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 چکیده
پذیری و  ای در انعطاف کننده شود که نقش تعیین های آبیاری محسوب می و اساسی در طراحی شبکه انتخاب روش توزیع و تحویل آب یکی از پارامترهای مهم

های تحویل گردشی، برحسب درخواست و  توانند به روش توزیع و تحویل آب با توجه به مدیریت عوامل تحویل آب می های روش. وری آب دارند بهبود بهره
پذیری و عدم نیاز به  عنوان یک روش مشارکتی عالوه بر ارتقای انعطاف حسب درخواست )توافقی( به ها، روش بر روشاز میان این  برحسب تمایل تقسیم شوند.

برداری دستی قابل اجرا است. بسته به دامنه تغییرات مجاز عوامل تحویل،  ها با بهره های برحسب تمایل، در شبکه های پرهزینه در مقایسه با روش زیرساخت
شود. هر  توجهی از روش تحویل توافقی ایجاد می حصول توافق میان مدیران شبکه و زارعین تنوع قابل  عمال شده بر درخواست زارعین و نحوههای ا محدودیت

یزی ها را برای سهولت برنامه ر بندی آن برداری شبکه دارد، که ضرورت طبقه های مذکور، تأثیر مستقیمی بر چگونگی مدیریت و عملیات بهره یک از روش
ها ارائه نشده است. در این  بندی آن های تحویل برحسب درخواست، و طبقه بندی روش کند. تا کنون مبانی مدونی برای دسته برداری ایجاب می عملیات بهره

آوری شده است. با  برداری هستند، جمع های آبیاری در داخل و خارج از کشور که با روش برحسب درخواست در حال بهره پژوهش اطالعات برخی از شبکه
ها صورت گرفت. با توجه به تغییرات عوامل تحویل، و  بندی آن های برحسب درخواست تدوین، و طبقه شده، مبانی روش های انجام تحلیل اطالعات و بررسی

 .اند پذیری حداکثر، متوسط، و حداقل تقسیم شده های تحویل توافقی به سه دسته با انعطاف چگونگی حصول توافق، روش
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Abstract 
Selection of appropriate water delivery method is one of the most important parameters in irrigation networks that plays an effective role in 
determining flexibility and improving water productivity. Depending on the management of delivery parameters, water delivery systems can 
be classified into three main types of, Rotational, on-request (arranged), and on-demand methods. Among main delivery systems, on request 
system is proposed to increase flexibility. This method, while doesn’t need high-cost automatic systems, could be applied on existing 
irrigation networks with minor changes, and manual operation. Depending on the range of delivery parameters variation, limitation on 
requests, and method of reaching an agreement between managers and farmers, several on request methods could be defined. Each one of the 
defined methods has direct impact on management of the network, which requires their appropriate classification in order to facilitate 
operation planning. So far no basis for classification of on request method is introduced. In this research, data are collected from previous 
researchers and field investigation from some national and international networks, which are operated using on-request delivery methods. 
Analyzing the collected data, the basis for classification of on request delivery systems is developed. The on-request delivery method of the 
studied network is classified. Regarding variation range of delivery parameters, and method of reaching agreement, on request method is 
classified in to 3 categories with maximum, medium, and minimum flexibility.  
 
Keywords: Classification, Irrigation network, On-request delivery, Water delivery scheduling. 
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 مقدمه

وجود  یاریآب یها اغلب شبکه هایی که در یکی از چالش

و  یعتوز یبردار بهره یها دستورالعمل یتمحدود ،دارد

 نتایج بررسی. باشد می مختلف یطآب در شرا یلتحو

 آبیاری های شبکه از نگهداری و برداری بهره عملکرد

سفانه عملکرد اغلب أاست که مت یتواقع ینا یانگرب

 Mohseni) استاز حد انتظار  تر یینپا یها شبکه

Movahed & Monem, 2007 .)از پس حاضر حال در 

 به نظر و آبی تأسیسات از برداری بهره تجربه ها سال

 یکه برا یستن یدیترد کشور، در آبی منابع محدودیت

 ینجلب اعتماد زارع و محصول عملکردراندمان  یشافزا

 یها دستورالعمل باید بها، آب پرداخت به تنسب

و  یآب بازنگر یلو تحو یعتوز یها روشو  یبردار بهره

در  یبهتر یاریآب یریتاعمال مد امکان تا شونداصالح 

را هرچه  یاریآب یزیر بتوان برنامه و دگیرزارع قرار  یاراخت

موقع و در زمان  کرد و آب را به یکنزد یاهگ یازبه ن تر بیش

 راندمان شیافزا باعث امر نیا که رساند یاهبه گ یازموردن

 به نسبت نیزارع اعتماد شیافزا و محصول عملکرد

 مشارکت باعث جهینت در و شد خواهد شبکه تیریمد

 موقع به پرداخت و آب عیتوز و میتقس در نیزارع تر بیش

 شبکه عملکرد بهبود باعث تینها در که بود خواهد بها آب

 .(1)شکل  شود یم

 

 یها روش از توان می ،به اهداف فوق یابی دستبرای 

از  یاریدر بس یدست صورت بهدرخواست که  برحسب

. کرد استفاده است، اجرا قابل یاموجود در دن یها شبکه

برنامه  یکاز  یبرخوردار روش، این موفقیت شرط

همراه با دستورالعمل مناسب  یر،پذ منسجم و انعطاف

 ،آب یلو تحو توزیع برنامه یک. است یبردار بهره

 کننده یافتفرد در و محدوده ،آن طیاست که  یفرایند

 .شود یآب مشخص م تحویل زمان و تناوب یزان،م آب،

 دبی عامل سه باید آب تحویل و توزیع ریزی برنامه در

(Q)، ( مدت زمان آبیاریtو ) یاریدور آب (f تعیین )شود .

