


:عنوان دوره آموزشی

اصول کنترل و نظارت رب طرح اهی سیستم اهی نوین آبیاری 
14:00الی 8:00ساعت از 6: مدت دوره

14:00الی 13:30: زمان آزمون

شرکت مهندسی مشاور موج آب فن: مجری دوره

و ربانمه رزیی استان گلستاننظام فنی اجرایی و دبیرخاهن شورای فنی سازمان مدرییت: ربگزار کننده

مهندس علی اکبر مرادی: مدرس

1400شهریور ماه 30



آشنایی با سامانه های نوین آبیاری: بخش اول

تعاریف1)

جایگاه آبیاری تحت فشار در کشور2)

عملکرد تحت فشار در استان گلستان3)

بخش های عمده در سامانه های نوین آبیاری4)

انواع روش های آبیاری بارانی و موضعی5)

نکاتی درخصوص دستورالعمل های اجرایی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری6)

اصول و کنترل های مطالعات پایه و طراحی سامانه های نوین آبیاری: بخش دوم

جدول جمع آوری داده ها1)

عوامل مؤثر در طراحی2)

انتخاب سامانه آبیاری مناسب3)

پارامتر های مؤثر در انتخاب سامانه4)

فهرست مطالب



اصول و کنترل های بخش نصب و اجرای سامانه های نوین آبیاری: بخش سوم

کلیات1)

مراحل مختلف پروژه2)

روش های اجرایی طرح های سامانه های نوین آبیاری3)

اصول تجهیز و سازماندهی کارگاه و عملیات اجرایی4)

اصول و شرح وظایف نظارت و کنترل کارگاهی5)

اصول و کنترل بخش نظارت بر نگهداری و بهره برداری سامانه ها: بخش چهارم

اصول نظارت بر بهره برداری و نگهداری1)

مراحل نظارت بر بهره برداری و نگهداری2)

جزئیات نظارت بر بهره برداری و نگهداری3)



بخش اول

یاری آشنایی با ساماهن اهی نوین آب 



:تعریف آبیاری تحت فشار
کندمیداپیجریاناتمسفر،فشارازبیشفشارتحتآبیاریسیستممجاریدرآبکهشودمیاتالقآبیاریهایروشازدستهآنبه

.شوندیمبندیتقسیمموضعیآبیاریهایسیستموبارانیآبیاریهایسیستمکلیدستهدوبهخاکدرآبپخشنحوهلحاظازو

:بارانیآبیاری سیستم
آبپاشتوسطوکردهپیداجریانآبیاریهایبالواصلینیمهواصلیهایلولهدرونهیدرولیکی،فشارتحتآبآندرکهاستروشی

.گیردمیقرارگیاهاختیاردرها

:موضعیآبیاری سیستم
هالندهگسیتوسطوکردهپیداجریانآبدهورابطاصلی،نیمهاصلی،هایلولهدرونهیدرولیکیفشارتحتآبآندرکهاستروشی

.گیردمیقرارگیاهاختیاردر



گاه آبیاری تحت فشار ردک  شورجای

بیشترینهبدستیابیمنظوربهکشوراقتصادیتوسعههایبرنامهدرکهاستشدهموجبخاکوآبمسئلهبدونزیربنائی
ازینهبهاستفادهبرمبتنیالزمهایریزیبرنامهوشودخاصتوجهکشورمان،جمعیتبرایکافیغذایتأمینوتولید

.پذیردصورتخاکوآبهایتوانایی

صرفهآبمصرفدربایدپساستآباصلیمشکلونداشتهوجودزمینمحدودیتدسترس،درآبمیزانبهتوجهبا
.آیدعملبهجویی

راهزاغیرهولولهازاستفادهرستنی،هایپوششآبیاری،هایشبکهاحداثبرعالوهآبمصرفدرجوییصرفهزمینهدر
جزایچارهمزرعهدرمصرفیآبمیزاندرخصوص.استتوزیعوانتقالسیستمدرآبتلفاتکاهشدرمعمولهایحل

.باشدنمیمزرعهیکدرشدهکشتگیاهانآبکنترلاالمکانحتیوآبیاریسیستمکردنمدرن

اورزیکشبخشدرآبازبهینهاستفادهراهکارهایازیکیبعنوانفشارتحتآبیاریهایروشکاربرداخیرسال25طیدر
.استگردیدهانجام1400سالتا1372سالازاراضیازهکتارمیلیون2.5بهنزدیکتاکنونکهاستگرفتهقرارتوجهمورد



