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   شبکه هاي آبیاري وزهکشیومسائل  مشکالت

  رود خانه زهره آبیاري وزهکشی هاي مطالعه موردي شبکه 

  

  بهمن شاه محمدي نبی 

 کارشناسی دانشجوي –مدیر امور اجرایی شبکه هاي آبیاري وزهکشی سازمان آب  و برق خوزستان 

    احد اهوازو اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزي گروه وزهکشی آبیاري رشته ارشد

  حمید رضا خدابخشی

  معاونت طرح وتوسعه شبکه هاي آبیاري وزهکشی سازمان آب و برق خوزستان   
  

 ، 09166164208تلفن نویسنده اصلی: 

 shahmohammadi13502@yahoo.comایمیل: 

  چکیده:

به منظور استفاده بهینه از منابع آب استحصال شده بعنوان یکی از  هاي آبیاري و زهکشیاحداث شبکه

باشد. هنوز از نظر کمی توان بالقوه زیادي راهکارهاي اساسی مقابله با وضعیت بحرانی منابع آب مورد توجه می

هاي مدرن آبیاري و زهکشی وجود دارد و با انجام این مهم حجم زیادي از شبکه کشتدر افزایش سطح زیر

هاي انجام شده در خصوص نابع آب و خاك کشور در چرخه تولید قرار می گیرد. از طرف دیگر بررسیم

 ساخت و ها در مراحل مختلفاند که اغلب این شبکهنشان داده هابرداري این شبکهعملکرد و وضعیت بهره

ها مورد اف اولیه این طرحگردند که در اثر این مشکالت اهداي میبرداري دچار مسائل و مشکالت عدیدهبهره

، زهکشی شبکه آبیاري وهر از مطالعه دقیق و کافی در خصوص لزوم اجراي  پس .گیردمخاطره قرار می

شایان ذکر .حاصل شودو همسویی با فرهنگ و روشهاي قابل استفاده  از مشکالت آتی شناخت کاملیضروریست 

از شبکه هاي آبیاري وزهکشی بویژه در نواحی گرم خشی باست اجراي سیستم زهکشی زیر زمینی نیز بعنوان 

در اراضی واحدهاي هفت گانه طرح توسعه نیشکر در وسعتی بالغ بر  1370وخشک همچون خوزستان در دهه 

هکتار در دستور کار قرار گرفت که بررسی مسائل و مشکالت این تجربه ،فرصت مناسبی را براي  90000

ر این مطالعه به صورت و سایر متخصصان مرتبط با این امور را به دنبال دارد . د کارفرمایان ،مشاورین ،پیمانکاران

 شود. این شبکهپرداخته می هندیجانرودخانه زهره در منطقه  زهکشی آبیاري و هشبکموردي به برخی مشکالت 

بکه اصلی و در هزار هکتار آن داراي ش 17که در حال حاضر بالغ بر  است هزار هکتار 50وسعتی بالغ بر  داراي

اً هکتار شبکه اصلی و فرعی توام هزار 5همچنین در وسعتی بالغ بر  همین وسعت شبکه فرعی در دست اجرا دارد.

  باشد.در حال احداث می

  

   زهکشی زیر زمینی  -رودخانه زهره -مشکالت – هندیجان – اصلی و فرعی هاي  شبکه: کلمات کلیدي 
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 مقدمه :  -1

منابع آب درجهت تامین منافع اقتصادي مورد نظر  بیاري وزهکشی درمناطق مستعدد به لحاظ زمین وبا احداث شبکه هاي آ

منطقه عمالً گامهاي موثري  هر اشتغال زایی در وافزایش تولید به لحاظ کمی وکیفی وجلوگیري از مهاجرت کشاورزان و

به این هدف مهم توجه به مسائل ومشکالت پیش  نیل درایجاد زیرساختهاي هرمنطقه برداشته می شود لیکن دراین راستا و

آن از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که با انجام این امر درحداقل  برون رفت از اتخاذ تصمیمات صحیح دررفع و رو و

اجراي سیستم هاي  زهکشی .مورد نظر، امکان دستیابی به حداکثر انتظارات پیش بینی شده فراهم خواهد آمد زمان ممکن و

یر زمینی که هدف اصلی آن حفظ کیفیت اراضی جهت رشد ونمو مناسب گیاه و تولید اقتصادي می گردد عمال در دهه ز

در دشتهاي خوزستان بویژه واحد هاي طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی که شامل هفت واحد می باشد به مرحله اجرا  70

مشکالت احداث شبکه هاي زهکشی زیر زمینی فرا روي  در آمده و از این حیث تجارب ارزنده اي در باب مسائل و

،مشاورین و پیمانکاران و متخصصان مربوط در جهت بکار گیري در دیگر اراضی مناطق استان به دست داده کارفرمایان

ز است که ضروري است با اهتمام به این امر و توجه به تجارب مذکور و ثبت و مستند نمودن آن در دوران بهره برداري نی

مورد استفاده شایان قرار گیرند . چراکه صرفا تجربه هاي بدست آمده در این زمینه عمدتا در بخش اجرایی مشهود بوده و 

در امر بهره برداري به جهت عدم ارزیابی دقیق و ثبت آن نقایص و ضعف هاي عملکرد آن به درستی شناخته نشده اند و 

زمینی از تجارب قبلی بی بهره اند چراکه فاصله نسبتآطوالنی دوران اجراي همگان در حال حاضر در مقوله شبکه هاي زیر 

