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  اصالح مدارك فنی 
  
  

  خواننده گرامی:
ا استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت بـه تهیـه   ، بریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه و اجرایی امور نظام فنی

نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثـر مصـون    ضابطهاین 
  نیست. و اشکال از ایراد

  

راد و اشکال فنی مراتـب را بـه   شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ای، از رو از ایـن 
  صورت زیر گزارش فرمایید:

  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. - 1
 ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید. -2

 در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید. - 3

 نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4

  ین امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.کارشناسان ا

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  

مرکز تلفن  -شاه  تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علینشانی براي مکاتبه : 

امور نظام فنی و اجرایی ریزي کشور، سازمان مدیریت و برنامه 33271      

Email:info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 





  

 
 

 سمه تعالی اب

  پیشگفتار 
هـاي   تکمیل هر پروژه، فعالیـت زمان با  هاي آبیاري و زهکشی متعددي در سطح کشور اجرا گردیده و هم هاي اخیر شبکه   در دهه

برخـی از   برداري هاي احداث شده آغاز گردیده است. با در نظر گرفتن این که از عمر بهره برداري و نگهداري در سامانه مدیریت، بهره
یل، مشکالت و ها مسا ها تداوم یافته است. در فرآیند انجام این فعالیت ها بیش از چند دهه سپري شده است، کماکان این فعالیت شبکه

هـا بـا همـت مـدیریت و کارشناسـان       بـرداري از شـبکه   هاي بهره علیرغم صرف هزینه و وقت، فعالیتتنگناهایی پیش آمده است که 
لیکن ثبت وقایع و رویدادهاي مربوط به تنگناها، مشکالت مدیریتی، فنی، مالی و حقوقی و راهکارها و اندرکار تداوم یافته است.  دست

به طور شایسته مستندسازي  ،گشا بوده هاي به کار گرفته شده که در زمان خود گره  ورد استفاده و ابتکارات و خالقیتهاي م راه حل
بع این نقیصـه منشـاء بـروز    تنشده است تا این تجارب ارزشمند در گذر زمان ماندگار و محفوظ و قابل استفاده آیندگان باشد که بال

 ست.ها و مشکالت بعدي نیز بوده ا آسیب

وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور، تهیـه  و آبفاي با توجه به اهمیت مبحث فوق، امور آب 
و را با هماهنگی امور نظام فنـی  » آبیاري و زهکشی هاي سامانهو نگهداري  برداري هاي مدیریت، بهره راهنماي مستندسازي فعالیت«

ریزي کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابالغ بـه عوامـل ذینفـع نظـام      رنامهاجرایی سازمان مدیریت و ب
نامـه اسـتانداردهاي    آیین ،قانون برنامه و بودجه 23ارسال نمود که پس از بررسی، براساس ماده  سازماناجرایی کشور به این و فنی 

مـورخ   - ه 33497/ت42339اجرایی کشور (مصوب شماره و یران و طبق نظام فنی مصوب هیات محترم وزهاي عمرانی  طرحاجرایی 
  هیات محترم وزیران) تصویب و ابالغ گردید. 20/4/1385

علیرغم تالش، دقت و وقت زیادي که براي تهیه این مجموعه صرف گردید، ایـن مجموعـه مصـون از وجـود اشـکال و ابهـام در       
شود موارد اصالحی را بـه امـور    ل و پربار شدن این ضابطه از کارشناسان محترم درخواست میمطالب آن نیست. لذا در راستاي تکمی

دریافت شده را بررسی کرده  يریزي کشور ارسال کنند. کارشناسان سازمان پیشنهادها نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه
جامعه فنی کشور و کارشناسان مجرب این حوزه، نسبت بـه تهیـه   و در صورت نیاز به اصالح در متن ضابطه، با همفکري نمایندگان 

برداري عموم، اعالم خواهند کـرد. بـه همـین     کشور براي بهره یمتن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطالع رسانی نظام فنی و اجرای
اسـت   وین مطالب آن صفحه درج شـده منظور و براي تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابالغی معتبر، در باالي صفحات، تاریخ تد

مطالـب صـفحات داراي    مـواره که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یک از صفحات، تاریخ آن نیز اصالح خواهد شد. از اینـرو ه 
  تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود.

جرایی کشور جناب آقاي مهنـدس  او و جدیت رییس امور نظام فنی  ها بدین وسیله معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی از تالش
و نماینده مجري محترم طرح تهیـه ضـوابط و معیارهـاي    و اجرایی غالمحسین حمزه مصطفوي و کارشناسان محترم امور نظام فنی 

، ضـابطه فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو، جناب آقاي مهندس تقی عبادي و متخصصان همکار در امر تهیه و نهـایی نمـودن ایـن    
  نماید. مینی تشکر و قدردا

  غالمرضا شافعی  
  معاون فنی و توسعه امور زیربنایی  

  1394 زمستان  
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آبیاري و  هاي سامانهو نگهداري  برداري هاي مدیریت، بهره اهنماي مستندسازي فعالیتر « تهیه و کنترل
 ]689 شماره ضابطه[» زهکشی

  شرکت مهندسین مشاور پندام مجري:
کارشناس ارشد مهندسی آبیاري و آبادانی و   ت مهندسین مشاور پندامشرک ابراهیم کهریزي :مشاور پروژه

  مهندسی هیدرولیک

  :کننده تهیهاعضاي گروه 

عمران و مهندسی  یکارشناس ارشد مهندس  شرکت مهندسین مشاور پندام محمدکاظم سیاهی
  آبیاري و زهکشی

  و بازرگانیکارشناس ارشد امور اقتصادي   شرکت مهندسین مشاور بهان سد  یحیی سیاهی
کارشناس ارشد مهندسی آبیاري و آبادانی و   شرکت مهندسین مشاور پندام ابراهیم کهریزي

  مهندسی هیدرولیک
  دکتراي مهندسی کشاورزي گرایش ترویج  شرکت مهندسین مشاور آبیار نوآور صحرا  احمد محسنی

  کارشناس مهندسی منابع آب  کارشناس آزاد  اسماعیل مدرسی
  کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی  شرکت مهندسین مشاور پندام  ابوالقاسم نوري

  اعضاي گروه نظارت:

  کارشناس مهندسی آبیاري  کارشناس آزاد  احمد پورزند
  کارشناس مهندسی عمران  شرکت پانیر  مهرداد زریاب
طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت   انسیه محرابی

  وزارت نیرو -آب کشور 
  هاي آبی دسی سازهکارشناس ارشد مهن

تهیه ضوابط و معیارهاي فنـی صـنعت آب   طرح  آبیاري و زهکشیکمیته تخصصی (اعضاي گروه تایید کننده 
 :)کشور

  کارشناس ارشد مهندسی آبیاري و زهکشی  وزارت نیرو سید اسداله اسدالهی
  کارشناس ارشد مهندسی آبیاري و زهکشی  وزارت جهاد کشاورزي  زاده عبدالحسین بهنام

  کارشناس ارشد مهندسی آبیاري و زهکشی  قدس شرکت مهندسی مشاور مهاب  محمدصادق جعفري
  مهندسی آبیاري و زهکشی دکتراي  وزارت نیرو  سیدمجتبی رضوي نبوي

  کارشناس مهندسی عمران  شرکت پانیر  مهرداد زریاب
سی مهند کارشناس ارشد مهندسی عمران و شرکت مهندسین مشاور پندام  محمدکاظم سیاهی

  آبیاري و زهکشی



  

 
 

طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت   انسیه محرابی
  وزارت نیرو -آب کشور 

  هاي آبی کارشناس ارشد مهندسی سازه

  دکتراي مهندسی کشاورزي گرایش ترویج  شرکت مهندسین مشاور آبیار نوآور صحرا  احمد محسنی
  آب دکتراي مهندسی منابع  دانشگاه تربیت مدرس  محمدجواد منعم

شرکت مادرتخصصی مـدیریت منـابع آب     مریم یوسفی
  ایران

  کارشناس ارشد مهندسی آبیاري و زهکشی

  ریزي کشور: اعضاي گروه هدایت و راهبري سازمان مدیریت و برنامه

    و اجرایی معاون امور نظام فنی علیرضا توتونچی
    و اجرایی رییس گروه امور نظام فنی  رمضانعلیفرزانه آقا

    و اجرایی کارشناس آبیاري و زهکشی، امور نظام فنی  حیدالدین رضوانیسید و
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  مقدمه

  مقدمه

مطـابق  و زهکشـی  هـاي آبیـاري    بـرداري و نگهـداري شـبکه    دهـد کـه مـدیریت، بهـره     تجارب موجود کشور نشان می
بـرداري   بهـره  گیرد و عمال طی دوره اندازي و تحویل شبکه صورت نمی راه، ده در مراحل طراحیهاي تنظیم ش دستورالعمل

هاي منابع آب، نیروي انسانی، مسایل اجتماعی، مشکالت حقوقی و مالی، مشکالت مـدیریتی توزیـع و    به لحاظ محدودیت
بـرداري طـرح و    محیطـی بهـره   ت زیسـت هاي متعارف سـاالنه، اثـرا   هاي فنی و مالی براي نگهداري تحویل آب، محدودیت

هـایی بـروز    دخالت غیر متعارف اشخاص و اثرگذاري عوامل خارج از حیطه مدیریت، بـراي شـبکه مشـکالت و محـدودیت    
بـرداري و   دار بهـره  ابتکارات و راهکارهاي مدیریت سازمان عهـده ، مشکالت، این رویدادها و چگونگی رفع مسایل. نماید می

هـا و راهکارهـاي    چـالش ، لذا وقـایع رخ داده . شود رت مناسب قانونمند و منظم ثبت و نگهداري نمینگهداري عمال به صو
بـرداري و نگهـداري    هـاي مـدیریتی، بهـره    آمده در زمینه کار گرفته شده در مقاطع زمانی مختلف براي حل مسایل پیش به

کـه اگـر     نماید بروز می  هایی مشکالت و محدودیتبرداري از شبکه  شود. چه بسا در طول دوره بهره غالبا مستندسازي نمی
 مشـابه  هـاي  شـبکه  شد در سایر برداري و نگهداري لحاظ می ریزي ساالنه تدوین مستندات عملیات مدیریت، بهره در برنامه

  شد.برداري و نگهداري با تر مدیریتی و عملیات بهره انجام خدمات مناسب و ریزي برنامه براي مناسبی آموزه توانست می
کار گرفته شده براي رفـع   هاي به برداري و نگهداري شبکه آبیاري، ابتکارات و خالقیت مستندسازي روند مدیریت، بهره

ها که به صورت گـزارش، فـیلم و عکـس     تنگناهاي فنی، مالی و حقوقی و نحوه پایش و ارزیابی عملکرد ساالنه این فعالیت
هـاي سـاالنه و عملکـرد شـبکه تحـت مـدیریت و        ریـزي  دد در بهبـود برنامـه  گـر  افزاري مناسب ثبت می هاي نرم در سامانه

هاي مدیریتی کشور از جمله در مـدیریت،   هاي مفقوده در سامانه تواند کارساز باشد. اصوال یکی از حلقه هاي مشابه می طرح
بـرداري و نگهـداري و    هـاي مـدیریتی و رونـد بهـره     عدم مستندسـازي فعالیـت   ،هاي آبیاري برداري و نگهداري شبکه بهره
کار گرفتـه شـده اسـت. تـدوین      برداري به ها و ابتکاراتی است که در هر سامانه در دوره بهره خالقیت، توجهی به تجارب بی

هـاي آبیـاري، دسـتمایه مناسـبی بـراي       بـرداري و نگهـداري شـبکه    هـاي مـدیریت، بهـره    راهنماي مستندسـازي فعالیـت  
امکـان ثبـت رویـدادها،     ،ست تا بـا اسـتفاده از آن بتواننـد بـه صـورت مـدون و مـنظم       اندرکاران انجام این خدمات ا دست

  ها را فراهم نمایند. پایش و ارزشیابی عملکردهاي این فعالیت، راهکارها
دار مـدیریت،   اي تـدوین یافتـه اسـت کـه چـارچوبی را فـراهم آورد تـا سـازمان عهـده          گونـه  طور کلی این راهنما بـه  به
 هاي ساالنه شبکه مـورد عمـل   مستندسازي فعالیت نتایجکارگیري  آبیاري و زهکشی با به  شبکههر هداري برداري و نگ بهره

هاي آتـی را میسـر سـازد. هـر چنـد کـه        ریزي و عملکرد فعالیت ، بهبود برنامههاي مشابه خود و برحسب مورد سایر شبکه
هاي شـبکه،   که باید مستند شود به ویژگی مواردينوع دامنه و ت ولیراهنما مدنظر بوده است  این بودن جامعیت و فراگیر

هاي مالی، نیروي انسانی متخصـص، میـزان اطالعـات موجـود و دیگـر امکانـات و        برداري و نگهداري، توانایی امکانات بهره
  سزایی خواهد داشت.  تاثیر بهها  فعالیتدر نوع و کیفیت مستندسازي مرتبط بوده که ملزومات سازمان متولی شبکه 
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هاي آبیاري و زهکشی، کلیـه   برداري و نگهداري شبکه هاي مدیریت، بهره ي فعالیت به منظور تهیه راهنماي مستندساز
آوري و  ها و سایر اطالعات قابل دسترس مرتبط با مستندسـازي از منـابع داخلـی و خـارجی جمـع      سوابق، مدارك، گزارش

  مورد بررسی قرار گرفته است. 
هـاي   برداري و نگهداري شـبکه  اندرکار مدیریت، بهره از خبرگان دست تعدادين این راهنما با یند تدویآدر فرهمچنین 

 20ها توسـط پژوهشـگرانی بـا سـابقه و تجـارب مـرتبط        مصاحبه، طور حضوري مصاحبه شد نفر) به 30آبیاري و زهکشی (
، مشـغله ایـن خبرگـان همـاهنگی     هـا و  دلیل پراکندگی محـل کـار، مسـوولیت    هر چند که به .سال انجام شده است 30تا

دشواري هماهنگی  ،استقبال، عالقه و توجه این بزرگواران ولیریزي مالقات و مصاحبه با مشکالتی مواجه بوده است  برنامه
در تکـوین کیفـی راهنمـا    کـه   طـوري  بهاي غیرمنتظره و بس مفید انجام شد  گونه ها به نمود و مصاحبه و حضور را آسان می

  کار گرفته شد. جا که میسر بود به ها تا آن نظرات و توصیه بسیار مفید و
هاي انجام شده و بـا در نظـر گـرفتن اهـداف      هاي منابع مورد استفاده و مصاحبه دست آمده از بررسی براساس نتایج به

گهداري برداري و ن مستندسازي لحاظ شده در شرح خدمات مندرج در قرارداد و همچنین مباحث مربوط به مدیریت، بهره
عالوه بر شرح اصطالحات، مفاهیم و تعاریف، در هفت عنـوان   راهنما،شده در این  ارائههاي آبیاري و زهکشی مطالب  شبکه

هـاي   هـاي مـدیریتی، فعالیـت    و ارائه شده است که عبارتند از: مستندسازي شناسـنامه طـرح، فعالیـت    بندي اصلی تقسیم
پشتیبانی  ،ایمنی هاي آالت و تجهیزات، سامانه ات، وضعیت وسایط نقلیه، ماشینهاي نگهداري و تعمیر برداري، فعالیت بهره

  ها و ارزشیابی فعالیت  و بهبود و مستندسازي کنترل، پایش

  و دامنه کاربرد  هدف -

در راسـتاي  و زهکشـی  هـاي آبیـاري    بـرداري و نگهـداري شـبکه    هـاي مـدیریت، بهـره    تدوین راهنماي مستندسازي فعالیت
هـاي   بـرداري و نگهـداري شـبکه    هاي مدیریت، بهـره  که منظور از مستندسازي فعالیت بینی شده و با مالحظه این شچارچوب پی

، ثبت وقایع و رویدادهاي روزمره در طول فصل آبیاري و غیرفصل آبیـاري، تنگناهـا و مشـکالت فنـی، مـالی و      و زهکشی آبیاري
هـاي   ابی ایـن مـوارد از طریـق تهیـه گـزارش     یـ  شده و نحـوه پـایش و ارزش  هاي استفاده  حل حقوقی و عملیاتی و راهکارها و راه

. ایـن راهنمـا ارائـه رهنمودهـاي     ، صورت گرفته استباشد افزارهاي مناسب می فیلم و نقشه در قالب نرم ،اي، همراه با عکس دوره
ریـزي   شابه در راستاي بهبود برنامـه هاي م هاي شبکه برداري و گزارش کارگیري گزارش مستندسازي شبکه مورد بهره الزم براي به

که سابقه سیر تکوین و تحقق طرح از زمـان پیـدایش،    دهد، این در حالی است را نیز مدنظر قرار می یندههاي آ و عملکرد فعالیت
نظـر   شود، در صورت نهادینه شدن کاربرد راهنماي مـورد  برداري نیز در بخش شناسنامه طرح درج می مطالعه و اجرا تا آغاز بهره

ها فراهم و رویکرد مقابله با مسـایل و مشـکالت و ارائـه     ریزي ها و برنامه با اهداف لحاظ شده در آن موجبات اعتالي کیفی فعالیت
اي بـراي   توانـد بـه عنـوان وسـیله     هـاي فـوق مـی    تر خواهد بود، در عین حال مستندکردن فعالیت گرایانه راهکارهاي مربوطه واقع