گیرنده در مورد عوامل توزیع و تحویل  فرد تصمیم

 که ینا یازارع باشد و  یا ،شبکه یرمد ،تواند می

 یا ثابت انجام شود. ینبا توافق طرف گیری یمتصم

 سطح تغییر و فوق عواملاز  یک هربودن یرمتغ

 متنوعی برداری بهره یها روش ،ها آن دمور در گیری تصمیم

 نیتر یاصل که آورد یم وجود به یمتفاوت پذیری انعطاف با

و  2لیتما برحسب روش ،1یگردش روش شاملها  آن

 ,Clemmens) است( ی)توافق 3روش برحسب درخواست

در ابتدا توسط  tو  Q ،fمقدار  یبرنامه گردش در (.1987

برای تمام فصل  طورکلی بهمدیران شبکه تعیین شده و 

کننده در یک دوره  ماند و هر مصرف رشد ثابت باقی می

 کند. زمانی مشخص آب دریافت می

 
 

 
Figure 1. Impact of improving water delivery and distribution methods on network performance 
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است که با توجه به  ینا ها روش ینعمده ا ضعف

 ییراتمتناسب با تغ یانجر ییرامکان تغ ،یبردار بهره یوهش

 یدتول در نتیجهوجود ندارد و  یطمزرعه در همه شرا یازن

عدم تناسب  دلیل به یگر. از طرف دیابد یمحصول کاهش م

را  یتر بیشتلفات آب  یاه،ام گبه هنگ یازبا ن یلیآب تحو

 ها روش یگرد اب یسهدر مقا یجهنت درو  دارد دنبال به یزن

 برحسب. روش باشد یم یریپذ انعطاف ینتر کم یدارا

کرد که در آن کنترل آب  یفتوص یروش توان یرا م یلتما

 یتروش قابل ین. اباشد یکامل بر عهده کشاورز م طور به

همه محصوالت را دارد.  یاریبا دور آب یقتطب یانعطاف برا

تا آب  دهد یکننده اجازه م روش به مصرف یندر عمل ا

با توجه به  یتیمحدود گونه یچخود را بدون ه یازموردن

برداشت  یستمموجود در زمان دلخواه از س های یتظرف

امکان اعمال  یخوب به ،کننده روش مصرف ینکند. در ا

موردنظر  یستمس یستیبا ینرارا دارد. بناب یاریآب یریتمد

 یرهباال و همراه با مخازن ذخ یتخودکار و با ظرف کامالً

به  یازن ،باال گذاری یهسرما ینهو اجرا شوند. هز یطراح

به منابع آب  یازن یرات،متخصص جهت انجام تعم یروین

 یو دانش فن ینهپرهز یفن های یرساختبه ز یازن ی،کاف

عدم  یو مشکالت اجتماع ینان و زارعداربر بهره یباال

 یبو تخر یخودکار در مجامع محل یها سامانه یرشپذ

 های یتدر حال رشد از محدود یدر کشورهاها  آن

 مبتنی بر. در روش رود یشمار م به یخودکارساز

و طول زمان  یاریدور آب ی،دب یزیر درخواست برنامه

 یمشبکه تنظ یرانکشاورزان و مد ینآب با توافق ب یلتحو

 زارعین توسط موردنیاز آب میزان روش این در. ودش یم

 میزان به توجه با شبکه مدیریتو  شود می اعالم قبل از

 تحویل یزیر برنامه زارعین، های درخواست و موجود آب

 .دهد می انجامرا  ها سازه تنظیم و آب

 راآب  یلو تحو یعتوز های یستمس توان می جهینت در

 تحویل و توزیع بخش در آن مدیریت و روش به توجه با

 یاریآب های یستمالف( س .کرد یبند به سه دسته طبقه آب،

که  ییها سازمان یاو  یمحل ینمسئول یلهوس که اصوالً به

( یاریمنصوب شده )آژانس آب یدولت محل یلهوس به

داشته و  یکم یارو کشاورزان دخالت بس شوند یم یریتمد

( ب ی،ندارند مثل روش گردش یستمدر س یاصالً دخالت یا

 برداری بهره کشاورزان وسیله به کامالً که هایی سیستم

 و آب توزیع و تحویل های مسئولیت تمام و شوند می

 .است بوده کشاورزان دست سیستم آبیاری ریزی برنامه

در آن کنترل آب  که یلتما برحسب سیستم ،مثال طور به

که  هایی سیستمو ج(  استکامل بر عهده کشاورز  طور به

مانند  ،شوند یم یزیر و برنامه یریتمشترک مد صورت به

از  ینابینیب حالتدرخواست که  برحسب یا یروش توافق

که  است یلتما برحسبو  یدو روش گردش

 به توجه. با باشد یمها  آن ینماب یزآن ن یریپذ انعطاف

 درخواست برحسب روش موجود، های شبکه ساختار

 و گردشی روش به نسبت پذیری انعطاف افزایش ضمن

 ،تمایل برحسب روش پرهزینه های زیرساخت به نیاز عدم

توجه داشت که در  ید. بااجراست قابل دستی صورت به

 زمانی ییراتتغ دلیل به یدست یبردار روش برنامه بهره ینا

 یهد که تهشو می یچیدهپ یارها بس درخواست یو مکان

 یمبان ینشناخت و تدو آن مستلزم یدستورالعمل اصول

 .استانواع آن  بندی طبقهروش برحسب درخواست و 

مدت  ،(Q) دبی عامل سه از ترکیبی نوع هر تغییر با

 نحوه و (f( و تناوب یا دور آبیاری )tزمان آبیاری )

 این تعیین در آب توزیع اداره و زارعین مشارکت

 برحسب روش از متعددی های برنامه پارامترها،

 یک هر که کرد تعریف توان می را درخواست

 مورد در که مشکلی. داشت خواهد متفاوتی پذیری انعطاف

 مبانی که است این دارد وجود درخواست برحسب روش

 هیچ و نشده تعریف مشخص طور به هنوز روش این

 برای. ندارد وجود ها برنامه این برای مدونی بندی دسته
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 های روش با متناسب برداری، بهره های دستورالعمل تعیین

 خوبی به ها روش انواع باید درخواست، برحسب

 که شود روشن بایستی امر، این برای. شوند بندی دسته

 انجام سطحی چه در و پارامترهایی چه برحسب توافق

 عبارت به. است چقدرها  آن تغییرات مجاز دامنه و گیرد می

 پارامترهای برمحدودیت  شود مشخص باید ،دیگر

 بتوان تا د،شو می اعمال تغییراتی دامنه چه با تحویل،

 بندی طبقه و تفکیک خوبی به را ها روش اینها  آن براساس

 برداری بهره های دستورالعمل بتوان در نتیجه آن تا کرد،

 .نمود استخراج را مناسب

 های شبکه در مذکور توزیع و تحویل های روش کاربرد

 در. است شده بررسی مختلف گران پژوهش توسط آبیاری

 برحسب یا است گردشی یا توزیع روش مطالعات این اغلب

 توزیع و تحویل بهینه برنامه شده انجام مطالعات درتمایل که 

 روش مورد در که حالی است در این. است شده ارائه آب

 های شبکه با سازگار آن ساختار که درخواست مبتنی بر

 & Shahverdi) است شده انجام کمی مطالعات است، موجود

Monem, 2015; Anwar & Clarke, 2001; Santhi &. 

Pundarikanthan 2000; Mathur et al., 2009.) 

