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 چکيده

ش راندمان یافزا یبرا یاریآب یها شبکهع مناسب آب در یت و توزیری، مدینه از آب کشاورزیت استفاده بهیبا توجه به اهم

مستمر انجام  طور بهد یبا ها روشن ینقد و بهبود ا یع آن، برایت آب و توزیریمد یها روش یابیش و ارزیاست. پا یضرور

ع یافته است. در مطالعه حاضر توزین مهم توسعه یا یبرا یالملل نیب ینهادها یاز سو مؤثرشود. چند روش استاندارد و 

قرار گرفت.  یع مورد بررسیسر یابیند ارزیک فرآیآن با استفاده از تکن یخارج یها ن و شاخصیقزو یاریآب در شبکه آب

از کل  یبردار بهره یبرا یزیر شود و برنامه یهدفمند استفاده نم صورت بهج نشان داد که از منابع آب موجود در منطقه ینتا

در  سالاز کل آب موجود در  درصد 28تنها حدود  ین محدوده زمانیمنابع آب موجود در منطقه وجود نداشته است. در ا

آب در منطقه بوده است.  ادیمهم تلفات ز عاملشده که  عیها توز ط آنقرار داشته و توس یبردار بهره نیمسئول اریاخت

 شده یعتوزسال مقدار آب  یها در اکثر ماه رد ویگ ینم انجامدر شبکه  یدرست بهآب  یزمان عیکه توز شد مشخص نیهمچن

وجود عدم  لیشبکه به دل دردهنده تلفات آب  امر نشان نیا است. شتریب ایمحصوالت کمتر و  ازیدر شبکه از مقدار موردن

در شبکه  شده یعتوزبوده است. کل آب مازاد  آب از تلفات انتقال یبخش جبران یبرا ای ها و رساختیزاطالعات الزم، ضعف 
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 *مقدمه
در  یژهو به یو زهکش یاریآب یها عملکرد نامطلوب شبکه

ها و مؤسسات  دولت یموجب نگران توسعه درحال یکشورها

ش یموجب افزا ها شبکهشده است. بهبود عملکرد  یاعتبار -یمال

د خواهد شد یجد یگذار هیه سرمایم پروژه و توجیمنافع مستق

(Ghoravi et al, 2005)ت و یریدر مد یابیج ارزی. با بکار بردن نتا

و شناخت علل عدم  یو زهکش یاریآب یها شبکه یبردار بهره

و  یبردار از بهره یتوان از بروز مشکالت ناش یها، م ت طرحیموفق

د یگر باید یکرد. از سو یریها جلوگ ت نادرست در طرحیریمد

و اجرا و شروع  یتوجه داشت که با خاتمه مراحل طراح

د با ینمود. بلکه با یتلق یافتهخاتمه د پروژه را ی، نبایبردار بهره

در  یتیریو مد یکیزیو با اصالحات ف شده انجام ی پروژه یابیارز

نه یستم استفاده را بهیاستفاده از پروژه، س یها مهروموم یط

 اجراشده یها ن کار کمتر در شبکهی. ا(Ghaheri, 1997)نمود 

 یبردار ها بدون دستورالعمل بهره شتر شبکهیشود و ب یانجام م
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از  یکی( RAPع )یسر یابیند ارزیرند. فرایگ یمورد استفاده قرار م

ه در سطح ن امر مهم است کیا یبرا شده ارائه یها روش

 یها شبکه یمورد استفاده قرار گرفته است )بر رو یالملل نیب

، یران، مودا و کموبو در مالزیالن در ایدز و گ یو زهکش یاریآب

ر یام یه، بنیحان در ترکیک، سیو در مکزیومایو و ریت زیکوپات

 ,Burt) گر انجام شده است(ین شبکه دیتادال در مراکش و چند

 Burt and) است ییایمزا یع دارایسر یابی. روش ارز(2001

stayls, 1998) یها طرح خصوص بهو  یقاتیتحق یها شتر طرحیب 

، تنها با یاریآب یها شبکه یابیت و ارزیریدر بخش مد شده انجام

آن قسمت  یاز نقاط شبکه و تمرکز بر رو یدر نظر گرفتن بخش

حاصل را به ج یالزم را استخراج و نتا یلوت، پارامترهایپا عنوان به

ک شبکه یاما واضح است که در ؛ دهند یم میکل شبکه تعم

 یبا در نظر گرفتن قسمت کوچک تنها اد،یز یبا گستردگ یاریآب

بهبود عملکرد شبکه  یبرا یدرست  میتوان تصم یاز کل شبکه، نم

ک شبکه ممکن است از یمختلف  یها را قسمتیز ارائه نمود.

بکار رفته، نوع محصوالت  یها جهات اعم از نوع سازه یاریبس

آن  یو فرهنگ یت اجتماعیها، وضع ، نوع ساختار کانالشده کشت
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 منطقه با هم تفاوت داشته باشد.

در  یبه اطالعات یابی دست یران برایا یها در اکثر شبکه

مختلف  یها ازمند مراجعه به سازمانی، نیاریآب یها مورد شبکه

توان  یموارد نم شتریدر ب یم. حتیهستن بخش یمرتبط با ا

از مشخصات شبکه،  یدر مورد برخ یا کافیاطالعات درست و 

؛ مرتبط به دست آورد یها سازمان یرغم مراجعه به تمام یعل

ها  ار آنیمدون و هدفمند در اخت صورت به یچ اطالعاتیرا هیز

و ثبت  یآور جمع یهم برا یموارد تالش یاریقرار ندارد و در بس

تواند در صورت  یع میسر یابین ارزیرابناب؛ ها نشده است آن

گاه اطالعات جامع از اکثر یک پایط الزم، یوجود امکانات و شرا

مختلف  یها ن بخشیها به وجود آورد. همچن شبکه یها بخش

ا ساالنه به روز یماهانه و  صورت بهتواند  یگاه اطالعات مین پایا

ره رات به وجود آمده در آن اعمال شود تا همواییشده و تغ

 رد.ین قرار گیار مراجعیدر اخت یاطالعات درست
م یع، تنظیسر یابیند ارزیک فرایتکن  از استفاده یهدف کل

ت یریشبکه موردنظر جهت مد یت برایک برنامه و فهرست اولوی
از منابع آب موجود در آن شبکه است.  یاصول یبردار و بهره

و  یکیزیف یها تیک عبارتند از: محدودین تکنیاز اهداف ا یبرخ
قرار  یمورد بررس یو نگهدار یبردار ت بهرهیریدر مد یسازمان

ت کنترل یکه قابل یافزار و سخت یتیریعوامل مد یرد، بررسیگ
 یدهد، بررس یر قرار میل را تحت تأثیآب در روند انتقال و تحو

ل آب در سطوح مختلف ینه تحویارائه خدمات در زم یچگونگ
مزارع تحت پوشش  یبررسن خدمات، یشبکه و مؤثر بودن ا

 یل عدم وجود الگویدر آن )به دل شده کشتشبکه و محصوالت 
ل آب ین ارائه تحویتفاوت ب یکشت مشخص(، مشاهده و بررس

 ین بررسیل آب و همچنیتحو یشده و خدمات عمل ینیب شیپ
 یابیج و توسعه روش ارزیع، ترویخدمات توز یر کارآمدیتأث
شبکه، در  یتمام اجزا  جامع دربارهافتن اطالعات یز یع و نیسر

ن یو همچن  از شبکه یو نگهدار یبردار تمام مباحث مؤثر در بهره
ع آب در سرتاسر یو توز یبردار بهره یت کنونیوضع یبررس

کشور،  یاریآب یها در شبکه یل نبود اطالعات کافیشبکه، به دل
ق، حداکثر یتحق یدانیبر آن بوده است که در بخش م یسع

د. یا استخراج اطالعات الزم به عمل آیو  یگردآور یراتالش ب
ن و یقزو یاریشبکه آب یع برایسر یابیج ارزین نتایهمچن

برداران ارائه  بهبود عملکرد به بهره یبرا یاصالح یشنهادهایپ
ک و دو یشماره  یج حاصل از کاربرگهایشود. در مقاله حاضر نتا

ع آورده یسر یابی( از روش ارزیخارج یها شاخص)تعادل آب و 
ل منابع و مصارف آب در شبکه یشتر بر تحلیشده است که ب
 متمرکز هستند.

