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 (RFP)پژوهشی هاي طرحفرم تدوين و ارائه عناوين سفارش  -1پيوست 

 (59 اسفند)ويرايش 
 طرحعنوان  -1

 ( و ارائه راهکارهای اجرایی مناسبLMCبررسی علل نشت آب در شبکه آبیاری رامشیر )کانال  
 حل خواهد  شد؟(، چه مسائلی با انجام طرح) اساسی تحقیقنیاز  یاسوال  -2

به طول تقریبی شش کیلومتر بوده که وظیفه آن انتقال آب به اراضی کشاورزی منطقه می باشد.  LMCشبکه آبیاری رامشیر به نام  کانال چپ انتقال آب

که در در این کانال سازه های نیرپیک، سرریز، سیفون وجود دارد. بنا به اظهارات موجود مشکل این کانال نشت آب به اراضی کشاورزی مجاور بوده 

لذا این  وجود ضمن بررسی علل نشت و تعیین سهم هریک از عوامل راهکارهایی اجرایی و عملی جهت جلوگیری از نشت ارائه خواهد شد.قالب طرح م

 ها  را پیشنهاد دهد. طرح در تالش خواهد بود که ضمن تعیین نقاط بحرانی، میزان نشت را برآورد و راهکارهای عملی و اجرایی و نحوه عملیاتی نمودن آن
 

 تحقیقتبیین ضرورت  -3
 منبع این تلفات از جلوگیری هستند لذا روبرو آب کمبود و با بوده خشک ونیمه خشک اقلیم دارای آن نقاط اکثر که است کشوری ایراناین که  توجه با

، تلفات از جلوگیری ه هایرا از یکیاهمیت زیادی می باشد. از طرف دیگر کنترل نشت باعث حفاظت اراضی مجاور کانال نیز خواهد شد. دارای  ملی

 –می باشد.  لذا با توجه به پیشنهاد شرکت بهره برداری زهره  آبیاری های شبکهو بهره برداری و نگهداری صحیح از کانال های   و علمی اصولی اجرای

که ضمن آن اهداف انجام خواهد شد. به منظور حفظ منابع آب و خاک در زمینه نشت  LMCجراحی تحقیق حاضر در جهت شناسایی دقیق مشکل کانال 

 گردد:زیر دنبال می

تعیین بازه های بحرانی به لحاظ نشت به )طول، شیب طولی و عرضی، سازه های موجود، وضعیت بهره برداری و نگهداری و ...(،  بررسی عمومی کانال

نمونه برداری و انجام ، ه منظور تعیین میزان نشت در بازه های بحرانیپایش کانال به مدت یک سال ب، صورت عینی و با استفاده از نظرات کارشناسان ذیربط

تعیین رابطه ، های انجام شده و روابط دیویس و ویلسون و رابطه مورتیز گیریمیزان نشت با استفاده از اندازه محاسبه، آزمایش های دانه بندی و هیدرومتری

جهت کاهش نشت در کانال موجود با توجه به میزان نشت،  و عملیاتی ه راهکارهای اجراییارائو  مناسب جهت برآورد نشت در کانال مورد مطالعه

 های کشاورزیت موجود در راستای حفظ آب و زمینامکانا

  ؟کجاستطرح نتایج  عملیاتیاجرای آزمایشی یا  واحد متقاضی جهتپایلوت  -4

 شبکه آبیاری رامشیر

  مراحل کارحاظ نمودن در مورد نظر کارفرما جهت لو توضیحات الزامات  -9
  

 

 

 

 
 )ماه(:مدت زمان تقریبی انجام پروژه                              000/000/300   ریال(:)میلیونمبلغ تخمینی 

 

 

 واحد متقاضی تحقیق )واحد یا شرکت/معاونت/دفتر(:
 های آبیاری زهره و جراحیبرداری از سد، نیروگاه و شبکهشرکت بهره 

 

  شرکتکمیته تحقیقات معاونت یا  پژوهش و فناوری تخصصی کمیته اعضای تایید
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