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چکیده
نقش موثري در کاهش تلفات و باالبردن ،هاي شبکه آبیاري و زهکشیترین بخشهاي آبیاري به عنوان یکی از مهمکانال

،هاجدار کانالازبه دلیل تبخیر و نفوذ آب تلفاتبیشتر) الینینگ(هاي پوشش شده با بتندر کانال. راندمان انتقال آب دارند
متوسط دبی .گردیدکانال بعنوان نمونه انتخاب بازه 22سار تعداد گرمدر این تحقیق براي برآورد راندمان انتقال شبکه . باشدمی

هاي نمونه راندمان انتقال براي هر مقطع محاسبه شد و با بدست آوردن اختالف دبی در ورودي و خروجی هر بازه از کانال
را تلفات انتقال درصدي 11علت . باشدمیدرصد89نتیجه نشان داد که راندمان انتقال براي کل شبکه عدد ،ن گردیدیتعی
،آببندي نشدن مناسب درزهاي انقباض،هاکاناليهاي عرضی و طولی در جدارهترك،بکهتوان در عمر باالي شمی

گذاري روي مجاري دال،به استفاده از مقطع مستطیلیتوان براي بهبود راندمان انتقال می. دانست،تبخیرپارامترگذاري و رسوب
.اشاره نمودهاکانالازايداري دورهتعمیر و نگه،الیرویی منظم،روباز

تلفات انتقال،درزهاي انقباض،الینینگ،جریانمقطع،پتانسیل تبخیر،راندمان انتقال:هاي کلیديواژه

مقدمه
نماید تا مصرف آب در جهان از یک سو و محدودیت منابع آب تجدید شونده از سوي دیگر ضروري میتقاضاي فزاینده

. گذاران جهانی تعدیل عرضه و تقاضاي آب را دقیقا مورد بررسی قرار داده و قبل از بروز مشکالت جدي به آن بیندیشندسیاست
ترین منبع تامین غذا در دنیا مهمترین و مطمئن) FAO(فائوبدیهی است در این میان بخش آبیاري، که به نظر سازمان جهانی

شود، بنا هاي اخیر از گوشه و کنار جهان گزارش میمسائل مربوط به بحران آب در سال. باشد، از سهم باالیی برخوردار باشدمی
المللی خواهد اجتماعی و سیاسی بینبه اعتقاد کارشناسان و سیاستمداران، در قرن آینده بحران آب، به عنوان یک مسئله مهم 

»هاي منابع آب و کشاورزي اولین همایش ملی چالش« 

دانشگاه آزاد اسالمی واحدخوراسگان-انجمن آبیاري و زهکشی ایران
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باشد، یکی از جهت تامین نیازهاي غذایی و به طور برداري آن از دو جهت داراي اهمیت میدر ایران مسئله آب و بهره. بود
براي جمعیت به سرعت در حال رشد کشورمان بوده و ترین این نیازها، مشخص تولید محصوالت کشاورزي به عنوان اصلی

ین کاهش منابع آب خشک کشور و همچنبا توجه به اقلیم خشک و نیمه. باشدیري از به هدر رفتن آن میدیگرجلوگ
یکی از راهکارهاي اساسی جهت نیل به این هدف افزایش . شیرین،استفاده بهینه از این منابع امري ضروري و حیاتی است

ان و پایین بودن آن در مقایسه با آمارهاي جهانی، نگاه درصد در کشورم35میانگین راندمان آبیاري . راندمان آبیاري است
هاي آبیاري جلوگیري از تلفات آب در مسیرهاي انتقال هدف اصلی از احداث شبکه. طلبدجدي به مسئله افزایش راندمان را می

هابر اساس در کانالباشد که الزمه این کار کنترل جریان آبکردن مصرف آب در مزارع میو توزیع و همچنین کنترل و بهینه
هاي آبیاري و با این امید که مسئله مدیریت شبکه. باشدهیدرومدول تعیین شده و نظارت بر مصرف آب در داخل مزارع می

