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اصالح مدارك فني

خواننده گرامي:
با استفاده از نظر كارشناسان برجسته مبادرت به تهيه اين ضابطه نموده و آن را براي، كشور برنامه و بودجهسازمان امور نظام فني و اجرايي 

استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، اين اثر مصون از ايراد و اشكال نيست.

 ايراد و اشكال فني مراتب را به صورت زير گزارش فرماييد:شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ، از رو از اين
 شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد. -1
 ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد. -2
در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد. - 3
نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد. -4

اين امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت. كارشناسان
شود. پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي

نشاني براي مكاتبه:  
ظام فني و اجراييسازمان برنامه و بودجه كشور، امور ن 33271مركز تلفن –شاه تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي علي
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 پیشگفتار

- 22 موضوع بخشنامه شماره» فنی هاي سازه تیپ هاي زهکشی، نقشه و آبیاري هاي شبکه فنی معیارهاي و ضوابط« -107 شماره نشریه ابالغ از سال 24 از بیش گذشت به نظر

مقرر گردید  در آن، موجود زهکشی و کمبودهاي و آبیاري هاي کانال در همسان هاي سازه وسیع کاربرد به با توجهو  بودجه و برنامه به وسیله سازمان 9/1/71 مورخ 56/392-1

  . گیردقرار بازنگري  مورد ،در سطح کشور شده استفاده ي مهم و رایجها سازه شدن اضافه، کمبودها تکمیل ،اصالح نشریه یاد شده با هدف

هاي  هاي کانال هاي همسان سازه ضوابط طراحی و نقشه« تهیه کشور، آب صنعت فنی معیارهاي و ضوابط تهیه طرح قالب در نیرو وزارت آب امور ،این موضوع اهمیت به توجه با

نظام فنی و به عوامل ذینفع را با هماهنگی امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابالغ  »آبیاري و زهکشی

هاي عمرانی مصوب هیات محترم وزیران و  نامه استانداردهاي اجرایی طرح قانون برنامه و بودجه، آیین 23اجرایی کشور به این سازمان ارسال نمود که پس از بررسی، بر اساس ماده 

  یران) تصویب و ابالغ گردید.هیات محترم وز 20/4/1385مورخ  -  ه 33497/ت42339طبق نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب شماره 

 محترم کارشناسان و مصطفوي حمزه غالمحسین مهندس آقاي جناب کشور اجرایی و فنی نظام امور رییس جدیت و ها تالش از زیربنایی امور توسعه و فنی معاونت وسیله بدین

 امر در همکار متخصصان و عبادي تقی مهندس آقاي جناب نیرو، وزارت کشور آب صنعت فنی معیارهاي و ضوابط تهیه طرح محترم مجري نماینده و اجرایی و فنی نظام امور

  .نماید می قدردانی و تشکر ضابطه، این نمودن نهایی و تهیه

 
 غالمرضا شافعی

 معاون فنی و توسعه امور زیربنایی
 1395 زمستان
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مشاور پروژه:



 هاي آبي دكتراي مهندسي سازه  شركت مهندسين مشاور فرازمين رضوي نبويمجتبي  سيد
  ليسانس مهندسي آبياري و زهكشي فوق  كشور سازمان برنامه و بودجه  سيد وحيدالدين رضواني

  ليسانس مهندسي عمران  شركت پانير  مهرداد زرياب
  و زهكشي و مهندسي عمران ليسانس مهندسي آبياري فوق  شركت مهندسين مشاور پندام  محمدكاظم سياهي

  ليسانس مهندسي آبياري و زهكشي فوق  شركت مهندسين مشاور پژوهاب  محمدحسن عبداهللا شمشيرساز
  هاي آبي ليسانس مهندسي سازه فوق  وزارت نيرو –طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور   انسيه محرابي
  دكتراي علوم اجتماعي  صحراشركت مهندسين مشاور آبياري نوآور   احمد محسني

  دكتراي منابع آب  دانشگاه تربيت مدرس  محمدجواد منعم
  ليسانس مهندسي منابع آب فوق  شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران  مريم يوسفي

 اعضاي گروه هدايت و راهبري (سازمان برنامه و بودجه كشور):

