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 عنوان گزارش:
 

 

:تهیه کننده  
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سیستم آبیاري تحت فشار  جدول خالصه گزارش  طراحی   

 ..................................بهره بردار : آقاي                                                                                              .............جهاد کشاورزي استان 

   ...................................روستاي  -   ....................شهرستان                                                                             .........................                       مشاور 

 مالحظات مقدار  واحد  شرح پارامتر ردیف

 

9 

 =X=                     Y=                  Z مختصات چاه  ، استخر ذخیره آب  

چشمه و .....   --نهر عمومی   ----چاه   نوع منابع تامین آب   

   ...         ---...    لیتر در ثانیه  آبدهی منابع آب به تفكیك  

  میزان حقابه از منابع آب موجود

   متر مكعب  حجم آب سالیانه 

ثانیه  لیتر در  مقدار آبدهی متوسط با توجه به حقابه ها  ..... === ....  +  ...  

2 
 مساحت اراضی

   هكتار  مساحت کل اراضی

  هكتار  مساحت تحت پوشش طرح

  جهت شیب :  % شیب متوسط  3

   هكتار  نوع زراعت به تفكیك قطعات  نوع زراعت و الگوي کشت 4

  هكتار  نوع زراعت به تفكیك قطعات

کالسیك یا ........... –آبیاري بارانی  نوع سیستم آبیاري تحت فشار  5  
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 نتایج آزمایشات آب 

EC µ.S/cm   

PH   

TDS mg/l  

SAR   

   کالس  آب 
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 نتایج آزمایشات خاك 

  .…………… بافت خاك 

ECe µ.S/cm  

PH   

MAD %  
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خالصه پارامتر هوا 

 شناسی 

النه سامتوسط بارندگی  سالمیلیمتر در      

  سانتیگراد  متوسط روزانه  دما

رطوبت نسبی کلمتوسط   %  

  ساعت متوسط ساعات آفتابی

  متر بر ثانیه  متوسط  سرعت باد 

      میلیمتر در روز  نیاز آبی خالص  )پیك مصرف ( 1
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   % در صد مورد نیاز آبشویی  91

   % راندمان آبیاري  99

   درصدي از اراضی که در صورت کمبود آب قابل کشت و آبیاري میباشد  92

 مشخصات استخر موجود 93

(  ان، خاکی و ژئوممبر )بتونی  

فنس کشی دور استخر  ......... متر مكعب  حجم 

 ................. متر ابعاد  الزامی است

ي مشخصات استخر پیشنهاد 94

 و مورد نیاز طرح

مكعبمتر  حجم استخر موجود کافی   

نمیباشد  –میباشد    متر ابعاد 

 

 

 ادامه جدول خالصه گزارش طراحی آبیاري تحت فشار  

 مالحظات مقدار  واحد  شرح پارامتر ردیف
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پارامتر هاي 

 محاسباتی طرح 

   لیتر در ثانیه    دبی آب موجود بر اساس حقابه

ثانیه   لیتر در دبی آب مورد نیاز طرح   

تار لیتر در ثانیه در هك هیدرو مدول  الگو   انواع زراعت به تفكیك 

 انواع زراعت به تفكیك ساعت  ساعت آبیاري 

  روز  دور آبیاري 

ژ ساعات کارکرد پمپا  ...... ساعت استراحت روزانه   ساعت 
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ش خالصه پارامتر آبپا  

.......................... نوع آبپاش   

 ................ متر فشار کارکرد 

 ............... میلیمتر  قطر نازل

 .................. متر قطر پاشش

 .................. لیتر در ثانیه  دبی آبپاش 

مستطیل و  ..   -مربع  نوع آرایش شبكه   ............*............ 
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  صات فنی پمپمشخ

 برق دارد :     نوع پمپ 

کیلووات برق سه فاز ....  

آمپر برق تك فاز ......   

 برق ندارد : 

 دیزل ژنراتور

 

  متر مكعب در ساعت دبی 

  متر  فشار 

  kw قدرت موتور

  منیع نیرو 

  نوع نیروي محرکه 

 

ر جدول خالصه گزارش مالی سیستم آبیاري تحت فشا  

 مالحظات مقدار  واحد  شرح پارامتر ردیف
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هزینه هاي آبیاري 

 بارانی 

   ریال    هزینه استخر  

  ریال هزینه انتقال برق 

  ریال  هزینه خرید لوازم پمپاژ

  ریال هزینه خرید لوازم شبكه 

  ریال   درصد ...     –هزینه هاي پیش بینی نشده 

اجراي طرح هزینه    ریال 

  ریال  جمع کل هزینه ها ي آبیاري بارانی
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  ریال هزینه در واحد سطح

     توجیه اقتصادي  91
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 :   مقدمه -

درصد است.  63/0دحدوسهم کشور ایران از منابع آب شیرین با جمعیتی در حدود یك درصد جمعیت جهان تنها    

ان از سرانه آب هر نفر در کشور ما از منابع آب تجدید شونده درسالهای اخیر روند نزولی داشته است،بطوریکه این میز

کاهش یافته است وپیش بینی می شود  4631مترمکعب در سال  0006به  4661مترمکعب درسال 3606حدود 

( متوسط FAOمترمکعب برسد.این در حالی است که سازمان خواروبار جهانی ) 643به  4611که این رقم در سال 

 مترمکعب را مرز بحرانی می داند.4000 سرانه کمتر از

نابع آب کشور محدود است وجمعیت کشور روند فزاینده ای دارد،لیکن متوسط بهره وری از هر متر با وجود اینکه م  

               گرم 060حدود 4660-4666زراعیمکعب آب در بخش کشاورزی کم وبراساس آمارنامه کشاورزی سال 

 می باشد،ضمن آنکه متوسط راندمان آبیاری نیز در کشور پایین است.

درصد از محصوالت کشاورزی ایران از اراضی آبی بدست می آید وبنابراین هرگونه 61داشت که حدود باید توجه    

برنامه ریزی جهت تامین امنیت غذایی در گرو توجه جدی به منابع آب تجدید شونده ونحوه مصرف وراندمان آبیاری 

 اراضی کشاورزی است.
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ه استناد مطالعات طرح جامع آب کشور ،حداکثر آب بخش اصلی منابع آب کشور ،حاصل ریزشهای جوی است.ب   

میلیارد متر مکعب آن  10میلیارد متر مکعب است ،که در حال حاضر حدود 400-460قابل استحصال کشور حدود 

 درصد در بخش کشاورزی مصرف می گردد. 10برداشت می شود واز این میزان بالغ بر 

درصد از  00نی ریزشهای جوی درکشورما نیز قابل توجه است.حدودعالوه برموارد فوق وضعیت توزیع زمانی ومکا   

درصد ازبارشهای  06ریزشهای جوی کشور در زمانی انجام می شود که مورد نیاز گیاهان نیست وهمچنین حدود 

 درصد از مساحت ایران صورت می گیرد.06کشور در 

ه کشاورزی کشور می بایست با عنایت جدی با عنایت به موارد برشمرده ،هرگونه برنامه ریزی در جهت توسع   

منابع آبی ایران )در منطقه مورد نظر (صورت گیرد.در برنامه ریزی منابع آبی کشور نیز ذکر چند نکته زیر  وضعیت 

 ضروری است:

 کاهش خواهد یافت. "سهم مصرف آب در بخش کشاورزی در آینده با توجه به رشد جمعیت حتما _الف

 فزاینده رشد جمعیت ،میزان تولیدات کشاورزی نیز می بایست افزایش یابد. با عنایت به روند _ب

 دستیابی به اهداف فوق در گرو افزایش بهره وری از آب مصرفی ودر نتیجه افزایش راندمان آبیاری وکارائی آب است.

ی بهینه است.روشهای از جمله راههای دستیابی به اهداف فوق ،توسعه روشهای مدرن آبیاری همراه با بهره بردار   

بهره  ل )درصورت افزایش آگاهی ودانشآبیاری تحت فشار به علت ماهیت آنها دارای راندمان کاربرد باال ودر عین حا

 وران( سهولت بهره برداری است.

 

 

  

 
 

 

 

 

 

       

 مطالعات پایه_خش اولب

 

:موقعیت و وضعیت عمومی اراضی طرح -4-4  
 

عه واقع در روستاي............... از توابع شهرستان ........ می باشد.در حال حاضر اراضی مورد نظر به اراضی مورد مطال            

بوده و داراي  ..........کشت ........... اختصاص یافته است.مساحت کل اراضی طرح ......... هكتار می باشد.توپوگرافی اراضی ي

( ارائه 9........ می باشد. موقعیت و وضعیت عمومی اراضی به شرح جدول شماره )شیب تقریبی ....... درصد در جهت ....... به 

 شده است.

