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چکیده
مشكل کمبود و محدودیت منابع ،اهميت بهرهبرداری بهينه از آب را در شبكههای آبياری بيشتر از گذشته نمایان ساخته استت .در اکثتر مااعاتا
انجام شده راهکارهای بهبود عملكرد در یک شبكه و به صور موردی برای شبكهها بيان شدهاند و نتایج به صور عام بين شبكهها به اشتراک گذاشته
نشده است .این تحقيق ،در گام اول به دستهبندی شبكههای آبياری کشور بر اساس مشكال سازههای کنترل و تنظيم ساح آب در کانالهتای اصتل
پرداخته و در ادامه اقدام به ارایه راهكارهای مشترک بهبود عملكرد پرداخته است .برای دستهبندی شبكههای مشابه کشور از دیدگاه مسایل و مشتكال
سازههای کنترل و تنظيم از روش خوشهبندی کالسيک  K-Meansاستفاده شد .برای این منظور ابتدا مايارهای متورر گتردآوری و بتا تكنيتک AHP
اوعویتبندی شدند .مايارهای با وزن باالی  7درصد که بهترین نتایج را داشتند ،جهت تهيه ماتریس خوشهبندی و ادامه کتار استتفاده شتدند 32 .شتبكه
کشور در این تحقيق در  7خوشه دستهبندی شدند .مايارهای وسات شبكه ،قدمت و ظرفيت و تاداد سازهها تاريرگذارترین عوامل در ایجاد خوشهها بودند.
 38پرسشنامه از شبكهها از کميته مل آبياری و زهكش دریافت و در تجزیه و تحليل بكار گرفته شد .پس از بررس پرسشنامهها ،مشكال مشتترک
بين شبكههای واقع در هر خوشه مشخص شدند .بيشترین مشكال مشترک بين همه شبكهها ،آسيبهتای متمن بهترهبترداری ،نيتاز بته مرمتت یتا
بازسازی ،رسيدگ پ در پ و دستکاری مصرفکنندگان عنوانشدهاند .شایان ذکر است که عمده مشكال بدست آمده در شبكههای بزرگ و قدیم
کشور مربوط به فرسودگ و خاای بيش از حد سازههای تنظيمکننده و آبگير بوده در حاع که شبكههای جوان مواردی از قبيتل مشتكال فرهن،ت ،
مدیریت و عدم دقت اپراتورها بدست آمده است .در ادامه راهكارهای مشترک برای برطرف نمودن مشكال مذکور و بهتفكيک هر خوشه ارایه گردیتد.
برای کاهش مشكال مذکور راهکارهای عام از جمله ارتقا ساح دانش و فرهنگ مصرفکنندگان جهت آشنای با کارکرد تجهيزا  ،انجام بازدیدهای
مستمر و دورهای ،کاعيبراسيون دورهای مریب دب دریچهها ،و بهسازی رقوم تاج سرریزها ارایه گردید.
واژههای کلیدی :خوشهبندی کالسيک ،راهكار های بهبود عملكرد ،سازههای کنترل و تنظيم ،شبكههای آبياری

