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 چکیده:

با توجه به کمبود آب و بهره وری مصرف آب پایین کشاورزی در کشور، بررسی علل و راهکارهای آن امری 

صرف آب ضعیف در شبکه های آبیاری و زهکشی نشان می دهد که این ضروری می باشد. مدیریت و بهره وری م

بخش نیاز به توجه ویژه دارد. شبکه آبیاری و زهکشی درودزن فارس یکی از شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن 

با  کشور است که دشت حاصلخیز مرودشت که یکی از قطب های کشاورزی استان می باشد را تغذیه می نماید.

ارضایتی کشاورزان منطقه از توزیع آب در شبکه و اینکه تاکنون بررسی جامعی در این خصوص انجام توجه به ن

نشده است، در پژوهش حاضر عملکرد توزیع آب در شبکه بوسیله شاخص های ارزیابی مختلف مورد بررسی قرار 

وزیع آب، اعتمادپذیری این شاخص ها عبارت بودند از کفایت تحویل آب، راندمان تحویل آب، عدالت ت گرفت.

میزان آب تحویل شده در ابتدای  برای اندازه گیری این شاخص هاتوزیع آب و شاخص عملکرد تحویل آب. 

نوبت اندازه گیری کردید. میزان آب مورد نیاز نیز با  3قسمت از شبکه و در  4در  3تعدادی از کانال های درجه

، یکی هیدرومدول و دیگری نیاز آبی به روش پنمن مانتیث بر اساس دو روشتوجه به سطح زیر کشت هر کانال 

تفاوت بین شاخص های ارزیابی در دو حالت مورد بررسی زیاد بوده که به دلیل نتایج نشان داد که  برآورد گردید.

به طور کلی میزان آب دریافتی توسط کانال ها در تفاوت در میزان نیاز آبی برآورد شده از دو روش می باشد. 

که به دلیل کاهش سطح زیر کشت در سال زراعی مورد  ه زمانی مورد بررسی بیشتر از حد مورد نیاز بودهباز

حد ضعیف در با توجه به استنداردهای موجود شبکه نیز عدالت و اعتمادپذیری توزیع آب در  بررسی بوده است.

با توجه به راندمان ورد می گردد. و ضعیف برآ 41/0راندمان تحویل آب در شبکه بر اساس هیدرومدول . می باشد

تکافوی نیاز مزارع را نداده و یکی از علل اعتراضات هرساله  1های شبکه، تحویل آب بر اساس هیدرومدول 

   کشاورزان همین موضوع می باشد.

 شبکه آبیاری درودزن، توزیع آب، ارزیابی شبکه واژه های کلیدی:
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 مقدمه:

که  است قتیحق نیا گواه خیتار. است نیزم کره در اتیح دوام و بقاء هیما و یماندگار راز ،یزندگ یالفبا آب

 یکشورها در دهدیم نشان خیتار به ینگاه. است بوده یآبادان و تمدن شیدایپ باعث منطقه هر در آب وجود

 یهاستمیس از یتعداد. انددهنمو فاءیا متمدن جوامع یریگشکل در را یمحور نقش یاریآب یهاستمیس ،یباستان

 هندوستان، ونان،ی ران،یا نیچ مصر، مانند یمیقد و یباستان یکشورها در شیپ سال هزاران یاریآب یمیقد

 آب، مخازن ها،قنات شامل یاریآب یهاستمیس نیا. گرفتندیم قرار استفاده مورد و شده ساخته نیفلسط

 یرسانآّب شبکه فن و قنات ابداع. است بوده انبارها آب و دها،س ،یمصنوع یهابرکه ق،یعم یچاهها ها،کانال

 شیافزا مانند یعوامل و زمان گذشت با (.1367 بهنیا،)باشندیم انیرانیا آن مبتکر که دارد ساله 3000 قدمت

 شد متوجه بشر روستاها، تیجمع کاهش و ینیشهرنش یزندگ ،یخشکسال وقوع ها،یبارندگ کاهش ت،یجمع

بنابراین سعی نمود با استفاده از علم و . باشد تواندینم یصنعت یزندگ یازهاین یجوابگو یتسن یکشاورز

توان از تکنولوژی، تولید در واحد سطح را افزایش دهد. به منظور انتقال آب از منبع مورد نظر تا مزرعه، می

انرژی، انتقال آب به وسیله  جویی در مصرفهای ثقلی و تحت فشار استفاده نمود. معموال به منظور صرفهروش

 شود در اولویت قرار دارد.ها انجام میای از کانالنیروی ثقل که توسط شبکه

 مزرعه به آب منبع از را آب که است آن به وابسته تأسیسات و هاکانال از ایمجموعهشبکه آبیاری و زهکشی 

 یک، درجه هایکانال آبیاری شبکه یک در .نمایدمی خارج منطقه از را خروجی آب زه همچنین و داده انتقال

 به خود دو درجه کانال. باشد یک درجه کانال تواندمی اصلی کانال. دارد وجود چهار درجه و سه درجه دو، درجه

 کمتری اراضی مساحت ترتیب به که چهار درجه کانال تعدادی به سه درجه کانال و سه درجه کانال تعدادی

 درجه و سه درجه ،دو درجه یک، درجه اصلی هایزهکش ترتیب همین به. گرددمی تقسیم دارد پوشش تحت
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 بر هاکانال از یکی آبدهی کاهش یا افزایش با است محدود آب منبع معموالً اینکه به توجه با. دارد وجود چهار

 مسائل نیمهمتر از .است مهم بسیار شبکه در آب توزیع و انتقال مدیریت بنابراین. گذاردمی تأثیر هاکانال دیگر

 و اطالعات از یامجموعه داشتن دارد، عهده به یاریآب شبکه در را آب عیتوز و انتقال تیمدیر که سازمان هر

 تواندمی کشور از خارج و کشور مختلف نقاط در قیتحق موضوع اتیتجرب و سوابق. باشد یم عملکرد یهاشاخص

 ستمیس به تیمدیر توسط شده ارائه خدمات تیفیک. دباش مفید مشخص، آبیاری سیستم یک ارزیابی برای

 یزیربرنامه اهداف با یعمل جینتا سهیمقا. ردیگ قرار سنجش مورد ها شاخص نیا از استفاده با تواندیم آبیاری

 هدف مهمتریند. ینما یاری بهتر خدمات ارائه و یریگمیتصم در را آنها تواندیم رانیمد و نیمحقق توسط شده،

 از کنندگان استفاده و طرح مدیر یا دولت بین توافق مورد سطح در خدمات ارائه زهکشی و آبیاری شبکه هر

 توجه بهینه برداریبهره معیارهای مبنای بر شبکه مستمر نگهداری به باید ضمناً. است هزینه کمترین با خدمات

 برداریبهره جهت را شده تعیین یفوظا باید مطلوب مدیریت به نیل جهت شبکه از برداریبهره سازمان هر .نمود

 (:1385 زهکشی، و آبیاری ملی کمیته) از عبارتند که نماید اجرا آب از

  هامشی خط و هاسیاست تعیین -

 کلی هماهنگی و هدایت مدیریت، -

  منطقه کشت الگوی به توجه با آب تأمین و گیاه آبی نیاز تعیین -

 آب منبع نیایم و حفاظت گرفتن نظر در با آب توزیع -

 تأسیسات نگهداری -

 اداری امور -

 بودجه کنترل و ریزیبرنامه -
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 حسابرسی و مالی تأمین -

 ارزیابیو  رفتارسنجی -

 حفاظت -

 نظر مورد اهداف نییتع و شناخت مسئله نیمهمتر ،یاریآب یهاستمیس در آب عیتوز و انتقال یابیارز با رابطه در

 انتخاب عملکرد یهاشاخص آنها تیاهم زانیم و اهداف شدن شخصم با. باشدیم ستمیس تیریمد توسط

 خواهد انجام متناسب عملکرد یهاشاخص از استفاده با مختلف یدگاههاید از ستمیس یابیارز آنگاه. شد دنخواه

 دمور عدالت و بودن موقع به  ،(تیکفا) اندازه به ابعاد در یستیبا آب انتقال شده، انجام مطالعات اساس بر .شد

 و منتقل شبکه در را آب منصفانه و موقع به اندازه، به بتواند ستمیس نکهیا یعنی(. 1993  رائو،) ردیگ قرار یابیارز

 در  اعتماد تیقابل و  یگوئ شیپ تیقابل ، آب مصرف در راندمان مثل یگرید اصطالحات یگاه. دینما عیتوز

 یها شاخص. »باشد یم مستتر آنها در بودن موقع به و اندازه به قت،یحق در. شودیم برده بکار زین آب نیتأم

 :سازد ممکن ما یبرا را ریز سئواالت به پاسخ یستیبا مشخصه سه نیا

 باشد؟ یم یکاف اهانیگ رشد یبرا حد چه تا شده نیتأم آب مقدار -1

 د؟ینما یم برآورده را کشاورزان توقع و اهیگ یآب ازین آب، انتقال زمان ایآ-2

  گردد؟ یم عیتوز  عادالنه طور به ستمیس مختلف کنندگان مصرف نیب آب ایآ-3

 شاخص آنها، از کدام هر با متناسب اند، گرفته قرار مطالعه مورد که یهائ شاخص نیب از سئوال سه نیا اساس بر

 .دیگرد خواهند نییتع الزم یها

 :(1385 زهکشی، و آبیاری ملی کمیته)باشدمی اصل سه از ترکیبی آبیاری سیستم یک کلی اهداف

 عدالت( ج(     زمانی عدالت) پذیری اعتماد( ب     تکافو یا کفایت( الف
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 تغییر هنگام به. باشدمی کشاورزان آبی احتیاجات تأمین در آبیاری سیستم یک قابلیت یعنی: کفایت یا تکافو -

 آبیاری کفایت توانندمی بهتر ،باشندمی برخوردار بیشتری پذیریانعطاف از متغیر تغییر هایسیستم چون تقاضا

 .باشندنمی تقاضا در تغییر جوابگوی ثابت تقسیم هایسیستم اما. کنند تأمین را

 در اعتمادپذیری شامل و باشد می دهی سرویس کیفیت با ارتباط در. است کیفی هدف یک اعتمادپذیری -

 میان در عادالنه بطور آب یعنی عدالت، بعد و باشدمی آب تحویل زمان اعتمادپذیری و آب سطح یا دبی میزان

 :گفت پاسخ زیر سؤاالت به بتوان باید شبکه عملکرد ارزیابی فرآیند در. شود توزیع کنندگان مصرف

 دارد؟ تطابق سیستم طراحی با و اندشده تعریف روشنی به( عدالت -تکافو) سیستم راهبری کلی اهداف آیا -

 طراحی با آیا دارند، مطابقت کلی اهداف با آیا و اندشده مشخص وشنیر به سیستم راهبری جزیی اهداف آیا -

 دارد؟ مطابقت موجود منابع با آیا دارد، مطابقت سیستم

 اند؟شده مشخص روشنی به نگهداری جزیی اهداف آیا -

 :است طریق سه به شبکه به آب تحویل یا توزیع روشهای

 کننده مصرف آب چقدر هر ندارد وجود آب تحویل مورد در محدودیتی که است صورت این به تقاضا سیستم -

 .کندمی استفاده باشد داشته نیاز

 به باید قبل روز دو یا یک ولی کند دریافت آب تواندمی اندازه هر به کشاورز سیستم این در تقاضانیمه سیستم -

 .باشد روز از یمشخص ساعت در هادریچه کردن بسته و باز است الزم و دهد اطالع آبیاری مدیریت

 و دهدمی انجام را آب تحویل ریزیبرنامه آب سازمان آن در که است سیستمی  شده ریزیبرنامه سیستم -

 .  نیست کشاورز اختیار در ریزیبرنامه
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 عنوان به که یعوامل از عامل چند ای کی به یابیدست زانیم از است عبارت ، عملکردیاریآب ستمیس کیدر 

 ییها شاخص شبکه کی عملکرد یبررس و نییتع یبرا. اند شده انتخاب ستمیس اهداف به لین یها شاخص

 سطح. کنندیم یبررس زین را تیفیک ت،یکم بر عالوه ها شاخص نیا. دارد نام عملکرد شاخص که دارد وجود

 وثرم بطور زین دسترس در منابع از و محقق شده ییجز و یکل اهداف که دیآیم بدست یموقع عملکرد مطلوب

 عملکرد با را ستمیس کی عملکرد بتواند تا باشد، یجهان و ریفراگ دیبا عملکرد یها شاخص. باشد شده استفاده

 کی مقدار چنانچه. دیآ فراهم یاصالح اقدامات جهت الزم اطالعات بتوان تا گردد سهیمقا گرید ستمیس کی

 یبرا نیبنابرا. ستین بخش تیرضا ستمیس عملکرد که است آن نشانه باشد، قبول قابل حدود از خارج شاخص

 .است ادیز اریبس ها شاخص نیا تعداد و هستند یقرارداد که دارد وجود ییها شاخص عملکرد، یبررس

مهمترین شبکه های آبیاری مدرن در کشور بوده و دشت یکی از فارس آبیاری و زهکشی درودزن بکه ش

 این منطقهاهمیت ویژه  بنابراین با توجه به .ی می نمایدرا آبیاراست استان فارس  قطب کشاورزیمرودشت که 

ارائه راه حل مناسب اهمیت ویژه ای دارد. یکی از اقتصاد منطقه، بررسی مشکالت آن و در تولیدات کشاورزی و 

مسائل مهم این منطقه، کمبود آب برای آبیاری و نارضایتی کشاورزان از وضعیت توزیع آب می باشد. هدف از 

با استفاده از شاخص های ارزیابی تحویل آب ن پژوهش، بررسی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی درودزن انجام ای

 .می باشد
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: مروری بر 2فصل   

 تحقیقات گذشته
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 اصول و شاخص های ارزیابی شبکه های آبیاری و زهکشی-2-1

به کشاورزان در شبکه را در سهه   ( برنامه ریزی آبیاری یا زمان و مقدار آب تحویلی1990هافمن  وهمکاران )

در حالت تقاضا، استفاده کنندگان از آب کامال  تعریف کرده است.تقاضا، نیمه تقاضا و از پیش تعیین شده حالت 

در انتخاب زمان و مقدار آب آبیاری آزاد می باشند. بهره بردار با توجه به ظرفیت کانهال و دریچهه خهود، در ههر     

ریچه را باز نموده و تا هر زمان که بخواهد از آب استفاده می کند. در این شرایط نیهاز  زمان و به میزان دلخواه د

به هماهنگی بین بهره بردار و مدیر سیستم کم بوده ولی سیستم باید به گونه ای باشد که اسهتفاده یهک نفهر از    

اضا، بهره بهرداران میهزان و   در حالت نیمه تق آب، بر میزان آب یا فشار سیستم در نقاط دیگر اثری نداشته باشد.

زمان آب مورد نیاز را از پیش به اطالع مدیران شبکه می رسانند. بنابراین در این حالت باید ارتباط بهره بهرداران  

با مدیر شبکه بهتر باشد تا بهره برداران پایین دستی دچار مشکل نشوند. در حالت از پیش تعیین شده یا نوبتی، 

شخص شده و به نوبت در اختیار کشاورزان قرار می گیرد. در این حالت نیهاز زیهادی بهه    از پیش برنامه آبیاری م

ارتباط بهره برداران و مدیر شبکه وجود ندارد. معموال از این روش در شبکه هایی استفاده می شهود کهه از نظهر    

  طراحی ضعیف بوده و کنترل جریان در آنها مشکل می باشد. 

 نیه ا. اسهت داده ارائهه  آب انتقال یها ستمیس یابیارز یبرا عملکرد شاخص یادتعد(  1990)  تزیگ و مولدن

 آب انتقهال  در عدالت، و اعتماد، تیقابل راندمان، ت،یکفا اهداف با ارتباط در ستمیس عملکرد تیوضع ،ها شاخص

 توضیحات بیشتر در خصوص این شاخص ها در ادامه گزارش آورده شده است. .دهند یم نشان را

ضهمناً بهاس    .( در مورد رانهدمانهای آبیهاری ارائهه شهده اسهت      1990ترن )خمناسبی توسط باس و نا تعاریف

( شاخص های کفایت و بازدهی را تحت عنوان یک شاخص کلی تر به نام نسهبت عملکهرد تحویهل بیهان     1997)

راندمانهای مربوط د. در مقاالت خویش ، راندمان کلی پروژه را به جزء های مختلف تقسیم می کنکه کرده است. 

 ، که به شرح زیر است:به اجزاء مختلف سیستم توزیع آب را می توان جداگانه ارائه نمود
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 : CR، 1راندمان انتقال -

های اصلی، جانبی یا انتقال عبارت است از حرکت آب از منبع به طرف آبگیرهای واحد آبیاری از طریق کانال

 ثانویه رابطه عبارت است از:

(1        )                                              
1

2

VV

VV
R

C

d

C



    

dV  حجم آبی که به ابتدای سیستم توزیع وارد شده است : 

cV حجم آب وارد شده از مقصد یا رودخانه به سیستم : 

1Vحجم آب ورودی از سایر منابع به سیستم انتقال : 

2V های دیگر از سیستم انتقال : حجم آب داده شده به استفاده کننده 

 : dR، 2راندمان توزیع -

  4یا  3های درجه توزیع عبارت است از انتقال آب به داخل مزرعه از طریق کانال

(2                                                  )
d

f

d
V

VV
R

3
  

f
V حجم آب آبیاری داده شده به مزرعه : 

2Vهای دیگر از سیستم انتقال : حجم آب داده شده به استفاده کننده 

d
Vحجم آبی که به ابتدای سیستم توزیع وارد شده است : 

                                                           
1 - Conveyance Ratio 

2 - Distribution Ratio 
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، 3راندمان کاربرد مزرعه -
a

R: 

برد عبارت است از انتقال آب از داخل مزرعه به گیاه این راندمان نسبت بین مقدار آب تأمین شده راندمان کار

 باشد.در داخل مزرعه و مقدار آب مورد نیاز جهت نگهداری رطوبت خاک در حد نیاز گیاه می

(3                                                   )
f

m

a
V

V
R    

(4   )                                         
epm

pETV  

m
V  حجم آب آبیاری مورد نیاز جهت جلوگیری از استرس گیاه : 

f
V  حجم آب آبیاری داده شده به مزرعه : 

p
ET یعنی تبخیر تعرق گیاه : 

e
pبارندگی موثر : 

 

، 4راندمان واحد آبیاری -
u

R (3: )واحد درجه 

راندمان واحد آبیاری، 
u

R    عبارت است از ترکیب راندمان سیستم توزیع آب و مرحله کاربرد آب. بهه عبهارت

 شود.صرف میدیگر راندمانی هست که آب با آن در واحد آبیاری توزیع و م

(5                                              )
d

m

u
V

VV
R 3

  

                                                           
3 - Field Application Ratio 

4 -Tertiary unit Ratio 
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m
V  حجم آب آبیاری مورد نیاز جهت جلوگیری از استرس گیاه : 

d
Vحجم آبی که به ابتدای سیستم توزیع وارد شده است : 

3Vشودجم آبی که برای مصارف دیگر به غیر از آبیاری توسط سیستم توزیع تحویل داده می: ح 

ای اسهت کهه کنتهرل آب از    راندمان واحد آبیاری بیان کننده راندمان آب مصرف شده در پایین دسهت نقطهه  

 شود.دست مدیریت شبکه به اراضی کشاورزان منتقل می

 :  5راندمان پروژه یا کل -

(6)    
adcp

RRRR   

321اگر مقادیر  VVV در مقایسه با  ,,
m

V  و
c

V گردد.نظر کردن باشد از فرمول استفاده میقابل صرف 

تر دیگر بنام نسبت های کفایت و بازدهی آبیاری را تحت عنوان یک شاخص کلیشاخص (Bos, 1997)باس  -

