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 -1پیشگفتار
در دوران بهرهبرداري از سامانههاي آبياري و زهكشي ،نارساييها و مشكالتي بروز ميکند که بسياري از آنها
ناشي از مطالعات ،طراحي و اجرا بدون در نظر گرفتن الزامات بهرهبرداري و نگهداري ميباشد .با شناخت اين
مشكالت و توجه به الزامات بهرهبرداري مطلوب در طراحي و احداث سازههاي آبي و درس گرفتن از آموزههاي
گذشته ،عالوهبر تضمين طول عمر مفيد تاسيسات آبي ،ميتوان بسياري از مسايل و مشكالت دوران بهرهبرداري
را کاهش داده و راندمان فعاليتها در اين شبكه را به نحو چشمگيري ارتقا بخشيد.
استفاده از تجربهها و توصيههاي دوران بهرهبرداري تاسيسات موجود و بكارگيري آنها در مطالعات و ساخت
تاسيسات جديد ،باعث ميشود بهرهبرداري و مديريت شبكههاي آبياري و زهكشي به شكل مطلوب انجام شود
و هزينههاي تعمير و نگهداري ساالنه کاهش يابد.
در طول دوره مطالعات و طراحي ،ملحوظ داشتن الزامات بهرهبرداري و نگهداري و استفاده از کارشناسان خبره
و پيمانكاران مجرب در دوره ساخت و انجام تغييرات مناسب با توجه به نيازها و ديدگاههاي نهاد بهرهبرداري در
مرحله ساخت ،باعث کاهش مشكالت بهرهبرداري و نگهداري ميگردد .اولين تجربه بهرهبرداري از شبكه در دوره
تحويل موقت ،دوره تضمين و بهرهبرداري آزمايشي ،ميتواند تجارب مفيدي را در اختيار طراحان قرار دهد .در
يك تقسيمبندي کلي ،مسايل و مشكالت دوران بهرهبرداري را ميتوان به مسايل تاسيساتي (سختافزاري)
و مديريتي (نرمافزاري) تقسيم نمود .از جمله مسايل تاسيساتي ميتوان به احداث ناقص و معيوب سازهها،
استفاده از مصالح نامرغوب و اجراي نادرست و در بين مسايل مديريتي ميتوان به بيتوجهي و عدم بكارگيري
تجارب موفق در ساير شبكهها ،آموزش ناکافي و تجربه کم بهرهبرداران و نبود دستورالعملهاي مناسب
بهرهبرداري و نگهداري اشاره کرد.
استفاده از تجربيات بهرهبرداري و نگهداري شبكههاي موجود و بكارگيري آنها در مطالعه ،ساخت ،بهسازي
و نوسازي شبكههاي جديد ميتواند منجر به نتايج زير گردد:
الف-کاهش مشكالت اجتماعي
ب -سهولت عمليات و خدمات بهرهبرداري و نگهداري و کاهش هزينههاي مربوطه
پ  -افزايش بهرهوري از تا سيسات و تجهيزات در دست بهرهبرداري و عدالت در توزيع آب
بدين ترتيب ،کميته ملي آبياري و زهكشي با هدف بررسي نوآوريها و راهكارهاي خالقانه مديران و کارشناسان
فعال در شبكههاي آبياري و زهكشي و گردآوري اين تجارب جهت بهرهگيري در ديگر شبكههاي کشور ،اقدام
به برنامهريزي کارگاههايي در اين خصوص نموده است.
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کارگاه نخست با نام آموزههاي بهرهبرداري براي طراحي و اجراي بهتر سامانههاي آبياري و زهكشي در تاريخ
 29/31/31و با حضور جمعي از کارشناسان و مديران مربوطه برگزار گرديد که گزارش آن در نشريه شماره 361
کميته ملي آبياري و زهكشي ايران ارائه شد .در اين نشست ،برخي موضوعات مورد بررسي قرار گرفته است که
سرفصل مطالب بدين شرح ميباشد:
 مسایل اجتماعی
با محوريت نقش و اهميت بهرهبرداران در مديريت شبكه و لزوم مطالعه شرايط اجتماعي و فرهنگي منطقه،
توجه ويژه به مالكيت و نظام بهرهبرداري از آب و اراضي ،مدنظر قراردادن مالكيتها و مرزبنديهاي موجود،
لزوم مشارکت بهرهبرداران ،اجراي کامل شبكه و...
 مبانی طراحی
با محوريت مدنظر قراردادن برخي نكات همانند ظرفيت کانالها ،رعايت احاريم ،جادههاي سرويس ،استمالك
اراضي ،پيشبيني شرايط کم آبي و خشكسالي ،سوار شدن آب به اراضي ،انتخاب نوع سازه ،درنظر داشتن
شرايط ويژه و...
 سازههای تنظیم و کنترل سطح آب
بررسي برخي مسايل همانند تعيين نوع سازههاي تقسيم آب بر اساس شرايط موجود ،اتخاذ تدابير الزم جهت
جلوگيري از دستكاري ادوات .اعالم اين نكته که دريچههاي آميل ،نيرپيك و سرريزهاي نوك مرغابي
آسيبپذير بوده و در معرض تخريب قرار دارد و لذا هزينههاي تعميرات و نگهداري آنها زياد ميباشد .و ...
 سازههای مورد نیاز
توجه طراحان و کارشناسان به اهميت سازهها و دريچههاي آبگيري ،توجه ويژه به جادهها و پلها ،تجهيزات
اندازهگيري ،سازههاي تقاطعي با آبراههها و انهار و ،...تجهيزات و دريچههاي تحويل آب بايد به گونهاي طرح
و اجرا شود که عالوهبر دوام و استحكام کافي ،به سهولت مورد دستكاري و تخريب قرار نگيرد .در استفاده از
اين سازهها ،شرايط منطقه مورد توجه قرار گيرد.
 سایر موارد
برخي موارد نيز در اين زمينه بسيار اثرگذار بوده و لذا بايسته است تا تدابير بهينه جهت مديريت آنها از پيش
اتخاذ گردد .آبگيري با پمپاژ ،مديريت زهكشها ،کنترل رسوب و مواد شناور ،حفاظت ،ايمني و بهداشت،
آموزش در شبكه و...
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خالصه نتايج حاصل از برگزاري کارگاه آموزههاي بهرهبرداري مواردي به شرح زير است:
 دخالت دادن تشكيالت بهرهبرداري از شبكه در مراحل مطالعات ،طراحي و ساخت و اعمال پيشنهادات
اصالحي آنها براي افزايش کارايي سامانه در دوره بهرهبرداري و نگهداري نقش بسيار مهمي دارد.
 فقدان مستندات تملك اراضي در زمان بهرهبرداري از شبكهها مشكالت حقوقي ايجاد مينمايد.
 استفاده از آموزههاي بهرهبرداري براي بهسازي و نوسازي سامانههاي قديمي بسيار مفيد و ضروري است.
 آموزههاي بهرهبرداري براي کاهش هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري و افزايش ايمني و سهولت
بهرهبرداري همواره بايد مورد توجه طراحان قرار گيرد.
 با تسريع در مطالعه ،طراحي و اجراي سامانههاي آبياري و زهكشي و حتيالمقدور نزديك کردن زمان
شروع بهرهبرداري از سد مخزني و سامانه آبياري و زهكشي مربوطه ،امكان بهرهوري الزم از
سرمايهگذاريهاي انجام شده در اين مورد فراهم گردد.
 در طراحي و اجراي شبكههاي آبياري و زهكشي بايستي به پيشبيني تجهيزات و وسايل ايمني ،تأمين
ماشينآالت بهرهبرداري و نگهداري ،آموزش بهرهبرداران ،مشارکت آببران و انتخاب تجهيزاتي که
بهرهبرداري را تسهيل کند توجه ويژه مبذول گردد.
 در اجراي شبكههاي آبياري و زهكشي بايستي از تجهيزات ،مواد و مصالح با کيفيت خوب و با دوام استفاده
شود.
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در ادامه اين روند ،کارگاه دوم با موضوع حريم ،ايمني و حفاظت  -دبيسنج اولتراسونيك در سال  3121برگزار
گرديد که گزارش آن در نشريه شماره  371کميته ملي آبياري و زهكشي ايران ارائه شد .در اين نشست ،برخي
موضوعات مورد بررسي قرار گرفته است که سرفصل مطالب بدين شرح ميباشد:
 حریم کانالها و زهکشها
تعاريف حريم (بررسي و تعريف حريم موقت يا حريم دوره ساخت ،حريم دايم يا حريم دوره بهرهبرداري و
نگهداري) ،بررسي قوانين و آييننامههاي حريم و استمالك و ديگر قوانين مربوط به ايجاد و بهرهبرداري
شبكههاي آبياري و زهكشي ،روش و داليل تعيين حريم تاسيسات ،مشكالت ناشي از عدم تعيين و تمليك حريم
کانالها و زهكشها در دوره بهرهبرداري ،مشكالت ناشي از حريم اضافي ،ضرورت تعيين حريم و...
 ایمنی و حفاظت شبکه
لزوم افزايش ضريب ايمني شبكه و نياز به حفاظت از شبكه ،بررسي کليه مربوط به ضوابط ،استانداردها و
قوانين ،بررسي و واکاوي راهكارهاي ايمنسازي و حفاظت (اقدامات براي ايمنسازي ،اقدامات براي حفاظت)،
روشهاي متداول جهت حفاظت از شبكه و...
 آسیبشناسی استفاده از دبیسنجهای التراسونیک در شبکههای آبیاری و زهکشی
داليل عدم موفقيت دبيسنجهاي التراسونيك (عدم انتخاب صحيح نوع ابزار متناسب با شرايط حاکم بر جريان
و کانال ،عدم توجه به خدمات پشتيباني ،بهرهبرداري و نگهداري ،تخريب عمدي تجهيزات ،سرقت تجهيزات،
عدم آموزش صحيح کاربران و اپراتورها و ،)...ارايه راهكارهاي منطقي و علمي جهت پايداري روش الزامي است.
خالصه نتايج حاصل از برگزاري کارگاه آموزههاي بهرهبرداري مواردي به شرح زير است:
 تعيين حريم و بستر سازههاي شبكه ضروري بوده و لذا هر گونه حريم ابتدا ميبايست به مالكيت دولت
