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  تخصصي) ان(كميته و ناظر :  تركيب اعضاي تهيه كننده 
  .س در دانشگاه تربيت مدرس توسط افراد زير به ترتيب حروف الفبا تهيه شده استنوي اين پيش

  فوق ليسانس مهندسي عمران و آبياري  شركت مهندسين مشاور پندام  محمدكاظم سياهي
  ي آبياريادكتر  دانشگاه تربيت مدرس  كورش محمدي
  كشيفوق ليسانس آبياري و زه  شركت مهندسين مشاور پندام   بهنام باغبانزاده 
  فوق ليسانس مهندسي عمران آب  وزارت جهاد كشاورزي  محمد رستمي 

  :گروه نظارت كه مسئوليت نظارت تخصصي بر تدوين اين پيش نويس را به عهده داشته اند به ترتيب حروف الفبا عبارتند از
  فوق ليسانس آبياري و زهكشي   شركت مهندسين مشاور پژوهاب  شمشيرساز ...عبدامحمدحسن 

  ليسانس تأسيسات آبياري  فوق  شركت سهامي مديريت منابع آب   حرابي انسيه م
  فوق ليسانس آبياري و زهكشي  سرزمين مشاورآبكاوش مهندسين شركت   نحويباقرمحمد

اسامي اعضاي كميته تخصصي آبياري و زهكشي دفتر استانداردها و معيارهاي فني كه بررسي و تائيد پيش نـويس حاضـر را        
  : به ترتيب حروف الفبا عبارتند از عهده داشته اند هب

  ي منابع آبادكتر  انشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقاتد  ابراهيم پذيرا
  ليسانس آبياري و زهكشي   قدس شركت مهندسي مشاور مهاب  احمد پورزند

  فوق ليسانس آبياري و زهكشي  شركت مهندسين مشاور مهاب قدس  ق جعفري دمحمدصا
  ليسانس آبياري و زهكشي  اورزيوزارت جهاد كش  سيدرحيم سجادي
  فوق ليسانس مهندسي عمران و مهندسي آبياري  شركت مهندسين مشاور پندام   محمدكاظم سياهي

  فوق ليسانس آبياري و زهكشي  شركت مهندسين مشاور پژوهاب   شمشيرساز... عبدامحمدحسن 
  زهكشي ليسانس آبياري و  فوق  ب آشركت سهامي مديريت منابع   سيد مجتبي رضوي نبوي 

  ليسانس تأسيسات آبياري  فوق  شركت سهامي مديريت منابع آب   انسيه محرابي 
  منابع آبي ادكتر  دانشگاه تربيت مدرس  محمدجواد منعم 
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  مقدمه 
يك  ر را بهت درجه پايينروباز گردد كه يك زهكش  هايي اطالق مي هاي اتصال و تخليه زهكشهاي روباز به مجموعه سازه سازه

يك شبكه آبياري پس از اتصال به يكديگر روباز ي هازهكش. نمايد  به آن تخليه ميمرتبطزهكش درجه باالتر يا مجاري طبيعي 

  تخليه 1هاتوسط يك زهكش اصلي ساخته شده يا يك زهكش طبيعي به رودخانه، درياچه، حوضچه تبخيري و يا ساير خروجي

در زهكش و سطح آب در شده  سطح آب طراحي ترازتوجه به   شبكه به خروجي انتهايي باتخليه نهايي زهكش اصلي. گردد مي

 به منظور هاهاي اتصال و تخليه زهكش مجموعه سازه. گاه در فصول مختلف سال، بصورت ثقلي و يا با پمپاژ خواهد بود تخليه

 در محل تخليه و فراهم آوردن امكان هاشفراهم آوردن امكان تخليه مناسب جريان خروجي با حداقل فرسايش در مقطع زهك

روباز ي ها براي كليه زهكشهاهاي تخليه و اتصال زهكش سازه. گردند بيني مي عبور و دسترسي به مجموعه شبكه زهكشي پيش

تا زهكش اصلي  )كننده روباز  سطحي و زهكش جمع3زهكش درجه (ي مزرعه هايك شبكه آبياري و زهكشي شامل زهكش

  .گردند بيني مي گاه نهايي را دربر دارد، پيش طرف تخليهه جريانهاي زهكشي بشبكه كه هدايت 

