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چکیده
ناهماهنگی اقلیمی و هیدرولوژیکی در بسیاری از نقاط دنیا لزوم استفاده از آبیاری
مزارع و باغات را ایجاب می نماید  .احداث سیستم های آبیاری پیچیده احتیاج به
سرمایه گذاری های قابل مالحظه ای دارد که هزینه های هنگفتی را به دولت و
استفاده کنندگان آن تحمیل می نماید  .بنابراین برای دستیابی به منافع معقول ،به
مدیریتی جدی و کوشا در امور بهره برداری و نگه داری احتیاج است.
نظر به اینکه بیشترین توجه متخصصین طرح های توسعه منابع آب به سرمایه
گذاری در احداث سدها و شبکه آبیاری و زهکشیها و خطوط انتقال آب معطوف
می باشد وکمتر به بحث بهره برداری و نگهداری ،تعمیرات پیشگیرانه و بهسازی و
مقاوم سازی الیه ای و سطحی طرح های اجرا شده ،پرداخته شده است.
در این نشریه به بررسی مشکالت موجود و روش های بهره برداری ،نگهداری،
بهسازی ،تعمیرات پیشگیرانه و مقاوم سازی سامانه ها و شبکه های آبیاری پرداخته
شده است و راه حل و راهکارهای مفیدی در جهت بهبود وضعیت بهره برداری و
نگهداری ارائه شده است.
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مقدمه

امروزه ضرورت و نقش آب به عنوان یک ماده حیاتی و کلیدی برای تأمین شرایط توسعه
پایدار در سطوح ملی ،منطقه ای و بین المللی بر كسي پوشيده نيست .بنابراین برای داشتن

یک زندگی سالم و امنیت غذایی نسل های حاضر و آینده ،حفاظت از منابع آب شیرین و

منابع محدود یک امر اجتناب ناپذیر می باشد.
مدیریت صحیح و منطقی این
ِ

بخش عمده کشور ایران ،به علت موقعیت جغرافیایی و اقلیمی خود در زمره مناطق خشک
و نیمه خشک جهان محسوب شده و با محدودیت و کمبود آب مواجه است .در این راستا

لزوم استفاده از سیستمهای آبیاری و شبکه های آبیاری در بخش های مختلف صنعت،

انتقال آب شرب ،بهداشتی و همچنین کشاورزی که عمده ترین مصرف کننده منابع آب
شیرین می باشد ،امری ضروری و حیاتی تلقی می شود.

طی سالیان اخیر توجه بیشتر دست اندرکاران طرح های توسعه منابع آب به سرمایه
گذاری جهت احداث سدها و شبکه آبیاری و زهکشی های جدید و خطوط انتقال ،کانال
های آبرسانی ،کالورت ها ،تونلهای تحت فشار و غیر تحت فشار بوده و به بحث بهره برداری

و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و همچنین بهسازی طرح های اجرا شده ،پرداخته نشده

است.از اینرو در این نشريه سعی بر آن است که مسایل و مشکالت بهره برداری و نگهداری
سامانه ها و شبکه هاي آبیاری مورد بررسی و تاحد امکان راهکارها و توصیه هایی به منظور

اصالح و بهبود آنها ارائه شود.

5

اهمیت موضوع

نا هماهنگی اقلیمی و هیدرولوژیکی در بسیاری از نقاط دنیا لزوم استفاده از آبیاری در
بخش كشاورزي را ایجاب می نماید .احداث سیستم های آبیاری پیچیده احتیاج به سرمایه
گذاریهای قابل مالحظه ای دارد که هزینه های هنگفتی را به دولت و استفاده کنندگان

آن تحمیل می نماید .بنابراین برای دستیابی به منافع معقول ،به مدیریتی جدی و کوشا
در امور بهره برداری و نگه داری احتیاج است تا اوالً اهداف اقتصادی و اجتماعی پروژه به
دست آید ،ثانیاً منافع حاصله از پروژه به صورتی باشد که بتو اند هزینه های بهره برداری
و نگه داری را کام ً
ال بپوشاند.
امروزه نقش آب به عنوان یک ماده اساسی و کلیدی برای تأمین شرایط توسعه پایدار در

سطوح بین المللی ،منطقه ای و ملی مطرح است و جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که
استمر ار زندگی سالم و امنیت غذایی نسل های حاضر و آینده در گرو حفاظت از منابع
آب شیرین و مدیریت صحیح و منطقی این منابع محدود است.

