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تهیه شرح خدمات نظارت بر نگهداری و بهره برداری از سامانه های 

 آبیاری نوین و نقش آن در پایداری این سامانه ها
 مطالعه موردی دشت فاریاب جیرفت()
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  gmail.com47Hrasan@کارشناس ارشد معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی-3

 

 

 

  چكیده
شاورزی قرار کزارت جهاد ور کار به علت کاهش منابع آب و ضرورت ارتقای بهره وری از منابع آب، توسعه سامانه های نوین آبیاری در دستو

اجرای آنها در  ود. مطالعه شده ان دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور به انواع سامانه های نوین تجهیز بیش ازگرفته است. تا کنون 
ن سامانه ها ی مناسب ایبردار مدت زمان مشخصی انجام می شوند، و آنچه در دراز مدت از اهمیت به سزایی برخوردار است نگهداری و بهره

وجه به تنوع بهره بردارن از نظر با ت .لیمی و مدیریتی بهره بردار، به نحو احسن سالها کارکرد داشته باشداست به نحوی که در شرایط مختلف اق
ردار خرده به از بهره کطوری  مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی، به منظور بهره برداری فنی و اصولی، الزم است ساختارهایی تعریف شوند به

ه از پتانسیل تفاده بهینظور اسخصوصی و دولتی همگی را بتوان در این ساختار لحاظ نمود. به من دهقانی گرفته تا شرکت های کشت و صنعت
وین نامانه های سری از موجود در شرکت های مهندسین مشاور و مشاورین حقیقی ذیصالح، شرح خدمات نظارت بر نگهداری و بهره بردا

می توان کلیه  ،صوصخزم در این ارات الرزی استانها ارسال گردید. نظر به تامین اعتبکشاو آبیاری تهیه و برای اجرا به کلیه سازمان های جهاد
ظارت بر ن، بررسی و وی کشتعملیات شامل سرویس های ادواری)داخل و خارج از فصل آبیاری(، اعمال برنامه ریزی آبیاری مناسب با الگ

دی آب در سامانه وری اقتصا ش بهرهمتر آموزش میدانی بهره برداران و پایخدمات پس از فروش، گارنتی و بیمه لوازم و تجهیزات و از همه مه
 های نوین آبیاری را نظارت نمود.

 

 سامانه های نوین آبیاری، بهره برداری و نگهداری، شرح خدمات نظارت هاي كلیدي:واژه
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 مقدمه -1
احت یاه، مسگتوپوگرافی، خاک، کیفیت آب، نوع انتخاب و طراحی سامانه های نوین آبیاری براساس شرایط اقلیمی، 

ه یک سامان یدن بهاراضی، مدیریت بهره برداری و.... صورت می گیرد. طراحی و اجرای درست، گام های اولیه و الزم در رس

ی ائلرین مستز مهم آبیاری مناسب است. بهره برداری اصولی و کاربردی از سامانه و نگهداری صحیح از بخش های مختلف آن ا

تاه ترین در کو است که در طول مدت عمر سامانه بایستی بطور مستمر صورت پذیرد و هر گونه سهل انگاری و عدم دقت حتی

 . [6]زمان و یا کوچک ترین قطعات موجب فاصله گرفتن از اهداف طرح می شود

 

 آبیاري تاریخچه سامانه هاي نوین -2
صویب دولت سازمان تو در راستای بازسازی مناطق آسیب دیده، با  1342سال  پس از وقوع زلزله در شهرستان بوئین زهرا در

بیاری آم های عمران کشاورزی دشت قزوین تاسیس و با بکارگیری مهندسین مشاورین فنی برای اولین بار در کشور سیست

ای آبیاری تحت ای روش هتوسط مرکز بررسی های کشاورزی با اجر 1350بارانی و قطره ای مطالعه و اجرا گردید. در دهه 

