داده –

 در مورد بارندگی روزانه و ماهانه ژهیو به مدت طوالنیآمار 

 مرجع   يها  تشخیص ایستگاه یا ایستگاه  –

  : ریزهاي هواشناسی به منظور تهیه اطالعات پایه به شرح  دهتحلیل دا  –
 محدوده مورد مطالعه ها و در  ایستگاه ساالنه و توزیع فصلی و ماهانه بارندگی در یانگینتعیین م  
  ساعته مشاهده شده در محدوده مورد مطالعه  24حداکثر بارندگی  
 ختلفم وقوع  ماهانه با احتمال روزانه و تحلیل وقوع بارندگی  
 ساعت 72 و 48 ،36 ،24 ،12هاي با دوام  تحلیل بارندگی 

 در صـورت   ها نآربط یا محاسبه  هاي ذي و بررسی روابط بین شدت، مدت، فراوانی بارش از موسسه دریافت
  ورکعدم وجود روابط مذ

  هاي روباز   به منظور استفاده در طراحی زهکش 1مازادتعیین بارندگی  
 متناسب بـا   نیزیک دوره شاخص آماري و  بر اساس در محدوده مورد مطالعهباران ساالنه  هاي هم تهیه نقشه

  بآهاي آماري مورد نیاز مطالعات منابع  دوره

                                                   
1- Excess Rainfall  
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 (بیشینه و کمینه مطلق، میانگین میانگین، میانگین بیشـینه و کمینـه)   و ساالنه ي ماهانه تعیین مقادیر دما
 اي   اي و منطقه به صورت نقطه

 ین نقطه شبنم  بررسی و تعی  
 مختلف وقوع  خاتمه و طول دوره یخبندان) با احتمال ،یخبندان (تاریخ متوسط شروع ي دوره تعیین  
  ماهانه یانگینو مبیشینه ، کمینهبررسی رطوبت نسبی  
 بررسی تبخیر ماهانه و ساالنه از تشت و تبخیر از سطح آزاد آب 

 ابري بودن هوا  ماهانه بررسی میزان و شدت  
  تعیین ساعات آفتابی ماهانه  
  متري)   10و  2و تعیین سرعت و جهت باد (در ارتفاع ماهانه بررسی بادهاي  
 در صورت پیشنهاد آبیاري بارانیمتري  2در ارتفاع  و تعیین سرعت و جهت باد روزانه بررسی بادهاي 

  حدودیت ایجاد کند.برداري و نگهداري از سامانه م تواند در اجرا و یا بهره که می عواملیتعیین  
  طور ماهانه و در صورت لزوم ده روزه و مقایسه آن با منابع معتبر بـراي  گیاه مرجع به تعرق  ـبرآورد تبخیر 

 مرجعایستگاه 

 باالتر از حد معین 1تعیین درجه ـ روز 

 از حـد   تـر  کـم ) یـا  گراد درجه سانتی 30حد معین (به عنوان مثال تر از  بیش مايتعیین تعداد روزهاي با د
ار کـ ان کـ بررسـی ام  براي به صورت ماهانه ها نآو پراکندگی  )گراد درجه سانتیمعین (به عنوان مثال، صفر 

 یا بررسی تحمل محصوالت الگوي کشت نسبت به گرما و سرمادر زمان اجرا 

 رباران وقوع مختلف در ماه  تعیین طول دوره بارندگی با احتمالهاي سال در مناطق پ 

  محدوده مورد مطالعهتعیین اقلیم 

 و  هـا  نآنـدگی مناسـب   کهـا، پرا   فایت تعداد ایسـتگاه کدر صورت  2تحلیل و ارائه نتایج با روش زمین آماري
 سایر عوامل

 در صورت لزوم تهیه و تدوین گزارش مطالعات هواشناسی و پیشنهاد برنامه مطالعات ویژه –

  منابع آب سطحی -3-6-4پ.

 مورد مطالعه   حدودههاي آبریز م هاي هیدرولوژي حوضه یا حوضه نقشه و اطلس منابع آب سطحیآوري  جمع –

  مورد مطالعه  حدودهم وآبریز   حوضه سطحی  آبمنابع سنجی و اطالعات مربوط به  هاي آب دادهآوري  جمع –

                                                   
1- Degree- Days  
2- Geostatistics  
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  ها نآ در مورد اظهارنظرسطحی منطقه و  بآمنابع موجود در مورد مطالعات هاي  و گزارش ها هآوري نشری جمع –
 برداري   بهره ي موقعیت و نحوه ،سنجی موجود شامل تجهیزات هاي آب  بازدید و بررسی ایستگاه –

ز، کـ هاي آبریز، تعیین شیب، جهت، پوشش گیاهی، زمان تمر حوضه و زیرحوضه کهاي فیزیوگرافی بررسی ویژگی –
 زمان تاخیر و غیره به منظور محاسبه حجم و بده رواناب سطحی 

شت مورد نظر در داخل محـدوده بـه منظـور محاسـبه     کپوشش گیاهی، شیب و روش  ،كهاي خا بررسی ویژگی –
  ها حجم و بده رواناب سطحی و طراحی زهکش

به منظور ساخت آمـار   ها نآیح، تکمیل و ترمیم حآوري شده و تص سنجی جمع هاي آب بررسی دقت و صحت داده –
     دتم طوالنی

هـاي    هـاي موجـود و تاسـیس ایسـتگاه      و تغییـر محـل ایسـتگاه   تکمیل تجهیزات  رهاي الزم به منظو توصیه ارائه –
  سنجی جدید با توجه به اهداف طرح   آب

  هاي مورد نیاز  هاي مورد لزوم در محل سنجی و آزمایش آب برنامه ارائه –
هاي مختلف رودخانه به منظور تعیین مقادیر جریان ورودي بـه دشـت و جریـان     شاخهربندي مجراي اصلی و کپی –

  از نقاط معرف   هر یکاضافی در 
  :  ریزسنجی به منظور تهیه اطالعات پایه به شرح  هاي آب تحلیل داده –

  سنجی و محل پیشنهادي برداشت آب به صـورت   هاي آب  ایستگاهدر برآورد مقادیر جریان سطحی رودخانه
  هاي حساس یا در صورت لزوم ده روزه در ماه هاي مختلف سال و در ماه ساالنه و مدت طوالنی

 هـاي  احتمالسطح در محل پیشنهادي برداشت آب براي  هده روز در صورت لزوم ساالنه و ماهانه و بده ارائه 
  مشخص 

  در صورت نیازکالسه جریان رودخانه  بدهمنحنی  ارائه 

  وقوع مختلف  با احتمالدر محل پیشنهادي برداشت آب یا بده پایه آبی  کم رودخانه در مواقع بدهبرآورد 

 گراف سیل طرح در محل تاسیسات انحراف آب و آبگیريتهیه هیدرو  
  منابع آب سطحی در محدوده طرح هنگام بهجریان بده برآورد  
  هـا بـراي تواترهـاي     ها و مسیل آبیاري با آبراهه نهرهايآور یا  ها در محل تقاطع کانال آب سیالب بدهبرآورد

   ظرن مورد
 دست در مورد بیالن و اثر برداشت آب بر پایین اظهارنظر، تعیین اجزاي بیالن آب سطحی 

 هاي فرعی ها و رودخانه ها)، مسیل برآورد بار رسوبی ساالنه حل شده در رودخانه (رودخانه  
 رابطه غلظـت   ارائهسنجی و  هاي آب  ل ایستگاهحمبندي مواد رسوبی معلق و بار بستر در  برآورد مقدار و دانه

  رحسب آبدهی رودخانه با استفاده از آمار موجود  ب ها نآبندي  مواد رسوبی و دانه
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 سنجی از نظر آبیـاري،   هاي آب  هاي مورد مطالعه در محل ایستگاه بندي کیفیت شیمیایی آب رودخانه طبقه
هـا و سـایر مـواد     وبرکـ میـاب، می کو بررسی از دیدگاه فلزات سـنگین، عناصـر    شرب و مصارف ساختمانی

  زا بیماري
 کننده کیفیت آب  تعیین عواملجریان و بده بین  هرابط ارائه  

 ها و مخازن طبیعی در محدوده مطالعاتی بررسی امکان استفاده از استخرهاي طبیعی و یا آب بندان –

 در صورت لزوم  و پیشنهاد برنامه مطالعات ویژه  منابع آب سطحیتهیه و تدوین گزارش مطالعات  –

  1منابع آب زیرزمینی -4-6-4پ.

اي از نتایج مطالعات منابع آب زیرزمینی (چاه، چشـمه و قنـات) انجـام شـده در مـورد       خالصه ارائهبندي و  جمع –
 موقعیت، کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی موجود و قابل استفاده در محدوده مورد مطالعه   

شـی  بخ بیالن آب زیرزمینی و حجم قابل استحصال آب زیرزمینی و یـا حجـم آب مـورد نیـاز بـراي تعـادل       ارائه –
 آبخوان از طریق تغذیه مصنوعی 

 ي تلفیق با آب سطحی بررسی چگونگی استفاده از آب زیرزمینی و نحوه –

هاي مجاز برداشت از منابع آب زیرزمینی و مقـدار   بندي منطقه از نظر منابع آب زیرزمینی و تعیین محدوده پهنه –
 قابل برداشت از هر محدوده

  تغذیه مصنوعی طریقدسترس از  قابل آب منابع -5-6-4پ.

کـه   در صـورتی  آب زیرزمینی و تغذیه مصنوعیمنابع هاي موجود   ها و نقشه آوري و بررسی اطالعات، گزارش  جمع –
  این مطالعات انجام شده باشد.

 ، مرزها و مناطق خروجی سفره  آبخوان مشخص نمودن شکل هندسی –

  قابلیت انتقال سفره، فضاي قابل تغذیه و حجم آب قابل ذخیره در هر محل  نتایج مطالعات در مورد  ارائه –
  آب منبع تغذیه بر روي آن  کیفی ی آب سفره و تاثیرات یهاي کیفیت شیمیا نتایج آزمایش ارائه –
    در محل تغذیه آبخوان هاي مختلف خاك  جنس و مشخصات الیه ارائه –
تغذیه مصنوعی و تعیین حجم آب قابـل تغذیـه بـا توجـه بـه      موجود براي بررسی منابع آب نتایج مربوط به  ارائه –

  بندي آن   رژیم جریان منبع و تعیین میزان مواد معلق و منحنی دانه

                                                   
فهرسـت خـدمات مطالعـات    «و » آب زیرزمینـی  فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع«سازمان برنامه و بودجه کشور ضوابط  ،1380در سال  -1

   گیري است. منتشر کرده است و قابل بهره 213و  212را به ترتیب با شماره » آب زیرزمینی تفصیلی منابع مرحله نیمه
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اسـاس نتـایج    هاي مناسب تغذیه و انتخاب مناسـب تغذیـه در هـر منطقـه بـر      انتخاب روشنتایج مربوط به  ارائه –
 ورد نیاز آن ی الزم و برآورد سطح میهاي صحرا آزمایش

  بررسی سامانه انتقال آب به منطقه مورد نظر –
  هاي مناسب جلوگیري از آن   انسداد خلل و فرج خاك و تعیین روش در مورد امکان اظهارنظر –
 کیفیت آب قابل استفاده از سفرهو قدار مبررسی تاثیرات تغذیه مصنوعی بر  –

در  ژهیـ و بـه یري از ورود جبهه آب شور به آبخوان زیرزمینی براي جلوگ آب ي تغذیه سفره بررسی ضرورت و نحوه –
 نواحی ساحلی

  1منابع آب غیرمتعارف -6-6-4پ.

عمـومی آب مـورد     هاي تشخیص غیرمتعارف بودن آب با توجه به محل تولید آب بازیافتی، کیفیـت  ارائه شاخص –
 استفاده در منطقه و گیاهان مورد نظر

کشاورزي و پساب تولیدي از تاسیسات تصـفیه    بآ زهاب آبیاري، غیرمتعارف همچون پس  تعیین مقدار و منشا آب –
   2شور  فاضالب شهري و صنعتی و آب

زا، عـالوه   ، فلزات سنگین، عناصر کمیاب و عوامل بیماريBOD ،CODاز نظر  ژهیو بهبررسی کیفیت آب بازیافتی  –
 هاي متداول آب کشاورزي بر آزمایش

ي اخـتالط،   غیرمتعارف همانند استفاده مستقیم، اختالط، آبیـاري نـوبتی، نحـوه   هاي  تعیین شیوه استفاده از آب –
 هاي مناسب هاي کاربرد و سایر روش تعداد نوبت

استفاده کرد، همچون  ها نآهاي غیرمتعارف براي آبیاري  توان از آب تعیین گروهی از گیاهان الگوي کشت که می –
شـود، درختـان مثمـر، درختـان غیرمثمـر و       اسـتفاده مـی   هـا  نآساله، چندساله، گیاهانی که از برگ  گیاهان یک

 گیاهان صنعتی 

 هاي غیرمتعارف در دوران غیرکشت  تعیین چگونگی دفع یا ذخیره آب –

 هاي غیرمتعارف  بررسی اثرات اجتماعی ناشی از استفاده از آب –

 یط زیستراهکارهاي کاهش خطرات براي مح ارائههاي غیرمتعارف و  شناخت خطرپذیري مصرف آب –

                                                   
  شود.  ت خدمات مطالعات ویژه همانند طرح استفاده از پساب فاضالب شهري و یا صنعتی حسب لزوم تهیه میفهرس -1
هاي فاضالب  خانه استفاده از پساب تصفیه«هاي ابالغ شده از جمله بخشنامه  ها و دستورالعمل ها باید مفاد بخشنامه و پساب هاي برگشتی آبدر استفاده از  -2

محیطی استفاده مجدد  ضوابط زیست«بخشنامه  و 20/10/1393و تاریخ  700/42623/93معاونت امور آب و آبفا به شماره  -وزارت نیرو  »شهري و روستایی
 535شـماره   ضـابطه ( 15/08/1389و تـاریخ   62366/100ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور بـه شـماره    معاونت برنامه »ها هاي برگشتی و پساب از آب

  ) رعایت شود. نامه و بودجه کشورسازمان بر
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 ياریـ رمتعارف در آبیغ  در صورت ناشناخته بودن اثرات استفاده از منابع آب )آزمایشینمونه (ارائه پیشنهاد طرح  –
   محصوالت  

  شناسی زمین -7-6-4پ.

تاسیسات آبگیـري و  محدوده شناسی دشت و حاشیه آن به نحوي که  انجام عملیات فتوژئولوژي و پیمایش زمین –
  .آور را نیز در برگیرد آب نهرهايمسیرهاي احتمالی 

  هاي انجام شده حفاري از شناسی اي زمینه  رخ نیم بررسی و تحلیل –
  )شود منتهی می دشتي که به حوضه آبریززیرقه (دشت در برگیرنده سفره یا طمن رفولوژيوهاي ژئوم بررسی –
الیـه غیرقابـل نفـوذ و    منطقه به منظور کمک به تهیه مقاطع، شـناخت   شناسی بررسی و تعیین مشخصات سنگ –

  ها پذیر و تشخیص تراوایی الیه فرسایش
هاي مهـم و مـوثر و اثـرات احتمـالی آن در      ساخت) منطقه از نظر شناخت وضعیت گسل بررسی تکتونیک (زمین –

 طرح

 و غیره  منابع آب هاي مختلف و تاثیر کمی و کیفی آن بر مشخصات هیدرودینامیکی سازندبررسی  –

 قرضه سنگی، خاك، شن و ماسهمنابع هاي مناسب  محله  نقشه یو ته بررسی  –

  ها ، شیب و امتداد الیهعمقو تعیین  آنحاشیه  و شناسی از دشت تهیه مقاطع طولی و عرضی زمین –
   1:50،000 شناسی عمومی منطقه (حوضه آبریز دشت) با مقیاس تهیه گزارش و نقشه زمین –

  بندي اراضی و طبقه شناسی خاك -8-6-4پ.

  :1کند می ارائهر یز به صورت، مهندس مشاور طرح نتایج آن را شناسی خاك گزارش مطالعاتدر صورت وجود 
 نقشه مربوط ارائههاي خاك و  تشریح سري –

 هاي منطقه طرح هاي بارز خاك تشریح ویژگی –

ري اراضـی  بندي و قابلیت آبیا جداول طبقه ارائهو  شناسی خاكهاي  مشخص کردن محدوده سامانه بر روي نقشه –
 در محدوده مورد مطالعه و محدوده سامانه پس از مشخص شدن محدوده

 در محدوده مورد مطالعه و محدوده سامانه ها) كخا ي(سر شناسی خاكنقشه  –

 بندي اراضی در محدوده مورد مطالعه و محدوده سامانه جدول و نقشه طبقه –

                                                   
صالح دیگر انجام و فهرست خدمات نیز  در غیر این صورت، مطالعات خاکشناسی در سطح دقت مورد نیاز مرحله توجیهی توسط مشاور طرح یا مشاور ذي -1

ت الگوي کشت نیز در صورت نیاز در سـطح مـورد   بندي تناسب اراضی براي محصوال هاي قابلیت آبیاري تحت فشار و طبقه شود. نقشه متناسب با آن تهیه می
  شود.   تایید موسسه تحقیقات خاك و آب تهیه می
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دوده مورد مطالعه و محـدوده سـامانه در شـرایط    جدول و نقشه قابلیت آبیاري (ثقلی و تحت فشار) اراضی در مح –
 موجود

 دياصالحات پیشنهااراضی در محدوده مورد مطالعه و محدوده سامانه پس از قابلیت آبیاري بندي  طبقه –

 بندي اراضی از نظر شور یا سدیمی بودن در محدوده مورد مطالعه و محدوده سامانه نقشه و جدول طبقه –

 محدوده سامانه و اطراف آن ،آن در محدوده مورد مطالعهآب زیرزمینی  تیفیکو  دار زهمحدوده تعیین  –

 1جدول و نقشه تناسب کیفی اراضی در محدوده سامانه براي گیاهان الگوي کشت در صورت لزوم و نیاز –

اي و  مـاهواره تصـاویر  هـوایی و   هـاي  عکـس نتـایج تفسـیر    بـر اسـاس  اراضـی  قاب شدن رگیري و غ وضعیت سیل –
   ها نآهاي محلی و تعیین محدوده و مساحت  بررسی

 برداري از منابع آب و خاك  موثر در بهرهه تحلیل نتایج در رابطه با سایر مطالعات پای –

 ازیر در صورت نکشیمانند برنج و ن یاهان خاصیگ به ویژهتناسب اراضی براي محصوالت ترکیب کشت  –

هـاي صـحرایی و    شامل نتایج و تفسـیر بررسـی  و تناسب کیفی اراضی بندي  طبقه ،شناسی خاكگزارش مطالعات  –
 توسعه یا بهبوداز نظر انتخاب زمین جهت  ژهیو به ها و پیشنهادها توصیه ارائهآزمایشگاهی و 

  مطالعات وضع موجود -7-4پ.

   وضع موجود کشاورزي -1-7-4پ.

    موجود پرورش دام، طیور و آبزیانها، آمار و اطالعات کشاورزي و  آوري و بررسی گزارش  جمع –
آوري آمـار و اطالعـات کشـاورزي و     هاي الزم بـراي جمـع   نامه ی و تهیه و تکمیل پرسشیانجام بازدیدهاي صحرا –

   پرورش دام، طیور و آبزیان

 ،زیـر کشـت   هـاي  زمینبراي تعیین محدوده  اي و استفاده از تصاویر ماهواره ییهاي صحرا بررسی ،انجام بازدیدها –
 و پرورش دام، طیور و آبزیانزارها، مراتع، مستحدثات صنعتی و کشاورزي و   ها، بیشه بندان ها، آب   ش، بایر، برکهآی

  اراضی در صورت عدم وجود یا گذشت زمان طوالنی از تهیه آنتهیه نقشه کاربري 
    1موجود نقشه کاداستراطالعات و یا ها با توجه به  وضعیت مالکیت دود وبررسی ح –
  هاي متداول، مشخصات و ابعاد واحدهاي زراعی مورد عمل  ی انواع کشتبررس –
  هاي مختلف   اعی متداول براي کشترعملیات ز بررسی ترکیب، تراکم، تناوب و –
 ها از کشت هر یکمحصول و عوامل محدودکننده عملکرد بررسی میزان  –

 هاي گیاهی در منطقه ها و آفت معرفی سابقه بیماري –

                                                   
  گیرد.  ارفرما فراهم شده و در اختیار مشاور طرح قرار میکاداستر در صورت وجود توسط کهاي  نقشه -1
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 هاي مصرفی همچون کود، بذر، سم و غیره انواع نهاده ارائه –

 در هنگام برداشت ژهیو بهبررسی ضایعات محصوالت کشاورزي  –

 بررسی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزي   –

    جنبی کشاورزي مستقر و سایر تاسیسات بررسی نوع، تعداد و ظرفیت واحدهاي صنایع –
  کشاورزيصنایع جنبی  ياز واحدها هر یکبرآورد میزان تولید  –
  بررسی امکان تولید علوفه از مراتع   –
 برداري   ه    بهر  ي  رایج در منطقه طرح و نحوه  دامپرورش  هاي نژاد دام و روشبررسی انواع  –

 برداري    ه    بهر  ي  رایج در منطقه طرح و نحوه بررسی پرورش آبزیان –

  هاي دام و طیور در منطقه معرفی سابقه بیماري –
 اي صنعتی موجوده عمجتم آبزیان از جملهطیور و پرورش دام، واحدهاي و ظرفیت  تعدادنوع، بررسی  –

 اي  هاي گلخانه شهرك و اي صنعتیه عمجتم ی همچونتاسیساتنوع، تعداد و ظرفیت بررسی  –

  موجودو طیور   دام یمصرف علوفه و خوراك و مقدار تقریبی نوع بررسی –
    و آبزیان طیور ،دامپرورش و تعیین عوامل محدودکننده و آبزیان طیور  ،برآورد میزان تولید دامی –

  اقتصاديوضع موجود  -2-7-4پ.

