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مقدمه
کرد:  تقسیم بندی  گروه  دو  در  می توان  را  آب  توزیع  و  انتقال  تمامی سازه های 
در  که  است  کانالي  تعریف،  طبق  که  درجا  کانال های  )مانند  درجا  ساختمان های 
مقطع خاک برداری یا خاک ریزی به صورت روباز احداث مي شود؛ عملیات اجرایي این 
کانال شامل دو بخش اصلي عملیات خاکي و عملیات بتني می شود( این نوع سازه ها 
در محل بهره برداری ساخته می شوند و سازه های پیش ساخته مانند کانالت ها که در 
محلی دیگر ساخته شده، و به محل بهره برداری منتقل و نصب می شوند. کانالت ها 
سازه هایی هستند که برای انتقال آب بین مزارع و رساندن آن به محل مصرف به کار 
می روند. این نوع سازه ها در سطح گسترده ای در شبکه های آبیاری موجود، در دست 

احداث یا بهره برداری هستند. 
نشریه حاضر با هدف آشنایی با کانالت ها و نکات مهم درباره بهره برداری و نگهداری 
از این سازه های مهم، در انتقال و توزیع آب کشاورزی گردآوری شده است. خوانندگان 
کانالت های  به  دقیق تر  نگاهی  آن،  مطالب  مطالعه  با  می توانند  نشریه  این  محترم 

بهره برداری شده محدوده جغرافیایی محل خدمت یا سکونت خود داشته باشند. 
باتوجه به اینکه مخاطبان این نشریه، کارشناسان مدیریت های جهاد کشاورزی و 
مراکز وابسته به آن، کارشناسان شرکت های بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی، 
نشریه  این  مطالب  از  آگاهی  هستند،  مزارع  بین  آب  تقسیم  مسئوالن  و  میراب ها 
از  بهره برداری  و  نگهداری  در  مشارکت  برای  کشاورزان  آموزش  بسترساز  می تواند 

کانالت ها باشد.
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اجزای شبکه های آبیاری
شبکه های آبیاری از تاسیسات زیربنایی بخش کشاورزی هستند که بیشتر بخش 
دولتی برای تامین آب آبیاری، آن ها را احداث کرده و از آن ها بهره برداری می کند. 
این تاسیسات طی چند دهه گذشته، رونق بسیار زیادی یافته اند. شبکه آبیاری اجزای 

متفاوتی دارد که مهم ترین آن ها شامل موارد زیر است:
1- تاسیسات برداشت آب از منبع مثل دریچه های آبگیر از رودخانه یا ایستگاه های پمپاژ.

2- کانال اصلی )درجه یک( که آب را از منبع آب )رودخانه( به کانال درجه دو 
منتقل می کند.

3- کانال درجه دو که مستقیماً از کانال درجه یک آب گیری کرده و آب را به 
کانال درجه سه منتقل می کند.

4- کانال درجه سه که از کانال درجه دو آب گیری کرده و آب را به کانال درجه 
چهار یا به مزرعه منتقل می کند.

5- کانال درجه چهار که از کانال درجه سه آب گیری می کند و آب را به نهر 
آبیاری یا آبگیر مزرعه تحویل می دهد.

کانال هاي آبیاري درجه سه و چهار آب را از کانال هاي بخش انتقال )کانال های 
مي کنند.  توزیع  زراعی  واحدهاي کوچک تر  بین  و  کرده  دریافت  دو(  و  یک  درجه 
بهترین سطح مقطع ازلحاظ هیدرولیکي برای ساخت این کانال ها، مقطع دایره اي 
در  که  است  شده  موجب  درجا  به صورت  کانال ها  این  احداث  مشکالت  ولی  است 
عمل، مقطع ذوزنقه اي به اصلي ترین شکل کانال هاي آبیاري تبدیل شوند. از منظر 
اقتصادی، با توجه  به اینکه اجرای کانال های درجا نیاز به سرمایه گذاری اولیه زیاد 
ندارد و سرمایه در آن ها، متناسب با پیشرفت پروژه تامین می شود، بیشتر پروژه های 
آبیاری در شرایط عادی، از این روش برای توسعه کانال های بخش توزیع استفاده 
کرده اند. این نوع کانال ها بیشتر با مقطع ذوزنقه اي احداث مي شوند. در موارد خاص، 
مقطع کانال ها مستطیل  شکل ساخته می شود مانند کانالی که از کناره کوهپایه ها 



آشنایی با کانالت ها و نحوه بهره برداری و نگهداری از آنها
9

عبور می کند و به سبب فشار جانبی خاک و حرکت رانشی زمین براثر عوامل مختلف 
مانند زلزله یا بارندگی شدید، برای پیشگیری از وقوع حادثه به دیوار حائل نیاز دارد 
یا کانالی که از مسیرهایی با تراز آب زیرزمینی باال می گذرد و می تواند موجب افزایش 
فشار جانبی به دیواره های کانال شود. در شکل یک تصویری از مراحل ساخت کانال 
درجای مستطیلی در استان آذربایجان شرقی مشاهده می شود. در کانال مذکور، به 
سبب عبور بخشی از آن از مجاورت کوهپایه، نیاز به اجرای کانال درجای مستطیلی 

با استفاده از بتن مسلح بوده است.