بخش عمده کشور ایران ،به علت موقعیت جغرافیایی و اقلیمی خود در زمره مناطق خشک

و نیمه خشک جهان محسوب شده و با محدودیت و کمبود آب مواجه است .با نگرشی
بیشتر و عمیق تر به این مسئله وجود ارتباطات مدیریت بهره برداری و نگهداری از منابع
آب امری اجتناب ناپذیر میباشد.

طی سالیان اخیر در کشور بدون توجه به مسایل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگي ،بیشتر
توجه مسئولین امر ،انجام سرمایه گذاری در جهت احداث سدها ،سامانه ها و شبکه های

آبیاری جدید بوده و به مسئله بهره برداری و نگه داری طرح های اجرا شده ،آن چنانکه
باید توجه نشده است.

بهره برداری مطلوب زمانی حاصل می شود که سرمایه گذاری های انجام شده به نحو

احسن مورد استفاده قرار گیرند و عالوه بر هزینه های جاری ،هزینه های سرمایه گذاری
را نیز جایگزین نماید تا پس از استهالک کامل شبکه مجددا ً بتوان تأسیسات جدیدی را
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سامانه هاي آبياري تحت فشار و شبكه هاي آبياري ،متأسفانه گریبانگیر مشکالت و مسایل

فراوانی در زمینه امور بهره برداری و نگهداری است.

در حال حاضر علی رغم گذشت بیش از چند دهه از ساخت و اجرای این سيستم ها،

مشکالتی از نظر کنترل ميزان فشار آب و تنظیم مقدار آب آبياري و آبگیری مزارع وجود

دارد .همچنین رسوب گذاری در لوله ها و قطره چكانها و کانالها مشکالتی را برای تقسیم
و توزیع بهینه آ ب بوجود آورده است و علی رغم سرمایه گذاری های هنگفتی که برای

احداث این شبکه ها و سیستم ها شده ،مهمترین هدف این طرح ها که كاهش مصرف آب

مورد نیاز اراضی كشاورزي به مقدار کافی بوده ،به طور کامل بدست نیامده است.

از اینرو در این نشريه سعی بر آن است که مسایل بهره برداری و نگهداری سامانه ها و
شبکه هاي آبياري ارزيابي و تا حد امکان توصیه هایی به منظور اصالح آنها ارائه شود.

در ایران به دلیل عدم توجه کافی به این موضوع تحقیقات چندانی صورت نگرفته است.
البته اسفندياري در سال  1392طی مطالعه ای گزارش نمود که سيستم هاي آبياري قطره
اي تنها در صورتي كه آنها خوب مديريت و نگهداري شود موفقيت آميز خواهند بود.

گرفتگي شيميايي خروجيهاي سيستمهاي آبياري قطرهاي يكي از رايجترين مسائل

انسداد ميباشد بويژه اگر  pHو غلظت يونهاي محلول در آب آبياري باال باشند .گرفتگي
كامل يا جزئي ،يكنواختي پخش ،متوسط دبي خروجي قطرهچكانها و در نهايت راندمان
آبياري ،حجم آب مورد نياز رشد گياهان را كاهش و در نتيجه باعث هدر رفتن هزينههاي

آب و انرژي و شسته شدن كود ،نياز به زهكشي و از همه مهمتر از بين بردن اعتماد

كشاورزان ميشود.