.Kouchakzadeh et al (1999) مختلف یها روش 

 در که کردند بررسی چای قوری شبکه روی را برداری بهره

 دسته سه به آب تحویل و توزیع ریزی برنامه آن

 ،(تمایل برحسب) محور خواست برداری بهره

 و( درخواست برحسب) محور خواست  نیمه

 این در. است شده تقسیم( گردشی) شده ریزی برنامه

 برداری بهره روش در تغییر که شد مشخص پژوهش

 تحت ای مالحظه قابل طور به را آن عملکرد وضعیت شبکه،

 یریپذ انعطاف با ییها روش از استفاده و دهد می قرار تأثیر

عملکرد  .شد خواهد شبکه بهتر عملکرد سبب ،تر بیش

نه رود توسط یزر یاریل آب در شبکة آبیتحو

Khodadadi et al. (2018) ه یاچة ارومیدر حوضة در

 ی، الگوین بررسینه ارائه شد. در ایبه یو الگو یابیارز

تم یاستفاده از الگورط کشت موجود با یع آب در شرایتوز

PSO ن اساس، چهار شاخص یشد. بر ا یساز نهیبه

، 65ب به یترت ع، بهیو عدالت توز یداریت، پایراندمان، کفا

ابد که نشانه بهبود عملکرد ی یدرصد ارتقا م 60و  8، 100

ط موجود است یدر شرا ینه رود، حتیزر یاریشبکة آب

Khodadadi et al., 2018).) Yaltaghian et al. (2019) به 

 ارزیابی با خودکارسازی، و ای غیرسازه هایکار راه بررسی

 در مهندسی اقتصاد و فنی دیدگاه از آب توزیع عملکرد

 آمده دست هب نتایج طبق. پرداختند رودشت آبیاری شبکه

 به آب تحویل کفایت بهبود سبب ای غیرسازه هایکار راه

 موجود وری بهره به نسبت درصد 22 حداکثر تا آبگیرها،

 به بآ تحویل بندی زمان که صورت این به .شدند

 زمان مدت کاهش با ورودی دبی افزایش و گیرها آب

 از گیری بهره و ای غیرسازه هایکار راه عنوان به گیری آب

 خودکارسازی کار راه قالب در MPC خودکار کنترل سامانه

 .اند شده مطرح

 برحسب روش به آب تحویل و توزیع چگونگی

 در واقع Welton-Mohak آبیاری شبکه در درخواست

 مطالعه این در. شد بررسی و مطالعه آریزونا غربی جنوب

 های داده کمک با آب توزیع و تحویل عملکرد چگونگی

 ارزیابی با. گرفت قرار ارزیابی مورد شبکه در شده ثبت

 بین متعددی های تفاوت که شد مشخص شده انجام

 نحوه و آب تحویل روش مورد در شدهذاتخا های سیاست

 نحوه ها سال طی در که دارد وجود شبکه در برداری بهره

 پذیری انعطاف باعث و کرده تغییر شبکه در داری بهره

 یها روش(. et al Palmer,. 1991) است شده تر بیش

 واقع Almudevar آبیاری شبکه در آب توزیع و تحویل

 برحسب و گردشی روش دو به که اسپانیا جنوب در

 ارزیابی هدف با گیرد می قرار برداری بهره مورد درخواست

 اطالعات آوری جمع و شبکه در آب مدیریت واقعی سطح
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 است شده انجام شبکه این بازسازی و نوسازی جهت

(Faci et al., 2000 .)در که مدیریتی مشکالت از برخی 

 -1 .است موارد این شامل شد مشخص ارزیابی این

 نیاز از تر بیش درصد 43 کشاورزان به تحویلی آب متوسط

 حساب صورت در تحویلی آب حجم -2 است، بوده آبی

 است داشته زمین سطح اندازه با معکوس رابطه شده ارائه

. است داشته وجود آب تحویل در زیادی تأخیر -3 و

Shahverdi & Monem (2015 )مبتنی بر روش 

 قرار موردارزیابی را عقیلی آبیاری شبکه در درخواست

 5یتیتقو یادگیری هوشمند الگوریتم تحقیق این در. دادند

RL (Re-enforcement Learning)  در ترکیب با مدل

ICSS هیدرودینامیک
6 (Irrigation Conveyance System 

Simulation )در برداری بهره دستورالعمل برآورد جهت 

 های دبی برای ترتیب بدین .شد گرفته کار هب شبکه این

 تنظیم مناسب میزان مختلف، سناریوهای و شده درخواست

 با وجود. است شده استخراج بند آب و گیر آب های دریچه

 مبتنی بر روش نقش در مختلف گران پژوهش تأکید

 عملکرد یارتقا و پذیری انعطاف بهبود در درخواست

 های روش تنوع به یک هیچ متأسفانه آبیاری، های شبکه

 آن بندی دسته و مبانی تعیین ضرورت و درخواست برحسب

 از تعدادی اطالعات پزوهش این در .است نپرداخته

 درخواست مبتنی بر  روش با که خارجی و داخلی های شبکه

 تحلیل با. شد آوری جمع اند بوده برداری بهره حال در

 آب تحویل و توزیع روش مبانی آمده، دست به اطالعات

 موردبررسی های شبکه در و تدوین درخواست مبتنی بر

 .شد بندی دسته

 

 ها روشمواد و 

هایی که با روش برحسب  در این پژوهش اطالعات شبکه

گیرند، موردنیاز بود.  برداری قرار می درخواست مورد بهره

شده در  های کشور که اطالعات مدون و ثبت تعداد شبکه

 برداری اختیار داشته و با روش برحسب درخواست بهره

شده، و  های انجام شوند محدود است. لذا با برسی

گرفته، سه شبکه آبیاری در ایران شامل  بازدیدای صورت

های قزوین، عقیلی و گرمسار انتخاب شدند. در  شبکه

الملل اگرچه محدودیت مذکور وجود ندارد، اما  سطح بین

راحتی مقدور نیست. لذا  دسترسی به اطالعات به

ود به جستجوی اینترنتی و آوری اطالعات محد جمع

گران مرتبط از طریق  ها و پژوهش تماس با مسئولین شبکه

ایمیل شد. بدین ترتیب اطالعات مفیدی از چهار مجموعه 

های آبیاری خارج از کشور در اسپانیا و آمریکا  از شبکه

ها و  های عمومی شبکه آوری شد. ویژگی ( جمع1)جدول 

و توزیع آب برای  اطالعات جزیی مرتبط با روش تحویل

شود.  ها در این قسمت معرفی می هر یک از آن

طورکه در بخش بررسی سوابق مشخص شد،  همان

های توزیع و تحویل آب  ای از بررسی مبانی روش سابقه

دست نیامد.  بندی روش برحسب درخواست به برای دسته

عالوه بر این با توجه به محدودیت اطالعات در دسترس، 

شده با استفاده از روش نظری  آوری جمع تحلیل اطالعات

 و کارشناسی صورت گرفته است.

