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 خصصی ت) ان(کمیته و ناظر: تهیه کننده ترکیب اعضای 
 : در دانشگاه تربیت مدرس توسط افراد زیر به ترتیب حروف الفبا تهیه شده استپیش نویس این 

 مجتبی اکرم  شرکت مهندسین مشاور آبساران  فوق لیسانس آبیاری و زهکشی 

 مجتبی رضوی نبوی   شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران فوق لیسانس آبیاری و زهکشی 

 کورش محمدی دانشگاه تربیت مدرس شیدکتری آبیاری و زهک

 محمد حسین مهدیان مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری دکتری آبیاری و زهکشی

 محمد باقر نحوی شرکت مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین فوق لیسانس آبیاری و زهکشی

 :اند، به ترتیب حروف الفبا عبارتند ازگروه نظارت که مسئولیت نظارت تخصصی بر تدوین این پیش نویس را به عهده داشته 

 محمد کاظم سیاهی شرکت مهندسین مشاور پندام فوق لیسانس مهندسی عمران و مهندسی آبیاری

 محمد جواد منعم دانشگاه تربیت مدرس دکتری آبیاری و زهکشی

.  رهای فنی صورت گرفته است    هماهنگی های الزم در زمینه نظارت توسط خانم مهندس محرابی در دفتر استانداردها و معیا              
اسامی اعضای کمیته تخصصی آبیاری و زهکشی دفتر استانداردها و معیارهای فنی که بررسی و تأیید پیش نویس حاضر را                        

 :بعهده داشته اند به ترتیب حروف الفبا عبارتند از

 ابراهیم پذیرا دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات دکتری منابع آب

 اسماعیل جباری شرکت سهامی مدیریت منابع آب رولیکفوق لیسانس هید

 محمد صادق جعفری شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس فوق لیسانس آبیاری و زهکشی

 مجتبی رضوی نبوی  شرکت سهامی مدیریت منابع آب فوق لیسانس آبیاری و زهکشی

 سید رحیم سجادی وزارت جهاد کشاورزی لیسانس آبیاری و زهکشی

 محمد کاظم سیاهی شرکت مهندسین مشاور پندام  مهندسی عمران و مهندسی آبیاریفوق لیسانس

 محمد حسن شمشیرساز شرکت مهندسین مشاور پژوهاب فوق لیسانس آبیاری و زهکشی

 محمد حسین شیروی کارشناس آزاد لیسانس فیزیک

 محمد جواد منعم دانشگاه تربیت مدرس دکتری آبیاری و زهکشی

 .این کمیته تخصصی به عهده خانم مهندس محرابی بوده استمسئولیت دبیری 
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 مقدمه 
 امکانات، منابع مالی، نیروی انسانی، زمان، نوع اطالعات         مانند مواردیزهکشی زیرزمینی،     عملکرد سامانه های  به منظور ارزیابی  

 و  باال با توجه به پارامترهای         بنابراینقابل دسترس و همچنین دقت و اهداف مورد نظر، باید مورد توجه قرار گیرد،                        
 ارزیابی اجمالی و     یرزمینی به دو بخش    های زهکشی ز  محدودیت هایی که ممکن است در عمل ایجاد گردد، ارزیابی شبکه            

 :تقسیم شده استتفصیلی 

  و  زیرزمینی  زهدار و شرایط زهکشی قبل از اجرای طرح زهکشی           هایمحدوده، شناخت وضعیت    اجمالیهدف از ارزیابی    
 در  . قایسه می گردد  اطالعات در زمان انجام مطالعات با اطالعات قبلی موجود م          ، در این مرحله   . اجرای طرح می باشد   آثار ارزیابی

 بتوان به    باید  از منطقه،   محدود صحرایی  ی الزم و بازدیدهای   هاگیری انجام اندازه  ،بندی اطالعات موجود   با جمع  مطالعات،این  
چنانچه در این ارزیابی مشکل جدی در خصوص عملکرد سامانه های زهکشی دیده             .  اهداف کلی مورد نظر دسترسی پیدا نمود      