  ( موقعیت طرح1جدول شماره)

فیرد  شرح مشخصات 

  استان 4

  شهرستان 0



  

10 

 

  روستای 6

  بهره بردار  1

  مساحت تحت پوشش 

  شیب عمومی 

  نوع کشت 

 نمایش داده شده است. 1ه حدود جغرافیایی منطقه طرح در نقشه شمار
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 : موقعیت منطقه اجراي طرح و جاده هاي دسترسی به آن9نقشه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط اقلیمی: -4-0
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پارامتر های اقلیمی و همچنین  2ول شماره . در جداخذ شده است -----هواشناسی از ایستگاههای سینوپتیك اطالعات 

 . محل اجرای طرح مالحظه می شودحدود سرعت و جهت باد 

 

 ( پارامتر هاي اقلیمی2جدول شماره )
 دما ماه ردیف

 سرعت باد بارندگی
 رطوبت نسبی

 ساعات آفتابی
 میانگین حداقل حداکثر

 (ساعت در روز) ) درصد ( ) متر در ثانیه ( ) میلیمتر ( )  درجه سانتیگراد (

        ژانویه  4

        فوریه  0

        مارس 6

        آوریل  1
        می 6

        ژوئن 3

        ژوالی 0
        اگوست 6

        سپتامبر 1

        اکتبر 40

        نوامبر 44
        دسامبر 40

        سالیانه 

    تعداد روزهای یخبندان   جهت باد غالب 

 
 
 

مشخصات عمومی خاك پروژه:-4-6  

 

محل اجرای طرح بازدید منطقه و اطالعات زارعین، بافت خاک  بر اساسخاکشناسی و  نتایجبا توجه به  

 در محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است. . نتایج آزمایش خاک  منطقه طرح  در جدول شمارهمی باشد که    ...............

 ارائه شده است. 3
 ژه( مشخصات عمومی خاک پرو3جدول شماره )

 مشخصات شرح

  بافت خاک

  نفوذپذیری نهائی

  میانگین رطوبت قابل استفاده در خاک

  وزن مخصوص ظاهری

  (Fcظرفیت نگهداری مزرعه)

  (pwpنقطه پژمردگی)
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    )cE×611هدایت الکتریکی )

  اسیدیته

  عمق خاک)متر(

                                                                 

 آزمایش خاك پیوست میباشد 
      

 پروژه: آبمشخصات منابع  -4-1
در آبیاری بارانی شناخت خصوصیات آب مورد استفاده و بررسی اثرات آن بر روی گیاه، خاک و وسایل و تجهیزات آبیاری و 

ج آزمایشات آب، بایستی دیگر محدودیتهای احتمالی، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.بر این اساس با توجه به نتای

تمهیدات مناسب در طراحی سیستم در نظر گرفته شود.همچنین باید با توجه به وضعیت موجود آب و کنترل و بازرسی های 

 دوره ای، تمهیدات مدیریتی الزم در جهت رفع مشکالت احتمالی در دوره بهره برداری و نگهداری از سیستم اتخاذ گردد.

اراضی با دبی ........لیتر در ثانیه با حقابه  حلقه چاه/ قنات / کانال واقع در محدودهز اراضی از یك در این طرح آب مورد نیا

 ( است.4.................. تامین می شود. مشخصات شیمیایی آب بر اساس نتایج تجزیه یك نمونه از به شرح جدول شماره )

 

 ( کیفیت آب4جدول شماره )

 

PH SAR EC Na Ca Mg Cl So4 Hco3 T.D.S  نام

 آزمایشگاه

تاریخ 

 آزمایش
(ds/M)  میلی اکی واالن در لیتر mg/l 

            

 

 آزمایش آب پیوست میباشد 

 

 

 

 

 

 مسایل مرتبط با کیفیت آب

 میزان  محدودیت 

محدودیت کم  بدون محدودیت 

 تا متوسط 

محدودیت 

 شدید

 شوری

EC (ds/M)   > 

TDS (mg/Lit)  
 

 

> 

 نفوذ پذیری

)تاثیر برمیزان 

نفوذ آب بداخل 

 =SAR EC> 

 

EC< 

 =SAR EC> 

 

EC< 
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=  خاک(
SAR 

EC> 

 

EC< 

 =
SAR 

EC> 

 

EC< 

 =
SAR 

EC>  EC< 

 مسمویت یونی

+Na 

(meq/lit) 
   

– Cl 

(meq/lit)    

  – B 

(meq/lit)    

    

-
3co 

(meq/lit) 
 مناسب همحدود

-
3 HCO 

(meq/lit) 
 

 
 

-2
4SO 

(meq/lit)    

  2+Ca 

(meq/lit) 
 محدوده مناسب 

2+Mg 

(meq/lit) 
 محدوده مناسب 

PH  محدوده مناسب 

 

 بر اساس طبقه بندی آزمایشگاه شوری آمریکا این آب در گروه .................. و ........................ بوده و بر اساس طبقه بندی

 تفسیر نتایج کیفی آب به شرح زیر است:( FAOسازمان خواروبار جهانی )

 سط گیاه دارای محدودیت............. می باشد.ز نظر تاثیر بر جذب آب تومیزان شوری ا

 میزان شوری و قلیائیت از نظر تاثیر بر میزان نفوذ آب به داخل خاک دارای محدودیت.......... می باشد.

 باشد. محدودیت .................میزان سدیم و کلر از نظر سمیت برای گیاه دارای 

   ای محدودیت................ است.میزان بیکربنات از نظر تاثیر بر گیاه دار

 

 

 

 الگوي کشت و نیاز آبی: -1-5
تمایل مالك  به با توجهصورت گرفته وضعیت موجود  منطقه تحت زراعت  ......... میباشد و  توجه به بازدید  با

تناوب  ..... اختصاص خواهد یافت. .... کشت  وحدود ....... هکتار از اراضی به .........زمین،حدود.........هکتاراز اراضی زیر کشت 

و این تناوب زراعی   بوده (نتناوب زراعی در منطقه  یا ) وه  زراعت ........... با   زراعت     ........  بوده زراعی متداوال در منطق

یاز آبی در مشخصات مربوط به الگوی کشت و ن  ، ) تناوب زراعی در این منظور نشده است ( در  این طرح منظور شده است 

 ( آورده شده است.5جدول شماره )
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با توجه به  در طرح اشاره شده و راهكارهاي مناسب جهت آبیاري زراعتهاي مختلفتناوب زراعی  به) توضیحات : 

 تحلیل شود ( تناوب زراعی 

 

 ( الگوي کشت و نیاز آبی5جدول شماره )
 
 

  نیاز آبی ماه پیك 

)m/day (  

ماه پیك 

 مصرف 

عمق توسعه 

 ریشه  )متر (

 سطح زیر کشت

 ) هکتار (

  الگوی کشت نام محصول 

      

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم- مبانی طراحی آبیاري:

 2-1- مبانی طراحی سیستم آبیاری بارانی

 انتخاب سیستم آبیاري مناسب   2-1-1
 

 تحلیل قرار گیرد به موارد ذیل اشاره شده و مورد تجزیه و  دالیل انتخاب سیستمدر 

 

تحلیل  موقعیت منابع آبی  ،کمیت و کیفیت آب ،  ،  درجه حرارت (   –) سرعت باد   الگوي کشت ، شرایط اقلیمی منطقه

معایب و مزایاي روشهاي متداول  ، کارایی و مزیت   ، مكانیزاسیون سیستمبحث  اقتصادي انواع روشهاي متداول  ، 

 ر روشهاي متداول و نظر بهر بردار سیستم انتخاب شده نسبت به سای
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 : نیاز آبی گیاه  نحوه بر آورد   2-1-2

برآورد نیاز آبی براساس روابط ذیل وبا استفاده از سند ملی آب وهمچنین دوجلد کتاب منتشره ازسوی مرکز تحقیقات خاک 

ه کمك روش پیشنهادی نشریه شماره وآب کشور)نیاز آبی گیاهان زراعی وباغی کشور( تعیین گردیده است . بدین منظور ب

( با استفاده از آمار و اطالعات هواشناسی و بررسی های صحرائی مربوط به تقویم زراعی  FAOسازمان خواربار جهانی )24

( که قدرت تبخیر کنندگی هوا  ETOومراحل مختلف رویش گیاهان ، پارامترهای تبخیروتعرق بالقوه سطح استاندارد گیاه )

 (ETO)( برحسب نوع گیاه، مرحله و طول دوره رشد و تأثیر آن بر Kcشده و سپس با معرفی ضریب گیاهی ) است برآورد

( که همان  In( محاسبه شده است.نهایتاً با کم نمودن بارندگی موثر،نیازخالص آب آبیاری) ETc،تبخیر و تعرق گیاهی)

تصویر نتایج محاسبه نیاز آبی محصوالت الگوی  ی شود .است و بایستی با آبیاری جبران گردد برآوردم خاککمبود رطوبت 

 ( مالحظه می شود.6کشت در جدول شماره )