مقدمه 3 2 1
مااعاا انجام شده در اکثر شتبكههتای آبيتاری حتاک از عتدم
برآورد مالوبيت عملكرد مورد انتظار آنها استت کته عمتدتا ناشت از
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اعمال شيوههای متدیریت نتوین در شتبكههتای آبيتاری و زهكشت
بيشتر از گذشته نمایتان شتده استت .از عوامتل تاريرگتذار در ایجتاد
عملكرد مالوب شبكه های آبياری ،ارایه راهكارهتای بهبتود عملكترد
سازه های تنظيم ستاح آب استت کته وظيفته تتامين رقتوم مناستب
آبگيری برای آبگيرها را فراهم م سازد .مااعاا انجام شده حاک
از عملكرد نامناسب سازههای تنظيم است که اغلب ناشت از انتختاب
نامناسب ،مشكال طراح و اجرا ،عمليا بهرهبرداری نامالوب ،عدم
ن،هداری کاف و دستکاری کشاورزان م باشد (ب نام.)1392 ،
دامنه وستيا از مشتكال  ،بتا ماهيتت ستازهای ،بهترهبترداری،
اجتماع و اقتصادی ،در بهکارگيری سازههای تنظتيم در شتبكههتای
آبياری مختلف وجود دارد .دعيتل ایتن امتر را مت تتوان در تفتاو در
ویژگ های شبكه (از قبيل موقايت جغرافيای و اقليم ،وسات ،تنوع در
اع،وی کشت ،و منابع آب موجود) ،تفاو در نوع سازههای تنظيم (که
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سبب تنوع بهکارگيری تجهيتزا  ،شتيوههتای کاعيبراستيون و فرآینتد
خاص بهترهبترداری ،تاميترا و ن،هتداری شتده) ،تفتاو ومتايت
اپراتورهتتا (از عحتتان دانتتش و تجربتته) ،وجتتود متتدیریت متفتتاو بتتر
شبكه های مختلف و ساح توانای مدیران (دوعت  ،تااون  ،خصوص )،
و نيز تفاو دانش ،تجربته و مهتار کشتاورزان در منتاطق مختلتف
جستجو نمود.
با این حال تجربيتا موجتود در شناستای مستایل و مشتكال
شبكههای آبياری محدود م شود به تحقيقتا ارزیتاب عملكترد کته
غاعبا به صور موردی برای یک شبكه خاص انجام شده و برای سایر
شبكهها به اشتراک گذاشته نشده است .از جملته روشهتای کيفت و
کم ارزیاب م توان به روشهای تحليل تشخيص  ،ارزیتاب ستریع،
روش مرجع ،روش چارچوب  ،روش کالسيک ،روش تحليل پوشش و
بهکارگيری شاخص های ارزیاب عملكترد اشتاره نمتود ((حيتدریان و
همكتاران(Oad and Mc ،(Renault et Al., 2007) ،)1382 ،
) .))Molden and Gates., 1990( ،Cornick., 1989ارزیاب کمت
ماموال با بهکارگيری مدلهای شبيهساز هيدرودیناميک جریان همتراه
بودهاند .مدل هيتدرودیناميک  ICSSبترای ارزیتاب عملكترد ستامانه
انتقال تحت تارير برنامههای مختلف توزیع آب استفاده شد ( Monem
 .)and Schurmans., 1992هتتمچنتتين سيستتتم کنتتترل تناستتب -
انت،راع  -دیفرانسيل کنترل از باالدست و کنترل از پایيندست بترای
سازه تنظيم دریچه کشوی در مدل هيدرودیناميک  ICSSتوساه داده
شتتد .بتترای تنظتتيم متترایب ایتتن سيستتتمهتتای کنتتترل ،از اع،تتوریتم
بهينه سازی تكامل تصادف تدریج در گزینه بهرهبرداری افزایشت و
کاهش در مد زمان بهرهبرداری  5ستاعت در کانتال اصتل شتبكه
آبياری اعبرز بهطول  12/6کيلومتر استفاده شده استت .بترای ارزیتاب
مرایب کنترل گرها ،تابع هدف شامل شاخصهای حتداکثر قتدرمالق
خاا ،انت،رال قدرمالق بزرگ خاا و زمان پاسخگوی سيستم در نظر
گرفته شد (کاکوی و همكاران .)1396 ،در تحقيتق دی،تری از متدل
هيدروعيك  MIKE11جهت ارزیاب و ارایه راهكار بهبود بهرهبرداری
در کانال اصل یک شبكه آبياری در هند استتفاده شتد (Mishra et
) .Al., 2001از متدل  HEC-RASبترای بررست بازشتدگ بهينتته
دریچتته آبگيتتر ) (Shahrokhnia and Javan., 2005و ارزیتتاب
عملكرد تاسيستا تنظتيم ستاح آب و آبگيتری (ستاعم و جتوان،
 )1383استفاده شد .ازشبيهساز  SOBEKجهتت بررست و ارایته راه-
کارهتای مدیریت بهبود شرایط فال توزیع آب استفاده شتده استت.
همچنين از تئوری فازی به منظور ارزیاب عملكترد سيستتم انتقتال و
توزیع آب ،به علت در دسترس نبودن و قابلاعتمتاد نبتودن دادههتای
مربوط به شتاخصهتای کمت در نقتاط و ستاوت مختلتف شتبكه و
همچنين استفاده از اطالعا توصيف کشتاورزان در فرآینتد ارزیتاب
استتفاده شتد ( .)Sam-Amoah and Gowing., 2001در تحقيتق
دی،ری ،عملكترد کانتال اصتل شتبكه آبيتاری تجتن بتا استتفاده از
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گرفت .برای اندازهگيری شاخصها ابتدا روابط دب  -اشتل بترای هتر
کانالهای فرع و مقاتع ورودی و خروجت کانتال اصتل بتا
یک از 
استفاده از اندازهگيریهای صحرای بهدست آمد .همچنتين نيتاز آبت
هریک از آبگيرهتا بتا استتفاده از برنامته کتامريوتری NETWAT
محاسبه شد (مددی و همكاران .)1393 ،با توجه به اینکه بستياری از
مسایل و مشكال سازههای کنترل و تنظتيم در شتبكههتای آبيتاری
مشابه مشترک است ،راهكارهای بهبود عملكرد م توانتد بته صتور
عام برای شبكههای مشابه ارایه شود .این امر مستلزم شناسای وجتوه
اشتراک شبكه های مختلف و دستهبندی آنها در طبقا مشابه است.
شایان ذکر است که شناسای مشابهتهای مذکور ،به سبب تنوع زیاد
اطالعا شبكه ،به راحت امكانپذیر نيست .بنابراین ،در این تحقيتق
از روش خوشهبندی کالسيک به عنوان یك از روشهتای تشتخيص
1
اع،وی غيرنظارت جهت تشخيص و خوشهبندی شتبكههتای مشتابه
استفاده شده است .پيشينه کتاربرد خوشتهبنتدی در مااعاتا ارزیتاب
عملكرد شبكه های آبياری مربوط م شود به توساه و کتاربرد تئتوری
فازی جهت رتبهگذاری و خوشهبندی عملكرد شتبكههتای آبيتاری در
یتک دوره زمتان ختاص ( .)Malano anf Gao., 1992در تحقيتق
دی،ری از روش خوشهبندی  K-Meansجهت تجزیه و تحليل بهبتود
بهتترهوری و عملكتترد منتتاطق آبيتتاری در استترانيا استتتفاده شتتد
( .)Rodriguez, et al., 2008هتتمچنتتين بتتا استتتفاده از تكنيتتک
خوشه بندی ،مناطق فيزیك و فن هم،تن در ستاح شتبكه آبيتاری
زهكش و بازههای زمان مشابه بترای تايتين نقتاط عاتف تتاریخ
اررگذار در عملكرد شبكه استتفاده شتد ( Monem and Hashemy.,
 . )2011همچنين روش خوشهبندی کالسيک جهت مشخص نمتودن
ارتباط ویژگ های سازهای و بهرهبرداری شبكه استفاده شد (قدبي ،و
همكاران.)1392 ،
آنچه تا به حال صور پذیرفتته ،آن استت کته فرآینتد ارزیتاب
عملكرد و سرس ارایه راهكارهای بهبود تنها محدود به یتک یتا چنتد
شبكه آبياری خاص شتده استت .در ایتن تحقيتق ،بتا استتفاده از 38
پرسشنامه تكميل شده توسط کميته ملت آبيتاری و زهكشت در 32
شبكه کشور ،ابتدا مستایل و مشتكال ستازههتای کنتترل و تنظتيم،
تحویل و اندازهگيتری شناستای گردیتد .سترس بتا استتفاده از روش
خوشهبندی ،اقدام به دستهبندی شبكههای آبياری از دیدگاه مستایل و
مشكال سازهها شده است .بتهدنبتال آن مشتكال و کاستت هتای
شبكههای مشابه واقع در هر خوشته شناستای و راهكتار عتام بهبتود
عملكرد برای خوشهها ارایه شده است .نتایج خوشهبنتدی بته عنتوان
یک بانک اطالعات جامع از مشكال و راهكارهای بهبتود عملكترد،
برای شبكههای دی،ر قابتل استتفاده استت کته باعته صترفهجتوی
1 - unsupervised Pattern Recognition
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چشمگير در هزینه و زمان م گردد .همچنين نتایج م تواند به عنتوان
تجربههای شكست عملكرد سازههای تنظيم برای شتبكههتای جدیتد
مورد استفاده قرار گيرد که در نتيجه مشكال آت سازههای تنظيم را
به حداقل برساند.

مواد و روشها
روش خوشهبندی کالسیک K-means

هدف از آناعيز خوشتهبنتدی ،دستتهبنتدی اشتيا براستاس ميتزان
مشابهت بين آنها و سازمانده گروه دادهها م باشد .روش خوشه
بنتدی در دستته روشهتای غيرنظتارت قترار مت گيترد .روشهتای
غيرنظارت از شناسندههای  1از پيش تاریف شده جهت انجام عمليا
کالسهبندی استفاده نمت کننتد .اصتل تترین پتانستيل خوشتهبنتدی،
شناسای ساختار اصل نهفته در دادهها م باشتد .روش خوشته بنتدی
برای دادههای کم (عددی) ،کيف و یا ترکيب این دو م تواند به کار
بسته شتود .روش  K-meansآستانتترین و پرکتاربردترین اع،توریتم
استاندارد خاای مربع م باشتد .تتابع هتدف اع،توریتم خاتای مربتع
عبار است (راباه )Hashemy and Monem., 2012( )1
)𝑖(
𝐽(𝑋; 𝑉) = ∑𝑐𝑖=1 ∑𝑘∈𝑖 ∥ 𝑋𝑘 − 𝑣𝑖 ∥2
() 1
)𝑖(

که 𝑘𝑋 ،فاصله ش 𝑘ام از خوشه 𝑖 از مبدا مختصا مت باشتد
و 𝑖𝑣 فاصله مرکز جرم خوشه 𝑖 از مبتدا مختصتا بتهشتمار مت رود.
مرکز خوشه از راباه  2بدست م آید.
𝑁
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𝑖𝐴 ∈ 𝑘𝑋 ,