هاي آبياري و زهكشي نقش مهمي در هدايت جريانهاي زهكشي سطحي به طرف  هاي اتصال و تخليه زهكشها در شبكه سازه

دن اراضي كشاورزي و قطع منظور پيشگيري از غرقاب ش ها به  كفايت ظرفيت و موقعيت اين سازه.گاه نهايي دارند تخليه

  . باشد هاي سرويس در شرايط وقوع بارندگيهاي شديد حائز اهميت مي جاده

ها به لحاظ انتخاب نوع، ظرفيت و ابعاد طراحي، سرعت عبور  اين نشريه در راستاي تدوين ضوابط طراحي اين نوع سازه

  . خليه ثقلي و يا تخليه با پمپاژ تهيه شده استجريان در سازه، نحوه حفاظت سازه در مقابل فرسايش و تعيين شرايط ت

  

  هدف  -1
هاي  و هماهنگي در تهيه نقشههاي اتصال و تخليه زهكشها  سازهسازي طراحي هيدروليكي  يكنواختهدف از تهيه اين نشريه 

  .باشد مي ها اين گروه از سازه

  

  دامنه كاربرد  -2
هاي اصلي آبياري و   بوده و در طراحي شبكه1 و درجه 2، درجه 3دامنه كاربرد ضوابط اين نشريه براي زهكشهاي روباز درجه 

  .دباش  استفاده ميزهكشي قابل

 

  تعاريف -3
 : منظور گرديده استهاتخليه زهكش هاي اتصال و تعاريف زير براي معرفي سازه

  

                                                   
1 - Outlets 
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  1هاهاي اتصال زهكش  سازه-الف
يا تخليه زهكش به ه زهكش روباز درجه باالتر و ند كه در محل اتصال يك زهكش بهستي يها  سازههاهاي اتصال زهكش سازه

ي متصل شده به هم طراحي و احداث هامنظور جلوگيري از فرسايش بدنه و كف زهكش به) زهكش طبيعي(رودخانه يا مسيل 
از درجه در محل اتصال زهكش روبگردند و  هاي حفاظتي قلمداد مي از انواع سازهها  اين نوع سازه  اين تعريف  براساس. گردند مي

 يا  اصلي و در محل اتصال 1 به زهكش درجه 2درجه  ،  محل اتصال زهكش1 و يا درجه 2 به زهكش روباز درجه 3
 و يا زهكش اصلي به يك 1، درجه 2 به زهكش اصلي و همچنين در محل اتصال زهكش درجه 1 و 2ي درجه هازهكش

  .گردند بيني مي ري پيشيا رودخانه يا درياچه و يا  حوضچه تبخي) مسيل(زهكش طبيعي 
  
  2هاهاي تخليه زهكش  سازه- ب

باشند كه در محل اتصال يك  هاي حفاظتي مي م با سازه تقاطعي جاده سرويس از انواع سازهوأ تهاهاي تخليه زهكش سازه
احداث ي متصل شده طراحي و هامنظور جلوگيري از فرسايش بدنه و كف زهكش زهكش روباز به زهكش روباز درجه باالتر و به

منظور برقراري عبور و مرور در جاده سرويس زهكش در محل تقاطع زهكش ورودي با جاده  اينكه به با مالحظه . گردند مي
  .گردد  با سازه حفاظتي اتصال زهكش طراحي  ميهمراهاي  اي يا صندوقه سرويس زهكش بزرگتر سازه تقاطعي با مجراي لوله

  
  3 سازه تخليه زهكش با پمپاژ–ج 

رايطي كه امكان تخليه جريان يك زهكش به زهكش درجه باالتر و يا تخليه جريان زهكش اصلي به رودخانه يا درياچه در ش
روش ثقلي ميسر نباشد،   هم يا فصلي بئصورت دا هگاه ب لحاظ باالبودن تراز سطح آب تخليه هيا تاالب و يا حوضچه تبخيري ب

  .گردد  ايستگاه پمپاژ زهكشي طراحي مي صورت يك هيده و بسازه تخليه زهكش به تجهيزات پمپاژ مجهز گرد