، یو زهکش یاریآب یها پروژه یبرا 1یخارج یها شاخص

ع، فهرست یسر یابیها و درصدها است. روش ارز شامل نسبت

قرار داده است.  یرا مورد بررس یخارج یها از شاخص یطوالن

ک ی یها یو خروج ی، ورودیخارج یها شاخص یکل صورت به

مختلف  یها شکل یخارج یها شود. شاخص یپروژه را شامل م

همچون بودجه، آب،  یا راندمان است که شامل مواردیبازده 

 ,Burtاست ) یالن آبیو موارد مشخص ب یدات کشاورزیتول

2001.) 

محصوالت  بر اساسع آب در شبکه ین مقاله توزیدر ا

 یابیند ارزی، با استفاده از فرآیارجخ یها و شاخص شده کشت

ت یبا توجه به اهم قرار گرفته است. یع مورد بررسیسر

مشکالت موجود در امر  ییها شناسا از شبکه یبردار بهره

داشته  یبردار در بهبود بهره یمؤثرتواند نقش  یم یبردار بهره

 یها از جنبه یادیز یو خارج ین داخلیرو محقق نیباشد. از ا

قرار  یو بررس یابیرا مورد ارز یگوناگون یها مختلف شبکه

ع آب در یعوامل توز یابیارز به Karamati (2001) اند. داده

ن منظور اقدام یمغان پرداخته و بد یو زهکش یاریآب یها شبکه

 یها پرسش، متناسب با شاخص 28با  ییها ه پرسشنامهیبه ته

کردن و وزن دادن  یموردنظر نموده است. سپس با کمّ یابیارز

 .ع آب پرداخته استیستم توزیس یا دوره یابیها به ارز شاخص

Shahrokhniya and Javan (2006) ازنظر یاریعملکرد شبکه آب 

 یاز شبکه درودزن در استان فارس بررس یدر قسمتع آب را یتوز

مانند نسبت عملکرد  ییها ، از شاخصیابیارز منظور بهکردند. 

آب استفاده شده  یو زمان یع مکانیعدالت توزل، بازده و یتحو

ق ی( با استفاده از تلف2011)Zahmatkesh and Montazer  است.

شبکه در سرتاسر  18 یرو یبند و خوشه یا سهیمقا ی وهیش

ستم یاز س یبردار دند که وجود و بهرهیجه رسین نتیجهان به ا

م یتنظ یها مناسب از سازه یبردار ، وجود و بهرهیزه آب برگشت

 یها ، پوشش کانالیح اراضیان، تسطیجر یریگ زات اندازهیو تجه

کننده  نیین عوامل تعیتر بران مهم فعال آب یها و تشکل یاریآب

 یها برداران و اقتصاد شبکه ل آب به بهرهیسطح عملکرد تحو

Montazer and Pashazade (2011 ) .باشند یم یو زهکش یاریآب

ع یعملکرد توز یابیارز یبرا CANALMAN یکیدرولیهمدل از 

غرب شبکه  یکانال اصل یبردار مختلف بهره یها نهیآب گز

ل یدهنده پتانس ق نشانیتحق یها افتهیدز استفاده کرد.  یاریآب

 یرهایآبگ یات شب خاموشیعمل ین کانال، در اجرایا یباال

 Monzajeri et al (2012) .را نشان داد یفرع یها مزارع و کانال

زان راندمان کاربرد ی، میاریآب یها عملکرد شبکه یابیارز یبرا
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ن، مورد یدر دشت قزو شده انتخابرا در پنج مزرعه  یاریآب آب

ر حداکثر و حداقل راندمان کاربرد را یقرار دادند و مقاد یبررس

ن بودن ییج نشان داد که پایدر پنج مزرعه به دست آوردند. نتا

ل، عمق آب یبه دال موردمطالعهراندمان کاربرد آب در مزارع 

ش تلفات نفوذ یجه افزایاه و در نتیاز گین ازحد یشب یاریآب

از یزان نیح و مدون با توجه به میصح یاری، نبود برنامه آبیعمق

 یاریح آبیت صحیریاهان در طول دوره کشت و عدم مدیگ یآب

 یعملکرد کانال اصل یقیدر تحق Madadi et al (2013) است.

تجن را با استفاده از  یاریک شبکه آبیشماره  یواحد عمران

عملکرد  یابیمورد ارز یداریو پا ت، عدالتیشاخص راندمان، کفا

ن کانال بود. ین بودن عملکرد اییپا  دهنده ج نشانیقرار دادند. نتا

زه یآب در شبکه با وجود مکان یع سنتیان کردند که توزیب ها آن

ر و یهر آبگ یاز آبیراب از نیق میبودن شبکه، عدم اطالع دق

ر مانع از یکنترل و آبگ یها ر سازهیو تعم یضعف در نگهدار

جه رفع یع آب شده است؛ در نتیت مناسب بر توزیریانجام مد

شبکه،  یبردار ت و بهرهیریمد یبرا ییکارها ن موانع و ارائه راهیا

 FAOش دهد. یرا افزا یارین شبکه آبیتواند عملکرد ا یم

در  Makhamtao-Uthong یاریعملکرد پروژه آب (2001)

