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مدیریت منابع آب ایرانشرکت
ايآب منطقههايشرکت

آب و برق خوزستانسازمان
توسعه منابع آب و نیروي ایرانشرکت

هاي آبیاري و برداري و نگهداري سامانهشرح خدمات مهندسی نظارت بر بهره«ابالغ موضوع:
»زهکشی

با سالم، 

هاي آبیاري و زهکشی توسط نهادهاي دولتی، برداري سامانهتجارب بیش از سه دهه از عمر بهره
هاي مالی و انسانی قابل توجه که بر گذاريدهد که تحقق اهداف سرمایهدولتی و خصوصی نشان مینیمه

برداري مدیریت و عملیات بهرهنظارت دقیق بر نحوهمستلزم ،هاي آبیاري و زهکشی انجام شدهروي سامانه
برداري و نگهداري تهیه شده در مرحله طراحی و اعمال تغییرات هاي بهرهلدستورالعمو نگهداري و ارزیابی

برداري و نگهداري شرح خدمات مهندسی نظارت بر بهره«به همین منظور ست.اهاو اصالحات الزم در آن
که بر اساس نظام فنی اجرایی کشور مصوب سال الف) -396(ضابطه شماره »هاي آبیاري و زهکشیسامانه
گردد.تهیه شده است، جهت آگاهی و اجرا، ابالغ می1385

هاي آب و آبفا موظف است با کسب نظرات و تجربیات اجرایی در این راستا، دفتر استانداردها و طرح
جام اصالحات الزم کارگیري شرح خدمات یاد شده، در صورت نیاز، نسبت به تجدیدنظر و انحاصل از به
اقدام نماید. 

عباس سروش

معاون امور آب و آبفا

رونوشت:
استانداردها، ضوابط و معیارهاي فنی آب و آبفاگروه

عادي



شرح خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت،
هاي آبیاري و زهکشیبرداري و نگهداري سامانهبهره

1397دي ماه الف-396شمارهضابطه



ب

سمه تعالی ب

پیشگفتار 
هـا در  آنکـارگیري مناسـب و مسـتمر    امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشی ازبـه 

ناپذیر ساخته است. نظر به وسعت دامنه علوم و فنـون در جهـان   ها را ضروري و اجتنابپیشرفت جوامع، تهیه و کاربرد آن
تخصصی واگذار شده است.-امروز، تهیه ضوابط، معیارها و استانداردها در هر زمینه به مجامع فنی 

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، تهیه اسـتاندارد در بخـش آب   
اي برخوردار بوده و از این رو طرح تهیه ضوابط ومعیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور وزارت نیـرو بـا       آبفا از اهمیت ویژهو 

تامین اهداف زیر اقدام به تهیه اسـتانداردهاي صـنعت آب و آبفـا نمـوده     و بودجه کشور به منظور همکاري سازمان برنامه
است:

هابرداري و ارزشیابی طرحایجاد هماهنگی در مراحل تهیه، اجرا، بهره
ها و اتالف منابع مالی و غیرمالی کشور  کاريپرهیز از دوباره

گیرد:  ت میتدوین استانداردهاي صنعت آب و آبفا با در نظر داشتن موارد زیر صور
نظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی  ها و تجارب کارشناسان و صاحباستفاده از تخصص
  استفاده از منابع و ماخذ معتبر و استانداردهاي بین المللی
ها، نهادها، واحدهاي صـنعتی، واحـدهاي مطالعـه، طراحـی و     هاي اجرایی، سازمانگیري از تجارب دستگاهبهره

ساخت  
 اصول و موازین مورد عمل سازمان ملی استاندارد ایران و سایر موسسات معتبر تهیه کننده استاندارد  توجه به

کننـده و  نویس براي نظرخواهی منتشر شده و نظرات دریافتی پس از بررسی تیم تهیـه استانداردها ابتدا به صورت پیش
گروه نظارت در نسخه نهایی منظور خواهد شد.

باشد، با تـوجهی کـه   ها با این رشته از صنعت آب و آبفا مرتبط مینظرانی که فعالیت آنو صاحبامید است کارشناسان 
هاي ارزنده خود بـه دفتـر طـرح،    را مورد بررسی دقیق قرارداده و با ارائه نظرات و راهنماییضابطهفرمایند این مبذول می

فرمایند.یاري و راهنمایی این دفتر را 



هاي آبیاري و اري و نگهداري سامانهبردشرح خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، بهره«تهیه و کنترل
]الف- 396شماره ضابطه[» زهکشی

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدسمجري:
لیسانس مهندسی آبیاري و زهکشیفوقشرکت مهندسی مشاور مهاب قدسمحمدصادق جعفريمولف اصلی:

:کنندهتهیهاعضاي گروه 
ی خاکشناسیلیسانس مهندسشرکت مهندسی مشاور مهاب قدسعباس آزاده

لیسانس مهندسی آبیاري و زهکشیفوقشرکت مهندسی مشاور مهاب قدسمحمدصادق جعفري
مهندسی آبیاريلیسانسشرکت مهندسی مشاور مهاب قدسکاوه مرادي مقدم

لیسانس مهندسی آبیاري و زهکشیفوقشرکت مهندسی مشاور مهاب قدسژاله وزیري

اعضاي گروه نظارت:
لیسانس حقوق قضاییارت نیرووزمحمد امانی

لیسانس مهندسـی عمـران و مهندسـی    فوقشرکت مهندسین مشاور پنداممحمدکاظم سیاهی
آبیاري و زهکشی

لیسانس مهندسی آبیاري و زهکشیفوقشرکت مهندسین مشاور پژوهابمحمدحسن عبداهللا شمشیرساز
ــی اله کبریتیفتح ــرکت مهندس ــایش  نش ــاور آم مش

محورآب
مهندسی آبیاري و آبادانیلیسانس

طرح تهیه ضـوابط و معیارهـاي فنـی    انسیه محرابی
وزارت نیرو-صنعت آب کشور 

هاي آبیلیسانس مهندسی سازهفوق

ترویج کشاورزي  مهندسی دکتراي آبیار نوآور صحرامشاورنشرکت مهندسیاحمد محسنی

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

لیسانس مهندسی آبیاري و زهکشیفوقکارشناس آزادسید اسداله اسدالهی
لیسانس مهندسی آبیاري و زهکشیفوقوزارت جهاد کشاورزيزادهعبدالحسین بهنام

شیلیسانس مهندسی آبیاري و زهکفوققدسشرکت مهندسی مشاور مهابمحمدصادق جعفري
آبیاري و زهکشیمهندسی دکتراي شرکت مهندسین مشاور آبسوسیدمجتبی رضوي نبوي

لیسانس مهندسی عمرانشرکت پانیرمهرداد زریاب
لیسانس مهندسی عمران وفوقشرکت مهندسین مشاور پنداممحمدکاظم سیاهی

مهندسی آبیاري و زهکشی



ث

لیسانس مهندسی آبیاري و زهکشیفوقژوهابشرکت مهندسین مشاور پمحمدحسن عبداهللا شمشیرساز
هاي آبیلیسانس مهندسی سازهفوقوزارت نیروانسیه محرابی
ترویج کشاورزي  مهندسی دکتراي آبیار نوآور صحرامشاورنشرکت مهندسیاحمد محسنی

دکتراي مهندسی منابع آبدانشگاه تربیت مدرسمحمدجواد منعم
آبیاري و زهکشیمهندسی دکترايبع آب ایرانشرکت مدیریت منامریم یوسفی
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18/10/971مقدمه

مقدمه

مقدمه

از جملـه اصـول   هاي آبیاري و زهکشی به طور معمـول  خدمات مهندسی مطالعات، طراحی و نظارت بر ساخت سامانه
یابـد. لـذا   هـا تسـري نمـی   برداري از ایـن طـرح  ها است ولی عموما این خدمات به دوره بهرهپذیرفته شده براي این سامانه

ممکن است طرحی که توسط مشاور در مطالعات مرحله اول، توجیه فنی و اقتصادي شده و به تصویب رسیده و در مرحله 
شده و با نظارت مشاور به اجرا رفته و تحویـل کارفرمـا شـده اسـت، در عمـل نتوانـد       هاي اجرایی تهیه دوم براي آن نقشه

بینـی شـده آبیـاري یـا     اهداف اصلی کارفرما را از نظر تامین، انتقال، توزیع و تحویل آب به کشاورزان و حصول بازده پیش
وري مطلوب از منابع آب و خاك را محقق سازد.  بهره

هاي سامانه آبیاري و زهکشی ممکن اسـت بـه طراحـی و اجـراي نـامطلوب سـامانه،       تیکه برخی کاسنظر از اینصرف
وري صـحیح از آب  برداري و نگهداري از سامانه یا به ناتوانی کشاورزان در بهـره مشکالت اجتماعی و فنی و بعضا مالی بهره

تحقـق اهـداف   ولـی ، بینـی شـده آبیـاري در سـطح مـزارع محـدوده طـرح نسـبت داده شـود         هاي پـیش در اعمال روش
هاي آبیاري و زهکشی انجام شده مستلزم نظارت دقیـق بـر   هاي مالی و انسانی قابل توجه که بر روي سامانهگذاريسرمایه

هـاي  بـرداري و نگهـداري (شـرکت   برداري و نگهـداري اسـت کـه از طـرف دسـتگاه بهـره      ي مدیریت و عملیات بهرهنحوه
برداري و نگهـداري سـامانه   شود که وظیفه مدیریت، بهرهصوصی یا مردم نهاد) اعمال میدولتی، خبرداري دولتی، نیمهبهره

آبیاري و زهکشی را برعهده دارند.  
ریـزي، سـاختار   هاي آبیاري و زهکشی در همه ابعاد اعـم از مـدیریت و برنامـه   برداري و نگهداري سامانهنظارت بر بهره

بـرداري و نگهـداري، ارتباطـات باالدسـتی بـا      جزاي تشکیالت، عملیات بهـره تشکیالتی و شرایط احراز صالحیت ارکان و ا
بـر و سـایر   یـا کشـاورزان آب  هـا  با تشـکل دستیربط و ارتباطات پایینهاي ذيکارفرما، مدیریت منابع آب و سایر سازمان

دواري و ساالنه عملکرد مدیریت، هاي اي اداره مالی تشکیالت و تهیه گزارشها، نحوهبران سامانه، چگونگی تعامل با آنآب
بـرداري و نگهـداري   بهـره مـدیریت، برداري و نگهداري سامانه باید انجام شود. اهداف خـدمات مهندسـی نظـارت بـر     بهره

هاي آبیاري و زهکشی عبارت است از: سامانه
برداري و نگهداري براساس:هاي شرکت بهرهنظارت بر انجام فعالیت–

برداري و نگهداري و کارفرماداري و نگهداري فیمابین شرکت بهرهبرمفاد قرارداد بهره
برداري و نگهداري سامانههاي بهرهدستورالعمل
استانداردهاي فنی مربوط
هاي مربوطها و بخشنامهنامهقوانین، آیین

و بـرداري، نگهـداري، تعمیـرات و حفاظـت    هاي عملیات بهـره وضعیتها و صورتحساببررسی و تایید صورت–
ایمنی  



هاي آبیاري و زهکشیبرداري و نگهداري سامانهشرح خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، بهره218/10/97

بـرداري و  هاي مورد نیـاز بهـره  آالت، نیروي انسانی و تخصصتهیه گزارش کمبودها و نواقص تجهیزات، ماشین–
نگهداري

برداري و نگهداري به منظور تامین اطالعات هاي مدیریت، بهرههاي عملکرد و مستندسازي فعالیتتهیه گزارش–
گیري آتیو نگهداري سامانه براي بهرهبرداريهاي بهرهدر مورد سوابق، تجارب و آموزه

هاي آبیـاري و زهکشـی   برداري و نگهداري سامانه، روند انجام خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، بهرهضابطهدر این 
شده است: ارائههاي زیر طبق نمودار یک و در قالب فعالیت

خدمات مهندسی آغازین–
و نگهداري  برداري خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت بهره–
برداري نظارت بر عملیات بهره–
نظارت بر عملیات نگهداري و تعمیرات  –
نظارت بر عملیات حفاظت و ایمنی–
خدمات مهندسی نظارت بر انجام کارهاي پایانی  –
برداري و نگهداري هاي نظارت بر مدیریت، بهرهتهیه گزارش–

هاي آبیاري و زهکشـی بـه منظـور اطمینـان از     اري سامانهبرداري و نگهدباید توجه داشت که نظارت بر مدیریت، بهره
هـاي تهیـه شـده بـراي     برداري و نگهداري و اعمـال دسـتورالعمل  حسن انجام مفاد قرارداد فیمابین کارفرما و شرکت بهره

تگاه یی دسـ اها بـه منظـور کـاربردي کـردن و افـزایش کـار      برداري و نگهداري سامانه و اصالح یا تکمیل آنمدیریت، بهره
پذیرد و با پایش هاي محوله صورت میهاي الزم در آن براي انجام صحیح مسوولیتبرداري و نگهداري و ایجاد تواناییبهره

بـرداري  تر متناسب با اهداف پایش و ارزیابی عملکرد بهرهتر و عمیقتر، وسیعکه در ابعاد گستردهو ارزیابی عملکرد سامانه
پـذیرد، تفـاوت   شناسی فیزیکی و مدیریتی سـامانه انجـام مـی   و زهکشی از جمله با هدف آسیبو نگهداري سامانه آبیاري 

بـرداري و  اصولی و ماهوي دارد. هرچند ممکن است برخی مستندات و آمار و اطالعات حاصل از نظارت بر مـدیریت، بهـره  
هـایی  یابی سامانه را تامین و میزان و نـوع داده هاي اولیه براي تعیین اهداف و ابعاد پایش و ارزنگهداري سامانه بتواند داده

ریزي شود، را تعیین کند.  ها برنامهآوري آنکه باید براي جمع
نهـاد (بـا   دولتـی، مـردم  برداري و نگهداري هر یک از نهادهاي دولتی، نیمـه بهرهدر این شرح خدمات منظور از شرکت

آبیـاري و زهکشـی را   برداري و نگهداري یک سـامانه مدیریت، بهرهبرداران) یا پیمانکاران خصوصی است کهمشارکت بهره
دولـت در  گیـرد. هـر چنـد در راسـتاي سیاسـت     در قالب یک قرارداد به صورت مناقصه یا ترك تشـریفات بـه عهـده مـی    

بـرداري و نگهـداري   هاي توسعه مقرر اسـت مـدیریت، بهـره   هاي مردمی و بخش خصوصی در طرحگیري از مشارکتبهره
بـران بـه تـدریج بـه     هـاي آب هاي طرح و توانمنـدي گیهاي آبیاري و زهکشی کشور با در نظر گرفتن شرایط و ویژسامانه
بران و بخش خصوصی واگذار شود. ولـی در حـال حاضـر نهادهـاي دولتـی و نیمـه دولتـی نیـز مـدیریت،          هاي آبتشکل

برداري و نگهداري را به عهده دارند.بهره
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انتظارات کارفرما از خدمات مهندسی مندرج در ایـن مجموعـه فراتـر باشـد و موضـوعاتی همچـون       ممکن است گاهی 
سازي)، همکـاري در وصـول   ارزیابی عملکرد، اصالح و رفع نواقص و کمبودهاي سامانه آبیاري و زهکشی (بهسازي یا مدرن

گونه خدمات خاص باید در قالب داشت که اینریزي و تامین منابع آب را نیز شامل شود. باید توجهبها، مدیریت برنامهآب
اي جداگانه انجام پذیرد.خدمات مشاوره

این شرح خدمات به صورت جامع و با ملحوظ داشتن تمامی موارد ضـروري خـدمات مهندسـی نظـارت بـر مـدیریت،       
بـرداري و  یت، بهـره شرح خـدمات نظـارت بـر مـدیر    هاي آبیاري و زهکشی تهیه شده است.برداري و نگهداري سامانهبهره

تواند شامل تمام یا بخشی از این مجموعه خدمات باشد که کارفرمـا (مالـک   نگهداري یک سامانه خاص بر حسب مورد می
برداري و نگهداري انتظار دارد. لـذا مفـاد شـرح    برداري و نگهداري، انجام آن را از شرکت بهرهسامانه) در قالب پیمان بهره

شود.برداري و نگهداري در پیمان مزبور، اصالح و تنظیماس وظایف محوله به شرکت بهرهخدمات نظارتی باید براس
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هدف-
هـاي  برداري و نگهداري سامانهي مدیریت، بهرهشرح خدمات مهندسی نظارت بر نحوهارائهضابطههدف از تدوین این 

تواند براي خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، میضابطهباشد. این و نگهداري میبرداريآبیاري و زهکشی در دوره بهره
شرح خدمات با شرایط خاص سامانه مـورد نظـر   هاي آبیاري و زهکشی پس از تطبیق مواردبرداري و نگهداري سامانهبهره

استفاده شود.

دامنه کاربرد -
برداري مورد نظـر، بـه عنـوان    آبیاري و زهکشی در حال بهرهتواند متناسب با خصوصیات سامانه این شرح خدمات می

هاي اصلی آبیاري ثقلی و تحت فشار و برداري و نگهداري سامانهپیوست قرارداد خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، بهره
ها مورد استفاده قرار گیرد.  هاي زهکشی و تاسیسات وابسته به آنسامانه

هـاي مهندسـی اسـت کـه     هاي انجام این خـدمات جـزو دانـش و مهـارت    و دستورالعملها، راهکارهاجا که روشاز آن
ها آگاهی و تسلط کافی داشـته باشـند، در شـرح خـدمات مهندسـی      چنین خدماتی باید به آنارائههاي متعهد به شرکت

شناسـی  دیگـر روش هاي آبیاري و زهکشی هماننـد هـر شـرح خـدمات     برداري و نگهداري سامانهنظارت بر مدیریت، بهره
نشده است.ارائههاي مربوط به این دوره ي همکاري یا اعمال نظارت بر فعالیتنحوه
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خدمات مهندسی آغازین-فصل اول

برداري و نگهداريخدمات مهندسی در انتخاب، استقرار و شروع به کار شرکت بهره-1-1

برداري و نگهداري حسب تشـخیص و درخواسـت کارفرمـا و در مراحـل     رآیند انتخاب شرکت بهرهمهندس مشاور در ف
دهد:  میارائهبرداري و نگهداري خدمات زیر را کار شرکت بهرهاستقرار و شروع به

هـاي  همکاري در تهیه گـزارش شـناخت طـرح،  تهیـه فراخـوان شـرکت در مناقصـه، فهرسـت بلنـد شـرکت          –
هـاي  ي ارزیابی شرکتربط و نحوهاري واجد شرایط تعیین صالحیت شده توسط مراجع ذيبرداري و نگهدبهره
برداري و نگهداري و مدارك مربوطبهره

نامه و فروش اسناد گران براي تهیه فهرست کوتاه، تهیه دعوتهمکاري در فراخوان، ارزیابی فنی و مالی مناقصه–
هاي موجود برگزاري مناقصه در چارچوب ضوابط و دستورالعمل

بـرداري و  هـاي بهـره  همکاري در ارزیابی فنی، مالی، نیروي انسانی و عوامل کلیدي قابل تامین توسـط شـرکت  –
کننده در مناقصه  نگهداري شرکت

هاي موجود برداري و نگهداري در چارچوب ضوابط و دستورالعملهمکاري در انتخاب شرکت بهره–
برداري و نگهداري  ري به شرکت بهرههمکاري در تعیین وظایف غیرقابل واگذا–
هاي سامانه آبیاري و زهکشی  برداري و نگهداري براساس ویژگیهمکاري در تعیین شرح وظایف شرکت بهره–
بـرداري و نگهـداري منتخـب و کارفرمـا     برداري و نگهداري فیمابین شرکت بهـره همکاري در تهیه قرارداد بهره–

ي آبیاري و زهکشیداري، نگهداري و تعمیرات و حفاظت و ایمنی سامانهبرمتناسب با اهداف و نیازهاي بهره
بـرداري و  اي مندرج در قرارداد از جمله بیمه مسوولیت توسط شرکت بهرهاطمینان از تامین کلیه خدمات بیمه–

نگهداري
برداري و نگهداري همکاري در استقرار و شروع به کار شرکت بهره–
برداري و نگهداري آالت و عوامل شرکت بهرهتقرار ماشیننظارت بر تجهیز کارگاه و اس–
هـا، فضـاي سـبز، ادوات    ها، ساختمانتاسیسات، حریمهمکاري در تحویل اجزاي سامانه شامل محدوده تحت مسوولیت،–

برداري و نگهداري بر طبق مفاد پیمانبرداري و نگهداري (متعلق به کارفرما) به شرکت بهرهآالت بهرهو ماشین
برداري و نگهداري سامانه  بررسی و تایید برنامه زمانی تفصیلی ساالنه بهره–
برداري و نگهداري کار شرکت بهرهجلسات انتخاب، استقرار و شروع بههمکاري در تهیه مستندات و صورت–
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برداري و نگهداريمهندسی نظارت برمدیریت بهرهخدمات-ومفصل د

ریزي آبگیري برنامهنظارت بر - 1- 2

ریزي آبگیري از منابع آب  نظارت بر برنامه
باشد:  میهاي زیرمات شامل نظارت بر فعالیتاین خد

از منابع مختلف (سطحی، زیرزمینـی و غیـره) در فصـل زراعـی طبـق مجـوز       آب آبگیري و دریافت ریزيبرنامه–
تخصیص کارفرما  

هـاي  هـا و آب خانـه هاي زراعـی و تصـفیه  برداري تلفیقی از منابع آب سطحی، زیرزمینی، پساببهرهریزيبرنامه–
هاي اعالم شده از سوي کارفرما  برگشتی طبق مجوزها و دستورالعمل

هاي صادره از سوي کارفرماتعدیل حجم آب برداشتی از منابع آب طبق مجوزها و دستورالعمل–
بـرداري و نـوع   گیـري و نمونـه  ي پایش کمی و کیفی منابع آب (تعیین زمـان و تعـداد انـدازه   ریزي نحوهبرنامه–

هاي اعالم شده از سوي کارفرماها) طبق نظرات و دستورالعملتجزیه

اعمال الگوي کشت محصوالت و مدیریت توزیع و تحویل آبریزي برنامهنظارت بر -2- 2

اي زیر است:هاین خدمات شامل فعالیت
هـاي مختلـف از   بندي اطالعات نـوع و سـطوح کشـت زراعـت    آوري و جمعریزي عملیات جمعنظارت بر برنامه–

هاي پاییزه و بهاره و کشت دوم  جمله کشت
ي عملیاتی نمودن الگوي کشت مصوب کارفرما  نظارت بر نحوه–
بــران براســاس آبیــاز آبــی ســایرو ن1بــرآورد نیــاز آبــی ســاالنه ســامانه شــامل نیــاز آبیــاري الگــوي کشــت –

هاي صادره از سوي کارفرما  دستورالعمل
به کارفرماسامانه اعالم نیاز آبی برآورد شده –
ریزي آبیاري براساس مجوز تخصیص آب از سوي کارفرما  تعیین حجم آب قابل تحویل و برنامه–
و ارائه به کارفرمارانبهاي آبنامه با تشکلتدوین فرمت قرارداد آبیاري براي عقد موافقت–
ها و نظارت بر انجام آنبرداري با تشکلنامه بین پیمانکار بهرهکسب مجوز کارفرما مبنی بر عقد موافقت–
ها  نظارت بر تحویل آب به هریک از آبگیرهاي سامانه براساس مفاد قرارداد و هماهنگی با تشکل–

شود.   ، الگوي کشت گفته میهاي تحت پوشش سامانهي شده در زمینریزبه ترکیب کشت پیشنهادي یا برنامه-1
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بـران بـه   تعیین زمان و بده جریان آب تحـویلی بـه آب  تعدیل مقدار آب مورد نیاز و تقویم آبیاري محصوالت و–
هـاي  هـا و دسـتورالعمل  آبی و خشکسالی و وقوع سایر حوادث غیرمترقبه با توجه به اولویـت ویژه در شرایط کم

اعالم شده از سوي کارفرما
ریزي توزیع و تحویل آب در محدوده سامانه  نظارت بر مدیریت و برنامه–
بـران و  آبفـرم اعـالم نماینـدگان    بهـا، تقاضاي دریافت آب، قبـوض آب )هايفرم(ها همکاري در تهیه کاربرگ–

برداري و نگهداري هاي مورد نیاز کارفرما و شرکت بهرهو سایر فرمها تشکل
هانظارت بر چگونگی تنظیم کاربرگ–
طبـق  محـیط زیسـت  بر نظیـر شـرب، صـنعت،    هاي آبریزي تحویل آب مورد نیاز سایر بخشنظارت بر برنامه–

هاي صادره از سوي کارفرمامجوزها و دستورالعمل
برداري در سال زراعیبهرهتفصیلی بررسی و تایید برنامه–

خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت نگهداري و تعمیرات و حفاظت و ایمنی -3- 2

است:زیرهاي این خدمات شامل فعالیت
ات سامانهریزي عملیات نگهداري و تعمیرنظارت بر برنامه–
ریزي تامین مصالح، مواد، تجهیزات، قطعات یدکی و لوازم نظارت بر برنامه–
ربطهاي ذيریزي بازدید و حفاظت از سامانه و تاسیسات آن و هماهنگی با سازماننظارت بر برنامه–
برداران و اهالی  ریزي رعایت اصول ایمنی براي کارکنان، بهرهنظارت بر برنامه–
گیري و تحویل آب ریزي واسنجی تجهیزات و تاسیسات اندازهمهنظارت بر برنا–
برداري پایـدار در محـدوده سـامانه    ریزي رعایت اصول زیست محیطی و بهداشت محیط و بهرهنظارت بر برنامه–

هاي موجودبراساس دستورالعمل
زرسـی و تشـخیص   ریـزي عملیـات بازدیـد و با   هاي) برنامـه لیستهاي کنترلی (چکهمکاري در تهیه فهرست–

ضرورت انجام عملیات نگهداري و تعمیرات
مواد و مشخصات فنی تجهیزات، قطعات و لوازم مورد نیاز نگهـداري و تعمیـرات   ،بررسی و تایید کیفیت مصالح–

ها با مشخصات مورد نظر پیش از نصب و اجراو تطبیق آن
تجهیـزات و تاسیسـات حسـاس و    ریـزي اعمـال پدافنـد غیرعامـل در خصـوص حفاظـت از       نظارت بـر برنامـه  –

هاي موجودهاي پدافندي سامانه آبیاري و زهکشی در صورت لزوم و براساس دستورالعملکاربري
زمانی تفصیلی ساالنه نگهداري و تعمیراتبررسی و تایید برنامه–
زمانی تفصیلی ساالنه حفاظت و ایمنیبررسی و تایید برنامه–



18/10/9711نگهداريوبرداريبهرهبرمدیریتنظارتمهندسیخدمات-دومفصل

انسانی نظارت بر مدیریت تشکیالت و نیروي-4- 2

باشد:میزیرهاي این خدمات شامل فعالیت
برداري و نگهداري ریزي تشکیالت مورد نیاز بهرهنظارت بر برنامه–
سازي تخصصی و آموزشیریزي تامین نیروي انسانی و ظرفیتنظارت بر برنامه–

خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت قراردادي، مالی و حقوقی -5- 2

است: زیرهاياین خدمات شامل فعالیت
1بران سامانههاي آببران یا تشکلنظارت بر تنظیم و مدیریت قراردادهاي فروش آب به آب–

بران طـرف قـرارداد و   هاي جاري از آببها و هزینهبندي ساالنه و دریافت آبریزي مالی، بودجهنظارت بر برنامه–
ها به کارفرماارسال آن

هاي جاري  بها و هزینهي ساالنه و دریافت آببندریزي مالی، بودجهنظارت بر برنامه–
نظارت بر مدیریت قراردادهاي دریافت خدمات حقوقی–
کـاران  برداري و نگهـداري بـا پیمـان   سپاري عملیات بهرهنظارت بر مدیریت قراردادهاي دریافت خدمات و برون–

روزمزد و کارکنان براي خدمات آالت، استخدام کارگران دوم یا افراد حقوقی و حقیقی شامل اجاره ماشیندست
2تخصصی معین

برداري هاي مصرفی در بهرهبررسی و تایید عملکردها و نفرماه–
مجالس کارگـاهی، انجـام امـور مربـوط بـه پیمـان و رسـیدگی،        ها، صورتوضعیتها، صورتحسابتهیه صورت–

برداري، نگهداري و تعمیرات و حفاظت هاي بهرههاي جدید در ارتباط با فعالیتها، تغییر مقادیر و قیمتتعدیل
ها و ایمنی و کنترل و تایید آن

بـرداري و نگهـداري، مشخصـات فنـی عمـومی و      نظارت بر رعایت مفاد شرایط عمومی و خصوصی پیمان بهـره –
برداري و نگهداري و انجام تمامی تعهدات مربوط بـه ضـوابط و مقـررات عمـومی کشـور      خصوصی عملیات بهره

3(HSE)هاي بهداشت، ایمنی و محیط زیستار، بخشنامهنظیر قانون ک

هاي درخواست تخصیص آب، ابالغ نیاز آبی و برنامه تحویل، برداري و نگهداري و تنظیم فرمبران با واحد مسوول در شرکت بهرهشامل عقد قرارداد آب-1
هاي جلسات تحویل آب و سایر فرمبران، ابالغ مقدار آب موافقت شده براي تحویل و صورتهاي آببران یا تشکلبران، نمایندگان آبدرخواست آب توسط آب