 بنا به مطالب فوق سمت و سوي راهنما در جهتی اسـت  .هاي آینده مورد استفاده قرار گیرد شته در طرحگیري از تجارب گذ بهره
هاي موضوع راهنما را در یـک شـبکه آبیـاري و زهکشـی در چـارچوب نظـري علـم مستندسـازي          که کاربران آن بتوانند فعالیت
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نـه   شـود و قطعـا   و رخدادهایی باشد که در شـبکه واقـع مـی    ها مستند نمایند به عبارت دیگر حاصل کار آنان برگرفته از فعالیت
سـت هـر چنـد کـه چـه      ا  بنابراین مستندسازي با مطالعه و ارزیابی تحلیل عملکرد شبکه متفاوت .رخدادهایی که باید واقع شوند

فعـالیتی خـارج از    کار مستندساز منجر به تحلیل عملکرد و ارزیابی و در نهایت پیشنهاد بهبود شبکه شـود کـه خـود    نتیجهبسا 
مایه و اساس مستندسـازي را اطالعـات موجـود و ثبـت      چارچوب مستندسازي است و داراي ماهیت مطالعاتی است. اصوال دست

ویـژه   (بـه  یند مستندسازي براي تامین اطالعـات آچه در فر دهد و چنان هاي جاري (روزانه، ماهانه، موردي و...) تشکیل می فعالیت
هـاي   مه طرح) انجام مطالعاتی ضرورت داشته باشـد ایـن قبیـل مطالعـات از طریـق مشـاورین یـا گـروه        در مستندسازي شناسنا

هـا   کـه فعالیـت   شایان توجه این باشد. گونه مطالعات در حیطه مسوولیت مستندساز نمی شود و این صالح انجام می کارشناسی ذي
هـاي   بـرداري و نگهـداري شـبکه    ست که در مدیریت، بهرهو رخدادهایی که در قالب راهنماي حاضر مستند خواهد شد مواردي ا

هاي خاص هر شبکه نیـز نظیـر مـوارد مشـترك بایـد       باشد و این در حالی است که فعالیت آبیاري و زهکشی عموما مشترك می
  ثبت و مستند شود.
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اول هیم و تعاریف -فصل    اصطالحات، مفا

  کلیات -1-1

ها یا تعاریف متفاوت براي یک موضـوع یـا فعالیـت     هاي نامناسب یا استفاده از واژه جا که به دلیل استفاده از واژه از آن
هـاي آبیـاري    بـرداري و نگهـداري سـامانه    در مدیریت، بهـره  ها فعالیتها و ابهاماتی براي بیان  واحد ممکن است پیچیدگی

ها و تعاریف یکسـان بـراي توضـیح مـوارد      کارگیري واژه یت چنین مدیریتی را دارند با بهلذا کسانی که مسوول ،آید وجود به
فزایند بدین لحاظ در فرآیند مطالعـه و  ااثربخشی اقدامات بی  ارتباطات خود با دیگران و شفافیت کارآیی توانند بر مشابه می

 انـدرکار  دسـت   خبـره  و ارشـد   کارشناسـان  بـا   هشد  هاي انجام آوري شده و همچنین مصاحبه بررسی نشریات و منابع جمع
 بـا   مـرتبط   موضـوعات   تعاریف و  اصطالحات، مفاهیم به  زهکشی، راجع و  آبیاري هاي شبکه  نگهداري  و  برداري بهره مدیریت،

  است:   افتهی  تدوین شرح زیر اي به خالصه  مستندسازي 

  شبکه آبیاري و زهکشی 1مدیریت -1-2

در انجـام   هـا  روشهـا، ابزارهـا و    کـاربرد دانـش، مهـارت   «مدیریت هر طرح یا پروژه عبارتسـت از  از منظر مفهوم کلی، 
  2.»هاي پروژه دست یافت ي مدیریت پروژه به صورتی که بتوان به نیازمنديها فعالیت

مان ارائه خدمات در سطح مورد توافق بـین سـاز  « کی از اهداف مهم مدیریت هر شبکه آبیاري و زهکشی عبارتست ازی
، براي نیـل بـه ایـن هـدف و کسـب اطمینـان از       »ین هزینهتر کمکنندگان از خدمات با  مدیریتی تامین خدمات و استفاده

هاي مدیریتی از نوع عـالی آن   و تجهیزات مورد استفاده در یک طرح آبیاري، به مهارت تاسیساتسالمت و انسجام مستمر 
کـار گرفتـه شـده در     ون کارکنان، تجهیزات، منابع فیزیکی و مـالی بـه  نیاز است. براي هماهنگی مطلوب بین عواملی همچ

  طور خالصه سه هدف اولیه مدیریت شبکه عبارتند از:  ها ضرورت دارند، به گونه مهارت طرح، وجود این
 3ین هزینهتر کماعمال مدیریت شبکه با  –

 ود خدمات مورد تعهد  بران) منطبق با حد برداري از شبکه و ارائه خدمات به کشاورزان (آب بهره –

 برداري بهینه  نگهداري مستمر شبکه بر مبناي معیارهاي بهره –

ها، تعیـین   ها، تعریف رسالت گذاري ها که ناظر بر سیاست ها آن بخش از اختیارات و مسوولیت در مدیریت شبکه –
ي هـا  عالیـت فدیگر که ناظر بر بخش باشد تحت عنوان مدیریت ستادي و  هاي کلی می ها و چارچوب خط مشی

 شود.   باشد مدیریت اجرایی اطالق می ریزي، اجرا و نظارت محلی در هر شبکه می برنامه

                                                   
 

1- Management 
  1387هاي فناوري اطالعات ترجمه دکتر محمود گالبچی انتشارات دانشگاه تهران سال  کتاب مدیریت پروژه با رویکرد پروژه -2
 1381 – 60ترجمه و تدوین: کمیته ملی آبیاري و زهکشی شماره  - هاي آبیاري و زهکشی برداري و نگهداري شبکه ، بهرهریزي مدیریت برنامه -3
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  شبکه آبیاري و زهکشی   1برداري بهره -1-3

)، انتقـال و  آب ا اسـتخراج یـ و آبگیـري و  آب (یـا انحـراف   آب سـازي   مانند ذخیره ییها فعالیتبرداري مشتمل بر  بهره
باشـد. در رابطـه بـا اهمیـت تحویـل آب آبیـاري بـه         ها می آب یا مصرف مجدد زهو اد تحویل آب و همچنین تخلیه آب ماز

دهنـد و از اهـداف    سه مولفه اصلی را تشکیل مـی  »به مدت الزم« و »به مقدار کافی«، »در زمان مناسب«کنندگان  مصرف
  د.باشن برداري از هر سامانه می نهایی عملیات بهره

  2نگهداري -1-4

لحـاظ انجـام    وابسـته در شـرایط خـوب بـه     تاسیسـات یند حفظ شبکه آبیـاري و زهکشـی و   نگهداري عبارتست از فرآ
اهداف مرتبط به خود را که براي آن از ابتـدا طراحـی شـده     ، پروژه يکه تمامی اجزا طوري تعمیرات و شرایط عملکردي، به

ینـد انجـام   آمانه در طـول فر سـا  يیند نگهداري همچنین ممکن است بهبودهاي جزئـی را در اجـزا  آاست تامین نماید، فر
  ي مربوطه دربرگیرد. ها فعالیت

ینـد نگهـداري بـوده و عبارتسـت از عملیـات نگهـداري طبـق معیارهـاي از         آعنوان بخش مهمی از فر نگهداري پیشگیرانه به
رانه بـر طبـق   چه نگهـداري پیشـگی   تعیین شده به منظور کند کردن روند خرابی یا بروز نقص احتمالی سامانه آبیاري، چنان پیش

  شود. ها و ادوات مورد استفاده انجام گیرد به آن نگهداري منظم اتالق می بندي مشخص بر روي تعدادي از سازه برنامه زمان

    3مستندسازي در مفهوم سازمانی و مفهوم متداول -1-5

هـداري  بنـدي و نگ  ثبـت (مکتـوب نمـودن)، تنظـیم و تـدوین، دسـته      گـردآوري،  مفهوم متداول مستندسازي، مفاهیم 
اطالعات را در خود نهفته دارد، مفاهیمی که خود از فعالیتی هدفمند، دقیق و مـنظم حکایـت دارد. بررسـی مفـاهیم یـاد      

دلیـل   حفظ و نگهداري اطالعاتی (در مفهوم عام آن) تاکید دارند که یا بـه  ست که همه این اصطالحات برا شده بیانگر آن
ي، نیازمند ثبت، حفظ و نگهداري اسـت و یـا در شـکل کنـونی قابـل اسـتفاده       پذیري و قرارگرفتن در معرض نابود نقصان

تـوان وجـه    طـور کلـی مـی    گردد. بـه  استفاده از آن با اهدافی خاص میسر می ،بندي نیست و پس از ثبت، گردآوري و طبقه
  ها دانست.  ها و آگاهی اشتراك همه اقدامات مستندسازي را مکتوب نمودن هدفمند داشته

                                                   
 

1- Operation 
2- Maintenance 

وابسته به  تالیف دکتر سعید جعفري مقدم انتشارات: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت - کتاب مستندسازي تجربیات مدیران از دیدگاه مدیریت دانش -3
 وزارت نیرو 
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ادامـه مسـیر، جـز در پرتـو     . ثمره اقداماتی است که امروز در حال انجـام اسـت   ولیتداوم گذشته نیست   چه رآینده اگ
 تجـارب   مستندسـازي   و  حفظ  با  فضا  این  در  نهادن  گام، بود نخواهد میسر افکند، می  برابرمان در  گذشته  نوري که بازنگري

  .بود  پذیر خواهد امکان 
  





 

  2فصل 2

  مستندسازي شناسنامه طرح
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دوم رح -فصل    مستندسازي شناسنامه ط

  کلیات -2-1

هاي موجود مربـوط بـه مشخصـات شـبکه اعـم از مشخصـات فیزیکـی         کلیه اطالعات و داده ،منظور از شناسنامه طرح
بـران   هاي آب شکلبرداران و ت هاي بهره هاي کمی و کیفی منابع آب و اقلیم، اراضی تحت پوشش، ویژگی شبکه، داده ياجزا

ینـد ثـابتی   آجا که مستندسازي شناسنامه طرح فر مستندسازي مورد توجه قرار گیرند. از آنشروع باشد که باید در  و... می
ها در معرض تغییر و تحول مداوم قرار دارد لـذا روزآمـد کـردن اطالعـات شناسـنامه       برداري از شبکه نیست و در عمر بهره

گیـري تـا آغـاز     مستندسازي ثبت سابقه طـرح از بـدو شـکل     از خشب جا که در این . از آنگیرد قرارمدنظر باید شبکه نیز 
 و  مـدیریت   معیارهاي سـازمان   تدوین  و  دفتر فنی 208شماره  نشریه  به  برداري مطرح است، لذا در این ارتباط مراجعه بهره

  شود. یتوصیه م »هاي آب مستندسازي طرح « عنوان با کشور  ریزي برنامه 

  اي شبکه اطالعات شناسنامه -2-1-1

 مشخصات عمومی -2-1-1-1

 نام کارفرما –

 نام شبکه   –

 )UTMموقعیت شبکه (مختصات جغرافیایی و مختصات  –

 ي ارتباطی تا شهرهاي مجاور  ها راه –

 زیرگذرهاي محلی ) روگذرها وها زهکشو  ها کانال( سرویس يها راه دسترسی، هاي جاده –

 اجرا) نظارت بر -دوم و خدمات مرحله سوم  و سابقه تکوین طرح (مطالعات مراحل اول -2-1-1-2

 ) اجرادار انجام مطالعات (در مراحل مختلف مطالعات و نظارت  مشاور یا مشاورین عهده  مشخصات –

 تاریخ و مدت انجام مطالعات و عملیات ساخت شبکه –

 دار ساخت شبکه   اران عهدهکمشخصات پیمانکار یا پیمان –

 )هاي اجرایی مقادیر کار و هزینهی، مشخصات فنی و هاي اجرای مدارك مناقصه شبکه (نقشه –

 هاي مربوطه و نقشهبرداري  دوره بهره يها میزان و موقعیت تملک اراضی در زمان اجراي طرح و حریم –

 هاي چون ساخت   نقشه –

 برداري و نگهداري  هاي بهره دستورالعمل –

 قطعی شبکه   تحویلتحویل موقت و  و اندازي مجالس تحویل موقت، راه مدارك و صورت –

برداري  اعم از سازمان، شرکت بهرهبردار  بهره  دستگاهتوسط هاي مختلف شبکه ( برداري قسمت تاریخ شروع بهره –
 برداري)   از شروع بهره...  و بران آبتشکل 
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  هاي منابع آب در دسترس (کمی و کیفی) شاخصه -2-1-1-3

 ها: نوع منابع تامین آب و مشخصات آن –

 سـنجی، نـوع و مشخصـات     هـاي آب  ها، تعداد و مختصات ایستگاه یز رودخانهها (مساحت حوضه آبر رودخانه
ماهانـه   بدهحداقل و متوسط  ،ساالنه، حداکثر بدهگیري در هر ایستگاه آب سنجی، متوسط  تجهیزات اندازه
   در هر ایستگاه

 ها (تعداد، موقعیت، آبدهی ماهانه و ساالنه) چشمه سارها و قنات  
 دهـی،   عمیـق و دسـتی، آب   هاي عمیق شخصی و تلفیقـی، نیمـه   داد هر یک از چاهبرداري (تع بهره هاي چاه

 عمق، نوع تجهیزات منصوبه، مختصات موقعیت هر چاه...)

 (فردي/ اشتراکی) (نوع مالکیت اعم از دولتی، خصوصی هاي درون شبکه از نظر مالکیت چاه مشخصات( 

 بران مالک نباشند) آب که بران هر چاه (در مواردي ها و آب مشخصات مالکین چاه 

 و (حـداکثر، حـداقل و متوسـط سـاالنه     هاي غیرمتعارف به تفکیک از منابع آب شبکه تامین قابل آب حجم 
 توزیع ماهانه)  

 آبی (ذخیره، انحراف، انتقال، توزیع)  تاسیسات -2-1-1-4

 زن)حجم کل و حجم مفید مخ ،طول و عرض تاج ،ارتفاع از بستر رودخانه ،(نوع سد مخزنی مشخصات سد  –

 مشخصات سد تنظیمی –

 انحراف آب و آبگیري:   تاسیسات –

 یري از سد مخزنی (مشخصات سامانه آبگیري) گآب  
 سامانه آبگیري (مشخصات بند انحرافی آبگیري از  ( 

 (مشخصات سازه و تجهیزات پمپاژ) ایستگاه پمپاژ  
 (مشخصات سازه ورودي و تجهیزات هیدرومکانیک آن و سازه خروجی)   سردهانه آبگیري 

 اراضی زیرپوشش شبکه:   –

  (ناخالص) سطح کل 

 هاي زراعی و غیرزراعی) ها (مساحت کاربري کاربري اراضی و کشت 

 هاي مربوطه:   هاي هندسی و فیزیکی شبکه و سازه مشخصه –

  و سطح تحت پوشش هر یک )ها ا ترکیبی از آنینوع شبکه (سنتی، نیمه مدرن، مدرن، ثقلی، تحت فشار و 

 اصلی: کانال یا خط انتقال  
o  شـیب هیـدرولیکی، ظرفیـت    نوع پوشـش، قطـر لولـه،    طول هر بازه و شکل مقطع، (مشخصات عمومی

  )ها آنو موقعیت  هاي مختلف، تعداد آبگیرهاي منشعبه آبگذري در بازه
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 2و  1هاي درجه  کانال 

o شرح فوق  مشخصات عمومی به تفکیک هر کانال به  
 فشار و تحت فشار) هاي کم لوله، یا 4و  3هاي درجه  کانالهاي مزرعه ( کانال 

o ) مسیر هر کانالهاي  سازهطول بازه ابعاد مقطع، نوع و تعداد مشخصات عمومی به تفکیک هر کانال ( 

o شبکه تحت فشار مزارع)براي هاي آبده و مانیفلد ( لوله 

 هاي تنظیم و کنترل آب  نوع و موقعیت سازه 

 2و  1هاي درجه  نوع و موقعیت و ظرفیت آبگیرهاي کانال   

 تعداد و ظرفیت آبگیرهاي مزارع ،نوع 

 نوع پوشش رویه راه و (طول مسیر، عرض راه هاي سرویس جاده( 

o  ها کانالجاده سرویس  

o ها زهکش سیسرو جاده    
 ها) ابعاد مقطع یا قطر لوله ،(طول، ظرفیت ها زهکشمشخصات سامانه  –

 هاي روباز   زهکش 

 هاي زیرزمینی   زهکش 

 هاي محدوده شبکه خانهها و رود هاي مسیل مشخصه - 2-1-1-5

  رودخانه یا مسیل نام –
 دائمی یا فصلی  –

  متوسط ساالنه و ماهانه)   ،آبدهی (حداکثر، حداقل –
   موقعیت در شبکه –

 (نقشه، کروکی و یا حسب مورد در قالب جداول مناسب) ها آنو موقعیت  مستحدثات محدوده شبکه -2-1-1-6

   و روستایی خطوط لوله آب شهري –

  لوله گاز و نفتخطوط  –

 مخابرات  شبکه –

 خطوط انتقال نیرو  –

 خطوط اصلی و فرعی فاضالب شهري و روستایی –

  تاسیساتسایر  –
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  هاي آبیاري مشخصه -2-1-1-7

 )سرعت و جهت باد هاي مربوطه (بارندگی، دما، تبخیر، هاي اقلیمی محدوده شبکه و ویژگی شاخصه –