ع، یسر یابیارز یلهوس به لندیدر تا Chao Phyaدست رود  نییپا

شد.  یابیپروژه، توسط فائو ارز یتوسعه و نوساز یمبنا عنوان به

 یور بهره ازنظر یارین پروژه آبیمشخص شد که ا یابیپس از ارز

 قرار دارد. یگاه خوبیستفاده از آب در جاا

  (2004) Burt and Staylsند یج فرایبا استفاده از نتا

کارکنان پروژه فراهم کردند.  یبرا یع برنامه آموزشیسر یابیارز

را هم با آموزش مناسب  ین سطح دانش کارکنان محلیهمچن

پروژه، در  ینوساز یها را برا تیباال بردند و سپس فهرست اولو

عملکرد روش  Uysal and Atış (2010)ها قرار دادند.  ار آنیاخت

را در طول زمان مورد  یت مشارکتیریبا مد یاریع آب آبیتوز

با  یت مشارکتیرین مطالعه، عملکرد مدیقرار دادند. در ا یابیارز

ک منطقه گسترده از یبران در طول زمان در  حضور انجمن آب

 یها شده است. شاخص یابیه ارزیاژه در ترک یایسواحل در

ه و یانتخاب شده و تجز یاریآب یارهایعملکرد در چارچوب مع

ت یبا استفاده از مدل لوج یاریاند. عملکرد آب ل شدهیتحل

ت از یزان رضایو م یارین مشکالت آبیرابطه ب یبررس منظور به

با مطالعه در منطقه  Conrad et al (2013)بران برآورد شد.  آب

ن یدر ا یکل اساسخوارزم واقع در کشور ازبکستان که مش

گر برداشت ید یباال و از سو یر و تعرق نسبیمناطق تبخ

ن یاد بود؛ با استفاده از روش سنجش از راه دور به ایز ی هیرو یب

انتقال،  یمشکل، تلفات باال یدند که علت اصلیجه رسینت

-Moreno (2013)ن است. ییو بازده کاربرد پا یت زهکشیوضع

Pérez and Roldán در استان  یاریت آب آبیریمد یررسا بب

RISا( با استفاده از سه شاخص یکوردوبا )جنوب اسپان
ن ی)تأم 1

RWS(، ینسب یاریآب آب
RRS( و ین آب نسبی)تأم 2

ن ی)تأم 3

محصوالت با  یها برا ن شاخصی( پرداختند. ایبارش نسب

گرفتن بافت خاک و اندازه  در نظرو با  یاریمختلف آب یها روش

ک از یمقدار متوسط هر  یتدرنهاپالت محاسبه شدند. 

 به دست آمد. 4/0و  8/0، 6/0ب یها به ترت شاخص

 یابیند ارزیو به کاربردن فرآ یق حاضر معرفیهدف از تحق

 یابین ارزیج ایاز نتا یبرخ ارائهو  یاریآب یها شبکه یع بر رویسر

ک و ی شماره یها صل از کاربرگج حایق نتاین تحقیاست. در ا

 یها ع آب و شاخصیع که شامل توزیسر یابیند ارزیدو فرآ

منابع آب  یبوده، آورده شده است. بررس یاریشبکه آب یخارج

ن یاز ا یبردار استفاده و بهره یدر منطقه، چگونگ مورداستفاده

و نحوه  یوه کنونیبه ش یبردار از بهره یناش یامدهایمنابع، پ

 ق است.ین تحقیاز اهداف ا یبرخ ،در شبکه ع آبیتوز

 ها مواد و روش
شبکه  یبردار سال از عمر بهره 30ش از ینکه بیبا توجه به ا

ران به یا یمیقد یها از شبکه یکین گذشته است، یقزو یاریآب

از سد  یافته انتقالع آب ید. این شبکه با هدف توزیآ یشمار م

احداث شد. اکنون انحرافی زیاران به قطب کشاورزی قزوین 

ن، سد مخزنی طالقان و منابع یکننده آب شبکه قزو نیمنبع تأم

تحت پوشش  موردمطالعهاز محدوده  یینما. استآب زیرزمینی 

ن یدشت قزو یاریشبکه آب ( آورده شده است.1شبکه در شکل )

دهه قدمت،  3ش از یکیلومتر کانال اصلی و فرعی و با ب 1050با 

. استدر کشور  یاریآب یها ن شبکهین و مجهزتریتر از مهم

 ( آمده است.1ن در جدول )یشبکه قزو یمشخصات کل

با استفاده از صفحه گسترده اکسل که  یابیند ارزیفرا

ن صفحه یدوازده کاربرگ مجزا بوده انجام گرفته است. ا یدارا

 یابیانجام ارز یک مدل عمل کرده و برایه یگسترده اکسل شب

ابتدا اطالعات الزم در  یابیانجام ارز یاه شده است. بریع تهیسر

ن اساس یع و نحوه انجام آن کسب شد. بر همیسر یابیمورد ارز

ع، با دقت یسر یابیسؤاالت موجود در صفحه گسترده اکسل ارز

و ترجمه قرار گرفت. سؤاالت مربوط به هر بخش به  یمورد بررس

جهاد ، یا ک هر ارگان مرتبط به سؤاالت، اعم از آب منطقهیتفک

و شرکت  یبران، سازمان هواشناس آب ی، تعاونیکشاورز

شد. بعد از مشخص شدن شبکه موردنظر  یبند دسته یبردار بهره

                                                                                             
1. Relative Irrigation Supply 

2. Relative Water Supply 
3. Relative Rainfall Supply 
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ق ی، ابتدا اطالعات الزم در مورد شبکه از طریابیانجام ارز یبرا

شد. سپس با  یآور گر جمعید یو اجتماع یمقاالت، مراجع علم

مربوطه،  یها ازمانتک س حضور در محل و با مراجعه به تک

زان ی، با میابیاز ارزیموردن یها پرسش یشد که جواب تمام یسع

مکرر از  یدهاین بازدین بین در اید. همچنیصحت باال به دست آ

و  یاریز انجام گرفت و در مورد شبکه آبینقاط مختلف شبکه ن

، کارشناسان و یرامون آن با کشاورزان، افراد محلیمسائل پ

ق مربوط به یگر تحقیانجام شد. بخش د یتها مذاکرا رابیم

به دست آمده و انجام محاسبات الزم  یها اطالعات و داده یبررس

ل یها به صفحه گسترده اکسل بود. پس از تکم داده واردکردنو 

قرار گرفتند تا از صحت  ینیها مورد بازب کاربرگ یها، تمام داده

نان حاصل شود. یشده اطم و محاسبات انجام یورود یها داده

 طور بهک شروع شده و یاز کاربرگ شماره  ها داده لیتحلسپس 

 یل قرار گرفتند. تمامیز مورد تحلیها ن ر کاربرگیگام، سا به گام

 یها ها و اطالعات کاربرگ شماره دو )کاربرگ شاخص شاخص

ک یبه کاربرگ شماره  یها و اطالعات ورود ( از دادهیخارج

چ یست آمده است. کاربرگ شماره دو ه)کاربرگ تعادل آب( به د

ل یه و تحلیج حاصل از تجزیکند. نتا یافت نمیدر ینوع ورود

ب در مورد یک و کاربرگ شماره دو که به ترتیکاربرگ شماره 

ن مقاله یبوده در ا یخارج یها تعادل آب و شاخص یها شاخص

ک یکاربرگ شماره  یها شتر اطالعات و دادهیآورده شده است. ب

بران،  ، انجمن آبیبردار ، شرکت بهرهیا ت آب منطقهاز شرک

به  یو کارشناسان وابسته به جهاد کشاورز یاداره هواشناس

 یاز پارامترهایر موردنیدست آمده است. روش محاسبه مقاد

 ک در ادامه آمده است.یمختلف کاربرگ شماره 

 

 
 )منطقه تحت پوشش شبکه( موردمطالعهاز منطقه  يینما .1شکل 

 

 شبکه آبياری دشت قزوين یها مشخصات کانال .1جدول 

mطراحی )  ظرفیت نوع پوشش شکل مقطع نوع کانال
3
/s) 

 طول

(km) 

 مشخصات مقطع

 (mعرض کف ) (mعمق )

 اصلی
 4 3 45/3 30 بتنی مستطیلی

 2/1 - 2/3 15/1 – 2/3 35/90 3 -30 بتنی ای ذوزنقه

 6/0 – 5/1 7/0 -6/1 7/203 6/0 - 35/7 بتنی ای ذوزنقه درجه دو

 6/0 – 9/0 3/0 -8/0 5/254 34/0 - 5/1 بتنی ای ذوزنقه درجه سه

 3/0 -6/0 3/0 - 6/0 8/494 17/0 -34/0 بتنی ای ذوزنقه درجه چهار

 

