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  چکیده
در این تحقیق، توزیـع آب  . باشدهاي آبیاري می، توزیع مناسب آب در شبکه کانالوري آب کشاورزيهرترین راهکارها براي ارتقاي بهیکی از اساسی

کـه از سـد    این شبکه در شمال غـرب اسـتان فـارس واقـع اسـت     . بررسی شد)  1389 تا 1375(سال آماري 14در شبکه آبیاري و زهکشی درودزن براي 
هـاي  توزیع آب در شبکه درودزن بین کانال هاي زیرمجموعه آن،حجم آب ورودي به کانال اصلی و کانال با داشتن مقادیر .شودمخزنی درودزن تغذیه می

هـاي فـروردین و   هاي مورد مطالعه دیده شد که در ماهاز بررسی ماهانه توزیع آب در سال. هامون، اردیبهشت، سمت چپ و ابرج مورد بررسی قرار گرفت
اسـاس   شاخص حجم ساالنه آب تخصیص یافته بر واحـد سـطح بـر   . ها زیاد، در آبان کم و در بهمن وجود نداشته استاردیبهشت، آب وارد شده به کانال

-هکه با محاسبه آن مشخص شد که مقدار بها برابر باشد در حالیمنظور توزیع عادالنه آب باید میزان این شاخص در کانالآب تحویلی تعریف شد، که به
و ) l.s-1.ha-119/0 (ترین مقدار میانگین ساالنه این شـاخص بـراي کانـال هـامون    کم.تر استها کمامون نسبت به سایر کانالدست آمده  براي کانال ه

تـري در واحـد سـطح    هـا آب کـم  نسبت به سایر کانـال کانال هامون  نتایج نشان داد که. دست آمدهب) l.s-1.ha-137/0 (ترین مقدار براي کانال ابرجبیش
پیشنهاد شد، آب مورد نیاز کشـاورزان بـا   . ها بوده استتر از سایر کانالها بیشسطح زیر کشت در غالب سال ترینکم مقدار در کانال ابرج با این گرفته و

آب  توزیع توجه به سطح قابل کشت منطقه و بر اساس کل حجم آب تحویلی در هر سال، با رعایت عدالت، بین کشاورزان تحویل حجمی گردد تا آنان از
  .گردند تري برخوردارمناسب
  

  توزیع، شبکه آبیاري، عدالت سد درودزن، :واژه هاي کلیدي
 

  12مقدمه

اجتناب ناپذیري به مساله آب از آنجا که حیات اقتصادي وابستگی 
یـاري  هـاي آب توزیـع آب در شـبکه   ، مطالعات مربوط به انتقـال و دارد

سـتم توزیـع آب   نظـارت برسی . باشدوزهکشی امري بسیار ضروري می
از . منابع آبی ومصرف بهینـه آن نمایـد   تواند کمک شایانی به حفظمی

، تحویـل و  هـاي آبیـاري  رداري ضعیف در شبکهباثرات نامطلوب بهره
بات و به تبع آن در سطح اراضی ها و انشعاتوزیع نامناسب آب به کانال

ز هـر  ، میـزان آب تحـویلی ا  ه در یک کانال آبیاريکطوريبه. باشدمی
ش دریچه با نیاز اراضی پایین دست آن مطابقت نداشته که باعث کـاه 

-ترین راهکارها براي ارتقاي بهـره یکی از اساسی. عملکرد خواهد شد
هـاي  برداري بهینه در شبکههاي بهرهوري آب کشاورزي، تعیین روش

هـاي  مدیریت انتقال و توزیع آب بـه روش . باشدانتقال و توزیع آب می
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به اندازه،  تأمینبر ها شود که هر کدام از این روشی انجام میگوناگون
در یک تحقیـق  . به موقع و منصفانه آب اثرات مختلفی خواهد گذاشت

در شبکه آبیاري دشت ورامین به وسـیله آنـالیز ماتریسـی، یکنـواختی     
هـا  آن). 1391و منتظر، طبایی(زمانی و مکانی تحویل آب تعیین گردید

هـاي تحویـل   جه به آنالیز مکانی و زمانی نسبته با تونتیجه گرفتند ک
. هاي آبیاري و زهکشی مـدیریت نمـود  در شبکه توانآب به خوبی می