 

 های مورد مطالعه معرفی شبکه

 نیقزو یاریآب شبکه

های مدرن کشور بوده که در  شبکه آبیاری قزوین جزو شبکه

برداری قرار گرفت. آبگیری شبکه  مورد بهره 1355سال

در  کشی دشت قزوین از سد انحرافی زیاران آبیاری و زه

آل سهمیه  گیرد. در حالت ایده دست سد طالقان انجام می پایین

میلیون مترمکعب  278آبی دشت قزوین از ذخیره سد طالقان 

 است که در خشکسالی از این مقدار کسر خواهد شد.

برای هر کانال درجه  70در دشت قزوین از اوایل دهه 

آمده است. تمامی این  وجود بهران ب آب  تشکلیک  ،3

ها دارای حداقل یک نماینده بوده که از بین  تشکل
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دفتر  پنجتعداد  چنین همشود.  کشاورزان انتخاب می

فروش آب در شبکه وجود دارد که نمایندگان برای اطالع 

 چنین هماز سهمیه آبی کشاورزان در ابتدای فصل کشت و 

ین تر مهم کنند. از درخواست آب به این دفاتر مراجعه می

 -1توان به این موارد اشاره کرد:  وظایف نمایندگان می

وعه از میزان آب مرسانی دقیق به کشاورزان زیرمج اطالع

فروش و توزیع  دفاتر فروش ارتباط با -2، یافته تخصیص

توزیع عادالنه آب بین -3آب و خرید نقدی آب، 

ب از آتحویل  -4در مدت زمان تحویل آب،  کشاورزان

حفاظت از  -5، در ابتدای کانال درجه سهمیراب 

های تلفیقی و جلوگیری از  ها و چاه سیسات کانالأت

پیش از  .سیساتأهرگونه برداشت غیرمجاز و تخریب ت

شروع فصل آبیاری، نیاز آبی گیاهان در این شبکه بر مبنای 

الگوی کشت فعلی، طبق روال معمول و استاندارد در 

ماهانه محاسبه  صورت بههای مختلف رشد  مراحل و دهه

کننده )زارع(  شود و به همان میزان در اختیار مصرف می

گیرد. درابتدای هر فصل زراعی بر اساس سهمیه  قرار می

شده از سد طالقان سهمیه آبی کشاورزان تعیین  آب اعالم

شود.  شود و به دفاتر فروش آب و نمایندگان اعالم می می

آبی تعیین شده  مقدار سطح زیرکشت بر اساس سهمیه

های پر آبی تمامی سطح شبکه زیر کشت  که در سال است

های کم آبی به تناسب سهمیه  خواهد رفت اما در سال

کسر شده از آب ورودی به شبکه، از سطح زیر کشت 

توزیع و تحویل آب در این  فرایندکاسته خواهد شد. 

شود. کشاورزان  شبکه از درخواست کشاورزان شروع می

 ،شده خواست آبی خود را براساس سهمیه تعریفابتدا در

ها  بار به نمایندگان تشکل معمول هر ده روز یک طور به

آوری  . نمایندگان تشکل پس از جمعکنند اعالم می

ها برای خرید نقدی آب به دفاتر فروش آب  درخواست

ها از طرف  که تمامی این درخواست ،کنند مراجعه می

شود. در نهایت  ب اعالم میدفاتر فروش به دفتر توزیع آ

برنامه روزانه تحویل آب از طرف دفاتر فروش در اختیار 

ها قرار داده شده تا آب درخواستی به نمایندگان  میرآب

در صورت وجود آب کافی متناسب با تحویل داده شود. 

ها در همان روز  معموالً به تمامی درخواستها،  درخواست

ساعته تحویل هر  24 صورت بهشود. آب  پاسخ داده می

شود و مدیریت و توزیع آن بعد از  داده می 3کانال درجه 

ساعت بر عهده نماینده تشکل  24در طول  3کانال درجه 

شود.  و خود کشاورزان بوده و با توافقات داخلی انجام می

و  در صورت ترافیک شدید برای درخواست آب

، اولویت با کسانی خواهد بود که محدودیت آب موجود

زودتر برای خرید آب مراجعه کرده و به بقیه 

ها با هماهنگی دفتر توزیع آب در روزهای بعد  درخواست

شود. حداکثر فاصله زمان درخواست تا  پاسخ داده می

 .استروز  3تا  2تحویل در این شرایط 

 
 یلیعق یاریآب شبکه

متشکل از  ،شبکه آبیاری عقیلی واقع در استان خوزستان

های عقیلی کانال اصلی عقیلی و دو کانال درجه یک به نام

میزان آب مصرفی این شبکه  است.شرقی و عقیلی غربی 

 این سهمیه آب میلیون مترمکعب برآورد شده است. 150

برداری اعالم  شبکه در ابتدای هر فصل از سوی دفتر بهره

ه به ریزی الزم برای فصل کشت آتی با توج شده و برنامه

 طور بهالگوی کشت منطقه انجام خواهد شد. در این شبکه 

معمول یک ماه قبل از شروع فصل کشت اکثر کشاورزان 

به دفاتر تعاونی مستقر در منطقه جهت عقد قرارداد آبی 

کنند. در قرارداد مذکور نوع کشت و سطح زیر  مراجعه می

شود و سپس نیاز آبی محصول مورد  کشت مشخص می

هکتاری و ماهانه  صورت بهکارشناسان تعاونی نظر توسط 

بها  شود. مقدار آب محاسبه شده و در قرارداد نوشته می

صورت  بهبسته به تمکن مالی کشاورز در ابتدای فصل 

جا پرداخت شده و یا در آخر فصل کشت دریافت  یک
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توانند هر  پس از شروع فصل کشت کشاورزان می شود. می