  اشت و داشت)ي مختلف دوره رشد (دوره کها ماهدر  هاي متداول در محدوده شبکه نیاز آبی کشت –
 و محدوده زیرپوشش هر یک): مساحت ، ها روشانواع ي آبیاري (ها روش –

 آبیاري سطحی 

 آبیاري بارانی 

  اي قطرهآبیاري 

 ها   سایر روش 

 برداري، کاربرد آب در مزرعه و راندمان کل)   راندمان آبیاري (انتقال، توزیع، بهره –

  تجهیزات ایمنی و هشدار دهنده شبکه -2-1-1-8

 (نوع و محل تجهیزات)در نقاط حادثه خیز شبکه نی تجهیزات ایمانواع  –

 ریز بلند  خاكبا کانال  از هایی بازه و هاي تقاطعی سازه  محلو  1 درجه  يها کانال و  انتقال  کانالدر مسیر  –

 اتفاق یافته انواع حادثه –

 و دالیل وقوع آن ها حادثه امنش –

 حوادثناشی از  هاي و خسارت هااثر –

 )  دست آمده بهو نتایج  هاها، ابتکار (خالقیتبرداري  در دوره بهرهبله در مقابل حوادث اقدامات و تدابیر مقا –

  هاي اجتماعی  ویژگی -2-1-2

ها و معیارهاي زیر در روستاهاي واقـع در محـدوده    شاخص هاي اجتماعی ثبت و نگهداري از مستندسازي ویژگیهدف 
  :باشد شبکه می
(مانند ساختارهاي رهبـري،   هاي قومی، ساختار اجتماعی یهاي اجتماعی از جمله ساخت جمعیت، ویژگ ویژگی –

  هاي فرهنگی. مشخصه ،پایگاه اجتماعی و سایر تقسیمات اجتماعی)، آداب و رسوم، مذاهب
 ي جمعیتی روستاهاي تحت پوشش شبکهها نام و ویژگی –

 دماتی در روستاهاي تحت پوشش شبکهامکانات رفاهی و خ –

 پوشش شبکه ستاهاي تحتاقوام، طوایف و مذاهب موجود در رو –

 با آب در روستاهاي تحت پوشش شبکهآداب و رسوم مرتبط  –

 د در سطح روستاهاي تحت پوشش شبکهمجامع مشارکتی موجو –

 هبران محلی (مذهبی، سیاسی، مالی)مشخصات و نشانی ر –
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 روستاییان و بین روستاها (کیفی) میزان انسجام اجتماعی بین –

برداري و نگهـداري شـبکه آبیـاري و     تاثیرگذار برحسن جریان مدیریت، بهرهاي احتمالی  سوابق اختالفات ریشه –
 مرتبط با آب طور کلی مسایل به

 در سطح روستاهاي تحت پوشش شبکه مدخل ذيها و نهادهاي  سازمان –

 داران شبکه سهام –

 برداران)   برداران شبکه (شناسنامه بهره هاي فردي و اقتصادي بهره ویژگی –

 نفعان) در ساخت شبکه   بران (ذي ت آبمیزان و نحوه مشارک  –

 بران در مدیریت شبکه   میزان و نحوه مشارکت آب –

  اي شبکه  تغییرات در مشخصات شناسنامه -2-1-3

هـا در معـرض    ات زمـان و ضـرورت  یبرداري حسب مورد و بنا به مقتض اي شبکه در طول عمر بهره مشخصات شناسنامه
تواند یک یا چند مورد از موضـوعات   می طور عمده بهاست، این تغییرات  ضروريتغییرات این گیرد، ثبت  تغییراتی قرار می

  برگیرد: زیر را در راستاي روزآمد شدن شناسنامه شبکه در
 هاي سرویس جاده و ها زهکش ،ها کانال ،آبگیريو  انحراف آب تاسیساتتغییرات در  –

    ها زهکشو  ها کانالظرفیت  تغییرات در –
 نه آب قابل تامین  تغییرات کمی و کیفی حجم ساال –

 ها کانالسطح تحت پوشش  و تغییرات در کاربري اراضی –

 )شدن دار زهیت خاك، یتغییرات در شرایط خاك (شوري و قلیا –

 ساختار مدیریتی طرح  در تغییرات  –

  خصوصیات شبکه با توجه بهسایر موارد مهم دیگر  –
بـرداري   نامه شبکه که با افزایش مـدت بهـره  هایی از موضوعات و مطالب شناس روزآمد نمودن یا تکمیل بخش توضیح:

ابد مستلزم مطالعات جداگانه است که در صورت امکان از طریق کارفرمـا انجـام و بـراي روزآمـد نمـودن      ی شبکه تغییر می
  گیرد. دار مستندسازي قرار می شناسنامه شبکه در اختیار نهاد عهده
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وم لیتمستندسازي  -فصل س ریتیها فعا   ي مدی

  کلیات -3-1

هایی است که به نوعی به کارکردهاي مدیریت و  هاي مدیریتی، مستندسازي کلیه فعالیت فعالیتمستندسازي منظور از 
هاي  نظارت و کنترل مدیریت شبکه ،هبرياریزي، سازماندهی، تامین نیروي انسانی، ر یا وظایف اصلی مدیریت شامل برنامه

محیطـی و   اداري و حقوقی، مدیریت زیست ،ریزي، ساختار سازمانی، مدیریت مالی شود. برنامه آبیاري و زهکشی مربوط می
کنترل و پایش از جمله مواردي هستند کـه در   ،برداري پایدار، مدیریت اطالعات، مدیریت ارتباطات و مدیریت نظارت بهره

  گیرند. هاي آبیاري و زهکشی مورد توجه قرار می شبکهي برداري و نگهدار بهرهمدیریت مستندسازي 

  مدیریت شبکه   -3-2

 گذشته: هاي دورهو تغییرات آن در  شبکهفهرست ساختار مدیریتی   –

 برداري شبکه بهره  از آغاز فعالیت ایجاد شدههاي قبلی، تغییرات  ها (مدیریت سوابق مدیریت  ( 

 ا غیردولتی) یها (دولتی  نوع نظام 

  اهداف مدیریت 

 ي مدیریتها وظایف و مسوولیت –

 مدیره و بازرسان)  عمومی، هیات  اساسنامه و ارکان و تغییرات آن (مجمع –

 بران)   هاي آب برداري و تشکل هاي بهره ترکیب سهام و چگونگی واگذاري سهام (در شرکت –

  ISOمدیریت کیفیت  –

 مدیریت منابع و مصارف   –

 ها) مندي از فرصت بهره و ها بینی ی با پیشهاي زمان مدیریت زمان (چگونگی انطباق برنامه –

 مدیریت چرخه امور (گردش کار) –

 گیر) کنندگان نتایج و تصمیم نحوه استفاده از نتایج مطالعات (سلسله مراتب و سطوح مدیریت دریافت –

 و عملکردها) مدخل ذيها و نهادهاي  سازمان هاي تخصصی ( کمیته –

 و عملکردها...)  و اي کمیته راهبري (شهري، شهرستانی، منطقه –

  ساختار سازمانی -3-3

ي ضروري براي دستیابی به اهداف تعیـین  ها فعالیتکی از وظایف اصلی مدیریت شبکه آبیاري و زهکشی سازماندهی ی
ي تعیین شـده بـراي   ها فعالیتهمکاري در  و باشد. ساختار سازمانی ابزاري است که نحوه تعامل، هماهنگی شده شبکه می

هاي مختلف مدیریت شبکه در قالب  سازد. نحوه تعامل، هماهنگی و همکاري بخش مشخص می که رارسیدن به اهداف شب
  شود.  نمودار سازمانی و تشکیالتی نشان داده می
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ثبت و نگهداري ساختار سازمانی و تشکیالتی مدیریت شـبکه، تغییـرات آن،    ،منظور از مستندسازي این بخش –
هـاي در   ها و بخـش  ها، اهداف و وظایف هر یک از قسمت ها، دستورالعمل مهنا ها، مقررات، آیین ها، رویه مشی خط

  باشد.  نظر گرفته شده در ساختار سازمانی می
  باید مستندسازي شود:  در این قسمت می زیرموارد 
 )حالنمودار تشکیالت (ساختار) سازمانی (قبل و  –

 ها ها و دستورالعمل نامه ها، مقررات، آیین ها، رویه مشی خط –

 هاي مندرج در نمودار ساختار سازمانی هداف و شرح وظایف مصوب هر یک از بخشا –

 مجمع عمومی –

 هیات مدیره –

 امور مالی و اداري) ،برداري، نگهداري و تعمیرات، پشتیبانی ها (بهره معاونت –

 ...) دفاتر (مدیرعامل، طرح و برنامه –

 رجوع) رنامه، خدمات، اربابجغرافیایی، ب هاي محدودهها (کارکرد،  بندي فعالیت نحوه گروه –

 ها مشخصات کمی و کیفی نیروي انسانی در هر یک از قسمت –

 نهادهاي غیررسمی واقع در محدوده شبکه (قومی، محلی) –

  ریزي و قراردادها برنامه -3-4

 بندي ریزي و بودجه سامانه برنامه –

 :برداري بهرهریزي عملیات  سامانه برنامه –

 بدهریت منابع آب سطحی (تواتر زمانی و تغییرات مجاز بی از مدیآدرخواست نیاز  ریزي برنامه( 

 هـا و   چشـمه  ،ي خصوصی، قنواتها چاهریزي برداشت از منابع آب زیرزمینی (شامل تعداد و موقعیت  برنامه
 )  صورت ماهانه هب بردار و توزیع زمانی برداشت ي در اختیار بهرهها چاه

 برداري   ي بهرهها ماهی و زیرزمینی در برداري از منابع آب سطح ریزي تلفیق بهره برنامه 

 ها)   آب زه هاي برگشتی، آب هاي سیالبی، (جریانآب ریزي برداشت از سایر منابع  برنامه 

 ریزي عملیات نگهداري: سامانه برنامه –

  حجم عملیات نگهداري و برنامه زمانی انجام آن 

  حجم عملیات تعمیراتی و برنامه زمانی انجام آن 

 شود سپاري می و تعمیراتی که برون عملیات نگهداري. 

 سپاري عملیات قراردادهاي برون 

  شود انجام می بردار بهرهعملیات نگهداري و تعمیراتی که توسط. 
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 ها نیروي انسانی ثابت و موقت تعمیرات و نگهداري و تامین آن 

 ها: تامین آن بندي زمانآالت و تجهیزات تعمیر و نگهداري و برنامه  ماشین 

o سازمان متعلق به  
o استیجاري 

 ریزي آموزشی سامانه برنامه –

 نوع آموزش 

 سطح آموزش 

 هاي زمانی آموزش دوره 

 مدیریت قراردادها –

 دادهارنوع قرا 

 حجم نرمال قراردادها 

 مدت قراردادها 

 عملکرد قراردادها 

  مالی، اداري و حقوقی -3-5

  مالی -3-5-1

بـه   ربـط  ذيمقامـات   دسـتیابی مـدیران و دیگـر    و بـرداري  نهاد بهرهکارگرفته شده در  هاي به منظور پایداري سرمایه هب
هاي قابل قبول در چارچوب ضـوابط و مـوازین متعـارف حسـابداري نسـبت بـه        الزم است با ایجاد سامانه ،مستندات مالی

هاي زیـر و   ها براساس اسناد و مدارك مثبته اقدام و تحت سرفصل ها، درآمدها و هزینه ها، بدهی داراییسازي و ثبت  شفاف
هـاي مـالی آگـاهی حاصـل نمـوده و ضـمن در اختیـار داشـتن          ها تحلیل آمده از فعالیت عمل هاي ب هاي دوره ج ارزیابینتای

عمل آورد. بـدیهی اسـت بـا توجـه بـه تنـوع        هریزي مالی ب در خصوص آینده برنامه بردار نهاد بهرهتصویرگویایی از وضعیت 
تناسب گسترش یابد، با تاکید بـر  به تواند  هاي حسابداري می سرفصلاین  برداري نهادهاي بهرههاي جنبی برخی از  فعالیت

ـ       که چنان این طریـق   هچه تغییرات و اصالحاتی در جهت توسعه دامنه کار مستندسـازي ضـرورت یابـد توسـط کارفرمـا و ب
  گیرد. شود و نتایج کار براي مستندسازي در اختیار مستندساز قرار می مقتضی انجام می

 ه حسابداري  وضع موجود سامان –

 هاي حسابداري: سرفصل –

 اداري، اثاثیه اداري، تجهیـزات برقـی و مکـانیکی، حقـوق      تاسیساتو  ها ساختمانهاي ثابت (زمین،  دارایی
  ...)  هاي نامشهود، وسایط نقلیه و داراییارتفاقی و دیگر 
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 و  دیگران نزد  سپرده مدت، هکوتا  هاي گذاري سرمایه ها، بانک نزد  موجودي نقدي، (موجودي  جاري  هاي دارایی  (...  
 بستانکاران (فروشندگان، مالیات پرداختنی، حق بیمه پرداختنی، وام دریافتی از دیگران و  (...  
 جهـاد کشـاورزي و سـایر      وزارت  ایـ  نیـرو   وزارت  احتمالی  تعهدي  هاي یارانه آب،  فروش از  (حاصل درآمدها

  درآمدها)  
 آب و برق و تلفن و گاز، تعمیرات و نگهداري و(حقوق و دستمزد،  ها هزینه  (... 

 دفاتر حسابداري  –

 سامانه کنترل حسابداري  –

 سامانه حسابرسی (کنترل داخلی)   –

 بها: گذاري و تعیین آب سامانه قیمت –

  کنترل حجم آب مصرف شده 

   پرداختی شرکت از بابت بهاي آب خریداري تحویلی 

 بران   بهاي وصولی از آب آب 

 اي قیمت تمام شده آب   رهمحاسبات دو 

 بها سامانه وصول آب –

 بها تنگناهاي وصول آب –

 تنظیم بودجه: –

 هاي مالی)  با توجه به محدودیت ها فعالیتها (براساس درجه ضرورت  تدوین اولویت 

 الزحمه خدمات جنبی ، حقآالت بهاي وصولی، دریافتی بابت کرایه ماشین درآمدهاي عملیاتی (آب ( 

 (هزینه جاري، تعمیرات و نگهداري)ي عملیات ها هزینه 

 برداري و نگهداري برحسب نوع عملیات: ي مدیریت، بهرهها هزینهبندي  تفکیک و طبقه –

 برداري  بهره 

 نگهداري 

 تعمیرات 

 ابزار کنترل بودجه: –

  ها هزینهحسابداري به تفکیک  : 

o تعمیرات   يتنظیم جداول هزینه برحسب واحد و اجزا  
o ها  ازهتنظیم جداول هزینه برحسب س  

 هاي کنترل: روش 

o با برآوردهاي بودجهها هزینهاي مصارف بودجه (طبق حسابداري به تفکیک  مقایسه دوره ( 
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 اي و ساالنه   تراز مالی دوره –

 بها (در صورت وجود) ها و ارتباط عوامل موثر در وصول آب ي تحلیل عملکرد مالی زیر بخشها گزارش – –

  امور اداري -3-5-2

 :برداري و نگهداري به تفکیک رهتعداد کارکنان مدیریت، به –

   شرح وظایف کارکنان 

 آن ي مشاغل و ضوابط و مقررات مربوطبند طبقه 

  :وضعیت استخدامی 

o  دائم 

o  قراردادي 

o   موقت 

o   فصلی 

 ارزیابی شاغلین و اقدامات تشویقی، تنبیهی –

 ها   شرایط احراز پست –

 نظام دستمزد –

 ) انبارداري، تدارکات و تشریفات خرید (انجام معامالت –

 تقویم آموزشی (کوتاه مدت، بلند مدت)  –

 کارکنانحضور و غیاب  –

 ها   ها، ماموریت مرخصی –

 انتصابات  –

 رفاه و بهداشت و درمان   –

 امور بازنشستگی و بازنشستگان  –

 امور حمل و نقل   –

 امور دبیرخانه و بایگانی  –

 روابط عمومی  –

 ترفیعات  –

 تخصصیارتباطات اداري با شرکت مادر  –

 ها  ش فیع انضباطی، تشویق، تنبیهات اداري و پاداهاي تر نامه آیین –
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  حقوقی  - 3-5-3

  دعاوي حقوقی: –
  هاي اختصاصی و سارقین اموال (پمـپ،   ، جادهتاسیسات، ها کانالموارد برخورد قانونی با متجاوزین به حریم

 ...) موتور، دریچه و

 تاسیساتو  ها کانالها و قوانین و مقررات حریم  نامه آیینها،  دستورالعمل  

 ها   شبکه و حفاظت حریم يسازي اجزا مهیدات ایمنت 

 ها  بها، مطالبات معوقه و پرداخت بدهی سازوکارهاي قانونی وصول آب 

 یند حل و فصل دعاوي (کمیته داوري حل و فصل منازعات وآفر  (... 

 سوزي و ها (مدنی، حوادث، سرقت، زلزله، عمر، شخص ثالث، آتش بیمه مسوولیت  (... 