شکل 1- مراحل اجرای کانال مستطیلی به صورت درجا
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معرفی کانالت
بتنی و فلزي،  از قطعات پیش ساخته نظیر ساختمان هاي پیش ساخته  استفاده 
افزون بر نیم قرن است که به بخش مسکن و سازه راه یافته است. درزمینه ساخت 
با  فرعی  شبکه هاي  در  بتنی  پیش ساخته  کانال هاي  احداث  نیز  آبیاري  شبکه هاي 
ابعاد متوسط تا کوچک، بیش از سه دهه است که در کشور رواج یافته است. ساخت 
و  اردبیل  استان  در  مغان  گیالن، دشت  در  فومنات  پیش ساخته دشت  شبکه هاي 
دشت هاي گتوند و بهبهان در استان خوزستان، نمونه هاي بارزي از آن است. اجراي 
پروژه هاي شبکه آبیاري در کشور ما سابقه پنجاه ساله دارد. در این پروژه ها، کانال های 
بتنی درجا از سال 1340 و کانال های پیش ساخته از سال 1365، و پس از بازدید 

هیئت ایرانی از آبیاری مزارع ذرت در استان عثمانیه ترکیه، استفاده شد.
احداث  براي  مقطع  سطح  بهترین  محاسباتی،  و  هیدرولیکی  اصول  ازلحاظ 
کانال هاي آبیاري، سطح مقطع دایره اي شکل است زیرا به ازای مساحت ثابت، داراي 
کمترین محیط خیس شده را دارد و به ویژه در مناطق گرم، سبب کاهش تبخیر و 
نشت می شود؛ اما، مشکالت اجراي کانال هاي درجا به صورت دایره اي سبب شده است 
تا در عمل، از مقطع ذوزنقه اي استفاده شود که ازلحاظ تئوري شباهت بیشتري به 

دایره دارد.
کانال های پیش ساخته با اهداف متفاوت و با بهره گیری از مواد مختلف طراحی 
و ساخته می شوند. این کانال ها در بخش های مختلفی هم چون آب و فاضالب، نفت، 
کشاورزی و جز آن ها به کار می روند. مهم ترین انواع کانال های پیش ساخته عبارت اند 
از: داکت های فلزی یا سیمانی فاضالب با مقاطع مختلف مستطیلی، دایره و نیم دایره، 
در  سطحی  آب  جمع آوری  برای  که   UPVC و  پالستیکی  پیش ساخته  کانال های 
بام ها و سطح خیابان ها استفاده می شوند. کانالت ها یکی از مهم ترین انواع کانال های 
در  پیشرفت صنعت  توجه  به  با  کشاورزی هستند.  در  کاربردی  بتنی  پیش ساخته 
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تولید قطعات بتنی پیش ساخته از یک  سو و بهینه بودن مقطع سهموی در انتقال آب 
به صورت ثقلی از سوی دیگر، سازه هایی برای این منظور طراحی و ساخته شد که 
به طور معمول، باالتر از سطح زمین قرار می گیرند و قطعات آن ها جداگانه در کارگاه ها 
به صورت متمرکز و با کیفیت مطلوب ساخته شده و به سرعت در محل مدنظر نصب 
می شوند. این سازه ها کانالت های پیش ساخته بتنی با مقطع نیم بیضی نام دارند که 
در نشریه حاضر، معرفی شده اند. شکل این کانالت ها بسیار نزدیک به سهمی بوده و 

درعین حال، قابلیت بتن ریزی با هزینه معقول را دارند. 

کانال هاي پیش ساخته در مواقعي به کار می روند که شرایط محیطي مثل سرما و 
گرماي شدید، شرایط نامساعد خاک و همچنین محدودیت هاي زماني کار در محل 
اجراي شبکه هاي آبیاري و جز آن ها، موجب محدودیت در ساخت کانال های بتني 
به صورت پوشش درجا می شوند. تکنولوژي ساخت این کانال نخست از کشور ترکیه 
از  به مرور   بهره برداري،  و  ساخت  کنوني  رو ش هاي  در  ولي  است  شده  ایران  وارد 

تجربیات دیگر کشورها نیز بهره برده اند.
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اجزای کانالت
امروزه، به سبب تمرکز در ساخت، امکان مدیریت کیفی وکّمی باال در مراحل 
مختلف و نیز سرعت باالی تولید و اجرا، به استفاده از کانال های بتنی پیش ساخته 
توجه خاصی می شود. کارخانه های بسیاری در استان های خوزستان، گیالن، تهران و 
جز آن ها برای تولید این کانال ها راه اندازی شده و در حال بهره برداری هستند. کانالت 
از پنج جزء اصلی شامل کفشک، پایه، زین، واشر آب بند و کانالت تشکیل شده است.

شکل 2- اجزای کانالت

وظایف اجزای تشکیل دهنده کانالت به شرح زیر هستند:
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1-کانالت: 
برای  نیم بیضی، در تیپ های مختلف  با مقطع  و  بتن مسلح  به صورت  کانالت ها 
انتقال آب تولید می شوند. شرکت های سازنده این کانالت ها و همچنین استانداردهای 
از شیوه خاصی  به طورمعمول،  آن،  انواع  تقسیم بندی  و  نام گذاری  به منظور  موجود 
بر حسب  ثانیه  یک  در  عبوری  اساس حجم جریان  بر  تیپ  هر  استفاده می کنند. 
لیتر )دبی( با سرعت جریان یک متر در ثانیه نام گذاری می شود. برای تفکیک انواع 
مختلف کانالت بیشتر از دو مشخصه عرض باالی کانالت )که در شکل دو  با حرف 
B نشان داده شده است( و بیشترین عمق کانالت یا نصف قطر بزرگ بیضی )که در 
شکل دو با حرف D نشان داده شده است( استفاده می شود. روش های معمول تولید 
قطعات کانالت به صورت بتن مسلح )با طول قطعات پنج متری( و بتن پیش تنیده )با 
طول قطعات هفت متری( است. بتن مسلح معمولی با قرارگیری میلگرد در آرایشی 
خاص و منظم در حجم بتن، مستحکم کردن آن ها و پر کردن فضای بین آن ها با بتن 
اجرا می شود. از مهم ترین نقص های بتن در ضخامت های کم وبیش کم، می توان به 
مقاومت برشی و کششی پایین آن اشاره کرد که برای جبران این نقیصه، تکنولوژی 
بتن پیش تنیده توسعه یافته است. در این شرایط، افزون بر انجام عملیات مذکور در 
بتن مسلح، از تاندون هایی که بیشتر کابل های فوالدی کششی هستند، در آرایش 
مشخص استفاده می شود و باتوجه به شرایط مدنظر، این کابل ها پیش از اجرای بتن 
یا پس از آن تحت کشش قرار می گیرند. در جدول یک، خالصه ای از مشخصات انواع 
کانالت را مشاهده می کنید. ظرفیت رایج ترین تیپ های کانالتی که تولید می شوند 

برابر با150، 230، 315، 450 و 600 لیتر در ثانیه است.