نمایند که مقدار آب  بار درخواست آب روز یک 10

موردنیاز از سوی تعاونی براساس قرارداد نوشته شده 

اولویت تحویل آب با  شود. تعیین و تحویل داده می

آب  افرادی است که قرارداد آبی دارند. در تمامی شبکه

تحویل داده  3ساعته به ابتدای کانال درجه  24 صورت به

با  4و  3شود و توزیع داخلی آب بین کانال درجه  می

در مواقع بارندگی در سطح شبکه است. خود کشاورزان 

بسته شده و  ها کامالً شود و دریچه آبی تحویل داده نمی

در صورت کمبود آب در شبکه  شود. آب کانال قطع می

های اصلی تحویل داده  نوبتی آب به کانال صورت به

 شود. می

 
 گرمسار یاریآب شبکه

 استان یها دشت خیزترین حاصل از یکی گرمسار دشت

کیلومتری جنوب شرق تهران واقع  100در بوده که  سمنان

از  طور مستقیم بهشده است. آب موردنیاز این منطقه 

شود.  می تأمینرود که فاقد سد مخزنی بوده  رودخانه حبله

 25/3آبه گرمسار از این رودخانه حدود  مقدار حق

آبه تمامی روستاها و کشاورزان  . حقاستمترمکعب 

ست که در دفاتر مالیاتی قدیم )دفاتر ا ای آبه براساس حق

جزء و جمع( ثبت شده است. کشاورزان با توجه به 

ریزی الزم برای نوع محصول و  آبه مصوب خود برنامه حق

در مناطقی مثل گرمسار . دهند سطح زیر کشت را انجام می

نوسانات زیاد سطح  دلیل بهکه سد مخزنی وجود ندارد، 

ه حبله رود، آب مطمئن و پایدار نیز وجود آب رودخان

ندارد. بنابراین براساس آب ورودی از بند انحرافی 

شود. هر روز در  روزانه انجام می صورت بهها  ریزی برنامه

گیری  ابتدای صبح مقدار آب ورودی از بند انحرافی اندازه

شود. فرم درخواست  برداری اعالم می شده و به دفتر بهره

شود.  در ابتدای صبح توسط کشاورزان پر می آب روزانه و

از هر روستا یک نفر به دفتر توزیع آب  طور معمول، به

کند و  مراجعه کرده مقدار آب درخواستی خود را اعالم می

بها را در همان لحظه پرداخت  نقدی مقدار آب صورت به

دارد  دروستا در شبکه گرمسار وجو 120کند. حدود  می

توزیع شود. کارشناسان ها  آن بین آب روزانه بایدکه 

دهند و با  موردبررسی قرار می ها را توزیع آب درخواست

شده از بند انحرافی  گیری توجه به حجم آب اندازه

ریزی برای توزیع و تحویل آب را برای همان روز  برنامه

ها  دهند و موظف هستند که به تمامی درخواست انجام می

در شرایطی که آب موجود  در همان روز پاسخ دهند. اما

گوی نیازها نباشد به نسبت مساوی از تمامی  جواب

کنندگان  تا به تمامی درخواست شود میدرخواست کسر 

شود. پس از انجام  در همان روز آب تحویل داده 

هایی که درسراسر شبکه مستقر  ریزی با میرآب برنامه

آب برنامه تحویل ها  آن شود و به تماس گرفته می ،هستند

 صورت بهساعته و  24 صورت بهآب  شود. اعالم می

شود.  و کشاورز تحویل داده می 3حجمی به کانال درجه 

تحویل آب در طول زمان در روستا و توزیع  ،تقسیم

در اکثر روستاها  چنین هم. استعهده خود کشاورزان  به

ی صورت بهتحویل کشاورزان داده شده  4های درجه  کانال

با نظارت دفتر ها  آن برداری از ری و بهرهکه عملیات نگهدا

 .استبرداری به عهده خودشان  بهره

در شبکه گرمسار خرید آب، تضمینی برای دریافت 

عدم وجود سد مخزنی و در نتیجه  دلیل بهزیرا  یستآب ن

توان تضمینی برای  عدم وجود آب پایدار و مطمئن نمی

وزیع آب ریزی تحویل و ت دریافت آب ایجاد کرد و برنامه

شده به شبکه  گیری روزانه با توجه به آب ورودی و اندازه

بهای کامل آب  کشاورزانی که  شود. در هر روز، انجام می

 دلیل بهاند اما  درخواستی روزانه خود را پرداخت کرده

آبه درخواستی را  کمبود آب در شبکه، بخشی یا تمامی حق

 ،روزهای بعداند، با ارائه قبض آب خود در  دریافت نکرده
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آب درخواستی و تحویلی خود را در  اختالف میزان

در شرایط بحرانی  صورت امکان دریافت خواهند نمود.

 ،که آب خروجی از بند انحرافی بسیار پایین بوده

که حتی با کسرکردن درصدی از همه  یطور به

برای  ،ها نتوان آب چندین روستا را تأمین کرد درخواست

آبه  ارشناسان توزیع آب، حقها ک درخواست تأمین

روستاهایی را که دارای چاه و آب زیرزمینی هستند را در 

نظر نگرفته و آب موجود بین روستاهای فاقد چاه توزیع 

 .شود می

 
 ایاسپان در Almudévar یاریآب شبکه

اسپانیا بوده است  بزرگ های کی از شبکهالمودوار یبکه ش 

واقع شده  Huescaغربی اسپانیا و در استان  که در شمال

های  کانال اصلی به نام سهاست. این شبکه دارای 

Monegros ،Santa Quiteria  وViolada که آب  است

 16، 9ترتیب دارای  کنند و به موردنیاز شبکه را توزیع می

ن این های آبرسا باشند. ظرفیت کانال گیر می آب 14و 

ثانیه بوده  بر لیتر 300تا  50شبکه دارای ظرفیت پایین بین 

 لیتر 100تا  50و محدوده آب تحویلی به کشاورزان بین 

مخزن ذخیره آب، تمامی  نبودن دلیل به. استثانیه  بر

برداری  بار بهره ساعت یک 24های این شبکه هر  کانال

وار برداری شبکه در روستای آلمود دفتر بهره شوند. می

امنا، منشی و  هیأت ،که متشکل از مدیر استواقع 

از کشاورزان ها  آن باشند که همگی های شبکه می میرآب

نفر بسته به  ششیا  چهارها  تعداد میرآب .باشند منطقه می

ی مورداستفاده ها روش. یکی از استفصل آبیاری متغیر 

. در روش استروش برحسب درخواست محدود شده 

برحسب درخواست با دبی محدودشده کشاورزان زمانی 

 صورت بهکه به آب نیاز داشته باشند، درخواست خود را 

کنند. مجموع کل  برداری اعالم می حجمی به دفتر بهره

حجم آب درخواستی بایستی حداکثر متناسب با ظرفیت 

برداری براساس  کانال آبیاری باشد. سپس دفتر بهره

ریزی تحویل آب برای  ی کشاورزان برنامهها درخواست

دهد و توالی تحویل آب در  هر کانال آبیاری را انجام می

از  طور معمول بهشود که  های آبیاری مشخص می کانال

گیرد. فاصله بین زمان  دست صورت می باالدست به پایین

هایی  درخواست و زمان تحویل بسته به تعداد درخواست

ود و ظرفیت کانال آبیاری متغیر ش اعالم می زمان همکه 

است. برنامه تحویل آب در هر کانال آبیاری از دو روز 

شود. در مواقعی که  برداری اعالم می قبل در دفتر بهره

آب در یک کانال زیاد باشد یا به  زمان همتقاضای 

برداری اقدامات  اصطالح در زمان ترافیک شدید، دفتر بهره

 اقدامات عبارتند ازاین  .دهد میخاصی را انجام 

ها  آن که از آخرین زمان آبیاری دادن به مزارعی اولویت

و یا محدودکردن مدت زمان  گذشته یتر مدت طوالنی

در زمان فصل پیک آبیاری که تقاضا برای آب  تحویل.