پیمانکاران جدید در این هزار هکتاري و بکار گیري  550ور اجرایی گسترده فعلی موسوم به طرح مشبکه هاي یاد شده با ا

ره برداري از شبکه هاي خصوص این امر را رغم زده است . عدم وجود گزارشات مستند و مدون از مسائل اجرایی و به

زهکشی زیر زمینی و در مواردي شبکه هاي اصلی و سازه هاي مهم آنها و مستند ننمودن این تجارب از نظر اجرایی و علی 

ر نگهداشتن طراحان پروژه ها و محققین علمی از وها ،موجب دحالخصوص در زمینه ارزیابی عملکرد بهره برداري طر

ن مناسبت مشاورین طراح به ناچار می باید استناد به مراجع  و ماخذي خارج از محیط اجرایی واقعیت ها می گردد و به همی

به همین روال کارفرمایان نیز در دوران بهره برداري با مشکالتی رو طرح نموده و با مشکالتی در دوران اجرا مواجه شوند .

اري طرح ها می گردند .در عین حال استفاده از سیستم برو خواهند شد که منجر به افزایش هزینه هاي بهره برداري و نگهد

هاي آبیاري و زهکشی مورد پسند کشاورزان و منطبق با فرهنگ و خواستهاي اجتماعی ایشان ثمرات سودمندي در استقبال 

سخنرانی با عنوان رویکردهاي جدید در  –و پیشبرد اهداف این شبکه ها به همراه خواهد داشت (حیدر علی کشکولی 

)در مقاله اخیر ضمن تشریح  93سازمان آب و برق خوزستان زمستان  –راحی و توسعه شبکه هاي آبیاري وزهکشی ط

مشخصات شبکه هاي آبیاري و زهکشی رودخانه زهره در منطقه هندیجان برخی مسائل و مشکالت که در دوران اجراي 

یی آنها را بر عهده داشته و موضوعات شبکه هاي آبیاري وزهکشی که نگارنده مسولیت مدیر امور اجراشبکه هاي اصلی 

فیت و تسریع در یزهکشی زیر زمینی در شبکه فرعی در حال ساخت تحت کار فرمایی موسسه نصر را در جهت ارتقا ک

 50000وزهکشی هندیجان با وسعتی بالغ بر شبکه آبیاري    اجراي عملیات اجرایی و بهره برداري مطمن تر ارایه می نماید . 

که درحال حاضر  هکتار) 17000هکتار و ساحل چپ  33000هزار هکتار دردوسوي رودخانه هندیجان ( ساحل راست 

هکتار شبکه اصلی و فرعی  5000در بخشی حدود  شبکه فرعی این بخش در دست اجرا قرارگرفته و بخشی از آن احداث و

آماده اجرا می باشند از این جمله شبکه ها محسوب می گردد. عدم توجه به نیز دیگر بخشها و تواما در حال اجراست 

رفع موانع موجبات تاخیر در اجرا، افزایش هزینه ها  مستمر در پیگیري و اتخاذ برنامه منسجم و مشکالت پیش رو و

و  مقاله سعی بر شناختاین  .دنبال داردونارضایتی وعدم اعتماد زارعین ومسولین محلی به این طرحهاي عمرانی را به 

  .داردمقابله با آن  ممکن جهت راهکار هايارائه  و اجراي اینگونه شبکه ها مشکالتارزیابی 
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  مواد و روشها: -2

  سیماي طرح : -2-1

کیلومتري  40شرقی اهواز و کیلومتري جنوب 180دشت هندیجان درفاصله شبکه آبیاري و زهکشی رودخانه زهره در 

ازغرب به  ارتفاعات آغاجاري ازشرق به کوه میشون از جنوب به خلیج فارس و ازشمال به اراضی امیدیه و دیه واقع وامی

شرقی استان  هکتار درجنوب 50000به وسعتی بالغ بر  مذکور زهکشی  شبکه آبیاري و گرددمیهندیجان محدود  هور

شمال به جنوب امتداد دارد رودخانه زهره  کیلومتر از 25تا  5عرض  کیلومتر و 45به طول حدود  باشد وخوزستان واقع می

شبکه این نیاز  کند. آب موردغربی (چپ وراست) تقسیم می ناحیه شرقی و آن را به دو کرده و میان این دشت عبور از

کانالهاي یق از طر شبکهباالدست کیلومتري  3با استفاده از سد انحرافی آسک در حدود  زهکشی بصورت ثقلی و آبیاري و

LMC  وRMC  ابنیه  و 3و2و1درجه  اصلی، زهکشهاي و . اجزاي این شبکه شامل کانالهاگرددرودخانه زهره تامین میاز

با دبی  RMCتوسط کانال نیاز اراضی ساحل راست  آب مورد .باشدشبکه زهکش زیرزمینی می مربوطه، تسطیح اراضی و

نقشه شماره  درگردد. توزیع مینواحی شش گانه  درو تامین  آسک هندیجانثانیه از محل سد انحرافی  مکعب بر متر 33

   .نشان داده شده است ) جانمایی طرح مذکور1(

 طرح موضوع و بحث : -3

  سته تقسیم نمود :د سهبه توان میبه طور کلی مشکالت و موانع را 

  اجتماعی  مشکالت مسائل و –1

  اصلی آبیاري و زهکشی  شبکه هايو اجرایی مشکالت فنی  مسائل و - 2

   مسائل و مشکالت شبکه هاي زهکشی زیر زمینی  - 3

  اجتماعی  مسائل و مشکالت -3-1-1

یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده و موانع اجرایی شبکه ها، مشکالت اجتماعی می باشند. بسیاري از مشکالت و موانع 