 به شکایات حقوقی ارباب رجوع در محاکم   گویی پاسخت حقوقی و منازعات، مشکال 

  دست آمده بهدعاوي مهم و خاص حقوقی تاثیرگذار و نتایج 

 هاي حقوقی اجرا نشده  ها و دستورالعمل نامه ها، آیین اعمال تمهیدات اجراي بخشنامه 

 برداري   انجام مراحل استمالك اراضی یا اجاره اراضی در زمان بهره 

  و اشخاص ثالثاز عوامل شرکت در محاکم دفاع 

 حقوق شرکت و دفاع از منافع آن در موارد لزوم  ياحیا 

 هاي غیرمجاز آب  اقدامات قانونی جهت جلوگیري از استفاده 

 هاي حقوقی   هاي غیرمجاز شن و ماسه و انجام کارشناسی ممانعت از برداشت 

  دعاوي کیفري: –
 ) بردار) بهره دستگاهتخریب اموال شرکت 

  و تجهیزات شرکت   تاسیساتتخریب 

  انجام وظیفه  هنگامشرکت در  کارکنانضرب و جرح 

  در سوانح و اتفاقات  کارکناندفاع از حقوق شرکت و 

  بیمه مسوولیت مدنی منجر به فوت 

  انجام وظیفه  هنگاممنازعات در 

  دعاوي استخدامی: –
 رکت در دیوان عدالت اداري و سایر مراجع) علیه شدائم(اعم از موقت یا  کارکنانشکایات  به ییپاسخگو  
 هاي انضباطی نامه پاسخگویی به معترضین به اجراي آیین 

  کارکنانمسایل مرتبط با بیمه مسوولیت مدنی در دفاع از حقوق 

  :اجراییات –
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  جهت وصول مطالبات شرکت از بدحسابان  اجراییهصدور  
  ضبط اموال بازداشتی 

 نقد یند تبدیل اموال به وجه آاجراي فر 

 ها یا سپرده تودیع شده   ها یا سفته یند وصول چکآاجراي فر 

 تنظیم اخطارهاي قانونی قبل از اجرا 

  امور متفرقه: –
   تنظیم اخطارهاي قانونی به متجاوزین 

 تاسیساتهاي مربوط به مراقبت و نگهداري از  تنظیم اطالعیه   

 و  هـا  کانـال و شهروندان بـه حـریم    تاییانروس و هشداردهنده راجع به عدم ورود هاي قانونی اطالعیه تنظیم
 از نظر حفاظت شبکه یاريآب تاسیسات

 آب لمی حیف و  عدم مصرف و در جویی صرفه جهت آموزشی رسانی و هاي آگاهی تنظیم اطالعیه 

 مـالی   هـاي  جانی و خسارت حوادث بروز از جلوگیري براي شده نصب هشداردهنده عالیم و ها رسانی آگاهی
 شخاص ا با

 ت حوادث منجر به نقص عضو، فوت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات و هشدارها:  ماهی 

o   توسط سازمان و عوامل مسوول آن  
o توسط اشخاص ثالث و متفرقه  
o  شخاصه اهاي جانی و مالی ب و سایر خسارت ها کانالآمار حوادث منجر به فوت (غرق در آب(   

  امور کارشناسی: –
 درون سازمانیهاي ارجاعی از مراجع  کارشناسی  
 هاي ارجاعی از افراد حقیقی و حقوقی کارشناسی 

 غیره)   و  جلسممایندگان ن شوراها، ها، فرمانداري ها، استانداري (از سازمانی برون  مراجع  از  ارجاعی  کارشناسی 

  برداري   بهره محیطی زیستمدیریت  -3-6

در هـر مـورد سـوابق     چه چنان(موارد زیر  برداري در محدوده شبکه مستندسازي محیطی بهره در مورد مدیریت زیست
 الزم است:قابل دسترسی فراهم گردد) 

 ...)  ها (محیط زیست، اداره بهداشت، سایر سازمان ربط ذيشده با نهادهاي  هاي انجام هماهنگی –

 و...   بودن دار زهشرایط ماندابی و ، اقلیمی مثل رطوبت خرد هاي به ویژگی  شیوع با توجه  قابل واگیردار  هاي بیماري –

ي مـورد  هـا  دسـتورالعمل  ، مـوارد اعـالم  محیطی و بهداشت محیط زیست مورد عملهاي  دستورالعملضوابط و  –
   ها نفع ذيبرداري و دیگر  به مدیران و کارکنان بهره اقدام
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 براي عوامل درون سازمانی محیطی زیستهاي توجیهی و آموزشی  جلسات و کارگاه –

 :از جمله شبکه)  محیطی زیست  حوزه در  خاص  (اتفاقات  برداري بهرهه محدودکنند محیطی زیست  عوامـل –

 تغییر در کیفیت آب خروجی از شبکه به محیط پذیرندههاي  داده –

 تغییرات شوري خاك و باتالقی شدن اراضی هاي داده –

ر محدوده شبکه (رشد نـی و گیاهـان آبـزي، ورود یـا عـدم حضـو      در محیط اکولوژیکی شاخص  تغییراطالعات  –
 پرندگان مهاجر و ...)

 محیطی زیست عوارضتدابیر اتخاذ شده براي مقابله با  –

 محیطی در محدوده شبکه رویکردها به اتفاقات خاص در حوزه زیست –

  مدیریت اطالعات   -3-7

یابی  ها، مکان و بازیابی داده یي اجرایی، لزوم سهولت دسترسها فعالیتاین خدمات شامل نگهداري اطالعات مربوط به 
ا چـه نـوع فرمتـی دارنـد،     یـ و  اسـت  اي تولید شده توسط چه سامانه که ایننظر از  صرف ،د، مدیریت اسناد و اطالعاتاسنا

فراهم شده بـراي ویـرایش و روزآمـد کـردن اطالعـات در مقـاطع زمـانی         يکنترل دسترسی، توزیع و تغییر اسناد، ابزارها
هـاي مـدیریتی، اسـتفاده     در ارتبـاط بـا تصـمیم    دست آمده بهز نتایج گیري ا ها و بهره ریزي متفاوت براي استفاده در برنامه

  مستندسازي موضوعات زیر الزم است:  ،باشد. براي تحقق این موارد بهینه از منابع آب و زمین و نیروي انسانی می
 هاي عمومی پایگاه اطالعات  ویژگی –

 ها: داده آوري و ثبت یند تولید و جمعآفر –

  هاي سطحی و زیرزمینی)   (آبکمیت و کیفیت منابع آب 

 ریزي شده و انجام شده)  هاي برنامه اراضی و ترکیب کشت (مالکیت اراضی و تغییرات آن، کشت 

 بهاي تعیین شده و تقویم کشت و آبیاري (حجم آب تحویلی و آب  (... 

  ،هاي مختلف و آبی کشت مصارفمنابع و مصارف (منابع تامین آب  (... 

  توزیع و تحویل آب 

 بها  افت آبدری 

      اطالعات حاوي سوابق مربوط به مکاتبات مهم و تاثیرگذار بر امور شبکه و حسـن مـدیریت آن بـا نهادهـاي
 ...)  اي و منطقه هاي آب ها، شرکت (فرمانداري ربط ذي

 بینی نشده تاثیرگذار) ها (حوادث پیش چگونگی رفع آن و آمده پیش مشکالت به مربوط اطالعات ثبت 

 که منجر به توسعه یا کاهش خدمات یا تغییر محدوده شبکه شده است اقدامات احتمالییا  ها فعالیت 

  حفاظت و ایمنی ،نگهداري ،برداري ي بهرهها فعالیتي تهیه شده از ها گزارشتهیه و ارائه 

 هادستمزد و اطالعات حقوق 
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 کارکنانوظایف  حشر و هاي سازمانی هاي آموزشی، جذب و دفع نیرو، پست سوابق خدمتی کارکنان، دوره  

 برداري و نگهداري و حفاظت و ایمنی از نظر نظـارت و کنتـرل از    ي بهرهها فعالیتي تهیه شده از ها گزارش
 ها طریق پردازش داده

  تعمیرات و نگهداري 

 آالت سفارش و خرید تجهیزات، لوازم ماشین 

  انبارداري کاالهاي خریداري شده، تهیه کارتکس   

  سوزي) سیل، زلزله، آتش وقوعشرایط ویژه (خشکسالی،  آمده در عمل هب داماتا اقی ها فعالیتسوابق 

 ها) و سوابق موجود از نظـر   ها، بخشنامه نامه برداري و نگهداري (آیین ضوابط و مقررات ناظر به مدیریت، بهره
 ها آن  حدود اجرا و رعایت

 برداري و نگهـداري و   ندهاي مدیریت، بهرهیآهاي شبکه یا فر ابداعات، ابتکارات یا تغییرات احتمالی در سازه
   دست آمده بهنتایج 

  یا اقدامات احتمالی در جهت توسعه یا تقلیل خدمات یا محدوده شبکه   ها فعالیتسوابق مربوط به 

 ي مهم حقوقی که منجر به استیفاي حقوق شرکت شده یا در حل و فصل دعاوي خـاص راهگشـا   ها فعالیت
 د جنبه رویه قضایی داشته باشد. توان بوده یا مواردي که می

 بـرداري و نگهـداري کـه     اندرکاران مـدیریت، بهـره   ها و پیشنهادهاي حائز اهمیت دست نقطه نظرات، توصیه
 ها شده است. روشها و  منجر به بهبود سامانه

 مدیریت اسناد:  –

 1بندي و کدینگ طبقه 

 فنی، دبیرخانه و نگهداري و بایگانی اسناد و مدارك (آرشیو ..(. 

 دهی (بازیابی و مدیریت گردش اسناد) خدمات 

 و نمودارهاي تحلیلی ها گزارشهاي موجود براي تهیه  یند استفاده از دادهآفر 

  مدیریت ارتباطات -3-8

هـاي   طـور مـوثر و کـارا نیـاز دارد کـه بـا سـازمان        ي خـود بـه  هـا  فعالیتمدیریت شبکه آبیاري و زهکشی براي اجراي 
ه صورت فردي و گروهی تعامل و ارتبـاط سـازنده برقـرار نمایـد. هـدف از مستندسـازي       نفعان ب مدخل و همچنین ذي ذي

                                                   
 

1- Coding 



 آبیاري و زهکشی هاي سامانهو نگهداري  برداري هاي مدیریت، بهره راهنماي مستندسازي فعالیت    05/10/94  28

 

هاي اجرایی مـدیریت   هاي متخذه، تصمیم جلسات، تصمیم  مدیریت ارتباطات، ثبت و نگهداري تعداد، شیوه ارتباط، صورت
اي دولتی و غیردولتی مرتبط بـا  ه دست و سایر سازمان هاي باالدست، پایین شبکه آبیاري و زهکشی با تشکیالت و سازمان

  باشد. مدیریت شبکه می
  باید مستندسازي شود:در این قسمت  زیرموارد 
 اي)   منطقه ارتباط مدیریت شبکه با تشکیالت باالدست (شرکت آب –

هـاي   تعـاونی  آبیـاري،  نواحی امورهاي  اداره بران، هاي آب دست (تشکل ارتباط مدیریت شبکه با تشکیالت پایین –
 ها، سایر)   کشت و صنعتتولید، 

 ارتباط با سایر تشکیالت دولتی و غیردولتی مرتبط با مدیریت شبکه:   –

 فرمانداري 

 بخشداري 

 جهادکشاورزي 

 محیط زیست 

 صنایع 

 نیروي انتظامی 

 محاکم قضایی 

 ها شوراهاي اسالمی و دهیاري 

 کنندگان آب و حفظ ارتباط مستمر با مصرف رسانی اطالع، بران آب شناسایی –

 برداران)  برداران و غیربهره شبکه (بهره ی در مورددات، پیشنهادات و شکایات دریافتانتقا –

 برداران) برداران و غیربهره ثبت و رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات از شبکه (بهره –

  بران   هاي آب مدیریت تشکل -3-9

ازمان یافتـه بـه منظـور واگـذاري مـدیریت      برداران آب در قالب یک گروه سـ  بران، سازماندهی بهره منظور از تشکل آب
بـران،   بـران، تعـاونی آب   آب هاي گروهی همچون انجمـن  نظام یکی از  تواند در قالب باشد. این تشکل می آبیاري به آنان می

  شرکت کشت و صنعت تشکیل شده باشد.  و یا ، تعاونی تولید، شرکت سهامی زراعیبران آب انجمن صنفی
اندازي، مدیریت، واگـذاري   ي مربوط به ایجاد، راهها فعالیتبران، ثبت و نگهداري کلیه  کل آبمنظور از مستندسازي تش

  باشد. بران می آب میزان درآمد و هزینه مربوط به تشکل و هاي آموزشی و ترویجی ، برنامهها فعالیت، انجام ها فعالیت
  در این قسمت باید مستندسازي شود:  زیرموارد 
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  ا و ثبت اطالعات ه تشکل ایجادیند آفر -1- 3-9

 کار و در حال تشکیل هاي ایجاد شده، ثبت شده و مشغول به تعداد تشکل –

 ها در محدوده شبکه   نقشه جانمایی موقعیت تشکل –

سـن، سـواد) و   جـنس،   (مالکیـت،  بران هاي آب محدوده تشکل در زمین صاحبان و خانوارها مشخصات زارعین، –
 به آن آمار مربوط

 کننده و خالصه مذاکرات   ها به همراه مشخصات اعضاي شرکت شکلها و جلسات گروهی ت نشست –

اي، امـور آب   منطقـه  دست (شرکت آب هاي باالدست و پایین با سازمان ها و جلسات گروهی تشکل تعداد نشست –
 هاد کشاورزي، اداره تعاون، سایر)شهرستان، ج

 عد)ها (قبل و ب تعداد واحدهاي آبیاري واگذار شده به تشکل –

 ها (قبل و بعد) گذار شده به تشکلوظایف وا –

 ایه تولید و هزینه شده توسط تشکلمیزان سرم –

 یات انجام شده نگهداري توسط تشکلعمل –

 برداري توسط تشکل عملیات انجام شده بهره –

 هاي آموزشی و ترویجی برنامه - 2- 3-9

  ترویجی اجرا شده براي تشکل   - هاي آموزشی کننده برنامه تعداد، موضوع و اعضاي شرکت –
  ترویجی - هاي آموزشی تعداد، نوع و موضوع برنامه –
، (CD)ترویجی تولید شده براي تشکل (جزوه، نشریه، پوستر، لـوح فشـرده    -تعداد، نوع و موضوع مواد آموزشی –

 )، سایرفیلم

  ها  وظایف و روابط درون و برون سازمانی، مقررات حاکم بر تشکل -3- 3-9

ظایف نهادهاي دولتی در برابر تشکل، رویکرد تشکل در ایـن  قوانین و مقررات مربوط به شکل، وظایف تشکل، و –
  ها و وظایف اعضا در قبال تشکل نامه توافقارتباط، 

 نحوه ورود (عضویت) و خروج از تشکل –

 - اي (رادیـو  هـاي رسـانه   شـده، برنامـه   ي پژوهشـی، مقـاالت علمـی چـاپ    هـا  گزارشي عملکرد، ها گزارشثبت  –
 کل  ) در ارتباط با تش... تلویزیونی و

 ها و تعارضات در محدوده تشکل   ثبت اختالفات، نزاع –

 ها   نزاع و اختالفات ، ماهیت و منشانوع –

  ها یند پایش و ارزشیابی تشکلآثبت فر –





 

  4فصل 4

برداري ي بهرهها فعالیتمستندسازي 
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لیتمستندسازي  -فصل چهارم رهها فعا ه ب اري ي  د ر   ب

  کلیات -4-1

آیـد   عمل مـی  ههاي آبیاري و زهکشی ب برداري از شبکه بهره یندآفریی که در ها فعالیتدسته از  آن در این قسمت از راهنما به
بــرداري از منــابع آب، توزیــع و تحویــل آب،  بــرداري از جملــه بهــره هــاي مربــوط بــه بهــره ریــزي پرداختـه خواهــد شــد. برنامــه 

فـروش   ینـد آفربـرداري،   در دوران بهـره  هـا  آنگی مقابله با ها و چگون جریان و کیفیت آب، مشکالت، آسیب بده يها گیري اندازه
بـرداري ثبـت و مستندسـازي     ترین مواردي هستند که در بخش بهره برداري از جمله مهم ي عملیاتی بهرهها روشها و  آب، برنامه

  یات هر یک از این موارد در ادامه آمده است.  یجز .شود می

  برداري ي بهرهها فعالیتیند اجراي آو فر  ریزي برنامه - 4-2

 برداري از منابع آب در دسترس و تلفیق منابع آب سطحی و زیرزمینی  بهره -4-2-1

 منابع داخلی تامین آب در شبکه آبیاري میزان  –

 منابع آبی باالدست تاثیرگذار بر شبکه آبیاري میزان  –

 برنامه آبیاري در شرایط عادي  –

به و سایر موارد که از مصـادیق دوره بحـران تلقـی    (خشکسالی، حوادث غیرمترق یبحران هاي برنامه آبیاري دوره –
 شود)   می

 برنامه آبیاري تناوبی در شبکه   –

 تامین، تلفیق و تخصیص منابع آب  نحوه و میزان –

 ماهانه و ساالنهبینی منابع آب  پیش –

 (ماهانه و ساالنه) منابع آب ذخیره سازيمیزان  –

 (ماهانه و ساالنه)ریزي منابع آب  برنامه –

 (ماهانه و ساالنه)برداري از مخازن ذخیره آب  بهرهبرنامه  –

 ابی نقاط راهبردي کنترل آب ی مکان - 4-2-2

 انحراف آب و آبگیري تاسیساتموقعیت محل  –

   ها کانالموقعیت مسیر  –
 خطوط لوله کم فشار موقعیت مسیر  –

  هاي پمپاژ ایستگاهموقعیت محل  –
 مخازن تنظیم آب موقعیت  –
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هاي مطالعاتی تا  العات شناسنامه طرح در گزارش(در مواردي که در اط هاي کنترل آب روش - 4-2-3
  برداري تغییراتی حاصل شده باشد) هاي چون ساخت و فرآیند بهره نقشه