لستانآبیاری تحت فشار رد استان گ 
عملکرد استان گلستان

جمعکم فشارقطره ایبارانیسالردیف

11390222431002534

21391391160904520

31392195125102202

41393135016401514

513942532615713218

6139565037541029

713967096118018277

81397347741903896

91398257224211944008

101399189138729565234

11140018817381586

278424569460737018جمع



تشکیل دهنده ساماهن اهی نوین آب 
یاری بخش اهی عمده 

پمپ
مجموعه خطوط لوله
توزیع کننده ها



روش  اهی آبیاری  بارانی

:آبیاری کالسیک

کالسیک کامالً متحرک، نیمه متحرک، ثابت با آبپاش متحرک، کامالً ثابت

شیلنگی با قرقره کوچک

ارابه ای با آبپاش بزرگ

 فشارروش های آبیاری بارانی کم

:آبیاری بارانی مکانیزه

 آبفشان غلطاندستگاه

دستگاه آبفشان قرقره ای

دستگاه آبفشان دوار مرکزی

دستگاه آبفشان خطی



بال آبیاری روی زمین در روش کالسیک ثابت با آبپاش متحرک، بال آبیاری روی 
سطح زمین

آبپاش و پایه آن در روش کالسیک ثابت با آبپاش متحرک
بال آبیاری زیرزمینی



(دستگاه آبفشان قرقره ای)آبیاری بارانی 

آبیاری بارانی
(دستگاه آبفشان دوار مرکزی)



آبیاری بارانی
(دستگاه آبفشان قرقره ای)

آبیاری بارانی
(سیستم کالسیک ثابت)



روش  اهی آبیاری موضعی

آبیاری میکرو

آبیاری زیر سطحی

 (تیپ)آبیاری نواری

آبیاری نقطه ای



آبیاری زیرسطحی
(سیستم قطره ای)



کاتی ردخصوص دستورالعمل اهی  اجرایی طرح توسعه ساماهن  اهی نوین آبیاری ن

.استنمودهاقدامرااجراییدستورالعملتدوینآبیارینوینهایسامانهطرحمجری-

ی،اراضامورمدیرترویج،مدیرزراعت،مدیرخاک،وآبمدیریتاقتصادیاموروریزیبرنامهمعاونسازمان،رئیس:استانیستاد-
استانفشارتحتآبیاریمسئولعامل،موسسهمدیر

آبیارینوینهایسامانهتوسعهاجرایدرتسهیلوهماهنگیایجادمنظوربه

نمایندهکارشناسمربوطه،شهرستانخاکوآبکارشناسفشار،تحتآبیاریمسئول،(کمیتهرئیس)خاکوآبمدیر:فنیکمیته-
کنندهبررسیمشاورنمایندهکارشناسطرح،مشاور





ری  سیاست  گذا

حجمیکنترلدارای-استبرداریبهرههایتشکلدارایاراضیدرطرحاجرایاولویت

هاروشسایربهنسبتباالترراندماندارایکهشوداجرابایدهاییسامانهلذااست،آبیمنابعازاستفادهدروریبهرهارتقاءهدف
.باشد

سامانهاجرایمکاناولیهبررسیومحلازبازدید

آبمنابعازتخصیصیامعتبربرداریبهرهپروانه

سامانهازبرداریبهرهواستفادهواجراحسنخصوصدر(یکفرم)شهرستانمدیریتبهمتقاضیمحضریتعهد



:طراحی

فنیکمیتهدرمطالعاتدفترچهبررسی

:اجرا

زمینتحویلصورتجلسهتنظیموبازدید

مجازکنندگانتأمینازپروژهنیازموردتجهیزاتولوازم

نظارتدستگاهمعرفی

پروژهقطعیوموقتتحویل

برداریبهرهونگهداریزمینهدرپیمانکارتوسطبرداربهرهآموزش



ری و بهره ربداری  نگهدا



بخش دوم 

اصول و کنترل اهی مطالعات پاهی و طراحی ساماهن اهی نوین آبیاری 



اصول کنترل اهی مطالعات پاهی و طراحی
آبیارینوع و جزئیات و منابع جمع آوری داده های مورد نیاز در طرح سامانه های نوین 