 اقدام آنها حل خصوص در توان می قبلی ریزي برنامه و کامل	با دانش و آگاهی هاي ویژه اي داشته واجتماعی، پیچیدگی

  :گردند می تقسیم دسته چند به خود که دارند حقوقی جنبه عموماً اجتماعی مشکالت. نمود

 تملک قانونی مسیرهاي اجرایی  اقدامات استمالك و  

 ،نیرو نفت، گاز، آب شرب، تالقی با خطوط انتقال فیبر نوري  

 ز اجراي طرح و نحوه پرداخت به خسارت دیدگانبرآورد خسارات ناشی ا  

 برداري اراضی منطقهنظام بهره  

 آب بها قانون توزیع عادالنه آب و  

 دسترسی مستمر زارعین	اجرا حین در آب به 
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 هزار هکتاري هندیجان 50شبکه  – )1نقشه (

  

  اجراییتملک قانونی مسیرهاي  اقدامات استمالك و -3-1-2

معموالً یک سري از کانالها از اراضی زارعین عبور کرده خساراتی را به جا می گذارند که با توجه به کوچک بودن قطعات 

اراضی آبی این خسارات گاهًا جنبه حیاتی براي بهره برداران داشته و یا در نظام کشت آنها اخالل ایجاد می نماید بنابراین 

 شوراهاي نظیر محلی نهادهاي و زارعین	رایی مسیر ها میخ کوبی گردد و با هماهنگی با نمایندهباید قبل از شروع عملیات اج

دهداري نسبت به حصول رضایت آنها اقدام نمود و یا با راهکار حقوقی نظیر ارائه  و بخشداري و روستاها اسالمی

تملک نمود. در غیر این صورت  دادخواست تملک و نصب آگهی تملک در محل شوراها و مساجد و بخشداري مسیر را

یابد و معموالً زارعین تنها راضی به اجراي مسیرهاي سنتی خواهند شد که مشکالت عدیده اي اجباراً مسیر کانالها تغییر می

را در پی خواهد داشت مسیرهاي مطالعه شده قطعاً از لحاظ فنی و اقتصادي بهترین گزینه می باشند در حالی که اجرا در 

ابنیه نیز  شده و آسیب پذیري کانالها و تراکمسنتی باعث افزایش حجم عملیات از قبیل: لجن برداري، خاکریزي،  مسیرهاي

 اقتصادي گردد. غیربیشتر می گردد. بنابراین طرح ممکن است غیر فنی و

  

  نیرو نفت، گاز، آب شرب، تالقی با خطوط انتقال فیبر نوري، -3-1-3

با این خطوط ضروري است که مجوز هاي الزم از ارگانهاي ذیربط اخذ شده و مشخصات براي احداث سازه هاي تقاطعی 

سازه ها از لحاظ رعایت اصول ایمنی و فنی به تایید آن  ارگان برسد. هماهنگی و مکاتبات اداري مرتبط با این امور در 
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بی شک کان این زمان کوتاه تر گردد.مواردي بسیار زمان بر است که باید با تالش دستگاه نظارت و مجري طرح حتی االم

 تاثیر مسئولین محلی در ایجاد تعامل هرچه بیشتر و تسریع در امور دو چندان می باشد . 

  

  برآورد خسارات ناشی از اجراي طرح و نحوه پرداخت به خسارت دیدگان -3-1-4

ی از قبیل قطع درختان، تخریب های خسارت باعث	ممکن است زهکشی	با توجه به اینکه اجراي طرح شبکه هاي آبیاري

جاده ها و غیره گردد. می بایستی کل این خسارات عبور کانالها و زهکشها از اراضی کشاورزي ،ساختمانهاي مسکونی، 

 رسمی	هزینه اجراي طرح لحاظ گردد و با پرداخت آن به خسارت دیدگان و تنظیم صورت جلسه برآورد گردیده و جزو

ر فرما و خسارت دیدگان رضایت آنها را جلب نمود در غیر این صورت افراد زیان دیده با کا حقوقی نماینده فیمابین

مراجعه به مراجع قضایی باعث توقف عملیات اجرایی می گردند و این توقف باعث افزایش زمان اجرا همچنین افزایش 

و قبل از ندیشی الزم را لحاظ نمودوص دور امطالبات پیمانکار از کارفرما خواهد شد. پس لزوماً می بایست در این خص

شروع عملیات اجرایی با استقرار اکیپی  مجرب و صرف حداقل هزینه در این زمینه موجبات تسریع و گسترش عملیات در 

  دوران اجرا را فراهم ساخت و از تحمیل هزینه هاي گزاف آتی و توقف عملیات ممانعت بعمل آید .  

  نطقهنظام بهره برداري اراضی م -3-1-5

رضی ادر زمان اجراي قانون اصالحات  در مناطقی که آب کافی جهت کشت وجود داشته باشد تجمع جمعیت زیاد است،

و فروپاشی نظام فئودالی این اراضی در قطعات کوچک و با توجه به موقعیت آنها نسبت به تامین آب تقسیم شدند. پس از 

م ارث این قطعات حتی کوچکتر شده اند و تعداد بهره وران نیز افزایش نیم قرن از اجراي این قانون به لحاظ قانون تقسی

یافته است معموالً وجود اختالفات قبلی فیمابین بهره وران و روستاهاي مجاور با یکدیگر باعث کاهش مشارکت آنان 

ن توجیه اقتصادي مدر شبکه طرح اجراي میباشد کم آنان اراضی مساحت که وران بهره از بسیاري	گردیده است چون براي

لذا ضروري است در ندارد و بسیاري از آنان در این قطعات کوچک تنها در حد رفع نیازهاي معیشتی فعالیتی می نمایند. 