 دست   ا پایینیکنترل در باالدست  –

 کنترل در محل انشعابات –

 ها کنترل در محل مقسم –

 کنترل خودکار و از راه دور: –

 ها کانالهاي تنظیم جریان  کنترل دریچه  

  خطوط لوله  جریان بدهر و فشاکنترل 

  ایستگاه پمپاژ  فشار در بدهکنترل 

 توزیع و تحویل آب - 4-2-4

 نحوه تحویل آب به مشترکین: –

 تحویل شده)  آب بهاي آب براساس حجم   (محاسبه حجمی  تحویل 

 و نوع محصول بهاي آب براساس مساحت کشت شده  تحویل هکتاري (محاسبه( 

 ها مصداق دارد)  تحویل سنتی حقابه تحویل زمانی یا ساعتی (معموال در مورد 

  ابتداي آبگیر مزرعه، آبگیر قطعه زراعی و ...)2(ابتداي کانال درجه محل تحویل آب به مشترکین ، 

 شرایط و ضوابط ارائه خدمات تحویل آب -4-2-5

 تخصیص آب  روش –

 بردار سازمان بهرهدرخواست خدمات از نحوه  –

 روش ارائه خدمات –

 مسوولیت استفاده از آب   –

 ط قطع خدمات تحویل آب یا تغییر در آن  شرای –

 درخواست احداث آبگیر تحویل آب به مزرعه   –

 سفارش آب  –

 برنامه تحویل آب  -4-2-6

 هاي گردشی (نوبتی)  برنامه –

 براساس تقاضا تحویلهاي  برنامه –
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 هاي زمانی از پیش تنظیم شده  برنامه –

  در شبکهگیري جریان  اندازه -4-2-7

 آبگیري  نقاط اندازه –

 گیري اندازهدر نقاط مورد  گیري روش اندازه –

 آب گیري  سامانه اندازه ياجزا –

 گیري  اندازه تجهیزات واسنجی –

 جریان آب و سرعت  بده گیري اندازهثبت آمار  –

 ... مسیر وطول در واحد  کانال (و یا در زمان) تلفات انتقال و توزیع برحسب سطح خیس شده –

 مدیریت آب در مزرعه -4-2-8

  ربردا سازمان بهره تقویم آبیاري –

 تقویم آبیاري کشاورزان   –

 بردار  میزان تطبیق تقویم آبیاري کشاورزان با تقویم مورد نظر سازمان بهره –

 واحد حجم آب مصرفی محصوالت مختلف) يازاه (میزان تولید بشاخص عملکرد محصول در شبکه آبیاري  –

 گیري کیفیت آب تحویلی در مقاطع مختلف زمانی و مکانی  اندازه - 4-2-9

 )  3آبگیر درجه  محل  شبکه،  (ورودي که آبیاريآب در شب کیفیت –

 ها آب گیري و کنترل کیفی زه اندازه -4-2-10

  ها آب استفاده از زهموارد و محل  –

 ها  آب کیفی زه نتایج –

 ها  آب زهبده جریان گیري  اندازه نتایج –

 گیري بده جریان و کیفیت آب زهکش خروجی شبکه نتایج اندازه –

 مشخصات آزمایشگاه مرجع –

 آب تحویلی  بدهري گی اندازه -4-2-11

 آب تحویل نقاطدر  آبگیري بده –

 ي آبیاري ها کانالبندي آب در  نوبتبرنامه و مدت  –

 بندي آب در مزارع   نوبتبرنامه و مدت  –
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  در شبکه) آب ورودي و تحویلی (تفاوت آب  فروش و  آب تحویلی  مقایسه -4-2-12

 کنندگان فمصرو مجموعه آب تحویلی به  شبکهتفاوت میزان آب تحویلی در ابتداي  –

  ها کانالزیرپوشش تفاوت در مساحت  –

 در الگوي زراعی تفاوت  –

 ها، روند تغییرات) ارزیابی تفاوت ،بینی شده و مصرفی ، پیشآب مصرفی گیاهان (نیاز آبیمیزان در تفاوت  –

 عملکرد کارکنان و متصدیان توزیع و تحویل آب  -4-2-13

 و تحویل آب   فاصله زمانی بین دریافت درخواست –

رسانی توسط نهـاد مسـوول    درخواستی (چگونگی اطالع بدهکنندگان آب از تاریخ تحویل  ع درخواستاطالزمان  –
   توزیع آب)

  آبیاري هاي نوبت و ها و کنترل نحوه توزیع آب سرکشی میرآببرنامه  –

 ه  برداري از شبک بهرهدوره بران و روند تحوالت آن در طول  تحویل آب به آببرنامه و سوابق مکتوب راجع به  –

 برداري بهره توزیع آب در داخل مزارع و تقویم آبیاري محصوالت مختلف در طول دوره –

 برداري  بهره  مقتضیات  و  نیازها  سازگاري با  در جهت  برداري بهره  يها فعالیت  تغییر د رون -4-2-14

تحویل آب بـه   هاي مربوط به توزیع و فعالیتتغییرات در ( برداري قبل و بعد از تاسیس شرکت بهره يها فعالیت –
قبـل و بعـد بـیش گفتـه      در اتاین تغییـر  )بردار برداران، نظارت و کنترل خدمات مورد تعهد سازمان بهره بهره

برداري حاصـل   اي تا تشکیل شرکت بهره برداري زیر نظر آب منطقه ساختار واحد بهره در ناشی از تغییر معموال
 شود. می

 رقبه)مواجهه با شرایط خاص (حوادث غیرمتمدیریت  –

 خشکسالی و کم آبی مدیریت مواجهه با  –

 عدم استحصال آب کافی از منابع تامین آب  مدیریت در شرایط –

 بینی نشده  سایر حوادث پیشمدیریت  –

 هاي وارده و چگونگی جبران آن   خسارت –

 ها   ها و چگونگی مقابله با آن مشکالت و آسیب -4-3

 هاي ساختاري نارسایی -1- 4-3

 )بران با ساختار مدیریتی موجود سازگاري آب و  هماهنگی  عدم بران، آب  هاي وجود تشکل  مدیریتی (عدم –
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 تحویل) و گیري فیزیکی (کنترل، اندازه –

 هاي غیرمجاز اشخاص  دخالت - 2- 4-3

 در ساختار فیزیکی شبکه   –

 در تحویل آب  –

  ها هزینهبهاي وصولی و  تناسب بین آب -3- 4-3

 والت مختلف یا حالت دیگربابت هر مترمکعب آب تحویلی یا هر هکتار محص بهاي دریافتی آب –

 در محل بازار غیررسمی آبدر  يبها آب –

 برداري و نگهداري شبکه هاي ساالنه مدیریت، بهره ي وصولی ساالنه به هزینهبها آبنسبت  –

بـرداري و نگهـداري و حجـم آب     برآورد هزینه هر مترمکعب آب تحویلی در شبکه با توجه به هزینه واقعی بهره –
 تحویلی

 دریافتی با برآورد هزینه براي هر مترمکعب آب تحویلی يبها آبمقایسه  –

 یند فروش  آفر -4-4

 (مشترکین زراعی، غیرزراعی، سایر)بران  ها با آب قراردادها و موافقتنامه -4-4-1

 هاي تعاونی تولید و ...) هاي سهامی زراعی، شرکت ها، شرکت قرارداد با مشترکین عمده (کشت و صنعت –

 عتی، پرورش ماهی، دامداري و ...)قرارداد با مشترکین غیرزراعی (صن –

 کشاورزي) بران آبقرارداد با مشترکین زراعی ( –

  آب ارتباطات باالدستی و پایین دستی در ارتباط با فروش –
 (مشترکین زراعی، غیر زراعی) بران آبنحوه تعامل با  –

  فروش یندآنحوه نظارت بر فر –

 بها آبنحوه وصول  - 4-4-2

 ساالنه، طبق درخواست آب در شروع فصل و ...)ي زراعی و غیر زراعی (بها آبنحوه وصول  –

 بها آبوصول کارهاي اصالحی  پیشنهادات و راه –

 معوقه ساالنه يبها آبمیزان  –

 ي معوقهبها آبهاي اجرایی وصول  اهرم –
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 برداري  سایر منابع درآمد بهره - 4-4-3

 محدوده شبکه ارزش افزوده اراضی کارشناسی –

 حق اشتراك   –

 ان و واحدهاي کشت و صنعتبه کشاورزالزحمه خدمات ویژه  حق –

 هاي آبیاري و زهکشی   برداري شبکه بهره  ي عملیاتیها روشها و  برنامه - 4-5

 ي آبیاري و زهکشی و سامانه انحراف و انتقال آبها کانالاز  برداري بهرهي ها روش - 4-5-1

 ریزي براي هماهنگی بین منابع آب موجود و نیازهاي مصرفی شبکه   روش برنامه –

  ها کانالقطع آب در اندازي و  آب  برنامه –

  ها کانالدامنه تغییر مجاز بده  –

 تغییرات سطح آب در نقاط کلیدي شبکه   –

 هاي توزیع و تحویل آب   روش یا روش –

 گیري آب در شبکه   روش کنترل و اندازه –

 تحویل حجمی آب  شبکه سراسري تنگناهاي  –

 عوامل موثر بر مدیریت توزیع و تحویل آب  –

 یت عادي هاي تحویل آب در وضع اولویت –

 هاي تحویل آب در وضعیت اضطراري  لویتوا –

 الگوي کشت موجود و مقایسه آن با الگوي کشت طرح   –

   محصوالت (محاسبه شده و مصرف واقعی)نیازهاي آبی  –

 محاسبه یا دریافت نیازهاي آبی شرب و صنعت –

   به تفکیکسایر نیازهاي آبی  –

 آبیاري و توزیع آب  مراحل اصلی تهیه برنامه –

  برداري  جاري بهره هاي عملدستورال -4-5-2

شود  ربط تهیه می برداري توسط سازمان یا واحد ذي یی است که در فرآیند بهرهها فعالیتدسته از  مربوط به آن –
 و جنبه اختصاصی (درون سازمانی) دارد.

 برداري هاي تفصیلی بهره مقررات و دستورالعمل –

   برداري مورد توصیه طراح و سازنده هاي بهره دستورالعمل –
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 ي جاري)ها فعالیتبرداري مواقع عادي ( هاي بهره دستورالعمل –

 برداري مواقع اضطراري و بروز حادثه هاي بهره دستورالعمل –

  ...) و  (نحوه استفاده صحیح از تجهیزات، رعایت نکات ایمنی دید درمعرض  برداري بهره  هاي دستورالعمل –

 اراضی زیر پوشش شبکه آبیاري مالکیت کاداستر  -4-5-3

 شبکههاي کاداستر اراضی  داده –

 مالکیت اراضی خانوارها –

  (در صورت وجود سوابق مربوطه) برداري از شبکه بهره روند ) برها و ... مساحت ها اثرات مالکیت اراضی (روند مالکیت
  





 

  5فصل 5

ي نگهداري و ها فعالیتمستندسازي 
  تعمیرات
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لیتمستندسازي  -فصل پنجم نگهداري ها فعا راتي    و تعمی

  کلیات -5-1

شناسـایی و  هـا،   هـا، فرسـودگی   ي آبیـاري و زهکشـی، خرابـی   هـا  کانـال شـبکه  فیزیکـی  ثبت و مستندسازي وضعیت 
یک سامانه آبیـاري و   تاسیساتعوامل موثر براي حفظ  بندي تعمیرات اساسی براساس اطالعات حاصل از بازدیدها، اولویت

ي هـا  هزینـه تعیـین   ،مـرتبط  تاسیسـات ها و  تفاده در نگهداري سازماني رایج مورد اسها روشزهکشی در شرایط مناسب، 
آالت و بررسـی علـل    ریزي نیروي انسانی و تـدارکاتی و تـامین ماشـین    ریزي مالی و عملیاتی آتی، برنامه انجام شده، برنامه

ي زیـر  هـا  فعالیـت ثبـت  از جمله موارد ضروري اسـت و بـراي تحقـق    با توجه به گزارشات مربوطه ها  ها و ناکارآمدي خرابی
  ضروري است:  

  مورد عملهاي نگهداري وتعمیرات  دستورالعمل - 5-2

 برنامه، اجرا و کنترل عملیات نگهداري و تعمیرات:  –

 آبگیري تاسیساتو  سد انحرافی  

 ي آبیاري ها کانال 

 ها زهکش   

 هاي آبیاري سازه  

 هاي زهکشی سازه 

 تجهیزات هیدرومکانیک 

 تجهیزات الکتریکی 

 پمپاژ هاي ایستگاه 

 اي و...)  هاي بارانی، قطره تحت فشار در سطح مزارع (سامانه سامانه 

 ها) (نیازسنجینیازهاي نگهداري و تعمیراتی  نحوه تعیین –

  عملیات نگهداري پیشگیرانه -5-3

تعیین شده به منظور کاهش خرابـی   نگهداري پیشگیرانه عبارتست از عملیات نگهداري طبق معیارهاي از پیش –
 »نگهـداري مشـروط  «و  »نگهداري مـنظم «سامانه در ارائه خدمات که حسب مورد در دو نوع  یا نقص احتمالی

  ي زیر الزم است:ها فعالیتسوابق موجود وجود دارد. در این ارتباط ثبت 
  شبکه   هاي و سازه ها زهکشو  ها کانالمقابله با بروز فرسودگی 

 مقابله با بروز خوردگی در تجهیزات هیدرومکانیکی 

 خیز و خطرآفرین   حادثه تاسیساتدر پیشگیرانه  تمهیدات 
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 رسوب  بالقوه و تمهیدات الزم براي مهار گذار رسوبهاي  شناسایی و ثبت کانون 

 تخلیه زباله و ضایعات در کانال و رویکردهاي مقابله با آن نظر ساز از هاي مشکل ثبت کانون و شناسایی 

 هـا در   رستنی ي استفاده شده (رشدها روشرویکردها و  ها، زهکشو  ها کانالهاي هرز در  مبارزه با رشد علف
 )ها زهکشساز در  هاي هرز مشکل ي روباز، شناسایی علفها زهکشبدنه و داخل 

 ي مبارزه با رشد علف هرز و ریشه درختان:ها روش 

o هاي اجرا دفعات و محل ،ي مکانیکیها روش 

o هاي اجرا دفعات و محل ،ي شیمیاییها روش 

o هاي اجرا دفعات و محل ،یکیي بیولوژها روش 

 پذیر:   ي آسیباه شناسایی نقاط و بازه 

o  سامانه آبیاري 

o کشی سامانه زه 

  تتعمیرا  و  نگهداريعملیات  -5-4

  ثبت عملیات نگهداري و تعمیرات انجام شده از جمله:

  آب، آبگیري و انتقال آب   سامانه انحراف - 5-4-1

 انحراف آب و آبگیري: تاسیسات –

 ت، شکستگی دیواره و ...)سسرریز، نش(خوردگی و فرسایش  سرریز 

  نشست و ...)شستگی آب(خاکریزهاي جانبی ، 

 گیر و ...) ها، نشست سازه، وضعیت شبکه آشغال ها، زنگ زدگی و فرسودگی دریچه بندي دریچه (آب دهانه آبگیر 

  دایـی،  ز هاي رسـوب  بندي دریچه اي، آب زدایی، شکستگی و فرسودگی سازه (تواتر رسوب گیر رسوبحوضچه
 ها و ...)  زنگ زدگی و فرسایش دریچه

  اي و ...) زدایی، تعمیرات سازه (رسوبنردبان ماهی 

  اي و ...) ها، نشست سازه ها، زنگ زدگی و فرسایش دریچه بندي دریچه (آبمجراي تخلیه رسوب 

  و ...) چین سنگ(فرسایش و آب بردگی، حفاظت پایاب سد 

 و ...) شستگی آب(شن رویه، وضع جاده هاي سرویس  ،دسترسیهاي   جاده 

 ها، باالبرها و گیر آشغالها،  انواع شیرها، دریچه ؛تجهیزات هیدرومکانیک شامل... 

 تجهیزات کنترل برقی و دستی –

 )  يآبگیرهاي  دهانهجریان آب (سراب، پایاب،  بدهگیري  هاي اندازه سازه –
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 سامانه انتقال آب: –

 لوله انتقال آب، تونل، ناو انتقال آب، کانال انتقال آب  

 سامانه انتقال آب  2بندهاي و نوار آب 1ها درز بین سازه 

 در ورودي و خروجی و مسیر  )گیرها، باالبرها و غیره ها، آشغال انواع شیرها، دریچه( کتجهیزات هیدرومکانی
 ي پمپاژ حسب مورد  ها ایستگاه، 3مقابله با ضربه قوچ تاسیساتو سامانه انتقال آب 

 هاي اصلی انتقالو مسیرشبکه گیري جریان آب در ورودي و خروجی  دازههاي ان سامانه  

  ي آبیاري و زهکشی ها کانال -5-4-2

(دالیـل فرسـایش ناشـی از ضـعف طراحـی، اجـرا یـا         هـا  زهکـش و  ها کانال هاي جانبی فرسایش بستر و شیب –
 و زمین لغزه و موارد دیگر) شستگی آبنگهداري، عوامل فرسایش ناشی از بارندگی و 

 ي آبیاريها کانالفرسایش یا تخریب پوشش عیت و میزان موق –

 ر)یاسو   آالت توسط انسان، دام، ماشین( ها زهکشو  ها کانالوارده به   خسارت  عامل –

 ها زهکشو  ها کانالخاکریز   ریزش یا نشستموقعیت و میزان  –

  و ...)ها، نشست بدنه  (شکستگی و درز و ترك پوشش، بارباکان ها کانالنشت آب در  علل –

 ها زهکشو  ها کانالگذاري در  رسوبمحل و میزان  –

  ها کانالو  ها زهکشها و علف هرز در مقاطع  رشد درختچهمیزان تراکم و موقعیت  –

(موقعیت و میـزان گرفتگـی و شکسـتگی، سـرقت      شکستگی و لحاظ گرفتگیه ب ها کانالي ها وضعیت بارباکان –
 ها و ...) درپوش

روهـا، سـهولت دسترسـی بـه داخـل       زهکشـی زیرزمینـی (درپـوش آدم    سامانهنترل روها و نقاط ک وضعیت آدم –
 روها) آدم

(فرسایش، اجسـام  ي سطحی و زیرزمینی ها زهکشگرفتگی ناشی از عوامل فیزیکی در ي و گذار رسوبوضعیت  –
 خارجی، مشکل شیب مسیر و ...)