ECمقدار 
با استفاده ن کاربرگ ی( در ایکیت الکتری)هدا 1

شد. اعداد  یریگ آب شبکه در نقاط مختلف اندازه یبردار از نمونه

گر یکدیبا  یزیار ناچیمختلف اختالف بس یها از نمونه شده قرائت

ن کاربرگ مورد یر در این مقدار متوسط مقادیداشتن، بنابرا

                                                                                             
1. Hydraulic conductivity 

 ECe( و یاهیب گی)ضر Kcر یاستفاده قرار گرفته است. مقاد

استخراج  FAO56ه یره اشباع( از نشرعصا یکیت الکتری)هدا

اه در یبا استفاده از طول دوره رشد هر گ Kcشده است. مقدار 

اه یر و تعرق گی)تبخ ET0برآورد  یشده است. برا یماه جاگذار

ن و یقزو یک فرودگاهینوپتیستگاه سیا یمرجع( از آمار هواشناس

 ET0 استفاده شده است. مقدار 8نسخه  Cropwatافزار  نرم
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در  قرارگرفتهر یشود. مقاد یدر روز محاسبه م متر یلیم برحسب

ضرب  متر در ماه بوده که از حاصل یلین کاربرگ برحسب میا

هر ماه به دست  یافزار و تعداد روزها آمده از نرم دست مقدار به

 آمده است.

هر محصول از  یدر هر ماه و برا ETcمحاسبه مقدار  یبرا

 ت.( استفاده شده اس1رابطه )

cKETcET          (1)رابطه 
0
 

تعرق محصوالت مختلف  -ریمقدار تبخ ETc(، 1در رابطه )

 Kcاه مرجع و یتعرق گ -ریمقدار تبخ ET0مختلف،  یها در ماه

مختلف است. مقدار  یها محصوالت مختلف در ماه یاهیب گیضر

استفاده از ک ماه، با یمحصوالت مختلف به تفک یباران مؤثر برا

( محاسبه شده است. آمار SCSکا )یروش حفاظت خاک آمر

ن اخذ یقزو یک فرودگاهینوپتیستگاه سیمنطقه از ا یبارندگ

( استفاده شده 2محاسبه باران مؤثر از رابطه ) یشده است. برا

 (:Kisekka et al, 2011است )

 ( 2)رابطه 
)000955.0(

10)93.2
824.0

)(25.1)(( cET
RDf

ef
P 

 
متر در ماه(،  یلیمؤثر )م یمقدار بارندگ Pef(، 2در رابطه )

ETc مختلف  یها تعرق محصوالت مختلف در ماه -ریتبخ

 متر(،  یلیدر ماه موردنظر )م یمقدار بارندگ Rمتر(،  یلی)م

f(D)شود: ی( محاسبه م3است که از رابطه ) یتابع 

 ( 3)رابطه 
3

)(
7

1032.2
2

)(
5

1094.80116.053.0)( DDDDf





 

ه رطوبت از خاک قبل از یعمق تخل D(، 3در رابطه )

برابر  Dمقدار  Df)(محاسبه  یمتر( است. برا یلی)م یاریآب

گر مقدار یبه عبارت د؛ در نظر گرفته شد یاریارتفاع خالص آب

هر  یاریبرابر با ارتفاع خالص آب یاریه رطوبت قبل آبیتخل

محصول فرض شده است. مقدار ارتفاع خالص با استفاده از رابطه 

 ( به دست آمده است:4)

AwZMADnI  (4)رابطه                                            

اه یهر گ یبرا یاریارتفاع خالص آب In  (،4در رابطه )

عمق  Zه مجاز رطوبت، یحداکثر تخل MADمتر،  یلیبرحسب م

اهان یگ دسترس قابلآب  Awاهان برحسب متر و یشه گیمؤثر ر

ه مجاز یحداکثر تخل. مقدار استمتر بر متر  یلیبرحسب م

به دست  FAO56ه یاهان از نشریشه گیرطوبت و عمق مؤثر ر

 یها از جدول شاخص دسترس قابلن آب یآمده است. همچن

استخراج  FAO56ه یخاک با توجه به بافت خاک از نشر یرطوبت

نکه متوسط بافت خاک مزارع تحت یشده است. با توجه به ا

توجه به جدول مربوطه ن مقدار با یا است یپوشش شبکه لوم

 آمده است. دست  متر بر متر به  یلیم 170برابر 

( به 5هر محصول در هر ماه از رابطه ) یاز آبیمقدار ن

 ( آورده شده است3ر آن در جدول )یدست آمده و مقاد

ef
PAcETET  )( (5)رابطه                                           

هر محصول در هر ماه  یآباز ین ET(، 5در رابطه )

تعرق هر محصول در هر ماه  -ریمقدار تبخ ETc)مترمکعب(، 

مقدار Pef مساحت تحت کشت هر محصول )مترمربع(،  A)متر(، 

هر محصول در هر ماه )مترمکعب(  یآب حاصل از بارش مؤثر برا

از یخالص موردن یاز آبیانگر مقدار نی( ب3) جدول است.

ک ماه در منطقه تحت پوشش یشده به تفک محصوالت کشت

ر با استفاده از اطالعات کاربرگ شماره ین مقادیشبکه است. ا

ان محصوالت، یک محاسبه شده است. با توجه به جدول از می

ها، ماه  ان ماهیدر سال و از م مترمکعب ونیلیم 52/135گندم با 

را  یاز آبین مقدار نیشتریون مترمکعب بیلیم 04/45ن با یفرورد

محصوالت  یبرا یاز آبین کل نیاند. همچن اختصاص دادهبه خود 

ون مترمکعب محاسبه شده یلیم 01/218شده در شبکه  کشت

 یاریآب یاز برایبه دست آوردن مقدار آب موردن یاست. برا

از یاز منطقه به مقدار فوق، حجم آب موردنیدر صورت ن یستیبا

 یکه برا یاریاز آب آب یز اضافه شود. کسرین ییآبشو یبرا

شود تا  یاه در نظر گرفته میشه گیه ریامالح ناح یشستشو

 یشود. برا یگفته م ییاز آبشوید نیتجمع نمک را کنترل نما

استفاده شده  FAOه ی( به توص6از رابطه ) ییاز آبشویمحاسبه ن

شود که  یاز اضافه میبه مقدار آب موردن یزمان LRاست. البته 

 نباشد: ییواز آبشین یجوابگو یتلفات عمق

iwECeEC

iwEC
LR




5
(                                   6)رابطه   

 یکیت الکتریهدا ECiw، ییاز آبشوین LR(، 6در رابطه )

عصاره  یکیت الکتریهدا ECeمنس بر متر(، یز ی)دس یاریآب آب

 1/0کمتر از  ییاز آبشویمنس بر متر( است. اگر نیز یاشباع )دس

ر یکند. در غ ین میرا تأم ییاز آبشوین یباشد، تلفات نفوذ عمق

 د.یآ ی( به دست م7از از رابطه )ین صورت مقدار آب موردنیا

)((                                  7)رابطه 
1

ET
LR

LR
IR


  

 یبرا ییاز جهت آبشویمقدار آب موردن IR(، 7در رابطه )

 .استاه یهر گ یاز آبین ETاه و یهر گ ییاز آبشوین LRاه، یهر گ

از محصوالت با در نظر گرفتن ین مقدار آب موردنیهمچن

 ( آورده شده است.4در جدول ) ییر آبشویمقاد

در  یبردار ن بهرهیتوسط مسئول شده یعتوزمقدار آب 

 ( آورده شده است.5جدول )
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 ET0ر يمقاد .2جدول 