 
  هاهاي اتصال و تخليه زهكش طراحي سازه ضوابط عمومي -4

بيني  پيش) زهكش ساخته شده، مسيل و يا رودخانه(گاه  هاي اتصال و تخليه در محل خروجي هر زهكش به يك تخليه سازه
  .گردند مي

گاه و طول حفاظت شده  دست محل اتصال در زهكش تخليه ال و پاييننوع حفاظت زهكش ورودي در باالدست محل اتص
گاه و   تراز آب در زهكش ورودي و تخليه ي متصل شده،هازهكشدر ، سرعت ورودي و خروجي هامتناسب با ابعاد زهكش بايد

خليه و موقعيت آن انتخاب نوع سازه اتصال يا ت. گاه منظور گردد همچنين اختالف تراز آب در زهكش ورودي و زهكش تخليه
  .شود گاه در نظر گرفته مي در انتهاي هر زهكش، با توجه به موقعيت جاده سرويس زهكش تخليه

 با توجه به شيب بدنه رودخانه، بايدشود، موقعيت محل سازه اتصال  در مواردي كه زهكش به مسيل يا رودخانه تخليه مي
ي مزرعه تا زهكش اصلي ها ساله به ترتيب براي زهكش50 ساله يا 25 حد فرسايش بدنه و تراز سيالب در رودخانه با تواتر 

  .بيني گردد پيش) لحاظ احتمال غرقابي بودن هلحاظ اهميت محدوده كشاورزي ب هبرحسب مورد و ب(

                                                   
1 - Drain Junction Structures 
2 - Drain Inlet Structures 
3 - Drainage Pump Station 
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   طح آب            لحاظ باالبودن تراز ارتفاعي س هدر مواردي كه امكان تخليه ثقلي بخشي از محدوده اراضي تحت زهكشي ب
  .گردد بيني مي  سازه تخليه زهكشي محدوده اراضي پست با پمپاژ پيش گاه فراهم نباشد، در تخليه) ميئفصلي يا دا(

گاه                  لحاظ پايين بودن فصلي سطح آب در تخليه ههايي از سال ب در مواردي كه امكان تخليه ثقلي زهكش در دوره
ها  هاي سيالبي رودخانه دوره(لحاظ باال آمدن تراز سطح آب  ههم باشد و در مواقعي از سال بفرا ) …مسيل، رودخانه،  درياچه و (

 بايدصورت سازه تخليه زهكش با پمپاژ  اين  در ميسر نباشد،) يا باال آمدن سطح آب تحت تاثير باالآمدن سطح آب دريا
ن بودن تراز آب در تخليه گاه ميسر باشد و پمپاژ صورتي طراحي گردد كه امكان تخليه ثقلي جريان زهكش در مواقع پايي هب

  .گاه گردد هاي باالبودن سطح آب در تخليه جريان زهكشي محدود به دوره
 براي جلوگيري از پس زدن سيالب به 1ههاي كنترل يكطرف ي حفاظتي مناسب و دريچههاخاكريز بايدها  اينگونه سازه در

  .بيني گردد گاه پيش ودن تراز سطح آب در تخليهداخل سازه تخليه با پمپاژ،  در دوره باالب
زدن سطح آب را در طول بازه  گاه در مواقع محدودي از سال باال باشد و بتوان پس آب در تخليه در مواردي كه تراز سطح 

  ابهازدن سطح آب در زهكشهاي فرعي و مزرعه مشكلي از نظر تخليه روان اين شرايط پس  انتقال زهكش اصلي مستهلك نمود و
صورت لزوم با  اين حالت در در . ايستگاه پمپاژ زهكشي در انتهاي زهكش اصلي صرفنظر نمود ايجاد  توان از  ايجاد ننمايد،  مي

در مسيري كه از نظر رقوم ارتفاعي پست و عمق زهكش ( حفاظتي در مجاورت بازه انتقال زهكش اصلي 2خاكريز طوليايجاد  
  . گردد راضي مجاور ممانعت مياز غرقاب شدن ا) ناكافي باشد

  

   هاهاي اتصال و تخليه زهكش ظرفيت طراحي سازه -5
ي ناشي از رگبارهاي شديد جهت هالحاظ فراهم آوردن امكان عبور رواناب ه بهاهاي اتصال و تخليه زهكش  طراحي سازهبده