جلب توجه کند که     مشکالت مهمی    اجمالیچنانچه در مرحله ارزیابی     . طالعات را در همین مرحله به پایان رساند       نشود، می توان م  
 متناسب با پیشنهادهای    ،در این حالت  .  تر ضروری می شود   تفصیلی انجام بررسی های دقیق تر و       نیازمند مطالعات بیشتر باشد،   

، در  ح شده  و ابهامات مطر   واقع شده ی و کیفی مورد توجه      زیابی به صورت کمّ   های ار  شاخص  باید ،اجمالیارائه شده در ارزیابی     
دست آمده در ارزیابی اجمالی، امکان      ه    بدیهی است با توجه به نتایج ب         . مورد بررسی و نتیجه گیری قرار گیرد        تفصیلیارزیابی  

در  .هایی را حذف نمود   ا آن می توان بخش   های سامانه، ارزیابی تفصیلی مورد نیاز نباشد که متناسب ب           دارد که در همه بخش     
 .گردد ارائه می شدهبیان برای هریک از دو مرحله  زیرزمینیی زهکش هایسامانهفهرست شرح خدمات ارزیابی ادامه 
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    زیرزمینیی   زهکش  اجمالی  عملکرد سامانه های  ارزیابی  خدمات  فهرست -1
 

  اول و دومحلا مطالعات مرهایآوری و بررسی کلی گزارشجمع 1-1

 
 کلیات 1-1-1

 موقعیت، اهداف و وسعت منطقه مطالعاتی 1-1-1-1

 ر تبخی ووضعیت آب و هوایی شامل نوع اقلیم، درجه حرارت، بارندگی 1-1-1-2
 
 :های زیرهای موجود در زمینه گزارشبررسی 1-1-2

 )سطحی و زیرزمینی(وضعیت کمّی وکیفی منابع آب در محدوده طرح  1-1-2-1

 رحعمق آب زیرزمینی قبل از اجرای طهای همنقشه 1-1-2-2

با تأکید بر    (طرح قبل از اجرای  مرسوم   کشت   در ترکیب  محصوالت    و عملکرد   نوع ،1وضعیت کاربری اراضی   1-1-2-3
 )کاربری اراضی زهدار در محدوده طرح

  خاک قبل از اجرای طرح بودنوضعیت شوری و سدیمی 1-1-2-4

  با مالحظه موارد زهکشی زیرزمینی و اصالح اراضیبندی سیمای طرح ارائه شدهجمع 1-1-2-5

 )سطحی و زیرزمینی(ه آبیاری و زهکشی آرایش شبک 1-1-2-6

 های آبیاری توصیه شدهروش 1-1-2-7

 ، ترکیب و تراکم کشتالگوی کشت پیشنهادی 1-1-2-8

  تأمین آن و تناسب منابع آب با نیاز آبیچگونگی، نیاز آبی محصوالت پیشنهادی 1-1-2-9

 هاکنندههای زیرزمینی و جمعضرایب هیدرودینامیکی اعمال شده در طراحی زهکش 1-1-2-10

 بندی خاکهای الیهگزارش 1-1-2-11

 نفوذ عمقی، ضریب زهکشی زیرزمینی، آبدهی ویژه، عمق تثبیت سطح                مانندپارامترهای طراحی زهکشی      1-1-2-12
 هاکننده و عمق نصب زهکش ایستابی، عمق الیه محدود

 )های مزرعه و جمع کنندهزهکش (های پیشنهادیفواصل و عمق نصب زهکش 1-1-2-13

 یط اجرای طرح آب ورودی آبیاری در وضع موجود و شرا و مقدارکیفیت 1-1-2-14

  2گاه نهایی زه آبهای سطحی و زیرزمینی به تخلیه برای تخلیهبینی شدهوضعیت پیش 1-1-2-15

 گاه نهاییبه تخلیه) ثقلی یا پمپاژ( ها  خروج زه آبچگونگی 1-1-2-16
 
 