درآيد.
 بايسته است تا حفاظت اجزاي شبكه در مقابل عوامل طبيعي از قبيل سيل و عوامل غير طبيعي نظير
سرقت ،تخريب،دستكاري و خرابكاري بطور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.
 مهمترين پارامتري که ميبايست در انتخاب يك سامانه دبيسنجي مد نظر قرار گيرد؛ پايداري روش
است .استفاده از بهترين و دقيقترين روشها ،در صورت عدم پايداري ،به معني هدر دادن هزينه و زمان
است .لذا صرف استفاده از روشهاي نو و پيشرفته ،تضمين کننده موفقيت يك سامانه دبيسنجي نخواهد
بود و در صورتي که همه پيششرطهاي کاربرد اين ابزارها فراهم نباشد؛ استفاده از همان روشهاي
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قديمي ارجحتر است .روشهاي ارزانتر و قديمي ،نظير دبي اشل (با و بدون مقطع کنترل) با وجود قدمت
زياد استفاده از آن در شبكههاي آبياري و زهكشي ،داراي دقت مناسب و پايداري زياد است .اين قبيل
روشهاي اندازهگيري دبي ،کاربردوست بوده و اپراتورها آشنايي کامل با آن دارند لذا اين استدالل که
روشهاي جديد دبيسنجي لزوما بهتر از روشهاي معمول گذشته است؛ استدالل صحيحي نميباشد.
بنابراين ميبايست در انتخاب ابزار دبيسنجي التراسونيك ،تمام جوانب آن را بررسي نمود و با ديد باز و
در نظر گرفتن همه عوامل دخيل ،نسبت به استفاده از اين ابزار اقدام نمود.
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در اين راستا و با توجه به نتايج مثبت کارگاههاي پيشين ،سومين کارگاه با موضوع «عملكرد کانالها
و سازههاي هيدروليكي در شرايط کم آبي؛ محدوديتهاي بهرهبرداري و راهكارهاي بهبود» در تاريخ 26/12/93
برگزار گرديد.
بدين ترتيب ،مديران ،مسووالن و کارشناسان دست اندرکار در شبكههاي آبياري و زهكشي کشور با دعوتنامه
رسمي به اين کارگاه دعوت گرديده و از ايشان خواسته شد تا نسبت به بررسي مسايل و مشكالت و راهكارهاي
مبتكرانه خود جهت رفع اين چالشها در شبكههاي تحت نظارت خود و ارايه نتايج نهايي در اين نشست ،اقدام
نمايند.
مطابق برنامه ،اين کارگاه در تاريخ  93آذرماه در سالن خليج فارس شرکت مديريت منابع آب ايران و با حضور
کارشناسان و متخصصان بهرهبرداري و مديريت شبكههاي آبياري و زهكشي کشور در سالن خليج فارس شرکت
مديريت منابع آب ايران برگزار گرديد.
در اين کارگاه در خصوص مسايل و مشكالت عملكرد کانالهاي آبياري و سازههاي هيدروليكي در شرايط کم
آبي در شبكههاي آبياري بحث و تبادلنظر شد و محدوديتهاي بهرهبرداري و راهكارهاي بهبود مسايل و
مشكالت موجود ،تبيين گرديد .کارگاه فوق توسط گروهکار توسعه و مديريت سامانههاي آبياري کميته ملي
آبياري و زهكشي ايران برگزار شد تا تجارب بهرهبرداري در نحوه تنظيم و توزيع آب در مواقع کمآبي و راهكارهاي
موجود ،ارايه شود.
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 -2سواالت محوری کارگاه
پيش از برگزاري کارگاه و با هدف تمرکز مباحث و موارد مطرح شده بر موضوع نشست ،سواالت کليدي کارگاه
به مدعوين و اعضاي محترم جلسه ارايه گرديد.
سواالت مطرح شده بدين شرح بوده است:
 -1شرايط کم آبي در شبكههاي آبياري چگونه تعريف و تعيين مي شود؟
 -2بهرهبرداري از کانال ها و سازه هاي هيدروليكي در شرايط کم آبي با چه چالشها و محدوديتهايي مواجه
است؟ و براي مواجهه با آنها چه راهكارهايي را توصيه مي کنيد؟
 -3آيا راهكار تناوب و گردش آب در کانالها يا تغيير الگوي زراعي در شبكهها در شرايط کمبود آب ،کار ساز
بوده است؟
 -4چه نوع بهسازي در شبكه آبياري براي توزيع و تحويل آب در شرايط کم آبي قابليت بهتري دارد و توصيه
ميشود؟
 -5نقشآفريني و مداخالت کشاورزان در تصميمگيريها و چگونگي بهرهبرداري از شبكه آبياري را چگونه
ارزيابي ميکنيد؟
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 -3خالصه مباحث مطرح شده
کارگاه مذکور با هدف استفاده از تجارب و آموزههاي دوران بهرهبرداري براي طراحي و اجراي بهتر شبكههاي
آبياري و زهكشي برگزار شد و در اين کارگاه مديران و کارشناسان بهره برداري شبكههاي آبياري و زهكشي
کشور به بيان ديدگاها ،تجربيات و نقطهنظرات خود ،پرداختند .ترکيب هياترييسه اين کارگاه عبارت بود از
آقايان مهندس احساني ،مهندس اقبالي ،دکتر براهيمي و مهندس جنگي و مديريت جلسه برعهده آقاي مهندس
جنگي انجام گرديد.
 اين نشست با سخنراني آقاي مهندس احساني (به عنوان رياست کميته ملي آبياري و زهكشي) و
خوشآمدگويي به مهمانان آغاز شد.
ايشان ضمن تاکيد ايشان بر اهميت موضوع ،خواستار همكاري و تعامل مسووالن شبكههاي موجود در
کشور جهت تبادل تجارب و دستاوردهاي هر شبكه به ديگر شبكههاي کشور گرديدند.
در ادامه کارگاه گزارشي از بهره برداري در شبكه هاي اصفهان ارائه و جلسه به بحث آزاد گذاشته شد و
موارد زير در کارگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:
 ارايه گزارشي در خصوص شرايط شبكهها و همچنين دريچههاي نيرپيك و کارايي اين دريچهها در شرايط
کم آبي و نيز عملكرد و کارايي دريچههاي قطايي و آميل و سرريز نوك اردکي بود .دريچههاي نيرپيك و
آميل و سرريز نوك اردکي حساسيت کمتري نسبت به تغيير سطح آب دارند .ارايه برخي مباحث درخصوص
تغيير شيوه انتقال آب از روش کانال به روش انتقال با لوله و سيستمهاي نوين آبياري پرداختند.
 مقايسه روشهاي آبياري سنتي با روشهاي نوين (آمريكايي -فرانسوي) و بررسي شرايط و مشكالت اين
سيستمها در شرايط کم آبي
 پيشنهاد روش توزيع آب زمينمحور به عنوان روش مناسب از طرف آب منطقه اي اصفهان ارايه گرديد.
 مشكل اصلي شبكهها در حال حاضر ،عدم توجه به مسايل نرمافزاري و مديريت يكپارچه منابع آب ،بوده و
بهتر است کشاورزان در مباحث مديريت شبكه دخيل گردند .تغيير شرايط شبكه (مساحت – طراحي و)...
حين عمليات اجرايي و عدم تطابق برنامهريزيها با واقعيتها ،از مشكالت موجود در شبكهها است.
 سوال مهم آن است که چگونه ميتوان با کاهش سطح زيرکشت ،مديريت بهتري بر شبكه نمود.
 مشكل اصلي در حال حاضر مديريت بهرهبرداري شبكه است و لذا دانش خاصي از نهادهاي ذيربط به
مسووالن انتقال نيافته و بيشتر دانش و تجربيات در حين کار حاصل گرديده است.
 مشكل اصلي شبكهها در حال حاضر ،عدم توزيع مناسب آب و عدم وجود هماهنگي بين نهادهاي مسوول
ميباشد.
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 بهتر آن است که سازههاي ايستاتيك به سازههاي ديناميك تبديل گردد .همچنين روشهاي مديريت و
بهرهبرداري شبكه نيز نياز به اصالح دارد.
 حرکت به سمت تحويل حجمي آب و تقويت تشكلهاي آببران ،گزينه خوبي براي مديريت بهتر شبكه
ميباشد.
 تجربه آذربايجان درخصوص اصالح برخي سازهها و نيز بهرهگيري از توانمنديهاي تشكلهاي آببران
موفقيتآميز بوده است.
 همراهي و اخذ نظر بهرهبرداران و تغييرات جزيي سازهها و نيز تغيير الگوي کشت و تطبيق الگو با ميزان
آب موجود ،راهكاري جهت مديريت شبكه در زمان کم آبي است.
 مستندسازي تجربيات مسووالن شبكهها راهكار مناسبي براي انتقال دانش و تجارب ايشان به نسل جديد
ميباشد .شايسته است تجربيات مديران و مسووالن شبكههاي کشور به صورت مكتوب به کميته ملي
آبياري و زهكشي ارسال گرديده و توسط اين کميته ،منتشر گردد.
 با توجه به شرايط کنوني و براساس تجارب موجود ،تغيير معيارهاي طراحي و بازنگري در روشهاي طراحي
الزامي است.
 ارايه روشهاي و سناريوهاي متفاوت براي مديريت شبكهها در شرايط مختلف و نيز ارتقا مديريت
بهرهبرداري ،در اين امر کارگشا ميباشد.
 الزم است که معيارها و اصول طراحي ،در حين اجرا نيز رعايت شده و بهرهبرداران نيز در زمان بهره برداري،
اين موارد را رعايت نمايند.
 استفاده از دانش بومي در حين طراحي و اجراي شبكهها امري بايسته بوده و همچنين تحويل حجمي آب
يكي از الزامات نهايي کار است.
 مشكالت شبكه گيالن نشان از آن دارد که مديريت پيوسته منابع آب ،حلقه مفقوده فرايند مديريت شبكهها
است.