𝑋 𝑖
∑𝑘=1
𝑘

𝑖𝑁

= 𝑖𝑉

که در آن 𝑖𝑁 تاداد اعضای مجموعه 𝑖𝐴 و 𝑖𝐴 مجموعته اعضتای
خوشه 𝑖 ام م باشد .این روش با یک تقسيمبندی تصادف اشيا شروع
به کار م کند و در ادامته براستاس ميتزان مشتابهت اشتيا و اصتالت
تقسيمبندی قبل ادامه پيدا م کند .این اع،توریتم براستاس مشتابهت
اشيا با مراکز خوشهها ،کتار تخصتيص اشتيا بته خوشتههتا را اصتالت
م کند .این حلقه تا زمان انجام م گيرد که شرط هم،رایت محقتق
شود .شرط هم،رای ماموال رسيدن به ميزان حداقل خاتای مجتذور
م باشد .دراین زمان تابع هدف خاای مربع (راباه  )1باد از تاتدادی
تكرار به ميزان چشمگيری کاهش یافته است وجابهجتای دی،تری از
اشيا بين خوشهها صور نم گيرد .بته منظتور ارزیتاب تاتداد بهينته
خوشهها برای مجموعه ای از داد ها در اینجتا از شتاخص دیتویس–
بوعدین استفاده شد (.)Hashemy and Monem., 2012
پیشپردازش 2خوشهبندی

فرآیند پيشپردازش دادهها عبارتند از حذف دادههای غيرواقا و
1- Identifiers
2-Pre-processing

دادههای پر  ،نرمالسازی دادهها ،کاهش تاداد ویژگ هتا و انتختاب
ویژگ های مناسب م باشد .در این مااعاه دو پتيشپتردازش تايتين
ویژگ های مناسب برای تشتكيل متاتریس دادههتای خوشتهبنتدی و
نرمالسازی دادهها انجام گرفت .مرور انجام نرمالسازی آن استت
که تفاو مقياسها در متغيرهتای مختلتف ،نتتایج خوشتهبنتدی را از
جوانب متاددی تحت تارير قرار خواهتد داد .در ایتن تحقيتق از روش
نرمال کردن کمينه  -بيشينه استفاده شده است.
روش ارزیاب فرایند تحليل سلسله مراتب که بر اساس شناستای
و مقایستتا زوج ت عناصتتر تصتتميمگيتتری عمتتل م ت کنتتد ،بتترای
اوعویتبندی اهميت مايارهای قابل استفاده در خوشهبندی شبكههتای
آبيتتاری متتورد استتتفاده قتترار گرفتتت .ماتتابق ایتتن روش ،عناصتتر و
گزینههای تصميم شامل :هدفها ،مايارها یا مشخصهها و گزینههتای
احتماع م شود که در اوعویتبندی بكار گرفته م شوند .بنتابراین بتا
استفاده از این تكنيک و مشخص شدن اوعویت و وزن مايارها م توان
تارير مايارهای مهمتتر را در مشتكال ستازههتای تنظتيم شتبكههتا
مشتتخص نمتتود .بتترای تايتتين کتتاربردیتتترین مايارهتتای متترتبط بتتا
مشكال سازههای تنظيم الزم بتود کته اهميتت و اوعویتت آنهتا از
نقاهنظر کارشناسان و صاحبنظران بدست آیتد .بته عنتوان یكت از
نوآوریهای این تحقيق م توان به استتفاده از روش ارزیتاب سلستله
مراتب بهمنظور بهکارگيری استراتژی مبتن بر قضتاو مهندست در
انتخاب مايارهای خوشهبندی اشاره نمود .دعيل انتخاب پيشپتردازش
آن بود که این مايارها باید بته گونتهای انتختاب شتوند کته در کليته
شبكهها موجود بوده و در عين حال ساده و قابلفهم بودن ،مورد تایيد
متخصصان بهرهبرداری شبكه و آببران باشتند .بتا تايتين مايارهتای
انتخاب شبكهها مشابهت بين آنها به تفكيک شاخصهای فيزیك و
فن  ،مدیریت و بهرهبرداری صور گرفت.
جمعآوری اطالعات و بررسی مشکالت موجود در شبککههبای
آبیاری مورد مطالعه

برای جمعآوری اطالعا موردنياز در خوشهبندی ،بتا مراجاته بته
دفتر بهرهبرداری شرکت مدیریت منابع آب ایران ،اطالعا شبكههای
کشور و مايارهای مربوط به آن ها دریافت شد .اطالعتا مربتوط بته
اع،وی کشت غاعب نيز از سازمان جهاد کشاورزی تهيته شتد .در ابتتدا
 47شبكه مهم و حيات کشور انتخاب شد اما با توجه به کامل نبتودن
اطالعا مايارهای در نظر گرفته شده این تاداد به  32شبكه آبيتاری
کشور برای ادامه روند تقليل داده شد .اطالعا تكميل مورد استتفاده
در این تحقيتق بته صتور متوردی بترای هتر شتبكه و بتر استاس
پرسشنامه استاندارد تهيه شده توسط کميته مل آبيتاری و زهكشت
ایران گردآوری شد .با بررست اوعيته مشتكال ماترت شتده توستط
خبرگان بهرهبرداری و بر اساس تقسيمبندی ارایته شتده در مااعاتا
پيشين در این زمينه ((حيدریان و همكارانHashemy and ( ،)1382 ،
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 ،))Monem., 2012پيرامون شبكههای متذکور ،ایتن مشتكال بته
چهار دستته کلت مشتكال فنت ( 18متورد) ،اقتصتادی ( 5متورد)،
بهرهبرداری و ن،هتداری ( 20متورد) ،فرهن،ت و اجتمتاع ( 9متورد)
تقسيم شدند .به جهت خوشه بندی شبكه هتای بتا مشتكال مشتابه،
تايين مايارهای استفاده شده در شبكههای آبيتاری بتر استاس چهتار
دسته مشكال مذکور و با مصتاحبه از کارشناستان و نيتز جمتعآوری
یافتههای تحقيقا گذشته از مرجع (مهسا واعظ تهران  )1391،انجام
گرفت .بر این اساس مايارهای وسات شتبكه ،نتوع سيستتم کنتترل،
تنوع سازهها ،اقليم ،اع،وی کشت ،منابع تامين آب ،قدمت شبكه ،تاداد
سازه ها ،ظرفيت ورودی ،طول کانال درجه یک و دو و وجود تجهيزا
اندازهگيری دب در نظتر گرفتته شتدند .شتكل  1مايارهتای انتختاب
خوشهبندی شبكههای آبياری مورد انتخاب در این تحقيق را برحستب
مقادیر وزن مايارها نشان م دهد.

نتایج و بحث
بررسی اطالعات جمعآوری شده

با بررس اوعيه اطالعا جمعآوری شده ،مشخص گردید بيشتتر
مشكال گزارش شده توسط کارشناسان بهرهبرداری همه شبكههتای
مورد مااعاه از جنس مشتكال بهتره بترداری و ن،هتداری و سترس
مسایل اجتماع و اقتصادی بودهاند .همچنين بررس اوعيته حتاک از
این واقايت بوده است که در شبكههتای قتدیم تتر نظيتر ستفيدرود،
مغان ،درودزن و قزوین تاداد مشكال بيشتری گزارش شده است.
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نتایج مقایسات زوجی معیارها و روش تحلیل سلسه مراتکی

