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:چکیده
براي نیل به اهداف این ) شناخت، مطالعه، اجرا(مرحله بهره برداري طرح ها شاخص ترین مرحله اي است که کلیه مراحل 

در طول چندین . مرحله طرح ریزي شده اند، بنابراین پرداختن به مسائل مطرح در این مرحله از اهمیت خاصی برخوردار است
سال بهره برداري از شبکه هاي مدرن آبیاري و زهکشی کشور، متولیان بهره برداري از این شبکه ها با مشکالت و موانع قابل 

روبرو بوده اند و این مشکالت و موانع قابل توجه و متنوعی روبرو بوده اند و این مشکالت اغلب باعث افزایش توجه و متنوعی
بدیهی است که شناخت یک مشکل، اساسی ترین مرحله . هزینه هاي بهره برداري و کاهش بهره وري آب کشاورزي شده است

شکالت بهره برداري شبکه هاي آبیاري و زهکشی مدرن نیز قبل از در حل آن بوده و اصوال ارائه هر گونه راهکار براي حل م
شناخت نیز امکان پذیر نیست، بنابراین در مقاله حاضر لیست و جزءیات چالش هاي عمده مدیریت بهره برداري و نگهداري 

سخت افزاري نظیر شبکه هاي آبیاري و زهکشی عنوان شده اند و سعی بر این بوده است که این چالش ها در قالب چالشهاي 
و نرم افزاري نظیر عدم وجود  ... عدم وجود سیستم پایش کمی و کیفی و رفتار سنجی مناسب، نواقصات آرشیو فنی شبکه ها و

.تشریح شوند... سیستم هاي اطالعاتی پیشرفته و شبکه هاي محلی کامپیوتري و 



:مقدمه
هاي آبیاري و هاي آبیاري و زهکشی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته و تاکنون شبکهاز مدتها قبل مطالعه و اجراي شبکه

لرداري رسیدند لیکن آنچه که اهمیت و جایگاه شایسته خود را باز نیافته اقدامات مورد انتظار پس زهکشی زیادي اجرا و به بهره
وري آب بوده ق با مبانی طرح و با هدف افزایش بهرههاي آبیاري و زهکشی به صورت عملی و مطاببرداري شبکهاز بهره

برداري و نگهداري از هاي مدیریت بهرهپایین بودن راندمان آبیاري، کاهش عمر مفید تاسیسات آبیاري، افزایش هزینه.است
برداري و هرهاي به نام مدیریت ببرداري است که منجر گردیده مقولههاي آبیاري و زهکشی در دست بهرههاي شبکهنارسایی

هاي آبی مطرح گردد در این راستا الزم است عالوه بر هاي آبیاري و زهکشی به عنوان دغدغه اصلی طرحنگهداري از شبکه
هاي آبیاري مورد توجه قرار گرفته و شناسایی گردیده و برداري شبکهاي نیز پس از بهرههاي غیر سازهاي جنبههاي سازهجنبه

.ها به عنوان راهنماي مدیریت و نگهداري مورد عمل قرار گیردنضمن تبیین و تشریح آ

:مدیریت مالی شبکه هاي ابیاري و زهکشی

مشکالت گسترده مدیریت شبکه هاي آبیاري را می توان به طور عمده در کمبود اعتبارات کافی براي انجام وظایف مربوطه 
اصوال توسعه چشمگیر .کاهش میزان کارایی شبکه ظاهر می شوداثرات منحنی این کمبود ها نیز معموال به صورت . دانست

شبکه هاي آبیاري با روند تامین اعتبار مدیریت بهره برداري و نگهداري شبکه ها هماهنگ نبوده است که همه ساله هزینه بهره 
ز جنبه نظري مورد توجه قرار اگر این مشکل ا. برداري و نگهداري شبکه ها با شناسایی بیشتر از درامدها افزایش پیدا می کنند

اهرا حل آن ساده خواهد بود بدین معنی که نرخ آب بها، باید به طریقی تامین شود که با توجه به حجم ساالنه آب ظگیرد، 
مصرفی بتواند هزینه هاي شبکه را تامین کند اما در این خصوص درامد زارعین نیز دخیل بوده و بایستی به فکر بازار مصرف و 