منبع جمع آوری داده هاجزئیاتنوع داده ها

موقعیت جغرافیایی و
(اقلیم)وضعیت آب و هوا 

 ماهانهدرجه حرارت متوسط، حداکثر و حداقل روزانه یا
نسبیرطوبت

سرعت متوسط و حداکثر باد، جهت باد های.....
تعداد روزهای یخبندان

تابش خورشید

سالنامه های آماری

خاکشناسی

 (عمق، بافت، ساختمان و وزن مخصوص، درصد رطوبت)های فیزیک خاک ویژگی
 (اسیدیته، شوری، سدیمی و آهک)ویژگی های شیمیایی خاک

نفوذپذیری
شرایط زهکشی

عملیات صحرایی، آزمایشگاهی،
مطالعاتی معتبرسوابق 

منابع آب

 منبعنوع
میزان حقابه یا میزان برداشت مجاز آب
کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی

محدودیت در زمان برداشت آب
تغییرات در کیفیت و کمیت آب در طول سال

بازدید از محل، مالک یا مزارع
عملیات صحرایی و آزمایشگاهی

گیاه شناسی

 اراضیالگوی کشت
طول فصل آبیاری

عمق توسعه ریشه در مراحل مختلف رشد
 ضریب گیاهیkcدر مراحل مختلف رشد

بازدید از محل، مالک یا مزارع

گذاریهزینه های سرمایه آبیاریمختلفروش های 
هزینه های بهره برداری



تحت فشاراصول کلی طراحی سیستم اهی آبیاری 

وریهنعلمی،استکاریدهندمیتشکیلراآنعمدهگروهدوموضعیوبارانیهایروشکهفشارتحتآبیاریهایسیستمطراحی
.تجربی

طراحتادشوگرفتهکاربهطرحیهرمورددرکلیاصولعنوانبهبایدکهاستآنعلمیهایجنبهبهمربوطشودمیارائهاکنونآنچه
.یابددستمطلوبینتیجهبهودادهتلفیقآنباراخودهنریاستعدادهایوتجارب

:فشارتحتآبیاری اهیسیستمطراحیردمؤرثعوامل
...ورموتوقدرتوپمپظرفیتاصطکاک،ازناشیافتها،لولهقطرتعیینمانند:دارندفیزیکیاصولدرریشهکهمحاسباتی-

...وآبشوئینیازتعرق،:دارندگیاهزیستیاصولدرریشهکهمحاسباتی-

...وبادجهتوسرعتتبخیر،هوا،دمایتخمینمانند:دارنداحتماالتواصولدرریشهکهمحاسباتی-



گردش کار ربای طراحی سیستم آبیاری 

بردارانبهرهازنظرخواهی

محلیاطالعاتوآمارآوریجمع

آبیاریهاینیازتعیین

سیستمکاربردیمفهومترتیب

یابدکاهشبایدآبیاریسطحیا(استکافیموجودآبمنابعآیا)موجودآبمنابعبررسی

دارد؟وجوددیگریسیستماست؟بردارانبهرهپذیرشموردسیستمآیا



یسیستم اهی باران 

سیستمظرفیتبیشترینتعیینوهاآبیاریفاصلهتعیینوآبپخشمجازحداکثرتخمین

زیستمحیطوآبخاک،گیاه،نیازهایبراساسمدیریتوآبیاریفاصلهناخالص،عمق

شودتأمینآبپخشیکنواختیطوریکهبههاآنفاصلهوآبپاشبدهانتخاب

آبیاریفاصلهوهاآبپاشبینفاصلهبراساسآبیاریبالهایجانمایی

آبیاریبرنامهوزراعیفصلهردراستقرارزمانوهاآبیاریتعدادمحاسبه

(برداریبهرهونگهداریهایهزینه)آنهامفیدعمرگرفتننظردرباپمپاژایستگاهواصلیلولهطراحی



یسیستم اهی موضع 
                                                                                 محاسبه نیاز آبی روزانه گیاه

