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چكيده
در این پژوهش عملکرد هیدرولیکی و بهرهبرداری دریچه های مدول نیرپیک آبگیرهای واقع بر کاناال الالی زیعیاع آر در هاآکه آبیااری یاامچی
(اردبیل) در سال  4951- 59میرد ارعیابی قرار گرفت .برای انجام پژوهش ،محدودهای به طیل چهار کیلیمتر با  7آبگیر و مسااتت زحات پیهاش 5979
هکتار انتخار و سپس در طیل دوره بهره برداری ،سرعت جریان در نقاط مشخص زیسط میلینه انداعه گیری و با زعیین سطح مقطع جریاان ،دبای ورودی
به آبگیرها محاسآه هد .با انداعه گیری دبی جریان زحییل داده هده به آبگیرها و مقایسه آنها با دبی اسمی ،خطای نساآی دریچاههاای مادول نیرپیاک
زعیین هد .در ادامه با محاسآه هاخص های کفایت ،راندمان ،پایداری و عدالت زحییل آر ،عملکرد بهرهبرداری کانال زیعیع در زحییل آر به بهرهبرداران
ارعیابی هد .زحلیل نتایج به دست آمده نشان داد که دقت انداعه گیری جریان در همه آبگیرها باال بیده و زحییال آر باه بهارهبارداران باا خطاای کمای
لیرت گرفته به طیری که تداکثر خطای نسآی برابر  41/6درلد بید .همچنین محاسآه و بررسی هاخصهاای ارعیاابی عملکارد نشاان داد در لایرت
استفاده اع آر میرد نیاع اراضی کشاورعی در زعیین هاخص های ارعیابی ،عملکرد کانال زیعیع آر اع بابت هاخص کفایت زحییل آر ،ضعیف بیده ولی بار
اساس هاخص های راندمان ،پایداری و عدالت زحییل آر ،در سطح خیر قرار دارند.
واژههای کليدی :آبگیر نیرپیک ،ارعیابی ،زحییل آر ،هآکه آبیاری ،یامچی
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سهم باالی بخش کشااورعی در مرارم مناابع آر زجدیدپا یر
کشیر و محدودیت روعافزون آن در سالهای اخیر ،ضارورت اساتفاده
بهینه اع آن در هآکههای آبیاری را بیش اع پایش نمایاان مایسااعد.
عملکاارد ضااعیف هااآکه هااای آبیاااری در زیعیااع و زحییاال آر بااین
مررمکنندگان ،باعث افزایش زلفات آر و کاهش بهرهوری مرارم
آر در بخش کشاورعی میهید .اع جمله عیاقب ناکارآمدی هآکههای
آبیاری ،مایزایان باه زحییال و زیعیاع نامناساب آر در کاناالهاا و
انشعابات و به زآع آن زیعیع نامناسب آن در ساطح اراضای کشااورعی
اهاره نمید .کلمنز و ددریاک ،زیعیع و زحییل مناسب آر در ساامانه-
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 -5دانشجیی سابق کارهناسی ارهد گروه مهندسی آر ،دانشکده کشاورعی و منابع
طآیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
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های آبیااری را منیط به بهآاید و الالح هاییههاای ماادیریت آر،
کنترل زحییل آر با بهرهبرداری اع ساعههاای هیادرولیکی مناساب و
مدیریت سیستم کاناالهاا دانساتند ( Clemmens and Dedrick.,
 .)1984بنابراین می زیان گفات کاه ارعیاابی عملکارد هیادرولیکی و
بهرهبرداری کانال و ساعههای هیادرولیکی آن ،اولاین قادم در جهات
هناسایی نقاط ضعف و قیت هآکههای آبیاری اسات .در لایرزیکاه
عملکرد زحییل و زیعیع آر به نقاط مختلف هآکه میرد بررسای قارار
گیرد می زیان راهکارهاای مناساآی بارای بهآاید آن پیشانهاد داد .در
همین راستا مطالعات و پژوهشهای عیادی بهمنظیر ارعیاابی عملکارد
هآکههای آبیاری در طیل دوره بهرهبارداری انجاام هاده اسات کاه
میزیان به خاللهای اع آنها اهاره کرد.
عملکرد هیدرولیکی و بهره برداری ساعههای کنترل جریان آر در
هآکههای آبیاری درودعن و عاینده رود طای زحقیقای زیساط ساالمی
( )4979ارعیابی هد .در ایان زحقیاق دو سیساتم کنتارل باا طراتای
نیرپیک (هاآکه آبیااری عاینادهرود) و روش ( USBRهاآکه درودعن
فارس) بررسی و ساعه های مناسب اع لحاظ هیدرولیکی و بهرهبارداری
زیلیه گردید .بر اساس نتایج بهدسات آماده پیشانهاد هاد مادیریت
یکپارچه ساعی اراضی که باعاث اساتفاده بهیناه اع مناابع آر هاده و
راندمان آبیاری را افزایش مایدهاد در ایان هاآکههاا اعماال هاید.
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اخیانگیگلی ( ،)4977در زحقیقی زعدادی اع ساعههای کنترل جریان در
هآکه آبیاری مغان را اع لحاظ هیدرولیکی و بهرهبرداری میرد بررسای
و مطالعه قرار داد .نتاایج نشاان داد کاه دقات اناداعهگیاری دبای در
دریچههای کشییی در تاد زقریآاا پاایینی ( 89/9درلاد) قارار دارد.
نهایتا بر اساس نتایج زحقیق ،استفاده اع دریچههای مدول نیرپیک باه
جای دریچههای کشییی زیلیه گردید .عآاسی ( )4975ضمن بررسی
مشکالت بهرهبرداری هآکه آبیاری ورامین ،استفاده نادرست ساعههای
آبگیر ،دستکاری دریچهها و زنظیمکنندههای جریان و انآاهت رسیبات
در پشت دریچههای آبگیر را اع عیامال پاایینبایدن عملکارد هاآکه
عنیان کرده است .پاسآانعیسیلی و همکاران ( ،)4989در زحقیقی بار
روی یکی اع کانال های درجه دو هآکه آبیاری و عهکشی مغان ،نشان
دادند که دبی واقعی عآیری اع دریچههای اللی بین  1/86زاا 51/14
درلد بیشزر اع دبی زئیری و در دریچههاای آبگیار مازاره باه طایر
متیسط بین  44/19زا  98/1درلد کمزر اع دبای زئایری بایده اسات.
زحقیقی با هدم کااربرد مادل هیادرودینامیکی کاناالمن 4در ارعیاابی
عملکرد زیعیع آر در هرایط مختلف بهرهبرداری کاناال الالی بارر
هآکه آبیاری دع ،زیسط منتظر و پاهاعاده ( )4951انجاام هاد .هاآیه-
ساعی هرایط واقعی با استفاده اع مدل واسنجی هده ،نشان داد کاه اع
میان هاخصهای ارعیابی عملکرد ارایه هده زیساط میلادن و گیاتس
( ،)Molden and Gates., 1990هاخصهای کفایت و عدالت زیعیع
آر در آبگیرهااا در وضااعیت متیسااط و هاااخصهااای راناادمان و
اعتمادپ یری زحییل آر در هارایط ضاعیفی قارار دارناد .دینادارلی و
همکاران ( ،)4951در زحقیقی اع هاخص هیدرومدول که برابار نساآت
میزان آر زحییلی زیسط هرکت بهرهبرداری به هر کاناال فرعای باه
مساتت عمین عیر پیهش آن کانال است ،برای بررسی عادالت زیعیاع
آر در کانال اردیآهشت هآکه آبیاری درودعن اساتفاده کردناد .نتاایج
تاکی اع عدم رعایت عدالت در زیعیع آر باین کاناالهاای فرعای در
هآکه میرد مطالعه بیده است .عملکارد کاناال الالی واتاد عمرانای
هماره یک هآکه آبیاری زجن با زعیین هاخصهای راندمان ،کفایات،
عدالت و پایداری زحییل آر زیسط مددی و همکااران ( )4959مایرد
ارعیابی قرار گرفت .زیعیع سنتی آر در هآکه با وجید مکاانیزه بایدن
آن ،عدم زیجه به نیاع آبی واقعی هار آبگیار و ضاعف در نگهاداری و
زعمیر ساعههای کنترل و آبگیر ،دلیل پایینبیدن عملکرد بهرهبارداری
کانال میرد مطالعه بیده است .بهآید عملکرد کانال مایرد مطالعاه باه
رفع میانع و استفاده اع راهکارهاای مادیریتی در بهارهبارداری هاآکه
عنیان هده است .مطالعهای که زیسط ساالمی ( )4959بارای ارعیاابی
عملکاارد هیاادرولیکی ساااعههااای زنطاایم سااطح آر و آبگیرهااا در
هآکههای آبیاری عایندهرود و درودعن انجام هد نشان داد که بین دبی
واقعی زحییلی به مزاره با دبی اسمی آن در هآکه آبیااری درودعن در