هاي صنعت، کشاورزي و خدمات، درآمد سـرانه،   هاي اقتصادي کالن شامل شناخت اجمالی بخش بررسی شاخص –
  بازار سطح اشتغال و توزیع درآمد، ارزیابی تغییر احتمالی موقعیت اقتصادي و تاثیرات ممکن بر تقاضاي 

هاي آموزش، ارتباطـات، بهداشـت، انـرژي و غیـره و نیـز بررسـی میـزان         بررسی بخش زیربنایی شامل زیرساخت –
 در جهت تحقق اهداف طرح   ها نآتوسعه یافتگی 

از مراحل کاشت، داشت و برداشـت محصـوالت مختلـف و سـایر      هر یکهاي عملیات   بررسی دستمزدها و هزینه –
  و بهاي انرژي بها، اجاره زمین آبمچون ههاي تولید محصول   هزینه

  هاي متداول (کیلوگرم محصول به ازاي هر مترمکعب آب) وري هر مترمکعب آب در کشت برآورد بهره –
هـاي عوامـل تولیـد محصـول، ارزیـابی       بررسی سیماي وضع موجود اقتصاد کشاورزي بـه منظـور تعیـین هزینـه     –

اقتصادي (هر مترمکعب) آب و میانگین درآمد در انواع واحدهاي اقتصادي محصوالت زراعی و باغی، برآورد بازده 
 هاي مختلف برداري با وسعت بهره

 اي و دستمزدها  هاي حرفه بررسی وضعیت نیروي کار و مهارت –

 هاي متداول کشتاي  هاي تولید و واسطه برآورد هزینه –

 هاي متداول   کشت از کناخالص هر ی و برآورد درآمد ارزیابی –

  شاورزي خانوارکدرآمدهاي کشاورزي و غیربررسی  –
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 شت پیشنهادي کاز محصوالت و الگوي  کبررسی ارزش افزوده هر ی –

 بررسی وضعیت بازار و بازاریابی محصوالت کشاورزي   –

 ها بررسی چگونگی استقبال کشاورزان از بیمه محصوالت کشاورزي و خدمات اعتباري بانک –

 دیدگاه کشاورزان با توجه به شرایط اقتصادي و اجتماعیبررسی دالیل پذیرش الگوي کشت موجود از  –

 هاي آن بردار و امکانات و محدودیت مالی بهره تامینبررسی چگونگی  –

  وضع موجود آبیاري  -3-7-4پ.

 ها، آمار و اطالعات موجود آوري و بررسی گزارش جمع –

  هاي تحت فشار هاي آبیاري از جمله روش گردآوري و تحلیل اطالعات طرح –
از نقـاط   هر یـک ی و تعیین موقعیت مکانی و مقدار ماهانه (و در موارد لزوم ده روزه) آب قابل استحصال از بررس –

  برداشت آب 
بنـدان یـا    آب شامل رودخانه (سردهنه یا بندسـار)، چشـمه، چـاه، قنـات، آب     تامینبررسی موقعیت مکانی نقاط  –

 ایستگاه پمپاژ 

 آب و مقادیر ماهانه و ساالنه   تامیناز نقاط  هر یکبررسی میزان آبدهی  –

هاي تحـت پوشـش آن (ماهانـه و     آب با توجه به زمین تامیناز منابع  هر یکبررسی میزان آب قابل استحصال از  –
 ساالنه)  

 بندي آن براي آبیاري بررسی نتایج کیفیت شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی (چشمه، چاه و قنات) و طبقه –

 سوبی در آب آبیاري و اثرات آنبررسی میزان مواد معلق ر –

 هاي پایاب ها و امکان استفاده از آن براي آبیاري زمین هاي برگشتی و هرزآب بررسی کیفیت آب –

ها با توجه به تمامی عوامل موثر در این امـر و تنـاوب زراعـی     از زراعت هر یکبررسی و برآورد میزان آب مصرفی  –
 در وضع موجود  

 آبشویی خاك در وضع موجود برآورد مقدار آب مصرفی براي –

 از گیاهان در وضع موجود   هر یکبررسی تعداد و تقویم آبیاري  –

 از گیاهان در وضع موجود در هر نوبت آبیاري و در کل دوره کشت   هر یکبررسی و برآورد آب آبیاري  –

 (کفایت آبیاري)   تامینبررسی و برآورد آب مصرفی الگوي وضع موجود و مقایسه آن با آب مورد نیاز و درصد  –

 از منابع آب سطحی و زیرزمینی  یکبررسی میزان آب مصرفی از هر  –

 هاي سطحی در شرایط موجود ي زیرزمینی و هرزآبها آب زههاي برگشتی،  بررسی میزان استفاده از آب –

ت و از منابع قابل استحصـال در آبگیـري، انتقـال، توزیـع و تعیـین مسـیرهاي تلفـا        هر یکبررسی میزان تلفات  –
 تحلیل اثرات آن
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 برداري از منابع آب  بري و بهره ها و نظام حقابه بررسی وضعیت حقابه –

 هاي داراي حقابه   بررسی موقعیت زمین –

 ها   بران و میزان حقابه تهیه پیکربندي وضعیت حقابه –

 بر   نهرها، روستاها و سایر عوامل حقابه  بررسی میزان حقابه –

 ش آب) بندي (گرد هاي نوبت بررسی سامانه –

 ها   بررسی تغییر فصلی حقابه –

بـري بـه نسـبت     بـري از جملـه حقابـه    هاي حقابه هاي مرسوم در محدوده مورد مطالعه و نظام بررسی واحد حقابه –
 سطح زیرکشت

 شبکه آبیاري موجود نقشهتهیه نقشه کاربري آب و  –

  هر یکهاي متداول آبیاري و سطح تحت هر روش آبیاري و تحلیل فنی، اقتصادي و اجتماعی  بررسی روش –
هاي متداول آبیاري از قبیل ابعاد قطعات زراعی، طول نوار، فـارو یـا کـرت     بررسی ابعاد واحدهاي آبیاري در روش –

 هاي تحت فشار    در آبیاري سطحی و آرایش آبیاري در سامانه

موجود و تحلیـل   وضعدر ها)  کاربرد در مزرعه (به تفکیک آبیاري ثقلی، بارانی، موضعی و سایر روش بازده تعیین –
 رگذارینتایج آن با توجه به عوامل تاث

  هاي انتقال و توزیع و روشدر وضع موجود و تحلیل آن به تفکیک منابع آب آب توزیع  و بازده انتقال تعیین –
هـاي   در سامانه انتقـال، نهرهـاي سـنتی و بررسـی اشـکاالت و محـدودیت      بررسی و برآورد تلفات آب به تفکیک  –

 سامانه آبگیري 

قـال مـورد   هـا کـه بـه عنـوان سـامانه انت      از رودخانـه  يا بررسی و برآورد مقدار آب از دسترس خارج شده در بازه –
 گیرند استفاده قرار می

 وجودهاي آبیاري م شبکه یسنت يهاي بهبود نهرها ها و شیوه بررسی ضرورت –

 ها و سایر تاسیسات) بندان هاي پمپاژ، آب  ها، ایستگاه ها، نهرها، لوله بررسی تاسیسات آبیاري موجود (سردهانه –

 بررسی مشخصات فنی و تسهیالت برقی موجود مهم داخل محدوده مورد مطالعه و اطراف آن –

سات مهم یو توزیع آب به همراه مشخصات فنی تاس تامین ي بررسی وضعیت استفاده از برق در کشاورزي و نحوه –
 ن و انتقال برق موجود در داخل محدوده مورد مطالعه و اطراف آن  یتام

 اي و ساالنه مصرفی در وضع موجود به تفکیک نقاط مصرف   بررسی حداکثر برق لحظه –

 برداري از برق در منطقه در آینده  بررسی وضعیت توسعه بهره –

 آب زراعی  تامیندر ها  بررسی نقش سیالب –

 آب زراعی  تامینها در  هاي متداول استفاده از سیالب بررسی روش –

 آب زراعی  تامینها در  ها و تعداد نوبت مصرف از سیالب تعیین زمان –
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 آب زراعی  تامینها در  بررسی تاسیسات موجود براي استفاده از سیالب –

 هاي دشت  آب غیرزراعی و یا تخریب زمین تامینها در  بررسی نقش سیالب –

 گیر   هاي سیل تعیین محدوده زمین –

 بردگی     ها و خطر آب ب سیالبیاي در معرض آس هاي تراس رودخانه سیل در زمین  ارزیابی و تعیین خسارت –

 ب سیالب یهاي موجود در معرض تخر تعیین موقعیت، نوع، ابعاد و تعداد سازه –

 دیده در اثر سیالب هاي آسیب ازسازي سازهب  ها و هزینه تعیین روش –

 هاي متعارف موجود یا ممکن براي جلوگیري از بروز خطرهاي احتمالی سیل حل راه ارائهبررسی و  –

هـاي   هـاي سـیل در زمـین    برداري و برآورد خسـارت  هاي ساالنه نگهداري و بهره ها در هزینه بررسی نقش سیالب –
 موجود    

  یق منابع آب سطحی و زیرزمینی در وضع کنونی هاي متداول در تلف بررسی روش –
 ها نآهاي موجود تلفیق منابع آب سطحی و زیرزمینی و موقعیت مکانی  بررسی سازه –

هـاي سـطحی و چگـونگی     ي زیرزمینـی و هـرزآب  هـا  آب زههاي برگشتی،  هاي موجود استفاده از آب بررسی سازه –
 در شرایط موجود ها نآعملکرد 

 یـا  هـاي پرآبـی   زمـان ، هـاي معمـولی   بـران در سـال   ي توزیع آب بین حقابـه  اري و نحوهبرد بررسی مدیریت بهره –
  آبی و خشکسالی  کم هاي زمان

هـاي) آبیـاري    بررسی و تعیین وضعیت، موقعیت، تعداد و مشخصات نهرها (یا سایر مجاري انتقـال از قبیـل لولـه    –
 موجود شامل:  

  هاي مناسب) گیري با استفاده از روش (اندازهابعاد، شیب عمومی، وضعیت پوشش، ظرفیت نهرها 

  هاي مصرف در هر فصل برآورد حداکثر و حداقل بده و تغییر آن با توجه به زمان 

 هاي آبیاري موجود تهیه نقشه موقعیت و محل چگونگی توزیع و پراکندگی شبکه نهرهاي سنتی یا لوله  
   هـا) شـامل طـول، مقطـع عرضـی،       قبیـل لولـه  تهیه جدول اطالعات کلی نهرها (یا سایر مجاري موجـود از

  ظرفیت و غیره
 هاي پمپاژ    ها و تهیه نقشه موقعیت استقرار ایستگاه تعیین نوع، مشخصات، ظرفیت آبدهی پمپ –

) به تفکیک هر نهر، نوع  بررسی سطح زیر کشت شبکه نهرهاي سنتی (یا سایر مجاري انتقال موجود از قبیل لوله –
 نوع منبع آب (سطحی و زیرزمینی) و چگونگی پراکندگی کشت و

 بررسی سطوح زیرکشت آبی و دیم در وضع موجود   –

 هاي پمپاژ موجود    از ایستگاه هر یکبررسی سطح زیر کشت  –

 ها و یا بندسارهاي موجود   بررسی سطح زیر کشت سردهنه –

 وجود  ها و تاسیسات آبی م برداري و نگهداري از منابع آب، شبکه بررسی ساختار و سازمان بهره –
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 هاي مربوط   هاي آبیاري موجود و هزینه هاي نگهداري از نهر  ها و اقدام بررسی فعالیت –

 و توزیع آب در شرایط خشکسالی تامین متداولهاي  بررسی مقدماتی شیوه –

 هاي فرعی ي توزیع آب در نهرها و انشعاب برداري و نحوه بررسی مدیریت بهره –

 1(در صورت وجود) بران هاي آب وضعیت تشکلاجمالی بررسی  –

 ها و غیره)  ها، قنات آب در وضع موجود (نهرها، چاه تامینهاي  برآورد هزینه –

 هاي پمپاژ و غیره)    ها، ایستگاه هاي آبگیري و انتقال آب در وضع موجود (سردهنه برآورد هزینه –

 برداري و نگهداري از تاسیسات آبیاري موجود    هاي جاري بهره برآورد هزینه –

هـا، الیروبـی نهرهـا، انـرژي مـورد نیـاز        هاي نگهداري تاسیسات آبیاري موجود (بازسـازي سـردهنه   زینهبرآورد ه –
 هاي مربوط)   هاي پمپاژ و سایر هزینه  ایستگاه

 هاي تولید بررسی قیمت رایج آب در محدوده طرح و سهم آن در هزینه –

 هاي تولید  زینهبرآورد مقدماتی قیمت تمام شده هر مترمکعب آب مصرفی و سهم آن در ه –

 ها و عمر باقیمانده تاسیسات آبیاري موجود گذاري بررسی مقدماتی سرمایه –

 ساخته شدههاي تاسیسات آبیاري  بررسی هزینه –

 برداري و نگهداري در وضع موجود   هاي بهره بررسی زمان انجام هزینه –

 ارائه اطالعات در سامانه اطالعات جغرافیایی –

هـاي   با توجـه بـه یافتـه    توسعه یا بهبودهاي الزم براي طرح  بندي مطالعات، بیان مشکالت موجود و توصیه جمع –
 وضع موجود آبیاري

  وضع موجود زهکشی و اصالح خاك -4-7-4پ.

  کلیات -1-4-7-4پ.

  تعریف موقعیت محدوده طرح –
 کننده بندان و سایر منابع تغذیه بررسی موقعیت مکانی چشمه، چاه، قنات، آب –

، منـابع آب  شناسـی  زمین ،، هواشناسیشناسی خاكهاي کشاورزي، آبیاري،  گزارش بررسی اطالعات وآوري  جمع –
  محدوده مطالعاتها در  ها و گمانه نتایج حفاري چاه وزیرزمینی  منابع آب، سطحی

هـا،   نقشـه  بـر اسـاس  هاي زهکشی سطحی و زیرزمینی محدوده مورد مطالعـه   شناخت کلی امکانات و محدودیت –
  شده  هاي مطالعات انجام اطالعات و گزارشاي،  هاي هوایی، تصاویر ماهواره عکس

                                                   
  با استفاده از نتایج مطالعات اجتماعی -1
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 هاي زهکشی و اثرات آن در محدوده مورد مطالعه بازدید و بررسی صحرایی براي شناخت مسایل و محدودیت –

  زهکشی سطحی  -2-4-7-4پ.

ها، شیـب کلــی   آبراهه مکو ترا شامل شیب هاي هیدرولوژیکی و فیزیوگرافی محدوده مورد مطالعه بررسی ویژگی –
 ي نهاییها کننده تخلیه و هاي طبیعی ، عـوارض، بافت خاك، پوشش گیاهی، زهکشها زمین

  ها اي و نقشه با استفاده از تصاویر ماهواره ها حوضه آبراهه زیرتعیین مساحت  –
هـا،   ظرفیـت تخلیـه سـیالب   هـاي موجـود در محـدوده طـرح از نظـر شـیب،        ها و آبراهه بررسی وضعیت زهکش –

 هاي مورد مطالعه    ها و تهیه نقشه شبکه آبراهه زمینگیري  و سیل پذیري فرسایش

 هاي منطقه   بررسی سوابق سیالب  –

 ها (در صورت وجود) جهت برآورد رواناب ها و سایر مجاري زیر جاده بررسی داغاب در کالورت –

 گاه نهایی رواناب سطحی بررسی تخلیه –

رده از کثر آب عبور کها و تخمین حدا ها، داغاب بررسی مقاطع آبراهه پوشش گیاهی، مکنوع و ترا اربري،ک بررسی –
 ها نآ

 هاي سطحی در وضع موجود بررسی شیوه نگهداري زهکش –

  زهکشی زیرزمینی -3-4-7-4پ.

  هاي میدانی بررسی -1-3-4-7-4پ.

 هاي میدانی و بررسی شناسی خاكنتایج مطالعات  بر اساسدر محدوده مورد مطالعه  دار زهحدود نواحی  بررسی –

  اي با استفاده از تصاویر ماهواره در محدوده مورد مطالعه دار زهبررسی حدود نواحی  –
بازدیـد از   و هـاي محلـی   پرسـش  بـر اسـاس   بررسی و شناخت کلی عمق و نوسان سطح آب زیرزمینی سفره اول –

 ها سطوح آزاد آب چاه

 ها یا هر جاي مشخص دیگر ها، چاه هدر ترانش كخارخ  نیمبررسی  –

 ها در صورت وجود ها و قنات بررسی موقعیت و آبدهی چشمه –

  ها آب زهو تخلیه هاي خروج  محلبررسی  –

  هاي هیدرودینامیکی خاك گیري ضریب بندي و اندازه ریزي عملیات الیه برنامه -2-3-4-7-4پ.

هـاي   شـبکه چاهـک   ترازیابیتجهیز و  ،لیات حفر، نصبمشخصات فنی و برآورد هزینه عم، نقشه، تهیه برنامه کار –
، بازسـازي مـوارد تخریـب شـده و قرائـت      و حواشـی آن  دار زهپیزومترهاي ساده و مرکب در نواحی  واي  مشاهده
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)، اسیدي یا قلیایی بـودن  ECتعیین شوري (برداري فصلی آب براي  و نمونه سال م به مدت یکک سطح آب دست
)pH(  و نسبت جذب سدیم)SAR(  ها تعدادي از نمونهشیمیایی و تجزیه کامل   

 5 عمـق  تـا طور معمول   بهها ( بندي خاك مشخصات فنی و برآورد هزینه انجام عملیات الیه ارائه، تهیه برنامه کار –
در خـاك  نفوذپـذیري   و یکهـدایت هیـدرولی   هیدرودینامیکی خاك شامل هاي گیري ضریب متري) و اندازه 6 ای

  حواشی آن و دار زهنواحی 
هاي مختلف خـاك   ی در سريیمشخصات فنی و برآورد هزینه براي اجراي عملیات صحرایی آبشو ، ارائهتهیه برنامه کار –

  .در محدوده طرح وجود داشته باشدمتوسط، زیاد و خیلی زیاد هایی با شوري  که خاك به تعداد مورد نیاز در صورتی
 از یدر نقـاط  )متـري  25 (در مـوارد خـاص تـا   نـه  اادي چـاه گم و مشخصات فنی براي حفر تعـد  کار تهیه برنامه –

نفوذ و انجام   غیرقابل نفوذ یا کمالیه ها، تعیین عمق  هاي عمیق خاك ررسی الیهبمحدوده مورد مطالعه به منظور 
  آبمنـابع  در صورتی که مطالعـات اکتشـافی   آبخوان هیدرودینامیکی  هاي هاي پمپاژ براي تعیین ضریب آزمایش

 کند.ن تامیننیازهاي طرح زهکشی در محدوده مورد نظر را  ،این مطالعات یجزیرزمینی انجام نشده باشد یا نتا

  هاي هیدرودینامیکی خاك گیري ضریب بندي و اندازه عملیات میدانی الیه -3-3-4-7-4پ.

بنـدي خـاك و    الیـه پیزومترهاي مرکب، ، اي هاي مشاهده چاهکتجهیز و ترازیابی  ،عملیات صحرایی حفر اجراي –
و تهیـه   مربوطـه  يمطـابق اسـتانداردها   هاي آبشویی هیدرودینامیکی و آزمایش هاي گیري صحرایی ضریب اندازه
  هاي خاك  الیهو شوري هاي معرف خاك براي تجزیه آزمایشگاهی به منظور کنترل بافت  نمونه

سـال (در   بـه مـدت یـک    کـم  دست عیني سطحی خروجی از محدوده طرح در نقاط مها آب زهگیري ماهانه  اندازه –
 )زیرزمینی در قالب مطالعات طرح منابع آبمطالعات  صورت عدم انجام

  1وضع موجود محیط زیست -5-7-4پ.

 هاي فنی طرح (بر اساس اطالعات دریافتی از طرح) بررسی مقدماتی مشخصات و ویژگی –

 به تفکیک:   2تعیین و تدقیق محدوده مطالعاتی محیط زیست –

  3بالفصلمحدوده 

                                                   
هاي آبیاري و زهکشی بر اساس شرح خدمات مطالعات ارزیابی اثرات  برداري شبکه محیطی براي اجرا و بهره یستفهرست خدمات مطالعات ارزیابی اثرات ز -1

  شود. می محیطی مصوب سازمان حفاظت محیط زیست تعیین  زیست
هبود و محل تـامین آب مـورد نیـاز    هاي توسعه و ب نیازهاي ضروري از مطالعات طرح به ویژه موقعیت زمین تعیین محدوده مطالعاتی پس از دریافت پیش -2

  پذیر خواهد بود شبکه، امکان
گیرد. این محدوده شامل محل انجام  برداري در آن صورت می هاي طرح در مراحل آماده سازي، ساختمانی و بهره ه فعالیتکمحدوده بالفصل فضایی است  -3

  باشد. آب و محدوده توسعه یا بهبود می زهتمامی عملیات ساخت و ساز، تامین منابع قرضه، دپوي مواد، تخلیه 
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 1محدوده مستقیم 

 2محدوده غیرمستقیم 

 :ها نآو تحلیل  ریزآوري مدارك و اطالعات  جمع –

 زیست  نقشه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط 

 ها و مراتع هاي جنگلی سازمان جنگل گاه نقشه ذخیره 

 توسـعه یـا بهبـود    المللی مربوط بـا طـرح   زیستی ملی و بین  بررسی قوانین، مقررات و استانداردهاي محیط 
 پیشنهادي

 هاي میدانی براي تکمیل اطالعات مورد نیاز انجام بازدید و بررسی –

شیمیایی (به طور عمده با استفاده از آمار و اطالعات موجود و با استناد بـه   -بررسی وضع موجود محیط فیزیکی –
 هاي: از جنبه ها و اطالعات پایه طرح) گزارش

  و جهت)  شکل زمین (طبقات ارتفاع، شیب 

 پذیري و فرسایش شناسی خاك   

 خیزي   شناسی و لرزه زمین 

  هوا و اقلیم 

 هاي سطحی و زیرزمینی، وضعیت سطح ایستابی منطقه)، مصـارف   منابع آب (موقعیت، کیفیت و کمیت آب
 اي)  اي و غیرنقطه فعلی آب و منابع آالینده (نقطه

 شامل: بررسی وضع موجود محیط طبیعی –

  بوم (اکوسیستم) خشکی   زیست 

 بوم آبی   زیست 

 ها نآهاي اکولوژیک، اقتصادي و حفاظتی  هاي گیاهی و جانوري محدوده و ارزش فهرست گونه 

 المللـی (نظیـر کنوانسـیون     هاي بـین  شناسایی مناطق حساس خشکی و آبی، مناطق تحت مدیریت سازمان
هـاي   گـاه  ازمان حفاظـت محـیط زیسـت و ذخیـره    رامسر) و بررسی انطباق طرح با مناطق تحت مدیریت س

 ها و مراتع جنگلی سازمان جنگل

                                                   
که این تأثیرات  ها و تغییرات بر فرآیندهاي طبیعی شود تواند موجب تحمیل دگرگونی در محدوده مطالعات مستقیم پراکنش، پخش و گستردگی اثرات می -1

دسـت   شود و رودخانه از محل برداشت آب تا پایین واقع میه طرح در آن کاین محدوده به طور عمده شامل محدوده دشت  به شدت محدوده بالفصل نیست.
تر از وسـعت دشـت باشـد،     ه وسعت آبخوان متاثر از طرح بیشک باشد. در صورتی ها می آب رتبه و محل تخلیه زه اي هم در محل اتصال به اولین شاخه رودخانه

  شوند.  ها و مناطق مصبی متاثر از طرح نیز به محدوده مطالعات اضافه می االبگیرد. در این مطالعات، ت مناطق مربوط آبخوان نیز مورد مطالعه قرار می
تواننـد موجـب    یابد که در نتیجه مـی  ها همانند آب و هوا انتقال می وسیله واسطه هاي آن به  اي است که خروجی و خسارت محدوده غیرمستقیم محدوده -2

یعی شوند. در مطالعات اجتماعی، این محدوده به طور عمده معادل محدوده شهرسـتان تاثیرپـذیر از   ها و تغییرات بنیادي در فرآیندهاي طب تحمیل دگرگونی
  باشد. طرح می
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هـا و تحـوالت آن، اشـتغال،     اقتصـادي و فرهنگـی (جمعیـت و ویژگـی     -بررسی وضع موجـود محـیط اجتمـاعی    –
ایـن بنـد بـا اسـتناد بـه نتـایج مطالعـات        « تسهیالت، آموزش، اعتقادات فرهنگـی و مـذهبی، میـراث فرهنگـی)    

 »شود. تماعی تهیه میهاي اج بررسی

 محدوده مطالعاتی محیطی زیستهاي  بندي حساسیت جمع –

 1هاي اجتماعی بررسی -8-4پ.