عمليات اسيدشويي يكي از راههاي موثر براي جلوگيري از انسداد شيميايي قطرهچكانها
ميباشد .به عبارتي با عمليات اسيدشويي سيستمهاي آبياري قطرهاي به صورت دورهاي
ميتوان از آبهاي با كيفيت بد به راحتي در بخش كشاورزي و در سامانه هاي آبياري

قطرهاي استفاده نمود.
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مالحظات مديريتي سامانهها و شبكههاي آبياري
براي موفقيت سامانههاي آبياري ،الزم است عالوه بر عملكرد صحيح اجزاء آن ،برخي
مالحظات مديريتي نيز اعمال گردد كه در اين نشريه به آنها ميپردازيم.

-راهاندازي پمپ

-قسمتهاي متحرك موتور و پمپ بازرسي شده و از محكم بودن پيچ و مهرههاي نگهدارنده

و روان بودن محورهاي چرخش اطمينان حاصل شود.

سطح روغن در داخل مخزن روغن مربوط به شافت و غالف بازديد شود و در صورت نيازفول شود (شكل .)1

شكل  :1مخزن روغن الكتروپمپ و نحوه روغنكاري شافت و غالف آن
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-روي لوله مكش به جزء يك فشارسنج نبايد شير فلكه نصب كرد و فاصله فشارسنج بايد

حدود  10برابر قطر لوله از پمپ فاصله داشته باشد.
شير فلكه لوله رانش كام ًال بسته باشد.

شير فلكه لوله مكش كام ًال باز باشد و عمل هواگيري در صورت نياز بطور كامل انجام شود.

-صافي و لوله مكش بازرسي شود و از عدم وجود منفذ در سطح لوله و گرفتگي صافي

اطمينان حاصل شود.

-بعد از طي مراحل باال الكتروپمپ روشن شود و پس از رسيدن دور موتور به حد نرمال،

به تدريج شير فلكه رانش به ميزاني باز گردد تا پمپ به نقطه كار برسد و فشار الزم در

لوله رانش حفظ شود.

-براي اطمينان از عدم مصرف زياد برق ،آمپر متر تابلو برق در حين كار پمپ بايد بازديد

شود و در صورت اشكال در اسرع وقت عيب فني آن رفع گردد (شكل .)2

-سطح روغن داخل ترانسفورماتور كنترل گردد و درصورت نشتي و كمبود در اسرع وقت

سرريز گردد.

شكل  :2تابلو برقي الكتروپمپ
كه در آن آمپرسنج سالم و

ولتسنج خراب است.
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در صورتيكه عمل خنك كردن گرماي الكتروپمپ با چرخش آب انجام ميشود،اختالف درجه حرارت آب ورودي و خروجي از آن نبايد بيشتر از  10درجه باشد.

گريسكاري قسمتهاي گريسخور با فاصله هر  3000ساعت يكبار و تعويض كامل گريسآنها هر سه سال يكبار صورت گيرد.

خاموش كردن الكتروپمپ

پايش سطح آب در چاه يا استخر و همچنين فشار لوله مكش مرتب ًا كنترل شود و بامقادير مجاز نوشته شده در روي پمپ يا دفترچه مقايسه شود و در صورت مغايرت
اصالح گردد.

-در هنگام خاموش نمودن پمپ ،اول شير فلكه لوله رانش بايد بسته شود.

-آبشويي خاك و اسيد شويي سامانه

براي جلوگيري از صدمات شوري خاك به محصوالت و كاهش عملكرد گياهان بستهبه كيفيت آب در طي فصل رشد بايد چند بار براي رقيق نمودن نمكهاي منطقه ريشه

عمليات آبشويي را انجام داد.