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سطح اتتمال پنج درلد زفاوت معنیداری وجید دارد ولی این زفااوت
در هآکه آبیاری عایندهرود معنیدار نآید .دریچههای مدول نیرپیک به
دلیل معنی دار نآیدن زفاوت دبی واقعی و اسامی و کامبایدن خطاای
نسآی در آنها به عنیان برزرین ساعه زنظیم جریان و دریچاه آمیال و
سرریز نیکاردکی به دلیل دارا بیدن تداقل خطای نساآی و معنایدار
نشدن زفاوت افت انرژی انداعهگیری هده و مجاع ،باه عنایان برزارین
زنظیم کننده سطح آر معرفای هادند .محمادی و همکااران ()4956
عملکرد هیدرولیکی ساعه های زنظایم و زیعیاع آر در هاآکه آبیااری
ورامین را با استفاده اع زجهیزات دقیق اناداعهگیاری ،ارعیاابی کردناد.
انداعه گیری دبی زحییلی در آبگیرهای نیرپیک و مقایساه آن باا دبای
اسمی آنها ،نشان داد که  55درلد بیشزار اع مقادار مایرد نیااع آر
زحییل داده هده که دلیل آن عملکرد نامناسب سرریزهای نیکاردکی
در زنظیم سطح آر ،انآاهت رسیر و فرار آر اع اطرام دریچهها بیده
است.
5
ارعیابی اهدام طراتی در طرح آبیاری واقاع در تیضاه گادیز در
9
زرکیه با  49زشکل آربران زیسط آکیعو و همکااران ( Akkuzu et
 )al., 2007با بهکارگیری هش هاخص ارعیابی عملکرد (سطح زحقق
راندمان آبیاری ،سطح زحقق الگیی کشت ،قابلیت اطمیناان ،کفایات،
راندمان و عدالت) برای دوره  4555-5115انجام هد .نتایج نشاان داد
که عملکرد هفت زشکل آربران اع بابت سطح زحقق راندمان آبیااری
و چهار زشکل اع بابت سطح زحقق الگیی کشت میفقیاتآمیاز بایده
است .زحییل آر در کل طرح آبیاری با زیجه به هاخصهاای قابلیات
اطمینانپ یری و عدالت ضعیف بیده و اع بابت هاخصهای کفایات و
راندمان زحییل ،خیر بیده است .پیشنهاد هد به منظیر بهآید هاخص
عدالت ،زحییل آر به زشکلهای آربران منطآاق بار نیاعهاای آبای
پیشبینی هده طرح آبیاری باهد .کاعبکیم و همکاران عملکرد آبیاری
چهار زشکل آربران در استان اوش 1در قرقیزساتان را باا اساتفاده اع
هاخصهای کفایت ،راندمان ،قابلیت اطمینانپا یری و عادالت بارای
فریل آبیاری دوره  5119زا  5117ارعیابی کردند .هاخصهای قابلیت
اطمینانپ یری و عدالت زحییل آر بین زشکلهای آرباران ضاعیف
ارعیابی هد که برای بهآید آنها پیشنهاد گردید که زخمین نیااع آبای
اراضی کشاورعی بهآید یاباد و مکاانیزم درخیاسات آر و زحییال آن
تجمای هاید ( .)Kazbekov et al., 2009کیرکمااع و همکاااران
مطالعهای را برای ارعیابی عملکرد زحییل آر در کانالهای درجه دو و
سه سامانه آبیاری منمن 9در زرکیاه در فرایل آبیااری 5119-5117
انجام دادند .برای این منظیر نسآت زامین آر در کانالهای درجاه دو
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و هاخص هاای کفایات ،رانادمان ،پایاداری و عادالت زحییال آر در
کانال های درجه سه زعیین هدند .نتایج نشان داد در ماههای ژوالی و
آگیست که منطآق بر عمان تداکثر نیاع آبی اراضای کشااورعی اسات
نسآت زامین آر در کانالهای درجه دو کمزر اع واتد میباهد .با زیجه
به نتایج زعیین هاخصهای ارعیابی عملکرد در کانالهای درجه سه در
سه سال میرد بررسی ،هر چهار هاخص میرد استفاده در سطح ضعیف
قرار داهته و زنها در سال  5119هاخص راندمان زحییل آر در سطح
متیسط بیده است .کاهش زلفات انتقال آر ،زهیه برنامه زیعیاع آر در
کانالهای درجه سه و انداعهگیری و نظارت بر آبگیری کاناالهاا ،باه
عناایان راه کارهااای بهآااید عملکاارد زحییاال آر عناایان هااده اساات
( .)Korkmaz et al., 2009علی و همکااران بارای ارعیاابی ساطح
بهره برداری کاناال درجاه ساه و اقادامات کشااورعان در مقایساه باا
سیستمهای قدیمی به منظیر اطاله اع اقدامات عارعاین بعاد اع اتیاا
سیستمهای میجید ،مطالعهای را در ناتیه کشاورعی واسات 4در مرار
که مهمزرین مرکز زیلید برنج به همار میرود انجام دادند .نتایج نشان
داد که در تالت کلی بهرهوری آر در هآکههای الالح هاده بهآاید
یافته ،که دلیل آن نقش زشکلهای آربران در مدیریت میفقیتآمیاز
هآکه زیعیع آر بیده است .کمآید آر در کانال اللی علیالخرای
در قسمت انتهایی آن و عدم برنامهریزی برای زیلید محرایل زیساط
کشاورعان و زقاضای عیاد مزاره نسآت به زامین آر ،مشکالت الالی
زحییل آر در هآکه آبیاری عنیان هاده اسات (.)Aly et al., 2013
دیجن و همکاران عملکرد زحییل آر در  49آبگیر واقع در کانالی باه
طیل  41کیلیمتر اع طرح آبیاری متاهارا 5در ازییپی با مساتت ناخالص
 44911هکتار را ارعیابی کردند .نتایج ارعیابی عملکرد با هاخصهاای
مختلف نشان داد که میاانگین زاامین سااالنه آر آبیااری  51درلاد
بیش زر اع آر میرد زقاضا بیده است .زحییل آر در طیل کاناالهاای
درجه سه کفایت مناسآی داهت و زلفات آر در داخل مزاره معنایدار
نآید ،ولی در کانالهای زیعیع و انتقال ،زلفات معنیداری وجید داهت.
ضعف مدیریت بهرهبرداری هآکه ،دلیل زحییل ناعادالنه و بیر کارآمد
آر بیده است ( .)Dejen et al., 2015نام و همکاران عملکرد زاامین
و زحییل آر به کانال درجه دو هآکه آبیاری دونژین 9در کارهجنایبی
در دو سال متیالی  5145و  5149را با هااخصهاایی مانناد کفایات،
راندمان ،پایداری ،و یکنیاختی زحییل آر بررسی و نیز زیعیع عماانی و
مکانی آر زحییل داده هده به عمینهای عیر پیهش کانال را ارعیاابی
کردند .ارعیابی نتایج در سال اول نشان داد که کانال مایرد مطالعاه اع
نظر هاخصهای کفایت ،رانادمان و پایاداری زحییال آر باه زرزیاب
ضعیف ،خیر و ضعیف بایده اسات .همچناین ،کاارآیی مرارم آر
1- Wasat
2- Metahara
3- Dongjin
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محریالت نسآتا باال بیده ولی آر میرد نیاع هاآکه باه میقاع زاامین
نشده است .در ضمن ،هاخصهای کفایات و پایاداری زحییال آر در
سال دوم مطالعه بهآید داهته است (.)Nam et al., 2016
افزایش تجم زخریص آر اع سد مخزنی یامچی به بخش هرر
در ساال هااای اخیاار و کاااهش جریاان ورودی بااه مخاازن بااه دلیاال
خشکسالی ،باعث کاهش تجام جریاان زخرایص یافتاه باه بخاش
کشاورعی هده و دبی جریان ورودی به هآکه آبیاری زحت پیهش آن
را زغییر داده است .این عیامل عالوه بر این کاه عملکارد سااعههاای
هیدرولیکی هآکه را زحت زاثیر قرار میدهد ،بلکه عملکرد زحییل آر
به آبگیرها را نیز زضعیف مینماید ،به طیری که نارضایتی بهرهبرداران
در زحییل و زیعیع آر را به همراه داهته است .بررسی عملکرد بهاره-
برداری و هیدرولیکی کانالهای زیعیاع آر و سااعههاای مختلاف در
هآکه های آبیاری اع راهکارهای مفید برای زعیین نقاط ضعف و قایت
هآکه ها بیده و ل ا نظر به اهمیت میضایه ،در زحقیاق تاضار ضامن
بررسی عملکرد بهارهبارداری کاناال زیعیاع آر در زحییال آر باین
مررمکنندگان ،عملکرد هیادرولیکی دریچاههاای آبگیار میجاید در
هآکه آبیاری یامچی در انداعهگیری و زحییال مناساب آر ،بررسای و
مشکالت بهرهبرداری آن در زحییل آر به بهارهباردارن ،ارایاه هاده
است.