                                                      
1 - Land use 
2 - Outlet 
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 ارزیابی وضعیت زهکشی پس از اجرای طرح 1-2

 
 :موارد زیر اطالعات موجود در خصوص  و بررسیآوریجمع 1-2-1

 )برداریسطح کل و سطح اراضی مورد بهره (ی آبیاری و زهکشی پوشش شبکه اصلزیرسطح  1-2-1-1

 )برداریسطح کل و سطح اراضی مورد بهره ( پوشش شبکه فرعی آبیاری و زهکشیزیرسطح  1-2-1-2

  پوشش شبکه زهکشی زیرزمینیزیرسطح و موقعیت اراضی  1-2-1-3

 )اصلی و فرعی(وضعیت و مشخصات کلی شبکه آبیاری  1-2-1-4

 داری از آنهاهو چگونگی نگ) وباز و زیرزمینیر(وضعیت و مشخصات کلی شبکه زهکشی  1-2-1-5

  به تفکیک نوع کشت، زیرزمینی است شبکه زهکشی زیر پوششهای آبیاری در مناطقی کهروش 1-2-1-6

  و مقایسه آن با مقادیر طراحی شدههای فرعی و اصلی اجرا شدهعمق و فواصل نصب زهکش 1-2-1-7

های زیرزمینی از    خروج زه آب   تخلیه و    نگیچگو ،طور کلی ه و ب  های مزرعه زهکشها از     تخلیه زه آب   چگونگی 1-2-1-8
 گاه نهایی و تخلیههای فرعی به اصلیشبکه

 ،  ECw حداقل براساس    ،ها آبیاری و کیفیت شیمیایی آب خروجی زهکش       سامانهبه  کیفیت شیمیایی آب ورودی      1-2-1-9
pH ، Cl و SAR  

  سطح آب زیرزمینی پس از اجرای شبکه زهکشیتغییرات 1-2-1-10

 وضعیت شوری و سدیمی بودن خاک پس از اجرای           چگونگی شویی و اصالح اراضی و     آب انجام عملیات چگونگی   1-2-1-11
 طرح

 نحوه نگهداری سامانه های زهکشی 1-2-1-12

  محصوالت پس از انجام عملیات آبشویی و سطح کشتنوع 1-2-1-13

  و مقایسه آن با شرایط مورد نظر از اجرای طرحسعملکرد کلی محصوالت کشت شده پ 1-2-1-14

خاک، بهداشت  منابع آب، منابع     بر وضعیت فیزیکی و شیمیایی       آثارامل   زهکشی بر محیط زیست ش     آثارارزیابی   1-2-1-15
 عمومی، بوم زیست و عوامل آلوده کننده محیط

 
 ارزیابی اجمالیبندی و جمع 1-3

 تخلیهچگونگی   و    ، کنترل سطح ایستابی    هافاصلههای اجرا شده از نظر عمق،          بندی کلی وضعیت زهکش     جمع 1-3-1
 بینی شده در طرح با شرایط پیشهای فرعی به اصلی و مقایسه آنزهکش

  آب زیرزمینی قبل و پس از اجرای طرح زهکشی و کیفیمّی کگیری از وضعیتبندی و نتیجهجمع 1-3-2

انجام عملیات   ح زهکشی و  رگیری از وضعیت شوری و سدیمی بودن خاک قبل و پس از اجرای ط             بندی و نتیجه  جمع 1-3-3
 )ترششدت و گس( از نظر تعدیل مشکالت اراضی اصالح اراضی

 بندی آثار اجرای طرح بر محیط زیستجمع 1-3-4
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  قبل و بعد از اجرای طرح زهکشیتولیدی از عملکرد و نوع محصوالت کلیگیری نتیجه 1-3-5

 زهکشی اجرا شده سامانه های  مثبت یا منفی آثارهای کلی مردم در خصوصآوری و بررسی دیدگاهجمع 1-3-6