-براي جلوگيري از انسداد قطرهچكانها بسته به كيفيت آب در طي فصل رشد بايد

چندين بار عمليات اسيد شويي را انجام داد (شكلهاي  5 ،4 ،3و .)6

شكل  :3نحوه اندازهگيري ميزان دبي قطره چكانها
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شكل  :4تجهيزات اسيدشويي سامانة آبياري قطرهاي

شكل  :5انسداد قطرهچكان در اثر رسوبات شيميايي

شكل  :6پمپ مخصوص تزريق اسيد قطرهاي
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برنامه ريزي آبياري

يكي از وظايف مهم مديريت تهيه و تنظيم برنامه آبياري با توجه به نياز گياه و شرايط

واقعي مزرعه با در نظر گرفتن كليه مسائل و مشكالت احتمالي براي ماههاي مختلف دورة
رشد گياه است .جدول برنامه آبياري بايد به شرح جدول زير توسط مديريت مزرعه در

اختيار آبيار قرار گيرد.

جدول برنامه ريزي آبياري مزرعه
گياه

شرح پارامتر

واحد

نياز خالص گياه

ميليمتر

شهريور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

در روز

پياز

دور آبياري

روز

نياز خالص آبياري

ميليمتر

نياز ناخالص آبياري

ميليمتر

زمان آبياري

ساعت

تعداد قطرهچكان الزم

عدد

-5:مالحظات نگهداري سيستم

سيستم آبياري قطرهاي تنها در صورتي كه از آن مواظبت بعمل آمده و بخوبي نگه داري
شود موفقيت آميز خواهد بود .براي افزايش عمر و كارآيي سيستمهاي آبياري قطرهاي
توصيه مي شود عمليات زير بطور مرتب انجام شود:

)1صافيها هميشه تميز باشند و هر چند وقت يكبار شستشو شوند .معموالً وقتي صافيها

نياز به شستشو دارند كه فشار سيستم افزايش يابد .به عبارت ديگر در دو طرف صافيهاي
تصفيه آب اختالف فشار زياد شود .اين فشار نبايد از  14تا  34كيلو پاسكال بیشتر شود

كه در شكل  7آمده است.
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شكل  :7محل نصب فشارسنجها براي كنترل
تميزي صافيهاي تصفيه آب

)2اگر آب مقدار زيادي رس و الي داشته باشد الزم است دستگاههاي شستشوي خودكار

در سيستم نصب شود.

)3هفتهاي يكبار دستگاههاي تزريق كود ،تنظيم كنندههاي فشار ،دبي سنجها و فشار
سنجها بازديد شوند و در صورت داشتن نقص فني ايراد آنها سریعاً بر طرف گردد.
)4حداقل ماهي يكبار طرز كار قطرهچكانها در مزرعه بازديد و كنترل شوند كه نحوه
اندازهگيري آب خروجي از قطرهچكانها در شكل  8آمده است.

شكل  :8نحوه كنترل طرز كار و ميزان آب خروجي از قطرهچكانها
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)5حداقل هر شش ماه يكبار لولههاي فرعي تخليه و شستشو شوند.

)6قبل از تزريق كودهاي شيميايي از اين كه غلظت آنها از حد مجاز تجاوز نكرده و يا اين
مواد براي سيستم لوله و قطرهچكان مضر نباشد اطمينان حاصل شود.

)7اندازه حجم آب داده به گياه در حد آبياري بهينه و بر طبق برنامه و تقويم آبياري باشد.
)8نفوذ آب در خاك و مرطوب شدن محيط ريشهها در طول دورة رشد بايد كنترل شود.
)9در صورت شور بودن آب و خاك بايد فاصله آبياريها كوتاه شود.

)10صافيها با توجه به كيفيت آب آبياري انتخاب شوند.

)11روي لوله خروجي از پمپ و قبل از اتصاالت در آن شير يكطرفه حتما نصب شود كه
در شكل  9آمده اشت.

شكل  :9شير يكطرفه دريچهاي جهت كنترل ضربة آب
برگشتي
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