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تعاليسمهاب

                                                          
 

هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                      96/1358767

01/06/1396 تاريخ:

يزهكش مطالعات ييصحرا اتيعمل انجام راهنمايموضوع: 

هاي نامه استانداردهاي اجرايي طرح( آيين7( و )6( قانون برنامه و بودجه و مواد )23به استناد ماده )

نامه شماره و در چارچوب نظام فني و اجرايي کشور )موضوع تصويب 1352مصوب سال  -عمراني

امور نظام فني 745هيأت محترم وزيران(، به پيوست ضابطه شماره  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339

شود.ابالغ مي گروه سوماز نوع « یزهکش مطالعات ییصحرا اتیعمل انجام راهنماي»، با عنوان اجراييو 

الزامي است. 01/10/1396رعايت مفاد اين ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاريخ 

کننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي در مورد مفاد اين دريافت سازماناين اجرايي و امور نظام فني 

  ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد کرد.

محمد باقر نوبخت 

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان





 

 

   فنی مدارك اصالح
  
  

  گرامی: خواننده
، با استفاده از نظر کارشناسان برجسـته مبـادرت بـه تهیـه ایـن      کشور برنامه و بودجهسازمان امور نظام فنی و اجرایی 

نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، ایـن اثـر مصـون از     ضابطه
  ایراد و اشکال نیست.

  

 بـه  را مراتـب  فنی اشکال و ایراد هرگونه مشاهده صورت در دارد تقاضا صمیمانه گرامی خواننده شما از ،رو ایـن  از
  فرمایید: گزارش زیر صورت

  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. - 1
 ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید. -2

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید. - 3

 نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4

  ن این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.کارشناسا

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  

  

  
  

  
  
  

  

 33271مرکز تلفن  -شاه  تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علینشانی براي مکاتبه : 

امور نظام فنی و اجرایی کشور،ریزي  سازمان مدیریت و برنامه     

Email: nezamfanni@mporg.ir                                             web: nezamfanni.ir 





 

 

   تعالی سمهاب
  

   پیشگفتار
برداري کشور با مشکل ماندابی بودن و شوري  بهرههاي آبیاري و زهکشی در حال ساخت یا در دست  بسیاري از سامانه

خاك روبرو هستند. براي از میان بردن این مشکالت، به طور معمول، باید به زهکشی کشاورزي تن داد. پیش نیـاز انجـام   
 مطالعات زهکشی زیرزمینی، اقداماتی است که باید در صحرا انجام شود. تا کنون راهنماي انجام عملیات میدانی زهکشـی 

اي و  هـاي مشـاهده   بنـدي خـاك، حفـر و نصـب چاهـک      هاي اولیـه، الیـه   کشاورزي تدوین نشده بود. در این راهنما، اقدام
گیري هدایت هیدرولیکی و سرعت نفوذ آب به خاك و نیز انجام مطالعـات آبشـویی بـه منظـور      پیزومترهاي مرکب، اندازه

 ه است.زدایی و سدیم زدایی از خاك مورد توجه قرار گرفت شوري

توانـد متفـاوت باشـد. بـه      ، در هر منطقه و هر مرحله مطالعاتی نظام فنی و اجرایی کشور، مـی راهنمادامنه کاربرد این 
اي شور و یا سدیمی نباشد، نیاز به انجام عملیاتی که به این بخش از مطالعـات مربـوط    عنوان نمونه، چنانچه خاك منطقه

گیرد. در مرحله طراحـی، مطالعـات محـدود بـه      مول در مرحله توجیهی انجام میطور معه شود، نیست. این مطالعات ب می
شود که مشکالت زهکشی و شوري خاك در آن به اثبات رسیده است. در ایـن صـورت، در مرحلـه طراحـی،      اي می منطقه

  شود. تر نقاط مطالعاتی پی گیري می تنها در منطقه مزبور ولی با تراکم بیش
ث فوق، امور آب وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور،      با توجه به اهمیت مبح

ودجه را با هماهنگی امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و ب» راهنماي انجام عملیات صحرایی مطالعات زهکشی«تهیه 
کارگیري نشریات زیر در مطالعات زهکشی بهره توان به عنوان مکمل در به  کشور در دستور کار قرار داد. از این راهنما می

  گرفت.
  1375بندي خاك در مطالعات زهکشی اراضی، ( دستورالعمل الیه 153نشریه شماره  ،(  
  1375اي، ( هاي مشاهده دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک 154نشریه شماره،( 

  1375دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهاي مرکب، (162نشریه شماره  ،( 

