
 بررسی روشهای آبیاری فضای سبس  سیمای طرح

 (قصر فیروزه) زرتشتیان تهران آرامگاه

 مقدمه:

 ػبالًِ تخلیِ ثب ثبال دایی آلب لٌبت ًبم ثِ لٌبت سؿتِ یهفضبی ػجض آساهگبُ للش فیشٍصُ اص دیش ثبص تَػظ ّوبًگًَِ وِ هؼتحضشیذ، 

 دگشگًَی ،هبًٌذ یاخیش ثذالیل هختلفعی ػبلْبی آثیبسی هی گشدد.  (تْشاى آة هٌبثع 1390 ػبل آهبس)ػبل  دس ىعتههتش198677

اص  خبفٍ هَاسدی  (اػت دس ػغح هلی ٍ خْبىآة  داص چبلؾ ّبی ثضسي ثحشاى ووجَوِ  ) دٍسُ ّبی خـىؼبلیذاد سخٍ اللین 

كعَثت اص ػَی دیگش ، خشیبى ٍسٍدی ثِ آساهگبُ وبّؾ یبفتِ اػت.  1394 دس ػبل خولِ، سیضؽ دیَاسُ ّبی لٌبت ٍ هؼذٍد ؿذى آى

آى داؿتِ وِ َلیي ٍ دلؼَصاى ّبصهبى سا ثش ئهؼ ،فعبلیتْبی آساهگبُولیِ ؿیَُ آثیبسی ػٌتی ثذلیل اػتفبدُ اص ًیشٍی اًؼبًی هـتشن دس 

 الذام ًوبیٌذ. آثیبسی آساهگبُ تؼْیلًؼجت ثِ  )ثعضب ؼیش فٌی( هختلفثب اسائِ پیـٌْبدات 

وِ عوذتب دسختبى ) اػتفبدُ ثْیٌِ اص هیضاى آة هَخَد ثش هجٌبی ًیبص آثی الگَی وـت گیبّبى  دلیك ثب هغبلعِاص ایي سٍ، الصم داًؼتِ تب 

ثب دس كَست لضٍم  ٍ هَسد ثشسػی لشاس گشفتِگضیٌِ ّبی هحتول ػیؼتن آثیبسی فضبی ػجض آساهگبُ  (،ؼیش هثوش ػشٍ ٍ وبج هی ثبؿذ

 الذام گشدد.  آىًؼجت ثِ اخشای  بػتاًتخبة گضیٌِ هٌ

ٍضع هَخَد  ػِ ثخؾ اسائِ هی گشدد. ایي گضاسؽ دس ِ خالكِ ای اص گضاسؽ ثشسػی سٍؿْبی آثیبسی آساهگبُ للش فیشٍصُ دس اداه

 تْیِ ؿذُ اػت.آثیبسی، ػیؼتن آثیبسی تحت فـبس ٍ ػیؼتن آثیبسی ون فـبس 

هَاسد هْوی چَى؛ سٍؿْبی هَخَدآثیبسی ٍ هـىالت آى ٍ وویت  ثِ عَس ولی، ثْجَد سٍؿْبی آثیبسی دس ّش عشحی هؼتلضم ؿٌبخت

ثب  یخلؼبتثشگضاسی ثبصدیذّبی هیذاًی ٍ  اص عشیكآساهگبُ ٍضع هَخَد آثیبسی ثشسػی اثتذا  هی ثبؿذ، ثِ ّویي خْت،آى هٌبثع آة 

  گشدیذ.اًدبم هغلعیي آساهگبُ 

 :خالكِ ًوَدًىبت لبثل تَخْی وِ دس ٍضع هَخَد آثیبسی للش فیشٍصُ دیذُ هی ؿَد سا هی تَاى ثذیي تشتیت 

لٌبت هی ثبؿذ وِ عجك آهبس هَخَد ٍ هـبّذات هیذاًی ٍ  ،ّوبًغَس وِ پیؾ اص ایي گفتِ ؿذ هٌجع آة تبهیي وٌٌذُ عشح -