ه اي اساسی مورد توجه هرچبرداري از منابع آب، به خصوص در کشاورزي به عنوان مسئلهراندمان آبیاري و در نتیجه بهره
یکی . باشدهاي آبیاري و زهکشی مربوط به بخش انتقال و توزیع میمت قابل توجهی از تلفات آب در شبکهقس. بیشتر قرار گیرد

شبکه آبیاري دشت گرمسار با .این بخش از شبکه، اجراي پوشش بتنی استاز راهکارهاي اساسی جهت باالبردن راندمان در
هاي مدرن ساخته شده در کشور، نقش مهم و استراتژیک را در هکتار، به عنوان یکی از اولین شبکه22000مساحتی بالغ بر 

هاي موجود در این شبکه عمدتا بتنی است ولی به دالیل مختلف نظیر عمر کانال. سطح اقتصاد کشاورزي منطقه داشته است
در بتن ههاي طولی و عرضی ایجاد شدهاي هرزدر درزهاي انقباض، نشت آب از تركگذاري، رشد علفباالي شبکه، رسوب

برخی سوابق مطالعاتی . هاي شبکه قابل توجه استدر برخی از قسمتمیزان تلفات ،تبخیرعامل، و از همه مهمترالینینگ
سهرابی و : توان به موارد زیر اشاره کردصورت گرفته در کشور در زمینه ارزیابی راندمان و بررسی علل پایین بودن آن می

درصد براي طول 8/73و7/96،1/95،3/86را به ترتیب 4تا 1هاي درجه انتقال در کانالمتوسط راندمان ) 1379(جوادپور
هاي تخریب شده سیستم، خصوصا در وي اظهار داشت که به علت عدم کنترل، بازبینی و مرمت قسمت. متر بدست آورد1000
متوسط راندمان انتقال و توزیع را در شرق )1379(احتشامی و همکاران. وري شبکه رو به کاهش استهاي توزیع، بهرهکانال

شبکه در قسمت درصد بدست آوردند که بدین ترتیب راندمان 4/45و 4/47و براي غرب شبکه 9/60و 5/90شبکه را به ترتیب
به عبارت دیگر تقریبا نیمی از آب استحصالی از سد زیاران قبل از. باشددرصد می4/40و در قسمت غربی درصد 1/55شرقی 

. اندنامبردگان دالیل متعدد فنی و اجتماعی را براي این مسئله ذکر کرده. شودرسیدن به محل مصرف آن یعنی مزارع، تلف می
50تا 23هاي خوزستان، تبریز و کرمانشاه انجام شده متوسط راندمان انتقال بین هاي دشتدر تحقیقی که در تعدادي از شبکه

.)1373ه قاسمی،میرابوال(درصد، برآورد شده است

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

به يهاي البرز و با حوضه آبریزکوههاي استان سمنان واقع در حاشیه جنوبی رشتهگرمسار یکی از حاصلخیزترین دشتدشت
و 5ْ35هاي جغرافیاییشرقی و عرض35ْ52و 15ْ52َهاي جغرافیایی َکه بین طول. باشدکیلومتر مربع می3300مساحت 

این دشت از دیرباز از مراکز عمده کشاورزي حاشیه کویر بوده . باشدمتر از سطح دریا می875شمالی با ارتفاع متوسط 17ْ35َ
22000آبیاري و زهکشی گرمسار با وسعت شبکه. )1(شکلشده استتنوعی در آن کشت میو محصوالت زراعی و باغی م

میلیون تن رسوب در سال،تامین 12میلیون متر مکعب و متوسط 275رود با دبی متوسط سالیانه ي حبلهاز رودخانههکتار
یات کویري بوده و میانگین درجه مطالعات انجام شده نشان داده است که دشت گرمسار داراي خصوص.)2(شکلگرددمی

انه یمتوسط سال. باشدمیلی متر می119متوسط بارندگی سالیانه در گرمسار .درجه سانتیگراد است8/17انه آن یحرارت سال
ساعت در روز 5/8درصد بودهمتوسط ساعات آفتابی در محدوده مورد مطالعه بطور متوسط 7/45رطوبت نسبی در گرمسار 