 بینی شده در طرحای طرح زهکشی و مقایسه آن با شرایط پیش اجر آثار ازاجمالیبندی و ارزیابی تلفیق نتایج، جمع 1-3-7
 
 هاپیشنهاد 1-4

 )در صورت لزوم (تفصیلی به منظور ارزیابی تکمیلیتهیه برنامه و پیشنهاد انجام مطالعات  1-4-1
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 زیرزمینی  زهکشی تفصیلی  عملکرد سامانه های   ارزیابی  خدمات  فهرست -2

 
 دوم اول و  مراحل مطالعاتیهایآوری و بررسی گزارشجمع 2-1

 
 کلیات 2-1-1

  طرحاهداف 2-1-1-1

 وسعت و موقعیت محدوده مطالعاتی 2-1-1-2

 بررسی وضعیت آب و هوایی شامل نوع اقلیم، درجه حرارت ، بارندگی و تبخیر 2-1-1-3

 
 :های زیرهای موجود در زمینه گزارشبررسی 2-1-2

 )سطحی و زیرزمینی( و کیفی منابع آب مّیوضعیت ک 2-1-2-1

 منطقه قبل از اجرای طرحاراضی وضعیت زهکشی  2-1-2-2

 عمق آب زیرزمینیهای همهنقش 2-1-2-3

 های خطوط تراز آب زیرزمینینقشه 2-1-2-4

  خاک بودنوضعیت شوری و سدیمی 2-1-2-5

 )مانده و عناصر میکروکربنات سدیم باقیاز نظر خطرات شوری، قلیاییت، بی ( آب آبیاریمقدار  وکیفیت 2-1-2-6

 و عملکرد محصوالت زراعی در محدوده اراضی زهدارالگوی کشت  2-1-2-7

  هاگذرترین الیه و آبها به ویژه از نظر وضعیت الیه محدود کننده خاکبندینتایج مطالعات الیه 2-1-2-8

 ها خاکیهدایت هیدرولیکگیری اندازهنتایج  2-1-2-9

 های سطحیپذیری خاکوضعیت نفوذ 2-1-2-10

 )ی حاصلیهای شوری و سدیم زدامنحنی (نتایج مطالعات آبشویی و اصالح اراضی 2-1-2-11

 ،هامیزان تخلیه از چشمه    ها،  ها، آبراهه خانهدوهای طبیعی،  ر    وضعیت زهکشی طبیعی اراضی شامل زهکش        2-1-2-12
 ها و سایر منابع تخلیه چاهها،قنات

عدم امکان  علل  و بررسی   .. . نشت از اطراف، تغذیه از کف،          ،علل زهدار بودن اراضی شامل آبیاری، بارندگی         2-1-2-13
  و ی طبیعی اراضی   زهکش محدودیتها،  ها و آبراهه  تخلیه شامل  وضعیت مورفولوژیکی اراضی، تراکم رودخانه         

 الیه محدود کننده

 راندمان های آبیاری و برآورد نفوذ عمقی 2-1-2-14

 )در صورت وجود( های سطحی و زیرزمینی منطقه طرح وضعیت بیالن آب 2-1-2-15
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 بندی امکانات و محدودیت های زهکشیجمع 2-1-3

 بندی اولویت های زهکشیجمع 2-1-4

 
 بینی شده  های پیشبررسی طرح پیشنهادی و راه حل 2-2

 
 :ها و پارامترها موارد زیر به منظور دستیابی به شاخصندیببررسی و جمع 2-2-1

 سیمای طرح ارائه شده شامل آرایش شبکه آبیاری و زهکشی  2-2-1-1

  و چگونگی تطابق آن با شرایط زراعی و وضعیت اراضیهای آبیاری توصیه شدهروش 2-2-1-2

 بینی شده پیش و نفوذ عمقی وضعیت راندمان های آبیاری 2-2-1-3

 ای آبیالگوی کشت پیشنهادی و نیازه 2-2-1-4

 ضریب زهکشی پیشنهادی 2-2-1-5

 ها آبدهی ویژه و عمق تثبیت سطح ایستابی، عمق نصب زهکشمانندسایر پارامترهای طراحی  2-2-1-6