 

 

Etc= ETo*Kc 
ETc :     تبخیر و تعرق واقعی گیاهmm/day 

ETo    تبخیر و تعرق گیاه مرجع :mm/day 

Kc ضریب گیاهی: 
 

( الگوی کشت مشکلی یاگیاهانکثر نیاز آبی گیاه )ای باشد که در زمان حداطراحی و اجرای سیستم آبیاری باید بگونه 
بوجود نیاید. بنابراین پارامترهای مؤثر در طراحی سیستم باید براساس حداکثر نیاز آبی محاسبه و تعیین شده ولی در زمان 

 .و اجرا شود برداری از سیستم بایستی برنامه آبیاری برای هر ماه و بر اساس میزان آب مورد نیاز در آن ماه تهیهبهره
 

 برنامه ریزي آبیاري بارانی براي محصول )..........(  در ماههاي مختلف-(11جدول شماره )
 

 حجم آب مصرفی
M^3 

ر کارکرد سیستم د

 شبانه روز

 ساعت آبیاري

 هر استقرار

 حجم ناخالص

Lit/day 

دور آبیاري 

 انتخابی
 هیدرومدول

Etc 
(mm/day) 

 

        

         سفندا

       

        
        فروردین

       

        

        اردبیهشت

       

        

        خرداد

       

        

        تیر

       

        

        مرداد

       

        

        شهریور
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 مهر       

       

ر طول فصل زراعی  ) متر مكعب  (حجم کل آب مصرفی د    

 
 

 

 :عمق آب آبیاريحداکثر  2-1-3
توان آن را در منطقه توسعه ریشه گیاه ذخیره نمود. مقددار حدداکثر عمدق    حداکثر عمق آب آبیاری میزان آبی است که می

 شود:  آب آبیاری از رابطه زیر محاسبه می
Dx = Aw * Z * MAD  

                                                                                                     
Dx حداکثر عمق آب آبیاری =.(mm)   
Aw ظرفیت ذخیره آب در خاک =(mm/m) . 

Z عمق مؤثر توسعه ریشه گیاه =.(m)    
MAD .درصد تخلیه مجاز رطوبت خاک = 

 

 
 

و نقطده   (Fc) تفداوت بدین نقداط رطدوبتی ظرفیدت زراعدی       ظرفیدت ذخیدره آب در خداک   ظرفیت ذخیره آب در خااك :  
تواند در خود ذخیره کند. ایدن مقددار عمددتاً بسدتگی بده      دهنده حجم آبی است که خاک میبوده و نشان   (PWP)پژمردگی

ول مربوطده  باشد ولی در عمل برای تخمین مقدار آن از جداگیری میبافت خاک داشته و با انجام آزمایش در مزرعه قابل اندازه
 شود.  استفاده می

 
درصدد مدواد غدذایی     08عمق مؤثر توسعه ریشه گیاه، عمقی از منطقه ریشه است که حددود  عمق مؤثر توسعه ریشه گیاه : 

شود. بدیهی است آن قسمت از آب که در این منطقده ذخیدره شدود بدرای گیداه قابدل اسدتفاده        مورد نیاز گیاه از آن تأمین می
 خواهد بود. 

 
را بعنوان حداکثر ظرفیدت ذخیدره آب در خدود     wAتواند مقدار وجود اینکه هر خاکی میتخلیه مجاز رطوبت خاك :  درصد

درصد آن قابل جذب اسدت کده    57تا  08نگهدارد، ولی عمالً تمام این مقدار برای گیاه قابل استفاده نبوده و بسته به نوع گیاه 
 شود.وبت گفته میالوصول یا درصد تخلیه مجاز رطبه آن آب سهل

 آبیاري حداکثر دور آبیاري و دور آبیاري طراحی4 -2-1

 آید:حداکثر دور آبیاری با توجه به حداکثر عمق آب آبیاری و نیاز آبی روزانه گیاه از رابطه زیر بدست می

   
Ire

Dx
Fx                                                                                                   

Fx حداکثر دور آبیاری =(day) . 

 Dxحداکثر عمق آب آبیاری =(mm) . 

 Ireحداکثر نیاز آبی روزانه گیاه =(mm/day) . 

شود که با توجه به شدت پخش و مددت  برداری از سیستم آبیاری سعی میدر روشهای آبیاری بارانی به منظور حداکثر بهره

آبیاری استفاده شود. برای این منظور با سعی و خطا اعداد مناسب برای دور، مدت و شدت پخش آبیداری  حداکثر دور آبیاری از

 شود.  محاسبه می
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باشد. انتخاب دور آبیاری در این مرحله الزم به ذکر است که با توجه به شرائط، دور آبیاری در طول دوران رشد متفاوت می

برداری از شبکه با توجه بده شدرایط موجدود از جملده دوره رشدد، عمدق       ده و در عمل مدیریت بهرهصرفاً دور آبیاری طراحی بو

ها و ساعات آبیاری مناسب را اعمال نماید. از نظدر طراحدی بدا تغییدر دور و مددت      تواند دورتوسعه ریشه و خصوصیات گیاه می

 ماند.  ای آبیاری است ثابت میبندی واحدهآبیاری متناسب با آن، تعداد جابجائیها که اساس تقسیم

 : خالص آبیارينیاز  2-1-5
نیاز خالص آبیاری برابر مقدار آبی است که بایستی در هر آبیاری در منطقه توسعه ریشه گیاه ذخیره شود تا نیاز گیاه در طدول  

 شود: یك دوره آبیاری را برآورده سازد. این مقدار از رابطه زیر محاسبه می
dn = F * Ire                                                                          

dn نیاز خالص آبیاری =.(mm)    
F  دور آبیاری طراحی =.(day) 

Ire حداکثر نیاز آبی روزانه گیاه =(mm/day) . 

 نیاز آبشویی 2-1-5-1
آبیاری( الزم است که مقدار آب به منظور جلوگیری از شور شدن تدریجی خاک )به دلیل کیفیت نامناسب آب 

                                                                                              آبیاری به اندازه نیاز آبشویی افزایش داده شود. مقدار نیاز آبشویی در آبیاری بارانی از رابطه زیر محاسبه می شود:

ECwECe

ECw
LR




5
 

LR .)نیاز آبشویی )نسبت =   

ECw  هدایت الکتریکی آب آبیاری =.(mmhos/cm) 

ECe  هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک متناسب با آستانه کاهش محصول =.(mmhos/cm) 

آبشویی  کند در غیر اینصورت بایستی مقدار نیازباشد تلفات نفوذ عمقی، نیاز آبشویی را تأمین می 1/8اگر نیاز آبشویی کمتر از 

محاسبه و اضافه شود. مقدار نیاز آبشویی را می توان در هر آبیاری اضافه نموده و یا اینکه مجموع نیاز آبشویی ساالنه را در دو 

 یا سه نوبت تأمین نمود. در این طرح نیاز آبشویی .............. می باشد.

 

 : بارانی آبیاري راندمان 2-1-6

باشدد، بندابراین بدرای ذخیدره نیداز      ناپذیر مدی های مختلف اجتناببیاری، تلفات آب به شکل با توجه به اینکه در هر روش آ

خالص آبیاری در خاک بایستی با دخالت دادن راندمان آبیاری، مقدار آب آبیاری بیشتری در نظر گرفته شود. به همین منظدور  

ریدزی آبیداری اصدالح    عیدین رانددمان واقعدی، برنامده    در مرحله طراحی راندمان آبیاری انتخاب شده و پس از اجرای طرح بدا ت 

 گردد.  می

در انتخاب مقدار راندمان آبیاری عواملی از قبیل تلفات تبخیر، باد و نفوذ عمقدی نقدش اساسدی دارندد. عمومداً در طراحدی       

اجدرای سیسدتم   شود و همانگونه که گفته شدد بایسدتی بعدد از    درصد انتخاب می 05تا  01روشهای کالسیك راندمان آبیاری 

ریزی آبیاری را اصالح نمایدد. بدا توجده بده مدوارد فدوق در ایدن طدرح         گیری راندمان واقعی، برنامهبرداری با اندازهمدیریت بهره

 درصد در نظر گرفته شده است. .......راندمان کاربرد برابر 

 

 : نیاز نا خالص آبیاري 2-1-7
 شود:  محاسبه می نیاز ناخالص آبیاری با استفاده از رابطه زیر

Ea

In
dg                                                         

dg نیاز ناخالص آبیاری =.(mm)    
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In نیاز خالص آبیاری =.(mm)   
Ea   .)راندمان آبیاری طراحی )اعشار = 
 

 :انتخاب آبپاش  و فواصل آن ها 2-1-8

 رد ذیل اشاره شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد در دالیل انتخاب آبپاش به موا

 

بپاشهاي آدرجه حرارت (    ،کیفیت آب ،  تحلیل اقتصادي انواع  –الگوي کشت ، شرایط اقلیمی منطقه  ) سرعت باد 

 داول پاشهاي  متببپاش  انتخاب شده نسبت به سایر آآ، کارایی و مزیت   موجودمتداول  ،  ،  معایب و مزایاي آبپاشها 

  

 

انتخاب آبپاش درسیستم آبیاری بارانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.لزوم توجه به میزان نفوذ پذیری خاک ومقدادیر آن بده   

میزان پاشش آبپاش اساس انتخاب پاشنده مناسب است.در هرحال شدت پاشش آبپاش انتخدابی بایدد کمتدر یاحداکثرمسداوی     

 میزان نفوذ پذیری خاک باشد.