محاسبه فاصله گسیلنده ها و تعداد آنها برای هر گیاه

 (فشار و بده در گسیلنده)انتخاب نوع گسیلنده

 (محاسبه بده لوله آبده)محاسبه بیشترین طول لوله آبده

انتخاب قطر لوله آبده و محاسبه افت اصطکاک و شیب

تعیین اندازه قطعات آبیاری

تعیین بده جریان در هر قطعه

تعیین تعداد قطعات آبیاری

انتخاب قطر لوله رابط و محاسبه افت اصطکاک

محاسبه تغییرات فشار در هر قطعه آبیاری

 (انتخاب سیستم تصفیه)ارزیابی کیفیت آب

تعیین قطر اصلی و محاسبه افت اصطکاک

محاسبه نیاز پمپاژ



انتخاب  ساماهن آبیاری مناسب

.انتخاب درست سامانه آبیاری و آرایش صحیح آن، در هر طرح دارای اهمیت اساسی است و در مرحله طراحی نیز اهمیت ویژه ای دارد

مشخصات طرح شامل منطقه طرح، شاخص های اقلیمی، مشخصات خاک از قبیل نفوذپذیری-1

.مسائل اجتماعی و فرهنگی، محلی که قرار است طرح اجرا شود-2

آشنایی کامل نسبت به دستگاه ها و سامانه های مختلف آبیاری، تلفیق سامانه ها، محاسن و محدودیت های هرکدام-3



آبیاری پارامتراهی مؤرث رد انتخاب  ساماهن

گزینه مناسب را ( AHP)می توان بر اساس اهمیت شاخص ها در هر طرح، با وزن دهی به شاخص ها با روش تحلیل سلسله مراتبی 
.انتخاب کرد

باددرجه حرارت و : شاخص های اقلیمی-1

.کیلومتر بر ساعت باشد، آبیاری بارانی توصیه نمی شود16زراعی در یک منطقه بیشتر از اگر متوسط باد در طول فصل 

.با عدم آبیاری در ساعات باد می توان راندمان را افزایش داد-

استفاده از آرایش مثلثی بجای آرایش مستطیلی-

قراردادن بالهای آبیاری بصورت عمود بر جهت باد-

.در مناطق بادخیز سیستم قرقره ای توصیه نمی شود-

استفاده از آبپاش های با شعاع پاشش کمتر و قطر افشانک بزرگتر-

(Low Angle)استفاده از آبپاش های با زاویه کم دهانه آبپاش -

(فاصله بالهای آبیاری= فاصله آبپاش ها( )LEPAپاشنده )استفاده از شبکه های فشرده -



:درجه حرارت

.مخصوصاً بعد از کامل شدن سایه انداز درختان. حرارت در روش های موضعی نسبت به روش های بارانی کمتر استدرجه تاثیر -

.تاثیر درجه حرارت بصورت تلفات تبخیر مطرح است-

مشکل درجه حرارت در روش های قطره ای به این صورت است که در اثر دمای باالی هوا، آب خروجی از قطره چکان تبخیر شده و -
.بعضی از مواد موجود در آب بصورت رسوب روی خروجی قطره چکان را گرفته و عملکرد قطره چکان را تحت تأثیر قرار می دهد

.از دیگر عوامل اقلیمی، بارش، رطوبت و تعداد روزهای یخبندان اشاره کرد-



:منابع آب-2

محل منبع آب و انتخاب سیستم-

(معموالً دوره حداکثر مصرف)کل حجم مورد نیاز در طول فصل رویش و مقدار آب مورد نیاز در دوره انتخابی : کمیت آب-

ی در آن فصل باشد، الزم است از روش های( استحصالی)در صورتیکه حجم آب مورد نیاز در فصل رویش بیشتر از حجم آب موجود 
(روش های موضعی)استفاده گردد که نیاز آنها کمتر است 

استفاده از فن کم آبیاری-

(بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی)آب کیفیت 

:کیفیت بیولوژیکی

.در روش های آبفشان دوار و آبفشان خطی جلبک ممکن است دردسرساز باشد-

استفاده از کلر در حوضچه ذخیره باشد-

بجای کنترل کننده فشار( FCN)استفاده از افشانک های کنترل دبی -



:کیفیت فیزیکی

ذرات رس، الی، شن و براده های پالستیک-

.میلی گرم در لیتر باشد، آب در آبیاری قطره ای مشکل ندارد50چنانچه مقدار مواد معلق کمتر از 

:کیفیت شیمیایی

.استفاده از آب شور در روش های بارانی و در مناطقی که درجه حرارت زیاد و باد شدید باشد، مشکالتی را به وجود می آورد-



منابع خاک-3

مشخصات هیدرودینامیکی خاک: الف

ظرفیت نگهداری و هدایت هیدرولیکی خاک

ته ظرفیت نگهداری عمق کاربرد آب را مشخص می کند و هدایت هیدرولیکی شدت پخش آب در روش های مختلف آبیاری را دیک-
..می کند