جهت مصروف شدن هرچه کمتر اراضی این خرده مالکان در مسیر تاسیسات و سازه هاي شبکه هاي آبیاري وزهکشی و 

ین و واگذاري زمین معوض با محوریت باالترین مسئول محلی (فرماندار )اقدام الزم در صورت عدم امکان انجام این امر تعی

 مبذول گردد . 

  بها قانون توزیع آب و آب -3-1-6

با توجه به اینکه آب یک ثروت ملی تلقی شده و در تملک اشخاص واقع نمی گردد ولی افراد بومی با توجه به حقابه خود 

ه به نیاز هاي خود تصمیم گیري می نمایند و حتی آنان از پرداخت آب بها امتناع می را مالک آب می دانند و با توج

  ورزند... این نگرش باعث کاهش راندمان استفاده شده و در تعارض با منافع ملی می باشد.

آنان دیگر طبق قانون توزیع عادالنه آب و پرداخت آب بها ، زیرا این افراد نگران احداث شبکه مدرن می باشند چرا که 

لذا در اولین گام مشارکت آنها نسبت به اجراي طرح ضعیف می باشد. از این رو نمی توانند تصمیمات خود را اجرا نمایند 

می بایست با فرهنگ سازي و ایجاد تعامالت مربوطه از طریق کارشناسان مجرب تسهیل گر اجتماعی مشاورین پروژه ها که 

 زم جهت استفاده بهینه و جمعی همسو با اهداف ملی صورت پذیرد حاضر درمننطقه می باشند زمینه ال
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  دسترسی مستمر زارعین به آب در زمان اجرا  -3-1-7

با توجه به اینکه در زمان اجراي شبکه هاي آبیاري و زهکشی در بعضی اوقات جریان آب انهار سنتی قطع شده و در آبیاري 

، لوله گذاري و موقتپمپاژ  موتورهايب صی نظیر احداث انهار موقت، نارهایزارعین اختالل ایجاد می گردد باید راهک

مد نظر قرار داد در غیر این صورت باعث پروژه غیره را جهت ادامه عملیات آبیاري در نظر گرفت و جزو هزینه هاي 

  .کارگاهی می گردند عملیات توقف باعث نهایتاً  و	مراجعه آنها به دستگاه قضایی شدهتعارض ایشان ونارضایتی زارعین و 

  و اجرایی مشکالت فنی مسائل و -3-2

در نظر گرفته نشدن عدم اتخاذ شیوه صحیح در حل وفصل آنها به شرح زیر وجود دارد که در صورت  نیز مسائل فنی برخی

 نمود .آنها مشکالت زیادي را در اجرا ایجاد خواهند 

  ژئوتکنیکی  انجام مطالعات -3-2-1

هاي گاه مطمئن براي سازهبعنوان یکی از ارکان اصلی طرحهاي عمرانی، متضمن ایجاد بستر و تکیهمطالعات ژئوتکنیکی 

هاي علیرغم توجه ویژه و خاص به مطالعات ژئوتکنیکی در اغلب سازه. است شبکه هاي آبیاري و زهکشیمختلف به ویژه 

هاي ژئوتکنیکی ها و ویژگییاري و زهکشی به جنبههاي آبهاي شبکهعمرانی، متاسفانه در مطالعات اولیه مربوط به پروژه

ها به دلیل ماهیت خطی آنها، گیرد. در حالیکه این گونه پروژهبستر به بهانه سبک بودن سازه، توجه جدي صورت نمی

هاي کهشناسی متنوعی را در بر گرفته و همواره در تماس با آب هستند. به همین دلیل همواره بستر اکثر شبساختارهاي زمین

دهند که هاي انجام شده نیز نشان میآبیاري و زهکشی احداث شده در معرض تغییر شکل و جابجائی قرار دارند. ارزیابی

برداري به دلیل عدم توجه کافی به شرایط ژئوتکنیکی بستر، دچار مسائل و ها در مراحل مختلف بهرهاغلب این شبکه

نمایند، هستند. لذا بررسی شرایط و ویژگیهاي ژئوتکنیکی ها بروز میسازهاي که معموال بصورت تخریب مشکالت عدیده

  .بستر پروژهاي آبیاري و زهکشی از اهمیت قابل مالحظه برخوردار است

پس از مسیر یابی و طراحی هیدرولیکی کانالها و سازه ها در روي نقشه می بایست بازدید صحرایی صورت گیرد و در مسیر 

ی انجام شود تا جنس مصالح بستر کار، شناسایی گردد و چنانچه مصالح بستر مرغوب نباشد. قرضه ها عملیات ژئوتکنیک

مناسب از نظر کیفی و کمی مصالح شناسایی گردد در غیر این صورت در زمان اجرا مشکالت عدیده اي از جمله افزایش 

حل وجود نداشته باشد و باعث توقف حجم عملیات و هزینه اجرا پیش می آید. همچنین ممکن است قرضه مناسب در م

این مهم در خصوص محل عملیات اجرایی گردد. بنابراین شناسایی دقیق مسیرها از لحاظ جنس مصالح الزامی است.

  سازهاي مهم ایستگاه پمپاژ از اهمیتی خاص برخوردار است .