  .شود گرفته مي نظر ي اتصال يافته به ترتيب زير درهاحفاظت در مقابل فرسايش و جلوگيري از تخريب زهكش
كننده مزارع براساس رواناب ناشي از  ي جمعها و زهكش3ي سطحي درجه هاهاي اتصال و تخليه زهكش  طراحي سازهبده  -الف 

  . ساله10رگبارهاي با تواتر وقوع 
تواتر وقوع  و اصلي براساس رواناب ناشي از رگبارهاي با 2 و 1ي درجه هاهاي اتصال و تخليه زهكش طراحي سازهبده    –ب 

  . ساله25
هاي آبياري و زهكشي  راهنماي برآورد رواناب در طراحي شبكهروشهاي برآورد رواناب سطحي ناشي از رگبارها در نشريه 

  . دفتر استانداردها و معيارهاي فني ارائه شده استبه شماره سازمان مديريت  ) الف-283(
) ورودي(درنظرگرفتن تراز آب برگشتي به زهكش متصل شونده در هر حالت امكان تخليه ثقلي جريان زهكش ورودي با 

در اراضي تحت ) استثناي بروز غرقابي درمدت زمان موقت قابل تحمل گياهان زراعي طرح هب(ايجاد شرايط غرقابي  بدون
  .گردد زهكشي، كنترل مي

 ساله درنظرگرفته 50 با تواتر وقوع گاه معادل تراز سيالب ايستگاههاي پمپاژ زهكشي تراز سطح آب در تخليه  براي طراحي
   .شود مي

                                                   
1 - Flap gate 
2 - Protective Dike 
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  هاي اتصال و تخليه زهكشها ضوابط طراحي هيدروليكي سازه -6
  

  جريانسرعت  1- 6
. باشد  طراحي سازه ميبده معادل سرعت جريان در مقطع زهكش متناظر با هاهاي اتصال زهكش  در سازهجريان آبسرعت  −

 و اصلي 2 و 1ي درجه ها ساله و براي زهكش10ابهاي با تواتر وقوع  روانبده متناظر با 3ي درجه هااين سرعت در زهكش 
  .گردد  ساله منظور مي25 با تواتر وقوع بدهمتناظر با 

 تا 5/1كننده  زهكش ورودي در تقاطع با جاده سرويس زهكش تخليه طراحي مقطع مجراي سازه تخليهجريان براي سرعت  −
  .گردد منظور مي) ست و پايين دست سازه تخليهتوجه به نوع حفاظت باالد با(ر ثانيه ب متر 2

  
  ها  حفاظت سازه 2- 6

 متر 3 طراحي  زهكش و حداقل بده برابر عمق آب متناظر با 3زهكش ورودي در محل سازه اتصال برابر با در طول حفاظت 
  .گردد  و اصلي منظور مي2 و 1ي درجه ها متر براي زهكش5 و 3براي زهكش درجه 

 طراحي بده برابر عمق آب متناظر با 3برابر با نيز باالدست محل سازه اتصال مسير در كننده  يهطول حفاظت در زهكش تخل
پايين دست محل سازه مسير و در )  و اصلي1ي درجه ها متر براي زهكش5 و 2 متر براي زهكش درجه 3حداقل (در زهكش 

  .گردد   متر منظور مي5 طراحي و حداقل بده برابر عمق آب متناظر با 5برابر با 
يا سنگچيني با   چين صورت خشكه به 1 درمحل سازه اتصال از نوع سنگچين حفاظتيهاروش حفاظت بدنه وكف زهكش

 بايد  بستربندي شن  ابعاد قطعات سنگ الشه سنگچيني و دانه.يابد  استقرار مي3 شني يك بسترروي  باشد كه بر  مي2مالت
سازمان مديريت و  108محل طبق مشخصات فني نشريه بستر سب با سرعت جريان و مشخصات خاك ترتيب متنا به

  . و يا مشخصات خصوصي طرح باشدريزي كشور  برنامه
حداقل . گردد  و ابعاد مقطع زهكش تعيين  ميهاابعاد و ضخامت سنگچين حفاظتي متناسب با سرعت جريان در زهكش