گوی نیازها نباشد،  بسیار زیاد بوده و ظرفیت شبکه جواب

توزیع آب برداری مجبور به رعایت عدالت در  دفتر بهره

روش خواهد بود. در این صورت سیستم تحویل آب از 

گردشی تغییر  طور کامل بهدرخواست به سیستم  برحسب

تمامی اطالعات کشاورزان و سفارشات آب  کند. پیدا می

اعم از اطالعات فردی، سطح زیرکشت، نوع محصول، نام 

کانال تحت پوشش مزرعه، تاریخ تقاضا و تحویل آب، 

ی، نام میرآب کانال، جهت صدور قبض حجم آب تحویل

های آینده در پایگاه  ریزی و مطالعه برای سال آب و برنامه

 .(Faci et al., 2000) شود اطالعاتی ثبت می

 
 متحده االتیا در South و Quincy، East یاریآب یها شبکه

 (USA)ا کیآمر

در ایالت مرکزی  Southو  Quincy ،Eastهای آبیاری  شبکه

غربی ایاالت متحده واقع شده است. آب  واشنگتن و در شمال

 Grand Couleeموردنیاز برای آبیاری توسط سد مخزنی 
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 32کننده به طول  شود که از طریق یک کانال تغذیه تأمین می

شود.  می هدایت  Eastو  Quincyهای آبیاری  کیلومتر به شبکه

دنیاز برای شبکه آبیاری چنین یک مخزن ذخیره، آب مور هم

South تری واقع شده است فراهم  را که در قسمت پایین

کیلومتر بوده که  3268های آبیاری  کند. طول کل کانال می

نمایند.  های کشاورزی را آبیاری می هزار هکتار از زمین 231

طور معمول  اند که به تأسیس شده 1939ها در سال  این شبکه

کنندگان انتخاب  از میان مصرف توسط یک هیأت مدیره که

شوند. برخی از وظایف هیأت مدیره شامل  اند، اداره می شده

ها،  ریزی و اجرای قوانین و برنامه برنامه -1موارد زیر است: 

اعمال محدودیت بر افرادی که  -3ها و  آوری هزینه جمع -2

ها  اند. این محدودیت هزینه آبیاری خود را پرداخت نکرده

تحویل آب و یا حتی سلب مالکیت اراضی کسانی شامل لغو 

باشند. در  اند، می های مورد نظر را پرداخت نکرده که هزینه

آبه مشخص و  ها تمامی کشاورزان دارای حق این شبکه

کنندگان بایستی حداقل یک روز قبل،  محدود هستند. مصرف

آب مورد نیاز خود را اعالم کنند. برآورد آب موردنیاز گیاه و 

ن مورد نیاز آبیاری بر عهده خود کشاورز است. در زما

تر از سهمیه نرمال خود،  مواردی که برخی از کشاورزان بیش

درخواست آب داشته باشند، آب مازاد بر سهمیه، در صورت 

شود. تا  وجود آب در شبکه، با قیمت باالتری فروخته می

بها خود را پرداخت نکنند، آبی به  زمانی که کشاورزان آب

های  چنین تمامی گزارش شود. هم زارع تحویل داده نمیم

های پرداختی هر مزرعه در هر  ماهانه تحویل آب و هزینه

 (. Svendsen & Vermillion, 2001شود ) شبکه ثبت می

 
 کایآمر Welton-Mohak یاریشبکه آب

در طول رودخانه کشی ولتون موهاک  شبکه آبیاری و زه

Gila  در جنوب غربی آریزونا و در نزدیکی شهرYuma 

 استهایی  یکی از پروژه عنوان بهدر آمریکا واقع شده و 

برداری  های ایاالت متحده بهره که مطابق با استاندار

مالک که در کل شبکه  110شبکه از میان  این . درشود می

اند.  مدیره انتخاب شده هیأت عنوان بهنفر  نُه ،وجود دارد

نظارت و کنترل  ،برداری از شبکه توسط مدیر شبکه بهره

وظیفه دریافت سفارش آب، تحویل  ،شود. مدیر توزیع می

در این شبکه  توزیعبها را دارد. روش  آب و محاسبه آب

. به این صورت است 4روش برحسب درخواست محدود

ساعت(،  72که در این روش مدت زمان تحویل )حداکثر 

 بر لیتر 425گیر )حداکثر  آبمقدار جریان تحویلی هر 

ثانیه( و دور آبیاری از سوی کشاورزان تعیین و 

های کشاورزان بایستی  شود. درخواست درخواست می

. شودمربوطه اعالم  مسئولحداقل چهار روز قبل به 

 12ها از سوی کشاورزان  امکان لغو درخواست چنین هم

ی ها سازی برای آمادهساعت قبل از تحویل وجود دارد. 

تحویل آب ممکن است یک روز زودتر و ها،  الزم میرآب

انجام شود. امکان تمدید شده  یا دیرتر از زمان درخواست

مدت یک آبیاری در حال انجام نیز، برای حداکثر شش 

ساعت دیگر وجود دارد، که بایستی حداقل سه تا شش 

 ها آب، میرآبساعت قبل اعالم شود. در هر برنامه تحویل 

کننده،   ری هر کشاورز را که شامل نام درخواستکارت آبیا

موقعیت و نام دریچه، تاریخ و زمان درخواست و تاریخ و 

کنند.  زمان اتمام تحویل است را تکمیل کرده و ثبت می

بها  ها به مدیریت شبکه جهت محاسبه آب تمامی این کارت

 (.1991et al Palmer ,.شود ) فرستاده می

 
 ایفرنیکال یاریآب یها شبکه

های آبیاری کالیفرنیا سه روش مرسوم توزیع و  در شبکه

شود که عبارتند از گردشی،  برده می کار بهتحویل آب 

برحسب در خواست یا توافقی و برحسب تمایل. در 

های توزیع و تحویل آب برحسب  ( انواع سیستم2شکل )

های برحسب  درصد نشان داده شده است. سیستم

بسته به فاصله درخواست تا درخواست در این منطقه 
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اند که در این  بندی شده ساعت( دسته 48تا  1تحویل )بین 

ترتیب تحویل و توزیع آب  به Arranged 1, 2, 3شکل 

ساعته و  24تا  12ساعته،  12یک تا برحسب درخواست 

های  ترین سیستم باشند، که متداول  ساعته می 48تر از  بیش

در این نوع سیستم تعیین  .باشند تحویل در این منطقه می

پارامترهای تحویل شامل دبی، دور و مدت زمان آبیاری 

برعهده خود کشاورز است. کشاورزان آب موردنیاز خود 

کنند. سپس آب  را برای زمان و تاریخ معین درخواست می

ساعت پس از درخواست، تحویل  48درخواستی یک تا 

ه شود. زمان تحویل آب بستگی ب سیستم آبیاری می

های موجود در شبکه دارد. این  ظرفیت و محدودیت

پذیر نبوده که به کشاورزان اجازه  قدر انعطاف سیستم آن

مدت در شرایط  دهد تا نیاز خود را براساس تغییرات کوتاه

-Christianوهوایی و یا رطوبت خاک تنظیم کنند ) آب

Smith, 2013.) 

