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چکیده
با توجه به کمبود منابع آب در کشور ،کاهش تلفات و افزایش بهرهوری مصرف آب در کشاورزی امری ضروری است .مدیریت و بهررهوری مصررف
آب ضعیف در شبکههای آبیاری و زهکشی نشان میدهد که این بخش نیاز به توجه ویژه دارد .شبکه آبیاری و زهکشی درودزن فرار یکری از شربکه-
های آبیاری و زهکشی مدرن کشور است که دشت حاصلخیز مرودشت که یکی از قطبهای کشاورزی استان میباشد را تغذیه مینماید .تاکنون بررسی
میدانی کمی در خصوص میزان نشت آب و راندمان توزیع در کانالهای آبیاری این شبکه انجامگرفته است .در این پژوهش تجربیات پژوهشهای قبلری
در مورد روشهای برآورد میزان نشت آب در کانال آورده شد .میزان نشت و راندمان توزیع آب در کانالهرای آبیراری درجره  ،3در چهرار منطقره اصرلی
آبیاری شبکه اندازهگیری گردید .جمعاً  21کانال و در هر کانال در سه بازه اندازهگیریها انجام شرد .میرزان نشرت آب برا اسرتفاده از روش دبری ورودی
خروجی و به کمک میکرومولینه برآورد شد .راندمان توزیع آب نیز با توجه به میزان نشت و نسبت دبی خروجی به ورودی شبکه توزیرع بررآورد گردیرد.
میزان تلفات نشت و تبخیر در شبکه درودزن با و بدون احتساب ادامه کانرالهرای سرمت چرو و سرمت راسرت بره ترتیرب حردود  055844و 338544
مترمکعب بر روز بود .راندمان توزیع آب در کانالهای درجه  3و 0حدود  52درصد برآورد گردید .بهطور متوسط حدود  28درصد از آب رهاسازی شرده در
اثر نشت و تبخیر در کانالهای درجه  3و  0تلف گردیده است .بنابراین توصیه میشود بهمنظور بهبود مدیریت شبکه درودزن ،میزان تحویل آب در نقاط
مختلف را با توجه به مقادیر نشت و راندمانهای برآورد شده تعیین نمود.
واژههای کلیدی :اتالف آب ،دبی ورودی خروجی ،میکرومولینه.

مقدمه
شبکه آبیاری و زهکشی مجموعهای از کانالهرا و تأسیسرات
وابسته به آن است که آب را از منبع آب به مزرعره انتقرال داده و
همچنین زهاب خروجی را از منطقه خارج می نماید .در یک شبکه
آبیاری کانال های درجهیک ،درجه دو ،درجره سره و درجره چهرار
وجود دارد .کانال اصلی می تواند کانرال درجرهیرک باشرد .کانرال
درجه دو خود به تعدادی کانال درجه سه و کانرال درجره سره بره
تعدادی کانال درجه چهار که به ترتیب مساحت اراضری کمترری
تحت پوشش دارد تقسیم می گردد .به همین ترتیب زهکش هرای
اصلی درجهیک ،درجه دو ،درجه سه و درجه چهار 2وجرود دارد .در
بسیاری از شبکههای آبیاری مقدار واقعی آب قابل اسرتفاده بررای
محصوالت بسیار کمتر از مقدار اولیه آب در ابتدای شبکه انتقرال
1استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز
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میباشد .یکی از اجزاء تلفات آب در کانالها ،نشت یا ترراوش آب
از طریق دیوارهها و کف کانالهای آبیاری است .آگاهی از مقردار
و شرایط ایجاد تلفات ،میتواند برای بهبود وضرع مردیریت منرابع
آب و تصمیمگیری و توجیه پوشش انهار و استفاده بهتر از منرابع
آب مفید باشد .با تقلیل تلفات آب در انهار فعلی بره نصرف ،مری-
توان از آب صرفهجویی شده ،اراضی دیگری را که دچرار کمبرود
آب هستند آبیاری نمود .در بعضی شررایط مریتروان برا پوشرش