ضمینی محصوالت زراعی نیز بود چرا که زمانی زارعین می توانند از عهده هزینه شبکه برایند که درامد قابل قبولی خرید ت
.داشته باشند

دستورالعمل بهره برداري و نگهداري از شبکه هاي آبیاري و زهکشی
یر هستند موضوع عدم وجود دستور از چالش هایی که در شبکه هاي ابیاري و زهکشی وجود دارد و اغلب شبکه ها با آن درگ
سی نتایج عملکرد بهره برداري و ربر.العمل بهره برداري و نگهداري از تاسیسات آبی یا عدم بروز بودن آن دستور العمل هاست

نگهداري از شبکه هاي آبیاري و زهکشی بیانگر این واقعیت است که متاسفانه عملکرد اغلب شبکه هاي کشور پایین تر از حد 
یکی از دالیل این امر فقدان ضوابط و معیارهاي فنی و مشخص براي انجام خدمات بهره برداري و نگهداري از . ظارمی باشدانت

اي عوامل بهره برداري و نگهداري بدون توجه به فرضیات قهشبکه ها بوده است که عدم وجود آن ها سبب اعمال نظرهاي سلی
به اهداف ایجاد شبکه هاي آبیاري و کاهش عمر مفید تاسیسات آبی این شبکه ها ومبانی طرح شده بود و باعث عدم دستیابی 

در حال حاضر پس از تجربه سالها بهره برداري از تاسیسات آبیاري و زهکشی و نظر به محدودیت منابع آبی . گردیده است
ت طرح تدوین گشته و در آن روش کشور تردیدي نیست که باید دستورالعمل هاي بهره برداري و نگهداري همزمان با مطالعا

.انجام کارها، چارت تشکیالت مناسب، تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز و سایر موارد مشخص شده باشند

تدفیق اطالعات مورد نیاز از قبیل الگوي کشت، راندمان آبیاري و نیاز خالص آبی محصوالت کشاورزي-
گیرند طبیعی است که با گذشت زمان د بهره برداري و نگهداري قرار میدر شبکه هاي آبیاري و زهکشی که سالهاست مور

ریزي دقیق آبیاري و در نتیجه ن تغییرات موجب می شود که برنامهای. فاکتورهاي طراحی شبکه ها دستخوش تغییر می شوند
و در زمان مورد نیاز گیاه به مدیریت بهره برداري و نگهداري شبکه ها به صورت بهینه اعمال نشده و نتوان آب را به موقع 



آبگیرها رساند که در نتیجه به محصوالت کاشت شده و کاهش اعتماد زارعین نسبت به مدیریت شبکه ها را در بر خواهد داشت 
به عنوان مثال ارقام تدفیق نشده . ها از اهمیت ویژه اي برخوردار می باشدکتورهاي ارائه شده در شبکهفلذا ضرورت تلفیق فا. 
ندمان هاي ابیاري و نیاز ابی محصوالت کشاورزي باعث تخمین غیر واقعی آب مورد نظر کشاورزي گردیده و عالوه بر بروز را

اشکال در اجراي قوانین و ایین نامه هاي مربوط به آب باعث اختالل در برنامه ریزي بهره برداري و نگهداري، نارضایتی زارعین 
.عملکرد محصوالت کشاورزي خواهد شددر خصوص تحویل آب و در نهایت کاهش

اشکاالت طراحی و اجراي شبکه هاي آبیاري زهکشی-
وابط علمی در طراحی هر سازه یا تاسیساتی می تواند مسایل و مشکالتی عدیده ضاز دیدگاه مهندسی، عدم رعایت -

خوشبختانه پیشرفت هاي .هاي ابیاري و زهکشی نیزمصون از آن نمی باشدشبکهاي را موجب شود و از این دیدگاه 
علمی حاصله در شعب مختلف علوم مهندسی، معیارهاي طراحی مطلوب براي احداث بسیاري از سازه ها از جمله 