 1380گیري سرعت نفوذ آب به خاك، ( دستورالعمل اندازه 243ه شماره نشری،( 

  1381هاي آبشویی خاك هاي شور و سدیمی در ایران، ( دستورالعمل آزمایش 255نشریه شماره  ،( 

  1384هاي مختلف، ( دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاك به روش 322نشریه شماره  .( 

را تهیـه و آن را بـراي تاییـد و ابـالغ بـه عوامـل        ي مذکورراهنماطرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور، 
قـانون برنامـه و بودجـه،     23از بررسی، براساس مـاده   ذینفع نظام فنی و اجرایی کشور به این سازمان ارسال نمود که پس

وب هیات محترم وزیران و طبق نظام فنی و اجرایـی کشـور (مصـوب    هاي عمرانی مص نامه استانداردهاي اجرایی طرح آیین
  هیات محترم وزیران) تصویب و ابالغ گردید. 20/4/1385مورخ  - ه 33497/ت42339شماره 



 

 ب 

علیرغم تالش، دقت و وقت زیادي که براي تهیه این مجموعه صرف گردید، ایـن مجموعـه مصـون از وجـود اشـکال و      
شـود مـوارد    از کارشناسان محترم درخواست می ضابطها در راستاي تکمیل و پربار شدن این ابهام در مطالب آن نیست. لذ

 ياصالحی را به امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامـه و بودجـه کشـور ارسـال کننـد. کارشناسـان سـازمان پیشـنهادها        
نماینـدگان جامعـه فنـی کشـور و     ، بـا همفکـري   ضـابطه دریافت شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصالح در مـتن  

کشور  یکارشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطالع رسانی نظام فنی و اجرای
برداري عموم، اعالم خواهند کرد. به همین منظور و براي تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابالغی معتبـر، در   براي بهره

است که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یـک از صـفحات،    ، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج شدهباالي صفحات
  ي تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود.مطالب صفحات دارا موارهتاریخ آن نیز اصالح خواهد شد. از اینرو ه

فنی و اجرایی کشور جنـاب آقـاي   بدین وسیله معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی از تالش و جدیت رییس امور نظام 
مهندس غالمحسین حمزه مصطفوي و کارشناسان محترم امور نظام فنی و اجرایی و نماینده مجـري محتـرم طـرح تهیـه     
ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو، جناب آقاي مهندس تقی عبادي و متخصصان همکار در امر تهیه و 

  .نماید و قدردانی می، تشکر ضابطهنهایی نمودن این 
  

 غالمرضا شافعی  
  معاون فنی و توسعه امور زیربنایی  

  1396 تابستان  
  



 

 

 ]745 شماره ضابطه[» عملیات صحرایی مطالعات زهکشی راهنماي انجام« تهیه و کنترل

  لیسانس مهندسی آبیاري و زهکشی فوق  کارشناس آزاد مجتبی اکرم :مشاور پروژه

  کننده: اعضاي گروه تهیه
  لیسانس مهندسی آبیاري و زهکشی فوق  کارشناس آزاد  مجتبی اکرم
  لیسانس مهندسی آبیاري و آبادانی فوق  شرکت مهندسین مشاور پندام  احمد لطفی

  ):طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور آبیاري و زهکشیکمیته تخصصی اعضاي گروه تایید کننده (
  کارشناس ارشد مهندسی آبیاري و زهکشی  کارشناس آزاد سید اسداله اسدالهی
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  کارشناس ارشد مهندسی آبیاري و زهکشی  قدس شرکت مهندسی مشاور مهاب  محمدصادق جعفري
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مهندسـی   کارشناس ارشد مهندسی عمران و شرکت مهندسین مشاور پندام  محمدکاظم سیاهی
  آبیاري و زهکشی

  کارشناس ارشد مهندسی آبیاري زهکشی  شرکت مهندسی مشاور پژوهاب  محمدحسن عبداله شمشیرساز
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  1  21/05/96  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

عملیات صحرایی مطالعات زهکشی زیربناي بررسی و طراحی زهکشی زیـر زمینـی اسـت. بـه طـور معمـول عملیـات        
  هفت بخش زیر تشکیل شود: د ازتوان میصحراییِ مطالعات زهکشی 

 ریزي اجراي کار؛ برنامه - 1

 هاي خاك؛ بندي یا شناخت الیه الیه - 2

 ؛اي هاي مشاهده و تجهیز چاهک حفر - 3

 نصب پیزومترهاي مرکب؛ - 4

 گیري هدایت هیدرولیک خاك؛ اندازه - 5

 گیري سرعت نفوذ آب به خاك؛ و اندازه - 6

 زدایی. زدایی و سدیم مطالعات شوري - 7

منتشـر شـده، در   کشـور   برنامـه و بودجـه  تهیه و توسط سـازمان   یهای جا که براي تمامی این کارها، دستورالعمل از آن
مورد نیاز عملیات صحرایی مطالعات زهکشی ارائـه   راهنماي انجام خدماتشود و تنها  جا به شیوه انجام کار اشاره نمی این
  گردد. می