ي طبیعـی  هـا  زهکـش ي اصـلی بـه   هـا  زهکشمحل تخلیه نهایی  ها، کننده تخلیه و خروجی  هاي دهانه  وضعیت –
 ي، پس زدن آب در محل خروجی و ...)گذار رسوب لحاظ به(گرفتگی دهانه 

                                                   
 

1- Joint 
2- Water Stop 
3- Surge Tank 
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 هاي آبیاري و زهکشی  هاي شبکه سازه -5-4-3

بنیـه  او گیرهـا   شـغال آهاي اضـطراري،   کننده ها، تخلیه شکن شیب ها، هاي تنظیم، آبگیرها، سیفون وضعیت سازه –
 :لحاظ به ها زهکشها و اتصال  ي و جادهي آبیارها کانالبا  ها زهکشتقاطعی 

 بدنه   ریزشیا و   نشست –

 نشت آب  –

 گذاري   رسوب –

  ها و درختچهي هرز ها علفرشد  –

 ومکانیکیالکتر هیدرومکانیکی و  تجهیزات  وضعیت –

   هاي فلزي وضعیت رنگ و پوشش حفاظتی قسمت –

 وضعیت تجهیزات از نظر سرویس   –

 گیري  اندازه واسنجی تجهیزاتوضعیت  –

 ایر مواردس –

  پشتیبانی  تاسیسات -5-4-4

 رویه ریزي شن و هاي دسترسی از نظر شیب وضعیت نگهداري جاده –

 هاي فلزي مربوطه   ها و حفاظ ها، پل وضعیت نگهداري کالورت –

 وضعیت خطوط مواصالتی و خبررسانی   –

 وضعیت تابلوهاي راهنما و هشداردهنده و حفاظتی (حفاظت انسان و دام)  –

  بندها و ابنیه حفاظتی) سیل (سیلهاي حفاظت از  دیواره -5-4-5

 هاي محافظ از نظر فرسایش و ریزش وضعیت پایداري دیواره –

 هاي حفاظتی چین سنگوضعیت  –

 حفاظتی تاسیساتبه وضعیت خسارت وارده توسط انسان و دام  –

  بازدیدها و ثبت وقایع  - 5-4-6

 ساالنه و موردي   ماهانه،هفتگی، نتایج بازدیدهاي روزانه،  –

 ادواري   ارشناسیک هاي نتایج بازرسی –

 :ها زهکشدهنده عملکرد نامناسب  نشان عالیم ها و داده ثبت –

  ها زهکشخروجی  بدهکاهش 
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 ارعماندابی در مز وقوع 

 در مزارعشوري خاك  ظهور 

  اقلیمی  شرایط -5-4-7

 )ها و ... میزان و تداوم طوالنی بارندگی، رگبار با شدت زیاد،  تغییرات خاص اقلیمی (خشکسالی –

 (یخبندان)لحاظ سرماي شدید  هشرایط مناسب کاري ب نبود زمانی دوره –

  ها و ...) ها (ریزگردها، طوفان لحاظ سایر پدیده نبود شرایط مناسب کاري به –





 

  6فصل 6

مستندسازي وضعیت وسایط نقلیه، 
  آالت سنگین و تجهیزات ماشین





  51  05/10/94    تجهیزات و سنگین آالت ماشین نقلیه، وسایط وضعیت مستندسازي -ششم فصل

 

نقلیه، ماشین -فصل ششم زاتآالت سنگین و  مستندسازي وضعیت وسایط    تجهی

  کلیات - 6-1

 ن،یتـام  نحـوه  و تعداد ،ي)ا اجاره وی ملک( يبردار بهره زاتیتجه و نیسنگ آالت نیماش ،)سبک و نیسنگ( هینقل  طیوسا
ي بهـا ( هـا  آني نگهـدار  و راتیتعمي ها هزینه از،ین مورد يها زمان در استفاده تیقابل استهالك، حدود ،یبازده و تیفیک

 در لـذا  باشـد  یمـ  خـاص   تیـ اهم حـائز   شبکه  ينگهدار وي بردار بهره هنگام در) شرکتی ملک آالت ماشین و هینقل طیوسا
  .است  ي ضرور سوابق ثبت مهم نیا تحقق یندآفر

    آالت نیماش و هینقل طیوسا -6-2

 اجاره نوع و کیتفک بهي ا اجاره نیسنگ آالت نیماش و هینقل طیوسا -2-1- 6

   ماهانه و ساالنه کارکرد میتقو کرذ باها  آن اجاره نوع و ها نیماشانواع  کیتفک فهرست –

  کیتفک به برداري در دوره بهره نیماش هري ها هزینه –

 اجاره انواع سهیمقا وفصلی و ...)  (روزانه، ماهانه، اجاره نوع هردر  شده تمام واحد متیق و میزان کارکرد –

گـویی، کیفیـت    مناسـب خـدمت، پاسـخ    ارائـه قیمـت،   لحـاظ  بـه ( آالت ماشـین  مختلـف  دهندگان اجاره سوابق –
 آالت و ...) ماشین

 (ملکی)ی سازمان نیسنگ آالت ماشین و هینقل طیوسا -2-2- 6

 و )و ... یکیالسـت  چـرخ  وي ریـ نجز چـرخ ی کیمکـان  لیب بولدزر، رینظ( نوع و تعداد نظر از آالت نیماش فهرست –
 از نظر نوع و تعداد ها  آن راتییتغ

 ) سازنده کارخانه ،سال ساخت( نیماش هر مشخصات –

 ) برداران و ... ، تشکل بهرهيبردار بهره شرکت ،يا منطقه آب( تیمالک تیوضع –

 ي نگهدارو ي بردار بهره جهت توقف ساعاتساالنه،  راتیتعم و ها سیسرونوع و تعداد  –

 مرمـت  ح،یتسـط  ها، زهکش و انهار یروبیال ،يساز سردهانه( نیماش هر از) و نگهداري يبردار بهره( استفاده نوع –
 )مصالح و نفراتی یجابجا و زاتیتجه و ها لوله ،ها پمپ نصب و حمل ها، لکانا ها، جاده

 ...)  ،ماهانه ،یهفتگ روزانه،( نیماش هري کارکردها ثبت –

 )متیق و مقدار لوازم، نوعی (دکی لوازم و قطعات دیخر کارتکس میتنظ و هیته –

 کیتفک به) رانندهي ها ینههز سوخت، رات،یتعم( نیماش هري نگهدار و  يبردار بهره  يها هزینه  ثبت –

 نیماش هر تحول و لیتحو جلسه صورت ثبت –

 ها فعالیت نوع و تراکم وشبکه  وسعت متناسب با آالت نیماش نوع و تعداد کفایت –

 آالت ماشین ازي نگهدار وي بردار بهره مورد عملي ها دستورالعمل –
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 دیجد آالت ماشین نمودن نیگزیجا و دیخر –

 یسازمان وي جاریاست آالت نیماش عملکرد سهیمقا -2-3- 6

   مشابهي ا اجاره انواع وی سازمانآالت   نیماش انواع کار هرروز ای هرساعت متوسط متیقاي  سهیمقاجدول  –

 ی)سازمان وي جاریاست( آالت نیماشي بردار بهره برنامه –

ي ارهـا یعم و ضـوابط  بـا ی) سـازمان  وي جاریاست از اعمها ( آن کارکرد و آالت ماشینکل  تعداد اي سهیمقاجدول  –
   سال هر انیپا در رانیا آب منابع تیریمد شرکتي سو از شده نییتع

  امکانات تعمیرگاهی -2-4- 6

 آالت نیماشي نگهدار و تعمیرگاه زاتیتجه تیکفا –

 تعمیرگاه از آالت نیماش استفادهي ها محل فواصل –

   شبکه ابعاد به نسبت آالت نیماشي ها رگاهیتعم تعداد تیکفا ثبت اطالعات مربوط به –

   شبکه زاتیتجه -6-3

  )عمر وي کاربرنوع  مدل، نوع،( زاتیتجه فهرست –
  استفاده محل –

 نوع کاربري –

  یکسان عملکرد با نیگزیجا و تعداد تجهیزات نوع –
 
  



 

  7فصل 7

 و هاي ایمنی مستندسازي سامانه
  پشتیبانی
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هفتم ه -فصل  ن ایمنی مستندسازي ساما ي  نی ها  و پشتیبا

  کلیات -7-1

نمودن یک برنامه ایمنی و پشتیبانی فراگیر به عنـوان وظیفـه اصـلی مسـوولین آبیـاري نسـبت بـه         بررسی و کاربردي
  باشد.  الزامی میو حیات وحش ایمنی کارکنان، ایمنی عمومی و ایمنی حیوانات 

ـ  ایمنی بهرهو تجهیزات ي عملیاتی ها روشها و  ثبت و مستندسازي برنامه  گیـري از  پـیش لحـاظ  ه برداري و نگهداري ب
بـروز خسـارات تخریـب    حفاظت در مقابـل سـیل،    ،خسارت و لطمات انسانی و حیوانیسرقت، غرق شدن، سقوط،  حوادث

  باشد.    قابل ثبت میترین موارد  از جمله مهم ها کانالابنیه و سنگین در 

  برداري و نگهداري   سامانه ایمنی بهره -7-2

  هاي اصلی ایمنی سازه -7-2-1

 انحراف آب تاسیسات –

 آبگیري   تاسیسات –

  تجهیزات کنترل و آبگیري  –
  گیر رسوبحوضچه  –
  مجاري تخلیه –
  آبگیرها –
  تندآب –
  ها   ورودي تونل –
 هاي پمپاژ: ایستگاه –

  تابلوهاي برق  
  (برق) خطوط انتقال  

 هاي کوچک  ایمنی سازه -7-2-2

  آبگیرها  ورودي –
  ها   سیفونورودي و خروجی  –
 گیر   هاي آشغال شبکه –

  ها کانالنردبان ایمنی  –
 ها کانالدر تور ایمنی  –
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  تابلوهاي ایمنی هشداردهنده –
  ها کانالدر  کابل ایمنی –
 ها سازهپناه  جان –

  ها سازه 1نرده ایمنی –
 ها کانالها و  ي سازهحصارها –

 تاسیساتایمنی  -7-2-3

 ...): ها و ي اداري، کارگاهها ساختمانعمومی (ي ها ساختمانایمنی  –

 عمومی در مقابل بالیاي طبیعی تاسیساتسازي  ایمن  
  عمومی تاسیساتبیمه  

 آالت مه ماشینبی –

 بیمه تجهیزات –

 ایمنی مدارك، قراردادها و اسناد مهم   –

 ایمنی کارکنان  -7-2-4

 و تجهیزاتاز وسایط نقلیه مناسب هاي استفاده  دستورالعمل –

 تجهیزات حفاظتی شخصی کارکنان –

  جلوگیري از بروز سانحهتمهیدات  –

   در شبکهحوادث  يها گزارش –

  بیمه پزشکی)  (عمر و حادثه،بیمه کارکنان  –
  

                                                   
 

1- Hand Rail 
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مستندسازي کنترل، پایش و ارزشیابی 
  ها فعالیت





  59  05/10/94  ها فعالیت ارزشیابی و کنترل،پایش مستندسازي -هشتم فصل

 

هشتم بی  -فصل  ارزشیا رل،پایش و  لیتمستندسازي کنت  ها فعا

  کلیات -8-1

هاي مرتبط با عملکرد  داده و ثبت آوري یند پایش (جمعآارزشیابی به معنی تحلیل و تفسیر اطالعات پایه که از طریق فر
کننده  ي اجرایی و فراهمها فعالیتباشد. همچنین ارزشیابی به معنی نمایش قابلیت  ، میدست آمده است شبکه) به

  باشد. هاي مختلف شبکه می بازخورد اقدامات صورت گرفته در قسمت
آوري  جمـع پـایش و  و ابزارهـاي   ها روشبرداري و نگهداري،  ي مدیریت، بهرهها فعالیتنتایج کنترل، پایش و ارزشیابی 

هـاي   است و همچنین شـاخص   مورد توجه قرار گرفتهارتباط که در این و نتایجی هاي مورد نیاز ارزشیابی  دهاطالعات و دا
  هاي آبیاري و زهکشی مستندسازي خواهد شد. برداري و نگهداري شبکه بهره ،ارزشیابی مدیریت

  ابزارهاي کنترل و پایش   -8-2

یزه کردن ثبت اطالعات و در عین حال تـامین موجبـات   ، مکانمستندسازي و حجم فزاینده اطالعاتبا توجه به اهداف 
حـائز اهمیـت    ،مطلـوب فـراهم گـردد   نحـو   بـه که امکان سهولت و سرعت دسترسی کاربران  اي گونه هماندگاري مستندات ب

    :شود در راستاي تحقق این امر استفاده از ابرازهاي زیر توصیه می ،باشد می
 : GISاستفاده از سامانه  –

  ي اطالعـات پایـه، توپـوگرافی،    هـا  هـا (الیـه   سـازي آن  پارچـه  یـک اطالعات با نگـرش  هاي  هالیمستندسازي
هـا،   هـاي اطالعـات شـبکه کانـال     و قنوات الیـه  ها چاههیدرولوژي، هواشناسی،  شناسی، شناسی، زمین خاك
 ...)  ها و سازه

 مختلف هاي ک از الیهی براي هر مناسب افزار گیري از نرم مکانی، توصیفی وگزارش  اطالعات مستندسازي 

 منظور سهولت و سرعت دسترسی به اطالعات فوق  هکلیدهاي آسان ب بینی پیش 

  منظور دسترسی و استخراج نیازهـاي اطالعـاتی    ه بثبت شده قابلیت ارتقا، تکمیل و روزآمد کردن اطالعات
 برداري و نگهداري در هر زمان الزم  مدیریت، بهره

مهندسین مشاور پندام در ارتبـاط بـا مستندسـازي مشخصـات شـبکه آبیـاري        شرکت توسط GISاي از کاربرد سامانه  نمونه
 ارائه شده است. 1پیوست شماره هاي موجود تکمیل در  الیحه اطالعاتی که بر حسب نیاز و داده 17شامل دشت قزوین 

 ها نقشهو ها  برداري عکس، ها گزارشاستفاده از  –

 آمدسایر امکانات روز –

  ها فعالیتارزشیابی  کنترل، پایش و -8-3

 برنامه پایش –

 سامانه نظارتی موجود –
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 هاي نظارتی  معیارها و شاخص –

 برداري و نگهداري هاي نظارتی در مقایسه با تعهدات واحد بهره عملکرد شاخص –

 پایش انتقال آب: –

 تنظیم و کنترل حجم آب ورودي به شبکهتامین ، 

  انتقال و توزیع آب 

 ع آبتلفات در مسیرهاي انتقال و توزی 

 هاي آبی ساخته شده با شرایط مدیریتی مورد نیاز و تناسب سازه کارآیی –

  تاسیسات، زهکش و سایر ها کانالو حفاظت از حریم سدهاي انحرافی، ضوابط ایمنی چگونگی رعایت  –

 پایش مصرف آب: –

 ریزي شده  ها با نیازهاي برنامه اعمال الگوي کشت و تطبیق نیاز آن 

  تلفیق منابع سطحی و زیرزمینیاري از طریق مورد نیاز آبیتامین آب 

  (زمان تحویل آب و بده درخواستی) بران تحویل آب با درخواست آب بدهتطبیق زمان و 

 بندي تحویل آب   چگونگی رعایت نوبت 

 پروژه:   آبیاري پایش راندمان –

  ،کل)  راندمان در مزرعه و  کاربرد آبراندمان (انتقال، توزیع 

  عمل آمده در جهت کاهش تلفات هاي به و فعالیتآب تلفات انتقال و توزیع 

 پایش سامانه زهکشی: –

 ابی):ی تشخیص مشکل (عیب 

o ي سطحی ها زهکش 

o زیرزمینی يها زهکش خروجی و زیرزمینی ب  آ جریان قطع براي عمیقسطحی  يها زهکش  

o کننده جمعي زیرزمینی ها زهکش 

o زیرزمینی مزارعي ها زهکش 

 زهکشی   هسامانبرداري از  ضوابط بهره 

 (میزان استفاده، موقعیت محل استفاده) هاي برگشتی ها و آب آب استفاده مجدد از زه 

 :محیطی زیستپایش اثرات  –

 ها و عوامل آالینده  شناخت کانون 

 برخورد با عوامل تهدید کننده محیط زیست چگونگی 

 بـه   ...و  هـا  دامـداري  ،هـا  ها، ضـایعات مرغـداري   ، زبالهها ناشی از تخلیه فاضالب محیطی زیستهاي  خسارت
 ها و رودخانه کانال
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  هاي پایش و ارزشیابی شبکه  شاخص -8-4