 وش های تحتده از رطرح های الگویی به منظور آشنایی کشاورزان با این شیوه آبیاری و ترویج استفا فشار در سراسر کشور

رفه جویی شاورزی و صت از کفشار )آبیاری بارانی و قطره ای ( به مورد اجرا قرار گرفت. با وقوع انقالب اسالمی و با هدف حمای

اری ت های اعتبا حمایب آبیاری و نیز افزایش راندمان آبیاری توسط اداره کل مهندسی زراعی وزارت کشاورزی، و بدر مصرف آ

ی این طرح ه اجرادولت وقت اجرای طرح های فوق با عنوان آبیاری تحت فشار شتاب بسیار بیشتری به خود گرفت به نحوی ک

ون فت. هم اکنرار گرقت های بهره بردارن از مقامات و مسئولین سیاسی ها نزد کشاورزان نهادینه و در فهرست اولین درخواس

عتبارات اختصاص انیز معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی با توجه به بحران آب و روند کاهش منابع آب در کشور، با 

ه ایفا نمود فعلی ر شرایطقابل توجه در مطالعه و اجرای طرح های نوین آبیاری تالش های وافری داشته و نقش به سزایی د

 است. 

 
 سامانه هاي نوین در ایران قبل از انقالب -2 -1

ه ی و پراکندلکه ا پس از اجرای روش های آبیاری بارانی و قطره ای در دشت قزوین، روش های آبیاری تحت فشار اغلب بطور

راضی کشت ری در ااجرای سیستم های آبیاو بصورت نمایشی در سطح کشور راه اندازی می شدند. آنچه قابل ذکر است بیشتر 

و ....  زراعی و صنعت های بزرگ مالک، مانند کشت و صنعت های نیشکر در خوستان، کشت و صنعت اتکا، شرکت های سهامی

ده و راد شناخته ش. همچنین اغلب طرح های از طرف دولت مورد حمایت قرار می گرفت که در اختیار اف[8]در دستور کار بود

 سرشناس قرار داشتند. مالکین

 
 سامانه هاي نوین در ایران پس از انقالب - 2- 2

اداره کل توسعه روش های آبیاری تحت فشار  ،با وقوع انقالب شکوهمند اسالمی و با محوریت قرار گرفتن کشاورزی در کشور

زیر نظر سازمان گسترش کشاورزی ابتدا در مراکز دولتی، دانشگاهی و مراکز آموز کشاورزی با هدف ترویج و توسعه این روشها، 

قطره ای  سراسر کشور با روش های مختلف آبیاری بارانی و طرح های الگویی اجرا نمود تا کشاورزان، دانشجویان و کارشناسان

استفاده از منابع با  . مدت ها این روشها[12]از نزدیک آشنا شده و تمایل کشاورزان به استفاده از این روش ها افزایش یابد

توسط مهندسین مشاور  اعتبارات ملی مطالعات این روشها اعتباری مختلف مطالعه و اجرا می گردید، و در نهایت با استفاده

ختیار کشاورزان قرار در ا ،های عامل با کارمزد های کمتر از بازار ز تسهیالت تکلیفی بانکا استفاده اذیصالح انجام می گشت و ب
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در سال های اخیر با حمایت های دولت و با توجه به وقوع خشکسالی های می گرفت تا اجرای سیستم های آبیاری انجام گردد.

مداوم و کاهش سطح ایستابی آب های زیر زمینی با هدف صرفه جویی مصرف آب آبیاری، اعتبارات طرح توسعه سامانه های 

ض دولتی به مورد اجرا درصد کمک های بالعو 100کشاورزی با  حمایت از توسعه آبیاری نوین با استفاده از صندوق توسعه 

 گذاشته می شود.
 