 نتایج و بحث

های داخلی و  زشبکهآمده ا دست با توجه به اطالعات به

خارجی، پارامترهای مؤثر در توزیع و تحویل آب و 

ها در  ترین نکته ها شناسایی شد. مهم بندی این روش دسته

ها عبارتند از ثابت یا متغیربودن  تحویل آب در این شبکه

پارامترهای تحویل )شامل دبی، دور و مدت زمان آبیاری(، 

ل توزیع آب در اطمینان از منبع تأمین آب، مرجع مسئو

های اصلی و فرعی، مرجع محاسبه نیاز آبی، فاصله  کانال

درخواست تا تحویل، و مدیریت توزیع آب در زمان ترافیک 

ها بیش از ظرفیت کانال  که مجموع درخواست شدید )هنگامی

های  پذیری روش است(. تمامی این عوامل در تعیین انعطاف

تفاوتی را ایجاد های م برحسب درخواست مؤثر بوده و دسته

ای از این اطالعات و معیارهای موردنظر  کنند. خالصه می

های توزیع و تحویل برحسب  بندی روش جهت دسته

 شده است. ( آورده1بندی شده و در جدول ) درخواست جمع
 

 
Figure 2. Water delivery and distribution systems in California (Christian-Smith, 2013) 

 
Table 1. Information collected from water delivery process in the studied networks 
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های تحویل آب توافقی، کشاورزان در  در برنامه

ریزی آبیاری مشارکت کرده، بدین صورت که تعدادی  برنامه

از پارامترهای توزیع و تحویل )شامل دبی، دور، مدت آبیاری 

ها براساس درخواست  زمان تحویل آب( و یا تمامی آنو 

کننده آب تنظیم  کننده و توافق بین او و سازمان تأمین مصرف

چگونگی توافق در این سیستم تحویل آب در شبکه  .شود می

پذیری برنامه برحسب  تواند تأثیر مستقیم بر میزان انعطاف می

عامل دبی طورکلی، با تغییر سه  . بهدرخواست داشته باشد

(Q( مدت زمان آبیاری ،)t تناوب یا دور آبیاری ،)(f و سایر )

های متعددی از روش  توان برنامه پارامترهای مؤثر، می

برحسب درخواست را از یک سیستم کامالً نزدیک به روش 

برحسب نیاز، تا یک سیستم برحسب درخواست بسیار 

پذیرترین روش برحسب  محدود، تعریف نمود. انعطاف

خواست، روشی است که در آن تمامی پارامترها متغیر بوده در

طور نسبی بزرگی توسط کشاورز، با توجه به  و در دامنه به

شده، تعیین  های انجام های سیستم، و توافق محدودیت

و آلمودوار های موردمطالعه مانند  شود. در برخی از شبکه می

الیی در نظر طور نسبی با پذیری به های کالیفرنیا انعطاف  شبکه

های توزیع آب  گرفته شده، زیرا درخواست تمامی پارامتر

های فیزیکی  جز محدودیت های چندان )به بدون محدودیت

ها کشاورز  سیستم(، در اختیار کشاورز است. در این شبکه

تنها بایستی درخواست خود را از قبل اعالم نماید تا مدیر 

های  دیگر از شبکهریزی کند. در برخی  شبکه برای آن برنامه

ولتون موهاک در آمریکا، حداکثر   موردمطالعه مانند شبکه

جریان در شبکه و میزان جریان تخصیص داده شده به هر 

شود. در  کشاورز قبل از شروع فصل آبیاری تعیین و اعالم می

ریزی  ها کشاورز براساس سهمیه در دسترس، برنامه این شبکه

های خود را براساس  رخواستآبیاری خود را انجام داده و د

نماید. این روش  نیاز آبی گیاه در طول فصل رشد، تنظیم می

هایی با منبع  کارهای مناسب برای شبکه تواند یکی از راه می

تواند  آب محدود و مشخص باشد. در این حالت کشاورز می

ریزی الزم برای فصل  براساس جریان در دسترس، برنامه

را تا حد امکان  Fو  Q ،tرامترهای کشت را انجام داده و پا

متناسب با نیاز آبی گیاه در طول فصل رشد، تنظیم و 

درخواست نماید. در این شرایط ممکن است بتوان با 

شده در طول یک آبیاری، تغییراتی  ریزی و توافق انجام برنامه

طور  در مدت زمان آبیاری )یا حتی دبی( نیز در نظر گرفت. به

جریان تحویلی )دبی( به هر کشاورز ثابت و اگر مقدار مثال، 

( tتوان با تغییر زمان تحویل ) غیرقابل تغییر باشد، می

عنوان مثال  پذیری سیستم را تا حدودی افزایش داد. به انعطاف

 24مدت  بار به که در هر ده روز کشاورز یک به جای این

 12مدت  تواند برای دو بار به ساعت آب دریافت کند، می

مدت شش ساعت سهم آب خود را  یا چهار بار به ساعت و

)زمان تحویل متغیر و در اختیار  این روش با دریافت کند.