آشنایی با کانالت ها و نحوه بهره برداری و نگهداری از آنها
14

جدول 1-  خالصه مشخصات انواع کانالت )ابعاد به سانتی متر(

BDتیپBDتیپBDتیپ

7027/733/420049/452/645092/263/1

8029/635/723053/555/8520105/663/5

10032/939/925058/055/9600118/765/2

12036/043/728063/057/5700135/669/8

13538/164/431569/059/3800144/774/4

15040/048/135074/660/9900153/487/7

18045/451/640082/862/61000161/682/8

در شکل سه، بتن ریزی و قالب های کانالت در کارگاه تولیدی مشاهده می شود

شکل 3- بتن ریزی و قالب های کانالت
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2- واشر:
واشر از جنس الستیک منعطف بوده و در حدفاصل بین کانال و زین، برای آب بندی 
محل اتصال این دو قطعه و همچنین در بین دو کانالت مجاور هم به منظور جلوگیری از 
نشت آب از درز بین این دو قطعه قرار می گیرد. پس از ورود جریان به کانالت، به سبب 
وزن باالی کانالت و آب، واشر فشرده شده و جلوی فرار آب گرفته می شود. از آنجایی که 
به مرور زمان این واشرها مستهلک می شوند، نیاز است حین بهره برداری تعویض شده 
یا با استفاده از مواد دیگر پوشیده شوند. در هر پروژه، با توجه  به شرایط خاص آن و 
مالحظات اقتصادی، می توان از مصالح مختلفی برای آب بندی نیم  لوله ها استفاده کرد. این 
مصالح شامل لوله الستیکی، طناب الستیکی توپر، طناب کنفی قیراندود، طناب آزبستی 
قیراندود و مواد الستیکی غیرروان هستند. به سبب دسترسی بیشتر و سهولت اجرا، 
بیشتر از لوله های الستیکی با قطرهای 10، 12، 14 و 16 میلی متر هم چون واشر آب بند 
استفاده می شود. به طور معمول، این لوله های الستیکی با دو عدد مشخص می شوند؛ برای 
نمونه، لوله الستیکی با مشخصات 16×3 بیانگر یک الستیک با قطر داخلی سه میلی متر 
و قطر بیرونی 16 میلی متر است. پس از نصب واشرها، حدفاصل بین دو نیم لوله  باید با 
استفاده از بتونه مخصوص )همانند ماستیک( پر شود که در بخش های بعدی به آن اشاره 

شده است. در شکل چهار، واشر نصب شده در درز بین کانالت و زین تصویر شده است.

شکل 4- واشر نصب شده در فاصله بین کانالت و پایه
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3- زین:
زین هم چون تکیه گاه کانالت عمل می  کند و دربرگیرنده درز انبساط است. درز 
آب بندی  واشر  کمک  به  و  می گیرد  قرار  کانالت  قطعه  دو  بین  فاصله  در  انبساط 
بین دو قطعه است.  تامین آب بندی  و  پایداری کانالت  می شود. وظیفه زین حفظ 
زین ها مانند نیم لوله ها از جنس بتن مسلح هستند و متناسب با هر تیپ کانالت تولید 
می شوند.  سطح پایینی زین مجهز به سوراخ برای نصب روی پایه است، به نحوی که 
قطر سوراخ مدنظر برای عبور میلگرد انتظار پایه، با قطر 18 میلی متر مناسب باشد. 
ضخامت زین ها متناسب با تیپ کانالت از 28 تا 40 سانتی متر، متغیر است. در شکل 

پنج، زین های کانالت در حال اجرا مشاهده می شوند.

شکل 5- زین های کانالت نصب شده
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4- پایه:
وظیفه اصلی پایه ها تامین ارتفاع الزم برای کانالت است، ضمن اینکه نیروهای 
وارده به پی نیز از این طریق منتقل می شوند. این قطعات نیز از جنس بتن مسلح 
هستند و برای کانالت های تیپ 70 تا 150 در ارتفاع های 25 تا 150 سانتی متر و 
برای کانالت های با تیپ 180 تا 1000 در ارتفاع پایه های 25 تا 200 سانتی متر ساخته 
پنج،  است. همانند شکل  بازه 25 سانتی متری  پایه ها در  ارتفاع  تغییرات  می شوند. 
 پایه های با ارتفاع 25 و 50 سانتی متر به شکل U )بدون تیر در باال( ساخته می شوند 
و پایه های بلندتر به صورت قاب بسته و تیردار در باال هستند. برای اتصال زین به پایه، 
باید سوراخ هایی به قطر داخلی 18 میلی متر در قسمت باالی پایه ها پیش بینی شود، 
به نحو ی که دقیقا هم راستا باسوراخ های تعبیه شده در زیر زین همان تیپ کانالت باشد. 

شکل شش نشان دهنده پایه کوتاه در حال انتظار برای نصب زین است.