همانگونه که پيشتر ذکر شتد ،فرآینتد تحليتل سلستله مراتبت
بتتهمنظتتور اوعویتتتبنتتدی مايارهتتا و بتتهعنتتوان روش پتتيشپتتردازش
خوشهبندی مورد استفاده قرار گرفت .در این مرحله یازده مايتاری کته
از مرور سابقه تحقيق و نيز با نظر کارشناسان مشخص شده بودند ،در
قاعب یک پرسشنامه تهيه شد و جهت نظرسنج به هشت فرد خبره
در زمينه مدیریت شبكههای آبياری ارایه گردیدند .سرس با مقایستا
زوج مايارها توسط کارشناسان خبره و تشكيل ماتریس مقایستا و
با استفاده از بردار ویژه ماتریس مقایسا  ،وزن مايارها محاستبه شتد.
برای این امر از نرمافزار  Expert Choiceاستفاده شد .این نترمافتزار
جهت تحليل مسایل تصميم گيری چنتدماياره بتا استتفاده از تكنيتک
فرآیند تحليتل سلستله مراتبت طراحت شتده و قابتل اجترا بتر روی
رایانههای شخص است .این نرم افزار عالوه بر امكان طراح نمتودار
سلستتله مراتبتت ( )Hierarchyتصتتميمگيتتری و طراحتت ستتواال
مقایسا زوج و تايين ترجيحا و اوعویتها و محاسبه وزن نهتای ،
قابليت تحليل حساسيت تصميمگيری نسبت به پارامترهتای مستئله را
داراست .اعتبار نتایج به دست آمده با توجه به مریب ناسازگاری تايين
م شود .این مریب توسط نرمافتزار محاستبه شتده کته در محتدوده
قابلقبول است جدول  1مايارها و وزن آنها را برحسب اوعویت نشان
م دهد.

جدول  -1معیارهای خوشهبندی و وزن آنها برحسب اولویت
معیارها
وزن

وسعت

منابع

نوع سیستم

طول کانال

شککه
%22

تامین آب
%12

کنترل
%12

درجه  1و 2
%10

اقلیم
%9

خوشهبندی دادهها

جهت انجام خوشهبندی کالسيک از جابه ابزار آمتاری نترمافتزار
 Matlabاستفاده شد .ارزیاب خوشهبنتدی کالستيک انجتام شتده بتا
استفاده از شاخص صحتسنج دیوید -بوعدین ( )DBانجتام گردیتد.
شاخص ارزیاب خوشهبندی  DBدر جابهابزار آماری  Matlabموجتود
نيست که برای محاسبه آن کد موردنيتاز در محتيط  Matlabنوشتته
شد .الزم به ذکر است که روش حداقلسازی تابع هتدف در اع،توریتم
 ،K-Meansبر اساس روش بهينهسازی متناوب و با استتفاده از روش
تكراری پيكارد م باشد.
جهت تايين تاداد بهينه خوشهها ،مدل خوشهبندی از تاتداد  5تتا
 10خوشه اجرا شده و مقادیر شاخصهای صحتسنج خوشتهبنتدی
توسط شاخص دیویس -بوعدین محاسبه شدند .مقادیر محاستبه شتده
شاخص مذکور در شكل  1ترسيم شده است .بر اساس مقتدار حتداقل
به دست آمده شاخص مذکور تاداد بهينه خوشهها برابر  7خوشه تايين

تعداد

تنوع

سازهها
%8

سازهها
%8

قدمت

ظرفیت

%7

%5

تجهیزات

الگوی

اندازهگیری
%4

کشت
%3

شد.
بررسی مسایل و مشکالت شککههای واقع در هر خوشه

پتتس از مشتتخص شتتدن شتتبكههتتای واقتتع در هتتر خوشتته،
پرسشنامههای تدوین شده برای هر شبكه و به صور مجتزا بترای
هر خوشه بصور بررست کارشناست متورد تجزیته و تحليتل قترار
گرفتند .دستهبندی مسایل سازههای تنظيم شبكههای آبيتاری و ارایته
راهكارهای عام بهبود عملكرد آنها با توجه به شبكههتای موجتود در
هر خوشه در ادامه ارایه شده است .شتایان ذکتر استت کته تاتداد 38
پرسشنامه برای شبكههای کشور از کميتته ملت آبيتاری و زهكشت
دریافت گردید .متاستفانه بترای خوشتههتای شتماره  5و  7همكتاری
مناسب توسط مسئوعين محل برای تكميل اطالعتا درخواستت در
پرسشنامه انجام نشد .در ادامه نتایج تحليل پرسشنامهها بته همتراه
ارایه راهكارهای عام به تفكيک هر خوشه ارایه شده است:
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شکل  - 1مقادیر محاسکه شده شاخص صحتسنجی دیویس -بولدین

الف– خوشه شماره یک

خوشه  1شامل پتنج شتبكه دشتت ميتاندوآب ،نكوآبتاد ،گتونتد،
درودزن و قزوین م باشد .شبكههای واقع در این خوشته بتا وستات،
قدمت و ظرفيت نسبتا باال متشكل از شبكههای قدیم و مهم کشتور
که اکثر آنها در مناطق خشک و نيمهخشک کشور قرار گرفتهاند مت
باشد .قدمت باالی آنها موجتب فرستودگ تجهيتزا شتده و دقتت
سازهها را کاهش داده است 66/7 .درصد از شتبكههتای ایتن خوشته

دارای سازه های آميل و دریچه های قااع به عنوان سازههای تنظيم
م باشند ،که در  50درصد پاسخها ،مشاهده شده که با دبت بتيش از
حداقل ظرفيت کانال خوب کار م کنند .آسيبهای ممن بهرهبرداری
در سازههای کنترل و تنظيم ،و تحویل و انتدازهگيتری آب بته عنتوان
مهمترین مشكل با حدود  80درصد در این خوشه تايين شتده استت.
که دعيل عمده آن دستت کتاری مصترفکننتدگان و کتمتتوجه بته
ن،هداری ساعيانه و عدم رسيدگ و تامير عنوان شده است.

جدول  -2مسایل و مشکالت و راهکارهای بهکود عملکرد سازههای کنترل و تنظیم شککه¬های واقع در خوشه یک
مسایل و مشکالت مشترک بین شککهها

راهکارهای عام بهکود عملکرد

وجود آسيبهای ممن بهرهبرداری به سازهها
دستکاری و تخریب سازهها توسط آببران (از جمله برهم زدن تاادل دریچههای
آميل و تنظيمکنندههای ساح آب و شكستن آنها)
تنظيم غيرصحيح و نادرست سازههای تحویل
کمتوجه به ن،هداری ساعيانه و عدم رسيدگ و تامير به موقع سازهها
مستهلک شدن سازههای کنترل و اندازهگيری به دعيل عمر زیاد
عدم آببندی و نشت آب در هن،ام بسته بودن دریچهها
از بين رفتن درزگيرها و زنگزدگ و خوردگ قسمتهای فلزی به دعيل عمر زیاد
شبكه
در اکثر شبكهها سازههای کنترل و اندازهگيری پيشبين نشده و یا مستهلک و از بين
رفتهاند و هنوز آببران به اندازهگيری ميزان آب با این وسایل اعتقادی ندارند.