  هدف -

هــاي  هــاي خــاك، ویژگــی هــدف از انجــام عملیــات صــحرایی مطالعــات زهکشــی، بــه دســت آوردن اطالعــات الیــه 
شیب حرکت افقی و چگونگی حرکت قائم آب در خـاك، تعیـین   هیدروپدولوژیکی و هیدرودینامیک خاك، تعیین جهت و 

  زدایی از خاك است. زدایی و سدیم هاي معدنی موجود در منطقه و بررسی امکان شوري تناسب پوشش

  دامنه کاربرد -

هـایی از آن مربـوط شـود کـه در آن منطقـه       تواند متفاوت باشد و به بخش ، در هر منطقه، میضابطهدامنه کاربرد این 
اي شور و یا سدیمی نباشد، نیاز به انجـام مطالعـات    وم مطالعه آن به چشم بخورد. به عنوان نمونه، چنانچه خاك منطقهلز

 شود، وجود ندارد.  زدایی مربوط می زدایی و سدیم آبشویی یا عملیاتی که به مطالعات شوري

ـ تواند متفاوت  ، در هر مرحله مطالعاتی نیز میضابطهدامنه کاربرد این  طـور معمـول در مرحلـه    ه باشد. این مطالعات ب
گیرد؛ مگر در جایی که آشکارا خطـر زهـدار بـودن یـا زهـدار شـدن در آن وجـود         توجیهی در تمام منطقه طرح انجام می

شود که مشکالت زهکشی و شـوري خـاك در    تر محدود می اي کوچک نداشته باشد. در مرحله طراحی، مطالعات به منطقه
یهی به اثبات رسیده باشد. در این صورت، در مرحله طراحی، مطالعـات تنهـا در منطقـه مزبـور ولـی بـا       آن در مرحله توج

  شود. ترِ نقاط مطالعاتی پی گیري می تراکم بیش
  برداري کرد. توان در شرح خدمات قراردادهاي عملیات صحرایی مطالعات زهکشی نیز بهره می ضابطهاز مفاد این 





 

  1 فصل1

  اجراي کار ریزي برنامه





  5  21/05/96  کار ياجرا ریزي برنامه - اول فصل

 

اول رنامه -فصل  ي کار ب ا ر اج زي    ری

 ریزي برنامه -1-1

 شناسی خاكدر صورت وجود) و مطالعات (بررسی نتایج مطالعات انجام شده پیشین زهکشی  –

، کسـب  هـا  ترانشـه بازدید کلی از منطقه، بررسی مقدماتی عمق آب زیر سطحی، منابع احتمالی تغذیه، نیمـرخ   –
بهتر و نیز  ریزي برنامه، بررسی ظاهري شوري خاك، شوري آب و مانند آن براي ها چاهاطالع از وضعیت آبدهی 

مکانات دسترسـی بـه نقـاط مـورد     اها و  بررسی راه، امکانات تهیه مسکن و خوراك کارکنان در مدت اجراي کار
  صل کاري ایمنی و بهداشتی با توجه به شرایط منطقه و فها و جنبه نظر

 اي و هوایی ي ماهوارهها عکسو  ها نقشهتهیه و بررسی مقدماتی  –

 ها ي آب و خاك منطقه و ارزیابی اولیه آنها آزمایشگاهتهیه فهرست  –

هـاي مربـوط بـه مرحلـه      ضـابطه دار طـرح و   ي مشـکل هـا  زمینبرآورد مقدماتی مقادیر کار با توجه به مساحت  –
 مطالعاتی

اي، محـل انجـام    ي مشـاهده هـا  چاهـک خاك، محل  بندي الیهاري به منظور ي حفها محلتهیه نقشه مقدماتی  –
هـا   ي خاك و برآورد تعداد پیزومتر مرکب که محل و عمق نصب آنها سريي با توجه به نفوذپذیري ها آزمایش

 در هنگام اجرا مشخص خواهد شد

پـیش از آن   شناسـی  خـاك  (آبشویی) در صورتی که مطالعات زدایی سدیمو برآورد تعداد نقاط آزمایشی شوري  –
 1ها خاكي شوري و سدیمی بودن ها کالس انجام شده باشد و با در نظر گرفتن تعداد