اتخاذ تدابير مبتكرانه همانند اصالح برخي سازهها و نيز رايزني و همكاري دوجانبه با بهرهبرداران جهت
اعمال شيوه نوبتبندي آب و نيز استفاده از نگهبان در جهت مراقبت و حراست از برخي سازهها ،در شبكه
ورامين موفقيتآميز بوده است.

 اجراي مديريت صحيح ،نيازمند اطالعات مناسب و دقيق ميباشد .مديريت شبكه نياز به سنجش حجم
آب دارد و در شرايط کنوني ،رعايت اين مساله ،حياتي است .لذا استفاده از ابزار اندازهگيري در شبكهها
الزم و ضروري بوده و پيشنهاد ميگردد اين ابزار در شبكههاي مختلف (برحسب شرايط هر شبكه) مورد
استفاده قرار گيرد.
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 با وجود معظالت مربوط به کم آبي ،فرهنگسازي در جامعه موثر واقع شده و لذا چالشها تا حدي کنترل
شده است .همچنين بازچرخاني زهاب کشاورزي به شبكه به عنوان راهكاري مناسب در شبكه گيالن ،نتايج
مطلوبي به همراه داشته است .با اين وجود ،دخالت افراد سياسي در مسايل آب و نيز خصوصيسازي
شبكهها از معظالت کنوني شبكهها است .پيشنهاد ميگردد به جاي تعمير دريچههاي کنوني ،تعويض آنها
با دريچههاي ساده در دستور کار قرار گيرد.
 کاهش حجم آب به منزله کاهش درآمد شبكه و نيز افزايش تخلفات در آن است .مبحث آموزش پرسنل
شبكه و برخورداري از توانمندي کافي در جهت انجام مسووليتها ،موضوعي مهم است که در بسياري از
شبكهها ناديده گرفته شده است .به يقين در شرايط کم آبي ،تخريب شبكهها بيشتر خواهد شد ولي برخي
سازهها مقاومت بهتري از خود نشان دادهاند .در اين ايام بايد تعداد نيروهاي شبكه افزايش يايد .تامين
اعتبار براي اصالح و تعمير شبكه الزامي است.
 اجراي آزمايشي و آباندازي اوليه (قبل از آغاز به کار شبكه) ضرورت دارد .مستندسازي مشكالت و مشارکت
بهرهبرداران کمك مينمايد تا در طراحيهاي آتي ،راندمان بهتري حاصل گردد .راهكار مناسب ،تشكيل
کميته مديريت خشكسالي و نيز حفظ جايگاه شرکتهاي آب منطقهاي است.
 مديريت نحوه مصرف آب در کشور مغفول مانده است .کشاورزان اطالعي از حجم آب مورد نياز و حجم
آب موجود ندارند .اندازهگيري و تعيين حجم آب ،مولفه مهمي است که بايد مدنظر قرار گيرد .پايش دقيق
آب و خاك ،کليد حل مساله ميباشد.
 مشكل کنوني مختص به يك شبكه نيست و در کل کشور مشاهده ميشود .مباحثي مانند تغيير اقليم
مختص به زمان حال نيست و در گذشته هم مدنظر بوده و لذا در طراحي شبكهها به اين مسايل توجه
نشده است .هم اکنون نيز نميتوان براي کل شبكهها يك نسخه واحد ارايه نمود .در شبكه يامچي استان
اردبيل ،با همكاري کشاورزان ،الگو کشت اجرا شده و با هماهنگي کشاورزان رهاسازي آب انجام ميشود.
اما دشت مغان شيوه مختص به خود را دارد.
 شيفتبندي و اعمال برنامه نوبتبندي توزيع آب با همكاري بهرهبرداران ،در شبكه در سالهاي قبل در
شبكه قزوين موثر بوده است .مشكل اصلي شبكه ،تخلف کشاورزان و عدم حمايت نهادهاي قضايي از شرکت
بهرهبردار است.
 در برخي شبكهها همانند قزوين ،انواع سازهها وجود دارد و تخلفات در زمان کم آبي تشديد ميگردد .در
سال گذشته برخي آميلها ثابت گرديدند تا تخلفات کمتر گردد .پيشنهاد ميشود دريچهها از
هيدرومكانيكال به الكترومكانيكال تغيير يابد تا راندمان بهتري حاصل گردد .استفاده از پساب راهكار خوبي
به نظر ميرسد .از طرف ديگر الگوي کشت شبكه قزوين مربوط به  11سال پيش است و نياز به بازنگري
دارد.
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 در بحث کم آبي دو مساله بايد مدنظر قرار گيرد .مسايل سازهاي و مسايل مديريتي .کنترل الگوي کشت
راهكار خوبي است .از طرف ديگر تشكل آببران در قزوين چندين سال پيش ايجاد گرديده که در توزيع
و انتقال آب عملكرد خوبي داشته ولي در مواردي مسووالن اين تشكل ،با استفاده از رانت جهت افزايش
سطح زيرکشت خود ،اقدام مينمايند .اگر توزيع عادالنه در زمان کم آبي اعمال گردد؛ مديريت بهتري در
شبكه اعمال خواهد شد.
 در مواردي همانند دشت قزوين نه تنها مديريت ارتقا پيدا نكرده است بلكه ضعيفتر هم گرديده است .در
اين شبكه تنها بهبود ساختار و سازههاي فيزيكي مدنظر بوده است .تشكلهاي آببران نيز به عنوان رقيب
شرکت بهرهبردار عمل مينمايند.
 در استان فارس نيز انواع سازهها موجود است .در اين شبكهها ،تشكل آببران مسووليت توزيع آب را
برعهده دارد .راهكار مورد استفاده جهت مقابله با کم آبي در شبكه درودزن ،جريان دايم با دبي متغير بوده
که نتيجه مناسبي به همراه داشته است.
 در دشت مهاباد ،استفاده از روش کمکردن دور آبياري و تخصيص حجم آب کمتر به بهرهبردارن ،موفق
بوده است.
 فروش حجمي آب اصلي مهم است .در زمان کم آبي ،استفاده از گشتهاي شبانه راهكار مناسبي است.
همچنين تعميرات و همكاري با ديگر نهادها نيز نتيجهبخش خواهد بود .اما مديريت شبكه نياز به بودجه
دارد .از طرف ديگر ،اطالعرساني و فرهنگسازي نيز الزامي است.
 در شبكههاي خوزستان ،فعاليتها بيشتر در حيطه نرمافزاري و مديريتي بوده است .تشكيل کارگروه استاني
به رياست استاندار و تشكيل اين کارگروهها در هر شهرستان ،مفيد بوده است .در برخي موارد و با رعايت
تمامي شرايط ،آب بين برخي حوضهها انتقال داده شد تا شرايط برخي حوضهها کنترل گردد.
 راهكارهايي نظير نوبتبندي آب ،تعويض مدولها ،کنترل الستيكهاي آببند ،افزايش حجم سدهاي
انحرافي و بهرهگيري از تشكل آببران راهكارهايي جهت کنترل بحران کم آبي است.
 اصالح برخي سازهها در باالدست جهت کنترل جريان و ارتقا سطح مديريت و همچنين حمايتهاي مالي
و قانوني از مديريت شبكه ،کمك شاياني به کاهش پيامدهاي منفي کمآبي در شبكهها خواهند داشت.
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 -4نتایج کارگاه
برخي الزامات اساسي جهت مقابله با بحران کم آبي و مديريت شبكهها که بايد مدنظر قرار داد عبارتند از:
 -1با وجود سرمايهگذاري صورتگرفته ،مباحث مالي و کمبود بودجه ،اجازه اصالحات را نميدهد و لذا بايد
با حداقل اصالحات ،شبكه را مديريت نمود.
 -2بازنگري و اصالح نشريات موضوعي جهت تطابق با شرايط کنوني ،الزامي است.
 -3کاهش ضريب اطمينان و پذيرفتن ريسك توسط مشاوران و عدم اصرار کارفرما به طراحيها براساس
حداکثر دبي يك واقعيت است.
 -4همراهي مشاوران در بازنگري و بهسازي شبكه در شرايط جديد ،موثر خواهد بود.
 -5اصالح مديريت شبكه و همراهسازي بهرهبرداران و جلب اعتماد و رضايتمندي آنها در مواقع کم آبي،
ضروري بوده و نياز به آموزش بهرهبرداران در تمامي شبكهها احساس ميگردد .بنابراين ،تقويت تشكلهاي
آببران و تفويض برخي مسووليتها و اختيارات به اين تشكلها ،گزينه خوبي براي مديريت بهتر شبكه
ميباشد.
 -6مشارکت بهرهبرداران در تمام مراحل طرح (قبل از طراحي -زمان طراحي-اجرا و بهرهبرداري) اصلي است
که در طرحهاي آتي بايد مدنظر مسووالن و مديران قرار گيرد.
 -7تحويل حجمي آب ،قيمتگذاري و ارزشگذاري آب ،بازار آب و ،...نيز مباحث جديدي ميباشند که
نميتوان در مديريت منابع آب در سالهاي اخير ،آنها را ناديده گرفت.