ه مـدل جدیـدي کـ   ) 1386(در تحقیقی توسط محسنی موحد و مـنعم  
هاي راندمان کفایـت، عـدالت و   تابع هدف آن ترکیب خطی از شاخص

نشـان داد ایـن    هاد و نتایج آنبود، را ارائه دادن پایداري در تحویل آب
هایی را با دقـت کـافی در زمـان کوتـاهی ارائـه      مدل قادر است پاسخ

ز بـا اسـتفاده ا  ) 1386(در پژوهشـی توسـط مـنعم و همکـاران     . نماید
هـاي  ریزي، تحویل بهینه آب در کانالالگوریتم ژنتیک، در مدل برنامه

ه به نتایج تحقیـق  با توج. دشبکه آبیاري فومنات در گیالن تهیه گردی
تواند به عنوان یـک ابـزار   یري گردید که مدل توسعه یافته میگنتیجه

. کـار گرفتـه شـود   ههاي آبیاري بیع آب در شبکهمفید در مدیریت توز
در مطالعه تعیین مقدار و نحوه تحویـل آب در  )  1373(نتایج ماهرانی 

ه توزیع آبگیرهاي مختلف یک شبکه آبیاري نشان داد که انتخاب نحو
برداري یک شبکه اي مزرعه نقش اساسی در نحوه بهرهآب در آبگیره
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-بهره در مطالعه طراحی نحوه) 1373(هاي پورزند بررسی. کندایفا می
-شت قزوین نشان داد با احیاي تشـکل هاي آبیاري دبرداري از شبکه

بـرداري و نگهـداري از   ها در امـر بهـره  هاي کشاورزان و مشارکت آن
بـرداري،  ها در جهت توجه به ضـوابط بهـره  ، ضمن هدایت آنهاشبکه

 نتـایج . شرایط را براي استفاده بهینه از امکانـات فـراهم نمـوده اسـت    
در مطالعه مـدیریت انتقـال وتوزیـع آب در    و همکاران  سنائی جهرمی

بـرداري  شـی درودزن نشـان داد، بـا فـرض بهـره     شبکه آبیاري وزهک
وژه حـدود یـک پـنجم از آب مـورد     صحیح و کامل در حد راندمان پر

هاي پرباران و کم بـاران مـورد بررسـی بـه     انتقال یا مورد نیاز در سال
ریزي در انتقال و توزیع آب، به موقع توزیع نگردیده رنامهعلت نبودن ب

در ) 1377(سـپهري مـنش   .  ) Sanaee-jahromi et al,2000(است
شـان داد کـه   کشـی ن هـاي آبیـاري وزه  مطالعه مدیریت آب در شبکه

ي است که بایسـتی از  مؤثربرداري و نگهداري، روند آموزش امور بهره
هـاي  ه مدیریت مشارکتی با سـازمان آن در شبکه آبیاري واگذار شده ب

هـاي  بررسـی . هاي آبیـاري کشـاورزان اسـتفاده نمـود    دولتی وتشکل
گیري حجمی آب که بایسـتی  در اندازه) 1377(و مسعودیانافتخارزاده 

ینفک مدیریت بهینه شبکه آبیاري باشد، نشان داد کـه مـدیریت   جز ال
، در سترسی بـه اطالعـات صـحیح و بـه موقـع     هر مجموعه مستلزم د

کننـده بـه انضـمام در اختیـار     ص پارامترهاي مشخص و تعیـین خصو
گیري اجرائـی بـر اسـاس آن    شتن نظام پردازش اطالعات و تصمیمدا

ود تحـت عنـوان سیسـتم    خـ در مطالعه  )1383(جوانسالمی و .  است
رود هاي آبیـاري زاینـده  تعمیر و نگهداري شبکه برداري،مدیریت، بهره

، بازبینی عدم کنترل دلیلهاصفهان ودرودزن فارس نتیجه گرفتند که ب
هاي تخریب شده سیستم، پس از سـپري شـدن چنـد    و مرمت قسمت

هاي سیبرر. رودها رو به نقصان میوري آنبهره سال از اجراي شبکه،
در ارزیابی توزیع آب بـا روش مسـاحتی وحجمـی در    ) 1387(دیندارلو 

کانال اردیبهشت نشان داد، با در نظر گرفتن الگوي کشت مناسـب در  
هـا وکانـال   منطقه و در حالتی که میزان آب مورد نیـاز شـبکه از چـاه   