 برآورد نیروي انسانی متخصص با توجه به مقدار کار برآورد شده   –

 ي صحراییها آزمایشبرآورد تجهیزات و وسایل مورد نیاز حفاري، تجهیز و انجام  –

 بینی شده  برآورد زمان مورد نیاز با توجه به مقدار کار و امکانات پیش –

  تجهیز کارگاه -1-2

 تهیه مسکن و دفتر مناسب با توجه به تعداد کارکنان –

 ي کارها گروهتهیه تلفن همراه یا بیسیم متحرك به تعداد  –

 هیدرولیک خاك و ....  گیري هدایت ي دوگانه، ابزار اندازهها استوانهتهیه لوازم کار مانند انواع مته،  –

 اي هاي مشاهده به منظور تعیین مختصات محل چاهک برداري نقشهتهیه جی پی اس دستی و ابزار  –

                                                   
 

  شناسی پیش از مطالعات آبشویی الزامی است. انجام مطالعه خاك -1
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 تهیه خودرو مناسب و تدارك لوازم ایمنی و بهداشتی مورد نیاز با توجه به شرایط محلی –

  به محل و تجهیز کارگاه حمل و نقل وسایل و لوازم کار –



 

  2 فصل2

  ي خاكها الیهیا شناخت  بندي الیه





  9  21/05/96  خاك يها الیه شناخت ای بندي الیه -دوم فصل

 

  هاي خاك بندي یا شناخت الیه الیه -دوم فصل

 هـاي الزم بـراي دسترسـی بـه محـل نقـاط       هماهنگی با عوامل محلی و ارائه کمـک  جهتهماهنگی با کارفرما  –
  حفاري

 پیاده کردن نقاط حفاري با جی پی اس دستی (به تدریج و با آغاز حفاري) با تراکم الزم –

 زهکشـی  مطالعـات  در خاك بندي الیه دستورالعمل بندي خاك مطابق متر و الیه 6تا  5حفاري دستی به عمق  –
 )کشور برنامه و بودجهسازمان  153شماره  اراضی (نشریه

خاك (تشخیص لمسی)، ساختمان خاك (در صورت امکان تشخیص) رنـگ   بافت ازبرداري  مشاهده و یادداشت –
، مقاومت خاك در برابر حفاري، پایـداري و قـوام   2هاي احیاي خاك و عالمت 1دانه خاك، وجود گچ، آهک، رنگ

 بـرداري  خاك، هدایت هیدرولیکی ظاهري بنا به تشخیص کارشناسی، عمق برخورد به آب زیر سطحی و عکس
 شود. هاي نامتعارف در هر نوبتی که مته از خاك بیرون آورده می الیه از

هـایی کـه بـه     ها یا ترانشـه  هاي طبیعی مانند دیواره برداري از نیمرخ ترانشه برداري و عکس مشاهده و یادداشت –
 هاي خاك تر الیه شناخت بیش براياند  ها حفاري شده منظور انجام کارهاي عمرانی مانند پایه پل

هـاي مختلـف دیـواره چـاه در      بـرداري از عمـق   هاي دستی در صورت وجود و نمونه رخ خاك در چاهبررسی نیم –
متر (در صورتی که بـه علـت وجـود     20 نزدیک عمق صورت امکان یا حفاري تعداد کمی چاه با کمک مقنی تا

ا و موافقـت بـا   در مـوارد اسـتثنایی و پـس از تاییـد کارفرمـ      نهاي زیری آب امکان کار باشد) براي شناخت الیه
 ها پرداخت هزینه آن

 هاي منتخب خاك براي کنترل بافت خاك به روش لمسی بندي نمونه برداري و بسته نمونه –

هـاي   متـري بـراي انجـام آزمـایش     2/1هاي منتخب خاك تا عمق نزدیـک بـه    بندي نمونه برداري و بسته نمونه –
هـاي   ر محل انجام نشده یـا انجـام آزمـایش   شناسی د شناسی در صورتی که مطالعات کافی خاك خاك 3متداول

 شناسی گذشته باشد. در صورتی که زمان زیادي از مطالعات خاك ،مربوط به شوري و سدیمی بودن خاك

بندي و فرستادن به آزمایشـگاه مکانیـک خـاك بـه      ها، بسته برداشت نمونه خاك از عمق محتمل نصب زهکش –
 عداد مورد نظر مشاوربندي خاك (شامل هیدرومتري) به ت منظور دانه

هاي موجود تولید شـن و ماسـه بـراي     برداشت نمونه از منابع قرضه طبیعی شن و ماسه نزدیک منطقه و کارگاه –
هاي موجـود تولیـد    ارسال به آزمایشگاه به تعداد دست کم یک نمونه از هر منبع و از هر یک از تولیدات کارگاه

 ح طبیعی به منظور پوشش زهکشی استفاده شود.شن و ماسه در صورتی که در نظر باشد از مصال

                                                   
 

