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  :خواننده گرامي
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  بسمه تعالي 

  پيشگفتار 
لبـا نـسبت بـه    غازيرزميني عميـق نيـست،    و سطح سفره آب  هاي مدرن و نيمه مدرن آبياري ساخته شده           در مناطقي كه شبكه   

هاي آبيـاري و مـصرف بـي رويـه آب، در درازمـدت سـطح آب           برداري از شبكه    ها توجه الزم نشده و با شروع بهره         ساخت زهكش 
بنابراين نياز به زهكشي اهميت يافته و بـراي نجـات اراضـي و بـا صـرف                  . گردد دارشدن اراضي مي    آمده و باعث زه   زيرزميني باال   

شود   با تاخير زياد به مورد اجرا گذاشته مي       غالبا  گردد كه متاسفانه اين امر        هاي زهكشي مي    اخت شبكه هاي گزاف اقدام به س      هزينه
وضـعيت  پردازند كه در غير اين صورت قسمت زيـادي از اراضـي كـشاورزي از                  و مسوولين، با حادشدن مساله به چاره انديشي مي        

  . خارج خواهد گرديدسوددهي
هاي سطحي حاصل از آبياري يا بارنـدگي الزم       هاي آبياري براي تخليه رواناب      راه با شبكه  هاي زهكشي سطحي  هم      ساخت شبكه 

 سـطح آب     .شـود    مـي  ههاي زيرزميني در شرايط خاصي كـه منطقـه نيـاز دارد سـاخت               زهكش. زمان انجام پذيرد    طور هم   بوده و بايد به   
و   تـوجيهي و طراحـي پايـه       در مطالعـات مرحلـه    . باشـد   مي زيرزميني و بافت خاك از عوامل تعيين كننده لزوم اجراي شبكه زهكشي           

  بـاالي سـاخت   گردد ولي هزينه نـسبتا   مي مشخص هاي زيرزميني    زهكش هاي آبياري و زهكشي نياز به ساخت        طرح طراحي تفصيلي 
  . شود كه كارفرمايان تمايل زيادي به اجراي آن نداشته باشند سبب ميها  زهكش اين نوع

هـاي زهكـشي در       موقع سامانه   برداري بهينه و نگهداري صحيح و به        ، بهره هاي زهكشي   ورت ساخت سامانه  عالوه بر اهميت و ضر    
مـوارد زيـادي مالحظـه      . گـردد   دار شدن اراضي زراعي مـي       بار زه   برداري موجب افزايش عمر مفيد آن و مانع از اثرهاي زيان            حال بهره 

   .پذيرد حقق نميبرداري و نگهداري به درستي ت يند بهرهآشود كه فر مي
راهنمـاي نگهـداري    «هاي فنـي آب و آبفـا، تهيـه نـشريه              از اين رو، امور آب وزارت نيرو در قالب طرح تهيه ضوابط و معيار             

 نظارت راهبردي رييس جمهور در دستور كار قرار         ريزي و    برنامه دفتر نظام فني اجرايي معاونت    را با هماهنگي     »هاي زهكشي   سامانه
 ارسال نمـود   اين معاونتيد و ابالغ به عوامل ذينفع نظام فني و اجرايي كشور دفتر نظام فني اجرايي            يه، آن را براي تا    داد و پس از تهي    

نامه استانداردهاي اجرايي مصوب هيات محترم وزيران و طبق نظام             قانون برنامه و بودجه و آيين      23كه پس از بررسي، بر اساس ماده        
  .تصويب و ابالغ گرديد)  هيات محترم وزيران20/4/1385 هـ مورخ 33497ت/42339مصوب شماره  (فني اجرايي كشور

راهنماي حاضر با هدف ارائه اطالعات و چارچوب كلي با توجه به شرايط اجرايي كشور و مطابق با دانش امـروز از علـوم                    
زهكـشي زيرزمينـي تهيـه شـده        اي  ه  برداري سامانه   بهرهريزان جهت استفاده در       مهندسي آب براي كارشناسان فني و برنامه      

  .است
از تـالش و جـديت سـركار خـانم مهنـدس بهنـاز پورسـيد و                  ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهـور        برنامهمعاونت  بدين وسيله   

نيـرو، جنـاب     و نماينده مجري محترم طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كـشور وزارت                 دفتر نظام فني اجرايي   كارشناسان  
نمايـد و از ايـزد        رسوليها و متخصصان همكار در امر تهيه و نهايي نمودن اين نشريه، تشكر و قـدرداني مـي                   حاج محمدمهندس  آقاي  

  .باشد منان توفيق روزافزون آنان را آرزومند مي
   .اميد است متخصصان و كارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص اين نشريه ما را در اصالحات بعدي ياري فرمايند

  
 ظارت راهبرديمعاون ن  
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  كننده، كميته و ناظران تخصصي تركيب اعضاي تهيه
 در  تهيه راهنماي حاضـر      زمان كه در طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور           3-3اسامي اعضاي كميته فني شماره      

  :باشد  به شرح زير مي اند به ترتيب حروف الفبا ت داشتهمشاركاين امر 
  

  آبياريمهندسي ليسانس   شركت مديريت منابع آب ايران اي مهندس اسماعيل جباريآق
  ليسانس مهندسي آبياري و آباداني فوق  كارشناس آزاد  آقاي مهندس محمود خاكسارفرد

  راه و ساختمانمهندسي ليسانس  فوق   پايا آبشركت مهندسين مشاور سامان  آقاي مهندس اكبر سپهر
 -رح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور        ط  زاده خانم مهين كاظم

  وزارت نيرو
  راه و ساختمانمهندسي ليسانس 

ليسانس مهندسي آبياري و آبـاداني        فوق  شركت مهندسين مشاور پندام  آقاي ابراهيم كهريزي
  ليسانس هيدروليك و فوق

 آبياريمهندسي ليسانس   كارشناس آزاد  آقاي محمدجواد مواليي

  
  : هدايت و كنترل پروژهگروه

  ليسانس مهندسي كشاورزي  دفتر نظام فني اجرايي  آقاي عليرضا دولتشاهي
  فوق ليسانس مهندسي صنايع  دفتر نظام فني اجرايي  رمضانعلي خانم فرزانه آقا

  س مهندسي منابع آبفوق ليسان  دفتر نظام فني اجرايي  خانم ساناز سرافراز
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 1  مقدمه

 
 

  مقدمه

  قدمهم

دسـتورالعمل اجرايـي خـدمات      «بـا عنـوان     زي و نظـارت راهبـردي ريـيس جمهـور           ي معاونت برنامه ر   1701كه نشريه    نظر به اين  
هـاي آبيـاري      برداري و نگهـداري از شـبكه        ريزي عمليات بهره     برنامه براساس،  »هاي آبياري و زهكشي     برداري و نگهداري شبكه     بهره

طور   به) هاي روباز و زيرزميني     شامل زهكش (ها    برداري و نگهداري از زهكش      و در آن به موضوع بهره     تمركز يافته   ) هاي آبياري   كانال(
 ،هاي زيرزميني پرداخته شـده اسـت       هاي نگهداري زهكش    هاي روباز و شرح روش      اجمالي و در حد فهرست عمليات نگهداري زهكش       

هاي زهكشي را مـورد توجـه قـرار           صاصي مسايل نگهداري سامانه   طور اخت   مستقل كه به  ) راهنماي( ضرورت تهيه يك نشريه      بنابراين
  .هاي زهكشي پرداخته است ع سامانهطور ويژه به نگهداري انوا راهنماي حاضر در پاسخ به اين ضرورت، به. دهد، احساس گرديد
ريـزي    هاي زهكشي را برنامه     برداري مستمر و صحيحي از شبكه       اندركاران با بها دادن به اين امر، نگهداري و بهره           اميد است دست  

  .دهي و توسعه پايدار منابع آب و خاك گردند  تا موجب اعتدال بهرهنمايند

   هدف−

هاي نگهداري اين تاسيسات را       هاي آبياري، روش    ها در سامانه    هاي انواع زهكش    راهنماي حاضر با هدف تاكيد بر جايگاه و ويژگي        
  . اي زهكش ارائه نموده استه هاي روباز، زيرزميني و چاه به تفكيك زهكش

   دامنه كاربرد−

برداري و نگهداري قابل اسـتفاده اسـت    ريزي، طراحي، اجرا و نيز امور بهره هاي برنامه ربط، در عرصه اين راهنما توسط كارشناسان ذي  
  .دهد امات محلي، در اختيار قرار ميها و الز گيري و اجرا، همراه با لحاظ نمودن شرايط، ويژگي هايي را براي تصميم ها و چارچوب و ديدگاه
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  1 فصل1

  كليات





 5  كليات -اول فصل

 
 

  كليات-فصل اول

  كليات - 1- 1

با استفاده از منـابع  . تعريف كرده است» خارج نمودن آب مازاد از خاك«، عمل زهكشي را 1المللي آبياري و زهكشي    كميسيون بين 
ه وضعيت زهكشي طبيعي منطقه پي برده و نياز به اجراي طرح زهكشي توان ب اطالعاتي تنظيمي و بيالن آب زيرزميني در اراضي، مي

در اراضي شور، براي كاهش و حذف تدريجي امالح اضافي و مضر موجود در خاك، متناسب با خـصوصيات خـاك،                     . را مشخص نمود  
وره زراعـي، مـشكل شـوري     تا طي چند د كنند، نوع و مقدار امالح را مشخص و براي شستشوي آن، درصدي به آب آبياري اضافه مي    

طور مداوم انجام پـذيرد تـا فرصـتي بـراي             در صورت وجود شوري در آب آبياري، عمليات شستشوي خاك بايد به           . خاك برطرف شود  
كه در منـاطق مرطـوب، بـا          تر بوده در حالي     اين مسايل، در مناطق خشك بيش     . تبخير آب و انباشت امالح در سطح خاك ايجاد نشود         

مـسايل نگهـداري آنهـا      عملكـرد و    هـا را از نظـر         انواع زهكش . گردد  اييز و زمستان، مشكل امالح جمع شده مرتفع مي        هاي پ   بارندگي
  :بندي كرد توان به صورت زير تقسيم مي

 سطحي يا عمقي(هاي روباز  زهكش( ، 

 و)عمقي(هاي زيرزميني  زهكش ، 

 عمقي(هاي زهكشي  چاه .( 

هـاي روبـاز بـه     ربوط به خود را داشته و بايد مورد توجه قرار گيـرد؛ در واقـع زهكـش     ها، مسايل نگهداري م     هريك از اين زهكش   
 البته عمليات نگهداري و تعميـرات        .تري دارند   هاي زيرزميني در مقايسه با آن، مشكالت كم         تري احتياج داشته و زهكش      مراقبت بيش 

ها، بـا     براي هريك از انواع مختلف زهكش     . پذيرد  انجام مي تري    هاي زيرزميني با شرايط راحت      هاي روباز، نسبت به زهكش      در زهكش 
  . الب يك برنامه مدون تهيه و مورد اجرا گذارده شودقتوجه به شرايط طرح، بايد روش درست نگهداري در 

  :ها از نظر كاركرد و نقش آنها ارائه شده است  تعريف انواع زهكش در زير،

  )2روباز(زهكش سطحي  - 2- 1

هايي كه براي محـصوالت زراعـي بـه          ن به موقع آب اضافي از سطح خاك، به منظور جلوگيري از زيان            عبارت است از خارج كرد    
. آالت در مزرعـه ايجـاد شـده اسـت           هاي موجود كه در اثر عبـور ماشـين          همراه دارد و جلوگيري از تجمع آب در سطح خاك يا آبراهه           

كند، يا با انتقال بـه درون          ناشي از بارندگي در آنها نفوذ نمي       هايي است كه آب    آوري آب در زمين     زهكشي سطحي، بهترين روش جمع    
 .يابد هاي طبيعي جريان نمي ، يا آب به آساني در سطح خاك به آبراههشود دار مي  زهخاك

                                                       
 

1 - ICID 
آوري   هاي سطحي ناشي از بارندگي يا مازاد آب آبيـاري را جمـع              اولي رواناب تواند سطحي و يا عمقي باشد كه          هاي روباز مي    قابل يادآوري است كه زهكش     -2

  .عهده دارد هاي زميني را به ب آوري و تخليه زها هاي سطحي، وظيفه جمع ب آوري روانا كند و دومي عالوه بر جمع مي
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  )روباز يا زيرزميني(زهكش عمقي  - 3- 1

يرزميني متوجـه محـصوالت     براي خارج كردن آب اضافي موجود در خاك و جلوگيري از خطراتي كه در اثر باال آمدن سطح آب ز                   
هاي زهكـشي     لوله. هاي زهكشي ايجاد شوند     هاي روباز يا لوله    تواند به صورت كانال     هاي عمقي مي    زهكش. شود  زراعي است، اجرا مي   

طريـق ثقلـي، در       شوند و زه آب زيرزميني به درون زهكش مشبك نفوذ كرده و به               متري نصب مي   3 تا   1در زير زمين و در عمق بين        
 .يابد هاي باز و يا بسته جريان مي نندهك جمع

  يهاي زهكش چاه - 4- 1

 ،هاي تحـت فـشار    در سفرههمچنينبراي كنترل سطح آب زيرزميني در حالتي كه سطح آب باال بوده يا مستعد باال آمدن است و                   
شـوند كـه شـعاع تـاثير      شكلي حفر مـي     هاي معين به    هاي زهكشي اغلب از تعدادي چاه تشكيل شده كه در فاصله            چاه. شوند  ايجاد مي 

از هريك از آنها، مخروط چاه مجاور را به اندازه كافي تحت پوشش قرار دهد و سطح آب زيرزميني را در تمام       ايجاد شده   مخروط افت   
 .نقاط مزرعه كنترل نمايد

انتظار برآورد شود هاي سنگين تازه زهكشي و احيا شده، ميزان نشست خاك بايد در حد مورد   هاي رسي يا خاك    در اراضي با خاك   
. تواند اتفـاق بيفتـد      شود نيز مي     مي  هاي زهكشي احيا   اين مساله در اراضي كه از طريق چاه       . گذارد  زيرا مقدار نشست در طراحي اثر مي      

را از زهكشي بايد به اندازه كافي آب اضافي سامانه رود،  نظر از روشي كه با توجه به ويژگي اراضي زه دار به كار مي            بديهي است صرف  
 در ارتباط و تحت تاثير مسايل زيست محيطي          طور جدي   آب و نياز به خروج آب مازاد از اراضي، به           امروزه مساله زه  . منطقه خارج نمايد  

هاي زهكشي بايد به حفظ كـشاورزي پايـدار در اراضـي زه دار كمـك كـرده و ميـزان                       امانهسبرداري از كليه      طراحي و بهره  . قرار دارد 
  .ترين حد برساند ها را از جريان پساب كشاورزي برگشتي به كم ها و درياچه انهآلودگي رودخ

 



 

 
 

  2فصل 2

  هاي زهكشي سامانههدف 
  





 9  هاي زهكشي  هدف سامانه- دوم فصل

 

  هاي زهكشي سامانههدف  -فصل دوم 

  كليات - 1- 2

طح آب زيرزميني  از منطقه ريشه و تثبيت سگياههاي زهكشي، خارج كردن آب مازاد بر احتياج  هدف اصلي طراحي و ايجاد سامانه
هاي شور، بهبود كيفيت خـاك و اصـالح اراضـي نيـز بـه                 دارشدن اراضي بوده است؛ در ضمن با شستشوي خاك          براي جلوگيري از زه   

زمـان و بـه    طـور هـم   هاي آبياري و زهكـشي بـه   چه داراي اهميت است، طراحي و اجراي شبكه     آن. شود  اهداف اصلي طرح اضافه مي    
  :ي زهكشي تامين نمايندها طرحند يك يا چند هدف زير را در توا ها برحسب نوع خود، مي  زهكش.باشد موازات يكديگر مي

  جلوگيري از آسيب رساندن به رشد گياه  - 2- 2

تواند  دهند، به جز برنج كه اين كار را مي تر گياهان، تبادل اكسيژن و گاز كربنيك را از راه ريشه و خاك اطراف خود انجام مي           بيش
 اكسيژن تواند ميهاي اشباع يا با رطوبت زياد، ميزان هواي موجود در خاك بسيار كم بوده و گياه ن در خاك. انجام دهددر محيط اشباع 

  .گردد الزم را دريافت كند، در اين صورت به رشد گياه و عملكرد آن لطمه وارد مي

  برداري  جلوگيري از آسيب رساندن به عمليات بهره - 3- 2

در مراحل بذرپاشي، كاشت، وجـين و      (برداري     عمليات زراعي را در خاك مختل كرده و در امر بهره           وجود رطوبت زياد امكان انجام    
   .كند خلل ايجاد مي) برداشت

  كنترل سطح آب زيرزميني  - 4- 2

هاي نفوذپذير و  طور معمول اگر بتوان در خاك به.  زيادي باشدهاي تتواند منشا مشكالت و خسار  باالبودن سطح آب زيرزميني مي    
داشـت، از آسـيب       متـر نگـه     سانتي 150-300هاي رسي در عمق      متر و در خاك      سانتي 50-100 سطح آب زيرزميني را در عمق        سبك،

  .جلوگيري خواهد شدزراعي رساندن به گياهان 

  جلوگيري از ورود سيالب به اراضي پست - 5- 2

هـاي    د كه در اين صورت، با زهكش      ترين بده رودخانه در معرض جريان سيالب باش         اراضي پست ممكن است در طول دوره، بيش       
  .شده قابل تخليه استساخته 

  هاي سطحي كنترل فرسايش حاصل از رواناب - 6- 2

. افتـد  خصوص در مواردي كه پوشش گياهي وجود نداشته باشد، اتفاق مـي          به)  درصد 2بيش از   (دار    اغلب فرسايش در اراضي شيب    
  .دكنن ها براي جلوگيري از فرسايش، نقش موثري ايفا مي زهكش
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  جلوگيري از شوري اراضي  - 7- 2

اين مساله در اراضي تحت آبياري     . شود   مي اراضي شورشدن    دار، سبب تجمع امالح و در نهايت        اغلب، نبودن زهكشي در اراضي زه     
  .افتد تر اتفاق مي و در شرايط اقليمي خشك بيش

  
  



  3فصل 3

برداري و نگهداري از  خدمات بهره
  يهاي زهكش  امانهس





 13  هاي زهكشي   نگهداري از سامانهو برداري بهره خدمات - سوم فصل

 

 هاي زهكشي  سامانهبرداري و نگهداري از   خدمات بهره-سوم فصل 

  كليات - 1- 3

 يـك شـبكه زهكـشي خـوب بـدون تـامين       ساخت. نگهداري از يك شبكه زهكشي، وظيفه مهمي است كه نبايد از آن غافل بود      
عمليـات نگهـداري   . ادي نيـست  اقتـص  برداري مطلوب،  تجهيزات و مصالح الزم براي حفظ شبكه در شرايط بهره           ،نيروي انساني كافي  

هاي هرز و رشد خزه، جلوگيري از تجـاوز بـه             فرسايش در شبكه و جلوگيري از روييدن علف          مقابله با بروز خوردگي،     :پيشگيرانه شامل 
  .باشد ها مي و عبور دام) كاشت، ايجاد مستحدثات(ها توسط افراد  حريم زهكش

مهارت افرادي كه براي انجـام تعميـرات، بازرسـي و              پيشگيرانه، تا حد زيادي به     موفقيت در اجراي يك برنامه مربوط به نگهداري       
ها و ناظرين بايد نسبت به نگهداري از          خصوص بازرس   به.  بستگي دارد   ،اند  شدهها گمارده     نظارت بر اجراي كارها و مرور مرتب گزارش       

برداري از آنها آگاهي كامل داشته باشند و نگرش آنها به            ه نسبت به چگونگي كار و چگونگي بهر       همچنينها و تاسيسات شبكه و        سازه
  .بوده و از نظر دقت در جزييات تا حد وسواس توجه داشته باشند) جامع(مسايل بايد احتياط آميز و فراگير 

برداري   هبرداري و نگهداري از بخش اجرايي به بخش بهر           بهره   مسووليت مراقبت،   يابد،   يك شبكه زهكشي پايان مي     ساختنوقتي  
بـراي مثـال خـدمات      . برنامه چگونگي گذر و انتقال از مرحله اجرا به اين مرحله، بايد با دقت تنظيم شـود                . شود  و نگهداري منتقل مي   

برداري و نگهداري     كه امكانات و تسهيالت الزم متناسب با شرايط و مقتضيات بهره            هاي زهكشي قبل از آن      مربوط به نگهداري شبكه   
  .چنان توسط بخش اجرايي پشتيباني گردد يد همفراهم شود، با

طـور اصـولي طراحـي و سـاخته شـده             هاي زهكشي به    سامانهاگر  . ها مسايل نگهداري خاص خود را دارند        هركدام از انواع زهكش   
سطحي يا روبـاز    هاي    زهكش. برداري قرار گيرد    هاي طوالني بدون اشكال مورد بهره       تواند سال   هاي معمول مي    باشند، با انجام مراقبت   

هـاي   كنترل علف : هاي زيرزميني دارند كه برخي از مشكالت آنها عبارتند از           تري نسبت به زهكش     احتياج به نگهداري و مراقبت بيش     
  . ريزش بدنه و فرسايش بادي هرز، 

ر اشـكال در   اگـ  خـصوص   زهكشي اختالل پيش آيد، بايد به سـرعت نـسبت بـه رفـع آن اقـدام نمـود، بـه              سامانهاگر در عملكرد    
منطقـه ريـشه گياهـان      جريان آزاد آب از سطح خاك يا        از   مانع    طور معمول    زهكش، به  كارهاي زيرزميني پيش آيد زيرا توقف         زهكش

  .شود  سبب كاهش محصول يا خشك شدن كامل گياه ميشده و اين امر
ين و  مامورانگاري    زيرا هرگونه سهل    نمايند،هاي زهكشي بايد آن را در شرايط كاري خوب نگهداري            سامانهمسوولين نگهداري از    

 بـراي    در صورت بروز يا احتمال پـيش آمـدن مـشكل،          . گردد  ، باعث بروز مشكالت جدي براي صاحبان اراضي مي        بردار  بهرهكاركنان  
چگـونگي  پس از رفـع مـشكل       . عمل آيد    زهكشي گرديده،  بايد بررسي كامل به       سامانهشناسايي عواملي كه سبب عمل نكردن كامل        

هاي زهكشي بايـد ابنيـه فنـي      سامانهريزي نگهداري  در برنامه. ها درج شود  بررسي، علت بروز مشكل و روش رفع آن، بايد در گزارش          
  . نقاط كنترل ورودي و خروجي مورد توجه خاص قرار گيرند ها و مسير مانند تندآب

 هاي روباز  برداري و نگهداري از زهكش بهره - 2- 3

تدريج مـسدود شـده و بـه سـرعت كـارآيي و               ها به   ها، رسوبات يا فرسايش و تخريب ديواره        از توسط رستني  هاي روب   زهكشاغلب  
هـا    هاي خـاكي زهكـش      براي جلوگيري از فرسايش شانه    . طور درست نگهداري شوند     كه به   دهند، مگر اين    عملكرد خود را از دست مي     

ايـن پوشـش عـالوه بـر جلـوگيري از        . رعت نسبت به ايجاد آن اقدام شود      س  توان از پوشش گياهي مناسبي استفاده كرد كه بايد به          مي
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مراقبـت و نگهـداري مـستمر از ايـن          . كنـد   برداري جلوگيري مي    هاي اوليه بهره     در سال   خصوص  هاي هرز به   فرسايش، از رويش علف   
هـاي روبـاز    لكـرد خـوب زهكـش    چرانيدن و كنترل شيميايي آنها موجـب عم  ،)چمن زني(پوشش گياهي، از طريق دروكردن و چيدن     

هـاي روبـاز را از طريـق مقايـسه      ترين برنامه مراقبت از زهكـش  توان موثرترين و اقتصادي براي رسيدن به نتيجه خوب، مي    . گردد  مي
هاي روبـاز     ها و يا شاخ و برگ درختان سبب كاهش ظرفيت زهكش             بوته  هاي هرز،  وجود علف . دست آورد   هاي مختلف به    هزينه گزينه 

  . گيرد ه و در نتيجه زهكشي اراضي در حد مطلوب انجام نميشد

  اصول نگهداري  - 2-1- 3
جـا كـه    از آن. هاي روبـاز اسـت   روبي، دو اقدام مهم در نگهداري زهكش هاي هرز و الي با توجه به توضيحات باال، مبارزه با علف  

 سـازمان مـديريت و   170سـوم نـشريه شـماره    هاي آبيـاري و زهكـشي در فـصل     هاي فراواني در ارتباط با نگهداري شبكه        راهنمايي
هـاي هـرز و        مطالبي در خصوص مبـارزه بـا علـف          ست، ضمن توصيه مطالعه آن، در زير       وزارت نيرو ارائه شده ا     –ريزي كشور     برنامه
   .شود هاي روباز ارائه مي روبي در زهكش الي

 هاي آبزي و غيرآبزي  هاي هرز، علف مبارزه با علف -3-2-1-1

پـس بـراي   . هاي هرز باشد گيرد كه مقاطع آنها بدون رسوب و علف         ها صورت مي    و بدون مانع آب در زهكش     هنگامي جريان آزاد    
  .باشد هاي روباز نياز مي هاي هرز در داخل زهكش  براي جلوگيري يا كنترل رشد علف ريزي دقيق و موثري اين منظور، به برنامه

  .  كه بايد مورد شناسايي قرار گيرند تا بتوان با آنها مبارزه نمودصدها نوع مختلف از گياهان آبزي و غيرآبزي وجود دارند
  : شوند طور معمول به چهار گروه زير تقسيم مي گياهان آبزي به

  در تـرين رشـد خـود را          رويند و بـيش     ها مي   هاي تو خالي بوده كه در كف زهكش         ها داراي ريشه   اين علف : گياهان زيرآبي
 .هاي گرم تابستان دارند ماهطول 

 كنند ها رشد مي ها به صورت زير آبي يا شناور در زهكش خزه: ها خزه. 