خْت  ووجَد آة لبثل تَخْی ،ٌبتصهبى هؼذٍد ؿذى ل ثِ ؼیش اص)حتی دس صهبى خـىؼبلی( تدشثیبت هغلعیي، تب وٌَى 

خَؿجختبًِ ثذلیل عذم اػتفبدُ اص ایي آة خْت وـبٍسصی ٍ تَػعِ  دیذُ ًـذُ اػت.ٍ ثبغ اًبسی جض آساهگبُ فضبی ػ آثیبسی

الجتِ چبلؾ ووجَد  ًیض دٍس اص تلَس ًوی ثبؿذ. دس آیٌذُ)ثب حفؼ ؿشایظ هَخَد( ، تذاٍم آثذاس ثَدى ایي لٌبت دس ثبالدػت آى

  آة دس آیٌذُ وِ اص چبلـْبی ثضسي خْبى هحؼَة هی ؿَد سا ًیض ًبدیذُ ًجبیذ گشفت.

یب اص ػشسیض حَضچِ هىؾ ایؼتگبُ )اص هؾْش لٌبت هؼتمیوب آة  .هی ثبؿذ (ای چِخَی) ؿیَُ آثیبسی وًٌَی، آثیبسی ثملی -

مبل تاً یچِ ّبی ایدبد ؿذُ دس ّش سدیف لجَسدس هؼیش اًْبس فشعی ثِ خَ تَصیعٍاسد ًْش اكلی ؿذُ ٍ پغ اص  (پوپبط هَخَد

 هـخق وبؿتِ ؿذُ اًذ. فبكلِ ّبی هؼیش ایي خَیچِ ّب ثب دسختبى ػشٍ دس هی یبثذ. 



دس ثبؼبتی  ثِ عَس ولی ساًذهبى آثیبسی دس توبهی ؿجىِ ّبی آثیبسی ػٌتی ًؼجت ثِ سٍؿْبی ًَیي آثیبسی پبییٌتش هی ثبؿذ.

ثِ  ذهبى اًتمبل ٍ تَصیع آة هی ثبؿذ.ًهشثَط ثِ سا (ثب تؽییش ؿیَُ آثیبسی)ػْن عوذُ هیضاى افضایؾ ساًذهبى آساهگبُ هـبثِ 

)الجتِ ثحث تلفبت آة دس ػغح  آة ثِ ّش ؿیَُ ای هی تَاى هیضاى تلفبت سا وبّؾ داد.ل باًتمی سبعجبستی ثب پَؿؾ هد

  . خبسج اص گفتَی پیؾ سٍ هی ثبؿذ(حَصُ آثشیض اص هَاسد ثؼیبس هْوی هی ثبؿذ وِ 

وِ عالٍُ ثش اًدبم فعبلیتْبی دیگش ثِ ایي هْن ًیض هی  اًدبم هی ؿَد ثبثتوبسگشاى تَػظ فضبی ػجض آساهگبُ،  آثیبسی -

ثخلَف دس صهبى پیه ًیبص آثی  ،آساهگبُ ًذاؿتي صهبى وبفی خْت آثیبسی هؼئَلیيیىی اص دالیل ٍ دؼذؼِ ّبی  پشداصًذ.

 هی ثبؿذ.ثب ًیشٍی اًؼبًی هحذٍد 

 ثب ثشسػی ٍضع هَخَد آثیبسی آساهگبُ سٍؿْبی آثیبسی پیـٌْبدی خْت ثشسػی ٍ همبیؼِ سا هی تَاى دس ػِ سٍؽ صیش خالكِ ًوَد:

 اكالح ؿجىِ اًْبس ػٌتی -

 ػیؼتن آثیبسی تحت فـبس -

 آثیبسی ون فـبسػیؼتن  -

ثب اػتفبدُ اص اخشای وبًبل ّبی دسخب یب اػتفبدُ اص ثلَوْبی پیؾ  هَخَدعجبست اػت اص پَؿؾ اًْبس  ،ػٌتیهٌؾَس اص اكالح ؿجىِ اًْبس

ثِ پبییي ولیِ اًْبس آساهگبُ اص خولِ اًْبس اكلی ٍ فشعی عالٍُ ثش اًتمبل آة  اػت، بًگًَِ وِ دس گضاسؽ ٍضع هَخَد آهذُو. ّػبختِ

خَد سا ًیض داسا هی ثبؿٌذ. ثِ ّویي دلیل پَؿؾ ایي اًْبس كحیح ًجَدُ ٍ تٌْب دس  وبؿتِ ؿذُ دس هؼیشٍؽیفِ آثیبسی دسختبى دػت، 

ثْجَد آى الذام ًوَد. ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت اساضی ثیي اًْبس دس چٌیي ؿجىِ ّبیی هی تَاى ثب اخشای یه ؿجىِ وبًبل هَاصی ًؼجت ثِ 

، اص ػَی دیگش ّضیٌِ ّبی اخشایی ؿجىِ ّبی وبًبل دسخب دس ثؼیبس دؿَاس هی ثبؿذثِ لحبػ اخشا اخشای چٌیي ؿجىِ ای  ،آساهگبُ

گضیٌِ دس هشاحل ثعذی هَسد ثشسػی  ي. ثِ ّویي دلیل ایثِ هشاتت ثبالتش اص ؿجىِ ّبی هـبثِ هی ثبؿذثبؼبتی ثب هـخلبت آساهگبُ 

س آثیبسی ثیي لجَس بْبیی اص اًْخلَی دسة آساهگبُ یب ثخـًْش اكلی ّوچَى هؼیش  ،الجتِ پَؿؾ ثخـی اص هؼیشّبلشاس ًگشفتِ اػت. 

  ثِ اًتْبی اًْبس ووه ًوبیذ وِ ثِ عَس هَضعی لبثل ثشسػی ٍ اخشا هی ثبؿذ.ٍ اًتمبل آة ؿبیذ دس افضایؾ ػشعت خشیبى آة 

هٌبػت ثب فضبی ػجض یه ؿجىِ اًتمبل ٍ تَصیع آة وبهال ثؼتِ ٍ تحت فـبس هی ثبؿذ. ػیؼتن  ،ػیؼتن آثیبسی تحت فـبسهٌؾَس اص 

تَػظ ؿجىِ لَلِ  پوپبط ؿذُ ٍ هؼتمیوب اص هحل اػتخش رخیشُ آة آة ،آساهگبُ، ػیؼتن آثیبسی هَضعی ثبثلش هی ثبؿذ. دس ایي ػیؼتن

دس ایي  اًدبم هیگیشد.هتش  5/17ثب فـبس وبسوشد ثبثلش  ّبی تَػظ پبؿٌذُاًتمبل هی یبثذ. پخؾ آة پبی ّش دسخت  ّش دسختثِ پبی 

آة ٍ صهبى آثیبسی هـخق ثبص ٍ ثؼتِ ًوَدُ ٍ  سا دس دٍسؿیش فلىِ ّبی اكلی  ،ثش اػبع ؿیفت ثٌذی تعییي ؿذُ ، ثْشُ ثشداسسٍؽ 

 هَسد ًیبص گیبُ دس پبی ّش دسخت تحَیل خَاّذ ؿذ.

ثِ اثتذای خَیچِ ّبی آثیبسی اًتمبل هی یبثذ.  ػیؼتن ؿجىِ لَلِآة اص اػتخش رخیشُ پوپبط ؿذُ ٍ تَػظ آثیبسی ون فـبس، ػیؼتن دس 

ثش اػبع ؿیفت ثٌذی  ، ثْشُ ثشداسدس ایي سٍؽ  ثذلیل تحَیل آة دس ػغح صهیي ثب فـبس كفش ایي ػیؼتن سا ون فـبس هی ًبهٌذ.