 جمع کل اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه
ET0 

(mm) 
124 23/134 14/184 17/219 67/203 5/170 6/108 7/56 2/43 8/34 1/47 85/76 96/1402 

 

 ون مترمکعب(يليخالص محصوالت )حسب م یاز آبين .3جدول 

 
 جمع کل اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

89/31 گندم  54/27  40/21  83/15  0 0 46/10  0 0 87/5  16/8  37/14  52/135  

06/5 جو  55/1  16/1  0 0 0 0 0 0 97/0  46/1  73/2  93/12  

63/4 یونجه  71/3  0 0 0 0 92/1  0 0 25/1  71/1  51/2  72/15  

09/3 کلزا  14/1  99/0  0 0 0 78/0  0 0 59/0  91/0  70/1  19/9  

16/0 0 0 ای ذرت دانه  69/0  02/1  85/0  32/0  0 0 0 0 0 04/3  

12/0 0 ای ذرت علوفه  57/1  47/3  83/2  0 0 0 0 0 0 0 99/7  

04/0 0 زمینی سیب  15/0  27/0  26/0  16/0  09/0  0 0 0 0 0 97/0  

41/1 0 0 گوجه  89/2  55/3  35/2  32/1  0 0 0 0 0 51/11  

01/0 پیاز  01/0  03/0  06/0  05/0  03/0  01/0  0 0 0 0 0 19/0  

29/0 0 0 لوبیا  83/0  15/1  51/0  19/0  0 0 0 0 0 97/2  

15/0 نخود  22/0  55/0  72/0  34/0  15/0  0 0 0 0 0 0 12/2  

68/0 0 چغندرقند  05/2  44/2  53/3  32/2  09/1  0 0 0 0 0 10/12  

03/0 عدس  06/0  15/0  20/0  24/0  05/0  0 0 0 0 0 0 72/0  

19/0 انگور  14/0  47/0  66/0  78/0  54/0  28/0  0 0 0 0 0 06/3  

04/45 جمع کل  19/35  37/30  05/28  72/13  97/6  45/16  0 0 68/8  23/12  31/21  01/218  
 

 ون مترمکعبيلياز محصوالت برحسب ميمقدار آب موردن .4ل جدو

 جمع اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

09/45  24/35  74/30  77/28  56/14  45/7  69/16  00/0  00/0  68/8  23/12  31/21  76/220  
 

 ینيرزميو ز ین از منابع آب سطحيتوسط مسئول شده عيتوزمقدار آب  .5جدول 

 جمع اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 

 56/241 00/0 00/0 00/0 00/0 49/2 37/4 02/26 94/33 67/30 54/55 63/64 9/23 ها شبکه کانال

ای تلفیقیه چاه  9/1  18/3  94/2  73/5  78/7  69/7  47/3  06/2  37/0  00/0  00/0  00/0  12/35  
 

 

 ینيرزميرات سطح آب زييتغ

منطقه تحت پوشش  ینیرزمیآب زرات سطح ییتغ یبررس یبرا

ور یتا شهر 1390مهر سال  یستابیسطح ا یها شبکه، از داده

موجود در شبکه  یچاه مشاهدات 39، مربوط به 1393سال 

 یها کردن داده یا منطقه ین استفاده شد. برایدشت قزو

استفاده شده  یبند سنی)تراز سطح آب( از روش ت یزومتریپ

نسخه  ArcGISافزار  تفاده از نرمن منظور با اسیا یاست. برا

رسم  یهر چاه مشاهدات ی( برا2سن در شکل )ی، خطوط ت2/10

ن خطوط مساحت تحت پوشش هر ین با استفاده از ایشد. همچن

منطقه  یبرا یستابیستگاه مشخص شد. متوسط سطح ایا

( به 8مختلف سال با استفاده از رابطه ) یها در ماه موردمطالعه

 دست آمد.

 
 یبند سنين مساحت تحت پوشش هر چاه با استفاده از روش تييتع . 2شکل 
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 (                                              8رابطه ) 
A

i
h

i
A

H


 

منطقه تحت  یستابی: متوسط سطح اH(، 8در رابطه )

: i ،hi: مساحت تحت پوشش چاه Aiک ماه، ی یپوشش شبکه برا

: مساحت کل منطقه i ،Aک ماه در چاه ی یتراز سطح آب برا

 تحت پوشش شبکه است.

 یريگ جهيبحث و نت

 به کشاورزان یليآب تحو یبررس

توسط مسئوالن شبکه به کشاورزان،  یلیآب تحو یبررس یبرا

طور که مشخص است  ( ارائه شده است. همان3نمودار شکل )

مقدار آب  ی دهنده از سمت مبدأ نمودار نشان یستون اول

( یقیتلف یها اص داده شده )مجموع آب شبکه و چاهاختص

محصوالت و ستون  یاز آبین نیتأم ین پروژه، برایتوسط مسئول

و  یاز آبیاز محصوالت )نیمقدار آب موردن ی دهنده دوم نشان

 ( محاسبه شده است.ییاز جهت آبشویمقدار آب موردن

 

 
محصوالت در  ازيو آب موردن شده دادهنمودار مقدار آب اختصاص  .3شکل 

 همان سال

 

ن در ماه یتوسط مسئول یلین حجم آب تحویشتریب

ون مترمکعب بوده یلیم 81/67بهشت و به مقدار یارد

ن با یاز محصوالت در ماه فروردیمقدار آب موردن که یدرصورت

ها محاسبه شده است. مقدار آب  ر ماهیشتر از سای، ب09/45مقدار 

ور، آبان یر، مرداد، شهریخرداد، تبهشت، یارد یها در ماه یلیتحو

در  یلیاز محصوالت است. مقدار تحویشتر از آب موردنیو آذر ب

از محصوالت یبا مقدار آب موردن یادیها اختالف ز ن ماهیاکثر ا

، ین، مهر، دیفرورد یها در ماه یلین مقدار آب تحویدارد. همچن

محصوالت و از یکمتر از مقدار آب موردن مراتب بهبهمن و اسفند 

رسد.  ین مقدار به صفر میا یانیپا یها خصوص در ماه به

از یع مناسب آب بر اساس نیکه مشخص است توز طور همان

رد. یگ ین صورت نمیمختلف توسط مسئول یها محصوالت در ماه

از یاز مقدار موردن یلیها مقدار آب تحو از ماه ین در بعضیهمچن

دهنده تلفات آب  شانن نیشتر بوده که ایب یلیدر آن ماه خ

( مقدار 4در شکل ) از شبکه است. یبردار ن بهرهیتوسط مسئول

 مختلف سال آورده شده است. یها کمبود و مازاد آب در ماه

مقدار آب  ی( محدوده مثبت در محور عمود4در شکل )