زیـع آب در ایـن کانـال وضـعیت     شـود، عملکـرد شـبکه در تو    تأمین
  . اهد داشتتري را خومطلوب

گیـري شـده دبـی در    هاي اندازهبا استفاده از داده در این پژوهش
هاي تحت پوشـش آن بـراي   شبکه آبیاري و زهکشی درودزن و کانال

و مساحت تحت پوشش ایـن شـبکه و   ) 1389تا1375(سال آماري 14
هـاي  سـال ها، تغییرات زمانی و مکانی توزیـع آب بـا تاکیـد بـر     کانال

چنین سـعی گردیـد   هم .مورد ارزیابی قرار گرفت ترسالی و خشکسالی
شاخصی ساده جهت حجم ساالنه آب تخصیص یافته بر واحـد سـطح   

در شـبکه  بر اسـاس آب تحـویلی بـه کشـاورزان، عـدالت توزیـع آب       
مـورد   هاي هامون، اردیبهشـت، سـمت چـپ و ابـرج     درودزن و کانال

   .ارزیابی و بررسی قرار گیرد
  

  هامواد و روش
ت کـه  یاري درودزن در شمال غرب استان فارس واقع اسشبکه آب

صـد  سـد مخزنـی درودزن در   . شـود ازسد مخزنی درودزن تغذیـه مـی  
کیلومتري شمال غرب شیراز، بر روي رودخانه کر احداث شده اسـت و  

میلیون متـر مکعـب آب در سـال، آب کشـاورزي      760با تنظیم حدود 
هزار هکتـار   34و حدود هزار هکتار از اراضی بلوك رامجرد  42حدود 

اطالعـات  (نمایـد تأمین میاز اراضی منطقه کربال و کناره مرودشت را 
نقشه شبکه آبیاري رامجرد در اراضی ). اي فارسنشر نشده آب منطقه

  .آمده است 1زیر دست سد درودزن در شکل
قسـمت شـامل   این شبکه مشتمل بر چهار قسـمت اسـت، یـک    

نال اصلی و کانال ابـرج اسـت کـه    هاي فرعی منشعب شده از کاکانال
هـاي دیگـر از سـه    قسمت. شودبه نام کانال ابرج نامیده می اصطالحاً

کانال اردیبهشت وکانـال سـمت چـپ     هاي کانال هامون،کانال به نام
بخشـی وارد   شـود آبی که از سد درودزن رهـا مـی  . است تشکیل شده

ز کـه بعـد ا   شودود و بخشی هم وارد کانال اصلی میشرودخانه کر می
رسد، در این مسیر مقداري از آب کیلومتر به محل آب پخش می 5/22

... و T4,T5,T6,T8دیگر از جمله  3وارد کانال ابرج و چند کانال درجه
  . گرددمی

مون، اردیبهشت و سمت هاي هامحل آب پخش آب بین کانالدر 
 شـود از ر حجم آبی که وارد کانال اصـلی مـی  گردد، اگچپ تقسیم می

هاي هـامون، اردیبهشـت و   حجم آبی که در محل آب پخش به کانال
دهـد کـه صـرف    کم کنیم ، مقدار آبی را نشان می ریزدسمت چپ می

   .گرددمیاضی تحت پوشش کانال ابرج ار
روش انتقال وتوزیع آب در این شبکه به این صورت است، که بعد 

شـود، بـا   ع میبکه در مهر ماه سال زراعی قطاز آن که توزیع آب در ش
کشت و الگوي کشت بر اساس قراردادهـاي   توجه به میزان سطح زیر

میزان آب مـورد  ، کل اي فارسنعقده کشاورزان با شرکت آب منطقهم
شایان ذکر است که شرکت . شودهاي عمده برآورد مینیاز براي کشت

 مبادرت به تحویل حجمـی آب درکانـال   81برداري فارس از سالبهره
کانال اردیبهشت به عنوان یک شبکه پیشـتاز  . نموده است اردیبهشت

-ادوات الزم جهت اندازه 3ال درجه در ورودي هر کان ونموده انتخاب 
. نصـب شـده اسـت    طراحـی و  3گیري دبی ورودي به هر کانال درجه

مطالعه اسناد و منابع  هاياز روش ،آوري اطالعات مورد نیازبراي جمع
هاي مربوطـه اسـتفاده   ز ادارات و سازمانو جمع آوري اطالعات فنی ا