1- Mottling 
2- Gley 
3- Routine 
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بنـدي خـاك و عمـق     گیري هدایت هیدرولیک خاك با توجه بـه نتـایج الیـه    تعیین عمق و روش مناسب اندازه –
 برخورد به آب زیر سطحی

توسط طرح تهیه ضـوابط   ضوابط منتشر شدهبرداري بر پایه  ارائه گزارش نتایج عملیات صحرایی حفاري و نمونه –
  اراضی زهکشی مطالعات در خاك بندي الیه و دستورالعمل صنعت آب کشورو معیارهاي فنی 

  



 

  3 فصل3

  اي ي مشاهدهها چاهکحفر و تجهیز 





  13  21/05/96  يا مشاهده يها چاهک زیتجه و حفر - سوم فصل

 

وم فصل ز چاهک - س ر و تجهی هده حف ي هاي مشا   ا

بنـدي) و بـا    پیاده کردن نقاط مشخص شده براي حفاري با جی پی اس دستی (به طور معمول همان نقاط الیه –
 اي چاهک مشاهده ساختتوجه به لزوم رعایت شرایط عمومی 

اي کـه   یی) و قطـر لولـه  انتخاب نوع لوله (به طور معمول لوله پی وي سی در پایین و لوله فلزي در یک متر باال –
  رد استفاده قرار گیردباید مو

 انتخاب مصالح بنایی مناسب مانند نوع سیمان مصرفی و اتصاالت الزم مانند بوشن و درپوش و مانند آن –

 154شـماره   نشـریه اي ( هـاي مشـاهده   حفر و تجهیـز چاهـک   دستورالعمل متر مطابق 6تا  5 عمقحفاري دستی به  –
 بندي باشد) بندي خاك (در صورتی که محل بررسی، متفاوت با محل الیه ) و الیهکشور هبرنامه و بودجسازمان 

 حمل لوله پی وي سی به محل نصب و مشبک کردن آن –

 سازي لوله گالوانیزه (با رزوه کردن) و درپوش مناسب حمل و آماده –

ها مطابق دسـتورالعمل حفـر و    در تمامی ایستگاهو نصب لوله پی وي سی، لوله گالوانیزه، درپوش و ... در زمین  –
 اي هاي مشاهده تجهیز چاهک

 اي و حک کردن نام چاهک بر روي آن سازي مصالح و نصب بلوك سیمانی بر روي چاهک مشاهده آماده –

اي و به طـور فصـلی    برداري از آب زیرزمینی به تعداد یک نمونه از هر چاهک پس از اتمام نصب چاهک مشاهده نمونه –
 بندي و ارسال آن به آزمایشگاه دیگري که بر حسب شرایط مورد تایید مشاور و کارفرما باشد)، بسته(یا با هر دوره 

 هاي حفاري، برداشت مختصات نقاط حفاري شده و ترازیابی نقاط تجهیز شده تعیین دقیق محل –

یابی به تـراز سـطح آب    گیري فاصله باالي درپوش تا سطح زمین در هر نقطه تجهیز شده به منظور دست اندازه –
 درون چاهک  

 ماه 12ها دست کم به مدت  سطح آب در چاهک ماهانه گیري اندازه –

 ها به کارفرما هاي تخریب شده تا هنگام تحویل آن اصالح و بازسازي چاهک –

توسط طرح تهیـه   ضوابط منتشر شدهگیري عمق و تراز آب زیرزمینی بر پایه  ز اندازهارائه گزارش نتایج حاصل ا –
 صنعت آب کشور پس از پایان آماربرداري در گزارش نهایی ضوابط و معیارهاي فنی 

  
  





 

  4 فصل4

  نصب پیزومترهاي مرکب





  17  21/05/96  مرکب يزومترهایپ نصب –چهارم فصل

 

کب –چهارم فصل ومترهاي مر  نصب پیز

هاي بـا آب   بندي خاك و احتمال وجود الیه توجه به نتایج الیهنصب پیزومترهاي مرکب با  انتخاب نقاط و عمق –
 محصور یا تحت فشار آرتزین

حفـر و تجهیـز پیزومترهـاي     رعایت شرایط عمومی نصب پیزومترهاي مرکب بر پایـه منـدرجات دسـتورالعمل    –
 )  کشور برنامه و بودجهسازمان  162اره شم نشریه( مرکب

 اي که باید مورد استفاده قرار گیرد انتخاب جنس (به طور معمول لوله فلزي سیاه یا گالوانیزه) و قطر لوله –

 ي مورد نظرها اندازهحمل لوله به محل نصب و بریدن آن به  –

 پیزومتر ند روش)انتخاب روش مناسب نصب (فشار آب، استفاده از مته حفاري، رانش، ترکیب چ –