  معاون امور نظام فني و اجرايي عليرضا توتونچي
  رييس گروه امور نظام فني و اجرايي فرزانه آقا رمضانعلي

  كارشناس آبياري و زهكشي، امور نظام فني و اجرايي سيد وحيدالدين رضواني
  





  مقدمه
هاي همسان كه به كـرات در اكثـر    باشد. براساس اين ضوابط امكان طراحي تعدادي از سازه هاي آبياري و زهكشي در اين زمينه مي كانالهاي مورد نياز  اي از سازه مجموعه شاملاين ضابطه 

هـا در زمـان طراحـي و يـا      حجـام آن ها امكان متره و برآورد ا گيرند به صورت استاندارد فراهم شده تا عالوه بر يكنواخت نمودن طراحي سازه هاي آبياري و زهكشي مورد استفاده قرار مي كانال
طـي  » هـاي فنـي)   هاي تيـپ سـازه   هاي آبياري و زهكشي (نقشه ضوابط و معيارهاي فني شبكه«سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان  107پذير باشد. ضابطه شماره  نظارت نيز به سهولت امكان

هـاي   ضمن تطبيق با شرايط كار خود در طـرح را مهندسان مشاور ابالغ گرديد تا ضوابط و معيارهاي مندرج در آن  هاي اجرايي و به دستگاه 9/1/71مورخ  1 -56/392-22دستورالعمل شماره 
  عمراني مورد استفاده قرار دهند.

هاي آبگيري  باشد و انواع سازه مي .U.S.B.Rتيپ هاي هيدروليكي  مترمكعب بر ثانيه و فقط براي سازه 3تر از  هاي آبياري با ظرفيت كم هاي ارائه شده در ضابطه مذكور، مربوط به كانال سازه
هـاي آبگيـري بـا مـدول كـه در سـطح        هاي تنظيم سطح آب با سرريز ثابت يا با عملكرد هيدروليكي و بدون مانور دستي يا موتوري و همچنين سازه هاي مدول يا قطاعي، سازه مجهز به دريچه

  اند، در آن ارائه نشده است. ل قرار گرفتهبرداري مورد استقبا كشور رايج بوده و به لحاظ بهره
، بازنگري و تكميل اين ضابطه توسط طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور در دستور كار قرار گرفـت. اهـداف اصـلي    107سال از چاپ ضابطه  24با توجه به گذشت بيش از 

  گردد. ضابطه به شرح زير خالصه مياين بازنگري و تكميل 
  ها ضوابط طراحي هيدروليكي سازه ارائه -
  ها اي سازه ارائه ضوابط طراحي سازه -
  هاي اجرايي ارائه نقشه -
  مترمكعب بر ثانيه 5مترمكعب بر ثانيه به  3ها از  ارتقاي ظرفيت طراحي سازه -
  باشند. برداري از اهميت بااليي برخوردار مي ه و به لحاظ بهرهوجود ندارند و اكنون در سطح كشور رايج بود 107هايي كه در حال حاضر در ضابطه  اضافه نمودن سازه -

 7در و زهكشـي  آبيـاري   هـاي  كانـال  هـاي  هاي همسان و ساير مشخصات موردنياز سازه اي، نقشه اي از تعاريف، موارد كاربرد، ضوابط طراحي هيدروليكي و سازه حاضر شامل مجموعه ضابطه
  زير تهيه شده است. به شرحبخش 

  اول: توضيحات عمومي و جزييات استانداردبخش  -
  ها اي كانال بخش دوم: مقاطع عرضي تيپ و مشخصات هيدروليكي و سازه -
  هاي انتقال جريان آب بخش سوم: سازه -



  هاي تنظيم سطح آب بخش چهارم: سازه -
  بخش پنجم: آبگيرها -
  هاي حفاظتي بخش ششم: سازه -
  انگيري جري هاي اندازه بخش هفتم: سازه -