5- کفشک: 
کفشک ها به منظور تامین اتصال مناسب بین پایه و بستر استفاده می شوند. این 
قطعات از نوع بتن غیرمسلح بوده و در دو نوع یکپارچه و جدا از هم تولید می شوند. 
ابعاد آن ها با توجه به نوع پی و ظرفیت باربری آن متغیر است. طبق توصیه استاندارد، 
کمترین ظرفیت باربری پی محل نصب کانالت باید یک کیلوگرم بر سانتی متر مربع 
باشد ولی در موارد خاص، با اصالح کفشک می توان این سازه ها را روی خاک های 
مسئله دار )مانند خاک متورم شونده یا خاک هایی که پتانسیل واگرایی دارند( نصب 
کرد. برای نمونه، در پروژه آبیاری دشت مغان، کفشک های به کار رفته و چیدمان آن ها 
بر اساس ظرفیت خاک صفر کیلوگرم  بر سانتی متر مربع نصب شده اند. مشخصات 
کفشک های کاربردی بستگی به تیپ نیم لوله، ارتفاع پایه، عرض قاعده پایه و مقاومت 
و  )کفشک های جدا(  کناری  میانی،  به سه دسته  و روی هم رفته،  دارد  مجاز خاک 
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برای  کفشک ها  معمول  عرض  می شوند.  تقسیم  یکپارچه(  )کفشک های  پیوسته 
کانال های نیم لوله پنج متری، 60، 70 یا 80 سانتی متر است. چنانچه کفشک مدنظر 
از نوع جدا باشد، شامل دو نوع کفشک داخلی )با اندازه 10 و 20 سانتی متر جهت 
طول پی( و دو نوع کفشک کناری )با اندازه 20 و 30 سانتی متر در جهت طول پی( 
می شود. در شرایطی که مقاومت مجاز خاک کمتر از 0/5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع 
باشد، می توان از کفشک های یکپارچه استفاده کرد. شکل شش نمونه ای از کفشک 

اجراشده را نشان می دهد.

اجرای سنگ الشه:

 الشه چینی که بیشتر با استفاده از شفته آهک یا مالت سیمان انجام می شود، 
هنگامی کاربرد دارد که به هر سبب، تراز حفاری پایین تر از تراز الزم برای نصب 

کفشک بوده و نیاز به باالبردن کف باشد. 

شکل 6- پایه کانالت در حالت انتظار به همراه کفشک اجراشده 
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سازه های هیدرولیکی شاخص در کانالت ها
در کانالت ها سازه های هیدرولیکی مختلفی مثل حوضچه های تقسیم، آبگیر مزارع، 
سیفون معکوس، زیرگذر، آبشار، حوضچه زاویه ای و جز آن ها برای انتقال و تنظیم آب 

در سطح شبکه آبیاری وجود دارد که در ادامه، به مهم ترین آن ها اشاره شده است.

حوضچه های تقسیم و آبگیر مزارع:

در شبکه های آبیاری، بنا بر موقعیت و شرایط قرارگیری مسیر کانال و قطعات 
به  را  استفاده می شود. مقسم می تواند دبی موجود  انواع مختلف مقسم  از  آبیاری، 
نسبت معین تقسیم کند و ممکن است برای آبگیری قطعات زراعی هم استفاده شود. 
از مقسم ها دریافت می کند و فقط برای تحویل آب به قطعات  آبگیر مزارع آب را 
زراعی به کار می رود. برای این منظور، می توان از دریچه های کشویی ساده یا فرمانی 

استفاده کرد. آبگیر به همراه مقسم در شکل هفت نشان داده شده است.

شکل 7- مقسم و آبگیر در کانالت ها
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سیفون معکوس: 

سازه سیفون معکوس که بیشتر برای عبور جریان آب از زیر مسیل ها، جاده ها یا 
دیگر کانال ها استفاده می شود؛ به طور معمول، برای کانال های پیش ساخته به صورت 
دو چاهک قائم با مقطع مربع یا دایره و یک لوله با شیب کم است و چاهک ها را به 

هم متصل می کند. شکل هشت نمای گرافیکی این سازه را نشان می دهد.

شکل 8- نمای گرافیکی سیفون معکوس و مقطع طولی آن

آبشار:

از سازه آبشار برای مهار شیب کانالت در مسیرهای پرشیب استفاده می شود که 
عبور کانال با شیب طبیعی زمین، منجر به افزایش سرعت آب بیش از حد مجاز 

می شود یا حجم عملیات خاکی را افزایش می دهد.
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حوضچه زاویه ای: 

در کانال های پیش ساخته به جای اجرای قوس های افقی در محل تغییر مسیر، 
بیشتر از حوضچه های زاویه ای استفاده می شود. این حوضچه ها به صورت استوانه یا 
شش ضلعی ساخته شده اند که زاویه انحراف آن برابر با زاویه تغییر مسیر کانال است 
و شاخه های کانال در دو طرف آن مستقر می شوند. نمونه ای از این سازه در شکل 9، 

تصویر شده است.