بدددین آبپاشدددها )فاصدددله روی بدددال وفاصدددله بدددین بالهدددا( تدددابع سدددرعت بددداد در منطقددده ونحدددوه آرایدددش     فواصدددل 

مستطیلی(می باشد.درجدول زیرفواصل مناسب آبپاشها براساس آرایش مربعی ومسدتطیلی بده تفکیدك    _مثلثی_آبپاشها)مربعی

کیلومتر برساعت است ازسیستم 43از سرعت باد ارائه شده است.ضمن آنکه توصیه می گرددهنگامی که سرعت باد منطقه بیش

 (درکاتالوگ آبپاش موردنظر است.  Dwقطردایره خیس شده) %10استفاده نگردد. قطر موثرپاشش معادل 

 

 

 

 (7جدول شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 ( مشخصات آبپاش91جدول شماره )

 ثابت وتنظیمی واحد شرح ردیف

   نام کارخانه سازنده 1

   مدل آبپاش 2

  mm قطر نازل 3

  m قطر پاشش 4

  m فشار کارکرد 5

 نسبت فواصل آبپاش به قطر موثر پاشش )%(

 آرایش مربعی
 سرعت باد آرایش مستطیلی

Km/hr 
 

Sm/Dw 

% 

Sl/Dw 

% 
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  لیتر بر ثانیه دبی آبپاش 6

  mm/hr شدت پخش آب 0

  m ارتفاع رایزر 8

  m فاصله آبپاشها بر روی بال 9

  m له بالها از یکدیگرفاص 11

 

 
 

 :شدت پخش آب 2-1-9

  پس ازانتخاب آبپاش وتعیین فاصله روی بال وفاصله بالها ازهم شدت پخش آب ، ازرابطه زیرمحاسبه می شود:
i=(qa* )/(Sl*Sm) 

i    شدت پخش آبپاش:mm/hr 

qa    دبی آبپاش :/hr3m 

Sl  فاصله آبپاشها روی بال :m   

Sm از یکدیگر  : فاصله بالهاm   

 نحوه محاسبه دور و ساعت  2-1-91
 شود: مدت آبیاری با استفاده از رابطه زیر محاسبه می

I

dg
t  

t  مدت آبیاری =(hr) 
I  شدت پخش =(mm / hr)   

dg عمق ناخالص آبیاری =(mm)   
ایجاد مشکل نکند. بنابراین مدت آبیاری بدسدت آمدده   برداری از سیستم ای انتخاب شود که در بهرهمدت آبیاری باید بگونه

سداعت )بدا درنظدر     40بایستی طوری تنظیم شود که با در نظر گرفتن زمان مناسب برای انجدام جابجائیهدا، امکدان آبیداری در    

سب بدرای  توان اعداد مناگرفتن ساعات استراحت روزانه( فراهم گردد. برای این منظور با تغییر عمق ناخالص و شدت پخش می

 مدت و دور آبیاری را بدست آورد.  

 

 : تعداد ایستگاه هاي آبیاري 2-1-11
N=F*t/T 

Nتعداد ایستگاههای آبیاری: 

Tمدت آبیاری:hr 

tمدت آبیاری در شبانه روز:hr 

 
 :ظرفیت سیستم 2-1-92

 ظرفیت سیستم معرف میزان دبی است که بایستی پمپاژ شود ودرشبکه اصلی توزیع گردد .
Q = *A*dg/(F*t*N)                   

Q :ظرفیت)دبی( سیستم Lit/s   
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A  :مساحت کل زمین ha 

dg :نیاز ناخالص آب آبیاری mm/day 

F :دورآبیاری انتخابی  day  
t  :مدت آبیاری در شبانه روزhr 

N  :.تعداد قطعاتی که در یك شیفت آبیاری می شوند 

 

محاسبه واقعی ظرفیت سیستم آبیاری ،پس از ارائه برنامه آبیاری طرح وتعیین تعداد ایستگاههای آبیاری وهمچنین میزان 

 دبی هر ایستگاه اصالح می گردد.

 

 مترهاي آبیاري بارانی راجدول )  ( جدول محاسبات پا
 مقادیر مربوط به هر گیاه

 نوع  شرح پارامترها  عالمت  واحد
 ردیف

 

  

 
 نوع گیاه   

 گیاه 

1 

 

 

ha    2 سطح زیر کشت هر گیاه 

 

 
 3 ماه ماکزیمم مصرف   

 

 

mm/day Ir 4 نیاز ماکزیمم مصرف 

 
 

Mm/m Aw  ظرفیت ذخیره آب در خاك 

 خاك 

5 

 
 

% MAD  6 در صد تخلیه مجاز رطوبت  خاك 

 
 

M Z  7 عمق موثر توسعه ریشه گیاه 

 
 

Mm/hr Ia  نهائی خاكسرعت نفوذ  8 

 

 

  آبپاش  مدل

  آبپاش

9 

 
 

mm e  10 قطر نازل آبپاش 

 
 

l/see ga  11 دبی آبپاش 

 
 

mm at 12 فشار کارکرد آبپاش 

 
 

 m Dw  قطر پاشش 

13
 

 
 

m Dw  14 قطر موثر پاشش 

 
 

m sl  15 فواصل بهینه بالهاي آبیاري 

 
 

m sm ري فواصل بهینه  آبپاشها روي بالهاي آبیا  
16 

 
 

Mm/hr Ia  17 شدت پخش لحظه اي 

 
 

Mm/hr Ia  18 شدت پخش آبیاري 

 
 

M^2 a  19 مساحت تحت پوشش آبپاش 

 نوع سیستم  

م سیست

 بارانی 
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mm Ix  21 حداکثر عمق خالص آب  آبیاري 

 
 

Fx day  22 حداکثر دور آبیاري 

 
 

F day  23 دور آبیاري طراحی
 

 
 

mm In خالص آبیاري  ) براي هر  دور آبیاري  ( نیاز  24 

 
 

% Ea  25 راندمان آبیاري 

 
 

Ds/m   26 شوري آب آبیاري 

 
 

Ds/m 
 

در صد  111حداکثر شوري عصاره اشباع براي پتانسیل عملكرد   27 

 
 

% LR 28 در صد نیاز آبشویی 

 
 

mm Ig ) 29 نیاز نا خالص آبیاري  ) براي هر دور آبیاري 

 
 

hr t   زمان کارکرد آبپاش در هر استقرارمدت  30 

 

 

hr t  کارکرد آبپاش در هر استقرار اصالحی زمانمدت  
31 

 
 

 32 تعداد جابجایی در روز  Ns عدد
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hr T آبیاري در شبانه روز  زمان  حداکثر مدت  33 

 
 

   تعداد آبپاش در حال کار M عدد
34 

 
 

اصالحی   ارتعداد آبپاش در حال ک M عدد  35 

 
 

lps Q 36 ظرفیت سیستم 

 
 

lps/h Hm 37 هیدرو مدول متوسط 

 
 

lps/h Hm 38 هیدرو مدول الگو 

 
 

m̂3/year V 39 حجم آب مورد نیاز در فصول آبیاري 

 m̂3/year V' 40 حجم آب قابل برداشت ساالنه بر اساس پروانه بهره برداري 

 

 :  lay outنحوه ارائه 0-4-93
گویند. در طراحی   lay out  طرز قرار گرفتن لوله های جانبی در مزرعه و موقعیت آنها نسبت به یکدیگرر آرایش لوله ها و

باید جنبه های علمی وکاربردی را مدنظر داشت . ابتدا سعی می شود به منظور بهره برداری بهتر و کارا با حفظ موجودیت 

لی آبیاری(اراضی قطعه بندی شوند.سپس باتوجه به پستی و بلندی و شیب اراضی عوارض)جاده های دسترسی محلی وانهاراص

 خطوط اصلی را درجهت خط الرأس امتداد داده و لوله های فرعی را درجهت خطوط تراز زمین قرار می دهند .