مورد نیاز 
ي انعقاد قراردادها و حسن انجام تعهدات  نظارت بر نحوه-2

3- Health, Safety and Environment (HSE)
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خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت ارتباطات -6- 2

بـرداري و نگهـداري بـا کارفرمـا و     چگـونگی ایجـاد و برقـراري ارتبـاط شـرکت بهـره      این خدمات با هدف نظـارت بـر  
تی و عوامـل درون سـازمانی شـرکت    دسـ هـاي پـایین  بـران و تشـکل  ربط و نیـز نماینـدگان آب  هاي باالدستی ذيسازمان

بـرداري و  ریزي و هماهنگی کـه بـین شـرکت بهـره    در جلسات برنامهشود. مهندس مشاور میارائهبرداري و نگهداري بهره
ربط حسب لزوم و بـا دعـوت کارفرمـا از سـوي     ها ذي، کارفرما و سایر سازمانبرداراننمایندگان بهرهنگهداري از یک سو و 

کند.  شود، باید شرکت ها تشکیل میراهکارهاي مناسب براي هماهنگی و رفع محدودیتارائهدیگر به منظور
است: زیرشامل موارد خدمات مهندسی در نظارت بر مدیریت ارتباطات 

هاي کارفرمامشیها و خطبرداري و نگهداري سامانه با سیاستهاي مدیریتی، بهرهنظارت بر هماهنگی اقدام–
برداري و نگهداري هاي بهرهبران در فعالیتهاي آبکنندگان و تشکلي مشارکت مصرفهنظارت بر نحو–
ربـط همچـون محـیط زیسـت،     هـاي ذي نظارت بر ارتباط و هماهنگی با مـدیریت کشـاورزي و سـایر سـازمان    –

تشکیالت نظامی و انتظامی منطقه  
نعتی و شهري محدوده سامانهنظارت بر ارتباط و هماهنگی با فرمانداري و بخشداري و مدیریت ص–
ها، پرورش آبزیان و دام، مراکـز صـنعتی در   بران، کشت و صنعتهاي آبنظارت بر ارتباط و هماهنگی با تشکل–

هاي غیردولتی براي ارائه خدمات تعهد شدهارتباط با سامانه و سازمان
منیبرداري و نگهداري و حفاظت و اینظارت بر هماهنگی و ارتباطات عوامل بهره–
برداري و نگهداري  توجیهی عوامل بهره-نظارت بر اجراي برنامه آموزشی–

نظارت بر ثبت، نگهداري و استفاده از اطالعات - 7- 2

باشد:میزیر1اطالعاتها و دادهازاین خدمات شامل نظارت بر ثبت، نگهداري و استفاده
منابع آب مورد استفاده سامانه آبیاري و زهکشیکمیت و کیفیت–
بران هاي تشکل آبحت و ترکیب کشت در سطح مزارع یا محدودهمسا–
بران سامانهتوزیع و تحویل آب به آب–
بها ارسال شده به کارفرما  هاي آبهاي تایید شده و قبضحسابهاي دریافت آب، تصویر صورتدرخواست–
بهاي دریافتیهاي ارسالی و آبحسابدرخواست دریافت آب، صورت–
ي و تعویض قطعاتتعمیرات، نگهدار–

هاي الکترونیکی و غیرهبه صورت فیزیک، فایل-1
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آالت و قطعات یدکیسفارش و خرید تجهیزات، لوازم، ماشین–
ورود و خروج تجهیزات، لوازم و قطعات به انبار و انبارداري  –
هاخسارتها، صدمات و دعاوي حقوقی، شکایات، تجاوز به حریم–
گیـري عمـق آب   انـدازه بـرداري و نگهـداري همچـون   هاي کمی و کیفی مطابق قرارداد بهـره گیريسایر اندازه–

زیرزمینی  

هاخسارتها، صدمات و ي رسیدگی به دعاوي حقوقی، شکایات، تجاوز به حریمنظارت بر نحوه- 8- 2

هاي موجود است: در چارچوب قوانین و دستورالعملزیرهاي این خدمات شامل نظارت بر فعالیت
هـاي  یست و سایر موارد مربوط به فعالیـت بران، اهالی، ادارات حفاظت محیط زرسیدگی به دعاوي حقوقی (آب–

برداري و نگهداري سامانه آبیاري و زهکشی)  بهره
رسیدگی به شکایات  –
هارفع تجاوز از حریم–
هاي ترمیم آنهاي وارده و نحوهارزیابی صدمات و خسارت–

گیري آبتجهیزات و تاسیسات تنظیم و اندازه1بنديزینهنظارت بر تهیه برنامه-9- 2

است:زیرهاي مات شامل نظارت بر اقداماین خد
گیـري، کنتورهـا،   ها، تجهیزات انـدازه هاي تحویل آب، اشلبازدید و بازرسی وضعیت ظاهري دریچهتهیه برنامه–

ها و ابزار الکتریکی و سایر تاسیسات مربوط درجه
گیري در سامانه  تهیه برنامه تعمیر اقالم معیوب تاسیسات و تجهیزات اندازه–
گیري و اعمال اصالحات الزمیه برنامه سنجش دقت وسایل اندازهته–
بـرداري از سـامانه طبـق    بـران در طـول دوره بهـره   گیري صحیح و دقیق بده جریان آب تحویلی بـه آب اندازه–

هاي موجوددستورالعمل

1- Calibration
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هاي ایمنی، بهداشت و محیط زیستنامهنظارت بر رعایت مقررات و آیین-10- 2

هـاي ایمنـی، بهداشـت و محـیط زیسـت      نامهها و آییننامهي رعایت مقررات، بخشت بر نحوهاین خدمات شامل نظار
(HSE) باشد:میزیردر موارد

هـا  ایمنی کارکنان شامل تعیین مسوول ایمنی کار، تامین تجهیزات و لوازم، آموزش ایمنی، کنترل اعمال روش–
دهی  و اثربخشی و گزارش

هـا و  ایمنی عمومی، نصـب عالیـم، آمـوزش ایمنـی، کنتـرل اعمـال روش      ایمنی عمومی شامل تعیین مسوول–
دهی  اثربخشی و گزارش

هـا و  هاي الزم، آموزش، کنترل اعمال روشبینیبهداشت کارکنان شامل تعیین مسوول بهداشت کارکنان، پیش–
دهی  اثربخشی و گزارش

هـا و هـا، آمـوزش، کنتـرل   العملمحیط زیست شامل تعیین مسوول محیط زیست در محدوده سـامانه، دسـتور  –
دهیاثربخشی و گزارش

برداري و نگهداري شبکههاي آموزشی کارکنان مدیریت، بهرهتدوین برنامه- 11- 2

برداري و نگهداري (شامل موضوع، تعـداد،  هاي آموزشی کارکنان مدیریت، بهرهتهیه و ارائه دورهاین خدمات شامل
ها به شرح زیر است:هاي این دورهترین سرفصلباشد. عمدهمیهاي آموزشی) ي اجراي برنامهزمان و نحوه

بـه ویـژه در شـرایط    ایجاد تعادل بین آب قابل دسترس در شبکه با الگوي کشـت و تقـویم آبیـاري    هاي روش–
آبی و خشکسالیکم

آبیاري  ریزي (تعیین عمق و دور)هاي برآورد آب مورد نیاز و برنامهروش–
آبیاري در شبکههاي افزایش راندمانروش–
هاي پمپاژ آبیاري و زهکشیبرداري ایستگاهي بهرهنحوه–
گیري آب  ها و تجهیزات کنترل و تنظیم، تقسیم و اندازهبرداري و کالیبراسیون سازهي بهرهنحوه–
هاي آبیاري و زهکشی، خطوط لوله آبیـاري و اتصـاالت و  هاي پمپاژ، کانالي نگهداري و تعمیرات ایستگاهنحوه–

ها، تجهیزات و سایر اجزاي شبکه  ملحقات آن، زهکش هاي زیرزمینی و ابنیه وابسته، سازه
هاي سرویس شبکه  ي مرمت جادهنحوه–
ها  بران و تشکلبا آبي همکارينحوهمالحظات اجتماعی و –
ي حفاظت از تاسیسات آبیاري و زهکشی  نحوه–
بران و اهالی در محدوده طرحگهداري، آببرداري و ناقدامات ایمنی مورد نیاز کارکنان بهره–
برداري و نگهداري هاي اولیه براي کارکنان بهرهکمکاصول –
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ي حفاظت از محیط زیست در محدوده شبکهنحوه–
شبکهبرداري و نگهداريبهرههاي مرتبط با ها و دستورالعملنامهقوانین، آیین–

اري، نگهداري و تعمیرات و حفاظت و ایمنیبردهاي بهرهفعالیتگزارشارائهنظارت بر تهیه و -12- 2

است:زیربرداري و نگهداري شامل موارد هاي ماهانه و مقطعی تهیه شده توسط مدیریت شرکت بهرهبررسی و تایید گزارش
هاي موردي و ادواريهاي مورد استفاده، مسوول تدوین و محل ارسال گزارشمنبع درخواست گزارش، داده–
بـران و مشـکالت و   توزیع آب شامل مقـادیر آب دریـافتی سـامانه و آب تحـویلی بـه آب     هاي تحویل و گزارش–

ها در توزیع و تحویل آب نارسایی
هاي نگهداري و تعمیرات شامل عملیات نگهداري و تعمیرات انجام شده بر روي تاسیسـات و تجهیـزات   گزارش–

هاي نگهداري و تعمیراتسامانه و مشکالت و نارسایی
بـرداري،  ها و ایمنی کارکنـان بهـره  حفاظت تاسیسات و تجهیزات سامانه از جمله حفاظت از حریمهاي گزارش–

هاي وارده هاي انجام شده و آسیببران و اهالی ساکن در محدوده سامانه شامل اقدامآب
بها  بهاي محاسبه شده و وصول شده و مبالغ بخشودگی آبهاي قراردادهاي فروش آب، آبگزارش–
هاي حقوقیگزارش–
برداري و نگهداريهاي ماهانه شرکت بهرهوضعیتها و صورتحسابهاي صورتگزارش–





3فصل 3.پ
بردارينظارت بر عملیات بهره
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بردارينظارت بر عملیات بهره-فصل سوم

کلیات- 1- 3

لـزوم صـدور دسـتورکارهاي    هـا و حسـب   برداري طبق دستورالعملخدمات مهندس مشاور در نظارت بر عملیات بهره
گیرد:را در بر میزیرشود و موارد میارائهمربوط 

ي آبگیري نظارت بر نحوه-2- 3

است:زیر این خدمات شامل نظارت بر موارد
ي از سد انحرافی و آبگیرهاي اصلیبرداري بهرهنحوه–
هاي پمپاژ آبیاري و زهکشیبرداري از ایستگاهي بهرهنحوه–
آبگیري از منابع آبگیري میزان اندازه–
1ریزي پایش کیفیبرداري از منابع آب طبق برنامهي نمونهنحوه–

ثبت و مستندسازي اطالعات مربوط به آبگیري  –

بران سامانهمورد نیاز آب2نظارت بر تحویل آب-3- 3

است:زیرهاي فعالیتاین خدمات شامل نظارت بر 
و نگهداري  برداريها توسط شرکت بهرهتهیه اطالعیهنظارت بر –
ها براي تصویب کارفرما (حسب لزوم)  بررسی، تایید و ارسال اطالعیه–
ها هاي تحت پوشش هریک از کانالو برآورد نیاز آبی و تقویم آبیاري محصوالت در زمین3کنترل ترکیب کشت–

و خطوط لوله اصلی
هاها و شیوه تحویل آب به آنآب از سوي تشکلنظارت بر اعالم نیاز –
بران به آبشدهگیري میزان آب تحویلزهاندا–

نتـایج تجریـه   شـود. سـپس  صالح ارسال میبرداري با نظارت مشاور تهیه و به آزمایشگاه ذيهاي آب طبق برنامه مورد نظر کارفرما توسط شرکت بهرهنمونه-1
گیرد.مشاور قرار میدر اختیار 

براساس تخصیص و تامین آب توسط کارفرما-2
شود. فته میشده در سامانه، ترکیب کشت گکشت گیاهان و نوع به درصد -3
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بندي توزیع و تحویل آب در شرایط عادي بـا توجـه   ي اولویتبرداري از جمله نحوههاي بهرهاعمال دستورالعمل–
برداري از منابع آب مختلف، تحویل حجمـی و سـایر   هاي تحویل آب، تلفیق بهرهبري، درخواستبه نظام حقابه

موارد تاثیرگذار  
بندي توزیع و تحویل و اعمال کمبود آب در شرایط ي اولویتبرداري از جمله نحوههاي بهرهدستورالعملاعمال–

آبی و خشکسالی  کم
تامین سایر نیازهاي آبی سامانه  –
سازي آبذخیره–
اعمال آبیاري شبانه  –
بران  ثبت و مستندسازي چگونگی تامین آب مورد نیاز آب–

نهاندازي در سامانظارت بر آب-4- 3

است:زیراین خدمات شامل نظارت بر موارد 
هاي روباز اندازي کانالآب–
اندازي خطوط لوله  آب–
اندازي  ثبت و مستندسازي اطالعات آب–

نظارت بر توزیع و تحویل آب-5- 3

باشد:میزیرهاي این خدمات شامل نظارت بر اقدام
بران سامانهگیري آب تحویلی به آباندازه–
سامانه آبیاري روباز و خطوط لوله انتقال آب اندازي و تخلیه آب–
ها و در خطوط لوله توزیع آب قطع و وصل آب در کانال–
بران سامانه یا نمایندگان آنان براي توزیع و تحویل حجمی آب طبق برنامهارتباط و هماهنگی با آب–
حجم آب تامین شدهگیري آب در انتقال، توزیع و تحویل طبق الگوي کشت و کنترل، تنظیم و اندازه–
گیري آببندي (واسنجی) تاسیسات و تجهیزات تنظیم و اندازهزینه–
ها و تاسیسات جنبیبرداري از زهکشبهره–
مصرف و پیشگامان در عقد قرارداد و ارائه درخواست تحویل آببران کماعمال تشویقات براي آب–
تحویل آب  هاي مصرف آب اضافی و تاخیر در ارائه درخواستجرایماعمال –
آبی  لرزه، گرماي بیش از حد و سرماي زودرس، خشکسالی و کمبرداري در شرایط اضطراري سیل، زمینبهره–
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برداري و نگهداري سامانه  هاي توزیع و تحویل آب از تشکیالت کارفرمایی به شرکت بهرهانتقال برنامه–
تشکیالت کارفرمایی سامانهاشکال اطالعات دریافت تقاضاي تحویل آب و توزیع و تحویل آب به–
بـرداري و نگهـداري بـه    ارائه مستندات مربوط به درخواست تحویل آب و حجم تحویل آب توسط شرکت بهـره –

تشکیالت کارفرمایی  
برداري و نگهداريهاي ماهانه شرکت بهرهحسابکارگیري نیروي انسانی طبق برنامه و بررسی و تایید صورتبه–
بر سامانه برحسب موردهاي آبیناجراي عملیات مساحی زم–
برداري سامانه آبیاريثبت و مستندسازي عملیات بهره–

بهاي محاسبه و دریافت آبنظارت بر نحوه- 6- 3

است:زیرهاي این خدمات شامل اقدام
بران:بها از مشترکین و آبو دریافت آب1ي محاسبهنظارت بر نحوه–

رارداد فروش آب برداري و در تطابق با قدر شرایط عادي بهره
هاي مصوب براي آب مصرفی مازاد بر آب تخصیصی یا حقابه
 در شرایط خشکسالی و کمبود آب
آبی و تحویل آب مازاد بر نیاز  در شرایط پر

هاي پمپاژ مشترکینی که آب مورد نیاز آنـان بـا پمپـاژ    هاي ایستگاهي محاسبه و دریافت هزینهنظارت بر نحوه–
شود.  تامین می

بهاي محاسبه و دریافت آبرت بر ثبت و مستندسازي نحوهنظا–

ها و تاسیسات جنبیبرداري از زهکشنظارت بر بهره- 7- 3

:  باشدمیزیرهايفعالیتاین خدمات مهندسی شامل نظارت بر 
ماندگی و اثرات برگشت آب هاي اصلی، رفع آببرقراري جریان در زهکش–
ها  کننده و کنترل تاثیرات متقابل آنفتهاي دریاهاي ورودي به زهکشتخلیه زهکش–
هاي روباز  کننده زیرزمینی به زهکشهاي جمعتخلیه زهکش–
هاي پمپاژ زهکشیبرداري از ایستگاهبهره–

شود.هاي ابالغ شده از سوي کارفرما محاسبه و تعیین میبها طبق دستورالعملآب-1
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ها دچار مشکل است. هاي آنهاي سامانه مزرعه که تخلیه زهکشي زمینرسانی به محدودهاطالع–
ریزي شده  هاي برنامهها در محلکشگیري کمیت و کیفیت آب خروجی از زهاندازه–
بینی آن در طرح  ب و آب برگشتی در صورت پیشآاستفاده مجدد زه–
هاب با توجه به کمیت و کیفیت آن طبق دستورالعملآبرداري غیرمجاز از زهجلوگیري از بهره–
چگـونگی بـرآورد   هـا و هـاي شـدید و وقـوع روانـاب و سـیالب در آن     ها پس از وقوع بارندگیبازدید از زهکش–

ي ثبت حداکثر رقوم سطح آب و هاي تخلیه، نحوهها و سازههاي مسیر آنها، سازهوارده به زهکشهايخسارت
هابده جریان سیالب

برداري از سامانه زهکشیي بهرهثبت و مستندسازي نحوه–

نظارت بر عملیات پایش و ارزیابی نوسان عمق و کیفیت آب زیرزمینی- 8- 3

فـراهم بـودن شـرایط و    بـه شـرط   1آب زیرزمینـی برداري و تعیین کیفیـت  و نمونهگیري و ثبت عمقازهنظارت بر اند
است: زیرهايفعالیتاي، شامل نظارت بر هاي مشاهدهموجود بودن شبکه چاهتجهیزات از جمله 

زمانی مورد نظر کارفرما  آب زیرزمینی مطابق برنامهعمق گیري و ثبت اندازه–
آب زیرزمینی در تواتر معین طبق استانداردهاي مربوطهتعیین کیفیت–
و کیفیت آب زیرزمینیعمقتهیه گزارش پایش و ارزیابی وضعیت –
هادار و شور شدن زمینکیفیت آب زیرزمینی و زهومشخص نمودن نقاط بحرانی از نظر عمق –

صـالح ارسـال   هـاي ذي تهیه و براي تجزیه به آزمایشـگاه با نظارت مشاور برداري و نگهداري هاي آب طبق برنامه مورد نظر کارفرما توسط شرکت بهرهنمونه-1
گیرد.برداري و نگهداري و مهندس مشاور قرار میرکت بهرهشود. نتایج در اختیار  شمی
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نظارت بر عملیات نگهداري و تعمیرات و حفاظت و ایمنی-فصل چهارم 

عملیات نگهداري و تعمیراتنظارت بر - 4-1

این خدمات شامل نظارت بر عملیات نگهداري و تعمیرات سامانه آبیاري و زهکشی و صدور دسـتورکارهاي مربـوط در   
است: زیرصورت لزوم به شرح 

نیازهاي نگهداري و تعمیرات و حفاظت و ایمنی سامانه  بازدید، شناسایی و تشخیص–
بندي نیازهاي نگهداري و تعمیرات سامانهاولویت–
گیر و حفاظت رودخانه در باالدسـت  هاي رسوبنگهداري و تعمیرات تاسیسات انحراف آب و آبگیري و حوضچه–

دست تاسیسات آبگیري و پایین
هاي پمپاژحوضچه مکش و ساختمان ایستگاهگیر و هاي رسوبنگهداري و الیروبی حوضچه–
برداري و پـس  هاي اصلی انتقال آب و تجهیزات و تاسیسات مربوط در طول دوره بهرهنگهداري و الیروبی کانال–

برداري از دوره بهره
هـاي انتقـال، توزیـع و تحویـل آب و تاسیسـات و تجهیـزات مربـوط در طـول دوره          نگهداري و الیروبی کانـال –

برداري داري و پس از دوره بهرهبربهره
هاي روباز  نگهداري و الیروبی زهکش–
نگهداري مخازن ذخیره آب در محدوده سامانه آبیاري و زهکشی  –
هاي دسترسی و ارتباطی سامانه و تاسیسات مربوط ها و راهنگهداري و مرمت جاده–
ها، شیرآالت، کنتورها بندها، دریچهآب (آبگیري نگهداري و تعمیرات تجهیزات کنترل، تنظیم، تحویل و اندازه–

و غیره)
هاي پمپاژ  برداري و نگهداري و ایستگاههاي بهرهنگهداري و مرمت ساختمان–
هاي پمپاژ  نگهداري، تعمیرات و تعویض تجهیزات برقی، مکانیکی و شیرآالت ایستگاه–
و شیرآالت و متعلقات مربوط نگهداري، تعمیرات و تعویض خطوط لوله انتقال، توزیع و تحویل آب –
هـاي بـزرگ،   هـا، زیرگـذرها، پـل   نگهداري و تعمیرات تجهیـزات و تاسیسـات خـاص سـامانه هماننـد سـیفون      –

هاي عمیق  برداريخاكدار ترانشههاي مرتفع، سطوح شیبریزخاك
نگهداري و تعمیرات عالیم هشداردهنده حفاظتی و ایمنی  –
دوات و تجهیزات و خودروها  آالت، انگهداري و تعمیرات ماشین–
هاي نگهداري و تعمیرات  ثبت و مستندسازي اقدام–
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نظارت بر عملیات حفاظت و ایمنی-4-2

ر داین خدمات شامل نظارت بر عملیات حفاظت و ایمنی سـامانه آبیـاري و زهکشـی و صـدور دسـتورکارهاي مربـوط       
صورت لزوم به شرح زیر است:

ت انحراف آب و آبگیري اعمال تمهیدات حفاظت و ایمنی تاسیسا–
ها و مجاري آب روباز و دهانه آبگیر خطوط لوله و مجاري انتقال آب  اعمال تمهیدات حفاظت و ایمنی کانال–
ها، خطوط لوله و سایر تاسیسـات سـامانه از جملـه    ها، زهکشاعمال تمهیدات حفاظت از تجاوز به حریم کانال–

هاي دسترسی و سرویس سامانه  ها و راهدههاي پشت سدهاي انحرافی و جامخازن و دریاچه
هـاي  هاي ساختمانی و غیـره بـه کانـال   هاي صنعتی و شهري، زباله و نخالهجلوگیري از تخلیه فاضالب و پساب–

آبیاري و زهکشی به منظور پیشگیري از آلودگی محیط زیست
هاي دسترسی و ارتباطی سامانه  ها، راهاعمال تمهیدات حفاظت و ایمنی جاده–
ها، مناطق، تجهیزات و تاسیسات خاص سـامانه  اعمال تمهیدات حفاظت، ایمنی و کنترل پایداري براي محوطه–

ها، مجاري زیرگـذر  هاي طویل و عمیق، مجاري آب روبسته همچون تونلهاي عمیق، سیفونبرداريخاكمانند 
ها  ها)، مخازن و حوضچهها)، ناوها (فلوم(کالورت

هاي سامانههاي برق و ترانسو ایمنی خطوط انتقال نیرو، پستاعمال تمهیدات حفاظت–
برداري و نگهداري  اعمال تمهیدات ایمنی براي کارکنان بهره–
بران و ساکنان محدوده سامانهاعمال تمهیدات ایمنی براي آب–
ضـایی و  ربط همچون تشکیالت انتظـامی و ق هاي ذيهماهنگی تمهیدات حفاظت و ایمنی با کارفرما و سازمان–

سازمان حفاظت از محیط زیست  
ي مسوولیت کارکنان و مسووالن سامانهآالت و بیمهها، ماشیني تاسیسات، تجهیزات، ساختماناعمال تمهیدات بیمه–
بینی شده  هاي پیشکنترل وجود عالیم هشداردهنده حفاظت و ایمنی در محل–
ثبت و مستندسازي عملیات حفاظت و ایمنی  –
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کارهاي پایانیخدمات مهندسی نظارت بر-فصل پنجم 

برداري و نگهداريخدمات مهندسی نظارت بر انجام کارهاي پایانی بهره- 1- 5

است:یرزبرداري و نگهداري در خاتمه مدت پیمان شامل موارد این خدمات مهندسی نظارت بر کارهاي پایانی بهره
برداري و نگهداريهاي نهایی شرکت بهرهحساببررسی و تایید پرداخت صورت–
آالت و ادوات تحـویلی از طـرف شـرکت    ها، ماشـین ها، تجهیزات و ساختمانحریمنظارت بر تحویل تاسیسات،–

جلسات مربوط برداري و نگهداري به کارفرما و تهیه صورتبهره
کـاران  برداري و نگهداري نسبت به کارفرما، مشترکین، پیمانت پایانی شرکت بهرهنظارت بر حسن انجام تعهدا–

ها و نهادهاي منطقه  دوم، سازماندست
هاي معوقه  بهاي وصولی و بدهیبهاي قراردادهاي آبیاري، آحساببررسی و تایید صورت–
تکلیف دعاوي در دست بررسـی و  برداري و نگهداري و تعیینبررسی گزارش نتایج دعاوي حقوقی شرکت بهره–

جلسه مربوط تهیه صورت
برداري نظارت بر حسن پرداخت دستمزد و تسویه حساب با کارکنان و کارگران موقت در استخدام شرکت بهره–

و نگهداري  
برداري و نگهداري هاي نهایی شرکت بهرهوضعیتبررسی و تایید پرداخت صورت–
برداري و نگهداريو معوقه شرکت بهرهتعیین تکلیف سایر کارهاي پایانی –
برداري و نگهداري تهیه مستندات کارهاي پایانی بهره–

برداري و نگهداريهاي مدیریت، بهرهبازنگري دستورالعمل-2- 5

هاي جاري تهیه شده توسط مهندس مشاور طـراح یـا سـازندگان    که در عمل مشخص شود که دستورالعملدر صورتی
باشد، مهندس مشاور بایـد  برداري و نگهداري داراي نواقص و کمبودهایی میهاي بهرهفعالیتتجهیزات براي اعمال صحیح

را بازنگري و تجدید نظر کند:زیربه شرح ییهادستورالعمل
برداري و نگهداري سامانه آبیاري و زهکشی  هاي مدیریت بهرهدستورالعمل–
ها و خطوط لوله هاي پمپاژ آبیاري، کانالبرداري از سد انحرافی، ایستگاههاي بهرهدستورالعمل–
هاي زهکشی  برداري از سامانه و ایستگاههاي بهرهدستورالعمل–
هاي نگهداري و تعمیرات سامانه آبیاري و زهکشی  دستورالعمل–
اهالی و حیوانـات  برداري و نگهداري،هاي حفاظت و ایمنی سامانه آبیاري و زهکشی، کارکنان بهرهدستورالعمل–

محدوده سامانه  در
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برداري و نگهداري هاي خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، بهرهگزارشتهیه-3- 5

هاي موردي و مقطعی گزارشتهیه-3-1- 5
برداري، نگهداري و تعمیرات و حفاظت و ایمنی از جمله گزارش تاثیر حـوادث  هاي موردي و مقطعی بهرهتهیه گزارش

ره) بر تاسیسات آبیاري و زهکشی، گزارش حوادث مالی و جـانی و گـزارش   سوزي و غیغیرمترقبه (سیل، خشکسالی، آتش
عملکرد مالی درخواست شده توسط کارفرما  

اي و ساالنه هاي دورهگزارشتهیه- 3-2- 5
اطالعـات  ارائهبندي و برداري و نگهداري که عبارت از جمعاي و ساالنه نظارت بر مدیریت، بهرههاي دورهتهیه گزارش

باشد:  میزیربرداري و نگهداري است، شامل موارد هید و دریافت شده در طی دوره بهرآوري، تولگرد
برداري و نگهداري اهداف این دوره از نظارت بر بهره–
برداري و نگهداري ریزي بهرهخالصه عملکرد مدیریت و برنامه–
بینـی و تحویـل شـده از    پـیش برداري سامانه آبیاري و زهکشی (نتایج مقایسه کمیـت آب  خالصه عملکرد بهره–

بینی و تحویل شـده در  بینی و اجرا شده، حجم آب پیشمنابع مختلف به مشترکین سامانه، الگوي کشت پیش
1آوري شدهبا استفاده از آمار و اطالعات جمعنقاط تحویل به مشترکین)

نتایج پایش کیفی منابع آب سامانه–
نتایج پایش کیفی آب زیرزمینی محدوده طرح–
بینی شده  ها با مقادیر پیش(منابع و مصارف) سامانه و مقایسه آنيها و درآمدهالیل عملکرد مالی، هزینهتح–
خالصه عملکرد نگهداري و تعمیرات سامانه   –
خالصه عملکرد حفاظت و ایمنی سامانه–
برداري و نگهداري در انجام خدمات مورد انتظاردالیل تاخیر شرکت بهره–
سـامانه از  بـرداري  بهرهدراي، اجتماعی و غیره)الت و تنگناهاي (مدیریتی، عملیاتی، سازهتجزیه و تحلیل مشک–