 شـوند، رشـد     كه به قسمتي از زهكـش متـصل مـي           توانند به صورت شناور يا درحالي       ها مي  اين علف : هاي هرز شناور   علف
 .نندك اين نوع گياهان، قسمت عمده برگ و ساقه خود را در سطح آب يا باالتر از آن توليد مي. نمايند

 ها در آب يا نزديك آن ريشه داده و در بـاالي سـطح آب بـه رشـد و نمـو خـود ادامـه                           اين علف : هاي آبزي سطحي   علف
 . دهند مي

سـطح آب      باشند كه در خاكريزهـاي زهكـش و هـم          هايي  گونهتوانند از     گياهان غيرآبزي با توجه به ميزان نيازشان به رطوبت، مي         
اي باشند كه به رطوبت كم احتياج داشته و در باالي خـاكريز يـا قـسمت خـارجي                      دارند يا شامل گونه    روييده و به رطوبت زياد احتياج       

  .بندي شوند  شناسايي و گروهشناس گياهگونه گياهان بايد در مناطق مختلف توسط متخصصين  اين. رويند خاكريز مي
   :شود  زير انجام ميهاي روشهاي هرز به  مبارزه با علف

 گيري،  و جلوپيشگيري 

 كنترل، و 

 از بين بردن. 



 15  زهكشي هاي  سامانه از نگهداري و برداري بهره خدمات - سوم فصل

 

ها بوده، ولـي در معـرض آلـودگي دائـم      هاي هرز، در مناطقي كه بدون اين نوع علف     و جلوگيري از گسترش انواع علف      پيشگيري
 ميـسر اسـت      توانند باعث رويش بوتـه جديـدي گردنـد،          هايي كه مي   قرار دارند، از طريق مبارزه با پراكنده شدن بذر گياهان يا قسمت           

 كـه   تواننـد هـزاران بـذر توليـد كننـد           يشود كه بدانيم هريك از گياهان طي يك دوره رويش م             هنگامي معلوم مي   پيشگيرياهميت  (
 تبديل بـه يكـي از همـين       به محض قرار گرفتن در محيط مناسب      هريك از اين بذرها نيز چندين سال قوه ناميه خود را حفظ كرده و               

  . )آفرين خواهند شد هاي هرز مشكل علف
كننده اراضي كـشاورزي در منطقـه جلـوگيري           هاي هرز به عنوان عامل آلوده       كنترل عبارت است از روشي كه از توسعه رشد علف         

  . نمايد مي
 از بـين     طـور معمـول     به. هاي هرز از بدنه و بذر گياهان آن در يك منطقه آلوده            از بين بردن عبارت است از نابود كردن همه علف         

انـد، اغلـب      هاي كوچكي كه از بقيه اراضـي جـدا شـده            در محدوده . تر از نابود كردن بذر آنها است        تر و آسان     ساده بردن گياهان موجود  
  .كنند از بين برد توان بذرها را با داروهايي كه خاك را استريل مي مي

 مبارزه بوده كـه در ايـن        هاي هرز هر منطقه نخستين گام براي       براي موفقيت در هر سه صورت گفته شده در باال، شناسايي علف           
  .شناس كمك گرفت توان از متخصصين گياه مورد مي

بديهي اسـت بـا در دسـت داشـتن ايـن            .  خصوصيات زيستي آنها مشخص خواهد شد       هاي هرز منطقه شناسايي شدند،     وقتي علف 
هاي هرز   براي مبارزه با علف   . واهد بود ، كنترل يا نابودسازي آنها قابل تدوين خ       پيشگيريريزي مربوط به      ها، برنامه  اطالعات و واقعيت  

بديهي است كه با . هاي مختلف استفاده كرد توان از يك روش و يا تلفيقي از روش در هر منطقه، با توجه به نوع و خصوصيات آنها مي 
 تـر و قابـل تـوجهي        مامكانات موجود داراي هزينه ك    هايي انتخاب و به مرحله اجرا گذارد كه در حد            توجه به شرايط منطقه، بايد روش     

  . شود هاي هرز اشاره مي هاي متداول مبارزه با علف در زير به برخي از روش. باشند 
: تـرين آنهـا عبارتنـد از    هاي هـرز وجـود دارد كـه معمـول     طور كلي، چهار روش اصلي و غالب براي كنترل و از بين بردن علف              به

  .ي، سوزاندن، زيستي و شيمياي)آبزي و غيرآبزي(مكانيكي 

  روش مكانيكي  -3-2-1-1-1

  هاي هرز غير آبزي   كنترل و از بين بردن مكانيكي علف-الف 

. شـود    انجام مـي   2 و علف چيني   1هاي هرز غيرآبزي، با دو روش خراش دادن يا شخم سطحي           كنترل و از بين بردن مكانيكي علف      
، اسـتفاده از خـيش    . نـد بـسيار مـوثر باشـد       توا   مي خصوص روش شيميايي،    هاي ديگر به   شتنهايي يا همراه با رو      روش خراش دادن به   

 از ايـن     بنـابراين گـاهي اوقـات       آورد، م مي ها فراه   ها و زهكش    شرايط مساعدي براي فرسايش بدنه كانال      ها   كولتيواتور و تيغه    ديسك،
ش، بـا تيـغ گريـدر    بديهي است پس از اين مرحله، بايد سطح برم كانال يا زهك        . توان در قسمت باالي خاكريز استفاده كرد        وسايل مي 

  .صاف و هموار شود

                                                       
 

1 - Tillage 
2 - Mowing 
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ها كـه هـر دو، در         هاي هوايي از ريشه    مدفون نمودن و جدا كردن قسمت     : شود  هاي هرز مي   روش خراش دادن، باعث كنترل علف     
 آساني با روش خـراش دادن       هاي هرز دائمي وقتي كه در حال جوانه زدن باشند، به           علف. ساله بسيار موثرند   هاي هرز يك   كنترل علف 
اشـكال ايـن    . رونـد   سادگي با اين روش از بين نمي        هاي دائمي كه چند سال از عمر آنها سپري شده باشد، به            روند ولي علف    از بين مي  

  .شود  به ساير مناطق مي )يابند ها تكثير مي كه از طريق جوانه و قسمتي از ساقه(هاي هرز دائمي  روش اين است كه باعث انتقال علف
  . بايد در عرض يك دوره رويش اين عمل دو بار تكرار شود خراش دادن موثر باشد،كه روش  براي اين

اگـر ايـن كـار در    . هاي زهكشي قابل اجرا است   اين روش در همه قسمت    . هاي هرز بلند بسيار موثر است      چيني در مورد علف     علف
دسـت آمـده، بـه        ها و در نتيجه بذر به       ا كم كردن گل   تواند با جلوگيري از گل دادن ي        هاي هرز، چند بار انجام شود، مي       دوره رشد علف  
  .ها كمك فراواني كند كنترل اين علف

  هاي هرز آبزي   كنترل و از بين بردن مكانيكي علف-ب 

با وجودي كـه ايـن روش خطـر آلـودگي     . هاي هرز آبزي را كاهش دهد   طور موقتي علف    تواند به   استفاده از دراگالين و زنجير، مي     
دست وجود    كنند، خطر گسترش آلودگي در پايين       هايي از گياهان آبزيان با جريان آب حركت مي         ندارد اما چون قسمت   محيط زيست را    

  .خواهد داشت
طور   حركت دادن يك زنجير ضخيم و سنگين كه بدنه آن در كف زهكش حركت كرده و از دو طرف توسط دو دستگاه تراكتور به                       

  .شود  ريشه درآمدن گياهان آبزي ميشود، باعث قطع يا از زمان كشيده مي هم
  . آوري و از زهكش خارج شوند هاي هرز آبزي به هر طريقي قطع يا از ريشه كنده شدند، بايد به اجبار جمع وقتي علف

  سوزاندن  -3-2-1-2

ي هاي آبياري و زهكش     سامانههاي هرزي كه توسط باد يا آب به داخل            بذر علف  همچنينهاي هرز و     شعله آتش براي كنترل علف    
  .شوند، وسيله بسيار موثري است منتقل مي

 و حتـي نفـت       )پروپان يا بوتان  (هاي خاصي كه با سوخت گازوييلي يا گاز مايع            افكن  توان از شعله    هاي هرز مي   براي مبارزه با علف   
  .كنند، استفاده نمود كار مي

 بنـابراين ايـن روش در        شـود،   اي سبز گياه مـي    ه هاي هرز باعث از بين رفتن قسمت       جايي كه حرارت دادن يا سوزاندن علف        از آن 
هاي هرز،  گونه مواقع، بهترين زمان براي سوزاندن علف در اين. باشد هاي هرز دائمي مي هاي هرز يكساله مفيدتر از علف مبارزه با علف  

يد نسبت به تكرار آن اقـدام  دست آوردن نتيجه بهتر از اين روش، با    براي به . زدن و هنگامي است كه گياهان جوان هستند         فصل جوانه 
  . نمود

استفاده از آتش، ضمن داشتن مزايايي مانند ارزان بودن لوازم و مواد موردنياز و عدم آغشته كردن محيط خـاك و آب منطقـه بـه                          
يطـي را   مح  لـودگي زيـست   سوزي ناخواسـته يـا آ       تواند آتش   مواد شيميايي، اين عيب را دارد كه اگر توسط افراد ناآگاه صورت گيرد، مي             

  . ايجاد كند
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  كنترل زيستي  -3-2-1-3

  . استخوار علفهاي  هاي كنترل زيستي، استفاده از ماهي يكي از راه
توان به آمور      مي ها  اين ماهي از انواع   . باشند  هاي هرز آبزي بسيار مفيد مي      ها كه انواع مختلفي دارند، براي مبارزه با علف          اين ماهي 

بديهي است كه استفاده از اين نوع ماهي، بايد با نظر . شود ريق شركت سهامي شيالت تكثير مي اشاره كرد كه در ايران نيز از ط1سفيد
صورت ضرر و زيـان حاصـل از اسـتفاده از             كارشناسان شيالت و با توجه به وجود ساير آبزيان در اكوسيستم صورت پذيرد، در غير اين               

  .هاي هرز خواهد بود لفها به مراتب بيش از نفع حاصل از مبارزه با ع اين نوع ماهي

  مبارزه شيميايي -3-2-1-4

پـس اسـتفاده   . شـمار آيـد   هاي كنترل به تواند يكي از موثرترين روش     اين روش مي    درستي انجام گيرد،    كش به   اگر استفاده از علف   
 محيط خاك، آب و   تواند باعث آلودگي   هاي هرز چندان موثر نخواهد بود، مي       كه در كنترل علف     نادرست از مواد شيميايي، عالوه بر اين      

  . ها بايد با نظر كارشناسان انجام گيرد كش بنابراين استفاده از علف. ها نيز شود زراعت
  .ها، بايد مراتب زير مورد توجه قرار گيرد هاي هرز در زهكش براي مبارزه شيميايي با علف

   از نظر زيستي-الف 

 زندگي آنها، آفرين و آگاهي از چگونگي رشد و  هاي هرز مشكل شناسايي علف -1

 هاي مفيد و آگاهي از خصوصيات چگونگي رشد و نمو آنها،  شناسايي علف -2

 آفريني آنها، و  مشخص كردن تراكم، پراكندگي و دامنه مشكل -3

مشخص كردن وضعيت زندگي انواع موجودات زنده مانند ماهيان و حيوانات وحشي و اهلي در محيطي كـه در آن مـواد                       -4
اي قابـل      دانستن اين نكته كه اثر اين مواد شيميايي تا چه حد و تا چه منطقـه                همچنين شد و    كار برده خواهد    شيميايي به 

 .گسترش خواهد بود

   از نظر مصارف-ب 

 ، و  )آبياري، شرب يا مصارف ديگر مانند پرورش ماهي و مثل آنها(آگاهي از نوع كاربري آب  -1

 آب شناخت مدت زمان الزم براي قرنطينه آب و جلوگيري از مصرف  -2

   از نظر فيزيك آب -ج 

 شود، هايي كه در آنها از مواد شيميايي استفاده مي شناخت ابعاد كانال -1

 شناخت عمق آب و سرعت آن، -2

                                                       
 

1 - Centopharyngoden Idella 
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تواننـد از طريـق       ها مـي   هايي كه حاوي مقدار زيادي مواد معلق است، علف هرزكش          در كانال (شناخت ميزان كدورت آب      -3
 ،)ثي در آمده و اثر خود را از دست بدهندصورت خن جذب شدن روي ذرات رس كلوييدي، به

 ، و )تر اثر مفيد داشته باشند گراد يا بيش  درجه سانتي18توانند در  ها مي بعضي از انواع علف هرزكش(شناخت حرارت آب  -4

 آب نقش مهمي در قدرت عملكرد سـولفات مـسي دارد كـه بـراي از     (pH)به عنوان مثال، واكنش (شناخت كيفيت آب     -5
  ).گيرد هاي هرز مورد استعمال قرار مي لفبردن ع بين

   از نظر فيزيك خاك–د 

اگر پوشش گياهي خاك از بين برده شود، آيا خاك در مقابل فرسايش حساس خواهد               : شناخت بافت خاك و مواد آلي آن       -1
اخت بافت خـاك     يا داراي مواد آلي فراوان شن       هاي رسي  بود يا خير؟ اگر خاك با مواد شيميايي بايد سترون شود، در خاك            

هاي رسي يا    در خاك . نمايد كه ميزان دقيق مواد شيميايي مورد مصرف تعيين شود           و مواد آلي آن اين امكان را فراهم مي        
  .داراي مواد آلي فراوان، اگر ضرورت استفاده از مواد سترون كننده به اثبات برسد، غلظت اين مواد بايد افزايش يابد

  .هاي هرز در اراضي با شيب زياد، ممكن است به فرسايش شديد خاك منجر شود ن علفاز بين برد: شناخت شيب اراضي -2

   از نظر انتخاب علف هرزكش -  ه

براي اطمينان از بي خطر بودن مواد شيميايي مورد مصرف بايد برچسب علف هرزكش خوانده شـده و دقيقـا بـر اسـاس                         -1
خطـر     تا چـه حـد بـي        ر و كار دارند يا براي حيات وحش،       مواد مصرفي براي كساني كه با آن س       . (دستورات آن عمل شود   

سرعت مورد   بدن، به  بايد پادزهرهاي آن را شناخت تا در صورت ايجاد مسموميت يا تماس با چشم و ساير اعضاي )است؟
  . استفاده قرار گيرد

 شـود، مثـل شـكل و زاويـه           چندين عامل در گياهان بايد مورد توجه واقـع         1آگاهي از ميزان تاثير و خاصيت برگزينندگي       -2
هـاي   علف هرزكش بر روي علـف     ... ( قدرت رويش و       تراكم نباتي،   ها يا هر دو،     ها يا مواد مومي روي برگ       كرك  ها،  برگ

  )  و تحت چه شرايطي قادر به كنترل آن خواهد بود؟ موردنظر موثر است؟
د رطوبت در گيـاه و از نظـر فاكتورهـاي مـصرف              نور، وجو    رطوبت هوا،    حرارت،   در نظر داشتن شرايط محيطي،     همچنين -3

خاصـيت برگزيننـدگي    . تـرين ايـن مـوارد هـستند          اندازه قطرات از مهـم       مقدار پوشش و    ،(pH) واكنش    ميزان اختالط،   
هاي هرز را نابود و در عين حال انواع ديگري را حفـظ              ها وسيله بسيار موثري است كه بتوان انواعي از علف          هرزكش  علف
  .نمود

مانـده مـواد شـيميايي مـورد مـصرف در آب، محـيط يـا روي محـصوالت                    آيا ميزان پس  (مانده مواد     گاهي از مقدار پس   آ -4
 )كشاورزي بيش از حد مجاز خواهد شد؟

به هر حال، موضوع هزينه . در بعضي مواقع قيمت علف هرزكش موردنظر و انتخاب آن داراي اهميت است         (برآورد قيمت    -5
  ).ها مورد توجه قرار گيرد ها و ساير روش تفاده از علف هرزكشعمليات بايد در مورد اس

                                                       
 

1 - Selectivity 
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انـد؟ آيـا     آيا كاركنان صحرايي و كساني كه با اين مواد كار خواهند كرد، تحت آموزش الزم قرار گرفتـه                 (مهارت كاركنان    -6
  )  كنند؟ها و وسايل الزم به خوبي كار توانند با سمپاش  آيا مي دانند؟ چگونگي كار و مقررات ايمني را مي

   از نظر رعايت مقررات –و 

 بررسي آفات نباتي توصيه و اجازه استفاده رسمي         موسسهدر مورد استفاده از علف هرزكش، بايد مطمئن شد كه اين مورد از طرف               
  .آن در ايران صادر شده باشد

  .نده انجام گيردهاي كارخانه ساز  براساس دستورالعمل مخلوط كردن يك نوع علف هرزكش با انواع ديگر، بايد

 روبي الي -3-2-1-5

 وجود ماسه بادي در بعضي مناطق اسـت         همچنينهاي زهكشي، وجود ذرات قابل رسوب در آب و            يكي از مسايل اصلي در شبكه     
موادي . ها اقدام كرد    ماند، كه بايد نسبت به تخليه آنها از زهكش          مي  ها به صورت رسوب باقي       شده و در زهكش    جا  جابهكه با وزش باد       

مانند، بايد قبل از ورود به زهكش در فرصت مناسب برداشـت و              هاي ماسه بادي بر جاي مي       صورت توده   هاي خارجي به   ر قسمت كه د 
  .اي ديگر حمل شوند به نقطه

هاي خـاكي يـا رسـوبات حمـل شـده توسـط آب آسـيب پـذير                    هاي روباز در برابر تجمع رسوبات حاصل از فرسايش بدنه           زهكش
تـري بـه      اي رسوب بـيش     هاي آبياري باراني و قطره      نسبت به روش   جوي و پشته  هاي آبياري غرقابي يا      طه روش در اين راب  . باشند  مي

روبـي از     ريزي درست عملي گردد، كه اغلب بـراي الي          روبي در يك برنامه      بايد عمليات الي   بنابراينكنند،    سيستم زهكشي منتقل مي   
  .شود ها استفاده مي هاي مكانيكي يا دراگلين بيل

روبـي و      رسوبات بايد به روش سنتي و دستي توسط كارگران الي           آالت وجود نداشته باشد،     هايي كه امكان مانور ماشين      در زهكش 
هـاي جـانبي و كوبيـدن خـاك بـه       طور معمول با كم كردن شيب      ها، به   هاي تخريب شده زهكش     بدنه. ها منتقل شود    به كناره زهكش  

  .بات، بايد ترميم و بازسازي شوندي يا باكت دراگالين در زمان تخليه رسوهاي مكانيك وسيله قسمت پاييني بيل

 ها  هاي مسير زهكش نگهداري از سازه - 2-2- 3

براي تشخيص درست شرايط خطرناك و نامطلوب . ها و شبكه زهكشي، به درجات مختلف در معرض تخريب قرار دارند  همه سازه 
هـاي بتنـي، فرسـايش        بروز ترك خوردگي در سطح سـازه      . قبت مستمر نياز است    به توجه و مرا     بالقوه رو به توسعه در شبكه زهكشي،      

 بـه مراتـب   هـايي  ت ممكن است خسار ر يا برطرف نشود،هاي زهكش و مواردي از اين قبيل، اگر به موقع تعمي           نشست ديواره   عمومي،
 هـم     به عـالوه،    .يلي موارد شبيه به هم هستند     هاي آبياري و زهكشي در خ      هاي كانال   مسايل و مشكالت شبكه   . ورد  بار آ   سنگيني را به  

در زيـر بـه چگـونگي       . داشـته شـوند      بايد همواره به حالت باز و بدون هيچ نوع انسدادي نگـه            حتماهاي روباز و هم زيرزميني،        زهكش
  : شود ها اشاره مي نگهداري برخي از سازه

  ها  نرده -3-2-2-1

زدگـي    بايد از وجود گل و الي پاك باشند، زيرا گل و الي باعث زنگ             شوند،    هاي خاصي از شبكه نصب مي      هايي كه در محل     نرده
ها بايد بر اساس يك برنامه از  پيش تعيين شده مورد بازديد ساالنه قرار گرفتـه                   نرده. كاهد  هاي فلزي شده و از عمر مفيد آنها مي          نرده
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دود، سپس با رنگ ضد زنگ آنها را رنگ آميزي نمـوده           هايي از آنها وجود زنگ تشخيص داده شد، بايد ابتدا زنگ را ز             و اگر در قسمت   
  .و سرانجام  با رنگ الزم آنها را پوشاند

 نـسبت بـه مرمـت و رنـگ          بـار   يك هرچند سال     اي،  توان براساس برنامه     مي  آيد،  دست مي   براساس تجربياتي كه از اين عمليات به      
  .هاي موجود در شبكه آبياري اقدام نمود كردن كليه نرده

 ها پل -3-2-2-2

هـاي بتنـي آنهـا       اي به قسمت    ساله مورد بازديد قرار گيرند، اگر صدمه        هاي آبياري و زهكشي بايد همه       هاي واقع در شبكه    همه پل 
هـا بازديـد و در صـورت وجـود           هاي فلزي باشند، بايد اين قـسمت       ها داراي قسمت   وارد آمده باشد، مرمت گردند، چنانچه بعضي از پل        

  .  آنها را ابتدا با رنگ ضدزنگ و سپس با رنگ معمولي پوشش دادزدگي، پس از زدودن زنگ، زنگ

 زيرگذرها -3-2-2-3

هاي حاصل از بارندگي      هاي سطحي در شبكه آبياري تعبيه شده و بايد در همه حال آماده پذيرش آب                براي عبور آب   اين تاسيسات 
ها و مواد زايد كه مانع از جريان آب خواهند           وجود علف به همين دليل با بررسي و بازديد آنها، بايد دهانه ورودي و داخل آنها از                . باشند

 نسبت به رفع اشـكال آنهـا    پس از هر بارندگي، بايد اين تاسيسات بازديد شده و اگر دچار اشكاالتي شده باشند،    . سازي گردند   بود، پاك 
هـاي بتنـي يـا      قسمت. روبي نمود   قدام به الي   بايد ا   چنانچه در نتيجه جريان آب، رسوبي در داخل آنها به جاي مانده باشد،            . اقدام نمود 

  .ها گفته شده تعمير و بازسازي شوند گونه قسمت فلزي آنها نيز بايد براساس اصولي كه براي مرمت و نگهداري اين

 هاي روباز و انجام تعميرات  زمان بازديدهاي نگهداري از زهكش - 2-3- 3

زمان بازديدها  . ورد  عمل آ   ها به اي را از آن      شده بندي  زماناي منظم و    هاي روباز، بايد بازديده     براي انجام نگهداري درست از زهكش     
عمـق در   هـاي روبـاز كـم    طور معمول زهكش    به. شود  ريزي و تعيين مي      برنامه ،بسته به شرايط طرح و خصوصيات آب و هوايي منطقه         

هاي ناپايدار براي حفظ زهكش در حـد         در خاك . گردند طور كامل تميز مي      به بار  يك سال   5طور موضعي و هر       اراضي پايدار هرساله به   
هاي زهكشي وارد زهكـش روبـاز         هايي كه لوله    سامانهخصوص در     به. باشد  عمق طراحي شده، تميز كردن ساالنه زهكش ضروري مي        

ظر گرفتـه   هايي كه براي جمع آوري و توده كردن رسوبات داخل زهكش در ن             محل. طور مرتب انجام گيرد     گردند، اين عمل بايد به      مي
پخش و تـسطيح   به آن   ها دوباره رسوبات مربوط       روبي زهكش   اند، بايد توسط پوشش گياهي محافظت گردند و هر بار پس از الي             شده

انجام اين عمليات براي تثبيت مصالح كنده شده و جلوگيري از شستشو و يا ريـزش آنهـا بـه داخـل                      . و پوشش گياهي آن ترميم شود     
اگر پـس  . شود ها در طرح اوليه در نظر گرفته مي هاي دسترسي مناسبي براي نگهداري از زهكش       ب، جاده اغل. گيرد  زهكش صورت مي  

. ها، كمبودهايي از نظر جاده دسترسي و سرويس وجود داشته باشد، به سرعت بايد نسبت به رفع نقص آن اقدام نمود                      از اجراي زهكش  
بعـد از هـر رگبـار در اوايـل بهـار و يـا       . كـاري شـود   راز آب، بايـد چمـن  خصوص در قسمت باالي ت هاي روباز به  شيب ديواره زهكش  

اي و هر ماهه مورد بازرسـي   طور دوره هاي كنترل شيب بايد به همه سازه. ها ضروري است   هاي پاييزه و زمستانه، تعميرات جاده      طوفان
گيرهـا درصـورت      گير و سـرعت     گرفتگي آشغال  نهمچنيقرار گرفته تا از نظر شستشوي زير سازه و نشت آب مورد توجه قرار گيرند و                 

  .وجود، بازرسي شوند
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در صورتي كه آبشخورهايي در كنار زهكش قرار داشته يا محلي براي عبور حيوانات ايجاد شده باشد، بايد بـا  مـصالح سـنگي يـا                         
روهاي عـريض    سيالب. ظت گردند هاي سيمي محاف    در صورت نياز، با حفاظ    و  بتني پوشش گردند و هر ماهه مورد بازرسي قرار گرفته           

مقاطعي از زهكش كه در . عمل آيد ها بايد جلوگيري به ها در اين قسمت از زهكش از چراي دام. و كم عمق، بايد با چمن پوشيده شوند
بايـد  ها،    هاي آب مازاد آبياري يا بارندگي به زهكش        محل ورودي . معرض خطر فرسايش قرار دارند بايد با مصالح سنگي پوشش شوند          

  .اي با پوشش سنگي محافظت گردد صورت لوله به

  هاي سطحي  برداري از زهكش بهره - 2-4- 3
طـور معمـول در       بـه . باشد  توجهي مسووالن پس از اتمام ساخت مي        توجهي يا كم    هاي زهكشي، بي    امانهيكي از مشكالت عمده س    

بـرداري و نگهـداري از        طور ساالنه صـرف بهـره       ي به گذار   درصد از هزينه سرمايه    3شود تا     بيني مي   ي آبياري و زهكشي، پيش    ها  طرح
طـور    بـه . شـوند   هاي زهكشي اغلب به حال خود رها مي         ها صرف نشده و شبكه      داليل مختلف اين هزينه      به متاسفانه گردد ولي    امانهس

. شـود   مـي سـاخته شي  هاي زهكـ    هاي آبياري كه شرايط طبيعي براي تخليه آب و امالح اضافي كافي نباشد، شبكه               كلي در تمام پروژه   
هـا و شـبكه     آب سطحي حاصل از برف و بـاران، نـشت آب از كانـال    هاي اضافي ممكن است شامل آب برگشتي از آبياري مزارع،    آب

بـراي  . هاي آرتزين، نفوذ عمقي حاصل از آبياري مزارع و تخليه آب زيرزميني در محـدوده ريـشه گيـاه بـوده باشـد                       توزيع آبياري چاه  
. برداري به خوبي انجام شود و كارآيي آنها همواره مورد كنترل و بررسي قرار گيـرد     ف اصلي زهكشي، بايد عمليات بهره     رسيدن به اهدا  
  :ها، موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد برداري درست از زهكش براي انجام بهره