  بررسی جمعیت و جوامع  –
 (شهري، روستایی و عشایري)  هاي انسانی واقع در محدوده سامانه گاه شناسایی سکونت  
 هـاي عمـومی مرکـز آمـار ایـران و       نتـایج سرشـماري   بر اساسجمعیت و نیروي انسانی  هنگام بههاي  ویژگی

  هاي بهداشت روستایی شامل: اطالعات خانه
o هاي آن در دوره آماري مورد نظر شمار جمعیت و خانوار و تحول 

o هاي آن بعد خانوار و تحول 

o پراکنش جمعیت 

o تراکم نسبی 

o تراکم زیستی 

o ساختار سنی 

o ساختار جنسی 

o  سواد 

o شامل فعالیت، اشتغال، بیکاري و بار تکفل  هاي اقتصادي جمعیت ویژگی 

o هاي دائمی در سطح نقاط روستایی و شهري مهاجرت 

 نفعان طرح (در صورت وجود اطالعات کاداستر محدوده مورد مطالعه) هاي جمعیتی ذي ویژگی  
 امکانات آموزشی، بهداشتی و خدماتی موجود در روستاهاي واقع در محدوده مورد مطالعه  
 ار فرهنگی و قومی جوامع واقع در محدوده سامانههاي اثرگذ ویژگی    

 هاي فصلی، علل و عوامل آن، مقصـد مهـاجران و نـوع اشـتغال و اثـرات فرهنگـی،        بررسی وضعیت مهاجرت
 اجتماعی و اقتصادي آن

  برداري کشاورزي هاي بهره نظام –

                                                   
  شود. بران طبق شرح خدمات مربوطه تعیین می هاي آب کار تشکل ي ایجاد و آغاز به فهرست خدمات مطالعات نحوه -1
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 هاي مربـوط   یه بر تحولبا تک  بررسی تفصیلی پیشینه تحول زمین و کشاورزي در روستاهاي محدوده سامانه
  برداري از مرتع داري و بهره بري و نظام دام هاي تولیدي، نظام توزیع آب و حقابه به مالکیت زمین و همیاري

 ها در وضع موجود بندي زمین صحرابندي و بلوك 

 برداري کشاورزي موجود هاي بهره شناسایی انواع واحد  
  نیروي کـار مـورد نیـاز و مـدیریت و      تامیني  تباط با نحوهها در ار از واحد هر یکتشریح ساختار و عملکرد

هـاي   هاي مورد استفاده، تشریح فعالیـت  هاي تولیدي، فناوري مالکیت منابع و عوامل تولید، استفاده از نهاده
هـاي غیرکشـاورزي،    دسـتی)، فعالیـت    داري، پرورش دام، طیور و آبزیان و نیـز صـنایع   تولیدي (زراعت، باغ

ي استفاده از اعتبارات و بازاریـابی محصـوالت    هاي مورد نیاز و نحوه سرمایه تامیناز منابع آب، برداري  بهره
 کشاورزي

  برداري بهره  کشاورزي و آبیاري در رابطه با نظام توسعه یا بهبودشناخت الزامات طرح 

 سعه یا بهبودتوها در ارتباط با الزامات طرح  از انواع نظام هر یکها و امکانات  ارزیابی محدودیت 

 برداري هاي بهره نظام توسعه یا بهبودهاي جهاد کشاورزي مربوط با  ها و برنامه شناخت و ارزیابی سیاست 

 توسعه یا بهبودبرداري کشاورزي مطلوب در شرایط  (هاي) بهره پیشنهاد نظام 

  شناختی و مشارکت مردمی هاي جامعه بررسی –
 مدخالن طرح و برگـزاري نشسـت بـا آنـان از جملـه سـازمان جهـاد کشـاورزي، شـرکت آب           شناسایی ذي

اي، ادارات منابع طبیعی و محـیط زیسـت و غیـره در سـطح اسـتان و شهرسـتان و تبیـین اهـداف          منطقه
  نظرات آنان دریافتمطالعات و 

 برداران، رهبران محلی،  مایندگان بهرههاي گروهی با ن انجام بازدیدهاي مطالعات اکتشافی و برگزاري نشست
 اعضاي شوراي اسالمی، دهیاران، نهادهاي مردمی و غیره

 هاي قومی موجود در محدوده مورد مطالعه هاي فرهنگی و تقابل بررسی ویژگی 

 آبیـاري و زهکشـی از منظـر     )آزمایشـی نمونـه ( هاي مناسـب بـراي اجـراي مزرعـه      تعیین و پیشنهاد مکان
 اجتماعی 

  ترین تحوالت اجتماعی و فرهنگی در جوامع واقع در محدوده سامانه مهمبررسی  
 بررسی وضعیت اقشار اجتماعی و نهادهاي مدیریتی غیررسمی در جوامع واقع در محدوده سامانه  
 نفوذ شناسایی پیشگامان تغییر، رهبران محلی، معتمدان و عناصر ذي  
 در جوامـع روسـتایی واقـع در محـدوده سـامانه در       ها و نهادهـاي رسـمی   ارزیابی جایگاه و عملکرد سازمان

   توسعه یا بهبودارتباط با الزامات طرح 
 مدخل در محدوده سامانه هاي دولتی ذي هاي سازمان ها و برنامه ها، سیاست بررسی دیدگاه  
 نفع و موانع و امکانات تقویت آن هاي موجود در جوامع ذي هاي اجتماعی و ظرفیت بررسی پیشینه مشارکت 
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 ررسی تحوالت ارضی و شناخت تعارضات و اختالفات و ابهامات مالکیتیب  
 بـر اسـاس  ها و سایر اجزاي طـرح   ها، لوله هاي مورد نیاز مسیر کانال زمین تامینهاي اجتماعی  بررسی جنبه 

  هاي کاداستر موجود اطالعات یا نقشه
 رحبرداري از ط ها و موانع اجتماعی مرتبط با اجرا و بهره شناخت مخالفت 

 هاي اجرایی و تعیین اولویت  آبی در روستاهاي محدوده سامانه آبی و کم شناخت پیامدهاي اجتماعی بی 

 هاي: نفعان طرح در زمینه ها، نظرات و انتظارات ذي شناسایی دیدگاه  
o مرز محدوده سامانه  

o هاي توسعه محدوده زمین 

o هاي بهبود محدوده زمین 

o الگوي کشت شرایط طرح 

o در شرایط طرح هاي آبیاري شیوه 

o هاي آبیاري در شرایط طرح با توجه به نقشه محدوده سامانه جانمایی انواع شیوه   

o مرز نواحی و واحدهاي عمرانی 

o ها و خطوط انتقال مسیر عبور کانال 

o  هاي پمپاژ  ایستگاه ساختمحل 

o بینند. ي جبران خسارت افرادي که در اثر اجراي طرح زیان می نحوه 

o  برداري و نگهداري از سامانه هاي ساخت و بهره هزینه ینتاممشارکت مالی در   

o برداري کشاورزي موجود راهکارهاي اصالح و بهبود در جهت ارتقاي عملکرد واحدهاي بهره 

o هـاي تعـاونی تولیـد،     همچـون شـرکت   توسـعه یـا بهبـود   برداري کشاورزي مطلوب در شرایط  بهره  نظام

 هاي سهامی زراعی، کشت و صنعت و غیره شرکت

o  بران در صورت وجود آب هاي تشکلعضویت در 

o برداري و نگهداري از تاسیسات آبی قبول مسوولیت در مدیریت بهره 

o هاي آموزشی و ترویجی مورد نیاز برنامه 

 برداري مطلوب از طرح فرهنگی در راستاي اجرا و بهره هاي اجتماعی و کننده ها و تسهیل بررسی و معرفی زمینه  
 برداري مطلوب از طرح   هاي اجتماعی و فرهنگی در راستاي اجرا و بهره بررسی و معرفی موانع و مقاومت 

 ها با طرح ها و افزایش همراهی ارائه راهکارهاي اجرایی به منظور کاهش مقاومت  
 ي مورد نیاز طرحها ارائه راهکارهاي اجتماعی آزادسازي زمین  
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ها بـا   هاي پمپاژ و سایر سازه ها، ایستگاه ها، لوله هاي مختلف مسیر کانال شناسایی و مقایسه اثرات اجتماعی گزینه –
  اجتماعی نظرمعرفی بهترین گزینه از  هدف

  ها براي: راهکارها و توصیه ارائه –
 برداري کشاورزي موجود اصالح و بهبود عملکرد واحدهاي بهره  
 برداري جدید (هاي) بهره برداري کشاورزي موجود یا ایجاد نظام ام بهرهاصالح نظ  
 تشکیل یا تقویت واحدهاي خدماتی پشتیبان تولید  
 هاي ملی ي واگذاري زمین اسکان جمعیت در نواحی نوآباد و نحوه  
 سازي مناسب  مدخالن دولتی و ظرفیت هماهنگی ذي  
 کشتی جا یکسازي یا  پارچه یک 

 ها راهکارها و توصیهبندي  لویتوا 

 برداري طرح به صورت مشارکتی اجرا یا بهره 

  ها بندي امکانات و محدودیت جمع -9-4پ.

ها در محدوده مورد مطالعه با استفاده از اطالعات حاصل از مطالعات پایه و سـیماي   انات و محدودیتکبندي و ام جمع
 وضع موجود شامل:

 هاي: از دیدگاه ژهیو بههاي هواشناسی  انات و محدودیتکام –

  اقلیم 

 تعرق (ده روزه) گیاه مرجع-میزان تبخیر 

 هاي قابل انتظار مقدار و شدت بارش 

 هاي دمایی، تبخیر و رطوبت نسبی هاي یخبندان، ویژگی دوره 

  شاورزيکسایر عوامل هواشناسی موثر بر 

ها  ارتباط دارد همچون گسلشناسی به ویژه در مواردي که با جریان آب در خاك  هاي زمین انات و محدودیتکام –
تواند موجـب بـروز خطـر در محـل تاسیسـات آبـی باشـد، همچـون          هاي احتمالی و نیز مواردي که می و آبخوان

 هاي فیزیکی و شیمیایی  ویژگی  ها، توان باربري خاك و ها و گسل لغزه زمین

 شاورزي شامل:کو تناسب  كهاي منابع خا انات و محدودیتکام –

  تشابه خاكهاي م شناخت سري 

  هاي بارز خاك  شناخت ویژگی 
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 شت کهاي قابل  شناخت خاك 

 1چندان مناسب) هاي کم بازده (نه شناخت خاك 

 تري است.  نیازمند مطالعات بیش ها نآدر مورد  اظهارنظره کهایی  شناخت خاك 

 رد. کپوشی  در طرح توسعه چشم ها نآه باید از کهایی  شناخت خاك 

  گیر سیلو  دار زه هاي زمینمحدوده شناخت 

 پذیري خاك و تمهیدات الزم براي انجام آن اطمینان از اصالح 

 هاي منابع و مصارف آب از دیدگاه: انات و محدودیتکام –

  روش آبیـاري و  توسـعه یـا بهبـود   هـاي   یفیت آب سطحی و زیرزمینی متناسب با سطح زمـین کمیت و ک ،
 گیاهان الگوي کشت

  از مطالعات منابع آب  آب با استفاده تامینبرآورد درصد 

  چگونگی استفاده از منابع تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی و نیز تلفیق آب آبیاري و آب برگشتی 

 بـراي تغذیـه     هـاي محـدوده سـامانه    و هرزرونده رودخانه یـا مسـیل   هنگام نابههاي  امکان استفاده از جریان
 مصنوعی و تقویت آبخوان  

 تولیـدي از تاسیسـات     کشاورزي و پسـاب   بآ زههاي غیرمتعارف همچون پساب آبیاري،  مقدار و کیفیت آب
 ها نآتصفیه فاضالب شهري و صنعتی و بررسی نقاط استفاده از 

 هاي نامتعارف همانند استفاده مستقیم، اختالط، آبیاري نوبتی و غیره همراه بـا تعیـین    شیوه استفاده از آب
 شتکگیاهان قابل 

 توسعه یا بهبودهاي سطحی در طرح  آب ي زیرزمینی و هرزها آب زههاي برگشتی،  بررسی امکان استفاده از آب   

  كآن با منابع خامقایسه منابع و مصارف آب و اطمینان از تناسب 

 هاي فرعی   ها و رودخانه خطرات ناشی از سیل و برآورد بار رسوبی وارد شده به محدوده طرح به وسیله مسیل 

 شی شامل:کهاي آبیاري و زه انات و محدودیتکام –

  برداري آب توزیع، مصرف و مدیریت بهرهآبگیري، انتقال و ، تامینشناخت وضعیت 

  الگوي کشت  آب مصرفی گیاهان  تامینامکان 

  آب مصرفی براي آبشویی اولیه خاك تامینکیفیت و امکان 

 آبی  هاي پرآبی و کم بران در زمان ي توزیع آب بین حقابه نحوه 

 هاي آبیاري مدرن امکان انتخاب روش 

 هاي متداول آبیاري روشان بهبود کام 

                                                   
1- Marginal 
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  زهکشیامکان تلفیق شبکه آبیاري سنتی در صورت وجود و سامانه مدرن آبیاري و   

 ها از نظر محیط زیست  بآ زههاي تخلیه  محدودیت 

  هـا،   هاي موجود در محدوده طرح از نظر شیب، ظرفیـت تخلیـه سـیالب    ها و آبراهه وضعیت زهکششناخت
  گیري   و سیل پذیري فرسایش

 دفع رواناب سطحی 

 ها آب گاه نهایی زه انتخاب محل مناسب براي تخلیه 

 :ریزهاي  شاورزي از دیدگاهکي و اقتصاد شاورزکهاي  انات و محدودیتکام –

 زارها، مراتع، مسـتحدثات    ها، بیشه بندان ها، آب    بایر، برکهشت، کهاي زیر  کاربري اراضی از جمله سطح زمین
 در طرح ها نآان استفاده از کان یا عدم امکو ام  دامپرورش صنعتی و کشاورزي و 

 هاي عملیات زارعی متداول روش ترکیب، تراکم، تناوب و ،ابعاد واحدهاي زراعی، ها وضعیت مالکیت  

 و همانند آن در طرح   ها جنگل ،علوفه مراتعگیري از ضایعات محصوالت کشاورزي،  بهره 

  ،اي و صـنایع تبـدیلی و جنبـی     هاي گلخانه شهرك ،اي صنعتیه عمجتمر و آبزیان، احداث طیوپرورش دام
 کشاورزي

 وزیع درآمد  اقتصادي همچون سطح اشتغال و ت 

 هاي آموزش، ارتباطات، بهداشت، انرژي و سایر موارد   زیرساخت 

 هاي عوامل تولید    هزینه 

  شاورزيکقیمت و بیمه محصوالت 

  اعتبارات بانکی 

 شاورزي و همانند آنکخسارات محصوالت  تامینهاي صندوق  مکک 

 برداري از منابع آب و زمین در وضع موجود به لحاظ:  هاي نظام بهره انات و محدودیتکام –

 شرایط اجتماعی و فرهنگی 

 برداري با روند تحوالت زمین و کشاورزي میزان هماهنگی نظام بهره 

 هـاي   دولتـی و غیردولتـی طـرح در راسـتاي اصـالح نظـام       برداران بهرهو  نفعان ذي ،مدخالن نظر ذي تامین
 برداري موجود   بهره

     بـرداري جدیـد    میزان مشارکت مالی و فنی جامعه محلی و بخش خصوصـی در برقـراري نظام(هـاي) بهـره
 هاي تعاونی تولید، سهامی زراعی و غیره)، در صورت پذیرش تغییر (شرکت

 برداري طرح خصوصی در اجرا و بهره میزان مشارکت مالی و فنی جامعه محلی و بخش 

 نیازهاي: هاي فنی و اجرایی با توجه به امکانات و محدودیت  –

 رسانی فاصله محدوده طرح از شبکه برق 
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  مصالح ساختمانیو  منابع قرضه 

 نیروي انسانیآالت و  ، ماشینتجهیزات 

 :با توجه به محیطی زیستهاي  انات و محدودیتکام –

 مالحظات قانونی 

 (بیولوژیکی)زیستی  و شیمیایی -اي فیزیکیه حساسیت 

  ازهایل نیو تحل یبررس -10-4پ.

   ها ارائه امکانات و محدودیت –

 ش طرحیدایه گزارش مرحله پیازها بر پاین یبررس –

شـاورزي، محـیط زیسـت و بهبـود وضـعیت      کپایـدار آبیـاري، زهکشـی و     توسعه یا بهبودردهاي طرح کارائه روی –
 یاقتصادي و اجتماع

 برداران و بهره مدخالن يذ ،نفعان ينظرات ذسب ک –

 ها تیانات و محدودکبا ام ها نآانطباق  یازها و بررسیل نیازها، تحلیبندي ن جمع –

 ها تیانات و محدودکان شده و امیازها با توجه به نظرات بین دربارهارفرما و مشاور ک جلسه صورته یته –

  نیازها هاي تامین هاي فنی و ارائه راه حل بررسی -11-4پ.

 هاي مختلف آبیاري  راي روشب كخابندي  طبقه –

 با روش آبیاري انتخابی  قابلیت آبیاريو  كخابندي  منابع خاك با توجه به طبقهیفیت کمشخص کردن  –

 پس از اصالحات پیشنهاديمنابع خاك یفیت کمشخص کردن  –

 شت قرار دارند.کیب که در ترکانی تناسب خاك با آب و گیاه تشخیص –

 خاك منابع از دیدگاه  توسعه یا بهبودهاي  تعیین اولویت –

 از دیدگاه نیاز به زهکشی سطحی و زیرزمینی   توسعه یا بهبودهاي  تعیین اولویت –

بـرداري از منـابع آب سـطحی و      ه بهر ي هنحو   قابل برداشت با احتمال وقوع مشخص با توجه بهجریان   بدهتعیین  –
 دست  هاي پایین حقابه

 یا احداث مخازن سرویس جدید  طبیعی مخازنها و   امکان استفاده از دریاچه ارائه –

 برداري  بر مقدار آب سطحی قابل بهره مخازن اثر تعیین –

 ها   نتایج بیالن آب زیرزمینی در محدوده طرح، چگونگی توزیع و پراکندگی آبخوان ارائه –

 هاي تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی امکانات و محدودیت تعیین –
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 نقاط برداشت مناسبتعیین و  آبخوانبرداري از   یین مقدار آب قابل بهرهتع –

 ي طرح ي انتقال آب تا ابتداي محدوده مشخص کردن نحوه –

 هاي فاضالب شهري و صنعتی و غیره خانه آبیاري و پساب تصفیه  بآ زهاز  برداري  تعیین مقدار آب قابل بهره –

، شـیمیایی و زیسـتی   یکـ هـاي فیزی  نتـایج آزمـایش  بر مبناي اري بندي آب سطحی و زیرزمینی از نظر آبی  طبقه –
 آبیاري تحت فشار هاي سامانه در موردآب  (بیولوژیکی)

 برداري از منابع آب سطحی و زیرزمینی  امکان تلفیق بهره ارائه –

 سطحی و زیرزمینی در نواحی مختلف محدوده مورد مطالعه  هاي تلفیق و تخصیص منابع آب حل راه ارائه –

 گیرند. قرار می الگوي کشته به احتمال در کاز گیاهان زراعی و باغی  هر یکبرآورد نیاز آبی  –

 شوند. هاي موضعی آبیاري می ه با روشکگیاهانی آب مورد نیاز در واحد سطح براي اصالح مقدار  –

 :با توجه به  تعیین الگوي زراعی و باغی و تراکم کشت –

 ی ناسب با شرایط اقلیمتانواع گیاهان م 

  تولید و درآمد ،اجتماعی، اقتصاديوضعیت 

  کمیت و کیفیت منابع آب و خاك 

 اي نیازهاي منطقه 

  سالیکآبی و خش مکحساسیت به 

  شیکالت زهکاهش مشکافزایش یا 

 اي ناحیهي ها اولویت 

 ها نیاز به صنایع تبدیلی و جنبی کشاورزي، الزامات ترابري و حمل و نقل محصوالت و دیگر زیرساخت   

 هاي ترکیب کشت مورد بررسی تعیین آب مورد نیاز در واحد سطح براي گزینه –

سـایر مصـارف    و پـروري  آبـزي   ،صـنعت، شـرب  همچـون محـیط زیسـت،     تعیـین آب مـورد نیـاز سـایر مصـارف      –
طـور ماهانـه،     د) بـه شـو  کارفرما تعیین و به مشـاور اعـالم مـی    توسط(که مقدار و محل مصرف آن  غیرکشاورزي
 در صورت لزوم هاي حداکثر مصرف  دوره ساالنه و در

 هاي مختلف رشد  در دورهشت کاز گیاهان الگوي  کهریآبیاري  هتعیین عمق و فاصل –

هـاي سـطحی آبیـاري     ه بـا روش کـ شت کمتناسب با درصد باالیی از گیاهان الگوي  آبیاري هتعیین عمق و فاصل –
 شوند. می

 شوند. هاي تحت فشار آبیاري می ه با روشکمناسب براي گیاهانی  آبیاري هتعیین عمق و فاصل –

 هاي درجه سه و چهار باشد. ه متناسب با گردش آب در کانالکبه نحوي  تعیین فواصل آبیاري –

 شیکاي سامانه آبیاري و زه ی و سازهکمبانی هیدرولی ارائه –
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زهکشـی،  ت الکمشـ شـرایط اقلیمـی،   نفعـان،   خواسـت ذي هاي مناسب آبیاري با توجه به  روشو معرفی انتخاب  –
، مـورد نیـاز طـرح     زمـین  تـامین انـات  کمانـرژي، ا  وجود ،زمین، امکانات تسطیح و اصالح خاك نیازهاي آبشویی

 هاي آبیاري  هاي کاربرد روش برداري و نگهداري، امکانات و محدودیت اي و بهره هاي سرمایه هزینه

 هاي:  واحد سطح الگوي کشت در حالت با توجه به منابع خاك و نیاز آبی توسعه یا بهبودتعیین سطح  قابل  –

  منابع آب سطحی  هنگام بهاستفاده از جریان 

  ذخیرهگیري از مخازن  منابع آب سطحی و در صورت امکان بهره هنگام نابهاستفاده از جریان  

  غیرمتعارفهاي  آبزیرزمینی و  و آب سطحیمنابع استفاده تلفیقی از 

 تطـابق بـا انتظـارات و نقطـه نظـرات و نیازهـاي       از دیـدگاه  ارزیـابی اجتمـاعی طـرح پیشـنهادي     بررسی نتـایج  –
برقراري تعادل بین اقوام و تاثیري که بر آرایش و سـیماي   مالکیت،روستایی و قلمرو  برداران، رعایت مرزهاي بهره

 .گذارد طرح می

 هاي موجود آبیاري پیشنهادي با روشهاي  بررسی مساحت قطعات زراعی و واحدهاي مزرعه و مقایسه روش –

  توسعه یا بهبودپس از اجراي طرح   سامانهکلی  بازدهآبیاري مزرعه و  بازدهبرآورد   –

با توجه به  برخی از محصوالت رشد آبیاري در تمامی دوره رشد یا در مراحل معین مکروش بررسی امکان کاربرد  –
خـاك، کـاهش عملکـرد، کـاهش درآمـد در      و سدیمی بودن  شوري نظراقتصادي و غیره به ویژه از  ،مسایل فنی

   شیکالت زهکاهش مشکو  توسعه یا بهبودواحد سطح، افزایش سطح 

  توسعه یا بهبودهاي منتخب براي  شدن زمین دار زهگیري، ماندابی بودن یا احتمال ماندابی و  هاي سیل بررسی محدودیت –

اندازه مـزارع، سـطح    با توجه به توپوگرافی، منابع خاك، نزدیکی به منابع آب،   سامانهمناسب  آرایشانواع بررسی  –
، مسـیر  بـران  هـاي آب  نقاط الزامی براي آبگیري، اندازه واحدهاي عمرانی، وجـود تشـکل    ،دوهاي درجه  زیر کانال

 سایر عوامل تاثیرگذار و دار زههاي  القعرها، موقعیت زمین ها و خط الراس خط

 دار و همانند آن هاي دریچه هاي جانبی تحت فشار یا لوله هاي مناسب فارو، نوار و کرت، لوله نهاد طولبررسی و پیش –

  مطالعات ژئوتکنیک و شناخت مصالح -12-4پ.