، )گیـري آب در نقـاط تحویـل   تجهیزات اندازهوضعیتمشکالت تحویل حجمی آب به مشترکین (شامل جمله
بها و جرایم مصارف غیرمجاز آب  تعیین و دریافت آب

را هـاي الزم  اقـدام وریزي برداري و نگهداري در چارچوب مفاد قرارداد و برنامه مستندسازي، برنامهدستگاه نظارت باید اطمینان حاصل کند که شرکت بهره-1
د.دسترسی به این آمار و اطالعات به عمل آورده باشتولید و براي 
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ي تجهیـز نقـاط تحویـل بـه     برداري از جملـه نحـوه  و تنگناهاي بهرهراهکارهاي پیشنهادي براي رفع مشکالت –
گیري جریان وسایل استاندارد اندازه

، تعمیرات، حفاظت و ایمنی سامانهتجزیه و تحلیل مشکالت و تنگناهاي نگهداري–
، ارينگهـد هـاي  و اولویـت مـورد نیـاز  هاي اساسینواقص و کمبودهاي سامانه شامل ارائه اقدامرفع راهکارهاي –

تعمیرات، حفاظت و ایمنی
در صورت لزوماي و مطالعاتی آتینیازهاي خدمات مشاورهتعیین –
هاو راهکارهاي رفع آنها نواقص سامانه مدیریت اطالعات و ثبت و مستندسازي اقدام–
فاده هـا بـراي اسـت   برداري و نگهداري و تدقیق و تکمیل آنهاي مدیریت، بهرهنواقص و کمبودهاي دستورالعمل–

در دوره بعدي 
بـرداري و  هاي مدیریت، بهـره ها، تجهیزات، لوازم و اقدامها و پیشنهادات الزم براي بهبود فرآیندها، روشتوصیه–

نگهداري سامانه





1پیوست 1.پ
فهرست خدمات مهندسی نظارت بر 

برداري و نگهداري مدیریت، بهره
هاي آبیاري و زهکشیسامانه
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هاي آبیاري و زهکشیبرداري و نگهداري سامانهمهندسی نظارت بر مدیریت، بهرهفهرست خدمات-1پیوست 

خدمات مهندسی آغازین- 1- 1.پ

برداري و نگهداري هاي بهرههمکاري در فراخوان شرکت-1-1-1.پ
بـرداري و  حـاوي مشخصـات کلـی و الزامـات و عملیـات اصـلی بهـره       همکاري در تهیه گزارش شناخت طـرح –

نگهداري  
برداري و نگهداري  وظایف کلی و عملیات مورد نیاز مدیریت، بهرهتعیین و تدوین شرح –
برداري و نگهداري سامانهآالت، امکانات نیروي انسانی و مالی مورد نیاز بهرهتعیین ماشین–
همکاري در محاسبه امتیازهاي احراز صالحیت  –
همکاري در تهیه آگهی فراخوان شرکت در مناقصه  –
برداري و نگهداري صاحب صالحیت  هاي بهرهدر تهیه فهرست بلند شرکتهمکاري با کمیته ارجاع کار –

برداري و نگهداري همکاري با کمیته ارجاع کار در انجام مناقصه بهره- 2-1-1.پ
هـاي  ي ارزیابی شرکتهاي داراي صالحیت فهرست بلند و نحوههمکاري با کمیته ارجاع کار در بررسی شرکت–

طبرداري و نگهداري و مدارك مربوبهره
اندهایی که احراز صالحیت شدهتهمکاري با کمیته ارجاع کار در تهیه فهرست کوتاه شرک–
نامـه در صـورتی کـه تعـداد     هـاي داراي صـالحیت جهـت ارسـال دعـوت     همکاري در معرفی و تاییـد شـرکت  –

اند، به حد نصاب نرسدمادگی کردههایی که براي پذیرش کار اعالم آشرکت
ه ارزیابی توان مالی و فنی اجراي کار  نامهمکاري در تهیه دعوت–
همکاري در تعیین معیارهاي ارزیابی توان مالی و فنی اجراي کار  –
برداري و نگهداري  الزحمه پیشنهادي موضوع پیمان بهرههمکاري در تعیین حق–
همکاري در تهیه اسناد مناقصه–

برداري و نگهداري همکاري در انتخاب شرکت بهره- 3-1-1.پ
ها  مدارك ارزیابی شرکتهمکاري در بررسی –
آالت، تجهیـزات خـاص، نیـروي انسـانی، عوامـل کلیـدي و امکانـات فنـی و مـالی          همکاري در ارزیابی ماشین–

هاشرکت
برداري و نگهداري  همکاري در انتخاب شرکت بهره–
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برداري و نگهداري همکاري در تعیین وظایف غیرقابل واگذاري به شرکت بهره- 4-1-1.پ
اس قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین موجود از جمله قانون توزیع عادالنه آب، هر گونه وظایف حاکمیتی که براس

هـاي آب  هـاي اجرایـی و شـرکت   هاي اجرایی مرتبط با آن بـه مـدیریت منـابع آب کشـور، دسـتگاه     متمم یا دستورالعمل
کاال و خدمات، انجام مزایده فروش اي و شرکت آب و برق خوزستان واگذار شده است (همچون انواع مناقصه خریدمنطقه

بـرداري و  هـاي بهـره  و تشویق مشترکین) و قابـل تفـویض بـه شـرکت    جرایمبها، اعمال مستقیم اموال دولتی، دریافت آب
باشد. این وظایف بایـد تعیـین شـود و بـا تبیـین آن، حـدود وظـایف        نگهداري (اعم از خصوصی، دولتی و مردم نهاد) نمی

شود.و نگهداري و خدمات نظارتی مشاور نیز مشخص میبرداري شرکت بهره

برداري و نگهداري همکاري در تعیین شرح وظایف شرکت بهره-5-1-1.پ
برداري و نگهداري در شرایط ویژه طرح انجام و به قـرارداد پیوسـت   این همکاري براي تعیین شرح وظایف شرکت بهره

شود و مشتمل بر موارد زیر خواهد بود: می
شـده و سـایر   ارائـه برداري و نگهداري در حدودي که در فصل دوم این فهرست خـدمات  ت بهرهوظایف مدیری–

وظایف مدیریتی خاص که ممکن است براي سامانه مورد نظر ضرورت پیدا کند.  
شـده و سـایر   ارائـه برداري در حدودي که در فصل سوم ایـن فهرسـت خـدمات    وظایف مرتبط با عملیات بهره–

که ممکن است براي سامانه مورد نظر ضرورت پیدا کند.برداري وظایف بهره
وظایف مرتبط با عملیات نگهداري و تعمیرات در حدود مندرج در فصل چهارم ایـن فهرسـت خـدمات و سـایر     –

وظایف نگهداري و تعمیرات که ممکن است براي سامانه مورد نظر ضرورت پیدا کند.  
مندرج در فصل پنجم این فهرست خدمات و سایر وظـایف  وظایف مرتبط با عملیات حفاظت و ایمنی در حدود–

حفاظت و ایمنی که ممکن است براي سامانه مورد نظر ضرورت پیدا کند.

برداري و نگهداري سامانه آبیاري و زهکشیهمکاري در تهیه قرارداد بهره-6-1-1.پ
برداري و نگهداري شرکت بهرهبرداري، نگهداري سامانه آبیاري و زهکشی فیمابینمهندس مشاور در تهیه قرارداد بهره

ي آبیـاري و  بـرداري، نگهـداري، تعمیـرات، حفاظـت و ایمنـی سـامانه      منتخب و کارفرما متناسب با اهداف و نیازهاي بهره
است:زیرهاي نماید این خدمات شامل فعالیتزهکشی همکاري می

همکاري در تهیه و تنظیم موافقتنامه  –
ن  همکاري در تهیه شرایط عمومی پیما–
همکاري در تهیه شرایط خصوصی پیمان شامل تعیین:  –

هاي پرداخت هزینه خرید مصالح، تجهیزات و لوازم  چارچوب
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ها، تاسیسات و تجهیزات تحویلی به بهاي ساختمانهاي حقوقی و قراردادي مرتبط با میزان اجارهچارچوب
ي آالت و بیمـه ها، ماشینیزات، ساختمانتاسیسات، تجهي بیمهبرداري از سوي کارفرما و نحوهشرکت بهره

مسوولیت کارکنان و مسووالن سامانه
وارده بـه تاسیسـات و   هـاي هاي حقوقی و قراردادي مـرتبط بـا پرداخـت غرامـت بابـت خسـارت      چارچوب

برداري و نگهداري از سوي کارفرما  تجهیزات تحویلی به شرکت بهره
برداران هتعامل با بهري دستی و نحوهارتباطات باالدستی و پایین
برداري و نگهداري هاي مورد نیاز مدیریت، بهرهي تامین دادهنحوه
برداري و نگهداري ي نظارت بر مدیریت، بهرهنحوه
بـرداري و  هـاي شـرکت بهـره   وضـعیت ها و صـورت حسابالزحمه، صورتي تهیه، تایید و پرداخت حقنحوه

نگهداري

برداري و نگهداري آالت و عوامل شرکت بهرهقرار ماشیننظارت بر تجهیز کارگاه، است- 7-1-1.پ
برداري و نگهداري قبـل از شـروع فصـل آبیـاري یـا در تـاریخ       آالت و عوامل شرکت بهرهتجهیز کارگاه، استقرار ماشین

شتمل بـر  کند و مشود و مشاور بر حسن انجام آن مطابق الزامات مندرج در قرارداد نظارت میمندرج در قرارداد انجام می
نظارت در موارد زیر است:  

نقلیه به تعداد و مشخصات مندرج در قرارداد  وسایطآالت، تجهیز کارگاه در رابطه با ماشین–
تجهیز کارگاه در رابطه با وسایل، ادوات و تجهیـزات مـورد نیـاز دفتـري و عملیـاتی مطـابق نیازهـاي طـرح و         –

هااطمینان از کارایی آن
ي نگهداري لـوازم یـدکی، مـواد و مصـالح مصـرفی مـورد نیـاز و        سازي و نحوهه با ذخیرهتجهیز کارگاه در رابط–

هاي نگهداري و حفاظت آننحوه
برداري و نگهدارياستقرار عوامل مدیریتی و ستادي شرکت بهره–
برداري و نگهداري استقرار عوامل میدانی بهره–
بـرداري و  ایل مورد نیـاز توسـط (عوامـل) شـرکت بهـره     آالت، تجهیزات، ادوات و وسکارگیري ماشیني بهنحوه–

نگهداري  
جلسات مربوط به عملیات بیان شده در باال  تهیه مستندات و صورت–
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برداري و نگهداريهمکاري در تحویل اجزاي سامانه آبیاري و زهکشی به شرکت بهره-8-1-1.پ
هـا، ادوات، لـوازم و   ها، ساختمانحریمکلیه اجزاي سامانه آبیاري و زهکشی شامل محدوده تحت مسوولیت، تاسیسات، 

بـرداري و نگهـداري بـا    برداري و نگهداري حسب موضوع و مفاد قرارداد فیمابین کارفرما و شـرکت بهـره  آالت بهرهماشین
شود. این خدمات شامل موارد زیر است: همکاري مهندس مشاور در شرایط کاري مناسب تحویل شرکت می

ت پوشش سامانه نظارت بر تحویل محدوده تح–
هاي سامانه  نظارت بر تحویل حریم–
آالت هاي ماشینگاهها (آهنگري، مکانیکی و غیره) انبارها و توقفهاي اداري، کارگاهنظارت بر تحویل ساختمان–

و فضاي سبز مربوط به سامانه
ها، خطوط لوله و تاسیسات جنبی  نظارت بر تحویل کانال–
تاسیسات و تجهیزات جنبی آن نظارت بر تحویل سد انحرافی و–
اندازي بـرق، جرثقیـل   هاي پمپاژ و تاسیسات جانبی (پست برق، تابلوهاي کنترل و راهنظارت بر تحویل ایستگاه–

و غیره)
ها و تاسیسات جنبی  نظارت بر تحویل زهکش–
ت حفـاظتی  و سایر تاسیسات و تجهیـزا حایلهاي انحرافی و هاي حفاظتی و زهکشریزخاكنظارت بر تحویل –

سامانه  
برداري و نگهداري  نظارت بر تحویل ادوات و تجهیزات و لوازم مورد استفاده بهره–
ها و غیره موتورسیکلتبرداري و نگهداري، خودروها،آالت بهرهنظارت بر تحویل ماشین–
جلسات مربوط به عملیات ذکر شده در باال  تهیه مستندات و صورت–

برداري و نگهداري سامانه انی تفصیلی ساالنه مدیریت، بهرهزمبررسی و تایید برنامه- 9-1-1.پ
برداري و نگهداري براي انجام وظـایف مـدیریت،   زمانی تفصیلی ساالنه شرکت بهرهمهندس مشاور در شروع کار برنامه

کند:  یبرداري، نگهداري، تعمیرات، حفاظت و ایمنی سامانه آبیاري و زهکشی به شرح زیر را بررسی و تایید مبهره
و مصرف1مدیریت تقاضابرنامه توزیع و تحویل آب متناسب با برنامه تامین آب و–
برنامه نگهداري، تعمیرات، حفاظت و ایمنی سامانه  –
برداري و نگهداري آالت مورد نیاز بهرهبرنامه تامین نیروي انسانی و ماشین–

شود.میبرداري و نگهداري ابالغ ریزي تامین آب و مدیریت تقاضا به صورت فصلی یا ماهانه توسط کارفرما به شرکت بهرهبرنامه-1
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بندي ساالنهبرنامه مالی و بودجه–
برداري و نگهداري  یزات، قطعات یدکی، مصالح و سایر ملزومات بهرهبرنامه تامین و خرید تجه–
گیـري و  بـرداري و نگهـداري و گـزارش   هـاي بهـره  برنامه نظـارت مـدیریت شـرکت بـر مستندسـازي فعالیـت      –

دهی  گزارش

کار شرکت استقرار و شروع بهجلسات مرتبط با انتخاب،همکاري در تهیه مستندات و صورت- 10-1-1.پ
هداري برداري و نگبهره

بـرداري و  کـار شـرکت بهـره   جلسات مرتبط با انتخاب، استقرار و شـروع بـه  مستندات و صورتمهندس مشاور در تهیه
کند:    نگهداري شامل موارد زیر همکاري می

برداري و نگهداري  مستندات مربوط به فراخوان، انجام مناقصه، انتخاب و ارجاع کار به شرکت بهره–
آالت و عوامل شرکت هاي کنترلی مربوط به تجهیز کارگاه، استقرار ماشینت و فهرستجلسامستندات و صورت–

برداري و نگهداري  بهره
هـا، نیـروي   آالت (سبک و سـنگین)، تاسیسـات، تجهیـزات، سـاختمان    جلسات بیمه ماشینمستندات و صورت–

انسانی و سایر اجزاي سامانه مطابق قرارداد و قوانین کار
هـاي کنترلـی تحویـل اجـزاي سـامانه آبیـاري و زهکشـی بـه شـرکت          جلسـات و فهرسـت  مستندات و صورت–

برداري و نگهداري  بهره

برداري و نگهداريخدمات مهندسی نظارت بر مدیریت بهره-2- 1.پ

بـرداري،  هاي الزم با هدف انجام عملیات بهرهسازي و آموزشریزي، ظرفیتخدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، برنامه
بـرداري و  هاي مورد نیاز از سوي مهنـدس مشـاور نـاظر بـر بهـره     اظت، ایمنی و مستندسازي و تهیه گزارشنگهداري، حف

ریزي تامین آب از منابع مختلـف،  هاي مدیریت و برنامهشود. بدیهی است اقدامنگهداري سامانه آبیاري و زهکشی ارائه می
ط مـدیریت منـابع آب منطقـه یـا در شـرایط خـاص      مدیریت تقاضا و مصرف آب که از جمله وظایف حاکمیتی است توس

باشـد و خـدمات   پذیرد و جـزو خـدمات مشـاور نـاظر نمـی     همچون خشکسالی، توسط مدیریت منابع آب کشور انجام می
برداري و نگهداري سـامانه  باشد که مرتبط با بهرههاي مدیریتی مینظارتی مهندس مشاور تنها ناظر بر آن بخش از فعالیت

هکشی است.آبیاري و ز
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از منابع آبریزي آبگیريبرنامهنظارت بر - 1- 2-1.پ
باشد:  هاي زیر میاین خدمات شامل نظارت بر فعالیت

و برنامه تامین آب با توجه بهتخصیصمجوز طبقآب از منابع سطحی آبگیري و دریافتي ریزي نحوهبرنامه–
بران در شرایط یا تحویل آب مازاد به آب، مدیریت بحران و خشکسالیهاي باالدستیلها و دستورالعمسیاست

1پرآبی

هاي دستورالعملمجوزها و برداشت از منابع آب زیرزمینی براساس برنامه مدیریت منابع آب زیرزمینی با توجه به –
حسب مورداعالم شده 

زها، مجوبرداري براساس هاي مختلف دوره بهرهبرداري تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی در ماهبهره–
هاي اعالم شده دستورالعمل

هاي ها و پساببآهاي برگشتی، زههاي سیالبی رودخانه، آببرداشت از سایر منابع آب همچون جریان–
هاو دستورالعملها طبق مجوزهاها و کنترل میزان و نوع آلودگی آنخانهکشاورزي و  تصفیه

ها و با توجه به کمیت و کیفیت آب خروجی از زهکشریزي تعدیل میزان آب برداشتی از منابع آب برنامه–
بران با هدف کاهش تلفات آب برداري و نگهداري در تامین آب سامانه و تحویل آب به آبتعهدات شرکت بهره

ریزي و اعمال الگوي کشت نظارت بر برنامه- 2- 2-1.پ
بینـی شـده در طـرح ارائـه     پیشریزي اعمال الگوي کشت پیشنهادي کارفرما یااین خدمات در جهت نظارت بر برنامه

هایی به شرح زیر است:شود و شامل نظارت بر اقداممی
بـران تحـت پوشـش    بندي اطالعات مربوط به نوع و سطوح کشت محصوالت پیشـنهادي آب آوري و جمعجمع–

سامانه و اعالم به کارفرما  
بـران  آبیاري و زهکشی و نیاز آبی سایر برآورد نیاز آبی ساالنه سامانه شامل نیاز آبیاري الگوي کشت سامانه آب–

و اعالم آن به کارفرما2هاي موجودسامانه براساس دستورالعمل
هـاي  بـران) بـا برنامـه و سیاسـت    انطباق و اعالم نظر نسبت به برنامه کشت (نوع و سطح کشت درخواستی آب–

هـاي درخواسـتی   ح کشـت کشت ابالغ شده از طرف واحدهاي مسوول و نظرات کارفرمـا در مـورد نـوع و سـط    
نامه کشت و فروش آب با مشترکین  بران و انعقاد موافقتبران، آب قابل تحویل به سایر مشترکین و حقابهآب

ي تحویل آب (شروع و قطع تحویل آب توسط سامانه)بران براي نوع زراعت، سطوح کشت و نحوهارتباط با آب–

شود. برداري و نگهداري ابالغ میریزي تامین آب از منابع توسط کارفرما انجام شده و براي اعمال به شرکت بهرهبرنامه-1
شود.هاي ابالغ شده  توسط کارفرما تعیین مینامههاي آبیاري و زهکشی طبق استانداردهاي جاري و یا آیینت الگوي کشت در سامانهنیاز آبیاري محصوال-2



18/10/9741زهکشیوآبیاريهايسامانهنگهداريوبرداريبهرهمدیریت،برنظارتمهندسیخدماتفهرست-1پیوست

نظارت بر مدیریت توزیع آب -3- 2-1.پ
یزي توزیـع آب و تقـویم آبیـاري محصـوالت بـراي اطمینـان از توزیـع آب براسـاس برنامـه آبیـاري           رنظارت بر برنامه

هاي مطلوب توزیع و کاربرد آب در سطح مزرعـه و برنامـه توزیـع آب بـراي سـایر      محصوالت داخل مزرعه و حصول بازده
هاي زیر است: نظارت بر اقدامبران و مشترکین بوده و شامل بران سامانه از طریق ارتباط و هماهنگی با آبآب

آبی تعدیل مقدار آب مورد نیاز و تقویم آبیاري محصوالت مختلف براساس شرایط اقلیمی به ویژه در شرایط کم–
هاي صادره از سوي کارفرماها و دستورالعملو خشکسالی و سایر حوادث غیرمترقبه با توجه به اولویت

بـر و سـایر نقـاط تحویـل     احدهاي مزارع، دریچه آبگیر هر تشکل آبتعیین زمان و بده جریان آب تحویلی به و–
براي تحویل حجمی آب

خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت تحویل آب- 4- 2-1.پ
باشد:  هاي زیر میاین خدمات شامل فعالیت

سامانه شامل کشاورزي، شـرب، صـنعت و نیازهـاي زیسـت     برانتحویل آب مورد نیاز آبریزي برنامهنظارت بر –
ربط  هاي ذيهاي صادره از سوي کارفرما و سایر سازمانراساس دستورالعملمحیطی ب

ها و تحویل آب نظارت بر دریافت درخواست آب توسط مسوول مشترکین، فاصله زمانی بین دریافت درخواست–
رسانی در مورد تاریخ، بده و مدت زمان یا حجم آب آبیاري تحـویلی (تحویـل حجمـی آب) بـه     نظارت بر اطالع–

آبکنندگاندرخواست
هـاي سرکشـی و   برداري و نگهداري براي توزیع آب، برنامهریزي و ساختار کنترلی شرکت بهرهنظارت بر برنامه–

هـا  بران، شرکتهاي آببرداري در محل تحویل آب به نمایندگان مزارع یا تشکلبازدیدهاي عوامل دستگاه بهره
کنندگان  و سایر مصرف

ي دریافت آب، نوبت آبیاري، مقدار آب تحویلی و سـایر  بران و مشترکین به نحوهتراض آبنظارت بر دریافت اع–
موارد مرتبط

آبـی و در هنگـام رویـارویی بـا     آبیاري در شرایط خشکسالی و کـم بران و اعمال کمنظارت بر تحویل آب به آب–
با توجه بـه شـرایط اجتمـاعی،    هاي تحت پوشش سامانه تغییرات احتمالی منابع آب و یا الگوي کشت در زمین

ي آبیاري و کـاهش خسـارت بـه محصـوالت تحـت آبیـاري در سـامانه        ي تنظیم جریان منبع آب سامانهنحوه
هاي صادره از سوي کارفرماها و دستورالعملبراساس اولویت

آب، فـرم  بها، فـرم قـرارداد فـروش    هاي تحویل آب، قبوض آبهاي تقاضاي دریافت آب، فرمتهیه و تنظیم فرم–
بـرداري و  هـاي مـورد نیـاز شـرکت بهـره     بها و سـایر فـرم  ها، فرم بخشودگی آببران و تشکلاعالم نماینده آب

نگهداري یا کارفرما  
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بران در سطح مزرعهي مصرف آب توسط آبنظارت بر کنترل نحوه-5- 2-1.پ
باشد:  هاي زیر میاین خدمات شامل نظارت بر فعالیت

هاکشت براساس دستورالعملترکیبرنامه آبیاري برآورد نیاز آبیاري و تهیه ب–
بر براسـاس نیـاز   هاي آبتعیین حجم آب تحویلی ماهانه به آبگیر مزارع یا آبگیرهاي اصلی تحت پوشش تشکل–

آبیاري الگوي کشت تحت پوشش آبگیر 
رد تایید کارفرما    تدوین برنامه تحویل آب به آبگیرهاي مختلف سامانه آبیاري با توجه به آب قابل دسترس و مو

خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت نگهداري، تعمیرات، حفاظت و ایمنی - 6- 2-1.پ
ریـزي عملیـات   خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت نگهداري، تعمیرات، حفاظت و ایمنی مشـتمل بـر کنتـرل برنامـه    

ن مقدمات کار بایـد از قبـل   سازي و آماده کردنگهداري، تعمیرات، حفاظت و ایمنی است که مدیریت سامانه براي ظرفیت
ریزي کند.  برنامه

ریزي عملیات نگهداري و تعمیراتخدمات مهندسی نظارت بر برنامه-1-6- 2- 1.پ

است:زیريهااین خدمات شامل فعالیت
نظارت بر برآورد عملیات نگهداري و تعمیرات و برنامه زمانی انجام آن –
هیزات، قطعات یدکی و لوازم مورد نیازریزي تامین مصالح، مواد، تجنظارت بر نیازسنجی و برنامه–
سپاري شود.عمیرات که باید برونهمکاري در تعیین عملیات نگهداري و ت–
برداري و نگهداري انجام شود. همکاري در تعیین عملیات نگهداري و تعمیرات که باید توسط شرکت بهره–
ات و برنامه زمانی تامین آن نظارت بر تامین نیروي انسانی ثابت و موقت حراست، نگهداري و تعمیر–
آالت، تجهیزات و لوازم مورد نیاز نگهداري و تعمیرات و برنامه زمانی تامین آننظارت بر تامین ماشین–
ها) عملیـات بازرسـی و تشـخیص ضـرورت انجـام عملیـات       لیستهاي کنترلی (چکهمکاري در تهیه فهرست–

نگهداري و تعمیرات  
مواد و مشخصات فنی تجهیزات، قطعات و لوازم مورد نیـاز نگهـداري و تعمیـر    بررسی و تایید کیفیت مصالح و –

ها با مشخصات مورد نظر  پیش از نصب و اجرا و تطبیق آن
ریـزي اعمـال پدافنـد غیرعامـل در خصـوص حفاظـت از تجهیـزات و تاسیسـات حسـاس و          نظارت بـر برنامـه  –

هاي موجودو براساس دستورالعملهاي پدافندي سامانه آبیاري و زهکشی در صورت لزومکاربري
تفصیلی ساالنه نگهداري و تعمیراتزمانی بررسی و تایید برنامه–
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ریزي حفاظت از سامانهخدمات مهندسی نظارت بر برنامه-2-6- 2- 1.پ

هاي زیر است:این خدمات شامل اقدام
لغـزه، سـیل و   نهاي ناشی از فرسایش، زمینظارت بر تعیین نقاط حساس براي حفاظت سامانه در مقابل آسیب–

تخریب و سرقت توسط اهالی  
هاي ادواري براي کنترل شرایط حفاظتی  ریزي گشتنظارت بر برنامه–
بران در حفاظت از سامانه در مقابل تخریب ریزي مشارکت آبنظارت بر برنامه–
هـا و  ن به حـریم ریزي و هماهنگی با نیروهاي انتظامی و قضایی براي جریمه و مجازات متجاوزانظارت بر برنامه–

کنندگان تاسیسات سامانه  تخریب
شسـتگی و  لغزه، سیل و فرسـایش، ریـزش، آب  ریزي حفاظت در مقابل رویدادهایی چون زمیننظارت بر برنامه–

سوزي آتش
هایی که براي حفاظت از سامانه در مقابل هر یک از عوامل مخـرب بایـد انجـام شـود     بینی اقدامنظارت بر پیش–

هااسیسات و تجهیزات مهم و تعیین مسووالن انجام آننظیر بیمه ت
زمانی تفصیلی ساالنه حفاظت از سامانه  بررسی و تایید برنامه–

ریزي ایمنی خدمات مهندسی نظارت بر برنامه-3-6- 2- 1.پ

است: زیرهاي این خدمات شامل نظارت بر اقدام
ها  ت ایمنی آنها و اهالی و ارزیابی وضعیتعیین نقاط حساس از نظر ایمنی براي دام–
ها تعیین نقاط حساس از نظر ایمنی براي خودروها و ارزیابی وضعیت ایمنی آن–
ریزي براي:ایجاد شرایط ایمن در نقاط حساس براي کارکنان، اهالی و حیوانات از طریق برنامه–

   نگهداري، تعمیرات و در صورت لزوم تهیه و نصب عالیم هشداردهنده
 صورت لزوم تهیه تجهیزات، وسایل و ملزومات ایمنی  نگهداري، تعمیرات و در

برداري و نگهداري براساس مقررات موجود تعیین شرایط ایمنی براي کارکنان بهره–
کاري براي کارکنان از طریق: ایجاد شرایط ایمن–

هاي الزم ایمنی  بینی هشدارها و آموزشپیش
  تهیه لوازم و وسایل الزم ایمنی

العمـل صـحیح در   ي عکسابله با شرایط اضطراري و حوادث در صورت وقوع و آموزش نحوهتهیه راهکارهاي مق–
قبال حوادث به کارکنان  

ها و کنترل حسن انجام وظایف آنان  تعیین مسووالن بهداشت کار و ایمنی در تشکیالت، تبیین مسوولیت–
بررسی و تایید برنامه زمانی تفصیلی ساالنه ایمنی سامانه–
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گیري آب  بندي تجهیزات و تاسیسات تنظیم و اندازهزینهیه برنامهنظارت بر ته-4-6- 2- 1.پ

است:زیرهاي این خدمات شامل نظارت بر فعالیت
گیـري، کنتورهـا،   ها، تجهیزات انـدازه هاي تحویل آب، اشلبازدید و بازرسی وضعیت ظاهري دریچهتهیه برنامه–