ترین و مهمترین روابطی است که برای بررسهی عملکهرد   . این رابطه یکی از سادهلکرد تحویل بیان کرده استعم

 1مقهادیر کهوچکتر از    .اسهت  1ترین مقدار این نسبت، برای هر سیستم آبیاری مطلوب توان بکار برد.سیستم می

. روابهط  تهالف آب در سیسهتم اسهت   نشهان دهنهده ا   1نشان دهنده ناکهافی بهودن آبیهاری و مقهادیر بزرگتهر از      

 های ایشان به شرح زیر است:شاخص

(7)   
I

D

Q

Q
DPR    

D
Q)مقدار واقعی آب داده شده به واحد زراعی )متر مکعب در ثانیه : 

I
Q)مقدار آب مورد نیاز واحد زراعی  )متر مکعب در ثانیه : 

                                                           
5 - Overal consumed Ratio  
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  کرده است.های ارزیابی دیگری به شرح زیر نیز معرفی ( شاخص1997ه باس )در ادام -

عبارت است از نسبت مساحت اراضی قابل آبیاری در حال حاضر به کل مساحت اراضی قابل   SIA:6شاخص  -

 آبیاری در ابتدا

 گیری شده به دبی طراحی عبارت است از نسبت دبی واقعی اندازه D.R :7شاخص  -

 آوری شود آوری شده به آب بهایی که باید جمععبارت است از نسبت آب بهای جمع PFC :8شاخص  -

 عبارت است از نسبت هزینه کل آب آبیاری به هزینه کل تولید محصول RWC :9شاخص  -

شاخص درآمد در واحد سطح کشت شده: عبارت است از نسبت درآمد خالص به سطح کشهت شهده تحهت     -

 .آبیاری در زمان بررسی

 

 ایرانکشور تحقیقات انجام شده در -2-2

در داخل کشور تحقیقات زیادی درخصوص ارزیابی و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و از جنبه های 

مختلف انجام گرفته که بیان همه آنها در این گزارش نمی گنجد. بنابراین به بیان نتایج تعدادی از این تحقیقات 

 تحقیق حاضر دارد پرداخته می شود.و مکان موضوع که نزدیکی بیشتری با 

 به اندازه، به توزیع و انتقال نظر از درودزن زهکشی و آبیاری شبکه از قسمتی عملکرد( 1374) جهرمی سنائی

 توزیع و انتقال نظر از درودزن شبکه عملکرد ارزیابی از حاصل نتایج. داد قرار ارزیابی مورد را آب عادالنه و موقع

 چنانچه( 1372 -1373) باران کم و( 1371-1372) پرباران هایسال در که ددا نشان آب موقع به و اندازه به

                                                           
6 - Sustainability of Irrigable Area 

7 - Discharge Ratio 

8 - Fee Collection Performance 

9 - Relative Water Cost 
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 درصد 19 و 6/20 ترتیب به باشد، گرفته انجام( درصد 5/46 حدود) پروژه کلی راندمان حد در شبکه برداریبهره

 الگوی به توجه با آب ماهانه عتوزی دیگر عبارت به. است شده توزیع اعتماد، قابل غیر صورت به مصرفی آب از

 راندمان حد در برداریبهرهاگر  حتی سال دو این در که دهدمی نشان یکدیگر با آنها مقایسه و کشت ترکیبی

 وجود مازاد صورت به آب تلفات دیگر هایماه در میلیمتر 299 و 304 ترتیب به باشد، شده انجام هم مذکور

 ثانویه و اولیه اصلی، هایکانال سطح در آب توزیع و انتقال در عدالت، نظر از شده انجام هایارزیابی. است داشته

 توزیع و انتقال سیستم و بوده متفاوت طراحی حد به نسبت شبکه مختلف مسیرهای در آب توزیع که ددا نشان

 واحدهای به آب انتقال سیستم یک در آب توزیع عدالت ارزیابی از حاصل نتایج. باشدنمی عادالنه مسیر کل در

 بقیه و اندشده آب تأمین یکسان طور به تقریباً آبیاری واحدهای از نیمی حدوداً که دهدمی نشان نیز آبیاری

 از آن ابتدایی واحدهای به نسبت کانال انتهائی واحدهای ضمن در. دارند زیادی تفاوت واحد نسبت از واحدها

 پایین عملکرد خوبی به آب توزیع عدالت با رابطه در شده انجام هایارزیابی. اند شده برخوردار کمتری آب میزان

 و آب موقع به تأمین عدم و کفایت عدمبا توجه به  بنابراین. دهدمی نشان را شبکه این در آب توزیع و انتقال

 .دگردی ارزیابی ضعیف شبکه این عملکرد ،درودزن شبکه در آن ناعادالنه توزیع

های عملکرد بصورت اجهزای  با توصیف  شاخص (Sanaee- Jahromi & Feyen, 2001)سنایی جهرمی و فین 

ماتریس، روشی را برای تعیین عملکرد مکانی و زمانی سیستم و با در نظر گرفتن سطوح مختلف زمانی و مکهانی  

کهافی   توان آبدهد که مینتایج کاربرد این روش در شبکه آبیاری درودزن نشان می .اندتحویل آب را ارائه کرده

را با توجه به آب در دسترس تحویل داد و آب تحویل داده شده در کانال مورد بررسی از نظر به موقع بودن بهتر 

 از عدالت توزیع است.

از شهبکه آبیهاری    3عملکرد سه کانال درجه  (Sanaee- Jahromi et al, 2000)سنایی جهرمی و همکاران  -

تیجه رسیدند بازده و عدالت توزیع آب در شبکه وضعیت مطلوبی ندارد درودزن فارس را بررسی کردند و به این ن

 تواند آب مورد نیاز گیاهان را به اندازه و به موقع تحویل دهد.و سیستم نمی
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سهازی جریهان در شهبکه درودزن از    جههت شهبیه   (Shahrokhnia and Javan, 2005)نیا و جهوان  شاهرخ -

به این نتیجه رسیدند که با مقایسه مقادیر نسبت عملکرد تحویل در سهه   استفاده نمودند و Hec- RASافزار نرم

کنند آب بیشتری نسهبت بهه پهایین دسهت     فصل آبیاری، مزارعی که در ابتدای کانال اردیبهشت آب دریافت می

کنند همچنین مقدار نسبت عملکرد تحویلی در فصول زراعهی مختلهف در ههر کانهال بها ههم       کانال برداشت می

نشان از عملکرد  وباشد های مختلف متفاوت میبوده و در یک فصل به خصوص نیز مقدار آن برای کانالمتفاوت 

تغییرات در بازشدگی دریچه ها، انتخاب ضریب دبی نادرست برای دریچه ها و  ضعیف شبکه در تحویل آب دارد.

 نوسانات آب باعث تغییرات زیادی در شاخص های عملکرد شبکه می شود.

تاثیر تغییرات ضریب زبری کانال اردیبهشت در شبکه  (Shahrokhnia and Javan, 2007)یا و جوان نشاهرخ

درودزن، بر میزان دبی آبگیرها را مورد بررسی قرار دادند و یک ضریب حساسیت جدید برای ایهن موضهوع ارائهه    

عمق آب باالدست دریچه هها و   نمودند. نتایج نشان داد که افزایش ضریب زبری کانال ها می تواند باعث افزایش

در نتیجه تغییرات دبی در کانال های فرعی شود. این مسئله می توانهد باعهث تغییهر در شهاخص ههای مختلهف       

 ارزیابی شبکه گردد.

اثر تغییرات عمهق آب در کانهال ههای فرعهی بهر دبهی        (Shahrokhnia et al., 2009)شاهرخ نیا و همکاران 

در کانال اردیبهشت درودزن مهورد بررسهی قهرار دادنهد. نتهایج نشهان داد ایهن         عبوری دریچه های کانال اصلی،

تغییرات در بعضی از کانال ها و از جمله کانال های شهبکه آبیهاری درودزن دارای اهمیهت مهی باشهد و ضهرایب       

 حساسیت جدیدی برای این موضوع ارائه نمودند.

ر تغییرات بازشدگی دریچه های قوسهی در شهبکه   تاثی (Shahrokhnia and Javan, 2009)نیا و جوان شاهرخ

آبیاری درودزن بر میزان دبی آبگیرها را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که این تغییرات مهم بوده و می 

تواند باعث کاهش عدالت توزیع آب در شبکه گردد. ضرایب حساسیت جدیدی نیز برای بررسی این تغییرات ارائه 

 گردید.
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مسائل مدیریتی سه شبکه آبیاری مختلهف را در کشهور و از جملهه     (Javan et al, 2002)و همکاران  جوان -

اند توزیع آب در شبکه مذکور نهامطمئن و عهدالت توزیهع آب و    شبکه آبیاری درودزن فارس بررسی و بیان کرده

 راندمان پایین است.

 دراسهتان  درودزن آبیهاری  شهبکه  از قسمتی رد آب توزیع لحاظ از شبکه عملکرد( 1385شاهرخ نیا و جوان )

 ،(Delivery Performance Ratio) تحویهل  عملکهرد  نسبت مانند هایی شاخص از. قرارگرفت بررسی مورد فارس

 بها  حالهت  دو در هها  شهاخص  ایهن . گردیهد  استفاده ها ارزیابی این برای آب زمانی و مکانی توزیع عدالت و بازده

 فصل سه در کار این برای که شده وبررسی تعیین قراردادی زیرکشت سطوح و یواقع زیرکشت سطوح از استفاده

 داد نشهان  نتایج. گردید گیری اندازه اردیبهشت کانال در 3 درجه کانالهای به تحویلی آب مقادیر مختلف آبیاری

 بیشتر باالدست وکانالهای نداشته آب زمانی و مکانی توزیع عدالت لحاظ از خوبی عملکرد مطالعه مورد کانال که

 زیرکشهت  سهطوح  بها  قراردادی زیرکشت سطوح تفاوت همچنین. کنند می برداشت آب دست پایین کانالهای از

 توجه موضوع این به باید ها بررسی در که بوده زیاد بسیار عملکرد های شاخص تفاوت که گردد می باعث واقعی

 .شود

آب را به منظور شبیه سازی جریان آب در کانهال   ( دو مدل شبیه سازی جریان1387شاهرخ نیا و همکاران )

-MIKE)بهتهر از مهدل    (HEC-RAS)راس -اردیبهشت درودزن مورد مقایسه قرار دادند. نتایج نشان داد مدل هک

بوده و رابطه جدید مورد استفاده برای دریچه های قوسی رابطه مناسبی است. همچنین فاصله محور دریچه  (11

 مهمی است که در روابط حاکم بر دریچه های قوسی باید به آن توجه شود.  قوسی تا کف کانال عامل

 سلسله تحلیل فرآیند از استفاده با را کشور مدرن آبیاری شبکه 14 در آب وریبهره ارزیابی( 1387) باقر زاد

 نحوه آب، توزیع و تنظیم هایسازه نوع ها،کانال پوشش وضعیت هایپارامتر منظور بدین دادند انجام مراتبی

 هایتشکل وضعیت محصول، آبی نیاز محصول، ارزش آبی سال وضعیت تعرق، تبخیر و بارش مقدار آب، توزیع

 عنوان به فرهنگی مسائل و آب کیفیت شبکه آب مقدار آب، قیمت محصوالت، کشت زیر سطح الگوی بران، آب
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 بندیرده نتایج. شدند گرفته نظر در گیریمیمتص معیارهای و آبیاری هایشبکه در آب وریبهره بر موثر عوامل

 هایشبکه بین در را آب وریبهره بیشترین رود سفید آبیاری شبکه که داد نشان آبیاری هایشبکه آب وریبهره

 کشور، زهکشی و آبیاری هایشبکه در که است آن بیانگر تحقیق هاییافته همچنین. باشدمی دارا مطالعه مورد

 وضعیت راستا، این در. نمایندمی ایفا آب وریهبهر بر توجهی قابل تاثیر شبکه دسترس در آب و اقلیمی وضعیت

 هایتشکل و فرهنگی مسائل و متوسط تأثیر درجه از آب توزیع نحوه و( هاسازه و هادریچه نوع) فیزیکی ساختار

 نیاز و کشت زیر سطح معیارهای که دهدمی نشان نتایج. باشندمی برخوردار کمتری اهمیت درجه از بران آب

 آب وریبهره در را تأثیر کمترین آب قیمت و کیفیت معیارهای و تأثیر بیشترین کشت الگوی محصوالت آبی

 .دارند

 شبکه بتنی پوشش با هایکانال در آب توزیع و انتقال راندمان بودن پایین عوامل( 1387) همکاران و سهرابی

 و درز به توانمی را هاکانال این در آب تلفات عمده دالیل داد نشان نتایج .کردند بررسی را قزوین آبیاری

 در هرز هایعلف رشد موردی، صورت به الینینگ تخریب کانال، عرض و جانبی دیواره در طولی هایترک

 شبکه این نقاط بعضی در برداریبهره صحیح مدیریت عدم کانال، در شده جمع رسوبات شده ایجاد هایشکاف

 در هرز هایعلف بردن بین از کانال، الیروبی شده، تخریب هایقسمت در الینینگ بهسازی و بهبود. داد نسبت

 انتقال راندمان افزایش در مؤثر راهکارهای از کشاورزان برای آبیاری شبکه از بهینه استفاده ترویج ها،کانال مسیر

 .بود خواهد آب

 انجام را بروجن شهرستان حلوایی و بلداجی دشت آبیاری شبکه ابیارزی و بازنگری( 1387) همکاران و برزگر

 به حلوایی و بلداجی دشت در موجود وضع در مطالعاتی اراضی کلی راندمان د،دا نشان هاگیریاندازه. دادند

 . دبو درصد 8/48 و 9/42 ترتیب

ی شاخص های ارزیابی مورد ( کانال ادامه سمت چپ در شبکه آبیاری درودزن را با اندازه گیر1388شفیعی )

بررسی قرار داد. نتایج نشان داد کانال مورد مطالعه از لحاظ عدالت توزیع و اعتمادپذیری عملکرد مطلوب نداشته 
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و آب دریافتی توسط کانال های باالدست بیشتر از کانال های پایین دست بود. از نظر سایر شاخص های بهره 

 مناسبی نبود. برداری و خدمات نیز شبکه در وضعیت 

عملکرد مدیریت شبکه آبیاری و زهکشی درودزن را مورد مطالعه  (1391شرکت سهامی آب منطقه ای فارس )

درصد در  25درصد از شاخص ها در محدوده ضعیف،  50شاخص ارزیابی، حدود  94قرار داده است. از میان 

درصد از مصرف  88اد که حدود نتایج نشان د درصد در محدوده خوب قرار گرفت. 25محدوده متوسط و 

 69و  درصد از عدم تناسب آب تحویلی با میزان آب بها 85کنندگان آب از بی نظمی موجود در رهاسازی آب و 

عدم تامین حقابه حقابه بران و عدم عدالت در پایاب و  ناراضی بودند. درصد از نهادها و سازمان های مرتبط

راندمان انتقال در کل شبکه اصلی به طور به خود اختصاص داده بود.  درصد موارد را 81و  74سراب به ترتیب 

به  4و 3راندمان توزیع در کانال های درجه و در رده ضعیف قرار گرفت.  درصد برآورد گردید 77متوسط حدود 

 درصد و در رده 56راندمان کاربرد آب در مزرعه در حدود درصد و در رده متوسط بود.  77طور متوسط در حدود

شاخص وضعیت سازه ها  ضعیف برآورد گردید.بسیار درصد و  33راندمان کل شبکه حدود  متوسط قرار داشت.

 در شبکه انتقال و شبکه توزیع به ترتیب ضعیف و متوسط برآورد گردید.

( توزیع آب در چهار کانال اصلی درودزن را مورد بررسی قرار دادند شاخص حجم 1393فرخی و همکاران )

سطح نشان داد که کانال هامون کمترین و کانال ابرج بیشترین مقدار آب را  ب تخصیص یافته بر واحدساالنه آ

 دریافت نموده اند.

به ارزیابی شبکه آبیاری و زهکشی قزوین پرداختند.  (Vaez Tehrani et al., 2013)واعظ تهرانی و همکاران 

دالت و اعتمادپذیری توزیع آب، نوسازی در شبکه ایشان ضمن تاکید بر اهمیت شاخص های کفایت، راندمان، ع

های آبیاری را امری الزم جهت ارتقای شاخص های تحویل آب برشمردند. مهمترین سیاست از میان سیاست 

 های اجرا شده، تثبیت سطوح زیر کشت در شبکه بود.  
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 تجربیات سایر کشورها-2-3

یکهی از ملزومهات ههر شهبکه      (Irrigation modernization)تجهیز و نوسازی شبکه های آبیاری و زهکشهی  

آبیاری برای افزایش بهره وری است. تجهیز و نوسازی شبکه بهه معنهی ایجهاد تغییراتهی فیزیکهی، تشهکیالتی و       

. شبکه آبیاری از لحاظ (Renault, 1999)مدیریتی در شبکه، به منظور تحویل بهتر آب و افزایش بهره وری است 

باشد و حتی در شرایطی که جریان غیرماندگار است، بتواند در شرایط مختلف، بها دبهی   تحویل آب انعطاف پذیر 

، در یهک شهبکه   (Mandavia, 1999). طبق نظر مانهداویا  (Kulkarni and Dltour, 1999)های مختلف کار کند 

محصول، کاهش  آبیاری که از نظر مدیریتی انعطاف پذیر است می توان منافع زیر را انتظار داشت: افزایش تولید

مصرف آب، کاهش اتالف آب، ارائه خدمات بهتر به بهره برداران، افزایش تولید و کاهش مصهرف انهرژی، کهاهش    

هزینه های کارگری و پرسنلی، مدیریت راحت تر سیستم آبیاری، حفاظت بهتر از سیستم های انتقهال و توزیهع   

ر آب، حفظ بهتهر حیهات وحهش و آبزیهان، کهاهش      آب، کاهش هزینه های نگهداری، توزیع دقیق تر و عادالنه ت

خسارات سیالب، نیاز به زهکشی زیرزمینی کمتر، عکس العمهل بهتهر در شهرایط اضهطراری و منهافع اجتمهاعی       

اظهار داشتند که مطالعات منتشهر شهده انهدکی در مهورد      ،(Renault and Makin, 1999)بیشتر. رنوا و مایکین 

آنها در عمل چگونه باشد وجود دارد. اگر اینگونه اطالعهات شهبکه هها منتشهر      اینکه مدیریت شبکه ها و ارزیابی

، (Skogerboe et al., 1999)نشود، احتمال کمبود اطالعات در آینده بیشتر خواههد شهد. اسهکاگربو و همکهاران     

بهه   معتقد است که بسیاری از تجهیزات اندازه گیری و کنترل دبی در شهبکه هها از تنظهیم خهارج اسهت و نیهاز      

 بازبینی دارد که این موضوع نیز باید جزو برنامه نوسازی شبکه ها قرار گیرد.

در ترکیه کشاورزی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. به همین دلیل شرایط آب و هوایی و بویژه 

و نتیجتا انجام بارندگی اهمیت زیادی دارد. در بیشتر نقاط ترکیه آب عامل محدود کننده برای کشاورزی است 

سال اخیر افزایش سریعی داشته است. توسعه آبیاری  50آبیاری توسعه پیدا کرده است. کشت آبی در ترکیه در 
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در ترکیه بیشتر توسط نهادهای دولتی و عمومی صورت گرفته است. وظیفه این نهادها در ابتدا جمع آوری آب 

واگذار نمایند.  ند امر مدیریت را به تشکل های کشاورزانبها و تحویل آب به کشاورزان بود لیکن بعدا موظف شد

علت اصلی تصمیم دولت برای انتقال مدیریت به کشاورزان، کاهش شدید بودجه دولت برای مدیریت شبکه ها و 

( چند شبکه آبیاری را در ترکیه 2010) ککمک و همکاراننگهداری از سازه های این شبکه ها اعالم شده است. 