  اي بازديدهاي دوره -3-2-4-1

د بازديد قرار گيرند تا اطالعات الزم از چگونگي عملكـرد آنهـا             هاي مشخص مور    طور مرتب و با فاصله      هاي زهكشي بايد به     شبكه
تـوان    مـي . نماينـد    و شرايط پروژه و منطقه از عواملي هستند كه فاصله بازديدها را مـشخص مـي                ساختفاصله زمان   . آوري شود   جمع

  :صورت زير انجام داد بازديدهاي الزم را به

 بازديدهاي روزانه  

تقـاطع ايـن    . آوري و تخليه آب آنها كنتـرل شـود           آبياري بايد مورد بازديد قرار گيرند و وضعيت جمع         هاي مزارع بعد از هر      زهكش
اي، از    در صـورتي كـه در نقطـه       . زمان بايد مورد بازديد قرار گيرد و سازه تقاطعي آنها بررسـي شـود               تر، هم   ها با زهكش بزرگ     زهكش
  . و در هنگام كار مورد توجه قرار گيردطور روزانه  شود، بايد به هاي زهكشي استفاده مي پمپ

 بازديدهاي هفتگي 

هاي   هاي مسير آنها و سازه      چگونگي تخليه آب، سازه   . طور هفتگي مورد بازديد قرار گيرند        بايد به  2 و   1هاي اصلي و درجه       زهكش
 تعبيه شده است، بايد چگونگي كار آن گيري  اي از زهكش اصلي وسايل اندازه       اگر در نقطه  . ها بايد كنترل شوند     تقاطعي با ساير زهكش   

 بايد پس از هربار آبياري يا در طـول زمـاني             هاي پيزومتري در منطقه طرح وجود دارد،        مورد بررسي قرار گرفته و در صورتي كه شبكه        
  .مشخص مورد بازديد و بررسي قرار گيرد
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 بازديدهاي ماهانه 

. طور ماهانه مورد بازديد قرار گرفته و سازه تقاطعي آن كنترل شود             ، بايد به  محل تخليه آب اضافي محدوده پروژه به خارج از دشت         
. تري مورد بررسي قرار گيرد و از عملكرد درست آنها مطمـئن شـد               در اين نقاط بايد با دقت بيش      ) در صورت وجود  (هاي پمپاژ    سيستم

هـاي   چـين  هاي عبور حيوانات، سنگ هاي حفاظتي، محل  هگيرها، نرد  هاي زهكشي مانند آبشخورها، آشغال      سامانههاي جنبي     همه سازه 
  .هاي هيدروليكي مسير بايد مورد بازديد قرار گيرد حفاظتي و سازه

 بازديدهاي موردي 

برداري بهينه الزم است، در صورت وقوع سيل، زلزله يـا حـوادث غيرمترقبـه بـا                   اي منظم كه براي بهره      عالوه بر بازديدهاي دوره   
عمل  هاي مسير و تقاطعي و نقاط حساس ديگر به خصوص سازه هاي زهكشي، به  امانهعف آنها بايد بازديدهايي از س  توجه به شدت و ض    

  .آيد تا در صورت ايجاد اشكال، مراتب گزارش و به سرعت به رفع نقايص اقدام گردد

   ثبت آمار و اطالعات -3-2-4-2

  .خه از آن براي بررسي مـسووالن مربـوط ارسـال گـردد        مشاهدات انجام شده در طي بازديدهاي مختلف بايد ثبت شود و يك نس            
ترين موضوعات    ها و تهيه گزارش تحليلي مورد نياز از مهم          ها، چگونگي انتقال آنها، پردازش داده        ورودي و خروجي زهكش    ياه  جريان

توان استفاده    ا در آن وارد نمود، مي     هاي تهيه شده كه بتواند همه مطالب مورد نياز ر           در اين ارتباط، از فرم    . ها است  اين بخش از بررسي   
  . كرد

  ها جلوگيري از استفاده غيرمجاز از زهكش -3-2-4-3

طور كامل انجـام   هايي كه انتقال آب به خصوص در مناطق كم آب و در پروژه هاي زهكشي به يكي از كارهاي مرسوم كه در پروژه 
بندند و پس  ها را با خاك، سنگ و ساير مصالح مي    و زهكش در اين شرايط، جل   . ها براي آبياري است     ، استفاده از آب زهكش     است نشده

 پـس زدن آب بـه داخـل     ايـن عمـل سـبب تخريـب زهكـش،     . نماينـد  از باال آمدن سطح آب در زهكش، مبادرت به برداشت آب مي         
قـول برطـرف و   شود كه بايد مورد توجه قرار گرفته و نياز مصرف كنندگان را از طريـق مع  تر و در سطح مزارع مي     هاي كوچك   زهكش

 ساختمان يا ساير مصارف و تخريـب در بدنـه آنهـا از ديگـر                ها براي ايجاد    اده از سنگ در بدنه زهكش     استف. مسير زهكش را باز نمود    
  .ان داده شودبردار بهرههاي الزم به   بايد آموزشدر اين ارتباط. ز آن جلوگيري شودمسايل مشكل ساز بوده كه بايد ا

  موزش كاركنانآ -3-2-4-4

انـدركاران امـور     هاي زهكشي، شناخت كامل و تخصص الزم كاركنان و دست           امانهبرداري بهينه از س     عوامل موثر در بهره   يكي از   
كـار،    بـراي ايـن   . هاي برطرف كـردن مـشكالت را ارائـه دهنـد            كه هم مشكالت را بشناسند و هم راه حل          طوري  برداري است، به    بهره

هـاي زهكـشي     امانهبرداري از س  در ابتداي بهره  . باشد اي مناسب براي كاركنان ضروري مي     ه  هاي آموزشي الزم در زمان      برگزاري دوره 
ها و اصالح آنها      اند، استفاده گردد تا از طريق شناخت ضعف         ها دخالت داشته   بهتر است از عوامل مهندسين مشاور كه در طراحي شبكه         

طور ادواري براي كاركنان برگزار        آموزشي بايد در سطوح مختلف و به       هاي  دوره. دست آورد   بيني شده در طرح را به       بتوان عملكرد پيش  
  .شود و با تشويق و ايجاد انگيزه نسبت به ارتقاي سطح دانش و افزايش كارآيي آنها اقدام شود
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  هاي سرويس جاده -3-2-4-5

برداري   كاركنان بهرههاي دسترسي در وضعيت مناسب قرار داشته تا هاي سطحي بايد دقت كرد كه جاده     برداري از زهكش    در بهره 
آالت بايد براي  تعميـرات و سـاير كارهـاي نگهـداري از                 ماشين همچنين. ها برسانند   به راحتي بتوانند خود را به نقاط مختلف زهكش        

ها و تسطيح آنها به شكل مطلوب، راحتي رفـت و آمـد    ريزي سطح جاده شن.  بدهندامانههاي الزم را به س ها، سرويس طريق اين جاده  
  .ها قابل تردد بوده و مورد بازرسي ادواري قرار گيرند ها بايد در تمام فصل جاده. برداري مناسب فراهم خواهد كرد  در انجام بهرهرا

  هاي زيرزميني  برداري و نگهداري از زهكش بهره - 3- 3

 زيرزمينـي كـه     هـاي زهكـش     امانهخـصوص در سـ       است، بـه   زمان  همها يك عمل      برداري و نگهداري از زهكش      طوركلي، بهره   به
يـا  بـا فيلتـر   (دار  هاي فرعـي سـوراخ   ها، متشكل از لوله  امانهاين س. باشد مخصوص تخليه آب اضافي زمين در قبل يا بعد از آبياري مي    

فرعي و اصلي بوده كه در صورت عدم تخليه آزاد زه آب،  ) كلكتور(كننده    هاي جمع   رو و لوله     يا آدم  اي  هاي مشاهده   ، چاهك )بدون فيلتر 
  . شود هاي پمپاژ اضافه مي ايستگاه

. برداري، مراقبت و نگهداري نياز دارد       حداقل عمليات بهره    درستي طراحي و اجرا شده باشد، به        هاي زهكشي زيرزميني به      امانهاگر س 
 بـه نـوع     بسته(بنابراين بايد در طراحي و سپس در اجرا دقت خاصي مبذول نمود، به شكلي كه سطح آب زيرزميني در رقوم مشخص                      

. پـذير باشـد   هـا بـه صـورت آزاد امكـان     كننـده   اصلي و جمع،هاي زهكشي فرعي   داشته شود و جريان تخليه زه آب در لوله          نگه) كشت
بـراي خروجـي    . عمـل آيـد     هـاي هـرز جلـوگيري بـه         ها بايد به صورت مدام مورد كنترل قرارگيرد تا از تجمـع علـف               خروجي زهكش 

  .عمل آيد ها جلوگيري به شود تا از ورود حيوانات به درون لوله طرفه نصب مي يكهاي  هاي زيرزميني، دريچه زهكش

  برداري اصول بهره - 3-1- 3
 و  1هـاي همچـون سـاخت        نقـشه   ، بايد با توجه به نوع كـاربري و آرايـش شـبكه زهكـش زيرزمينـي،                  )اجرا(در پايان مرحله سوم     

  .برداري تدوين شود دستورالعمل بهره
آالت،   برداري و نگهداري از نظر نيروي انساني و ماشـين           برداري، ساختار سازماني بهره     رنامه عمليات بهره  در اين دستورالعمل بايد ب    

ي جدانـشدني از عمليـات      بخـش عنـوان     بنـدي و دامنـه تعميـرات بـه           بودجه  هاي مربوط،   هاي بازديد و گزارش      فرم  اي،  بازديدهاي دوره 
  .برداري مشخص شود بهره

هـاي مختلـف زهكـشي سـطحي و        توپـوگرافي اراضـي، سـامانه   همچنـين  و االبودن سفره آب زيرزميني   با توجه به بافت خاك، ب     
هـاي    هـاي فرعـي، لولـه      هاي زهكشي اهميت دارد، بازديـد هميـشگي از لولـه            آنچه در مورد شبكه   . گردد  زيرزميني طراحي و اجرا مي    

مسيرها بايد در همه حال براي عبور آب اضـافي          . ري انجام گيرد  بردا  رو است كه بايد توسط كاركنان بهره        هاي آدم  كننده و چاهك    جمع
هاي اصلي و ابنيه فني آنها سالم و بدون عيب و نقص باشد و از رويـش                   هاي فرعي با زهكش     مزارع آماده بوده و محل تقاطع زهكش      

  .عمل آيد ها بايد جلوگيري به هاي گياهان و تجمع رسوب در داخل زهكش ريشه

                                                       
 

1 - As built 
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بـرداري بـوده و موتـور         كند كه بايد هميشه آماده بهـره        هاي پمپاژ ضرورت پيدا مي      ه ثقلي، استفاده از ايستگاه    در صورت عدم تخلي   
  )حـد مطلـوب   (سطح آب در محل تخليه، نبايد از حدي كه تعيـين شـده              . ها به موقع سرويس و به بهترين شكل نگهداري شوند          پمپ

هاي اضافي را به موقع تخليه نكند، اين امر باعـث بـاال آمـدن آب در زهكـش اصـلي                       بهر دليلي، ايستگاه پمپاژ، آ      اگر به . باالتر باشد 
شـوند، اثـر      هايي كه به زهكش اصلي تخليـه مـي          هاي انتهايي زهكش   بديهي است باال آمدن آب در اين ناحيه، در قسمت         . خواهد شد 

 كه اين امر در نهايت، باعث تخليه نشدن آب           دهاي زيرزميني شو    زدگي آب در زهكش    نامطلوب باقي گذارده و ممكن است باعث پس       
  .اراضي خواهد گرديد

هاي زهكشي، حفظ شبكه در بهترين شرايط و افـزايش طـول عمـر مفيـد آنهـا بـا                       برداري و نگهداري سامانه     لي از بهره  هدف اص 
  .ترين هزينه ممكن است كم

بـرداري انجـام شـود، شـامل تعميـر       يـد در دوران بهـره  هاي زهكشي كه بنا بـه ضـرورت با        عمليات مربوط به نگهداري از سامانه     
گذاري است كه اگر به موقـع          رسوب  ها و غيره، جلوگيري از رويش ريشه گياهان و          ها، ايجاد حفره    ها، شكستگي سازه    ها، ريزش   نشست

 .از آنها جلوگيري نشود، تبديل به عملياتي با هزينه زياد و صرف وقت فراوان خواهد شد

خـصوص اگـر اشـكال در          زهكشي اختالل پيش آيد، بايد به سرعت به ترميم و اصالح آن اقدام نمود، به               سامانهد  وقتي در عملكر  
طور معمول، عدم جريان آزاد آب از سطح خاك يا منطقه ريشه گياهان، موجـب كـاهش محـصول يـا                       به. هاي زيرزميني باشد    زهكش

  .ها ثبـت شـود   گزارش  درايد علت بروز اشكال و روش رفع آنها، ب ششود كه پس از اصالح و ترميم زهك خشك شدن كامل گياه مي
هاي  ها، لوله دار، سازه هاي فرعي سوراخ  اعم از لولهسامانههاي مختلف  هاي زيرزميني، بايد بخش برداري از زهكش ريزي بهره در برنامه

  . زهكشي مورد توجه قرار گيردامانههاي پمپاژ و خروجي س كننده، ايستگاه جمع

  اصول نگهداري - 3-2- 3
براي تشخيص درست شرايط خطرناك و نـامطلوب     . ها و شبكه زهكشي با درجات مختلف در معرض تخريب قرار دارند             همه سازه 

 فرسايش عمومي،  هاي بتني، خوردگي در سطح سازه    بروز ترك . توجه و مراقبت مستمر نياز است     ، بالقوه رو به توسعه در شبكه زهكشي      
مراتب سـنگيني را       به هاي   ممكن است خسارت     اگر به موقع تعمير يا برطرف نشود،        ي و مواردي از اين قبيل،     هاي زهكش   نشست ديواره 

 هـم   عـالوه بـراين،  . هـم هـستند   هاي آبياري و زهكشي، در بسياري مـوارد شـبيه بـه    هاي كانال   مسايل و مشكالت شبكه   . بار آورد   به
استفاده از مصالح مناسب براي     . داشته شوند   حالت باز و بدون هيچ نوع انسدادي نگه       هاي روباز و هم زيرزميني، بايد همواره به           زهكش

  .سزايي دارد هاي خراب شده، اهميت به تعمير يا تعويض قسمت

  به حداقل رساندن نيازهاي نگهداري -3-3-2-1

   طراحي–الف 

ه آب به صورت آزاد نياز دارد كـه ممكـن        ، به خروجي ز   اي  سامانههر  . ها را به حداقل رساند      توان نگهداري زهكش    با طراحي خوب، مي   
طراحي شبكه زهكشي بايد با ظرفيت كافي و براساس بده قابل انتظار صورت گيرد، . وسيله پمپاژ انجام گيرد است به صورت ثقلي يا به

بيني   پيش. ودها بايد با توجه به مشخصات خاك انتخاب ش          پوشش زهكش . كه بايد حداقل سرعت جريان را نيز داشته باشند          ضمن اين 
  .تواند نگهداري را آسان نمايد هاي شستشو، مي هاي بازرسي و ورودي هايي مانند چاهك قسمت
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   مصالح–ب 

 مـورد    تواند  درستي حمل و نصب شوند، مي       طور صحيح انبار و به       به  هاي زهكشي، در صورتي كه به شكلي مناسب توليد،          انواع لوله 
ادآوري است كه برخي از مواد پالستيكي، در اثر تابش خورشـيد، بـه مـرور زمـان تغييـر كيفيـت                      الزم به ي  . استفاده مطمئن قرار گيرد   

  .دهند مي

  ها    نصب زهكش–ج 

هـايي از     نمونـه . اي باشد كه به حداقل نگهداري نياز داشـته باشـد            گونه ههاي زهكشي، براساس شرايط طراحي بايد ب        سامانهنصب  
ها و شكستگي آنها، عدم دقت در   مانند تغيير شكل لوله؛ب افزايش عمليات نگهداري گرديدهنصب نادرست ديده شده كه در عمل، سب

رود رسـوبات بـه داخـل آنهـا         ها كـه باعـث و       هاي زهكشي و يا خرابي درزهاي بين لوله         بندي مناسب و استقرار فيلتر لوله       انتخاب دانه 
  .باشد گردد، مي مي

 دهنده  عاليم نشان -3-3-2-2

كه فرصت انجام اصـالحات از بـين          دهنده، قبل از اين     آساني قابل مشاهده و سنجش باشد و عاليم نشان           به نياز به نگهداري، بايد   
  .اي جدي ببيند، نياز به نگهداري را مشخص نمايند رفته و آثار تخريبي ظاهر شود و گياهان صدمه

 در انجـام عمليـات نگهـداري        تـاخير  يـا    دهنده شوري يا باال آمدن سطح آب زيرزمينـي، و           پايين آمدن عملكرد محصوالت، نشان    
  .باشد ها مي زهكش

  ها   كاهش ميزان خروجي زهكش–الف 

تغييـرات در بـده خروجـي       . ها اسـت     زهكشي زيرزميني، كاهش ميزان خروجي زهكش      امانههاي نياز به نگهداري س      يكي از نشانه  
  .باشد گيري مي سنج قابل اندازه كش يا عمق ها در خروجي آنها، به آساني توسط خط زهكش

  هاي مرطوب در مزرعه   بروز لكه–ب 

  .هاي مرطوب در مزرعه خواهد شد ها و عملكرد ضعيف آنها، سبب ايجاد لكه بسته بودن قسمتي از زهكش

   شوري خاك –ج 

دهنـده    تر اراضي تحت آبياري، كنترل شوري خاك بوده و افـزايش شـوري، نـشان                 زهكشي در بيش   امانهترين هدف يك س     بزرگ
  .هاي زيرزميني است  زهكشامانهگهداري ناقص سن

   سطح آب زيرزميني –د 

هاي موقتي كه    توان توسط چاهك    سطح آب زيرزميني را مي    . سطح آب زيرزميني نبايد در منطقه ريشه گياهان و حدود ريشه باشد           
  . گيري نمود اي اندازه هاي مشاهده و يا چاه شود  در فاصله بين دو زهكش تعبيه مي
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   عكس هوايي-  ه

هـاي تحـت     دادن اراضي با زهكشي ضعيف و يا زراعت         توانند براي نشان    هاي هوايي سياه و سفيد، رنگي و مادون قرمز، مي          عكس
  .اراضي با زهكش ضعيف توسط پروازهاي با ارتفاع كم نيز قابل ديدن هستند. گيرند تنش ناشي از زهكشي نامناسب مورد استفاده قرار 

 دهنده  انارزيابي عاليم نش -3-3-2-3

تواند ناشـي از كـافي        كاهش بده خروجي زهكش مي    . توانند مستقل از مساله نگهداري نيز بروز نمايند         عاليم زهكشي ضعيف، مي   
تواند سـبب     هاي مرطوب در سطح اراضي مي       لكه. ها باشد   نبودن آبياري براي جلوگيري از باال آمدن سطح آب زيرزميني روي زهكش           

صـدمه بـه محـصوالت      . هـا شـود      و محدوديت حركت عمودي آب در خاك يا كافي نبودن ظرفيت زهكش            توسعه اليه غيرقابل نفوذ   
 حاصـلخيز نبـودن خـاك، صـدمات ناشـي از عبـور               ، آبيـاري   ريـزي ضـعيف     تواند ناشي از برنامـه      كشاورزي و كاهش عملكرد آنها مي     

  .ها باشد صدمات حشرات و ديگر علتآالت،  ماشين

  هاي صحرايي  بررسي -3-3-2-4

   نقشه و اطالعات طراحي–الف 

هاي زيرزميني بايد شـامل موقعيـت و          نقشه زهكش .  بايد نقشه و اطالعات طراحي در دسترس باشد        ي زهكش سامانهبراي بررسي   
  . ها براي شناسايي اراضي باشد  اراضي بدون زهكشي و موقعيت جاده مسير خطوط زهكشي،

هاي استفاده شده، عمق و فاصله خطـوط           ا طالعات ديگري در زمينه لوله      ها و   اطالعات طراحي بايد شامل نام اجرا كننده زهكش       
  .ها باشد ها، مصالح تشكيل دهنده فيلتر و ابعاد زهكش زهكش

  ها   بازرسي خروجي–ب 

هرگونـه مـانعي در مـسير       . هـا اسـت     صورت آزاد از خروجـي زهكـش         زهكشي، تخليه جريان به    سامانهالزمه عملكرد درست يك     
  . قبل از ايجاد ساير مشكالت برطرف شودها بايد خروجي

   حفاري زهكش -ج 

آسـيب نقـاطي از     . باشـد   ها يا مناطقي با زهكشي ضعيف نمايان مي          زهكشي در مجاورت گودبرداري    امانهعملكرد نامطلوب يك س   
. يابي نمـود    ف مكان هاي موضعي منظم در مجاورت منطقه داراي زهكش ضعي          توان با خاكبرداري    ها با عملكرد نامطلوب را مي       زهكش

ه بـه آنهـا      آمد  وارد هاي  پركردن دوباره مناطق خاكبرداري شده، بايد طوري انجام شود كه از ورود خاك به داخل زهكش و يا خسارت                  
  .جلوگيري شود

  هاي نگهداري رو ش -3-3-2-5

  . شودها بايد به صورت آزاد انجام تري موردنياز باشد، تخليه جريان در خروجي كه نگهداري بيش قبل از اين
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   آب با فشار باال –الف 

 هـا و   تـر كربنـات     هـا، آهـن، منگنـز و بـيش          تواند نسبت به خارج كردن الي، ريـشه         مي) با فشار باالي قابل قبول    (شستشو با آب    
هـاي    توانـد بـراي زهكـش      آب با فشار باال مـي     . مفيد باشد ) اي وارد شود    كه به زهكش صدمه     بدون اين (ها از داخل زهكش      سيليكات

  .كار برده شود، كه البته در اين حالت، نازل بايد همواره در طول زهكش حركت كند ستيكي، بتني و رسي نيز بهپال

  ها د شيميايي براي تميزكردن لوله كاربرد موا–ب 

شـوند را     هاي زيرزميني مـي    تواند رسوبات آهن و منگنز كه باعث گرفتگي زهكش          و آب مي  ) 2So(تركيبي از گاز انيدريد سولفورو      
  .شود وسيله مواد شيميايي توصيه نمي ها به خارج كردن ريشه. حل و تخليه كند

  ها  جايگزيني زهكش–ج 

  ها به حدي گرفته شده باشد كه آب با فشار زياد نتواند آنها را تخليه كنـد،             كلسيم و سيليكات    كردن بودر حالتي كه زهكش با رس     
 در صورتي كه لوله زهكش به اندازه كـافي قـدرت نداشـته و فـرو رفتـه يـا                     همچنين. ها ضرورت يابد   ممكن است جايگزيني زهكش   

  . بايد تعويض شود شكسته شده باشد،

  يي درختانجا جابه –د 

توانند ريشه خود را وارد زهكش نموده و سبب بـسته شـدن               ها كه مي     تبريزي و ساير گونه     پنبه،  دوست مانند بيد، چوب     درختان آب 
اگر اين درختان بعدا به وجود آيند بايد به روشي كه پيش از اين گفتـه شـد از    .  متري زهكش كاشته شوند    20 گردند، نبايد تا حدود      آن

  .محيط دور شوند

  كنترل آلودگي -3-3-2-6

واند ت  ها مي   برداري از اين زهكش     نگهداري و بهره  . هاي زيرزميني، اغلب حاوي مقدار كمي مواد آلوده كننده هستند           جريان زهكش 
هـا كـه شـامل       شايد الزم باشد كه به مقداري از اين آلودگي        . ها در يك دوره كوتاه شوند       سبب آلودگي نسبتا زيادي در جريان زهكش      

هـا     اجازه ورود به مجاري زهكـش       باشد، هاي اوليه، رس، موجودات زنده، اكسيد آهن، منگنز، مقدار كمي سيليكات و كربنات مي               سيلت
  .مناطق ممكن است ترتيبات خاصي براي انباشت مواد آلوده كننده ايجاد شوددر برخي . داده شود

  اي شبكه زهكش زيرزميني لوله - 3-3- 3
كـه  هـايي     شـبكه . تري نياز دارند    مبرداري، به مراقبت ك     بهرههنگام   شده باشند، اغلب در      درستي ساخته   اي به   هاي لوله    زهكش اگر
ها در اوايـل   مراقبت كامل از زهكش . تري نياز خواهند داشت     هاي بيش   اري، به مراقبت  برد  هاي اوليه بهره    اند، در سال     شده ساختهجديد  

اگر قسمتي از شـبكه     . نمايد  ها شده و عمليات نگهداري پرهزينه را در آينده منتفي مي            برداري، سبب افزايش كارايي زهكش      دوره بهره 
 شكستگي آن، جداشـدگي در زمـان اتـصال و انـسداد خروجـي                ه،يي افقي يا عمودي لول    جا  جابهزهكشي در خاك ناپايدار باشد، باعث       

  .روها خواهد شد  و آدمها ها، لوله زهكش
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  يهاي لوله زهكش خروجي -3-3-3-1

هاي سنگين، مورد بازرسي قـرار گيـرد تـا از عـدم                و بعد از بارندگي    ي بايد در فصل رويش گياهان بهار      يهاي زهكش   خروجي لوله 
گونه فرسايـشي كـه      دار هيچ   هاي شيب   هاي روباز شده و در ديواره       جي بايد آزادانه وارد زهكش    جريان خرو . ها مطمئن شد    گرفتگي لوله 

  .شود، وجود نداشته باشد ها مي باعث گرفتگي خروجي
هـا از     هـاي زهكـش وجـود دارد، در خروجـي زهكـش             هاي روباز، امكان برگشت سيالب به طـرف لولـه           در مواقعي كه از زهكش    

هاي زهكشي    هاي مشبكي كه مانع ورود حيوانات جونده به داخل لوله           ها و نيز حفاظ     اين دريچه . شود  ده مي طرفه استفا   هاي يك   دريچه
  . مورد بازرسي قرار گيرندبار يك يشوند، بايد حداقل هر ماه مي

  . ورد بازديد قرار داداي م ها را به صورت دوره  بايد شبكه اند، ها رشد كرده هايي كه روي شبكه ها و جلبك به منظوراز بين بردن خزه