 بندی خاک به منظور پی بردن به محل وجود الیه محدود کننده و الیه با حداکثر آب گذریوضعیت الیه 2-2-1-7

 کار رفتههسباتی ب با توجه به فرضیات و پارامترهای محاهافواصل و عمق نصب زهکش 2-2-1-8

 ها و شیب کارگذاری زهکش جریانبده ،شرایط هیدرولیکی خطوط زهکش شامل سرعت 2-2-1-9

 بده ،، سرعت جانبیهای زهکش شامل شکل مقطع، عرض کف، شیب             و هیدرولیکی کانال    فیزیکیشرایط   2-2-1-10
 های آب دوست، شیب کف و رویش علفجریان

 گاه نهاییوضعیت خروجی شبکه زهکشی عمقی به تخلیه 2-2-1-11

  مصالح پوششیبندی و دانه نوع،ضخامت 2-2-1-12

 برداری و نگهداری از آن بهره، و چگونگی اجرای طرحهای پیشنهادی در مرحله طراحی لوله و قطرنوع 2-2-1-13
 
  وضعیت زهکشی پس از اجرای طرحبررسی 2-3

 
  و مقایسه آن با مبانی و فرضیات طراحیبررسی و ارزیابی زهکشی از دیدگاه کلی 2-3-1

 آوری شدهیا جمعبندی اطالعات موجود  آبیاری و زهکشی، بر اساس جمع پوشش شبکه اصلیزیرسطح  2-3-1-1

 آوری شدهیا جمعبندی اطالعات موجود  پوشش شبکه اصلی زهکشی زیرزمینی بر اساس جمعزیرسطح  2-3-1-2

 آوری شدهیا جمعبندی اطالعات موجود وضعیت و مشخصات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی بر اساس جمع 2-3-1-3

 آوری شدهیا جمعبندی اطالعات موجود عی زهکشی زیرزمینی بر اساس جمعپوشش شبکه فرزیر سطح  2-3-1-4

  پوشش آنهازیرهای آبیاری اجرا شده و سطح روش 2-3-1-5

 ها برای انواع کشتهاعمق آب کاربردی، دور و مدت آبیاری در هر یک از روش 2-3-1-6

 کیفیت آب کاربردی در آبیاری 2-3-1-7
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 )در صورت لزوم(به تفکیک ها ها و چاه، چشمههاهای زیرزمینی شامل قناتمیزان برداشت از منابع آب 2-3-1-8

  و ارزیابی موارد کاربرد آن از نظر کشاورزیکیفیت آب زیرزمینی 2-3-1-9

 و ارزیابی امکان کاربرد مجدد آن در آبیاری زهکشی اصلی سامانهمیزان و کیفیت آب خروجی از  2-3-1-10

 و مقایسه آن با خصوصیات گیاهان زراعیمیزان و کیفیت آب آبیاری  2-3-1-11

  به تفکیک محصوالت پیشنهادیت محصوالت کشت شدهوع و وسعن 2-3-1-12

 )سطح و عملکرد هر محصول(میزان تولید محصوالت زراعی کشت شده در اراضی زهکشی شده  2-3-1-13

 تعیین راندمان های آبیاری حاصل از اجرای طرح شامل راندمان انتقال، توزیع و کاربرد 2-3-1-14

  و مقایسه آن با مبانی طراحیهاعمق و فواصل نصب زهکش 2-3-1-15

، شیب، عمق نصب و      مورد استفاده  ، لوله های زهکشی  آالت نوع ماشین  ، اجرای خطوط زهکش زیرزمینی    یچگونگ 2-3-1-16
 های زهکشیوضعیت اراضی در زمان نصب لوله