مواد و روشها
هآ که آبیاری یامچی در برر و همال ههر اردبیل ،بین طیلهای
جغرافیایی  18درجه و  41دقیقه زاا  18درجاه و  57دقیقاه هارقی و
عرضهای  98درجه و  45دقیقه زا  98درجه و  57دقیقه همالی واقاع
گردیده است .اراضی کشاورعی زحت پیهش این هآکه در ساه واتاد
عمرانی مختلف آرایش یافته است ،ولی به دلیل کمآاید مناابع آر در
سالهای اخیر و اولییت زخریص آر به مرارم هرر ،بهارهبارداری
اع هآکه آبیاری فقط در واتد عمرانی اول انجام میگیرد .برای زاامین
آر میرد نیاع اراضی کشاورعی هآکه ،آر خروجای اع ساد یاامچی در
محل بند انحرافی الماس واقع بر روی رودخانه بالخلیچاای ،آبگیاری
هده و سپس زیسط کانال آرآور زا تیالی روستای هاماساآی منتقال
میگردد .اع این محل جهات انتقاال آر باه واتاد عمرانای اول اع دو
رهته سیفین معکیس و در ادامه اع کانال اللی زیعیاع آر باه طایل
 56/9کیلیمتر زا انتهای هآکه استفاده میهید .اراضی واقاع در واتاد
عمرانی اول به دو بخش هامل اراضی زیسعه (تدود  9هزار هکتاار) و
بهآید (تدود  5هزار هکتار) ،زقسیم میهایند و زیساط  51آبگیار باه
لیرت ثقلی و یا پمپاژ اع کانال اللی ،آر دریافت میکنناد .هاکل 4
میقعیت سد و هآکه آبیاری یامچی (واتد عمرانی اول) را نشان مای-
دهد.
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شكل  – 1موقعيت مكانی سد و شبكه آبياری یامچی و اراضی زیر پوشش آبگيرها