اثتذای حَضچِ آة هَسد ًیبص گیبُ دس ٍ صهبى آثیبسی هـخق ثبص ٍ ثؼتِ ًوَدُ ٍ  ؿیش فلىِ ّبی اكلی ٍ فشعی سا دس دٍس ،تعییي ؿذُ



ثؼتِ ثِ تدشثِ ٍ  آة ثـىل ثملی دس هؼیش خَیچِ ّب تب اًتْب خشیبى هی یبثذ. حَضچِ،. اص ایي گشددتحَیل هی خَیچِ ّبی آثیبسی 

 سا ثبص ٍ ثؼتِ هی ًوبیذ.شّبی فشعی ثْشُ ثشداس ؿی لغعِ،هیضاى پش ؿذگی ّش 

ػتخش تَػظ لَلِ اص ایؼتگبُ ایي اساهگبُ اػتفبدُ ؿذُ اػت. آلغعِ ؿشلی اص عشح حبضش اص اػتخش رخیشُ آة هَخَد دس ثخؾ هیبًی دس 

ٍخَد حَضچِ هىؾ ٍ ػیؼتن سػَثگیش دس هحل ایؼتگبُ پوپبط اكلی ثِ همذاس صیبدی اص سػَثبت گشدد. تؽزیِ هی پوپبط اكلی آساهگبُ

ًـبى ثشسػی ّبی اًدبم ؿذُ اص ػَی دیگش خلَگیشی هی ًوبیذ. ٍ ٍسٍد ثِ ػیؼتوْبی پیـٌْبدی اًتمبلی ثِ اػتخش رخیشُ هَسد ًؾش 

 وبفی هی ثبؿذ.  ایي ػیؼتوْبوِ حدن اػتخش هَسد ًؾش خْت تبهیي آة  هی دّذ

الصم ثزوش اػت دس عشاحی ؿجىِ ّبی آثیبسی پیـٌْبی دًٍىتِ هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت. اٍل ایٌىِ ؿجىِ آثیبسی آساهگبُ ٍ ثبغ 

ذ تب اخضای هـتشن دٍ ػیؼتن تحت فـبس ٍ ون فـبس . دٍم ایٌىِ تب حذ اهىبى تالؽ گشدیاًبسی ثِ عَس هؼتمل اص ّن دیذُ ؿَد

 یىؼبى عشاحی ؿَد.ؿبهل؛ ایؼتگبُ پوپبط ٍ خظ لَلِ اكلی 

ٍ ثبغ اًبسی سا ثٌب ثِ دسخَاػت خٌبة آلبی فَالدی، ػیؼتن آثیبسی تحت فـبس آساهگبُ  1386ػشوبس خبًن هٌْذع خشهـبّی دس ػبل 

ثِ ّویي  ّضیٌِ ّبی اخشایی آى سا ثِ سٍص سػبًی ًوَدُ اًذ.ًیض  1391عشاحی ٍ گضاسؽ ٍ ًمـِ ّبی اخشایی آى سا تْیِ ٍ دس ػبل 

ایي عشح هحجت ًوَدُ ضوي ّوبٌّگی ّبی فٌی ثب عشاحبى ػیؼتن آثیبسی ون فـبس، ولیِ ًمـِ ّب ٍ ّضیٌِ ّبی اخشایی دس هٌؾَس 

  ًوَدًذ. سػبًیٍصشاكالح ٍ ثػیؼتن تحت فـبس سا 

ین عشاحی سا ثِ هذیشیت دوتش علیٌظاد هعشفی ت ،فعبلیت هی ًوبیٌذدس صهیٌِ عشاحی ٍ اخشای ؿجىِ ّبی آثشػبًی وِ دوتش هَثذ پَالدی 