 گيرها روها و ماسه چاهك آدم -3-3-3-2

. شـود   ها و تغيير ابعاد آنها در نظر گرفته مـي           ها، محل تنظيم، محل تغييرات زياد شيب در زهكش          روها، در نقاط اتصال زهكش      آدم
ورتي كه لوله جديد نـصب شـده        در ص .  ها بسيار مهم است     برداري از زهكش    خصوص در ابتداي دوره بهره      روها، به   داشتن آدم   تميز نگه 
شده  هاي جمع ماسه. ها خواهد شد     مورد بازرسي قرار گيرند، زيرا گرفتگي آنها سبب گرفتگي زهكش          بار  يكاي    روها بايد هفته    باشد، آدم 

عت مـورد   سـر    بايـد بـه    گـردد   رو ايجاد مـي     ه در اطراف آدم   هر فرسايش يا نشستي ك    . توان به وسيله پمپ خارج كرد       روها را مي    در آدم 
روهاي مـدفون      نبايد خاك روي آدم    گاه  هيچ. هاي سطحي مورد استفاده قرار گيرد      رو نبايد براي تخليه هرز آب       آدم. بازسازي قرار گيرند  

ني رو نبايد باالتر از لبه فوقـا  تراز آب در آدم.  سازه مدفون ديگري نمودساخت كرد يا در مجاورت آنها اقدام به جا جابهمتر را     1تا عمق   
 بايـد توجـه      شـود،   ها از وسايل مكانيكي استفاده مي      در مواقعي كه براي تميزكردن داخل چاهك      . دهانه ورودي لوله تخليه كننده باشد     

  .هاي زهكشي آسيب نرساند شود، به ورودي و خروجي لوله رو استفاده مي داشت كه طناب يا ظرفي كه براي باال آوردن مواد داخل آدم
هاي بازديـد و نظافـت،    رو بايد به جز در زمان سرپوش آدم. روبي باالدست تميز شوند  روها بايد پس از الي      خل آدم گيرها در دا    ماسه

  .طور دقيق بسته باشد تا از ورود آشغال و سقوط اطفال و حيوانات به داخل آن جلوگيري شود به

  هاي زهكش نگهداري عمومي از لوله -3-3-3-3

 ايـن    .هاي زهكـش آغـاز شـود       هاي بازديد و خروجي    ل زهكش و عبور جريان از چاهك      سرعت پس از تكمي     ثبت اطالعات بايد به   
گيري مستقيم جريان در خروجي   با اندازههمچنينريزند و  ها مي ها، كه به داخل چاهك   گيري عمق آب در لوله      تواند با اندازه    رديابي مي 

 زهكش بايد مورد توجه و دقت قرار گيرد زيرا ممكن اسـت ايـن               گيري  كاهش ناگهاني بده جريان در هر اندازه      . ها انجام پذيرد    زهكش
هـا، نقـاط      ها بايد از نظر وجود حفره       سطوح اطراف زهكش  . دست آمده باشد    كاهش در اثر گرفتگي كامل زهكش و يا قسمتي از آن به           

اگر حفـره كـوچكي   . آورد فراهم ميها را     مرطوب و ريشه درختان مورد بازرسي قرار گيرند زيرا اين عوامل، پتانسيل تخريب در زهكش              
 بايد ايـن حفـره بـه     ديده شد بايد به وسيله خاك پر شود و نشست بعدي آن مورد توجه و دقت قرار گيرد و اگر حفره بزرگي ديده شد،  

  .يابد گيرد، گسترش مي ها از طرف شكستگي لوله يا نشستي كه در محل اتصاالت صورت مي ، زيرا حفرهودطرف زهكش باز ش
گردند بايد با جايگزيني با لوله در محل آن مورد تعمير قرار گيرد   ميجا جابهاتصاالتي كه .  عوض شونديهاي شكسته بايد فور لهلو

آيد، كـه   وجود مي هاي پالستيكي در اثر مشكالت هنگام اجرا به طور معمول له شدن لوله به. و محل آن با مصالح فيلتري پوشانده شود    
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 خراب شدن دسـتگاه حفـاري يـا از كـار افتـادن آن در                همچنين. ها در هنگام اجرا است      ه شدن بيش از حد لوله     ترين آن كشيد    معمول
  . بايد تعويض شوندهاي له يا خراب شده همه لوله. ددگر ها منجر مي هنگام اجرا به رها شدن جعبه محافظ روي لوله

اگر قسمتي از . ص بسته شدن تمام يا قسمتي از لوله استها، عالمت خوبي براي تشخي هاي مرطوب در طول زهكش مشاهده لكه
 بـاز  ،كـش تر از قطـر لولـه زه   را با عبوردادن توپي از باالدست با قطري كمي كوچك توان آن لوله توسط رسوبات گرفته شده باشد، مي  

  .كرد
 بـراي تـشخيص گرفتگـي و تميـز     هاي تميز كننده فلزي، ميله. آميزتر از شستشوي لوله از رسوبات است   اين روش، خيلي موفقيت   

هاي پالستيكي متداول     هاي اخير، استفاده از فشار آب براي شستشوي لوله          در سال . رود  كار مي   ها نيز به    هاي بتني و تمبوشه     كردن لوله 
  .ها رفع شود هاي زهكش، بايد با تعويض قسمتي از لوله در برخي شرايط، گرفتگي در لوله. شده است

 زهكشي وقفـه يـا مـشكلي        امانههاي پر شده، بايد بالفاصله تعمير گردند تا براي س           ت كشيده شده يا زهكش    لوله شكسته، اتصاال  
 تزريـق بـا فـشار        هـا،   بردن ريـشه   براي از بين  . آيد  وجود مي   هاي قديمي، گرفتگي در اثر ريشه نباتات به          اغلب در زهكش    .وجود نيايد   به

هـاي   هاي مرده، بايد با وسايل تميزكننده و از طريق چاهك          ، براي شستشوي ريشه   پس از انجام اين عمل    . سولفات مس مناسب است   
. ها اقدام نمـود  هاي بازديد وجود نداشته باشد، بايد با حفر سوراخي، نسبت به عبور وسايل تميز كننده لوله   اگر چاهك .  اقدام نمود   بازديد

هـاي زهكـش از تـوري        ش خاك يا بقاياي ريشه گياهان به داخل لولـه         شود، بايد براي جلوگيري از ريز       وقتي از اين روش استفاده مي     
  . محافظ استفاده نمود

 در شرايط گرفتگـي      .توانند براي زهكشي به وسيله نوار يا سيم به يكديگر متصل شوند             اي به آساني مي     هاي پالستيكي كنگره    لوله
  .تـر اسـت     خ كردن و ايجاد يك سوراخ در باالي لوله آسان         به جاي عوض كردن لوله، بريدن يك قسمت از آن يا سورا           ) مسدود شدن (

تـوان پـس از انجـام     قسمتي از پوشش لوله بريده شـده را مـي  . پس از رفع گرفتگي يا ساير كارهاي عملياتي، سوراخ قابل تعمير است  
پوشـش  ) شن و ماسه  (بندي شده     د دانه هاي پالستيكي و ساير موا      وسيله ورقه   سوراخ ايجاد شده يا درزها، به     . كارها با سيم يا نوار بست     

بندي شده، مـشابه مشخـصات فيلتـر          بدون در نظر گرفتن نوع مصالح، سطوح آسيب ديده لوله بايد روي بستري از شن دانه               . شوند  مي
ي در طول   ا  هاي دوره   ها، كنترل   ها و بوته    براي جلوگيري از رشد ريشه    . متر روي پوشش اوليه خوابانده شود        ميلي 10اصلي به ضخامت    

  . هاي جديد رشد يافته، بايد با مواد شيميايي قابل قبول از بين بروند ريشه. هاي زهكشي ضروري است لوله
ها در نزديك زهكش رشد كرده و بتوان آنها را از بين برد، بايد با استفاده از سولفات مس نسبت به از بين بردن                        اگر درختان و بوته   

ساز باشـد، دومـين    ها به صورت جدي مساله ها بايد در اوايل بهار صورت پذيرد و اگر رشد ريشه ت زهكش اولين تعميرا . آنها اقدام نمود  
 بنابراين، اين تمهيدات بايد      .كند  هاي جديد جلوگيري نمي     سولفات مس از رشد ريشه    . پذيرد  مرحله تعميرات در اواخر تابستان انجام مي      

 ميزان آن بايد در حدي باشد كـه كيفيـت آب در              شود،   يا ساير مواد شيميايي استفاده مي      اگر از سولفات مس   . طور ساالنه انجام شود     به
  .حد استانداردهاي ملي حفظ گردد

  هاي زهكشي  امانهاي س هاي مشاهده چاه - 3-4- 3
ودن سطح  تغيير ناگهاني سطح آب در چاه يا ثابت ب        . ترين نگهداري نياز دارند     اي خوب اجرا شده باشند، به كم        هاي مشاهده  اگر چاه 

توانـد از   گيرد، مي كارهايي كه براي تميز كردن چاه انجام مي. دهنده گرفتگي كامل و عدم كارايي چاه است  ماه، نشان4 تا  3آب براي   
  .متغير باشدجايگزين تا خارج كردن لوله چاه و نصب آن در چاه جديد ) واترجت( يا با فشار آب خارج كردن ماسه و سيلت توسط پمپاژ 
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هاي آسيب ديده يا كج شده، همان تجهيزات موجـود در مـزارع يـا اداره راه و ترابـري                     ات اوليه مورد نياز براي خارج كردن لوله       تجهيز
 10متـر بـه        سانتي 10اي كه     هاي آسيب ديده، دوباره با لوله      براي كسب آمار قابل قبول و كامل از سطح آب زيرزميني، بايد چاه            . است
 نـصب شـده اسـت، ايـن         اي  هاي مشاهده  در چاه خودكار  هاي    ثباتدر مواردي كه    . ميزي شده، حفاظت گردد   متر مدرج و رنگ آ      سانتي
  . كند مطمئن شد كه ساعت و دستگاه ثبات در شرايط مطلوب كار ميبتوان  به نگهداري دائم نياز دارد تا ها دستگاه

  هاي زيرزميني  اجزاي مختلف زهكش - 3-5- 3
 : ها شامل هاي فرعي زهكش لوله -1

 دار با فيلتر يا بدون فيلتر،  دار سوراخ هاي پالستيكي موج هلول 

 هاي سفالي يا بتني درزدار با فيلتر يا بدون فيلتر، و  لوله 

 بندي شده، الياف مصنوعي يا طبيعي  انواع فيلترهاي شني دانه. 

 :هاي شناسايي يا بازديد شامل چاهك -2

 رو،  دمساخته يا بتني درجا يا پالستيكي آ ي پيشنهاي بت لوله 

 گيري سطح آب زيرزميني، و هاي آزمايش و اندازه لوله 

 ها  هاي بتني و چدني روي چاهك انواع درپوش. 

  :كننده شامل هاي جمع لوله -3

 هاي بتني، پالستيكي و فايبرگالس  انواع لوله. 

 :هاي پمپاژ شامل ايستگاه -4

 كننده، حوضچه جمع 

 شناور (هاي مستغرق پمپ(، 

 خشك(هاي عمودي  پمپ(، 

 وله و اتصاالت،ل 

 شيرآالت، و 

 تابلو برق. 

  هاي زيرزميني  برداري و نگهداري از زهكش فهرست بررسي موارد مهم در بهره - 3-6- 3
 ،مراجعه به مباني طراحي 

 ها، بررسي روش اجراي زهكش 

 هاي اجرا شده، بررسي وضعيت زهكش 

 كار رفته و مطابقت آنها با مباني طراحي، ها و مصالح به بررسي زهكش 

 هاي سرويس، ضعيت جادهبررسي و 

 ها، چگونگي تخليه جريان زهكش 
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 نامنظم– ماهانه – هفتگي –روزانه (ها  هاي زماني بازديد از زهكش فاصله (، 

 گيري پيزومترها، هاي زماني اندازه فاصله 

 هاي زماني آبياري، ها با توجه به حجم و فاصله گيري بده خروجي زهكش اندازه 

 ها، بررسي رسوبات موجود در لوله 

 ها، كيفيت آب خروجي از زهكش 

 ها هاي فرعي زهكش(هاي فرعي  تعيين چگونگي آزمايش گرفتگي زهكش(، 

 هاي فرعي، روش شستشوي زهكش 

 هاي فرعي، بررسي وجود ريشه گياهان در زمان انسداد زهكش 

  هاي فرعي در زمان انسداد آنها، يي زهكشجا جابهبررسي حركت زمين و 

 هاي فرعي به اصلي در زمان انسداد آنها،  لولهبررسي وضعيت نقاط اتصال 

           در زمان انـسداد    ) كلكتورها(ها    كننده زهكش   هاي جمع   بررسي وجود اجسام خارجي، ريشه گياهان و تجمع رسوبات در لوله
 آنها،

 ها، نياز به مواد شيميايي در زمان شستشوي زهكش 

 رو، هاي آدم بررسي كفايت تعداد چاهك 

 كاركرد آنها،و صحت تر و اطمينان از سالمت هاي پيزوم بررسي چاهك 

  ناشي از طراحي،احتمالي بررسي مشكالت 

 هاي زيرزميني، برداري و نگهداري از زهكش بررسي سهم مشاركت مردمي در امر بهره 

 و)مستندسازي (ثبت آمار و اطالعات ، 

 آموزش كاركنان. 

 هاي زيرزميني و مشكالت آنها بررسي كاركرد زهكش - 3-7- 3

اي برخوردار است كه      هاي روباز از اهميت ويژه      هاي زيرزميني، از نظر ضوابط و تراز تخليه آنها به زهكش            اي زهكش طراحي و اجر  
هاي زيرزمينـي، ناشـي از مناسـب نبـودن تـراز تخليـه آنهـا بـه          تر مشكالت ايجاد شده در شبكه بيش. بايد با دقت زيادي انجام گيرد     

هـاي ماسـه بـادي        ها از نظر اليه     مسير زهكش . و عدم تخليه آب از سطح اراضي است       گذاري و گرفتگي      هاي بزرگ يا رسوب     زهكش
  . باشد هاي زهكش ناشي از ريزش ماسه بادي يا نفوذ ريشه گياهان مي داراي اهميت بوده و اغلب، گرفتگي مسير لوله

هاي زهكشي، اين عمل صورت  شبكه در متاسفانه. ها، انجام آزمايش گرفتگي و شستشوي آنها است  از موارد مهم عملكرد زهكش    
ها شده و كارآيي آنهـا را         آيد كه در نهايت  باعث كاهش عمر مفيد زهكش           عمل نمي   نگرفته و براي تغييرات بده خروجي دقت الزم به        

 رو به اندازه كافي در سيستم زهكشي، عـدم مراقبـت و قرائـت بـه موقـع پيزومترهـا و كمبـود                 هاي آدم  نبودن چاهك . دهد  كاهش مي 
  . هاي زيرزميني است كه بايد به آنها توجه خاص نمود هاي پيزومتري از جمله مشكالت زهكش شبكه
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مبـادرت بـه   با استفاده از منابع مـالي دولتـي   هاي اجرايي   دستگاه مشاركت زارعين در اين مساله بسيار ضعيف بوده و تاكنون فقط  
هـاي زيرزمينـي سـبب شـده تـا       در برخي مناطق، آثار مثبت اجراي زهكش  ر،البته در اين اواخ. ندا  هاي زيرزميني نموده    اجراي زهكش 

  .ها از خود تمايل نشان دهند هاي مالي در اجراي زهكش زارعين نيز به مشاركت

  )اي لوله(هاي زهكشي زيرزميني  برگ بازديدهاي ادواري كارشناسي از شبكه - 3-8- 3
وري اطالعات ميـداني جـامع از آخـرين وضـعيت شـبكه زهكـشي و             آ  و جمع ) چك ليست (هدف از تنظيم و تكميل اين برگ، بازديد         

 طي دوره مورد     آمده  وارد هاي  عملكرد آن پس از هر دوره به منظور آگاهي كامل نسبت به مسايل و مشكالت شبكه و صدمات و خسارت                   
و انجـام عمليـات و      عميـرات الزم    بندي و تحليل اين اطالعات، راهكارهاي عملي مناسب براي نگهداري و انجـام ت               از جمع . باشد  نظر مي 

گيـري بهينـه از منـابع و     كـه بهـره     طوري  آيد به   دست مي   بههاي اجرايي با توجه به منابع مالي موجود           هاي مورد نياز و اولويت      برآورد هزينه 
 بر موارد ذكر شـده يكـي از     كه عالوه اين برگ بازديد    . آالت شبكه فراهم گردد     امكانات موجود، اعم از نيروي انساني، منابع مالي و ماشين         

   :شود به صورت زير تنظيم ميباشد،  وضعيت شبكه و اقدامات انجام شده براي نگهداري شبكه ميالزامات مهم مستندسازي 
  ............ )شناسه زهكش( ................................نام مزرعه................... ............. تاريخ بازديد.........................  بازديد كننده 
       1                            تنبوشه                     كننده   جمع: نوع زهكش

  .قعيت زهكش را در شبكه توضيح دهيدمشخصات و مو -1
 آياجريان زه آب از خروجي زهكش به حالت آزاد است؟ -2

  خير                                        بلي 
  :به موارد زير پاسخ دهيد» خير«در صورت پاسخ 

گذاري در زهكش روباز، بالفاصله بعد از دهانـه خروجـي             ناشي از رسوب  ) حالت مستغرق (آيا عدم وجود جريان آزاد       -2-1
  است؟
                                         خير بلي 

  : زير پاسخ دهيدسوالبه » خير«در صورت پاسخ 
  اي است؟ لت استغراق، در نتيجه نشست و تغيير تراز اوليه خروجي زهكش لولهآيا حا -2-2

                                         خير بلي 
 :علت را توضيح دهيد» خير«در صورت پاسخ 

 خورد؟ گذاري به چشم مي اي آثار رسوب آيا در دهانه خروجي زهكش لوله -3

           خير                               بلي 
  :به موارد زير پاسخ دهيد» بلي«در صورت پاسخ 

 ؟رد زدايي فوري دا گذاري در حدي است كه نياز به رسوب آيا ميزان رسوب -3-1

                                         خير بلي 
                                                       

 
1 - Tile 
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ربوط به سال جاري اسـت يـا   كه آيا م ، در مورد ضخامت رسوب، نسبت به قطر دهانه خروجي، اين          »بلي«در صورت پاسخ    
  .گذاري است، و هر نوع اطالعات تكميلي الزم براي اقدامات نگهداري توضيح دهيد حاصل چندين سال رسوب

  آيا روي دهانه خروجي، توري مخصوص جلوگيري از ورود حيوانات جونده وجود دارد؟ -4
                                         خير بلي 

  :به موارد زير پاسخ دهيد» رخي«در صورت پاسخ 
  خورد؟ آيا اثري از سوراخ موش يا ديگر حيوانات جونده در دهانه خروجي يا مجاورت آن به چشم مي -4-1

                                         خير بلي 
  خورد؟ آيا تجمع شاخه و برگ گياهان و آشغال در دهانه خروجي به چشم مي -4-2

                               خير           بلي 
 شود؟  مشاهده مي1ها فروچال/اي، آثاري از فروچال هاي لوله آيا در مسير زهكش -5

                                         خير بلي 
 .د، محل و وضعيت، ابعاد، تعداد آنها در هر مسير و ساير اطالعات الزم را توضيح دهي»بلي«در صورت پاسخ  -5-1

 ها به تازگي ايجاد شده است؟ فروچال/آيا فروچال -5-2

                                         خير بلي 
 تري يافته است؟ ها نسبت به دوره بازديد قبل توسعه بيش فروچال/آيا فروچال -5-3

                                         خير بلي 
 كنيد؟ مرطوب مشاهده ميهاي  آيا در مسير بازديد، لكه -6

                                         خير بلي 
  ، »بلي«در صورت پاسخ 

 :محل، وضعيت، ابعاد و تعداد آنها در هر مسير را توضيح دهيد -6-1

 بينيد؟ هاي مرطوب را ناشي از بروز نقص يا نارسايي در زهكش مي آيا ظاهر شدن لكه -6-2

  در جاي خود قرار دارد؟2روها آدم/رو آيا درپوش آدم -7

                                         خير بلي 
  ،»خير«در صورت پاسخ 

 آيا درپوش از محل برده شده است؟ -7-1

                                         خير بلي 
  ،»خير«در صورت پاسخ 

  

                                                       
 

1 - Sink hole 
2 - Manholes 
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 رو تخريب شده است؟ ش آدمآيا سازه محل استقرار درپو -7-2

                                         خير بلي 
 رو به راحتي قابل ديدن است؟ آيا دريچه آدم -7-3

                                         خير بلي 
 رو با مشكل مواجه است؟ آيا دسترسي به داخل آدم -7-3

          خير                                بلي 
  :، نوع مشكل را توضيح دهيد»بلي«در صورت پاسخ 

 رو به درستي و راحتي جريان دارد؟ آيا زه آب از طريق آدم -7-4

                                         خير بلي 
 :چگونگي را توضيح دهيد» خير«در صورت پاسخ 

 رو نياز به تعمير دارد؟ آيا آدم -7-5

                                  خير        بلي 
  :، محل و چگونگي خرابي يا تعميرات مورد نياز را توضيح دهيد»بلي«در صورت پاسخ 

 زدايي دارد؟ روبي و رسوب رو نياز به الي آيا كف آدم -7-6

                                         خير بلي 
 بينيد؟ ن كننده ميآيا در مجموع، وضعيت شبكه زهكشي را نگرا -8

                                         خير بلي 
 :، چگونگي و داليل اصلي نگراني را شرح دهيد»بلي«در صورت پاسخ  -9

  هاي زهكش برداري و نگهداري از چاه بهره - 4- 3

شود تـا     حفر مي ) زاد يا تحت فشار   سفره آب آ  (هاي آبدار     ها كه در اليه    اي از چاه    هاي زهكش، عبارتند از چاه يا مجموعه       چاه يا چاه  
 بـه شـكلي كـه سـطح سـفره آب             كننـده انتقـال يابـد،       هاي مذكور به وسيله پمپاژ به داخل زهكش جمع          آب زيرزميني موجود در اليه    

مناسـب  هاي زهكش، وجود شرايط هيدروژئولوژيكي        براي عملكرد موثر چاه     .دارد   نگه 1تر از محدوده توسعه ريشه      زيرزميني را در پايين   
  ).قابليت انتقال مناسب اليه آبدار(ضروري است 

  هاي زهكش چگونگي كار چاه - 4-1- 3
 شيب خـط      مصنوعي، با ايجاد يك حفره در اليه اشباع شده از آب،           يهاي زهكش    يك چاه در حال پمپاژ مثل ساير شكل        رد  -الف

 . يابد به سمت چاه افزايش مي) شيب هيدروليكي(انرژي جريان 

                                                       
 

1 - Root Zone 
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 كه آب را از داخـل چـاه          )عامل محركه (ه براي جريان يافتن آب زيرزميني، به وسيله موتور يا الكتروموتور            نيروي ايجاد شد    -ب
 .شود دهد، توليد مي به سمت باال انتقال مي

روند افزايش شيب سطح آب زيرزميني بايد در منطقه ريشه گياه گـسترش يابـد تـا حـدي كـه امكـان كنتـرل سـطح آب                  -ج
 .مورد نظر و تا رقوم مطلوب فراهم آيدزيرزميني در محدوده 

شـيب  (صـورت افـزايش شـيب فـشار آب      افزايش شيب هيدروليكي ممكن است به صورت افت سطح آب سفره آزاد يا بـه    -د
 .هاي تحت فشار باشد براي سفره) پيزومتريك

  هاي زهكش انواع چاه - 4-2- 3
 از سطح آزاد سفره آب زيرزميني        طور مستقيم   ها، آب به   اهدر اين نوع چ   : 1هاي آب زيرزميني آزاد     هاي حفر شده در سفره     چاه  -الف

 .شود و نتيجه آن افت سطح آب در سفره است در چاه پمپاژ مي

ب از يك سـفره آب زيرزمينـي كـامال    ها، آ  در اين نوع چاه :2هاي آرتزين هاي تحت فشار يا چاه      هاي حفر شده در سفره     چاه  -ب
  .شود ، پمپاژ مي)تحت فشار قرار گرفته(نفوذ يا با قابليت نفوذ كم احاطه شده است هاي غيرقابل  اشباع كه به وسيله اليه

  هاي زهكش مزايا و معايب چاه - 4-3- 3
آوري و انتقـال آب اضـافي در          هـاي زيرزمينـي،  روش جمـع         هاي زهكش با ساير انـواع زهكـش        بنا به آنچه گفته شد، تفاوت چاه      

هاي   اند به زهكش     كه در اليه آبدار حفر شده       سري چاه  توسط پمپاژ از داخل يك    هاي اضافي     در اين روش زهكشي، آب    . زيرزمين است 
 سـاخته هاي    هاي زيرزميني، آب اضافي به روش ثقلي از طريق نهرهاي روباز يا لوله              كه در شبكه زهكش     شود، در حالي    روباز تخليه مي  

كننده انتقال  هاي جمع  به داخل زهكش آب از طريق لوله. دشو  تخليه مي اند،  متري نصب شده3 تا 1هاي  شده در زيرزمين كه در عمق
هـاي    ها به داخل زهكش     كننده  هاي انتهاي جمع    هاي سطحي هدايت شده يا از طريق حوضچه         صورت جريان آزاد به زهكش      يافته و به  

 داراي مزايـا و  سـامانه  كه هر دو هاي زهكشي زيرزميني، بيانگر اين است  سامانههاي زهكش و ديگر   مقايسه چاه . گردد روباز پمپاژ مي  
   :باشند معايبي به شرح زير مي

  هاي زهكش مزاياي چاه -3-4-3-1

 هاي زيرزميني است  زهكشسامانهتر از  هاي زهكش كوتاه  چاهسامانههاي سطحي روباز، در  طول زهكش . 