(دفعات آبیاری را کاهش داد. )هرچه ظرفیت نگهداری آب در خاک بیشتر باشد، عمق آبیاری را می توان افزایش داد-

باال آبفشان قرقره ای به دلیل شدت پخش. هدایت هیدرولیکی خاک بطور مستقیم با میزان عمودی آب در خاک مرتبط می شود-
.معموالً در خاک های سبک استفاده می شود



عوامل هواشناسی

بادجهتوسرعت-

(...چکانهاقطرهدرکربناتگذاریرسوبشاخص)...دما،ماهانهمتوسطآمار)حرارتدرجه-

بارندگیهوا،رطوبت-

:گیاهعامل

(اندازسایهسطح%10)اولیهرویشدورهطول-

برگوشاخرشددورهطول-

بردمیسربهبلوغمرحلهدرگیاهکهدورهطول-

مختلفمراحلدرگیاهتعرقوتبخیرمحصول،برداشتزمان-

Cropجذبقابلآب- Extractable Water CWE

رشددورهدرآنتغییراتوریشهعمقبیشترین-

Cropگیاهیضریبمقادیر- Factor



:آبعامل

هاچکانقطرهانسدادبارابطهدرآبشیمیاییخصوصیات-

...وهاجلبکمعلق،موادمانندفیزیکیخصوصیات-

آبمنبعنوع-

(گیاهرشدبریونهابرخیسمیاثرخاک،ساختمانبرسدیم...............شوری،)آبکیفیخصوصیات-

آبمقدار-

:خاک

خاکشوریخاکشناسی،مطالعات



زراعیتقویموکشتالگوی

ریشهتوسعهعمق

آبیاریمدیریتنظرازرطوبتمجازتخلیه(MDA)

گیاهیضریبمحاسبه

شوریبهگیاهمقاومت

خاصعناصربهگیاهمقاومت

اهجمع آوری داده اه و مطالعات  مربوط هب گی



فشارتحتآبیاریهایطرحبردارینقشهنیازهای:بردارینقشه

بردارینقشههایدستورالعمل-

لولهخطوطدوار،آبفشاندستگاهمرکزیبرجمحلپمپاژ،ایستگاهژئوتکنیک،-

کنیکجمع آوری داده اه  و مطالعات نقشه ربداری و ژئوت 



گیاهنیازموردآب

(موضعیهایروشبارانی،هایروش)آبیاریخالصعمق

آبشویینیاز

(موضعیدربارانی،درآبکاربردراندمان)آبیاریکاربردراندمان

آبیاریآبناخالصعمق

آبیاریدور

سامانهنیازموردظرفیت

سامانهکارزمان(T)

محاسبه  پارامتراهی موردنیاز طراحی



بخش سوم

اصول و کنترل اهی بخش نصب و اجرای ساماهن اهی نوین آبیاری 



فنیابنیهاحداثوساختمعیارهایوضوابط

فرعیواصلیهایلولهکارگزاریونصبهایمعیاروضوابط

آبیاریتجهیزاتوهادستگاهاستقرارونصبهایمعیاروضوابط

هاسیستمتحویلکنترلواصول

کلیات نصب  و اجرا 



.برساندانجامبهخوبیبهراانتظارموردوظایفبتواندکهاستایمجموعهایجادپروژهیکاجرایوطرحازمنظور

کندیمطیرامراحلشود،میسپردهبردارانبهرهدستبهکهموقعیتاآنایجادفکرتکوینلحاظازپروژههر:پروژهمختلفمراحل
:شاملکه

Construction)نظارتواجرا،(Design)محاسبهوطرح،(Planing)ریزیبرنامه- and Inspection)،کیفیتکنترل
(Quality Control)،اندازیراه(Operation)کنترلو(Monitoring)،دربرداریبهرهقابلیتازاطمینانحصولازپستااست