اًدبم گشدیذ وِ ًمـِ ّب ٍ ّضیٌِ ّبی  تَػظ ایـبى عشاحی ؿجىِ آثیبسی ون فـبس ًیض ،عشحًوَدًذ. پغ اص هعشفی عشح ٍ ثبصدیذ اص 

  هذُ اػت.آثخؾ ػَم گضاسؽ ى دس آاخشایی 

الصم هیذاًن ثِ ًَثِ خَد، اص تالؿْب ٍ ّویبسی ّبی ثیذسیػ ػشوبس خبًن هٌْذع خشهـبّی ٍ دوتش هَثذ پَالدی ٍ تین  ایٌدبدس 

ایي گضاسؽ سا تْیِ ًوَدُ اًذ ّیچ چـوذاؿتی ثب دلت وبهل  ثذٍىخٌبة آلبی دوتش علیٌظاد وِ ثِ هذیشیت وبسؿٌبػی ّوشاُ ایـبى 

 .داؿتِ ثبؿنسا لذسداًی بل وو

 :نتایج

اػت. ثِ دلیل اٍلَیت گشدیذُ اسائِ  ًتبیح هبلی آًْبخالكِ ٍ تحت فـبس ٍ ون فـبس  یثیبساخضای دٍ عشح ػیؼتن آ ،دس ایي ثخؾ

اًتمبل آة ثِ ثبغ اًبسی  لَلِ اكلیخظ ّوچٌیي  اػت.اص اسائِ اعالعبت ثبغ اًبسی كشفٌؾش ؿذُ  ،ثْجَد ٍضعیت آثیبسی هحذٍدُ آساهگبُ

  ًیض لحبػ گشدیذُ اػت.

ٍخَد آة دائن ٍ اهىبى خبیگضیٌی ثذلیل دس ایي عشح اهب بػ هی گشدد. لح تعویشاتخْت  ی پوپبطهعوَال پوپ سصسٍ دس ایؼتگبُ ّب

  دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت. تٌْب یه پوپآثیبسی ثملی 

گبُ پوپبط ٍ خغَط لَلِ اكلی هـخلبت یىؼبًی داؿتِ ثبؿٌذ. پغ ثْشُ ثشدای اص ایؼتگبُ ایؼتدس عشاحی دٍػیؼتن تالؽ ؿذُ تب 

  هی ثبؿذ،پوپبط دس ّش دٍ ػیؼتن یىؼبى 



 ثیبسی تحت فـبس آػیؼتن  -

 هتعلمبت ٍ اتلبالت ثِ ّوشاُ WKL 3/80، دٍس 1450پوپ فـبس لَی  الىتشٍ یه ؿبهل؛ ایؼتگبُ پوپبط  -

 وَد بًه، تَّا ؿیش ّوشاُ ثِ ػبًت 75 ایٌچ 8 تَسی فیلتش، داس ًبصل ایٌچ 32 ؿي یلتشایؼتگبُ وٌتشل هشوضی ؿبهل؛ ف -

 هتعلمبت ٍ اتلبل ثِ ّوشاُ لیتشی 200

  هیلیوتش 125تب  12اص لغش  PE=80 ،اتوؼفش 6ثب فـبس وبسوشد لَلِ پلی اتیلي  -

 اتلبالت پلی اتیلي ٍ فلضی -

 

 فـبس  ونثیبسی آػیؼتن  -

 هتعلمبت ٍ اتلبالت ثِ ّوشاُ WKL 2/80، دٍس 1450پوپ فـبس لَی  الىتشٍ یه ؿبهل؛ ایؼتگبُ پوپبط  -

  هیلیوتش 125تب  63اص لغش  PE=80 ،اتوؼفش 6ثب فـبس وبسوشد لَلِ پلی اتیلي  -

 اتلبالت پلی اتیلي ٍ فلضی -

 

جدول خالصه هسینه های خرید و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار آرامگاه زرتشتیان تهران )قصر فیروزه(