      طريق شـبكه هـايي از       باشد، آب پمپاژ شده از      هاي موضعي كه بدون خروجي طبيعي مي        در اراضي تپه ماهور با فرورفتگي 
 زيرا   شود  يي اضافي خاك جلوگيري مي    جا  جابه ترتيب از    به اين . گردد   تخليه مي   نمايند،  هم متصل مي    ها را به   ها كه چاه    لوله

بـرداري    هـا، امكـان بهـره       هـا و آبراهـه      عمق بايد در داخل زمين حفر گردند و در نبود اين كانال             هاي كم   ها يا آبراهه    كانال
 .گردد هاي زهكشي فراهم مي تر نسبت به ساير روش وثرتر و در مساحت بيشكشاورزي م

                                                       
 

1- Unconfined - Aquifer 
2 - Confined – Aquifer or Artesian Wells 
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 اي و سـاختماني داراي پايـداري         هاي انتقال آب از نظر سـازه        هاي روباز و كانال     هاي زهكش نسبت به زهكش       چاه  سامانه
 . باشد تري مي  كم داراي هزينه نگهداريبنابراينتر بوده  پذيري آنها از عوامل محيطي كم تر بوده و آسيب بيش

 يعنـي در     هاي زيرزميني پـايين آورد،      توان سطح آب زيرزميني را بيش از ساير انواع زهكش           هاي زهكشي مي   وسيله چاه  به 
خـشك كـه       در اراضي خـشك و نيمـه       همچنين. تري از آب اضافي را از خاك تخليه نمود          توان حجم بيش     مي سامانهاين  

 .يابد ان شوري خاك كاهش ميتر است، ميز سطح آب زيرزميني عميق

 پمپـاژ از ايـن       .تري باشـند    هاي سطحي داراي نفوذپذيري بيش      هاي عميق يا خاك زيرين ممكن است نسبت به اليه           اليه 
هـاي بـاال ايجـاد         كاهش داده و يك جريان عمودي به طرف پـايين در اليـه              ها، فشار آرتزين را كه اغلب وجود دارد         اليه
توان از اين  هاي زهكش مي تر وجود داشته باشد، فقط با استفاده از چاه  متري يا بيش   5ذپذير در عمق     اگر اليه نفو    .كند  مي

 .برداري را فراهم نمود شرايط هيدروژئولوژيك در منطقه، بهترين بهره

         هـا   آب زهكـش در اين حالـت    .  مورد استفاده آبياري قرار گيرد      تواند دوباره   اگر آب پمپاژ شده داراي كيفيت خوب باشد، مي
 .پذيري طرح كمك نمايد اي از نظر اقتصادي به توجيه داراي ارزش اقتصادي است و امكان دارد به ميزان قابل مالحظه

  هاي زهكش معايب چاه -3-4-3-2

   :هاي زهكشي داراي معايبي هستند كه برخي از آنها عبارتند از چاه
  هـاي    پذير بـوده و نـسبت بـه سـامانه           ه طريق پمپاژ امكان   ها و ب     با استفاده از تلمبه    طور اساسي   بههاي زهكشي    تخليه چاه

 .باشد تري مي برداري بيش نه بهرهشود داراي هزي صورت ثقلي تخليه مي زهكشي روباز و زيرزميني كه آب آنها به

 هاي متعدد زهكش، بايد از منابع سوخت يا الكتريسيته خريداري شده تامين گردد انرژي الزم براي چاه . 

  ها ممكن است بـه حـدي      نمايند زيرا پمپاژ از چاه      هاي زهكشي را ممنوع مي     ني در بعضي مواقع استفاده از چاه      مقررات قانو
 .هاي محلي گردد هاي آبدار را كاهش دهد كه باعث خشك شدن چاه فشار اليه

   آب  هاي زهكـشي در اراضـي كوچـك اقتـصادي نيـستند، زيـرا مقـدار زيـادي                   هاي زيرزميني، چاه    برخالف ساير زهكش 
 .برد زيرزميني از خارج از منطقه پروژه به داخل اين قسمت جريان يافته و هزينه را باال مي

                  به عنوان مثال به سبب يك بارندگي       (اگر در طول دوره رشد گياهان، سطح آب زيرزميني باال آمده و به سطح زمين برسد
در ايـن   .  شدن بسيار حـساسند    ز گياهان نسبت به غرقاب     زيرا برخي ا    سرعت بايد نسبت به تخليه آن اقدام نمود،          به  )شديد
هاي زهكشي استفاده كنيم، الزمه تخليه سـريع ايجـاد تعـداد زيـادي چـاه اسـت كـه هزينـه                         اگر بخواهيم از چاه    شرايط
 .برداري و نگهداري را در پي خواهد داشت هاي بهره گذاري را افزايش داده و در نتيجه افزايش هزينه سرمايه

  در . آميز خواهـد شـد     هاي زهكشي موفقيت    استفاده از چاه    ،)ضريب قابليت انتقال باال   (ت هيدروليكي مناسب باشد     اگر هداي
 بايد مطالعات هيدروژئولوژيك    سامانهبنابراين قبل از طراحي اين      . توان زياد در نظر گرفت      ها را مي   چنين حالتي فاصله چاه   

 .صورت گيرد

  باشد آرتزين و نشست زياد باشد، از نظر فني و اقتصادي قابل توصيه نمي در نقاطي كه فشار آب سامانهاين. 

      آب حاصل از    تري نسبت به زه     تر، داراي امالح بيش      به دليل جريان از عمق بيش      هاي زهكشي    چاه سامانهزه آب حاصل از
 .باشد اي يا روباز مي هاي لوله زهكش
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  مربوطهاي زهكش و تجهيزات  برداري و نگهداري از چاه بهره - 4-4- 3
هاي زهكش با كارآيي الزم در گروه         چاه  طوركلي ولي نه هميشه،     هاي زهكش گفته شد، به     چه كه به شرح باال درباره چاه        بنا به آن  

 اينچ حفاري و در داخل آن لولـه  20 تا  16اي از     اي قرار دارند، بدين معني كه چاه به وسيله دستگاه حفاري و با قطر اوليه                هاي لوله  چاه
  .گيرد، مشبك است بخشي از لوله جدار كه در اليه آبده قرار مي. شود  اينچ نصب مي16 تا 12والدي به قطر جدار ف

كه طول عمر مفيد چاه در واقع به چگـونگي   ها، دستورالعمل خاصي وجود ندارد جز اين       برداري و نگهداري اين قبيل چاه       براي بهره 
اي است، بايد  هايي كه تمام يا بخشي از اليه آبدار ماسه    در چاه . جاز چاه بستگي دارد   گذاري و معقول بودن بده م       حفاري، چگونگي لوله  

 خطر نشست چـاه را نيـز در پـي     سازد، هاي پمپ وارد مي دهي چاه در موقع پمپاژ عالوه بر لطماتي كه به پره   دقت شود كه ادامه ماسه    
  .  از خروج ماسه جلوگيري نمود )ره چاه و لوله جدارايجاد صافي شني بين ديوا(هاي معمول  دارد و الزم است با روش

  )پمپ و موتور يا الكتروموتور(هاي زهكش  تجهيزات چاه -3-4-4-1

. تـرين مراقبـت و نگهـداري را الزم داشـته باشـند              هاي تاسيسات زهكشي بايد طوري انتخاب شوند كه از نظر اقتصادي كم            پمپ
عـالوه بـر آن،   . قي با توجه به ميزان آب تخليه شده از طريق پمپ انجـام گيـرد            بازرسي كامل از تاسيسات پمپاژ، بايد طبق برنامه دقي        

طور منظم انجام شده و تعميرات و تعويض قطعات پمپ و موتور  ها براي اطمينان از عملكرد مناسب آنها به      تميز كردن و آزمايش پمپ    
  .بايد در مواقع ضروري صورت گيرد

بنـدي بـر مبنـاي       تقسيم(عمل آمده است      هايي كه بر اساس عوامل مختلف به        بندي  تقسيمها با وجود تنوع زيادي كه دارند و          پمپ
بـرداري و نگهـداري داراي        ، از نظـر بهـره     ) چگونگي انتقال انرژي به سيال و باالخره نوع سيال عبوري           نوع استفاده، ساختمان داخلي،   

هـاي    عامـل محركـه پمـپ       .ارش حاضر بوده و ضرورتي نيز ندارد      ها خارج از حدود گز      پرداختن به انواع پمپ     .مشتركات زيادي هستند  
 راجـع بـه      .تري نيز بنزيني هستند     هاي زهكش، موتور يا الكتروموتور است؛ موتورها اغلب از نوع ديزل و تعداد كم              مورد استفاده در چاه   

ريـزي سـابق كـه         سازمان مديريت و برنامه    158ها، در نشريه شماره       پمپ همچنينبرداري و نگهداري موتورها، الكتروموتورها و         بهره
 بـا توجـه بـه     .تهيه شده، توضيح داده شـده اسـت  صنعت آب كشور  و معيارهاي فني طرح تهيه ضوابط 3-3توسط كميته فني شماره  

ود، براي ايـن دو     ش  استفاده مي ) شناور يا غيرشناور  (هاي سانتريفوژ يا توربيني       از پمپ   طور معمول   هاي زهكش به   تر چاه   كه در بيش    اين
هـاي تـوربين      فهرست جزييـات تعيـين و بررسـي وضـعيت پمـپ            همچنينگروه پمپ و موتور يا الكتروموتور، دو مورد دستورالعمل و           

هاي   ها باعث افزايش عمر مفيد تجهيزات و كاهش هزينه          رعايت مفاد اين دستورالعمل   . به شرح زير تهيه شده است     ) عمودي و شناور  (
  . ري مربوط به آنها خواهد شدتعميرات و نگهدا

  هاي سانتريفوژ افقي برداري از الكتروپمپ دستورالعمل بهره -الف

 در صورت لـزوم     .وقتي پمپ مدت زيادي كار نكرده باشد، قبل از روشن كردن بايد گريس يا واسكازين آن را كنترل كرد                   -1
بـودن     پمـپ را بـا دسـت چرخانـد تـا از سـالم              سپس بايد محـور   . بايد آن را گريسكاري كرده و يا واسكازين اضافه نمود         

 .هاي پمپ مطمئن شد دنده
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طـور كـاملي بـست و سـپس اقـدام بـه               براي روشن كردن الكتروپمپ ابتدا شير فلكه نصب شده در لوله رانش را بايد به               -2
تروپمـپ در عملكـرد     كه الكتروموتور دور گرفت بايد شير فلكه را به آرامـي بـاز كـرد تـا الك                   بعد از آن  . اندازي آن نمود    راه

 .آرامي بست و آنگاه الكتروپمپ را خاموش كرد براي خاموش كردن نيز بايد در ابتدا شير فلكه را به. تر قرار گيرد مطلوب

در صورت وجود شير هواگيري در قسمت باالي پوسته پمپ، براي تخليه هوا بايد روزانه شير را حداقل دوبار باز كـرد تـا                         -3
 .طور كامل خارج شود پ بههاي هواي داخل پم حباب

در صورت وجود پمپ ذخيـره      .  ساعت از مدار خارج شود     2 ساعت كاركرد بايد حداقل به مدت        8هر پمپ، حداكثر پس از       -4
 . ها به صورت متناوب انجام گيرد بايد خاموش و روشن كردن پمپ

 .ط گزارش شوددر صورت مشاهده هرگونه نقص فني، الكتروپمپ را خاموش و مراتب به مسووالن مربو -5

  هاي شناور  برداري از الكتروپمپ دستورالعمل بهره -ب

اين كار باعث اثر گذاشتن رسوبات آهك و آهن . رها كرد) خاموش( روز بدون استفاده 8الكتروپمپ شناور را نبايد بيش از     -1
اگـر قـرار باشـد    . خواهد انـداخت هاي پروانه شده، محور و قطعات روي آن را از كار           ها و پره    ها، ياتاقان   بر روي بوش  ... و  

 دقيقه آن را به كار ا نداخت تا هميـشه           5 روز حداقل بايد مدت      8الكتروپمپ براي مدتي بدون استفاده بماند، به ازاي هر          
 .براي استفاده آماده باشد

 . دقيقه باشد5 تا 3تر از  فاصله زماني بين روشن و خاموش كردن الكتروپمپ شناور، نبايد كم -2

طور مداوم در حالت شير خروجي بسته به كار    دقيقه به  5ي كه شير فلكه نصب است، الكتروپمپ را نبايد بيش از            در جاهاي  -3
هـاي الكتروپمـپ      انداخت زيرا اين عمل باعث داغ شدن آب داخل پمپ شده و حرارت آن به سيم پيچ، بـوش و ياتاقـان                     

 .كند آسيب شديد وارد مي

 . ساعت از مدار خارج گردد2 ساعت كار بايد حداقل مدت 8هر الكتروپمپ شناور حداكثر پس از  -4

 .در صورت مشاهده هرگونه نقص فني، الكتروپمپ را خاموش و مراتب به مسووالن مربوط گزارش شود -5

هـاي منـاطق در هنگـام نـصب          رديف چهارم دستورالعمل فقط به دليل استاندارد نبودن تابلوي برق راه انداز كه اگر چاه               :توضيح
تواند   مي) شود  نصب شناور چون با آب خنك مي      (صورت    در غير اين  . اندازي شده است، قابل اجرا است       ايل ايمني كنترل و راه    بدون وس 
  .هاي طوالني كار كند ساعت

  هاي توربيني عمودي و شناور   تعيين و بررسي وضعيت پمپ)چك ليست (فهرست جزييات - 4-5- 3
 حي اوليه پمپ منطبق است؟هاي طرا آيا فشار آب و ضريب جريان چاه بر نمودار 

 شود؟ تر از اندازه گرم مي آيا موتور بيش 

 شود؟ ها شنيده مي آيا صداي غيرعادي مانند صداي ياتاقان 

  سوزي دارد؟ روغنموتور آيا 

 آيا موتور لرزش زيادي دارد؟ 

 كند؟  مي)نوسان (آيا آمپر و ولتاژ پمپ تغيير 



 39  زهكشي هاي  سامانه از نگهداري و برداري بهره خدمات - سوم فصل

 

  شده است؟آيا ترك خوردگي يا نشستي دركف سكوي پمپ ايجاد 

 آيا آب داراي ماسه است؟ 

  باشـند،    هاي خودكار بسيار حساس مي جايي كه كنترل از آن. كنند طور خودكار عمل مي   هاي زهكش به   هاي چاه  اغلب پمپ
چگونگي نگهداري و مراقبـت از      . طور منظم مورد بازديد قرار گيرند تا از كاركرد مداوم و يكنواخت آنها مطمئن شد                بايد به 

طور كامل و     ها بايد به   مراقبت از چاه  . باشد   زهكشي مي  سامانههاي زهكش نيز مانند تاسيسات پمپاژ از          پمپاژ چاه  تاسيسات
 .مستمر انجام گيرد

       برداري از چاه، به دليل استهالك پمپ و موتور يا الكتروموتور نصب شده روي چـاه و                   اغلب با تداوم و افزايش قدرت بهره
هاي قسمت مشبك لوله جدار بر اثر انباشته شدن مـواد     آب آبخوان و يا كاهش دهانه شكاف       يا پايين رفتن تدريجي سطح    

 نـشانه     پس كاهش ناگهاني و قابل توجه آبدهي چـاه،          يابد،   كاهش مي   تدريج  رسوبي يا مواردي از اين قبيل، آبدهي چاه به        
قعي بايد در اولين فرصت، پمپ، الكتروموتـور  در چنين موا  . گويايي از وقوع وضعيت غيرعادي در چاه يا تجهيزات آن است          

 اگر در اين تجهيزات نقصي مـشاهده نـشد، بايـد             .و لوله ستون مورد بازديد قرار گيرد و نواقص احتمالي معلوم و رفع شود             
هاي تعبيه شده در      پايين افتادن شديد سطح آب در آبخوان، يا كاهش دهانه شكاف          . وجود مشكل را مربوط به چاه دانست      

 .ها، موجب كاهش آبدهي خواهد شد هسمت مشبك لوله جدار و بسته شدن تدريجي شبكق

 





  4فصل 4

هاي  بررسي مشكالت و نارسايي
هاي موجود در كشور و داليل  زهكش

  خرابي آنها





 43   و داليل خرابي آنهاكشور در موجود هاي زهكش هاي نارسايي و مشكالت بررسي -چهارم فصل

 

  هاي موجود در كشور و داليل خرابي آنها هاي زهكش بررسي مشكالت و نارسايي -فصل چهارم

  هاي روباز و زيرزميني موجود  هاي زهكش ارزيابي مشكالت و نارساييبررسي و  - 1- 4

بـرداري   هـاي بهـره     هاي تكميل شده توسط سـازمان       نامه  پرسشبندي مطالب      از جمع  هاي اجرا شده     بررسي عملكرد زهكش   براي
  .گردد  به شرح زير ارائه مي هاي روباز و زيرزميني، بررسي زهكش. كننده استفاده شد

  وباز هاي ر زهكش - 1-1- 4
گذاري در برخي مواقـع،        رسوب ليطور عمده بدون مشكل خاصي صورت گرفته و         ها به   دهد كه كاركرد زهكش     ها نشان مي   بررسي

ها با شرايط منطقه،      دقت در طراحي و انطباق زهكش     .  آنها اقدام نمود   اليروبيها گردد كه بايد نسبت به         سبب كاهش ظرفيت زهكش   
تراز تخليه زهكش نيز از عوامـل مهـم         . ها ايجاد خواهد كرد     يت آن، مشكالتي را دركاركرد زهكش     از عوامل مهمي است كه عدم رعا      

 ممكن است تخليه را از حالـت         شدت تحت تاثير قرار دهد؛ اگر در طراحي اشتباهي رخ دهد،            تواند كارآيي آن را به      ديگري است كه مي   
بـرداري بـه    اين عمل ممكن است پس از چند سال بهره        . باشد  ه خود مي   پمپاژ تغيير دهد كه داراي مشكالت مربوط ب        وضعيتثقلي به   

كار برد و ضريب اطمينان مناسب را براي          بنابراين در طراحي بايد دقت الزم را به       . گذاري يا تغيير شيب مسيرها ايجاد شود        علت رسوب 
طـور   يط طبيعي منطقه و جنس خاك مسير بـه ها بايد شرا     در طراحي زهكش   همچنين. ها در نظر گرفت     تراز تخليه و اتصاالت زهكش    
هاي اجرا شده، با مشكالت خاك نامناسب در مسير خود مواجه شده كه از جمله وجـود                   برخي از زهكش  . كامل مورد بررسي قرار گيرد    

داري خواهـد   بـر   ها و تخريب آنها در طول دوره بهـره          هاي ماسه بادي سبب پر شدن مسير زهكش         اليه. توان نام برد    ماسه بادي را مي   
كارفرمـا بـه دليـل       گـاهي اوقـات       .ايجاد شود اي  هاي ماسه   تواند در اثر وجود اليه      ها تا مسدود شدن آنها مي       كاهش كشش زهكش  . شد

ها طبق طراحي اوليـه نبـوده و مجبـور بـه تغييـر مـسير يـا كـاهش تعـدادي از                         مشكالت اجتماعي در منطقه، قادر به اجراي زهكش       
بـراي اطمينـان از   . تواند از جمله مشكالت مبتال به باشد  اين وضعيت باعث كاهش كارآيي آنها شده و مي.شود هاي فرعي مي    زهكش

برداري و نگهداري آنها بازديدهاي ادواري گنجانده شده و طبق برنامـه عمـل                هاي زهكشي بايد در برنامه بهره       سامانهعملكرد درست   
برداري با آن مواجه خواهد       هاي زهكشي در دوران بهره      سامانه از جمله خطراتي باشد كه       تواند  موقع بازديدها مي    انجام نگرفتن به  . گردد
بنـابراين  . اگر اشكاالت جزيي به وجود آمده در اولين فرصت برطرف گردد، از خسارات جبران ناپذير آينده جلوگيري خواهـد شـد                    . شد

 آورده شـده كـه      4-2-3ه هنگام بازديد بايد بررسي گردد در بخش         مواردي ك . شود كه بازديدها با دقت زيادي انجام پذيرد         توصيه مي 
تواند ميزان و نوع امالح موجود در        ها مي   بررسي و آزمايش كيفيت آب خروجي از زهكش       . برداران قرار گيرد    تواند مورد استفاده بهره     مي

هـاي الزم    بنابراين انجـام آزمـايش   .اردها با ميزان آب مصرفي ارتباط د  كيفيت آب خروجي از زهكش همچنينخاك را مشخص كند،     
هـا    در مناطقي كه گياهان در داخل زهكـش       . روي كيفيت آب خروجي در كاهش مصرف آب و باال بردن بازده آبياري موثر خواهد بود               

تواند   ردن گياهان مي  استفاده از مواد شيميايي براي از بين ب       . افتد  اي موارد تخريب آنها اتفاق مي       ها و در پاره     رويند، گرفتگي زهكش    مي
  .توان اين مشكل را برطرف نمود ميهاي مكانيكي مانند سوزاندن نيز  با استفاده از مواد شيميايي يا روش. در اين ارتباط كمك نمايد

 و زارعـين مـشاركت چنـداني در ايـن           شـود   ساخته مي ها از محل بودجه عمومي        دهد كه بخش عمده زهكش      ها نشان مي   بررسي
ضـرورت اجـراي پـروژه      اثـرات مثبـت و      اطالعـي آنهـا از        توان بي   هاي اصلي شركت نكردن زارعين را مي        يكي از علت    . دارتباط ندارن 

ان آينده تنها زمـاني     بردار  بهرهگردند و    ها توسط مهندسين مشاور مطالعه و توسط پيمانكاران اجرا مي           تر پروژه   كه بيش   طوري   به  دانست،
 بـا    حتـي انجـام كـار، برخـي مواقـع         . قـصد تملـك مـسير را دارد       مجـري   اي كار را شروع يا سـازمان        شوند كه پيمانكار اجر     باخبر مي 
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ها بـه     العمل  هاي زارعين روبرو گرديده و به جاي استفاده از مشاركت آنها بايد نيرويي براي خنثي كردن عكس                  العمل و مخالفت    عكس
  .كار گرفته شود

 هاي زيرزميني  زهكش - 1-2- 4

اي برخوردار است  هاي روباز از اهميت ويژه ها و تراز تخليه آنها به زهكش هاي زهكش ني از نظر فاصلههاي زيرزمي طراحي زهكش
هاي زهكشي زيرزميني ناشي از مناسب نبودن تراز تخليه آنها             مشكالت اصلي ايجاد شده در شبكه       .كه بايد با دقت زيادي انجام گيرد      

ها و در نتيجه عدم تخليه آب از سطح اراضـي             ذاري يا نامناسب بودن فيلتر زهكش     گ  هاي بزرگ، گرفتگي آنها در اثر رسوب        به زهكش 
  .ها خواهد شد ها اغلب سبب گرفتگي مجاري زهكش بادي يا نفوذ ريشه گياهان در مسير زهكش هاي ماسه وجود اليه. باشد مي

هاي زهكشي نسبت بـه        در شبكه  سفانهمتا. ها، انجام آزمايش گرفتگي و شستشوي آنها ضروري است          براي بهبود عملكرد زهكش   
هـا شـده و كـارآيي آنهـا را در سـطح       گيرد كه در نهايت باعث كاهش عمر مفيد زهكش تغييرات بده خروجي كنترل الزم صورت نمي     

ا نـواقص    زهكشي، عدم مراقبت و قرائت به موقع پيزومترها و ي          رو به اندازه كافي در سامانه       ي آدم ها نبودن چاهك . دهد   قرار مي  پاييني
در گذشـته مـشاركت زارعـين       . هاي زيرزميني است كه بايد به آنها توجه خاص نمـود            هاي پيزومتري از جمله مشكالت زهكش       شبكه

توانـد مـشاركت آنـان در امـر           اند كه خود مي     داده  تر از خود نشان       هاي مالي را بيش    بسيار ضعيف بود ولي به تازگي تمايل به مشاركت        
  .ها را نيز به دنبال داشته باشد ري از شبكهبرداري و نگهدا بهره

 ها داليل خرابي زهكش - 2- 4

  :ها عبارتند از ترين داليل خرابي زهكش مهم
 ها به دليل نصب غلط اتصاالت،  مستقيم نبودن مسير زهكش 

   يـا بعـد از    ) آالت زهكشي   حركت عمودي ناگهاني ماشين   (اين اتفاق ممكن است در طول دوره نصب         : ها  صدمه ديدن لوله 
 رخ دهد، و ) نشست غيريكنواخت خاك زير يا روي لوله(آن 

  ها كار مشكلي نيست ولي عوامل مختلفـي سـبب بـروز خرابـي در آنهـا                  اگرچه بازرسي و تعمير خروجي    : ها  خرابي خروجي
 .ها مساله مهمي است بازرسي ساالنه خروجي. گردد مي

  ها در اثر ورود ذرات خاك گرفتگي زهكش - 2-1- 4
   : دست داده است  آزمايشگاهي اطالعات زير را بههاي صحرايي و بررسي

هـايي بـا      در خاك   طور معمول   شسته شدن ذرات خاك به    . ذرات خاك ممكن است از باال و پايين زهكش به درون آن حركت كند             
ميني باالتر از اگر سطح آب زيرز( عالوه بر آن، شرايط مرطوب .گيرد  صورت مي)سيلتي (اي  ماسه–هاي شني  پايداري كم، مانند خاك 

ساختمان خاك در داخل ترانشه يا اطـراف آب تخريـب شـده و ذرات         . گردد  سبب تشديد باال آمدن ذرات الي مي      ) عمق زهكش باشد  
هايي وجـود دارنـد كـه در     زهكش. ارائه اعداد درست در رابطه با ميزان رسوب الي كار مشكلي است . شوند   مي جا  جابهخاك به آساني    

هـايي كـه در       كه زهكش   متر از رسوبات در داخل آنها انباشته شده است در حالي            اي به  ضخامت چند ميلي       د، اليه  سال كاركر  30طول  
، ممكن است ظرف چند مـاه، نيمـي از ظرفيـت آنهـا توسـط رسـوبات              اند  شده ساختهاي و در شرايط مرطوب         ماسه –هاي شني    خاك
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. اسـت  برداري در زهكش انباشـته شـده   ته شده در زماني كوتاه پس از بهره رسد كه بخش عمده خاك شس        به نظر مي    .اي پر شود    ماسه
  .وسيله مصالح پوششي محافظت گردد گذاري سيلت هستند، بايد اطراف آن به  كه مستعد رسوب ها در شرايطي نصب شوند اگر زهكش

 گرفتگي توسط ريشه گياهان - 2-2- 4

هـا بـه داخـل        ورود ريـشه  . آورد  وجـود مـي     ها، خطر انسداد را به      هكشها و ورود آنها به داخل ز        رشد ريشه بعضي از درختان و بوته      
هـاي    اسـتفاده از لولـه    . سـرعت سـبب انـسداد كامـل زهكـش شـود             هاي زهكش، ممكن است به      زهكش از محل اتصاالت يا سوراخ     

 هميـشه پـر از آب    در شرايطي كه زهكش .  حلي مناسب است    ها راه   هاي عبور زهكش در مجاورت درختان يا بوته        غيرمشبك در محل  
  .تر از حالت معمول خواهد بود باشد رشد ريشه گياهان كم

  انباشت مواد شيمياييناشي از گرفتگي  - 2-3- 4
هـاي زهكـش، مـساله بـسيار جـدي           در اطراف و داخل لوله    ) مثل آهن ( انباشت مواد شيميايي     ناشي از تر اراضي، گرفتگي      در بيش 