ها و ابزار الکتریکی و سایر تاسیسات  درجه
گیري در سامانه  امه تعمیر اقالم معیوب تاسیسات و تجهیزات اندازهتهیه برن–
گیري و اعمال اصالحات الزم  تهیه برنامه سنجش دقت وسایل اندازه–
برداري از سامانه  بران در طول دوره بهرهگیري صحیح و دقیق بده جریان آب تحویلی به آباندازه–

برداري پایدار در محدوده سامانهو بهرهریزي رعایت اصول محیط زیستینظارت بر برنامه-5-6- 2- 1.پ

هاي زیر است:این خدمات شامل نظارت بر فعالیت
ربط  هاي ذيهماهنگی با مدیریت محیط زیست منطقه، اداره بهداشت و سایر سازمان–
هاي موجودریزي تحویل آب مورد نیاز محیط زیست به ویژه در غیرفصل آبیاري طبق دستورالعملبرنامه–
هاي واگیردار قابل شیوع در منطقه به لحاظ شرایط اقلیمـی، وضـعیت رطوبـت، شـرایط     ع از بیماريکسب اطال–

ماندابی و زهکشی  
بـرداري و  هاي موجود در مورد اصول محیط زیسـت و اعـالم بـه مـدیران و کارکنـان بهـره      بررسی دستورالعمل–

نگهداري
مجرب  برگزاري جلسات توجیهی براي مدیران و کارکنان توسط افراد–
محیط زیسـتی و بهداشـت محـیط (محـدوده سـامانه آبیـاري) در       مسایلتعیین فرد یا افراد مسوول مرتبط با –

برداري و نگهداري  تشکیالت بهره
ي رسیدگی به هشدارها، اخطارها و دعاوي ادارات حفاظت محیط زیست منطقهنحوه–
یـدار در محـدوده سـامانه آبیـاري و زهکشـی      برداري پاتعیین عوامل مخرب محیط زیست منطقه مغایر با بهره–

ها، مصرف بـیش از حـد آب و تخریـب محـیط و     همچون برداشت بیش از حد از منابع آب، فرسایش آبی زمین
تاسیسات    

بـرداري پایـدار از سـامانه از طریـق جلسـات      برداري و نگهداري در مورد شرایط مغـایر بهـره  توجیه عوامل بهره–
توجیهی

صول پدافند غیرعامل در سطح سامانه نظارت در اعمال ا- 6-6- 2- 1.پ

است: زیرهاي ها شامل نظارت بر اقداماین فعالیت
هاي مرتبط  اخذ دستورالعمل–
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بررسی سوابق مرتبط در مستندات موجود –
هـاي  برداري و نگهداري با سازمان پدافند غیرعامل جهـت اعمـال صـحیح دسـتورالعمل    هماهنگی شرکت بهره–

موجود
دهی نیروهاي نظامی و انتظامی در صورت ضرورت به منظور:  هماهنگی با فرمان–

عملیات نظامی نیروهاي خودي در ارتباط با تجهیزات و تاسیسات سامانه  آمادگی تسهیل
آمادگی همکاري در جهت بازدارندگی نیروهاي دشمن با استفاده از تجهیزات و تاسیسات سامانه

وارد شدن خسارت بـه تاسیسـات و تجهیـزات اصـلی آبگیـري،      بررسی راهکارهاي تامین آب سامانه در صورت –
انتقال و توزیع آب  

هایی که باعث اختالل در کار سامانه آبیاري خواهد شد.  بررسی راهکارهاي تعمیر سریع خرابی–
بـرداري و نگهـداري بـه منظـور تشـریح اصـول پدافنـد        برگزاري جلسات توجیهی براي مدیران و کارکنان بهره–

انه در صورت لزومغیرعامل سام

نظارت بر مدیریت تشکیالت و نیروي انسانی - 7- 2-1.پ
برداري شامل نظارت بر چگونگی سازماندهی نیـروي انسـانی   نظارت بر مدیریت تشکیالت و نیروي انسانی شرکت بهره

است: زیرشامل موارد کههاي مختلف براي تصدي مسوولیت

ي سازماندهینظارت بر نحوه-1-7- 2- 1.پ

شود:   برداري و نگهداري با اهداف زیر انجام میندهی تشکیالت بهرهي سازمانظارت بر نحوه
برداري و نگهداريبهرههاي مختلف شرکتاطمینان از ایجاد تشکیالت سازمانی متناسب با مسوولیت–
دسـتی و  اطمینان از ارتباط ارکان و عوامل تشکیالت سازمانی شرکت با یکدیگر، بـا عوامـل باالدسـتی و پـایین    –

و مشترکین  برانآب
بینی شدهبرداري و نگهداري توسط تشکیالت سازمانی پیشاطمینان از پوشش کامل وظایف شرکت بهره–

سازي ریزي تامین نیروي انسانی و ظرفیتنظارت بر برنامه-2-7- 2- 1.پ

برداري و نگهـداري را بـا بررسـی صـالحیت     هاي کلیدي سازمانی شرکت بهرهمشاور باید شرایط احراز تمامی موقعیت
سـازي بـراي   ریزي تامین نیروي انسانی و ظرفیتها براي تصدي کارهاي محوله تایید کند. عالوه بر آن، مشاور بر برنامهآن

کند:  است، نظارت میزیرانجام کارهاي محوله که شامل موارد 
اجـزاي  ریزي تامین نیروي انسانی ثابت مدیریتی، کارشناسی، فنی و کاردانی بـراي کارهـاي مختلـف در    برنامه–

سامانه  
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بـرداري، نگهـداري و تعمیـرات بـه ویـژه      هاي فنـی بهـره  ریزي تامین نیروي متخصص براي تکمیل گروهبرنامه–
برداري و نگهداري از تاسیسات و تجهیزات برقی و هیدرومکانیکی  آالت سنگین و بهرهاپراتوري ماشین

ریزي تامین نیروي انسانی مورد نیاز فصلی  برنامه–
ي تامین موردي نیروي انسانی ویژه براي کارهاي تخصصـی خـاص همچـون مشـاوره مـالی، مشـاوره       ریزبرنامه–

ايافزاري و رایانهافزاري، سختهاي تعمیراتی برقی و مکانیکی، ابزار دقیق، نرمحقوقی و تخصص

خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت قراردادي، مالی و حقوقی- 8- 2-1.پ
بـرداري و نگهـداري اسـت کـه بـا همـاهنگی دفـاتر حقـوقی و         دادهاي شرکت بهـره این خدمات شامل نظارت بر انعقاد قرار

سـپاري  بـرداري و نگهـداري بـا کارفرمـا و قراردادهـاي بـرون      شود. این قراردادها اعـم از پیمـان بهـره   قراردادي کارفرما انجام می
بنـدي سـاالنه،   ریـزي مـالی، بودجـه   رنامـه انشـعاب، ب آالت، قراردادهاي خدمات معین فروش آب و حـق  ها، اجاره ماشینفعالیت

باشـد.  هاي تعمیراتی و نگهداري و خدمات حقوقی میوضعیت فعالیتهاي جاري، حقوق و دستمزد، صورتبها، هزینهدریافت آب
خدمات مهندس مشاور در مدیریت قراردادي، مالی و حقوقی شامل نظارت بر رعایت مفـاد شـرایط عمـومی و خصوصـی پیمـان      

برداري و نگهداري و انجـام تمـامی تعهـدات مـرتبط بـا      اري و نگهداري، مشخصات فنی عمومی و خصوصی عملیات بهرهبردبهره
باشد.  می(HSE)هاي بهداشت، ایمنی و محیط زیستضوابط و مقررات عمومی کشور نظیر قانون کار، بخشنامه

هاي جاريهزینهبها وبندي ساالنه، دریافت آبریزي مالی، بودجهنظارت بر برنامه- 1- 8- 2- 1.پ

باشد:  هاي زیر میاین خدمات شامل نظارت بر فعالیت
بران سامانهتنظیم و عقد قراردادهاي فروش آب به آب–
بهاي مشترکین، واگذاري حق انشعاب جدیـد، فـروش   بینی (مقدار و زمان وصول) درآمدهاي حاصل از آبپیش–

آب و سایر درآمدها
ي جاري شامل: هابینی (مقدار و زمان) هزینهپیش–

کارکنان ثابت هزینه
  حقوق و دستمزد کارکنان فصلی
آالت ثابت و استیجاري  هزینه ماشین
ها و تاسیسات  هزینه ساختمان
  هزینه سوخت، آب، برق، گاز و تلفن
  هزینه مصالح و لوازم
ها سایر هزینه

ها  عیتوضهاي نگهداري و تعمیرات و تهیه صورتبرنامه زمانی انجام فعالیت–
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بندي ساالنه  بودجه–
هاتهیه گزارش ماهانه و ساالنه درآمد و هزینه–

نظارت بر مدیریت قراردادها - 2- 8- 2- 1.پ

هاي نگهداري و تعمیرات شامل: سپاري فعالیتنظارت بر انعقاد و حسن انجام تعهدات قراردادهاي برون–
  خدمات نگهداري و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات برقی و ابزار دقیق
ت نگهداري و تعمیرات تاسیسات هیدرومکانیکی  خدما
آالت سنگین  خدمات نگهداري و تعمیرات ماشین
  خدمات مرمت کارهاي بتنی و خاکی
آالت، تجهیزات و ابزار و ادوات  اجاره ماشین

نظارت بر انعقاد و حسن انجام تعهدات قراردادهاي کارکنان شامل:  –
 کارکنان ثابت
 روزمزد  کارکنان فصلی و کارگران
وقت  متخصصان پاره
آالت سنگین  اپراتورهاي ماشین

برداريها در بهرهي تایید عملکرد ماهانه و نفرماهنظارت بر نحوه- 3- 8- 2- 1.پ

صورت کارکرد نفرماه کارکنان ثابت اداري و میدانی  –
صورت کارکرد و نفرماه کارکنان فصلی اداري و میدانی  –
وقت مانند متخصصان حقوقی و مالی  صورت کارکرد و نفرماه کارکنان تخصصی پاره–
آالت سنگین  صورت کارکرد اپراتورهاي ماشین–
آالت و تجهیزات استیجاري  عملکرد خودروها و ماشین–

هاي نگهداري و تعمیرات و بررسی و تایید آنوضعیت ماهانه فعالیتنظارت بر تهیه صورت- 4- 8- 2- 1.پ

هـاي نگهـداري و تعمیـرات و مسـتندات و     هانه فعالیـت وضعیت ماو بررسی و تایید صورتمهندس مشاور باید بر تهیه
نظارت کند:زیرمدارك مربوط به موارد 

بندي  عملیات نگهداري و تعمیرات خاکی، بتنی، بنایی و آب–
عملیات نگهداري، تعمیرات و تنظیم تجهیزات هیدرومکانیکی  –
عملیات نگهداري، تعمیرات و تنظیم تجهیزات و تاسیسات برقی  –
آالت و خودروها  هداري و تعمیرات ماشینعملیات نگ–
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ها  ها و زهکشعملیات نگهداري و تعمیرات کانال–
هاي پمپاژ و سد انحرافی  هاي فنی، ایستگاهعملیات نگهداري و تعمیرات سازه–
ها با وسایل مختلف  ها و سازهها و زهکشعملیات الیروبی کانال–
آالت سنگین  اشینصورت قطعات تعمیر و تعویض شده خودروها و م–
صورت قطعات تعمیر و تعویض شده تجهیزات برقی و هیدرومکانیکی  –
مجالس کارگاهیصورت–
هاي جدید و غیره  ها، تغییر مقادیر، قیمتامور مربوط به پیمان و رسیدگی، تعدیل–
ت و تاییـد  برداري، نگهداري و تعمیرابررسی مشخصات فنی لوازم، مصالح و تجهیزات خریداري شده براي بهره–

ها پس از اطمینان از کیفیت مورد نظر و حفـظ، نگهـداري و   هاي مربوط به آنوضعیتها و صورتحسابصورت
انبارداري مناسب مطابق ضوابط قراردادي

نظارت بر مدیریت ارتباطات - 9- 2-1.پ
منـابع آب،  هـاي باالدسـتی نظیـر مـدیریت    چگونگی ایجاد و برقراري ارتباط بـا سـازمان  این خدمات شامل نظارت بر

هـاي نظـامی و   ، جهـاد کشـاورزي، سـازمان   اي، شرکت سهامی آب و برق خوزستان، امور آب شهرستانشرکت آب منطقه
هـاي  دسـتی از جملـه کشـاورزان تحـت پوشـش سـامانه، تشـکل       هاي پایینانتظامی، فرمانداري و غیره و همچنین تشکل

هـا و مراکـز صـنعتی و عوامـل     ها، دامـداري ها، کشت و صنعتحبان چاهداران محدوده و صابران منفرد، حقابه، آببرانآب
برداري، عوامل نگهداري و تعمیرات و عوامل حفاظت و ایمنـی اسـت. مهنـدس مشـاور     درون سازمانی از جمله عوامل بهره

اینـدگان و  بـرداري و نگهـداري از یـک سـو و نم    ریزي و هماهنگی که بین شرکت بهرهدر جلسات برنامهناظر حسب لزوم 
نماید. خـدمات مهندسـی   میشود، شرکت ربط از سوي دیگر تشکیل میها ذيبران، کارفرما و سایر سازمانهاي آبتشکل

باشد:زیر میهايدر مدیریت ارتباطات شامل فعالیت

برداري و نگهداري هاي بهرهبران در فعالیتخدمات مهندسی نظارت بر مشارکت آب-1- 9- 2- 1.پ

بـرداري و نگهـداري از سـامانه آبیـاري و زهکشـی و      بران در امـور بهـره  هاي آبآب و تشکلکنندگانمشارکت مصرف
هایی خواهد بود کـه بایـد در قبـل   سازي و توانمندسازي و آموزشهاي مزبور به آنان در چارچوب ظرفیتواگذاري فعالیت

ریزي شـده باشـد. بنـابراین در چنـین شـرایطی،      برداري و نگهداري، برنامهانجام گرفته یا براي انجام آن در طی دوره بهره
بـرداري و نگهـداري   هـاي بهـره  بران در فعالیـت هاي آبکنندگان آب و تشکلخدمات مهندسی نظارت بر مشارکت مصرف

برداري و نگهداري در موارد زیر است:هاي شرکت بهرهشامل نظارت بر فعالیت
ر تشکل در چارچوب ظرفیت فنی و اجرایی آن تشکلبران در محدوده فعالیت ههاي آبهمکاري با تشکل–
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گیـري و  برداري هـر تشـکل شـامل تحویـل آب، انـدازه     بران در خصوص وظایف بهرههاي آبهمکاري با تشکل–
بهـا از اعضـاي تشـکل، نظـارت بـر      ریزي اعمال الگوي کشت، محاسبه و دریافت آبتوزیع آب بین اعضا، برنامه

هاي برگشتی و کنترل کمی و کیفـی  ها، استفاده از آببرداري از چاه، بهرهچگونگی مصرف آب در سطح مزارع
آب مزارع در صورت لزوم میزان زه

بران در خصوص وظایف نگهداري و تعمیرات در محدوده هر تشکل شامل نگهداري و هاي آبهمکاري با تشکل–
ها و موتورها ت پمپها، نگهداري و تعمیراها و زهکشها، الیروبی کانالتعمیرات دریچه

برداري قابل واگذاري به آن  هاي بهرهارائه خدمات براي توانمندسازي هر تشکل در فعالیت–
هاي نگهداري و تعمیرات قابل واگذاري به آن ارائه خدمات براي توانمندسازي هر تشکل در فعالیت–

ربط هاي ذيزماننظارت بر هماهنگی با کارفرما، مدیریت منابع آب، کشاورزي و سایر سا- 2- 9- 2- 1.پ

هـاي کارفرمـا در   مشـی هـا و خـط  بـرداري و نگهـداري بـا سیاسـت    هاي شرکت بهـره نظارت بر هماهنگی اقدام–
هاي زیر:زمینه
برداري از تاسیسات و تجهیزات سامانه آبیاري و زهکشی  هاي چگونگی بهرهها و دستورالعملاخذ سیاست
بران بها و تعامل با آببها، دریافت آبریت مالی، تعیین آبهاي چگونگی مدیها و دستورالعملاخذ سیاست
وري از آب، بازده آبیاري و بهبود مدیریت مصرف هاي مرتبط با بهرهها و دستورالعملاخذ سیاست
هنگـام سازي تجهیزات و تاسیسات سـامانه در  هاي مرتبط با بهسازي و مدرنها و دستورالعملاخذ سیاست

اسیسات  تعمیر تجهیزات و ت
کننـدگان  بـران خـاطی، مصـرف   هاي مناسب با آبالعملهاي مرتبط با عکسها و دستورالعملاخذ سیاست

کننـدگان تجهیـزات و   هاي سامانه و تخریـب برداري، متجاوزان به حریمغیرمجاز و بدهکاران به شرکت بهره
تاسیسات  

و ســامانه بــراي کســب اطالعــات و نظــارت بــر ارتبــاط و همــاهنگی بــا عوامــل مســوول مــدیریت منــابع آب–
هاي مرتبط با موارد زیر:دستورالعمل

و میزان برداشت از هر یک از منابع آب  نحوه
 تلفیق برداشت منابع آب مختلف
دست و باالدست  بران پایینرعایت حقابه
کننده شـامل بخـش کشـاورزي، شـرب، صـنعت و محـیط       هاي مصرفتامین و تحویل آب مورد نیاز بخش

یست  ز
آوري اطالعات کمی و کیفی از منابع آب در دسترس سامانه  جمع

نظارت بر هماهنگی با مدیریت کشاورزي منطقه به منظور دریافت اطالعات زیر:–
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هاي زراعی یا تولید روستایی و اعمال الگوي کشت در محدوده سامانه آبیاري و زهکشی  وضعیت تعاونی
توزیع شده در محدوده سامانههاي مقادیر کود و سم و سایر نهاده
  عملکرد محصوالت مختلف در سال گذشته و در فصل زراعی جاري
  چگونگی اعمال توزیع کمبود آب بین محصوالت زراعی منطقه
زراعی جاري در منطقه  هاي امکان افزایش بازده آبیاري محصوالت از طریق عملیات بهاقدام
هاي زراعی و تولید روستایی  در بین تعاونیهاي نوین آبیاريهاي ترویجی روشاقدام
وري از آبتر براي ارتقاي بهرههاي ترویجی محصوالت با نیاز آبی کماقدام

نظارت بر هماهنگی با مدیریت حفاظت محیط زیست منطقه براي: –
هاي خروجی از سامانه در صورت لزوم بآگیري کیفی زهاندازه
مانه در صورت لزوم  گیري کیفی آب دریافتی سااندازه
ها و سایر موارد مرتبطها و تاالبحل مشکالت محیطی محدوده سامانه شامل رفع ماندابی، مدیریت رواناب
  ارتقاي شرایط بهداشتی و زیستی مرتبط با سامانه آبیاري و زهکشی براي اهالی ساکن در محدوده سامانه
صیص یافتـه بـه محـیط زیسـت از طریـق سـامانه       همکاري با مدیریت منابع آب منطقه براي تامین آب تخ

انتقال و توزیع   
ي هماهنگی با مدیریت قضایی و انتظامی منطقه به منظور:نظارت بر نحوه–

 رفع تجاوزات به حریم تاسیسات سامانه و تخریب تجهیزات آن
هاي غیرمجاز آبجلوگیري از برداشت
ه اجزاي سامانه  ها و خسارت بها و لولهجلوگیري  از تخریب کانال
بران براي تقسیم و توزیع آبهاي آبرفع تعارض
برداري و نگهداريهاي اهالی با شرکت بهرهرفع تعارض
پیشگیري از بروز خسارت جانی و مالی به اهالی

نظارت بر هماهنگی با مدیریت نظامی، انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل منطقه به منظور:   –
هاي موجودیرعامل در محدوده سامانه براساس دستورالعملاعمال اصول پدافند غ
 همکاري با نیروهاي نظامی و انتظامی براي حل مشکالت سامانه در شرایط بحرانی سیل و زلزله یا شکستن

سوزي و غیره  ها، آتشگرفتگی زمینها و آبکانال
حران رسانی به اهالی در شرایط بآالت سنگین براي خدمتاستفاده از ماشین

نظارت بر ارتباط و هماهنگی با فرمانداري، بخشداري، مدیریت صنعتی و شهري مرتبط در موارد زیر: –
آبی  ي تامین آب در شرایط خشکسالی و کمهاي مدیریت دولتی در خصوص نحوهاخذ سیاست
بها  بران خاطی و بدهکاران آبکنندگان غیرمجاز، آبتعامل با مصرف
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 نظامی و انتظامی  هماهنگی با نیروهاي
ها  هاي صنعتی وارده به زهکشتامین نیازهاي صنعتی و مدیریت کمی و کیفی پساب
هـاي منـاطق مسـکونی و شـهري     ها و مدیریت کمی و کیفی پسابتامین نیازهاي آب شرب از طریق کانال

وارده به سامانه زهکشی  

دستینظارت بر هماهنگی با عوامل پایین-3- 9- 2- 1.پ

ها، مراکز پرورش دام و صنعتی و ها، کشت و صنعتهماهنگی با تشکلنظارت بر ارتباط و -1- 3-9-2-1.پ
هاي غیردولتیسازمان

است:زیرهاي این خدمات شامل نظارت بر فعالیت
بـرداري و نگهـداري و تعیـین    دستی در داخل شرکت بهرههاي پایینتعیین عوامل ارتباطی با هر یک از تشکل–

هاي آنان  وظایف و مسوولیت
بران، میزان و منبع آب مصرفی به آباعالم نوع–
ي دفع آن تعیین میزان و کیفیت پساب خروجی و نحوه–
ها  هاي الزم در مورد آنگیري کمی و کیفی آب تحویلی و پساب خروجی و انجام توافقي اندازهنحوه–

برداري، نگهداري، تعمیرات، حفاظت و ایمنینظارت بر ارتباط درون سازمانی با عوامل بهره-2- 3-9-2-1.پ

است:زیرهاي این خدمات شامل نظارت بر فعالیت
برداري و نگهداريبرگزاري جلسات هماهنگی مورد نیاز بین عوامل شرکت بهره–
ابالغ تصمیمات مدیریتی به هر یک از عوامل –
دهی  گیري و گزارشبررسی و تحلیل عملکرد و گزارش–
آوري اطالعات مرتبط با هر بخش از تشکیالت شرکتجمع–
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برداري و نگهداري هاي مدیریت بهرهت بر ثبت و مستندسازي فعالیتنظار-10- 2-1.پ
داري از برداري و نگهداري در طول دوره بهرههاي مدیریت بهرهخدمات مهندسی در زمینه ثبت و مستندسازي فعالیت

مسـتندات (بـه   آوري، ثبـت، نگهـداري، انتقـال و اسـتفاده اطالعـات و      هاي آبیاري و زهکشی شامل نظارت بر جمعسامانه
:1باشدمیزیرهاي الکترونیکی و غیره) شامل موارد صورت فیزیک، فایل

و خاك2کمیت و کیفیت منابع آب-1-10- 2- 1.پ

آمار کمی و کیفی منابع آب سطحی سامانه آبیاري و زهکشی–
آمار کمی و کیفی آب زیرزمینی سامانه آبیاري و زهکشی–
هاي برگشتیها و آبها، سیالبها، پساببآزهکشی از جمله آمار کمی و کیفی سایر منابع آب سامانه آبیاري و زه–
هـاي  گیري سطح آب زیرزمینـی در چاهـک  هاي کمی و کیفی آب و خاك همچون اندازهگیريآمار سایر اندازه–

بـرداري بـه آن   هاي بهـره هاي دیگر که در دستورالعملگیرياي در صورت وجود، شوري خاك و اندازهمشاهده
برداري و نگهداري قید شده است.ر قرارداد بهرهاشاره و یا د

مساحت و ترکیب کشت -2-10- 2- 1.پ

:3شودآوري میبران جمعهاي آبهاي تشکلاطالعات زیر در سطح مزارع یا محدوده
ها و تغییرات آن مالکیت زمین–
ریزي و انجام شده هاي برنامهکشت–
تقویم کشت و آبیاري  –
بهایافت شده و بدهی آببهاي تعیین شده، درحجم آب تحویلی، آب–

توزیع و تحویل آب -3-10- 2- 1.پ

زمان و بده جریان تحویل آب به هر آبگیر –
سطح زیرکشت و نوع محصول تحت پوشش هر آبگیر–

هـاي  راهنمـاي مستندسـازي فعالیـت   «بـا عنـوان   کشـور سازمان برنامه و بودجـه 689شماره ضابطهتوان از تر در این زمینه میبراي کسب اطالعات بیش-1
بهره گرفت.    » هاي آبیاري و زهکشیبرداري و نگهداري شبکهیریت، بهرهمد
صـالح ارسـال   هـاي ذي بینی شده، تهیه و براي تجزیه به آزمایشـگاه هاي آب را طبق برنامه پیشبرداري و نگهداري نمونهجهت تعیین کیفیت، شرکت بهره-2

گیرد.قرار می)هر دو(و نگهداري و مهندس مشاور برداريکند. نتایج جهت استفاده در اختیار شرکت بهرهمی
با استفاده از اطالعات مندرج در قراردادهاي تحویل آب به مشترکین و نتایج عملیات مساحی در صورت انجام-3
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دریافت آب-4-10- 2- 1.پ

زمان درخواست  –
بده جریان آب درخواستی  –
طول زمان تحویل آب –
حجم آب مورد نیاز  –

نگهداري، تعمیرات و تعویض قطعات-5-10- 2- 1.پ

هـاي دسترسـی و سـرویس    هـا و راه هاي خاکی از جملـه جـاده  نگهداري، تعمیر و مرمت سازهاین اطالعات مربوط به
هاي بتنی، تجهیزات هیدرومکانیکی و برقی و سایر تاسیسات و تجهیزات سامانه بوده و شامل موارد زیر است:سامانه، سازه

و انجام شده شامل:بینی نشدهریزي شده، پیشعملیات نگهداري برنامه–
ل انجام عملیات  مح
حجم عملیات
  شرایط تاسیسات قبل و پس از انجام عملیات
  طول زمان انجام عملیات
علت لزوم انجام عملیات

ها شامل:  تعمیرات درخواست شده و تعمیرات اضطراري خرابی–
 نوع تعمیرات، زمان و محل انجام آن
هزینه انجام تعمیرات به تفکیک نفرساعت

و معیوب شامل:تعویض قطعات فرسوده–
  نوع قطعه
 محل مصرف
 نوع عیب
  زمان دریافت گزارش عیب
شرایط قبل از تعویض و پس از تعویض
محل تامین قطعه
لوازم مصرفی
  هزینه تامین قطعه و نفرساعت مصرفی

کار رفته شامل:آالت و ادوات بهماشین–
 نوع
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  ظرفیت
  ساعت کار
 هزینه

هیزات مصرفی در نگهداري و تعمیرات شامل:کمیت و نوع مصالح، لوازم و تج–
مصالح خاکی
مصالح سنگی
مصالح بتنی
ابزار و تجهیزات
 سایر مواد و مصالح مانند روغن، رنگ، پیچ، مهره و واشر

آالتسفارش و خرید تجهیزات، لوازم و ماشین-6-10- 2- 1.پ

جهیـزات، لـوازم و   ي خریـد و بررسـی مشخصـات فنـی ت    این خدمات شامل نظارت بـر مستندسـازي اطالعـات نحـوه    
باشد:  آالت مصرفی مطابق ضوابط مندرج در قرارداد به شرح زیر میماشین

آالت مورد نیاز  نوع و مشخصات فنی تجهیزات برقی و مکانیکی، ابزارآالت و لوازم و ماشین–
زمان دریافت سفارش، محل صدور سفارش، محل دریافت سفارش، مسوول تایید و مسوول اقدام  –
کنندگان مجاز مطابق استانداردها و ضوابط مورد تایید کارفرما، استعالم قیمت و اقدام براي خرید  نفهرست تامی–

ورود و خروج تجهیزات لوازم و قطعات به انبار و انبارداري- 7-10- 2- 1.پ

کننده، تاریخ خرید، اسناد خرید، قیمت خرید، تاییدکننده خرید و محل تامین اعتبارتامین–
ها پیش از کاربردو نگهداري قطعات در انبار و تایید کیفی آناندازي، تخلیه ي بارنحوه–
دهنده و محل نگهداري در انبارگیرنده و تحویلکاردکس ورود و خروج کاال به انبار، تحویل–
مصرف و مصرف نشده  بیالن ساالنه ورود و خروج کاالهاي پرمصرف، کم–

هاها، صدمات و خسارتمدعاوي حقوقی، شکایات، تجاوز به حریبهي رسیدگینحوه- 8-10- 2- 1.پ

دعاوي حقوقی مشتمل بر نام مدعی، نوع ادعا، محل بروز دعوا، اقدام حقوقی انجام شـده، محـل ارجـاع دعـوا و     –
نتیجه دعوا  

شکایات شامل نام شاکی، نوع شکایت، محل بروز شکایت و اقدام انجام شده –
کننـده و اقـدام   ه حریم، نام متجاوز، نـام اعـالم  تجاوز به حریم شامل نوع و میزان تجاوز به حریم، محل تجاوز ب–