بر اساس آمار بهرهبرداری اع سد مخزنی یامچی (برگرفته اع آرهیی
آمار و اطالعات هرکت آر منطقهای اردبیل) ،کااهش جریاان ورودی
به مخزن سد یامچی و افزایش تجم آر زخریص یافتاه باه بخاش
هرر در سالهای اخیر ،زامین درلد کمزری اع نیاع بخش کشااورعی
را به دنآال داهته است .هکل  5افزایش سهم آر هارر در طایل ده

سال بهرهبرداری سد و روند نزولی زخریص آر به بخاش کشااورعی
در سالهای اخیر را نشان میدهد .بیشزرین زخریص آر به بخاش
کشاورعی مربیط به سال  54-55با تجم  18/5میلیاین متار مکعاب
بیده که در سالهای بعد اع مقدار آن کاسته هده است.
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شكل  -2حجم آب تخصيص یافته به بخشهای مختلف مصرف در طول دوره بهرهبرداری از سد یامچی

محدوده میرد مطالعه در ایان پاژوهش ،بااعهای باه طایل چهاار
کیلیمتر (اع کیلیمتر  46+11زا  )51+11اع کاناال الالی زیعیاع آر و
آبگیرهای میجید در آن میباهد ،که اع جنس بتن و مقطع ذوعنقهای با
عرض کف  5/5متر ،هیب طیلی  1/9در هزار و هایب جاانآی 4:4/9
است .انتخار این محدوده به دلیل سهیلت هرایط انداعهگیری جریاان
و عدم برداهتهای مستقیم اع کانال باا اساتفاده اع پما هاای سایار
میباهد که در نقاط دیگر کانال معمیل است .در این باعه زعداد هشت
ساعه آبگیری با نامهاای  P13 ،F ،P14 ،P11 ،E ،P12 ،P9و ، P16
دو عدد سرریز مایل ثابت و یک عدد سرریز نیک اردکی قرار دارد کاه
به جز آبگیر  P12بقیه آبگیرها بهرهبرداری میهیند .سرریزهای مایال

به فالله تدود سه متر اع آبگیرها (بعد اع آبگیر) و سرریز نیک اردکای
به فالله تدود یک کیلیمتر بعد اع آبگیر  P16واقع هده که با ارزفااه
یک متر اجرا هده بیدند .دریچههای آبگیرهاا اع نایه مادول نیرپیاک
( X1و  )XX1است که  5979هکتار اع اراضای واتاد عمرانای اول را
زحت پیهش قرار میدهند .هکل  9نمیدار همازیک کانال زیعیاع آر
و جدول  4مشخرات آبگیرهای واقع در محدوده میرد مطالعه را نشان
میدهد .قابل ذکر است که آبگیرهای  P1زا  P6به دلیل واقع هدن در
محدوده ههر اردبیل و زغییر کاربری اراضای آن ،در ساالهاای اخیار
بهرهبرداری نمیهیند.

شكل  – 3نمودار شماتيک سد و اجزای شبكه آبياری یامچی
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جدول  -1مشخصات دریچههای مدول نيرپيک در آبگيرهای محدوده مورد مطالعه
ردیف

نام آبگير

4
5
9
1
9
6
7

P9
E
P11
P14
F
P13
P16

فاصله از مبدا
(کيلومتر)
46+465
46+877
47+594
47+595
45+961
45+158
45+957

به منظیر ارعیابی عملکرد بهرهبرداری و هیدرولیکی کانال زیعیع و
ساعههای آبگیر در باعه میرد نظر ،انداعهگیری العم در مدت یک ساال
بهرهبرداری ( )4951-59در ماههای خرداد ،زیر و مرداد باه زرزیاب باا
 47 ،49و  9نیبت ،انجام گرفت .به بیان دیگر باا هار گیناه زغییار در
هرایط جریان در مدت بهرهبرداری (کاهش و یا افزایش) ،انداعهگیاری
انجام هد .به همین منظایر ،ابتادا باا انتخاار مقطاع مناساب قآال اع
ساختمان های آبگیر و بالفالله بعاد اع آن (باهطایری کاه جریاان اع
کم زرین زالطم برخیردار باهاد) در کاناال الالی زیعیاع آر ،سارعت
جریان انداعهگیری هد .با مشخص هدن سرعت جریان قآال و بعاد اع
هر آبگیر ،دبی جریان عآیری به هر ساعه با زیجه باه مشاخص بایدن
سطح مقطع کانال در آن باعه و با استفاده اع رابطاه پییساتگی جریاان
محاسآه هد.
با زیجه به اینکه انداعهگیاری سارعت جریاان آر باا اساتفاده اع
میلینه در همه نقاط هآکه مشکل باید ،ابتادا در نقااطی اع باالدسات
آبگیرها که پسعدگی جریان زاثیر چندانی بر هرایط جریان نداهات و
هرایط جریان یکنیاخت تاکم بید رابطاه دبای -اهال باا اساتفاده اع
میلینه استخراج و سپس با قرائت اهل ،دبی جریان انداعهگیری گردید.
در نقاطی که برگشت آر زا فالله عیادی بر روی جریان زاثیر داهات
و امکان استخراج رابطه دبی -اهل فراهم نآید سرعت جریان باهطایر
مستقیم با استفاده اع میلینه زعیین و سپس دبای باا اساتفاده اع رابطاه
پییستگی جریان زعیین هد .مقادیر تجم آر زحییلی به هر آبگیر نیاز
باا در نظار گارفتن عماان ثآات هاده عآایر جریاان بدسات آماد .در
انداعه گیری سرعت جریان با میلینه در لیرزی کاه عماق جریاان ()y
کمزر اع  91سانتیمتر بید اع روش یک نقطهای ( 1/6yاع سطح آر) و
برای عمقهای بزرگزر اع  91سانتیمتر اع روش دو نقطاهای ( 1/5y
و  1/8yاع سطح آر) استفاده گردید .دساتگاه میلیناهای کاه در ایان
زحقیق میرد استفاده قرار گرفت اع نیه  OTT-C2بیده اسات کاه باا
پنج پروانه مختلف برای دامنه وسیعی اع سرعتهاای جریاان باهکاار
می رود .تجم آر میرد نیاع اراضی و دبی میرد نیاع زحییلی به آبگیرها