شکل 9- حوضچه زاویه ای در کانالت
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مزایا و معایب استفاده از کانالت

مزایا

برخی از مزایای استفاده از کانالت را می توان  خالصه وار به شرح زیر بیان کرد :
  1-  برتری نسبی هیدرولیکی: همان طورکه پیش از این اشاره شد، شکل مقطع 
نیم بیضی کانالت نسبت به شکل مستطیلی و ذوزنقه ای از نظر هیدرولیکی برتری 
افزایش سرعت آب و کاهش احتمال  دارد و درصورت بهره برداری صحیح، موجب 

رسوب گذاری، رشد علف های هرز و تلفات، نسبت به کانال های درجا می شود.
  2-   امکان استفاده از کانالت در اراضی با عوارض زیاد )کاهش حجم خاک برداری 
و خاک ریزی(: به طورمعمول در مسیر کانال های آبیاری بین مزارع، عوارض مختلفی 
مثل لوله های موجود در سطح زمین، نهرهای زهکشی با ابعاد کوچک که مختص 
یک مزرعه هستند و نهرهای آبیاری کوچک قرار دارند؛ همچنین در برخی از موارد، 
هزینه  آن،  نتیجه  در  که  است  زیاد  زمین  سطح  ناهمواری  کانال،  مسیر  طول  در 
خاک برداری و خاک ریزی افزایش خواهد یافت. این موارد اجرای کانال های های درجا 
پایه دار  این شرایط، کانالت های  با مشکل مواجه می کنند، در  را  روی سطح زمین 

می توانند مشکل را تا حد زیادی رفع کنند.
  3-   تلفات کمتر در مسیر: بنا بر آخرین بررسی ها در شبکه های آبیاری استان 
کانال درجا 82/3   و در  کانالت 89/1 درصد  انتقال آب در  بازده  مقدار  خوزستان، 
ترتیب 90 و 86 درصد  به  را  اعداد  این  از منابع  برخی  درصد گزارش شده است. 

گزارش کرده اند.
از سیفون  با استفاده  نیاز به سازه های آبگیر کمتر: در کانالت ها می توان     -4  
به  نیاز  و  زمین کم  قطعات  ابعاد  که  مناطقی  در  نکته  این  کرد.  آبگیری  به راحتی 
نصب سازه های آبگیر فراوان است )مانند اراضی شمال کشور(، سرعت انجام پروژه را 
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افزایش داده و در مقایسه با کانال درجا، هزینه را به شدت کاهش می دهد. در شکل 
ده، تصویر آبگیر سیفونی از نهر خاکی مشاهده می شود، درصورت طراحی صحیح و 
اجرای مناسب کانالت و قطعات زراعی، می توان مستقیما از کانالت با سیفون آبگیری 

کرد که افزون بر کاهش تلفات آب، هزینه را نیز کاهش خواهد داد.

شکل 10- آبگیری به وسیله سیفون از نهر خاکی

  5-  کیفیت و سرعت باالی اجرا: با توجه به اینکه کانالت ها پیش ساخته هستند، 
کیفیت ساخت قطعات آن را به راحتی می توان مدیریت کرد، این سازه ها نسبت به 
کانال های درجا، کیفیت ساخت و سرعت نصب باالتری دارند. در مناطقی که شرایط 
استان های  )مانند  نمی دهد  از فصول سال  برخی  در  را  کار  ادامه  اجازه  آب وهوایی 
شمال  غرب کشور به  سبب سرمای زمستان(، قطعات در این فصول مونتاژ و ساخته 
می شوند و نصب آن ها به فصل مناسب موکول می شود. در ابتدا، کانال های نیم بیضی 
و نیم دایره به صورت درجا نیز اجرا شده اند )شکل 11( ولی مزایای تولید پیش ساخته 

آن ها موجب تغییر این روند شده است.
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شکل 11- اجرای کانال به صورت درجا

6-  امکان تعویض سریع قطعات آسیب دیده یا مستهلک، بدون نیاز به نیروی متخصص.
  7-  عمر باال: بررسی ها نشان داده اند که درصورت بهره برداری مناسب، کانالت ها 
نسبت به کانال درجا عمر مفید بیشتری دارند؛ به طوری که عمر کانالت های نیم بیضی 

و کانال های درجا به ترتیب، 35 و 25 سال تخمین زده شده است.
سطح  درجا  کانال های  به  نسبت  پیش ساخته  کانالت های  اراضی:    8-  اشغال 
کمتری را اشغال می کنند. حریم الزم برای احداث کانالت های پیش ساخته، حدود ده 

متر و برای کانال های درجا حدود 16 متر است.
سال  در  درجا  کانال  متر  هر  اجرای  هزینه  کمتر:  نگهداری  و  اجرا    9-  هزینه 

1397، در حدود 6/2 درصد بیشتر از اجرای هر متر کانالت بوده است.
در  سنتی  نهرهای  حفظ  که  مواردی  در  سنتی:  نهرهای  حفظ  و  عبور   -10   
طول مدت عملیات اجرایی الزامی باشد، باید در محل تالقی نهرها با کانال درجا، از 
سازه هایی مثل سیفون  یا کالورت استفاده شود ولی در کار با کانالت، به این سازه ها 
اینکه  باتوجه به  از این مورد مشاهده می شود.  نیازی نیست. در شکل 12 نمونه ای 
انجام نمی شود، توسعه شبکه های توزیع  آبیاری  در میانه فصل زراعی که عملیات 
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آبیاری امکان پذیر نیست و درعمل، به زمان بیشتری نیاز است و از سوی دیگر، امکان 
کشت نکردن در مزرعه نیز فراهم نیست؛ به طورمعمول، اجرای کانال درجا موجب 
تالقی مسیر کانال یا فضای کارگاهی با انهار آبیاری خاکی خواهد شد که در حال 
انجام آبیاری، و خسارت به  بهره برداری هستند. این تالقی سبب ایجاد مشکل در 
مزرعه می شود. به سبب ماهیت کانالت های پیش ساخته، این اشکال حین کار با آن ها 

بسیار کمتر خواهد بود.