انجام شده  
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کننده و اقـدام  شامل نوع خسارت، محل بروز خسارت، نام فرد خسارت دیده، نام فرد اعالمهاصدمات و خسارت–
انجام شده  

هاي مربوط به ایمنی، بهداشت و محیط زیست نامهنظارت بر رعایت مقررات و آیین- 11- 2-1.پ
هاي ایمنی، بهداشت و محیط زیست در موارد زیر:نامهات و آییننظارت بر رعایت مقرر

هـا و  ایمنی کارکنان شامل مسوول ایمنی کار، تامین تجهیزات و لـوازم، آمـوزش ایمنـی، کنتـرل اعمـال روش     –
دهی  گزارشواثربخشی

وربخشـی هـا و اث ایمنی عمومی شامل مسوول ایمنی عمومی، نصب عالیم، آموزش ایمنی، کنترل اعمـال روش –
دهی  گزارش

هـا و  هـاي الزم، آمـوزش، کنتـرل اعمـال روش    بینـی بهداشت کارکنان شامل مسوول بهداشت کارکنان، پـیش –
دهی  اثربخشی و گزارش

دهیها، اثربخشی و گزارشها، آموزش، کنترلمحیط زیست شامل مسوول محیط زیست، دستورالعمل–

داري و نگهداري شبکهبرتدوین برنامه آموزشی کارکنان مدیریت، بهره-12- 2-1.پ
برداري و نگهداري به شرح زیر:هاي آموزشی کارکنان مدیریت، بهرهتدوین دوره

آبی و خشکسالی از جملـه  نیاز آبیاري شبکه به ویژه در شرایط کموهاي ایجاد تعادل بین آب قابل تامین روش–
راهکارهاي:

تغییر الگوي کشت
آبیاريتغییر برنامه آبیاري و اعمال کم
زراعیاقدامات به
افزایش راندمان آبیاري
و تجهیزات مورد نیاز آنتحویل حجمی آب

ریزي (تعیین عمق و دور) آبیاري شامل:برآورد آب مورد نیاز و برنامه–
هاي استاندارد برآورد آب مورد نیاز گیاهان  روش
هاي تعیین آب مورد نیاز گیاهان در شرایط مزرعه روش
هاي مختلف آبیاريها و سامانهدر روشریزي آبیاري برنامه
 تخصصیافزارها نرممعرفی

هاي پمپاژ آبیاري و زهکشیبرداري ایستگاهي بهرهنحوه–
گیري آب از جمله:ها و تجهیزات کنترل و تنظیم، تقسیم و اندازهبرداري و کالیبراسیون سازهي بهرهنحوه–

هافلوم
هادریچه
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سرریزها
فراصوتی(التراسوند)، کنتورها و... هايها، دستگاهمولینه

ي نگهداري و تعمیرات اجزاي شبکه آبیاري و زهکشی شامل:نحوه–
هاي آبیاري و زهکشی  کانال
 آبیاري  خطوط لوله
هاي زیرزمینیزهکش
ها و...هاي تقاطعی، پلها، سازهسیفون
ها)رو (منهولهاي آدمچاهک
هاي سرویسجاده

هاي تعمیراتینامهنحوه اولویت بندي در بر–
تعیین اولویت در انجام کارهاي تعمیراتی
هاي تعمیراتیتعیین زمان انجام کار

ها مرتبط با:بران و تشکلي همکاري با آبمالحظات اجتماعی و نحوه–
عقد قرارداد  ي نحوه
رعایت الگوي کشت مصوب
تحویل آب
بهاپرداخت آب
آبیاري شبانه حسب مورد
زومحسب لسایر موارد

حفاظت:اقدامات مورد نیازاز جملهي حفاظت از تاسیسات آبیاري و زهکشینحوه–
هاي پمپاژ  ایستگاه
ها و تجهیزات شبکهسازه
هاي سرویسهاي دسترسی و جادهپل

شامل:برداري و نگهداري ایمنی و بهداشت محیط کار براي کارکنان بهره–
 شبکهانواع تجهیزات ایمنی ضروري برحسب نوع اجزاي
 هاحفاظت شخصی برحسب نوع فعالیتمورد نیازتجهیزات و لوازم
ورد نیازهاي مهاي الزم و گواهینامهمهارت
مورد نیاز
هاي اولیه  اصول کمک

:اقدامات مورد نیاز حفاظتشامل ي حفاظت محیط زیست در محدوده شبکهنحوه–
آب و خاك محدوده طرح
 ،محدوده شبکهدر لی و غیر اهلی حیوانات اهاهالی

از جمله:برداري و نگهداري شبکههاي مرتبط با بهرهها و دستورالعملنامهقوانین، آیین–
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زراعیآب بهاينحوه اجراي قانون تثبیتنامهآیین
سازي مصرف آب کشاورزينامه اجرایی بهینهآیین
بقانون توزیع عادالنه آ
و ایمنی کاراي هاي بهداشت حرفهدستورالعمل
برداري و نگهداري شبکه آبیاري و زهکشی تهیه شده توسط مشاور طرحدستورالعمل بهره

برداري و نگهداري هاي بهرهگزارش فعالیتارائهنظارت بر تهیه و -13- 2-1.پ
هاي زیر است:گزارشارائهاین خدمات شامل نظارت بر تهیه و 

هاي پایـه، مسـوول تـدوین، محـل دریافـت و      ههاي موردي شامل مرجع درخواست گزارش، صحت دادگزارش–
ارسال گزارش  

هاي پایه، مسوول تدوین، محل دریافت و ارسال گزارش  هاي ادواري شامل صحت دادهگزارش–
دهـی، حجـم آب تحـویلی، زمـان     هاي تحویل و توزیع آب شامل محدوده گزارش، دوره زمـانی گـزارش  گزارش–

هـا در توزیـع و   کننـدگان آب، مشـکالت و نارسـایی   آب و دریافـت تحویل، بهاي آب تحویلی، مسووالن تحویل 
تحویل آب  

هاي نگهداري و تعمیرات و حفاظت و ایمنـی شـامل موضـوع گـزارش، محـدوده گـزارش، دوره زمـانی        گزارش–
یات، حجم مصالح مصرفی، میزان کارکرد گزارش، حجم عملیات، محدوده تحت تاثیر، شرایط قبل و پس از عمل

هاي انجام شده  آالت و نفرساعت مصرفی و برآورد هزینهماشین

بردارينظارت بر عملیات بهره-3- 1.پ

بـران سـامانه آبیـاري و    آبهاي تـامین، انتقـال، توزیـع و تحویـل آب بـه      برداري عبارت از تمامی فعالیتعملیات بهره
. خدمات مهنـدس مشـاور   باشدمی،ي تهیه شده در مرحله طراحی یا بازنگري شدههاطبق دستورالعملباشد. زهکشی می

است:زیربرداري شامل موارد در نظارت بر بهره

بران نظارت بر تامین آب مورد نیاز آب- 1- 3-1.پ
باشد:هاي زیر میبران شامل نظارت بر فعالیتگیري میزان آب مورد نیاز آبنظارت بر تامین و اندازه

1برداري و نگهداريهاي مورد نیاز توسط شرکت بهرهتهیه اطالعیه–

شود.ها پس از بررسی و تایید حسب مورد براي تصویب کارفرما ارسال میاین اطالعیه-1
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ها شامل درخواست تحویل، حجم و بـده جریـان آب تحـویلی، دوره تحویـل، محـل      دریافت و تامین درخواست–
تحویل آب، منبع آب و تغییرات در بده منبع آب

گیرنـده آب در آبگیـر،   بران توسط امور مشترکین شامل محل آبگیـر، نماینـده(گان) تحویـل   عقد قرارداد با آب–
سطح تحت پوشش، الگوي کشت، نیاز آبی، حجم آب مصرفی، تقویم تحویل آب شامل بده جریان، تاریخ، زمان 

بها و تعیین جرایم  ي پرداخت آبو مدت تحویل آب، نحوه
ز هاي تحت پوشش هر یـک ا تقویم آبیاري محصوالت در زمینتعیین کنترل ترکیب کشت و برآورد نیاز آبی و –

ها و خطوط لوله کانال
تعیین سطوح کشت به تفکیک قطعات آبیاري و نوع محصول به صورت ماهانه–
هنگام شـده، بررسـی   ه ها و آمار اقلیمی بهاي تعیین شده در دستورالعملتعیین نیاز آبی گیاهان براساس روش–

ی در هفته قبل  نیاز آبی با استفاده از ارقام مرجع به صورت هفتگی و تعدیل براساس بارندگ
هـاي تحـت   تعیین تقویم آبیاري محصوالت براساس نیاز آبی محاسبه شده، تعیین حجم آب مـورد نیـاز زمـین   –

پوشش و بده جریان آب تحویلی به هر کانال یا لوله  
هاي درجه یک و دو به صورت هفتگی  ها یا لولهاعالم برنامه توزیع آب بین کانال–
هاي درجه یک و دو با توجه به اولویت اراضـی در دریافـت   ها یا لولهآب بین کانالهاي توزیعاعالم دستورالعمل–

بر، جریمه برداشت غیرمجـاز آب در دوره قبلـی، تخطـی از    بها توسط آبآب، اولویت درخواست آب، بدهی آب
الگوي کشت قرارداد فروش آب و تحویل حجمی  

منابع آبهاي توزیع آب با توجه به کمبوداعالم دستورالعمل–
تقـویم آبیـاري،   ،تاریخ کشـت نوع و سطح و براساس)درجه یک و دو(هاها یا لولهبین کانالتوزیع کسري آب –

هاحقابهتامیناولویت 
هـا،  هاي آب شرب روستاها، آب مورد نیاز کارخانـه خانهتامین سایر نیازهاي آبی سامانه شامل آب شرب، تصفیه–

رف قرارداد فروش آب از جمله بـده جریـان آب تحـویلی و تغییـرات آن و مـدت      مراکز پرورش دام و صنایع ط
تحویل آب  

آبی و خشکسـالی شـامل تعیـین آب قابـل تـامین از منـابع مختلـف سـطحی،         اعمال کمبود آب در شرایط کم–
بري، قابهآبیاري با توجه به نوع کشت، اولویت حب و غیره، تعیین نواحی قابل اعمال کمآزیرزمینی، برگشتی، زه

زمان کشت و شرایط محصول  
هاي درجه یک و دو با توجه به میـزان کـاهش آب   ها یا لولهتعیین بده جریان آب تعدیل شده تحویلی به کانال–

تحویلی  
هـا و مخـازن طبیعـی و سـاخته شـده و      هاي مخازن ذخیره آب، گـودال سازي آب شامل تعیین موقعیتذخیره–

بران و تعیین حجم قابل ذخیره  داث شده توسط آبها و استخرهاي احبندانآب
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بندها  ها و آبچالهاي تغذیه مصنوعی، شنگیري حجمی آب تحویلی به حوضچهتامین و اندازه–
هاي سیالبی و هدررونده رودخانه  سازي جریانذخیره–
نگهـداري اسـت در   بـرداري و  هاي محدوده سامانه که در اختیار شـرکت بهـره  ها و چشمهسازي آب چاهذخیره–

بینی شده در محدوده سامانه  ها و در مخازن ذخیره پیشها یا لولهمقطع کانال
مدیریت توزیع و تحویل آب به آبگیرها و اعمال آبیاري در شب شامل: –

ها و عوامل کنترل توزیع و تحویل آب در شب تعیین میراب
 کنترل بده جریان آب تحویلی در شب
ها  ها به داخل زهکشسرریز شده از کانالکنترل بده جریان آب
ها در طول شب ب در زهکشآکنترل بده جریان زه
 تعیین موارد برداشت غیرمجاز آب در شب یا عدم استفاده از آب تحویلی و تعیین جرایم مربوط

ي آبگیريهنظارت بر نحو-2- 3-1.پ

زدایی هاي آبگیري و رسوبدهبرداري از سد انحرافی و آبگیرهاي اصلی و تعیین بازنظارت بر بهره-1-2-3- 1.پ

بـرداري یــا  هـاي موجـود بهـره   اسـت کـه براسـاس دســتورالعمل   زیـر هـاي  ایـن خـدمات شـامل نظـارت بـر فعالیــت     
شود، انجام خواهد گرفت:  میارائههاي تکمیلی که توسط مهندس مشاور دستورالعمل

رسوب و ثبت آن  هاي تخلیه گیري آب عبوري از روي سرریز سد انحرافی و دریچهاندازه–
گیري آب ورودي به آبگیر اصلی و ثبت آن اندازه–
هاي اصالحی براي بهبود شرایط آبگیري هاي آبگیر و انجام اقدامآبگیري دریچه–
بـرداري سـد انحرافـی و تغییـرات     اعالم اطالعات مربوط به بده آبگیري از تشکیالت کارفرمایی به مسوول بهره–

اصلی  میزان آبگیري در محل آبگیر 
محیطی  دست و نیازهاي زیستهاي پایینرهاسازي حقابه–
گیري و عدم آبگیري در شرایط سیالبی برداري از سد انحرافی از جمله رسوبهاي بهرهکارگیري دستورالعملبه–

رودخانه  
ثبت آمار بده آبگیري و گزارش به تشکیالت کارفرمایی  –
در رودخانه و ثبت آن تعیین انحراف از میزان آبگیري و رهاسازي آب –
هاي ورودي به سامانه آبیاريگیري از جریانو میزان رسوبنحوه–
گیر  هاي رسوبشستشو و تخلیه رسوبات حوضچه–
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هاي پمپاژ آبیاري برداري از ایستگاهنظارت بر بهره-2-2-3- 1.پ

:استزیرهاي این خدمات شامل نظارت بر فعالیت
اندازي و خـاموش کـردن موتورهـا و قرائـت و ثبـت      راهو موتورها، هابرداري پمپبهرههايبررسی دستورالعمل–

هاي کنترلی الکتریکی و هیدرولیکی  سیستم
از ایستگاه پمپاژ و تغییرات میزان آبگیـري از سـوي تشـکیالت کارفرمـایی بـه مسـوول       هاي آبگیرياعالم بده–

برداري ایستگاه پمپاژ  بهره
ها از مدار کار  برداري و خروج آنرهها به مدار بهواردسازي موتورها و پمپ–
برداري ها و تطبیق میزان پمپاژ با بده جریان آب در برنامه بهرهقرائت و ثبت بده پمپاژ هر یک از پمپ–
هاي اضطراري به مداروارد کردن پمپ–
ها  ثبت ساعات کارکرد موتور پمپ–
اژ  برداري از تجهیزات در ایستگاه پمپمیزان یکنواختی ساعات بهره–
تنظیم دور موتورها براي تطبیق بده پمپاژ با نیازهاي اعالم شده  –
تغییر و نوسان سطح آب در محل حوضچه مکش  –
ها  هاي مکش و رانش پمپباز و بسته کردن شیرهاي قطع و وصل لوله–
به موقعبرداري تجهیزات، وسایل و لوازم یدکی براي بهرهفراهم بودنمیزان –
برداري از تجهیزات برقی و الکتروموتورها تهیه شده توسط سازندگان  بهرههاي رعایت دستورالعمل–
بـرداري از موتورهـا، شـیرآالت و تجهیـزات هیـدرومکانیکی تهیـه شـده توسـط         هاي بهـره رعایت دستورالعمل–

سازندگان
گانمکانیکی تهیه شده توسط سازندبرداري موتورهاي دیزل و سایر تجهیزاتهاي بهرهرعایت دستورالعمل–

هاي پمپاژ زهکشی برداري از ایستگاههنظارت بر بهر-3-2-3- 1.پ

:استزیرهاي این خدمات شامل نظارت بر فعالیت
تعیین میزان بده آب پمپ شده و ثبت آن توسط هر پمپ  –
تعیین میزان تغییرات و نوسانات سطح آب در محل ایستگاه پمپاژ و ثبت آن  –
ها  ثبت ساعات کارکرد موتورها و پمپ–
ها و موتورها لل خرابی و مدت اختالل در کارکرد پمپثبت ع–
ها و موتورها یکنواختی ساعات کارکرد پمپ–
هاي مربوط به کیفیت آب خروجی گیرياندازه–
الکتروموتورها و تجهیزات برقی تهیه شده توسط سازندگاناز برداري هاي بهرهرعایت دستورالعمل–
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هـا، تجهیـزات هیـدرومکانیکی و شـیرآالت تهیـه شـده توسـط        مـپ پاز بـرداري  هاي بهـره رعایت دستورالعمل–
سازندگان  

برداري از موتورهاي دیزل تهیه شده توسط سازندگان  هاي بهرهرعایت دستورالعمل–

اندازي ي آبنظارت بر نحوه-3- 3-1.پ
یـد در  بـردار با هـایی اسـت کـه بهـره    اندازي سامانه شامل خدمات مهندسـی نظـارت بـر فعالیـت    ي آبنظارت بر نحوه

تازه سـاخته  اندازي و انجام آن در سامانه ریزي آبها شامل برنامهاندازي سامانه آبیاري و زهکشی انجام دهد. این اقدامآب
انـدازي  بـرداري آزمایشـی یـا زودهنگـام، آب    باشـند و بـراي بهـره   برداري نمـی در حالی که تمامی آبگیرها قابل بهرهشده
اندازي سامانه در ابتداي فصل آبیاري است. امانه تکمیل شده یا آباندازي اولیه سشوند، یا آبمی

هاي روباز اندازي کانالي آبنظارت بر نحوه- 1- 3-3- 1.پ

است:زیرهاي این خدمات شامل نظارت بر فعالیت
برداري نباشند:  در صورتی که تمامی آبگیرها قابل بهره–

اندازي مهندس مشاور طراحی  هاي آببررسی دستورالعمل
هاي اصلی و درجه یکلیل هیدرولیکی کانالتح
هاي حفاظت و ایمنی  ریزي و انجام اقدامبرنامه
ها کار بودن آنها و تاسیسات آبگیري و اطمینان از آماده بهبازدید از کلیه کانال
هاي سامانه و حاشیه کانالسازي اهالی محدودهریزي و آگاهبرنامه
اندازي و در خاتمه کار  آبهنگامها در ابتدا، در دي مجاز به هر یک از کانالجریان وروتعیین حداکثر بده
اندازي  تعیین وظایف هر یک از مسووالن آب
ها و سرریز کردن آب از سرریزهاي اضطراري و اقدام به تخلیـه آب مـازاد   اعالم زمان پرشدن هر یک از بازه

ها  ها و میرابهاي اضطراري به سرمیراببا روش
 هاي الزم به مسووالن  دستورالعملارائهتهیه و
برداري و نگهدارياندازي توسط شرکت بهرهآب
 تهیه گزارش

اندازي در ابتداي فصل آبیاري انجام شود: برداري باشند یا آبکه آبگیرها به طور کامل قابل بهرهدر صورتی–
اندازي مهندس مشاور طراحی  هاي آببررسی دستورالعمل
برداري و نگهداري تورالعمل تنظیم بده جریان آب از مدیریت شرکت بهرهاخذ دس
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هـا و آب تحـویلی بـه    هاي مجاز ورودي به هر یک از کانالکننده بدهابالغ وظایف هر یک از مسووالن اعالم
هر یک از آبگیرها 

ا به خصوص تجهیزات حفاظت هکار بودن کانالاندازي براي اطمینان از آماده بهانجام بازدیدهاي قبل از آب
و ایمنی  

بر ها و کشاورزان آبي کانالاندازي به اهالی محدودهاعالم تاریخ آب
برداري و نگهداريها توسط شرکت بهرهاندازي اولیه کانالنظارت بر آب
ها  اندازي کانالآب
 ثبت زمان و بده جریان آب تحویلی به آبگیرها

ي خطوط لوله اندازي آبنظارت بر نحوه-2- 3-3- 1.پ

:استزیرهاي این خدمات شامل نظارت بر فعالیت
بررسی اولیه شرایط کاري تجهیزات و شیرآالت مسیر خطوط لوله آبیاري نظیـر شـیرهاي تخلیـه آب و هـوا و     –

رگالتورهاي تنظیم فشار  
هاي آبـده و  ولد، لولهبرداري تمامی خطوط لوله، مانیفاندازي و اطمینان از شرایط بهرهآببررسی اولیه محدوده–

هاي طرح  لترال
اندازي تهیه شده توسط مشاور طراح یا ناظر بر اجراهاي آببررسی دستورالعمل–
بران و تعیین مزارعی که باید آب دریافت کنند.  اندازي به آباعالم زمان آب–
باز نمودن شیرهاي خروجی انتهاي خطوط لوله  –
هاي آبده و لترالاي فصل لولهوارد کردن جریان آب براي شستشوي ابتد–
هاي اصلی و فرعی مزرعه هاي انتهایی و پرکردن لولهمسدود کردن خروجی–
هاي لترال و آبده بازکردن خروجی انتهایی لوله–
هاي لترال و آبدهبازکردن ورودي لوله–
هاي لترال و آبده هاي انتهایی و پرکردن لولهمسدود کردن خروجی لوله–
مزارعی که باید آب دریافت کنندبیاري بهاعالم شروع آ–
ثبت کنتور تمامی مزارع آبخور هر خط لوله اصلی  –

نظارت بر توزیع و تحویل آب-4- 3-1.پ
ها و خطـوط لولـه کـه بـه طـور      گیري حجمی آب تحویلی در کانالوصل و اندازه،نظارت بر توزیع آب مشتمل بر قطع

کنند، شامل موارد زیر است: متناوب آب دریافت می
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هاي درجه دوي وصل یا قطع آب در کانالنظارت بر نحوه-1-4-3- 1.پ

:استزیرهاي این خدمات شامل نظارت بر فعالیت
هاي درجه دواندازي کانالآب–

 هـاي  کننـده هـا و تنظـیم  اطمینان از شرایط کاري مناسب تاسیسات و تجهیزات مسیر کانال اعم از دریچـه
سطح آب  

 باید آب دریافت کنندبه مزارع که اعالم زمان آبگیري
  پرکردن کانال تا رقوم آبگیري و ثبت زمان
اعالم امکان آبگیري مزارع و ثبت زمان آبگیري هر یک

هاي درجه دو  قطع آب کانال–
 اعالم زمان قطع آب مزارع آبخور
  قطع آب کانال درجه دو و ثبت زمان آن
دارند، براي افزایش بازده توزیع آب  اطمینان از برداشت آب تا رقومی که آبگیرها امکان آبگیري

نظارت بر قطع آب در خطوط لوله آبیاري تحت فشار -2-4-3- 1.پ

:استزیرهاي این خدمات شامل نظارت بر فعالیت
وصلو دست شیرهاي قطع کنترل عملکرد شیرهاي هوا در پایین–
مسدود کردن شیر آبگیر لوله با سرعت مناسب توصیه شده توسط سازنده–
بده جریان آب تحویلی به مزارعوضعیت فشار و–
زمانبررسی مزارع در حال کار هم–

گیري آب در انتقال، توزیع و تحویل نظارت بر اندازه- 3-4-3- 1.پ

:استزیرهاي این خدمات شامل نظارت بر فعالیت
هاي روباز شامل:گیري آب تحویلی در سامانهاندازه–

هاها (چککنندهاعمال تنظیمات بر روي آبگیرها و تنظیم(
هاي اصلی، درجه یک و دو و ثبت میزان بده و زمـان تغییـر آن   گیري بده جریان آب تحویلی به کانالاندازه

گیري  در سایر نقاط تعیین شده براي اندازه
بران  هاي آبگیري حجم آب تحویلی به نمایندگان مزارع یا تشکلاندازه

شامل نظارت بر:گیري آب تحویلی به مزارع با آبیاري تحت فشاراندازه–
برداريهاي بهرهتامین فشار و بده جریان آب طبق دستورالعمل
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گیري دیگر در محل آبگیري هر خط لوله قرائت مانومتر یا فشارسنج یا هر وسیله اندازه
گیري حجم آب ورودي به هر یک از خطوط لوله قرائت کنتور اندازه
ثبت زمان قطع، وصل یا تغییر بده جریان آب

ها شامل نظارت بر:بندي تاسیسات و تجهیزات طبق برنامه و دستورالعملهزین–
بندي (واسنجی یا کالیبراسیون) تجهیزات کنترل و تنظیم جریان آبزینه
گیري آببندي تجهیزات اندازهزینه

هاطبق برنامه و دستورالعملجرایمنظارت بر اعمال تشویقات و -4-4-3- 1.پ

:استزیراین خدمات شامل نظارت بر موارد 
مصرف بران کماعمال تشویقات براي آب–
اعمال تشویقات براي پیشگامان در عقد قرارداد  –
درخواست تحویل آب ارائهاعمال تشویقات براي پیشگامی در –
براي مصرف آب اضافیجرایماعمال –
بهایا پرداخت آبجرایم براي تاخیر در انعقاد قرارداد اعمال –

بهاریافت آبو د1ي محاسبهنظارت بر نحوه- 5- 3-1.پ
بها در شرایط زیر است:این خدمات شامل نظارت بر نحوه محاسبه و دریافت آب

برداريدر شرایط عادي بهره–
هاي مصوب براي آب آبیاري مصرفی مازاد بر حقابه–
در شرایط خشکسالی و کمبود آب –
در شرایط پرآبی و تحویل آب مازاد بر نیاز  –
هاي پمپاژ  هاي ایستگاهزینهدر شرایط پمپاژ آب براي محاسبه ه–

ها و تاسیسات جنبی برداري از زهکشنظارت بر بهره- 6- 3-1.پ
است: زیرهاي این خدمات شامل نظارت بر انجام فعالیت

برگشت آب  هايماندگی و اثرهاي اصلی، رفع آببرقراري جریان در زهکش–

شود.ابالغ شده از سوي کارفرما محاسبه و تعیین میهايبها طبق دستورالعملآب-1
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ها ل آنمتقابهايکننده و تاثیرهاي دریافتهاي ورودي به زهکشتخلیه زهکش–
هاي روباز  کننده زیرزمینی به زهکشهاي جمعتخلیه زهکش–
ها دچار مشکل است. هاي آنهاي سامانه مزرعه که تخلیه زهکشي زمینرسانی به محدودهاطالع–
ریزي شده  هاي برنامهها در محلگیري حجم آب خروجی از زهکشاندازه–
ریزي شده  هاي برنامهها در محلگیري کیفیت آب خروجی از زهکشاندازه–
هـا  ي باال آوردن سطح آب در زهکشها در سامانه آبیاري از جمله نحوهبازچرخانی و استفاده مجدد آب زهکش–

ب بـا آب  آي تلفیـق زه هـا و نحـوه  ي آبگیـري از زهکـش  ها)، نحوههاي مجاور زهکش(با توجه به شرایط زمین
آبیاري  

هاي ماندابی در صورت وجود حل مشکل زمینهاي زهکشی براي برداري از چاهبهره–
هـا،  هاي سطح آب در زهکـش هاي پمپاژ زهکشی شامل کنترل تغییرات و نوسانبرداري مستمر از ایستگاهبهره–

هاي پمپاژ  داشتن ایستگاهکار نگاه ي آماده بهها و نحوهکرد پمپساعات کار
هـا و چگـونگی بـرآورد    وقـوع روانـاب و سـیالب در آن   هـاي شـدید و  ها پس از وقوع بارندگیبازدید از زهکش–

ي ثبت حداکثر رقوم سطح آب و هاي تخلیه، نحوهها و سازههاي مسیر آنها، سازهوارده به زهکشهايخسارت
هابده جریان سیالب

نظارت بر عملیات پایش و ارزیابی نوسان و کیفیت آب زیرزمینی-7- 3-1.پ
اي، شـامل نظـارت بـر    هاي مشـاهده رزمینی به شرط موجود بودن شبکه چاهگیري و ثبت عمق آب زینظارت بر اندازه

است: زیرموارد 
زمانی مورد نظر کارفرما  آب زیرزمینی مطابق برنامهعمق گیري و ثبت اندازه–
مربوطهتعیین کیفیت آب زیرزمینی در تواتر معین طبق استانداردهاي–
آب زیرزمینیو کیفیتعمقتهیه گزارش پایش و ارزیابی وضعیت –
هادار و شور شدن زمینکیفیت آب زیرزمینی و خطر زهومشخص نمودن نقاط بحرانی از نظر عمق –

برداري از سامانه نظارت بر ثبت و مستندسازي عملیات بهره-8- 3-1.پ
برداري از سامانه آبیاري و زهکشی به شرح زیر است: این خدمات شامل نظارت بر ثبت و مستندسازي عملیات بهره

بران مین آب مورد نیاز آبتا–
آبگیرهاي اصلی  آبگیري از سد انحرافی و –
هاي پمپاژ آبیاري و زهکشی  برداري از ایستگاهبهره–
ها و خطوط لوله آبیاري  اندازي و قطع آب در کانالآب–
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توزیع و تحویل آب  –
بهامحاسبه و دریافت آب–
ها و تاسیسات جنبی  برداري از زهکشبهره–
برداري کردن اطالعات بهرهیزان مکانیزهو منحوه–

نظارت بر عملیات نگهداري و تعمیرات-4- 1.پ

ریـزي شـده نگهـداري و تعمیـرات سـامانه آبیـاري و زهکشـی و        هاي برنامهاین خدمات شامل نظارت بر انجام فعالیت
هـاي  دسـتورالعمل باشد و در هـر مـوردي کـه    تاسیسات و تجهیزات وابسته و حسب لزوم صدور دستورکارهاي مربوط می