نوع مدول
X1
XX1
X1
X1
XX1
X1
X1

ظرفيت
(ليتر بر ثانيه)

مساحت تحت
پوشش

569
991
999
571
561
561
591

(هكتار)
591
4111
911
549
511
551
471

بر اساس نیاع آبی گیاهان کشتهاده و باا بهارهگیاری اع معیارهاای
طراتی هآکه بیده است .دبی اسمی عآیری (مقدار جریانی کاه سااعه
در هرایط بهرهبرداری اع خید عآیر میدهد) اع دریچههای نیرپیک نیز
بر اساس زعداد دریچه ،ظرفیت هر دریچه و عمق آر باالدست دریچه
بیده که بر تسب زی های مختلف آن زیسط کارخاناه سااعنده ارایاه
هده است (هنطیا.)4974 ،
شاخصهای ارزیابی عملكرد

عملکرد هیدرولیکی ساعههای آبگیر با مقایسه مقادیر انداعهگیاری
هده دبی زحییلی به آبگیرها و دبی اسمی آنها قابال ارعیاابی اسات.
برای این منظیر اع درلد خطای نسآی طآق رابطه  4استفاده میهید.
()4
در این رابطه  Qmو  Qrمقادیر انداعهگیری و میرد انتظار دبی
زحییلی به آبگیرها و  erدرلد خطای نسآی است.
همچنین ارعیابی عملکرد بهرهبرداری هآکههای آبیاری با استفاده
اع هاخصهاای متعاددی انجاام مایگیارد کاه در زحقیاق تاضار اع
هاخص های ارایه هده زیسط میلدن و گیتس استفاده باه عمال آماد
( .)Molden and Gates, 1990این هاخصها بیبعد بیده و به دلیل
بیان کمی اهدام و قابلیت درک آنهاا در مطالعاات عیاادی اساتفاده
میهید (ماددی و همکااران .)4959 ،هااخصهاای ارعیاابی هاامل
کفایت ،راندمان ،پایداری و عدالت زحییل آر میباهد.
کفایت تحویل ( :)MPAاین هاخص برای بیان زیاناایی روش
بهرهبرداری در زحییل آر به مقدار نیااع باه کاار مایرود و اع طریاق
رابطه  5محاسآه میهید.
∑

()5

∑
{
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در رابطه فیق PA ،نسآت دبی واقعی زحییلی به دبای مایرد نیااع
هار دریچاه آبگیار QD ،دبی واقعی زحییلی به هر آبگیار (مترمکعاب
بر ثانیه)  QR ،دبی میرد نیاع (زخریص یافته) هر آبگیار برای زاامین
آر اراضی پاییندست آن (مترمکعب بر ثانیه) R ،زعاداد دریچاههاای
آبگیر و  Tزعداد گاامهاای عمانی مناسب در یک دوره زحییل میباهد
که به طیل دوره بهرهبرداری و گام عمانی بستگی دارد.
راندمان تحویل ( :)MPFاین هااخص بارای ارعیاابی میازان
ماعاد آر زحییلی نسآت به نیاع در اثر بهرهبارداری نامناساب باه کاار
میرود و اع طریق رابطه  9محاسآه میهید.
∑

∑
{

()9

در رابطه فیق PF ،نسآت دبی میرد نیاع هر آبگیر به دبای واقعای
زحییلی به آن میباهد.
پایداری تحویل ( :)MPDبرای یک انشعار منفارد ،هااخص
پایداری را میزیان یکنیاختی عمانی در زحییل آر زعریف کارد کاه اع
طریق رابطه  1محاسآه میهید.
∑
()1
که در آن CVT(QD/QR( ،انحرام معیار نساآت  QD/QRزقسایم
بار متیساط مقاادیر  QD/QRدر طایل عمان بیده و برای یاک آبگیار
به عنیان ضریب زغییرات عمانی نسآت  QD/QRنامیده میهید.
عدالت تحویل ( :)MPEاین هاخص میازان زناساب میجاید
بین مقدار آر زحییلی و العم در انشعابات مختلف در دورههای عماانی
مختلف را ارعیابی میکند و اع طریق رابطه  9محاسآه میهید.
∑
()9
که در آن CVR(QD/QR( ،ضریب زغییرات مکانی نسآت QD/QR
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است و برابر با انحرام معیار نااسآت  QD/QRزقااسیم باار متیسااط
مقاادیر  QD/QRبارای زک زک آبگیرهای میجید در طایل کاناال در
یک گام عمانی میباهد.
بااا زیجااه بااه اینکااه هاااخصهااای هیاادرولیکی و بهاارهباارداری
پارامترهایی لحظهای هستند ،ل ا با هر گینه زغییر در هارایط جریاان،
مقدار دبی ،انداعهگیری و سپس با معلیم بیدن مدت عمان عآیر جریان
با همان دبی ،مقادیر ماهانه به لیرت میانگین وعنی دبیهای اناداعه-
گیری هده محاسآه هد .مقدار ایدهآل هاخصهای کفایات و رانادمان
زحییل برابر یک و بارای هااخصهاای عادالت و پایداری مقادار آن
برابر لفر است .محدوده مقادیر هااخصهاای ارعیابی عملکرد هآکه
زیسط میلادن و گیاتس ارایاه هاده اسات ( Molden and Gates,
.)1990

نتایج و بحث
بهمنظیر ارعیابی عملکرد بهرهبرداری دریچههای مادول نیرپیاک
در کانال الالی زیعیاع آر در محادوده مایرد مطالعاه ،دبای جریاان
زحییلی به آبگیرها انداعهگیری و سپس با مقایسه آن با دبی میرد نیااع
اراضی عیر پیهش هر آبگیر و دبی زخریص یافته باه هار آبگیار بار
اساس آر میجید در سد مخزنی ،هاخصهای ارعیابی عملکرد هاآکه
برآورد هدند .جدول  5مقادیر دبی اسمی و دبی انداعه گیاری هاده در
آبگیرهای مختلف را در طیل دوره بهرهبرداری نشان مایدهاد .دبای
میرد نیاع اراضی کشاورعی (دبی طراتی) که بر اسااس ساطح زحات
پیهش هر آبگیر ،الگیی کشت و نیاع آبی گیاهان کشت هاده زعیاین
میهید در انتهای جدول  5ارایه هده است.