شکل 12- عبور کانالت بدون نیاز به تخریب نهر سنتی

  11- از مهم ترین مشکالت کانال های درجا آماده سازی و تهیه بستر مناسب است 
که این مسئله درباره کانالت پیش ساخته به صورت کمرنگ تر وجود دارد. آماده سازی 
پی در کانال های درجا در بسترهایی مثل بسترهای لجنی که تحکیم و تثبیت آن ها 
ضروری است، بسترهایی با آب زیرزمینی باال که مستلزم مهار آن حین احداث سازه 
است و بسترهایی که خاک های نباتی عمیق و ریشه های درخت دارند و همچنین 
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بسترهایی با خاک های خاص مانند خاک آهکی که مستلزم تعویض خاک زیر کانال 
درجا است، بسیار هزینه بر خواهد بود زیرا تمامی طول کانال درجا مستقیم روی 
این بسترها قرار می گیرد و درنتیجه، حجم زیادی از خاک محل احداث کانال نیاز 
به جابه جایی خواهد داشت. درصورتی که احداث کانالت در خاک هایی با مشکالت 
ذکرشده، صرفا در محل های قرارگیری پایه ها، نیاز به اصالح خاک دارد که هزینه و 
زمان اجرای بسیار کمتری خواهد داشت و همچنین کیفیت نهایی کانالت اجراشده، 
بروز  احتمال  درنتیجه،  و  دارد  احداث  محل  در  بستر  شرایط  به  کمتری  وابستگی 

مشکالت بهره برداری هم کمتر خواهد بود.
  12- مالحظات  زیست محیطی: بر اساس قوانین کشورهاي پیشرفته، از ابتدای 
دهه 1990، ارزیابي  زیست محیطی پروژه هاي بزرگ و زیربنایي اجباري شده است؛ 
باتوجه به،  این مهم توجه شده است.  به  بعد،  به  از دهه1990  نیز  در سایرکشورها 
تاثیر عمیق تاسیسات زیربنایي گسترده کشاورزي بر منطقه و به ویژه آثار بلندمدت 
آن، برای احداث شبکه های آبیاری و زهکشی، توجه به مسائل  زیست محیطی در باره 
آب وخاک و محدوده اکولوژیکي امري ضروري است. تامین خاک الزم برای احداث 
کانال ها، مستلزم جابه جایی آن از اراضی دیگر به منطقه مدنظر است که آثار منفی 
زیست محیطی در پی خواهد داشت. براي احداث کانال های درجا حداقل خاک الزم 
برای هر متر طول کانال، 10/3 متر مکعب است و براي ساخت کانال های پیش ساخته 

با ظرفیت انتقال آب مشابه، این مقدار به 2/2 متر مکعب کاهش می یابد.

معایب

 خالصه ای ازمعایب کانالت را می توان به شرح  زیر بیان کرد:
نیاز به سرمایه گذاری اولیه باال.   -1

نداشتن توجیه اقتصادی در سرمایه گذاری اولیه برای طرح های کوچک.   -2
آسیب پذیر بودن کانالت و قطعات وابسته به آن بر اثر ضربات احتمالی، در    -3
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مراحل حمل ونقل، انبارداری یا ضربات ناشی ادوات کشاورزی به  سبب مرتفع بودن 
کارگاهی  محوطه  در  کانالت  قطعات  چیدمان  نحوه  در شکل13،  زمین.  به  نسبت 
تصویر شده است، این روش چیدمان نیاز به دقت کافی در زمان جابه جایی قطعات 

دارد. شکل14 آسیب وارده به کانالت را در نتیجه جابه جایی اشتباه نشان می دهد.

شکل 13- چیدمان اشتباه کانالت در انبار

شکل 14- آسیب به کانالت در نتیجه حمل ونقل و نصب اشتباه



آشنایی با کانالت ها و نحوه بهره برداری و نگهداری از آنها
28

محدودیت در انتخاب نوع تیپ کانالت.   -4
بر اساس تجارب، درصورتی که قطعات زراعی تقسیم بندی مناسبی داشته    -5
باشند، سازه های آبگیر به طور میانگین در فواصل بین 200 تا 250 متر اجرا می شوند 
ولی در تقسیمات نامنظم، نیاز به اجرای سازه های بیشتر و افزایش هزینه است؛ البته، 

آب گیری با استفاده از سیفون، این نقیصه را تا حد زیادی مرتفع می کند.
نیاز به نگهداری و بهره برداری دقیق تر.   -6

فنّ آوری پیچیده برای احداث کارخانه تولید کانالت های پیش ساخته.   -7
انعطاف پذیری کمتر در مقابل افزایش دبی نسبت به کانال های درجا. در این    -8
مورد، اهمیت اجرای دقیق الگوهای زراعی و استفاده از بیشترین ظرفیت کانال بر 
اساس هیدرومدول پیش بینی شده افزایش خواهد یافت. افزایش دبی در این کانال ها، 
از آن ها و درنتیجه، هدر رفت آب، رشد علف های هرز و  موجب سرریز شدن آب 
تخریب جاده سرویس خواهد شد. در شکل 15 سرریز شدن کانالت به  سبب طراحی 

نادرست و ظرفیت انتقال پایین مشاهده می شود.

شکل 15- سرریز شدن کانالت به سبب طراحی نادرست و ظرفیت انتقال پایین
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مشارکت مردمی در بهره برداری و نگهداری
و  آبیاری  شبکه های  مدیریت  برای  راه حل  بهترین  که  داده اند  نشان  تجارب 
زهکشی، باتوجه به سطح گسترده آن ها و پیچیدگی اجتماعی، مشارکت بهره برداران و 
کشاورزان است. در این خصوص، بهتر است که جامعه بهره برداران از ابتدای طراحی 
تا اجرا و راه اندازی شبکه، مشارکت مستقیم و مستمر داشته باشند و به نظرات آنان 
توجه شود تا از یک سو، حس اعتماد و تملک به متعلقات شبکه آبیاری و زهکشی 
در آن ها ایجاد شود و از سوی دیگر، از نزدیک نظاره گر مشکالت و سختی های اجرای 
شبکه باشند. این مهم را می توان با فراهم کردن امکان بازدید جمعی بهره برداران از 