 گردآوري اطالعات در مورد اهداف طرح –

   ها نآهاي آب و مقاطع تهیه شده بر پایه  چاه رخ نیمهاي پیشین ژئوتکنیکی،  گردآوري نتایج کاوش –

 اي محدوده طرح   ماهواره يرهایتصو ها و دست آمده از نقشه بندي اطالعات به بررسی و جمع –

 ها و مقاطع مقدماتی بر پایه اطالعات گردآوري شده  تهیه نقشه –

شناسـی منطقـه طـرح کـه در برگیرنـده       تر در مورد زمین بازدید از منطقه طرح به منظور دریافت اطالعات بیش –
بـار همچـون گـچ و     از دیدگاه باربري و وجود عناصر شـیمیایی زیـان   ژهیو بهشناسی مهندسی  شناسی، زمین چینه

 یز منابع قرضه  شناسی آب، ژئومورفولوژي و ن  سولفات، آثار تورم و واگرایی خاك، زمین
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شناسـی و   در منطقه طرح در پیوند با مسایل و مشکالت زمـین  توسعه یا بهبودهاي  شناخت امکانات و محدودیت –
 منابع قرضه  

هـاي مربـوط و    هاي ژئوتکنیکی و عملیات صحرایی و آزمایشگاهی مـورد نیـاز و بـرآورد هزینـه     ریزي کاوش برنامه –
 ها نآبرنامه زمانی انجام 

 انجام شده و تجزیه و تحلیل آن   يها هاي ژئوتکنیکی و آزمایش ج کاوشنتای دریافت –

 هاي ژئوتکنیکی  پارامترهاي مکانیک خاك و توصیه ارائه –

شناسـی مهندسـی و    تهیه گزارش ژئوتکنیک و شـناخت مصـالح مرحلـه تـوجیهی در برگیرنـده اطالعـات زمـین        –
د شـده بـراي تاسیسـات آبگیـري و انحـراف آب،      هاي پیشـنها  هاي انجام شده در محل ژئوتکنیک و نتایج حفاري

هـاي   مسیرهاي انتقال و سایر نقاط واقع بر سامانه آبیـاري و زهکشـی و نیـز منـابع قرضـه در ارتبـاط بـا گزینـه        
هـاي   پیرامـون مزایـا و معایـب هـر گزینـه بـر پایـه ویژگـی         اظهارنظرپیشنهادي (در صورت وجود چند گزینه) و 

از  مهم و تاثیرگذار مشخص آن گزینه (همچـون عبـور از رودخانـه و غیـره) حاصـل     هاي  ژئوتکنیکی مسیر و سازه
 مصالح تامینهاي ژئوتکنیکی و  هاي ژئوتکنیکی و امکانات و محدودیت نتایج کاوش

    ها ارزیابی گزینه و یابی گزینه -13-4پ.

  ها نهیف گزیتعر -1-13-4پ.

هـاي   هاي آبیاري، شـیوه  هاي انتقال و توزیع آب، روش هاي آبگیري، روش روش بر اساسهاي ممکن  تعریف گزینه –
  :ریزکنترل و تنظیم سطح آب و الگوي کشت با توجه به موارد 

 هاي کلی ها و دیدگاه ، اهداف، سیاستکشوري و استانی هاي مطالعات جامع و کالن گزارش 

  سـامانه پیشـنهادي، مـرز     محـدوده  در مورد ویژهه ب برداران و بهره فعانن يذ ،دخالنم يذ انتظاراتنظرات و
جوامع نسبت به پذیرش سیماي فنی طرح و انطباق بـا الزامـات طـرح     ، تمایل یا عدم تمایلنواحی عمرانی
  توسعه و بهبود

  شـرایط  ، منـابع خـاك، توپـوگرافی،    آب از منـابع مختلـف  یفیـت  کمیـت و  ک همچـون موارد فنی و اجرایی
و  تـامین هـاي آبیـاري،    موقعیت شبکه سـنتی موجـود، محـدوده روسـتاها، روش    بودن،  دار زهگیري و  سیل

سـاخته و لولـه و    هـاي درجـا یـا پـیش     ، اسـتفاده از کانـال  ، منابع قرضـه شناسی زمینانرژي، مسایل  مصرف
 برداري تدریجی طرح بهره

 گیري از مخازن ثقلی براي کارکرد سامانه خطوط لوله تحت فشار  ان بهرهکام 

 در سـطح سـامانه و امکـان     ها نآهاي پمپاژ اولیه و ثانویه و تجمیع یا پراکنده بودن   ي استقرار ایستگاه هنحو
 سازي مصرف انرژي بهینه
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 ه در مقابل هجوم رواناب سطحی باالدستکموارد مربوط به حفاظت شب 

 الت کاهش مشـ کـ ه از دیـدگا  هـا  نآنـده  کها یا انتخـاب پرا  جاي کشتکز و یکموارد مربوط به انتخاب متمر
 شی و نیاز به سامانه زهکشی (سطحی و یا زیرزمینی)، مسایل اقتصادي و اجتماعیکزه

 و وري، کاهش مشکالت زهکشی، مهارت کشـاورزان  الگوي کشت و ارتباط آن با آب مورد نیاز، افزایش بهره 
 خالص درآمد

 انطبـاق  ایل قومی و مذهبی، ، مسنفعان ذي همراهی، مهاجرت، محرومیت ،بیکاري چونمسایل اجتماعی هم
و  کشـتی  جا یک و سازي پارچه یکآمادگی براي  ،برداري موجود با الزامات طرح توسعه و بهبود هاي بهره نظام

  همانند آن
  گـذاري و  سرمایـه و موارد مالی همچون بهبود سطح رفاه عمومی و افزایش درآمد از جملهمسایل اقتصادي

 ه  سامانحـریم  هاي مورد نیاز زمین تامینهاي  هزینه و برداري و نگهداري هاي بهره آن، هزینه تامینمنابع 

 هاي حساس، حفظ و بهبود کمیت و  بوم  نظیر رعایت الزامات قانونی، حفظ زیست محیطی زیست الحظاتم
  کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی محدوده مورد مطالعه 

 غیرعامل رعایت ضوابط مربوط به پدافند 

 سـایر هاي انشعاب، اشـتراك و مصـرف بـرق و     دار، وجود انرژي و هزینه لهاهاي مس سایر موارد همانند خاك 
 مرتبطموارد 

  ها نهیگزگري  غربالمقایسه و  -2-13-4پ.

 ها شامل: تدوین معیارهاي ارزیابی گزینه –

 اجرایی -معیارهاي فنی 

 ها از منابع مختلف   انرژي مورد نیاز گزینه 

  هاي اجتماعی)  ها و فایده جامعه محلی و بخش خصوصی (هزینهمعیارهاي اجتماعی و مشارکت 

 معیارهاي اقتصادي 

 یمعیارهاي محیط زیست 

   روش اجرا 

 ها سهولتها و  برداري و نگهداري (هزینه معیارهاي بهره( 

 برداري از منابع آب و خاك هاي بهره رفع محدودیت 

 رعایت قوانین و مقررات 

 عدم نیاز به رفع مشکالت زهکشی نیاز یا 

 ها ها و امکان پایدار نگه داشتن آن حقابه 
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 هاي مستقل طرح (واحد عمرانی، شبکه اصلی، روستا و غیره)  برداري تدریجی از قسمت ان بهرهکام 

 پدافند غیرعامل 

 ها از گزینه هر یکهاي  شناخت امکانات و محدودیت –

   توسعه یا بهبوددر طرح  ها نآبر پایه اهمیت  ها دهی به معیارهاي ارزیابی گزینه وزن  –
 ها از گزینه هر یکاز معیارهاي ارزیابی در مورد  هر یکگذاري  ارزش –

 توجه به موارد کالن موثر بر طرح ها با غربالگري گزینه –

  به منظور طراحی پایه برترنه یگز انتخاب -14-4پ.

 ها   نهیگز يدبخش پس از غربالگریهاي ام تعریف گزینه –
ان کـ هـا، ام  نـه یهـا، هز  نهیگز يپذیر انعطافمانند سرعت اجرا، سهولت اجرا،  يا سهیانتخاب معیارهاي ارزیابی مقا –

نـدگان  ینما کمـ کبـا  ه کـ  هـا  نآعامل و ماننـد  ریدر پدافند غ کسی، ريبردار ، سهولت بهرهيا مرحله يبردار بهره
 شود. یمشخص مارفرما ک

ارفرمـا،  کنـدگان  ینماننـدگان ( ک تکبـه شـر  هـا   از گزینه هر یکهاي  امکانات و محدودیترسانی  یادآوري و اطالع –
 ارگاهکدر  )یشکو زه ياریو خبرگان آب برداران ، بهرهنفعان ياز ذ يتعداد ،ندگان مشاورینما

ماننـد   ياریـ چنـد مع  یابیارز يها ه روشیها بر پا ارگاه به معیارهاي ارزیابی گزینهکنندگان در ک تکدهی شر وزن –
 هاي استاندارد ا سایر روشی) AHP( یروش سلسله مراتب

 نندگانک تکشرها توسط  از گزینه هر یکمعیارهاي ارزیابی در مورد  ییگذاري دو دو ارزش –

 یبا در نظر گرفتن نظر جمع ارهایمع يگذار جه ارزشیبرتر با توجه به نت يها گزینها ینه یانتخاب گز –

 دهی به معیارهاي طراحی گذاري و وزن دبخش نسبت به تغییر در ارزشیام يها از گزینه هر یکتحلیل حساسیت  –

 یبا نظر جمع توسعه یا بهبودبرتر  يها نهیا گزیانتخاب نهایی گزینه  –

 برتر با آینده بدون طرح يها نهیا گزیمقایسه گزینه  –

 نفعان ذيارفرما و ک يازهایبرتر با ن يها نهیا گزیمقایسه گزینه  –

د بـه  یه باکآمده  به دستج یه نتایبر پانهایی نه برتر یگزیک  معرفیو  ها ، ارزیابی گزینهیابی نهین گزارش گزیتدو –
 رد.یه قرار گیپا یو طراح يمطالعه بعد يده و مبنایارفرما رسک يامضا
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  براي گزینه برتر 1ریزي منابع آب مطالعات برنامه -15-4پ.

هاي  اي و آب هاي میان حوضه ، تنظیمی، جریانهنگام بهآوري اطالعات و آمار کمی و کیفی منابع آب سطحی  جمع –
 هاي برداشت آب در صورت وجود برگشتی و منابع آب نامتعارف در محدوده از محل سد مخزنی تا محل

زیست  ي، شرب، صنعت، محیط آوري اطالعات و آمار مربوط به نیازهاي کمی و کیفی موجود و آتی کشاورز جمع –
 و در صورت لزوم سایر نیازها 

هـاي مختلـف    ها و تعریـف سـناریو   سد و سامانه با قابلیت تغییر اهداف و اولویت پارچه یکسازي  تهیه مدل شبیه –
 آب در صورت لزوم  تامین

 تعیین سطح زیر کشت مطمئن با توجه به منابع آب سطحی، زیرزمینی یا نامتعارف –

 شوند. تامینو غیره که باید از سد  محیطی زیستتهیه ضوابط تخصیص نیازهاي شرب، کشاورزي، صنعت،  –

  بررسی حجم ساالنه و توزیع ماهانه و کیفیت آب قابل برداشت از منـابع سـطحی و زیرزمینـی شـامل منـابع آب      –
  نامتعارف در صورت وجود

 رب، صنعت، محیط زیست و سایر مصارف غیرکشاورزي  تعیین حجم و بده ماهانه آب تخصیص یافته به نیازهاي ش –

 بر و توسعه به صورت ماهانه   هاي حقابه تعیین نیازهاي کمی و کیفی آب کشاورزي در زمین –

زیسـت و سـایر    تعیین حجم کمبود نیازهاي کمی و کیفی مصارف غیرکشاورزي اعـم از شـرب، صـنعت، محـیط      –
 2مصارف به صورت ماهانه

هـاي غیرمتعـارف و    ین آب مورد نیاز طرح از منـابع آب سـطحی، منـابع آب زیرزمینـی، آب    هاي تام ارائه راه حل –
و کیفی تمـامی مصـارف   ها به صورت ماهانه به طوري که بتواند نیازهاي آبی کمی  شهاي برگشتی از زهک جریان

 را تامین کند

نیازهـاي آبـی    تـامین بـراي   از منابع سـطحی و زیرزمینـی   هر یکتعیین حجم و بده ماهانه آب قابل برداشت از  –
 زیست و سایر مصارف    کشاورزي، شرب، صنعت، محیط

 نیازهاي کشاورزي و غیرکشاورزي   تامینبرداري از منابع آب براي  راهکارهاي مناسب تلفیق بهره ارائه –

ز طریـق  تعیین مقدار آب مازاد بر نیازهاي طرح و سایر نیازهاي غیرکشاورزي و راهکارهاي اسـتفاده مـوثر از آن ا   –
 هاي مرتبط   سازي رطوبت در خاك و سایر روش مصنوعی، ذخیره سازي، تغذیه  ذخیره

                                                   
باشد، باید هماهنگی الزم براي ایجـاد تعـادل بـین     زمان با مطالعات شبکه آبیاري و زهکشی در حال انجام  در مواردي که مطالعات احداث سد مخزنی هم -1

صـورت   میزان مصارف (نیاز آبیاري الگوي کشت در سطح شبکه و سایر مصارف) و حجم آب قابل تامین از منابع سطحی و یـا زیرزمینـی (و سـایر منـابع در    
 وجود) صورت پذیرد.

اي براي تـامین نیازهـاي    گیرد و اگر از قبل حقابه می و کیفی آب شرب، صنعت و سایر مصارف از طریق کارفرما در اختیار مشاور طرح قرار مینیازهاي ک -2
زم هاي موجود و متناسب با سطح اطالعات در دسترس و مرحله مطالعات مل محیط زیست در پایاب رودخانه در نظر گرفته نشده باشد، مشاور بر اساس روش

  به برآورد آن است



  147  11/01/99     یینها یهیانجام مطالعات توج یلیمکحات تیتوض -4وست یپ

 

بـران در   هاي برگشتی و مصارف کشاورزي اعم از حقابه تهیه نمودار پیکربندي منابع آب سطحی، زیرزمینی و آب –
 و مصارف غیرکشاورزي   توسعه یا بهبوددست، نیازهاي طرح  محدوده مورد مطالعه و پایین

  توسعه یا بهبودسیماي  -15-4پ.

 برتره آبیاري محدوده طرح در گزینه سامانبرداري از  بهره طلوبپیشنهاد نظام م –

  برداري کشاورزي موجود برنامه اقدام براي اصالح و بهبود عملکرد واحدهاي بهره –
 برداري فعلی از منابع آب   امکان بهبود شرایط بهره –

 منابع خاكبررسی امکان بهبود و بهسازي  –

  کشتی جا یکبرنامه اقدام براي  –
 هاي متداول کشتدر امکان بهبود عملیات زراعی –

 برداران   هاي کارایی بهره و کاهش محدودیت شرایط موجودامکان بهبود  –

 شاورزيک توسعه یا بهبودامکان  –

 بهبود شرایط حمل و نقل و بازاریابی امکان –

 زهکشی موجود هاي اصالح شبکه آبیاري و امکانات و محدودیت  –

بـا توجـه بـه شـرایط اجتمـاعی، میـزان       موجـود  سـنتی  و زهکشی (طرح) و شـبکه  آبیاري  سامانهامکان تلفیق   –
 بندي زراعی سازي و ایجاد قطعه پارچه یکمشارکت قابل انتظار، مشکالت 

  برنامه اقدام براي تشکیل یا تقویت واحدهاي خدماتی پشتیبان تولید –
 هاي انجام شده انتخاب شده با توجه به بررسی سازي و ارتقاي گزینه بهینه –

ـ   انات بهرهکامبررسی گذاري از دیدگاه اقتصادي و  هاي سرمایه عیین اولویتت – ه برداري کامل از تمام اجزاي طـرح ب
 .فراهم شودآن برداري تدریجی از  ه امکان بهرهکنحوي 

بایـد   ها و غیـره  ، لولهها به منظور عبور کانال مقدار زمینی که باید از چرخه تولید خارج و مقدار زمینی که تعیین –
 .خریداري شود

هـاي   رسـانی و روش  هـاي بـرق   الکتریکی مورد نیاز، فاصله از آخـرین ایسـتگاه فشـار قـوي و هزینـه     انرژي مقدار  –
 هاي آن و کاهش هزینه 1انرژيمصرف  سازي بهینه

 در صورت وجود هاي جایگزین همانند باد با سوخت فسیلی ان استفاده از انرژيکام –

 در صورت امکانارتقاي مجدد آن و  هاي گزینه برتر انات و محدودیتکلی امکبندي  جمع –

                                                   
  شود. باشد و حسب مورد تعیین می تر می ها و غیره گسترده رسانی و تعیین ظرفیت خطوط انتقال نیرو و پست فهرست خدمات مطالعات برق -1
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 طراحی پایه گزینه برتر -16-4پ.

 آب شامل: تامینلی کارائه سیماي  –

 هاي برگشتی، نامتعارف و غیره در صورت وجود   آب براي سامانه از منابع مختلف از جمله آب تامیني  نحوه 

 اسیسات انحراف آبموقعیت ت 

 یا پمپاژ آب آبگیري و انتقال ثقلی روش 

 حفاظت و کنترل سیالب (در محدوده تاسیسات انحـراف آب  اي  سازه هاي غیر ها یا روش طرح مقدماتی سازه
 ه آبیاري)  سامانو آبگیري، انتقال و 

 از جمله: اجتماعیهاي مطالعات  با توجه به یافتهآب انتقال و توزیع سامانه لی کسیماي  ارائه –

 ها   مرزهاي مالکیت روستا 

 بري   مرزهاي حقابه 

 میزان مشارکت قابل انتظار 

 :با توجه بهمزرعه ه آبیاري سامانسیماي کلی  ارائه –

  سازي   پارچه یکو  کشتی جا یکمطالعات اجتماعی و امکان یا عدم امکان 

 روش آبیاري 

 توپوگرافی 

 روستاهام مرز ک یا دست بران مرز مالکیت آب 

 غیره زمین از دست رفته و   

 هاي سطحی و زیرزمینی شبکه زهکش هسامانارائه سیماي کلی  –

 حل گذر از وضعیت کنونی الگوي کشت به وضعیت آینده طرح ارائه راه –

 1هاي دیم یا بایر به کشت آبی در طرح ي تغییر زمین نحوه –

فشـار در شـرایط     مکـ آبیـاري تحـت فشـار و     ژهیو بههاي نوین  آبیاري سطحی سنتی به روشحل گذر از  ارائه راه –
 )آزمایشینمونه (مستعد از طریق پیشنهاد و اجراي مزارع 

 آبی و کم تطابق الگوي کشت انتخاب شده با شرایط خشکسالی جهتارائه رهنمود  –

 مزرعه آبیاري سامانهبهسازي وضعیت فعلی در  بهبود و هاي حل پذیري اعمال راه امکان تعیین –

 برداري  بر شرایط فعلی بهره توسعه یا بهبودی اثرات گزینه برتر طرح بازبین –

 بر و نواحی تاثیرپذیر خارج از محدوده طرح بازبینی اثرات گزینه برتر طرح در حقابه –

                                                   
محیطی و منابع آب و کسب  هاي زیست هاي انجام آن از جمله عدم وجود محدودیت ي تغییر کاربري مراتع به کشت آبی با توجه به الزامات و ضرورت نحوه -1

  شود. ربط در خصوص تبدیل مراتع و غیره،  بررسی می هاي ذي مجوزهاي الزم از نهادها و سازمان
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 :1به منظورهاي آموزشی و ترویجی مناسب  برنامههاي  سرفصلارائه  –

 توانمندسازي و پذیرش مشارکت در طرح 

 جدیدبرداري  نظام بهره 

 الگوي کشت پیشنهادي 

 کشتی جا یک و سازي پارچه یک 

  طرحبرداري و نگهداري  بهرهمشارکت در 

 هاي جدید به ویژه مدیریت سامانه مدیریت آبیاري 

  مواردسایر 

 ه آبیاري و زهکشیو نگهداري سامان برداري بهره تعیین الزامات –

  تاسیسات انحراف آب و آبگیري -1-16-4پ.

  انحرافیسد  -1-1-16-4پ.