  .ستمعمول ترين مواد، تشكيالت گل اخري ا. باشد مي
 فعل و انفعاالت بيوشيميايي     همچنينهاي زيرزميني به شكل گل اخري،        اكسيده شدن و تغييرات شيميايي آهن غيرمحلول در آب        

كننـده آهـن،    بسته بـه منبـع تـامين   .  سبب تشكيل گل اخري خواهد شد  باشند،  هاي آهن مي    كه از ارگانيسم  ) اوتوتزونوز و هتروتزونوز  (
دار  افتد كه آب زيرزميني از يك تشكيالت آهـن        مي هنگامي اتفاق مي   ئمسايل دا . مي باشد ئ موقتي يا دا   ممكن است مسايل ايجاد شده    

   :هاي زير عمل كرد برحسب چگونگي تشكيل گل اخري بايد به راه حل. عبور كند
   خـاك   با اضـافه كـردن آهـك بـه           ،قبل از ورود آب به زهكش، تشكيالت گل اخري در اراضي وجود داشته باشد             چنانچه

 .باشد زيرين قابل اصالح مي

   پوشـش   ،هاي زهكش سبب رسوب گل اخـري گـردد          پس از عبور آب از داخل خاك و فيلتر و داخل شدن به لوله             چنانچه 
ها مستغرق باشند كه در اين شـرايط پوشـش            اين در حالي است كه لوله     . خاصي براي جلوگيري از آن آزمايش نشده است       

 .هم تاثير نخواهد داشت

  هاي مشبك كه حداقل قطر سـوراخ   تر و با لوله مكان بروز مسايل باال فراهم باشد، استفاده از پوشش با ضخامت بيش اگر ا
 . گردد متر است، توصيه مي  ميلي2/1آنها 
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 ها استفاده مجدد از آب زهكش -فصل پنجم

  كليات - 1- 5

بنابراين استفاده  . تر نقاط جهان با مشكل مواجه شود        سبب شده كه توسعه كشت آبي و بهبود اراضي در بيش          محدوديت منابع آب    
هاي شيرين غيرتجديد شونده را به دريا تخليه كـرد            سادگي آب   توان به   از پساب كشاورزي، صنعتي و شهري داراي اهميت بوده و نمي          

 با استفاده از پساب تصفيه شده به زير كـشت           1شي از اراضي اطراف شهرهاي بزرگ     امروزه بخ . يا به صورت تبخير و نفوذ از دست داد        
ها قبل از استفاده بايد مورد بررسي و آزمايش قـرار گيرنـد و در صـورت نيـاز                     پساب. نمايند رفته و محصوالت غذايي و دامي توليد مي       

ها، كارخانجات توليد محـصوالت بيولوژيـك،          بيمارستان طوركلي پساب   به. محيطي ايجاد نشود    تصفيه شوند تا مشكالتي از نظر زيست      
هـا و كارخانجـات    هاي صنعتي، براي آبياري مناسب نبوده ولي از پساب كشاورزي، صنايع غـذايي، كـشتارگاه      شيميايي، سموم و روغن   

  .توان پس از تصفيه، براي آبياري اراضي استفاده نمود سازي مي نوشابه
ريـزي    آثار آن روي آب و خاك و محصول بايد برنامـه همچنين توجه به كوتاه يا بلندمدت بودن و    براي استفاده از آب زهكشي، با     

 بايد گياهاني انتخاب شوند كـه بـا كيفيـت آب            در اين صورت  . كار رود   مكي به تواند به عنوان منبع ك      در مواردي آب زهكشي مي    . شود
. تواند براي آبياري گياهان حـساس مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد               ال نمي آب زهكشي با شوري با    . زهكشي سازگاري الزم را داشته باشند     

در استفاده از انواع پساب مـوارد       . اي ممكن است بتوان از آن استفاده كرد         و گياهان علوفه  ) گياهان پايه بلند  (ها    بنابراين در مورد جنگل   
  :زير در خور توجه است

  الت كشاورزيها روي كميت و كيفيت محصو اثر استفاده از آب زهكش - 2- 5

هاي مختلـف     ها براي آبياري محصوالت، يكي از عوامل كاهش كيفيت آن، وجود يون             با توجه به وجود مواد مغذي در آب زهكش        
بـدين ترتيـب بـا اعمـال        . سازد  است كه در صورت تجمع آنها در خاك، جذب مواد غذايي توسط ريشه گياهان را با مشكل مواجه مي                  

 نوع گياه مقاوم به شوري را انتخاب كرد كه از نظر عملكرد محصوالت و اقتصاد پـروژه داراي اهميـت            توان  مديريت كنترل شوري مي   
كه لوبيا، هويج، پيـاز، زرشـك و بـادام            چغندر قند، خرما، پنبه و جو گياهاني هستند كه در برابر تغييرات شوري مقاومند، حال آن               . است

افت ميزان پروتئين در غالت ممكن است ناشي از مصرف پـساب            . رد دقت قرار گيرند   ريزي مو   باشند و بايد در برنامه      بسيار حساس مي  
شود در اواخر دوره رسيدن محصول تا حد امكان از آبياري با پساب جلوگيري شود، زيرا احتمال بـاقي مانـدن بقايـاي         توصيه مي . باشد

  .يابد سموم در محصوالت افزايش مي

   مزرعه ها روي خاك اثر استفاده از آب زهكش - 3- 5

د، در  شـو  اب شـهري و كـشاورزي اسـتفاده مـي         از پـس  براي آبياري   هايي كه براي مدتي طوالني        خاكدر  دهد    تحقيقات نشان مي  
بايـد بـا توجـه بـه         ها    استفاده از پساب  . شود  ضوابط الزم، حاصلخيزي كاهش يا عمال خاك غير قابل كشت مي          صورت رعايت نكردن    

                                                       
 

 بـه  هاي جنوب شـهر تهـران      چاهانتقال آب    هكتار،   10000 هكتار، ملبورن    16000 هكتار، سانتياگو    340000 ميليون هكتار، شهر مكزيكو      3شهرهاي چين    -1
  .  براي آبياري شاليهاي گيالن زهكشاستفاده از آب  و دشت ورامين
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 مـشخص   (pH) و واكـنش     ECeگيـري    ها كه بـا انـدازه       شور شدن تدريجي خاك   . ورت گيرد خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك ص     
كم شدن نفوذپذيري خاك، تجمع فلزات سـنگين در خـاك ماننـد روي، مـس،                . باشد  ها مي   گونه آب    استفاده از اين   اثرهايشود، از     مي

  .هاي زهكشي بوده باشد  استفاده از آباياثرهتواند از ديگر  كادميم، جيوه و وارد شدن آنها در چرخه غذايي انسان مي
 در اين خصوص بايد بـه   هاي شهري و صنعتي مناسب، براي آبياري در كشاورزي مرسوم است، كه استفاده از پساب    با توجه به اين   
  . موارد زير توجه كرد

  هاي زيرزميني ها بر آب اثر پساب - 4- 5

هاي زيرزميني، به خـصوص در اراضـي بـا قابليـت نفـوذ بـاال، زيـاد                    هاي شهري، امكان آلوده شدن منابع آب        در استفاده از پساب   
تـر در معـرض       هاي عمقي، كم    متري وجود دارد، سفره    8 تا   7دهد، در اراضي كه يك اليه رسي در عمق            تحقيقات نشان مي  . باشد  مي

  .كند گيرند و اين اليه به عنوان حايلي براي محافظت از آلودگي عمل مي آلودگي قرار مي

  ها در كشاورزي و اثر آنها در سالمتي انسان  اده از پساباستف - 5- 5

زايـي صـورت گيـرد        ي از نظر بيماري   تر نقاط دنيا مرسوم است، بايد دقت زياد         هاي صنعتي كه امروزه در بيش       در استفاده از پساب   
 بـه تـدريج ايجـاد مـسموميت         زيرا برخي از محصوالت توليد شده ممكن است داراي عناصري باشند كه براي انسان زيان آور بوده و                 

توانـد    آورد، مـي    عمـل مـي     هايي كه روي محصوالت توليد شده به       ها و آزمايش    نظارت اداره بهداشت در استفاده و تصفيه پساب       . نمايد
محيطـي    اثرات زيـست  " توان به گزارش مهندسين مشاور پندام تحت عنوان         به عنوان مثال مي    (.تضميني براي مصرف كنندگان باشد    

هـاي     در فرآيند مطالعـات بهـسازي شـبكه        1387-1380 كه در سال     "كاري  آب شبكه زهكشي سفيدرود گيالن در شالي        اده از زه  استف
  .)آبياري و زهكشي سفيدرود گيالن تهيه شده، مراجعه نمود

  ها  بندي آب زهكش طبقه - 6- 5

شخصات مربوط به خود بوده و بـه        دست آيد كه هريك داراي م       هاي سطحي يا زيرزميني به      ها ممكن است از زهكش      آب زهكش 
  : گردند صورت زير تشريح مي

  هاي سطحي  آب زهكش - 6-1- 5
ها، وجود پساب صـنايع جـانبي در        كش  شود، اولين محدوديت، وجود آفت      هاي سطحي استفاده مي     هايي كه از آب زهكش      در شبكه 

محيطي بايد در اسـتفاده   هاي زيست ظر حساسيتها است كه از ن   هاي كارخانه   هاي آبياري و زهكشي، ضايعات و آالينده        محدوده شبكه 
آوري و براي پرورش ماهي، آبياري        هاي مازاد در استخر جمع      در برخي از مناطق آب    . عمل آورد   هاي الزم را به    از آنها مراقبت و احتياط    

اي آبيـاري، بـراي آبيـاري    هـ  هاي ذخيره شـده در فـصل   توان از آب    مي همچنين. گيرد  مراتع و توسعه كشاورزي مورد استفاده قرار مي       
  .تكميلي نيز استفاده كرد
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  هاي زيرزميني آب زهكش - 6-2- 5
گونه   خصوص اراضي مرتعي از مشكالت مديريتي اين        هاي زيرزميني در اراضي كشاورزي شور به        استفاده از آب برگشتي از زهكش     

ها يا  كش ي اندكي مواد آلوده كننده مانند آفتهاي زيرزميني ممكن است دارا دست آمده از زهكش هاي به گرچه آب. باشد ها مي  سامانه
 هريك به   As  ،B  ،Cd  ،Pb  ،Hg  ،Mo  ،Ni  ،Se  ،Agها باشد، ولي وجود ذرات امالح جدا شده از خاك مانند نمك، نيترات،                كش  علف

 زيرزمينـي در    هـاي   كيفيـت آب زهكـش    . توانند در زنجيره غذايي وارد شده و سبب مسموميت گردنـد             مي زمان  همطور    تنهايي و يا به   
سال زراعي متفاوت است و در صـورت اسـتفاده مـداوم از آن، بايـد مراقبـت و مالحظـات                       هاي مختلف يك    اراضي كشاورزي در دوره   

شي بـراي آبيـاري     در حال حاضر استاندارد مشخصي در مورد كيفيت آب زهك         . اي براي جلوگيري از پيامدهاي منفي اعمال گردد         ويژه
 ميزان امالح موجود در آب، حجم آب قابل استفاده، وضعيت اراضي كه تحت كشت قرار دارنـد و شـرايط آب و          زيرا اراضي وجود ندارد  

تر، براي آبياري محصوالت      ر ليتر يا كم   بگرم     ميلي 2500 حدود   T.D.S 1 با   يهاي  طور معمول آب    به. باشد  هوايي منطقه در آن موثر مي     
در . تواند اسـتفاده شـود      هاي محدود مي    ر ليتر نيز در دوره    بگرم     ميلي 5000 برابر   T.D.Sدر مواقع اضطراري تا     . اي مناسب است    علوفه

 بايد مديريت خاصي را در آبگيـري، تخليـه و شستـشوي امـالح     شود ها و استخرها ذخيره مي  ها در مخزن   مناطقي كه آب اين زهكش    
  . تري استفاده نمود شهاي متناوب بي هاي زهكشي در دوره استخرها اعمال كرد تا بتوان از آب

  ها براي استفاده در آبياري  پااليش آب زهكش - 7- 5

. هاي پااليش، شوري آب را كاهش نمي دهنـد  اغلب، اين روش. هاي پااليش آب زهكشي بسته به كيفيت آب متفاوت است  روش
 آمار و اطالعات الزم از وضـعيت  .توان روش مناسبي را براي پااليش آب انتخاب كرد ها مي پس با توجه به نوع استفاده از آب زهكش     

اعمـال ايـن   ي و نگهداري و محدوديت منابع آب از جملـه مـوارد مـوثر بـر     بردار بهرههاي  گذاري، هزينه ها، ميزان سرمايه  آب زهكش 
اده ي اسـتف هـا  طـرح ضوابط فني و اقتصادي مشخصي بايـد در     . توان روش مناسب را تعيين نمود      و با استفاده از آنها مي     ها است     روش

كار بردن ايـن ضـوابط كمـك          دست آوردن يا به     تواند در به    مجدد از آب رعايت گردد كه ايجاد يك مزرعه آزمايشي در شروع اجرا مي             
يي جا  جابههدايت هيدروليكي و    . هاي آن بتوان استفاده كرد      شرايط مزرعه آزمايشي بايد نزديك به شرايط طرح باشد تا از نتيجه           . نمايد

هاي  وقتي نتيجه. گيري قرار گيرند هاي موثر از جمله عواملي هستند كه بايد در مزرعه آزمايشي مورد اندازه  بارگذاريذرات خاك در اثر  
را پيـشنهاد كـرد و        توان با قاطعيت براي منطقـه طـرح، آن          دست آمد مي    مزرعه آزمايشي مشخص شد و روش معيني براي پااليش به         

تـوان    دست آمـده، مـي      با توجه به اطالعات به    . گرفته شده مقايسه و اين ضوابط تدقيق گردد       دست آمده با ضوابط در نظر         اطالعات به 
 سامانه، قابليت  سامانهبرداري و نگهداري، توسعه       ، تعداد و ميزان تجربه كاركنان الزم براي بهره        سامانههاي    ساير موارد مانند پيچيدگي   

  .زيابي نمودرا ار... براي تغييرات اساسي نسبت به شرايط فعلي و 
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  هاي پااليش روش - 7-1- 5
ها تركيبـي از      تر اين روش    بيش.  تقسيم كرد  يتوان به سه دسته فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك         طور كلي مي    هاي پااليش را به     روش

هـاي معمـول پـااليش آب از     روش. گوينـد  هاي فيزيكي و شيميايي هستند كه گاهي اوقات بـه آن، روش فيزيكوشـيميايي مـي       روش
  : گيرند عبارتند از  كه براي آبياري مورد استفاده قرار ميها زهكش

 روش فيزيكوشيميايي : 

 ،انحالل 

 ،جذب سطحي 

 ،هوادهي 

 ،روش غشايي 

 ،ترسيب 

 هم چسبيدن ذرات و ته نشين شدن، به 

 هاي شيميايي، باران 

 تبادل يوني، و 

 روش اكسيدان پيشرفته. 

 روش زيستي: 

 بـراي   الـگ  روش استفاده از بـاكتري و        .ند سبب جداسازي ذرات آلي و معدني شود       توا  هاي زهكشي، مي    پااليش زيستي براي آب   
  . رود گردد به كار مي پااليش زه آب اراضي كه از آب آنها در راكتورها استفاده مي

  موارد قابل توجه در پااليش زه آب  - 7-2- 5
  :دار بايد به موارد زير توجه نمود هاي اراضي زه آبزه در پااليش و استفاده از 

 دار، شخصات آب داخل اراضي زهم 

 ،طراحي جريان در اين اراضي 

 يمشخصات هيدروليكي و هيدروژئولوژيك، 

 ،مشخصات خاك منطقه 

  مشخصات گياهي منطقه، و 

 راهبري و مديريت. 

اومـت  تر در زمينه تعيين كيفيت مناسب آب آبياري، حد مجاز امالح موجود در آن و مق دست آوردن اطالعات بيش  براي به  :توضيح
  . مراجعه شودFAO(1 ( سازمان خواربار و كشاورزي جهاني29و حساسيت محصوالت مختلف در مقابل شوري، به نشريه شماره 
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  از نظر محيط زيست زهكشي -فصل ششم

  كليات - 1- 6

 ماننـد    مزايـايي  زهكـشي  .  است  شده  كشاورزي  براي ها هكتار اراضي ون ميلي  حفظ يا اصالح  باعث ،  زهكشي  هاي  سامانه از    استفاده
 دارد    همـراه   بهرا     اكوسيستم  رفتن   بين  مانند از   هايي  آسيبو  ...  و     از اراضي   برداري   بهره   و تداوم    كشاورزي   خاك  ، اصالح    اراضي ياحيا
   بـا مـوادي    نباتي  سموم وها كش ها، علف نيترات ها،  نمك  به ودهل آ هاي زهكشي آب   از تخليه ناشياثرهاي    به توان  راستا مي  در اين كه

 آثـار    ايـن    ارزيـابي   هاي   روش   و پيدا كردن     در منطقه    زهكشي  يها  طرح   تاثيرمتقابل   بررسي   بخش   اين  هدف. دكر  اشاره 1مانند سلنيوم 
  : ترين اهداف زهكشي عبارتند از  نيز اشاره شد، مهم7-2 تا 2-2طور كه پيش از اين در بندهاي  همان. باشد مي

 زيرزميني  آب  سطح انداختن پايين  ، 

 و   خاك  شوري ترلكن ، 

هـاي زيـر را       توان حسب مـورد فعاليـت       در اين راستا مي   . تواند با هدف بهبود، توسعه يا احياي اراضي كشاورزي انجام شود            كه مي 
 :انجام داد

 به  رسيدن  براي  يا زيرزميني  سطحي فيهاي اضا  آب  كردن ارجخ  : 

 شود از طريق  منجر مي تر اراضي  بيش  حاصلخيزي  به  كه  بهتر خاك تهويه : 

o گياهان  ريشه تعميق  ، 

o تر  بيش  با تنوع، تر  بيش  محصوالت  انتخاب  امكان افزايش، 

o هرز هاي  علف كاهش ، 

o شيميايي  بهتر از كودهاي استفاده  ، 

o و ر گياهي بهت پوشش ، 

o خاك  شدن  نيتراته كمك به  .  
 به منظورتر  خشك هاي  خاك  به دستيابي : 

o زمين  بهتر به دسترسي  ، 

o زمين  باالتر حاصلخيزي ظرفيت  ، 

o آن زدن  و شخم  كار بهتر در خاك امكان  ، 

o تيلرزني  امكان  دوره  شدن طوالني  ، 

o و خاك   نفوذپذيري  قابليت  و افزايش  خاك بهبود بافت ، 

o گردد  منجر مي تر گياهان  سريع  رويش  به  كه  خاك  شدن گرم. 

 منظوره  ب  شوري  كنترل  براي  خاك شستشوي: 

 گياهان  ريشه  در محدوده  خاك  از ازدياد شوري جلوگيري  ، 

 و   شوري  به  حساس  و توليد گياهان تكش ، 
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 شور يا قليايي هاي  خاك بهبود كيفيت  . 

 منظوره  ب  اسيديته  كنترل  براي  خاك شستشوي: 

 ها را دارند  سولفات  امالح  پتانسيل  كه هايي  در خاك ، ريشه  اسيد در محدوده  از تجمع جلوگيري. 

 سولفاته هاي بهبود خاك  . 

 نيـز   وحش  حيات بمناس  هاي  و ايجاد محيط  تفريحي  محيط، ايجاد يا بهبود تاسيسات  بهداشتاي بر ، زهكشي باال   بر اهداف   عالوه
 .شود  مي انجام

   ها طرح زهكشي در محدوده  محيطي  زيست آثار - 2- 6

 :  است  كرده  زير تقسيم  دسته  سه  را به محيطي  زيست طور كلي آثار ، به 1CEDC  نشريه

 محيط زيست  كردن  يا آلوده  ريختن  هم به   

 با   كهآيد    دست مي   به   در اكوسيستم    انسان   از مداخله    كه   است  ني زيا   درجه  ترين   كم ،  محيط زيست    يا آلودگي    ريختن   هم  به
  موردنظر متوقـف    را در حد    بار آن   زيان  آثار  توان   مي   و زهكشي    آبياري  هاي  سامانه در   درست  ريزي   و برنامه    اكولوژي  مطالعه
 .كرد

 طبيعي  از منابع  از اندازه  بيش برداري  يا بهره سازي تهي   

  فرسـايش ماننـد      در اثر عـواملي      كه   است   روند تدريجي    يك   اغلب   طبيعي   از منابع    از اندازه    بيش  برداري   يا بهره   ازيس  تهي
 .آيد دست مي  به  از حد از آن  بيش برداري  از بهره  ناشي  خاك  مواد مغذي  يا كاهش خاك

 طبيعي  يا فساد اكوسيستم تخريب   

  دسـت    بـه    مطلـوب    با كيفيت    خاك  ، آن   و در نتيجه     است   مطرح   جدي ي خطر  صورت ه ب   طبيعي   يا فساد اكوسيستم    تخريب
  .ها  خاك  شدن  و يا اسيديرا سبب شده   برگشت  غيرقابل رفتگي  آب  ها كه  باتالقي احيا؛ مانندنخواهد آمد

 :باشد ير مي به شرح زها طرحمحيطي زهكشي در محدوده  با توجه به موارد باال، آثار زيست

   و مرتعي2مردابي   اراضي  رفتن از دست - 2-1- 6

   مختلـف   هـاي   گونـه   يـا      گياهـان    بـراي    مناسبي   محيط زيست    كه دابي مر   اراضي   براي   اجرايي  يها  طرح   از تهيه    قبل  ،در زهكشي 
   حفـظ تعـادل  نظـر  از   كـافي   و دقت مطالعه ايدپذير باشد، ب  توجيه  اقتصاد كشاورزينظر از  اگرباشد،   مي  زنده  و ساير موجودات    پرندگان
  . گيرد  صورت محيطي زيست
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   زيرزميني  آب  سطح انداختن پايين - 2-2- 6

ـ  و،گـردد   مي  كشاورزي  توليدات  افزايش  و در نتيجه  زيرزميني  آب  سطح  انداختن پايين   سبب  زهكشي هاي  سامانه ساخت  گرچه   يل
گفتـه     منفـي   آثـار    كـاهش   براي ).  زمين  نشستمثل  ( باشد     داشته   منطقه   و حفظ محيط زيست     توليدات   روي   جدي   جانبي  آثارتواند    مي

   رقوم   نيست   مواجه   با كمبود آب     كشاورزي  كه   پرآبي  هاي   در فصل   توان   كرد و مي     تثبيت   را نبايد در حد معيني       زيرزميني   آب   سطح شده،
 . داشت  نگه  در حد باالتري آبي  كم هاي  و در فصل  را در حد پايين آن

  نشست - 2-3- 6

   نتيجـه    كه  زراعي   هاي  در خاك    برگشت   غيرقابل   نشست  خصوص ه ب ،  است   اراضي   سطح  نشست  ، زهكشي   شده   شناخته  آثار از    يكي
   حـرارت   و درجـه   زيرزمينـي   آب  سفره  عمق   به   اكسيداسيون  ميزان.   است   توجه   در محيط زيست قابل      آن   منفي  آثار و     بوده  اكسيداسيون

   خـاك    و حفـظ  اليـه        اكـسيداسيون    سرعت   كاهش   سبب  حرارت   درجه   بودن   و پايين    زيرزميني   آب   سطح  بودن باال. داردبستگي    خاك
   كـاهش    و در نتيجـه     شـده منجـر      خـاك    حاصـلخيزي    ظرفيـت    شدن   كم   به   زيرزميني   آب   سطح  بودن  باال ، از طرفي . گردد   مي  زراعي

   عميـق   هـاي    اليـه    كـه   داشت   نگه   را در حدي     زيرزميني   آب   بايد سطح   شرايط هر منطقه     به   با توجه   بنابراين.  دارد   همراه   را به   محصول
  حد توان  مي  در هر منطقه  كه  داشت بايد توجه.  باشد  را نيز داشته آالت  از ماشين  استفاده  براي  پذيري  تحمل   و ظرفيت    شده   تهويه  خاك
 .  را پذيرفت از نشست  قبولي  قابل

  شور شدن - 2-4- 6

  قـوه   توسـط  هـاي شـور زيرزمينـي     آب آمـدن   باال  از طريق  مضاعف  شوري تواند باعث  مي ، آبياري خشك   و نيمه    خشك  در مناطق 
  قابـل   پايـدار   آبـي   كـشاورزي   ايجاد يـك   براي،  از آن   ناشي  هاي   هزينه   و تحمل    زهكشي   عمليات   انجام  بنابراين.  گردد )مويين ( شعريه
 .  است توجيه

  سـبب     زيرزميني   آب   سفره  انداختن   پايين لامثعنوان    به. گردد   مي   طرح   در منطقه    امالح   افزايش  ، خود باعث     اراضي   زهكشي  گاهي
شـود    هاي آب زيرزميني مي     ق ساحلي باعث پيشروي آب شور در سفره       يا در مناط     طرح   محوطه   داخل   به   اطراف   از اراضي    شوري  نشت

   شـوري   افـزايش   باعـث  هـر حالـت  در  كهگردد  تر مي  پايين هاي موجود در اليه  هاي  نمك  شدن   حل   سبب   زهكشي   جريان  همچنينو  
  .گردد  مشهود مي  طرح طه محو  و در داخل دست  پايين  در اراضي  آن محيطي   زيست  آثار و هشد    زهكشي جريان

   شدن اسيدي - 2-5- 6

   زيـرين  هـاي   اليـه  زهكـشي   باشند، در اثر عمل مي  1 سولفيد آهن  مقداري  داراي  كه  و غني  ساحلي  اراضي خصوص ه ب  اراضي در برخي
 ،)>pH 0/3 ( حـاد آن  در حالت  د كهگردن  مي  تبديل  اسيدسولفوريك  به در اثر اكسيداسيونسولفيد آهن    و     هوا قرار گرفته     در مجاورت   خاك
   مناسـب    كـشت    با الگـوي    زمان  هم  آب محتاطانه   هاي ريزي   برنامه   خصوص  در اين . شود   تهديد مي   طور جدي    به   و گياهان    جانوران  زندگي

                                                       
 

1 - Pyrite 
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ايجـاد  هـاي      آب   سـفره    سـطح   داشتن نگه ، باال    پيريت  اكسيداسيون  از   جلوگيري  براي. دكن   كمك   شده   تخريب   اراضي   بازسازي  تواند به   مي
 . گردد  اراضي  واصالح  خاك  اسيديته  كاهش تواند باعث  مي  از زهكشي شده

 : عبارتند از  اراضي  شدن  اسيدي ،محيطي   زيست  منفي آثار از  برخي

 ها  زيستگاه  رفتن بين از، 

 و سيلت  رسوبات نگهداريها،   سيالب  موقت  سازي ذخيره (  و فرسايش گذاري تغيير در رسوب  (، 

 و  آب  شيميايي تغييرات ، 

 امراض شيوع  . 