پیوست
سخنرانیهای ارایه شده

روش های تقسیم و توزیع آب

طرح یک سوال :

منسوخ شدن روش های آبیاری سنتی ایرانی و گسترش
روش های آبیاری مدرن فرانسوی – آمریکایی ،تا چه
حدی در شرایط اقلیمی کشور ما موفقیت آمیز بوده
است ؟ چه باید کرد ؟

 -1روش های سنتی ایرانی :
دستک
:

الف) شق نهر

سازه سنگی موازی و یا مایل ( باشیب بسیار کم نسبت به خطوط جریان )  ،در مواردی که شیب
زیاد بوده و خطوط هم تراز متراکم و نزدیک به هم باشند .

بند  :سازه سنگی عمود بر خطوط جریان  ،در مواردی که شیب کم بوده وخطوط هم تراز فاصله زیادی از هم
داشته باشند  .ممکن است کامال صاف و یا دارای بالهای پلکانی متقارن باشند .

تلفیقی از بند و دستک حالت بینابینی است .
:

 -1روش های سنتی ایرانی :
 منابع آبی مشترکلت (مقسم) :
تقسیم آب به صورت
درصدی براساس سهم

 منابع آبی ناپایدار منابع آبی دارای نوسانات زیاد -تقسیم آب به صورت سهم بندی (درصدی)

ب) تقسیم

 منابع آبی مشترک -منابع آبی ثابت و فاقد نوسان

تنبوشه (طمبوشه) :

 تخصیص اجباری -تقسیم آب به صورت حجمی (گذرحجمی)  ،مشابه اریفیس

نمونه هایی از سازه های سنتی و سنتی اصالح شده

 -2روش های مدرن :
 روسیالف) شق نهر  :بندهای انحرافی:

 فرانسوی  :استفاده از مدول های CC -آمریکایی

 روش روزنه با ارتفاع آب ثابت (روش اریفیس یا آمریکایی)ب) روش ها تقسیم و توزیع در کانال
های اصلی و درجه  1و  2شبکه
 روش سیستم شارژ ثابت (روش فرانسوی)ج) اندازه گیری

ارتفاع آب ثابت  ،روزنه قابل تنظیم
روش اریفیس

تنظیم دبی خروجی با روزنه ثابت از طریق تغییرات ارتفاع آب بر اساس اشل
 -آمیل

سازه های دینامیکی
سازه های تأمین کننده ی شارژ
روش شارژ ثابت
مدول ها

( CCتیپ1و)2
( Cتیپ 1و)2
( Lتیپ1و)2
( Xتیپ1و)2
( XXتیپ1و)2

سازه های استاتیکی (ثابت)

 -آویس

Duck Bill

 -آویو

Labyrinth
سرریزهای نوک مرغابی  ،منقاری (نوک اردکی)
سرریز عرضی
سرریز مورب ( ) Diagonal
سرریز طولی

مقایسه دو نمونه سازه های تأمین کننده شارژ :
 قابلیت تطابق و تنظیم بیشتری نسبت به سازه های استاتیک در خصوص نوسانات و دبی های کمتر و بیشتر ازدبی طراحی
مزایا :

 تعمیرات و اصالحات و تنظیمات آن ها به مراتب راحت تر است . -با توجه به تخلیه تحتانی  ،پس از خاتمه دوره توزیع به راحتی قابل تخلیه اند .

 -1سازه های دینامیکی
 امکان دستکاری آن ها در دوره توزیع آب توسط متخلفین وجود دارد .معایب :

 نیازمند تنظیم و نگهداری مناسب هستند . -طراحی  ،ساخت و نصب آنها دقت زیادی الزم دارد .

مقایسه دو نمونه سازه های تأمین کننده شارژ :
 دستکاری این سازه در دوره توزیع آب کمتر است .مزایا :

 تعمیرات و نگهداری چندانی نیاز ندارند . -طراحی و ساخت آنها راحت تر است .

 -2سازه های استاتیکی
 قابلیت تطابق و تنظیم کمتری نسبت به سازه های دینامیکی در خصوص نوسانات و دبی های کمتر و بیشتر ازدبی طراحی دارند ( .لبه گذاری رگالتور و کانال) .
معایب :

 -تعمیرات و اصالحات آنها به مراتب مشکل تر است .

 با توجه به تخلیه فوقانی  ،پس از خاتمه دوره توزیع ( چه با لوله هواکش و چه با گیت ) به راحتی قابل تخلیهنیستند .