در مواردي كه . گردد  منظور ميمتر سانتي 15 و حداقل ضخامت اليه بستر شني متر تيسان 30ضخامت اليه سنگچين حفاظتي 
لحاظ شرايط فيزيكي و محيطي محل و يا بعد  ه بها اتصال و تخليه زهكشهاي تهيه سنگ الشه براي سنگچين حفاظتي سازه

صيه نباشد،  حفاظت بدنه و كف  فني و اقتصادي قابل تورظاز ن) فاصله زياد حمل سنگ الشه(مسافت تامين سنگ الشه 
ا ب حالت حفاظت برايبرابر مقادير توصيه شده  5/1 در طول حفاظت متر سانتي 15ضخامت حداقل  زهكش با پوشش بتني به

ضخامت  شر فيلتر شني بهق از يك بايد در زيرپوشش بتني  ضمناً. گردد  براي باالدست و پايين دست سازه منظور مي،سنگچين
 ضروري است در باالدست و هادرصورت استفاده از پوشش بتني براي حفاظت سازه اتصال زهكش. استفاده نمود متر سانتي 15

   با ضخامت 4گاه،  از ديواره آب بند بتني دست محدوده حفاظت شده با پوشش بتني در زهكش ورودي و زهكش تخليه پايين

                                                   
1 - Hand placed Riprap 
2 - Grouted Riprap 
3 - Gravel Bedding 
4 - Cutoff 
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ي درجه ها براي زهكشمتر سانتي 75 تا 60 و عمق حداقل 3 ي درجهها براي زهكشمتر سانتي 50 و عمق حداقل متر سانتي 30
  . استفاده نمود)  برحسب مورد( و اصلي 1 و 2

ارتفاع قسمت حفاظت شده بدنه زهكش در محل سازه اتصال در حالت استفاده از سنگچين و يا پوشش بتني معادل تراز 
  . خواهد بود3ي  درجه ها ساله براي  زهكش10 بده و 2 و 1ي درجه ها ساله براي زهكش25 بدهسطح آب متناظر با 

 متر سانتي 50 مساوي يا كمتر از )1پله سقوطوجود آبشار يا (تراز كف وقتي اتصال يك زهكش فرعي به زهكش اصلي با 
كف زهكش تخليه كننده معادل صورت صاف و با تراز  هشود شيب كف زهكش فرعي در طول مشخصي ب باشد،  توصيه مي

اين   . ارتباط يابد فرعيزهكشبه كف باالدست شكل داده شود و سپس با شيب مناسب به طرف باالدست به طرف ) اصلي(
  .باشد گذاري و حفاظت زهكش تخليه كننده تا زمان تثبيت زهكش فرعي كارساز مي طول گودشده زهكش براي رسوب

 10 حداقل ي برابرزهكش اصلي در طولكف با  تراز قسمت همگردد كه  وقتي حاصل ميفوق  راهكار دربخش   رضايتهنتيج
% 1 با شيب قسمتاين    احداث گردد و سپس از انتهاي)از محل تخليه به زهكش اصليشروع (برابر عرض كف زهكش اصلي 

مسير زهكش  خاك خصوصياتكه با توجه به  صورتي در. كف نرمال زهكش فرعي ادامه يابدتراز تا محل برخورد با % 2تا 
 در افق و 8 (8 به 1صورت از سازه شيب شكن با شيب  اين  باشد، درضروريبا سنگچين مذكور  شيب ضرورت حفاظتفرعي 

  . ضميمه استفاده خواهد شدنمونهمانند نقشه ) مئ در قا1
ارتفاع آبشار يا پله سقوط بيش ( متر باشد 5/0كف  زهكش اصلي بيش از و  كف زهكش فرعي اختالف ترازدر شرايطي كه 

 اتصال را ،ست با ساخت سازه اتصال توام با آبشار اصورت ضروري اين  در  نتوان آن را كنترل نمود،باالروش  هه بك)  متر5/0از 
  .برقرار نمود

گردد و اختالف ارتفاع كف دو زهكش قابل مالحظه است، سازه تخليه  وقتي يك زهكش فرعي به زهكش اصلي متصل مي
  .ايجاد فرسايش به طرف باالدست جلوگيري شود  ته شود تا از در نظرگرفبايدزهكش منتهي به حوضچه آرامش 