  سد انحرافی ساختبررسی و تعیین محل مناسب براي  –
  تر از یـک متـر    اي که فاصله خطوط تراز آن بیش یا تهیه نقشه هاي توپوگرافی موجود بررسی نقشهمطالعه و

 شناسی و تاسیسات موجود ها، ریخت نباشد از محدوده طرح و بررسی عوارض، محدودیت

 مورد نظر جهت آبگیريهاي  بازدید از محدوده طرح و محل  
   بنـد انحرافـی از نظـر     سـاخت بررسی موقعیت و وضعیت رودخانه در محدوده طرح و تعیین محل مناسـب

 یا ایجاد شرایط مناسب براي انتقال بگیري به ابتداي نهر انتقال آب امکان انحراف آب و آ

  بند با در نظر گرفتن مسایل ژئوتکنیکی   ساختبررسی محل 

 سازي) بند انحرافی  ایط مخزن ذخیره (در صورت مطرح بودن ذخیرهبررسی وضعیت و شر 

  بند با توجه به تمامی جوانب ساختتعیین محل بهینه 

  بررسی رژیم جریان رودخانه در شرایط عادي و سیالبی و انتخاب بده طراحی –
   بررسی اطالعات و آمارهاي موجود از وضعیت رژیم عادي جریان رودخانه  
 ها هیت رودخانه در محدوده طرح و استفاده از نتایج آن در طراحیبررسی خصوصیات و ما  

                                                   
   با استفاده از نتایج مطالعات کشاورزي، آبیاري و ارزیابی اجتماعی طرح و مشارکت مردمی -1
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 سـال برحسـب مـورد و تعیـین      1000و  100، 50، 20، 10هاي رودخانه بـا احتمـال وقـوع     بررسی سیالب
سیالب طراحی با توجه به تاسیسات موجود دیگر و درجه اهمیت سد انحرافی و احتمال خسارت بـه دیگـر   

 تاسیسات

 هاي مهم سد همچون: هاي ژئوتکنیکی، هیدرولیکی و طراحی قسمت و ضریب ها بررسی ویژگی –

   شسـتگی زیـر پـی، نیروهـاي      دهنـده آب  بررسی مقطع طولی و عرضی، حوضچه آرامش، تجهیـزات کـاهش
بند، بستر غیرقابل نفوذ یا ترکیبی از این دو)، تاسیسات حفاظتی سراب و پایـاب، دهانـه    زیرفشار (دیوار آب

 هاي آبگیري و غیره ها، دریچه کننده گیر، تخلیه آب، ساختمان رسوب ن چپآبگیر، ساختما

      بررسی و تعیین حداقل ارتفاع سد از بستر رودخانه با در نظر گرفتن رقوم ابتـداي نهـر انتقـال آب و ارتفـاع
 گیر زدایی از حوضچه رسوب ی به منظور رسوبکهیدرولی

 بررسی و تعیین نوع سد انحرافی 

 شناسی محل بده سیالب و شرایط توپوگرافی و ریخت بر اساسد انحرافی تعیین طول تاج س 

 دست آن بررسی و تعیین مقطع عرضی بدنه سد انحرافی و حوضچه آرامش پایین 

 بند در زیر بدنه سد و تعیین نوع و عمق آن در صورت نیاز بررسی لزوم احداث دیواره آب 

 برآورد تلفات نفوذ آب در زیر بدنه بند انحرافی 

 1رو تاسیسات مسیر ماهی نمونهررسی و تعیین ب  
 بررسی و تعیین ظرفیت و محل آبگیري  
 تعیین ابعاد و رقوم دهانه آبگیر  
 بررسی و تعیین ظرفیت و محل آبگیري  
 تعیین ابعاد و رقوم دهانه آبگیر 

 هاي آبگیر تعیین ابعاد و نوع و مشخصات دریچه 

 تعیین مشخصات مورد نیاز با توجه به حـداقل و حـداکثر   ي کنترل جریان عبوري از آبگیر و  بررسی و نحوه
  ظرفیت آبگیري

 آب و تعیین رقوم کف آن بررسی موقعیت، تعداد و ابعاد مجاري ساختمان چپ  
  آب   هاي ساختمان چپ ، ابعاد و مشخصات دریچهنمونهتعیین  

رسـوب و تهیـه   دست سـد و سـاختمان تخلیـه     بررسی خط برگشت آب در سراب و وضعیت جهش آبی در پایین –
 منحنی رابطه بده جریان عبوري با سطح آب پایاب

 هاي طرفین دست و باالدست و دیواره بررسی لزوم تاسیسات حفاظتی پایین 

                                                   
1- Fish Way  
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  آب دست چپ گیر پایین و ابعاد ساختمان انرژي نمونهتعیین 

 با آنها متناسب  بررسی تغییر سطح آب در باالدست ساختمان آبگیر و تعیین رقوم باالي دیواره  
  هاي هیدرولیکی جریان در سد و تاسیسات آبگیري، تخلیه رسوب و غیره بررسی مشخصه –

 بندي رسوب و رابطه بین بده رودخانه و بـده رسـوب    بررسی وضعیت رسوب رودخانه شامل بده رسوب، دانه
  و غیره

 بررسی وضعیت هیدرولیکی جریان عبوري از روي سرریز و حوضچه آرامش  
 شناسی گیر در ابتداي سامانه آبیاري با توجه به نتایج مطالعات رسوب زه رسوببررسی لزوم ساخت سا  
 ي تخلیه رسوبات هاي آن در صورت نیاز و نحوه کننده گیر و تنظیم تعیین ابعاد و مشخصات ساختمان رسوب  

  اي و خصوصیات ژئوتکنیکی محل سد بررسی پایداري سد انحرافی با توجه به خصوصیات طرح سازه –
 ها و عملیات ژئوفیزیـک   نتایج حفاري بر اساسشناسی عمقی سواحل و بستر رودخانه  ضعیت زمینبررسی و

  و ژئوتکنیک انجام شده
 اي آن و خصوصیات ژئوتکنیکی محل  بررسی پایداري سرریز بند انحرافی با توجه به خصوصیات سازه  

هـاي بـا    رولیکی طـرح و قسـمت  بررسی لزوم مطالعه مدل هیدرولیکی سد انحرافی با هدف بررسی وضعیت هیـد  –
  آن و اطمینان از عملکرد مناسب تاسیسات آبگیري و شستشوي رسوب   همساناهمیت و غیر

برآورد وسعت و حجم دریاچه سد انحرافی و طرح تمهیدات الزم براي جلوگیري از غرقاب شدن مستحدثات مهم  –
  در محدوده طرح شامل:

 عیت و مستحدثات مهم در محدوده آنتعیین محدوده دریاچه سد انحرافی و بررسی وض  
  ها نآتهیه طرح حفاظت (در صورت نیاز) از تاسیسات موجود در محدوده دریاچه و جلوگیري از غرقاب شدن  

و مقاطع عرضی و طولی و مشخصات فنی سـد انحرافـی و تاسیسـات     مسیر طرحهاي مقدماتی شامل  تهیه نقشه –
 آبگیري

  1ایستگاه پمپاژ -2-1-16-4پ.

تعیین محل مناسب ایستگاه پمپاژ با توجه به محل آبگیـري سـامانه آبیـاري، مقـدار آب رودخانـه، کیفیـت آب،        –
 نقشه مربوطه ارائهژئوتکنیک منطقه، نزدیکی به شبکه برق، مالحظات اجتماعی و سایر موارد و 

ها با توجه به نیاز آبی ماهانه کشاورزي، محدوده فعالیـت   هاي هیدرولیکی و تعیین تعداد و ظرفیت تلمبه محاسبه –
 هاي مورد نظر براي طرح مشخصات مکانیکی تلمبه ارائهها و  پمپ

                                                   
فهرست خدمات مهندسی «ضابطه گیري از  شوند، با بهره می ساختههاي پمپاژ بزرگ که به منظور انحراف آب و آبگیري  فهرست خدمات مطالعات ایستگاه -1

 شود. ) تعیین می1382در سال  263کشور (شماره  برنامه و بودجهسازمان  »سازي سیسات آبگیري، سردهانهمطالعات تا
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منظـور   هـا بـه   ان استفاده از بوستر پمپکها و بررسی ام  تعیین موقعیت مکانی و ارتفاعی محل ایستگاه یا ایستگاه –
 هاي قابل بررسی اهش انرژي مورد نیاز در گزینهک

 تعیین خصوصیات و ابعاد دهانه و مجراي آبگیر و تجهیزات و تاسیسات تبعی کنترل و ایمنی جریان –

طـور   ایستگاه پمپاژ در هنگام وقوع سـیالب بـا دوره بازگشـت مناسـب (بـه        تعیین رقوم سطح آب در محل سازه –
 سال) 100تا  50معمول 

ها و اتصاالت با توجه به کیفیت شیمیایی و فیزیکـی آب و شـرایط    مورد نیاز لوله و خارجی عیین پوشش داخلیت –
 اقلیمی

هـاي هیـدرولیکی در    بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان در مجراي ورودي آبگیر، محاسـبه افـت و مشخصـه    –
 تجهیزات تبعی

 تعیین رقوم حداقل سطح آب به منظور طراحی حوضچه مکش –

 یین ارتفاع مکش و ارتفاع پمپاژتع –

ها و تاسیسات مختلف با در نظر گـرفتن قطـر و سـرعت     هاي مربوط به افت بار هیدرولیکی در لوله انجام محاسبه –
 اقتصادي

 هاي سرعت و فشار خانه با توجه به محدودیت تلمبه گردآورندههاي مکش و رانش و  تعیین قطر لوله –

 و ساالنه ماهانهها و برآورد برق مورد نیاز  پموتور پمو قدرت نوع تعداد، تعیین  –

 انتخاب شیرآالت و اتصاالت مورد نیاز ایستگاه پمپاژ –

 1)در صورت لزوم(ها  گزینه هاي احداث پست برق در برق و هزینه تامین ي بررسی نحوه –

  اه گزینه هاي مربوط در ه توزیع برق و هزینهکبررسی خصوصیات شب –
 هاي مهم ایستگاه پمپاژ ساختمانی قسمتتعیین ابعاد و خصوصیات  –

 (در صورت لزوم) ا و تخریب ساحل رودخانهه نحفاظت ایستگاه پمپاژ در مقابل طغیا ي بررسی نحوه –

بررسی تمهیدات الزم براي کنترل فرسایش و رسوب در رودخانه و اطمینان از آبگیري بـراي ایسـتگاه پمپـاژ در     –
 شرایط مختلف  

 ي تمیز کردن آن   گیر و نحوه ورود رسوب و آشغال به حوضچه مکش و شبکه آشغال ي جلوگیري از بررسی نحوه –

زدایـی و   ي رسـوب  نترل رسوب وارد شده به ایستگاه پمپاژ و نحـوه کبررسی و در نظر گرفتن تمهیدات الزم براي  –
 دفع آن  

 اي هافزارهاي رایان طراحی و انتخاب تجهیزات مقابله با ضربه چکشی آب با استفاده از نرم –

                                                   
 دهد. کارفرمـا بـر   نماید و در اختیار کارفرما قرار می اي مشخص می ت و مشخصات، میزان برق و توان مورد نیاز را در جداول و نقشهمهندس مشاور موقعی -1

   .  دهد میي تامین و انتقال نیروي برق را با شرکت توزیع برق استان به انجام  مذاکره و پیگیري الزم راجع به نحوه ،اساس آن
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 انتخاب نوع و ظرفیت جرثقیل برقی یا دستی  –

خانه و مطالعـه اولیـه در مـورد     رسانی به تلمبه هاي برق بررسی و تعیین مقدار برق مورد نیاز ایستگاه پمپاژ، محل –
 تجهیزات و تاسیسات برقی

، کنترل قطـع و  هاي مکش و رانش گیري سطح آب در حوضچه هاي کنترل و ابزار دقیق اندازه معرفی انواع سامانه –
 وصل، و تعیین سامانه کنترل پیشنهادي

هـاي ایسـتگاه پمپـاژ و     هاي تجهیزات و تاسیسـات مکـانیکی، برقـی، کنتـرل، ابـزار دقیـق و سـازه        برآورد هزینه –
 برداري و نگهداري و نیروي انسانی ساالنه هاي جاري شامل برق مصرفی ساالنه، بهره هزینه

 هاي جنبی همراه با ارائه موقعیت ها و سازه ساختمانهاي مقدماتی معماري  تهیه نقشه –

   هاي مقدماتی تجهیزات و تاسیسات مکانیکی ایستگاه پمپاژ و محوطه تهیه نقشه –
  هاي مقدماتی تجهیزات و تاسیسات برقی ایستگاه پمپاژ  تهیه نقشه –
ایسـتگاه   P&ID1کنتـرل  هاي مقدماتی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق شامل دیاگرام منطقی و فلسـفه   تهیه نقشه –

  پمپاژ
 رو   ها و پلکان ماهی گیر و دریچه ه آشغالکتهیه مشخصات فنی تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و شب –

 تهیه مشخصات فنی تجهیزات و تاسیسات برقی، کنترل و ابزار دقیق همراه با نیاز توان برق نصب شده –

 هاي جنبی تهیه مشخصات فنی سازه ایستگاه پمپاژ و سازه –

اي  نتـرل رایانـه  کی با کانیکی یا مکتریکهاي ال سازي قطع و وصل یا تنظیم موتورها با روش ارکان خودکبررسی ام –
)PLC2(  نترل از دور و نظایر آنکیا 

 تهیه گزارش فنی –

  سامانه آبیاري و زهکشیپایه مطالعات و طرح  -2-16-4پ.

  سامانه آبیاري -1-2-16-4پ.

 به هیدرومدول آبیاري و سایر نیازها بررسی نیازهاي آبی طرح با توجه –

روز  هاي آبیاري، ساعات آبیـاري در شـبانه   تعیین هیدرومدول طراحی مجاري انتقال و توزیع آب با توجه به روش –
 یا آبیاري تناوبی

سـایر مالحظـات فنـی و    و مشخص نمودن نواحی یا واحدهاي عمرانی با توجـه بـه محـدوده روسـتاها     بررسی و  –
 تماعیاج

                                                   
1- Piping and Instrumentation Diagram  
2- Programmable Logic Control (PLC) 
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 اري و قطعات زراعییاي آبه كابعاد مناسب واحدهاي عمرانی، بلوانتخاب  –

 روستاهاهاي  زمینشتی در چارچوب محدوده کجاکی تعیین امکان –

 هاي طرح هاي انتقال آب تا زمین بررسی و تعیین مسیرها و روش –

 یترین مسیر از لحاظ فنی، اقتصادي، اجتماعی و اجرای مقایسه مسیرهاي انتقال آب و تعیین مناسب –

 اي مقاطع مجاري انتقال  مشخصات هیدرولیکی و سازهمبانی و  ارائه –

 ها ها یا تنظیم جریان و فشار در لوله هاي مناسب کنترل و تنظیم جریان در کانال انتخاب روش –

 تجهیزات خودکارسازي تنظیم جریانو بررسی امکان  –

هاي طبیعـی و سـایر    ها و زهکش  ا رودخانهتقاطع ب هاي مناسب عبور و حفاظت مجراي انتقال آب در حل راه ارائه –
 موجود مستحدثات

 از طرحیمورد ن يها ر سازهیپمپاژ و سا يها ه ستگایها، خطوط لوله، ا انالکر یمس يها نیزم ينحوه آزادساز یبررس –

زمـین را بـه حـداقل     تـامین طوري که هزینه   هایی از آن به تعیین امکان بازسازي سامانه آبیاري سنتی یا قسمت –
 برساند.

مـزارع بـه    آبرسـان  سـنتی  مجاريشبکه ) آبیاري طرح با و غیره انالک(لوله،  مجاري سامانهامکان تلفیق  بررسی –
سامانه اصلی، تعیین نقاط تلفیق و بازنگري طراحـی   سنتی از مجاري نهرهايمنظور فراهم آوردن امکان آبگیري 

 آبیاري به منظور تصحیح آن  

 کان نقاط استفاده از آب برگشتی و چگونگی استفاده از آنتعیین ام –

 یه سـنت کره) شبیانال و غک(لوله،  يطرح با مجار ياریره) آبیانال و غک(لوله،  يق سامانه مجاریان تلفکام یبررس –
 یره) سامانه اصلیانال و غک(لوله،  ياز مجار یسنت ينهرها يریان آبگکمزارع به منظور فراهم آوردن ام

ن مـورد  ین زمـ ینه تـام یهز يساز نهیمکاز آن با هدف  ییها ا قسمتی یسنت ياریه آبکشب يان بازسازکام یبررس –
 از طرحین

 استفاده از آن یو چگونگ ینقاط استفاده از آب برگشت یبررس –

 رهیو غ یش انحرافک، زهیز حفاظتیرکانال، لوله، خاکارائه مقاطع همسان  –

هاي پیشنهادي پیش از شروع مطالعـات   براي روشمزارع آبیاري  سامانه )آزمایشی( نمونهطرح  ارائهسنجی  امکان –
 زمان با آن در صورت لزوم مرحله بعدي یا هم

 اصلی سامانه آبیاري ییجانما طرح ارائهبررسی و  –

تنـاوب   ،سـطح هاي مختلف مسیر بـا توجـه بـه     ) آبیاري در قسمتو غیره انالک(لوله،  طراحی مجاري تعیین بده –
 مناسب طرح پذیري  انعطاف هاي یبضرآبیاري و 
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و سـطح   ، خط بِرم (سکو)خط کفشامل انال ک رخ طولی نیمو تهیه ها  اي مقطع کانال هیدرولیکی و سازهطراحی  –
 هـاي  سازهمحل تقریبی آبگیرها،  کردنبا مشخص و آبیاري با استفاده از نقشه توپوگرافی  یکدرجه انال ک آب در

 فنیهاي  سازهو سایر  آب گیري هاي اندازه ، سازهتقاطعی

خـط   رخ طـولی  نـیم و تهیـه  اي خطوط لوله با در نظر گرفتن قطر و سرعت اقتصادي  هیدرولیکی و سازهطراحی  –
محـل تقریبـی    کـردن آبیاري با استفاده از نقشه توپوگرافی با مشـخص   یکدرجه  خطوط لوله اصلی وانرژي در 

 مسیر   فنیهاي  سازهو سایر  گیري آب هاي اندازه ت، سازهآال ، تجهیزات و شیرتقاطعی هاي سازه، ها انشعاب

و  انـال ک(لوله،  مجاري رخ طولی نیمو  ریمس طرحهاي آزمایشی بر روي  هلتعیین محل و مشخصات ژئوتکنیکی چا –
 ) انتقال آب و آبیاريغیره

 کانال، لوله، خاکریز حفاظتی، زهکش انحرافی و غیره همسانمقاطع  ارائه –

فرعـی یـا    ينهرهـا آبیاري مزرعه شامل آبگیرهاي مزارع (درجه سـه) و  طرح الگویی  ییجانمارح طبررسی و ارائه  –
هاي آبیاري با توجه به خصوصیات محـدوده   هاي داخل مزارع و سایر سازه فشار (درجه چهار)، زهکش هاي کم لوله

 طرح

 پیشنهادي آبیاري هاي سامانهبراي بررسی  )آزمایشینمونه (طراحی مزرعه  –

  هاي سامانه آبیاري سازه -2-2-16-4پ.

  تعیین ضوابط هیدرولیکی  -1-2-2-16-4پ.

  هاي آبیاري  یا ویژه در سامانه همسانهاي  ها و تعیین سازه بررسی نوع سازه –
 هاي مجاز جریان در نهرهاي آبیاري و زهکشی   بررسی حداقل و حداکثر سرعت –

 همسـان  هـاي  سـاختمان از  هر یـک هیدرولیکی براي  هاي افت هاي تبدیل و تعیین ضریب بررسی انواع ساختمان –
 منتخب 

هـاي   هاي افت هیدرولیکی براي دریچه ها و تعیین ضریب بررسی و تعیین حداکثر سرعت جریان عبوري از دریچه –
 هاي هیدرولیکی سامانه   مختلف ساختمان

 ها  گیر سازه هاي آرامش و انرژي هاي هیدرولیکی جریان در حوضچه مشخصه ضوابطبررسی  –

 :هاي هیدرولیکی مشخصه ضوابط وبررسی  –

 هاي آبگیر ساختمان 

 گیري جریان کنترل سطح آب هاي اندازه سامانه 

 مجاري تحت فشار 

 انیجر يریگ نترل سطح آب و اندازهک يها سامانه 
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 هاي تبدیل ساختمان 

 گیر هاي آرامش و انرژي حوضچه 

 هاي مهم و تجهیزات هیدرومکانیکی سایر سازه 

هاي سامانه اصلی (لوله، کانال و ...) آبیـاري و   ها یا کانال ها در مسیر لوله تعیین نوع، ظرفیت و محل تقریبی سازه –
 یطول يها رخ نیمسامانه و  ریطرح مسزهکشی بر روي 

تعیین نوع، ظرفیت و محل تقریبی ایستگاه پمپاژ ثانویه بر روي مجاري (لوله، کانال و غیـره) آبیـاري و زهکشـی     –
 در صورت لزوم)(

 گیري آب هاي اندازه تعیین نوع، ظرفیت و کل تقریبی ساختمان تقاطعی، حفاظتی، کنترل شیب و سازه –

تعیین خصوصیات، نوع و محل تاسیسات حفاظت و کنترل سیالب در محدوده طرح (محدوده تاسیسات انحـراف   –
 آب و آبگیري، سیر انتقال آب و شبکه آبیاري)

هاي مختلف آن شـامل تاسیسـات    ل تاسیسات تغذیه مصنوعی و مشخص کردن قسمتتعیین نوع، ظرفیت و مح –
 هاي تخلیه آب مازاد در صورت لزوم گیري اولیه، انتقال و ساختمان آبگیري، رسوب

 مقطع طولیو  ها و تجهیزات دریچهسامانه آبیاري  غیرهمسان و هاي همسان تهیه طرح سازه –

گیري بده جریان عبـوري از   هاي آبگیر و تعیین مبانی اندازه اختمانهاي هیدرولیکی س بررسی و انتخاب مشخصه –
 هاي یاد شده ساختمان

نتـرل  کیـا  اي  نترل رایانهکی با کانیکیا می کتریکهاي ال ارسازي سامانه تنظیم جریان با روشکان خودکبررسی ام –
 از دور و نظایر آن

در آینـده وجـود داشـته باشـد، همچـون       هـا  نآارسـازي  کان خودکـ ه امکها  ان انتخاب انواعی از سازهکبررسی ام –
 گیري آب یرها و وسایل اندازههاي سطح آب، آبگ نندهک تنظیم

  اي تعیین ضوابط طراحی سازه -2-2-2-16-4پ.

 هاي بزرگ   هاي ژئوتکنیکی بستر سازه بررسی ویژگی –

  هاي آبیاري  ها در سامانه هاي سازه بررسی و تعیین ابعاد و اندازه –
 هاي بزرگ و ویژه هاي مختلف (استاتیکی و دینامیکی) تنها در سازه ها با توجه به بارگذاري تحلیل سازه بررسی و –

 کوچکهاي  سازي سازه سازي و همسان ها به ویژه با هدف ساده پیشنهاد جنس سازه ارائهبررسی و  –

 سیمان مصرفی در آن   نوعبررسی و تعیین عیار بتن و  –

 هاي بزرگ ویژه   بررسی نوع و برآورد مقدار میلگردهاي الزم در سازه –

 ها در مقابل نیروهاي وارده بر آن   بررسی و کنترل پایداري سازه –

 هاي مناسب  هاي آبیاري و انتخاب سازه ها در سامانه هاي مختلف سازه بررسی و مقایسه هزینه گزینه –
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بـه بسـترهاي    هـا  نآهایی که جریـان خروجـی    فرسایش در سازهتمهیدات الزم جهت جلوگیري از  ارائهبررسی و  –
 چینی یا بنایی سنگی) شوند (سنگ خاکی تخلیه می

 آبیاري و زهکشی هاي ویژه سامانه هاي همسان و نقشه سازه نقشه سازه ارائه –

  ها اقتصادي سازه  مقایسه -3-2-2-16-4پ.