بهره برداری و نگهداری سازه های دینامیک :
 گریسکاری و روغن کاریباید ها :

 استفاده از زنجیر مهار. زنگ زدایی و رنگ آمیزی. تنظیم پار سنگ های تعادلی. -بازبینی مستمر کمک فنر ها.

 آتش زدن ضایعات جمع شده پشت سازهنباید ها :

 عدم رعایت تعادل در باال کشیدن رگالتور (هم زمان از دو طرف و یا از وسط )تخلیه غیر اصولی سازه

 روش های تقسیم آب بهصورت گردشی :
منابع آب مشترک

محدودیت منابع آب
 )1روش گردشی زمان محور

شامل  3روش می شود :

 )2روش گردشی شخص محور

 )3روش گردشی زمین
(مکان) محور

 )1روش گردشی زمان
محور :
مزایا :

معایب :

 -رعایت دور آبیاری

 -عدم امکان تأمین آب عقب افتادگی برخی از مزارع

 -هماهنگی و اطالع رسانی حداقلی

 -بروز تنش ها واختالفات

 -نظم اجباری

 -ضرورت اعمال مدیریت صحیح و قوی

 -سرمایه گذاری اولیه متعادل

 احتمال عدم رعایت عدالت و امکان تضرر گروهی خاص -ارتباط و انسجام حداقلی بین زارعین

مزایا :

 )2روش گردشی شخص
محور :
معایب :

 -رعایت دور آبیاری

 -تلفات شدید آب

 -هماهنگی و اطالع رسانی حداقلی

 -سرمایه گذاری اولیه ی بسیار باال

 -سهولت خرید و فروش

 -عدم مدیریت صحیح

ایجاد مشکالت متعدد برای مسئولین توزیع آب
استفاده از نیروی کارگری فراوان

 عدم امکان جبران عقب افتادگی مزارع عدم ارتباط و انسجام بین زارعین -تنش های اجتماعی و بی نظمی

مزایا :

 )3روش گردشی زمین
(مکان) محور :
معایب :

-

سرمایه گذاری اولیه حداقلی

-

بروز خسارات جمعی در صورت عدم هماهنگی ،تک روی و اقدامات فردی

-

اتحاد و انسجام حداکثری بین زارعین

-

ضرورت اعمال مدیریت صحیح  ،اصولی و یکپارچه

-

رعایت عدالت

-

ضروریت هماهنگی و اطالع رسانی مستمر

-

امکان تأمین آب نوبتی تمامی مزارع

-

بروز مشکالتی در خرید و فروش

-

سطح درآمد و برخورداری یکسان

-

شکنندگی شدید

-

ایجاد انگیزه بین زارعین در انجام عملیات کاشت و داشت

-

حداقل ارتباط بین عامل آب و عملکرد محصول

-

حداقل تنش و اختالف

-

حداقل اثرپذیری از نوسانات آب

-

حداقل تلفات و حداکثر کاررایی مصرف آب

مشکالت توزیع آب با سازه های فرانسوی و آمریکایی :
-

سرمایه ی اولیه بسیار باالی نیاز دارد

-

قابلیت توزیع در نوسانات زیاد را ندارند

-

قابلیت مانور با دبی های کمتر و یا بیشتر از دبی طراحی را ندارند .

-

مشکالت تعمیرات  ،نگهداری و بهره برداری آنها زیاد است .

-

طراحی و ساخت انها مستلزم دانش  ،سرمایه اولیه و وقت زیاد است .

-

به دلیل محدودیت طراحی قابلیت تطبیق آنها با وضعیت اراضی کم است .

-

قابلیت مانور در خصوص وضعیت های پیش بینی نشده و وضعیت های جدید را ندارند .

-

به دلیل محدودیت سرعت سطح مقطع مجاری بزرگ و در نتیجه تلفات نفوذ و تبخیر در آنها زیاد است .

-

قبل از احداث شبکه و پس از بهره برداری  ،نیازمند آموزش مستمر زارعین و بهره برداران می باشند (تغییر در روش آبیاری) .

-

هزینه های دولت بسیار زیاد و هزینه های بهره برداران بسیار ناچیز است

-

اختالفات داخلی بهره بردارن بسیار زیاد است

-

امکان توزیع عادالنه آب وجود ندارد .

-

درصورت نبود فرهنگ اجتماعی باال  .یا جبر حکومتی  ،مشکالت بهره برداری و نگهداری فراوانی دارند .

پیشنهادات :
-

شبکه های آبیاری در اقلیم های خشک بر اساس روش های سنتی توزیع آب (بند ،لت و تنبوشه ) طراحی شده و به صورت مدرن (سازه های بتنی و فوالدی) احداث
گردد و نوسانات در مزرعه و از طریق روش های آبیاری کم فشار کنترل گردد  ( .تلفیقی از روش های مدرن و سنتی و ارائه یک مدل روش انتقال و توزیع  ،متناسب
با شرایط اقلیمی )

مزایا :

-

سرمایه اولیه کمتری نیاز است .

-

قابلیت توزیع در نوسانات زیاد را دارند .

-

قابلیت توزیع با دبی های مختلف ورودی را دارند .

-

محدودیت سرعت ندارند ومی توان مقاطع را به مراتب کوچکتر گرفت ( .تلفات به مراتب کمتر می شود ) .

-

قابلیت تطبیق با وضعیت اراضی را دارند .

-

بهره برداران آشنایی الزم با روش های آبیاری سنتی را داشته و نیاز بهتغییر در روش آبیاری نیست .

-

هزینه دولت در بهره برداری و نگهداری به مراتب کمتر و بهره برداران در مشکالت سهیم می باشند .

-

اختالفات بین زارعین بسیار کمتر است .

-

امکان توزیع عادالنه ی آب محقق می گردد .

-

مشکالت دولت در بهره برداری و توزیع بسیار کمتر می شود (تصدی گری دولت کاهش می یابد )

نتیجه :
 شبکه های آبیاری متناسب با شرایط اقلیمی  ،بر اساس روش های سنتی توزیع آب (بند ،لت و تنبوشه ) طراحی شده و به صورتمدرن (سازه های بتنی و فوالدی) احداث گردد و نوسانات در مزرعه و از طریق روش های آبیاری کم فشار کنترل گردد .

 -شبکه های آبیاری متناسب با شرایط اقلیمی  ،به صورت تلفیقی از روش های مدرن و سنتی احداث گردند .

 از آنجایی که طراحان و مشاوران با روش های سنتی و تلفیقی آشنایی ندارند  ،تدوین دستور العمل های الزم توسط استادان آبیاری ودرج در نشریات و کتب دانشگاهی الزامی است .

به نظر شما :
 سامانه های آبیاری مدرن احداثی در دهه های اخیر  ،تا چه حد با شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور ما سازگار بوده است ؟ سامانه های مدرن احداثی به چه میزان با روش های تقسیم و توزیع آب سنتی و نظام های قدیمی بهره برداری انطباق دارد ؟ در طراحی و احداث شبکه های آبیاری  ،تا چه اندازه محدودیت های بهره برداری و شرایط فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف لحاظگردیده است؟
 آیا تدوین اصول طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی بر مبنای روش های تقسیم  ،توزیع بومی و روش های سنتی آبیاری ایرانی و یاتلفیقی از روش های مدرن و سنتی  ،یک ضرورت محسوب می گردد ؟
 حضور خبرگان بهره برداری در تیم های طراحی و احداث شبکه های جدید و یا اصالح و انطباق شبکه ها قدیمی با شرایط موجود تا چهاندازه می تواند مفید و موثر واقع گردد ؟

سواالت تکمیلی:
 -در وضعیت خشکسالی چه محدودیت ها و مشکالت در تنظیم و توزیع آب در شبکه های آبیاری وجود دارد؟

-آیا طراحی و ساخت کانال ها و تأسیسات و سازه های آبی مناسب شرایط خشکسالی است؟

 -چه چالش های مدیریتی و اجتماعی در تنظیم  ،تقسیم و توزیع آب در شبکه های آبیاری وجود دارد ؟