 تا كف زهكش اصلي ادامه يافته و به يك حوضچه آرامش ختم گردد تا از فرسايش بايددر اين حالت سازه تخليه زهكش 
  .كف و بدنه زهكش اصلي در شرايط جريان باعمق كم در زهكش اصلي،  جلوگيري نمايد

كارگيري حوضچه آرامش بتني ضروري است تمهيدات الزم جهت كاهش  حفاظتي بتني و يا بهدر حالت استفاده از پوشش 
  . بودن از آب منظور گردد آب براي ايمني سازه در شرايط خالي  از جمله مجراي هدايت زه2اثر نيروي زير فشار

  

   هااي سازه تخليه زهكش اي و صندوقه مجاري لوله 3- 6
اين  در. شود  درنظرگرفته ميمتر سانتي 80 هادر سازه تخليه زهكش)  با جاده سرويسدر تقاطع(اي  حداقل قطر مجراي لوله −

حداقل قطر لوله براي سازه .  استفاده نمودمتر سانتي 125  تا  80قطر ه توان از يك يا دو لوله بتني مسلح ب ها مي سازه
مكان جلوگيري در حد ا از گرفتگي لوله گردد تا  منظور ميمتر سانتي 80 ،2ي درجه ها به زهكش3ي درجه هااتصال زهكش

  .شود

                                                   
1 - Drop 
2 - Uplift Pressure 
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ابعاد   ه ب1اي  از يك مجراي صندوقه  طراحي زهكش بيش از ظرفيت عبور توسط يك يا دو لوله باشد،بدهدر مواردي كه  −
 50/1×50/1 يا 5/1×0/1ابعاد ه  ب2اي  متر و يا دو مجراي صندوقه0/2×0/2 يا 0/2×5/1 و 5/1×0/1، 5/1×5/1، 0/1×0/1

 0/3×0/3 و يا 0/3×0/2 و 5/2×5/2، 2×0/2اي به ابعاد  و يا سه مجراي صندوقه 5/2×5/2 ، 0/2×0/2 يا 5/1×0/2يا 
گذاري  اي دو دهنه و سه دهنه عالوه بر مالحظات اقتصادي مسئله رسوب در انتخاب ابعاد مجاري صندوقه. گردد استفاده مي

 . خواهد بودهكش تخليه شونده مالك انتخاب عاد و عمق آب در ززدايي و اب احتمالي و سهولت رسوب
  

  تخليه زهكش با پمپاژ -7
 لحاظ باالبودن سطح آب هصورت ثقلي ب هدر شرايطي كه امكان تخليه جريان زهكشي تمام يا بخشي از اراضي تحت زهكشي ب

  . انجام خواهد شدبخش بصورت پمپاژ آن فراهم نباشد، تخليه جريان زهكشي براي) ميئبصورت فصلي يا دا(گاه  در تخليه
 هااز پمپكارا برداري  صورتي طراحي گردد كه نيازهاي زهكشي و بهره ه ببايد زهكشي اراضي تحت پوشش پمپاژ سامانه
  .فراهم شود

 پيراموني در مقابل جريان سرريزي و يا برگشت آب حفاظتي خاكريزهاي با احداث بايدصورت پمپاژ  هاراضي تحت زهكشي ب
  . موج حفاظت گرددياهاز تخليه گاه و اثر

 از طريق مجاري مجهز به دريچه يكطرفه انتهايي كه از ورود جريان در شرايط بايدتخليه جريان زهكشي محدوده اراضي 
  .آورد،  صورت گيرد گاه را فراهم مي  جلوگيري و امكان جريان ثقلي در مواقع كم آبي تخليه،گاه باالبودن سطح آب در تخليه

  : موارد زير را دربرگيردبايدشي تحت پوشش پمپاژ  زهكسامانهبطوركلي 
  . زهكشي در انطباق باشدسامانه با شيب هيدروليكي بايدايستگاه پمپاژ زهكشي  سطح آب در حوضچه مكش  •
منظور افزايش ظرفيت ذخيره  هايستگاه پمپاژ ب واقع در مجاور يا نزديكيبندانها  هاي طبيعي و آب درياچهكاربرد بهينه  •

 پمپاژ زهكشي با رعايت مالحظات بدهشي مازاد برظرفيت حوضچه پمپاژ و فراهم آوردن امكان كاهش جريان زهك
  .محيطي مورد توجه قرار گيرد زيست