   فرسايش - 2-6- 6

   پـايين  همچنين . گردد  طرح  منطقه  اراضي  فرسايش  كنترل تواند سبب  مي  سطحي  زهكشي،%)2 از   بيش  شيب(دار     شيب  در اراضي 
 .شود  مي  بادي  فرسايش  و افزايش  خاك  سطح  شدن  خشك  سبب ، زيرزميني  آب  سطح انداختن

  ديگر  و عوامل آفاتدفع   ، سموم  مواد مغذي شدن شسته - 2-7- 6

  و  آلـي  ، مـواد    ، سـموم     خاك   مواد مغذي   نهايت خروج در   و     زهكشي سامانه   در درون    آب   جريان   سبب  ، زهكشي  هاي  سامانه ساخت
  كنتـرل    بـا    منفـي   آثـار   كـاهش .  باشد   داشته   همراه   را به   محيطي   زيست   يا منفي    مثبت  هاي  تواند جنبه    مي   عمل   اين  گردد كه    مي  امالح
 . پذير است  امكان ها  در زهكش  آب جريان

  دست  در پايين  زهكشيآثار - 3- 6

 ها  زهكش تخليه - 3-1- 6

  تخليـه   تـا محـل      گردنـد، در سـر راه        پمپاژ تخليه    از طريق   باشد و چه     ثقلي   روش  بهچه    ، اراضي   از زهكشي   دست آمده   به  هاي آب
 را از   اراضـي  توان مينظر    از اين  كه  بوده  متفاوت  شرايط اقليمي  به  بسته آثار  اين.  باشند  داشته يآثار خود   محيط اطراف رويتوانند   مي  
  : نمود بندي  زير طبقه  صورت  به  اقليميرظن

 مرطوب  گرم مناطق  ، 

 و  استوايي مناطق ، 

 شكخ  و نيمه  خشك مناطق . 

  ها بآ  زه  تخليه  براي  مناسب هاي  روش انتخاب - 3-2- 6
.  نمـود    عمل  آن بار  زيان آثار  كاهش و يا     بآ   زه   مقدار جريان    كاهش   از طريق   توان  ها مي  بآ   زه   تخليه   مشكالت   رساندن   حداقل   به  براي
 : عبارتند از دست پايين  در هاي زهكشي  آب آثار  كاهش  يها حل  راه.  استپذير  امكان   آبياري بازدهها با بهبود   زهكش  جريان كاهش

 هاي زهكشي آب زهاز دوباره   ستفادها،   
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 ها ودخانهر   به تخليه، 

 تبخيري استخرهاي  ، 

 و  زدايي نمك ، 

 عميق هاي  چاه  به تزريق  . 

    سطحي  اضافي هاي  جريان كاهش - 3-3- 6
 . داد  را كاهش  اضافي طحي س هاي  جريان توان  مي  زيرزميني هاي  زهكشساختبا 

   زهكشي هاي  از كانال نشت - 3-4- 6

 در   آب  سـطح ، دسـت  پـايين   در كـه  طوري ، بهسازند نمي   را عميق  اصلي هاي ، زهكشها طرح   اجرايي هاي  هزينه   كاهش  براياغلب  
   اراضـي   قبيل  اين  حاصلخيزي  ميزان ، دست  ايينپ   اراضي   شور به    آب   نشت   دليل   امر به    اين .باشد      اطراف   اراضي  سطح   هم   زهكش  داخل

 نفـوذ    باشد و يـا غيرقابـل        مي   بااليي   هزينه   داراي   كه  اصلي   زهكش   پوشش   از طريق  توان  مي   از آن    جلوگيري  براي. دهد   مي  را كاهش 
 . نمود  اقدام  ممكن هاي روش  ها به  زهكش  ديواره كردن

  در باالدستزهكشي   آثار - 4- 6

افـزايش شـيب سـطح      (  تر از باالدسـت      بيش   نفوذ آب    باعث اغلب،     طرح   اراضي   در محدوده    زيرزميني   آب   سفره   سطح   آوردن  پايين
   سـطح   كـاهش    نـوع    ايـن  ،دشـو    نمـي    آبياري   كه  در اراضي . دشو   مي   طرح   در باالدست    زيرزميني   آب   سفره   سطح  افتادن  و پايين ) سفره
   عمـل   ايـن   و   شده   قطع   ريشه  و محدوده )  غيرشور  آب (  زيرزميني   آب   بين   اثر منفي دارد زيرا تماس       ر رشد گياهان  د  زيرزميني  آب  سفره
 از   تـوان    مـي   ساحلي   پست   در اراضي    در باالدست    زيرزميني   آب   سطح  پايين افتادن  از     جلوگيري  براي. گردد   مي   محصول  كاهش  باعث
 . نمود  استفاده  سپر حفاظتي عنوان ه ب  جانبي هاي درياچه

  (E.I.A) 1 محيطي زيستآثار   ارزيابي - 5- 6

ـ  محيطـي  زيست آثار   ارزيابي.  ايجاد كند  محيطي مختلفي   اثرات زيست تواند     مي   زهكشي   شد كه    گفته   قبلي  هاي در بخش    عنـوان  ه ب
   از ايـن  يـك   هـر  آثـار   ارزيـابي   بـراي  و هـا  طـرح    و يا توجيهي )شناسايي(پيدايش    در مراحل  مختلف هاي حل  راه  شناخت   براي  ابزاري

  توان   مي   آن   براساس   باشد كه   بيني   پيش  اجرا قابل   از   قبل ،  طرح  بعدي  آثار   مجموعه كهامكان دارد      ترتيب  بدين. رود  كار مي   ها به  حل  راه
 .دست آورد به  تري  روشن نتيجه

 :شود  مي  زير مشخص  مراحل با محيطي  زيست آثار  ارزيابي

 طرح  اهداف تعيين  ،  

                                                       
 

1 - Environmental Impact Assessment 
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 يعمران   مختلف هاي حل  راه  كردن فرموله، 

 ارزيابي هاي  روش انتخاب  ، 

 محيطي، و ارزيابي آثار زيست 

 نهايي و نتيجه  ارزيابي هاي هنتيج  . 

  



 1 پيوست7

 دريافتيبندي آمار و اطالعات  جمع
برداري و  در ارتباط با وضعيت بهره

هاي زهكشي   سامانههداري از نگ
  موجود در ايران
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  هاي زهكشي موجود در ايران   سامانهبرداري و نگهداري از   در ارتباط با وضعيت بهرهدريافتيبندي آمار و اطالعات   جمع-1پيوست

  كليات -1-1. پ

  ، افـزايش     كـشت    قابـل   راضـي  ا  بهبـود و توسـعه    اصـالح،   ،     خـاك    در حاصـلخيزي     اراضـي    زهكـشي    نقـش    اهميـت    بـه   با توجـه  
   مـساله  ، صـنعت آب كـشور      و معيارهـاي فنـي     طرح تهيه ضوابط  ،     وابستگي   و كاهش    مواد غذايي   نهايت تامين در   و    كشاورزي  توليدات
ـ     در ايـن  .  را در دسـتور كـار خـود قـرار داد             و زيرزمينـي     سـطحي   هاي   از زهكش   نگهداري  و  برداري   بهره  چگونگي   يـه  ته راي راسـتا ب

   و نگهـداري    برداري   بهره  هاي  شركت   و براي    تهيه  اي  نامه  پرسش   روباز و زيرزميني    هاي   از زهكش    و نگهداري   برداري  بهره  دستورالعمل
  هـاي   زهكـش   از  نامـه   پرسـش  5 روبـاز و      هـاي    از زهكـش    بـرداري    بهره  نامه  پرسش 28تعداد  . دش   ارسال  اي   منطقه   آب  هاي  سازمان و

  د كـه ا د ها نـشان  نامه پرسش   اين  اوليه هاي بررسي.  شد  داده   عودت   كميته   گرديد و به     تكميل  برداري   بهره  هاي  توسط شركت   مينيزيرز
  تـوان    امـر را مـي       ايـن   علـت .  اسـت    ده ش ساخته 1360 - 70  هاي  در سال   بقيه% 50 و حدود    1370  ها بعد از سال     زهكش% 50حدود  
با انتقال آب كافي و توزيع آن روي اراضي كشاورزي، مـساله تخليـه آب    زيرا  دانست 50 -60آبياري مدرن در دهه    هاي     شبكه ساخت

هـاي مـدرن       شبكه ساختقبل از   . هاي سطحي و زيرزميني واقف نمود        زهكش ساختاندركاران را به ضرورت      مازاد مطرح شد و دست    
، نهرهـاي آبيـاري بـه عنـوان كانـال آبرسـان و اراضـي                امانهدر اين س  . كردند  اري مي ها را با نهرهاي سنتي آبي        مزرعه   زارعين ،آبياري
دار شـدن اراضـي تـا حـدي           از طرفي به علت نبـودن آب كـافي در اختيـار زارعـين، از زه               . كرد  دست به عنوان زهكش عمل مي       پايين

  .مطرح شدهاي آبياري  هاي زهكشي پس از توسعه شبكه بنابراين توسعه شبكه. شد جلوگيري مي
 هـزار هكتـار     50 و     سطحي   زهكشي   تحت  هزار هكتار اراضي   640حدود  ،  1378دهد كه تا سال       نشان مي    شده   ارائه  اعداد و ارقام  

 سـاخته    آبيـاري   هـاي    با شـبكه    راه هم   سطحي  هاي  زهكشهاي اخير،     در دهه   كه  اين  ود  با وج . باشد   مي   زيرزميني   زهكش   پوشش  تحت
 با  زمان  هم  زهكشي هاي  يا شبكه  وجود داشته  سطحي  زهكشي كمبودهاي ،  مناطق  هنوز در برخي دهد كه    مي  آمار نشان ي  ولند،  شو مي

 و   اراضي دار شدن  زه  سبب  زمان  و در طول   ساز بوده    مشكل  تر اراضي   تواند در بيش     مي  مساله  اين.  است   نشده   تكميل   آبياري  هاي  شبكه
توانـد حـدود       مـي    نمايد ولي   ها را مشخص     زهكش   وسعت  طور دقيق   تواند به    نمي   شده   آمار ارائه   گرچه. توليد گردد   از چرخه    شدن  خارج

  حـداقل  هـا  نامه پرسش  كه  ست ا الزم،  آمار و اطالعات روز نمودن ه و ب    دقيق   بررسي   براي . دهد   در كشور را نشان      زهكشي  كلي  وضعيت
  بنـا بـه   . دشـ   نئطمـ م آنهـا     درسـتي    بـه    نسبت   شود تا بتوان    ها آورده   در دستورالعمل   موجود  تغييراتو    تكميل شده  ربا  يك  سال 5 هر

  .ر دو بخش به شرح زير توصيف نمودهاي زهكشي را د وضعيت پروژه  توان  مي  و زيرزميني  سطحي هاي  زهكش  متفاوت خصوصيات

 ز اجرا شده هاي زهكشي روبا وضعيت پروژه -2-1. پ

  .اسـت    شده   آورده ريزي كشور   مديريت و برنامه     سازمان   معيارهاي   و تدوين    دفتر فني  170   شماره  ها در نشريه    زهكشانواع    تعريف
  عـي  طبي   از مجـاري     كـه   در مـواقعي  . باشـند    مي  اي  ذوزنقه  عموما   و با مقاطع     شده   يا ساخته    طبيعي   مجاري  صورت ه روباز ب   هاي  زهكش

.  نمود   و يا مسير اقدام      مقطع   اصالح   به   نسبت  توان   مي   آن  زهكشي    تحت   محدوده   نيازهاي   به   با توجه  شود  مي   استفاده   زهكش  عنوان هب
 .گردد  مي بندي جمع  زير صورت ه روباز ب هاي  زهكش نامه پرسش

 : است  شده  تقسيم تلف مخ هاي  بخش ها به  زهكش هاي ه فاصل  برحسب  پروژه آيا محدوده
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 و   دهشـ    تقـسيم    چنـد ناحيـه      بـه    طرح  محدودهكه     است مناسب ،  زهكشي  يها  طرح   بهتر روي    مديريت   اعمال  معمول براي طور    به
 ،هـا   زهكـش  ا ي   نواحي   بين   و فاصله    مورد نياز بوده     گسترده   در سطوح   خصوص ه ب   مساله  اين. گردد   اداره   مربوط   توسط مسوول   هرناحيه
مـورد  % 68 در   ، نگرفتـه   صـورت    بندي  از موارد تقسيم  % 25 در   ،  قسمت   در اين    شده   سوال مطرح  28از  . ندك  مي  را مشخص   آن  ضرورت
 طـوركلي   بـه   ، نگرفتـه    صـورت   بنـدي  در آنها تقسيم      كه  هايي  محدوده. اند   نداده   پاسخي   پرسش   اين  به% 7 گرفته و      صورت  بندي  تقسيم

 . شود  اداره  ناحيه  يك صورت هتواند ب  مي  كه  بوده  كمي سطوح ايدار

   پروژه  محدوده  مختلف هاي ها در بخش  كاركرد زهكش چگونگي -1-2-1.پ

در    شـده   عنوان  مشكالت  ترين از مهم .  ندارند  ي و عمدتا مشكل     بوده   قبول   قابل   اجرا شده   هاي   كاركرد زهكش    چگونگي  طور كلي   به
ـ  هـا    از زهكش   استفاده. گردد   مي   برطرف  روبي   با الي    كه   آنها بوده    كشش   و كاهش   گذاري  رسوب ،ها   كاركرد زهكش   گونگيچ   جـاي  هب

  از زمـان    اي   و در برهـه      شـده    آنهـا فرامـوش      اصـلي    نقش  كه طوري   به  ، را ايجاد كرده     مشكالتي  ، از مناطق    در برخي    آبياري  هاي كانال
  بينـي    پـيش    بـازده   و   آورده   را پايين    اصلي  هاي   عملكرد زهكش    فرعي  هاي   زهكش  اجرا نشدن . نمايند   مي   از آنها استفاده     كانال  عنوان هب

 آنهـا را بـا     و تعميراتـي  روبي الي   كارهاي  كه  است  موانعي  از جمله، آنها  سرويس  جاده ها و قطع  زهكش   حريم  تجاوز به .  را ندارند   شده
 .سازد  مي  مواجه مشكل

 1 از طراحي  ناشي مشكالت -2-2-1.پ

يـا   ، و  تخليـه   رقـوم ،  طـولي  ، شـيب  ، عمـق   زهكـش   مقطـع    در طراحي   تواند در اثر اشتباه     ها مي    زهكش   از طراحي    ناشي  مشكالت
   عمق  مربوط به % 7،     زهكش   مقطع  مشكالتمربوط به   % 15   آمده  عمل   به   زمينه   در اين    كه   مورد پرسشي  27 از   . باشد   اتصال  چگونگي
سـاير    به% 15ها و      زهكش   اتصال   چگونگي  بهمربوط  % 30،     تخليه   رقوم  مربوط به % 41 زهكش،     طولي   با شيب   در رابطه % 26،    زهكش

 ، تخليـه   رقـوم نكردن درسـت       انتخاب  ،ها   زهكش  مشكالتعمده    دهد كه    مي  نشاندست آمده     به  آمار و ارقام  .  است  موارد ارتباط داشته  
 مـشاور     و مهندسـين    داشته  با يكديگر    ارتباط مستقيمي    تخليه  ها و رقوم     زهكش  عمق.  است    آنها بوده    اتصال   و چگونگي    زهكش  عمق

 در نظـر    تخليـه  م رقـو   و طراحـي  جاگـذاري   مناسـب   عمـق   را در تعيـين   الزم  اطمينان  ضريب، از پمپاژ    جلوگيري   براي   مواقع  در برخي 
 را    و زهكـش    هـا تـشديد شـده        زهكش   كشش   وكاهش  گذاري  رسوب   با كمي   برداري   بهره   اوليه  هاي  از سال    پس   مساله   اين .گيرند  نمي

 از حـد      بـيش   گذاري  و رسوب    باالدست  هاي   در زهكش   سرعت   كاهش   سبب  ، جريان  نكردن درست   تخليه. نمايد   مي   جدي  دچار مشكل 
و    شـده   مواجـه   با مشكل، روباز هاي  زهكش  به  زيرزميني  هاي   لوله  تخليه  همچنين. گردد   مي   كشش  نهايت كاهش در   و     شده  بيني  شپي

  .خواهد شدها   زهكش از كار افتادن نهايتدر  و  گذاري ، رسوب تخريب   سبب ، حالت  اين گردند و ادامه  مي غرقاب
 

                                                       
 

زمان   طور مثال مشكالت مقطع زهكش و شيب طولي به صورت هم            به(ها مشاهده شود      زمان در زهكش    طور هم   كه ممكن است مشكالت به      ا توجه به اين    ب -1
  .تر از صد خواهد شد ، بنابراين مجموع درصدها بيش) وجود داشته باشد
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  خاك  با شرايط طبيعي  شده  طراحي  زهكشي هامان س مطابقت عدم -3-2-1.پ

. قرار گيـرد    و دقت ها بايد مورد توجه  تاثير زهكش  و شعاع    خاك   نفوذپذيري   چگونگي ،شناسي  خاك   مطالعات ،ها   زهكش  در طراحي 
  ولـي .  اسـت    دهش   زمينه  اين در  مشكالتي  بروز   آنها سبب    ديواره  و ريزش  ها   مسير زهكش    بودن  اي   ماسه ،  شده   انجام  هاي پرسشطبق  
در ارتبـاط   .  وجود دارد    منطقه شناسي  خاك و     شده  انتخاب   زهكشي  امانه س   بين   مناسبي   و انطباق    نظر مشكلي وجود نداشته      از اين  اكثراً

 وجـود   ،مـوارد % 30 در   .باشـد   را مـي   را دا  گفته شـده     مشكل   همان  كه    شده   اشاره  اي   موارد ماسه    تنها به  ،  در منطقه    خاص  بندي  با اليه 
توانـد    ها مي    ژئوتكنيك در مسير زهكش     هاي  بررسي.  است   ايجاد نموده   مشكالتي  و  ها موثر بوده     در عملكرد زهكش    اي   ماسه  هاي  اليه

 . آورد عمل  مورد به  را در اين  الزم هاي بيني پيشبتوان  تا  بوده  موثر  خاك  مختلف هاي  اليه در شناخت

  طـور كامـل     به  از اجرا بايد     و قبل    بوده   بسيار مهم   بندي   اليه   عامل  ، خاك   با شرايط طبيعي     زهكشي  امانه س   تطبيق  در ارتباط با عدم   
  را  زهكـشي  امانهباشـد، سـ    داشته ها وجود   قسمت   نفوذ در برخي     غيرقابل  هاي   اليه  كه  زيرا در صورتي   ، قرار گيرد    و بررسي   مورد مطالعه 

 نبـود     مـورد بـه    11   شـده    داده  مورد پاسخ  27 از    ، آمده  عمل   به  در بررسي .  نمايند   مازاد را تخليه    توانند آب   ها نمي    و زهكش    كرده  مختل
 نـشده    داده  جـوابي    مانـده    مورد بـاقي   7در   و    داده  مثبت   سوال پاسخ    اين   مورد به  9 ،دهكر   اشاره   در منطقه    خاص   محدود كننده   عوامل

   و در يـك      بوده  دهم ع   آنها از مشكالت     ديواره  ها و ريزش     درمسير زهكش    بادي  وجود ماسه داده شده      مثبت   پاسخ   كه  در مواردي .  است  
   مطالعات م و انجا بندي  اليه  مساله دهد كه  مي ها نشان  بررسي اين.  است  شده  اشاره نفوذپذيري   و عدم  خاك  بافت  بودن  سنگين  مورد به 
 . قرار گيرد  زهكشي امانه س  طراحان  بايد مورد توجه  كه  برخوردار است اي ويژه   از اهميت زهكشي

 ها   زهكش  صحيح  اجراي  از عدم  ناشي مشكالت -4-2-1.پ

تواند   مي،پيمانكار ط كارفرما يا توس  پروژه  اجراي  دوره   در طول    شده   داده   احتمالي  توسط پيمانكار يا تغييرات   اجرا نكردن درست كار     
هـا وجـود دارد يـا       مسير شبكه   اراضي  در خريد    كه   مشكالتي  علت هها ب    از پروژه   در برخي .  را در آينده ايجاد نمايد       مشكالتي   طرح  براي

   يـا چنـد سـازه      يك   كردن  ا اضافه  ي  و   از شبكه   قسمتي   حذفو   تغيير مسير     ، كارفرما مجبور به      شده  ساخته مسيرها     دراين   كه  تاسيساتي
.  بدهـد    خود را از دسـت       مناسب   كارآيي   سيستم   است  و ممكن    شده   بروز مشكالتي    سبب  برداري   بهره   در زمان    تغييرات  اين. خواهد بود 
 مـورد   3 داده و در       منفـي   پاسـخ    پرسـش    ايـن    مورد بـه   5 ،  طراحي  را مطابق   مورد اجرا  19  ، شده   پرسيده   مضمون   اين  ا ب   كه  در سوالي 

 نياز   تغييراتي  اجرا به  زمان  در طولاگر  وليكند   مي ها با اجرا مطابقت  طراحيتر بيش  گرچه  بنابراين.  است شده  ن  ارائه  پاسخي مانده  باقي
  و مـسووليت   ايجـاد نـشده    مـشكلي   پـروژه   گيرد تا براي  صورت  احتمالي  يا تغييرات  الزم   مشاور اصالحات   مهندسين  بايد با نظر   ،باشد

 . مشاور نيز حفظ گردد مهندسين 

   زهكش  تخليه چگونگي -5-2-1.پ

بايـد   هـا    زهكـش    طراحـي  ، موجود باشد    در منطقه    مناسبي   تخليه   محل  همچنين كافي و      مازاد شيب    آب   تخليه   براي   كه  در اراضي 
   و مـشكالت  كـاهش يافتـه   پمپـاژ    بـا حـذف    طـرح   هزينـه  صـورت   در اين. شوند  تخليه  طور ثقلي   ها به  آب   زه   گيرد كه    انجام  اي  گونه  به

هـا را     زهكـش     مـورد تخليـه    24 ،  پرسـش    ايـن    به   شده   ارائه   مورد جواب  29از  . شود  تر مي    كم  مراتب ه نيز ب    آن   و نگهداري   برداري  بهره
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 خـود را      سعي ترين   بيش  طراح   كه شود  مي  ها مشخص   بررسي  در اين . اند   را قيد نكرده    يه تخل   مورد روش  5 و    دهكر   عنوان   ثقلي  روش هب
   مطرح  ثقلي   پمپاژ با تخليه    تلفيق  مورد 2 فقط   شده  آوري   جمع  در اطالعات . داشته است    مختلف  يها  طرحها در    آب   زه   ثقلي   تخليه  براي

هـا     در زهكـش     آب   باالتر از سـطح      رقوم نظراز     تخليه   محل   كه  هايي  و در محل    صلي ا   مسير زهكش   پمپاژ در انتهاي  اغلب  . شده است 
 و    طراحـي    كوچـك    زهكـش    يـك    است  باشد، ممكن   گودتر مي    ساير اراضي    به   نسبت   كه   در نقاط موضعي    گاهي. گيرد   مي  باشد صورت 

 .دشو  تر تخليه  بزرگ كننده  جمع  زهكش پمپاژ بهروش  هب

 ها  بازديد از زهكش هاي هفاصل -6-2-1.پ

  از  ايجـاد شـده      و عيـوب     قـرار گرفتـه      بازرسـي   مرتب تحـت  طور    به بايد     شده ساخته  هاي   زهكش  درست   نگهداري سامانه  در يك 
هـا را     زهكش ها  از شبكه % 24كه   شد  مشخص   زهكشي  هاي   از شبكه    شده   دريافت   پاسخ 27از تعداد   .  گردد  رفعسرعت    به  برداري  بهره

   حـداقل   از آن  و پـس  بـوده   اجـرا  هنگـام  در   اغلـب   روزانه بازديدهاي. دننك  بازديد مي  روزانه% 16 و    نامنظم% 44،    ساالنه% 16،    ماهانه
  ا مـشكل   نمايـد زيـر      تحميـل    طـرح    بـه    زيادي   خسارت   است  ها ممكن    از زهكش   بازديد نامنظم . شود   مي   انجام  طور ماهانه   بازديدها به 

  هـاي   شـركت  بنـابراين . شـود    مـي    طـرح    بـه   تري  بيش    خسارت   وارد شدن    باعث   زمان   گذشت   و در نتيجه     نشده   رفع  موقع ه ب  آمده پيش
 .خود قرار دهند ها را در دستور كار  از زهكش اي  و دوره  منظم  بايد بازديدهاي  كننده برداري بهره

  پيزومتر هاي  در شبكه  آب  سطح گيري زه اندا  زماني هاي هفاصل -7-2-1.پ

 25تعـداد    از. باشـد    نياز مي    پيزومتري   ايجاد شبكه    به  ، زهكشي   پروژه   با اجراي   زمان   و يا هم     قبل  ، زيرزميني   آب   سطح   كنترل  براي
   داراي   موارد كـه    در بقيه . ندارد  وجود   منطقه  در   پيزومتري   شبكه  اند كه    اظهار داشته   %72   مورد يعني  18ها،     از شبكه    شده   دريافت  پاسخ
  1(اند   نداده  مورد نيز پاسخي2گردد و   مي گيري اندازه   مورد ماهانه 2  و   مورد نامنظم  2 ، طور هفتگي   مورد به  1باشد     مي   پيزومتري  شبكه
 ). است  نداده اسخيو مورد ديگر پ   نموده  و غير كارا اعالم ها را خشك ، زهكش  آبي  كم علت همورد ب

 شود  مي  بازديد كنترل هنگام   كه مواردي -8-2-1.پ

،   آب   جريـان هاي    انع، م    هرز، فرسايش   هاي  رشد علف   ها، مساله    بازديد از زهكش   هنگام  دهد كه    مي   نشان   آمده  عمل   به  هاي  بررسي
 بـا شـرايط      اجرا شده    زهكش  ها، انطباق  آب   زه  يزومترها، كيفيت  پ   بودن  ، فعال    خروجي  ، بده    موجود در زهكش     آب  ، سطح    رسوبات  تجمع
  هاي  اكيپ ،  از آن    پس .گردد   مي  گزارش ربط  ذي  ين مسوول   و به   ها مورد بازديد قرار گرفته       مسير و خروجي     سازه   گرفتگي  ، بررسي   منطقه