پایان

آب از دیرباز نقش مهمی در زندگی بشر ایفا نموده است .بیشترین سهم از مصرف منابع آب،
مربوط به بخش کشاورزی است ،بهطوریکه  ۹۲درصد منابع آبی کشور (بیش از  ۸۳میلیارد متر
مکعب) دربخش کشاورزیموردبهرهبرداریقرارمیگیرد.
ﺷﺒکه های آبیاری و زهکشی به مﺠموﻋه ﺗاسیﺴاﺗی که برای انتقال و ﺗوزیع آب و ﺟمع آوری آب
های مازاد آبیاری و روانابهای سطحی اﺣداث میﺷوند ،اطﻼق میگردد ،که ﺷامﻞ کانالها،
مﺠاری بﺴته ،زهکشهای سطحی ،سازههای هیدروﻟیکی ،ﺟادههای ارﺗﺒاطی و ﺟادههای سرویﺲ
برای بهرهبرداری و نﮕهداری میباﺷند.
محدودیت منابع آب کشور و ﺗشدید این محدودیت که ناﺷی از ﺗغییرات اقلیم و کاهش نزوالت
آسمانی و ﺗوزیع نامنظم مکانی و زمانی بارش از طرفی و ﺗداوم افزایش میزان ﺗقاضا در بخشهای
مختلف کشاورزی ،صنعت ،ﺷرب و زیﺴت محیطی ،متاثر از روند رو به رﺷد ﺟمعیت از طرف دیﮕر ،
سﺒب گردیده کشور در آستانه ورود به بحران ﺷدید کم آبی قرار بﮕیرد.
به منظور بهﺒود بهره برداری از ﺷﺒکههای آبیاری ،ارزیابی ﻋملکرد سازههای هیدروﻟیکی کانالهای
آبیاری و اطﻼع ازوضعیت آنها باید ﺟزء برنامه های مدیریت بهره برداری و نﮕهداری ﺷﺒکه آبیاری
باﺷد .ﻟذا در ﺗحقیق ﺣاضر ﻋملکرد سازههای هیدروﻟیکی در کانالهای آبیاری در ﺷرایط کم آبی
مورد بررسی قرار گرفته است.

در مطاﻟعات اوﻟیه انﺠام گرفته در سال  ،۱۹۵۱محققان ﺗعریفی از ﺣﺴاسیت مﺠاری

ﺗخلیه کننده بیان داﺷتند و از آن برای بررسی مﺠاری ﺗخلیه ﺟریان در چند کانال آبیاری از
ﺷﺒکه های آبیاری هند استفاده کرده بودند .در ﺗعریف بیان ﺷده ،نﺴﺒت ﺗغییرات نﺴﺒی دبی
ﺗخلیه کننده به ﺗغییرات نﺴﺒی ﻋمق ﺟریان به ﻋمق نرمال کانال ﺗغذیه کننده ،ﺣﺴاسیت ﺗخلیه
کنندهها مطرح ﺷده بود .با مطاﻟعه ﺣﺴاسیت سازههای آبیاری ﺗوسط هورست Horst
( ،)۱۹۸۳ﺷاخص انعطاف پذیری ( )Flexibility Indexبه منظور مطاﻟعه وضعیت انتشار
ﺗغییرات اﻋماﻟی در دبی ورودی کانال ﺗعریف ﺷد ،که ﻋﺒارت است از نﺴﺒت ﺗغییرات نﺴﺒی دبی

آبﮕیری به ﺗغییرات نﺴﺒی دبی ﺟاری در کانال ﺗغذیه کننده .وی در این ﺗئوری که آن را ﺗئوری
پاسخﮕویی سیﺴتم ( )System Responseنامید ،ﺗغییرات ﺷاخص ،انعطاف پذیری را
ﺗابعی از نوع سازهها در نظر گرفت که بﺴته به نوع سازههای ﺗنظیم و ﺗوزیع و وضعیت ﺟریان،
مقادیر مختلف صفر ،یک ،بزرگ ﺗر و کوچک ﺗر از یک را به خود می گرفت.

در ﺷﺒکه آبیاری و زهکشی دﺷت اوان در ﺷمال ﺷرق اهواز با بازدید و بررسی میدانی وضعیت
موﺟود سازههای اندازهگیری نیرپیک ( ،)Neyrpic gateموضوع واسنﺠی ( )Calibrationدقت
اندازهگیری و مشکﻼت موﺟود در این سازه ها را مورد بررسی قرار دادند .نتایج بررسی آنها ﺣاکی از
این بود که ﻋواملی همچون رسوبﮕذاری کانال در باالدست سرریزهای نوک اردکی( Duckbill
 ،)weirsﻋدم دقت در طراﺣی و اﺟرای رقوم آستانه ،نصب سازه ،ﺗخریب سازههای نوک اردکی ،باال
آمدن سطح آب کانال پایین دست نﺴﺒت به سطح آب پیش بینی ﺷده ،به ﻋلت ﻋدم اﺟرای ﺷﺒکههای
فرﻋی و غیره موﺟب کاهش ﻋملکرد آبﮕیرها ﺷده است.

در ﺗحقیق خود ،مدولهای نیرپیک ﺷﺒکههای آبیاری و زهکشی مغان را مورد ارزیابی قرار
دادند .نتایج نشان داد که دریچههای با پایین دست آزاد( ،)Free weir flowکارایی به
مراﺗب بهتری نﺴﺒت به دریچهها با پایین دست مﺴتغرق ()Submerged weir flow
دارند ،همچنین پیشنهاداﺗی که ارائه ﺷده ﻋﺒارﺗند از :دریچههای نیرپیک بایﺴتی به صورت
پایین دست آزاد ﻋمﻞ نمایند؛ دریچههای نیرپیک ﺗوﻟید داخلﺴاخته میﺷوند از نظر هیدروﻟیکی
و مکانیکی دارای دقت الزمه نﺒوده و پیشنهاد کردند ،که کارفرما قﺒﻞ از اقدام به خرید این
دریچهها ،آ نها را از نظر کیفی و دقت کنترل و واسنﺠی بنمایند.

با ﺗحلیﻞ سازههای موﺟود در ﺷﺒکه آبیاری دﺷت قزوین بیان نمودند که به واسطه استغراق
برخی از دریچههای مدول نیرپیک در پایین دست و نیز ﻋدم ﺗخلیه کامﻞ رسوبات از داخﻞ
کانالهای مﺠاور آبﮕیرها ،در دریچههای یک یا دو نقابه ،نﺴﺒت به دبی اسمی و محاسﺒاﺗی،
دبی کمتری وارد کانالهای پایین دست میﺷود .در این مطاﻟعه مشخص ﺷد که دریچههای
ﺗنظیم کننده آمیﻞ ( )Amilنیز افتی بیش از افت اسمی مورد نظر در مﺴیر ﻋﺒور آب ایﺠاد
کرده است .همچنین نتایج بررسی آنها نشان داد که دریچههای ﺗک نقابه( Single
 ،)Buffleنﺴﺒت به دریچههای دو نقابه( ،)Double bufflesدر برابر ﺗغییرات ﻋمق آب
روی بخش ﺗاج سرریز ( )Weirﺣﺴاسیت بیشتری دارند.

ﻋملکرد سازه های مدول آبﮕیر ،منتخﺒی از مدول های نیرپیک در ﺷﺒکه آبیاری ورامین را مورد بررسی و
ارزیابی قرار دادند .با هدف ﺗعیین ضرایب اندازه گیری ﺟریان در این سازه ها مدول های مﺴتقر در ورودی
پنج کانال درﺟه دو مورد واسنﺠی قرار گرفتند .نتایج ﺣاکی از این بود که این مدول ها قادر هﺴتند که دبی
ﺟریان را در محدوده خطای متوسط± ۱0درصد به کانال های پایین دست ﺗحویﻞبدهند.

مدل هیدرودینامیک ( ،)CanalManرا برای ﺷﺒیه سازی ﻋملکرد سازههای کنترل در ﺷﺒکه آبیاری
فومنات در غرب استان گیﻼن را به کار بردند .با استفاده از ﺷاخص های موﻟدن و گیتﺲ مشاهده ﺷد که
سازه آمیﻞ ( )Amilبهترین سازه ﺗنظیم برای کنترل و ﺗنظیم ﺟریان در کانال مورد بررسی می باﺷد.

سامانه کنترل از نوع نیرپیک (ﺷﺒکه آبیاری زاینده رود اصفهان) و نتایج طراﺣی و مطاﻟعات دفتر
ﻋمران اراضی ایاالت متحده ( )USBRبرای (ﺷﺒکه آبیاری درودزن فارس) را مورد بررسی قرار
داده و با ﺗوﺟه به معنی دار نﺒودن ﺗفاوت مقادیر بده اسمی و بده واقعی و مقادیر کم خطای نﺴﺒی
در ﺷﺒکه زاینده رود ،دریچههای مدول نیرپیک ،به ﻋنوان برﺗرین سازه ﺗنظیم ﺟریان معرفی ﺷدند.