کردن نیاز  تری در هماهنگ پذیری بیش کشاورز انعطاف زارع(

توان  چنین می . همآبی محصول و انجام عملیات آبیاری دارد

در مواردی که سهمیه جریان تحویلی به هر کشاورز در طول 

های شبکه  دلیل محدودیت ( بهtصل آبیاری و زمان تحویل )ف

شده و ثابت است، با تغییر در دور آبیاری  از پیش تعیین

پذیری سیستم را افزایش داد. فرض کنید این اختیار  انعطاف

که مقدار جریان را هر  جای این را به کشاورز داده شود که به

د سهم آب ساعت دریافت کند، بتوان 24مدت  روز و به 15

ماهانه خود را توافقی و در هر زمان که ضروری بود دریافت 

عنوان مثال به جای دریافت آب دو بار در ماه و با دور  کند. به

روزه )گردشی(، بتواند در صورت لزوم کل سهمیه  15ثابت 

بار یا سه بار در ماه دریافت کند. این امر موجب  خود را یک

ریزی بهتر  توافقی، و برنامهتغییر از حالت گردشی به سمت 

عنوان  شود. در شبکه قزوین به آبیاری از سوی کشاورز می

ساعته  24یک شبکه داخلی، آب با مدت زمان تحویل ثابت 

شده با فاصله  روزه و دبی از قبل تعیین 10و دور آبیاری 

درخواست حداقل یک روز به کشاورزان در ابتدای هر کانال 

تواند  شود و کشاورز فقط می درجه سه تحویل داده می
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بندی خریداری کند. بعد  شده را طبق زمان سهمیه آب تعیین

های داخلی بین  توزیع آب براساس توافق 3از کانال درجه 

شود که ممکن است آب تحویلی با  کشاورزان انجام می

ساعت بین یک تا چند  24پارامترهای ثابت ذکرشده در طول 

توزیع شود. در این شبکه نسبت های داخلی  کشاورز با توافق

گیری در  های خارجی، حداقل مشارکت و تصمیم به شبکه

های توزیع و تحویل آب به کشاورزان داده  مورد پارامتری

 تری است. پذیری پایین شده و دارای انعطاف

بندی روش  های مهم در دسته یکی دیگر از پارامتر

درخواست تا برحسب درخواست، فاصله زمانی میان اعالم 

تحویل است. زیرا در صورت تغییرات شرایط جوی )دما یا 

تواند  مدت، می های تحویل آب در کوتاه  بارش( تعیین زمان

سزایی داشته باشد. هر اندازه  در موفقیت برنامه آبیاری تأثیر به

تر باشد )بازه  گویی به درخواست کشاورزان کوتاه زمان پاسخ

ریزی  تر باشد(، برنامه کوتاه زمانی بین درخواست و تحویل

تر خواهد شد و روش برحسب  کشاورزان برای آبیاری دقیق

 .شود تر می درخواست به سیستم برحسب نیاز نزدیک

های موردبررسی  شده در شبکه براساس مطالعات انجام

درخواست در  برحسبی ها روشآمده  دست هو اطالعات ب

 شده است. بندی دسته( 2صورت جدول ) به ها این شبکه

های خارجی  شبکه ،های موجود در میان دسته

متغیربودن همه پارامترهای تحویل و  دلیل بهموردمطالعه 

کشاورزان در مشارکت و تعیین پارامترهای  تر بیشسهم 

پذیری  در توزیع و تحویل دارای حداکثر انعطاف مؤثر

تعیین پارامترهای مذکور توسط کشاورزان  باشند. می

در زمینه آبیاری و ها  آن دانش کافی و مناسبدهنده  نشان

توانند درخواست و  محصوالت کشت شده است که می

 .دستورات خود را با نیاز واقعی محصول تنظیم کنند

 دلیل به ،های داخلی موردمطالعه شبکه که درحالی

های  زیرساخت نبودن ،محدودیت آب در سطح شبکه

زان در تعیین کشاور ناچیز و مشارکت فرهنگی و اجتماعی

 اند.  ی داشتهتر کمپذیری  انعطاف تحویل، پارامترهای

های  توان روش ( می2بندی جدول ) براساس دسته

برداری و مدیریت آن در  را با توجه به روش بهره موجود

به سه دسته کلی تقسیم کرد بخش توزیع و تحویل آب 

تمامی پارامترهای تحویل متغیر  Aدر دسته  (.3)شکل 

دارای شود که  اساس نیاز کشاورز تعیین میبر بوده و

های آبیاری  پذیری است مانند شبکه حداکثر انعطاف

پذیری است و  دارای حداقل انعطاف Cکالیفرنیا. دسته 

ریزی توزیع و  کشاورزان مشارکتی چندانی در برنامه

توسط مسئولین محلی و یا  طور عمده ندارند که بهتحویل 

مانند شبکه عقیلی و  شوند ریت میهای مربوطه مدی سازمان

که مابین این دو دسته بوده است و  Bدر نهایت دسته 

پارامترهای تحویل در این دسته با توافق بین کشاورز و 

شود. در این دسته بسته به میزان  اداره توزیع آب انجام می

توان  مشارکت کشاورزان و شرایط موجود در هر شبکه می

ب درخواست با های مختلفی از برحس روش

 های متفاوت تعریف کرد. پذیری انعطاف

 
Table 2. Classification of arranged delivery methods in the studied irrigation networks 

Request distance to delivery (hours) T Delivery parameters 
Irrigation network 

T > 48 24-48 1-24 t f Q 

■ ─ ─ V V L-V Almudévar 

─ ■ ─ V V L-V USA 
─ ■ ─ V V L-V Welton-Mohak 

─ ■ ■ V V L-V California 

■ ■ ─ C C VC Ghazvin 
─ ■ ─ C C VC Aghili 

─ ─ ■ C V VC Garmsar 
* L-V: Variable based on farmer request and limited to system capacity 

* VC: Variable based on cultivation pattern and predetermined by the network manager 

*  C: Fixed  
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Figure 3. Classification of arranged delivery methods according to the farmer's management and Network manager 

in management and planning 

 

 گیری نتیجه

توان اظهار داشت  با توجه به نتایج این پژوهش می

های برحسب  روشبندی  ترین عوامل در دسته مهم

درخواست، عبارتند از ثابت یا متغیربودن عوامل تحویل 

ها، فرد مسئول در برآورد نیاز آبی و  و دامنه تغییرات آن

مجری روش تحویل در شبکه اصلی و فرعی و فاصله 

زمانی درخواست تا تحویل. با توجه به عوامل ذکرشده 

های مختلفی  ها روش گیری درباره آن و سطوح تصمیم

پذیرهای متغیر از برحسب درخواست تعریف  ا انعطافب

شود. هر چقدر دانش کشاورزان در مدیریت آبیاری  می

های مدیریت شبکه باالتر  تر باشد، و توانمندی بیش

های برحسب درخواست با  توان روش باشد، می

تری را انتخاب نمود. انتخاب هر  پذیری بیش انعطاف

أثیر مستقیمی های برحسب درخواست، ت یک از روش

برداری و مدیریت شبکه خواهد داشت.  بر عملیات بهره

بندی اصولی، روش برحسب  بر مبنای این دسته

ها برای اجرای  نیاز تعیین تناسب شبکه درخواست، پیش

های مختلف برحسب درخواست در شبکه  روش

 باشد. می

 

 ها نوشت پی

1. Rotational 
2. On-will or On-demand 
3. On-request (Arranged) 
4. Restricted-Arranged Schedule 

5. Re-enforcement Learning 

6. Irrigation Conveyance System Simulation 
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