اطالعات مربوط به سطح زیر کشت، نوع کشـت، دبـی ورودي   . گردید
، اردیبهشـت، سـمت چـپ و ابـرج در     هاي هامونبه هر کدام از کانال

هـا  انه تهیه گردید، براسـاس ایـن داده  صورت روزهاي مختلف بهسال
ی رهـا شـده و   مقادیر حجم آب خروجی از زیر سد که در کانـال اصـل  

هـامون، اردیبهشـت،    هـاي مقادیر آب وارد شده به هر کدام از کانـال 
و  1388تـا   1375هـاي هاي مختلـف سـال  سمت چپ و ابرج، در دهه

  .انحراف معیار محاسبه گردید فاکتورهاي آماري مانند متوسط،



  1393 زمستان، 8جلد ، 4شماره ، نشریه آبیاري و زهکشی ایران      686

  

  
  نقشه شبکه آبیاري اراضی رامجرد در زیردست سد درودزن -1شکل

  
میزان حجم ساالنه آب تخصیص یافتـه بـر واحـد    محاسبه  براي

منظور تعیـین عـدالت در شـبکه درودزن از رابطـه زیـر      به) Va(سطح
   :استفاده گردید

)1     (             Vt / A=Va  
مقدار حجم ساالنه آب تخصـیص یافتـه بـر واحـد      Vaکه در آن

ــه کانــال  Vtســطح،  Aو ) میلیــون مترمکعــب(حجــم آب ورودي ب
هـا  مساحتی که طراحی اولیه شـبکه و زیـرش  (نالمساحت خالص کا

توزیـع  منظـور  بـه . باشدمی) هکتار.) (براساس آن صورت گرفته است
عادالنه آب در شبکه میزان این شاخص بایستی در هر سال براي هر 

  . ها برابر باشدکدام از کانال
  

  نتایج و بحث
زن و مقادیر مختلف حجم آب ورودي به کل شبکه آبیـاري درود 

هاي دهکده سفید، چمریز، جمال بیـگ،  یانگین بارندگی در ایستگاهم
چوبخله و عباس آبـاد کـه در باالدسـت سـد درودزن قـرار دارنـد در       

ر مختلـف  مقـادی  3شـکل . هاي مختلف ارائه گردیدبراي سال 2شکل
هاي آبیاري هامون، اردیبهشت، سـمت  حجم آب ورودي به زیرشبکه

شـود، چـون   طور که مشاهده میانهم. دهندچپ و ابرج را نشان می

 بارنـدگی کـم بـوده اسـت،     88-89و 87 -88 ،79-80هـاي  در سال
هـاي  هـا شـده و در عـوض در سـال    تري از آب وارد کانالحجم کم

ترین مقدار حجـم  بیش. ها شده استتري وارد کانالپرباران آب بیش
، معـادل  1382-1383آب تحویلی به شبکه درودزن مربوط به سـال  

که یـک سـال    86-87در سال. میلیون متر مکعب بوده است 5/727
بـاال بـود    کم باران بوده ولی میزان آب ورودي به شبکه آبیاري نسبتاً
در سـال  . که این به علت باال بودن مقدار بارندگی سال قبل آن بـود 

به علت پایین بودن بارندگی در سال قبل، مقـدار حجـم آب    88-87
ست کـه مقـدار   ا که این نشان دهنده این ورودي به شبکه پایین بود

حجم آب ورودي به شبکه با مقادیر بارندگی همان سـال و بارنـدگی   
لذا همبستگی بین مقادیر بارندگی همان . سال گذشته آن ارتباط دارد

ـ    14ه شـبکه بـراي   سال و سال گذشته با مقادیر حجـم آب ورودي ب
 n  ،93/0= 14ادیراي با عرض از مبدا صفر، با مقـ سال آماري، رابطه

=R2  حاصل گردید که به صورت زیر است: 
V= 0.5043 X1 + 0.4032 X2 )2(                          

حجــم آب ورودي بــه شــبکه درودزن در هــر     Vکــه در آن 
و ) متـر میلی(سال مقدار بارندگی همان  X1، ) میلیون مترمکعب(سال
X2 باشدیم) مترمیلی(قدار بارندگی سال گذشته آن م.  