بندي اقلیمی، منطقه میلیمتر تبخیر از سطح آزاد آب وجود دارد در طبقه1539همچنین بطور ساالنه در گرمسار ، باشدمی
بندي اقلیمی منطقه از روش گردد براي طبقهبندي میمورد مطالعه جزء اقلیم خشک سرد و نزدیک به بیابانی معتدل طبقه

.1379ورزان مشاور آب آمبرژه استفاده گردیده است
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نقشه منطقه مورد مطالعه: )1(شکل

پالن شبکه آبیاري دشت گرمسار: )2(شکل
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گیري جریاناندازه
در این تحقیق به منظور برآورد راندمان انتقال در شبکه آبیاري و زهکشی دشت گرمسار عملیات صحرایی به صورت میدانی 

براي این منظور در مرحله نخست، از کل شبکه . انتخاب گردید3و2و1هاي درجه هایی از کانالدر این فرایند بازه. انجام شد
هاي مورد نیاز به صورت تصادفی انتخاب هایی جهت برداشت دادهدر نهایت بازه. پایش جامعی توسط اکیپ برداشت انجام شد

گیري اندازه. برداشت گردیدعاز مقطنقطه9سنجدر در مقطع ورودي و خروجی هر بازه سرعت جریان توسط سرعت. گردید
= ().3(انجام شد شکل) y2/0 ،y6/0،y8/0(از سطح آب 8/0و 6/0، 2/0سرعت در سه عمق   y عمق جریان در مقطع

ها پس از برداشت داده.هاي سرعت و مشخصات مقاطع آورده شده استگیرياي از اندازهنمونه) 1(در جدول).گیرياندازه
.بدست آوردن راندمان انتقال شبکه انجام گردیدمحاسبات هیدرولیکی براي

گیري جریانمقطع اندازه) 3(شکل

هاي سرعتگیرياي از اندازهنمونه: )1(جدول

درجه بازهمنطقه
کانال

Yمقطع
cm

چپ مقطعوسط مقطعراست مقطع

Y2/0Y6/0Y8/0Y2/0Y6/0Y8/0Y2/0Y6/0Y8/0

m/sm/sm/sm/sm/sm/sm/sm/sm/s

542/12/114/13/11/13/119/0دستباالC1گرمسار
طول 

زهبا
m

483/13/11/15/13/12/14/11/11دستپایین1180

راندمانمحاسبه 

گیري دبی ورودي و خروجی محاسبه گردید بدین منظور با روش اندازه3و2و1هاي درجهدر این مطالعه راندمان انتقال کانال
بدست آمد)1(ياز رابطهصورت پذیرفت راندمان انتقال در هر بازه 3و 2و1گیري جریان در کانال هاي درجه اندازه44تعداد 

)١(E =
Q
Q

× 100

متر مکعب بر (دبی خروجی از بازه: Qin،)متر مکعب بر ثانیه(دبی ورودي به بازهQout:درصد راندمان انتقال، : E،)1(معادلهدر 
.باشدمی) ثانیه

.محاسبه گردید)2(با معادلهمتر بازه 100مقدار تلفات در 

)٢(∆ =
Q − Q

L
× 100

.باشدمی) متر(طول بازه: L، )متر کانال100در ثانیه در متر مکعب (متر بازه100تلفات در : Δ100)2(در معادله
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نتایج و بحث
گیري جریان عملیات صحرایی جهت اندازه. انجام پذیرفت) ي انتخابیبازه22(مقطع جریان44گیري در در این تحقیق اندازه

مقداري از تلفات را تبخیر از علتتوان میباتوجه به مشخصات اقلیمی منطقه .انجام گردید1392سال هاي خرداد و تیردر ماه
13/96تا 24/75هاي انتخابی بین نشان داد که مقادیر راندمان انتقال در طول بازه) 2(جدولنتایج محاسبات. سطح آب دانست

ه مقادیر بدست با توجه ب. باشدلیتر در ثانیه می62/18تا 94/0ها بین متر طولی کانال100مقدار تلفات آب در . باشددرصد می
دو به صورتتوانرامیانتقال در شبکه تلفات يدرصد11دلیل. درصد برآورد گردید89آمده متوسط راندمان انتقال شبکه 