 اهمیت نگهداري و بهره برداري سامانه هاي نوین -3

ن ر مدت زمادامانه پس از طراحی و اجرای هرنوع سامانه آبیاری آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، کارکرد مناسب س

ه امین کنندتکت های الزم است نسبت به شناسایی شربهره برداری و میزان عمر مفید سامانه می باشد. به همین منظور ابتدا 

ستفاده و ات مورد اتجهیز هیزات مورد استفاده در سامانه، بررسی مستندات و مدارک مربوط به گارانتی، بیمه لوازم وجلوازم و ت

بانی وش و پشتیز فرا در گام بعدی هدایت و راهنمایی بهره برداری به منظور استفاده از خدمات بیمه و گارانتی و خدمات پس

 نظر قرار گیرد. آنها الزم است مد

 

 مسائل و چالش هاي سامانه هاي نوین - 4

توسعه این سامانه  . در کنار[7] دو میلیون هکتار اراضی کشور تحت پوشش سامانه های نوین قرار دارند بیش ازهم اکنون 

داف طرح اه اشد.و در حال بهره برداری می بها اصلی ترین چالش پیش رو، کارکرد مناسب و بهینه سامانه های اجرا شده 

 صورت بهینهباری، توسعه سامانه های نوین آبیاری، هنگامی تحقق خواهد یافت که تمامی این سامانه های در حال بهره برد

یریت ر صورت مداست د بدیهی قرار گرفته و در مدت عمر مفید آنها حداکثر کارایی و اثر بخشی را داشته باشند.مورد استفاده 

اصله فراحی شده یزان طنادرست از سامانه، راندمان آبیاری به حداکثر اسمی خود نخواهد رسید و کارایی مصرف آب آبیاری با م

 خواهد گرفت.

 

 ري و بهره برداري سامانه هاي نوینضرورت انجام نظارت بر نگهدا - 5

ان در یی کشاورزتوانا بررسی ها نشان داده است که یکی از عوامل موثر در پایین بودن راندمان کاربرد آب در مزارع، عدم

ه از سامان ستفادهاتنظیم زمان و مقدار آب آبیاری به صورت کاربردی است. بدیهی است ناکافی بودن شناخت بهره بردار در 

و بهره  گهدارینن آبیاری، می تواند عامل اصلی بروز مسائل و مشکالت موجود در بخش مدیریت و بهره برداری باشد. نوی

ه بب آبیاری داری آبرداری صحیح از سامانه نوین آبیاری، ضمن دستیابی به حداکثر طول عمر سامانه، موجب ارتقاء بهره بر

وین آبیاری ابالغ شده دستورالعمل اجرایی طرح توسعه سامانه های ن 11س ماده از طرف دیگر بر اسا مقدار پتانسیل خواهد شد.

و  مدیریت آبیاری ره گردیده که در صورت تامین اعتبار نسبت به نظارت براشا 20/04/96مورخ  329/96/605اره طی نامه شم

 . [4]بهره برداری و نگهداری از طریق مشاورین ذیصالح اقدام گردد
 

 انجام نظارت بر نگهداري و بهره برداريهدف از  - 6

ی و بهره ر نگهدارببهره برداری همانا برنامه ریزی، هدایت و نظارت و می توان گفت هدف از انجام نظارت بر نگهداری 

حقق تانه ها و ین سامبرداری از سامانه های نوین آبیاری در چارچوب ضوابط و معیار های پذیرفته شده برای عملکرد مطلوب ا

 .[1]اهداف حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و خاک، ارتقای راندمان آبیاری و بهره وری آب می باشد
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  نظارت  تهیه شرح خدمات - 7

ن مهم بر ای حال که اهمیت نگهداری و بهره برداری از سامانه های نوین آبیاری مشخص شد، الزم است عوامل موثر

اشد. ب می بشناسایی شوند. اولین رکن اصلی برای اجرای هرگونه عملیات در اختیار داشتن نیروی انسانی ماهرو مجر

ظام ن های نمشاور و کارشناسان حقیقی که زیر نظر سازماخوشبختانه با وجود پتانسیل مطلوب در شرکت های مهندسین 