سال نشان  یها ، مقدار کمبود آب را در ماهیمازاد و محدوده منف

ن، مهر، یفرورد یها کمبود آب در ماهن نمودار یدهد. طبق ا یم

، 85/8، 29/19ب برابر ی، بهمن و اسفند اتفاق افتاده و به ترتید

ون مترمکعب محاسبه شده است. یلیم 31/21و  23/12، 68/8

ع آب مازاد وجود دارد، یتوز یر از ماه آذر که اندکین به غیهمچن

ان مقدار ور و آبیر، مرداد، شهریبهشت، خرداد، تیارد یها در ماه

 26/26، 16/27، 63/7، 74/27، 57/32ب برابر یآب مازاد به ترت

 شده یعتوزون مترمکعب است. مقدار کل آب مازاد یلیم 55/4و 

ون مترمکعب است که عدد قابل یلیم 92/55برابر  92در سال 

 است. یا مالحظه

 
 92مختلف سال  یها نمودار کمبود و مازاد آب در ماه .4شکل 

 یخارج یها شاخص

ت موضوع یج کاربرگ شماره دو با توجه به محوریاطالعات و نتا

 ی( آورده شده است. برا10) ی( ال6جداول ) صورت به، شده یانب

ر ین کاربرگ عالوه بر مقادیج حاصل از ایشتر، نتایدرک ب

 ان شده است.یز بیدرصد ن صورت به یافتیدر

ن یر ا( راندمان انتقال و راندمان مزرعه د6طبق جدول )

ر از ین مقادی. ااستدرصد  49و  70ب برابر یشبکه به ترت

ن در قسمت یشده است. همچن یک فراخوانیکاربرگ شماره 

که  استهکتار  58000برابر  یدوم، مساحت خالص مزارع آب

درصد کل مساحت ناخالص تحت پوشش شبکه را در  68حدود 

که شامل  یرد. مساحت تحت کشت محصوالت آبیگ یبر م

هکتار بوده که حدود  40534شود برابر  یمتعدد م یها برداشت

درصد از کل مساحت ناخالص تحت پوشش شبکه را دربر  48

ن ی. ااستدرصد  70ن شدت کشت برابر یگرفته است. همچن

ف سه به دست یف چهار بر ردیم مقدار ردیمقدار از حاصل تقس

درصد از  30 حدود 92دهد که در سال  یآمده است و نشان م

 ش بوده است.یآ صورت بهمزارع 
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 ، راندمان و مساحتیخارج یها شاخص .6جدول 

 درصد مقدار واحد شده راندمان اعالم ردیف

 70 70 درصد راندمان انتقال آب واردشده به کانال )شامل تمامی تلفات( 1

 49 49 درصد شده راندمان اعالمراندمان آبیاری مزرعه از  2

  مساحت

 68 58000 هکتار مساحت خالص مزارع آبی شامل یک بار برداشت محصول. 3

 48 40534 هکتار مساحت چند کشتی محصوالت آبی 4

 70 7/0  شود. شدت کشت در مساحت تحت پوشش که شامل دو بار برداشت محصول می 5
 

 یو داخل یخارج، منابع آب یخارج یها شاخص .7جدول 

 

پردازد.  ( به بررسی منابع آب خارجی و داخلی می7جدول )

، 7حجم آب حاصل از بارش در مساحت خالص شبکه در ردیف 

 59میلیون مترمکعب محاسبه شده است. از این مقدار  145

درصد از کل  41میلیون مترمکعب جزء بارش مؤثر بوده که حدود 

یاری مجموع آب آب 11شود. ردیف  را شامل می 92بارش سال 

میلیون مترمکعب  242شده خارجی، برای پروژه را برابر  ینتأم

درصد کل آب خارجی  62که این مقدار حدود  دهد نشان می

. در بخش منابع آب داخلی، پمپاژ آب است 10موجود در ردیف 

درصد از کل  95حدود  13زیرزمینی توسط کشاورزان در ردیف 

بع آب زیرزمینی توسط درصد از منا 5. بنابراین تنها استپمپاژ 

شود. همچنین کل حجم آب ناخالص که  مسئوالن پروژه پمپاژ می

میلیون  277توسط مسئولین در این سال تأمین شده برابر با 

درصد از کل حجم آب  37بوده که  15مترمکعب در ردیف 

 .است 18به منطقه در ردیف  شده دادهناخالص اختصاص 

به  یاریل آب آبیتحومقدار  یپارامترها ی( حاو8جدول )

ف یدر رد یاری. مقدار آب آباستمحصوالت  یاز آبیکشاورزان و ن

ندگان کشاورزان یکه از شبکه توسط مسئوالن پروژه به نما 20

 169ل داده شده است برابر یدرجه سه تحو یها کانال یدر ابتدا

درصد کل آورد از  70ن مقدار حدود ی. ااستون مترمکعب یلیم

ر انتقال وجود دارد. یدرصد تلفات در مس 30سد است و حدود 

مقدار کل حجم آب حاصل از پمپاژ و  21ف ین در ردیهمچن

 مترمکعب ونیلیم 736ر راندمان برابر یشده با تأث یبازچرخان

انگر کل آب یب 20ف ین مقدار و ردیبوده که حاصل جمع ا

 22ف ین مقدار در ردیدر دسترس کشاورزان بوده که ا یاریآب

ن کل آب یون مترمکعب آورده شده است. همچنیلیم 905برابر 

 28ون مترمکعب بوده که حدود یلیم 983برابر  شده ینتأم

 یشود و مابق ین میدرصد آن توسط مسئوالن شبکه تأم

شود. مقدار  ین میو توسط کشاورزان تأم یشخص صورت به

برابر  24ف یکل پروژه در رد یبرا یلیراندمان انتقال آب تحو

ن مقدار با مقدار راندمان انتقال یرصد برآورد شده است. اد 9/71

 منابع آب خارجی برای مساحت تحت پوشش ردیف
مقدار )میلیون 

 مترمکعب(
 درصد

 - 242 جریان آب سطحی وارد شده از خارج منطقه تحت کشت )میزان ناخالص آن از نقطه انحراف( 6

 - 145 بارش ناخالص در مزارع آبی تحت پوشش 7

 41 59 شود( نمیبارش مؤثر در مزارع آبی )شامل حذف نمک  8

 - 0 برداشت خالص از آبخوان برای آبیاری منطقه تحت کشت 9

 - 387 شده خارجی برای پروژه، شامل بارش ناخالص و برداشت خالص از آبخوان. مجموع آب تأمین 10

 62 242 شده خارجی برای پروژه مجموع آب آبیاری تأمین 11

  منابع آب داخلی

 - 0 بازچرخانی شده توسط کشاورزان درون منطقه تحت کشتمقدار آب سطحی داخلی  12

 95 706 پمپاژ آب زیرزمینی ناخالص توسط کشاورزان درون منطقه تحت کشت 13

 5 35 شده در منطقه تحت کشت پمپاژ آب زیرزمینی توسط مسئولین پروژه و اعمال 14

 37 277 شود. میکل حجم آب ناخالص ساالنه که توسط مسئولین پروژه تأمین  15

 - 741 کل آب زیرزمینی که از طریق پمپاژ به منطقه تحت کشت اختصاص داده شده است. 16

17 
پمپاژ آب زیرزمینی توسط مسئولین در منطقه تحت پوشش منهای برداشت خالص آب 

 زیرزمینی
35 - 

 - 741 برآورد کل آب سطحی ناخالص داخلی + آب زیرزمینی 18
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 دارد. یدار یمعن یدرصد بود، همخوان 70که برابر  یواقع