هـاي مختلـف هـر کـدام از     دهد که در سـال نشان می 1جدول 
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ها چه درصدي از کل حجم آب وارد شـده بـه کانـال اصـلی را     کانال
  .انددریافت کرده

ترین درصد آب وارد کانال اردیبهشت شده کم 1با توجه به جدول
هاي مختلف متفـاوت  است ولی توزیع آب در سه کانال دیگر در سال

در  مـؤثر ها یک فاکتور توان گفت سطح زیر کشت کانالمی .باشدمی
هاي مساحت زیر کشت کانال 2جدول. باشدها میتوزیع آب در کانال

.  دهـد هاي مختلف نشان میمختلف شبکه آبیاري درودزن را در سال
 ،کانـال هـامون  سطح تحـت آبیـاري توسـط    در  87-88در سال مثالً
کانـال حجـم آب رهـا شـده      اینلذا در  ،است صورت نگرفته یکشت

  . باشدصفر می
-مقادیر میانگین بارندگی ایستگاه هاي مربوط بهداده 3در جدول

هاي دهکده سفید، چمریز، جمال بیگ، چوبخله و عباس آباد کـه در  
شـود در  دیـده مـی  . باالدست سد درودزن قرار دارند، ارائه شده اسـت 

هاي زمسـتان نـازل   اهها در متابستان بارندگی ناچیز و عمده بارندگی
زیع بارندگی در طول سـال نتیجـه   ، از تو3بر اساس جدول .شده است

ها و باال بودن دماي بستان به علت ناچیز بودن بارندگیشود، در تامی
  . ترین نیاز آبیاري وجود داردهوا و تبخیر و تعرق، بیش

  

  
  هاي مختلف زراعیوضه باالدست سد در سالمقادیر مختلف به شبکه آبیاري درودزن و متوسط بارندگی ح-2شکل

  
  هاي مختلف از کل آب ورودي به شبکهدرصد آب ورودي به کانال -  1جدول

   کانال
 سال زراعی ابرج سمت چپ اردیبهشت هامون

30 11 30 29 76-75 
29 10 31 30 77-76 
28 10 32 30 78-77 
29 11 33 27 79-78 
32 12 37 19 80-79 
29 11 31 29 81-80 
34 12 39 15 82-81 
36 12 35 17 83-82 
35 13 39 13 84-83 
30 12 40 17 85-84 
31 12 38 18 86-85 
34 13 39 14 87-86 
0 17 46 23 88-87 
39 9 39 13 89-88 
 میانگین 21 36 12 30
 انحراف معیار 7 4 2 9
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 هاي مختلف زراعیدر سال) d(و ابرج) c(، سمت چپ)b(یبهشت، ارد)a(مقادیر مختلف حجم آب ورودي به کانال هامون-3شکل

 
 )هکتار(هاي مختلف شبکه آبیاري درودزنمساحت زیر کشت کانال -2جدول

  کانال 
 سال زراعی اصلی وابرج سمت چپ اردیبهشت هامون کل شبکه

36184 7/12997 9/5346 43/12729 2/5110 76-75 
42415 15076 5/5735 14916 5/6687 77-76 
44898 15979 6047 17013 5859 78-77 
27387 9954 4272 10523 2638 79-78 
23999 9356 3602 8114 2927 80-79 
44505 16378 6241 17234 4652 81-80 
40462 16339 5649 14633 3841 82-81 
44666 17102 6292 16142 5130 83-82 
40438 15890 5651 15042 3855 84-83 
36331 15328 4727 12797 3479 85-84 
40769 16803 5308 14610 4048 86-85 
30140 13193 4094 9840 3013 87-86 
3716 0 898 1832 986 88-87 
13042 5400 1930 3860 1852 89-88 
 میانگین 3863 12092 4700 12843 33497
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 هاي مختلفهاي باالدست سد درودزن درسالهاي مختلف در ایستگاهدر ماه) میلی متر(مقادیر میانگین بارندگی – 3جدول
                ماه            

 سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي  بهمن اسفند مجموع
291 56 16 50 22 0 5 0 2 0 1 9 132 1375 
873 138 247 110 116 22 0 0 0 3 1 39 199 1376 
620 291 110 93 0 0 1 0 2 2 0 5 115 1377 
339 23 113 101 40 19 0 0 0 1 0 0 41 1378 
380 52 41 67 120 69 7 0 4 0 0 0 20 1379 
759 58 45 164 426 24 0 0 0 0 1 23 20 1380 
595 94 181 52 100 19 0 0 0 0 0 4 147 1381 
795 76 79 403 108 0 0 0 0 0 0 44 86 1382 
574 102 54 131 210 3 0 0 0 2 0 10 61 1383 
555 10 156 276 15 73 0 0 0 1 0 7 17 1384 
529 64 133 69 98 50 0 0 0 0 0 14 101 1385 
487 5 59 98 44 1 0 0 0 2 1 0 277 1386 
225 49 59 26 22 66 0 2 0 0 0 0 2 1387 
225  47 99 16 179 43 0 2 0 0 0 4 134 1388  
 میانگین 97 11 0 1 1 0 1 28 107 118 99 76 539
 انحراف معیار 78 14 0 1 1 1 2 27 111 105 63 71 189

  
، سمت چپ، اي هامونهمقادیر مختلف حجم آب ورودي به کانال

اصلی و ابرج به صورت ماهانه براي هر سال محاسبه شده که در اینجا 
ـ  ائـه  ار 4در شـکل  1388و  1383، 1379هـاي وط بـه سـال  نتایج مرب

هـاي  ، در مـاه دهد که در هر سـال شکل  نشان می این. گردیده است
هـا  در این شکل. ها چگونه استمختلف تغییرات توزیع آب بین کانال

دبی ورودي صفر به این دلیل است که در این ماه به علت دمـاي کـم   
 .سـالی آبـی رهـا نشـده اسـت     مستان و وجود بارندگی و یا خشکدر ز

-ها بـیش تر سالشود، در بیشطور که از این شکل مشاهده میهمان
که (هاي هامون و سمت چپ و بعد از آن کانال ابرجترین آب به کانال

و در آخر بـه اردیبهشـت اختصـاص    .) ابرج نامیده شده است اصطالحاً
ـ     1388چنین در سال هم. یافته است ر به علت صـفر بـودن سـطح زی

و 1379هـاي  در سـال . کشت،کانال هامون آبی دریافت نکـرده اسـت  
اند ، به دلیل کمبود آب پشت سـد،  هاي کم بارانی بودهکه سال 1388

هاي سد بسـته بـوده و اجـازه کشـت     هاي سال، دریچهتر ماهدر بیش
  .صیفی به زارعین داده نشده است

 4در جدولمیانگین و انحراف معیار جریان ورودي به کانال اصلی 
به دلیل تغییـرات بسـیار زیـاد دبـی ورودي بـه      . نشان داده شده است

هاي مختلف، مقادیر محاسبه شده براي انحراف شبکه درودزن در سال
میـانگین  . دست آمدههاي مختلف زیاد بمعیار حجم آب جریانی در ماه

حجم آب وارد شده به کانال اصلی در اردیبهشت ماه بـه حـداکثر و در   
تـرین مقـدار   چنـین بـیش  ماه به صفر نزدیک شده است و هـم بهمن 

ترین مقدار در بهمن ماه حاصل گردیده انحراف معیار در مردادماه و کم
از ) Va(میزان حجم ساالنه آب تخصیص یافته بـر واحـد سـطح   . است
هاي تحت پوشش آن محاسـبه  ، براي شبکه درودزن و کانال)1(رابطه

  . ارائه شده است 5در جدولگردید که نتایج مربوط به آن 
  

و انحراف معیار حجم آب ) Vm ,106m3(مقادیر میانگین -4جدول
در شبکه آبیاري  1388تا1375هاي ، بین سال)SD ,106m3(جریانی

  .هاي مختلف سالدرودزن درماه
SD Vm ماه 

 فروردین 41/60  27/402
 اردیبهشت 67/104 75/295
 خرداد 66/76 05/434
 تیر 33/55 64/430
 مرداد 17/60 39/442
 شهریور 84/55 76/414
 مهر 14/25 87/188
 آبان 46/2 11/37
 آذر 98/27 74/252
 دي 60/8 00/161

  بهمن 06/0 28/1
 اسفند 26/35 84/338

  

ـ  شـود، دیده مـی  5طور که در جدولهمان شـاخص حجـم    ادیرمق
ــ  ــر واح ــه ب ــرفتن  ســاالنه آب تخصــیص یافت ــا در نظــر گ د ســطح ب

-ها کم است و ایـن نشـان  اکثر سال در ،هاي رایج منطقهرومدولهید
ها براي کلیه اراضـی  ورودي به شبکه و کانال ست که آبا دهنده این