  هاي اجرایی سازه با توجه به شرایط منطقه، منابع قرضه و مصالح  بررسی و تعیین هزینه –
  ترین سازه   هاي با عملکرد یکسان براي اهداف مشخص و انتخاب مناسب مقایسه اقتصادي سازه –
  ساخته بودن یا ساخت درجا   هاي مورد نظر از لحاظ پیش مقایسه اقتصادي سازه –
 در قسمتی از سازه  لوله تفاده ازبررسی اقتصادي اس –

  سامانه زهکشی  -3-2-16-4پ.

  زهکشی سطحی  -1-3-2-16-4پ.

  مطالعات -الف 

  هاي مورد مطالعه از آبراهه هر یکحوضه  زیر زمان تمرکز تعیین مساحت وبررسی خصوصیات فیزیوگرافی و  –
 بی تقاطعی و حفـاظتی هاي آ و سازه حی کشاورزيي سطها زهکشاحی انتخاب شدت بارندگی براي طر و  بررسی –

هاي اقلیمی و هیدرولوژیکی منطقه مورد مطالعـه و حساسـیت    مناسب با توجه به ویژگیو دوره بازگشت با مدت 
  به شرایط غرقاب موقت شت کگیاهان الگوي 

 ،حوضـه زیرهـاي   مناسب به منظور برآورد حداکثر جریان سطحی با توجـه بـه ویژگـی    يها بررسی و تعیین روش –
 ها هاي دشت ویژگی مورد بررسی وهاي  آبراهه

 هاي بازگشت مورد نظر برآورد رواناب سطحی ناشی از بارندگی زیرحوضه با دوره –

  هاي آبیاري ها یا لوله بازگشت مورد نظر در محل تقاطع با کانال  برآورد حداکثر بده رواناب سطحی با دوره –
 زهکشی تحت سطحبر پایه  مناسب (بده ویژه) با دوره بازگشت هاي شدت جریان سطحی تعیین منحنی –

 ها (در صورت وجود) ها و سایر مجاري زیر جاده روباز موجود، کالورت يبررسی امکان گذر رواناب محاسبه شده، از مجار –

حفاظت هاي سطحی و  باهاي طبیعی براي تخلیه روان هاي موجود و آبراهه اصالح یا توسعه زهکشان کامبررسی  –
  ها در برابر طغیان و سرریز سیل به محدوده سامانه   سواحل مسیل

پمپاژ در صـورت عـدم    امانههدایت شده و پیشنهاد س آوري و  جمع سطحی هاي بابررسی امکان تخلیه ثقلی روان –
 با توجه به توان تحمل گیاهان الگوي کشت به شرایط غرقابی موقت  امکان تخلیه ثقلی

 ها هاي آبیاري و سیالب ، هرزآبها آب زهآوري   هاي مناسب جمع و تعیین روش بررسی –
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هـاي مناسـب بـراي     حـل  ها و ارائه راه هاي آبیاري و سیالب ، هرزآبها آب زهتعیین مسیرهاي مناسب براي هدایت  –
 زمین مورد نیاز مسیرها تامیني  طرح و نحوه به محدوده ها سیالبورود جلوگیري از 

 نقاط مناسبکننده به  هاي شور و آلوده انحراف و هدایت هرزآبهاي مناسب  بررسی روش –

ممکـن و  هاي  حل ارائه راهو ها  هاي آبیاري و سیالب ، هرزآبها آب زهآوري   هاي مناسب جمع و تعیین روش بررسی –
 مصنوعی یا تغذیه  در محدوده طرح ها نآ جدداستفاده م مناسب براي

 همچون حداقل و حداکثر سرعت، شیب بدنـه، عمـق، شـیب و عـرض    هاي سطحی  انتخاب مبانی طراحی زهکش –
 سکوها، مقطع جاده سرویس و غیره

زهکشی سـطحی پـیش از شـروع مطالعـات مرحلـه بعـدي یـا        سامانه  )آزمایشینمونه (طرح  ارائهسنجی و  امکان –
 زمان با آن در صورت لزوم هم

  یطراح -ب 

 حی با در نظر گرفتن آرایش سامانه آبیارياصلی سامانه زهکشی سط جانمایی طرح ارائهبررسی و  –

 هاي همسان و غیرهمسان طراحی سازه –

خط کف و سطح آب بـا اسـتفاده از نقشـه توپـوگرافی و بـا       شامل هاي اصلی زهکش یطول رخ نیمطراحی و تهیه  –
و  گیـري  هـاي تخلیـه و انـدازه    از جمله سازه فنی هاي سازهتقاطعی و سایر  هاي سازهمشخص کردن محل تقریبی 

 ها تعیین محل تخلیه خروجی زهکش

هـاي   و ارائـه نقشـه   هـا  آب زه و هـا  هـا، هـرزآب   مجاري هدایت سیالبهمسان و انتخاب نوع و مشخصات مقاطع بررسی  –
 و غیره )الورتکزیرگذر (ش به مسیل و رودخانه و کش، زهکش به زهکهاي مرتبط همچون تقاطع زه سازه همسان

هـاي تقـاطعی، حفـاظتی و کنتـرل شـیب در مسـیر مجـاري آبیـاري،          تعیین نوع، ظرفیت و محل تقریبی سـازه  –
 ها روها در محدوده سامانه زهکش ها و سیالب زهکش

  طراحیآب  عمق وعمق زهکش ف، کعرض  از جمله ها شکزهمقاطع همسان  یم رخ عرضیه نیو ته یطراح –

  زیرزمینیسامانه زهکشی  -2-3-2-16-4پ.

  مطالعات -الف 

 فعلی که باید زهکشی شوند. دار زهتعیین و تشخیص نواحی  –

تعـدادي   بـر اسـاس  (تـراوش از نهرهـاي خـاکی سـنتی      و بررسی و تعیین میزان فعلی نفوذ عمقـی آب آبیـاري   –
  )گیري در نقاط معرف اندازه

  مختلف سال  هاي لسفره اول آب زیرزمینی براي فص SAR هم وهدایت الکتریکی  تهیه نقشه هم –
  هاي نمونه و معرف براي چاهکسطح آب زیرزمینی  تهیه هیدروگراف تغییر –
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هاي تغذیـه و تخلیـه    زیرزمینی، تعیین محل  تراز سفره اول، تعیین جهت حرکت آب عمق و هم هاي هم  تهیه نقشه –
  ی جریان در مناطق مختلفکو شیب هیدرولی

  ها بندي خاك الیه وهیدرودینامیکی  هاي گیري ضریب بررسی و تحلیل نتایج اندازه –
  یشکبندي انجام زه به منظور اولویت گیري عمق و کیفیت آب زیرزمینی سفره اول اندازه توام بررسی نتایج –
  هبـ  تغذیـه هاي سـطحی و زیرزمینـی (   ها، ارتباط جریان هاي ورودي زیرزمینی، نفوذ سیالب میزان جریان بررسی –

  و جریان خروجی زیرزمینی )ها نآیا تخلیه در  مهمهاي  ها و آبراهه وسیله رودخانه
  و تهیه بیالن نمک در صورت لزوم با توجه به عوامل تغذیه و تخلیه سفره اول زیرزمینی  بررسی معادله بیالن آب –
  ها   پس از اجراي زهکش توسعه یا بهبودبررسی و تحلیل تغییر سطح آب زیرزمینی در شرایط طرح  –
  شدن محدوده مورد مطالعه دار زهبررسی و تعیین عوامل موثر در باال آمدن سطح آب زیرزمینی و  –
  آن هاي محدودیت و بررسی شرایط زهکشی طبیعی منطقه و امکانات –
با توجه به تغییر شـرایط   ،زیرزمینی دارد یکه نیاز به زهکش ها زمیناي از  و محدوده دار زهتعیین نواحی  و بررسی –

 در آینده

 :با اتخاذ تدابیري همچونآب  از جمله مسئله شوري زهشی کالت زهکاهش مشکان کبررسی ام –

   و کشت گیاهان مقاوم شتکتغییر الگوي 

 تغییر روش آبیاري 

 آبیاري مکاربرد ک 

 بینی آیش در الگوي کشت  پیش 

  تجارب محلی 

 سایر تدابیر مؤثر 

اهش کـ آب، افزایش بازده آبیاري و  اهش حجم زهکشده به منظور  نترل کشی کان استفاده از روش زهکبررسی ام –
 زیست تخریب محیط 

 دار محیط زیست دوست هاي روشسایر انجام زهکشی زیستی یا  انکبررسی ام –

 آب نسبت به زمان   بینی تغییر کیفیت زه هاي پیش هاي مورد نیاز مدل آوري داده جمع –

آب در  زه یفـ کیر ییتغ يها ا مدلیاز تجارب  گیري بهرهطرح با برداري  رهبهط یشراآب  بینی تغییر کیفیت زه پیش –
 ینیرزمیز یشکزه ياجرا يها حالت

 :با  ها آب هاي ممکن و مناسب براي کاربرد مجدد زه ارائه راه حل –

 نسبت به زمان   آب ت زهیفکیر ییتغ ینیب شیپ 

  از زهابننده کن استفاده یزمتعیین 

 هیدرودینامیکی   ضریبهاي  گیري اندازهو  ها خاك بندي الیهبندي نتایج بررسی  جمع –
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  زهکشی زیرزمینی امانهآبگذري همگون براي طراحی س هاي هاي با ضریب تعیین محدوده –
 غیرقابل نفوذ در نواحی مختلف محدوده مورد مطالعه الیهبررسی و تعیین عمق  –

 دار زهاهش محدوده کخلیه طبیعی و شی به منظور افزایش تکهاي مختلف زه ان تلفیق روشکبررسی ام –

 :با توجه به تعیین عمق کنترل سطح آب زیرزمینی –

  کشاورزي توسعه یا بهبودهاي پیشنهادي در برنامه  هاي کشت ویژگی 

  ها زهکشاحداث امکانات فنی 

   ها آب زهشرایط و امکانات تخلیه 

 زیست محیط  مالحظات   

  اعماق مختلفدر  کنترل سطح آب زیرزمینیمقایسه اقتصادي 

 برداري و نگهداري  مالحظات بهره  

آبیـاري و کشـاورزي و نیازهـاي     توسعه یـا بهبـود  تعیین ضریب زهکشی متناسب با شرایط منطقه و عوامل طرح  –
 آبشویی  

بـا توجـه بـه     شی زیسـتی و غیـره)  کحایل، زهعمودي، تشخیص روش مناسب زهکشی زیرزمینی (افقی موازي،  –
 مورد نظر طرحهاي محلی و اهداف  ویژگی

سامانه زهکشی زیرزمینی پیش از شـروع مطالعـات مرحلـه بعـدي یـا       )آزمایشینمونه (سنجی و ارائه طرح  امکان –
 زمان با آن در صورت لزوم هم

  یطراح -ب 

 اي مناسب با شرایط منطقهه روش بر اساسها  زهکشعمق و فاصله تعیین  –

 زهکشی زیرزمینی و مساحت تحت زهکشیها با توجه به ضریب  تعیین بده طراحی مقاطع زهکش –

 تـامین تا محل اجراي طرح و نیـز هزینـه و محـل     ها نآهاي معدنی و فاصله  برآورد منابع قرضه مورد نیاز پوشش –
  هاي مصنوعی پوشش

 آن  مشخصات فنی ارائهمقایسه و انتخاب نوع پوشش مناسب از نظر فنی و مالی و  –

 هاي زهکشی بررسی و انتخاب جنس لوله –

هاي اصلی، عمق زهکش در نقـاط   خاب آرایش مناسب زهکشی زیرزمینی با توجه به شیب زمین، محل زهکشانت –
 برداري هاي ساخت و بهره مختلف و هزینه

  اي مشبک یا غیرمشبک) ها (روباز، لوله کننده انتخاب نوع جمع –
  ها هاي مورد نیاز مسیر زهکش زمین تامیني  بررسی نحوه –
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هـاي اصـلی و تهیـه نقشـه      کننـده مجـاري زهکـش    کننده، تخلیه هاي جمع زهکش انهمسمقاطع  ارائهطراحی و  –
 ها  کننده هاي زهکشی زیرزمینی به جمع  تخلیه لوله ي نحوه همسان

  خاكآبشویی و اصالح مطالعات  -3-3-2-16-4پ.

  ترین نقش در این پدیده  یا سدیمی شدن خاك و تعیین عوامل داراي بیش عیین کلی علل شوربررسی و ت –
    ها نآاصالح  ي و پیشنهاد نحوه شوري و سدیمی بودن خاكبررسی شرایط  –
 و اصالح خاك هاي صحرایی آبشویی بررسی و انتخاب نقاط معرف براي انجام آزمایش –

 كننده خاک بررسی و تعیین لزوم کاربرد مواد اصالح –

 تعیین روش مناسب آبشویی بررسی و –

 نقاط معرفانجام عملیات آبشویی و اصالح خاك در  –

و  هـا  شـیمیایی خـاك   امـل ک بـراي تجزیـه  آبشـویی  قبـل از آزمـایش    خـاك   هاي مختلف از عمق برداشت نمونه –
 هاي اشباع، ظرفیت زراعی و پژمردگی دائم در آغاز آزمایش و در حالت كگیري درصد رطوبت خا اندازه

از  پـس و  پـیش، در هنگـام  ( گیـرد  آزمایش آبشویی انجام مـی  ها نآهایی که در  از محل هاي خاك مونهبرداشت ن –
)، نسبت جذب pH)، درجه اسیدي یا قلیایی بودن (ECشوري ( شامل ها نمونهآزمایش) براي تجزیه شیمیایی 

 غیره ) وSARسدیم (

 ها خاكکننده  و کاربرد مواد اصالحی یی آبشویهاي صحرا بررسی و تحلیل نتایج آزمایش –

 با توجه به گیاه مبنا از ترکیب کشت ییتعیین ارتفاع آب آبیاري و عمق مناسب آبشو –

هـاي صـحرایی    نتـایج آزمـایش   بر اساسلزوم آبشویی اولیه خاك و ارتفاع آب مورد نیاز آبشویی و تعیین بررسی  –
 شت گیاهان الگوي کشتابه منظور ک آبشویی

و تعیین نوع، مقـدار، روش و زمـان مصـرف     ها خاك کننده کاربرد مواد اصالحهاي  ل نتایج آزمایشبررسی و تحلی –
 با توجه به گیاهان ترکیب کشت كننده خاک مواد اصالح

هاي شور یا بـا شـوري    استفاده از آببا لزوم آبشویی امکان یا  و تعیین کیفیت آب مصرفی براي آبشویی و بررسی –
 کم

 آبشویی (فصل زراعی، خارج از فصل زراعی و غیره) بررسی و تعیین زمان –

  تهیه بیالن نمک در صورت لزوم –
آبشـویی و پیشـنهاد    هر محصول در شرایط مختلف محصول نسبت به تولید بهینه برآورد و مقایسه درصد کاهش –

 میزان آبشویی مناسب با توجه به شرایط منطقه

 آب بررسی و تعیین تاثیر آبشویی بر کیفیت منابع خاك و –



 هاي آبیاري و زهکشی خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح یلک شرح   11/01/99  162

 

  سامانه آبیاري و زهکشی الگویی مطالعات آبیاري و تهیه طرح  -3-16-4پ.

  مطالعات آبیاري در سامانه مزرعه  -1-3-16-4پ.

  .باشدحدوده طرح مشرایط خوبی معرف ه ه بکنحوي ه ب طرح الگویی ارعتعیین محدوده و وسعت مناسب مز –
 مزارع انتخابی  برداران نظرخواهی از بهره –

 از مزارع انتخابی آمار و اطالعات محلیآوري  جمع –

 برداران در مزرعه انتخابی برداري مورد پذیرش بهره ها و نظام بهره تعیین وضعیت مالکیت –

 در مزرعه انتخابی برداران پذیرش طرح از طرف بهره میزانبررسی  –

 با توجه به مطالعات انجام شده قبلی تعیین نوع کشت و نیازهاي آبیاري –

اي خاك، بافت خاك، ساختمان خاك، پتانسیل نگهـداري آب در  ه قافهمچون فیزیکی خاك (تعیین مشخصات  –
  )اي هینیهدایت مو و ، هدایت هیدرولیکیگروه نفوذهاي  خاك، معادله

تـاثیر   خـاك و اي محلـول  هـ  ککنتـرل نمـ  هاي مناسب  روش بررسی منظوره ی خاك بیتعیین مشخصات شیمیا –
 در نظر گرفتن کیفیت آب آبیاري محصول باعملکرد بر مقدار  هاي محلول کنم

 بررسی کفایت آبیاري و موثر بودن آبیاري –

 آبیاري  هاي و مقایسه انواع سامانهبررسی  –

سه حالـت ثقلـی    شده در  ی محاسبهیبا توجه به ابعاد هندسی نهامزرعه بیاري و زهکشی آه سامانتعیین سیماي  –
 فشار   مکهاي  لوله ساخته و پیش، هاي درجا با کانال

 همساندر مزارع  چگونگی مدیریت آب و خاك شورو تعیین بررسی  –

 همسانتعیین تقویم و تعداد آبیاري محصوالت مختلف در مزارع  –

 هاي مختلف در قطعات زراعی و قطعات آبیاري ي گردش و توزیع آب براي کشت تعیین نحوه –

 تعیین دستابه مورد نیاز براي توزیع در بین قطعات زراعی  –

 با توجه به مفاهیم ضریب یکنواختیبارانی آبیاري  د بازدهبرآور –

 شامل: ها نآآبیاري بارانی و مقایسه فنی و اقتصادي  هاي امانهطراحی انواع س –

 امانه آبیاريترین ظرفیت س و تعیین بیش  يتعیین حداکثر مجاز پخش آب و تعیین فاصله آبیار 

  ،نیازهاي گیاه، خاك، آب و محـیط   بر اساسآبیاري و مدیریت  دورانتخاب میزان پخش آب، عمق ناخالص
 زیست

  ،شود تامینکه یکنواختی پخش آب  طوري  و فاصله آبپاش مناسب به بدهانتخاب فشار. 

 هاي اصلی آبیاري در  صورت دائم یا نوبتی، قطع و وصل آب بین لوله برداري و گردش آب به  تهیه طرح بهره
 سامانه مزرعه
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  صل آب مزارع از نظر تغییر فشار در خطوط انتقال و توزیع باالدستقطع و و پیامدهايبررسی 

 ا و فاصـله آبیـاري (مقایسـه فواصـل     هـ  شفاصله بین آبپـا  بر اساساي آبیاري ه لی باییا جانما تعیین محل
 ی)یمختلف و انتخاب الگوي بهینه جانما

 نیاز مزرعه تعیین ظرفیت مورد 

 اندازي، قطع آب، تخلیه آب در پایان  نگهداري از سامانه همانند آب برداري و هاي الزم براي بهره توصیه ارائه
 شیرآالت  ها و حوضچه فصل آبیاري، عملیات نگهداري لوله

 و زیستی آب براي آبیاري موضعی شیمیاییفیزیکی، تعیین مشخصات  –

 در آبیاري موضعی چگونگی مدیریت آب و خاك شورو تعیین بررسی  –

 )ي گیاهانداز گرفتن سطح سایه نظر (با دربه روش موضعی اي هر گیاه محاسبه نیاز خالص آبیاري بر –

 ها)  در روش آبیاري موضعی (نوع گسیلنده انتخاب نوع خروجی –

 طرح) بازده در مزرعه و کاربرد ،انتقال، توزیع ،ذخیره آب در مخزن بازده آبیاري (شامل برآورد بازده –

هـاي آبیـاري    بـه منظـور ارزیـابی روش   آبیـاري و زهکشـی    )آزمایشـی نمونـه ( مزرعـه   طـرح  ارائهسنجی و  امکان –
زیرزمینی و سـایر مـواردي کـه     هاي پیشنهادي، مطالعه عملکرد محصوالت الگوي کشت، بررسی وضعیت زهکش

 باشد. نیاز می ها نآهاي توسعه سامانه آبیاري و زهکشی به اطالعات  پیش از طراحی و اجراي طرح

  تسطیح اراضیزهکشی و و آبیاري سطحی الگویی تهیه طرح  -2-3-16-4پ.

 طرح) بازده در مزرعه و آب کاربرد ،انتقال، توزیع ،ذخیره آب در مخزن بازده آبیاري (شامل برآورد بازده –

 فشار هاي کم ساخته یا لوله هاي آبیاري پیش بررسی امکان کاربرد سامانه کانال –

هـاي آبیـاري    اي به جاي زهکش روباز و امکان کـاربرد کانـال    لوله کننده جمعهاي  بررسی و امکان کاربرد زهکش –
 ساخته پیش

 هاي آبیاري سطحی تعیین ابعاد قطعه زراعی شامل طول و عرض کرت، نوار، شیار و غیره در روش –

، هاي درجـا  سه حالت ثقلی با کانال شده در  ی محاسبهیبا توجه به ابعاد هندسی نهامزرعه بیاري آتعیین سیماي  –
 و پرفشار فشار  مکهاي  لولهیا  ساخته و یشپ

آبیـاري بـا توجـه بـه      سـه درجـه   دار کـم فشـار و یـا دریچـه     هـاي  ا لولهیو  نهرهاطراحی جریان براي  بدهتعیین  –
 زهکشی سطحی و زیرزمینی هاي هاي سطحی مزرعه بر اساس ضریب زهکش یحاطر بدهل مزرعه و وهیدرومد

 تعیین دستابه مورد نیاز براي توزیع در بین قطعات زراعی  –

 ي توزیع و گردش آب در سطح مزارع طرح الگویی  بررسی و ارائه نحوه –
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 محـل و  و تعیین نوع مزارعزهکشی هاي  کانالهاي آبیاري و  ا لولهی نهرهاتعیین مسیرهاي مناسب براي بررسی و  –
و بررسـی نـوع و محـل تخلیـه زهکـش مزرعـه بـه         سـه درجه  یشآبیاري و زهک نهرهايفنی در مسیر  هاي سازه

 زهکش اصلی

 هاي مختلف  براي گزینه مزرعهزهکشی زیرزمینی در واحدهاي  امانهسجانمایی ارائه طرح  –

هـاي   کننـده  جمـع هاي سطحی و  ، زهکشسهدرجه  ها آبیاري لوله و نهرهامناسب براي  همسانطرح مقاطع ارائه  –
 و انتخاب سرعت حداقل و حداکثر طراحی مزارع

همسـان  و ترانشـه   هفنی مربوطـ  هاي سازهمقاطع همسان سایر مجاري آبیاري و زهکشی واحدهاي مزرعه و ارائه  –
 هاي زیرزمینی زهکش

 نهرهـاي و تعیـین متوسـط طـول     همزرعـ هاي آبیاري و زهکشـی واحـدهاي    ا لولهی نهرهاالگویی طرح  نقشهارائه  –
 منتخبهاي   گزینه در وابستهفنی  هاي سازهو تعداد  رعهی مزآبیاري و زهکش

 نتخبهاي م  گزینه الگویی براي طرحدر  زیرزمینیهاي  مسیر و نیمرخ طولی زهکشارائه طرح  –

هـاي   انتخـاب شـیب  هاي طرح جهـت اجـراي عملیـات تسـطیح،      ، برآورد وسعت زمینروش مناسب تسطیح ارائه –
در هـر هکتـار، تعیـین     بـرداري  خـاك خاب حـداکثر مقـادیر   تعمود بر آن، انحداقل و حداکثر در جهت آبیاري و 

 الگوییطرح  واحدهاي مزارعدر هاي تسطیح   تهیه نقشه و خاکریزيو  برداري خاكمقادیر 

 الگویی آبیاريهاي طرح  متره و برآورد هزینه –

   آن اب طهاي مرتب و هزینه خودکارسازينیاز و تعیین سطح  تجهیزات مورد ارائه –

اندازي، قطع آب، تخلیه آب در پایان فصل  برداري و نگهداري از سامانه همانند آب هاي الزم براي بهره ارائه توصیه –
 سامانه آبیاري و زهکشی آبیاري، عملیات نگهداري

  آبیاري بارانی الگویی طرح  -3-3-16-4پ.