 26ف یدر منطقه تحت پوشش شبکه در رد یاز آبیمقدار ن

دهد آب  یون مترمکعب بوده است و نشان میلیم 218برابر 

را  یاز آبیزان نیدرصد از م 18حاصل از بارش مؤثر حدود 

ف یدر رد ییآبشو یاز برایبرطرف کرده است. مقدار آب موردن

درصد از  3/1ون مترمکعب بوده که حدود یلیم 75/2برابر  27

از ین مقدار کل آب خالص موردنی. همچناست یاز آبیکل ن

ون مترمکعب بوده یلیم 76/220برابر  29ف یمحصوالت در رد

ئوالن در توسط مس شده ینتأمدرصد از کل آب  80که حدود 

مربوط به  یها ر شاخصیانگر سای( ب9است. جدول ) 92سال 

در  یعبور دب یبرا یت کانال اصلی. مقدار کل ظرفاستشبکه 

در  92که در سال  استه یمترمکعب بر ثان 30برابر  30ف یرد

 یت کانال اصلیدرصد از کل ظرف 84، از حدود ین دبیشتریب

خالص  یاز آبین نیشتریبر اساس ب یاستفاده شده است. مقدار دب

. استه یمترمکعب بر ثان 61/17برابر  32ف یاز در ردیموردن

ناخالص  یاز آبین نیشتریبر اساس ب یمقدار دب که یدرصورت

ه است و یمترمکعب بر ثان 1/103برابر  33ف یاز در ردیموردن

ن یشتری. باسترممکن یشبکه غ یبرا ین دبین ایتأم

تر بر یل 43/0برابر  92به منطقه در سال  واردشدهدرومدول یه

 ه بر هکتار بوده است.یثان
 

 یاز آبيو ن یليتحو یاري، آب آبیخارج یها شاخص .8جدول 

 درصد مقدار واحد تحویل آب آبیاری به کاربران ردیف

 85 85 درصد های داخل پروژه راندمان چرخش آب 19

20 
آب آبیاری سطحی که از خارج منطقه تحت کشت به کاربران تحویل داده شده است. )مقدار مقدار 

 تحویلی با لحاظ کردن ضریب انتقال اعالم شده است(
 70 169 میلیون مترمکعب

21 
طور صد  کل آب آبیاری برای کاربران )آب سطحی بازچرخانی + کل پمپاژ، با تأثیر راندمان انتقال که به

 کند( ها انحراف پیدا می وسیله آن کنند و به کشاورزان پمپاژ میدر صد 
 - 736 میلیون مترمکعب

22 
کل آب آبیاری تحویلی به کاربران )آب آبیاری سطحی خارجی+ انحراف و پمپاژ آب داخلی با تأثیر 

 راندمان انتقال در هر دو(
 - 905 میلیون مترمکعب

 72 983 میلیون مترمکعب کل آب آبیاری )داخلی + خارجی( 23

 9/71 9/71 درصد طور کل راندمان انتقال آب تحویلی توسط مسئولین پروژه به 24

  نیاز آبی خالص مزرعه
 - 8/265 میلیون مترمکعب تبخیر و تعرق مزارع آبیاری در منطقه تحت پوشش 25

 18 01/218 میلیون مترمکعب (ETc-نیاز آبی در منطقه تحت پوشش )باران مؤثر 26

 3/1 75/2 میلیون مترمکعب مقدار آب آبیاری خالص موردنیاز برای کنترل شوری 27
 0 0 میلیون مترمکعب های خاص گیاهان مقدار آب آبیاری موردنیاز برای فعالیت 28

 80 76/220 میلیون مترمکعب (ET -های خاص+ کنترل نمک+ باران مؤثر جمع مقدار آب خالص موردنیاز محصوالت )فعالیت 29
 

 ساالنه یها به همراه شاخص یديکل یها ر ارزشي، سایخارج یها شاخص .9جدول 

 درصد مقدار واحد های کلیدی سایر ارزش 
 - 30 مترمکعب بر ثانیه ظرفیت عبوری دبی جریان کانال اصلی در نقطه انحراف 30
 84 1/25 مترمکعب بر ثانیه انحراف آببیشترین دبی واقعی عبوری در این سال از کانال اصلی در نقطه  31
مقدار دبی بر اساس بیشترین نیاز آبی خالص موردنیاز برای مزرعه که شامل هر نیاز  32

 خاصی است.
 - 61/17 مترمکعب بر ثانیه

 - 1/103 مترمکعب بر ثانیه شود. ها می مقدار دبی بر اساس بیشترین نیاز آبی ناخالص که شامل تمامی ناکارآمدی 33
  های خارجی ساالنه برای منطقه تحت پوشش شاخص

 - 43/0 لیتر بر )هکتار در ثانیه( به کانال در این سال واردشدهبیشترین هیدرومدول جریان آب سطحی  34
 26 26/1 بدون واحد (RWS)تأمین نسبی آب برای بخش آبیاری منطقه تحت کشت  35
 91 91 درصد راندمان آبیاری ساالنه منطقه تحت کشت 36
 24 24 درصد راندمان آبیاری مزرعه 37
 59 59/0 بدون واحد (RGCC1)ظرفیت نسبی ناخالص کانال  38
 70 7/0 بدون واحد (RACF2) جریان نسبی واقعی کانال 39
 - (5جدول ) سال بر تن مقدار ناخالص ساالنه تولیدات کشاورزی بر اساس نوع محصوالت 40
 - 121664983 دالر تولیدات کشاورزیجمع ارزش ساالنه  41

                                                                                                                                                                                                 
1. Relative Gross Canal Capacity 
2. Relative Actual Canal Flow 
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منطقه تحت کشت در  یاریبخش آب یآب برا ین نسبیتأم

دهد که مقدار  ین مقدار نشان می. ااست 26/1برابر  35ف یرد

از یزان آب موردنین میپروژه عالوه بر تأم یبرا شده ینتأمآب 

مازاد  صورت بهدرصد  26اهان، حدود یر و تعرق گیجهت تبخ

ساالنه منطقه تحت کشت با توجه به  یاریوجود دارد. راندمان آب

 91برابر با  یستیبا 36ف یبه شبکه در رد یلیمقدار آب تحو

ن شود. یاز محصوالت تأمیدرصد باشد تا مقدار آب موردن

درصد  24برابر  37ف یمزرعه در رد یارین راندمان آبیهمچن

دهد با توجه به کل منابع آب موجود  یده که نشان ممحاسبه ش

ر به ین مقادیدرصد از ا 24 که یدرصورتدر منطقه تحت کشت 

گردد.  یمحصوالت برطرف م یاز آبیمزارع اختصاص داده شود ن

 59/0برابر  38ف یدر رد یناخالص کانال اصل یت نسبیظرف

حاصل از آب خالص  ینه دبیشیدهد که ب یو نشان م است

ت کانال یدرصد کل ظرف 59از محصوالت، تنها حدود یموردن

 39ف یکانال در رد یواقع یان نسبیرد. جریگ یرا دربر م یاصل

از یموردن ین دبیشتریدهد که ب یو نشان م است 7/0برابر 

 92در سال  واردشده ین دبیشتریدرصد ب 70محصوالت، حدود 

( 10در جدول ) 40ف یر رد. مقدااست یبه داخل کانال اصل

آورده شده است که مقدار برداشت محصوالت مختلف را در سال 

درصد از کل محصوالت  80/24دهد. حدود  ینشان م

ن سهم یشترین محصول بیدر سال، گندم بوده و ا شده برداشت

در منطقه تحت پوشش شبکه داشته است.  92را در سال 

ن مقدار را ی، کمتردرصد از کل برداشت 05/0ن عدس با یهمچن

 شده داشته است. ن محصوالت کشتیدر ب
 

 بر اساس نوع محصوالت یدات کشاورزيمقدار ناخالص ساالنه تول .10جدول 

 درصد هر محصول کل محصوالت )سال/تن( نام محصول

80/24 96332 گندم  

93/3 15276 جو  

67/13 53100 یونجه  

32/1 5130 کلزا  

07/1 4170 ای ذرت دانه  

01/17 66050 ای ذرت علوفه  

56/0 2180 زمینی سیب  

64/13 52990 گوجه  

24/0 945 پیاز  

32/0 1230 لوبیا  

5/712 نخود  18/0  

58/18 72150 چغندرقند  

05/0 210 عدس  

61/4 17920 انگور  

5/388395 جمع کل  100 

 یستابيسطح ا یبررس

( 5منطقه در شکل ) یستابیسطح ا یحاصل از بررس ینمودارها

را از  یستابی( روند سطح ا5( آورده شده است. شکل )6و شکل )