سـطح   قابل کشاورزي کافی نبوده است و این باعث شـده اسـت کـه   
 -1388 کـه در سـال  طـوري هب .زیادي از اراضی زیر کشت نرفته باشد

مقـدار ایـن   ، نشـده اسـت   ی وارد کانالکانال هامون چون آب در 1387
  . شاخص صفر است
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   1388و  1383، 1379هاي  ها به صورت ماهانه براي سالروند توزیع آب بین کانال-  4شکل

  
 m3 106(هاي زراعی مختلفهاي تحت پوشش در سالمقادیر حجم ساالنه آب تخصیص یافته بر واحد سطح براي شبکه درودزن و کانال -5جدول

ha-1(  
     کانال           

 سال زراعی ابرج   سمت چپ و ادامه چپ  اردیبهشت هامون و ادامه راست کل شبکه
25/0 19/0 28/0 22/0 49/0 76-75 
31/0 22/0 30/0 27/0 63/0 77-76 
34/0 24/0 34/0 31/0 68/0 78-77 
18/0 27/0 38/0 35/0 69/0 79-78 
09/0 07/0 10/0 10/0 12/0 80-79 
35/0 25/0 38/0 32/0 69/0 81-80 
25/0 21/0 28/0 27/0 26/0 82-81 
36/0 32/0 43/0 36/0 40/0 83-82 
32/0 28/0 41/0 37/0 29/0 84-83 
26/0 19/0 30/0 30/0 30/0 85-84 
27/0 21/0 32/0 30/0 34/0 86-85 
20/0 17/0 25/0 22/0 19/0 87-86 
01/0 00/0 02/0 02/0 02/0 88-87 
03/0 03/0 03/0 04/0  03/0 89-88 
 میانگین 37/0 25/0 27/0 19/0 23/0
 انحراف معیار 23/0 11/0 13/0 09/0 11/0
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با محاسبه حجم ساالنه آب تخصیص یافتـه بـر واحـد سـطح بـر      
اساس آب تحویلی قادر خواهیم بود میزان عدالت در شبکه را بررسـی  

هـر  بایستی مقدار ایـن شـاخص در    به منظور توزیع عادالنه آب .کنیم
ولـی بـا ایـن ارزیـابی      همه کانالهاي شبکه یکسـان باشـد،  سال براي 

مشخص شد در هیچ سالی در هیچکدام از کانالهـا مقـدار آن یکسـان    
نشده است و این بدین معنی است که عـدالت درتحویـل آب در بـین    

   .کانالها رعایت نگردیده است
شــود، حجــم ســاالنه آب ینتیجــه مــ 5 از جــدول همــانطور کــه

تخصیص یافته بر واحد سطح مربوط به کانال هامون نسبت بـه سـایر   
ترین مقدار میانگین ساالنه ایـن شـاخص نیـز    کم .تر استها کمکانال

ترین مقدار بـراي کانـال   و بیش) l.s-1.ha-1 19/0(براي کانال هامون 
ون نسـبت بـه   دست آمد در واقع کانال هامهب) l.s-1.ha-137/0 (ابرج  

تر و کانال ابـرج از آن  ها بر اساس سطح زیر کشت خود کمسایر کانال
-تحویل گرفتهتر آب ها قرار دارد، بیشجا که در باالدست سایر کانال

  . اند
ــدار  1388-1389و 1387-1388، 1379-1380هــايدر ســال مق

دست آمد زیرا به علت خشکسالی هها بتر از سایر سالاین شاخص کم
ها، منطقه کشت صیفی وجود نداشته و حجم آب رها شده در کانالدر 

  . ها کم بوده استدر این سال
  

  گیرينتیجه
با بررسی زمانی آب توزیع شده در شبکه درودزن مشاهده شـد در  

-چنین در سالها شده و همتري وارد کانالهاي پرباران آب بیشسال
از . وارد شـده اسـت   هـا تري از آب بـه کانـال  هاي کم باران حجم کم

سـال کـم بـاران بـود،      که یـک  86-87طرف دیگر دیده شد در سال
این بـه علـت بـاال     ،باال است میزان آب ورودي به شبکه آبیاري نسبتاً
به علـت   87-88ولی در سال  بودن مقدار بارندگی سال قبل آن است،