.شودگذاشتهبرداربهرهاختیار



امانی:الف

.کندمیکاراجرایمدیریتمأمورخودطرفازاجراییمدیرعنوانبهرادیگریشخصصاحبکار:اجرامدیریت

.کندمیواگذارمناسبیپیمانکاربهراکارازقسمتهرکارفرمایاصاحبکار:جزءپیمانکار

.کندمیواگذاراصلیپیمانکاریکبهراکارکل:کاملپیمانکاری

مقطوعقیمت،EPC:پیمانهاانواع

روش اهی اجرای طرح اهی ساماهن اهی نوین آبیاری 



(طرحآنباپیمانکارآشناییمیزان)طرحکیفیتوکمیتباآشنایی

طرحاجرایمحلباآشنایی

انسانینیرویتأمینبندیزمانبرنامهاجرا،زمانبندیبرنامهتهیه

برنامهکردنبهنگاموکنترلواجراییعملیاتشروع

مستمرکیفیتکنترل

،کاربهداشتوحفاظتایمنی

اصول اجرای طرح اهی ساماهن اهی نوین آبیاری 



وموادمصالح،ها،دستگاهلوازم،مشخصات...

اجراییهایدستورالعملوخصوصیوعمومیفنیمشخصاتهایدفترچه

زیربطارگانهایجانبازشدهابالغمقرراتوهانامهآئین

قراردادیاپیمان

پیمانخصوصیوعمومیشرایط

آحادبهافهرستهایدفترچه

کاران  باید  بشناسند رکی  که  پیمان مدا



اجراییهایهزینهرساندنحداقلبهاجرا،زمانرساندنحداقلبه:اقتصادیمعیارهای

:فنیمعیارهای

کیفیتکنترلمصالح،ها،دستگاهلوازم،مطلوبکیفیتتأمین

اجراروشانتخابدرکنترلاعمالباشدهانجامکارکیفیتتآمین

:اجراییهایمعیار

مناسبروشانتخابوپیچیدههایحلراهازاحتراز

کافیوالزمحددرمصالحولوازمانبارکردنوتدارک

مناسبآالتماشینوتجهیزاتتأمینوانتخاب

مناسبانسانینیرویتأمین

ییاصول تجهیز و سازماندهی کارگاه و عملیات اجرا 



ایمیلهنموداریاخطینمودارروش(Bar Chart)

بحرانیمسیرروشCPM(Critical Path Method)