نصب آشغالگير باالدست آبگيرها و جمعآوری روزانه آشغالها به منظور
جلوگيری از آتش زدن آشغالها که سبب تخریب درزگيرهای انبساط شده
است.
برقراری قوانين و مقررا سرسختانه و برخورد جدی با متخلفان
اصالت محل قرارگيری سازههای آبگير در مجاور سازههای تنظيم ساح
آب
استفاده از برنامههای آموزش و ارتقا ساح دانش و فرهنگ مصرفکنندگان
و آشنای آنها با کارکرد تجهيزا
انجام بازدیدهای مستمر و دورهای و یادداشت مشكال تجهيزا توسط
کارشناسان و تنظيم برنامه مدون در خصوص انجام عمليا تاميرات
تامير و بازسازی قسمتهای تخریب شده و انجام رنگکاری و روغنکاری و
قرار دادن درزگيرهای انبساط بر روی دریچهها
استفاده از سازههای خودکار اعكترونيک جهت تنظيم ساح آب که قابل
دستکاری نباشند.
بازرس دورهای تاادل سازههای آميل و برقراری تاادل آنها به صور
دورهای
بهکارگيری اپراتور باتجربه برای تنظيم دریچهها
ایجاد حصار اطراف دریچههای آميل جهت عدم دستکاری آنها
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سازههای تنظيم در این شبكهها با برنامتههتای توزیتع ستازگاری
بسيارخوب دارند اما سازههای تحویل با روشها و برنامههتای توزیتع
سازگار نيستند .در  50درصد شبكههای این خوشه به منظتور افتزایش
کارای  ،تغييرات در شرایط مختلف در سازههتا ایجتاد شتده استت .در
 66/7درصد از شبكههای این خوشه آببها بتر استاس ستاح کشتت
محصوال دریافت م گردد .دریچههای کشوی بيشترین سازههتای
تحویل آب در این خوشه هستند .مستایل و مشتكال و راهكارهتای
بهبود عملكرد سازههای کنترل و تنظيم شتبكههتای خوشته یتک ،در
جدول  2ارایه شده است.
ب -خوشه شماره دو

این خوشه متشكل از شبكه های کوچک (اردبيل ،جایزان و فجتر،
کتتورر ،جيرفتتت و صتتوف چتتای) استتت کتته اکثتترا در منتتاطق پتترآب
واقعشدهاند و جزو شبكههای جدید و با قدمت کم م باشتند .در تمتام
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شبكه های این خوشه دریچه های کشوی به عنوان سازه اصل تنظيم
ساح نام برده شده اند .اعبته سرریزهای رابت و دریچه های قااع نيز
در باض شبكه ها کار م کنند 66/7 .درصد از پاسخ ها نشان م دهتد
این شبكه ها با دب بيش از حداقل ظرفيت کانال خوب کار مت کننتد.
این شبكه ها چون قدمت کمتری دارند و اکثرا جدید م باشند در آنها
تغييرات جهت کارای بيشتر انجام نشده است .آببهای  83/3درصد
از شبكه ها بر اساس ساح زیرکشت محصتوال دریافتت مت گتردد.
اکثر سازه های تحویل آب در این خوشه به ترتيب کشتوی و نيرپيتک
م باشند .سازه اندازه گيری جریان در  50درصد شبكه ها پارشال فلتوم
م باشد و  50درصد دی،ر پاسخ به این سوال ندادهاند 33/3 .درصتد
مصرف کنندگان این تجهيزا را به عنوان وسيله اندازه گيری مناستب
م پذیرند .در جدول  3مسایل ،مشكال و راهكارهای بهبود عملكترد
سازههای کنترل و تنظيم شبكههای خوشه دو ،ارایه شده است.

جدول  -3مسایل و مشکالت و راهکارهای بهکود عملکرد سازههای کنترل و تنظیم شککههای واقع در خوشه دو
مسایل و مشکالت مشترک بین شککهها

راهکارهای عام بهکود عملکرد

برای دب های حداقل خوب کار نم کنند.
آسيبهای ممن بهرهبرداری و نياز به مرمت و بازسازی
توقع تامين و تخليه بيش از حد توسط کشاورزان که منجر به دستکاری سازهها
و سرقت تجهيزا آنها م گردد.
کمتوجه به ن،هداری ساعيانه
مشكال رسوب و رشد علفهای هرز در اطراف سازهها و پشت سرریزهای نوک
اردک و کاهش دب در کانال
عدم کاعيبراسيون سازهها
مشكال عمده طراح (عدم وجود تاداد دریچههای آب،ير کاف  ،عدم وجود
تجهيزا اندازهگيری در محل تحویل آب)

استفاده از برنامههای آموزش و ارتقا ساح دانش و فرهنگ آببران و آشنای
آنها با کارکرد تجهيزا
بررس دورهای سرریزهای رابت و نوک اردک جهت جلوگيری از تغيير رقوم تاج
سرریز و بهسازی رقوم تاج سرریزها و شكست ،روی آنها
برقراری قوانين و مقررا سرسختانه و برخورد جدی با متخلفان
تغيير مدیریت تحویل و توزیع کنون آب با پررنگ کردن مشارکتهای مردم در
شبكهها و استفاده از کشاورزان و دخاعت دادن آنها در مدیریت شبكه
جای،زین سرریزهای رابت برای تنظيم ساح آب
کاعيبراسيون دورهای دریچهها و بهينهسازی مریب دب دریچهها
الیروب و تخليه رسوب پشت سرریزهای رابت با قراردادن دریچه تخليه رسوب
بهکارگيری نيروی متخصص جهت بهرهبرداری و بررس و اعالم مشكال حين
بهرهبرداری از سازهها
بررس ومايت آب،يرها در شبكه و بهسازی شبكهها با طراح مجدد قسمتهای
که مشكل طراح دارند.

ج -خوشه شماره سه

این خوشه شامل شبكه های با مساحت نسبتا زیاد و قتدمت بتين
 17-35سال م باشد که اکثر آنهتا در منتاطق خشتک قترار دارنتد.
شبكههای آبياری کرج ،گرمسار ،تجن ،رودشتين و آبشار در این خوشه
جای گرفتهاند .با توجه به پاسخهای داده شده در پرسشنامهها در 80
درصد شبكه ها از سازه آميل به عنوان تجهيزا تنظيم ساح آب نتام
برده شده است .همچنين  60درصد پاسخها گزینه سترریز رابتت و 40
درصد دریچههای کشوی نام بردهاند .سازههای تنظتيم ستاح آب بتا
دب بيش از ظرفيت کانال خوب کار مت کننتد .ستازههتای تنظتيم و

تحویل در اکثر موارد با برنامه و روش تحویل و توزیتع آب ستازگاری
خوب داشته و در مواردی گزینه با دشواری با برنامهها و روش توزیتع
آب سازگاری دارند مشاهده م گردد .پاسخ که برای کتاراتر نمتودن
کارکرد تجهيزا تنظيم ساح آب و تحویل آب داده شده گزینه انجام
تنظيما گوناگون در شرایط مختلف م باشد .اساس دریافت آببها به
صور حجم م باشد .حدود  80درصد شبكهها ستازههتای تحویتل
آب را نيرپيک و همچنين  40درصد دریچه کشوی و در مورد پرسش
عملكرد این تجهيزا گزینه نيازمند رسيدگ و تاميترا پت در پت
انتخاب شده است .در اکثر شبكههای این خوشه تجهيتزا موجتود را
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به عنوان وسيله اندازهگيری مناسب م پذیرند و جهت بهبود عملكترد
با تغييرات کارکرد آنها بهتر شده است .جدول  4مسایل و مشتكال

و راهكارهای بهبود عملكرد سازههتای کنتترل و تنظتيم شتبكههتای
خوشه سه را نشان م دهد.