  اندركاران مهندسي آب تهيه شده است. اين ضابطه براي استفاده كارشناسان، مهندسان مشاور، دفاتر فني و ساير دست
اي ارائـه   گانـه هـا در ضـوابط جدا   باشد كه ضوابط مفصل طراحي بعضي از انواع آن هاي آبياري و زهكشي مي  كانالهاي همسان  هدف اصلي اين ضابطه فراهم آوردن امكان طراحي سريع سازه
كه در اين ضابطه براي يك سازه با علمكرد هيدروليكي مشخص دو  المقدور خالصه و در حد كفايت ارائه شده است. در مواردي شده است. لذا مباحث مربوط به ضوابط طراحي هيدروليكي حتي

برداري و نگهداري خواهد بود كه مهندس طراح در مـورد آن   حاظ هيدروليكي، ايمني و امكانات بهرهيا چند طرح متفاوت معرفي شده باشد انتخاب نوع مناسب سازه براساس شرايط پروژه به ل
  نمايد. گيري مي تصميم

اح را از مراجعه بـه  المقدور طر اي همراه با كليه روابط مورد نياز طراحي به طور كامل ارائه گردد و حتي در تدوين ضابطه حاضر كوشش شده است كه نكات اصلي طراحي هيدروليكي و سازه
  نياز سازد. ساير منابع بي

اي را دنبـال نماينـد. بـا توجـه بـه تنـوع        هاي گام به گام طراحي هيدروليكي و سـازه  ها و شرايط پروژه بعد از انتخاب نوع سازه روش گردد كه طراحان با توجه به ويژگي بنابراين پيشنهاد مي
  كيك هر سازه ارائه شده است.ها به تف ها، مباني طراحي هيدروليكي آن سازه

هـاي   اي بـراي حالـت   ها و شرايط مختلف هيدروليكي وجود داشته، مشخصـات هيـدروليكي و ابعـاد سـازه     هايي كه امكان ارائه نقشه و مشخصات سازه براي ظرفيت در اين ضابطه براي سازه
سـت. در  ا شناخت نوع جريان الزامي ،منظور انتخاب سازه در اين بخش اي، زيرگذرهاي كانال از جاده). به  لولهآبشارهاي قائم، آبشارهاي مايل، آبشارهاي  –مختلف ارائه شده است (بخش سوم 

ه است. طـراح  اي آورده شد كي و سازهمترمكعب بر ثانيه در شرايط مختلف استقرار كانال، مشخصات هيدرولي 5هاي تا  هاي زير بحراني و ظرفيت براي جريان ضابطهاين راستا در بخش دوم اين 
هايي كـه امكـان    اي كانال و سازه مورد نظر را انتخاب نمايد. در سازه با داشتن ميزان ظرفيت عبوري و شيب استقرار كانال قادر خواهد بود بدون انجام محاسبات، مشخصات هيدروليكي و سازه

اي به عنوان نمونه انجام گرفته و طراح قادر خواهد بود ايـن   طراحي هيدروليكي و سازه ،شرايط انتخابي هاي مختلف وجود نداشته، براي يك اي براي ظرفيت ارائه مشخصات هيدروليكي و سازه
  د.هاي سازه ارائه گرديده تكميل نماي اي، جداول مشخصات را كه در نقشه روند را براي شرايط مورد نظر خود گام به گام انجام و در نهايت با دستيابي به مشخصات هيدروليكي و سازه

  عموميت داشته و كليات آن در بخش اول اين ضابطه آمده است. مجموعههاي اين  اي براي كليه سازه ضوابط طراحي سازه
  سازد. المقدور يكنواخت شده و به صورت يك راهنمايي مفيد، برآورد صحيح احجام اجرايي سازه را ميسر مي ها حتي عالوه بر آن در اين ضابطه محاسبات مربوط به احجام سازه
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اين ضابطه
هاي آبياري و كانال هاي ضوابط طراحي و نقشه همسان سازه«با عنوان 

اي ضمن بيان روش گام به گـام طراحـي هيـدروليكي و سـازه    » زهكشي
هـا و هاي همسان سازه هاي آبياري، نقشه هاي هيدروليكي در شبكه سازه

دهد. ها را ارائه مي نحوه برآورد احجام و تهيه جدول ميلگردگذاري سازه
گيري از المللي و بهره با استفاده از استانداردهاي معتبر بين ضابطهاين 

ينهاي اجرايي در سطح كشور تدو تجارب كارشناسي كسب شده از طرح
شده است.
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