  شناخت قرضه ها و جاده هاي ارتباطی  -3-2-2

هاي مناسب و جاده هاي ارتباطی شناسایی گردد و در صورتی که این بایستی قرضه پس از طراحی و شناخت دقیق مسیرها

  قرضه ها در اراضی دیم و آبی زارعین قرار می گیرد نسبت به تملک قانونی آن اقدام شود.

چون در زمان اجرا عدم همکاري مالکین ممکن است باعث توقف عملیات اجرایی شود و استفاده از یک منبع قرضه جدید 

 .پروژه می گرددباعث افزایش هزینه اجرایی و اختالل در برنامه زمان بندي 

  یکپارچه نبودن اراضی -3-2-3

، ات اراضی کوچک و پراکنده می باشدي قانون اصالحبا توجه به این که قطعات واگذار شده به زارعین در قالب اجرا

برنامه ریزي آبیاري و ارائه الگوي کشت اقتصادي پس از اجراي شبکه ها عمالً  غیر ممکن خواهد بود. بنابراین قبل از انجام 
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این در غیر  ه چراکه هزینه کالن در خصوص اجراي شبکه ها بایستی زارعین را تشویق به طرح یکپارچه سازي نمود

  ه و اجراي شبکه غیر اقتصادي می گردد.آمدصورت راندمان توزیع آب بسیار پائین 

  تسطیح نبودن اراضی -3-2-4

از جمله مشکالت مهم، تسطیح نبودن اراضی است که خود باعث کاهش شدید راندمان کاربرد آب در مزرعه می گردد. 

اي توزیع و یا انتقال باید تعداد زیادي ابنیه فنی نظیر دراپ، در اراضی که تسطیح و یکپارچه نگردیده است در مسیر کاناله

آبگیر در نظر گرفته شود که از یک طرف باعث افزایش هزینه هاي اجراي طرح واز طرف دیگر افزایش هزینه  و	کالورت

  ی صورت گیرد.بهره برداري ونگهداري از طرح می گردد. بنابراین لزوماً بایستی قبالً در اراضی تسطیح علمی و یا نسب

  وهچنین عدم استفاده بهینه از ماشین آالت عدم توان فنی و استعداد گروه اجرایی -3-2-5

بسیاري از مشکالت در زمان اجرا ناشی از عدم توانایی و استعداد گروه اجرایی می باشد. دیده شده است گروه اجرایی ( 

تی در خصوص ماشین آالت سنگین و چگونگی به کار گیري پیمانکار ) فقط صرفاً عده افرادي می باشند که فقط اطالعا

و در زمینه نشریات و مشخصات فنی احداث شبکه هاي آبیاري وزهکشی آنها دارند ولی دانش فنی آنها بسیار ضعیف بوده 

توان برنامه ریزي و مدیریت کارگاهی ندارند که این خود باعث افزایش مدت زمان اجرا و کاهش بازدهی کارگاه و 

 ماشین فنی، توان لحاظ از اجرایی مجموعه	ستهالك ماشین آالت و نیروي انسانی می گردد پس از بررسی صالحیتا

      .باشد می ضروري آنها اجرایی کار سابقه سنگین آالت

ب و حائز اهمیت است اینکه بلحاظ استفاده از ماشین آالت مورد نیاز، اغلب کارگاهها به نحو مطلو بسیار نکته دیگري که 

شایسته تجهیز نمی گردد. بسیاري از ماشین آالت کارگاهها به صورت استیجاري تهیه می شوند و مدیریت مناسبی براي 

  استفاده از آنها صورت نمی پذیرد.

عدم بکار گیري نیروي متخصص با سابقه مکفی در دســتگاه نظــارت و نظــارت عالیــه از ســوي  -3-2-6

  مشاوران 

و ارائه راه کارهاي سریع و به فوق العاده در گره گشایی و شناخت به موقع مسائل و مشکالت به جهت اهمیت مقوله این 

موقع و در حد توان پروژه و بدور از کلی گویی و امکان اجرایی بودن پیشنهادات حائز اهمیت است و اغماض و سهل 

.لذا انتخاب این افراد می بایست بر اساس انگاري در آن عواقب نامناسب و هزینه هاي گزاف به پروژه تحمیل خواهد نمود 

یک دستور العمل و با هم فکري مدیر طرح و کارشناسان مجرب همکار ایشان صورت پذیرد. همچنین الزام به داشتن علوم 

 روز در زمینه سیستم ها و روشهاي مرتبط باشبکه هاي آبیاري به لحاظ مطالعاتی و اجرایی در بخش نظارت عالیه نیز مقوله با

و ضرورت دارد عالوه بر این مهم مشاورین طراح و نظارت با تجهیز امکانات و نیروي انسانی مجهز به اهمیتی می باشد . 

  علوم روز گامی موثر در بهبود شرایط بحرانی آب کشور با اتخاذ تصمیمات و انتخاب شیوه هاي کار آمد یاري گر باشند . 