رد. وجود ندا مشکلی مهندسی کشاورزی دوره های آموزشی بهره برداری و نگهداری را با موفقیت طی نموده اند، در این زمینه

رح توسعه طاتی لععامل دیگر که دارای اهمیت ویژه ای می باشد، وجود اعتبارات مناسب است که می توان از اعتبارات مطا

قوقی رکت های حشز این اسامانه های نوین آبیاری برای تامین اعتبار قراردادها با شرکت های ذیصالح استفاده نمود. هر کدام 

 آمده است.یک یا حقیقی نیازمند استفاده از وسایل و ابزارهایی هستند که فهرست آنها در جدول شماره 

 

 جهت نظارت لوازم و تجهیزات مورد نیاز : 1جدول 

 ردیف حداقل لوازم مورد نیاز سایر تجهیزات جانبی مورد نیاز

 1 فشارسنج خودرو سبک

GPS 2 تجهیزات اندازه گیری دبی دو فرکانسه 

 3 متری ( 50)  متر دستی  لب تاب

 4 دستگاه اندازه گیری رطوبت خاک (بازسازی تعمیر و دستگاه جوش پلی اتیلن ) درصورت نیاز به 

 5 متر EC ( بازسازیتعمیر و دستگاه تست هیدرواستاتیک ) صورت نیاز به 

 6 متر PH و ... واشر آب بندیاتصاالت، بوشن، پیچ مهره، 

 

 

. در واقع [11]در نهایت تمامی این سازوکارهای الزم برای عملیاتی شدن اهداف نظارت در شرح خدمات دیده شده است

 ست.یان شده ابخدمات  د، به تفصیل در شرحمشاورآنها را مورد بررسی و ارزیابی و نظارت قرار دهکلیه عملیاتی که می بایست 

 آمده است. 1شکل  در کلیه عوامل موثر در تهیه شرح خدمات نظارت بر نگهداری و بهره برداری از سامانه های نوین آبیاری

 

 چگونگی انجام نظارت - 8

 اک و امورآب و خ طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری که در اختیار مدیریت هایبا توجه به تخصیص استانی اعتبارات 

اور تخاب مشکشاورزی استان ها قرار دارد، می توان پس از طی کردن مراحل قانونی ان فنی مهندسی سازمان های جهاد

یاز به شرح ات مورد نه عملیاقدام و کلی ذیصالح بر اساس دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه، نسبت به عقد قرارداد با آنها

جام د نیاز انمات مورپس از انجام بازدید های میدانی، مورد بررسی و ارزیابی قرارخواهند گرفته و در هر مورد اقدا 2جدول

 .[9] خواهد شد

 

 اهداف نظارت با توجه به شرایط كم آبی - 9

زیر زمینی اغلب پروانه های بهره برداری از منابع آبی بازنگری و با توجه به شرایط کم آبی و افت سطح ایستابی در آبهای 

میزان تخصیص آنها تعدیل شده است. لذا می بایست طراحی سامانه مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و تمهیدات مورد نیاز پیش 

با راندمان طراحی، هدایت  بینی گردد. بطور کلی در این بخش بررسی و محاسبه راندمان کاربرد آب در مزرعه و مقایسه آن
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بهره بردار در جهت دستیابی به پتانسیل راندمان آبیاری مورد نظر و رفع نواقص احتمالی به منظور رسیدن به یکنواختی ایده 

. همچنین ارائه پیشنهاد استفاده از فن آوری های نوین برای توزیع یکنواخت آب در مزرعه از  [2]آل در دستور کار می باشد

 این قسمت می باشد.اهداف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 )   Mشش  (عوامل موثر در نظارت بر نگهداري و بهره برداري از سامانه هاي نوین آبیاري :  1شكل 

 