سري شـاخص تعریـف شـود،     بایست یک ، میبرداري و نگهداري شبکه هاي مدیریت بهره فعالیتبراي پایش و ارزشیابی 
اند  ارزشیابی معرفی شده هاي مورد استفاده براي شاخصالف  -386و  الف -385برگرفته از نشریات شماره  در این قسمت

  ثبت و نگهداري شوند.  ،ها بایست این شاخص یند مستندسازي میآکه در فر
 هـا  فعالیـت برداري و نگهداري جـداي از حیطـه مستندسـازي     ي مدیریت، بهرهها فعالیتشایان توجه است که ارزیابی 

 فنـی  مشاور یـا واحـد   هاي الزم (مثال با تخصص هاي کارشناسی قراردارد و معموال کارفرما مطالعات مربوطه را توسط گروه
 .).. اي و ماهه، سـاالنه، دوره  ماهه، شش هاي تعریف شده و مدون در مقاطع زمانی الزم (سه جداگانه) و با استفاده از شاخص

  گیرد که نتایج کار باید مستند شود.  بنا به ضرورت انجام می
  :از عبارتند شوند میي ازمستندس ثبت و شبکهی ابیارزشي برایی که ها شاخص

 ی:اتیعملي ها شاخص –

 ازین مورد آب حجم به تحویل داده شده آب حجم نسبت( تیکفا ( 

 طـول  در ن،یمعـ  ریآبگ کی محل در...) و فشار حجم، عمق، ،بده( آب لیتحوي ها تیکمی کنواختي یداریپا 
 یزراع فصل کی در ای و آب لیتحو مدت

 ی)اراض تناسب به آب عیتوزي (برابر 

 شبکهی اراض کل مساحت بهي نگهدار وي بردار بهره کارکنان کل تعداد( کارکنان تعداد( 

 ي)نگهدار وي بردار بهره پرسنل کل تعداد به کرده لیتحص پرسنل تعداد( پرسنل تیفیک 

 شبکه در شده احداثي ها سازه کل تعداد به مناسب طیشرا در ها سازه تعداد( سازه تیفیک( 

 یـا   قسـمت  درآن ی طراحـ  تیـ ظرف بـه ی اصـل  کانال موجود تیظرف مقداری (اصل نهساما در انتقال تیظرف
 )نظر موردمقطع 

 ازین مورد آالت نیماش توان تعداد به موجودقابل استفاده  آالت نیماش(تعداد کل ي نگهدار آالت نیماش(  

 تفاوت(آب ي شور راتییتغ EC کانال باالدست و دست پایین در ( 

 موادی آلودگ زانیم به دست پایین و باالدست در کیولوژیب موادی آلودگ تفاوت( بکهدر ش ها آلودگی شیافزا 
 ) باالدست در کیولوژیب

o دست پایین و باالدست دری آل مواد تفاوت( در شبکه یآل موادي ها یآلودگ شیافزا( 

o دست پایین و درباالدستشاخص  ییایمیشمواد  تفاوت(در شبکه  ییایمیشي ها یآلودگ شیافزا (  

 دوره کیـ  دری اصـل ي هـا  زهکـش  ازی خروجـ  آب حجـم  نیبـ  نسبتی (اصلي ها زهکش ازی خروج انیجر 
 ی)  زمان دوره آني برای خروج آب مجاز حجم به خاصی زمان
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 داده صیتخصـ ي نگهـدار  وي بـردار  بهره اعتبارات نسبتي (نگهدار وي بردار بهره مالی اعتبارات تیکفا شاخص –
 ) ازین موردي نگهدار وي بردار بهره اعتبارات به شده

o ازین موردي نگهدار وي بردار بهره اعتبارات به شبکهی واقع درآمدی (مالیی خودکفا ( 

o شده فروخته آبي بها آب کل به شدهي آور جمعي بها آب نسبت( بها آبي آور جمع  ( 

o محصول دیتولي ها هزینه کل بهي اریآب آب نهیهز( آب نهیهز  ( 

o دولت خزانه بهمبلغ واریزي  به آب فروش از حاصل رآمددمبلغ ی (مالی خودگردان بیضر ( 

o وي بردار بهرهي ها هزینه کل به منابع ریسا و آب فروش از حاصله درآمد نسبتی (مالیی خودکفا بیضر 
 ي) نگهدار

 ي) نگهدار وي بردار بهره ساالنه بودجهمبلغ  بهي نگهدار ساالنه بودجه نسبتي (نگهدار بودجه 

 شده ینیب شیپ ساالنهي بها  آبمبلغ  به شدهي آور جمع ساالنهي بها آبغ مبل( هیسرما برگشت ( 

 کشت تحت( سطح واحد در شبکه درآمد ( 

 پوشش تحت( سطح واحد در شبکه درآمد  ( 

 شبکه دری لیتحو آب حجم واحد يازا به درآمد   

 بـه  سـطح  واحد رد محصولی واقع دیتول مقدار( سطح واحد دری مصرف آب حجم واحد يازا به پروژه درآمد 
 )  سطح واحد در محصول دیتول شدهی نیب شیپ مقدار

 محصول دیتول شدهی نیب شیپ مقدار به محصولی واقع دیتول( محصول عملکرد  ( 

 ی) زراع فصل دری مصرف آب حجم به) هکتار در تن( محصولی واقع دیتولي (اریآب آب بازده 

 ي) اریآبي ها هزینه به دهش دیتول محصول مقدار( آب نهیهز يازا به محصول دیتول 

 کشت تحت مساحت کل بهي اریآب قابلی اراض کل نسبتي (اریآب قابلی اراض  ( 

 ی)  نیرزمیز آبی قبل عمق بهی نیرزمیز آبی قبل وی فعل عمق تفاوتی (نیرزمیز آب عمقی نسب راتییتغ 

 ي، شـور  ،یابمانـد  ماننـد ی طـ یمح سـت یزی منف عوامل ریتاث تحت کهیی ها نیزم کل نسبت( ستیز طیمح
 )  شبکه پوشش تحتی اراض کل به گرفته قرار...  و شیفرسا

 محـدوده   ردکشاورز از بابـت کشـت آبـی     انهیسال درآمد متوسط نسبتي (اریآب قیطر از درآمدزایی نسبت
 )  از طرق مختلف انهیسال درآمد متوسط به شبکه

 شبکه پوشش تحتی اراض کل به تشکل به متعلق مساحت( بران آبي ها تشکلی اراض نسبت  ( 

 طرح در شدهی نیب شیپ کاري روین زانیم به موجود کاري روین زانیم( اشتغال جادیا عملکرد  ( 

 نیمشترک کل تعداد بهی شاک نیمشترک نسبتي (بردار بهره سامانه از نیمشترک تیرضا  ( 
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  کنندگان آب   مندي مصرف رضایت -8-5

بـرداران   میزان رضایت بهـره اطالعات موجود و نگهداري کنندگان آب، ثبت  مندي مصرف منظور از مستندسازي رضایت
هاي مربوط به شـبکه و کلیـه عوامـل و     گیري برداري و نگهداري شبکه، دخالت در تصمیم بهره ،مدیریتهاي  فعالیتآب از 

  باشد. کنندگان آب اثرگذار می عناصري است که نهایتا بر درآمد و سودآوري مصرف
  د: دگر میدر این قسمت مستند  زیرموارد 
 کنندگان آب از: مندي مصرف میزان رضایت –

 بها آب نرخ  

 ها رابیم کارکنان، ران،یمد( شبکه تیریمد(   

 بران آب تشکل   

 شبکهي بازساز   

 يبردار بهره اتیعمل 

 ينگهدار اتیعمل 

 آب عیتوز تیکفا 

 ياریآبي ها روش 

 شبکهي ها سازه 

 کشتي الگو 

 درآمد زانیم 

 کننده یبانیپشتي ها سازمان  

 و سرویسی دسترسي ها ادهج 

 شبکهی منیا   

 انتقادات و اتیشکا بهی دگیرس نحوه  

 شبکهی مال تیریمد   

 سهام سود عیتوز و رهیمد اتیه انتخاب  

 یآموزش مواد وی جیترو - یآموزشي ها برنامه 

 شبکه به مربوطي ها يریگ میتصم در مشارکت   

 شبکه به مربوط شده ریزي برنامهموارد ی رسان اطالع نحوه  
 
  





 

 1پیوست 9

اطالعات جغرافیایی   نمونه سامانه
)GIS شبکه  بازنگريمطالعات ) در

  آبیاري دشت قزوین
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وست  ه -1پی ون ه نم ن افیایی (  از ساما ر GIاطالعات جغ S در زوین)  دشت ق بیاري  ري شبکه آ بازنگ لعات   مطا

  دشت قزویندر شبکه آبیاري  1(GIS)استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی نمونه  -1-1پ. 

براي شبکه آبیاري دشت قزوین ساماندهی اطالعات مکـانی و توصـیفی وضـع     GISسازي سیستم  اصلی از پیاده هدف
  باشد. موجود جهت مدیریت آبیاري می

هـا بـه سـادگی     ها و عملیات ضروري بـر روي آن  هاي متوالی و انجام انواع پردازش ها در زمان نقشه امکان تهیه GISدر 
گـردد.   هاي مختلف در محدوده شبکه تعیین مـی  شد. بدین طریق روند و الگوي تغییرات مکانی و زمانی پدیدهبا فراهم می

سـازي شـده و اثـرات آن تعیـین گـردد،       برداري مدل همچنین در مواردي که نیاز باشد تا تاثیر یک تغییر در وضعیت بهره
GIS افتن الگوي بهینه کشت بـراي کسـب حـداکثر تولیـد     ی د.تواند به کار گرفته شو سازي می هاي تخصصی مدل و برنامه

هاي زیرزمینی و منابع آبی شبکه از مـواردي اسـت کـه بـا      برداري تلفیقی مطلوب از آب باتوجه به منابع آبی موجود و بهره
  باشد.  هاي تخصصی قابل انجام می و برنامه GISمدلسازي در محیط 

آوري شـده   جمع SQLا ی Access تواند در یک پایگاه داده مانند شبکه می برداري و نگهداري هاي بهره اطالعات و داده

به صورت یک نقشـه تعـاملی بـا قابلیـت پرسـش و       GISمرتبط گردد. بدین ترتیب هر الیه اطالعاتی در  GISافزار  و با نرم
 ،ه سـامانه وارد شـده  اطالعات آن بخش را که ب ،پاسخ عمل خواهد کرد. کاربر به سادگی با مشخص کردن محل مورد نظر

  باشد.  هاي موضوعی مختلف براساس کاربرد مورد نظر هم فراهم می که امکان تهیه نقشه کند ضمن آن مشاهده می
هـاي مختلـف در    بدیهی است که به مرور زمان، تمـامی اجـزاي شـبکه بـه شـکل      ،در رابطه با تعمیر و نگهداري شبکه

ریزي شده به روند تخریب، انجام تـرمیم و شناسـایی    و توجه مداوم و برنامهگیرند. مراقبت  و تخریب قرار می معرض آسیب
مـذکور   تاسیسـات تواند از آسـیب جـدي و غیرقابـل جبـران      برداري در زمان مناسب می ي نامطلوب بهرهها روشو اصالح 

  جلوگیري کرده و بازده شبکه را افزایش دهد. 
بازسازي تاسیسات، گروهی از کارشناسان قبل از شروع فصـل آبیـاري، تمـام    به منظور تهیه اطالعات مورد نیاز براي تعمیر و 

بینـی   هـاي پـیش   هاي مربوطه منتقل گردیده و حجم عملیات و هزینـه  آوري شده به الیه کنند. اطالعات جمع شبکه را بازدید می
  شود.   داري تعیین میبندي عملیات تعمیر و نگه اولویت و زمان ،شود. براساس این اطالعات شده وارد سیستم می

اراضی کشاورزي در برگیرنـده   )هکتار خالص 000,60(هکتار  000,80در شبکه آبیاري دشت قزوین با وسعت ناخالص
تفکیـک   .هاي اسـتیجاري سـازمان امـور اراضـی اسـت      هاي کشت و صنعت، مالکین صاحب نسق و کشاورزان زمین شرکت

بندي آب، عدم حضور کشـاورزان در مزرعـه در زمـان     تقسیم و نوبت اراضی به قطعات کوچک، عدم همکاري کشاورزان در
  باشد.  برداري از شبکه می آبیاري، عدم رعایت الگوي کشت، از اهم مشکالت بهره

                                                   
 

  مهندسین مشاور پندام - 1384 اسفندماه ـ نیقزو دشتي اریآب شبکه ازي بردار بهره مدل وی اطالعاتي ها هیال ـ) نهم جلدیی (نها گزارش از مستخرج خالصه - 1
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 3316تشکل در محدوده اراضی کشاورزي آبخـور تعـداد    160بر در قالب  الذکر تعداد زیادي آب عالوه بر مشکالت فوق
ریـزي الزم درخصـوص    ه کانال باعث گردیده است که چنین تراکمـی سـبب مشـکالت برنامـه    شاخ 519دریچه آبیاري از 

  .  شودبرداري مناسب از آب و زمین  بهره
مهندسین مشاور پنـدام در قالـب پـروژه بـازنگري شـبکه آبیـاري       شرکت هاي تهیه شده توسط  حجم بسیار باالي الیه
الیه مشخصـات   ،الیه مشخصات شبکه آبیاري ،Landsat E.T.M +2004اي  هاي تصویر ماهواره دشت قزوین که شامل الیه

الـذکر در دو فصـل کشـت     اي فـوق  الیه کاربري اراضی استخراج شـده توسـط تصـاویر مـاهواره     ،هاي شبکه آبیاري کل بازه
ه همراه ي تلفیقی و خصوصی محدوده شبکها چاه الیه ،هاي دسترسی و اصلی محدوده شبکه الیه جاده ،زمستانه و تابستانه
الیه مشخصـات   ،شناسی شناسی و زمین هاي مختلف خاك الیه ،الیه جمعیتی مناطق روستایی و شهري ،با مشخصات فنی
هایی کـه بـا توجـه بـه      الیه خطوط هم باران و سایر الیه ،ها هاي آبریز محدوده همراه با مشخصات آبراهه و موقعیت حوضه

را براي دسترسی بـه اطالعـات مـدیریتی     GISه خواهد شد، کاربرد سیستم اضاف نیاز مجموعه مدیریت این شبکه به مرور
  نموده است.  شبکه ضروري
هـا و همچنـین تطبیـق     منظور مدیریت بهینه اطالعات و دسترسی آسان به ایـن داده  هالذکر باعث شده تا ب عوامل فوق

افـزار   همـراه بـا نـرم    GISعـات جغرافیـایی   با تعیین موقعیت عوارض از سیسـتم اطال  زمان هم ،هاي مختلف با یکدیگر الیه
Arcview   .استفاده شود  

جـا کـه بایـد قابلیـت مـدیریت اطالعـات موجـود را دارا باشـد و عـالوه بـر آن            افزاري مناسب از آن انتخاب محیط نرم
اشـد، از  اي ب هـاي آب منطقـه   برآوردکننده نیازهاي تجزیه و تحلیل و بازیابی اطالعات براساس مجموعـه توقعـات شـرکت   

  اي برخوردار است.   اهمیت ویژه
موجـود و مرسـوم از نظـر     GISافزارهاي  هاي مورد انتظار از سیستم اطالعات جغرافیایی و مقایسه نرم با بررسی قابلیت

براي شروع و کار با  ،هاي عمومی و همچنین در نظر گرفتن سطح اطالعات کارشناسان و کاربر پسند بودن ساختار، قابلیت
GIS، افزار رمن Are view  .انتخاب شد  

ایـن نـرم افـزار     باشـد.  و کاربرپسند مـی  مناسب GISهاي اطالعات جغرافیایی  این نرم افزار در زمینه مدیریت سیستم
هـا و   نویسی بوده که قابلیـت  ها داراي قابلیت برنامه داراي محیط گرافیکی ساده و راحت و امکانات ویرایشی و مهمتر از این

  سازد.  را نامحدود می امکانات آن
کـه در هـر نـرم افـزاري تشـکیل شـده        dbf، پذیرش جداولی با فرمت dbfایجاد جداول اطالعاتی (توصیفی) با فرمت 

باشند، امکان طرح سواالت پیچیده منطقی و شرطی و تهیه نقشه از اطالعـات بازیـافتی ارتبـاط دو طرفـه و متقابـل بـین       
ایجاد انواع نمودارهـا، ابزارهـاي الزم    .باشد افزار می ها، از خصوصیات اصلی این نرم آن ها و اطالعات عوارض موجود در نقشه

هـاي مختلـف (نقشـه، جـدول، نمـودار) از       ها و نمایش نتایج به صـورت  ها و تحلیل آن براي جستجو در بین انبوهی از داده
  باشد.  دیگر خصوصیات این برنامه می
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گـذاري بـا کـدهاي     نشـانه  ،بـا اسـتفاده از ابزارهـاي تحلیـل مکـانی      .کار با نقشـه اسـت   بسیار فراتر از Arcviewهاي  قابلیت
ایـن نـرم    GUIتوان به نتایج جالب توجهی دست یافـت. محـیط گرافیکـی     می ،جغرافیایی و نمایش همه این امکانات روي نقشه

  نماید.   ابزارهاي مختلف با استفاده از موس میها و  ها، دکمه افزار کاربر را قادر به انجام سریع کارها با استفاده از فهرست
 ، برخـورداري از Avenueنویسـی بـه زبـان     ، ایجاد تغییرات شخصی با برنامهAccessهاي اطالعاتی نظیر  اتصال به بانک

Extension  ها براي کاربردهاي پیشرفته از خصوصیات جالب توجهArcview باشد.  می  

  اري دشت قزوین  هاي اطالعاتی شبکه آبی الیه -2-1پ.