 کار رفته به  مصالح پوششیضخامت نوع مواد و 2-3-1-17

 تعیین و بررسی عمق سطح آب زیرزمینی 2-3-1-18

 تعیین و بررسی تراز آب زیرزمینی  2-3-1-19

  خاکن بودوضعیت شوری و سدیمی 2-3-1-20

 گیری اراضیوضعیت سیل 2-3-1-21

 ی تشکیالتی و فنی سازمان مسئول نگهداری از سامانه زهکشییبررسی کارا 2-3-1-22

 بررسی کارایی تشکیالتی و فنی سازمان مسئول بهره برداری از سامانه زهکشی  2-3-1-23

 بررسی و ارزیابی وضعیت عملیات نگهداری از سامانه زهکشی 2-3-1-24

 شیبررسی و ارزیابی عملیات تعمیرات سامانه زهک 2-3-1-25

 1هابررسی نوع عملیات شستشوی زهکش 2-3-1-26
 
 های زهکشارزیابی عملکرد خطوط لوله و کانالمطالعات تکمیلی برای  2-3-2

 بکه زهکشیش برای ارزیابی عملکرد نواحیاتتخاب محل و وسعت  2-3-2-1

 ∗ایهای مشاهدهتهیه برنامه حفر و تجهیز چاهک 2-3-2-2

 ها زهکش خروجیبده مورد نیاز از رقوم سطح آب و هایگیریاندازهانجام  2-3-2-3

صورت ماهانه یا فصلی برحسب     ه ب ها و آب آبیاری   برداری از خاک، آب خروجی زهکش     تهیه برنامه و انجام نمونه     2-3-2-4
 مورد

 * در نواحی مورد نیازهاگیری ضرایب هیدرودینامیکی خاکتهیه برنامه اندازه 2-3-2-5

                                                      
1- Back washing 

 .باشدعهده کارفرما میهگیری ضریب آب گذری بای و اندازههای مشاهدهحفر و تجهیز چاهک ∗
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  مصالح پوششی در اطراف خطوط لوله زهکشوضعیتتهیه برنامه و تعیین ضخامت و  2-3-2-6

ها و جدا شدن اتصاالت در طول خطوط        ها یا در اطراف سازه    رسی وضعیت نشست موضعی خاک در طول لوله       بر 2-3-2-7
 مورد آزمایش

  بیش از حد آنها از مسیر نصبها و یا انحرافی یا له شدن لولهگبررسی در خصوص شکست 2-3-2-8

ها های تهویه انتهای لوله   ههای یکطرفه، لول   دریچه مانندها  و و سایر سازه   رهای آدم بررسی کفایت تعداد چاهک    2-3-2-9
 ... های مزرعه و ، توری در محل خروجی زهکش)در صورت وجود(

  خطوط لوله و چگونگی الیروبی آنها مسیرهایروها و سایر سازهبررسی وضعیت هیدرولیکی و ساختمانی آدم 2-3-2-10

 ه زهکش اصلی    ها ب کنندهها یا جمع   کنندههای زیرزمینی به جمع    بررسی وضعیت تخلیه از خروجی زهکش         2-3-2-11

 )جریان آزاد یا مستغرق(

 ها زهکش خطوطفت بارکل دراو تعیین افت بار ورودی  2-3-2-12

 های انتخابینسبت به زمان در خطوط زهکشسطح آب فت ا و بدهتعیین رابطه بین  2-3-2-13

 
  زهکشی بر محیط زیستآثارارزیابی  2-4

 
  زهکشی بر خاک آثارارزیابی 2-4-1

 ی اراض آب زیرزمینی، غرقاب و ماندابی شدنعمق 2-4-1-1

 فرسایش 2-4-1-2

 نشست زمین 2-4-1-3

  و امکان کشت زودتری خاکدما 2-4-1-4

 آالت کشاورزی نیرفت و آمد ماش 2-4-1-5

  اراضی یزهکشی سطح 2-4-1-6

 شوری 2-4-1-7

 سدیمی بودن 2-4-1-8

2-4-1-9 pH 
 
  محیطبر بهداشتی آثار ارزیاب 2-4-2

 )ش امراض مرتبط با آب رها، افزایش و گستناقلین بیماری(ها سالمت انسان 2-4-2-1

 هاسالمت حیوان 2-4-2-2

 )ها و بیماریهاتز نظر آفزی اآبزی و خشکی(سالمت گیاهان  2-4-2-3
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  زهکشی بر بوم زیستآثارارزیابی  2-4-3