 
 نظارت بر الگوي كشت سازگار و بهره برداري بهینه از سامانه  -1-9

رسی ورد بربه لحاظ شرایط کم آبی حاکم در سطح کشور، الزم است الگوی کشت اراضی کشاورزی تحت پوشش سامانه م

ی توان مر این بخش دکلی  قرار گرفته و با توجه به عملکرد و اقتصاد پروژه نسبت به تعیین الگوی کشت بهینه اقدام نمود. بطور

اهکارهای رائه رابا کنترل فشار کارکرد در نقاط مختلف سامانه و بررسی علل کاهش یا افزایش احتمالی فشار، و همچنین 

 .[10]مناسب برای تغییرات در میزان کمی و کیفی آب آبیاری اقدام نمود

 

  

نظارت بر نگهداري و 

بهره برداري از سامانه 

 هاي نوین آبیاري

Man 
 مهندسین مشاور -1

کارشناسان حقیقی-2  

Material 
لوازم، اتصاالت، وسایل 

 اندازه گیری 

Machine 
سامانه نوین آبیاری   

Money 
اعتبارات طرح توسعه سامانه 

 های نوین آبیاری

Method 
پیاده سازی و عملیاتی 

 شدن شرح خدمات

Managment 
خاک و امور فنی مدیریت آب و 

جهادکشاورزی مهندسی سازمان 

 استان ها 
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 كم آبیدیریت آبیاري در سازگاري با شرایط منظارت بر برنامه ریزي و  -2-9

نترل شده آبیاری ک مال کمدر مناطقی که منابع آب آبیاری تعدیل شده اند، با انجام برنامه ریزی در مدیریت آبیاری و یا اع

قدار آب مرآورد بدون تغییر در الگوی کشت، می توان شرایط کم آبی را مدیریت نمود. بطور کلی در این بخش می بایست ب

وبت بندی قطعات ن. همچنین بررسی رعایت برنامه ریزی آبیاری بر اساس [5]محصول انجام گرددمورد نیاز و تقویم آبیاری 

ط ده در نقاشتامین  آبیاری طبق شناسنامه طرح و تعیین دبی جریان ورودی به سامانه و بررسی عمق آبیاری شامل دور و زمان

 مختلف مزرعه انجام خواهد شد.
 

 گیري مورد نیاز ندازهنظارت بر نصب تجهیزات ا - 3-9

یزات و تجه با توجه به اجرای طرح تعادل بخشی توسط وزارت نیرو و اهمیت بحث تخصیص آب الزم است، کلیه وسایل

ت به آنها نسب الت دراندازه گیری آب )کنتور حجمی( مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گرفته و در صورت وجود نواقص و اشکا

 .  [3]واهد گرفتاصالح آنها اقدام الزم صورت خ

 

 

 فهرست عملیات مورد نیاز در نظارت بر نگهداري و بهره برداري   : 2جدول 

 شرح عملیات اجرایی مورد نیاز جهت نظارت بر سامانه های نوین آبیاری ردیف

 تکمیل شناسنامه بهره بردار، اطالعات مکانی و کلی پروژه 1

 آموزش بهره بردارتهیه صورتجلسه بازدید میدانی و برنامه ریزی  2

 سرویس و خدمات مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سامانه 3

 سرویس و خدمات مورد نیاز ایستگاه کنترل مرکزی )فیلتراسیون( و تجهیزات تزریق کود و سم 4

 بررسی تقویم آبیاری طراحی شده و شرایط بهره برداری و مقایسه آنها 5

 کاربرد آب در مزرعهبررسی راندمان طراحی شده و راندمان  6

 تهیه مشخصات هیدرولیکی و مدار گردش آب و دور آبیاری 7

 تهیه اطالعات هزینه تولید و عملکرد محصول در سامانه نوین 8

 برآورد کارایی مصرف آب و بهره وری اقتصادی آب 9

 تهیه و تکمیل جدول بهره برداری)شامل عملیات آبیاری و سایر عملیات کشاورزی( 10

 