برنامهبازنگریوارزیابیروش(PERT)Program Evaluation and Review Technique

انسانینیرویوکارگاهمدیریت

اجراییهاینقشهوگزارشات

ربانمه زمانبندی عملیات اجرایی



ترانشهکفوپیکفرگالژها،خاکبرداری

لولهخطوطرویخاکریزیونرمخاکریختنوخاکسرند

سرویسجادهاحداثمنظوربهزراعیخاکخاکبرداری

هاترانشهکفسرویس،هایجادهخاکتراکم

سطحیروانابخروجمنظوربهزهکشحفر

(دست  یا  ماشین)عملیات خاکی 



هایلولهاتیلن،پلیهایلولهPVC،هایلولهGRP

اتیلنپلیهایلولهنقلوحملوانبار

هایلولهنقلوحملوانبارPVC

(اتیلنپلیهایلولهجوشهای)اتیلنپلیهایلولهکارگزاری

ری  عملیات لوله گذا



پیمانکارکاراجراییتفضیلیبرنامهبررسی

اجرابرمطالعاتتأییدوپروژهفنیگزارشاتومطالعاتبررسی

پیمانکارتوسطخریدازقبلتجهیزاتولوازممشخصاتتأییدورسیدگی

پیمانکارکارگاهیهاینقشهتصویبوبررسی

اجراییعملیاتازمرتببازدید

کارمقادیرتغییرجداولتنظیموتهیه

مجالسصورتوکارهادستوربررسیوکنترل

ری نظارت رب اجرای طرح اهی ساماهن اهی نوین آبیا



پیمانکاروسیلهبهشدهتهیهقطعیهایوضعیتصورتتأییدورسیدگی

مصوببرنامهباکارحالدرآالتماشینتناسبکنترل

کارگاهنیازهایتأمینوتدارکاتموقعبهانجامبرنظارت

کارکنانهایپرداختوکارگاههایجریانبرنظارت

اسنادومدارکوهانقشهازفنیآرشیوایجاد

کارگاهدربهداشتیوایمنیمسائلرعایتبرنظارت



بخش چهارم

ری و بهره ربداری  اصول و کنترل اهی بخش نظارت رب نگهدا
ساماهن اهی نوین آبیاری 



نگهداریوبرداریبهرهبرنظارتمطالعاتریزیبرنامه:اولبحث

برداربهرهباآشناییوپروژهایشناسنامهاطالعاتتهیه-1

اولیهبازدیدانجام-2

فعلیشرایطدربرداریبهرهچگونگیوموجودوضعبررسی-3

هاآسیبومشکالتشناسایی-4

آموزشینیازهایشناسایی-5

نگهداریوبرداریبهرهبرنظارتاجرای:دومبحث

(اتصاالتولولهخطوطشبکهمرکزی،کنترلپمپاژ،ایستگاه)آبیاریشبکهاجزایکنترلوبررسی-1

شبکهفشارآب،توزیعیکنواختیآبیاری،راندمانهایگیریاندازه-2

لوازمبیمهوگارانتیفروش،ازپسخدماتبررسی-3

آموزشیهایکالسبرگزاری-4

ری ساماهن اهی نوین آبیاری  اصول نظارت رب بهره ربداری و نگهدا







نگهداریوبرداریبهرهبرنظارتارزیابی:سومبحث

کشتالگویبامتناسبآبیاریبرنامهتهیه-1

نگهداریوبرداریبهرهعملکرداجمالیارزیابیوبندیجمع-2

اطالعاتیبانکتهیهوسازیمستند-3

اصالحیاقداماتوراهکارهاارائه-4

نگهداریوبرداریبهرههایدستورالعملتهیه-5





فازازبعد.شودمیمحسوبپروژهیکعمرمراحلازچهارمفازعنوانبهعمرانیهایپروژهازنگهداریوبرداریبهره
یاریآبهایپروژهازنگهداریوبرداریبهرهلذا.شودمیخالصهآندرپروژههایفعالیتتمامنتیجهسه،ودویک،صفر،
زمینهدرالزمهایآموزشآبیاری،سیستماستقرارازپساستالزموبودهداربرخوردایویژهاهمیتازفشارتحت

.شوددادهکشاورزانبه...ونگهداریوسرویسکارگیریبهچگونگی

واریآبیمدیریتوسیستمنگهداریوسرویسزمینهدرالزمهایآموزشارائهبرداری،بهرهبرنظارت:کلیهدفلذا
.استبرداشتوداشتکاشت،مدیریتنیز

ری  اصول کنترل و نظارت رب بخش نظارت رب بهره ربداری  و نگهدا



صحیح
عکس اهیی از بهره ربداری ان

دپوی غیر اصولی لوله های آبیاریعدم وجود محافط بتنی برای شیرفلکه

مسقف نبودن پمپ و متعلقات آن
عدم احداث فنس و حفاظ اطراف حوضچه



صحیح
عکس اهیی از بهره ربداری 

محافظ بتنی برای جلوگیری از
دپوی منظم و اصولی لوله های آبیاریبرخورد ماشین آالت

(در محل مسقف نگهداری شود)

مسقف بودن ایستگاه پمپاژ
وجود فنس اطراف استخر



آبیاریستمسیازاستفادهصحیحنحوهآبیاری،تقویمنیازآبی،جملهازسیستمبهمربوطپارامترهایکلیهمرحلهایندر
ارتنظبرداری،بهرهبرناظرتوسطموثرپارامترهایسایروآبمصرفکارائینیزوسیستمکارائیافزایشجهتدر

.شدخواهد

ف :اختصاصیاهدا
مزرعهمدیریتوفشارتحتآبیاریسیستمبکارگیریبرفنیمستمرنظارت-1

آبیاریهایسیستمازاستفادهوتولیدهایمحدودیتومشکالتشناختوبررسی-2



نظارت رب بهره ربداری از رپوژه اهی آبیاری تحت فشار

کنترل و بررسی طرح اجرا شده با دفترچه مطالعه
و طراحی سیستم و تطبیق آن با شرایط مزرعه

تهیه و تنظیم برنامه آبیاری متناسب با الگوی کشت

اجرای برنامه آبیاری

سرویس و : تهیه و تنظیم برنامه سرویس دهی سیستم شامل
نگهداری ایستگاه پمپاژ، خطوط لوله،کنترل نشتی شیرآالت و 

...اتصاالت،تنظیم روزانه برنامه شستشوی فیلتراسیون، لترالها و



اعمال سرویس و نگهداری

اعالم نواقص موجود در سیستم در اسرع وقت به مدیریت

کنترل مستمر فشار، دبی در طرح براساس طراحی انجام شده 
و درصورت نیاز اصالح آن با توجه به کیفیت و کمیت آب