در این شبکه ها که کار انتقال مدیریت شبکه به تشکل ها صورت گرفته بود، وضعیت ی قرار دادند. مورد ارزیاب

شبکه قبل و بعد از انتقال مدیریت بررسی و مقایسه گردید. در این مقایسات از شاخص نسبت تحویل آب و چند 

قبل از انتقال مدیریت به  در 2شاخص اقتصادی استفاده گردید. نتایج نشان داد که نسبت تحویل آب از عدد 

در بعد از انتقال مدیریت رسیده که از نظر صرفه جویی در مصرف آب می تواند مهم باشد. در شبکه  5/1عدد 

های مورد بررسی، انتقال مدیریت شبکه به تشکل ها باعث افزایش نسبی آب بهای جمع آوری شده و کاهش 

در بعضی از شبکه ها کمبود تجهیزات اندازه گیری تحویل  هزینه های مدیریت شبکه شده بود. در کشور ترکیه

آب وجود دارد و در بعضی شبکه ها استفاده مناسبی از تجهیزات موجود نمی شود. آب بها بر اساس سطح زیر 

کشت و نوع محصول دریافت می شود. مشارکت بهره برداران در مدیریت و بهره برداری از شبکه های آبیاری 

ود راندمان، عدالت توزیع آب، سایر خدمات و پایداری بیشتر سیستم گردیده و هزینه ها را وزهکشی باعث بهب

کاهش می دهد. بنابراین پایداری مدیریت منابع آب هم به تجهیزات و فناوری های متناسب با شبکه و هم 

ادی و پایداری مشارکت بهره برداران دارد. اگر چه به طور کلی وجود تشکل ها منافع زیادی از لحاظ اقتص

مدیریت شبکه دارد، لیکن از لحاظ سیاسی، اجتماعی و قانونی نیز باید بستر مناسبی برای فعالیت تشکل ها 

فراهم باشد. در ترکیه استراتژی های مدیریت آبیاری به اندازه مناسبی در عمل پیاده نمی شود. چون به خالهای 

می تواند نقش مهمی  "قانون تشکل های آبیاری"جهت مین قانونی، فنی و اجتماعی کمتر توجه شده است. به ه

 در فراهم نمودن چارچوب الزم برای فعالیت تشکل ها بوجود آورد.
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( اظهار داشتند که بیشتر شبکه های آبیاری بزرگ در دنیا عملکرد پایینی دارد. این 2010زرداری و کوردری )

در  (Warabandi)آب می شود. شبکه آبیاری واراباندی  شامل بهره وری تولید، بازگشت سرمایه و عملکرد تحویل

پاکستان نیز از این موضوع استثنا نبوده و عملکرد پایینی دارد. در این شبکه کشاورزان کنترلی بر میزان آب، دور 

آبیاری و توزیع آب ندارند که این موضوع باعث کاهش بهره وری مصرف آب گردیده است. بیشتر افراد در 

آب نسبت به آب مورد نیاز گیاه سخن می گویند، اما افراد کمی در خصوص کیفیت تخصیص  خصوص کمبود

آب و راه های بهبود توزیع آب در سیستم سخن گفته اند. تخصیص آب در این شبکه نه تنها باعث اتالف منابع 

یده است. معموال آب محدود موجود شده، بلکه گاهی اوقات باعث کاهش محصول بعلت آبیاری بیش از اندازه گرد

در شبکه های آبیاری کانال های باالدستی نسبت به پایین دست آب بیشتری دریافت می دارند. به همین دلیل 

در این شبکه حقابه کانال های پایین دستی بیشتر در نظر گرفته شده است. با وجود اینکه کانال های پایین 

بیشتر کمبود آب در پایین دست، عملکرد و منفعت دست آب بیشتری دریافت می دارند، به دلیل نوسانات 

آب تحویلی تلف می شود و یا به صورت ناعادالنه توزیع  %50کمتری نسبت به باالدست دارند. حدودا بیش از 

درصد متغیر بوده است. این اتالف و بی عدالتی زیاد آب می  37تا  7می شود. شاخص عدالت توزیع آب بین 

خیر و نشت از کانال ها، دزدی آب از کانال ها و تخصیص بیش از اندازه آب به بعضی تواند به دالیلی چون تب

قسمت ها باشد. در شرایط کمبود و یا محدودیت آب، رهاسازی این آب در شبکه هایی مانند واراباندی که 

های مختلفی  عملکرد پایینی دارند، فقط باعث اتالف این منبع ارزشمند می شود. پیشنهاد گردیده که استراتژی

، حساسیت مراحل رشد گیاه به کم آبی، 3برای تخصیص آب با توجه به سطح کشت تحت کانال های درجه 

ارزش محصول، مناطق با بهره وری بیشتر، گیاهان با بهره وری آب بیشتر، اتالف آب و سایر عوامل تاثیرگذار 

 تهیه و مد نظر قرار گیرد.

نال های آبیاری در جنوب تونس را مورد بررسی قرار دادند. بزرگترین ( مشکالت کا2012قزوانی و همکاران )

 10مشکل این بود که مدیریت نامناسب کشاورزان در سطح مزرعه باعث شده بود فاصله بین آبیاری ها از حدود 



22 
 

روز افزایش یابد. عدم مشارکت مناسب کشاورزان در مدیریت آبیاری به دلیل کوچک بودن مزارع و  20روز به 

تفکیک زمین ها، عدم توزیع مناسب آب به مزارع، عدم کنترل آب در آبیاری های شبانه از مشکالت این مناطق 

بود. افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری، یافتن راه حل های فنی و مدیریتی مناسب و سایر تغییرات 

 در مدیریت آبیاری منطقه از پیشنهادات ارائه شده بود.

( به ارزیابی یکی از شبکه های آبیاری واقع در جنوب اسپانیا پرداختند. نتایج بررسی 2012کاران )لوریت و هم

های آنها نشان داد که شرکت متولی مدیریت شبکه آب برنامه مناسبی را برای تحویل آب به کشت های معمول 

نطقه، الگوی کشت و ضرایب منطقه داشته است لیکن، تحویل آب بایستی هماهنگ با برنامه ریزی آبیاری هر م

گیاهی باشد. چون با تغییر تاریخ کاشت، نیاز آبی متغیر خواهد بود. بنابراین باید ضریب گیاهی گیاهان مختلف 

بویژه درختان تازه کاشته شده به طور دقیق محاسبه و اعمال شود. میزان نسبت آب تحویلی به آب مورد نیاز در 

متغیر بود. توجه کشاورزان به توصیه های بهره برداری بسته به  65/0تا  58/0سال های بدون محدودیت آب از 

بود. در حالیکه برای زراعت های  %50نوع محصول متفاوت بود. بیشترین سطح پذیرش مربوط به پنبه با حدود 

ید که با از کشاورزان به توصیه ها عمل نمودند. مشاهده گرد %10معمول دیم مانند گندم و آفتابگردان، کمتر از 

افزایش میزان آب، میزان محصول یا درآمد افزایش نیافته است. بنابراین شرکت مدیریت آبیاری باید روش های 

مناسبی را برای انتقال بهتر اطالعات به کشاورزان به کار گیرد. فن آوری هایی مانند اینترنت و تلفن همراه می 

 تواند برای انتقال سریع اطالعات مفید باشد.

( در شبکه ای در کشور مراکش به بررسی شاخص های عملکردی شامل کفایت و عدالت 2013و همکاران ) خارو

توزیع آب، بر اساس محاسبه تبخیروتعرق گیاه پرداختند. نتایج نشان داد که مناطق مورد بررسی از نظر شاخص 

ع آب ناکافی، عدم برنامه های مورد بررسی در وضعیت مطلوب نبوده اند. علل این عملکرد ضعیف شامل مناب

ریزی آبیاری مناسب و تفاوت در عملیات زراعی انجام شده توسط کشاورزان می باشد. مدیران آبیاری شبکه باید 

با هماهنگی تشکل های موجود و کشاورزان، برنامه مناسبی برای آبیاری هر منطقه تهیه و اجرا نمایند تا آبیاری 
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ه انجام شود و نه به طور کلی برای کل شبکه. این عمل باعث تفاوت کمتر بر اساس الگوی کشت واقعی هر مزرع

بین آب مورد نیاز و آب تحویل شده می گردد. اگر کشاورزان از الگوی کشت و عملیات زراعی مناسب و مشابه 

س مراحل استفاده نمایند، برنامه های تحویل آب نیز بهتر و مفیدتر اجرا خواهند شد و در نتیجه می توان بر اسا

 رشد گیاه آبیاری نمود و کاهش محصول ناشی از استرس آبی وارد شده به گیاه را کاهش داد.  

( چهار تشکل آبیاری را در کشور قرقیزستان از لحاظ شاخص های راندمان، کفایت 2009کازبکوف و همکاران )

ن داد که به طور کلی تشکل های آبیاری، عدالت و اعتمادپذیری تحویل آب مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشا

مورد بررسی از لحاظ کفایت و راندمان آبیاری وضعیت مناسبی داشته اند. لیکن از لحاظ عدالت و اعتمادپذیری 

تحویل آب، شرایط مطلوب نبوده است. توصیه گردیده که مدیران تشکل ها تخمین دقیق تری از نیاز آبی 

ب مورد نیاز انجام شود. تجربه قرقیزستان در خصوص تشکیل تشکل گیاهان ارائه و تحویل آب بر اساس حجم آ

های آب بران نشان داده که این تشکل ها در یافتن مشکالت توزیع آب در شبکه و مشکالت کشاورزان موفق 

بوده اند. اما نیاز است مدیران تشکل ها و کشاورزان آموزش بیشتری دیده تا بتوانند عدالت توزیع آب را بویژه در 

شرایط کم آبی حفظ نمایند. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از شاخص های ارزیابی، می تواند بخوبی و با 

هزینه کم، وضعیت تشکل ها را ارزیابی نماید. این موضوع برای کشورهای واقع در آسیای مرکزی که تشکل های 

اورزی پایدار اهمیت زیادی دارد. این بررسی آبیاری در آنها توسعه زیادی یافته، برای رسیدن به مدیریت کش

نشان داد که تردید جدی درخصوص دقت مقادیر نیاز آبی تخمینی وجود دارد و باید با دقت بیشتری این مقادیر 

برآورد و اعمال گردند. روش فعلی تحویل آب که بر اساس هیدرومدول می باشد روش مناسبی نبوده و مقادیر 

ظر می گیرد. بنابراین باید بجای استفاده از هیدرومدول از نیاز آبی استفاده نمود. تشکل مورد نیاز را بیشتر درن

های آبیاری باید از فناوری های جدید به منظور محاسبه نیاز آبی واقعی گیاه و پایش دبی های آنی جریان در 

پرداخت آب بها بر اساس طول فصل آبیاری استفاده نمایند. پرداخت آب بها براساس حجم آب تحویلی نسبت به 

سطح کشت در افزایش راندمان آبیاری یا کاهش اتالف آب موثر است. همچنین باید در ابتدای کانال های درجه 
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، تجهیزات مناسب برای اندازه گیری دبی و کنترل آب تحویلی موجود باشد. در تحویل آب به تشکل ها باید  3

 وجود داشته باشد.برآورد دقیقی از تلفات انتقال و توزیع آب 

( با استفاده از شاخص عملکرد تحویل آب به بررسی مسائل تحویل آب کانالی در شبکه 2001باس و همکاران )

تانویان در کشور آرژانتین پرداختند. بررسی ها نشان داد که عملکرد تحویل آب و اعتمادپذیری تحویل آب در 

ین دست می باشد. در پایین دست یکنواختی تحویل آب شبکه دارای غیر یکنواختی زیادی در باالدست و پای

بیشتر است و حتی اگر کمبود آب شدید نیز وجود داشته باشد این مشکل بین همه بهره برداران به طور مساوی 

تقسیم می شود. وجود سیستم تحویل آب دریچه ای باعث می شود تا زمان تحویل آب به دقت توسط کشاورزان 

در ابتدای کانال ثابت باشد، تغییرات دبی تحویلی به مزارع نیز کمتر می شود. نتایج نشان رعایت شود. اگر دبی 

داد در میزان عملکرد تحویل آب، مدیریت اعمال شده توسط مدیریت شبکه و مدیریت تشکل ها، از تلفات 

درک نمی فیزیکی آب و نشت مهم تر می باشد اما اهمیت این موضوع به درستی توسط تشکل های آب بران 

 شود. 

( به بررسی یک شبکه آبیاری در کشور اتیوپی پرداختند. نتایج نشان داد که اب تحویل 2006بکل و تیالهون )

شده به مزارع بیشتر از حد مورد نیاز می باشد. دلیل اصلی اتالف آب در مزارع تحت شبکه، نفوذ عمقی بوده 

درصد رسیده بود. روش  70و  57، 32بترتیب به  است. تلفات نفوذ عمقی در سورگوم، ذرت و گوجه فرنگی

آبیاری و برنامه ریزی آبیاری ضعیف، از دالیل عمده این تلفات زیاد بود. برای کاهش تلفات توصیه شده که 

کشاورزان بر اساس نوع گیاه و مرحله رشد، میزان آب آبیاری را تنظیم نمایند. همچنین باید به کشاورزان 

انتخاب یک برنامه آبیاری مناسب انجام شود. عالوه بر این ها توسعه های تجهیزاتی در آموزش و مساعدت برای 

 شبکه بیشتر بر روی ارتقای مدیریت آبیاری در مزارع متمرکز شود تا نصب تجهیزات جدید بر روی شبکه. 

. برای در کشور اتیوپی پرداختند (Metahara)( به بررسی شبکه آبیاری متاهارا 2015دجن و همکاران )

ارزیابی این شبکه نیز از شاخص های ارائه شده توسط مولدن و گیتس استفاده گردید. نتایج نشان داد که به طور 
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بیشتر از حد مورد نیاز بوده است. اما میزان تلفات آب در مسیر انتقال زیاد  %24متوسط آب تخصیص داده شده 

رضایت بخش بوده  3آبیاری در سطح کانال های درجه  بوده است. عملکرد کلی شبکه از لحاظ راندمان و کفایت

ولی عملکرد آبگیرها باعث بی عدالتی و عدم کفایت توزیع آب گردیده است. بی عدالتی توزیع آب ناشی از بی 

بررسی ها نشان داد که میزان تلفات آب در اطالعی میراب ها از خصوصیاتی هیدرودینامیکی سیستم می باشد. 

همچنین میزان نشت از کانال های اصلی و خارج مزرعه، زهکشی و تلفات بوده است.  %10ز سطح مزرعه کمتر ا

ایشان اظهار  میزان کل نشت را شامل می شود. %45، و %20، %25بهره برداری، و تلفات انتهای کانال بترتیب 

ه ماندابی و شور داشتند که تحویل و توزیع بهینه آب، نه تنها باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود، بلک

، نتایج ارزیابی این شبکه نشان داد که 2013و  2012در دو سال شدن اراضی تحت شبکه را کاهش می دهد. 

و  21/0، مقدار شاخص عدالت توزیع 94/0و  98/0، مقدار شاخص راندمان 96/0و  87/0مقدار شاخص کفایت 

ر کلی وضعیت شبکه متوسط تا خوب ارزیابی بوده که به طو 10/0و  20/0و میزان شاخص اعتمادپذیری  14/0

 گردید.

( نیز کفایت و عدالت توزیع آب را در حوضه ایندوس پاکستان مورد بررسی قرار دادند. 2015عثمان و همکاران )

بوده که  10/0نتایج بررسی های ایشان نشان داد که عدالت توزیع اب در کانال های مورد بررسی کمتر از 

بوده  67/0و  60/0ایت توزیع آب در دو فصل تابستان و زمستان به طور متوسط حدود مطلوب است. لیکن کف

بررسی ها نشان داد که در مزارع پنبه، نیشکر و برنج امکان صرفه جویی در مصرف آب وجود  که مطلوب نیست.

تی میزان آب دارد. اما پیشنهاد گردیده که این مسئله در مقیاس کوچکتر نیز مورد بررسی قرار گیرد. چون ح

 مصرفی یک گیاه بخصوص در مناطق مختلف می تواند متفاوت باشد.

( در دره آنتالیای ترکیه، چند شبکه آبیاری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق 2015اوزمن و کامان )

درصد  84تا  12در این شبکه ها بین  )نسبت آب تحویل شده به آب مورد نیاز گیاه(نشان داد که نسبت آبیاری 

در بیشتر  )نسبت مساحت تحت آبیاری به مساحت قابل آبیاری شدن( متغیر بود. پایداری اراضی تحت آبیاری
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بود. نسبت آب تخصیص یافته به شبکه در بعضی از شبکه ها از عدد  1شبکه های مورد بررسی نزدیک به عدد 

بود   %100تا  28خص راندمان اخذ آب بها بین بیشتر بود که حکایت از مصرف آب زیادتر از حد دارد. شا 5/2

 8/1834تا  7/10بین که پرسنل آبیاری  برای یکمساحت تحت پوشش  که می توان این تغییرات را به شاخص

شاخص جمع آوری آب بها و شاخص مساحت تحت پوشش هر آبیار، در بیشتر . ، ارتباط دادهکتار متغیر بود

 شبکه ها رضایت بخش بود.

کره جنوبی پرداختند. در این شبکه آبیاری دانگجین ( به ارزیابی چند کانال آبیاری در 2016کاران )نام و هم

ارزیابی ها نیز از شاخص های ارائه شده توسط مولدن و گیتس استفاده گردید. ایشان اظهار نمودند که مدیریت 

ع حداکثر نیاز، بی نظمی در مقادیر سنتی آبیاری شامل مشکالتی از قبیل عدم تکافوی ظرفیت کانال ها در مواق

آب تحویل شده و راندمان و یکنواختی توزیع آب پایین می شود. الزم است مرتبا میزان آب تحویل شده با آب 

گرفته و تلفات آب کاهش یابد. شاخص های ارزیابی عملکرد مانند مورد نیاز مقایسه تا مدیریت بهتری صورت 

شاخص های ردیده، می تواند ابزار مفیدی برای تحلیل رفتار شبکه باشد. آنچه توسط مولدن و گیتس ارائه گ

بترتیب خوب، ضعیف، ضعیف  2012ارزیابی راندمان، کفایت، عدالت و اعتمادپذیری شبکه مورد بررسی در سال 

دو شاخص کفایت و اعتمادپذیری به درجه متوسط ارتقا یافتند. طبق  2013و ضعیف برآورد گردید. در سال 

( مقدار چهار شاخص کفایت، راندمان، اعتمادپذیری و عدالت توزیع بطور متوسط 2016رش نام و همکاران )گزا

در تحقیقات مشابهی که در گدیز ترکیه انجام گرفت،  بود. 23/0و  27/0، 87/0، 83/0برای منطقه مورد مطالعه 

در  .(Korkmaz et al., 2009)گردیدبرآورد  51/0و  54/0، 77/0، 60/0مقداراین شاخص ها بترتیب برابر با 

 14/0و  18/0، 59/0، 91/0حوضه رودخانه نیجر در مالی افریقا، مقادیر این شاخص ها بترتیب برابر با 

. همچنین در دلتای رود نیل در مصر، مقدار شاخص های کفایت، (Vandersypen et al., 2006)بود

 .(Aly et al., 2013)به دست آمد 26/0و  18/0، 66/0اعتمادپذیری و عدالت توزیع آب بترتیب برابر با 
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 جمع بندی تحقیقات و تجارب گذشته-2-4

به طور کلی نتایج تحقیقات گذشته و تجارب سایر کشورها نشان می دهد که شبکه های آبیاری و زهکشی نقش 

. اگرچه این شبکه ها مهمی در اقتصاد کشاورزان داشته و بررسی مشکالت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است

از بعضی جهات مشابه هم می باشند، لیکن از بسیاری جهات نیز متفاوت بوده و نیاز است در هر منطقه بررسی 

در تحقیقات گذشته شاخص های مختلفی برای ارزیابی شبکه های آبیاری و زهکشی معرفی جداگانه انجام شود. 