همچنین ،دریچه آمیﻞ و سرریزهای نوک اردکی به ﻟحاظ داﺷتن ﺣداقﻞ درصد خطای نﺴﺒی و
معنی دار نشدن ﺗفاوت افت انرژی مﺠاز و افت انرژی اندازهگیری ﺷده ،به ﻋنوان برﺗرین ﺗنظیم
کنندههای سطح آب پیشنهاد ﺷدند.

به ﺷﺒیهسازی و بررسی ﺷﺒکه آبیاری و زهکشی ورامین با استفاده از مدل هیدرودینامیکی سوبک
( )Sobekو روابط معرفی ﺷده برای دقت سنﺠی سازه های آبﮕیر پرداختند .با ﺗوﺟه به نتایج
بدست آمده ،ﺣﺴاسیت سازه های نیرپیک نﺴﺒت به ﻋمق باالدست و مقدار بازﺷدگی دریچههای
مدول نیرپیک بیشتر در سازههای واقع در قﺴمت انتهایی ﺷﺒکه رخ داده است .برای بهرهبرداری
بهینه از ﺷﺒکه آبیاری ورامین در ﺟهت رﻋایت ﻋداﻟت در ﺗوزیع ،بهترین اقدام ﺗأمین ﻋمق آب برای
پایین دست کانال ها ﺗشخیص داده ﺷد .در این ﺷرایط است که ﻋمق آب در ﺗمامی آبﮕیرها ﺗأمین
ﺷده و در مقدار بازﺷدگی مدولها نیز ﺗغییری ایﺠاد نخواهد ﺷد.

محمدی و همکاران ( )۱۳۹۶ارزیابی ﻋملکرد فنی و وضعیت بهره برداری سازههای ﺗنظیم ،ﺗوزیع و
کنترل ﺟریان در ﺷﺒکه آبیاری ورامین را مورد بررسی قرار دادند .آنها ﻋملکرد  ۱۵دریچه آبﮕیر از
نوع مدول نیرپیک ( )Neyrpic gateو هفت سازه ﺗنظیم سطح آب از نوع سرریز نوک اردکی
( ،)Duckbill weirبا کاربرد ﺗﺠهیزات دقیق اندازهگیری دبی ارزیابی کردند .مقایﺴه دبی اسمی
و دبی اندازه گیری ﺷده نشان داد که دریچههای نیرپیک در محدوده ی  ٪ ۸-ﺗا  ۸۳٪خطا در
آبدهی دارند و به طور متوسط  ۲۲٪بیش از مقدار مورد نظر الزم ،آب از خود ﻋﺒور داده اند .ﺗنظیم

نامناسب سطح آب ﺗوسط سازه نوک اردکی ،انﺒاﺷت رسوب و فرار آب از ﺣاﺷیه دریچههای آبﮕیر ،از
دالیﻞ ﻋمده این اختﻼف دبی ارزیابی ﺷد .سازههای ﺗنظیم نیز به دﻟیﻞ ﻋدم خدمات مناسب دچار
آسیبهای ساختاری ﺷده بودند ،بطوریکه مقدار متوسط ضریب دبی ﺟریان در سرریزهای نوک
اردکی به  ۱/۵۵افزایش یافته بود.

از ﺟمله سازههای هیدروﻟیکی روی کانالهای آبیاری میﺗوان به آبﮕیرهای مزارع ( ،)Offtakesسازههای
کنترل و ﺗنظیم سطح آب اﺷاره کرد ،که آبﮕیرها نقش باالیی در ﺗوزیع مناسب آب در ﺷﺒکه های آبیاری را
دارا بوده و همچنین سازههای کنترل و ﺗنظیم به دﻟیل نقش مهمی که در ﺗنظیم سطح و در نتیﺠه دبی
آبﮕیرها دارند ،میﺗوانند ﺗاثیر زیادی در راندمان آبیاری داﺷته باﺷند .در اکثر ﺷﺒکههای آبیاری ایران از
دریچه مدول نیرپیک برای امر آبﮕیری و دریچه آمیﻞ ،دریچه قطاﻋی و سرریز نوک اردکی به ﻋنوان سازه-
های ﺗنظیم و کنترل سطح آب استفاده ﺷده است.

دریچه نیرپیک با یک نقاب

دریچه نیرپیک با دو نقاب

 دریچه نیرپیک به دﻟیﻞ سهوﻟت در بهرهبرداری و نیز مشخص بودن دبی ﻋﺒوری از آن ،مورد استقﺒال

زیادی واقع گردیده است .ویژگی اصلی این دریچه ها ،کنترل دبی ﻋﺒوری میباﺷد و ﻋمدﺗا در ﺷﺒکه-
های آبیاری و کانال هایی که به زمینهای کشاورزی ختم می گردند ،استفاده ﺷده است .این دریچهها
ﺗواما دو ﻋمﻞ ﺗحویﻞ آب با باز و بﺴته کردن دریچه و اندازهگیری دبی را انﺠام میدهند.
 با ﺗوﺟه به مکانیزم این دریچهها ،و ﻋدم وابﺴتﮕی که دبی ﺟریان به سطح آب در منﺒع ﺗغذیه کننده و
کانال ﺗغذیه ﺷونده و از طرفی ،ﺣﺴاسیت کمتر دریچه های نیرپیک دو نقابه نﺴﺒت به دریچه های
یک نقابه به ﺗغییرات سطح آب ،ﻟذا انتظار میرود در ﺷرایط کم آبی نیز ﻋملکرد بهتری از خود نشان
بدهند ،مﮕر اینکه سطح آب بقدری پایین باﺷد که به ﺗاج سرریز نرسیده و سازه بصورت مانع ﻋمﻞ
نماید که در این صورت سازه کارایی خود را به کلی از دست داده است.

دریچه های قطاﻋی آبﮕیرهای نیمه مدوﻟی هﺴتندکه در آنها دبی ﻋﺒوری مﺴتقﻞ از سطح آب پایین دست بوده ،وﻟی
به سطح آب در کانال ﺗغذیه کننده بﺴتﮕی داﺷته و همچنین به ﻋنوان سازه ﺗنظیم سطح آب نیزمی ﺗواند بکار رود.
ﺷرط اینکه این سازه بتواند به ﻋنوان سازه نیمه مدول ﻋمﻞ بنماید.این است که امکان استغراق آب خروﺟی از زیر
دریچه در پایین دست سازه وﺟود نداﺷته باﺷد .از آنﺠا که نیروی الزم ﺟهت باز کردن دریچه های کشویی معموال
 ۱/۵ﺗا  ۲برابر وزن دریچه است ،ﻟذا طراﺣان سازه های هیدروﻟیکی ،دریچه های قطاﻋی را به ﻋنوان دریچه کنترل
سطح آب ودبی در ﺗاج سرریزها ودر کانالهای انتقال آب بیشتر مورد ﺗوﺟه قرار می دهند.

برش طولی از دریچه قطاعی

 در دریچه های قطاﻋی نﺴﺒت بازﺷدگی دریچه به ﻋمق آب باالدست بایﺴتی کمتر از  0/۸باﺷد .دریچه قطاﻋی
نﺴﺒت به ﺗغییرات دبی دارای ﺣﺴاسیﺴت زیاد می باﺷد .در ﺷرایط کم آبی به ﻋنوان یک سازه هیدروﻟیکی کارایی
خود را از دست نمیدهد اما به ﻋنوان سازه ﺗنظیم دارای ﻋملکرد مناسﺒی نخواهد بود .در ﺷرایط دبیهای کمتر از
 ۲/۵متر مکعب بر ثانیه بکارگیری دریچههای کشویی پیشنهاد ﺷده است.

دریچه های آمیﻞ ،دریچههای خودکار هیدروﻟیکی هﺴتند ،که معموال به ﻋنوان سازههای ﺗنظیم سـطح آب
کانـالهـای اصـلی نصـب مـیگردند .بـا اسـتفاده از ایـن ﺗنظیم کننده ،ﺗثﺒیت سطح آب در ﺣداکثر ﺗراز الزم ،با
ﺣداقﻞ افت و بـدون انﺠـام کـار مکـانیکی ،امکـان پـذیر بوده و میﺗوان آب را به فواصﻞ دورﺗر از طریق آبﮕیری
از کانالهای انشعابی به اراضی پایین دست منتقﻞ نمود .این دریچهها با ایﺠاد ﺗعادل بین وزن و نیروی غوطه وری
( )Buoyancy forceدریچه در ﺷرایط مختلف به ﺣاﻟت ﺗعادل باقی میمانند.