 نصب پیزومتر در عمق مناسب با روش انتخابی بر پایه دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهاي مرکب   –

 انتخاب مصالح بنایی مناسب مانند نوع سیمان مصرفی و اتصاالت الزم مانند درپوش و رزوه و مانند آن –

 سازي مصالح و نصب بلوك سیمانی بر روي پیزومترهاي مرکب آماده –

 گیري فاصله باالي درپوش تا سطح زمین در هر نقطه تجهیز شده دازهان –

 ها آزمایش پیزومترها و اطمینان از سالم بودن و کارکرد مناسب آن –

 ماه 12سطح آب در پیزومترها دست کم به مدت  ماهانه گیري اندازه –

 ها به کارفرما اصالح و بازسازي پیزومترهاي تخریب شده تا هنگام تحویل آن –

صنعت آب کشور پـس از آمـاربرداري ماهانـه     ضوابط منتشر شدهارائه گزارش نتایج پیزومترهاي مرکب بر پایه  –
 در گزارش نهایی 

  





 

  5 فصل 5

  هدایت هیدرولیک خاك گیري اندازه





  21  21/05/96  خاك کیدرولیه تیهدا گیري اندازه – پنجم فصل

 

زه – پنجم فصل ولیک خاك گیري اندا ر  هدایت هید

 گیري انتخاب تراکم نقاط اندازه –

گیري هـدایت   ي نیمرخ خاك، سطح آب و روش اندازهها محدودیتگیري با توجه به  انتخاب عمق چاهک اندازه –
 هیدرولیک خاك 

 ي الیه به الیه)ها گیري اندازهگیري در آن انجام شود (در مورد  اي که باید اندازه انتخاب الیه –

 حفر شده است بندي الیهچاهکی که براي حفر چاهک تا عمق مورد نظر در کنار محل  –

ي، اوگر، شناور، خـراش  متر میلیگیري هدایت هیدرولیک خاك (سه پایه، کاغذ  سازي وسایل اندازه تهیه و آماده –
 ...) جدار مشبک وبا دهنده، آبکش، لوله 

 شستشوي چاهک پیش از آزمایش –

با سه تکرار در هر آزمایش بر پایـه دسـتورالعمل تعیـین     1درولیک خاك به روش مناسبگیري هدایت هی اندازه –
 اسـتاندارد یـا  کشـور   برنامه و بودجهسازمان  322 شماره نشریهي مختلف (ها روشهدایت هیدرولیک خاك به 

 )استاندارد ایرانملی سازمان  14420شماره 

ضوابط منتشر شده توسـط طـرح تهیـه    لیک خاك بر پایه گیري هدایت هیدرو ارائه گزارش نتایج عملیات اندازه –
  صنعت آب کشورضوابط و معیارهاي فنی 

  
  

                                                   
 

 Inversed augerو چاهک وارونه ( )Ernst() با حل Auger holeهاي چاهک ( تنها روش ،هدایت هیدرولیک افقی گیري بر پایه تجربیات کشور، در اندازه -1
hole  حل پورشه () باPorchetگیري هدایت هیدرولیک قائم، روش استوانه دوگانه در عمق مورد نظر خاك مورد  ) پس از تعدیل مورد توجه هستند. در اندازه

هاي دیگري مورد نظر مشاور باشد، باید پیشاپیش در شرح خدمات خود درج نموده و تایید کارفرما را گرفته باشد و یا این که با  چنانچه روشتایید است. 
   توافق طرفین در شرح خدمات جایگزین شود.





 

  6 فصل 6

  سرعت نفوذ آب به خاك گیري اندازه





  25  21/05/96  خاك به آب نفوذ سرعت گیري اندازه - ششم فصل

 

زه - ششم فصل فوذ آب به خاك گیري اندا   سرعت ن

 هاي خاك گیري با توجه به سري موقعیت و تراکم نقاط اندازهانتخاب  –

 شناسی هاي سرعت نفوذ آب به خاك در مطالعات خاك گیري استفاده از نتایج اندازه –

گیري نفوذپذیري خاك (استوانه دوگانه، درپوش، چکشِ فرو بـردن اسـتوانه در    سازي وسایل اندازه تهیه و آماده –
 ...) کش و خاك، ساعت، خط

گیري هدایت هیدرولیک قائم خاك با وارد  حفاري پلکانی زمین براي رسیدن به عمق مورد نظر براي اندازه –
 ین فشار به خاك و به هم خوردن آن تر کمآوردن 