  .(1997باس، )شاخص ها استفاده نمودگردیده که بسته به هدف مطالعه می توان از این 

مهمترین مسئله در شبکه های آبیاری، نحوه توزیع یا تحویل آب در شبکه می باشد که می توان با استفاده از 

برای بررسی و ارزیابی تحویل آب در شبکه  تعیین نمود.شاخص های ارزیابی مختلف، نوع و میزان مشکالت را 

( از اهمیت و اعتبار زیادی برخوردار است که 1990ده توسط مولدن و گیتس )های آبیاری، شاخص های ارائه ش

)کورکماز و  سال پیش تاکنون مورد استفاده محققین مختلف، در نقاط مختلف دنیا قرار گرفته است 25از 

 (. 2006، واندرسیپن و همکاران، 2013، آلی و همکاران، 2009همکاران، 

زهکشی درودزن فارس با استفاده از شاخص های تحویل آب مطالعات کمی  درخصوص ارزیابی شبکه آبیاری و .

بررسی ها و تجربیات گذشته نشان می  بررسی بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد. وصورت گرفته 

میزان منابع آب موجود، سهم مصرف کننده های مختلف مانند کشاورزی، صنعت، شامل دهد که عوامل مختلفی 

ت و شهری از منبع آب، طول کانال های شبکه و نوع پوشش آنها، نوع سازه انتقال آب )کانال روباز یا  محیط زیس

انواع لوله(، نوع سازه های هیدرولیکی تنظیم و تحویل آب، حساسیت سازه های تحویل آب نسبت به عوامل 

ع جریان، تغییرات دبی، مختلف )مانند تغییرات عمق آب باالدست، پایین دست، بازشدگی دریچه، سطح مقط

و تاریخ کاشت گیاهان مختلف،  طول دوره رشد تغییرات زبری و...(، میزان نشت آب در شبکه، نوع، نیاز آبی

وجود یا عدم وجود و موفقیت تشکل های آب بران، تسطیح اراضی، برنامه ریزی آبیاری در مزرعه، دانش 

در عملکرد شبکه های و عوامل دیگر  و توزیع آب کشاورزان، میراب ها و مدیران شبکه در خصوص مدیریت
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برای افزایش بهره وری و عملکرد شبکه الزم است به همه این عوامل توجه توصیه شده که آبیاری تاثیر دارد. 

شود. البته وزن تاثیر عوامل مختلف، در شبکه های مختلف یکسان نبوده و بسته به شرایط هر شبکه متفاوت 

، لوریت و 2009، شاهرخ نیا و جوان، 2009، شاهرخ نیا و همکاران، 1999،رنوا، 1999، )کولکارنی و دتوراست

 .(.2006، بکل و تیالهون، 2009، کازبکوف و همکاران، 2013، خارو و همکاران، 2012همکاران، 

ی به برای افزایش بهره وری یا عملکرد یک شبکه آبیاری و زهکشدر سایر کشورها پروسه یا متودولوژی اجرایی 

این صورت است که ابتدا باید با درنظر گرفتن هدف، و با انتخاب شاخص های ارزیابی مناسب، شبکه را ارزیابی 

مقدار شاخص ارزیابی در محدوده مناسب قرار می گیرد، . اگر پس از ارزیابی شبکه مشخص شد که می نمایند

ا اگر مقدار شاخص ارزیابی در محدوده ام همان روال مدیریتی قبلی ادامه می یابد. و وضعیت مطلوب است

از طریق بازدیدهای میدانی، مصاحبه با کشاورزان  با بررسی های بیشتر ضعیف یا غیرقابل قبول واقع گردید، باید

درخصوص میزان آب  و مدیران، یا در صورت لزوم انجام تحقیقات دیگر علل عملکرد ضعیف شبکه را پیدا کرد.

باید سطح زیر کشت در شبکه با میزان آب قابل تخصیص به شبکه متناسب باشد.  در دسترس توصیه گردیده که

میزان آب قابل تخصیص به شبکه با توجه سیاست های دولت ها و سازمان های مرتبط و با توجه به نیاز سایر 

توزیع و با توجه به اینکه راندمانهای انتقال،  بخش ها شامل محیط زیست، صنعت، شرب و غیره تعیین می شود.

از مقدار تخصیص یافته به  رنیست، آب دریافتی توسط گیاه کمت %100کاربرد آب در مزرعه در هیچ شبکه ای 

با اصالحات فیزیکی یا مدیریتی در شبکه، از تلفات آب کاست تا باید  ،شبکه خواهد بود. بنابراین در صورت نیاز

تکافوی نیاز آبی گیاه را  یمیزان آب تخصیص یافته وراندمان های مختلف یک شبکه تا سطح قابل قبولی افزایش 

، واندرسیپن و 2013، آلی و همکاران، 2009، کورکماز و همکاران، 1997، باس، 1990)مولدن و گیتس، نمایدب

   (.2006همکاران، 

ال موضوع مهم دیگر که در اغلب بررسی های قبلی به آن اشاره شده، کنترل جریان و مسائل هیدرولیکی در کان

ها است. بعضی از منابع این موضوع را مهمترین عامل نوسانات دبی در کانال ها و در نتیجه آن مطلوب نبودن 
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نوع سازه های تحویل و تنظیم آب در شبکه و نحوه مدیریت شاخص های تحویل آب در شبکه ها دانسته اند. 

همچنین روابط هیدرولیکی حاکم  دارد.آنها بر میزان آب تحویلی و شاخص های مربوطه تاثیر انکار ناپذیری 

براین سازه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مثال معموال روابط هیدرولیکی جدیدتر، نسبت به روابط 

هیدرولیکی قدیمی از دقت بیشتری برخوردارند. بنابراین در بعضی شبکه ها سعی شده از روابط یا الگوریتم های 

استفاده شود. در حالیکه در بعضی از شبکه ها هنوز از روابط هیدرولیکی قدیمی جدیدتر برای مدیریت سازه ها 

استفاده از تجهیزات  سال پیش است استفاده می گردد. 50تا  40که بعضا متعلق به زمان طراحی شبکه یعنی 

د کمک سیستم های مدرن اتوماسیون تحویل آب در شبکه نیز می توان و جریان، و عمقمدرن اندازه گیری دبی 

حساسیت سازه های تحویل آب به عوامل مختلف نیز موضوع  زیادی به تحویل به اندازه و به موقع آب نماید.

مهمی است که به آن پرداخته شده است. بعضی سازه ها دارای حساسیت زیادی به یک یا چند عامل می باشند. 

، میزان دبی عبوری ییر در بازشدگی دریچهیا تغ مثال ممکن است با اندکی تغییر در عمق آب باالدست یک سازه

،رنوا، 1999)کولکارنی و دتور،  از آن تغییر زیادی کند و شاخص های عملکرد شبکه را تحت تاثیر قرار دهد

 .(2009، شاهرخ نیا و جوان، 2009، شاهرخ نیا و همکاران، 1999

کانال ها برای مدیریت سازه ها و در بعضی از نقاط دنیا از مدل های شبیه سازی هیدرولیکی جریان آب در 

تحویل آب استفاده شده است. با استفاده از این مدل ها می توان دریافت که با یک تغییر در دبی یا بازشدگی 

یک دریچه، دبی در نقاط دیگر شبکه دچار چه تغییراتی می شود. استفاده از این مدل ها نیز می تواند کمک 

 (.2009، شاهرخ نیا و جوان، 2009)شاهرخ نیا و همکاران، در شبکه نماید شایانی به بهبود وضعیت تحویل آب

نوع گیاه کاشته شده در الگوی کشت یا یکی از عوامل عملکرد موفق یا نا موفق شبکه های آبیاری در دنیا، 

ز در کانال مزارع، طول دوره رشد آنها، تاریخ کاشت و نیاز آبی آنها می باشد. این عوامل بر میزان دبی مورد نیا

بنابراین باید بتوان در زمان های تاثیر گذاشته و بنابراین دبی مورد نیاز در طول دوره رشد گیاه تغییر می کند. 

 مدیریت سایر عواملالگوی کشت یا مختلف، برآورد درستی از میزان آب مورد نیاز ارائه نمود و در صورت نیاز 
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، بکل و 2009، کازبکوف و همکاران، 2013، خارو و همکاران، 2012)لوریت و همکاران، را تغییر داد ذکر شده

 (.2006تیالهون، 

در  وجود یک سیستم آبیاری مناسب همراه با یک برنامه ریزی آبیاری دقیق می تواند باعث کاهش تلفات آب

سطیح کوتاه تر شدن مدت زمان آبیاری گردد و بدین ترتیب بر عملکرد شبکه تاثیرگذار باشد. عدم تمزرعه و

مناسب مزرعه در سیستم های آبیاری سطحی، باعث نیاز به آب بیشتر، مدت زمان طوالنی برای آبیاری و غیر 

 (.2013، خارو و همکاران، 2012، قزوانی و همکاران، 2006)بکل و تیالهون، یکنواختی تولید محصول می گردد

ه داشت. یک تشکل موفق می تواند وجود تشکل های آب بران موضوع مهم دیگری است که باید به آن توج

داشته باشد. تاثیر معضالت فنی و اجتماعی توزیع آب در شبکه را کاهش داده و بر شاخص های عملکرد شبکه 

تجربه سایر کشورها نشان می دهد که اغلب میرابها و حتی مدیران شبکه از دانش کافی در زمینه آبیاری و 

مساحت تحت پوشش تاثیر منفی زیادی بر عملکرد شبکه خود بگذارند. هیدرولیک برخوردار نبوده و می توانند 

منافع شخصی بعضی از مدیران و میراب ها هر میراب نیز از عواملی است که بر کیفیت تحویل آب اثر گذار است. 

و حتی مسائل و منافع سیاسی یک گروه خاص می تواند بر تصمیم گیری های مدیریتی شبکه و تحویل آب اثر 

، دجن و 2009، کازبکوف و همکاران، 2012، قزوانی و همکاران، 2010)ککمک و همکاران، بگذارد منفی

   (.2015همکاران، 
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کیلومتری شمال غربی شهرسهتان شهیراز واقهع گردیهده و      50شبکه آبیاری و زهکشی درودزن در حدود 

. این شبکه آب مورد نیاز مزارع پایین دست را از سد درودزن تامین رودخانه کر تقریبا از وسط آن عبور می نماید

میلیارد متر مکعب، از قدیمی ترین سدهای ساخته شهده در کشهور مهی     1می نماید. این سد با حداکثر ظرفیت 

میلیون متر مکعب در سال بوده که آب مورد نیاز  760حجم تنظیمی سد در سال های بهره برداری حدود باشد. 

هکتار از اراضی منطقه کربال و کنهار مرودشهت را تهامین مهی      34000هکتار از اراضی رامجرد و  42000 حدود

  کند. آب شرب قسمتی از شهر شیراز، تعدادی از روستاها و کارخانجات صنعتی نیز از این سد تامین می گردد.

ار سهاخت شهبکه ههای    به بهره برداری رسیده و که  1356شبکه اصلی آبیاری و زهکشی درودزن در سال 

به بهره برداری رسید. شبکه اصلی آبیاری و زهکشی درودزن  1367اغاز و به تدریج تا سال  1360فرعی از سال 

کانال  185کیلومتر،  517به طول  4و3کانال درجه  234کیلومتر،  194به طول  2و1کانال اصلی درجه  8دارای 

سازه و  2003عدد دریچه فلزی آبگیر،  2897جاده سرویس، کیلومتر  1674کیلومتر،  691زهکش روباز به طول 

دهانهه   440کیلومتر نهر سهنتی بها    580پل و زیرگذر و  510سرریز،  329تجهیزات هیدرولیکی تنظیم کننده، 

  آبگیر می باشد.

خاک اراضی محدوده شبکه دارای بافت غالب لومی رسی یا نسبتا سنگین تا سنگین مهی باشهد. در طهرح    

متهر، تحهت    200و  1000هکتار و طول و عرض حدود  20که، واحد آبیاری به طور متوسط با مساحت اولیه شب

هکتار، تحت پوشهش یهک    10000هر واحد عمرانی با وسعتی حدود  سیستم آبیاری سطحی انتخاب شده است.

یهک واحهد    3می باشد. اراضی تحت پوشش یک آبگیر یها کانهال درجهه     3و تعدادی کانال درجه  1کانال درجه 

تعداد واحد مزارع یها کانهال    هکتار در نظر گرفته شده است. 1500تا  500مزرعه محسوب و مساحت آن حدود 
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کوچکترین قطعه زراعی واحد آبیاری است که مزارع تحت پوشهش یهک کانهال     عدد می باشد. 86، 3های درجه 

رشته  178شبکه  4تعداد کانال های درجه  هکتار را باید دارا باشد. 20را در بر گرفته و مساحتی حدود  4درجه 

 می باشد.

 1340کورتینی در دهه -در مطالعات مرحله اول طرح شبکه درودزن که توسط مهندسین مشاور جاستین

انجام گرفت، گیاه گندم، جو، چغندرقند، پنبه، آفتابگردان، ذرت، سبزیجات، یونجه، ذرت و جو علوفه ای انتخاب 

بیشهترین و پهس از    %71نشان می دهد که کشت غالت با حدود  87تا  74ی سالهای بررسی هاو پیشنهاد شد. 

درصد بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصهاص   5و  7، 13آن کشت ذرت، شلتوک و چغندرقند بترتیب با 

مقدار  مترمکعب در هکتار بوده در حالیکه در طرح اولیه درودزن این 5080نیاز آبی گندم در سند ملی  داده اند.

برای شبکه، نیاز ناخالص آبیاری  %44مترمکعب در هکتار درنظر گرفته شده است. با احتساب راندمان کل  4700

هکتهار از   33300 مترمکعب در هکتار می باشد. بنابراین در این شرایط برای آبیاری کامهل  11550گندم حدود 

از سهم  %62یون مترمکعب آب بوده که معادل میل 385سال بوده، نیاز به  12اراضی که حداکثر سطح کشت در 

اطالعات دریافتی و منتشر شده از طرف شرکت بهره برداری نشان مهی   تخصیصی برای شبکه درودزن می باشد.

دهد که برنامه مدونی برای عملیات آبیاری در طول سال تهیه نمی شود. به نظر می رسد کهه مقهادیر آب قابهل    

مبنای برنامه ریزی در شبکه بوده که با فاصله زمانی کوتاعی قبل از تحویل به تامین توسط مدیریت سد مخزنی 

مدیریت شبکه اعالم می گردد. به همین دلیل فرایندهای پیش بینی شده در تهیهه برنامهه بها محوریهت شهبکه      

آبیاری، تهیه  بنابراین زمان الزم برای انعقاد قراردادهای آبیاری و نیازهای مصرف کنندگان نقض یا لغو می گردد.

)شهرکت سههامی آب   برنامه برای شبکه وجود نداشته و عمال برنامه آبیاری به یک برنامه ثابت تبهدیل مهی گردد  

  .(1390منطقه ای فارس، 

 41از محهل خروجهی نیروگهاه سهد درودزن بها دبهی       (MC)کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی درودزن 

کیلومتر به سازه آبپخش می رسد. از این به بعد به سه کانال  22/22مترمکعب در ثانیه شروع شده و پس از طی 
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در کیلهومتر   منشهعب مهی گهردد.    (RBPC)و هامون ، (RBSC)، اردیبهشت (LBPC)با نام های سمت چپ  1درجه 

کانال  1شکل  کیلومتر منشعب می شود. 5نیز به طول تقریبی (ULBC)کانال اصلی، کانالی به نام ابرج  293+10

ادامهه کانهال    الزم به دکر اسهت کهه  ری شبکه درودزن در محدوده رامجرد و درودزن را نشان می دهد. های آبیا

واحدهای عمرانی مختلهف   7تا  2شکل های  سمت چپ و راست امتداد یافته که در این شکل آورده نشده است.

 شبکه درودزن، کانال ها و محدوده هر کدام از کانال ها را نشان می دهد.

 

 نمایی از کانال های آبیاری شبکه درودزن در محدوده رامجرد و درودزن -1شکل 
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 محدوده کانال های آبیاری منشعب از کانال اصلی  -2شکل

 

 محدوده کانال های آبیاری منشعب از کانال سمت چپ  -3شکل
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 محدوده کانال های آبیاری منشعب از کانال اردیبهشت  -4شکل

 

 بیاری منشعب از کانال هامون محدوده کانال های آ -5شکل
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 محدوده کانال های آبیاری منشعب از کانال ادامه سمت چپ  -6شکل

 

 محدوده کانال های آبیاری منشعب از ادامه کانال هامون  -7شکل
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مسئولیت توزیع آب در شبکه بر عهده شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی اسهتان فهارس   

با توجه به وسعت شبکه، بخش قابل توجهی از فعالیت کارشناسهان  به ثبت رسیده است.  1370بوده که در سال 

این اداره صرف عقد قراردادهای آبیاری می گردد. میراب ها وظیفه تحویل آب به نمایندگان آب بهران و تنظهیم   

تهیه برنامهه آبیهاری و    صورتجلسات را به عهده دارند. به نظر می رسد برای فعالیت های مرتبط با برنامه ریزی و

نظهارت بهر فعالیهت ههای بههره بهرداری،        اجرای آن در شبکه و مزارع نیاز به نیروی آموزش دیده بیشتری باشد.

نگهداری و تعمیرات شبکه درودزن توسط شرکت آب منطقه ای فارس انجام می شود. بررسی ها نشان می دهد 

. همچنهین  برنامه ریزی، بهره برداری و نگهداری می باشهد  که این شبکه فاقد دستورالعمل مدونی برای مدیریت،

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، هیچگونه مدیریت و دخهالتی درخصهوص اسهتفاده از سهایر     

منابع آب موجود از جمله آب های زیرزمینی نداشته و در صورت مشاهده تخلف و حفر چاه های غیر مجهاز، بهه   

)شرکت سهامی آب منطقهه ای   واحدهای مسئول در شرکت آب منطقه ای اطالع می دهدصورت غیر رسمی به 

 (.1390فارس، 

هر سال، شرکت بهره برداری اطالعات منابع آب قابل دریافت از سد درودزن را اخذ و بر این اساس برنامه 

کت بههره بهرداری،   کشت اراضی زیردست هر ناحیه و کل شبکه تهیه می شود. شورایی متشکل از نمایندگان شر

آب منطقه ای فارس، جهاد کشاورزی، فرمانداری و بخشداری تشکیل جلسه داده و سطوح قابهل آبیهاری، نهوع و    

طبق برنامه های ساالنه شورای کشهت شهرسهتان، کشهت    سهم هر محصول در نواحی مختلف تعیین می گردد. 

برای برخهی از محصهوالت محهدودیت     شتوی شامل گندم و جو معموال بدون محدودیت بوده و در کشت صیفی

سپس با مصرف کنندگان آب در شبکه و از طریق نمایندگان آنها، قهرارداد عقهد مهی    هایی اعمال گردیده است. 