هـاي کنترلـی کـاربردي    ها و فهرستآوري یا تهیه دستورالعملموجود تکافوي نیازها را نکند، دستگاه نظارت مسوول جمع
باشد.الزم می

گیر هاي رسوبنظارت بر نگهداري و تعمیرات تاسیسات انحراف آب و آبگیري و حوضچه- 1- 4-1.پ
هـاي مشـخص   راف آب و آبگیري و اجزاي وابسته بـه آن در دوره نظارت بر عملیات نگهداري و تعمیرات تاسیسات انح

شامل نظارت بر موارد به شرح زیر است:  
ها  گیري در دهانه مجاري آبگیري و دفع آنآشغال–
هاي تخلیه رسوب  هاي آبگیر و دریچهگیر، دریچه، تعمیر و تعویض تاسیسات آشغالجاییجابه–
گیـر و مجـاري زهکشـی    هاي رسوبهاي حایل، دیواره و کف حوضچههدیوارجاییجابهپایش پایداري، نشست، –

تخلیه آب زیرزمینی  طرفهیکهاي ها و عملکرد دریچهپشت دیواره
دسـت محـل آبگیـري و چگـونگی نگهـداري و      گـذاري در باالدسـت و پـایین   ارزیابی شرایط فرسایش و رسوب–

هـا و  سـنگ هـاي حفـاظتی، تـوري   چـین سـنگ ها، پایاب حوضچه آرامـش،  تعمیرات تاسیسات حفاظتی، دایک
تاسیسات مشابه  

هـا و  هـا، قرقـره  هـا، کابـل  ها، جرثقیلهاي باالبر دریچههاي سیستمدندهسازي و نگهداري اتصاالت و جعبهروان–
سایر تجهیزات مکانیکی  

نایی محوطـه و  هـاي روشـ  نگهداري و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات برقی شامل الکتروموتورهاي باالبر، سامانه–
برق اضطراري  

گیري و کنترل و ابزار دقیق در محل آبگیري وارسی و نگهداري تجهیزات اندازه–
زدایی در جلوي دهانه آبگیر سدهاي انحرافی در مواقع عادي و در هنگام سیالب به روش گیري و رسوبرسوب–

هیدرولیکی یا مکانیکی  
تخلیه رسوبات به صورت هیدرولیکی یا مکانیکی  ي گیر و نحوهگیري در محل حوضچه رسوبرسوب–
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زدایی و افزایش ظرفیت دریاچه پشت سد انحرافی به صورت هیدرولیکی یا مکانیکی  رسوب–
ها  و حمل آنجاییجابهکردن، هاي مناسب و چگونگی خشکانباشت رسوبات در محل–
مناسب آن با توجه بـه جریـان آب در   رعایت ضوابط محیط زیستی در تخلیه رسوبات به رودخانه و توزیع زمان–

رودخانه  
اي و سیلتی انباشته شده توسط کشاورزان براي تغییـر بافـت سـطحی    ایجاد امکان براي برداشت رسوبات ماسه–

حاصلخیزي آن  خاك مزارع و افزایش

هاي پمپاژ گیر و حوضچه مکش ایستگاههاي رسوبزدایی و الیروبی حوضچهنظارت بر رسوب- 2- 4-1.پ
هاي پمپاژ باید به نحوي گیر و حوضچه مکش ایستگاههاي رسوبزدایی و الیروبی حوضچهت بر عملیات رسوبدر نظار

اي به مقطـع مجـراي ورودي   انجام شود که ظرفیت کافی در مجاري ورودي به ایستگاه حفظ شده و در اثر الیروبی صدمه
:استزیرهاي فعالیتبه ایستگاه و حوضچه مکش وارد نشود. این خدمات شامل نظارت بر 

برداري  تعیین زمان انجام عملیات الیروبی و رسوب–
حوي که مقطع اولیه مجرا حفظ شودآالت مناسب به نالیروبی کانال یا مجراي ورودي به ایستگاه با ماشین–
ب آالت مناسب به نحوي که به دیواره و کف بتنـی حوضـچه و تجهیـزات نصـ    الیروبی حوضچه مکش با ماشین–

اي وارد نشوددر آن، صدمهشده 
هاي پمپاژهاي مکش ایستگاهفیلترهاي نصب شده برروي لولهسازيپاك–
یان نیابدهاي مناسب به طوري که دوباره به سمت مجرا یا حوضچه جردفع و تخلیه رسوبات در محل–
ورتی کـه  خشک کردن، بارگیري و حمل رسوبات خارج شده از مجراي آبگیري یا حوضچه مکش ایستگاه در ص–

انداز و تخلیه رسوبات وجود نداشته باشد. محلی براي گل
اي و سیلتی انباشته شده براي افزایش حاصلخیزي، نفوذپـذیري  ریزي استفاده کشاورزان از رسوبات ماسهبرنامه–

زراعی  خاك سطحی و ایجاد امکان به
الیروبی محوطه اطراف ایستگاه پمپاژ پس از عملیات سازيپاكي روبش و نحوه–

هاي اصلی و تجهیزات و تاسیسات مربوط در طول نظارت بر نگهداري، مرمت و الیروبی کانال-3- 4-1.پ
برداري و پس از فصل آبیاري دوره بهره

ها در تامین آب مورد نیاز سـامانه و عـدم   هاي اصلی و الیروبی آن با توجه به اهمیت این کانالنگهداري و مرمت کانال
آالت مناسب و کارکنان کارآزموده بـه  هاي مربوط با ماشینل فصل آبیاري باید براساس دستورالعملامکان قطع آب در طو

بـرداري از آن در  هاي به کانال و تاسیسات مربوط وارد نیایـد، خللـی نیـز در بهـر    که صدمهنحوي انجام پذیرد که ضمن آن
هـا را  تـوان آب آن شود و نمـی بیاري در طول سال انجام میها آهایی که در آنطول فصل آبیاري ایجاد نشود. براي سامانه
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ریـزي  برداري انجام شده یا به نحـوي برنامـه  بهرههنگامزدایی قطع کرد، الزم است این عملیات در براي نگهداري و رسوب
پذیر باشـد.  امکانهاي زمستان که نیاز آبی سامانه کم است و در دوره کوتاه بین دو آبیاري شود که انجام عملیات طی ماه
آالت، لوازم، مصالح و نیروي انسانی کافی از قبل تدارك دیـده شـود، بـه طـوري کـه وقفـه       بدین منظور الزم است ماشین

طوالنی در آبیاري محصوالت ایجاد نشود. 
هاي اصلی شامل نظارت بر موارد زیر است: نظارت بر عملیات نگهداري، مرمت و الیروبی کانال

هاي گیاهی و جـانوري در  الزم براي جلوگیري از تخریب محیط زیست، تغذیه و تولید مثل گونههايهماهنگی–
هاي تخلیه مکانیکی یا هیدرولیکی رسوبات  ها و محلها و حاشیه آنکانال

تعیین نیاز به الیروبی و عملیات نگهداري  –
ها در کف کانـال،  قیل و چگونگی تردد آنهاي ورودي یا با جرثآالت به کانال از طریق رمپي ورود ماشیننحوه–

آوري و تخلیه رسوبات از کانال  جمع
آالت مورد استفاده، عملکرد اپراتور، محل ریختن الي و رسوباتي الیروبی، نوع ماشیننحوه–
ها آوري و حمل آنخشک کردن رسوبات، جمع–
شرایط جاده سرویس و بدنه و کف کانال پس از الیروبی –
آالت براي الیروبی لیات انجام شده، ساعت کار ماشینتعیین حجم عم–
هـاي سـرویس پـس از    زنجیرکشی و تخلیه رسوبات به روش هیدرولیکی، شـرایط بدنـه و کـف کانـال و جـاده     –

عملیات  
ها پس از الیروبی  هاي آنشرایط و وضعیت مجاري تخلیه رسوبات و خروجی–
ها  ي جانبی و دایکنگهداري و تعمیرات تاسیسات حفاظتی نظیر سرریزها–
بندي درزهـاي انقبـاض و انبسـاط و درزهـاي     ها، آبپانلجاییجابهارزیابی وضعیت پوشش بتنی کانال از نظر –

بندي درزها  ها و آبها و چگونگی ترمیم درزها و تركمحل اتصال به سازه
ه و تمیـز کـردن زیـر    هاي معیـوب و مفقـود  تخلیه آب زیرزمینی، تعویض درپوشطرفهیکهاي عملکرد دریچه–

اندازي کانال  ها در شرایط آببندي آنسنگ و آبها از آشغال و خردهآن
شسـتگی فرسـوده شـده و    هایی که بـه واسـطه آب  ترمیم و نگهداري ارتفاع خاکی باالي دستک بتنی در محل–

اطمینان از عدم نفوذ رواناب ناشی از بارندگی به پشت پوشش بتنی  
هـاي  ریـزي سـطح جـاده   هاي سرویس کانال به سمت خـارج کانـال و پخـش و شـن    دهبندي و ترمیم جاشیب–

سرویس 
مشرف به جاده سرویس کانال  برداريخاكهاي پایدارسازي دیواره ترانشه–
و جویچـه پاشـنه   بـرداري خـاك هاي کناري جاده سـرویس در مقـاطع   بندي جویچهگریدرزنی، ترمیم و شیب–

هاي کانال  ریزخاك
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هـاي ایجـاد شـده توسـط     هـاي فرسـایش یافتـه و سـوراخ    ي و ترمیم محلریزخاكترمیم سطوح گریدرزنی و–
زن  جانوران نقب

هـا  ریزخـاك برطرف کردن و دفع گیاهان با ریشه عمیق روییده در داخل مقطع کانال، ارتفاع آزاد خاکی و بدنه –
هاي خاکی  با رعایت حفظ پوشش گیاهی الزم براي جلوگیري از فرسایش شیب

هـاي تمـام   هاي بتنی مسیر کانال به نحوي که کیفیت مصـالح و رقـوم  انجام عملیات نگهداري و تعمیرات سازه–
ساخت باشدهاي چونه مطابق نقشهشد

هاي فرسـایش یافتـه   هاي هیدرولیکی مسیر کانال و محلتعمیر فرسایش و نشست خاك در پشت دیواره سازه–
هاي بدنه خاکی کانال  شیب

هاي انتقال و توزیع و تحویل آب و تاسیسات و تجهیزات هداري و الیروبی کانالنظارت بر نگ- 4- 4-1.پ
برداري یا پس از فصل آبیاري مربوط در طول دوره بهره

اي انجـام  ریـزي بـه گونـه   چنانچه امکان انجام عملیات نگهداري و الیروبی پس از فصل آبیاري فراهم باشد، باید برنامه
ط آب و هوایی مناسب انجام پذیرد. چنانچه قرار باشد ایـن عملیـات در طـول فصـل آبیـاري      شود که این عملیات در شرای
ها با عملیات نگهداري و الیروبی تنظیم شده و مراتب بـه  ي تامین آب یا گردش آب بین کانالانجام شود، الزم است نحوه

ربط رسانده شود.  اطالع کشاورزان ذي
است: این خدمات شامل نظارت بر موارد زیر

هاي مورد نیاز پیش از شروع عملیـات نگهـداري نظیـر اعـالم زمـان قطـع آب، زمـان بسـته بـودن          انجام اقدام–
هـا  هاي دسترسی محدوده کانالها و جادهآالت سنگین و تجهیزات در راههاي سرویس، زمان تردد ماشینجاده

و حوالی مناطق مسکونی  
هاي داراي آب و تخلیـه شـده از آب و   ها براي الیروبی در کانالرهاي آنآالت و تبحر عملیاتی اپراتونوع ماشین–

کفایت تعداد و طول زمان انجام عملیات  
ها برداري با برقراري جریان آب در آنها در شرایط بهرهنگهداري و الیروبی کانال–
انال و لبه برم خاکی کانال سرویس، پوشش کها و شرایط جادهي زنجیرکشی و الیروبی هیدرولیکی کانالنحوه–

پس از انجام عملیات  
اندازي مجددهاي عمقی مسیر قبل از آبانجام عملیات شستشوي اولیه کانال از طریق دریچه–
هاي سرویس زنی جادهریزي و غلتکبندي، شنگریدرزنی و شیب–
ها و بازسازي نواحی فرسایش یافته  ریزخاكترمیم سطوح –
هاي ناشی از بارندگی  هاي کناري تخلیه هرزآب و روانابهبندي جویچترمیم و شیب–
هاي تخریب شده  ترمیم و تعمیر جزیی پانل–
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هـاي منـدرج در   هاي ایجاد شده در پوشـش بتنـی بـا مصـالح و روش    نگهداري و ترمیم درزهاي انقباض، ترك–
ها  دستورالعمل

هاي فرسایش یافته  محلریزي و ترمیم محل اتصال برم خاکی به دستک بتنی کانال درشفته–
ها با حفظ پوشش گیاهی بـا  ریزخاكدار از لبه کانال و شیب بدنه هاي ریشهو درختچههاعلفکنی دفع و ریشه–

دار خاکی  ریشه سطحی براي جلوگیري از فرسایش سطوح شیب
ایجاد شـده یـا   ها حفره هاي فنی که به واسطه نشت آب در پشت آنریزي در پشت دیواره سازهشفته و دوغاب–

خاك نشست کرده است. 
و اطمینان از عملکرد مجاري زهکشی مربوط  حایلهاي هاي فنی و دیوارهبررسی شرایط زهکشی پشت دیواره سازه–
ها در صورت لزوم  هاي حفاظتی سنگی و گابیونی و ترمیم آنبررسی شرایط و وضعیت پوشش–
هاي آبیـاري  هاي ساختمانی و غیره به کانالزباله و نخالهجلوگیري از تخلیه فاضالب و پساب صنعتی و شهري، –

به منظور پیشگیري از آلودگی و حفاظت محیط زیست

هاي روبازنظارت بر نگهداري و الیروبی زهکش- 5- 4-1.پ
هاي روباز سامانه باید با هماهنگی شرایط محـیط  نظارت بر چگونگی انجام عملیات نگهداري و ترمیم و الیروبی زهکش

هـا  ها و حاشیه آن به نحوي انجام شود که شرایط زیست، تغذیـه و تولیـد مثـل آن   و گیاهی داخل زهکشزیست جانوري
دچار مخاطره نشود. 

:استزیرهاي این خدمات شامل نظارت بر انجام فعالیت
ها  تعیین نیاز به الیروبی زهکش–
هایی که نیاز به عملیات نگهداري و ترمیم دارند. تشخیص محل–
آالت، محل انباشت الي خارج شـده بـه نحـوي    آالت و مهارت عملیاتی اپراتورهاي ماشینو نوع ماشینالیروبی –

ها تجاوز نکند.  برداري زهکشکه از حریم بهره
هاي مسیر زهکش به نحوي که تـراز اولیـه کـف زهکـش در ایـن      دست سازهالیروبی در محل باالدست و پایین–

ها حفظ شود. محل
تراکم کردن بـا جـام بیـل مکـانیکی، تـرمیم      مها با ریختن خاك مناسب و و کناره زهکشترمیم فرسایش کف –

هاي اضافی و برگرداندن آن به شرایط مقطع اولیه  خاك
حایلهاي ها در زهکشبندي، رفع انسداد و برقراري و حفظ جریان به سمت خروجیالیروبی و شیب–
هـا و  هاي با ریشه عمیق کـه مـانع جریـان آب در زهکـش    هکنی گیاهان و درختچهرز، ریشهي هاعلفبرداشت –

شوند. زدگی آب میباعث پس
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هـاي ناشـی از   ها براي جلوگیري از فرسایش بدنـه در اثـر جریـان   حفظ پوشش گیاهی مناسب در بدنه زهکش–
رواناب بارندگی  

زهکشی پس از عملیات الیروبی  هاي سرویسو گریدرزنی جادهسازيپاك–
هـا بـه   هاي ساختمانی و غیـره بـه زهکـش   ز تخلیه فاضالب و پساب صنعتی و شهري، زباله و نخالهجلوگیري ا–

منظور پیشگیري از آلودگی و حفاظت محیط زیست

نظارت بر نگهداري مخازن ذخیره آب در محدوده سامانه - 6- 4-1.پ
ودخانه، رونده رهاي هدرنظارت بر نگهداري از مخازن آب در محدوده سامانه آبیاري و زهکشی که براي ذخیره جریان

رونـد و شـامل الیروبـی و حفـظ ظرفیـت      کار مـی یا ذخیره آب در شب و استفاده از آن در روز بهآب مازاد سامانه آبیاري
هاي اطراف است.دار شدن زمینمخزن و جلوگیري از نشت آب از آن و زه

:استزیرهاي این خدمات شامل نظارت بر انجام فعالیت
ان الیروبی، عمق و ضخامت رسوب قابل برداشت کف مخزن، ضرورت الیروبـی و چگـونگی انجـام عملیـات     تعیین زم–

هاي گیاهی داخل و حاشیه مخزن  براي عدم بروز لطمه به محیط زیست و تولید مثل آبزیان، پرندگان و گونه
اپراتور مربوط هاي آالت مورد استفاده براي الیروبی و کفایت ظرفیت و قابلیتتعیین نوع ماشین–
الیروبی، حجم و ضخامت رسوبات تخلیه شده از مخزن  –
انداز و انباشت رسوبات خروجی به نحوي که در حریم مخزن قـرار گیـرد و در صـورت کـاربرد     تعیین محل گل–

تفریحی مخزن براي استفاده عموم، کارایی و زیبایی محیط را مختل نسازد.  
ر صورت لزوم  خشک کردن یا بارگیري و حمل رسوبات د–
ي هرز هاعلفو روبش محل از رسوبات، گل و الي و سازيپاك–
اطراف مخزن ریزخاكهاي هاي نشت از دیوارهتعیین و تشخیص محل–
هاي حفاظتی مخزن، چگونگی بارگیري، محل و ریزخاكمحل و حجم مصالح قرضه مورد نیاز براي ترمیم ،نوع–

باراندازي  
هـایی کـه نشـت تشـخیص     اطراف مخزن در محلریزخاكراکم و چگونگی تقویت ي، تریزخاكانجام عملیات –

داده شده است.
مخزن شوند.ریزخاكها و گیاهان هرز با ریشه عمیق که ممکن است موجب نشت از بدنه کنی درختچهریشه–
هـاي  بنـدي کـف مخـازن ذخیـره آب (از جملـه پوشـش      هاي استفاده شده بـراي آب حفاظت و مرمت پوشش–

لیمري ژئوتکستایل یا ژئوممبران)پ
هاي سـنگی  هاي ورودي آبگیري، سرریزها و تخلیه اضطراري مخزن، ترمیم بدنه، حفاظتبازرسی و ترمیم سازه–

ها و فرسایش پایاب آن
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هاي دسترسی و ارتباطی و تاسیسات مربوط ها، راهنظارت بر  نگهداري و مرمت جاده- 7- 4-1.پ
هاي آبیاري و زهکشی قرار دارنـد، بـه طـور معمـول، خـارج از      ها که در محدوده سامانهها و جادهنگهداري و ترمیم راه

تـر بـراي امـور حمـل و نقـل      ربط بوده و چون جنبه عمومی دارد و بـیش هاي دولتی ذيچارچوب مسوولیت سایر سازمان
داري و ترمیم شوند که همـواره  روند باید به نحوي نگهکار میهاي کشاورزي و حمل محصوالت کشاورزي بهاهالی و نهاده

قابل استفاده باشند.  
ها شامل نظارت بر موارد زیر است: ها و جادهنظارت بر عملیات ترمیم و نگهداري این راه

هاي سرویس به خصوص آالت کشاورزي بر روي جادهنقلیه عمومی به ویژه ادوات و ماشینوسایطکنترل تردد –
آن در صورت امکاندر فصل بارندگی جهت حفظ کیفیت 

آالت و تخریـب شـده بـه واسـطه تـردد ادوات و ماشـین      شسـتگی آبگرفتگـی،  هاي فرسایش، آبتعیین محل–
ها  کشاورزي و دام

هاي گود افتاده با مصالح مناسب و کوبیدن آن ي قسمتریزخاك–
ري و خـارج  آوزهکشی سطحی مناسب بـراي جمـع  فراهم شدن شرایطبندي سطح راه براي گریدرزنی و شیب–

کردن رواناب ناشی از بارندگی و آبیاري  
ریزي و کوبیدن رویه شنی و سطح نامتراکم جاده  شن–
هـا بـه سـمت    دسـت جـاده بـراي هـدایت روانـاب     هاي هرزآبروي باالدست و پـایین ترمیم و گریدرزنی جویچه–

هاي مناسب  خروجی
اي زیر جاده  الیروبی و رفع گرفتگی دهانه ورودي و خروجی و مجراي آبگذره–
ها در مسیر جاده  ها یا شیب ترانشهریزخاكترمیم بدنه –
نگهداري و تعمیرات عالیم و تابلوهاي هشداردهنده و ایمنی  –
ها و موانع ورود یا گذر عموم در مسیر  نگهداري و ترمیم دروازه–

هاي گاهبرداري و نگهداري، نگهبانی و ایستهاي بهرهنظارت بر نگهداري و تعمیرات ساختمان- 8- 4-1.پ
پمپاژ

هاي نگهبـانی مـاهیتی مشـابه دارنـد و     برداري و نگهداري و ساختمانهاي بهرهکارهاي نگهداري و تعمیرات ساختمان
ها باید به طور مرتـب انجـام شـوند. ایـن عملیـات شـامل کارهـاي سـاختمانی،         براي حفظ کارایی و ایمنی این ساختمان

باشند.  هاي ایمنی میاي سرمایش و گرمایش و سیستمهکشی، سیستمتاسیسات برقی، تاسیسات لوله
است: زیرهاي سامانه آبیاري و زهکشی شامل نظارت بر موارد نظارت بر نگهداري و تعمیرات ساختمان

ها و تجهیـزات جلـوگیري از ورود   ها، قفلها و پنجرههاي روي دربها، حفاظنگهداري، ترمیم و تعمیرات فنس–
اشخاص متفرقه  
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ها با مصالح مناسب  بندي سقف ساختمانري و تعمیرات پوشش آبنگهدا–
آالت و مصـالح  ها و محـل انباشـت ماشـین   دار انبارها و توقفگاهنگهداري و تعمیرات سامانه زهکش سقف شیب–

براي جلوگیري از نشت و چکه آب 
دسـتورالعمل پیمانکـار   نگهداري و تعمیر سیستم سرمایش و گرمایش، سیستم باالبر سـاختمان بـا اسـتفاده از    –

برداري اندازي یا با استفاده از خدمات شرکت بهرهساخت و نصب و راه
گذر  هاي کنارها و جدولروها، جويها، فضاي سبز، پیادهها، باغچهنگهداري و مرمت محوطه ساختمان–
هـا، دیوارهـا و   بنگهداري، تعمیرات و حفظ تابلوهاي راهنما، عالیـم هشـداردهنده و اعـالم خطـر بـر روي در     –

هاي مناسب  محل
هاي جذبی فاضالب در صورت نیازتخلیه مخازن (سپتیک) و چاه–

هاي پمپاژنظارت بر نگهداري، تعمیرات و تعویض تجهیزات برقی و مکانیکی و شیرآالت ایستگاه- 9- 4-1.پ
تجهیـزات برقـی،   هـاي پیمانکـار سـازنده   هاي پمپاژ بایـد براسـاس دسـتورالعمل   عملیات نگهداري و تعمیرات ایستگاه

هاي تکمیلی مهندس مشاور انجام شود و دسـتگاه نظـارت بایـد از    ها و دستورالعملمکانیکی و هیدرومکانیکی این ایستگاه
هاي کنترلی مربوط اطمینان حاصل کند.  حسن انجام این عملیات براساس فهرست

است: زیرهاي این خدمات شامل نظارت بر فعالیت
هـا، شـیرآالت، اتصـاالت،    عمیـرات، شستشـو و تعـویض قطعـات هیـدرومکانیکی، صـافی      بازکردن، نگهـداري، ت –

ها، موتورها و الکتروموتورها و بستن مجدد، بـارگیري، بارانـدازي و   نشانگرهاي دما، فشار و بده جریان آب، پمپ
هاي سازندگان  ها در تطابق با دستورالعملحمل آن

برقی، وسایل نشان دهنده ولتاژ جریان، کنترل و ابزار دقیق بـراي  پایش و حصول اطمینان از کارکرد تجهیزات –
گرهاي سطح و میزان بده جریان آب، چگونگی تعمیـر، نگهـداري یـا    قطع و وصل جریان برق موتورها، سنجش

ها تعویض آن
اطمینان از وجود یا دسترسی به قطعـات یـدکی کـافی بـراي نگهـداري و تعمیـرات ادوات برقـی، مکـانیکی و         –

هاي پمپاژ پیش از شروع فصل آبیاري  درومکانیکی ایستگاههی
هـاي مربـوط، نگهبـانی و    ها، قفـل ، دربهانگهداري ساختمان ایستگاه پمپاژ، اعم از سقف، دیوارها، کف، پنجره–

ها و الکتروموتورها و سایر ادوات برقی و مکانیکی  بانی به منظور حفظ شرایط کارکرد مناسب براي پمپدیده
ها و غیـره کـه بـا هـوا،     ه محوطه ایستگاه و سیستم خنک کردن الکتروموتورها، قطعات متحرك، بلبرینگتهوی–

شوند. روغن یا آب خنک می
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اطمینان از نگهداري مناسب تجهیزات حفاظتی و ایمنی در محـل ایسـتگاه پمپـاژ شـامل تجهیـزات، حفـاظ و       –
، شـیرهاي خطـر،   طرفـه یـک گیـر، شـیرهاي   ضربهگیر،هاي ایمنی، اتصال زمین، حفاظت کاتدیک، صاعقهقفل

نشانی نشانگرهاي اعالم وضع اضطراري و تجهیزات آتش
کشی و مکانیکی در محل ایستگاه پمپاژ  اطمینان از دسترسی به ادوات و لوازم تعمیرات برقی، لوله–
ها  ظ کارایی مناسب آنکاري و حفزدایی، رنگکاري، زنگهاي سقفی و متحرك، اعم از رواننگهداري از جرثقیل–

نظارت بر نگهداري، تعمیرات و تعویض خطوط لوله انتقال، توزیع و تحویل آب و شیرآالت و -10- 4-1.پ
متعلقات مربوط 

نظارت بر عملیات نگهداري و تعمیرات خطوط لوله انتقـال و توزیـع و تحویـل آب و شـیرآالت و متعلقـات مربـوط در       
ر موارد زیر است: هاي آبیاري تحت فشار شامل نظارت بسامانه

هاي تحت فشـار بایـد   تعیین تعداد و نوع قطعات و اقالمی که در عملیات نگهداري و تعمیرات تجهیزات سامانه–
تعویض شوند و در دسترس قرار داشته باشند.  