سازه هاي آبیاري وزهکشی را در اختیار مهندسین قرار داده و به لحاظ نرم افزاري مشکل عمده اي در قبال 
با انتخاب نامناسب برخی از پارامترهاي طراحی ساخت و بهره مهندسین قرار ندارد لیکن عدم رعایت ظوابط فنی

.برداري کانال هاي آبیاري را با مشکل مواجه ساخته است
اصالح، مرمت و باز سازي شبکه هاي آبیاري و زهکشی-

ازي هر باشد لذا اصالح، مرمت و بازسه اي بهره برداري مطلوب از ان میاز آنجا که هدف اصلی از طراحی و ساخت هر ساز
پروژه اي از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و عدم توجه به این موضوع ضمن اتالف اعتبار ملی، موجب از دست رفتن 

لذا با توجه جدي به این قضیه از ملزومات هر پروژه اي از جمله . گرددي نیروي انسانی و فاکتور زمان مینتیجه تالش ها
اي که در نهایت ضمن تامین اهداف اولیه پروژه شرایط بهره برداري به گونه. رودشمار میشبکه هاي آبیاري و زهکشی به

با توجه به سرمایه گذاري هاي عظیم دولت در شبکه هاي آبیاري و زهکشی، صرف درصدي . سازدرا نیز فراهم میمطلوب 
لیکن با وجود این اهمیت . استالح ، مرمت و بازسازي اجتناب ناپذیرصورت ساالنه و جهت اصهاز این سرمایه گذاري ب

در این میان اولویت بندي دقیق اصالح، مرمت و .باشدی نمیاین امر اعتبارات تخصصی سالیانه بسیار ناچیز بوده و کاف
در این .بازسازي اجتناب ناپذیر است لیکن با وجود این امر اعتبارات تخصصی سالیانه بسیار ناچیز بوده و کافی نمی باشد

یت بندي دقیق اصالح، مرمت و بازسازي شبکه هاي آبیاري و زهکشی و توجه ویژه به نقاط حساس حیاتی از میان اولو
جمله موضوعاتی است که معموال مورد غفلت قرار می گیرد و اعتبارات اندك تخصیص یافته متاسفانه در برخی از موارد 

ه در طرح هاي اصالح و بازسازي نیز ممکن است عدم توجه به مالك هاي طراحی اولی. صرف مسایل کم اهمیت میشوند
باعث بروز مشکل جدي در بهره برداري شبکه شودو در این صورت نه تنها عملیات اصالح و بازسازي مفید نخواهد بود 

.بلکه تعادل اولیه شبکه آبیاري را نیز برهم خواهد زد

چالش هاي مربوط به قوانین

مترین ابزاري است که به واسطه آن امکان عملیاتی شدن سیاست هاي مختلف قوانین آب مالك عمل در هر کشوري مه
بر نتیجه ي کلیه فعالیت . حال اگر خال و ابهامی در این قوانین موجود باشد. در زمینه مدیریت منابع اب میسر می شود

. هاي علمی ، پژوهشی و اجرایی مدیریت منابع اب تاثیر مستقیم خواهد داشت

ت موجود در قوانین مربوط به بهره برداري از شبکه هاي ابیاري و زهکشیخال ابهاما- 1
تجربیات چند سال اخیر بهره برداري و نگهداري برخی از خال هاي موجود در قوانین بهره برداري از شبکه آبیاري را 

ینه اب کشاورزي به عنوان مثال قوانین مربوط به تحویل حجمی آب که توسط آیین نامه مصرف به. مشخص نموده است
.مطرح شده اند با برخی از قوانین مرتبط دیگر نظیر تثبیت آبهاي زراعی همخوانی ندارند



مدیریت واحد شبکه هاي آبیاري اصلی و فرعی-2
با توجه به اینکه در کشور ما متولیان بهره برداري و توسعه منابع آب و خاك وزارتین نیرو و جهاد کشاورزي بوده  مدیریت 

نا هماهنگی هاي متعددي در خصوص اجرا و بهره برداري از شبکه ها ي .ي بر منابع اب و خاك اعمال نمی شودواحد
ضوعات مهمی نظیر ایجاد و توانمند سازي تشکل هاي مردمی، براورد نیاز ابی .مو. آبیاري و زهکشی بوجود امده است