به منظور وصول آب بها، در زمان عقد قرارداد مبلغی به صورت نقدی و مابقی به صورت اقسهاط اخهذ مهی     شود.

فراخوان و عقهد قراردادههای    فصل، با مشترکین تسویه حساب می گردد. گردد. با انجام عملیات مساحی تا پایان
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آبیاری تابع فصول زراعی )کشت پاییزه و کشت تابستانه( بهوده و در صهورتی کهه منهابع آب اجهازه دههد، عقهد        

قراردادها برای کشت زمستانه در پاییز و برای کشت های صیفی در اواخر بهار صورت می پهذیرد. ممکهن اسهت    

آب بها در شبکه آبیاری مدرن درودزن به صورت هکتاری قرارداد قبل و یا در حین توزیع آب انجام پذیرد.  انعقاد

متوسط عملکرد محصول براساس تعرفه های ابالغی از معاونت حفاظت و بهره بهرداری بهرای ههر     %3و به میزان 

نقاط تحویل، آب به میراب ها تحویهل  با شروع برنامه آبیاری، در  محصول و منطقه محاسبه و دریافت می گردد.

طبق گزارشات سال  می شود. میراب ها نیز با تنظیم صورت جلسه، آب را تحویل نمایندگان تشکل ها می دهند.

میلیهون متهر    578هکتار خهالص اراضهی، حهدود     54000، نیاز آبی ساالنه شبکه با در نظر گرفتن سطح 1357

این رقم و با احتساب نیاز آبی محصوالت برای هر هکتار از اراضهی )بهه   با در نظر گرفتن مکعب اعالم شده است. 

هکتهار   42000، فقط امکان آبیهاری حهدود   %56متر مکعب در هکتار( و با در نظر گرفتن راندمان  7760میزان 

، سههم  1387کمیته مدیریت منابع آب شرکت آب منطقه ای فارس در سال اراضی با این مقدار آب وجود دارد. 

میلیون متر مکعهب در سهال در نظهر گرفتهه کهه       624را معادل از محل سدهای درودزن و مالصدرا ف آب مصر

اطالعات گزارشات موجود نشان می دهد کهه   کل نیازهای کشاورزی زیردست سد درودزن می باشد. %64حدود 

که مهدرن و  هکتار و جمهع اراضهی شهب    56000سطح اراضی در حال آبیاری از محل سد مخزنی درودزن حدود 

بر طبق اعالم مهندسین مشاور مهاب قدس، کل اراضی محدوده قابل  هکتار می باشد. 60000تا  64000سنتی 

هکتار فقط از طریق شبکه آبیاری  52900هکتار بوده که از این میزان حدود  62400آبیاری شبکه مدرن حدود 

دیگر تامین شده است. درگزارشات شرکت بهره  شده و بقیه اراضی یا تحت کشت آبی نبوده و یا آب آن از منابع

برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی، سطح اراضی در حال بهره برداری و سهطح اراضهی زیهر شهبکه بترتیهب      

اراضی با آب تامین شده از شهبکه بهه زیهر     %84اعالم گردیده که بدین معنی است که حدود  56000و  47000

اراضی از طریق شبکه تامین آب  %75هکتار در نظر گرفته شود، حدود  62400کشت رفته اند. در صورتیکه رقم 

از اراضی بعنوان آیش در نظر گرفته شهده انهد، در    %16با توجه به اینکه در گزارشات اولیه طرح حدود شده اند. 

اراضهی  اگهر سهطح   هکتار( وجهود دارد.   51000از اراضی ) %84شرایط آبی نرمال، به طور متوسط امکان آبیاری 



40 
 

بررسهی  هکتار از اراضی آبیاری شهود.   52500هکتار درنظر گرفته شود، باید هرساله حدود  62400آبخور فعلی 

هکتاری آبیهاری   62000از محدوده  %75سال اخیر نشان می دهد در بهترین شرایط در یکسال  15تا  10های 

دوره ای و سهالیانه شهرکت بههره     بررسهی گهزارش ههای   هکتار نرسیده است.  52500شده ولی هیچگاه به رقم 

برداری نشان می دهد که این گزارشات فاقد برنامه و جداول برنامه ریزی آبیاری شبکه در طول سال، نوبت های 

آبیاری، احجام و دبی های تحویلی می باشد. حتی در بعضهی از قراردادهها، مقهادیر حجهم ماهانهه و سهاالنه آب       

 (.1390)شرکت سهامی آب منطقه ای فارس، تتحویلی به آب بران درج نگردیده اس

شبکه آبیاری و زهکشی درودزن خود بخشی از عملیات عمرانی دشت رامجرد بوده لیکن این شبکه بدون 

اجرای سایر عملیات و بر مبنای آنها طراحی و اجرا گردیده است. بنابراین از کهارایی و بههره وری الزم برخهوردار    

باید انجام می گرفته شامل قطعه بندی اراضی، تسهطیح اراضهی، و تهدوین الگهوی     نبوده است. سایر عملیاتی که 

عدم تسطیح اراضی باعث غیر یکنواختی توزیع آب در مزرعه و باال رفهتن مصهرف آب در واحهد     کشت می باشد.

سطح می گردد. عدم قطعه بندی اراضی، تخصیص آب به بعضی واحدها را مشکل سهاخته و مسهائل و مشهکالت    

 یهها  کانهال . نهدارد  وجهود  شبکه در آب عیتوز عدالت منطقه کشاورزان دگاهید از. را به وجود آورده است زیادی

 از شهتر یب یله یخ آب موقهع  به و اندازه به لیتحو تیاهم. کنند یم افتیدر یشتریب آب بانفوذتر افراد و باالدست

 و یکشهاورز  روند. باشد داشته یادیز اثر آب از درست استفاده بر تواند ینم آب متیق شیافزا و است آب متیق

 یاریآب زاتیتجه و ها سازه کشاورزان، به خسارت باعث که بود خواهد یا گونه به ندهیآ در شبکه در آب تیریمد

 نیهمه  اسهت،  کم آب اگرکشاورزان اعظهار داشته اند . دیانجام خواهد جرح و قتل و یکیزیف یریدرگ به یحت و

 اداره کارشهناس  دگاهیه د از .برگرداننهد  کشهاورزان  بهه  را شهده  افتیدر یها پول و کنند عیتوز عادالنه را کم آب

 و شوند اعتماد یب یدولت رانیمد به کشاورزان شده باعث گذشته یسالها تیریمد و ماتیتصممرودشت،  یاریآب

 یآگهاه  و دانهش  سهطح  بهردن  بهاال . ابدی کاهش یگروه یکارها و دولت ماتیتصم یاجرا یبرا کشاورزان زهیانگ

 و دارنهد  یمه  افهت یدر باالدسهت  بهه  نسهبت  یکمتر آب یدست نییپا یها کانال معموال. دارد تیاهم کشاورزان
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 یماتیتصهم  و یتیریمهد  راتییتغ از شبکه نیمامور و کارشناسان. کند یم تر دهیچیپ را مسئله کشاورزان دخالت

 به کشاورزان و است نامطمئن و ناکارا نابسامان، ستمیس. باشند یم نگران ندازدیب خطر به را آنها یشغل ندهیآ که

 نیه ا کهه  نداشته یمناسب عملکرد و تیریمد شبکه یکل بطور. ندارند اعتماد عادل یقاض کی بعنوان یاریآب اداره

 ،یعلم و یفن مسائل به یتوجه یب پروژه، اتیجزئ قیدق یاجرا عدم ن،یمسوول مناسب تیریمد عدم از مشکالت

 بهه  یدیشهد  خسهارت  یفعله  رونهد  ادامهه  درصهورت . شهود  یمه  یناش مرتبط ریغ یارگانها ای اشخاص دخالت و

 مشهکالت  شهبکه  مشهکل  نیشهتر یبدرودزن   یاریآب شبکه رانیمد دگاهید از .شد خواهد وارد دولت و کشاورزان

 همنطقه  در آرامهش  حفظ فکر به فقط نیمسئول از یبعض. شود ینم نیمتخلف با یمناسب برخورد.  است یاجتماع

 وجهود  شبکه ینگهدار و راتیتعم و پرسنل، حقوق پرداخت یبرا یکاف بودجه. باشند یم یطیشرا هر تحت خود

 تها  کننهد  مکلف را یاریآب اداره تا آورده فشار ها یبخشدار و ها یفرماندار به یبحران طیشرا در کشاورزان. ندارد

 پرسهنل  بها  یهمکهار  یبجها  و نبوده یاضر خود موجود تیوضع از چوقتیه کشاورزان. شود لیتحو یشتریب آب

 کهار  از آنها دگاهید کشاورزان، در متفاوت یفرهنگ بافت بعلت. باشند یم شتریب آب گرفتن دنبال به فقط یاریآب

 تهوان  یمه  یکارگروه با که اند دهینرس جهینت نیا به و است ربطیذ ادارات و ارگانها یجلو در تجمع تنها یگروه

 و تماشهاگر  نقهش  فقط یاریآب اداره و ستین ممکن آب عیتوز ندهیآ در یفعل تیوضع امهاد با. کرد حل را مسائل

در پیوست گزارش برخی از مسهائل و مشهکالت    15تا  8شکل های  .(1388)حیدری،  کرد خواهد یباز را متهم

  شبکه آبیاری درودزن را نشان می دهد.

ل آب در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن و بنابراین با توجه به مسائل و مشکالت موجود درخصوص تحوی

با توجه به تحقیقات قبلی در سایر نقاط دنیا، انجام تحقیقی در این زمینه ضروری بهه نظهر مهی رسهید. در ایهن      

پژوهش به بررسی وضعیت تحویل آب در کانال های آبیاری درودزن، با اندازه گیری چند شاخص ارزیابی عملکرد 

 پرداخته می شود.
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 روش تحقیق :4فصل 



43 
 

 

 مقدمه:  -4-1

شهبکه  چهار منطقهه اصهلی   ارزیابی تحویل آب در  های هدف از انجام این تحقیق اندازه گیری و بررسی شاخص

، کانهال ههامون یها کانهال سهمت      (MC)این چهار منطقه عبارت از کانال اصلی آبیاری درودزن بوده است. مدرن 

مهی   (RBSC)انال اردیبهشت یا کانهال سهمت راسهت ثانویهه     و ک (LBPC)، کانال سمت چپ (RBPC)راست اولیه 

قابل مشاهده است. تعداد کانال های فرعی در نظر گرفته شده  1موقعیت این کانال ها در شبکه در شکل  .باشند

کانال های مهورد نظهر   برای ارزیابی  کانال بود. 39کانال و مجموعا  10و  10، 12، 7در این چهار منطقه بترتیب 

بها توجهه بهه تحقیقهات انجهام      های زیر مورد استفاده قرار گرفته است. درودزن روابط و شاخصآبیاری  شبکهدر 

( از اهمیهت و اعتبهار   1990گرفته قبلی در داخل و خارج کشور، شاخص های ارائه شده توسط مولدن و گیتس )

 استفاده قرار گیرد.زیادی برخوردار بوده و می تواند به منظور بررسی دقت تحویل آب در شبکه مورد 

 (molden and Gates, 1990)شاخص کفایت تحویل آب -4-2

هدف از ارائه و اندازه گیری این شاخص آن است که مشخص شود کانال مورد نظر چهه کسهری از آب مهورد    

 مقادیر کمتهر از  .نزدیکتر باشد کفایت آبیاری بهتر است 1هر چه شاخص فوق به عدد نیاز را دریافت کرده است. 

 آب به میزان کمتر از مورد نیاز به مزرعه تحویل شده است. ،نشان دهنده آن است 1
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که در این رابطه 
A

Pشاخص کفایت آبیاری : 

D
Q مقدار واقعی آب داده شده به واحد زارعی : 

I
Qمقدار آب مورد نیاز واحد زراعی : 

R تعداد مناطق اندازه گیری شده : 

Tتعداد دفعات اندازه گیری : 

TT

 مانی اندازه گیری هاست: مقدار متوسط ز1

 (molden and Gates, 1990)شاخص بازدهی تحویل آب -4-3

 .نقش عمده ای در حفاظت از منابع آب و در نتیجه توسعه کشاورزی هر منطقهه دارد  ،جلوگیری از اتالف آب

دست رفتن  مشکالت زیادی مانند از ،در هر سیستم آبیاری اگر مقدار تحویل آب بیشتر از مقدار مورد نیاز گردد

با اندازه گیری شاخص بهازدهی تحویهل    منابع آب موجود، زهدار شدن زمین ها و کاهش عملکرد بوجود می آید.

 آب می توان ارزیابی خوبی از لحاظ اتالف آب در سیستم بدست آورد.

(10)                                1FP            ID QQ                

(11 )     
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این شاخص نشان دهنده بازدهی کل سیستم نیست و فقط مربوط به تحویل آب در کانهال یها مزرعهه مهورد     

نشان دهنده اتهالف آب   1این شاخص نیز هرچه به یک نزدیک تر باشد بهتر است مقادیر کوچکتر  .مطالعه است

  .این شاخص ارزیابی خوبی از لحاظ اتالف آب در سیستم  نشان می دهد ست.ا
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 نسبت عملکرد تحویل آب -4-4

( تحت عنوان یک شاخص کلی تر بنام نسبت BOS, 1997شاخص های کفایت و بازدهی آبیاری توسط باس )

 عملکرد تحویل ارائه شده است.

(12 )    
I

D

Q

Q
DPR  

DQ دبی واقعی :
Sec

m3
 

IQ دبی مورد نیاز گیاه :
Sec

m3
 

این رابطه یکی از ساده ترین و مهمترین روابطی است که برای بررسی عملکرد سیستم مهی تهوان بکهار بهرد.     

 نشان دهنده ناکهافی بهودن   1مقادیر کوچکتر از  .است 1مطلوب ترین مقدار این نسبت برای هر سیستم آبیاری 

با توجه به محاسبه مقادیر دبهی واقعهی یها     نشان دهنده اتالف آب در سیستم است. 1آبیاری و مقادیر بزرگتر از 

تهوان بدسهت   مقدار تحویلی آب به کشاورزان و مقدار آب مورد نیاز گیاه شاخص نسبت عملکرد تحویل آب را می

 آورد.

 عدالت توزیع تحویل آب -4-5

ی از شاخص های مهم در ارزیابی سیستم آبیاری است و آن را می تهوان ایهن   عدالت توزیع تحویل آب نیز یک

 . (molden and Gates, 1990)گونه تعریف کرد 

(13 )   
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Q
CV.ضریب مکانی تغییرات بده تحویلی به بده مورد نیاز میان آبگیرها در یک دوره زمانی است : 

  عدالت توزیع آب در منطقه بیشتر خواهد بود. ،به صفر نزدیک تر باشدعدالت توضیع تحویل آب هرچه مقدار 

 شاخص اعتماد پذیری تحویل آب -4-6

بیانگر یکنواختی یها عهدالت زمهانی توزیهع آب در سیسهتم اسهت        ،شاخص اعتماد پذیری تحویل آب سیستم

(Molden & Gates 1990)  

(14)    







 R

I

D
TD

Q

Q
CV

R
p

1
 

CVنسبت انحراف معیار به میانگین مقادیر : 

)(که در این رابطه 
I

D

Q

Q
CV   ضریب تغییرات زمانی بده تحویلی به بده مورد نیاز و هرچه مقدار آن بهه صهفر :

RRدر این رابطه عبارت .تنزدیکتر باشد یکنواختی زمانی تحویل آب بیشتر اس

دیر اندازه بیانگر متوسط مقا 1

-3آید با جهدول ) های فوق به دست میمقادیری که از محاسبه شاخص .گیری شده در مکان های مختلف است

 توان مقایسه و ارزیابی نمود. گردد و وضعیت عملکرد شبکه را می( مقایسه می7

 (Molden & Gates , 1990)جدول مقادیر توصیه شده شاخص های عملکرد  :1جدول 

 کالس های عملکرد یشاخص ارزیاب

 خوب متوسط ضعیف

 (کفایت تحویل آب 
A

P( 8/0< 89/0-8/0 1-9/0 

 (راندمان تحویل آب 
F

P( 7/0< 84/0-7/0 1-85/0 

 (عدالت توزیع آب 
E

P( 25/0> 25/0-11/0 1/0-0 

 (اعتمادپذیری توزیع آب 
D

P( 20/0> 20/0-11/0 1/0-0 
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در سهطح شهبکه آبیهاری     3درجه کانال  39 به منظور اندازه گیری و بررسی شاخص های ارزیابی فوق، تعداد

درودزن انتخاب و دبی آب تحویلی در ابتدای کانال با استفاده از دستگاه میکرومولینه اندازه گیری گردیهد. ایهن   

 تیریمهد  انطبهاق  درخصوصانجام شد.  1394در بهار  سال گندم به در طول فصل آبیاری مرت 3 اندازه گیری ها

 شهرکت  و یا منطقهه  آب شرکت توسط یاریآب که است حیتوض به الزم رشد، مراحل با ها یریگ اندازه و یاریآب

 امهر  در یالتدخ پروژه نیاجری م و شده یم تیریمد و یزیر برنامه یزهکش و یاریآب یها شبکه از یبردار بهره

 کمبهود  بعلهت  و کند یم استفاده باران آب از زمستان و زییپا در گندم نکهیا به توجه با.  است نداشته آب عیتوز

 یم دانه پرشدن و یگلده مرحله وارد اهیگ که یبارندگ فصل اتمام از پس فقط یاریآب ق،یتحق انجام سال در آب،

عبهارت  بهه  . استترین مرحله رشد گیاه به کم آبی حادث شده  بنابراین کمبود آب در حساس ،گرفته انجام شود

 اهیه گ گرفته، انجام اندازه از شیب یاریآب که یمواقع در چه و امدهین دست به یاریآب تیکفا که یمواقعدیگر چه 

 .است بوده دانه پرشدن و یگلده یعنی رشد مرحله نیتر حساس در

 دسهت  بهه  مزارع یمساح با که ،یزهکش و یاریآب یها هشبک از یبردار بهره شرکت از یفعل کشت ریز سطح

میزان آب مورد نیاز شاخص های ارزیابی شبکه در دو حالت بر اساس نحوه برآورد . است دهیگرد اخذ بودند آورده

 به توان یم را شبکه در ازین مورد آب از آنجا که گردید.( مقایسه 1)جدول  موجود و با استنداردهایاندازه گیری 

. گهردد  یم یابیارز یها شاخص در تفاوت باعث ،یآب ازین برآورد در تفاوت قطعا ،نمود برآورد مختلف یاه روش

 و شهبکه  بر اساس طهرح اولیهه   یکی کرد،یرو دو ای روش دو از موضوع، بهتر و شتریب یبررس یبرا قیتحق نیا در

 ریمقهاد  بها  روش دو ههر  از آمهده  بدسهت  یها شاخص. است شده استفاده اهیگ یآب ازین نیتام دگاهید از یگرید

 در .انهد  شده سهیمقا دهیگرد ارائه( باس – تسیگ و مولدن) ها شاخص نیا کنندگان ارائه توسط که یاستاندارد

 دو نیه ا جینتها  سهه یمقا به هم و شده آورده کیتفک به روش دو هر از آمده دست به یکل جینتا هم گزارش انیپا

 .   است شده پرداخته کردیرو دو ای روش
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  لیتر بر ثانیه در هکتار( 1)ثابت در طول فصل آبیاری بر اساس هیدرومدول تعیین آب مورد نیاز  -1

تعیین آب مورد نیاز بهر ایهن اسهاس،     :از روش پنمن مانتیثگیاه بر اساس نیاز آبی تعیین آب مورد نیاز   -2

بهدین منظهور    ان مهی دههد.  میزان موفقیت مدیران شبکه در تامین نیاز آبی گیاه و پایداری تولید را نشه 

میزان نیاز آبی گیاه گندم در طول دوره تحویل آب از روش پنمن مانتیث برآورد گردید. با لحاظ نمهودن  

( 1391)شرکت سهامی آب منطقهه ای فهارس،    %56و راندمان کاربرد آب در مزرعه  %77راندمان توزیع 

 .مدبه دست آ 3میزان آب مورد نیاز در ابتدای کانال های درجه 

 مناسب فقط ،که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند شبکه یابیارز یها شاخص الزم به توضیح است که

 نیا بودن ادیز ای کم علت صیتشخ. دهند یم نشان مختلف یها جنبه از را آب لیتحو نبودن مناسب ای بودن

 آنها به گرید یها یبررس با دیبا و نبوده سریم ها شاخص نیا از استفاده با ،یاصالح یراهکارها ارائه و ها شاخص

 شبکه رانیمد و کشاورزان با مصاحبه ،یدانیم یدهایبازد به توجه بادر حد امکان و  لیدل نیهم به.  افتی دست

 .  است دهیگرد ارائه و مشخص شبکه فیضع عملکرد علل موجود، اطالعات ریسا و
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 و بحث نتایج :5فصل 
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 مقدمه -5-1

حالت مختلف اندازه گیری گردیده است، نتایج مربوط به  دوبه اینکه شاخص های ارزیابی مورد نظر در  با توجه

 هر حالت به صورت جداگانه ارائه و بررسی می شود.