 طرح) بازده در مزرعه و آب کاربرد ،انتقال، توزیع ،ذخیره آب در مخزن بازده آبیاري (شامل برآورد بازده –

 شامل: ها نآبیاري بارانی و مقایسه فنی و اقتصادي آ هاي امانهانواع ساولیه طراحی  –

 امانه آبیاريترین ظرفیت س ا و تعیین بیشه يتعیین حداکثر مجاز پخش آب و تعیین فاصله آبیار 

    اسـاس نیازهـاي گیـاه، خـاك، آب و     انتخاب میزان پخش آب، عمق ناخالص، فاصله آبیاري و مـدیریت بـر
 محیط زیست

  ،که یکنواختی پخش آب تامین شود طوري  و فاصله آبپاش مناسب به بدهانتخاب فشار. 

 هـاي   صورت دائم یا نوبتی و قطع و وصـل آب در بـین خطـوط لولـه      برداري و گردش آب به تهیه طرح بهره
 اصلی آبیاري در سامانه مزرعه

 ل آب مزارع از نظر تغییر فشار در خطوط انتقال و توزیع باالدستتعیین پیامدهاي قطع و وص 
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 هـا و فاصـله آبیـاري (مقایسـه فواصـل       هاي آبیاري بر اساس فاصله بین آبپـاش  ی بالیتعیین محل یا جانما
 ی)یمختلف و انتخاب الگوي بهینه جانما

 نیاز مزرعه تعیین ظرفیت مورد 

ه ددر محـدو  بده جریانترین  ترین و بیش کم تفاوتاري به نحوي که هاي آبی توزیع و طراحی بال امانهی سیجانما –
 .قابل قبول باشد

 و زمان استقرار در هر فصل زراعی و برنامه آبیاري  آبیاري هاي نوبت محاسبه تعداد –

 طراحی نهایی بال آبیاري –

 کارکرد)اصلی (شامل تعیین جنس و قطر و فشار  هاي نیمه طراحی لوله اصلی داخل مزارع و لوله –

 مورد نیاز التتعیین نوع، جنس و انواع شیرآالت و اتصا –

 زمورد نیا هاي سازهطراحی  –

 تعیین فشار مورد نیاز ابتداي مزرعه –

(استفاده از فشار ثقل یـا  اصلی ه سامانچگونگی تامین فشار ابتداي مزرعه با توجه به مبانی طراحی  و  تعیین نحوه –
 )تولید فشار با استفاده از انرژي

 ربوطهاي م و هزینهخودکارسازي تجهیزات مورد نیاز و تعیین سطح  ائهار –

 الگویی آبیاريهاي طرح  متره و برآورد هزینه –

 و قطعات زراعی رعامزي توزیع و گردش آب در سامانه آبیاري  ارائه نحوه –

خلیه آب در پایان فصل اندازي، قطع آب، ت برداري و نگهداري از سامانه همانند آب هاي الزم براي بهره ارائه توصیه –
 شیرآالت  ها و حوضچه آبیاري، عملیات نگهداري لوله

  آبیاري موضعی الگویی طرح  -4-3-16-4پ.

 طرح) بازده در مزرعه و آب کاربرد ،انتقال، توزیع ،ذخیره آب در مخزن بازده آبیاري (شامل برآورد بازده –

 انداز) سطح سایه گرفتن نظر محاسبه نیاز خالص آبیاري (براي هر گیاه با در –

 انتخاب نوع خروجی –

 شدگی در هر آرایش توجه به درصد خیس انتخاب آرایش مناسب با –

 ها  گسیلنده خروجی بده جریانانتخاب فشار کار و  –

 ترین طول لوله آبده با توجه به قطرهاي مختلف متعارف محاسبه بیش –

 مساوي یا متفاوت)اي ه لدوطرفه (با طو یا طرفه بررسی آرایش مناسب لوله آبده یک –

 د)مانیفول(طراحی لوله رابط  –

 رابط  هاي آبده و انتخاب قطر لوله –
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 تعیین اندازه قطعات آبیاري –

 آبیاري جریان در هر قطعه بدهتعیین  –

 طرح الگوییه آبیاري در سامانتعیین سیماي  –

 رعااصلی مز نیمه هاي اصلی و طراحی لوله –

 رع  اجریان آبیاري مز بدهتعیین  –

 آبیاري و دور آبیاري تعیین ساعات –

 هاي آبیاري تعیین ایستگاه –

   تزریق کود و سم ایستگاه کنترل مرکزي به منظور تصفیه ومحل و تجهیزات انتخاب  –

 مورد نیاز التو اتصا آالتطراحی و تعیین نوع و جنس شیر –

 مورد نیازهاي  سازهطراحی  –

 تعیین فشار مورد نیاز ابتداي مزرعه –

 ه اصلی  سامانن فشار ابتداي مزرعه با توجه به مبانی طراحی چگونگی تامی و  تعیین نحوه –

 الگویی آبیاري  طرحمزارع هاي  متره و برآورد هزینه –

   ربوطهاي م و هزینه خودکارسازيتجهیزات مورد نیاز و تعیین سطح  ارائه –

آوري  ي جمـع  نحـوه  برداري و نگهداري سامانه در سطح مزارع و در سامانه اصـلی،  هاي الزم براي بهره ارائه توصیه –
 خطوط لوله داخل قطعات در هنگام عملیات زراعی و نصب مجدد آن

  هاي آبیاري پیشنهادي  انتخاب روش یا روش -5-3-16-4پ.

هاي آبیاري بررسی شده با توجه به بازده آبیـاري بـراي منـابع     از روش هر یکبررسی و تعیین سطح زیر پوشش  –
  در سطح کل طرح   تامینآب قابل 

 هاي آبیاري  از روش هر یکهاي اضافی مرتبط با سامانه اصلی به منظور انتقال آب براي  هزینهبررسی  –

در سطح کل طـرح بـراي    هاي الگویی طرحمزارع گذاري اولیه و جاري حاصل از طراحی  هاي سرمایه تعمیم هزینه –
 هاي مختلف گزینه

آور، تاسیسات آبگیري و پمپـاژ، سـامانه اصـلی،     انال آبکگذاري به اجزاي مهم همانند  هاي سرمایه هزینه کیکتف –
 ها و غیره سامانه مزرعه (فرعی)، سازه

 در سطح کل طرح   هاي الگویی طرحمزارع هاي حاصل از اجراي  تعمیم فایده –

هاي مختلف طرح با توجه به نتایج حاصل از طراحی  هاي آبیاري براي محدوده ترین روش یا روش انتخاب مناسب –
 الگوییمزارع 
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بررسی و تعیین تغییرات احتمالی مورد نیاز در سـامانه اصـلی بـه منظـور انتقـال و تحویـل آب بـراي هریـک از          –
 هاي آبیاري پیشنهادي هاي تحت پوشش روش محدوده

  هاي آبیاري و پیشنهادي ي تحویل حجمی آب در هر یک از روش بررسی و تعیین نحوه –

  هاي دسترسی و سرویس طرح راه -4-16-4پ.

  هاي دسترس یا سرویس مورد نیاز  انواع جادهتعیین  –
 هاي مورد نظر  آالت به تفکیک جاده بررسی کمیت و نوع وسایل نقلیه و ماشین –

هاي مختلف محدوده سامانه و روسـتاهاي داخـل آن و امکـان     بررسی مسیرهاي مختلف قابل دسترس به قسمت –
 سامانه آبیاري  جانماییطرح ها و تهیه طرح مقدماتی مربوط روي  با سایر جاده ها نآتلفیق 

هاي ارتباطی به محل سد انحرافی و تاسیسات آبگیري و سایر تاسیسات مهـم   بررسی و تهیه طرح مقدماتی جاده –
 محدوده طرح  

ها  انیک خاك مسیر راهبررسی گزارش مطالعات ژئوتکنیک و شناخت مصالح به منظور استخراج اطالعات الزم مک –
هـا مـورد    تواند به منظور زیرسازي و روسازي جاده اي که می و دریافت اطالعات مورد نیاز از مصالح و منابع قرضه

 استفاده قرار گیرد. 

هاي ارتباطی محدوده سـامانه بـه نحـوي کـه      هاي ارتباطی موجود بین روستاها با جاده بررسی امکان تلفیق جاده –
 ه تردد در محدوده طراحی سامانه آبیاري و زهکشی تا حد ممکن کاهش یابد. مشکالت مربوط ب

هاي هوایی و  ها، بررسی عکس تدقیق مطالعات انجام شده مورد اشاره در باال بر مبناي بازدیدهاي صحرایی، نقشه –
 برداران   هاي موجود و کسب نظرات بهره اي، گزارش تصاویر ماهواره

 سیماي سامانه آبیاري و زهکشی اصلی و فرعی جانمایی طرحل مجدد ها و کنتر جاده جانمایی طرح –

ین جـاده اصـلی یـا فرعـی منطقـه و انتقـال       تـر  نزدیکهاي ارتباطی محدوده سامانه به  طرح مقدماتی جاده ارائه –
 سیماي سامانه و سیماي طرح   جانماییطرح مسیرها بر روي 

هاي موجـود منطقـه و انتقـال     ها با استفاده حداکثر از جادههاي ارتباطی مزارع به روستا طرح مقدماتی جاده ارائه –
 سامانه  جانماییطرح آن بر روي 

هاي پمپاژ، مسـیر    هاي ارتباطی به محل سد انحرافی و تاسیسات آبگیري، محل ایستگاه طرح مقدماتی جاده ارائه –
آب و بـرق، منـابع    تـامین مراکـز   هـا،  هاي اداري و مسکونی طرح، انبارها و تعمیرگاه ها، محوطه ها و زهکش کانال
 سنگ و غیره  ،سیمان ،ماسه ،شن تامین

 هاي دسترسی، ارتباطی و سرویس   جادههمسان تهیه نقشه و مقاطع عرضی  –

 سامانه آبیاري و زهکشی  محدودهبرداري و نگهداري (سرویس) در  هاي بهره تهیه نقشه جانمایی جاده –

 پل یا تقاطع و غیره  مانندهاي مورد نظر  هاي مهم جاده جانمایی سازه –
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 مهم  همسان هاي  تهیه نقشه سازه –

 هاي خاص مورد نظر   تهیه نقشه سازه –

 هاي مهم   در مسیرهاي عادي و در مجاورت سازه همسانتهیه مقطع عرضی  –

هـاي شـنی،    هاي خـاکریز و رویـه   ها همچون ضخامت الیه هاي زیرسازي و روسازي جاده لی الیهکمشخصات  ارائه –
 هاي آسفالتی در صورت ضرورت   ها و نیز مشخصات رویه جاده  ریزي شده و شانه عرض قسمت شن

 برداري براي مرحله بعدي مطالعات  برنامه مطالعات ژئوتکنیک و نقشه ارائه –

همـراه بـا    ها نآهایی که احجام  هاي مورد نظر به استثناي جاده ادیر آن قسمت از جادهمتره و برآورد احجام و مق –
 اند.  ها برآورد شده ها و زهکش هاي سرویس کانال جاده

  ها برآورد مقادیر کار و هزینه -17-4پ.

آب  طرح مقدماتی تاسیسات انحـراف  بر اساس هاي مختلف طرح آبیاري و زهکشی مقادیر عملیات قسمتبرآورد  –
، طـرح  ارتبـاطی و دسترسـی  ي هـا  راههـا، طـرح مقـدماتی     ها و زهکـش  مقدماتی کانالرخ  نیمو  نقشهو آبگیري، 
و طـرح مقـدماتی   مـذکور  هـاي   سـازه خاص و جدول تعداد و مشخصـات  هاي  سازهو  همسان هاي سازهمقدماتی 

  ثقلی (سطحی)  آبیاري الگویی طرح مزارع شامل مقادیر عملیات تسطیح در  به تفکیک همسانمزارع 
اقـالم مهـم   از  هر یـک و بهاي واحد  باالبرآورد مقادیر کار به شرح  بر اساسهاي عملیات طرح   هزینهتهیه و ارائه  –

، بـتن  هـا  سـازه رد، بـتن  گـ بنـدي و میل  قالبتسطیح، ، خاکریزيکنی،   ، کانالبرداري خاك همانند اجراییکارهاي 
و اســتعالم تجهیــزات  عملیــات انحــراف آبلــه، حوضــچه شــیرآالت، گــذاري، متعلقــات لو لولــه کانــال،پوشــش 

و اسـتعالم   شـور ک برنامه و بودجهسازمان بهاي  ارسو غیره با توجه به فه هیدرومکانیکی، پمپ و تجهیزات برقی
 از سازندگان و تولیدکنندگان 

هـاي   هـا یـا لولـه    از کانال هر یکهاي تفکیکی براي سامانه آبگیري، پمپاژ، سامانه انتقال آب و  تهیه و ارائه هزینه –
 درجه یک و دو و زهکش اصلی و شبکه آبیاري و زهکشی داخل مزرعه

  برداري و نگهداري بهرهمقدماتی مطالعات  -18-4پ.

 زهکشی اري وه آبیو نگهداري سامان برداري بهره تعیین الزامات –

سازي و تنظـیم مجـدد آب    برداري تلفیقی از منابع آب زیرزمینی، سطحی و غیرمتعارف، ذخیره ي بهره نحوه ارائه –
 در سامانه شامل:

 روز از منابع در طول فصل آبیاري و در طول شبانه هر یکبرداري از  زمان، محل و میزان بهره 

 جدد و چگونگی، مقدار، زمـان و  خازن ذخیره و تنظیم مچگونگی، زمان، محل و میزان آب قابل ذخیره در م
 روز بازگرداندن آن به سامانه انتقال و توزیع آب در طول فصل آبیاري و در طول شبانه محل
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 کمی و کیفی نیازهـاي آبیـاري    تامینهاي گوناگون به منظور  هاي با کیفیت ي اختالط آب چگونگی و نحوه
 بینی شده در سامانه آبیاري و زهکشی   سیسات پیشسامانه با استفاده از تجهیزات و تا

 برداري و نگهداري از سامانه شامل: هاي اقلیمی و منابع آب در بهره بررسی اثرات محدودیت –

 برداري از سامانه   اثرات محیطی و اقلیمی در بهره 

   اثرات محیطی و اقلیمی در نگهداري و تعمیرات سامانه 

 زي اولیه و تخلیه پایان فصل سامانه آبیاري اندا اثرات محیطی و اقلیمی در آب 

هـاي کنتـرل بـا     هـاي سـطحی و تحـت فشـار، ارتبـاط سـامانه       بررسی امکانات کنتـرل و تنظـیم آب در سـامانه    –
 دست شامل: هاي پایین هاي پمپاژ و سامانه ایستگاه

 کنند. گیري میهاي روباز آب هاي تحت فشار و سطحی که از سامانه امکان کنترل بده و فشار در سامانه 

  هاي بسته و تحت فشار آبگیـري   هاي تحت فشار و سطحی که از سامانه امکان کنترل بده و فشار در سامانه
 کنند. می

 کننـد و   هاي پمپاژ آبگیـري مـی   هاي تحت فشار و سطحی که از ایستگاه امکان کنترل بده و فشار در سامانه
 ي کارکرد تجهیزات ایستگاه پمپاژ نحوه دست با ارتباط تغییرات بده و فشار سامانه پایین

 ي تحویل حجمی آب با استفاده از امکانات و تجهیزات سامانه شامل: بررسی نحوه –

 و تحویل آب تامیندست با سامانه  چگونگی تطبیق نیازهاي پایین 

  دست گیري بده با توجه به نیازهاي پایین تنظیم و اندازههاي  زمانچگونگی و 

بـرداري و   گیري و تحویـل آب در شـبکه آبیـاري در دوره بهـره     سازي کنترل، تنظیم، اندازهبررسی امکان خودکار –
بـرداري و   در سـامانه زهکشـی در طـول دوره بهـره     بآ زهگیري کمی و کیفـی   نگهداري و کنترل، تنظیم و اندازه

 نگهداري، شامل:

   گیـري و تحویـل آب بـا توجـه بـه       هـاي کنتـرل و تنظـیم، انـدازه     میزان و سطح خودکارسـازي در سـامانه
هـاي مخـابراتی و سـایر     هاي دسترسی به برق و سامانه اجتماعی و محدودیت -خصوصیات اقلیمی، فرهنگی

 ها   امکانات و محدودیت

 4و مرکزي 3، محلی2کار، خود1هاي دستی نوع سامانه کنترل و تنظیم ازجمله تلفیق سامانه 

برداري و نگهداري از تجهیـزات و لـوازم    هاي خاص بهره آوري دستورالعمل هاي الزم براي تهیه و جمع توصیه ارائه –
کننـدگان و سـازندگان در مراحـل بعـدي مطالعـات، شـامل تجهیـزات هیـدرومکانیکال تنظـیم،           تامیناز طریق 

                                                   
1- Manual 
2- Automated 
3- Local 
4- Central 
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هـا و شـیرآالت و سـایر     ها و الکتروموتورهـا، لولـه   یکی نظیر پمپگیري و تحویل آب، تجهیزات برقی و مکان اندازه
 متعلقات

 اي از سامانه آبیاري و زهکشی، شامل: برداري تدریجی و مرحله بررسی امکان بهره –

 از واحدهاي عمرانی هر یکبرداري تدریجی از  بهره 

 اصـلی و درجـه یـک و دو و     هـاي  از اجزاي طرح، شامل سد انحرافی، کانـال  هر یکاي از  برداري مرحله بهره
 سامانه زهکشی

  برداري زودهنگام از سامانه آبیاري انتقال و توزیع اصلی در تلفیق با شبکه سنتی موجود داخل مزارع بهره 

آالت، لـوازم و تجهیـزات،    بـرداري و نگهـداري)، ماشـین    هاي بهره تعیین نیازهاي تشکیالتی، تاسیسات (ساختمان –
برداري و نگهداري از سامانه آبیاري و زهکشی پیشنهادي در طرح مقـدماتی، شـامل    هکارکنان و آموزش براي بهر

 سامانه اصلی و فرعی آبیاري و زهکشی از جمله سامانه زهکشی زیرزمینی و آبیاري تحت فشار

 برداري و نگهداري از سامانه آبیاري و زهکشی شامل: تهیه شرح وظایف کلی ارکان تشکیالت مدیریت، بهره –

 نیـروي انسـانی،    تامینریزي مالی، اداري، حقوقی،  ایف دستگاه مسوول مدیریت شبکه شامل برنامهشرح وظ
 برداري، نگهداري، حفاظت و ایمنی  آالت و تجهیزات الزم براي انجام صحیح و به موقع عملیات بهره ماشین

 برداري  برداري سامانه شامل عملیات بهره شرح وظایف دستگاه مسوول بهره 

 یف دستگاه مسوول نگهداري از سامانه شامل عملیات نگهداري، حفاظت و ایمنیشرح وظا 

 برداري و نگهداري  شرح وظایف سایر ارکان تشکیالت بهره 

آبیاري و زهکشی پیشنهادي در طول عمر مفیـد سـامانه    برداري و نگهداري سامانه هاي ساالنه بهره برآورد هزینه –
 شامل:

 هاي نیروي انسانی هزینه 

 برداري هاي بهره هزینه 

 هاي نگهداري و تعمیرات، حفاظت و ایمنی هزینه 

 هاي بازسازي و بهسازي هزینه 

 هاي تعویض قطعات و تجهیزات مکانیکی، برقی و هیدرومکانیکی هزینه 

  هاي جنبی  ها، خودروها و سایر هزینه آالت، ساختمان ماشین تامینهزینه 

 هاي واجد صالحیت شامل:   بران و کشاورزان یا شرکت برداري به آب بررسی امکان واگذاري مدیریت بهره –

 ي  هاي مطالعات ارزیابی اجتماعی و مشارکت مردمی و نحوه بران و کشاورزان بر مبناي یافته واگذاري به آب
 ها سازي تشکل ایجاد و توانمند

 هاي موجود نامه ها و آیین آخرین سیاستبه هاي واجد صالحیت با توجه  واگذاري به شرکت 
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  بررسی اقتصاد طرح -19-4پ.

 ها و غیره) ها، مزیت آوري اطالعات اقتصادي از منطقه مورد مطالعه (محدودیت جمع –

 طرح هاي هزینه و جهت برآورد درآمد اقتصادي هاي بررسی –

 و اصول اقتصاد مهندسی فنون ر نظر گرفتند با طرح سیماي سازي بهینه –

و مـذاکرات   ریـزي  دسـتگاه برنامـه   هـا در  طرح اولویت تعیین جهت هر طرح براي سنگ و هم تهیه اطالعات مکفی –
 بودجه کسب

به منظور تشخیص  برنامه اجرایی تر بینانه واقع تر و دقیق هرچه تنظیم تهیه اطالعات مکفی مالی و اقتصادي جهت –
  در طرح کننده شرکت هاي هاي طرف محدودیت و ها انگیزه امکانات، رعایت و

 هاي برتر شامل: گزینهها و درآمدهاي  بررسی هزینه –

 تحقیقات و مطالعات مهندسی زمین، تامین، هاي احداث هزینهمورد نیاز (گذاري  سرمایه(  
 نگهداري و جایگزینی -برداري هاي بهره هزینه  
 منظوره) طرح چند براي( ورهااز منظ هر یکبراي  هتخصیص هزین  
 ها هزینه اتمام برنامه زمانی  
  مستقیم به تفکیک اهداف تعریف شده طرح (کشاورزي، تولید انرژي و غیره)درآمدهاي محاسبه 

  درآمدهاي غیرمستقیمبرآورد  
 درآمدهاحصول  برنامه زمانی 

  در حالت اصلی و تحلیل حساسیت شامل: برتر هاي گزینههاي تنزیلی  محاسبه شاخص  –
  نرخ بازگشت سرمایهتعیین  
  نسبت درآمد به هزینهتعیین  
 تعیین ارزش خالص  
  قیمت تمام شده یک مترمکعب آبتعیین  

  شامل:برتر  هاي گزینههاي غیرتنزیلی  محاسبه شاخص  –
  قابل انتظارمتوسط درآمد سرانه  
 نیبی بررسی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم قابل پیش 

 اشی از اجراي طرح و ارزش افزودهبرآورد میزان تولیدات اضافی ن 
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  مالیاجمالی ارزیابی  -20-4پ.