 .نمايند ي م  اقدام ها  عيب  رفع  به  شرايط نسبت  به ها با توجه موجود در شركت

 ها  زهكش  در داخل  شده  جمع رسوبات -9-2-1.پ

  ديـواره  و   در كـف     ريزدانـه    رسـوبات   نـشيني   ته. د شو   تخليه  ساله  بايد همه    كه استها     زهكش   معمول   از مسايل    يكي  گذاري رسوب
 در   شـده   جمـع  رسوبات  ميزان. نمايند جاد مي اي  اطراف   كشاورزي   اراضي   را براي    و مشكالتي    آنها شده    ظرفيت   كاهش  ها سبب   زهكش
.  دارد   بستگي   زهكش   و شيب   بارندگي    و مدت   ، شدت    خاك  ، جنس    زهكشي   در آب    وجود رسوبات    از قبيل    مختلفي   عوامل  ها به   زهكش



 67  ايران در موجود زهكشي هاي  سامانه از نگهداري و برداري بهره وضعيت با ارتباط در دريافتي اطالعات و آمار بندي جمع -1پيوست 

 
 

.  اسـت    شـده   بنـدي    تقـسيم   ش زهكـ   عمق% 50 از    وبيش% 25-%50  بين% 25 تا     كالس   در سه    رسوبات   ميزان  ، شده   انجام  در پرسش 
 از   آنهـا بـيش   % 4و  % 25-%50  بين% 24و  % 25تر از      كم  رسوبي   ها داراي   از زهكش % 72  دهد كه    مي   نشان   شده  آوري   جمع  اطالعات

 قـرار   مورد نگهداري  خوبي ه ب  زهكشيسامانه   كه ست ا اين  دهنده  نشان ارقام آمار واين . اند  شده  انباشته   از رسوبات    زهكش  عمق% 50
   در يـك     زهكـش   عمق% 25 از     بيش   شوند، مقدار رسوبات    روبي  ها الي    زهكش  برداري   بهره  دوران  از   پس   ساله  زيرا اگر همه   گيرد  نمي
 شود مگر  ها اقدام  زهكش روبي  الي  به  نسبت برداري  بهره  هر فصل  در پايان شود كه  مي   توصيه  بنابراين. نخواهد بود    برداري   بهره  فصل

 . باشد  داشته متر عمق  سانتي10تر از   كم برداري  بهره  فصل  در يك  رسوبات  ميزان  كه هايي شبكه در

 شود  مي  انجام روبي آيا الي -10-2-1.پ

   انجـام  عـدم   مـورد 1، استا ه  در زهكش روبي  الي  انجام  دهنده  نشان   كه   بوده  موارد مثبت % 80 در   ، سوال   اين   به   شده   ارائه  پاسخ
. باشـد    اجـرا مـي     دسـت   در  هاي   پروژه   آنها مربوط به     اغلب  اند كه    نداده   پاسخي   پرسش   اين   به   شبكه 4 و تعداد      نموده   را بيان   روبي  الي

  .دارد  وجود برداري  بهره هاي ها در شركت  زهكش روبي  الي  به  تمايل  كرد كه گيري  نتيجه توان  مي بنابراين

 شود  مي  كنترل  خروجي  آب آيا كيفيت -11-2-1.پ

 از  درصدي  كه طوري به.  در دستور كار قرار دارد  خاك ، شستشوي  اراضي  بودن  شور و قليايي علت ه ب  زهكشي هاي   از پروژه   در برخي 
 قـرار گيـرد تـا        بررسـي   مـورد    خروجـي    آب  يفيـت ها بايـد ك      زهكش  دراين. شود   مي   درنظر گرفته    خاك   امالح   كاهش   براي   آبياري  آب

   آب   افـزايش    بـه    نيازي   است  ممكن  گيرد   صورت   كامل   شستشوي  كه  شود و در صورتي      مشخص   در اراضي    امالح   شستشوي  چگونگي
.  برخوردار باشـد     خاصي  اهميتتواند از     ها مي   زهكش    خروجي   جريان   كيفيت   كنترل  بنابراين. باشد   وجود نداشته  دوباره   شستشوي براي

. شـود    مـي    انجـام    كنتـرل   ها ايـن    از شبكه % 24اند و فقط در        داده  منفي    جواب   پرسش   اين  ها به   شبكه%  76،     شده   دريافت   پاسخ 25از  
   يـا خـاك      آب   شـوري    كه  طقي در منا    مساله   اين . است   شده    اعالم  ماهانهصورت    بهيا   بار  يك روز   15 هر    ، كيفي  گيري  اندازههاي    هفاصل

   انجـام   كنتـرل   اين  كه هايي  شبكهدررسد  نظر مي ه و ب  برخوردار است اي ويژه  باشند از اهميت مي   حساس  شوري   به   و گياهان   زياد بوده 
 .ندارند   اراضي  شوري شود مشكل نمي

   ر منطقه د  هرز و ني هاي  از رشد علف  ناشي  زهكش  ظرفيت كاهش -12-2-1.پ

 هـا    شـبكه    ظرفيـت    كـاهش    باعـث    كـه  هستند   مشكالتي   از جمله    هرز و ني    هاي ها، رشد علف     در زهكش   گذاري  بر رسوب   عالوه
  شـبكه   هرز را در هاي  رشد علف عدم% 8  وها  در زهكش    هرز و ني    هاي وجود علف % 80 ، مورد   در اين    آمده  عمل   به  از پرسش . شود  مي

وجـود  ) 4،  3،  2،  1 درجـه (هـا     زهكش% 80 در   اغلب   هرز و ني    هاي  رشد علف  .اند   نداده   سوال پاسخي    اين   مورد به  3 و    موده ن  خود بيان 
  .گردد  مي بده   كاهش ها سبب علف  ها وجود اين زهكش% 100 در يگاهحتي   دارد كه
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 شود  مي روبي  الي)كلكتور ( كننده  جمع آيا زهكش -13-2-1.پ

  هايي   شبكه تر   بيش در. است  منفي% 36 و    ها مثبت  پاسخ% 64 ، كننده   جمع  هاي   زهكش  روبي   در مورد الي     شده   دريافت  سخ پا 25از  
  ندرت هـر چنـد سـال        به  و بار  يك   هر دو سال     مناطق   و تنها در برخي      بوده   آنها ساالنه    زماني  هاي  هگيرد فاصل    مي   صورت  روبي   الي  كه
   مرحلـه    و بـه    اجـرا بـوده       در حـال   ،انـد    قـرار گرفتـه      مورد پرسش    كه  هايي   از زهكش   برخي. شود   مي  ها انجام    زهكش  روبي   الي بار  يك
  . آورد دست ه آنها ب  براي يدرست   پاسخ توان  نمي بنابراين .اند  نرسيده برداري بهره

 اند  ديده  صدمه  زراعي آيا پيزومترها در عمليات -14-2-1.پ

   بين   وارده  صدمات  ميزان. اند   ديده   از آنها صدمه     و برخي    شده   دچار مشكل    زراعي   موجود در اثر عمليات      پيزومتري  هاي  شبكه% 12
   زراعـي    عمليات   از طريق   اي  صدمه  درصد موارد  80 از     در بيش   كه   اين   به  با توجه . باشد   مي   پروژه   در هر محدوده     شبكه  كل %10تا  % 5
   يـا بلـوك      پيزومترهـا بـا رنـگ        كردن   مشخص  همچنين  و   زراعي   عمليات   انجام  هنگام در     ايمني   نكات  رسد، رعايت   ترها نمي  پيزوم  به

 . است   الزم سيماني

  است  دهش ايجاد  كننده  جمع هاي  در زهكش آيا مشكالتي -15-2-1.پ

  در  مشكلي   اند كه    كرده  اعالم% 56،   بوده   تخليه   مشكل   داراي  كننده  جمع  هاي  زهكش% 40 ، مورد   در اين    شده   دريافت  هاي از پاسخ 
،    شـونده    تخليه   زهكش  به   نسبت  كننده   تخليه   كف  باال بودن  .باشد   اجرا مي    در دست   هاي   پروژه  مربوط به % 4 و     نشده   مورد مشاهده   اين

 . ناميد كننده جمع   زهكش  ظرفيت  كاهش  مهم از علل  توان  هرز را مي هاي ها و رشد علف  مسير زهكش  بودن ريزشي

 ارائه شده    خدمات انجام  در برداران  بهره  مشاركت سهم -16-2-1.پ

 يـا   ايجاد شده   مشكالت دليل ه ب  اجرايي هاي  و دستگاه  وجود نداشته  برداران   بهره   از طرف    مشاركتي  ، اجرا شده   هاي   پروژه تر  بيشدر  
   در جريـان    ، زهكـشي   يهـا   طـرح   در   كـشاورزان    مشاركت   عدم   از عوامل   يكي. نمايند   مي   زهكش ساخت   به   اقدام  ، قبلي   طرح  براساس
 در   كه كمكيترين  بيش. دهند  نمي  انجام مشاركتي  در شرايط اجرابنابراينباشد،   مي  طرح  تا اجراي  طراحي  از مرحله برداران  بهره نبودن
 .است يكديگر  ها با همياري  زهكش روبي الي  و  تميز كردن،آيد  مي عمل  به برداران  بهره از طرفا ه  از پروژه برخي

    اجرا شده  زيرزميني  زهكشي هاي  پروژه وضعيت -3-1.پ

  عـودت   و  تكميل هنام پرسش 5  ،اي  منطقه  آب هاي  و سازمان  و نگهداري برداري  بهره هاي  شركت  به  ارسالي هاي  نامه  پرسش  از كل 
  زهكـشي    شـبكه    تحـت    اراضي   سطح  مجموعه. باشند  متمركز مي و بلوچستان      و سيستان    خوزستان هاي  تر در استان    بيش  كه،   شد  داده

  نعت و صـ    كـشت ( 1340   آنها در سال    ترين ي قديم   كه استهزار هكتار    5/48 حدود     شده   دريافت  هاي  نامه  پرسش   به   با توجه   زيرزميني  
ها    كاركرد زهكش   چگونگي.  است   قرارگرفته  برداري   و مورد بهره   ساخته)   آب   شيب 5  بلوك (1377   آنها در سال    و جديدترين )   تپه  هفت
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 مـورد    در يك .  است  دهش   تقسيم   مختلف  هاي بخش   ها به    زهكش  هاي  ه فاصل   نيز بر حسب     پروژه   و محدوده    شده   گزارش   خوب ، در كل 
  . قرار گيرد  جديد مورد توجه هاي  زهكش بايد در اجراي    كهشده آنها   گرفتگي  كلكتورها سبب  مجدد روي  خاكريزي،ها  زهكشاز

 ها  در زهكش  از طراحي  ناشي مشكالت -1-3-1.پ

   مورد شـيب   1  بازديد،  رد چاهك  مو 3ها،     لوله   اتصال   مورد چگونگي   1:  عبارتند از   ، دريافتي  هاي  در پاسخ    از طراحي    ناشي  مشكالت
  ، تخليـه    رقوم  و  آنها   نصب  ، عمق    در ارتباط با قطر لوله     .ها   لوله   مورد فاصله   1 و     لوله   مورد نوع   1 ، فيلتر   و مشخصات    مورد نوع   1 ،ها  لوله

 و    برخـوردار بـوده      قبولي   و قابل    كافي   دقت ها بايد از     زهكش   طراحي  كه   اين  به   با توجه  .) نامه  پرسش 5  بين ( است  دهش ن   مطرح  مشكلي
 را بـاال      طراحـي   تواند دقت    مي   مطالعات   از نتايج    و استفاده    الزم  هاي  آزمايش  باشد، انجام     منطقه شناسي  خاك   دقيق   بر اطالعات   مبتني
   عامـل 2   و شـيب    فاصـله  ارائه شده،   هاي  نامه  شپرس در     شده  مطرح  در مشكالت .  نمايد   برطرف   آينده  يها  طرح  را در    و مشكالت   برده
شرايط بازار   دارند و  نقش  در طراحي نيز فيلتر   و مشخصات    لوله   نوع . قرار گيرد    و دقت    بايد مورد توجه     كه آيد  حساب مي   به  طراحي  مهم

 با شرايط  كند كه مجبور مي   از مواد و مصالحي  استفاده  ه پيمانكار را ب   ، اجرا  هنگام در   برخي مواقع   باشد كه    مي   كننده   مورد تعيين   در اين 
   مـواد و مـصالح   اسـاس   خـود را بـر   هاي  توصيه  و  نظر گرفته   در  بازار را كامال     بايد وضعيت   راح شرايط ط   در اين . يست ن   هماهنگ  طرح

 و   گرديـده   عنـوان   منطقـه   خـاك  با شـرايط طبيعـي       شده  طراحي   زهكشي سامانه   تطابق   عدم ، مورد  در يك .  نمايد  موجود در بازار طرح   
 تـردد   ، تغييـرات   اين هاي  از علت  يكي .است   ايجاد كرده  شده  تخليه  آب  نفوذ وحجم  سرعت  در زمينه  مشكالتي  خاك   فيزيكي  تغييرات
   خـاك    نفوذپـذيري    كـاهش    موجـب    كه است  ك در خا    فشرده  هاي   و ايجاد اليه     خاك  ساختمان   و تخريب    و تراكم   آالت   ماشين ، ادوات
   ريزش   و باعث    را حادتر نموده     مشكل   اين ،  منطقه   در خاك    بادي   ماسه  هاي   وجود اليه   .است    نموده  دچار مشكل   را   آب   و تخليه   گرديده

   بادي   ماسه  هاي   وجود اليه  ،  شده  م انجا   پرسش 5 مورد از    2در  . شده است ها  آن   ظرفيت  نهايت كاهش در   و   هاي فرعي    زهكش در مسير 
 .اند  نموده  عنوان  خاك  فشردگي  را سبب آالت  مورد تردد ماشين  و در يك ساز دانسته  مشكل را

 ها  زهكش  اجراي روش -2-3-1.پ

 مـورد   1و     د ماشيني  مور 2 ، دستي   مورد اجراي  2 در    كه طوري  پذيرد، به    مي   انجام   و دستي   ماشيني به روش    ها   زهكش   اجراي  روش
 آنهـا توسـط     و پوشـش  گـذاري  لوله شود،   مي   انجام   پيشرفته  آالت   توسط ماشين    جديد كه   هاي  در پروژه . اند   نموده   را عنوان   هر دو حالت  

   كنـده  فيلتـر، خـاك     از ريخـتن     پس و   انجام  دستيصورت    به  گذاري   لوله  ،  با ماشين    حفر ترانشه   گذشته در    پذيرد ولي    مي   صورت  ماشين
 و بـا    بـوده  ماشيني نيمهصورت  به اجرا   در كشور روش  زهكشي هاي  پروژه در اغلب. شد ه مي ريخت   خود     در جاي    يا دستي    با ماشين   شده
 . نمود  استفاده ها از آن  پروژه  همه  براي توان  آنها نمي ارزبري  و  مدرن آالت  ماشين  بودن  گران  به توجه

  است   داشته  مطابقت  با طراحي كار رفته  به ها يا مصالح  زهكش آيا اجراي -3-3-1.پ

 ،مـوارد % 20شـود و فقـط        ايجاد نمي    در اجرا تغيير زيادي      كه  ست ا  اين  دهنده  و نشان    بوده  سوال مثبت اين     به   پاسخ ، درصد موارد  80در  
  . است   نشده  ديده  و تفاوتي  داشته مطابقت   موارد با طراحي  نيز در كليه كار رفته  به  مصالح.اند  كرده اجرا مشاهدههنگام  را در  تغييراتي
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 ها  زهكش  جريان  تخليه چگونگي -4-3-1.پ

  از   و مـوردي     بـوده   طور ثقلـي    ها به    زهكش   جريان   تخليه   كه  ست ا  اين  دهنده  نشان   رسيده  هاي  جواب  ، همه   شده   انجام   پرسش 5از  
 .شود  نمي  در آنها ديده ا تلفيقپمپاژ ي

 ها  بازديد از زهكش هاي فاصله -5-3-1.پ

   و فصلي   نامنظم  مورد 2 و     مورد ساالنه  1،     بازديدها را هفتگي    هاي   مورد فاصله  2 ،سوالاين   در ارتباط با       شده   دريافت  هاي از پاسخ 
   و حـداكثر آن   بازديـدها سـاالنه      حـداقل    بنـابراين  .دشـو   نمي   بازديد مشاهده    يا عدم    بازديد ماهانه  ، از موارد   يك  در هيچ  .اند  دهكر  عنوان
 .باشد  مي هفتگي

  پيزومترها گيري  اندازه  زماني هاي فاصله -6-3-1.پ

 و  بوده  فتگيموارد بازديدها ه% 60 در  دهد كه  مي نشانرا  پيزومترها   گيري   اندازه   زماني   فاصله ،  پرسش   اين   به   شده   داده  هاي جواب
 .گيرد  مي  صورت طور نامنظم بهبازديد موارد % 40

  موجود  و رسوبات  آبياري  حجم  به ها با توجه  زهكش  خروجي دهب -7-3-1.پ

  مثبـت    پاسـخ  ، درصد مـوارد   80در  . است   آبياري   با حجم    متناسب هاي فرعي   زهكش در     خروجي   در ارتباط با بده      رسيده  هاي پاسخ
   در آب   رسـوبات   در مـورد وجـود      همچنـين  . اسـت     نگرديـده    ارائه   پرسش   اين   به   و جوابي    نشده   انجام  گيري  اندازه% 20 در   فقطو    بوده

  گيـري   اندازه،    مانده  باقي% 20اند و    كرده  ها اشاره    در خروجي    وجود رسوب    عدم  به% 40ها و      در زهكش    وجود رسوبات   به% 40  ،زهكشي
 .اند  نموده عنوانرا نكردن 

 شود  مي گيري ها اندازه  خروجي  آب آيا كيفيت -8-3-1.پ

  انجـام    طور ماهانـه     كار به   اينكه     بوده   زهكش  هاي   در خروجي    آب   كيفيت  گيري   اندازه  دهنده  مورد نشان  3  ، رسيده   مورد پاسخ  5از  
 .باشدبودن آنها   حداث جديداالدليل هتواند ب  مي  كه نگرفته   صورت  كيفي گيري  اندازه،  مانده  مورد باقي2در . گيرد مي

 ي فرعيها زهكش   گرفتگي  آزمايش چگونگي -9-3-1.پ

% 20 فقـط در   .آورنـد    نمـي   عمـل    به ي فرعي ها زهكش   گرفتگي   تشخيص   براي   آزمايشي گونه  هيچ   شده   داده   پاسخ ،موارد% 80در  
 . است كرده    اشاره  از سر ديگر آن خروجي   و كنترل  فرعيهاي  سر زهكش  از يك پمپاژ آب موارد به

 شود  مي  انجامي فرعيها زهكش  آيا شستشوي -10-3-1.پ

 .دهد مي   شستشو را انجام% 20 فقط و  نمودهاشاره  ي فرعيها زهكش   نكردنشستشوبه  درصد موارد 80 ،  رسيده هاي در پاسخ
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 گردد  ميي فرعيها زهكش  ييجا جابه   سبب  زميني يا حركتند سداد ان  عامل  گياهان آيا ريشه -11-3-1.پ

ي ها  زهكش  داخل ه ب   درختان   نفوذ ريشه  ي فرعي، ها زهكش انسداد     مهم   از عوامل    يكي   كه  ست ا  اين  دهنده  نشان   رسيده  هاي پاسخ
  و بـرداري   در بهـره   ولـي ، نباشـد   طراحي  مربوط به  مساله اين   است  ممكن گرچه.  قرار گيرد برداران   بهره  بايد مورد توجه      كه   بوده فرعي

 ي فرعـي  ها  زهكش  ييجا  جابه در     اثري  كه   و اين    زميني   در مورد حركت   . داد   ارتباط انجام    را در اين     خاصي   تمهيدات  توان   مي  نگهداري
 .خورد  نمي  چشم  به  چيزي  شده  شناسايي هاي  در پروژه، باشد داشته

  وجود دارد كننده  جمع هاي  در زهكش آيا مشكالتي -12-3-1.پ

ايجـاد    مـشكالت . اند   نموده   اشاره كننده  جمع در     مشكل وجود   عدم  به% 40 و     وجود مشكل   موارد به % 60 ،ها كننده  جمع با    در رابطه 
  هـرز و    هـاي   رشـد علـف    ، روبـاز   هـاي    زهكـش   و در    آنها بـوده     و گرفتگي   گذاري رسوبطور عمده     به  ،كننده   جمع  هاي   در زهكش   شده

 . است   آنها گرديده بده   كاهش  سبب ،گذاري رسوب

  است  گرفته  در آنها صورت د و انسداديشو  مي روبي  الي كننده  جمع هاي زهكش آيا -13-3-1.پ

 گرديده   عنوان   ساالنه تر  ، بيش  روبي   الي  ن زما .شود  نمي  روبي  آنها الي % 40شده و در      موارد انجام % 60 در   ها  كننده  جمع  روبي  الي
  در اثـر خـاكريزي     هـا    لولـه   را شكستگي   آن   و علت    كرده   آنها اشاره    مسدود شدن   موارد به % 60 ،ها  كننده  در ارتباط با انسداد جمع    .  است  

 . قرار گيردها طرح   مجريان  بايد مورد توجه اند كه  دانستهدوباره

 هاي فرعي  زهكش  در داخل  شده ع جم رسوبات -14-3-1.پ

  ،%25تـر از       كـم   گـذاري   رسـوب   ها بـر مبنـاي     ، پرسش هاي فرعي   زهكش   در داخل    شده   جمع   رسوبات   ميزان   شدن   مشخص  براي

  نتخمـي اعـالم كردنـد     مـوارد   % 20 ،اند  دهكرذكر  % 25تر از      را كم   گذاري موارد رسوب % 60. دعنوان ش % 50تر از     و بيش % 25 - 50% 
 .اند  نداده  سوال جوابي  اين موارد به% 20 و   بوده ارتباط مشكل   در اين زدن

  وجود دارد رو كافي  آدم هاي آيا چاهك -15-3-1.پ

  يت اهم  به با توجه. اند  دانسته كافي تعداد آنها را% 25 و  دهكر  رو را بيان  آدم هاي  چاهك  نبودن  كافي  شده  داده هاي از پاسخ% 75در 
 . شود  داده  الزم  اهميت  وجود آنها در طرح روها بايد به آدم

 ها در انتها  زهكش  تخليه چگونگي -16-3-1.پ

  . اند هيچ موردي به پمپاژ يا تلفيق اشاره نكرده و كرده   اشاره  زهكش  در انتهاي  ثقلي  تخليه  به،  شده پرسش  آنها از  كه موارديهمه 
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 شود  مي  استفاده  شستشو از مواد شيميايي آيا براي -17-3-1.پ

 .اند  كرده اشارهبه استفاده نكردن از مواد شيميايي ها   زهكش  شستشوي  براي  ، ارسالي هاي پاسخ% 100در 

 گيرد  قرار مي يكديگر مورد رسيدگيه ها ب  زهكش آيا اتصال -18-3-1.پ

 ها نيز بازديـد      زهكش   اتصال  ،بازديد محل  هنگام    در   كه  ست ا  آن  دهنده ن و نشا    بوده  مثبتبه اين پرسش       رسيده  هاي جواب% 100
 .شوند مي

 اند  ديده  پيزومتر صدمه هاي آيا چاهك -19-3-1.پ

 .ندا ده كر  اشاره  پيزومتري هاي  چاهك در   صدماتي از موارد به% 25 فقطاند و   نديده  پيزومتر صدمه هاي  چاهك،موارد% 75در 

   برداري  و بهره  نگهداري  خدمات  در انجام انبردار  بهره  مشاركت همس -20-3-1.پ

بـرداران     بهره   از طرف    مشاركتي گونه  هيچها    زهكش  از  برداري   و بهره    نگهداري  براينشان از اين دارند كه         رسيده  هاي پاسخاغلب،  
   ضـرورت  كنـون  شايد تـا   جديد نيز رد و در كارهاي  يگ   مي   انجام   كارها توسط سازمان    ههم   قديمي  هاي  گيرد، زيرا در زهكش      نمي  انجام

هـيچ    برداري  و بهره امر نگهداري دربرداران  زارعين و بهره   مشاركت  براي  است  مسلم  چه  آن . است   دهش ن   احساس   و مشاركت   همكاري
  . است فته  نگر انجامكار فرهنگي 

  



 73  مراجع و منابع 

 
 

  منابع و مراجع

  و مراجعمنابع 
 

1- Drainage Manual: U.S. Department of the Interior , Bureau of Reclamation , 1993. 
2- Drainage Principles and Applications, International Institute for Land Reclamation and 

Improvement, 1994. 
3- Design Practices for Covered Drains in an Agricultural Land Drainage System, ICID, 1987. 
4- Operation and Maintenance of Irrigation and Drainage Systems, ASCE 1980. 
5- Pump Handbook , William – C.Krutzsoh, Warren – H Fraser and Joseph – P.Messina , Mcgraw 

Hill.  
6- Food and Agriculture Organization – 29. 



Islamic Republic of Iran 
Vice Presidency For Strategic Planning and Supervision 

 
 
 
 

 

Guideline for Maintenance Of 
Drainage Systems 

 
  

No. 315 
 
 
 
 
 

Office of Deputy for Strategic Supervision  Ministry of Energy 

Bureau of Technical Execution System Bureau of Engineering and Technical 
Criterias for Water and Wastewater 

http://tec.mporg.ir http://seso.moe.org.ir 

 
2010





  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  اين نشريه
هـاي    راهنمـاي نگهـداري سـامانه     «با عنوان   

ــشي ــه» زهك ــسوط موضــوع   ب ــژه و مب ــور وي ط
هـا را مـورد توجـه قـرار داده و             نگهداري زهكش 

ــه ــت    ب ــر اهمي ــه موضــوعاتي نظي ــي ب ــور كل ط
هـاي آبيـاري و       هـاي زهكـشي در شـبكه        سامانه

ها از بعد نگهـداري،       بندي زهكش   زهكشي، طبقه 
عوامل تهديدكننده اين تاسيسات و اصـول قابـل         

ها به تفكيك نوع آنها       توجه در نگهداري زهكش   
هاي   د بازرسي هايي از موار    فهرست. پرداخته است 
ــه ــي و برگ ــي در   فن ــدهاي كارشناس ــاي بازدي ه

  .راستاي نگهداري زهكش نيز ارائه شده است