مراحل اجرای کانال محقق کرد.
در ادامه، مواردی درباره مشارکت در بهره برداری و نگهداری از کانالت ها تشریح 

شده است که با ارائه آموزش به هنگام و مناسب به کشاورزان میسر است.
جلوگیری از رشد علف های هرز: بهره برداران می توانند با تقسیم طولی کانالتی 
که به زمین زراعی آن ها ختم می شود،  علف های هرز را مرتب بچینند. با این عمل 
از یک سو، امکان انتقال بذرهای این علف ها به مزارع آن ها کمتر می شود و از سوی 
خواهد  کمترین حد  به  کانالت  به  آن ها  ریشه  و  علف های هرز  آسیب  امکان  دیگر، 
رسید. رشد علف های هرز به مرور زمان، موجب از بین رفتن یکنواختی در نشست 
سازه کانالت می شود و شرایط را برای افزایش تلفات آب از محل اتصال کانالت به 
زین فراهم می کند. در شکل 16 کانالت های احاطه شده با علف هرز و کانالت بدون 

علف هرز دیده می شود. 
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شکل 16- کانالت احاطه شده با علف های هرز و کانالت بدون علف هرز

حفظ حریم کانالت: حریم کانالت از هر طرف نسبت به مرکز آن 2/5 متر است 
و کشاورزان می توانند با حفظ این حریم، از وارد شدن آسیب به کانالت براثر تردد 
ادوات کشاورزی جلوگیری کرده و درعین حال، از ورود آب آبیاری به حریم کانالت نیز 
پیشگیری کنند. ورود آب آبیاری به حریم کانالت، هم چون آسیب ادوات کشاورزی 
موجب نشست غیریکنواخت سازه و درصورت شوری آب، سبب آسیب رساندن به 

بتن کانالت می شود. شکل 17 نمونه ای از این موارد را نشان می دهد.

شکل 17- رعایت نکردن حریم کانالت در هنگام عملیات کشت و آماده سازی زمین  بهره بردار

درباره  فعالیت ها  مهم ترین  از  یکی  زین:  کانالت روی  قطعات  درز  آب بندی 
از کانالت ها، آموزش به آن ها درزمینه تهیه و استفاده  کشاورزان برای بهره برداری 
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بهره برداری،  ابتدای  در  درزها  این  به طورمعمول  است.  کانالت  درز  آب بند  مواد  از 
به  سبب انعطاف پذیری الستیک درزگیر، آب بندی مناسب دارند ولی به مرور زمان 
و با پوسیده شدن واشرها، نشت از کانالت افزایش می یابد. در این زمینه، آموزش 
کشاورزان و مشارکت آن ها در اجرا یا اصالح مواد آب بند، مفید خواهد بود. در شکل 

18، نمونه هایی از نشت کانالت و آب بندی اشتباه تصویر شده است. 

شکل 18- نشت از کانالت به سبب  نبود مواد آب بند یا اجرای اشتباه آن ها

استفاده  تنها در کانالت  برای آب بندی درز کانال وجود دارد که  مواد مختلفی 
نمی شود. از بهترین مواد برای آب بندی درز بین دو قطعه کانالت، ماستیک است که 
به راحتی از بازار قابل تهیه و نصب است. چنانچه هزینه تهیه این مواد برای بهره بردار 
زیاد باشد، می توان از مواد جایگزین نیز استفاده کرد. مطالعات گذشته نشان می دهند 
که بهترین مواد جایگزین ماستیک  ترکیبی از ماسه، قیر و سیمان پرتلند یا آهک 
هم چون فیلر است. فیلر ماده ای است که هم وظیفه چسباندن اجزای مالت را به 
مناطق مختلف در  در  مواد  این  به طورمعمول،  و هم آب بندی می کند.  دارد  عهده 
دسترس قرار دارند. جدول دو روش های  اختالط این مواد را نشان می دهد. اختالط 
شماره یک برای تمامی مناطق کشور به جز مناطق گرم مانند خوزستان کاربردی 
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است. در مناطق گرم بهتر است از اختالط شماره دو استفاده شود. ترتیب اختالط 
مواد به نحوی است که ابتدا قیر را حرارت می دهند و پس از ایجاد حالت مایع و حین 
حرارت دادن، ماسه را به آن اضافه می کنند و کمی هم می زنند؛ پس از آن، درصورت 
نیاز مواد فیلر را به ترکیب اضافه کرده و خوب مخلوط می کنند و سپس از روی 
حرارت بر می دارند تا کمی خنک و آماده استفاده شود. پیش از نصب مواد درزبند در 
محل مدنظر، نخست باید همه مواد زائد، مانند گردوخاک محل برطرف و خشک شده 
باشد. بهترین روش برای تمیز کردن درز، استفاده از پمپ هوا است. به سبب حرارت 
زیاد مخلوط حاصله، رعایت نکات ایمنی حین آماده سازی و نصب، ازجمله استفاده 
از دستکش عایق حرارت، عینک صنعتی و ماسک، ضروری است. مقدار حجم مواد 
الزم برای تهیه مخلوط، به طول کانال بستگی دارد. نکته مهم در این زمینه، واحد 
حجم مواد مختلف است که در اختالط باید ثابت باشد تا نسبت حجمی مدنظر، طبق 

جدول دو به دست آید.