در  یدیشد یدهد و روند کاهش ینشان م 93ور یتا شهر 90مهر 

ن یدر ا یستابین سطح ایشود. باالتر یمشاهده م ین بازه زمانیا

ن یتر نییمتر و پا 3/1187با مقدار  90بازه مربوط به اسفند 

. شکل استمتر  2/1181با  93ور یبوط به شهرمر یستابیسطح ا

را نشان  92و سال  91سال  یستابین تراز سطح ایسه بی( مقا6)

 طور بهمقدار  92تا  91از سال  یستابیدهد. کاهش سطح ا یم

 متر بوده است. 43/1متوسط برابر 

 

 
 منطقه تحت پوشش شبکه یستابيرات سطح اييروند تغ .5شکل 

 

 
 92و  91سال  یبرا یستابيتراز سطح اسه يمقا .6شکل 

 

 3/1187برابر  91در سال  یستابین تراز سطح ایباالتر

ن ماه یمتر، در هم 5/1186برابر  92ن و در سال یمتر، در فرورد

ن دو سال مشاهده ین ایدر ب یمتر 8/0است و اختالف ارتفاع 

 91در سال  یستابین تراز سطح ایتر نیین پایشود. همچن یم

در  2/1183برابر  92و در سال  وریمتر در شهر 4/1184برابر 

 یها همواره در ماه یستابین تراز سطح ایتر نییمهر است. پا

ها و  ش برداشت از چاهیل افزاین به دلیتابستان قرار دارد و ا

 .است ینیرزمیه آب زیکاهش تغذ
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 یريگ جهيبحث و نت

را با  یاریآب یها شبکه مربوط بهتمام مباحث  عیسر یابیارز

 یابیو ارز یمورد بررس شده ارائهمختلف  یها کاربرگاستفاده از 

 ییشناسا یبرا یابیارز نیحاصل از ا جینتا نی. همچندهد یمقرار 

 یبردار بهرهو  ینگهدار تیوضع ،یارینقاط ضعف و قوت شبکه آب

است.  یمناسب و کاربرد اریمختلف، بس یها بخشاز آن در 

 و دو نشان داد که: کیشماره  کاربرگحاصل از  یکل جینتا

 92/55به مقدار  92به شبکه در سال  یلیمقدار کل آب تحو

محصوالت بوده و  یازموردنش از مقدار آب یون مترمکعب بیلیم

از محصوالت یدرصد از کل آب موردن 25ن مقدار آب حدود یا

دهنده تلفات آب در  ن امر نشانی. ااستدر سال  شده کشت

سال  یها شتر ماهین در بیهمچن ه است.از شبک یبردار بهره

 شده کشتاز محصوالت یبا مقدار آب موردن شده یعتوزمقدار آب 

ل مقدار هدر رفت آب با ین دلیندارد. به هم یدر مزارع همخوان

ن شبکه یآب ا کننده ینتأممنابع  یر آبیتوجه به کاهش ذخا

مسئوالن  یلهوس بهآب  یع زمانیدا کرده است. توزیش پیافزا

از محصوالت یبا توجه به مقدار آب موردن یستیبا یبردار بهره

 یبردار ن هدر رفت آب را در امر بهرهیرد تا بتوانند کمتریانجام گ

از ین از آنجا که اکثر کشاورزان منطقه از نیداشته باشند. همچن

 صورت بهندارند و  یمختلف سال آگاه یها اهان در ماهیگ یآب

هر  کنند، یدرخواست آب م یط جویبه شرا و با توجه یتجرب

ها استقبال کرده  رد آنیار کشاورزان قرار گیزمان که آب در اخت

آب در منطقه تحت  یع زمانیتوز یجهدرنتند. ینما یم یداریو خر

جهت استفاده  یبردار توسط مسئوالن بهره یستیپوشش شبکه با

تر از منابع آب و کاهش هدر رفت آن با توجه به مقدار  مناسب

ج یبا نتا شده یانبج ینتا از محصوالت، اصالح شود.یآب موردن

ن بودن راندمان کاربرد ییکه پا (Monzajeri et al, 2012) قیتحق

ل عمق ین را به دلیدشت قزو موردمطالعهاز مزارع  یآب در برخ

ش تلفات، عدم یجه افزایاه و در نتیاز گیحد ن ش ازیب یاریآب آب

اهان در طول یگ یاز آبیزان نیح با توجه به میصح یاریبرنامه آب

ان نمودند، یب یاریح آبیت صحیریدوره کشت و عدم مد

دارد. مقدار کل آب ناخالص موجود در شبکه  یمعنادار یهمخوان

ن یکل ا است؛ کهون مترمکعب یلیم 741( برابر با ی)آب داخل

در محدوده تحت پوشش شبکه  ینیرزمیمقدار از منابع آب ز

درصد توسط  5ن مقدار آب تنها حدود یحاصل شده است. از ا

ن کل مقدار آب پمپاژ یشود. همچن یمسئوالن پروژه پمپاژ م

در منطقه بوده  شده کشتمحصوالت  یاز آبین برابر نیشده چند

ن امر یشود. ا یتوسط کشاورزان پمپاژ م یکه بدون برنامه خاص

 یدر منطقه، ط ینیرزمید تراز سطح آب زیباعث افت شد

ت و یرسد که اگر مسئول یر شده است. به نظرمیاخ یها سال

ن شبکه محول شود آنها یبه مسئول یشخص یها نظارت چاه

 طور بهها،  از چاه یبردار و نظارت بر بهره یزیر توانند با برنامه یم

در  شده کشتمحصوالت  یاز آبین نیتأم یاز آنها برا یمطلوب

ن منطقه با یدر ا یو خارج یکل آب داخل منطقه استفاده کنند.

ن یون مترمکعب است، ایلیم 983ر راندمان انتقال برابر با یتأث

ن شده که یدرصد آن توسط مسئوالن شبکه تأم 28مقدار حدود 

ن منابع آب تنها راه یاستفاده بهتر از ا ی. برااست یمقدار کم

ن و در دست داشتن یپروژه در تأم مسئوالنش سهم یافزا ممکن

نکه در ی. با توجه به ااستاستفاده هدفمند از آن  ین منابع برایا

 یستیاتفاق افتاده است با یر آبیر کاهش ذخایاخ یها سال

ن شود یمنابع آب موجود تدو یهدفمند و بلندمدت برا یا برنامه

قه در حال حاضر و منط یاز آبین نیتأم یالزم برا یاستو س

 نده اتخاذ شود.یآ یها سال
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