جدول  -2مقادیر ماهانه دبی اسمی ( ، )QNدبی واقعی ( )QDو دبی مورد نياز ( )QRدر آبگيرهای مختلف.
آبگير

ماه

)QN (L/s

P11

P14

F

P13

P16

P9

E

خرداد
زیر
مرداد

991 471
991 415
991 461

544
595
549

597
475
461

485
474
475

465
515
511

474
499
417

خرداد
زیر
مرداد

978 466
988 469
954 465

554
599
597

971 567

998

)QD (L/s

595
454
489

488
466
496

495
546
541

486
475
416

)QR (L/s

جدول  9عملکرد زحییال آر در کاناال الالی زیعیاع در هاآکه

991

586

911

551

آبیاری یاامچی را باا اساتفاده اع هااخصهاای ارعیاابی در دو تالات
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محاسآه هاخص ها بر اساس آر میرد نیاع و آر زخرایص یافتاه (در
هرایط کمآید منابع آر) نشان میدهد .در لیرزی کاه هااخصهاای
ارعیابی عملکرد بر اساس آر مایرد نیااع اراضای کشااورعی محاساآه
هیند کفایت زحییل آر در هآکه به دلیال اختراا پاایین آر باه
بخش کشاورعی ضعیف بدست مایآیاد .بادین معنای کاه مقادار آر
زحییل داده هده به آبگیرها کمزر اع آر میرد نیاع اراضای کشااورعی
زحت پیهش آنها بیده است (هکل  .)5در این هرایط ،عملکرد هآکه
در زحییل آر به بهرهبرداران بر اساس هاخصهای راندمان و عادالت

زحییل آر خیر و اع بابات هااخص پایاداری نیاز متیساط ارعیاابی
میهید .بنابراین میزیان گفت که به جز هاخص کفایت زحییال آر،
عملکرد زحییل آر در کانال مناسب بیده اسات .اماا در لایرزی کاه
مآنای محاسآه هاخصها ،آر زخریص یافته باهد عملکارد زحییال
آر در هآکه اع بابت همه هاخصها خیر ارعیابی میهید .مایزایان
گفت در هرایط کمآید منابع آر و اعمال کمآبیاری در هاآکه ،عاالوه
بر کفایت ،پایداری زحییل آر در هآکه نیز با مشکل میاجه میهید.

جدول  -3نتایج کلی ارزیابی عملكرد کانال توزیع آب در تحویل آب به بهرهبرداران در شبكه آبياری یامچی
ردیف

شاخص

4
5
9
1

کفایت
راندمان
پایداری
عدالت

بر اساس آب مورد نياز
مقدار شاخص
1/69
4
1/44
1/4

به منظیر بررسی عملکرد هآکه در زحییل آر به مررمکنندگان،
هاخص های ارعیابی عملکرد به زفکیک هر آبگیر و همچنین زغییارات
آنها در دوره بهرهبرداری بر اساس آر میرد نیاع آنها ،محاساآه و در
هکل  1ارایه هده است .طآق هکل -1الف ،عملکارد زحییال آر در
همه آبگیرهای واقع در محدوده میرد مطالعه ،اع نظر هااخص کفایات
زحییل ضعیف است .به بیان دیگر مقدار آر زحییل داده هاده خیلای
کم زر اع نیاع آبی اراضی عیر پیهش هر آبگیر بیده است .ایان میضایه
به دلیل کمآید منابع آر در سال میرد مطالعه و تجم پایین زخریص
آر به بخش کشاورعی اع سد یامچی میباهاد کاه در هاکل  5قابال
مالتظه است .آبگیرهای  Eو  P14به زرزیب با مقدار  67و  95درلاد
بیشزرین و کمزرین هاخص کفایت را داهتند .بررسایهاای میادانی
نشان میدهد که دساتکاری دریچاههاای نیرپیاک آبگیار  Eزیساط
عارعین ،باعث هده که آر عیادی بدون کنترل دقیق ،وارد مزاره هاده
و ل ا کفایت زحییل آر در آن نسآت به آبگیرهای دیگر باالزر باهد .اع
طرم دیگر با زیجه به اینکاه مقادار آر زحییال داده هاده باه هماه
آبگیرها کمزر اع مقدار میرد نیاع آنهاا بایده اسات هااخص رانادمان
زحییل آر برای همه آبگیر برابر واتد بدست آمد که نشاان مایدهاد
آر ماعاد بر نیاع به آبگیرها زحییل داده نشده است .هااخص پایاداری
که بیان کنناده زیاناایی سیساتم در دریافات آر در عماان اسات و در
آبگیرهای مختلف با ضریب زغییرات نسآت دبی زحییلی به دبی مایرد
نیاع برای دوره بهرهبرداری هآکه سنجیده میهید ،طآق هاکل -1ر
بین  1/14زا  1/46متغیر بیده و نشان میدهد که پایداری زحییال آر
در محدوده خیر و متیسط قرار دارد .در آبگیرهای ابتادایی ،هااخص
پایداری بهتر اع آبگیرهای انتهایی بیده و سطح عملکرد کانال اع بابات