  نیازعدم تامین مالی و اعتبارات مورد  -3-2-7

تامین اعتبار و نیاز هاي مالی پروژه از ارکان عمده و تاثیر گذار در پیشرفت عملیات وتکمیل طرح می باشد و در صورتیکه 

پیش بینی هاي الزم در این ارتباط صورت نگیرد در هر مرحله اي موجبات کندي یا توقف کار را فراهم می نماید پیش 

خرید اراضی و احتساب هزینه هاي پنهان و نیز تهیه برنامه زمانی براساس میزان  بینی صحیح هزینه عملیات اجرائی، هزینه

هزینه هاي الزم پروژه در طول مدت پیمان و چگونگی تامین آن از منابع مختلف از موارد کاهش اثرات منفی این مشکل 

  است. 
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پروژه بلکه باعث افزایش قابل توجه هزینه  عدم تامین به موقع منابع مالی مورد نیاز کارگاهها نه تنها باعث تطویل زمان

و موجبات عدم اعتماد پیمانکاران مقاطعه کار پیمانکار اصلی و بروز مشکالت حقوقی در این عملیات اجرائی می گردد.

  مقوله و حتی توقف کار را فراهم می نماید   

  هاي در حال اجراتغییر سیستم آبیاري در طرح -3-2-8

در سالهاي اخیر  جوي نزوالت کمبود و ها	وقوع خشکسالیي مرسوم انتقال آب مزارع و همچنین راندمان پایین روش ها

 در آبیاري وري	بهرهموجب شده تغییر در روشهاي انتقال و توزیع آب بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر 

 تا 92ینه آب در بخش کشاورزي که آیا راهی براي مصرف بهسواالتی از قبیل درصد است.  40 از کمتر ایران کشاورزي

آبیاري را در این کشور  وري	بهره آیا می توان 	درصد آب استحصالی را به خود اختصاص داده است وجود دارد؟ 94

با توجه به کاهش نزوالت آسمانی و پایین آمدن حجم را مطرح نموده است .  درصد رساند؟85تا  80داراي اقلیم خشک به 

بنابراین لزوم . به یک ضرورت اجتناب ناپذیر در مصرف آب کشاورزي مبدل شده است از منابع آبیآب، استفاده بهینه 

 روشبا این حال اتخاذ تصمیم براي تغییر . شود	می بازنگري جدي در مصرف آب بخش کشاورزي به شدت احساس

جر به افزایش چشمگیر هزینه هاي در حال حاضر در دست اجرا می باشند اغلب منانتقال آب در آن دسته از طرح هایی که 

لذا در این زمینه می بایست با بررسی اجرایی شده و می تواند موجب اعتراض پیمانکار و ایجاد مشکالت حقوقی گردد.

  دقیق جوانب امر و متناسب با اعتبارات موجود دست به تغییر سیستم شبکه هاي آبیاري و زهکشی در حال اجرا زد . 

  مورد استفاده در اجراکیفیت مصالح  -3-2-9

و می تواند عامل کیفیت مصالح مورد استفاده در اجراي شبکه آبیاري و زهکشی تاثیر مستقیمی بر عمر مفید طرح داشته 

مشکالت استفاده از مصالح با کیفیت پایین  .شودمهمی در کاهش مشکالت طرح در زمان بهره برداري و نگهداري تلقی 

، شکستگی، فرسایش، نشت رداري پیدا می شوند و به صور مختلف از قبیل نشست سازه هادر همان سالهاي نخست بهره ب

و... موجب تحمیل هزینه هاي سنگین می شوند و حتی گاهی عمال کارکرد شبکه تحت شعاع قرار می گیرد. کانال هاي 

یار پر اهمیت بوده و متاسفانه پیش ساخته (کانالت) از جمله مواردي است که کیفیت مصالح مورد استفاده در ساخت آن بس

  گاه دیده شده است که این مجاري در مدت زمان اندك دچار نشست و شکستگی بدنه کانال می شوند.

پیش ساخته سازه هایی هستند که در برخی موارد به علت عدم کارائی کانالهاي در جا استفاده می شوند. در کانال هاي 

بسیار گسترش یافته است. کانالهاي آبیاري  1365جدید در ساخت کانال از سال  کشور ما نیز استفاده از این تکنولوژي

آب را از کانالهاي اصلی دریافت نموده و بین واحدهاي کوچکتر آبیاري توزیع می کنند. بهترین سطح مقطع  4 و 3درجه 

ایی جخود اختصاص دهد. از آن  هاي آبیاري را به از لحاظ هیدرولیکی به منظور ساخت این کانالها، مقطع دایره اي اس

که مقاطع پیش ساخته نیم دایره اي به صورت پایه دار ساخته می شوند، سطح جانبی با خاك تماس ندارد. بنابراین 

هاي مخصوص ساخت این کانال ها، کلیه قطعات مورد نیاز در کارگاه مشکالت احداث مقاطع دایره اي از بین می رود. در

لید می شوند، که عالوه بر دقت باال در مراحل تولید، موجب حذف محدودیت هاي فراوري بتن به صورت پیش ساخته تو

در محیط هاي باز نظیر یخ زدگی بتن، تبخیر آب بتن و آسیب دیدن پوشش بتن می گردد. از دیگر مزایاي استفاده از این 

خته تولید می شوند که عالوه بر دقت باال هاي مخصوص به صورت پیش سا کانال ها کلیه قطعات مورد نیاز دراین کارگاه

هاي باز نظیر یخ زدگی بتن، تبخیر آب بتن و آیب درمراحل تولید، موجب حذف محدودیت هاي فراوري بتن در محیط

ها می توان به امکان استفاده در خاك هاي مسئله دار نظیر دیدن پوشش بتن می گردد. از دیگر مزایاي استفاده از این کانال
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هاي سولفاته و شور، روان گرا و رمبنده، عدم نیاز به تسطیح زمین، سهولت در تعمیر و تعویض قطعات و نیز امکان خاك 

  استفاده از آبیاري سیفونی اشاره نمود. 