جدول  -4مسایل و مشکالت و راهکارهای بهکود عملکرد سازههای کنترل و تنظیم شککههای واقع در خوشه سه
مسایل و مشکالت مشترک بین شککهها

راهکارهای عام بهکود عملکرد

سازههای تنظيم ساح آب با دب بيش از ظرفيت کانال خوب کار م کنند.
نقص در طراح  ،ساخت و نصب (آميل ،سرریز رابت و دریچههای نيرپيک)
آسيبهای ممن بهرهبرداری
نياز به مرمت و بازسازی در سازههای تحویل آب و رسيدگ و تاميرا پ در پ
دستکاری مصرفکنندگان (خرابكاری ،شكستن ،تغيير وزنههای تنظيم کنندهها
و رابت کردن آنها ،به همزدن تاادل آميلها و تغيير رقوم سرریز رابت)
کمتوجه به ن،هداری ساعيانه و فرسودگ تجهيزا
عدم وجود سيستم اندازهگيری جریان مناسب

استفاده از برنامههای آموزش و ارتقا ساح دانش و فرهنگ آببران و آشنای
آنها با کارکرد تجهيزا
برقراری قوانين و مقررا سرسختانه و برخورد جدی با متخلفان
انجام بازدیدهای مستمر و دورهای و یادداشت مشكال تجهيزا توسط
کارشناسان و تنظيم برنامه مدون در خصوص انجام عمليا تاميرات
تامير و بازسازی قسمتهای تخریب شده
اندازهگيری جریان تحویل با ادوا مناسب
در ساختار دریچهها و مدولها از نظر هيدروعيك و مكانيك دقت بيشتری شود
تا ماابق استانداردهای بيناعملل باشند و از نظر کيفيت و آبده کنترل و
واسنج شوند.
بررس سازههای آميل و برقراری تاادل آنها به صور دورهای

د -خوشه شماره چهار

این خوشه شامل شبكههای آبيتاری داعكت  ،گلستتان ،بهبهتان و
ميناب است که اکثرا در مناطق مرطوب یا گرمسيری با رطوبتت بتاال
(بندرعباس ،بوشهر و گلستان) هستند .در شبكه گلستان با قدمت کم-
تر و جدیتدتر کته در خوشته چهتار واقتع شتده نتوع سيستتم کنتترل
پایين دست هم وجود دارد که نشان از طراحت و اجترای ایتن نتوع از
سيستم کنترل با عملكرد بهتر دارد که طراحان را بته استتفاده از ایتن
نوع سيستم کنترل تشویق م کند.
 80درصد شبكههای ایتن خوشته از دریچتههتای کشتوی و 60
درصد آنها دریچههای قااع را به عنوان تجهيزا تنظيم ساح آب
استفاده م کنند .در  80درصد شبكهها سازههای تنظيم ستاح آب بتا
حداکثر دب و با دب بيش از حداقل ظرفيت کانال خوب کار م کننتد
که نشان از عملكرد نامناسب آنها دارد .کشاورزان انتظتار تتامين آب
بيش از ظرفيت را دارند که اعبته نظتر کارشناستان ایتنگونته نيستت.
سازگاری این سازهها نيز با برنامههای توزیع آب خوب تشتخيص داده
شده است .در  60درصد شبكههای این خوشه تنظيمتا گونتاگون در
شرایط مختلف برای افزایش کارای تجهيزا انجتام شتده استت .در
مورد اساس دریافت آببها پاسخ ها بتاهم مشتابه نيستتند .در منتاطق
جنوب کشور (شبكههای داعك و ميناب) آببها بر اساس تاداد اصتله
نخيال و به صور ساعيانه اما در بقيه شتبكههتا بته صتور ستاح
زیرکشت دریافت م گردد.
سازههای تحویل آب در اکثر ( 80درصد) شتبكههتا دریچتههتای
کشوی و  40درصد شبكهها نيتز دریچتههتای نيرپيتک هستتند .کته
عملكرد خوب این تجهيزا مرهون رسيدگ پت در پت پاستخ داده
شده است .از نظر کارشناسان این سازهها کاربرد خوب دارنتد امتا بته
اعتقاد کشاورزان آنها درست اندازهگيری نم کنند.

مسایل و مشكال و راهكارهای بهبود عملكرد سازههای کنتترل
و تنظيم این خوشه ،در جدول  5آمده است.
ه -خوشه شماره پنج

این خوشه شامل  5شبكه رامشير ،وشم،ير ،مهاباد ،ساوه و مهيتار
م باشد که وسات آنها بتين  15تتا  20هتزار هكتتار استت .باضت
شبكههای این خوشه دارای سيستم کنترل پایيندست نيز مت باشتند.
طول کانالهای درجه یک و دو در آنها زیاد ( 133تتا  240کيلتومتر)
م باشد .بيشتر شبكههای این خوشه عمر کمتر از  20ستال دارنتد و
م توان آنها را جزو شبكههای کم قدمت کشور ناميد .در  57درصتد
از شبكههای این گروه سرریز رابت و در  43درصد شبكهها نيز دریچه
کشوی به عنوان سازه تنظيم ساح آب وجود دارد که اکثتر آنهتا بتا
حداکثر دب و یا دب بيش از حداقل کانال خوب کار م کنند.
بيش از  50درصد مشكال موجود در کارکرد سازههای تنظتيم و
تحویل و اندازهگيری آب ناش از آسيبهای ممن بهرهبرداری و نيتاز
به مرمت یا بازسازی م باشد .همچنين بيش از نيم از پاسخها نشان
م دهد کشاورزان توقع تامين آب بيش از ظرفيت را دارند .در بيشتتر
شبكهها گزینه سازگاری ختوب ستازه هتا بتا برنامته و روش توزیتع و
تحویل آب انتخاب شده است .در بيش از  70درصد شتبكههتا جهتت
افزایش کارای سازههای تنظيم و تحویل آب ،تنظيمتا گونتاگون در
شرایط مختلف انجام شده است .آببهای حدود  60درصد شبكههتای
این خوشه بر اساس ساح کشتت محصتوال از کشتاورزان دریافتت
م گردد و سازههای تحویل آب در بيش از  50درصد آنها به ترتيتب
دریچه نيرپيک و دریچه کشوی م باشد .که پاسخها نشان مت دهتد
این سازهها نياز ویژهای به رسيدگ و تاميرا پ در پ دارند.

دستهبندي شبكههاي آبياري کشور براساس مسایل سازههاي تنظيم و تحویل و ارایه راهکارهاي ....
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جدول  -5مسایل و مشکالت و راهکارهای بهکود عملکرد سازههای کنترل و تنظیم شککههای واقع در خوشه چهار
مسایل و مشکالت مشترک بین شککهها
سازههای تنظيم با دب حداکثر و بيش از حداقل خوب کار م کنند.
آسيبهای ممن بهرهبرداری (از کارافتادگ آميلها ،جوشكاری دریچهها جهت تثبيت
و جلوگيری از دستکاری)
نياز به مرمت و بازسازی (نياز به تامير آميلها ،در بازسازیها فقدان تخصص پيمانكار
مشكلساز شده است).
نقص در طراح  ،ساخت و اجرا
دستکاری مصرفکنندگان (شكستن دریچهها ،قفل و ميل و فرمان)
کمتوجه به ن،هداری ساعيانه( به دعيل عدم وجود بودجه کاف و عدم وجود نيروی
کارآمد و مسئول ،عدم سرویس و روغنکاری مناسب)
رطوبت باال و ومايت آب و هوای (منجر به پوسيدگ  ،خوردگ و زنگزدن
تجهيزا شده است و به دشواری باز و بسته م شوند ،عدم کيفيت روکش و
رنگآميزی بكار رفته ،عدم آببندی کامل)