(نفوذ تجمعی نسبت به زمان، میانگین سرعت نفوذ از ابتـدا   نفوذ معادالتگیري سرعت نفوذ خاك و ارائه  اندازه –
 دست کم یک آزمـایش  ،ي مناسب دیگرها روشروش استوانه دوگانه یا  با سرعت نفوذ پایه) تا زمان مورد نظر و

بـا روش اسـتوانه   گیـري سـرعت نفـوذ آب بـه خـاك       دستورالعمل اندازه هیبر پا خاكتکرار) در هر سري  3(با 
 )کشور برنامه و بودجه سازمان 243 شماره نشریه(

منتشر شده توسـط طـرح تهیـه     ضوابطگیري سرعت نفوذ آب به خاك بر پایه  ارائه گزارش نتایج عملیات اندازه –
  صنعت آب کشورضوابط و معیارهاي فنی 

  





 

  7 فصل7

  زدایی زدایی و سدیم مطالعات شوري





  29  21/05/96  زدایی سدیم و زدایی شوري مطالعات - هفتم فصل

 

وري - هفتم فصل لعات ش ایی و سدیم مطا د ایی ز د   ز

 1هاي شوري و سدیمی بودن خاك انتخاب موقعیت نقاط آزمایش با توجه به سري –

 ننده خاك و تعیین نوع و مقدار آنک لزوم استفاده از مواد اصالح درباره گیري تصمیم –

 استوانه با آرایش مستطیلی و ...)انتخاب روش مناسب آزمایش آبشویی (کرتی، سه استوانه با آرایش مثلثی، شش  –

 انتخاب عمق آب کاربردي در هر نوبت –

ها به آزمایشگاه بـه منظـور    بندي و فرستادن آن متري، بسته 5/1هاي مختلف خاك تا عمق  برداري از الیه نمونه –
هاي فیزیکی خاك شامل بافت خاك و درصد اجزاي آن، وزن مخصوص ظاهري، درصد تخلخـل،   انجام آزمایش

هـاي شـیمیایی خـاك شـامل      و آزمـایش  ... د رطوبت در ظرفیت زراعی، درصد رطوبت پژمردگـی دائـم و  درص
هدایت الکتریکی و اسیدیته گل اشباع، سدیم، کلسیم، منیزیم، گچ، آهک، سدیم قابل تبـادل، ظرفیـت تبـادل    

 کاتیونی، درصد سدیم قابل تبادل، نسبت جذب سدیم و ... پیش از شروع آزمایش آبشویی

 هاي دوگانه با تعداد و آرایش انتخابی ماده کردن محل آزمایش با ایجاد کرت یا نصب استوانهآ –

 کننده با عمق انتخابی کاربرد آب آبیاري با یا بدون ماده اصالح –

بنـدي   هاي مختلف خاك پس از رسیدن رطوبت خاك به نزدیکی ظرفیت مزرعـه و بسـته   برداشت نمونه از الیه –
 هاي شیمیایی خاك آزمایشآن براي انجام 

کننده با عمق انتخابی و برداشت نمونـه تـا پایـان کـاربرد عمـق       تکرار کاربرد آب آبیاري با یا بدون ماده اصالح –
 مورد نظر آب

بنـدي و   متـري پـس از هـر بـار کـاربرد آب، بسـته       5/1هاي مختلف خـاك تـا عمـق     برداري از الیه تکرار نمونه –
هاي شیمیایی خاك شـامل هـدایت الکتریکـی و اسـیدیته      به منظور انجام آزمایشها به آزمایشگاه  فرستادن آن

عصاره اشباع، سدیم، کلسیم، منیزیم، گچ، آهک، سدیم قابل تبادل، ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد سدیم قابـل  
 تبادل، نسبت جذب سدیم و ...

هاي شور و سدیمی در ایران  ویی خاكهاي آبش ارائه گزارش نتایج عملیات آبشویی بر پایه دستورالعمل آزمایش –
 )کشور برنامه و بودجهسازمان  255 شماره نشریه(

                                                   
 

 .شناسی پیش از مطالعات آبشویی الزامی است انجام مطالعات خاك -1





  31  21/05/96  ومراجع منابع

 

بع و اجعمنا ر   م

  مراجع و منابع
  153شماره  نشریهکشور،  برنامه و بودجه)، سازمان 1375اراضی، ( زهکشی مطالعات در خاك بندي الیه دستورالعمل - 1
  154شماره  نشریهکشور، برنامه و بودجه )، سازمان 1375اي، ( مشاهده هاي چاهک تجهیز و حفر دستورالعمل - 2
  243شماره  نشریهکشور، برنامه و بودجه )، سازمان 1380خاك، ( به آب نفوذ سرعت گیري اندازه دستورالعمل - 3
 نشـریه کشـور  برنامه و بودجه  )، سازمان1384( مختلف، يها روش به خاك هیدرولیک هدایت تعیین دستورالعمل - 4