سطح عملكرد
ضعیف
خیر
متیسط
خیر

بر اساس آب تخصيص یافته
مقدار شاخص
1/57
1/51
1/19
1/11

سطح عملكرد
خیر
خیر
خیر
خیر

این هاخص در آبگیرهای انتهایی متیسط بدست آمد .آبگیرهاای  Eو
 P11اع نظر هاخص پایداری در وضعیت خیر قرار دارند که مسااتت
باالی عیر پیهش آن هاا و باه زآاع آن زعاداد دفعاات کام زنظیماات
دریچه های این آبگیرها ،دلیل عمده باال بیدن هاخص پایداری زحییل
آر میباهد.
هاخص های ارعیابی عملکرد هآکه در مقیاس عمانی باه زفکیاک
برای سه ماه در دوره بهرهبارداری در هاکل -1ج و -1د ارایاه هاده
است .طآق هکل -1ج کفایت زحییل آر در هر سه مااه دوره بهاره-
بردای ضعیف بیده است .کفایت زحییل آر در ماههای انتهاایی دوره
بهرهبرداری پایینزر بیده که منطآق بر عمان اوج نیاع اراضی کشاورعی
است .عدالت زحییل آر به آبگیرهای مختلف در ماههای خرداد و زیر
در سطح خیر ولی در ماه مرداد در سطح متیسط قرار دارد (هکل -1
د) ،که نشان می دهد همزمان با اوج مررم و نزدیک هدن به انتهای
فرل آبیاری ،زیعیع آر بین آبگیرهای مختلف عادالناه نآایده اسات.
کاهش تجم ذخیره سد یامچی در انتهای دوره بهارهبارداری و زیجاه
باالی مدیریت سد به زامین نیاعهاای بخاش هارر ،و تفا تاداقل
ذخیره العم سد برای ماههای آزای مایزیاناد اع دالیال پاایین بایدن
هاخص های کفایت و عدالت زحییل آر در انتهای دوره بهرهبارداری
باهد.
عملکرد هاآکه در زحییال آر باه مرارمکننادگان در لایرت
محاسآه هاخصهای ارعیابی بر اساس آر زخریص یافته ،در هکل 9
نشان داده هده است .همان طیر که مالتظه میهید در همه آبگیرها
هاخصهای کفایت (هکل -9الف) و پایداری (هاکل -9ر) زحییال
آر خیر بید .همچناین کفایات (هاکل -9ج) و عادالت زحییال آر
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هآکه زیانسته است عملکرد خیبی در ماههای مختلف داهته باهد.

شكل  -4شاخص های ارزیابی عملكرد کانال توزیع آب بر اساس آب مورد نياز در دوره بهرهبرداری (الف و ب :شاخصهای کفایت و پایداری
تحویل آب در آبگيرهای مختلف  ،ج و د :شاخصهای کفایت و عدالت تحویل آب در ماههای مختلف)

برای ارعیابی عملکرد هیدرولیکی ساعههای آبگیر واقع در محدوده
میرد مطالعه ،دبی زحییلی به آبگیرها در دوره بهرهبرداری ،انداعهگیری
و با دبی اسمی آنها مقایسه هاد .هاکل  6دبای اناداعهگیاری هاده
(واقعی) و دبی اسمی آبگیرهاای  P13 ،P11 ، P9و  P16را باهعنایان
نمینه ای اع کل آبگیرهای واقع در محدوده میرد مطالعه نشان میدهد.
بیشزرین اختالم دبی انداعهگیری هده با دبای اسامی در آبگیرهاای
 P13 ،P11 ،P9و  P16بهزرزیب برابر  91 ،81 ،51و  91لیتر در ثانیاه
بدست آمد .همان طیر که مالتظه میهید در کل دوره بهارهبارداری
در آبگیرهای  P9و  P11بین دبای اناداعهگیاری هاده و دبای اسامی
زفاوت عیادی مشاهده نمیهاید ولای ایان اخاتالم در آبگیار  P13و
 P16عیاد بیده است .مقدار مطلق خطای نسآی آبگیرهاای  P9و P11
به زرزیب با  5/9و  5/1درلد کمزر اع آبگیرهای  P13و  P16با مقدار
 9/4و  41/6درلد بیده است .در آبگیر  P13دبی زحییل داده هده در
اکثر میاقع کمزر اع دبی اسمی بیده ولی در آبگیار  P16دبای زحییال
داده هده بیشزر اع دبی اسمی آن بایده اسات .مسااتت کام اراضای
زحت پیهش آبگیر  P13در مقایسه با آبگیر  P16و وجید زعاونی آر-
بران در پاییندست آبگیر  P16که درخیاستهای منظم و باا برناماه-
ریزی هدهای دارند ،دلیل عمده این میضیه میزیاناد باهاد .اع طارم

دیگر زفاوت بین دبی انداعهگیری و دبای اسامی در هماه آبگیرهاا در
زیرماه بیشزر اع ماههای دیگر بیده کاه دلیال آن واقاع هادن در اوج
مررم محریالت کشاورعی است.
جدول  1دقت انداعهگیری دبی در آبگیرهای مجهز به مدولهاای
نیرپیک را نشان می دهد .مقادیر تداقل ،تداکثر و متیسط دبی انداعه-
گیری هده و دبی اسمی برای هر یک اع آبگیرها در طیل دوره بهاره-
برداری محاسآه و ارایه هده است .متیسط خطای نساآی هار یاک اع
آبگیرها اع میانگین مقادیر خطای نساآی در طایل دوره بهارهبارداری
بدست آمده است .آبگیرهاای  P9و  P16باه زرزیاب باا  5/9و 41/6
درلاد کامزاارین و بایشزارین مقاادار خطاای نساآی را داهااتند .در
آبگیرهای  Fو  P13مقادیر دبی زحییل داده هده کمزر اع دبی اسامی
آنها بیده است که این امر باعث منفی هدن درلد خطای نسآی آن-
ها هده است .به طیر کلی میزیان گفت که دقات اناداعهگیاری دبای
زیسط مدول های نیرپیک خیر بیده و زحییال آر باا دقات مناساآی
لیرت میگیرد .الآته در آبگیرهای  Eو  P16خطای انداعهگیری دبای
زقریآا عیاد است ولی در بقیه آبگیرها ،زحییل دبی با دقت خیبی انجام
میهید .همان طیر که قآال ذکر هد دستکاری دریچههاای آبگیار E
زیسط عارعین و مساتت باالی عیر پیهش آبگیر  P16که دبی عیادی
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را دریافت میکند دلیل عمده خطای باالی انداعهگیری جریان زحییلی
در آن آبگیرها میزیاند باهد .بهطیر کلی میزایان اذعاان داهات کاه
دلیل خیر بیدن دقت انداعهگیری دبی در زحییل آر به بهرهبارداران
در هآکه ،به جیان بیدن آن مربیط است که تدود  41ساال اع هاروه
بهرهبرداری هآکه میگ رد.
مقایسه نتایج این زحقیق با پژوهش انجاام یافتاه زیساط ساالمی
( )4959نشان میدهد که عملکرد هیدرولیکی ساعههای آبگیر در ایان
مطالعه اع وضعیت بهتری برخیردار است .هآکههایی که مدت عیاادی
اع عمان ساخت و هروه بهرهبرداری آن نمیگ رد چنین وضعیتی دارند
و انداعهگیری جریان ورودی به آبگیرها در آنها با دقت عیادی لیرت
می گیرد .همچنین در مقایسه با نتایج زحقیق انجام یافته زیسط دیجن
و همکاران ( ،)Dejen et al., 2009علای و همکااران ( Aly et al.,
 )2013و نام و همکاران ( ،)Nam et al., 2016هاخصهای راندمان،
پایداری و عدالت زحییل آر در این مطالعه بهتر بایده ولای هااخص
کفایت زحییل آر به دلیل کم بیدن آر زخرایص یافتاه باه هاآکه

ضعیف بیده است.