ردیف
مبلغ برآورد 

)ریال(

990,653,750لوله پلی اتیلن

705,278,450اتصاالت

297,500,000بابلر

2639,330,000

3534,865,725

47,618,585,079

10,921,053,479

جدول خالصه هسینه های خرید و اجرای شبکه آبیاری کم فشار آرامگاه زرتشتیان تهران )قصر فیروزه(

ردیف
مبلغ برآورد 

)ریال(

1,068,802,800لوله پلی اتیلن

2,327,885,000اتصاالت

2554,600,000

31,385,464,770

5,336,752,570

1

جمع کل )ریال(
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شرح 

خرید لوازم ایستگاه پمپاش

خرید لوازم ایستگاه کنترل مرکسی

هسینه های اجرایی

شرح 

خرید لوازم ایستگاه پمپاش

هسینه های اجرایی



  فـبس هی ثبؿذ.تحت ػیؼتن  % 50حذٍد فـبس  ونّضیٌِ ول خشیذ ٍ اخشای ػیؼتن آثیبسی  خذاٍل فَق ًـبى هی دٌّذ

 یهدس ػیؼتن تحت فـبس ؿبسُ ًوَد. ا جِ عَس خالكِ همبیؼِ ایي دٍ سٍؽ ثِ خض ّضیٌِ ّبی اخشایی دسبتی ًىدس ایٌدب ثبیؼتی ثِ 

داؿتِ اهب دس ػیؼتن ون فـبس ٍ ثبص ٍ ثؼتِ ًوَدى ؿیشّبی اكلی سا پوپ ثب اػتبست ساهگبُ سا آتَصیع آة دس هحذٍدُ وبسگش هبّش تَاى 

گشدؽ آة دس  الذام ٍتىویل آثیبسی دس ّش لغعِ ًؼجت ثِ ثب ثبص ٍ ثؼتِ ًوَدى ؿیشّبی فشعی تمشیجب ّوچَى ؿشایظ ثملی ثیبس آ

 .سا اًدبم هی ّذ هحذٍدُ آساهگبُ

پبؿٌذُ لَلِ ّبی آثذُ ٍ یىؼبى ثَدُ اهب ثْشُ ثشداسی اص فیلتشاػیَى ٍ دٍ ػیؼتن  ی دس ّشی اكلّب ٍ ًگْذاسی پوپ ٍ لَلِ ثْشُ ثشدای

 ػیؼتن تحت فـبس ًیبص ثِ دلت ثیـتشی خَاّذ داؿت.دس ّبی ثبثلش 

 

 :پیشنهادات

ثبغ ثبغ اًبسی ٍ ّوچٌیي دس ثعضی اٍلبت  ،تىبفَی ًیبص آثی فضبی ػجض آساهگبُ لٌبت ایٌىِ دس حبل حبضش آةثب تَخِ ثِ  -

فضبی ػجض خْت آثیبسی هؼتمل تبهیي ًیشٍی اًؼبًی ثِ ًؾش هی سػذ ایدبد یه هذیشیت آثیبسی هٌؾن ٍ  ،سا ًیض داسد ْذاؿ

  ثبؿذ.لبثل تبهل  ِ ثب ّضیٌِ ّبی ػشهبیِ گزاسی اٍلیِ ٍ ثْشُ ثشداسی ٍ ًگْذاسی ػیؼتوْبی آثیبسی هذسىآساهگبُ دس همبیؼ

ّوؼبى عشاحی گشدد اهب ثِ هٌؾَس ایدبد بُ پوپبط ٍ خظ لَلِ اكلی گؿذُ ایؼت ثب ایٌىِ دس عشاحی دٍ ػیؼتن آثیبسی تالؽ -

 الذام گشدد.هذ ًؾش لشاس گشفتِ ٍ ًؼجت ثِ تبهیي هبلی آى اًتخبة یه گضیٌِ اص اثتذا ثبیؼتی  ،یه ػیؼتن یىپبسچِ

 