 2-1-14 ضوابط هیدرولیكی لوله ها 

،مانیفلد وجانبی تشکیل شده است .آب ازخط اصلی ونیمه  شبکه آبیاری بارانی از مجموعه ای از لوله های اصلی ،نیمه اصلی

اصلی وارد لوله مانیفلد واز آنجا وارد خطوط جانبی )الترالها ( شده،سپس بین پاشنده ها توزیع و روی گیاه پاشیده می 

ی شود.از شود.برای محاسبه افت اصطکاک وانتخاب قطر لوله ها درسیستم آبیاری بارانی،معادالت مختلفی بکار گرفته م

 معروفترین وپرکاربردترین معادالت افت، معادله هیزن ویلیامز می باشد:

 

 
4.87-D 1.852(Q/C)1010= 1/212f H 

Hf =افت اصطکاکی m 

Q  =دبی لوله Lit/s 

D  =قطر داخلی لوله mm 

C  =ضریب زبری لوله 

L  =طول لوله m 

 
 

پیشنهاد نموده اند.طبق مراجع  141تا111رابین  Cه ضریب درمراجع واستانداردهای مختلف براساس عمر وقطر لول  

 می باشد. 141وبرای لوله های پلی اتیلن 121، لوله های آلومینیومی111معتبراین ضریب در لوله های آزبست سیمان

 :محاسبه افت درلوله هاي فرعی ومانیفلدها -0-4-41-4
له ودیگری طول لوله.در سیستم آبیاری بارانی کالسیك ثابت طراحی لوله فرعی ومانیفلد شامل دو قسمت است :یکی قطر لو

درواقع لوله فرعی ،خط مجازی است که به هنگام بهره برداری توسط آبپاشها تشکیل می گردد وبنابراین طراحی لوله فرعی 

مقدار افت در وجود نداشته ولوله های مانیفلد طراحی می گردد.طول وقطر لوله مانیفلد می بایست طوری انتخاب شود که 

 فشارکارکرد پاشنده نباشد .%21کل واحد آبیاری بیشتر از 
 

Hs Ha±He 

Ha  =  فشارکارکردپاشنده m 
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Hm = افت مجاز در لوله مانیفلدm 

He = (-اختالف ارتفاع)سرپایینی + وسرباالیی 

 

 
محاسبه کرد. درصورتیکه افت  hfز رابطه ( ودبی عبوری وقطرلوله می توان افت رادر طول لوله اLباداشتن طول لوله مانیفلد)

( وسعی وخطا مقدارافت رابه حدمجازکاهش می D(وقطر لوله) Lمحاسبه شده بیش ازافت مجاز باشد ،باتغییر طول لوله) 

 دهیم.

 : ابتداي بال آبیاريفشار مورد نیاز در  -0-4-41-0
د نیازپاشنده ها وافت اصطکاکی مسیر محاسبه می فشارمورد نیاز در ابتدای لوله مانیفلد باتوجه به فشار متوسط مور

 شود.درصورتیکه لوله های مانیفلدازیك قطر ثابت استفاده شده باشند،فشار ورودی درمانیفلدازرابطه زیربدست می آید :
HL= ha+ / hf ± / he+hr 

 
 
 

HLفشار ورودی:m   

 haفشار متوسط پاشنده:m   

 hfافت اصطکاکی:m   

he (وسرپائینی  +سرباالیی :اختالف ارتفاع_ )m   

 hr: ارتفاع رایزر

 : هیدرولیك لوله اصلی -0-4-41-1
افت فشار لوله اصلی یکی از عوامل موثر در انتخاب قطر لوله اصلی است .چراکه عالوه بر اینکه در انتخاب پمپ تاثیر می   

لی عالوه بر افت اصطکاکی مسیر، شامل افت گذارد ،در فشار لوله های جانبی ومانیفلد موثر است .افت فشار در لوله اص

زانوها،اتصاالت ،شیر فلکه هاو... می باشد که تحت عنوان افت جزیی بحث می شود.آرایش وبرنامه کاری لوله جانبی عامل 

 عمده ای در طراحی لوله اصلی است.آرایش لوله های جانبی)مانیفلد( باید طوری باشد که مقدار افت اصطکاکی در لوله اصلی

ضوابط  و معیار های آبیاری تحت فشار مطابق  286فرمول افت فشار در لوله اصلی بر طبق نشریه شماره  به حداقل برسد.

 فرمول زیر می باشد.
4.87-D 1.852(Q/C)1010= 1/212f H 

Hf =افت اصطکاکی m 

Q  =دبی لوله Lit/s 

D  =قطر داخلی لوله mm 

C  =ضریب زبری لوله 

L  =طول لوله m 

 

:حداکثر سرعت مجاز -0-4-14-4  

 تعیین میزان حداکثر سرعت درخطدوط انتقدال آب باتوجده بده مالحظدات فندی اقتصدادی و محددودیتهای طراحدی صدورت            

 متربر ثانیه می باشد .می گیرد لیکن براساس استانداردهای فنی ،این میزان برای شبکه های آبرسانی حداکثر 

 2-1-15- ایستگاه پمپاژ :
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ا درسیستم آبیاری  تحت فشار  را طوری انتخاب می کنیم که فشارالزم ابتدای خط اصدلی را تدامین کندد. ایدن فشدار از      پمپ ر

 رابطه زیر بدست می آید:
TDH=Hcm+Hem+Hmm+0.2(Hcm+Hem) 

TDH   ارتفاع دینامیك کل:m  

Hcm  افت فشار درایستگاه پمپاژ وکنترل مرکزی:m 

Hem   افت فشارهای جزیی:m 

 Hmm  فشار الزم درابتدای خط اصلی:m 

 

 که خود از رابطه زیر محاسبه میشود.

 
Hmm= Hf+Hm±He 

He   افت فشار در خط اصلی:m  

Hm  فشار الزم در مانیفلد بحرانی:m 

 

 که خود از رابطه زیر محاسبه می شود.

Hm= Hl+mHf±1/2 He 
فشار ابتدای بال آبیاری  :Hl 

 
 

 :بیاري بارانیمشخصات هیدرولیكی شبكه آ-3-1-2
 

ی به صورت گره به گره  نوشته شودبراي تمامی خطوط اصلی و فرعمحاسبات هیدرولیكی    

مسیر اصلی و نیمه اصلی-( جدول محاسبات شبكه هیدرولیكی  سیستم آبیاري بارانی12جدول شماره )  

 نام لوله 
ر کیلومت  

 طول 

 دبی
 افت   سرعت قطر لوله

ت تغییرا

 افت  ارتفاعی
 فشار  

  
 لوله

ادرانته درابتداي کل   فشار    

    ( mm )   hf ∆H H خط خط 

FROM TO 
( m ) ( m ) (lit/s) داخلی خارجی (m/s) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) 

( m ) 

    
  

1مسیر   
  

 

                         

                         

                        
 

                         

                         

   2مسیر       
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لترالها -( جدول محاسبات شبكه هیدرولیكی  سیستم آبیاري بارانی11جدول شماره )  

 نام لوله 
ر کیلومت  

  طول

 دبی
 افت   سرعت قطر لوله

ت تغییرا

 افت  ارتفاعی
 فشار  

  
 لوله

ادرانته درابتداي کل   فشار    

    ( mm )   hf ∆H H خط خط 

FROM TO 
( m ) ( m ) (lit/s) داخلی خارجی (m/s) ( m ) ( m ) ( m ) ( m ) 

( m ) 

                         

                         

                        
 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

 لترال بحرانی -(محاسبات شبكه هیدرولیكی سیستم آبیاري بارانی11جدول شماره )

 یرمس

C
R

IT
IC

A
L

 L
A

T
E

R
A

L
 

 افت مجاز فشار هیدرولیكی افت سرعت دبی قطر طول
تغییرات 

 ارتفاعی

(m) (mm) (L/s) (m/s) (m) inlet outlet (m) (m) 

                    

           

 

  
         

 

 محاسبه فشار مورد نیاز سیستم
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 طراحی ایستگاه پمپاژ: -3-1-4

 ( ظرفیت سیستم94جدول شماره )

 مقدار واحد شرح ردیف

  عدد تعدادآبپاش درحال کار 4

  Lit/s دبی هرآبپاش 0

  Lit/s دبی کل سیستم 6

  M^3/hr دبی کل سیستم 1

 

 

   3-1-5 مشخصات پمپ و نیروي محرکه آبیاري :

) دالیل اقتصادي و فنی (تجزیه و  تحلیل قرار گیرد  به  موارد ذیل اشاره شده و مورد    

 

و    کانال و ...... ( –استخر  –با توجه به بررسی صورت گرفته و همچنین  شرایط موجود محل برداشت آب  ) چاه  

 ات ذیلصپمپهاي فشار قوي (  پمپ با مشخ –گریز از مرکز  –) شناور  از میان انواع پمپهاي دالیل فنی و اقتصادي

نحوه برداشت و آبگیري پمپ   به صورت  ) مكش مثبت یا مكش منفی (  میباشد  شده و انتخاب     