 انسان 2-4-3-1

 جانوران آبزی 2-4-3-2

 زی جانوران خشکی 2-4-3-3

 پرندگان 2-4-3-4

 های هرز و تنوع زیستیعلف 2-4-3-5

 ها  و بیماریهاآفت 2-4-3-6

 دستاراضی حاشیه طرح و پایین 2-4-3-7

 
  آلوده کننده محیط مصرف مواد زهکشی بر آثارارزیابی 2-4-4

 شیمیایی کود دامی و 2-4-4-1

 سموم کشاورزی 2-4-4-2

 یعناصر سمّ 2-4-4-3

 ی محلولیها و سایر مواد شیمیانیترات 2-4-4-4

 های آلیآلوده کننده 2-4-4-5

 انتشار گاز 2-4-4-6

 
  اجتماعی- زهکشی بر اوضاع اقتصادیآثارارزیابی  2-4-5

  تولید، درآمد و رفاه عمومیمیزان 2-4-5-1

 مهاجرت و تغییر جمعیت 2-4-5-2

 اشتغال 2-4-5-3

 تفریحات 2-4-5-4

 های اجتماعی منتفع شده یا زیان دیده از طرحگروه 2-4-5-5

  از طرحعقیده عمومی مردم 2-4-5-6

 
  زهکشی بر آب برگشتیآثارارزیابی  2-4-6

 یت آب برگشتیکمّ 2-4-6-1

 کیفیت آب برگشتی 2-4-6-2

 دست پایینکنندگان و مصرف اراضی منابع آب وتاثیر بر 2-4-6-3

 دستزیست بوم اراضی پایین 2-4-6-4
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  محدوده طرح و ارزیابی کلی عملکرد شبکه زهکشی اجرا شده در، تجزیه و تحلیلبندیمعج 2-5

  سازمان مسئول نگهداری از سامانه زهکشیوضعیت کارآمدی تشکیالتی و فنی 2-5-1

 وضعیت عملیات نگهداری از سامانه زهکشی 2-5-2

 وضعیت سطح آب زیرزمینی در نقاط مختلف طرح، قبل و بعد از اجرای طرح زهکشی 2-5-3

جرای طرح زهکشی و انجام عملیات آبشویی و اصالح اراضی در             ا وضعیت شور و سدیمی بودن خاک قبل و بعد از           2-5-4
 مناطق مختلف طرح

طرح زهکشی و انجام عملیات آبشویی و اصالح اراضی در             عملکرد و نوع محصوالت زراعی قبل و بعد از اجرای            2-5-5
 لف طرحتمناطق مخ

 اجرا شده ها و مقایسه آن با طرحعمق و فواصل مطلوب نصب زهکش 2-5-6

 ها در مزارع انتخابیعملکرد خطوط زهکش 2-5-7

 ها و مقایسه آن با طرح پیشنهادی آب تخلیه زهچگونگی 2-5-8

 ها به خصوص در مواقع بروز سیل و بارندگیهای ارتباطی زهکشهای سرویس و شبکهوضعیت جاده 2-5-9

 مشکالت اساسی موجود و مؤثر بر عملکرد سامانه زهکشی 2-5-10

  و ارائه گزارش مربوطارزیابی نهایی از عملکرد شبکه زهکشی اجرا شده در محدوده طرح 2-5-11
 
 هاپیشنهاد 2-6

ها را  یی مشکالت و نارسا    ،ه زهکشی در مواردی که نتایج ارزیابی موجود          ارائه راه حل و برنامه بهسازی سامان          2-6-1
 .مشخص نماید
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