یابی خطوط لوله و متعلقات و شیرآالت سامانه تحت فشار  عیب–
قال مدفون و روباز و اولویت تعمیرات  هاي نشت یا شکستگی در خطوط لوله انتتعیین محل–
بران مسیر خط لوله و قطع آب  اعالم قطع آب به آب–
و بازکردن روي خطوط لوله در محل شکستگی یا ترکیدگی  برداريخاكعملیات –
عملیات جداسازي اتصاالت طرفین محل شکستگی یا بریدن قسمت معیوب خط لوله  –
بندي آن و تست خط لوله براي نشت  خط اصلی و آبجایگزین کردن قطعه معیوب، اتصال آن به–
هاي مربوط بسترسازي براي قسمت باز شده خط لوله و پوشاندن روي لوله مطابق دستورالعمل–
هاتعیین اتصاالت، متعلقات و شیرهاي معیوب در مسیر خطوط لوله و اطمینان از عدم کارکرد صحیح آن–
ات جایگزین تهیه یا خرید شیرآالت، کنتورها و تجهیز–
هاي مربوط تخلیه خط لوله از آب مطابق دستورالعمل–
جاي تجهیزات، کنتورها یا شیرآالت معیوب  هتعویض تجهیزات، کنتورها و شیرآالت جدید ب–
بران اندازي و اعالم امکان آبگیري مجدد به آباندازي مجدد خط لوله و ثبت زمان آبشستشو و آب–
آالت و اندازي مجدد، مصـالح و تجهیـزات مصـرفی، ماشـین    ان قطع آب، زمان آبثبت زمان انجام تعمیرات، زم–

کار رفته  نیروي انسانی به
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نظارت بر نگهداري و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات خاص سامانه - 11- 4-1.پ
هاي بزرگ، ها (زیرگذرها)، پلها، کالورتعملیات نگهداري و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات خاص سامانه نظیر سیفون

هـاي کشـویی آمیـل،    ها، تجهیزات هیدرومکانیکی نظیر دریچـه هاي عمیق، تونلبرداريخاكهاي مرتفع، ترانشه ریزخاك
باشـد کـه ممکـن اسـت     هاي خاصی میهاي زیاد مستلزم دانش و مهارتآویس و آویو، خطوط لوله تحت فشار زیاد با قطر

هاي پیمانکـاري و تجـارب   آن الزم است از خدمات تخصصی شرکتبرداري یافت و براي انجام نتوان آن را در شرکت بهره
ریزي استفاده از این خدمات از قبل انجام شده باشد و بـه  فنی مهندسان مشاور بهره جست. بدین منظور الزم است برنامه

شود. نظارت هاي داراي صالحیت تماس گرفتهمحض اطمینان از بروز خرابی و نیاز به عملیات تعمیر و نگهداري با شرکت
بر این عملیات شامل موارد زیر است: 

هاي اولیه نظارت بر انجام اقدام- 1- 11-4- 1.پ

این خدمات شامل نظارت بر موارد زیر است:
بررسی علت عدم کارایی مناسب سازه و تشخیص نیاز به نگهداري و تعمیرات  –
فهرسـت تجهیـزات،   هاي مربوط و درخواسـت اعـزام تـیم نگهـداري و تعمیـرات و درخواسـت       تماس با شرکت–

آالت، نیروي انسانی و مصالح مورد نیاز  ماشین
سپاري انجام خدمات  تجهیز لوازم و وسایل، تجهیزات، مصالح و نیروي انسانی در محل و آماده کردن قرارداد برون–
دست محل نگهداري و تعمیراتبران پاییننفعان و آباعالم طول زمان و تاریخ قطع آب مسیر به ذي–
د کردن طرفین محل تعمیر و نگهداري با سد خاکی براي وضعیتی که آب باالدست باید تامین شود.  مسدو–

ها ها و زیرگذرنظارت بر نگهداري و تعمیرات سیفون- 2- 11-4- 1.پ

این خدمات شامل نظارت بر موارد زیر است:
در عرض کانال یا زهکش  ریزخاكمسدود کردن طرفین محل نگهداري و تعمیرات به وسیله –
کش، تامین تهویه و روشنایی محل ي آب سیفون یا زیرگذر با پمپ لجنیهتخل–
اعزام اکیپ نگهداري و تعمیر براي انجام الیروبی یا تعمیرات با تجهیزات و وسایل ایمنی کافی  –
ارسال وسایل، تجهیزات و مصالح مورد نیاز  –
هاي الزم  انجام تعمیرات و آزمایش–
سازيپاكو تجهیزات و افراد اکیپ نگهداري، تعمیر و ي مجرا از مصالح، لوازم تخلیه–
اطمینان از عدم حضور افراد در مجرا توسط مسوول ایمنی سامانه  –
دست محل و سپس بند باالدست و پرکردن تدریجی مجرا از آب  بازکردن بند پایین–
دستپایینبراناندازي مجدد به آبدرخواست برقراري جریان نرمال به مسیر کانال و اعالم آب–
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هاي بزرگ نظارت بر نگهداري و تعمیرات پل-3- 11-4- 1.پ

این خدمات شامل نظارت بر موارد زیر است:
تعیین تجهیزات و اداوات، لوازم و مصالح مورد نیاز براي نگهداري و تعمیرات–
هماهنگی با مقامات پلیس راه و نیروي انتظامی منطقه براي قطع عبور و مـرور از روي پـل و نصـب تابلوهـاي    –

هشداردهنده
انجام تعمیرات فلزي، بتنی و روکش  –
تست عملیات انجام شده و اطمینان از ایمنی استفاده از پل  –
برقراري مجدد ترافیک و اعالم به پلیس راه منطقه  –

هاي مرتفع ریزخاكنگهداري و ترمیم ينظارت بر نحوه- 4- 11-4- 1.پ

این خدمات شامل نظارت بر موارد زیر است:
ریزخاكیا ترك عمده ي شکستنتعیین اولیه–
ي مورد بازسازي، تزریق دوغاب  تعیین نوع تعمیرات الزم شامل بازسازي مجدد، بازه–
تا عمق الزم  ریزخاكبرداشتن خاك بدنه –
به کف قسمت برداشته شده  ریزخاكآالت از طرفین ایجاد رمپ براي دسترسی ماشین–
ي مجددریزخاكتامین خاك مناسب براي –
ي  ریزخاكبه الیه آن و تکمیل ها و کوبیدن الیهابق دستورالعملي مطریزخاك–
رگالژ مقطع کانال و اجراي پوشش بتنی  –
ریزخاكرگالژ شیب خارجی –
اندازي مجدد  و روبش کانال و آبسازيپاك–
ي ترمیم شده  بررسی و پایش وضعیت نشت آب در بازه–

هاي عمیق بردارياكخدار ترانشه نظارت بر نگهداري و ترمیم سطوح شیب-5- 11-4- 1.پ

هاي عمیق در معرض فرسایش به واسطه رواناب ناشی از بارندگی و ریزش مداوم مصالح قرار دارند. واحـد نگهـداري   برداريخاك
هـا اقـدام   ها، برداشت مصالح ریزشی و حفظ و نگهداري پوشش گیاهی مناسب بر روي این شیبباید نسبت به تثبیت ترانشهسامانه 

هاي زیر است:هاي عمیق شامل نظارت بر فعالیتبرداريخاكدار ترانشهت بر عملیات نگهداري سطوح شیبکند. نظار
باالي ترانشه براي جلوگیري از ورود رواناب به داخل شیب بدنه حایلو زهکش ریزخاكنگهداري –
یا با جت آب  ریختن مصالح سست و در حال سقوط با وسایل مکانیکی–
بندي آن و شیبهاي سرویسلح ریزشی از سطح جادهآوري مصاجمع–
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هاي طرفین  بندي آن به سمت زیرگذرترانشه و شیبي پاشنهآبروي کنارهي هرزگریدرزنی جویچه–
ي ترانشه براي تثبیت مصالح و جلوگیري از فرسایش به واسطه رواناب بارندگی  حفظ پوشش گیاهی روي بدنه–

هشداردهنده حفاظتی و ایمنیعاليمنظارت بر نگهداري و تعمیرات-12- 4-1.پ
عواقب حقوقی و قانونی، عملیات نگهداري و تعمیرات و در صـورت لـزوم تهیـه و نصـب عالیـم هشـداردهنده       به دلیل

ایـن  5-1بند پ.حفاظتی و ایمنی در سطح سامانه آبیاري و زهکشی باید با دقت و ثبت مستندات کافی مطابق مندرجات 
فهرست انجام شود. 

ي تشخیص نیازهاي نگهداري و تعمیرات ت بر نحوهنظار-13- 4-1.پ
هاي آبیاري و زهکشی از جملـه مقـدمات و   تشخیص نیازهاي نگهداري و تعمیر تاسیسات، تجهیزات و متعلقات سامانه

ها شامل موارد زیر است: باشد. نظارت بر این فعالیتبندي عملیات نگهداري و تعمیرات مینیازهاي اولیه براي اولویت
هـا و مسـووالن   بـرداري و میـراب  بندي و ارزیابی نیازهاي تعمیر و نگهداري اعالم شده از طرف واحد بهرهمعج–

بازرسی از سامانه  
اي و عادي  بندي و ارزیابی نیازهاي نگهداري و تعمیرات دورهجمع–
بندي و ارزیابی نیازهاي نگهداري و تعمیرات اضطراريجمع–

نیازهاي نگهداري و تعمیراتبنديي اولویتنظارت بر نحوه-14- 4-1.پ
بندي شـوند. ارزیـابی و   ها اولویتبراي سازماندهی عملیات نگهداري و تعمیرات باید کارهاي جاري براساس اهمیت آن

برداري سـامانه بـر جـاي    ها در بهرهها و تاثیري که عدم انجام این فعالیتها بر حسب فوریت انجام آنبندي فعالیتاولویت
شود:  بندي نیازهاي نگهداري و تعمیرات به صورت زیر، نظارت میي اولویتشود. بنابراین بر نحوهام میگذارد، انجمی

ندارنـد و بـراي   ییاکـار اولویت اول: عملیات نگهداري و تعمیرات تاسیسات و تجهیزاتی کـه در شـرایط فعلـی    –
برداري از طرح الزامی است.بهره

ت تاسیسات و تجهیزاتی که براساس دستورالعمل سازنده باید انجام شود.  اولویت دوم: عملیات نگهداري و تعمیرا–
: عملیات نگهداري و تعمیرات تاسیسات و تجهیزاتی که در اثر عـدم انجـام ایـن عملیـات و تـداوم      اولویت سوم–

زودي خسارت عمده خواهند دید.ه برداري ببهره
هـا در  برداري و نگهداري آنجهیزاتی که وضعیت بهرهاولویت چهارم: عملیات نگهداري و تعمیرات تاسیسات و ت–

شده و به تعویق افتاده است.کند و باید از قبل انجام میاثر این عملیات ارتقا پیدا می
یابد و باید بـه  ها افزایش میاولویت پنجم: عملیات نگهداري و تعمیرات تاسیسات و تجهیزاتی که عمر مفید آن–

اي انجام شود.صورت دوره
لویت ششم: عملیات نگهداري و تعمیرات عادي تاسیسات و تجهیزات  ا–
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آالت، ادوات و تجهیزات و خودروها نظارت بر نگهداري و تعمیرات ماشین- 15- 4-1.پ
شوند و اخـتالل در  آالت، خودروها و ادوات و تجهیزات نگهداري جزو ابزار کار نگهداري و تعمیرات محسوب میماشین
گذرد. لذا این گونه وسایل باید قبل از شـروع  عملکرد واحد نگهداري و تعمیر و خدمات آن میها اثر مستقیم بر کارایی آن

هاي سـازندگان ایـن تجهیـزات نگهـداري و تعمیـر شـده و       مطابق دستورالعملعملیات نگهداري و تعمیرات به طور کامل
کار باشند.آماده به

است: زیرروها شامل نظارت بر موارد آالت و خودنظارت بر عملیات نگهداري و تعمیرات ماشین
هـا، تعـویض وایـر، شـمع و     تنظیم، تعویض روغـن و فیلتـر مطـابق دسـتورالعمل    ؛هاي محرك (موتور) شاملسیستم–

پالتین  
هـا، وضـعیت   کننده، ضد یخ، بازدید و تعـویض تسـمه  کنترل سطح مایع خنک؛کننده شاملهاي خنکسیستم–

ها و رادیاتورظاهري شلنگ
ها  ها، مایع هیدرولیک، موتور هیدرولیک، بازدید و تعویض تسمهشلنگ؛هاي هیدرولیک شاملسیستم–
فرمان و کنترل هرگونه خالصی و گیر ها، اتصاالت، جعبهاي از فرمان، سیبکبازدید دوره؛سیستم هدایت شامل–

شدگی  و لق
فیلتر مطابق دستورالعمل سازنده  سطح روغن و تعویض روغن و ؛ها و دیفرانسیل شاملدندهسیستم جعبه–
هـا، کاسـه نمـدها و اتصـاالت     ها و لولـه ها، کنترل شلنگها و لنتبازدید و تعویض کفشک؛سیستم ترمز شامل–

زدگی، کنترل سطح روغن ترمز براي روغن
صـداي  هـا، روانـی و   کار بودن چرخ یدکی، میزان باد الستیکمیزان ساییدگی الستیک، آماده به؛ها شاملچرخ–

ها  بلبرینگ
هاي هیدرولیکی  کاري اتصاالت بازوها، بازدید و تعویض شلنگها، روغنفرسودگی کابل؛ها و بازوها شاملکابل–
هـاي  هـاي ترمـز عقـب و چـراغ    هاي جلو، چـراغ ها، چراغپاکنها، برفبازدید شیشهشامل؛هاي ایمنیسیستم–

راهنما و تعویض قطعات معیوب  
ها  ها، بخاري و کولر، قفل و لوالي درببندي دربتعمیر یا تعویض الستیک آب؛ملسایر تجهیزات شا–

هاي نگهداري و تعمیراتنظارت بر ثبت و مستندسازي اقدام- 16- 4-1.پ
ریـزي  هاي انجـام شـده، برنامـه   ثبت و مستندسازي عملیات نگهداري و تعمیرات و حفظ مستندات براي تعیین هزینه

هـا از جملـه   هـا و ناکارآمـدي  آالت و بررسـی علـل خرابـی   یزي نیروي انسانی و تامین ماشینرمالی و عملیاتی آتی، برنامه
ضروریات است. 

هاي نگهداري و تعمیرات شامل نظارت بر موارد زیر است: نظارت بر ثبت و مستندسازي اقدام
هاي کنترلی براي تمامی عملیات نگهداري و تعمیرات  هاي ثبت و فهرستدسترسی به فرم–
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هاي کنترلی  و انجام عملیات بر طبق فهرستهاهاي ثبت اقدامکمیل فرمت–
ثبت کامل تاریخ، زمان و مکان انجام عملیات نگهداري و تعمیرات  –
آالت نگهداري و تعمیراتثبت کامل ساعات کار عملیات، ساعات کار نیروي انسانی و ساعات کار و نوع ماشین–
ثبت کامل مصالح مصرفی و تعویضی –
ت کامل ادوات و تجهیزات مورد استفاده  ثب–
هاي کنترلی  هاي ثبت اطالعات و فهرستکیفیت تکمیل و نگهداري فرم–
هاي کنترلی  هاي ثبت اطالعات و فهرستبندي و استخراج اطالعات از فرمپردازش، جمع–
کردن اطالعات نگهداري و تعمیراتو میزان مکانیزهنحوه–

یمنینظارت بر عملیات حفاظت و ا-5- 1.پ

هاي طبیعی چون سیل، هاي آبیاري و زهکشی شامل حفاظت اجزاي سامانه در مقابل پدیدهعملیات حفاظت از سامانه
هاي ناشی از بارندگی است. ایمنی سامانه مشتمل بـر حفـظ   سوزي و روانابلرزه، صاعقه، آتشسرما و گرماي شدید، زمین

برداري و نگهـداري در مقابـل مخـاطرات ناشـی از انجـام      شرکت بهرهسالمت و بهداشت اهالی محدوده سامانه و کارکنان 
هـا و  هاي میدانی مرتبط بـا انتقـال، توزیـع و تحویـل آب و دفـع روانـاب      برداري و نگهداري سامانه یا فعالیتعملیات بهره

ط بهداشـت کـار یـا    هاي حفاظت و ایمنی باید براساس ضوابط و مقررات جاري کشـور نظیـر ضـواب   باشد. اقدامها میبآزه
نقلیه براساس قوانین جاري راهنمایی و رانندگی انجام پذیرد. در مواردي که قوانین و مقـررات خاصـی   وسایطایمنی تردد 

هاي دسترسی، بایـد  ها و جادهي بازرسی و سرکشی به مجاري بسته آب یا سرکشی به چاهوجود نداشته باشد، مانند نحوه
سط مهندس مشاور مالك عمل قرار گیرد. در هر موردي که ضابطه، مقررات یا دستورالعمل هاي تهیه شده تودستورالعمل
برداري و نگهداري باید از طریـق مسـوول حفاظـت و ایمنـی نسـبت بـه تـدوین        بینی نشده باشد، شرکت بهرهخاص پیش

اظت و ایمنی سـامانه آبیـاري   مقررات مربوط اقدام کند و بر اعمال آن اهتمام ورزد. فهرست خدمات نظارت بر عملیات حف
و زهکشی به شرح زیر است: 

نظارت بر اعمال تمهیدات حفاظت و ایمنی تاسیسات انحراف آب و آبگیري -1-5-1.پ
هاي حفاظت و ایمنی تاسیسات انحراف آب و آبگیري که باید مشاور طرح برآن نظارت کند، عبارت است از: اقدام
، برداشت مصالح و تجـاوز بـه حـریم رودخانـه در باالدسـت و      حفاظت از سواحل و کف رودخانه در مقابل سیل–

کند.  هایی که سامانه آبیاري از آن آبگیري میدست سدهاي انحرافی و سردهانهپایین
هاي تخلیه رسوب، سرریز و حوضچه آرامـش در مقابـل اجسـام    حفاظت از تاسیسات سد انحرافی شامل دریچه–

هاي بزرگ به خصوص در زمان وقوع سیالبسنگي بزرگ درختان وشناور در آب نظیر تنه
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هاي ها، دیوارهسنگها، توريچینسنگدست سد انحرافی نظیر حفاظت از تاسیسات حفاظتی باالدست و پایین–
دار خاکی  و تمهیدات تثبیت سطوح شیبحایل

مانع تـردد افـراد و   پناه، حصارهاي سیمی و زنجیرهاي هاي جانحفظ و نگهداري از تجهیزات ایمنی نظیر نرده–
نقلیه  وسایط

حفظ و نگهداري تابلوهاي ایمنی و هشداردهنده در اطراف دریاچه پشت سد انحرافی و حوضچه آرامش پایاب آن  –
هاي دسترسی و محل سد انحرافی  حفظ و نگهداري تابلوهاي راهنمایی و رانندگی جاده–
ي نجـات و کمربنـد ایمنـی بـراي     ، جلیقـه حفظ و نگهداري تجهیزات ایمنی نظیر تجهیزات جسـتجو در شـب  –

گیر  روبی از تاسیسات آشغالبرداري و نگهداري به ویژه افراد مسوول تمیز کردن و آشغالکارکنان بهره
هاي پمپاژ  براي جلوگیري از دسترس افراد متفرقه به ایستگاهموانعقفل و ،هاها و پنجرهحفظ و نگهداري درب–
هاي پمپاژهاي برق ایستگاهگرفتگی در اطراف پستشداردهنده خطر برقحفظ و نگهداري از عالیم ه–
هاي پمپاژحفظ و نگهداري عالیم هشداردهنده در میدان مغناطیسی الکتروموتورهاي ایستگاه–
هاي پمپاژگیر ساختمان ایستگاهحفاظت از تجهیزات صاعقه–

باز، دهانه آبگیر، خطوط لوله و ها، مجاري رونظارت بر اعمال تمهیدات حفاظت و ایمنی کانال-2-5-1.پ
مجاري بسته 

ها و مجاري روباز به طور عمده شامل جلوگیري از دسترسی افراد به ایـن تاسیسـات بـه جهـت     حفاظت و ایمنی کانال
باشد و نظارت بر انجام برداري و نگهداري، حفاظت در مقابل سقوط در آب و خطر غرق شدن میشنا و براي کارکنان بهره

ل موارد زیر است: آن شام
ها ، زیرگذر مسیلحایلهاي ها، زهکشها شامل دایکها و زهکشبررسی و بازدید از تاسیسات حفاظت از کانال–

برها  و سیالب
هاي بـزرگ  ها و زهکشپناه، حصار، تابلوهاي هشداردهنده و غیره در اطراف کانالبررسی و بازدید و نصب جان–

انه ورودي و خروجی مجاري بسته و خطوط لوله  هاي عمیق و عریض، دهو سازه
هاي اتاقک شیرآالت، حصار اطراف تاسیسـات  ها و پنجرههاي فلزي دربها، شبکهبررسی و بازدید و نصب درب–

خطوط لوله 
حفاظتی روي خطوط لوله  ریزخاكبررسی و بازدید –
یـابی هرگونـه   ها و ثبت و علـت ها و زهکشبررسی و ارزیابی شرایط زیستی آبزیان در داخل یا در حاشیه کانال–

کنند.ها تغذیه میمرگ و میر غیرعادي این جانوران و جانورانی که از آن
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ها، خطوط لوله و سایر ها، زهکشنظارت بر اعمال تمهیدات حفاظت از تجاوز به حریم کانال- 3-5-1.پ
تاسیسات سامانه 
هاي پشت سدهاي انحرافی در محـدوده  له مخازن و دریاچهها، تاسیسات از جمها و زهکشهاي کانالحفاظت از حریم

بـرداري  هاي آبیاري و زهکشی براي جلوگیري از بروز خسارت به این تاسیسات و براي ایمنی اهالی و کارکنان بهـره سامانه
و نگهـداري  بـرداري  شود و نظارت بر این عملیات به شرح زیر توسط دستگاه نظارت بر مدیریت، بهرهو نگهداري انجام می

پذیرد:سامانه انجام می
هـا،  هـا، زهکـش  ها و عـرض اسـتمالك کانـال   ها و حدود عملیات زراعی با توجه به حریمبازدید و بررسی حریم–

مخازن و تاسیسات مربوط در سامانه  
ي رفع تجاوز  هاي حقوقی و قانونی برااعالم موارد مختلف تجاوز به حریم به مدیریت سامانه، معرفی متخلفان و اقدام–
هاي کناري، حصارها و غیره  کننده حریم همانند عالیم، جویچهحفظ تاسیسات مشخص–
هاي رفع تجاوز به حریم تاسیسات و تجهیزات سامانه تا رفع قطعی آثار تجاوز به حـریم از جملـه   پیگیري اقدام–

زدن زراعت، تخریب تاسیسات و احداث حصار و دیوار  شخم 
هاي به عمل آمده براي حفاظت از حریم اجزاي سامانه  ها در اقداماوي اعتراضي حل و فصل دعنحوه–

هاي دسترسی و سرویس و عالیم ها، راهنظارت بر اعمال تمهیدات حفاظت و ایمنی جاده- 4-5-1.پ
دهنده هشدار

ي مربـوط بـه   هاي دسترسی و ارتباطی و عالیم هشـداردهنده ها، راههاي حفاظت و ایمنی جادهدر سطح سامانه، اقدام
آالت نقلیه عمومی و خصوصی و نیز خودروها و ماشـین وسایطتردد اهالی و خودروهاي مورد استفاده در عملیات زراعی و 

تواند عواقب و عـوارض حقـوقی و قـانونی و    کند و میبرداري و نگهداري چون جنبه ایمنی عمومی پیدا میو کارکنان بهره
اي در برداشته باشد، از اهمیت و حساسیت ویژه برخوردار است. نظارت بر اعمـال  ظهمالحشاید خسارت مالی و جانی قابل

این تمهیدات شامل موارد زیر است:
عالیـم  نصب، حفظ و نگهداري عالیم و تابلوهـاي هشـداردهنده، عالیـم خطـر، عالیـم راهنمـایی و راننـدگی،        –

و اهالی از جاده  محدودیت سرعت، عالیم عوارض خطرناك، عالیم عبور احشام، اطفال
ها به منظور کاهش سرعت تـردد و تـامین   جادهکشی و نصب عالیم بر روي کفگیر، خطنصب و حفظ سرعت–

ایمنی خودروها و اهالی  
ها با جاده، وجود پـل، وجـود زیرگـذر،    ها و زهکشنصب، حفظ و نگهداري عالیم هشدار مربوط به تقاطع کانال–

خیزادثهعبور ناو هوایی و سایر نقاط ح
آالت و هاي عبور و مـرور ماشـین  هاي سرویس و محلهاي تقاطع با جادهها در محلها و جادهترمیم روکش راه–

برداري و نگهداري  تجهیزات بهره
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ها  ها و زهکشکانالبه داخلنقلیه وسایطپناه و عوامل بازدارنده سقوط ها، جانترمیم، حفظ و نگهداري نرده–
ود کردن مسیرهایی که تردد در آن براي عموم آزاد نیست یا ممکن است موجب بروز خطـر  ي و مسدریزخاك–

نقلیه یا سرنشینان آن شود. وسایطبراي 

نظارت بر اعمال تمهیدات حفاظت و ایمنی و کنترل پایداري براي مناطق، تجهیزات و تاسیسات -5-5-1.پ
خاص سامانه 
دار ناشـی  هاي شیبها، زمینها، مسیلهاي حاشیه رودخانهزمینخاصی نظیر هاي آبیاري و زهکشی مناطقدر سامانه

هـاي موضـعی و نیـز تجهیـزات     ها و گودالهاي بلند بر روي مسیلریزخاكهاي عمیق و شیب بدنه برداريخاكاز ترانشه 
ها رودخانهها در کف هاي عمیق و طویل و شیرهاي تخلیه آنهاي عمقی براي تخلیه اضطراري، سیفونخاص نظیر دریچه

هـا وجـود داشـته    هاي با ظرفیت باال، مخازن و حوضچهها، ناوها و تونلها و مجاري بسته انتقال آب نظیر زیرگذردر مسیل
هـاي خـاص بـراي حفاظـت     که نیاز به تمهیدات حفاظت و ایمنی خاص دارند. در این مورد الزم است از قبل دستورالعمل

عملیات مربوط تهیـه و  هنگامبرداري و نگهداري در و ایمنی عمومی و کارکنان بهرهاین تاسیسات در مقابل عوامل مخرب 
ها نیازمند دقت دسـتگاه نظـارت و   ها به لحاظ خاص بودن آنها و رویهکار بسته شود. نظارت بر اعمال این دستورالعملبه

شامل نظارت بر موارد زیر است: 
ز وضعیت حفاظت مناطق، تاسیسات و تجهیزات و نیز خطوط لولـه و  هاي ادواري اها و ارزیابیبازدیدها، بررسی–

هاي تحت فشار زیاد  سیفون
لغزه  تند با امکان زمیناعمال تمهیدات حفاظت براي پایدارسازي و ایمنی مناطق با شیب –
هـاي هاي با طول زیاد، مخازن و حوضچههاي تند، تندآباعمال تمهیدات حفاظت خطوط لوله مستقر در شیب–

هادار کردن زمینبا عمق زیاد از نظر پایداري، ترکیدگی و فرسایش کف، زیر فشار، نشت، زه
ترخطرات بالقوه بیشداراي بازرسی و نگهداري عالیم هشداردهنده براي ایمنی عمومی در مناطق –

ط هاي مربوهاي برق و ترانسنظارت بر اعمال تمهیدات حفاظت و ایمنی خطوط انتقال نیرو، پست-6-5-1.پ
به سامانه

برداري و نگهداري و مـردم در  کند که کارکنان بهرههاي فشار قوي ایجاب میبالقوه خطوط انتقال نیرو و پستخطرات 
کار گرفته شـود. نظـارت بـر    هاي حفاظت و ایمنی الزم بههاي مربوط، اقدامحال تردد در حاشیه این مناطق یا از زیر کابل

ر است: ها شامل موارد زیاین اقدام
شدن مردم و اهالی به این تاسیساتحفظ و نگهداري تابلوهاي هشداردهنده براي جلوگیري از نزدیک –
هاي فشار قوي خطوط انتقال برق به ویژه عبور جرثقیـل،  آالت عبوري از زیر کابلمراقبت از تجهیزات و ماشین–

هاي بلند و در زیر خطوط انتقال برق ریزخاكهاي واقع بر روي بیل مکانیکی بر روي جاده سرویس کانال
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جلوگیري از سکونت اهالی در حریم خطرناك میدان الکترومغناطیسی خطوط انتقال برق فشار قوي  –
ها و خطوط انتقال فشار قوي هاي تعمیراتی در نزدیکی دکلعدم استقرار اکیپ–
هـا و  گرفتگی پایـه از عدم فرسایش و آبهاي برق به منظور اطمینان ها و پستبازرسی و بازدید ادواري از دکل–

ها  ها و تامین زهکشی مناسب آنهاي اطراف این پایهزمین

برداري و نگهداري نظارت بر اعمال تمهیدات ایمنی براي کارکنان بهره- 7-5-1.پ
و مـوثر  هاي آبیاري و زهکشی از جمله الزامات تـداوم عملیـات پایـدار    برداري و نگهداري از سامانهایمنی کارکنان بهره

توانـد ضـمن در برداشـتن   برداري و نگهداري از سامانه آبیاري و زهکشـی اسـت. عـدم توجـه بـه نکـات ایمنـی مـی        بهره
برداري و نگهداري، مالک سـامانه را نیـز درگیـر مسـایل حقـوقی و قـانونی       جانی و مالی براي تشکیالت بهرههايخسارت

توانـد در امـر   هاي ایمنـی مـی  از عدم رعایت اصول، ضوابط و دستورالعملمربوط کند. عالوه بر آن بروز وقایع ناگوار ناشی 
بـرداري را اعـم از   هـاي ایمنـی تشـکیالت بهـره    توزیع و تحویل آب نیز اختالل ایجاد کند. لذا دستگاه نظـارت بایـد اقـدام   

را به نحوي نظارت کند که هاي مرتبطکارگیري دستورالعملبینی تدارکات، تجهیزات و وسایل الزم و بهریزي، پیشبرنامه
هـا بـه   برداري و نگهداري سامانه جلوگیري شود. این اقـدام از بروز مشکالت ناشی از حوادث مرتبط با ایمنی کارکنان بهره

شرح زیر است: 
برداري و نگهداري تعیین جایگاه تشکیالتی، وظایف، اختیارات و امکانات مسوول ایمنی در سازمان بهره–
هـاي بـرق، جوشـکاري، مکـانیکی و غیـره و      هاي ایمنی عام در کارگاهدسترس بودن دستورالعملآماده و قابل –

برداري و نگهداري و تعمیرات  هاي خاص ایمنی بهرهدستورالعمل
برداري و نگهداري هاي ایمنی براي کارکنان بهرهاعمال دستورالعملنظارت بر –
برداري و نگهداري ههاي آموزش ایمنی براي کارکنان بهربرگزاري جلسه–
هاي مورد نیاز  هاي اولیه در محلهواده و تجهیزات روشنایی و لوازم کمکوکشهاي لجنپمپفراهم بودن –
هاي کاري  ها و محوطهنصب عالیم و تابلوهاي هشداردهنده ایمنی کار در محوطه ساختمان–
هاي فلـزي، جلیقـه   حصارها، دیوارها، شبکهنصب و حفظ و نگهداري و تعمیر تجهیزات ایمنی و بازدارنده نظیر، –

هاي هوادهی و روشنایی سیار  نجات، سامانه

بران و ساکنان محدوده سامانهنظارت بر اعمال تمهیدات ایمنی براي آب-8-5-1.پ
بران، کشاورزان و ساکنان منطقه اسـت و  هاي آبیاري و زهکشی محدوده کار و زیست آبکه محدوده سامانهنظر به این