شده و تحلیل شود به احتمال وجود پدیده کاویتاسیون اشاره   
 

انتخابی مشخصات پمپ (16)شماره  جدول   

 مقدار واحد شرح ردیف
  - نوع پمپ  4

 شرح ردیف
 (m)در مسیر هاي مختلف    فشار

 .... 3مسیر 2یرمس 9مسیر

     فشار در ابتدای خط  1

     افت در طول لترال 2

     آبپاش فشار الزم در پای  3

     ارتفاع رایزر آبپاش  4

     افت در اتصاالت 5

     مانومتریك کل ارتفاع

     افت در اثر فرسودگی سیستم

     سیستم فشار مورد نیازمجموع 
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  - مدل پمپ  0

  - کارخانه سازنده پمپ  6
  دستگاه تعداد پمپ  1
  - تعداد طبقات پمپ  6
راندمان عملکرد پمپ در دبی وفشار  3

 فوق  

%  
  Kw-hp                         قدرت موردنیاز پمپ 0
  rpm                                        دور 6
  mm                                  قطر پروانه   1
40 NPSH m  
  mm                           قطرفلنج مکش پمپ   44
  mm  قطر فلنج رانش پمپ 40
  A شدت جریان مورد نیاز 46

 

مشخصات الکتروموتور (10)شماره  جدول   

 مقادیر واحد شرح ردیف

  د نوع اتصال 1

  R.P.M دور 2

  HP قدرت 3

  Kw قدرت 4

  Amp جریان برق 5

   کارخانه سازنده 6

 
 

 مشخصات استخر ذخیره آب 3-9-6

برای ایجاد شرایط مناسب برای آبگیری بهتدر پمدپ و همچندین ذخیدره آب در سداعات      حدق آبده بدری         

واستفاده بهینه ار آن پس از استخراج آب از چاه ویا نهر موجودوانتقال آن به زمین مورد نظر ابتدا آن را به درون یك 

آیدد. همچندین در   استقرار پمپ در باال و یا کنار حوضدچه از آن آبگیدری بده عمدل     حوضچه بلوکی هدایت کرده و با 

مزارع.ی که کیفیت آب چاه آنها مناسب نبوده و گازدار باشد ایجاد یك حوضچه برای هوادهی و تخلیه آب از چداه از  

دی کاهش دهد.  ضمناً بده  شود که اثر گازهای موجود در آب را تا حد بسیار زیاارتفاع باال به درون حوضچه سبب می

 منظور نصب پمپ  شبکه آبیاری تحت فشار الزام در ساخت استخر خواهیم داشت.

 -----در این طرح با توجه به حق آبه بهره بردار و نیاز آبی الگوی کشت احداث استخر ذخیره آب به حجدم  

می گردد. محل پیشنهادی استخر بر در نزدیکی محل تحویل آب پیشنهاد  ----× ----×------متر مکعب و به ابعاد 

 روی نقشه مشخص شده است.

 نحوه محاسبه به شرح زیر است:
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 جدول مقایسه آب آبیاری مورد نیاز

ΔV V2 V1 T Q 
 تعداد

  آبپاش

 آبدهی

 آبپاش
 ماه

m3/day m3/day m3/day hr 
 

m3/h 

 

Lit/s 

 در حال

 کار
Lit/s  

 فروردین        

 اردیبهشت        

 خرداد        

 تیر        

 مرداد        

 شهریور        

 مهر        

 جمع   

 

    Qظرفیت مورد نیاز سیستم : 

T : زمان کارکرد سیستم در شبانه روز      

V1 : حجم آب آبیاري مورد نیاز طرح در یك شبانه روز       

V2  حجم آب موجود طرح در یك شبانه روز : 

 

 

  :آبیاری  عملیاتو شرح  برنامه ریزی
 

 ............و دور آبیاري   ............و  با آرایش  متر .....در  ....و شبكه  .............براي طرح حاضر سیستم کالسیك ثابت با آبپاش 

ر هر آبپاش در هاستقرار براي  ............آبپاش و منظور نمودن  .............با کارگذاري  در این طرح  روزه طراحی شده است که
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روز  .............روز  به اتمام رسیده  و  .............در   آبیاري کل مزرعه عملیات  ..............ز در زمان پیك مصرف براي زراعت رو

 به عنوان  استراحت  در نظر گرفته  شده است .

اههاي آبیاري و شدت پخش آبپاش مورد نظر در م مدت زمان کارکرد آبپاش در هر استقرار با توجه به نیاز ناخالص آب       

صول مختلف فصل رشد محاسبه و طی جدولی ارائه شده است . به عنوان مثال مدت کارکرد آبپاش در هر استقرار براي مح

    ساعت می باشد . 2ماه برابر  اردیبشهت  پیك مصرف و در گندم

          

جلوگیري  ترال ) بال آبیاري ( نباید بیش از یك آبپاش کار کند و همچنین برايبراي رعایت اصول طراحی بر روي یك ل        

 داشته باشند ،  همچنین  تعدادناز ایجاد روان آب بهتر است هیچ وقت دو آبپاش همزمان  بر روي همدیگر همپوشانی 

اش قابل تعدادي آبپهمچنین . و  آبپاش در حال کار در هر منطقه نباید  بیشتر از تعداد محاسبه شده براي آن منطقه باشد

د تنظیم جهت استفاده در کناره ها در نظر گرفته شده  که مدت زمان استقرار آنها نصف آبپاشهاي تمام دور میباش  

 

 

 جدول برنامه ریزي آبیاري 

 
 شرح

 

 

 ماه 

مدت زمان کارکرد  محصول ...............

نه سیستم در شبا

 روز 

 ) ساعت (

  

ق ناخالص عم دور آبیاری  

 آبیاری 

) mm ( 

مدت زمان استقرار 

 هر آبپاش

) ساعت (   

تعداد 

جابجایی 

 آبپاش 

تعداد روزهای 

کارکرد 

 سیستم 

تعداد روزهای 

استراحت 

 سیستم 

 

 فروردین

        

        

        

 

 اردیبهشت

        

        

        

 

 خرداد

        

        

        

 

 تیر

        

        

        

 

 مرداد

        

        

        

         شهریور
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روز استراحت در نظر گرفته شده  سهو  ساعت (  .....) روزانه  روز کارکرد سهروزه   6در دور آبیاري        

 است
 

  

 
 

 

 رآورد هزینه اجراي طرحب _چهارمبخش 

هدای  ریزی کشور، در طرح حاضر جهدت بدرآورد هزینده   های ارایه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامهبا توجه به دستورالعمل

 استفاده شده است. ........  اجرایی از فهارس بهای آبیاری و زهکشی و تحت فشارسال

هدای  اندد. هزینده  بها آورده شدده الزحمه در فهرستهای حقت تعیین قیمتدار جههای ستارهعالوه بر این در موارد خاص آیتم

اجرایی شبکه آبیاری بارانی وقطره ای به تفکیك شامل احداث خطوط لوله و خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز طرح ارایده شدده   

 است.

 لوازم مورد نیاز شبكه -4-9
 ( لیست لوازم سیستم آبیاري بارانی28جدول شماره) 

 هزینه کل )ریال( قیمت واحد)ریال(  واحد مقدار شرح  دیفر
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 جمع
 

 ریال محاسبه شده است.          و قیمت هر کیلوگرم معادل =PEجنس لوله های پلی اتیلن سخت از       توضیح: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 لوازم ایستگاه پمپاژ -4-2

 ( لیست لوازم ایستگاه پمپاژ سیستم آبیاري بارانی31جدول شماره ) 
 هزینه کل )ریال( قیمت واحد )ریال( واحد تعداد شرح  ردیف

 پمپ وملحقات
      

      

 مكش
      

      

      

      

      

      

      

 رانش

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 هزینه کل )ریال( قیمت واحد )ریال( واحد تعداد شرح  ردیف
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 باي پاس

      

      

      

      

 کنترل فشار

      

      

      

      

  جمع کل

 

 
 

 

 ییمتره و برآورد هزینه هاي اجرا -4-4
 

 بر اساس فهرست بهاي ....... سال ...... ( فصول اجرائی سیستم آبیاري بارانی33جدول شماره )

 

 

 .......براساس فهرست بهاء پایه آبیاری تحت فشارسال ............ برآوردهزینه های اجرایی طرح آبیاری بارانی  اراضی آقای 

ردیف فهرست 

 بهاء
 بهاء کل مقدار بهاء واحد واحد ددددددددرحشدددددددددددددددددددددددددددددد
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 جمع 

 
 ( 0.0.ضریب تجهیز کارگاه  ) 

 
 (103جمع با اعمال ضریب باال سری  ) 

 
  4*3ه احداث  فونداسیون و اتاقك پمپاژ  با دیوار آجری توکار با بلوک سیمانی کمك هزین

    
 سانتیمتر جهت شیرخودکارها   .3بتون ریزی پای رایزر  و تنپوشه گذاری با لوله بتونی به قطر  