 بر اساس هیدرومدول آبیاریدرودزن عملکرد شبکه -5-2

که در فصل مواد و ی میدانی را بر اساس اندازه گیری ها )AP(تحویل آب شاخص کفایت مقادیر  5تا  2ول اجد

 1در این جداول مقادیر برابر دهد.  نشان می 1ثابت برابر با عدد  و هیدرومدول آبیاریروش ها توصیف شد 

به اندازه و یا بیشتر از حد مورد نیاز بوده است.  3بیانگر این است که آب دریافت شده در ابتدای کانال درجه 

در هر  و کانال اردیبهشت، کانال هامون ،انال های منشعب از کانال اصلی ، در ک5و  3، 2بنابراین طبق جدول 

سه اندازه گیری، میزان آب کافی یا بیشتر از نیاز دریافت شده است. برای اینکه مشخص شود که آیا آب بیش از 

طبق  .ه استکه در ادامه آمد را بررسی نمود)FP( تحویل آب اندازه تحویل داده شده یا نه، باید شاخص راندمان

که از کانال سمت چپ آبگیری می نمایند، در بعضی از زمان ها  T-42, LH-53, T-57در کانال های  4جدول 

برای این کانال ها به ترتیب تحویل آب آبیاری کمتر از حد مورد نیاز انجام شده است. میانگین شاخص کفایت 

بنابراین با توجه به جدول می باشد.  97/0ر متوسط و برای کانال سمت چپ به طو 89/0، و 91/0، 94/0برابر با 

واقع  "خوب"در محدود بوده و  90/0بیشتر از منطقه مورد بررسی  4در هر تحویل آب کفایت به طور کلی ، 1

  .شود می
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 آب در کانال اصلیتحویل شاخص کفایت -2جدول 

 انگینمی سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-4 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-5 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-6 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-11 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-12 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-13 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-14 1/00 1/00 1/00 1/00 

نمیانگی  1/00 1/00 1/00 1/00 

 

 نهاموآب در کانال تحویل شاخص کفایت -3جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-25 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-26 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-27 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-28 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-29 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-30 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-31 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-33 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-48 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-49 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-50 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-51 1/00 1/00 1/00 1/00 

نمیانگی  1/00 1/00 1/00 1/00 
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 سمت چپآب در کانال تحویل شاخص کفایت -4جدول 

 میانگین ومساندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-10 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-41 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-42 0/67 1/00 1/00 0/89 

T-45 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-52 1/00 1/00 1/00 1/00 

LH-53 1/00 0/73 1/00 0/91 

LH-54 1/00 1/00 1/00 1/00 

LH-56 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-57 0/81 1/00 1/00 0/94 

T-58 1/00 1/00 1/00 1/00 

نمیانگی  0/95 0/97 1/00 0/97 

 

 

 اردیبهشتآب در کانال تحویل شاخص کفایت -5جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-15 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-16 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-17 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-18 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-19 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-20 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-21 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-22 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-23 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-24 1/00 1/00 0/98 0/99 

 1/00 1/00 1/00 1/00 میانگین
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در این  مورد بررسی نشان می دهند. را برای کانال های تحویل آب، مقادیر شاخص راندمان 9تا  6جداول 

نشان دهنده این است که آبیاری به اندازه و یا کمتر از حد مورد نیاز انجام شده و به  1جداول مقادیر برابر با 

بیانگر تحویل آب بیش از اندازه به کانال مورد  1مقادیر کمتر از  عبارت دیگر آب اضافی تحویل داده نشده است.

راندمان تحویل  واقع بر کانال اصلی درودزن،  3نشان می دهد که از کانال های درجه  6 جدولنظر می باشد. 

برای کانال اصلی بیانگر این  27/0در رده ضعیف قرار می گیرد. مقدار میانگین  ی مورد بررسیکانال ها آب کلیه

نیاز بوده است. در کلیه  برابر حد مورد 3بیش از  مطلب است که به طور متوسط، آب توزیع شده در این کانال 

آبگیرهای منشعب از کانال هامون نیز مقدار شاخص راندمان تحویل آب بسیار کم بوده و در رده ضعیف قرار می 

برای این شاخص نشان می دهد که مقدار آب تحویل داده شده بیش از  29/0. مقدار میانگین (7)جدول  گیرند

راندمان تحویل آب باالتر داشته  LH-53, T-42سمت چپ، آبگیرهای  در کانال برابر حد مورد نیاز بوده است. 3

برای این  45/0در رده ضعیف قرار می گیرد. مقدار میانگین  3)درحد متوسط( و راندمان سایر آبگیرهای درجه 

 کانال نشان می دهد که مقدار آب تحویل شده بیش از دو برابر حد مورد نیاز بوده و راندمان تحویل آب کانال

دارای  T-16, T-24در کانال اردیبهشت، فقط دو آبگیر  .(8)جدول  سمت چپ نیز در حد ضعیف می باشد

 راندمان تحویل آب متوسط بوده و راندمان بقیه آبگیرها ضعیف می باشد.

 در کانال اصلی تحویل آبراندمان شاخص -6جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-4 0/47 0/29 0/25 0/33 

T-5 0/32 0/19 0/18 0/23 

T-6 0/23 0/34 0/26 0/28 

T-11 0/14 0/14 0/18 0/15 

T-12 0/37 0/40 0/43 0/40 

T-13 0/38 0/34 0/39 0/37 

T-14 0/21 0/15 0/09 0/15 

نمیانگی  0/30 0/26 0/25 0/27 
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 هاموندر کانال  تحویل آبراندمان شاخص -7جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-25 0/27 0/37 0/63 0/42 

T-26 0/21 0/19 0/19 0/20 

T-27 0/22 0/21 0/24 0/22 

T-28 0/44 0/31 0/35 0/37 

T-29 0/19 0/25 0/27 0/24 

T-30 0/21 0/21 0/23 0/22 

T-31 0/17 0/16 0/29 0/20 

T-33 0/37 0/37 0/37 0/37 

T-48 0/22 0/22 0/25 0/23 

T-49 0/42 0/30 0/31 0/34 

T-50 0/34 0/40 0/43 0/39 

T-51 0/31 0/23 0/21 0/25 

نمیانگی  0/28 0/27 0/31 0/29 

 

 سمت چپدر کانال  تحویل آبراندمان شاخص -8جدول 

 میانگین سومی اندازه گیر دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-10 0/44 0/43 0/46 0/44 

T-41 0/35 0/35 0/40 0/37 

T-42 1/00 0/47 0/69 0/72 

T-45 0/43 0/46 0/58 0/49 

T-52 0/14 0/13 0/24 0/17 

LH-53 0/56 1/00 0/76 0/77 

LH-54 0/23 0/20 0/19 0/21 

LH-56 0/29 0/70 0/22 0/40 

T-57 1/00 0/50 0/46 0/66 

T-58 0/44 0/26 0/18 0/29 

نمیانگی  0/49 0/45 0/42 0/45 
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در رده ضعیف قرار می گیرد. الزم به توضیح است که از بین  56/0راندمان کلی کانال اردیبهشت نیز با مقدار 

چهار کانال اصلی درودزن، فقط در کانال اردیبهشت تحویل آب به صورت حجمی انجام می شود. شاید دلیل 

 اندمان تحویل آب این کانال نسبت به سایر کانال ها نیز همین موضوع باشد.   باالتر بودن ر

 اردیبهشتدر کانال  تحویل آبراندمان شاخص -9جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-15 0/91 0/59 0/58 0/69 

T-16 0/61 0/88 0/73 0/74 

T-17 1/00 1/00 0/23 0/74 

T-18 0/20 0/24 0/32 0/25 

T-19 0/25 0/26 0/27 0/26 

T-20 0/50 0/52 0/55 0/53 

T-21 0/57 0/36 0/42 0/45 

T-22 0/55 0/60 0/44 0/53 

T-23 0/73 0/72 0/58 0/68 

T-24 0/63 0/58 1/00 0/74 

 0/56 0/51 0/57 0/60 میانگین

 

را در چهار کانال اصلی شبکه آبیاری درودزن نشان  (DPR)ویل آب مقادیر شاخص عملکرد تح 13تا  10جداول 

آن نشان  1می دهند. این شاخص ترکیبی از دو شاخص کفایت و راندمان تحویل آب بوده که مقادیر بزرگتر از 

از اندازه مورد نیاز می  کمترآن نشان دهنده تحویل آب  1دهنده تحویل آب بیش از اندازه و مقادیر کمتر از 

نشان می دهد که آب توزیع شده درمحدوده کانال اصلی درودزن بیش از چهار برابر حد مورد  10جدول شد. با

 برابر نیاز آب دریافت کرده است. کمترین میزان دریافت آب مربوط به کانال  7تا بیش از  T-14نیاز بوده و کانال 

T-12 در کانال هامون میزان متوسط این ته است. برابر مورد نیاز آب دریافت داش و نیم بوده که بیش از دو

 (.11برابر مقدار مورد نیاز بوده است )جدول  4بوده که نشان می دهد آب دریافتی نزدیک به  85/3شاخص 

برآورد گردیده که نشان می دهد مقدار  07/3 متوسط مقدار شاخص عملکرد تحویل آب برای کانال سمت چپ
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و  42/1کمترین و بیشترین مقدار این شاخص (. 12د نیاز می باشد)جدول برابر حد مور 3آب تحویل شده حدود 

در کانال اردیبهشت نیز همه کانال  13طبق جدول  می باشد.  T-52, T-42و بترتیب مربوط به کانال های  29/6

  می باشد. 40/2ها بیشتر از حد مورد نیاز آب دریافت داشه اند و شاخص عملکرد تحویل آب برای کل کانال 

 در کانال اصلی عملکرد تحویل آبشاخص -10جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-4 2/14 3/47 4/00 3/21 

T-5 3/16 5/21 5/58 4/65 

T-6 4/42 2/94 3/84 3/73 

T-11 7/28 7/16 5/64 6/69 

T-12 2/72 2/50 2/31 2/51 

T-13 2/66 2/97 2/57 2/73 

T-14 4/81 6/59 10/84 7/41 

نمیانگی  88/3  41/4  4/97 4/42 
 هاموندر کانال  عملکرد تحویل آبشاخص -11جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-25 3/68 2/68 1/60 2/65 

T-26 4/85 5/28 5/23 5/12 

T-27 4/57 4/83 4/19 4/53 

T-28 2/26 3/25 2/86 2/79 

T-29 5/32 3/96 3/69 4/33 

T-30 4/73 4/66 4/29 4/56 

T-31 5/97 6/19 3/50 5/22 

T-33 2/71 2/73 2/67 2/70 

T-48 4/45 4/48 4/02 4/32 

T-49 2/41 3/29 3/19 2/96 

T-50 2/94 2/47 2/33 2/58 

T-51 3/26 4/36 4/65 4/09 

نمیانگی  3/97 4/02 3/54 3/85 
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 سمت چپدر کانال  عملکرد تحویل آبشاخص -12جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-10 2/25 2/32 2/20 2/26 

T-41 2/87 2/84 2/49 2/73 

T-42 0/67 2/15 1/45 1/42 

T-45 2/33 2/16 1/74 2/07 

T-52 7/30 7/45 4/12 6/29 

LH-53 1/79 0/73 1/31 1/28 

LH-54 4/26 5/04 5/15 4/82 

LH-56 3/45 1/43 4/53 3/14 

T-57 0/81 1/98 2/16 1/65 

T-58 2/26 3/85 5/47 3/86 

نمیانگی  2/86 3/10 3/24 3/07 
 

 اردیبهشتدر کانال  عملکرد تحویل آبشاخص -13جدول 

 میانگین سوم اندازه گیری دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-15 1/10 1/69 1/72 1/50 

T-16 1/65 1/13 1/38 1/39 

T-17 1/00 1/00 4/42 2/14 

T-18 5/01 4/23 3/13 4/12 

T-19 3/98 3/89 3/70 3/86 

T-20 1/99 1/92 1/81 1/91 

T-21 1/74 2/80 2/37 2/30 

T-22 1/82 1/68 2/25 1/92 

T-23 1/37 1/38 1/72 1/49 

T-24 1/58 1/74 0/98 1/43 

 2/40 2/55 2/33 2/31 میانگین

 

اگر  1طبق جدول  ر منطقه مورد بررسی نشان می دهد.امقادیر شاخص عدالت توزیع آب را در چه 14جدول 

باشد، عدالت توزیع آب در رده ضعیف قرار می گیرد. اندازه گیری ها نشان می  25/0مقدار این شاخص بیشتر از 
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کانال مورد بررسی و در هر سه اندازه گیری انجام گرفته، شاخص عدالت توزیع آب بیشتر از دهد که در هر چهار 

بوده، یعنی کل شبکه  49/0بوده و ضعیف برآورد گردیده است. متوسط شاخص عدالت توزیع آب در شبکه  25/0

 نیز در رده ضعیف قرار می گیرد.  

 شاخص عدالت توزیع آب در کانال های مختلف -14جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

 0/49 0/58 0/43 0/46 اصلی

 0/30 0/30 0/29 0/31 هامون

 0/62 0/52 0/66 0/69 سمت چپ

46/0 0/52 0/62 اردیبهشت  0/53 

 0/49 0/47 0/48 0/52 میانگین

 

انال های مورد بررسی نشان می دهد. شاخص مقادیر شاخص اعتمادپذیری را برای ک 18تا  15جداول 

اگر مقدار این شاخص بیشتر  1اعتمادپذیری در واقع عدالت توزیع آب از نظر زمانی می باشد. با توجه به جدول 

 ,T-12در کانال اصلی، کانال های  15باشد عملکرد شبکه از این نظر ضعیف برآورد می گردد. طبق جدول  2/0از 

T-13 یری خوب و کانال دارای اعتمادپذT-11  دارای اعتمادپذیری متوسط می باشد. در سایر کانال ها

بوده که  21/0مقدار متوسط این شاخص در کانال اصلی اعتمادپذیری تحویل آب در رده ضعیف واقع می شود. 

و  15/0در کانال هامون شاخص اعتمادپذیری کل کانال  از این لحاظ نیز عملکرد کانال اصلی ضعیف می باشد.

آبگیر مورد بررسی در کانال هامون، اعتمادپذیری تحویل آب  12آبگیر از  5در رده متوسط قرار می گیرد. در 

با  .(16)جدول  مورد متوسط می باشد. در دو آبگیر نیز این شاخص در رده ضعیف قرار گرفته است 5خوب و در 

آبگیر  12و ضعیف می باشد. از  36/0 اعتمادپذیری برای کانال سمت چپ متوسط شاخص 17توجه به جدول 

در کانال  آبگیر در رده خوب، متوسط و ضعیف قرار می گیرد. 3و  4، 5مورد بررسی در این کانال به ترتیب 
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آبگیر مورد بررسی در  10آبگیر از  5و  3، 2( و به ترتیب 25/0اردیبهشت نیز شاخص اعتمادپذیری ضعیف بوده )

 .(18)جدول رار می گیرندرده های خوب، متوسط و ضعیف ق

 اصلی توزیع آب در کانال اعتمادپذیریشاخص  -15جدول 

 شاخص اعتمادپذیری نام کانال

T-4 0/30 

T-5 0/28 

T-6 0/20 

T-11 0/14 

T-12 0/08 

T-13 0/08 

T-14 0/42 

 0/21 میانگین

 

 هامون توزیع آب در کانال اعتمادپذیریشاخص  -16جدول 

 تمادپذیریشاخص اع نام کانال

T-25 0/39 

T-26 0/05 

T-27 0/07 

T-28 0/18 

T-29 0/20 

T-30 0/05 

T-31 0/29 

T-33 0/01 

T-48 0/06 

T-49 0/16 

T-50 0/12 

T-51 0/18 

 0/15 میانگین
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 سمت چپ توزیع آب در کانال اعتمادپذیریشاخص  -17جدول 

 شاخص اعتمادپذیری نام کانال

T-10 0/03 

T-41 0/08 

T-42 0/52 

T-45 0/15 

T-52 0/30 

LH-53 0/41 

LH-54 0/10 

LH-56 0/50 

T-57 0/44 

T-58 0/42 

 0/29 میانگین

 

 اردیبهشت توزیع آب در کانال اعتمادپذیریشاخص  -18جدول 

 شاخص اعتمادپذیری نام کانال

T-15 0/23 

T-16 0/19 

T-17 0/92 

T-18 0/23 

T-19 0/04 

T-20 0/05 

T-21 0/23 

T-22 0/16 

T-23 0/13 

T-24 0/28 

 0/25 میانگین
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 بر اساس نیاز آبی درودزنعملکرد شبکه -5-3

در این تحقیق، شاخص های ارزیابی شبکه بر اساس نیاز آبی برآورد شده از روش پنمن مانتیث نیز اندازه گیری 

ل های مورد بررسی را نشان می دهد. آب در کاناتحویل شاخص کفایت  22تا  19و بررسی گردید. جداول 

 1نشان می دهد که در کانال اصلی درودزن، در اکثر کانال ها و اندازه گیری ها، این شاخص برابر با  19جدول 

برآورد گردیده  00/1بوده یعنی آب کافی دریافت شده است. میانگین کل مقدار این شاخص در کانال اصلی 

در کانال هامون نیز مشابه کانال اصلی بوده و مقدار تحویل آب عیت کفایت است که بسیار مطلوب می باشد. وض

آبیاری در تحویل آب کانال هایی که شاخص کفایت . در (20)جدول  می باشد 99/0این شاخص برای کل کانال 

مان شده است، این احتمال وجود دارد که اتالف آب نیز اتفاق افتاده باشد. بررسی شاخص راند 1آن برابر با 

( 21در کانال سمت چپ )جدول  که در ادامه گزارش آمده است این موضوع را روشن می سازد.تحویل آب 

که متوسط ارزیابی می شود.  گردیده 87/0آبیاری در کل کانال برابر با تحویل آب میانگین شاخص کفایت 

ین معنی است که مقدار آب می باشد که به ا 57/0، یعنی  LH-53کمترین مقدار این شاخص مربوط به کانال 

 %50 درتحویل آب شاخص کفایت  نصف مقدار مورد نیاز بوده است.کمی بیش از دریافت شده توسط این کانال 