شود، بنـابراین الزم اسـت تمهیـدات    اسیسات آبیاري و حتی زهکشی براي شستشو، شنا و شرب دام استفاده میاغلب از ت
براي جلوگیري از ورود اهالی به آب در مناطق با خطر بالقوه مشخص شـود و اهـالی از خطراتـی کـه     به طور کامل ایمنی 

توانـد در  هـاي ایمنـی اهـالی مـی    آگاه شوند. نظارت بر اقدامها را با خطر مواجه کند،تواند زندگی، خانواده و احشام آنمی
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هاي پوسـتی و سـایر صـدمات مـرتبط     شدن اهالی و احشام در آب، بیماريهاي ناشی از غرقو میر و بیماريکاهش مرگ
این خدمات شامل نظارت بر موارد زیر است: . موثر واقع شود

از طریـق برگـزاري جلسـات عمـومی در محـل هـر یـک از        هاي الزم ایمنی به اهالی روستاهاي منطقهآموزش–
روستاها  

معرفی عالیم و تابلوهاي هشداردهنده و ایمنی به اهالی  –
نصب، حفظ و نگهداري تابلوهاي هشداردهنده  –
رو، زیرگـذرهاي جـاده و   رو و ماشـین هـاي پیـاده  هـا و پـل  پناه و حفاظ ایمنی بر روي عرشـه سـازه  نصب جان–

فتادن اهالی در آب  هاي با خطر امحل
اي، زیرگـذرها  پناه و شبکه فلزي براي جلـوگیري از ورود افـراد و احشـام بـه مجـاري روبسـته لولـه       نصب جان–

ها  ها) و سیفون(کالورت
هاي مناسب براي دسترسی اهالی و احشام به آب  احداث سازه–

ط ربهاي ذيهماهنگی تمهیدات حفاظت و ایمنی با سازمانایجادنظارت بر -9-5-1.پ
الزم اسـت در ایـن خصـوص بـا     ،هاي حفاظتی تاسیسات و تجهیـزات سـامانه آبیـاري و زهکشـی    نظر به اهمیت اقدام

هـاي  همـاهنگی ،هاي نظامی، انتظامی و قضایی محـل هاي ایمنی با سازمانربط باالدستی و در مورد اقدامهاي ذيسازمان
تمل بر موارد زیر است: ها مشالزم به عمل آید. نظارت بر انجام این هماهنگی

هماهنگی با کارفرما در مورد تمهیدات حفاظتی از سامانه آبیاري و زهکشی که خارج از حدود وظـایف شـرکت   –
برداري و نگهداري است. بهره

ریزي شده، در دست انجام و انجـام شـده   هاي حفاظتی برنامهرسانی به کارفرما در مورد اقدامهماهنگی و اطالع–
برداري و نگهداري  هرهتوسط شرکت ب

هاي حفاظتی انجام شده و نگهداري آن در اسناد و مدارك سامانه  ها و مشخصات اقدامتهیه نقشه–
هـاي دسترسـی،   رسانی به نیروهاي نظامی و انتظامی و پلیس راه در مورد حوادث و سوانح مـرتبط بـا راه  اطالع–

ها و تاسیسات وابسته  ها و زهکشالهاي منطقه، کانها با جادههاي ارتباطی، تقاطعجاده
ثبت و ضبط چگـونگی وقـوع حادثـه، شـرایط محیطـی و آب و هـوایی، عالیـم و هشـدارهاي موجـود، میـزان           –

به مراجع انتظامی و قضاییارائهوارده، افراد خسارت دیده و سایر موارد مرتبط براي هايخسارت
وجـود آمـده در مراجـع    ادت در مورد حادثه و سانحه بهتوضیحات و شهارائهصالح براي تعیین فرد مسوول ذي–

انتظامی و قضایی  
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هاي حفاظت و ایمنی نظارت بر ثبت و مستندسازي اقدام- 10-5-1.پ
هـاي حفاظـت سـامانه آبیـاري و زهکشـی و ایمنـی کارکنـان،        این خدمات شامل نظارت بر  ثبت و مستندسازي اقدام

مانه بوده و عبارت است از: بران و اهالی ساکن محدوده سابرداران و آببهره
هاي کنترلی عملیات حفاظت و ایمنی  هاي ثبت و فهرستدسترسی به فرم–
هاي حفاظتی و ایمنی تاسیسات انحراف آب و آبگیري ثبت و مستندسازي اقدام–
ها، مجاري روباز، دهانـه آبگیـر، خطـوط لولـه و    هاي مربوط به حفاظت و ایمنی کانالثبت و مستندسازي اقدام–

مجاري بسته  
ها، خطوط لوله و سـایر تاسیسـات سـامانه از    ها، زهکشهاي کانالهاي حفاظت حریمثبت و مستندسازي اقدام–

هاي پشت سدهاي انحرافی  جمله مخازن و دریاچه
هاي دسترسی و ارتباطی و عالیم هشداردهنده مربوط  ها، راههاي حفاظت و ایمنی جادهثبت و مستندسازي اقدام–
هاي حفاظت و ایمنی مناطق، تجهیزات و تاسیسات خاص سامانه  و مستندسازي اقدامثبت–
هاي مربوط به سامانه  هاي برق و ترانسهاي حفاظت و ایمنی خطوط انتقال نیرو، پستثبت و مستندسازي اقدام–
کن در محدوده سامانه  بران و اهالی سابرداري و نگهداري، آبهاي ایمنی کارکنان بهرهثبت و مستندسازي اقدام–
کردن اطالعات نگهداري و تعمیرات  و میزان مکانیزهنحوه–
ریـزي عملیـات   کـارگیري ایـن اطالعـات در برنامـه    دسترسی به اطالعات و مستندات ثبت شده و چگونگی بـه –

حفاظت و ایمنی  

خدمات مهندسی نظارت بر کارهاي پایانی -6- 1.پ

برداري و نگهداريرهبهخدمات مهندسی نظارت بر کارهاي پایانی -1-6-1.پ
است: زیربرداري و نگهداري در خاتمه مدت پیمان شامل موارد این خدمات مهندسی نظارت بر کارهاي پایانی بهره

برداري و نگهداري  هاي نهایی شرکت بهرهحساببررسی و تایید پرداخت صورت–
و ادوات تحـویلی از طـرف شـرکت    آالتهـا، ماشـین  ها، تجهیزات، ساختماننظارت بر تحویل تاسیسات، حریم–

جلسات مربوط برداري و نگهداري به کارفرما و تهیه صورتبهره
برداري و نگهداري نسبت به کارفرما، مشـترکین، پیمانکـاران   نظارت بر حسن انجام تعهدات پایانی شرکت بهره–

هاي منطقه  دوم و سازماندست
هاي معوقه  بهاي وصولی و بدهیري، آبهاي قراردادهاي آبیاحساببررسی و تایید صورت–
برداري و نگهداري و تعیین تکلیف دعاوي در دست بررسـی و  بررسی گزارش نتایج دعاوي حقوقی شرکت بهره–

جلسه مربوط تهیه صورت
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برداري و نگهداريتعیین تکلیف سایر کارهاي پایانی و معوقه شرکت بهره–
برداري با کارکنان و کارگران موقت در استخدام شرکت بهرهنظارت بر حسن پرداخت دستمزد و تسویه حساب –

و نگهداري
برداري و نگهداري هاي نهایی شرکت بهرهوضعیتبررسی و تایید پرداخت صورت–

برداري و نگهداريهاي مدیریت، بهرهبازنگري دستورالعمل- 2-6-1.پ
ر طراح یا سازندگان تجهیـزات  هاي جاري تهیه شده توسط مشاودر صورتی که در عمل مشخص شود که دستورالعمل

باشـد، مهنـدس مشـاور بایـد     بـرداري و نگهـداري داراي نـواقص و کمبودهـایی مـی     هاي بهـره براي اعمال صحیح فعالیت
به شرح زیر را بازنگري و تجدید نظر کند:ییهادستورالعمل

برداري و نگهداري سامانه آبیاري و زهکشی  هاي مدیریت بهرهبازنگري دستورالعمل–
هـا و  هـاي پمپـاژ، کانـال   برداري تاسیسات آبیاري از جمله سد انحرافی، ایسـتگاه هاي بهرهبازنگري دستورالعمل–

خطوط لوله آبیاري
هـاي  هکشـی و ایسـتگاه  هـاي ز ها و لولهبرداري تاسیسات زهکشی از جمله کانالهاي بهرهبازنگري دستورالعمل–

پمپاژ زهکشی
ي و تعمیرات سامانه  هاي نگهداربازنگري دستورالعمل–
اهالی و حیوانات در محدوده سامانه  هاي حفاظت و ایمنی سامانه، کارکنان،بازنگري دستورالعمل–

برداري و نگهداري هاي نظارت بر مدیریت، بهرهتهیه گزارش- 3-6-1.پ
زارش هـاي آبیـاري و زهکشـی در قالـب گـ     برداري و نگهـداري سـامانه  بخش مهمی از اهداف نظارت بر مدیریت، بهره

ي اطالعـات مـورد نیـاز    ارائـه ها و این گزارشي تهیهشود، لذا نحوهعملکرد مستند به کارفرما یا مالک سامانه منعکس می
برداري و نگهداري موجـود، لـزوم تجهیـز و تقویـت نیـروي      ي کار شرکت بهرههاي آینده از جمله ادامهگیريبراي تصمیم

بـرداري و نگهـداري و ضـرورت اصـالح،     کارگیري شرکت دیگري براي بهرهورت بهآالت شرکت مزبور، ضرانسانی و ماشین
آالت شـرکت مزبـور، ضـرورت اصـالح، بـازنگري و تکمیـل       بازنگري و تکمیل تجهیـز و تقویـت نیـروي انسـانی و ماشـین     

. همچنـین  شـود مـی ارائـه هـا  هاي موجود منوط به اطالعات دقیق، صحیح و شفاف است که در این گـزارش دستورالعمل
اي یا مطالعاتی معینی با درخواسـت کارفرمـا در دوره نظـارت انجـام شـود بنـابراین دسـتگاه        ممکن است خدمات مشاوره

را تهیه کند:زیرها برداري و نگهداري سامانه الزم است گزارشنظارت بر مدیریت، بهره

هاي موردي و مقطعی تهیه گزارش- 1- 3-6- 1.پ

ریـزي منـابع آب،   ریـزي مـالی، برنامـه   بینـی بودجـه و برنامـه   صی به منظور پـیش تواند با اهداف خاها میاین گزارش
بینـی قراردادهـاي پیمانکـاري بـراي کارهـاي      ریزي سازگاري با شرایط اضطراري نظیـر خشکسـالی و سـیل، پـیش    برنامه
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هـا بایـد   یـه ایـن گـزارش   برداري از سامانه مورد استفاده قرار گیرد. در تهحفاظتی، ترمیمی و اصالحی، بررسی امکان بهره
موارد زیر انجام شود: 

موضوع باي برخورد تبیین اهداف تهیه گزارش، دامنه کار، اطالعات موجود و نحوه–
هاي مورد استفاده  تبیین دقت و صحت داده–
هاي الزم  ي انجام و نتایج مورد انتظار و برنامه زمانی اقدامهاي فنی و اقتصادي در مورد ضرورت، نحوهارائه تحلیل–
هاي فنی و اقتصادي به کارفرما  ي توصیهارائهگیري و نتیجه–

اي و ساالنه  هاي دورهتهیه گزارش-2- 3-6- 1.پ

بـرداري، نگهـداري، تعمیـرات، حفاظـت و ایمنـی کـه عبـارت از        اي و ساالنه نظارت بر مدیریت، بهرههاي دورهگزارش
به نـوعی گـزارش   کهبرداري و نگهداري استهدر طی دوره بهرآوري، تولید و دریافت شده اطالعات گردارائهبندي و جمع

هاي موثر سازي و اقدامتواند براي کارفرما مبناي تصمیمباشد و میبرداري و نگهداري در این دوره میعملکرد شرکت بهره
ي، تجدیـد نظـر در   بـرداري و نگهـدار  سازي سامانه، ادامه کار شرکت بهرهو جدي در تجدید نظر، اصالح، بهسازي و مدرن

ي ارائهي هاي تخصیص و تلفیق منابع آب و غیره قرار گیرد. لذا چارچوب شکلی و نحوهتخصیص منابع آب، تغییر سیاست
کننــده گــزارش را در خصــوص هــا بایــد بــه نحــوي باشــد کـه بتوانــد بررســی گیـري هــا و نتیجــهبنــدياطالعـات، جمــع 

بـرداري و نگهـداري   اي و ساالنه نظارت بر مدیریت، بهـره هاي دورهي گزارشهاي آینده راهنمایی کند. محتواگیريتصمیم
تواند شامل همه یا برخی از موارد زیر باشد: می

برداري و نگهداري در طول دورهمدت بهرهمدت و راهبردهاي طوالنیاهداف کوتاه–
برداري و نگهداري سامانه  خالصه عملکرد مدیریت، بهره–

ه به سامانه و حجم آب تحویل شده  حجم آب اختصاص یافت
 حجم آب زیرزمینی برداشت شده
 سطح زیر کشت هر یک از محصوالت و متوسط عملکرد محصوالت
هاي مختلف حجم آب مصرفی توزیع شده در سطح سامانه به ازاي هر هکتار از کشت
هاي مختلف  حجم آب مصرفی زیرزمینی به ازاي هر هکتار از کشت
ی منابع آب  آب زیرزمینیپایش کیفی و کم
بران بهاي تعیین شده و دریافتی از آبآب
برداري و نگهداري  بران در بهرهمیزان و نوع همکاري و مشارکت آب
بهاي دریافتی  بهاي آب تحویل شده و میزان آبمیزان آب
هاي قبل  وضعیت دریافت مطالبات معوقه سال
ده در سامانه برداري مورد استفانفر روز کارکنان بهره
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هاي کارکنان نگهداري و تعمیراتنفر روز کارکنان نگهداري و تعمیرات مورد استفاده در سامانه و هزینه
برداري وضعیت قطعی بهرهفهرست عملیات و حجم کارهاي نگهداري انجام شده و صورت
وضعیت قطعی تعمیرات  فهرست عملیات و حجم کارهاي تعمیراتی انجام شده و صورت
وضعیت قطعی نگهداري  وضعیت نهایی عملیات نگهداري انجام شده و صورتصورت
ها فهرست قطعات، لوازم و تجهیزات تعویضی و هزینه قطعی آن
ها آالت پیمانکار و هزینه قطعی آنفهرست ساعت کارکرد ماشین
هاآالت استیجاري پیمانکار و هزینه قطعی آنفهرست ساعت کارکرد ماشین
 برداري و نگهداري در انجام خدماتدالیل تاخیر شرکت بهرهفهرست

هابینیهاي تحلیلی از عملکرد مالی و مقایسه با پیشگزارش–
بینی شده  بهاي دریافتی با مقادیر پیشمقایسه و تحلیل آب
بینی شدهبها با مقادیر پیشهاي آبمقایسه و تحلیل صورتحساب
هاي قبل  بهاي دریافتی سالآببهاي دریافتی بامقایسه و تحلیل آب
 بینی شده  پیشجرایمدریافتی با جرایممقایسه و تحلیل
بینی شده  برداري با بودجه پیشهاي بهرهمقایسه و تحلیل هزینه
هاي قبل  برداري دورههاي بهرهبرداري با هزینههاي بهرهمقایسه و تحلیل هزینه
بینی شده  هاي پیشمیرات با بودجه و هزینههاي نگهداري و تعمقایسه و تحلیل هزینه
هاي قبل  هاي نگهداري و تعمیرات سالهاي نگهداري و تعمیرات با هزینهمقایسه و تحلیل هزینه
برداري و نگهداري در طول دوره  بندي عملکرد مالی بهرهجمع

برداري از سامانهگزارش خالصه عملکرد بهره–
هاي قبل  کار رفته با اطالعات دورهاري بهبردمقایسه نفر روز کارکنان بهره
هاي قبل  کار رفته با اطالعات دورهبرداري بههزینه کارکنان بهره
هاي مختلف  برداري به ازاي هر هکتار از کشتنفر روز کارکنان بهره
هاي مختلفبرداري به ازاي هر هکتار از کشتهزینه کارکنان بهره

تعمیرات سامانه و تحلیل گزارش خالصه عملکرد نگهداري و –
هاي قبل  کار رفته در طول دوره با اطالعات مشابه دورهمقایسه نفر روز کارکنان نگهداري و تعمیرات به
هاي قبل  کار رفته در طول دوره با اطالعات مشابه دورهمقایسه هزینه کارکنان نگهداري و تعمیرات به
نگهداري و تعمیرات مختلف به تفکیک و مقایسـه بـا ارقـام    برآورد ساعات کارکرد کارکنان بر روي عملیات

هاي قبل  مشابه دوره
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برداري و نگهداري به ازاي حجم آب تحویـل شـده و مقایسـه بـا ارقـام      برآورد ساعات کارکرد کارکنان بهره
هاي قبل  مشابه دوره

زمان تحویل سامانه به شـرکت  ها، تجهیزات و تاسیسات سامانه در ها، سازهها، زهکشارزیابی وضعیت کانال
برداري برداري و نگهداري و در زمان خاتمه دوره بهرهبهره

گزارش خالصه عملکرد حفاظت و ایمنی  –
هاي قبلیخالصه عملیات ایمنی انجام شده و مقایسه با ارقام مشابه دوره
هاي قبلی  خالصه عملیات حفاظت انجام شده و مقایسه با ارقام مشابه دوره
هاي قبلی  برداري و مقایسه با دورههاي ایمنی به کارکنان شرکت بهرهآموزشخالصه
هاي قبلی  هاي ایمنی به مردم و مقایسه با ارقام مشابه دورهخالصه آموزش
 وارده جانی و مالی به کارکنان و اموال شرکت  هايخسارتآمار
 بـرداري و  دوده سامانه مرتبط شـرکت بهـره  وارده در اثر تصادفات رانندگی در محهايخسارتآمار تلفات و

نگهداري  
هاي قبل  برداري و مقایسه با ارقام مشابه در دورهجانی و مالی در طول دوره بهرههايخسارتبندي جمع

برداري از سامانهگزارش میزان استفاده منابع آب در طول دوره نظارت بر بهره–
شود کـه  میارائهتعیین و زیرموارد ،برداري سامانهل دوره بهرهدر تهیه گزارش میزان استفاده منابع آب در طو

آیـد و دسـتگاه نظـارت بایـد اطمینـان      دست میهاي آبیاري با استفاده از آمار و اطالعات موجود بهدر آن بازده
الزم بنـدي زمـان ،برداري و نگهداري در چارچوب مفاد قرارداد و برنامـه مستندسـازي  حاصل کند شرکت بهره

براي دسترسی به این آمار و اطالعات را به عمل آورده باشد:
هاي ترمیم و بازسازي شده هاي مورد نظر به خصوص کانالبازده انتقال در سامانه و در کانال
هاي با نفوذ باال ها در نواحی مختلف و تعیین زونبرآورد تلفات نشت و نفوذ از کانال
ات  بازده توزیع آب و تعیین نوع تلف
ها به تفکیک کانال و دریچه آبگیر مزرعه بازده انتقال و توزیع آبیاري براي هر یک از کشت
ها به تفکیک براي نواحی با منابع آب زیرزمینی و منابع آب تلفیقی  بازده انتقال و توزیع آبیاري هر یک از کشت
  بازده مصرف آب در کل سامانه به تفکیک واحدها و نواحی عمرانی
ها  ن تولید محصول به ازاي هر مترمکعب آب مصرفی براي هریک از کشتمیزا
ها  ارزش محصوالت تولید شده به ازاي مترمکعب آب مصرفی براي هریک از کشت
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برداري و نگهداري سامانه و راهکارهاي پیشنهادي براي رفع تهیه گزارش مشکالت و تنگناهاي بهره- 3- 3-6- 1.پ
ها آن

راهکارهـاي  ارائـه بـرداري و نگهـداري سـامانه و    لیـل مشـکالت و تنگناهـاي بهـره    بیان صریح و دقیـق و تجزیـه و تح  
هاي بعدي برداري و نگهداري در دورهتواند کارفرما را در انتخاب راهبردهاي مناسب براي بهرهپیشنهادي براي رفع آن می

شود:  زیر را شامل میها موارد راهنمایی کند. بیان مشکالت و تنگناها و راهکارهاي اصالحی براي رفع آن

برداري و نگهداري سامانهتهیه گزارش مشکالت بهره-1- 3-3-6-1.پ

منابع آب و تلفیق منابع سطحی و زیرزمینی  آبگیري ازمشکالت –
ریزي شدهها با نیازهاي برنامهمشکالت اعمال الگوي کشت و تطبیق نیاز آن–
بران مشکالت عقد قرارداد فروش آب با آب–
هاي تحت پوشش سامانه  وح کشت و ترکیب کشت در زمینمشکالت مساحی و تعیین سط–
بینی شده در مسیرهاي انتقال و توزیع مشکالت انتقال و توزیع آب و تلفات پیش–
بنـدي تحویـل آب و عـدم    بران، عدم رعایت نوبـت عدم تطبیق زمان و بده جریان آب تحویلی با درخواست آب–

انجام آبیاري شبانه  
بهاي تعیین شده  کشاورزان و عدم پرداخت آببرداشت غیرمجاز آب توسط –
تخریب تاسیسات و تجهیزات سامانه براي آبگیري و برداشت غیرمجاز آب–
آالت و نیروي انسانی براي عملیات نگهداري و تعمیر  عدم تامین منابع مالی کافی، ماشین–
مشکالت تحویل حجمی به مشترکین–
ف غیرمجاز آببها و جرایم مصارمشکالت تعیین و دریافت آب–

راهکارهاي اصالحیارائه-2- 3-3-6-1.پ

هاي الزم با مدیریت منابع آب براي تامین، تلفیق و تخصیص منابع آب مورد نیاز سامانههماهنگی–
هاي فصلی و کشت دوم در چارچوب الگوي کشت طرحبران کشتي توافق در هنگام عقد قرارداد با آبنحوه–
هـاي  هاي کاداستر براي تعیین دقیق سطوح کشـت و زمـین  قشهسازي اطالعات مدیریتی و ننگامهچگونگی به–

هاي زمانی مختلف در طول دوره  آبیاريآبخور سامانه در بازه
هاي مدیریتیاي و اصالح روشچگونگی کاهش تلفات انتقال و توزیع آب شامل راهکارهاي سازه–
کشاورزان با در نظـر گـرفتن تقـویم    هاي دریافت آب ي تطابق بده جریان و زمان تحویل آب با درخواستنحوه–

آبیاري محصوالت و میزان دسترسی به منابع آب
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ها اعالم نواقص و کمبودهاي سامانه آبیاري و زهکشی و راهکارهاي رفع آن- 4- 3-6- 1.پ

برداري از سامانه آبیاري و زهکشی ممکن اسـت اشـکاالتی مشـاهده شـود کـه ناشـی از عـدم تکـافوي         بهرههنگامدر 
ها باشـد. در گـزارش سـاالنه الزم اسـت ایـن      ي توسط تاسیسات و تجهیزات سامانه یا نقص و خرابی آنبردارنیازهاي بهره

سـازي یـا   ها اعم از بازسازي، بهسازي، مـدرن نقایص و کمبودها به روشنی مشخص و تجزیه و تحلیل و راهکارهاي رفع آن
تواند شامل موارد زیر باشد:نقایص و کمبودها میبرداري و نگهداري نیز بیان شود. گزارش هاي بهرهاصالح دستورالعمل

ها هاي تحویل آب و راهکارهاي رفع آنها و دریچهگیري آب کانالنواقص تاسیسات کنترل، تنظیم و اندازه–
ها  هاي آبیاري و زهکشی و راهکارهاي رفع آنهاي کانالنواقص و کمبودهاي تجهیزات هیدرومکانیکی و دریچه–
ها  هاي پمپاژ و راهکارهاي رفع آناي تجهیزات هیدرومکانیکی و الکتریکی ایستگاهنواقص و کمبوده–
ها  گیري و راهکارهاي رفع آننواقص و کمبودهاي تاسیسات رسوب–
ها  ها و خطوط لوله و راهکارهاي رفع آنهاي انتقال آب اعم از کانالنواقص و کمبودهاي سامانه–
ها  ب و راهکارهاي رفع و اصالح آنآخلیه زهنواقص و کمبودهاي سامانه زهکشی، ت–
ها نواقص و کمبودهاي تاسیسات حفاظتی و ایمنی سامانه و راهکارهاي اصالح آن–
ها نواقص و کمبودهاي سامانه مدیریت اطالعات و راهکارهاي رفع آن–
هاو راهکارهاي رفع آندستی نواقص و کمبودهاي سیستم مدیریت ارتباطات و روابط با تشکیالت باالدستی و پایین–
ها  برداري، نگهداري، تعمیرات، حفاظت و ایمنی و راهکارهاي رفع آنهاي بهرهنواقص و کمبودهاي دستورالعمل–

برداري و نگهداري ها و پیشنهادات بهبود مدیریت، بهرهتوصیهارائه-5- 3-6- 1.پ

هـا و پیشـنهادات دسـتگاه    حاوي توصیهبرداري و نگهداري سامانه آبیاري و زهکشی بایدگزارش ساالنه نظارت بر بهره
آبیاري و زهکشی باشد:  برداري و نگهداري سامانهبرداري و نگهداري براي بهبود مدیریت، بهرهنظارت بر بهره

بـرداري و نگهـداري بـه کارفرمـا بـراي انتخـاب شـرکت        ها و پیشنهادات الزم براي بهبود مدیریت، بهرهتوصیه–
برداري و نگهداري  بهره

برداري و نگهداري برداري و نگهداري به شرکت بهرهها و پیشنهادات الزم براي بهبود مدیریت بهرهصیهتو–
برداري و نگهداري  برداري و نگهداري به شرکت بهرهها و پیشنهادات الزم براي بهبود عملیات بهرهتوصیه–
ي و نگهـداري بـه دسـتگاه نظـارت بـر      بـردار ها و پیشنهادات الزم براي بهبود نظارت بر مـدیریت، بهـره  توصیه–

برداري و نگهداري   مدیریت، بهره
هـاي ارزیـابی عملکـرد،    اي و مطالعـاتی مـورد نیـاز در زمینـه    ها و پیشنهادات الزم براي خدمات مشاورهتوصیه–

سازي سامانه آبیاري و زهکشیشناسی، بازسازي و بهسازي و مدرنآسیب
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.الف-167شماره نویسپیش،دفتر تدوین استانداردها و معیارهاي فنی
برداري هاي آبیاري و زهکشی درحال بهرهاز سامانهبرداري و نگهداري مهندسی مطالعات بهرهخدمات فهرست -18

.313شماره ضابطه ریزي کشور، و برنامهیتسازمان مدیر،)1384(
،ملی آبیاري و زهکشی ایرانکمیته ،)1387هاي آبیاري و زهکشی (برداري و نگهداري شبکهمدیریت بهره-19

.113، شماره شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
دفتر ،نابع آبشرکت مدیریت م،)1376ها (برداري و نگهداري و چگونگی ارتقا آنهاي بهرهمدیریت شرکت-20

.ن- 121نشریه شماره ،تدوین استانداردها و معیارهاي فنی
،)1383هاي آبیاري و زهکشی (برداري و نگهداري از شبکههاي بهرهمجموعه ضوابط و مقررات مربوط به شرکت-21

.ریزي کشورو برنامهسازمان مدیریت
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Abstract

Operation, maintenance and management of irrigation and drainage systems is the final stage of
engineering services to be provided by the consultants, subsequent to the construction supervision phase.

As commencing engineering services, the consultant will assist the client of the irrigation system for
selecting a competent contractor for O&M through tendering or otherwise as the client chooses. Then the
consultant will supervise the managerial activities such as planning for water resources allocations and
use, human resources financial and machinery mobilization for proper operation and maintenance of the
system. The supervision further extend to the operation and maintenance practices and also the measures
taken for protection and safety of the system and the conservation by the system operator body. The
consultant will close each irrigation season handing over the facilities to the client, verifying final
invoices and costs to be reimbursed to O&M contractor, preparing the annual O&M report and modifing
the guidelines and procedures.

The tasks to be performed is compiled in a single document as scope of works, which could be used as
a basis for procuring O&M supervision services. For better comprehension of the services a more detailed
and elaborated formof the services which could be used as check-list of the activities to be performed by
the supervision team, is also prepared in the context of this bulletin.
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ضابطهاین 

شرح خدمات مهندسی نظارت بـر  «با عنوان 
هـاي  بـرداري و نگهـداري سـامانه   مدیریت، بهره

ــی  ــاري و زهکش ــه »آبی ــتمجموع ــاي فعالی ه
منـابع و عوامـل   ریزي و تدارك برنامه،مدیریتی
ــاز انســانی  ــورد نی ــر م ــرداري، بهــرهنظــارت ب ب

ــت از    ــراي حفاظ ــدات الزم ب ــداري و تمهی نگه
هاي آبیاري را در بر سیسات و تجهیزات شبکهات

ایـن شـرح خـدمات    مفاد بدیهی است گیرد.می
طور خـاص تطبیـق داده   ه باید براي هر پروژه ب

شود.