جدول 2- مشخصات مواد درزبندی

اندازه ردیف
ماسه

مقدار 
مقدار فیلرنوع فیلرمقدار قیرنوع قیرماسه

اختالط 
شماره 1

رد شده از 
الک نمره 
 2/38( 8
میلی متر(

8 قسمت 
حجمی

قیر دمیده 
*90-15

2 قسمت 
حجمی

پودر آهک 
یا سیمان 

پرتلند
2 قسمت 

حجمی

اختالط 
شماره 2

رد شده از 
الک نمره 
 2( 10
میلی متر(

8 قسمت 
حجمی

دوسوم 
قیر خالص 
70-60 و 
یک سوم 
قیر دمیده 

90-15

2 قسمت 
استفاده نشدهحجمی

* عدد ارائه شده بیانگر نفوذپذیری و نرمی قیر است، قیرهای متعارف موجود در بازار دارای شماره 
15-90 بوده که البته در هنگام تهیه آن میتوان شماره قیر مورد نظر را به فروشنده اعالم نمود.
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از نحوه  استفاده صحیح از دریچه ها: در مواردی که بهره بردار اطالع دقیقی 
نشده اند،  اجرا  و  نصب  درستی  به  دریچه ها  یا  ندارد  کانالت  دریچه های  از  استفاده 
کشاورز در مسیر کانالت  خاک ریزی می کند که موجب آسیب به سازه های مسیر و 
انباشته شدن رسوب در کانالت می شود. در این خصوص، نیاز به آموزش مناسب به 
کشاورز یا اصالح دریچه مدنظر است. شکل 19 نمونه ای از این مشکل را نشان می دهد.

شکل 19- خاکریزی در مسیر کانالت به منظور انسداد جریان

همچنین در برخی از موارد، کشاورز به سبب اطالع نداشتن از شرایط استفاده 
از دریچه های تنظیم سطح آب در طول کانالت، سطح آب در کانالت را بیش از حد 
باال آورده است که موجب سرریز شدن آن می شود یا سرعت جریان آب در کانالت 
را بسیار پایین تنظیم می کند که موجب رشد علف هرز در درون کانالت خواهد شد. 
در این مورد نیز بهره برداران نیاز به آموزش دقیق دارند. شکل بیست این موارد را 

تصویر می کند.
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شکل 20- سرریز شدن کانالت و رشد علف هرز در آن بر اثر  بهره برداری اشتباه

مدیریت پس از سیل: در ابتدای سال 1398، سیالبی کم سابقه استان خوزستان 
را فرا گرفت که  به زیرساخت های شهری و روستایی در بخش های مختلف مثل راه 
در  که  است  آن  از  حاکی  برآوردها  زد.  زیادی  خسارات  کشاورزی  و  شهرسازی  و 
خوزستان، سطحی معادل 170 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در مسیر هجوم سیل 
قرار داشت. شکل 21 تصاویری از زیر سیل رفتن کانالت های مزارع شهرستان دشت 

آزادگان در استان خوزستان را نشان می دهد.

شکل 21- سیالب در مزارع شهرستان دشت آزادگان، خوزستان-1398/01/22
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از اقدامات بسیار مهم پس از فروکش کردن آب در اراضی سیالبی،  الی روبی 
و آب اندازی مجددکانالت ها است که به طور معمول، این مهم را بهره برداران انجام 
می دهند. هنگام سیالب، اطراف پایه ها و تجهیزات کانالت ها محلی مناسب برای پناه 
گرفتن مارهای سمی است که باید به آن بسیار توجه کرد. افزون بر این، سیالب ها 
به همراه خود مواد رسوبی حمل می کنند و می توانند زمینه ساز انتقال بیماری های 
مختلف شوند؛ از این رو، مهم ترین نکته در این خصوص، رعایت نکات ایمنی و استفاده 

از چکمه استاندارد و دستکش مناسب است.
پس از فروکش کردن سیل، احتمال تخریب پی پایه های کانالت بر اثر نفوذ آب 
بودن آن  قائم  از  باید  کانالت،  به  نزدیک شدن  از  بنابراین، پیش  زیاد است؛  بسیار 
اطمینان یافت تا درصورت واژگونی، خطرات جانی در پی نداشته باشد. پس از این 
مرحله، ابتدا از مسیر کانالت بازدید شده و محل های تجمع گل والی و شاخ وبرگ 
با کمک نیروی  از بیل های کوچک و  با استفاده  درختان مشخص می شود، سپس 
انسانی و نه ماشین آالت، باید آن ها را به نحوی تخلیه کرد تا به کانالت و تجهیزات آن 
آسیب نزنند. در مرحله بعد، باید دریچه ها و تجهیزات مکانیکی کانالت با استفاده از 
روغن سوخته، نظافت و روغن کاری شود تا از روانی عملکرد آن ها اطمینان یافت. الزم 
به ذکر است که در این مرحله، حداقل مقدار ممکن روغن به کار رود تا از آثار منفی 

زیست محیطی آن کاسته شود. 
پس از انجام مراحل مذکور، می توان کانالت را آب  اندازی کرد. در این مرحله، باید 
توجه داشت که کانالت ازجمله سازه هایی است که نسبت بار زنده به مرده در آن 
زیاد است )برای نمونه، کانالت تیپ 450  وزن سازه خالی حدود 1/8 تن در پنج متر 
طول و وزن آب حدود دو تن در پنج متر طول در زمان بهره برداری دارد(  ازهمین رو، 
آن،  از  پس  ولی  باشد  برخوردار  پایداری  از  سازه  آب اندازی،  از  پیش  است  ممکن 
اثر سیالب، واژگون  از بین رفتن مقاومت بخش های مختلف مانند پی در  به سبب 
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شود؛ بنابراین باید آب اندازی به آرامی انجام شود و در حین انجام آن نیز نکات ایمنی 
نیز به خوبی رعایت شوند. نکته مهم آن است که کانالت پس از سیالب باید در اولین 
فرصت و با فاصله زمانی مناسب، پیش از شروع کشت بررسی شود تا درصورت نیاز به 

انجام انواع تعمیرات و نظافت، تداخلی با تاریخ کاشت مزرعه ایجاد نشود.