بيشتر شبكه های خوشه دارای سازه اندازهگيری از نوع پارشتال-
فلوم و اشل م باشد .که با توجه به ایتنکته بتيشتتر کارشناستان از
کارکرد آنها رام اما کشاورزان اعتقتادی بته انتدازهگيتری بتا ایتن
وسایل ندارند ،بنابراین به نظر م رسد آببران با کتارکرد آنهتا آشتنا
نيستند .از دی،ر مشكال این گروه از شبكهها تفكيک قااا زراع

راهکارهای عام بهکود عملکرد
بررس سازههای آميل و برقراری تاادل آنها به صور دورهای
ایجاد حصار اطراف دریچههای آميل جهت عدم دستکاری آنها
افزایش بودجه و هزینه در امر ن،هداری و بهرهبرداری
استفاده از افراد متخصص در شبكهها جهت بازدیدهای ميدان
انجام رنگکاری و پوششده مناسب با آب و هوای مرطوب یا استفاده از
 PVCبه جای فوالد و روغنکاری تجهيزا و قرار دادن درزگيرهای
انبساط بر روی دریچهها جهت آببندی
استفاده از پيمانكاران باتجربه و متاهد در امر بازسازی و مرمت
استفاده از برنامههای آموزش و ارتقا ساح دانش و فرهنگ آببران و
آشنای آنها با کارکرد تجهيزا

و افزایش تاداد بهرهبرداران در یک واحد زراع م باشد که منجر بته
دستکاری فراوان دریچه ها و سازههتا توستط کشتاورزان مت گتردد.
مسایل و مشكال و راهكارهای بهبود عملكرد ستازههتای کنتترل و
تنظيم شبكههای خوشه پنج ،در جدول  6ارایه شده است.

جدول  -6مسایل و مشکالت و راهکارهای بهکود عملکرد سازههای کنترل و تنظیم شککههای واقع در خوشه پنج
مسایل و مشکالت مشترک بین شککهها
آسيبهای ممن بهرهبرداری (عدم کاعيبراسيون مناسب و دقيق)
نياز به مرمت یا بازسازی و تاميرا پ در پ (مقاوم نبودن دریچهها ،مشكل در رقوم تاج
سرریز نوک اردک و رنگآميزی دریچهها)
دستکاری مصرفکنندگان (تفكيک قااا زراع و افزایش تاداد بهرهبرداران ،ایجاد مانع
جلوی تنظيمکنندهها و به همزدن تاادل آنها در آميلها و رابت کردن آنها و سوراخ کردن)
کمتوجه به ن،هداری ساعيانه (جمع شدن رسوبا و آشغال پشت سرریز رابت)
عدم آشنای و اعتقاد کشاورزان به سازههای اندازهگيری جریان
توقع تامين آب بيش از ظرفيت توسط کشاورزان

و -خوشه شش

در این خوشه سه شبكه بزرگ و وسيع کشور شتامل شتبكههتای
مغان ،دز و سفيدرود ،با تاداد مشترکين بسيار زیادی قرار دارنتد .هتم-
چنين تنوع و تاداد سازههای بكار رفته ،طول کانالهای درجه یک ،دو
و دب ورودی به این شبكه نيز بسيار بيشتر از سایر خوشهها م باشد.

راهکارهای عام بهکود عملکرد
استفاده از برنامههای آموزش و ارتقا ساح دانش و فرهنگ مصرفکنندگان و
آشنای آنها با کارکرد تجهيزا
برقراری قوانين و مقررا سرسختانه و برخورد جدی با متخلفان
انجام بازدیدهای مستمر و دورهای و یادداشت مشكال تجهيزا توسط
کارشناسان و تنظيم برنامه مدون در خصوص انجام عمليا تاميرات
کاعيبراسيون دورهای دریچهها و بهينهسازی مریب دب دریچهها
ساخت دریچههای با جنس مقاوم و مخيم
یكرارچهسازی ارام تحت پوشش شبكه
الیروب و تخليه رسوب انباشتهشده پشت سرریزهای رابت با قراردادن دریچه
تخليه رسوب
بررس رقوم تاج سرریزها جهت تنظيم دقيق ساح آب در امر آب،يری و طراح
و بهسازی رقوم تاج سرریزها
استفاده از افراد متخصص در شبكهها جهت بازدیدهای ميدان

با توجه به پرسشنامهها در شبكههای فوق دریچه قااع بته عنتوان
اصل ترین سازه تنظتيم ستاح آب و سترس دریچتههتای کشتوی و
سرریزهای رابت قرار دارند 44 .درصد پاسخها نشان م دهد کته ایتن
سازهها با شرایط حداکثر دب و کمتر از ظرفيت حداقل ،رقوم آب را به
خوب تنظيم م کنند.

1300

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،5جلد  ،12آذر  -دي 1397

کليه سازههای تنظيم و تحویتل آب وجتود مشتكال در کتارکرد
سيستم را ناش از آسيبهای ممن بهرهبرداری م دانند .در بيشتر از
 80درصتتد پرستتشنامتتههتتا عامتتل مشتتكال فتتوق دستتتکتتاری
مصرفکنندگان و بيش از  50درصد پاسخها کمتوجه بته ن،هتداری
ساعيانه را مدنظر قراردادند .در این شبكهها نيز کشاورزان توقتع تتامين
آب بيش از ظرفيت را دارند .در بيش از  50درصد پاسخهای مربوط به
سازگاری سازههای تنظيم آب با برنامههای توزیع آب ،سازگاری خوب
انتخاب شده است .اما مشاهده پرسشنامهها نشتان مت دهتد کته در
بيش از  70درصد پاسخها سازههای تحویتل آب ستازگاری ختوب بتا

برنامههای توزیع آب دارند .در همه شبكههای این خوشته آببهتا بتر
اساس ساح کشت محصوال دریافت م گردد.
در تمام شبكهها جهت تحویل آب دریچههتای کشتوی استتفاده
م شوند .اعبته این ستازههتا از دیتد کارشناستان نيازمنتد رستيدگ و
تاميتترا پ ت در پ ت هستتتند .در ایتتن خوشتته  55درصتتد پاستتخهتتا
پارشالفلوم را جهت اندازهگيری جریان نام بردهاند ،وع در عين حتال
که کارکرد خوب دارند گزینه نياز به مرمت و بازستازی انتختاب شتده
است .در جدول  7مسایل و مشتكال و راهكارهتای بهبتود عملكترد
سازههای کنترل و تنظيم شبكههای این خوشه ،ارایه شده است.