از  %50در بوده که ضعیف برآورد می گردد.  8/0کمتر از  مورد ارزیابی در کانال سمت چپ 3از کانال های درجه 

  ی در حد خوب می باشد.آبیارتحویل آب کانال ها نیز شاخص کفایت 

 آب در کانال اصلیتحویل شاخص کفایت -19جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-4 0/95 1/00 1/00 0/98 

T-5 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-6 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-11 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-12 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-13 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-14 1/00 1/00 1/00 1/00 

نمیانگی  0/99 1/00 1/00 1/00 
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 هامونآب در کانال تحویل شاخص کفایت -20جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-25 1/00 1/00 0/71 0/90 

T-26 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-27 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-28 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-29 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-30 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-31 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-33 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-48 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-49 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-50 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-51 1/00 1/00 1/00 1/00 

نمیانگی  1/00 1/00 0/98 0/99 

 

 سمت چپآب در کانال  تحویل شاخص کفایت-21جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-10 1/00 1/00 0/97 0/99 

T-41 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-42 0/30 0/95 0/64 0/63 

T-45 1/00 0/96 0/77 0/91 

T-52 1/00 1/00 1/00 1/00 

LH-53 0/79 0/33 0/58 0/57 

LH-54 1/00 1/00 1/00 1/00 

LH-56 1/00 0/64 1/00 0/88 

T-57 0/36 0/88 0/96 0/73 

T-58 1/00 1/00 1/00 1/00 

نمیانگی  0/85 0/87 0/89 0/87 
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اخص آبیاری در کانال اردیبهشت را نشان می دهد. میانگین شتحویل آب میزان شاخص کفایت  22جدول 

از کانال های  %40برآورد می گردد. در  متوسطبود که  82/0آبیاری در این کانال برابر با تحویل آب کفایت 

نیز از کانال ها  %40آبیاری در محدوده ضعیف واقع می شود. در تحویل آب منشعب از این کانال شاخص کفایت 

 در حد خوب قرار دارد.تحویل آب شاخص کفایت 

 اردیبهشتآب در کانال تحویل یت شاخص کفا-22جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-15 0/49 0/75 0.76 0.67 

T-16 0/73 0/50 0/61 0/61 

T-17 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-18 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-19 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-20 0/88 0/85 0/80 0/85 

T-21 0/77 1/00 1/00 0/92 

T-22 0/81 0/74 1/00 0/85 

T-23 0/61 0/61 0/76 0/66 

T-24 0/70 0/77 0/43 0/63 

 0/82 0/84 0/82 0/80 میانگین

 

در  23کانال مورد بررسی نشان می دهد. طبق جدول  4شاخص راندمان تحویل آب را در  26تا  23جداول 

بوده که ضعیف برآورد می شود. یعنی در این کانال  61/0ویل آب برابر با کانال اصلی شبکه، میانگین راندمان تح

کانال ها ، شاخص راندمان ضعیف و نیمی از تحویل داده شده است. در  3آب بیشتر از اندازه به کانال های درجه 

ن تحویل در کانال هامون مقدار میانگین شاخص راندما کانال ، شاخص راندمان خوب ارزیابی می گردد. یکدر 

(، شاخص راندمان تحویل آب در رده %58ارزیابی می گردد. در بیش از نیمی از کانال ها ) ضعیفو  64/0آب 

در کانال سمت چپ مقدار  .(24)جدول  قرار می گیرد در رده خوب (کانال ها %8یک کانال )در تنها و  ضعیف

از کانال های مورد بررسی،  %50در و متوسط ارزیابی می گردد.  80/0متوسط شاخص راندمان تحویل آب 
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میانگین شاخص  .(25)جدول  از کانال ها در رده ضعیف قرار می گیرد %30 و شاخص راندمان در رده خوب

 ،از کانال های منشعب %70بوده که خوب ارزیابی می گردد. در  89/0ب در کانال اردیبهشت آراندمان تحویل 

  .(26)جدول  قرار می گیرد در رده ضعیف %20این شاخص در رده خوب و 

 در کانال اصلی راندمان تحویل آبشاخص -23جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-4 1/00 0/65 0/56 0/74 

T-5 0/71 0/43 0/40 0/52 

T-6 0/51 0/77 0/59 0/62 

T-11 0/31 0/31 0/40 0/34 

T-12 0/83 0/90 0/98 0/90 

T-13 0/85 0/76 0/88 0/83 

T-14 0/47 0/34 0/21 0/34 

نمیانگی  0/67 0/60 0/57 0/61 

 

 هاموندر کانال  راندمان تحویل آبشاخص -24جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-25 0/61 0/84 1/00 0/82 

T-26 0/46 0/43 0/43 0/44 

T-27 0/49 0/47 0/54 0/50 

T-28 1/00 0/69 0/79 0/83 

T-29 0/42 0/57 0/61 0/53 

T-30 0/48 0/48 0/52 0/49 

T-31 0/38 0/36 0/64 0/46 

T-33 0/83 0/82 0/85 0/83 

T-48 0/51 0/50 0/56 0/52 

T-49 0/94 0/69 0/71 0/78 

T-50 0/77 0/91 0/97 0/88 

T-51 0/69 0/52 0/48 0/56 

نمیانگی  0/63 0/61 0/68 0/64 
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 سمت چپدر کانال  راندمان تحویل آبشاخص -25جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-10 1/00 0/97 1/00 0/99 

T-41 0/78 0/79 0/90 0/83 

T-42 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-45 0/97 1/00 1/00 0/99 

T-52 0/31 0/30 0/55 0/39 

LH-53 1/00 1/00 1/00 1/00 

LH-54 0/53 0/45 0/44 0/47 

LH-56 0/65 1/00 0/50 0/72 

T-57 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-58 1/00 0/59 0/41 0/66 

نمیانگی  0/82 0/81 0/78 0/80 

 

 

 اردیبهشتدر کانال  راندمان تحویل آبشاخص -26جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  لاندازه گیری او نام کانال

T-15 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-16 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-17 1/00 1/00 0/51 0/84 

T-18 0/45 0/53 0/72 0/57 

T-19 0/57 0/58 0/61 0/59 

T-20 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-21 1/00 0/81 0/95 0/92 

T-22 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-23 1/00 1/00 1/00 1/00 

T-24 1/00 1/00 1/00 1/00 

 0/89 0/88 0/89 0/90 میانگین
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، 27مقادیر شاخص عملکرد تحویل آب را در کانال های مختلف نشان می دهد. طبق جدول  30تا  27جداول 

ی وارد آب بیشتر %96  می باشد. یعنی به طور متوسط 96/1 مقدار متوسط این شاخص در کانال اصلی درودزن 

بیشترین و کمترین مقدار این شاخص بترتیب برابر با  منشعب از این کانال گردیده است. 3کانال های درجه 

کانال ها، آب تحویلی بیشتر از  همهمی باشد. به طور کلی در  T-12و T-14و مربوط به کانال های  11/1و  29/3

 مقدار مورد نیاز بوده است.

 در کانال اصلی بعملکرد تحویل آشاخص -27جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-4 0.95 1/54 1/77 1/42 

T-5 1/40 2/31 2/48 2/06 

T-6 1/96 1/30 1/70 1/66 

T-11 3/23 3/18 2/50 2/97 

T-12 1/21 1/11 1/02 1/11 

T-13 1/18 1/32 1/14 1/21 

T-14 2/13 2/92 4/81 3/29 

نمیانگی  72/1  1/95 2/20 96/1  

 

(. یعنی در این کانال نیز 28می باشد )جدول  70/1میزان متوسط شاخص عملکرد تحویل آب در کانال هامون 

 T-50کمترین و بیشترین مقدار این شاخص مربوط به کانال های  آب بیشتر تحویل کانال ها گردیده است. 70%

آب کمتر از حد  3باشد. یعنی در این کانال، هیچکدام از کانال های درجه می  32/2و  14/1، بترتیب T-31و 

 %31بوده و  31/1مورد نیاز دریافت نکرده است. در کانال سمت چپ مقدار میانگین شاخص عملکرد تحویل آب 

دیر با مقا T-52و  LH-53آب اضافه تحویل شده است. کمترین و بیشترین مقدار این شاخص مربوط به کانال های 

از کانال های منشعب از کانال سمت چپ، میزان آب دریافتی کمتر از حد نیاز  %40در می باشد.  79/2و  57/0

در کانال اردیبهشت که تنها کانالی در شبکه است  .(29)جدول  بیشتر از حد نیاز بوده است کانال ها %50و در 

است. یعنی به طور  02/1د تحویل آب که آب را به صورت حجمی دریافت می کند، میانگین شاخص عملکر
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کمترین و بیشترین  .که مطلوب است تر از حد نیاز به کانال ها تحویل گردیده استبیشآب  %2متوسط حدود 

از  %60به طور کلی  می باشد. 83/1و  61/0با مقادیر  T-18و  T-16مقدار این شاخص مربوط به کانال های 

  .(30)جدول  آب بیشتر از حد نیاز دریافت داشته اند از کانال ها %30کانال ها آب کمتر و 

 هاموندر کانال  عملکرد تحویل آبشاخص -28جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-25 1.63 1/19 0/71 1/18 

T-26 2/15 2/34 2/32 2/27 

T-27 2/03 2/14 1/86 2/01 

T-28 1/00 1/44 1/27 1/24 

T-29 2/36 1/76 1/64 1/92 

T-30 2/10 2/07 1/90 2/02 

T-31 2/65 2/75 1/55 2/32 

T-33 1/20 1/21 1/18 1/20 

T-48 1/98 1/99 1/78 1/92 

T-49 1/07 1/46 1/41 1/31 

T-50 1/31 1/10 1/03 1/14 

T-51 1/45 1/94 2/06 1/82 

نمیانگی  1/74 1/78 1/56 1/70 

 سمت چپدر کانال  عملکرد تحویل آبخص شا-29جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-10 1/00 1/03 0/97 1/00 

T-41 1/27 1/26 1/11 1/21 

T-42 0/30 0/95 0/64 0/63 

T-45 1/03 0/96 0/77 0/92 

T-52 3/24 3/31 1/83 2/79 

LH-53 0/79 0/33 0/58 0/57 

LH-54 1/89 2/24 2/29 2/14 

LH-56 1/53 0/64 2/01 1/39 

T-57 0/36 0/88 0/96 0/73 

T-58 1/00 1/71 2/43 1/71 

نمیانگی  1/24 1/33 1/36 1/31 
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 اردیبهشتدر کانال  عملکرد تحویل آبشاخص -30جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

T-15 0/49 0/75 0/76 0/67 

T-16 0/73 0/50 0/61 0/61 

T-17 1/00 1/00 1/96 1/32 

T-18 2/22 1/88 1/39 1/83 

T-19 1/77 1/72 1/64 1/71 

T-20 0/88 0/85 0/80 0/85 

T-21 0/77 1/24 1/05 1/02 

T-22 0/81 0/74 1/00 0/85 

T-23 0/61 0/61 0/76 0/66 

T-24 0/70 0/77 0/43 0/63 

 1/02 1/04 1/01 1/00 میانگین

 

آورده شده است. مشاهده می گردد  31مقادیر شاخص عدالت توزیع آب در کانال های مورد بررسی در جدول 

می باشد. مقدار متوسط آن  25/0که در همه کانال ها و در همه اندازه گیری ها مقدار این شاخص بیشتر از 

توزیع آب در کل شبکه ضعیف برآورد می گردد. بیشترین بی  می باشد. یعنی عدالت 48/0برای کل شبکه 

 و کمترین بی عدالتی در کانال هامون مشاهده می گردد.  سمت چپعدالتی توزیع آب مربوط به کانال 

آورده شده است. میزان میانگین آن برای کانال  35تا  32مقادیر شاخص اعتمادپذیری توزیع آب در جداول 

 T-13و  T-12فقط در دو کانال  بیشتر بوده و در رده ضعیف قرار می گیرد. 20/0از  می باشد که 21/0اصلی 

از کانال های مورد  %25در دو کانال ) بوده و در رده خوب قرار می گیرد. 10/0مقدار این شاخص کمتر از 

 .(T-11, T-6)بررسی( مقدار این شاخص در رده متوسط قرار می گیرد 
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 توزیع آب در کانال های مختلفشاخص عدالت  -31جدول 

 میانگین سوماندازه گیری  دوماندازه گیری  اندازه گیری اول نام کانال

 0/49 0/58 0/43 0/46 اصلی

 0/30 0/30 0/29 0/31 هامون

 0/62 0/52 0/66 0/69 سمت چپ

 0/49 0/46 0/46 0/56 اردیبهشت

 0/48 0/47 0/46 0/50 میانگین

 

 اصلی توزیع آب در کانال پذیریاعتمادشاخص  -32جدول 

 شاخص اعتمادپذیری نام کانال

T-4 0/30 

T-5 0/28 

T-6 0/20 

T-11 0/14 

T-12 0/08 

T-13 0/08 

T-14 0/42 

 0/21 میانگین

 

بوده که متوسط ارزیابی می شود. در دو کانال  15/0مقدار شاخص اعتمادپذیری در کانال هامون به طور متوسط 

 %42در  بوده که ضعیف ارزیابی می گردد. 20/0کانال ها( شاخص اعتمادپذیری بیشتر از  %17نال )از دوازده کا

مشاهده می  34با توجه به جدول  .(33)جدول  از کانال ها نیز میزان این شاخص در رده خوب قرار می گیرد

از کانال  %30در رد. بوده که در رده ضعیف قرار می گی 29/0گردد که مقدار این شاخص در کانال سمت چپ 

در کانال اردیبهشت نیز کانال ها ضعیف برآورد می گردد.  %60های مورد بررسی مقدار این شاخص خوب و در 
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از کانال ها در رده خوب و  %20 می باشد. متوسطو درحد  19/0مقدار میانگین شاخص اعتمادپذیری توزیع آب 

 (.35در رده ضعیف قرار گرفته اند )جدول  50%

 هامون توزیع آب در کانال اعتمادپذیریشاخص  -33ل جدو

 شاخص اعتمادپذیری نام کانال

T-25 0/39 

T-26 0/05 

T-27 0/07 

T-28 0/18 

T-29 0/20 

T-30 0/05 

T-31 0/29 

T-33 0/01 

T-48 0/06 

T-49 0/16 

T-50 0/12 

T-51 0/18 

نمیانگی  0/15 
 سمت چپ در کانالتوزیع آب  اعتمادپذیریشاخص  -34جدول 

 شاخص اعتمادپذیری نام کانال

T-10 0/03 

T-41 0/08 

T-42 0/52 

T-45 0/15 

T-52 0/30 

LH-53 0/41 

LH-54 0/10 

LH-56 0/50 

T-57 0/44 

T-58 0/42 

 0/29 میانگین
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 اردیبهشت توزیع آب در کانال اعتمادپذیریشاخص  -35جدول 

 شاخص اعتمادپذیری نام کانال

T-15 0/23 

T-16 0/19 

T-17 0/42 

T-18 0/23 

T-19 0/04 

T-20 0/05 

T-21 0/23 

T-22 0/16 

T-23 0/13 

T-24 0/28 

 0/19 میانگین

 

 کانال هازیردست  کاهش تولید گندم در مزارع پیش بینی-5-4

می حداکثری در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن، دارای یک سطح زیر کشت اس 3هر یک از کانال های درجه 

است که کشاورزان در سالهای پرآبی و نرمال تا آن سطح را به زیر کشت می برند. با توجه به خشکسالی های پی 

در پی در سال های اخیر، کشاورزان منطقه ریسک کمتری کرده و سطح زیر کشت خود را کاهش داده اند. 

در سال  چپ و درودزن نشان می دهد کهکانال اصلی، هامون، سمت  4بررسی سطوح زیر کشت کانال ها در 

مزارع به زیر کشت  46و  44، 36، 64که در این بررسی به آن پرداخته شده است، بترتیب فقط  94-93زراعی 

منشعب از کانال اصلی امکان یا احتمال بیشتری برای دریافت آب  3برده شده اند. چون معموال کانال های درجه 

از  کمتر بوده و نسبت سطح زیر کشت بیشتری نسبت به سه کانال دیگر دارد.دارند، ریسک کشاورزان در آن 

طرف دیگر وضعیت توزیع آب در شبکه درودزن به این صورت است که کانال ها معموال با ظرفیت طراحی شده 
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ی است. ثابتمقدار خود کار می کنند یعنی میزان دبی هر کانال در شرایط خشکسال، ترسالی و نرمال تقریبا 

بنابراین این سوال پیش می آید که در ترسالی ها و سال های نرمال، با توجه به ثابت بودن دبی کانال ها، آیا آب 

درصد یا نسبت تامین آب  ،برای پاسخ به این سوال مورد نیاز کانال ها در زمان حداکثر نیاز تامین می شود یا نه؟

برای سطوح زیرکشت حداکثری  ،30تا  27ر جداول اعداد مربوط به شاخص عملکرد تحویل آب دبا توجه به 

برای چهار کانال مورد بررسی اصلی، هامون، سمت چپ و  نسبتبرآورد گردیده اند. مقدار متوسط این 

یعنی آب مورد نیاز کانال اصلی  .(36)جدول  خواهد بود 46/0و  55/0، 70/0، 11/1اردیبهشت بترتیب برابر با 

منشعب از سه کانال  3گشته ولی امکان رسانیدن آب مورد نیاز کانال های درجه  در زمان حداکثر مصرف تامین

و  45، 30بنابراین سه کانال هامون، سمت چپ و اردیبهشت بترتیب با  دیگر در زمان حداکثر نیاز وجود ندارد.

ولیدی درصد کاهش آب در زمان حداکثر نیاز روبرو گشته که این کاهش آب باعث کاهش میزان محصول ت 54

گندم، طبق توصیه های آب تحویلی میزان کاهش محصول تولیدی بر اساس میزان کاهش )گندم( خواهد شد. 