بـران در   بررسی قوانین و تسهیالت در این زمینه (همچون قانون بودجه) و امکانـات آن در تسـهیل مشـارکت آب    –
 طرح

 برداري در وضع موجود و شرایط بدون طرح هاي مختلف بهره جداول گردش وجوه نقدي براي گروه ارائه –

 برداري در شرایط طرح هاي مختلف بهره جدول گردش وجوه نقدي براي گروه ارائه –

بـرداري در صـورت مشـارکت     هاي بهـره  ) براي گروهIRRو  B/C، B-Cهاي اقتصادي ( صورت وضعیت سنجه ارائه –
 شده گذاري انجام  طرح و امکان بازگشت سرمایهمالی در 

  ارزیابی اجمالی اثرات اجراي طرح بر محیط زیست -21-4پ.

در  ها نآهاي آبیاري و بازده  (روش طرح آبیاري و زهکشیهاي فنی  دریافت اطالعات تکمیلی مشخصات و ویژگی –
هـاي سـرویس،    ، مشخصات جـاده شرایط توسعه، الگوي کشت، سامانه زهکشی، مشخصات و موقعیت منابع قرضه

  هاي پمپاژ و غیره) ، برآورد هزینه و روش اجرا، مشخصات ایستگاهبرداري خاكو  خاکریزياحجام تقریبی 
 و پیامدهاي مثبت و منفی طرح به تفکیک: اثراتبینی  پیش –

 شیمیایی -محیط فیزیکی  
 محیط طبیعی  
 اجتماعی -محیط اقتصادي  

 با استفاده از روش منتخب محیطی زیستتحلیل و ارزیابی اثرات  –

 شامل:   محیطی زیستمدیریت و پایش  –

 منفی طرح بر محیط زیست اثراتهاي پیشگیري کاهش و کنترل  شیوه ارائه  
 و بازرسی و نظارت بر  محیطی زیست اثراتگیري و پایش  براي اندازه محیط زیستبرنامه کلی مدیریت  ارائه

  هاي پیشنهادي کنترل و پایش حسن انجام اقدام
 (بر حسب ضرورت) محیطی زیستارزیابی و مدیریت ریسک  –
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  اجراي طرح بر محیط اجتماعی   اثراتارزیابی  -22-4پ.

  نه بدون طرح)یطرح با وضع موجود (گز ياجرا یاجتماع اثراتسه یمقا -1-22-4پ.

 اجراي طرح بر محیط اجتماعی  اثرات -2-22-4پ.

  در مرحله ساختمانی اثرات -1-2-22-4پ.

  اثر بر جمعیت –
  اثر بر اشتغال و درآمد   –
  اثر بر مهاجرفرستی   –
  اثر بر مهاجرپذیري   –
  اثر بر سطح مهارت –
  اثر بر سبک زندگی  –
  اثر بر نگرش   –
 ها   ا مهارتی يا و حرفه یاثر بر سطح آموزش فن –

  ها اثر بر وضعیت زیرساخت –
  هاي زراعی و باغی  اثر بر فعالیت –
  هاي گردشگري اندازهاي طبیعی و جاذبه اثر بر چشم –
  اثر بر انسجام اجتماعی  –
  اثر بر تنش اجتماعی  –
  اثر بر ایمنی اهالی –
  اثر بر بهداشت و سالمتی –
  اندازهاي طبیعی اثر بر چشم –
  اثر بر ابنیه تاریخی، باستانی و اماکن مقدس –
  هاي توسعه اثر بر طرح –
  برداران هاي بهره دارایی بر اثر –

  برداري در مرحله بهره اثرات -1-2-22-4پ.

 هاي ملی نوآباد ج واگذاري زمینینتا یابیارز –
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 کشتی جا یکسازي و  پارچه یکج ینتا یابیارز –

  اثر بر اشتغال و درآمد –
  اثر بر جمعیت   –
  اثر بر مهاجرت   –
  ها اثر بر زیرساخت –
  اثر بر رضایت از زندگی –
  گردشگرياثر بر وضعیت  –
  هاي زراعی و باغی اثر بر فعالیت –
  هاي دامی اثر بر فعالیت –
  اثر بر انسجام اجتماعی  –
  اثر بر تنش اجتماعی –
  اثر بر سبک زندگی و رفاه اجتماعی  –
  اثر بر ایمنی –
  اثر بر بهداشت و سالمتی –
  برداران نفعان و بهره هاي ذي دارایی بر اثر –
  هاي توسعه و توسعه القایی اثر بر طرح –
 هاي شغلی ر سطح مهارتاثر ب –

  سوء طرح  بر محیط زیست  اثراتراهکارهاي کاهش  -3-22-4پ.

  راهکارهاي کاهش اثرات سوء بر محیط زیست اقتصادي –
  اجتماعی راهکارهاي کاهش اثرات سوء بر محیط زیست –
 فرهنگی راهکارهاي کاهش اثرات سوء بر محیط زیست –

  طبیعی راهکارهاي کاهش اثرات سوء بر محیط –

  ها گزارش -23-4پ.

  یینها یگزارش توجیه -1-23-4پ.

  هاي اصلی از اجزاي طرح مشی و دیدگاه سوابق مطالعاتی اهداف، خط –
  هاي پیشنهادي برداري از منابع آب و خاك و بررسی نیازها با توجه به مجموعه پروژه بهره ي میزان و نحوه –
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مورد نیاز و سایر امکانـات  هاي  فناوريبررسی امکانات فنی و اجرایی با توجه به تجهیزات و نیروي انسانی و نتایج  –
 ها و محدودیت

  محدوده مطالعاتی محیطی زیستهاي  نتایج بررسی شرایط و حساسیت –

 محیط زیستبر  ها گزینهتعیین اثرات کلی  –

  متشکله طرحنتایج تحلیل عوامل فیزیکی و محیطی و تعیین اجزاي  –
 ستحدثاتاثرات کلی اجراي طرح بر عوامل محیطی و متعیین  –

هـاي   (بـا توجـه بـه هزینـه     ي مطالعـه شـده  هـا  زینـه گ تمـامی  محیطی زیستو اجتماعی  ،اقتصادي ،توجیه فنی –
 )ها نآاز  هر یکو برنامه زمانی انجام  هاي مربوط سایر هزینه برداري و نگهداري و بهره ،گذاري سرمایه

 .دکنها را ممکن  گزینه  اولویتدر این مورد، مقایسه  طوري که نتایج ارائه شده  بهها  گزینهدي بن طبقه –

 هاي برتر   نهیا گزینه یها و انتخاب گز گزینه یابینتایج ارز –

 ارفرما مشخص و تایید شده است.کبا  يا جلسه صورتنه برتر نهایی که به موجب یتعیین گز –

هـاي دسترسـی و ارتبـاطی،     ه آبیـاري و زهکشـی، جـاده   سـامان آب و آبگیـري،  انحـراف  طرح مقدماتی تاسیسات  –
 یفنی و در صورت لزوم طرح تاسیسات هیدرولیک هاي سازه

 برتر  ، زمان اجرا، تحلیل اقتصادي، تعیین سودآوري گزینهاه گذاري برآورد حدود سرمایه –

و نگهـداري   برداري بهره و سازمان بیاري و زهکشیه آسامانبرداري از  برنامه بهرهبرداري و نگهداري و  الزامات بهره –
   طرح

در  هـا  نآکـه بـا    يهاي دیگر اثرات متقابل بر طرحنیز اقتصادي اجراي طرح و  و اجتماعی اثراتبینی  نتایج پیش –
 .باشد ارتباط می

 شناسایی و ارزیابی اجمالی اثرات اجراي طرح بر محیط زیست –

  محیطی زیستبرنامه مدیریت و پایش  –
از و زهکشـی  ه آبیـاري  سـامان در اجراي سامانه انتقال آب و که  غیره عرصه و اعیانی، اماکن، تاسیسات و محدوده –

 .رود بین می

 ها زمیناین  تامین ي هاي الزم در مورد نحوه مورد نیاز براي اجراي طرح و توصیه هاي زمینحدود  –

طراحـی و اجـراي مـزارع    هر نوع مطالعات، عملیات اکتشـافی،   يها همراه با برآورد هزینه زمانیبرنامه  و هرستف –
بـران، تـدوین و اجـراي     هـاي آب  کـار تشـکل   ي ایجاد و آغـاز بـه   ها، نحوه سازي زمین پارچه یک، )آزمایشینمونه (
 مطالعـات طراحـی تفصـیلی   هاي مورد نیـاز   گیري اندازهاطالعات و آمار و ها، تهیه  هاي توانمندسازي تشکل برنامه
 ها سایرگزارش تهیه
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  ها گزارشسایر  -2-23-4پ.

  :شوند تهیه و ارائه میها و مدارك زیر  گزارش ،نهایی در طول مطالعات مرحله توجیهی
 کار شامل: گزارش شروع  –

    اهداف طرح 

 هاي کارفرما نظرات و دیدگاه 

  شناسی انجام خدمات مهندسی  روش 

 سازمان انجام کار در مشاور 

  خدمات کارفرمایی مورد نیاز 

  زمانی تفصیلی مطالعات و خدمات کارفرمایی برنامه 

 بــرداري،   زیرزمینــی، تغذیــه مصــنوعی، ژئوتکنیــک، نقشــه یهکشــمطالعــات ز تعهــدات کارفرمــایی شــامل
بنـدي   الیـه  ،زیرزمینـی ، منـابع آب  محیطـی  زیستبندي اراضی، ارزیابی اجمالی اثرات  و طبقه شناسی خاك
  مرتبط با طرح و سایر مواردهاي آبشویی و اصالح خاك  نصب شبکه پیزومتري، آزمایش ها، خاك

  :ماهه پیشرفت کار همراه باسه گزارش  –

 مطالعات  شناسی روش 

  بینی شده و مقایسه آن با برنامه پیش از مطالعات پیشرفت فیزیکی هر قسمت 

 رئوس نتایج مهم حاصل از مطالعات   
 (موردي) برحسب تشخیص مشاور یا درخواست کارفرماکار  یانهاي م گزارش –

 1گزارش سیماي طرح –

  2مستندسازي -24-4پ.

 ها و غیره) ها و عوامل تاییدکننده طرح، گزارش ثبت مشخصات طرح (شرح خدمات، شماره قرارداد، سازمان –

تهیـه اطالعـات   آوري شده و نتایج مطالعات و خـدمات بـراي    ارزیابی و قضاوت مهندسی نسبت به اطالعات جمع –
 فنی پایه و مطالعات مرتبط با طرح و ثبت آن

دهی، خطوط  ثبت نمودار سازمانی دستگاه اجرایی با ذکر عوامل و مسووالن اصلی، حاوي خطوط فرمان و گزارش –
 هدایت و کنترل

 ها نآهاي موجود و نهایی شده با ذکر محل نگهداري  ها، مدارك و اطالعات عمده و گزارش ثبت فهرست نقشه –
                                                   

 شود. اگر کارفرما دستورالعمل خاصی را تعیین نماید، این گزارش مطابق آن تهیه می -1
  .انجام گردد »هاي آب مستندسازي طرح«با عنوان  1379کشور در سال  برنامه و بودجهسازمان  208شماره  بر اساس ضابطهها  مستندسازي فعالیت -2
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 به تفکیک خدماتنهایی  یتوجیه مطالعاتثبت برنامه زمانی انجام  –

 شده براي انجام خدمات   بینی ثبت برنامه اعتباري پیش –

 نیروي انسانی متخصص (داخلی یا خارجی) مورد استفاده  تامیني  شرح نحوه –

 اثـرات ا ذکر علـت تغییـرات و   ریزي اولیه انجام مطالعات ب  شرح مختصر در مورد تغییرات به وجود آمده در برنامه –
 آن در روند انجام خدمات

 و تجدید نظر شده انجام خدمات هنگام بهثبت نسخ برنامه زمانی  –

 هاي پیشنهادي با توجه به اهداف تعیین شده  شرح مختصر در مورد گزینه –

وجـود   هاي به محدودیتبا تجزیه و تحلیل تغییرات و مشکالت و نهایی  یتوجیه مطالعاتثبت برنامه زمانی نتایج  –
 آمده

 ي انجام خدمات تجزیه و تحلیل کیفی نحوه –

 ها ها، ابتکارها و خالقیت ثبت مشکالت، محدودیت –

 کار گرفته شده در مطالعات ثبت استانداردهاي به –

 کننده ها و عوامل تایید ها و سازمان هاي انجام شده و نظرات اعالمی در تصویب گزارش ثبت مراحل و اقدام –

  تعهدات کارفرمایی   -25-4پ.

هـا،   ، نقشـه هـا، مـدارك، آمـار و اطالعـات     گـزارش  تمـامی نامه و ایجاد تسـهیالت الزم بـراي تهیـه     صدور معرفی –
  کارهاي موضوع قرارداد  موجود و مرتبط با اي مورد نیاز هاي هوایی و تصاویر ماهواره عکس

 تاکئومتري، شبکه و غیره)کاداستر، ( مورد نیازهاي  نقشهتهیه  –

هـاي اکتشـافی) در    هـا و چاهـک   هـا، گـالري   هاي ژئوتکنیک (شامل حفر گمانه عملیات صحرایی و آزمایشانجام  –
هـاي مـورد نیـاز     ها و سایر محـل  ه متعامد، محل قرضهکشب يتاسیسات انحراف آب و آبگیري، نقاط روهاي  محل

مطالعـات مرحلـه    يبـرا  1388شـور در سـال   ک برنامـه و بودجـه  سـازمان   493شماره  ضابطه يها هیمطابق توص
 مشاور بنا به درخواست توجیهی

 هاي مورد نیاز آب و خاك   آزمایشانجام  –

 مطابق استانداردهاي موسسه تحقیقات خاك و آب براي مطالعات مرحله توجیهی شناسی خاكمطالعات  –

 ازیمطالعات منابع و تهیه مدل آب زیرزمینی در صورت ن –

 ها بندي خاك مطالعات الیه –

 اي هاي مشاهده عملیات حفر و نصب و نیولمان شبکه پیزومترها و حفر چاهکانجام  –

 هاي هیدرودینامیکی خاك گیري ضریب اندازه –

 هاي آبشویی و اصالح خاك مطالعات صحرایی آزمایش –
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 هاي پمپاژ در صورت نیاز آزمایشانجام  –

 سنجی هاي آب گیري اندازه –

 ها گیري رسوب رودخانه هیدرومتري و اندازهسنجی، تبخیرسنجی،  ن هاي بارا نصب ایستگاه –
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بع و اجع منا ر   م

  منابع و مراجع
معاونـت امـور آب و آبفـا،     -)، وزارت نیـرو 1393هـاي فاضـالب شـهري و روسـتایی (     خانـه  استفاده از پساب تصفیه - 1

   20/10/1393تاریخ  700/42623/93بخشنامه شماره 

 425شور، نشریه شماره کریزي  )، سازمان مدیریت و برنامه1386( شناسی خاكشرح خدمات مطالعات  - 2

  98)، سازمان برنامه و بودجه، نشریه شماره 1374هاي آبیاري و زهکشی ( مطالعات مراحل مختلف طرح شرح خدمات - 3
دفتـر   )، شرکت مدیریت منابع آب ایران، 1373هاي آب ( اریف و دامنه کار مراحل مختلف خدمات مهندسی طرحتع - 4

  ن-162تدوین استانداردها و معیارهاي فنی، نشریه شماره 
ریـزي   )، سـازمان مـدیریت و برنامـه   1382سـازي (  فهرست خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیري: سردهانه - 5

 263 کشور، نشریه شماره

   96)، سازمان برنامه و بودجه، نشریه شماره 1374هاي آبیاري و زهکشی ( فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح - 6

)، سـازمان برنامـه و بودجـه،  نشـریه     1373هـاي آبیـاري و زهکشـی (    فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح - 7
 93شماره 

ریزي کشور، نشـریه شـماره    و برنامه مدیریت  )، سازمان1380هاي تغذیه مصنوعی ( فهرست خدمات مطالعات طرح - 8
236   

ریزي کشـور،   و برنامه )، سازمان مدیریت 1380تفصیلی منابع آب زیرزمینی (  فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه - 9
 213نشریه شماره 

ریـزي و نظـارت    )، معاونـت برنامـه  1389( هـا  هـاي برگشـتی و پسـاب    استفاده مجـدد از آب  محیطی زیستضوابط  -10
 535هبردي رییس جمهور، دفتر نظام فنی اجرایی، نشریه شماره را

ریـزي و نظـارت راهبـردي ریـیس      )، معاونت برنامـه 1391هاي کم فشار ( هاي آبیاري با لوله ضوابط طراحی سامانه -11
   582جمهور، نشریه شماره 

و   )، سـازمان مــدیریت 1384هـاي آبیــاري و زهکشـی (   هـاي پمپــاژ شـبکه   ضـوابط طراحـی هیــدرولیکی ایسـتگاه    -12
   317شماره   ریزي کشور، نشریه برنامه

)، سازمان مدیریت 1383هاي روباز ( هاي تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان -13
  282 شماره ریزي کشور، نشریه  و برنامه 

شـماره    ریزي کشور، نشریه و برنامه ، سازمان مدیریت  )1384ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون و آبگذر زیر جاده ( -14
321 

هـاي آبیـاري و    اي استهالك انـرژي در سـازه   ها و تاسیسات پایانه ها، تندآب شکن  ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب -15
    482دي رییس جمهور، نشریه شماره ریزي و نظارت راهبر )، معاونت برنامه1389زهکشی (

   281 شماره   ریزي کشور، نشریه و برنامه )، سازمان مدیریت 1383هاي آبیاري و زهکشی ( ضوابط عمومی طراحی شبکه -16
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 286شماره   ریزي کشور، نشریه و برنامه )، سازمان مدیریت 1383ضوابط و معیارهاي فنی آبیاري تحت فشار: طراحی ( -17

ریزي کشور،  و برنامه )، سازمان مدیریت 1381اي فنی آبیاري تحت فشار: مشخصات فنی عمومی (ضوابط و معیاره -18
 261شماره   نشریه

 297شماره   ریزي کشور، نشریه و برنامه )، سازمان مدیریت 1383فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور ( -19

 208ور، نشریه شماره ریزي کش )، سازمان مدیریت و برنامه1379هاي آب ( مستندسازي طرح -20

)، معاونـت  1392؛ تجدیـد نظـر اول (  108هـاي آبیـاري و زهکشـی؛ نشـریه شـماره       مشخصات فنی عمومی سامانه -21
 جمهور. رییس ریزي و نظارت راهبردي برنامه

ریـزي و   )، معاونـت برنامـه  1388هاي آبیاري و زهکشی ( معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه -22
 493دي رییس جمهور، نشریه شماره اهبرنظارت ر

 20/04/1385 ـ تاریخه33497،/ت42339شماره  نامه هیات وزیران، )، تصویب1385نظام فنی و اجرایی کشور ( -23
24- California Department of Water Resources, Office of Water Use Efficiency (2002), Feasibility 

study for irrigation with recycled water, evaluation of quality parameters 
25- Enviroplus Consulting (2011), Milton pilot irrigation project: Feasibility report, prepared for the 

Ministry of Agriculture, Fisheries and Forestry, Dominica  
26- Government of Nepal, Ministry of Irrigation, Department of  Irrigation (2015), Norms for the 

feasibility studies of irrigation projects, 2072 
27- Irrigation Authority (2004), Northern plains irrigation project, prepared for the Government of 

Mauritius and the African Development Bank 
28- Japan International Cooperation Agency (JICA) (2012), Preparatory study on Accra Plain irrigation 

development project: Pre-feasibility study final report, RD JR 12-106 
29- Lahmeyer International in association with InfoCapital Group (2013), Amu Bukhara irrigation 

system rehabilitation (feasibility study), prepared for the Asian Development Bank and Ministry of 
Agriculture and Water Resources of Republic of Uzbekistan, TA: 7917-UZB  

30- Nippon Koei Co., Ltd. in association with NIACONSULT, Inc. & Lao Consulting Group (2014), 
Updated land acquisition and compensation report: Nam Haad left bank irrigation rehabilitation 
subproject, Bokeo province,  prepared by Ministry of Agriculture and Forestry of Lao Peoples 
Democratic Republic for the Asian Development Bank 

31- Northern rural infrastructure development sector project (2010), web linked document 14: 
Feasibility study for Nam Haad irrigation rehabilitation, prepared for the Asian Development Bank 

32- Public and Private Infrastructure Investment Management Center (PIMAC) (2008), General 
guidelines for preliminary feasibility studies (fifth edition), prepared by Korea Development 
Institute Researchers 

 
 



 

 

  

  
  
  

  یگرام خواننده

 تیفعال سال چهل از شیب گذشت با کشور، بودجه و برنامه سازمان ، مشاورین و پیمانکارانراییاج فنی نظام امور
 ار،یـ مع ضـابطه،  نامـه،  نیـی آ قالـب  در ،یفنـ  - یتخصصـ  هینشر عنوان هشتصد بر افزون خود، یمطالعات و یقاتیتحق

 در حاضـر  ضـابطه  اسـت.  ردهکـ  ابالغ و هیته ترجمه، و فیتال صورت به مقاله، و یعموم یفن مشخصات دستورالعمل،
ـ  يهـا  فعالیت بهبود و شورک در علوم گسترش و توسعه به لین راه در تا شده، هیته شده ادی موارد يراستا  بـه  یعمران

 یابیدسـت  قابـل  nezamfanni.ir ینترنتـ یا تیسـا  در ریاخ يها سال در شده منتشر اتینشر فهرست شود. برده ارک
  .باشد می

http://tec.mporg.ir/
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Abstract 

This Technical bulletin contains Scope of Services for Prefeasibility and Feasibility Studies of 
Irrigation and Drainage Projects and is prepared by revising the scope of services for different stages of 
irrigation and drainage projects studies which is published by plan and budget organization in 
1993(Publication No. 98). 

In order to preliminarily evaluate the project, a prefeasibility study will be undertaken to determine if 
project initial report is promising and it would be worthwhile to proceed to the feasibility study stage. In 
prefeasibility study, all related data and information which have been prepared formerly, will be collected 
and improved by field visit which will be done by senior experts.  

In feasibility study analysis of the factors affecting the project such as technical, socio-economic, 
environmental, legal and operational affairs will be carried out and basic design of irrigation and drainage 
project will be prepared. In this stage,Comprehensive office and field works will be accomplished and 
the relevant questionnaires will be completed as required.  
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  این ضابطه

ــکشــرح « ــوجیه خــدمات یل  یمطالعــات ت
بوده و با بـازنگري   »هاي آبیاري و زهکشی طرح

شرح خدمات موجود با هدف ارائـه چـارچوب و   
اســتانداردي واحــد بــراي همــاهنگی در انجــام  

نهایی (شامل  یاولیه و توجیه یمطالعات توجیه
هاي آبیاري و زهکشی تهیه  طراحی پایه) سامانه

هـاي مختلـف    شده است و نحوه بررسـی جنبـه  
 -اجرایـی، اقتصـادي  -هـاي فنـی   طرح از دیدگاه

و پایــداري منــابع محیطــی  جتمــاعی و زیســتا
  گیرد. تولید کشاورزي را در برمی
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