 322شماره 

کشـور،  برنامـه و بودجـه   سـازمان  )، 1381(دستورالعمل آزمایش هاي آبشویی خاك هاي شور و سدیمی در ایران،  - 5
 255شماره  نشریه

 162شماره  نشریهکشور، برنامه و بودجه )، سازمان 1375پیزومترهاي مرکب، ( تجهیز و حفر دستورالعمل - 6

 





 

 

  

  

  
  
  

  گرامی خواننده

 و تحقیقـاتی  فعالیـت  سـال  چهـل  از بـیش  گذشـت  بـا  ،کشـور  برنامه و بودجـه سازمان اجرایی  و نظام فنی امور
 دسـتورالعمل،  معیـار،  ضـابطه،  نامـه،  آیـین  قالـب  در فنـی،  - نشریه تخصصی عنوان هفتصد بر افزون خود، مطالعاتی

 یـاد  موارد تايراس در حاضر ضابطهاست.  کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت مقاله، به و عمومی فنی مشخصات
شـود.   بـرده  کـار  بـه  عمرانـی  هـاي  فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه تا در شده، تهیه شده

  باشد. می دستیابی قابل nezamfanni.ir اینترنتی سایت در اخیر يها سال در شده منتشر فهرست نشریات

http://tec.mporg.ir/


 

 

Guidelines for Field Works of Drainage Studies [No. 745] 

Project Adviser:  Mojtaba Akram MSc, Irrigation and Drainage 
Engineering 

Authors & Contributors Committee:  
Mojtaba Akram Free lance expert MSc, Irrigation and Drainage 

Engineering 
Ahmad Lotfi Pandam Consulting Engineers MSc, Irrigation and Drainage 

Engineering 

Confirmation Committee: 
Seyed Asadollah Asadollahi Free lance expert MSc Irrigation and Drainage 

Engineering 
Abdolhossein Behnamzadeh Ministry of Agriculture Jihad MSc Irrigation and Drainage 

Engineering 
Mohamad SadeghJafari MahabGhods Consulting 

Engineers 
MSc Irrigation and Drainage 
Engineering 

Seyed Mojtaba Razavi Nabavi Absou Consulting Engineers PhD Irrigation and Drainage 
Engineering 

Mehrdad Zaryab Panir Consulting BSc Civil  Engineering 
Mohammad Kazem Siahi Pandam Consulting Engineers MSc irrigation and Drainage 

Engineering  
MSc Civil  Engineering 

Mohammad Hasan Abdollah 
Shamshirsaz 

Pazhouhab Consulting Engineers MSc irrigation and Drainage 
Engineering 

Encieh Mehrabi Ministry of Energy 
Bureau of Technical, Engineering, 
Social and Environmental 
Standards of Water and Waste 
Water 

MSc Irrigation Structures 
Engineering 

Ahmad Mohseni Abyari Noavar Sahra Consulting 
Engineers 

PhD Agricaltural Extension 
Engineering 

Mohammad Javad Monem Tarbiat Modares University PhD Water Resources Engineering 
Maryam Yousefi Iran Water Resource Management 

Organization 
MSc Water Resources Engineering 

Steering Committee: 

Alireza Toutounchi Deputy of Technical and Executive Affairs Department 

Farzaneh Agharamezanali Head of Water & Agriculture Group, Technical and Executive Affairs 
Department 

Seyed Vahidoddin 
Rezvani 

Expert in Irrigation & Drainage Engineering, Technical and Executive 
Affairs Department 





 

 

Abstract 

There is a fundamental need to do extensive field works prior to study and design subsurface drainage 
systems. In this publication the Guidelines for field works of drainage studies are presented. The field works 
are as follows: 

1- Soil logging including visual texture classification; 
2- Digging and establishment of observation wells; 
3- Establishment of piezometer batteries; 
4- Measurement of  the soil hydraulic conductivity; 
5- Measurement of  the soil infiltration rate; and 
6- Conducting leaching tests to evaluate soil desalination and desodification rates. 
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  ضابطهاین 

عملیات صـحرایی   راهنماي انجام« انعنو با
هـاي اولیـه،    خدمات، اقـدام  ،»مطالعات زهکشی

هــاي  بنــدي خــاك، حفــر و نصــب چاهــک الیــه
گیـري   اي و پیزومترهاي مرکـب، انـدازه   مشاهده

سرعت نفوذ آب به خاك و  هدایت هیدرولیکی و
نیــز انجــام مطالعــات آبشــویی بــه منظــور      

مـورد   را زدایـی از خـاك   زدایـی و سـدیم   شوري
  .است دادهتوجه قرار 
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