.نمودفهرست برداريدسته مشکالت فنی و مسائل مربوط به مدیریت بهره

راندمانگیري شده تلفات و مقادیر اندازه) 3(جدول 
بازه

انتخابی
طول

)متر(بازه
درجه
کانال

راندمان
)در صد(

100تلفات در 
)لیتر در ثانیه(متر

11800126/9168/8
2550113/9600/6
31350126/9150/8
4950173/8862/18
52500118/8483/6
61550112/8485/15
71050145/9363/8
81400165/8719/5
9650276/9153/13
102100265/8683/1
111400276/7991/6
121500290/9253/1
131850230/9056/1

راندمانگیري شده تلفات و مقادیر اندازه) 3(جدول 
بازه

انتخابی
طول

)متر(بازه
درجه
کانال

راندمان
)در صد(

100تلفات در 
)لیتر در ثانیه(متر

14950226/8352/3
151500158/8955/4
16700397/9087/1
17500324/7510/7
181400324/9295/2
19900319/8927/7
201500368/9273/2
21400314/9627/4
22660350/9094/0

89میانگین راندمان

مسائل و مشکالت فنی

.باشدسال می30ترك خوردگی و فرسودگی پوشش بتنی به علت عمر باالي شبکه که هم اکنون در حدود-
هاي هرز در این درزها باعث که سبب نشت آب از آن شده و رشد علفآببندي ناقص و نامناسب درزهاي انقباض -

.باشدزبري گشته که در کاهش راندمان انتقال موثر میتخریب بتن و افزایش 
ها رفت از طریق سریز شدن آب از کنارههاي آبیاري موجب کاهش ظرفیت انتقال، افزایش هدرتجمع رسوب در کانال-

از سوي دیگر تغییر پارامترهاي هیدرولیکی جریان در اثر انباشته . گرددها و سایر ابنیه میو در نهایت تخریب کانال
.هاي هرز در کانال خواهد شدشدن رسوب، سبب بوجود آمدن شرایط مناسب جهت رشد علف

ها سبب مصرف مقداري از آب توسط گیاهان و همچنین کاهش سرعت جریان آب و هاي هرز در کانالرشد علف-
.متعاقبا تبخیر بیش از حد گردیده است

مسائل و مشکالت بهره برداري

توسط برخی از بهره بردارانخریب بتن الینینگ ت-
.برداراناستفاده از بند خاکی جهت باال آوردن سطح آب در کانال هاي بتنی در بعضی از مقاطع توسط بهره-
ریختن آشغال در داخل کانال توسط بعضی از افراد ناآگاه-
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نتیجه گیر ي و پیشنهادات 

درصد 89باشد و راندمان انتقال شبکه عدد در صد می11هاي انتقال شبکه در حدود نتایج نشان داد میزان تلفات در کانال
زبري ناشی از افزایش ضریب. باشدتبخیر از سطح آب و تغییرات ضریب زبري کانال دالیل اصلی تلفات می. برآورد گردید

گذاري در کانال و رشد علف هرز در ها در دیواره و کف کانال، رسوبهاي عمر پروژه، ایجاد شکستگیر طی سالفرسایش بتن د
.گرددبراي باال بردن راندمان انتقال شبکه پیشنهادات زیر عنوان می. باشدبرخی نقاط شبکه می

ارآمدآالت کهاي مناسب از شبکه توسط ماشینانانجام عملیات الیروبی فنی در زمان و مک-
تخریب شده توسط کارد فنی و ماهر هايترمیم الینینگ-
پرکردن درزهاي انقباض با ماستیک به طور صحیح و فنی -
ها در ترسیب رسوبات آب ورودي از هاي ترسیب در ابتداي شبکه به منظور باال بردن عملکرد آنبازنگري در حوضچه-

رودخانه
برداري صحیح از شبکه آموزش کشاورزان در بهره-

منابع
هاي شبکه ارزیابی راندمان انتقال و توزیع و همچنین علل افزایش زبري در کانال.1379.احتشامی، م و همکاران)1

.83-93صص،مجموعه مقاالت دهمین سمینار کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران.آبیاري قزوین
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