پایین بودن بارندگی سال قبل آن مقدار حجـم آب ورودي بـه شـبکه    
ست که مقدار حجم آب ورودي به ا بود که این نشان دهنده اینپایین 

شبکه با مقادیر بارندگی همان سال و بارندگی سال گذشته آن ارتبـاط  
      .دارد

هاي زیر دسـت  ه در کانالبا مقایسه درصد حجم آب دریافت شد 
ترین مقـدار درصـد آب   هاي مختلف دیده شد کمسد درودزن در سال

شت شده است ولی توزیع آب در سه کانال دیگـر در  وارد کانال اردیبه
ـ  ، که مـی باشدهاي مختلف متفاوت میسال خـاطر تفـاوت در   هتوانـد ب

ها یـک فـاکتور   سطح زیر کشت کانال بنابراین. سطح زیر کشت باشد
از  87-88که در سـال طوريهب. باشدها میدر توزیع آب در کانال مؤثر

تـرین مقـدار درصـد    ام نشده کـم جا که در شبکه هامون کشتی انجآن
 . حجم آب در این کانال رها شده است

هاي زیر دست سد درودزن از بررسی تغییرات توزیع آب بین کانال
ها دبی هاي مختلف دیده شد در برخی ماهبه صورت ماهانه براي سال

این باشد که در این ماه بارندگی خاطر به  تواندبود که می ورودي صفر
و نیازي به تحویل آب در کانال نبوده یا اینکـه بـه علـت    وجود داشته 

کانال هامون آبی  88چنین در سال هم. خشکسالی آبی رها نشده است
. باشـد ن در این سال سطح زیر کشت صفر میدریافت نکرده است چو

، به دلیـل کمبـود   اندهاي کم بارانی بودهکه سال 88و 79 هايدر سال
هاي سـد بسـته بـوده و    هاي سال دریچهتر ماهآب پشت سد، در بیش

  . اجازه کشت صیفی به زارعین داده نشده است
ترین مقادیر میانگین و انحـراف  چنین نتایج نشان داد که، بیشهم

در شـبکه   88 تـا  75هـاي  معیار حجم آب ورودي به شـبکه در سـال  
بـا  . باشـند هاي اردیبهشـت و مـرداد مـی   آبیاري درودزن مربوط به ماه

ی مقادیر حجـم سـاالنه آب تخصـیص یافتـه بـر واحـد سـطح،        ارزیاب
ین شـاخص  ها مقدار اکدام از کانالمشخص شد در هیچ سالی در هیچ

ن معنی است کـه عـدالت در تحویـل آب    یکسان نشده است و این بدا
-دست آمده بـراي کانـال  هها رعایت نشده است و مقدار بدربین کانال

در . تـر اسـت  تر و بـیش ها کمنالهاي هامون و ابرج نسبت به سایر کا
ها بر اساس سطح زیـر کشـت   واقع کانال هامون نسبت به سایر کانال

هـا قـرار   تر و کانال ابرج از آن جا که در باالدست سایر کانـال خود کم
  .اندتر آب تحویل گرفتهگرفته است، بیش

شود آب مورد نیاز کشاورزان با توجه به سـطح قابـل   نهاد میپیش 
طقه و بر اساس کل حجم آب موجود در هر سال، بـا رعایـت   کشت من

بـا اسـتفاده   عدالت، بین کشاورزان تحویل حجمـی شـده، تـا بتواننـد     
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 Abstract 

One of the principal methods to improve water productivity in irrigation network is to use the suitable 
distribution of water. In this research, the distribution of water in Doroodzan dam irrigation network was 
evaluated using 14 years of data (1996-2010). This irrigation network is located in northwest of Fars province 
and distributes stored water in Droodzan dam. Distribution of water between Hamoon, Ordibehesht, Left side 
Principal and Abarj canals was studied. Monthly distribution of water showed that in April and May, inflow in 
canals are high, in November they are low and in February there is no water in canals. The index of delivered 
water per unit area of land  must be equal between canals. The lowest amount of this index was 0.19 (l.s-1.ha-1) 
for Hamoon canal and the highest amount was 0.37 (l.s-1.ha-1) for Abraj canal. The results showed that Hamon 
canal compared to others received less water per unit area and Abarj canal, received the highest amount of water 
per unit area. It was recommended that the water must be distributed between canals by equal amounts per unit 
area on volumetric basis based on crop water requirements. 
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