 به نزديكترين  ايستگاه پمپاژ در گودترين نقطه محدوده اراضي تحت پوشش زهكشي با پمپاژ قرارگيرد و ضمناً  محل •
  .خروجي نيز دسترسي داشته باشد

 روباز زهكش ورودي به حوضچه پمپاژ بايد در حد كافي داراي عمق و ظرفيت عبور جريان باشد تا از تغييرات مجراي •
  .شديد سطح آب در مجرا و فرسايش آن جلوگيري شود

 تعديل الزم به منظور دسترسي به پي مناسب با حداقل باالايستگاه پمپاژ زهكشي ضمن رعايت موارد   در انتخاب محل •
              برداري، دسترسي آسان به نيروي برق  سپركوبي و شمع كوبي، عدم غرقابي تجهيزات پمپاژ در دوران بهرهاستفاده از

  .و حفاظت در مقابل آسيب رساني احتمالي توسط افراد،  مدنظر قرار گيرد) و يا سوخت فسيلي(

                                                   
1 - Single Box Conduit 
2 - Double Box Conduit 
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طريق  از  ومناسبا روش  اقتصادي توان ب اراضي خيلي پست واقع در محدوده تحت زهكشي با پمپاژ را اغلب مي •
 پمپاژ زهكشي براي امانهبرداري قرار داد و از طراحي س مورد بهرهرا   اراضي ازويژه اين بخشايستگاه پمپاژ  يك انتخاب 

  .لحاظ نياز خاص اراضي خيلي پست خودداري نمود هكل اراضي ب
فيت الزم براي عبور جريان پمپاژ شده را داشته  ظربايدطرف تخليه گاه  هايستگاه پمپاژ ب  مجراي زهكش خروجي از •

امكان تا حد  ضروري است محل ايستگاه پمپاژ زهكشي .باشد و با ضوابط مربوط به تخليه جريان زهكشي سازگار باشد
  .  باشدكمترينكننده و مجاور محل تخليه باشد تا طول مجراي زهكش خروجي   زهكش جمعانتهايبايد در 

 
  اژ زهكشيايستگاه پمپ  ظرفيت 1- 7

نياز از گياهان  با توجه به شرايط پروژه و اهميت و درجه حفاظت موردايستگاه پمپاژ زهكشي اراضي كشاورزي  ظرفيت طراحي 
در ( ساله و منظور نمودن ميزان تراوش از اراضي 25 يا 10 با دوره تناوب) ضريب زهكشي سطحي(براساس نياز زهكشي زراعي 

 48 1نگهداشتدر مدت (و با كسر ذخيره موقت آب در مجاري زهكشي و اراضي پست )  جه باشداين ورودي قابل تو مواردي كه
  .گردد تعيين مي) گياهان زراعي طرحتحمل غرقابي توسط با توجه به و  برحسب مورد ه ساعت72تا 

 عوامل و ساير  تبخير و تعرق، تبخير نظير ميزان و شدت بارندگي،( نياز زهكشي سطحي اراضي براساس شرايط اقليمي 
ي ها وضعيت توپوگرافي، نوع خاك، كاربري اراضي و نوع گياهان تحت كشت در قالب الگوي زراعي طرح با روش،)اقليمي

نياز زهكشي يا ضريب زهكشي سطحي .  گردد  تعيين مي2 دفتر حفاظت منابع طبيعي آمريكاCNمتداول توصيه شده نظير روش 
) هكتار ربر ثانيه ب  ليتر  معموالً( زهكشي خارج شود سامانه توسط بايدواحد سطح اراضي  واحد زمان از براساس حجم آبي كه در

  .گردد تعريف مي 
برداري در  ي زهكشي موجود در دست بهرهها سامانه با بايدايستگاه پمپاژ زهكش   در هرحال ظرفيت مورد نظر براي طراحي

  .اظ اقليمي، توپوگرافي و خاك و زراعت باشند، مورد مقايسه قرار گيردلح هنواحي مجاور محدوده طرح كه داراي شرايط مشابه ب
  

  ايستگاه پمپاژ زهكشي  يهاانتخاب پمپ 2- 7
ضوابط طراحي ريزي كشور  و برنامه  سازمان مديريت317انتخاب نوع پمپ و طراحي ايستگاه پمپاژ براساس نشريه شماره 