  

  مسائل و مشکالت شبکه زهکشی زیر زمینی  -3-3

  

  ماشین آالت اجراي زهکشهاي لترال -3-3-1

  

  همچون تی اجراي زهکشهاي لترال با ماشین آال

  بیل مکانیکی  - 

  ترنچرهاي حفاري و لوله گذاري و فیلتر ریزي با دست  - 

  ترنچرهاي مجهز به مکانیسم حفاري،لوله گذاري و فیلتر ریزي  - 

  ترنچلس ها  - 

 در اجراي لترال با ماشین آالت فوق الذکر حایز اهمیت است به این نکته اشاره نمود که استفاده از بیل مکانیکی به علت

سانتیمتر )موجب مصرف بیش از حد فیلتر طبیعی در صورت استفاده  60تا  50حداقل عرض بیلهاي مکانیکی موجود(باکت 

درصد ترنچر هاي مجهز به سیستم لوله گذاري می باشد .و در  30و راندمان اجراي عملیات پایین به نحوي که حدود 

حفاري توصیه نمی گردد . همچنین به جهت عدم امکان کنترل صورت استفاده از فیلتر مصنوعی نیز به جهت حجم بیشتر 

ضخامت فیلتر ریزي و جابجایی لوله از مسیر مستقیم در جریان فیلتر ریزي دقت الزم در مقایسه با استفاده از ترنچر حاصل 

حظه بیشتر خاك . این امر در صورت استفاده از فیلتر مصنوعی نیز به جهت عرض بیشتر حفاري و حجم قابل مالنمی گردد 

حاصل از حفاري در هنگام برگشت خاك حادث می گردد بعالوه در حین حفاري عدم دقت در رعایت شیب که بارها 

شرایط بهینه حاصل نمی گردد و  اتفاق می افتد میر لوله لترال را به صورت سینوسی خواهد نمود که حتی با اصالح دستی 

رو به دنبال دارد . لذا بطور کلی اجراي لترال با بیل مکانیکی به علت عدم  در مجموع کندي عملیات و افزایش هزینه ها

عالوه بر موارد فوق ذکر این نکته که به امکان رعایت دقیق مشخصات فنی و پایین بودن کیفیت اجرا توصیه نمی گردد . 

غیر متخصص زمینه عدم  جهت عدم تجارب کافی پیمانکاران مقطعه کار شاغل در پروژها و بکارگیري نیروي انسانی

کارایی بهینه لترالها در آینده فراهم می گردد لذا باتوجه به هزینه هاي گزاف اجراي شبکه هاي زیر مینی استفاده از ترنچرها 

  ي مجهز به لوله گذاري با کیفیت برتر اجرایی ضروري خواهد بود . 

  

  ماشین آالت اجراي زهکش هاي کلکتور  -3-3-2

  

لکتور با لوله هاي بتنی با ماشین آالتی همچون بیل مکانیکی و ترنچر حفار مجهز به لوله گذاري کاجراي زهکشهاي 

صورت می پذیرد که ترنچر مجهز به لوله گذاري تقریبا مشابه ترنچرهاي لترال گذار بوده و تنها تفاوت عمده آنه موتور با 

  قدرت باالتر و جام بزرگتر است 

  مشابه ذکر شده در لترال گذاري استفاده از بیل مکانیکی توصیه نمی گردد . در این خصوص نیز بطور موارد 

  

  مصالح مورداستفاده در شبکه هاي زهکشی زیر زمینی  -3-3-3
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   لوله مصرفی لترال ها -3-3-3-1

با اقطار  موجدار یا صاف بسته به نوع مورد توصیه طراح منطبق با شرایط سی لوله مصرفی لترالها می بایست از نوع پی وي

تولید و جهت نصب بکار گیري گردد . این لوله ها نباید  1187مختلف و تحت استاندارهاي مربوطه همچون استاندارد دین 

  به نحوي انبار گردد ند که در هواي آزاد دپو شده و زمینه تخریب آنها فراهم آید . 

  

  فیلتر مصرفی لترال ها  -3-3-3-2

  

وجه به بافت ریزدانه خاکهاي منطقه نصب، از مصالح شن و ماسه با محدودیت دانه بندي فیلتر مصرفی جهت لترالها با ت

مربوط به دانه بندي خاك منطقه می باسیت مورد استفاده قرار گیرد . در حال حاضر به جهت بعد مسافت و هزینه هاي 

به لحاظ سازگاري با دانه بندي خاك مرتبطه از فیلتر مصنوعی پوششی لوله استفاده می گردد که می بایست کلیه تمهدات 

منطقه و شرایط شیمیایی خاهاي منطقه در جهت جلو گیري از پوسیدیگی این مصالح در کوتاه مدت و یا گرفتگی در نظر 

  گرفته شود . 

  

  اهم مشکالت اجرایی زهکشهاي زیر زمینی  -3-3-4

  

زیر زمینی می باشد بطور خالصه به شرح ذیل  مشکالتی که موجب کندي راندمان کار نصب لترالهاي شبکه زهکشی اهم

  است . 

  

نا مناسب بودن ماشین آالت مورد استفاده تحت شرایط خاکهاي منطقه نصب که ممکن است به علت راندمان  - 1- 4- 3- 3

  کاري و یا قدرت حفاري خرابی هاي مداوم در طول کار نمایان گردد. 

رکت موجب خطا شده و طول نصب شده خارج از حد تعیین شده بکار گیري سرعت بیش از حد ترنچر در ح - 2- 4- 3- 3

  گردیده و لوله بور سینوسی نصب  می شود . 