آورده شده است. مشاهده می گردد که در شرایط مدیریتی کنونی، در سالهای آبی  36فائو برآورد و در جدول 

گندم اتفاق نمی افتد در حالیکه در نرمال و یا ترسالی، در مزارع زیردست کانال اصلی درودزن کاهش محصول 

درصد کاهش محصول  57و  47، 31مزارع زیردست کانال های هامون، سمت چپ و اردیبهشت به طور متوسط 

گندم در اثر تنش آبی اتفاق خواهد افتاد. با توجه به ارقام این جدول میزان کاهش محصول گندم در کل شبکه 

 ی گردد.درصد برآورد م 34درودزن به طور متوسط 

 در سال های آبی نرمال یا ترسالی در کانال های مختلفکاهش میزان آب و محصول  -36جدول 

 کاهش تولید گندم )%( نسبت تولید محصول گندم )%( کمبود آب )%( نسبت تامین آب )%( نام کانال

(%100) اصلی 111 0 100 0 

 31 69 30 70 هامون

 47 53 45 55 سمت چپ

34 54 46 اردیبهشت  57 

 34 66 32 68 میانگین
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و  جمع بندی: 6فصل 

 پیشنهادات
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 مقدمه -6-1

در این تحقیق پنج شاخص ارزیابی مدیریت آبیاری در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن فارس اندازه گیری و 

. در این دبومورد بررسی قرار گرفت. یکی از پارامترهای مهم در اندازه گیری این شاخص ها مقدار آب مورد نیاز 

بررسی، میزان آب مورد نیاز به دو روش تعیین و در بررسی ها لحاظ گردید. روش اول بر اساس هیدرومدول 

لحاظ نمودن این دو مقدار بود.  و روش دوم بر اساس نیاز آبی گیاهان کشت شده در اراضی تحت شبکهثابت 

 ذ شده موثر باشد. متفاوت در اندازه گیری ها، می تواند بر قضاوت ها و تصمیمات اخ

 ارزیابی شبکه بر اساس هیدرومدول نتیجه گیری از-6-2

، منشعب از کانال اصلی 3نتایج ارزیابی شبکه بر اساس هیدرومدول نشان داد که مجموعه کانال های درجه 

های  لدر کانا .برخوردار بوده اند %100از کفایت آبیاری و کانال هامون در، تمام مدت رهاسازی آب،  اردیبهشت

تحویل آب  (. لیکن به دلیل%97سمت چپ نیز کفایت آبیاری انجام شده در حد خوب بوده است ) منشعب از

بیش از اندازه مورد نیاز، راندمان تحویل آب به شدت کاهش داشته است. به گونه ای که راندمان تحویل آب در 

درصد  56و  45، 29، 27بترتیب برابر  چهار کانال اصلی، هامون، سمت چپ و اردیبهشتکانال های منشعب از 

 . بوده است %39به طور متوسط  و

و به طور  40/2و  07/3، 85/3، 42/4شاخص عملکرد تحویل آب در کانال های مورد بررسی بترتیب برابر با 

برابر  4/3بیش از به کانال های اصلی شبکه درودزن یعنی مقدار آب تحویل داده شده . بوده است 43/3متوسط 

تفاوت در راندمان شبکه که از دو شاخص راندمان  .می رساند %30کمتر از که راندمان را به مورد نیاز بوده 

به دست می آید، به دلیل تفاوت در تعریف این شاخص ها است. یعنی  تحویل آب و شاخص عملکرد تحویل آب

که آب کمتر از حد نیاز دریافت کرده کانال هایی فقط اتالف آب مد نظر بوده و در محاسبه راندمان تحویل آب، 
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از طرف دیگر میزان متوسط راندمان تحویل آب، وضعیت تک تک کانال  خواهند داشت. %100اند راندمانی برابر 

های فرعی را نشان می دهد در حالیکه میانگین شاخص عملکرد تحویل آب، عملکرد کانال های اصلی را نشان 

 می دهد. 

و  62/0، 30/0، 49/0کانال های اصلی، هامون، سمت چپ و اردیبهشت بترتیب  شاخص عدالت توزیع آب در

د که ضعیف ارزیابی می گردد. یعنی اگرچه آب زیادی در شبکه بو 49/0و به طور متوسط برای کل شبکه  53/0

  ین آب به صورت عادالنه بین مزارع تقسیم نشده است.ابه مصرف رسیده است لیکن، 

، 15/0، 21/0زیع آب یا عدالت زمانی توزیع آب در چهار کانال اصلی شبکه بترتیب شاخص اعتمادپذیری تو

 د که این شاخص نیز ضعیف برآورد می گردد.مبه دست آ 23/0و به طور میانگین برای کل شبکه  25/0و  29/0

 یعنی مدیریت شبکه نتوانسته است در زمان های مختلف نیز آب را به اندازه توزیع نماید.

 :نیاز آبییجه گیری از ارزیابی شبکه بر اساس نت-6-3

منشعب از کانال اصلی،  3نتایج ارزیابی شبکه بر اساس نیاز آبی نشان می دهد که بیشتر کانال های درجه 

اردیبهشت و کانال هامون در، تمام مدت رهاسازی آب، از کفایت آبیاری برخوردار بوده اند. میزان شاخص کفایت 

و به طور میانگین  82/0و  87/0، 99/0، 00/1ی، هامون، سمت چپ و اردیبهشت بترتیب برای کانال های اصل

بوده که در حد مطلوب می باشد. راندمان تحویل آب در کانال های منشعب از چهار کانال  92/0برای کل شبکه 

مان تحویل درصد شده است. یعنی راند 89و  80، 64، 61اصلی، هامون، سمت چپ و اردیبهشت بترتیب برابر 

 می باشد. حد متوسط  و در %74آب به طور متوسط 

و به طور  02/1و  31/1، 70/1، 96/1شاخص عملکرد تحویل آب در کانال های مورد بررسی بترتیب برابر با 

 بیش از حد %50می باشد. یعنی مقدار آب تحویل داده شده به کانال های اصلی شبکه درودزن  50/1متوسط 

می رساند. تفاوت در راندمان شبکه که از دو شاخص راندمان تحویل  %66که راندمان را به حدود مورد نیاز بوده 
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که در بخش  آب و شاخص عملکرد تحویل آب به دست می آید، به دلیل تفاوت در تعریف این شاخص ها است

 . قبل به آن اشاره شد

و  62/0، 30/0، 49/0بهشت بترتیب شاخص عدالت توزیع آب در کانال های اصلی، هامون، سمت چپ و اردی

می باشد که ضعیف ارزیابی می گردد. یعنی اگرچه آب زیادی در  48/0و به طور متوسط برای کل شبکه  49/0

 شبکه به مصرف رسیده است لیکن، همین آب نیز به صورت عادالنه بین مزارع تقسیم نشده است. 

، 15/0، 21/0آب در چهار کانال اصلی شبکه بترتیب شاخص اعتمادپذیری توزیع آب یا عدالت زمانی توزیع 

برآورد نیز ضعیف این شاخص مقدار به دست می آید که  21/0و به طور میانگین برای کل شبکه  19/0و  29/0

 می گردد. 

 تیجه گیری کلین-6-4

از حد مورد نیاز نتایج ارزیابی شبکه در دو حالت نشان داد که میزان آب تحویلی به شبکه در هر دو حالت بیشتر 

هیدرومدول و نیاز آبی بترتیب  در دو حالت استفاده ازبوده است. میزان متوسط شاخص عملکرد تحویل آب 

، یا راندمان های تحویل آب شاخص عملکرد تحویل آب تفاوت زیاد بین دو مقداریکی از علل  بود. 50/1و  43/3

در  1با در نظر گرفتن هیدرومدول ثابت حالت می باشد. تفاوت در میزان آب مورد نیاز برآورد شده در این دو 

طول فصل رشد، نیاز آبی نیز در طول فصل یکسان در نظر گرفته می شود. در حالیکه نیاز آبی در ابتدا و انتهای 

به عبارت دیگر میزان آب مورد نیاز گیاه گندم بر اساس فرمول پنمن فصل کمتر و در اواسط فصل بیشتر است. 

در زمان اندازه گیری که مرحله حساس  در نظر گرفتن راندمان های توزیع و کاربرد آب در مزرعه،  مانتیث و

که توسط طراحان  1ضمنا هیدرومدول  می باشد. 1خیلی بیشتر از هیدرومدول گیاه گندم به کم آبی بوده، 

در مزرعه خوش بینانه پیشنهاد شبکه مد نظر قرار گرفته، با در نظر گرفتن راندمان توزیع و راندمان کاربرد آب 

را به دست  %43شده است. در حالیکه ترکیب دو راندمان توزیع و راندمان کاربرد آب در مزرعه، راندمانی معادل 
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وارد شود تا مزارع به  3می دهد که راندمان خیلی کمی است و باید آب بیشتری به ابتدای کانال های درجه 

بر در شرایط عادی یا نرمال و ن امر باعث گردیده آب تحویل شده به کانال ها همیاندازه کافی آب دریافت کنند. 

با توجه به  ندهد.تکافوی نیاز مزارع را به دلیل راندمان های واقعی موجود در کانال ها  1اساس هیدرومدول 

ها نیز به آن اشاره بوده و در تجربیات سایر کشوراینکه ارزیابی شبکه بر اساس نیاز آبی از دقت بیشتری برخوردار 

این روش را بعنوان مبنا درنظر گرفت و  باید  ،(2013و خارو و همکاران،  2009)کازبکوف و همکاران، گردیده

نتایج ارزیابی شبکه بر اساس هیدرومدول را با این روش مقایسه نمود. تفاوت نسبتا زیاد شاخص های ارزیابی 

 ،بعنوان نیاز آبی فعلی نشان می دهد که لحاظ کردن هیدرومدولشبکه بر اساس دو رویکرد در نظر گرفته شده، 

 مکعب متر ونیلیم 64 از ن،یبنابرااز دقت کافی برخوردار نبوده و یا حداقل با شرایط فعلی شبکه سازگار نیست. 

 ،%77 انتقال راندمان با ،(مرودشت یاریآب اداره از شده اخذ اطالعات طبق) شبکه یبرا سال نیا در شده رها آب

 یط در مکعب متر ونیلیم 7/14 جهینت در و شده 3 درجه یها کانال لیتحو آب مترمکعب ونیلیم 3/49 حدود

 آب مترمکعب ونیلیم 4/16 ،50/1 آب لیتحو عملکرد شاخص به توجه با. است شده تلف یاصل یها کانال ریمس

 حدود عیتوز ستمیس به شده لیوتح دیمف آب حجم. است دهیگرد تلف و شده 3 درجه یها کانال لیتحو یاضاف

 کانال تلفات اثر در درودزن سد از شده رها آب کل از %48 از شیب نیبنابرا. باشد یم مکعب متر ونیلیم 9/32

 .است شده تلف 3 درجه یها کانال یابتدا تا یتیریمد علل ریسا و یاصل یها

و به شرط اینکه تحویل که آبیاری درودزن، در شب %77و راندمان توزیع معادل  %77با توجه به راندمان انتقال 

راندمان کانال آب به اندازه و به موقع باشد) شاخص های ارزیابی عملکرد در محدوده مطلوب و مورد نظر باشند(، 

از آب رها شده از سد درودزن تا ابتدای مزرعه تلف می شود.  %40حدود بوده و  %60ها تا ابتدای مزرعه حدود 

کانال ها و در مزرعه باعث می شود آب کمتری به مزارع رسیده و در خاک ذخیره شود. در  تلفات زیاد آب در

 نتیجه باید آب بیشتری را تحویل کانال ها داد تا نیاز آبی گیاه برطرف شود.
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تحت آبیاری بوده مزارع علت دیگر افزایش زیاد شاخص کفایت تحویل آب و عملکرد تحویل آب کاهش سطوح 

جام تحقیق، رهاسازی آب در شبکه، اواخر فروردین ماه انجام شد. با توجه به اینکه طبق اظهار است. در سال ان

کارشناسان جهاد کشاورزی و کشاورزان منطقه، مزارع تحت کشت گندم در آن سال از اوایل اسفند ماه نیاز به 

و صرفنظر کردن جمعی از خسارت به مزارع وارد شدن باعث  ،عدم انجام آبیاری به موقع آبیاری داشته اند،

با کم شدن مزارع متقاضی آبیاری، آب مورد نیاز  .گردیدکشاورزان از عقد قرارداد تحویل آب و انجام آبیاری 

با توجه به فرمولهای بنابراین  لی آب تحویلی به موازات کاهش مزارع متقاضی آب، کاهش نیافت.کاهش یافته و

 ل آب، مقدار این شاخص ها افزایش یافته است.مربوط به شاخص های کفایت و عملکرد تحوی

به طور کلی ارزیابی عملکرد شبکه در سال های گذشته و توسط محققین قبلی نشان می دهد که در گذشته نیز 

، جوان و همکاران، 2000عملکرد شبکه از لحاظ تحویل آب مطلوب نبوده است )سنایی جهرمی و همکاران، 

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که با توجه به شاخص های  (.1388، شفیعی، 1385، شاهرخ نیا و جوان، 2002

اعتمادپذیری و شاخص عملکرد  ،عدالت توزیع آبراندمان، اندازه گیری شده، تحویل آب در این شبکه از لحاظ 

 تحویل آب در وضعیت مطلوب نبوده است.

آبی نرمال نشان می دهد که با پیش بینی انجام شده درخصوص میزان کاهش محصول گندم در سال های 

آب مورد نیاز مزارع، در سال های نرمال توسط کانال ها  %32وضعیت تحویل آب فعلی، به طور متوسط حدود 

 دارد.را درپی کاهش تولید محصول گندم  %34 در این شرایط طبق توصیه های فائو حدود قابل تامین نیست که

برای  49/0و  48/0مقادیر بین کانال های شبکه با توجه به ی، هر دو حالت مورد بررسعدالت توزیع آب در 

شاخص مذکور، ضعیف ارزیابی می گردد. بازدیدهای محلی و نظر خواهی از کشاورزان نیز نشان از عدم عدالت در 

بوده که ضعیف ارزیابی می  21/0و  23/0اعتمادپذیری توزیع آب در هر دو حالت مورد بررسی، توزیع آب دارد. 

 زیاد بوده است.یا در آبیاری های مختلف د. یعنی تغییرات یا نوسانات دبی تحویلی به کانال ها در زمان گرد



79 
 

همانگونه که قبال نیز اشاره گردید، شاخص های ارزیابی شبکه فقط مطلوب بودن یا نبودن مقدار این شاخص ها 

د بیان کنند. برای تشخیص علت کم یا زیاد را بیان می کنند و علت کم یا زیاد بودن این شاخص ها را نمی توانن

بودن این شاخص ها باید از بازدیدهای میدانی، مصاحبه با کشاورزان ومدیران شبکه و در صورت لزوم از 

علل عملکرد ضعیف شبکه آبیاری و زهکشی درودزن را با توجه به تحقیقات دیگر در هر مورد بهره گرفت. 

 حبه با کشاورزان و مدیران شبکه می توان به صورت فهرست زیر بیان نمود.بررسی های انجام گرفته قبلی و مصا

: در شبکه درودزن عدم شناخت و استفاده از روابط هیدرولیکی جدید حاکم بر سازه های تحویل و تنظیم آب-1

ی دریچه های قوسی نقش تنظیم آب در کانال های اصلی و دریچه های تخت کشویی و روزنه هایی که با بار آب

ثابت کار می کنند نقش تحویل آب در کانال های فرعی و مزارع را به عهده دارند. در دفترچه های طراحی شبکه 

سال پیش است، روابطی ساده برای مدیریت این دریچه ها ارائه شده اند که هیچگاه در  45که مربوط به حدود 

ز، از دقت کافی برخوردار نیستند. اما اخیرا روابط عمل مورد استفاده قرار نگرفته اند و با پیشرفت های علمی امرو

دقیق تری بویژه برای دریچه های قوسی توسط متخصصین داخل و خارج کشور ارائه شده که باید مورد استفاده 

 قرار گیرند.

: مصاحبه با میراب عدم آشنایی میراب ها و حتی بعضی از مدیران با اصول هیدرولیکی کانال و تحویل آب-2

بکه نشان می دهد که هیچکدام از آنها از دانش کافی در خصوص هیدرولیک کانال و دریچه ها برخوردار های ش

لیتر بر ثانیه دبی کاهش یا افزایش  50نیستند. بعنوان نمونه بیان می کردند که با یک دور چرخش اهرم دریچه، 

بازشدگی دریچه نیست و به عوامل دیگر . درحالیکه می دانیم که دبی عبوری از دریچه فقط تابع میزان می یابد

 نیز بستگی دارد.

: به نظر می رسد نشت آب از نشت زیاد آب در کانال های اصلی و در نتیجه نرسیدن دبی کافی به آبگیرها -3

کانال های اصلی شبکه زیاد باشد. عکس های تهیه شده نشان می دهد که در زمان آبیاری، آب زیادی از زیر 
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به نظر می رسد این مشکل در ابتدای کانال اردیبهشت  زهکش های کنار کانال وارد می شود.کانال اصلی به 

 حادتر باشد.

: در طول فصل آبیاری معموال دبی آب در نظر گرفتن یک دبی ثابت برای کانال های شبکه در طول فصل رشد-4

د. اما باعث می شود در مواقعی که کانال ها ثابت می باشد. این امر، کار مدیریت تحویل آب را راحت تر می کن

 نیاز به آب کمتر است، اتالف آب و در زمان حداکثر نیاز، کمبود آب اتفاق بیفتد. 

فقط در کانال اردیبهشت تحویل آب به صورت حجمی در شبکه درودزن   :عدم تحویل حجمی آب در شبکه -5

ند سازه مورد استفاده در ابتدای کانال ها مدعی می باشمنطقه کشاورزان  .صورت می گیردو با فلوم گلوبلند 

 .این موضوع نیاز به تحقیقات بیشتر دارد .وباعث کاهش دبی کانال شده اند کارایی مناسبی ندارد

: مشاهده گردیده که در بسیاری از نقاط پوشش دار نبودن کانال های مزرعه ای طوالنی در بعضی نقاط -6

 والنی انتقال می یابد که باعث اتالف شدید آب می گردد.شبکه، آب در مزرعه توسط انهار خاکی ط

: در بیشتر عدم وجود یک الگوی کشت مناسب در شبکه و عدم آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه و مراحل رشد -7

به همین  سالهای گذشته، سطح کشت شده اراضی متناسب با میزان آب موجود و راندمان های فعلی نبوده است.

اهد کمبود آب در شبکه هستیم. عالوه بر این، آبیاری بر اساس نوع و مراحل رشد گیاه انجام جهت هر ساله ش

 نمی شود. به همین جهت به نظر می رسد کاهش تولید محصول نیز در نقاط مختلف شبکه وجود داشته باشد.

: در این شبکه آب لیعقد قرارداد و دریافت آب بها از کشاورزان بر اساس سطح زیر کشت و نه میزان آب تحوی-8

بها بر اساس سطح زیر کشت دریافت می گردد و نه بر اساس آب تحویل شده. بسیاری از کشاورزان مدعی می 

 باشند که پول داده اند ولی آب کافی دریافت نکرده اند.
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 پیشنهادات-6-5

ر شبکه درودزن و سایر توجه به مسائلی که در بخش قبلی به آنها اشاره شد می تواند باعث بهبود وضعیت آب د

با توجه به نتایج به دست آمده و استفاده از نتایج و تجربیات سایر کشورها، توصیه های شبکه های کشور گردد. 

آبیاری درودزن و شبکه های آبیاری مشابه در  زیر جهت بهبود توزیع آب در شبکهمشخص و دارای اولویت 

 ارائه می گردد. کشور

از حالت فعلی که بر اساس سطح زیر کشت است خارج و به صورت تحویل حجمی  تحویل آب در این شبکه-1

انجام شود. با این کار هم کشاورزان ترغیب به افزایش راندمان آبیاری در مزارع خود شده و هم اعتماد 

بعضی از کشاورزان اظهار می داشتند که  دست اندرکاران کشاورزان به مدیران شبکه بیشتر می شود. چون 

به منظور اخذ آب بهای بیشتر، کشاورزان را تشویق به افزایش سطح زیر کشت نموده، در یریت شبکه مد

 حالی که آب کافی برای مزارع ندارند.

مورد اعتماد دارای دقت کافی بوده و به منظور تحویل حجمی آب باید از سازه های اندازه گیری مناسب که -2

 کشاورزان نیز باشد استفاده کرد.

آب باید از حالت فعلی که یک دبی ثابت در طول فصل در کانال ها جریان دارد خارج شود. چون نیاز  تحویل -3

آبی گیاهان در یک زمان بیشتر و در یک زمان کمتر است. وضعیت فعلی باعث می شود در زمان حداکثر نیاز 

بنابراین تحویل آب باید  د.آبی گیاه، آب کافی تحویل نشود و در زمان حداقل نیاز گیاه اتالف آب صورت گیر

 بر اساس نیاز آبی گیاه در مراحل مختلف رشد انجام شود.

سطوح زیر کشت هر کانال باید با توجه به حداکثر دبی هر کانال و در نظر گرفتن راندمان ها و حداکثر نیاز  -4

 .آبی تعیین و تنظیم شود 
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رخصوص میزان آب دریافتی مزارع، پیشنهاد می گردد در فصول یا سال های آتی، تحقیقات بیشتری د -5

 راندمان های مزرعه ای، میزان تولید محصول در مزارع و درآمد کشاورزان انجام شود.
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