    
 سانتیمتر جهت شیرهای ابتدای خط  .3تهیه و تنپوشه گذاری با لوله بتونی به قطر 

    
 ث حوضچه شیر آالت در ابعاد .............  احدا

    
 جمع کل هزینه اجرایی 

 

      

      

 احداث فونداسیون و  اتاقك پمپاژ و بتون ریزی پای رایزر شیر خودکار و تنپوشه گذاری  به عهده بهره بردار میباشد       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح:آنالیز هزینه هاي  -4-5          

 
 ( آنالیز هزینه هاي سیستم آبیاري بارانی35جدول شماره )
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 قیمت)ریال( شرح ردیف

 هزینه خرید لوازم شبکه آبیاری 4
 

 و فیلتراسیون هزینه خرید لوازم ایستگاه پمپاژ 0
 

 هزینه های اجرا 6
 

 درصدهزینه های پیش بینی نشده6/0 1
 

 هکتار(......هزینه کل طرح) 6
 

 نه درهکتارمتوسط هزی 3
 

 

 آنالیز هزینه هاي کل سیستم(37)جدول شماره 
 هزینه کل )ریال( شرح  ردیف 

  هزینه طرح قطره اي 1

  هزینه طرح بارانی 2

  هكتار(.…هزینه کل طرح)  1

  متوسط هزینه درهكتار 4

 

 
 

 دهنده سیستماجزاي تشكیل
 پمپ

باشد.های بسیار مهم می، پمپ یکی از قسمتبرای تأمین فشار مورد نیاز سیستم آبیاری تحت فشار  

 

 خط لوله اصلی

ها با هگیرد. لولانتقال آب از محل پمپ به تمام قسمتهای قطعه یا مزرعه با فشار مورد نظر به وسیله خط اصلی صورت می

کن چنین جنس آنها مم. همهای اصلی ممکن است در زیرزمین یا روی زمین قرار گیردشوند. لولهاتصالهای گوناگون به هم وصل می

سی، آهنی، آهن گالوانیزه، آلومینیوم و سایر مواد مقاوم باشد.ویاتیلن، پیاست از ایرانیت، پلی  

 لولههاي فرعی یا مانیفلد 

لن لی اتیهای فرعی از جنس پرساند. لولههای متصل به هم تشکیل شده که آب را از لوله اصلی در یافت و به لتراتها میاز لوله

 و با قطرهای مختلف طراحی میگرددند .

 

 لترالها 

.. 
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 هاي آبیاريدستورالعملهاي بهره برداري ونگهداري از سیستم   -پنجمبخش 
 آبیاري بارانی دستورالعمل بهره برداري و نگهداري-5-9

برداری و نگهداری اصدولی  فشار، متأسفانه به مسئله بهرهعلیرغم تالشهای زیاد جهت مطالعه و اجرای طرحهای آبیاری تحت
از شبکه و تأسیسات وابسته توجه کافی نشده  بطوریکه اکثر طرحهای اجرا شده پدس از گذشدت مددت زمدان نسدبتاً کوتداهی       

بدرداری و  کارآئی مورد انتظار را ندارند. بنابراین برای باال نگهداشتن عملکرد و کارآئی این سیستم رعایدت اصدول صدحیح بهدره    
 باشد.  مینگهداری ضروری 

 

 ریزي آبیاري برنامه -7-1-1
فشار تأمین آب به موقع و بده مقددار کدافی محصدول و یدا محصدوالت       هدف اصلی از طراحی و اجرای سیستم آبیاری تحت

برداری تهیه و تنظدیم برنامده   باشد. برای این منظور یکی از وظایف مهم مدیریت بهرهالگوی کشت در تمام مدت دوره رشد می
 با توجه به نیاز گیاه در سالها و ماههای مختلف رشد است. آبیاری 

  
 
 
 برداري و نگهداري ایستگاه پمپاژدستورالعملهاي بهره-9 -7-1
 اندازي پمپراه -7-1-4-1
 و روان بدودن چدرخش محورهدا     های نگهدارندده قسمتهای متحرک موتور و پمپ بازرسی شده و از محکم بودن پیچ و مهره

 اطمینان حاصل شود. )موتور و پمپ(
 آالت )قطع و وصل و یکطرفه( کنترل شده و از عملکرد آنها اطمینان حاصل گردد.فشارسنجها و شیر 
 .محفظه آببندی و یا تاقانها کنترل شود 
 اندازی شود.موتور محرک آماده راه 
  .صافی و لوله مکش کنترل شده و عمل هواگیری به دقت انجام شود 
 فلکه به تدریج باز شود تا پمپ به نقطده کداری   اندازی شده شیروله رانش بسته است، موتور و پمپ راهدر حالیکه شیر فلکه ل

 دهد( برسد. سنج نشان میمورد نظر )که فشار
 

 خاموش کردن پمپ -7-1-4-4
 فلکه لوله رانش به آرامی بسته شده و سپس پمپ خاموش شود.  هنگام خاموش کردن پمپ ابتدا شیر 
 
 

 هاي الزممراقبتها و سرویس -7-1-4-3

 اندازی الکترو پمپ بدون آب خودداری شود.از راه 

 فلکه بسته است، خودداری شود.از روشن نگهداشتن الکترو پمپ به مدت طوالنی در حالیکه شیر 

 ای سفت باشند که جلوی چکه کردن آب را بگیرند. های قسمت آببندی نباید به اندازهدر موقع کار پمپ پیچ 

 نسوز حداکثر هر دو سال )یا سه هزار ساعت کاری( روغنکاری شوند.رینگها بوسیله گریسبلب 

  .سعی شود که کلیه وسایل و آچار و ابزار مورد نیاز بطور منظم و در محل مخصوص در دسترس باشد 

 دام به تعویض شدود.  در صورت نشت آب از قسمت آببندی پس از بررسی نوارهای آببندی و اطمینان از عدم کارآئی آنها، اق

 زمان تعویض این نوارها بسته به نوع پمپ متفاوت و بطور متوسط هر شش ماه یکبار است. 

 اندازی خاموش شود.در صورت قطع برق )در زمان کارکرد پمپ( کلید راه 

  کده در زیدر    در صورتیکه قرار است پمپ به مدت طوالنی خاموش بماند )مخصوصاً در زمستان( با باز کردن شیر تخلیده آب

 محفظه پمپ قرار دارد آنرا تخلیه نمود. 
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   .دقت شود که در طول مدت کارکرد، پمپ باید همیشه آرام، راحت و بدون ارتعاش کار کند 

   .فشار و درجه حرارت پمپ در قسمتهای مکش و رانش بطور مرتب کنترل شود 

 العه و مورد عمل قرار گیرد.  های کارخانه سازنده به دقت مطیابی و رفع آن توصیهبه منظور عیب 
 

 برداري و نگهداري شبكه خطوط لولهبهره -7-1-3

 آبیاری ) با در نظر گرفتن فاصله زمانی مناسدب( بخشدهای مختلدف شدبکه مدورد بازدیدد قدرار گرفتده و         قبل از شروع فصل

 ها انجام شود. سرویسها، کنترلها، تعمیرات و یا در صورت لزوم تعویض
 جود از نظر استحکام اتصال و عملکرد صحیح کنترل شده و در صورت لزوم سرویسهای الزم جهت کارکرد کلیه شیرآالت مو

 آسان و روان آنها انجام شود.
        شیرآالت انشعاب کلیه واحدها از نظر اتصال صحیح و عدم ضربه یا صددمه دیددن احتمدالی کنتدرل و بازرسدی شدوند و در

 نجام شود.  صورت نیاز تعمیرات و تعویضات احتمالی ا
 های احتمالی شبکه خطوط لوله به شدرح زیدر شستشدو    پس از انجام کلیه بررسیها، بازدیدها، کنترلها، تعمیرات و یا تعویض

 شود.
 های فرعی و الترالها باز شوند.شیرهای تخلیه انتهای لوله اصلی، لوله -
های اصلی، فرعی، الترالهدا، بده ترتیدب    آب، انتهای لولهدقیقه و تخلیه  15اندازی پمپ و کارکرد آن به مدت حدود پس از راه -

 بسته شوند.

بندی شده است، هر واحد آبیاری طبق دستورالعمل فدوق بده طدور    در صورتیکه کل سیستم آبیاری به واحدهای مجزا تقسیم -
 جداگانه شستشو داده  شود. 