  

بکار گیري بیل مکانیکی به جاي ترنچر در نصب لوله هاي لترال و کاهش راندمان و ایجاد خطا و عدم رعایت  - 3- 4- 3- 3

  کامل مشخصات فنی مورد انتظار در این خصوص . 

  

طوفان گرد و خاك بوژه در مناطق استان خوزستان که موجب عدم کارایی سیستم لیزري شده و خطاي وجود  - 4- 4- 3- 3

  دستگاه را افزایش می دهد 

  

کنده ششدن تیغچه هاي حفاري نیز یکی از دالیل افت راندمان کاري ترنچر می باشد و همچنین کمبود برخی  - 5- 4- 3- 3

  زم پر مصرف که موجب توقف کار می شوند . لوازم یدکی و نبود تیغچه هاي جایگزین و لوا

  

طوالنی شدن فاصله نصب لترالها تا بهره برداري از شبکه که موجب سوب ذرات و انسداد لوله و کاهش  - 6- 4- 3- 3

  کارایی لترالها می گردد . 
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ودن این لوله ها که پس استفاده از لوله هاي نامرغوب و یا لوله هایی که در فضاي آزاد دپو شده اند و شکننده ب - 7- 4- 3- 3

  از نصب و یا در حال نصب دچار لهیدگی شده و گرفتگی لترالها را در پیش رو دارند . 

  

لزوم برگرداندن سریع خاك حفاري ترانشه بعد از عملیات نصب با مشخصات مورد لزوم نحوه انجام این  - 8- 4- 3- 3

   ی و سیالبی منطقه ضرورت خاص دارد .  عملیات و جلو گیري از انتقال رسوبات بویژه در مواقع بارندگ

  

  نتیجه گیري :  -4

همان طور که گفته شد بسیاري از مشکالت اجتماعی ، حقوقی و فنی ، عوامل بازدارنده در اجراي شبکه هاي آبیاري و 

رد ذکر . در شبکه هاي زهکشی زیر زمینی عالوه بر موازهکشی می باشند که مهمترین عامل نیز مشکالت اجتماعی است 

از طرف دیگر بسیاري از شده عدم وجود تجارب قابل توجه متولیان و استفاده از ماشین آالت نامناسب را می توان بر شمرد 

بهره وران ضرورت و نیاز تحول در سیستم آبیاري خود را حس میکنند بنابراین با تشکیل جلسات و گردهمایی و نمایش 

خصوص تاثیر بسزاي این شبکه ها در توزیع عادالنه این ام کار هاي ترویجی در فیلم و تصاویر از شبکه هاي مدرن وانج

 آبیاري مدرن هاي شبکه از استفاده به تشویق و ترغیب را زارعین توان می	آب و در کمیت و کیفیت محصوالت تولید شده

اجرا کرد در غیر این صورت  را مدرن هاي شبکه این کشاورزان فکري مناسب زمینه نمودن فراهم از پس و نمود زهکشی و

آنان تفکري منفی نسبت به اجراي شبکه دارند و خود از عوامل کند کننده و باز دارنده عملیات اجرایی شده و حتی ممکن 

است در زمان بهره برداري به صورت مخفیانه اقدام به تخریب سازه هاي توزیع و کنترل و تنظیم آب نماید. پس مهمترین 

در گیر شدن در انجام عملیات اجرایی ، انجام فعالیتهاي ترویجی و فرهنگی می باشد که باعث ایجاد  اقدام در قبل از

همچنین با توجه به لزوم تسریع دیدگاهی صحیح در بهره برداران نسبت به اجراي شبکه و نحوه بهره برداري از آنان گردد.

نی و بهره برداري از آن در حداقل زمان ممکن در در تکمیل شبکه هاي آبیاري اصلی و احداث شبکه زهکشی زیر زمی

جهت جلوگیري از مشکالت فنی آتی و عالوه بر آن اعتماد سازي در بین زارعین اهتمام به این امر را اجتناب ناپذیر می 

  نماید . 

  پیشنهاد: -5

زارعین باید قبل از مشکالت فنی بخصوص در مورد کیفیت اجراي شبکه و یکپارچه سازي اراضی بسیار مهم می باشد. 

ضمناً  اجراي شبکه در خصوص یکپارچه سازي شبکه اقدام الزم را انجام دهند تا استفاده بهینه از شبکه مقدور باشد.

از این رو ثبت و بکارگیري افراد و شرکتهاي با تجارب باال، اهل فن و تخصص در زمینه آبیاري و زهکشی پیشنهاد می شود.

ر طرحهاي اجرا شده پیشین بویژه در احداث شبکه زهکشی زیرزمینی از اهمیت خاص بکار گیري جارب ارزنده د

ن را می طلبد . تا با صرف هزینه هاي بهینه و برخوردار بوده و در این راستا اهتمام مشاوران و کارفرمایان نمودي دوچندا

شبکه هاي آباري گامی عملی بر  کاهش هزینه هاي بی مورد دوباره کاري در جهت اقتصادي تر نمودن اقدامات احداث

  داشته شو . 

  تقدیر وتشکر :   -6

استانداردهاي شبکه هاي آبیاري  بدین وسیله از همکاري سازمان آب و برق خوزستان وخصوصآ واحد تحقیقات و

  فراهم نمودن مقدمات الزم جهت انجام این تحقیق تقدیر وتشکر می گردد .  وزهکشی در حمایت مالی و
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