) که به سه دسـته  1-1پ.الیه (جدول  17شامل  GISهاي اطالعاتی شبکه آبیاري در سیستم اطالعات جغرافیایی  الیه
  گردند:  عمده تقسیم می

  ، ابنیه فنی و...ها زهکش، ها کانالهاي اطالعاتی اجزاي شبکه شامل  الیه  -الف
  شناسی و...  آب ،شناسی شناسی، زمین هاي خاك هاي اطالعاتی موضوعی شامل نقشه الیه  -ب
ها و عـوارض دیگـر کـه در     هاي اصلی، روستاها، رودخانه ي دسترسی، جادهها راههاي اطالعاتی عمومی شامل  الیه  -ج

  گیرند.  برداري و نگهداري شبکه مورد استفاده قرار می منطقه موجود بوده و در مدیریت بهره

  شبکه آبیاري دشت قزوین GISهاي پروژه  مشخصات الیه - 1- 1پ.جدول 
 فرمت الیه ها تعداد داده نام الیه ردیف

 Polygon 12 محدوده شبکه آبیاري 1
 Polygon 519 الیه مشخصات شبکه 2
 Polygon 834 الیه مشخصات بازه به بازه کانال 3
 Point 9878 هاي شبکه آبیاري الیه سازه 4
 Polygon 159 رانب هاي آب الیه تشکل 5
 April 2004 2963 Polygonیه کاربري اراضی ال 6
 August 2004 2963 Polygonالیه کاربري اراضی  7
 Polygon 64 الیه جمعیتی 8
 Polygon 46043 ها الیه جاده 9
 Point 1182 ها چاهالیه  10
 Polygon 68 بندي خاك الیه طبقه 11
 Polygon 42 الیه قابلیت خاك 12
 Polygon 55 اضیبندي ار الیه طبقه 13
 Polygon 36 هاي شمالی هاي آبریز رودخانه الیه حوضه 14
 Polygon 36 هاي آبریز هاي حوضه الیه آبراهه 15
 Point 20 هاي هواشناسی الیه ایستگاه 16
 Polygon 672 شناسی الیه زمین 17

  65546 جمع
  است.  WGS84و بیضوي مرجع  UTMسیستم تصویر  1:50000 مقیاسها با  سیستم تصویر و سیستم مختصات نقشه                    
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  انجام کار به شرح زیر بوده است:روش 
سازي اطالعات انتخاب گردیـد و اطالعـات مکـانی و     هاي اولیه مقیاس بهینه براي تولید و ذخیره در مطالعات و بررسی

  ی مورد نظر سیستم تعیین گردید.توصیف
بر بوده که سـعی شـده در مراحـل مختلـف      یندي پیچیده و زمانآاطالعات جغرافیایی پروژه فرسازي سیستم  طراحی و پیاده

پـروژه   (GIS)آن از همکاري و پیشنهادات ادارات و واحدهاي مختلف و کارشناسان مربوطه استفاده گردد، مراحـل کلـی اجرایـی    
  باشد: شرح زیر می به

 سازي اطالعات مکانی  آوري، تولید و آماده جمع –

 و... 2004اي  تصاویر ماهواره ،برداري سازمان نقشه 1:50000 و 1:25000 هاي یه نقشهته 

 هاي تهیه شده با اطالعات پایه  تدقیق اطالعات مکانی و نقشه 

 سازي اطالعات توصیفی   آوري و آماده جمع –

 هاي اسـتفاده شـده در سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی       تهیه اطالعات آماري هر یک از الیهGIS  ادارات و از
هاي انجام شده اطالعات توصیفی مورد نیاز به صورت فـرم و کتابچـه و    (مطابق بررسی ربط ذيهاي  سازمان

ها و دفاتر مختلـف وجـود دارنـد. در ایـن پـروژه اکثـر        هاي اطالعاتی در معاونت صورت رقومی در بانک هیا ب
صـورت رقـومی    هی شرکت تهیه و بهاي تخصص اي توسط گروه اطالعات توصیفی مربوط به شبکه آب منطقه

 سازي شده است). ذخیره Excelو در فرمت 

  ربط ذيتدقیق اطالعات فوق با بازدیدهاي میدانی کارشناسان 

 هاي قابل استفاده در محیط  آوري شده به فرمت تبدیل اطالعات جمعGIS 

 سازي و تلفیق اطالعات  پارچه یک –

  آوري شده وتبدیل به فرمت  توصیفی جمعایجاد ارتباط بین اطالعات مکانی و اطالعاتSHP  قابل استفاده
 Arcveiwافزار  در نرم

 ویرایش –

    به منظور استفاده از اطالعات مکانی تولید شده و ایجاد ساختار مناسب عوارض جهت انتقال آسـان و قابـل
 همجموعـ  شـد.  هاي هندسـی الزم بـر روي عـوارض موجـود انجـام      ، ویرایشGISقبول اطالعات به محیط 

بـراي عـوارض خطـی،     Under shootو Over Shootویرایش انجام شده شامل حذف خطاهـاي   عملیات
 سازي عوارض و... بوده است.  پارچه یکبراي عوارض سطحی،  Gapو  Sliverحذف خطاهاي 

 افزار  ورود اطالعات به نرم –

 افزار  عات در نرمنمایش و ارائه اطال منظور بههاي اطالعاتی و توصیفی   ایجاد هر یک از الیهArcveiw  

 رسانی آموزش و اطالع –
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  استفاده بهینه از ایـن   منظور بهبرداري  معرفی شده از طرف سازمان آب قزوین و شرکت بهره کارکنانآموزش
 سیستم  

 انتقال و استقرار سیستم  –

 افزار و رفع موارد احتمالی نصب و استقرار اولیه نرم 

حجـم قابـل    )3-1) و (پ.2-1(پ.گانه مندرج در جدول  هاي هفده ل مربوط به الیهها و جداو خروجی که اینبا توجه به 
هـایی از   نمونـه  عنـوان  به ها چاهو  ها کانالهاي اطالعاتی  هاي مندرج در الیه لذا مشخصات و داده .دهد میتوجهی را تشکیل 

  .گردد ارائه میشبکه آبیاري دشت قزوین  GISخروجی 

هاي اطالعاتی شبکه آبیاري دشت قزوین بـر حسـب نیـاز و     ي مندرج در الیهها مشخصات و داده -1-2-1.پ
  گردد. شرح زیر ارائه می هاي موجود تکمیل شده است که به عنوان مثال دو مورد از آن به داده

اطالعـات موجـود در ارتبـاط بـا هـر رشـته        ،GISهاي مکانی این الیه در محیط  الیه شبکه آبیاري: پس از تکمیل داده -1
آوري شده و به عنوان اطالعات توصیفی به الیه شبکه آبیاري ارتباط داده شده اسـت. ایـن    مطابق جدول زیر جمع ،الکان

 هاي مکانی ارتباط داده شود. هاي موجود به داده صورت نامحدود مطابق نیاز کاربر و داده تواند به اطالعات می

  وع پوششن  کننده کانال تغذیه  درجه کانال  تعداد بازه  نام کانال
  رو هاي پل ماشین تعداد سازه  هاي روگذر بزرگراه تعداد سازه  هاي روگذر تعداد سازه  بده طراحی  شکل مقطع

تعداد سازهاي تقاطعی نهر 
  با کانال، روگذر نهر

هاي دراپ یا  تعداد سازه
  شوت

تعداد سازهاي روگذر 
  اي لوله

  هاي پل عابر تعداد سازه  هاي آبرو تقاطعی تعداد سازه

        سایر اطالعات وضیحاتت
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نیـز   گـردد  مـی ارائـه   GISاي در محیط  نقطه صورت بهاطالعات مکانی این الیه که  :ي محدوده مورد مطالعهها چاهالیه  -2
 نامحدود را دارد. صورت بهمطابق جدول زیر تکمیل و قابلیت اضافه شدن اطالعات 

  شهر Yمختصات  X مختصات  شماره چاه  نوع چاه
  تاریخ  ارتفاع از سر چاه  نام مالک  نام روستا  منطقه

  عمق سطح آب  عمق چاه  نوع مصرف  کالس پرونده شماره پروانه
  نوع موتور  شرکت حفار  نوع چاه  روش حفاري  سال حفر

  سایر اطالعات  توضیحات  نوع پمپ  دور بر ثانیه  قدرت
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بع و م اجعمنا   ر

  منابع و مراجع
استاندارد  – هاي آب مستندسازي طرح، ریزي کشور فنی و تدوین معیارهاي سازمان مدیریت و برنامه امور دفتر - 1

  .1379تیرماه ، 208 شماره
آالت و  و نگهداري از ماشین برداري بهره دستورالعمل دفتر امور فنی و تدوین معیارهاي سازمان برنامه و بودجه، - 2

 .1375 ،157شماره  استانداردهاي آبیاري و زهکشی  تجهیزات شبکه

هـاي   راهنمـاي نگهـداري سـامانه    جمهور، ریزي و نظارت راهبردي رییس دفتذ نظام فنی اجرایی معاونت برنامه - 3
  .1389، 315استاندارد شماره زهکشی 

ریـزي کشـور،    دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپـذیري ناشـی از زلزلـه سـازمان مـدیریت و برنامـه       - 4
  .1384، 320استاندارد شماره 

بررسـی  ، طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشورسازمان مـدیریت منـابع آب کشـور    – وزارت نیرو - 5
  .1372، ن  - 81هاي آبیاري و زهکشی نشریه شماره  برداري و نگهداري شبکه ي بهرهها هزینه

ریـزي کشـور،    ناشـی از زلزلـه سـازمان مـدیریت و برنامـه      فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپـذیري  اموردفتر  - 6
برداري  هاي آبیاري و زهکشی در حال بهره برداري و نگهداري از سامانه فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره

  .1384، 313شماره  استانداردـ 
 - نک جهـانی پروژه با، مطالعات بهسازي شبکه آبیاري و زهکشی دشت بهبهان، مهندسین مشاور پندامشرکت  - 7

  .1378، 1378سال  - بران هاي آب تشکل - برداري و نگهداري گزارش مطالعات بهره
  .1381، آبیاري و زهکشی سفیدرود گیالن شبکه بهسازي مطالعاتشرکت مهندسین مشاور پندام،  - 8
  .1384، مطالعات بازنگري شبکه آبیاري و زهکشی دشت قزوین، مهندسین مشاور پندامشرکت  - 9

دست  مطالعات مرحله اول بازنگري و اصالح شبکه آبیاري و زهکشی انهار پایین، ن مشاور پنداممهندسیشرکت  -10
  .1387، خرداد15سد 

بـرداري و نگهـداري    ي مدیریت بهرهها گزارش، برداري معاونت حفاظت و بهره - شرکت مدیریت منابع آب ایران -11
  .1388تا  1378، هاي سال، هاي آبیاري و زهکشی کشور شبکه

هـاي   برداري و نگهداري شبکه مدیریت بهره، ه ملی آبیاري و زهکشی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدسکمیت -12
  .1387، 113آبیاري و زهکشی شماره 

مهرمـاه   ،ISO TR 10013: 2001 اصول و فنون مستندسازي بر مبناي استاندار ،سازمان بیمه خدمات درمانی -13
1388.  

مستندسازي تجربیات مـدیران از دیـدگاه مـدیریت    ، وزارت نیرو موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به -14
  .1382، دانش
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هـاي تعیـین نیازهـاي     گزارش عملکرد کمیته، معاونت کل امورآب - خوزستان سازمان آب و برق - وزارت نیرو -15
 3120480آب کـد گـزارش:    برداري و توسـعه منـابع   بخش دوم: بهره، نگري) ها، آینده (نیازها، کاستی اطالعاتی

  .1380تیرماه ، 107شماره سریال: 
هـاي   ریزي سامانه و خدمات بـراي روش  طرح - نوسازي مدیریت نگرش ماسکاته ، کمیته ملی آبیاري و زهکشی -  فائو -16

  .63نشریه آبیاري زهکشی فائو شماره ، ترجمه ابراهیم امیري تکلدانی ـ امیرصمدي، برداري از کانال بهره
بررسـی  ، اي آذربایجان شـرقی و اردبیـل   آب منطقه شرکتآموزش مدیریت و  وزارت نیرو ـ موسسه تحقیقات و  -17

  .1379مرداد ماه ، »کلیات پژوهشی« - هاي آبیاري و زهکشی مغان سیر تحول شبکه
بنـدي   نشـریه جمـع  ، هـاي آبیـاري کمیتـه ملـی آبیـاري و زهکشـی ایـران        گروه کار توسعه و مدیریت سیستم -18

هاي اجرا شده و در دسـت   ي آبیاري در طرحها کانالو مشکالت ساخت  نامه شناسایی مسایل هاي پرسش پاسخ
 .1383، اجرا

هاي  و نگهداري شبکه برداري بهرهمدیریت، ، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس ،کمیته ملی آبیاري و زهکشی -19
 .1387، 113آبیاري و زهکشی، شماره انتشار: 

هـاي آبیـاري    برداري و نگهداري شبکه مدیریت، بهره یزير برنامه، آبیاري و زهکشی ترجمه و تدوین: کمیته ملی -20
 .1388، ها) و زهکشی (راهنماي تعیین راهکارها و دستورالعمل

مدل جـامع نظـارت عـالی بـر     ، ها برداري و نگهداري از سدها و شبکه دفتربهره ،سازمان مدیریت منابع آب ایران -21
هاي آبیاري و  م اطالعات نظارت عالی بر شبکهسیست، 1379، جلد اول - (INTM)هاي آبیاري و زهکشی  شبکه

 - (INOS)هاي آبیـاري و زهکشـی    سیستم عملیات نظارت عالی بر شبکه، 1379، جلد دوم - (INIS)زهکشی 
 .1379، جلد سوم

  فیلدهاي جداول اطالعاتی سیمتا -
گـزارش   ،آبیـاري هاي  مدل نظارت بر شبکه، هاي آبیاري مدیریت نظارت بر شبکه ،سازمان آب و برق خوزستان -22

 .1381، اول

شماره  ،هاي آبیاري راهنماي کاربردي براي مدیران سامانه نگهداري سامانه، کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران -23
  .1389 ،125انتشار: 

24- Management of Irrigation and Drainage Systems, A Service Approach IHE Monograph 
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  گرامی خواننده

 و تحقیقـاتی  فعالیـت  سـال  سـی  از بیش گذشت با ،شورریزي ک سازمان مدیریت و برنامهاجرایی  و نظام فنی امور
 دسـتورالعمل،  معیـار،  ضـابطه،  نامـه،  آیـین  قالـب  در فنـی،  - نشریه تخصصی عنوان هفتصد بر افزون خود، مطالعاتی

 یـاد  موارد تايراس در حاضر ضابطهاست.  کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت مقاله، به و عمومی فنی مشخصات
شـود.   بـرده  کـار  بـه  عمرانـی  هـاي  فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه تا در شده، تهیه شده

 باشد. می دستیابی قابل nezamfanni.ir اینترنتی سایت در اخیر يها سال در شده منتشر فهرست نشریات

http://tec.mporg.ir/
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Abstract 
This bulletin as a guide on documentation of Operation, Maintenance and Management (OM&M) 

activities of irrigation and drainage systems is prepared upon considering the aims that documentation of 
OM&M activities shall include the records of daily activities and events, technical, financial and legal 
limitations and constraints or successes occurring during irrigation and nonirrigation seasons. 

The solutions and facilities which are practiced for remedy of such problems, and monitoring records 
of the results of applied solutions, will be also documented. 

By using this guide it is expected that all activities and events of irrigation and drainage OM&M 
services could be documented in proper forms and reported in the context of appropriate software 
programs. Such documentation will be a useful tool for upgrading the future operation of related systems, 
furthermore the recorded documents could be also useful for appropriate OM&M practices of similar 
irrigation systems. 
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  ضابطهاین 

هـاي   با عنوان راهنماي مستندسازي فعالیت
هـاي   بـرداري و نگهـداري شـبکه    مدیریت، بهـره 

کـه منظـور از    آبیاري و زهکشی با مالحظه ایـن 
ایع و هاي مـذکور ثبـت وقـ    مستندسازي فعالیت

هـاي فنـی، مـالی، حقـوقی و      رویدادها در زمینه
هـا و مشـکالت در فصـل     عملیاتی و محـدودیت 

ــاري و راه حــل    ــاري و فصــل غیرآبی هــا و  آبی
راهکارهاي اعمال شده و نحوه پایش این مـوارد  

اي همراه بـا عکـس و    هاي دوره از طریق گزارش
افـزاري   هـاي نـرم   فیلم و نقشه در قالـب برنامـه  

  اشد، تدوین گردیده است.ب مناسب می
با نهادینه شدن کـاربرد ایـن راهنمـا امکـان     

بـرداري   هاي مدیریت، بهره اعتالي کیفی فعالیت
هـــاي آبیـــاري فـــراهم و  و نگهـــداري ســـامانه

رویکردهــاي مقابلــه بــا مشــکالت و محــدودیت 
تر خواهد شد. در عین حـال مسـتند    گرایانه واقع

زهکشی  هاي هر سامانه آبیاري و نمودن فعالیت
ــوزه ــود    آم ــراي بهب ــته را ب ــارب گذش اي از تج

هـاي مشـابه در    عملکرد سامانه مورد نظر و طرح
  نماید. آینده فراهم می
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