  . ي انجام خواهد شدهاي آبياري  و زهكش ي پمپاژ شبكههاهيدروليكي ايستگاه
  

  هاهاي اتصال و تخليه زهكش هاي استاندارد سازه نقشه -8
اي  لوله هاي تخليه زهكشها با مجراي يك  سازه روي بستر شني،  بر3روش سنگچين ههاي اتصال زهكشها با حفاظت ب انواع سازه
اين   اي در قالب  سه مجراي صندوقهاي و اي، دو مجراي صندوقه  با يك مجراي صندوقههااي، سازه تخليه زهكش و دو لوله

  .ه شده استئاستاندارد ارا

                                                   
1 - Retention Time 
2 - USNRCS - United stated Natural  Resources Conservation Service(US.NRCS). formerly SCS 
3 - Riprap 
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اي  جزييات سازه. اين استاندارد باشد ه شده درئرعايت ضوابط طراحي هيدروليكي اراهاي مذكور بايد با  استفاده از انواع سازه
  .اي ابنيه آبياري و زهكشي طراحي گردد  براساس ضوابط طراحي سازهبايدابنيه فني مذكور 

  :عبارتند از ندشو رعايت بايدهاي اتصال و تخليه زهكشها  هاي تيپ سازه اير نكاتي كه در استفاده از نقشهس
 مختلف اتصال دو زهكش طراحي گرديده و برحسب درجه اهميت زهكشهاي هايها براي حالت سازه اتصال زهكش •

 حداقل معادل مقادير نشان د زهكش بايل حفاظت در هر مقطعو انتخاب ط،گيرند متصل شونده مورد استفاده قرار مي
  .ها باشد داده شده در نقشه
 قرار Bedding Graveبر روي بستر شني ) Riprap(چين  صورت خشكه ه از جنس سنگ الشه و بدمصالح حفاظتي باي

 شن بستر حداكثر داراي ،گردد ابعاد سنگ الشه بر اساس سرعت جريان آب در زهكش توسط طراح انتخاب مي. گيرد
مطابق مشخصات فني عمومي د كيفيت سنگ الشه باي. متر خواهد بود  ميلي75/4متر و حداقل قطر   سانتي15قطر 

  .كارهاي سنگي يا مشخصات خصوصي هر پروژه باشد
توان حفاظت را  دليل بعد مسافت و يا ساير مشكالت فراهم نباشد، مي هدر مواردي كه امكان تامين سنگ الشه مناسب ب

  .متر بر روي فيلتر شني انجام داد  سانتي15ضخامت ه ي ببا پوشش بتن
 و سرعت طراحي بدهاي با توجه به  اي يا دو لوله هاي تخليه زهكشها بصورت تك لوله هاي تيپ سازه انتخاب نقشه •

مقايسه و انتخاب تيپ سازه اتصال زهكشها با دو لوله يا سازه اتصال با صندوقه بتني يك دهانه . گيرد صورت مي
  .گيرد اساس مالحظات فني و اقتصادي و امكانات اجرايي صورت ميبر

 و باالتر برحسب مورد 1250، 1000، 900اقطار .  ميليمتر خواهد بود800هاي بتني مسلح مورد استفاده  حداقل قطر لوله
  .گيرند  اقتصادي مورد استفاده قرار مي–ل فني ئو بارعايت مسا

گردد و براي   متر توصيه مي0/2×0/2ت صندوقه بتني يك دهانه تا ابعاد استفاده از سازه اتصال زهكشها بصور •
  .گردد كه از سازه اتصال با مجراي دو دهانه استفاده گردد هاي عبور بيشتر توصيه مي ظرفيت

ميزاني باشد كه  ه طراحي سازه ببدهگيرد كه  سازه اتصال با مجراي سه دهانه عموما در شرايطي مورد استفاده قرار مي
   .پذير نباشد امكان متر 5/2×5/2استفاده از سازه دو دهانه با ابعاد تا 

اي سازه اتصال زهكشها در موارد  اي و سه دهانه اي دو دهانه  يا ابعاد بزرگتر در مجاري صندوقهيها  دهانهاستفاده از
  .خاص با توجيه فني و اقتصادي قابل اجرا است
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