ز کدارآئی مناسدب اجدزاء سیسدتم یکبدار دیگدر شدبکه        ها و بستن انتهای آنهدا بدرای اطمیندان ا   پس از شستشوی کامل لوله - 
 شوند.اندازی شود(، و  کلیه بخشها کنترل اندازی شده )واحدهای آبیاری بطور مجزا راهراه

تواندد در تشدخیص   آبیاری و ابتدای کلیده واحددها مدی   نکته حائز اهمیت اینکه کنترل فشار در ایستگاه پمپاژ، ابتدای شبکه
 نماید.  یار مؤثر باشد. زیرا با هرگونه خرابی، شکستگی و . . . در موارد فوق تعادل فشار در شبکه تغییر میخرابیهای احتمالی بس

 

  آبپاش  آبپاش      از از   برداري و نگهداريبرداري و نگهداريبهرهبهره  44--99--55

 های احتمالی.کنترل کلیه اتصاالت از نظر استحکام، خوردگی و شکستگی 

 جهیزات بست و قالب کنترل بست و قالب و اطمینان از عملکرد صحیح فنر و  ت 

   .  حمل با احتیاط جهت جلوگیری از شکستگیهای احتمالی در قسمتهای تنظیمی آبپاش 

  استقر ار یك عدد  آبپاش بر  روی هر بال آبیاری 

   استقرار آبپاشها باید به صورتی باشد، که دو عدد آبپاش به صورت همزمان بر روی یکدیگر همپوشانی نداشته باشد 

 دای خط  و استقرار آبپاش بر روی شیر خودکار و اطمینان از جا افتادن قالب و عملکرد صحیح بست و قالب .بستن شیر ابت 

 . باز کردن شیر ابتدای خط به آرامی و اطمینان از باز شدن کامل شیر ابتدای خط 

   چدار مخصدوص جددا و در جایگداه     هنگام جابجایی آبپاش ابتدا باید شیر ابتدای خط بسته و  سپس آبپاش از شیر خودکدار بوسدیله آ

 جدید  مستقر شود 

      در زمان جابجایی آبپاش همزمان با کارکرد سیستم پمپاژ  جهت جلوگیری از افزایش فشار سیستم  ، فقط یدك آبپداش بده صدورت

 همزمان جابجا خواهد شد 
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 در صورت خاموش بودن سیستم پمپاژ میتوان  تمامی آبپاشها  را به صورت همزمان جابجا کرد
 
 

 مشخصات فنی اجرائی -7

 مشخصات فنی عمومی -7-1
ریدزی کشدور بدا عندوان مشخصدات فندی عمدومی آبیداری         سازمان مدیریت و برنامده  261رعایت کامل مفاد نشریه شماره 

فشدار از جملده   های آبیاری تحدت اجرائی شبکه -باشد. در این نشریه کلیه مشخصات فنیفشار از طرف پیمانکار الزامی میتحت
گذاری، جزئیات اجرائی روشهای آبیاری موضعی و بارانی و تجهیزات الکتریکی مدورد  ملیات خاکی، کارهای فلزی، عملیات لولهع

 نیاز ارائه شده است. 

 

 مشخصات فنی خصوصی   -7-4

)مطدابق بدا اسدتاندارد     اتمسدفر ........ با تحمل فشار ........PEاتیلن های اصلی از جنس پلیهای لترال و لولهدر این طرح لوله -1

Din 8074باشد.  ( می 

آالت با سداختمان  شیر اصلی، نیمه اصلی و لترالها،  از حوضچه آالت ابتدای خطوط لولهبرداری شیربه منظور حفاظت و بهره -4

ات اجرائدی ایدن   ها، از حوضچه تخلیه با ساختمان بلوکی استفاده شدده اسدت. عملید   آجری و نیز برای تخلیه آب در انتهای لوله

 ها شامل مراحل زیر است: حوضچه

   و کوبیددن کدف   پاشدی انجام عملیات خاکی الزم، شامل حفر گود با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق مورد نظدر، تسدطیح، آب

 زنی و تخلیه آبهای سطحی داخلی گود )در صورت لزوم(.  گود، تلمبه

  ها. ا جاسازی لولهریزی و عملیات بنایی، همراه ببندی و بتنقالب 

    .تهیه و ریختن شن زهکش کف 

   .)خاکریزهای اطراف حوضچه با خاک حاصل از خاکبرداری )خاکریز نهایی 

   .تسطیح و پاک کردن محل، نظافت داخل حوضچه و سایر عملیات تکمیلی الزم 

 

های لترال، رایدزر شدیرهای خودکدار    با توجه به تجربیات طرحهای گذشته و به منظور جلوگیری از صدمات احتمالی به لوله -3

شدود( تثبیدت   میلیمتر )که داخل آن شن ریخته می 388و لوله آزبست 37/8در  37/8در  37/8توسط بلوک سیمانی به ابعاد 

 گردد. جزئیات اجرائی در نقشه طرح ارائه شده است. می

شدکل و شدیرهای ویفدری     U لترالهدا، از انشدعاب   برداری آسانتر و باز و بسته کردن سریع شدیرهای ابتددای  به منظور بهره -0

 جزئیات اجرائی در نقشه طرح ارائه شده است.استفاده شده است. 
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 نقشه هاي اجرایی در طرح آبیاري تحت فشار 
الزامی  استخر و محل شیر االت شفیت بندي –براي محل ایستگاه پمپاژ  مختصات جغرافیاي دقیقجهت شمال  نقشه و 

بر روي نقشه به وضوح دیده شود است و   

الزامی است  2111به   9هكتار    5و براي طرحهاي باالي  9111به  9هكتار  5مقیاس نقشه براي طرحهاي زیر   

 

 نقشه توپوگرافی 
متري  1.5براي زمینهاي هموار با منحنی میزان   

تري م 9درصد ( با منحنی میزان     8    تا 3براي زمینهاي با شیب متوسط )    

متري  2درصد ( با منحنی 8براي زمینهاي شیبدار )بیشتر از   

 اعداد منحنی میزان بر روي نقشه پرینت شده باید به وضوح دیده شود 

 خطوط لوله هاي اصلی و فرعی ولترالها 
شود  صقطر و محل تغییر قطر لوله به وضوح روي نقشه مشخ –جزءیات  تمامی خطوط اصلی و فرعی و مانیفلد شامل طول   

  آبیاري جهت و طول 

  

 عوارض طبیعی و تاسیسات زیر بناي
عوارض طبیعی ازجمله مسیل ، رودخانه و...............و جاده هاي اصلی ) رعایت حریم جاده ها الزامی ( ، جاده هاي بین مزراع 

  –کانال   -هر هاي سنتی و عمومین –خطوط انتقال برق ، گاز  ، مخابرات و.... ) در صورت وجود (  -پل  –جاده دسترسی  –

ترانس برق  –چاه   

 –سوله  –مسكونی  –مرغداري  –دامداري  -تاسیسات و ساختمانهاي موجود در محدوده طرح و  کاربري آنها  ) استخر  -

ساحت   (مجوز تغییر کاربري با قید م باصنعتی تاسیسات انباري و .................) محدوده هاي  دامداري و مرغداري و   

صله ردیف الگوي کشت هر قطعه ،  شبكه کاشت و جهت شبكه کاشت  ) فا –مرز بندي قطعات مختلف درختان به تفكیك 

 درختان و فاصله درختان بر روي ردیف ( و نوع درختان هر قطعه  به وضوح بر روي نقشه مشخص شود 

 

کادستر      : در طرح هاي سامانه هاي آبیاري تحت فشار مشاع با منبع آب مشترك،  رعایت الزامات دستورالعمل اجراي 
 سامانه هاي نوین آبیاري در اراضی تجمیع شده ضروري می باشد.

 کادستر مربوط به افراد  ) طرحهاي مشارکتی ( با قید اسامی افراد و مرزبندي مربوط به هر نفر

 لوله هاي اصلی و فرعی و شیرهاي کنترلی خارج از قطعات  

یگان همجوار  در محدوده طرح اسامی همسا  

 

 نقشه اجرایی و جزییات  ایستگاه پمپاژ 
 ابعاد ا ستخر و اتاقك پمپاژ

 -صافی  – شیر تخلیه هوا –شیر یكطرفه  –نحوه اتصاالت و محل قرارگیري لوازم و تجهیزات ایستگاه پمپاژ ) شیر فلكه 

 باي پس و ............... 

 نقشه اجرایی و جزییات انشعاب شیر خودکار و رایزر و آبپاش و رایزر آبپاش

اتصال رایزر آبپاش و  آبپاش رایزر و شیر خودکار و اتصاالت  انشعاب و  نحوه  
 

 نقشه اجرایی و جزییات ترانشه کارگذاري  لوله 
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 عمق و عرض ترانشه براي قطر هاي مختلف لوله 

 نقشه اجرایی و جزییات  سه راهی -شیر االت و  انشعاب لوله هاي فرعی از خطوط اصلی 

 نقشه اجرایی و جزییات انشعاب شیرهاي ابتداي خط  ) شیر گیت ( 

  

ا نشود ، نقشه هاي فوق الذکر مشروط به اینكه باعث تراکم اطالعات و نا مطلوب شدن نحوه استفاده از آنهادغام تعدادي از 

 بال مانع است 

 



 

 