 پایش مستمر سامانه هاي نوین - 10
ساحت اراضی تحت مدر صورت وقوع تغییرات در الگوی کشت و  )  (RSامروزه می توان با استفاده از علوم سنجش از دور 

ز اهره مندی ن با بپوشش سامانه نوین آبیاری، تغییرات در میزان رطوبت سطح خاک را مورد بررسی و پایش قرار داد. همچنی

اقدام ند،می گیرنسنجنده های با دقت باالتر نسبت به شناسایی لکه هایی از مزارع که به درستی تحت پوشش سامانه قرار 

 وده و نسبت به رفع نقص آنها اقدام نمود.نم
 

 جمع بندي و پیشنهادات - 11
یز تحت نانچه مطالعه روش های نوین آبیاری بر اساس ضوابط و معیار های فنی انجام شود و همچنین اجرای آن نچ-

ردار است یی برخوآنچه از اهمیت به سزانظارت فنی و اصولی مناسب انجام شود در واقع نیمی از راه طی شده است. ولیکن 

 نظارت فنی بر نگهداری و بهره برداری است که در واقع پروژه را بیمه خواهد کرد.

 اهد شد.همیت آموزش مناسب  بهره بردار و کنترل انجام سرویس های ادواری منجر به افزایش عمر مفید پروژه خوا -
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ت تحت یز می بایسنظارت فنی و اصولی انجام شود عملیات بهره برداری نهمانگونه که الزم است عملیات اجرا تحت  -

 نظارت و سرپرستی ناظرین فنی صورت پذیرد و برای این مهم نیاز به شرح خدمات کامل و جامع است.

واهد خم آبیاری ارا بودن شرح خدمات برای نگهداری و بهره برداری در واقع چراغ راه ناظر برای هدایت و راهبرد سیستد -

 بود.

 د.ه هر میزان که شرح خدمات کامل تر دیده شود، عملیات مورد نیاز برای انجام نظارت جامع تر خواهد بوب -

ات نظارت ی عملیبا توجه به نتایج حاصل از نظارت های انجام شده قبلی الزم است که حداقل به میزان یک سال زراع-

  قبل از نظارت باشد. انجام شود تا نتایج حاصله قابل قیاس با شرایط

  1398ان دیهی است که این شرح خدمات کامل نبوده و در صورت اجرایی شدن آن پس از ابالغ صورت گرفته در تابستب-

 می توان با بررسی نتایج حاصله و بررسی نقاط قوت و ضعف آن نسبت به اصالح و تکمیل آن اقدام نمود.

شرح  یک هر نوع روش آبیاری نوین در بخش های جداگانهوان به تفکبه منظور کامل تر شدن این شرح خدمات می ت-

 خدمات خصوصی برای آن روش تهیه نمود.
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Abstract 

To Due to the decrease in water resources and the Necessity of improving the efficiency of water 

resources, the development of modern irrigation systems is on the agenda of the Ministry of Jihad 

Agriculture. So far, more than two million hectares of agricultural land have been equipped with 

modern systems. They are studied and implemented over a period of time, and what is important in the 

long run is the proper maintenance and operation of these systems in such a way that they operate 

efficiently in various climatic and managerial conditions. Given the diversity of management, cultural 

and social, for technical and normative operation, should be defined structure so that from smallholder 

farmers to public and private Agro-industry companies can be integrated in this Considered the 

structure. for optimize using the potential of the consulting engineers and the real experts, the Services 

Statement for supervising maintenance and operation of modern irrigation systems was prepared and 

sent to all Jihad Agriculture organizations for implementation. According to the providing necessary 

funding, all operations including periodic services (inside and outside the irrigation season), proper 

irrigation planning with cultivation pattern, inspection and after-sales services, warranty and insurance 

of supplies and equipment will be done. Most importantly, field training of farmers and monitoring the 

economic water efficiency in modern irrigation systems will be supervised. 
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