دریچه آمیل

 اگر دبی کانال ،نﺴﺒت به دبی طراﺣی کمتر و در نتیﺠه ﻋمق ﺟریان کاهش داﺷته و به دنﺒال
آن نیروی غوطه وری کمتر و به دﻟیﻞ ثابت بودن وزن آن ،دریچه به طور مناسب بﺴته ﺷده و
در نتیﺠه دبی کمتری از زیر دریچه ﻋﺒور میکند و سطح آب در باالدست آن افزایش مییابد.
با ﺗوﺟه به ﺗحقیقات انﺠام گرفته ،ﺷاخصهای ﻋملکرد ﺷﺒکه با وﺟود سازه های آمیﻞ دارای
مقادیر قابﻞ قﺒوﻟی بوده و دﻟیﻞ آن ﻋدم افت سطح آب در دبیهای پایین می باﺷد .اﻟﺒته الزم
به ذکر است که در ﺷرایط کمﺒود آب ،در ﺗﺠهیزاتکنترل سطح آب از نوع دریچه آمیﻞ ﺟهت

انتقال آب به پایین دست ،نیاز به کنترل های دستی سیﺴتم مطرح می ﺷود.

در کانالهای آبیاری که ﻋرض مقطع برای انتخاب سرریز مناسب ﻋمود بر ﺟریان کافی نﺒاﺷد ،یکی از راهکارهای موثر بر
افزایش راندمان هیدروﻟیکی سرریزها ،افزایش طول سرریز ﺷونده در یک ﻋرض معین میباﺷد ،که معموال انواع متداول
آنها ﻋﺒارﺗند از :سرریز ثابت به ﺷکﻞ نوک اردکی ،سرریز ثابت به ﺷکﻞ مایﻞ و سرریز ثابت به ﺷکﻞ  .Zدر نتیﺠه اﺣداث
این نوع سرریزها ،ظرفیت ﺗخلیه ﺟریان افزایش یافته و در مقایﺴه با سرریزهای خطی ارﺗفاع آزاد کمتری در باالدست
مورد نیاز خواهد بود .این سرریزها به دﻟیﻞ دارا بودن ﺗاج طویﻞ ،دارای قابلیت خوبی برای ﺗنظیم سطح آب در باالدست
دریچههای آبﮕیر بوده ،باﻋث میﺷوند که ﺗنظیم دبی ورودی به کانال های فرﻋی و مزرﻋه با دقت بیشتری انﺠام ﺷود.
این کار باﻋث به ﺣداقﻞ رسیدن مشکﻼت ناﺷی از ﺗحویﻞ دبی درصورت کمﺒود یا مازاد باﺷد.

با وﺟود این مزایا ،سرریزهای با ﺗاج طوالنی از نظر دقت اندازهگیری دبی ﺟریان ﻋﺒوری دارای محدودیت
بوده و با ﺗوﺟه به طول زیاد ﺗاج در سرریزها ،به ازای دبیهای معمول در ﺷرایط کاربردی ،بار آبی روی
سرریز قابﻞ ﺗوﺟه نﺒوده و بنابراین قرائت بار آبی با خطا همراه خواهد بود .به همین دﻟیﻞ این سرریزها برای
اندازهگیری دبی ﺗوصیه نمیﺷوند.

 با ﺗوﺟه به مطاﻟعات انﺠام گرفته ،سرریز نوک اردکی ﻋملکرد بهتری در کنترل و ﺗنظیم
ﺗراز سطح آب و آب ﺗحویلی به آبﮕیرها نﺴﺒت به دریچه آمیﻞ و سرریز معموﻟی دارد ،زیرا
در سرریز نوک اردکی به دﻟیﻞ روگذر بودن ﺟریان و طوالنی بودن طول سرریز ،ﺗغییرات
ﺗراز سطح آب کمتر است و آبﮕیرها صرفنظر از دبی ورودی به کانال ،آب مورد نیاز خود
را دقیقﺗر دریافت میکنند .اما این سرریزها میﺗوانند مشکﻼﺗی نظیر انﺒاﺷته ﺷدن
رسوبات را داﺷته باﺷند بطوریکه موﺟﺒات ﻋملکرد ضعیف این سازهها را فراهم نماید .از
طرفی در ﺷرایط کم آبی مﺴلما ﻋملکرد مطلوبی نخواهند داﺷت و بصورت مانعی بر سر
ﺟریان ﻋمﻞ خواهند نمود.
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 ارزیابی ﻋملکرد سازه های هیدروﻟیکی کانالهای آبیاری و اطﻼع ازوضعیت آنها به منظور
بهﺒود مدیریت و سیاستهای بهرهبرداری ﺷﺒکه انتقال آب آبیاری دارای اهمیت می باﺷد.
.
 در طول دوران بهره برداری ﻋواملی نظیر ﺷرایط هد آب در باالدست و پایین دست و
فرسودگی سازه ،ﺗراز نامناسب در نصب دریچهها موﺟب اختﻼل در مدیریت میﺷود .چه
بﺴا با وﺟود کم آبیهای موﺟود به ﻋلت اختﻼلهای پیش آمده در بهره برداری ،سازههای
کنترلکننده ،ﺟریانی بیش از ﺟریان موردنظر را ﻋﺒور دهند .این مﺴاﻟه در ﺗضاد با ﺗوزیع
ﻋادالنه منابع آبی و صرفه ﺟویی در مصرف منابع آب بوده و سﺒب کاهش راندمان بهره-
برداری از ﺷﺒکههای انتقال آب مدرن میﺷود.

 با ﺗوﺟه به نتایج بدست آمده دریچههای مدول نیرپیک ،دریچه های آمیﻞ و سرریزهای نوک
اردکی دارای ﺣﺴاسیت کمتری نﺴﺒت به ﺗغییرات سطح آب در باالدست خود میباﺷند .اگرچه
این سازهها در ﺷرایط خشکﺴاﻟی و کمﺒود آب مﺴلما ﻋملکرد مطلوبی نخواهند داﺷت .نیاز به
ﺗحقیقات گﺴترده ﺗر و مطاﻟعه بر روی ﺷﺒکه های انتقال آب موﺟود در کشور بصورت مطاﻟعات
موردی و منطقهای با استفاده از مدلهای فیزیکی و همچنین مدل های ریاضی ضروری به نظر
میرسد.
 همچنین در ﺷرایط فعلی بحران آب در کشور و با ﺗوﺟه به اینکه سازههای هیدروﻟیکی موﺟود در
ﺷﺒکههای آبیاری در ﺷرایط کم آبی قرار خواهند گرفت ،بررسی دورهای ﺷرایط و ﻋملکرد فنی و
وضعیت بهرهبرداری و نﮕهداری سازههای مورد استفاده در این ﺷﺒکهها بدون ﺷک راهکاری
برای افزایش راندمان بهره برداری و ﺗوزیع آب خواهد بود.

با ﺗوﺟه به مطاﻟعات و بررسی های انﺠام ﺷده و وضعیت نابﺴامان بهره برداری از ﺷﺒکه ها آیا:
 ﺟایﮕزینی سیﺴتم های سطحی موﺟود با سیﺴتم های آبیاری نوین (آبیاری ﺗحت فشار و کم فشار) و
انتقال با ﻟوﻟه برای اﻋمال کنترل ها و بهﺒود بخشیدن به راندمان های انتقال و ﺗوزیع ،می ﺗواند کارساز
باﺷد؟
 آیا سوق دادن سیﺴتم های کنترل و ﺗنظیم موﺟود به طرف سیﺴتم های اﺗوماﺗیک و خودکار کردن
سیﺴتم ها در ﺟهت ﺗوزیع ﻋادالنه و بهره برداری صحیح می ﺗواند موثر واقع گردد؟
 با ﺗوﺟه به هزینه بر بودن ﺗغییرسیﺴتم های آبیاری به سیﺴتم های ﺗحت فشار و کم فشار و یا
خودکار نمودن ﺷﺒکه های موﺟود ،چه راه کارهای دیﮕری برای رسیدن به اهداف سامان بخشی
مدیریت آب در ﺷﺒکه های آبیاری پیشنهاد می کنید؟