راهنمایی و هدایت در جهت انجام عملیات گارانتی و بیمه 
وسایل و تجهیزات سیستم در زمان مقرر

بررسی وضعیت ضریب یکنواختی توزیع آب در مزرعه و 
ارائه توصیه های اصالحی



بررسی راندمان کاربرد سیستم آبیاری نصب شده در 
مزرعه و ارائه توصیه های اصالحی

هزینه تمام )نظارت مستمر بر عملکرد سیستم و ارزیابی آن 
...(شده آب مصرفی، بهره وری هر متر مکعب آب مصرفی و 

بررسی امکان اصالح الگوی کشت با توجه به کاهش 
هیدرومدول آبیاری، افزایش سطح زیر کشت، ارتقا بهره وری و 

افزایش درآمد بهره بردار و کاهش هزینه های تولید

ایجاد تعامل با شرکت سازنده جهت تأمین قطعات یدکی و 
سرویس های پس از فروش



راهنمایی در جهت تعویض یا خرید قطعات و لوازم 
مورد نیاز در مدت قرارداد ار مراکز معتبر

ادامه گزارش های منظم ماهانه به مقام مافوق

تهیه گزارش نهایی از اقدامات انجام شده 
پس از هر دوره بهره برداری



مزرعهشرایطباآنتطبیقوسیستمطراحیومطالعهدفترچهباشدهاجراطرحبررسیوکنترل-1

پروژهموجودوضعیتباطرحاجرایینقشهبررسی:1-1

پروژهاجرایینقشهدرشدهانجامتغییراتلحاظ:2-1

پروژهآبیمنبعکیفیتمجددتفسیروآبآزمایشاتانجام:3-1

اعالممدیریتبهکارشناستوسطمراتباستالزمگردد،پروژهازبرداریبهرهدرنارساییباعثواردهتغییراتصورتیکهدر:4-1
.گردد

جزئیات نظارت رب بهره ربداری از رپوژه اهی آبیاری تحت فشار



برداربهرهبهآنارائهوکشتالگویبامتناسبآبیاریبرنامهتنظیموتهیه-2

بیاریآساعتوآبیاریدورشاملسیستمنوعوکشتالگویبراساسآبیاریدوروزمانشاملآبیاریبرنامهتنظیموتهیه:1-2

کشتالگویبهتوجهبا(...وآبیاریدورآبیاری،زمان)شاملآبیاریبرنامهاعمال-3

آبیاریبرنامهاجرای-4

آبیاریبرنامهاجرای:1-4

آبیاریسیستمدریکنواختیوآبیاریعمقگیریاندازه:2-4

آبیهایتنشنظرازکشتوضعیتبررسی:3-4



یرآالت،شنشتیکنترللوله،خطوطپمپاژ،ایستگاهنگهداریوسرویسشاملسیستمدهیسرویسبرنامهتنظیموتهیه-5
فیلتراسیونشستشویبرنامهروزانهتنظیم

شدهنصبآبیاریسیستمپمپاژایستگاهدهیسرویسبرنامهتنظبموتهیه:1-5

شدهنصبآبیاریسیستمدهیسرویسبرنامهتدوینوتهیه:2-5

مربوطهاتصاالتوآبرسانخطوطدهیسرویسبرنامهتدوینوتهیه:3-5

لترالهاوفیلتراسیونشستشویبرنامهتدوینوتهیه:4-5



سیستم فیلتراسیون



ایستگاه پمپاژ



نگهداریوسرویساعمال-6

آنبرنظارتانجاموپروژهپمپاژایستگاهنگهداریوسرویساعمال:1-6

آنبرنظارتانجاموشدهنصبآبیاریسیستمنگهداریوسرویساعمال:2-6

برآننظارتانجامومربوطهاتصاالتوآبرسانخطوطسیستم،نگهداریوسرویساعمال:3-6

آنانجامبرنظارتوفرعیخطوطولترالهاشستشویفیلتراسیوننگهداریوسرویساعمال:4-6



وقتاسرعدرسیستمدرموجودنواقصاعالم-7

دروودهنماقدامفنینظرازشده،اجرافشارتحتآبیاریپروژهدقیقبررسیبهنسبتمستمربصورتاستموظفکارشناس:1-7
.نمایداعالممدیریتبهرامواردفنی،نقصوجودصورت

نقصرفعچگونگیزمینهدرمدیریتنظراخذ:2-7
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