نتيجهگيری
ارعیابی عملکرد زحییال و زیعیاع آر در هاآکههاای آبیااری در
هناسایی مسائل و مشکالت بهرهبرداری و زعیین نقااط ضاعف آنهاا
نقش میثری دارد .هآکه آبیاری یامچی اع تدود ده سال پایش مایرد
بهرهبرداری قرار گرفته است ولی نارضایتی بهارهبارداران اع مادیریت
زحییل و زیعیع آر در آن ،لزوم بررسای و ارعیاابی عملکارد هاآکه را
نمایان مینمید .انداعهگیری دبی جریان عآایری اع آبگیرهاای مادول
نیرپیک در محدوده میرد مطالعه اع کانال اللی زیعیاع آر و مقایساه
آن با دبی اسمی آبگیرها نشان داد که دقت انداعهگیری جریان در آن-
ها خیر بیده است .تداکثر خطای نسآی تدود  41درلد در زحییال
آر به بهرهبرداران نشان دهناده مناساب بایدن عملکارد هیادرولیکی
ساعههای آبگیر در زحییل آر به مررمکنندگان میباهد.

شكل  -5شاخص های ارزیابی عملكرد کانال توزیع آب بر اساس آب تخصيص یافته در دوره بهرهبرداری (الف و ب :شاخصهای کفایت و پایداری
تحویل آب در آبگيرهای مختلف  ،ج و د :شاخصهای کفایت و عدالت تحویل آب در ماههای مختلف)
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شكل  -6تغييرات زمانی دبی اندازه گيری شده (واقعی) و دبی اسمی در آبگيرهای منتخب ( P13 ،P11 ،P9و )P16
جدول  -4نتایج تعيين دقت اندازهگيری دبی در دریچههای آبگير با مدولهای نيرپيک
نام آبگير

دبی اسمی (ليتر در ثانيه)

دبی اندازهگيری شده (ليتر در ثانيه)

متوسط خطای نسبی (درصد)

حداقل

حداکثر

متوسط

حداقل

حداکثر

متوسط

P9

89

569

465

81

911

469

5/9

E

991

991

991

997

111

989

5/1

P11

51

991

559

51

991

557

5/1

P14

461

571

549

471

551

545

9/5

F

411

561

484

491

576

478

-5/9

P13

441

561

455

451

591

486

-9/4

P16

411

591

465

451

561

475

41/6

بهمنظیر بررسی عملکرد بهرهبرداری کانال زیعیاع در زحییال آر
به آبگیرهای مدول نیرپیک ،هاخصهای کفایت ،راندمان ،پایاداری و
عدالت زحییل آر در دو تالت (محاسآه بر اساس آر میرد نیااع و آر
زخریص یافته) زعیین هدند .نتایج نشان داد در لایرزی کاه مآناای
محاسآه هاخص های ارعیابی ،آر زخریص یافته به اراضی کشاورعی
اع سد مخزنی یامچی باهد ،مدیریت هآکه اع بابات هماه هااخصهاا

عملکرد خیبی دارد .ولی اگر هاخصهای ارعیابی بر اسااس آر مایرد
نیاع اراضی کشاورعی زعیین هایند ،هااخص کفایات زحییال آر باه
آبگیرها ضعیف بیده و هاخص پایداری در آبگیرهای واقاع در ابتادای
هآکه وضعیت مطلیرزری نسآت به بقیه آبگیرها خیاهند داهت .نتایج
ارعیابی عملکرد هآکه در مقیاس عمانی بارای دوره بهارهبارداری نیاز
نشان داد که کفایت زحییل آر در طایل دوره بهارهبارداری ضاعیف
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است .این هاخص در مااههاای انتهاایی دوره بهارهبارداری وضاعیت
نامناسی داهته است .کمآید منابع آر و اولییت زخرایص باه بخاش
هرر اع سد یامچی ،دلیال عماده کااهش زخرایص آر باه بخاش
کشاورعی بیده و به همین دلیل هاخص کفایت زحییل آر به آبگیرها
در محدوده ضعیف قرار گرفت .به طیر کلی میزیان گفات در هارایط
کمآید منابع آر ،استفاده اع آر میرد نیاع اراضی کشااورعی در زعیاین
هاخص های ارعیابی عملکرد در هناسایی نقاط ضعف و قیت هآکه در
زحییل آر به مررمکنندگان کمک هایانی دارد.
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Abstract
In this study, hydraulic performance and operation of Neyrpic gates on the main canal of water distribution in
Yamchi irrigation network (Ardabil) were evaluated in 2016-2017. For the purpose of this research, a 4 km long
range with 7 offtakes and a total area of 2,375 hectares was selected. Then, during the operation period, the flow
velocity at the specified points was measured by velocity meter and by determining the cross-sectional flow, the
inlet discharge to the offtakes was calculated. By measuring the flow delivered to the offtakes and comparing
them with the nominal flow, the relative error of the Neyrpic module gates was determined. Then, by calculating
the indicators of adequacy, efficiency, dependability, and equity of water delivery, the performance of the
distribution canal in the delivery of water to the users was evaluated.
The analysis of the results showed that the accuracy of flow measurement in all offtakes is high and water
delivery to the consumers is performed with less error, so that the minimum and maximum relative errors were
3.2 and 10.6% respectively have been. Also, calculation and evaluation of performance evaluation indicators
showed that the water distribution canal performance on the adequacy indicator was weak but based on
efficiency, dependability and equity of water delivery at a good level.
Keywords: Evaluation, Irrigation network, Neyrpic offtake, Water delivery, Yamchi
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