جدول  -7مسایل و مشکالت و راهکارهای بهکود عملکرد سازههای کنترل و تنظیم شککههای واقع در خوشه شش
مسایل و مشکالت مشترک بین شککهها

راهکارهای عام بهکود عملکرد

آسيبهای ممن بهرهبرداری (عدم اختصاص بودجه کاف  ،پایان عمر سازهها،
خاای بيش از حد تجهيزا به دعيل عمر باال)
نياز به مرمت یا بازسازی و رسيدگ پ در پ
دستکاری مصرفکنندگان (تفكيک قااا زراع و افزایش تاداد بهرهبرداران،
نبود ن،هبان کانال و شبكه ،شكستن قفلها و دریچهها ،بيشترین ميزان تخریب در
این شبكه ها است).
کمتوجه به ن،هداری ساعيانه (فرسودگ شدید تجهيزا )
عدم کاعيبراسيون تجهيزا به صور دورهای

استفاده از برنامههای آموزش و ارتقا ساح دانش و فرهنگ مصرفکنندگان و
آشنای آنها با کارکرد تجهيزا
انجام بازدیدهای مستمر و دورهای و تنظيم برنامه مدون در خصوص انجام
عمليا تاميرات
در ساخت دریچهها و مدولها از نظر هيدروعيك و مكانيك دقت بيشتری
شود تا ماابق استانداردهای بين-اعملل باشند و خاای کمتری داشته باشند از
نظر کيفيت و آبده کنترل و واسنج شوند
نصب دریچههای تنظيمکننده جدید ،بهسازی و اجرای صحيح و تكميل نواقص
کاعيبراسيون دورهای دریچهها و بهينهسازی مریب دب دریچهها
افزایش تاداد ميرابها و ن،هبان در شبكهها به دعيل عمر زیاد شبكه
خودکارسازی اعكترونيك سازهها و تجهيزا شبكه
افزایش بودجه در امر ن،هداری و مرمت و بهرهبرداری

نتیجهگیری
با توجه به اینکه در اکثر مااعاا انجام شتده راهکارهتای بهبتود
عملكرد بهرهبرداری به صور موردی برای یک شبكه تحت مااعاته
بيان شده اند و نتایج به صور عام بين شبكهها به اشتتراک گذاشتته
نشده است ،الزم است تا مشكال مشابه موجود در شبكههای آبياری
کشورمان تشخيص داده شده تا راهكارهاری عموم و قابتل استتفاده
برای تمام آنها ارایه گردد .در این راستا ،تحقيتق حامتر اقتدام بته
دستهبندی شبكههای آبياری کشور بتر استاس مشتكال ستازههتای
کنترل و تنظيم ساح آب در کانالهای اصل نمتوده تتا بتا استتخراج
مشكال مشابه ،اقدام به ارایه راهكارهتای مشتترک بهبتود عملكترد
نماید .براین اساس ،مشکالت مذکور  32شبکه آبیاری کشور ،در
قالب چهار دسته کلی مشکالت فنی ،اقتصاادی ،بهارهبارداری -
نگهداری و فرهنگی  -اجتماعی از پایگاه دادههای کمیتاه ملای
آبیاری و زهکشی ایران جمعآوری شد .با بهرهگیاری از نرارات
خبرگان بهرهبرداری شبکههای آبیاری و با بهکاارگیری ککنیا
 ،AHPاولویت بندی و وزندهی معیارهای موثر در دساتهبنادی

شبکه انجام شد .نتایج حاکی از آن باود کاه معیارهاای وساعت
شبکه ،نوع سیستم کنترل ،کنوع سازهها ،اقلایم ،الگاوی کشات،
منابع کامین آب ،قدمت شبکه ،کعداد سازههاا ،ررفیات ورودی،
طول کانال درجه  1و  2و نیز معیار وجود کجهیزات اندازهگیری
دبی به عنوان معیارهای پراهمیت انتخاب شدند .سپس دساته-
بناادی شاابکههااای آبیاااری بااا اسااتراده از رو خوشااهبناادی
کالسی  K-Meansانجام شد که نتایج بهدسات آماده ازمعیاار
صحتسنجی خوشهبندی ،نشان داد  32شبکه مورد مطالعاه در
 7خوشه دستهبندی میشوند .در ادامه پرسشنامههاای کنرایم
شده کوسط کمیته ملای آبیااری و زهکشای ایاران باه کرکیا
شبکههای واقع در هر خوشه کنریم و ککمیل شدند و مشاکالت
سازههای کنترل و کنریم هر خوشه مشاخ و کجزیاه کحلیال
شدند و در نهایت راهکارهای بهباود عملکارد عاام باه کرکیا
خوشهها ارایه گردید .نتایج ایان کحییاح حااکی از آن باود کاه
بیشکرین مشکالت در سازهها ،کجهیازات و آسایبهاای ضامن
بهاارهباارداری ،نیاااز بااه مرماات یااا بازسااازی ،و دسااتکاااری
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مصرفکنندگان بدست آمدهاند که در جزییات ،نوع سازه و نحوه
آن متراوت اند .مشکالت عمومی شبکههای با وساعت ،قادمت و
ررفیت باال اغلب ناشی از استهالک سازهها و کانال ،زنگزدگای
و پوسیدگی سازههای فلزی ،کمکوجهی باه نگهاداری ساالیانه و
کعمیرات دورهای و نیز عدم وجود سازههای اندازهگیری میشاد
در حالیکه مشکالت فرهنگی و بهرهبرداری نادرسات باه سابب
خطای انسانی کمکری در آنها دیده شده است .در سوی میابال
مشااکالکی از قبیاال دسااتکاااری سااازههااا ،ساارقت کجهیاازات،
مشکالت فنی بهرهبرداری به سبب دانش و کجربه ناکافی بهاره-
برداران در کالیبراسیون صحیح سازهها و نیز نیا در طراحای،
ساخت و نصب سازهها در شبکههای جوان بهچشم میخورد .در
مرحله آخر راهکار مشترک بهبود عملکرد در هار خوشاه ارایاه
گردید ،که برای شبکههای هر خوشه عمومیت دارد .بهکارگیری
راهکارهای عام بهبود عملکرد برای هر دسته از شبکههاا کاه در
ی خوشه واقع شده سبب صرفهجویی قابل مالحره زمانی ،باه
سبب کاهش زمان انجام طرحهای مستیل ارزیاابی عملکارد در
هر شبکه ،و نیز صرفهجویی اقتصادی قابال مالحراهای خواهاد
شد.

تقدیر و تشکر
نویسندگان بر خود الزم م دانند تا از همكاری کميته مل آبياری
و زهكش برای تهيه و تكميل پرسشنامتههتا کته بانتک اطالعتا
ارزشمندی محسوب م شود و در اختيار قرار دادن آنها تقدیر و تشكر
نمایند.
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Abstract
Water shortage and limited water resources, reveals the importance of optimum utilization of irrigation water
networks more than ever. In most of the previous studies performance improvement options are given based on
individual networks condition, without considerations of providing common solutions for other networks. In this
study similar Iranian irrigation networks are classified in different clusters based on the problems of control
structures in the main canals, and common improvement options are given. The classical K-Mean clustering
method is used for classification. For this purpose the criteria are analyzed using AHP technique. The criteria
with more than 7 percent rankings are selected for clustering. The most important criteria are network’s covered
area, age and capacity of the networks, and No. of structures. 32 of Iranian irrigation networks are clustered in 7
clusters. 38 questionnaires collected by Iranian National Committee of Irrigation and Drainage were analyzed.
The common problems of the networks were determined for each cluster. The most common problems are
determined to be operational deficiencies, repairmen requirements, and farmers' intervention and manipulation in
operation. Furthermore, the results indicated that main problems out of the old and large irrigation districts
including main canals with high discharge capacities had been originated from infrastructure exhaustion
and poor operation of water level control structures and off-takes as well. However, the source of them in newly
established districts are social, managerial, and lack of experienced operators. The common improvement
options to resolve the identified problems for each cluster are given. For instance, a couple of general and
practical solution proposed for managers are upgrading the technical knowledge of the farmers about instruments
and structures; planning a regular inspections program; seasonal calibration of the off-takes and regulators; and
rehabilitation and redesigning the weir structures.
Key words: Classical Clustering, Irrigation Network, Performance Improvement Options, Regulating and
Control Structures.
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