در بهره برداري منابع اب و خاك حایز اهمیت می باشند که ... محصوالت کشاورزي ، افزایش بهره وري از آب کشاورزي و 
مدیریت واحد و یکپارچه اي را می طلبد

نتیجه گیري و پیشنهاد
گردد که ادامه روند جاري در مدیریت هاي مطرح شده در این مقاله این واقعیت در ذهن متبادر میچالشبا توجه به 

ید شبکه هاي آبیاري و اتالف سرمایه گذاري هاي انجام شده موجب شبکه هاي آبیاري و زهکشی عالوه بر کاهش عمر مف
.کاهش راندمان عملکرد محصوالت کشاورزي خواهد شد

سازي آب در پشت منظر منطقی است چرا که با ذخیرهرویکرد دولت در توسعه شبکه هاي آبیاري و زهکشی کشور از یک
محصوالت مختلف زراعی را فراهم می نماید ولی از منظر دیگران سدها و استفاده از آن در اغلب ماههاي سال امکان کشت

اگر بدون توجه به استفاده بهینه از آب به فکر توسعه اراضی تحت آبخور بوده و راندمان آبیاري و راندمان عملکرد محصول 
فزایش جمعیت روبرو را در وضعیت کنونی حفظ نماییم، بیش از بیش با مشکالت ناشی از محدویت منابع اب با توجه به ا

خواهیم شد و این در حالی است که در کشورهاي پیشرفته به بهره روي آب توجه شده و استفاده بهینه از آب را در کنار 
.افزایش عملکرد محصول دنبال می نماید

زمینه را براي براي رفع چالش هاي اشاره شده، تصویب قوانین روشن و جامع می تواند راهگشاي اقدامات مورد نظر بوده و 
عنوان مثال در قوانین موجود به مدیریت شبکه هب. استقرار نظام مدیریتی کارامد و پویا در شبکه هاي ابیاري فراهم نماید

هاي آبیاري با رویکرد آبیاري تحت فشار یا به جایگاه قانونی تشکل هاي آب بران اشاره اي نشده است و باید قبول کنیم 
.ر این خصوص نخواهیم توانست به سیاست هاي مدیریت منابع آب در کشور جامه عمل بپوشانیمکه بدون قوانین الزم د

شویم که باشیم با نهادهاي متعدد روبرو میالزم به ذکر است اگر مروري بر عوامل تاثیر گذار در مدیریت شبکه ها داشته 
مجري از جمله مقامات فضایی، استانداري ها، نهادهاي تصمیم گیري و. نقش هر کدام از آنها غیر قابل اغماض می باشد

وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزي و وزارت تعاون و از همه مهمتر کشاورزان که در داخل چرخه استحصال و انتقال و 
هر کدام به نوبه خود در مدریت شبکه ها تاثیر گذار بوده و هر راهکار با روشی براي رفع چالش هاي . مصرف آب قرار دارند

مدیریت بهره برداري و نگه داري شبکه ها مطرح می گردد باید با توجه به نقش کلیه نهاد هاي تصمیم گیر و مجري 
.  طراحی و اجرا گردد

:منابع
.77کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران،تجارب جهانی مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاري،زمستان-
- هاي شبکهبرداري در مراحل اول و دوم و سوم طرحدستوالعمل الزامات بهرهاي آذربایجان شرقی، شرکت آب منطقه-

.هاي آبیاري و زهکشی
عباس کشاورز، نادر حیدري،نگرشی بر اسراف و ضایع نمودن منابع آب کشئر در مراحل تولید و مصرف محصوالت --

.کشاورزي
.1382دار،آذرهاي فراروي مدیریت آب ایران در توسعه پایعلیرضا حسین آبادي،چالش-
ریزي آموزشی در شرکت آب و فاضالب استان محمود حاتمی، بررسی وضعیت موجود آموزش و طراحی نظام برنامه-

.1372،)پایان نامه کارشناسی ارشد(تهران
هاي آبیاري و برداري و نگهداري شبکه، وزارت نیرو، دستورالعمل اجرایی خدمات بهره- سازمان برنامه و بودجه-

.زهکشی