نمودن کانالهای خاکی تا  54درصد تلفات نشرت آب را کراهش
داده و راندمان انتقال را باال برد .در کشورهای کم باران ازجملره
ایران ،موضوع تأمین آب همواره یکی از مهمترین مشکالت بوده
است .امروزه برای انجرام پرروهههرا و طرر هرای آبری و تولیرد
محصوالت یا افزایش آن ،انتقال آب باید بر اسا یک رانردمان
قابلقبول انجام پذیرد (.)Akkuzu, 2012

روشهای برآورد نشت در کانالها
روشهای اندازهگیری نشت آب به دودسته کلی اندازهگیری
مستقیم و اندازهگیری غیرمستقیم قابل دستهبندی هستند .امروزه
دقیقترین روش اندازهگیری نشت از کانالها روشهای مسرتقیم
میباشد .برای اندازهگیری نشت آب از کانالها بره روش انردازه-
گیری مستقیم ،به مقدار واقعی اتالف آب در اثر نشت از کانال در
شرایط کارکرد (وقتی کانال پر اسرت) ،موردنیراز اسرت .محاسربه
مقدار واقعی نشت بدون نیاز به استفاده از روابط تئوری و اسرتنتاج
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از روی سایر عوامل نظیر نفوذپذیری خاك و غیرره ،انجرام مری-
پررذیرد .انرردازهگیررری ورودی و خروجرری آب کانررال (روش دبرری
ورودی-خروجی) و آزمایش حوضرچهای دو روش بررای انردازه-
گیری مستقیم مقدار نشت از کانال هستند.
روش های بررآورد غیرمسرتقیم نشرت آب شرامل معرادالت
تئوری و تجربی میباشد که دارای دقت کمتری نسبت بره روش
مستقیم میباشند .در معادالت تجربی تعیین نشت ،فرض میشود
که مقدار نشت تابعی از ظرفیت کانال و ضرایب تجربی مربوط به
تیو خاك و پوشش کانال میباشد .این معادالت به خاطر نادیرده
گرفتن اثر شرایط آب های زیرسطحی که میتواند تأثیر عمردهای
بر میزان تخمین نشت از کانال داشته باشد ،دارای مقرداری خطرا
میباشد .میزان نشت لزوماً با جریان آب کانال کره برا اسرتفاده از
سازه تنظیمکننده تقریباً ثابت نگه داشرته شرود ،متناسرب نیسرت
).(Mcleod, 1996
روش های دیگر شامل مدلهای تئوری ریاضری مبتنری برر
فیزیک جریان آبهای زیرزمینی است و تخمینی از نشت کانال-
ها را هنگامی که اطالعات موردنیاز محلی جمعآوری شرده باشرد،
ارائه میدهد .این اطالعات شرامل ارزیرابی آبهرای زیرزمینری،
خاك ،مشخصات آبخوان و وضرعیت هیردرولیکی در حرالتی کره
نشت رخ میدهد ،میباشد .محققین دریافتند که معرادالتی سراده
قادرند میزان نشت را با خطای  28درصد نسبت به مقادیر اندازه-
گیری شده ارائره دهنرد ) .(USBR, 1951بکرری و اواد میرزان
نشت آب در کانال هرای آبیراری مصرر را از روش دبری ورودی-
خروجی اندازهگیری نموده و فرمولهرایی جهرت ارتبراط میرزان
نشت به خصوصیات هیدرولیکی جریان ارائه نمودند .ایشان اظهار
داشتند که میزان نشت آب به عواملی ازجمله جرن خراك زیرر
کانال ،سطح آب زیرزمینی نسبت به سرطح آب در کانرال ،عمرق
آب در کانال ،هدایت هیدرولیکی خراك و خصوصریات شریمیایی
آبوخاك بستگی دارد .میزان نشت آب را میتوان با اندازهگیرری
مستقیم ،اندازهگیری غیرمستقیم و برآورد بهوسریله فرمرولهرای
تجربرری انجررام داد ) .(Bakry and Awad, 1997اقبررال و
همکاران در جنوب آلبرتای کانادا میزان نشت آب در کانرالهرای
آبیاری را تعیین و مشاهده نمودند در اثر مرمت ،نوسازی و مردرن
نمودن سیستم انتقال آب ،میزان تلفات نشت کاهشیافته و از 28
درصد در سال  2552به  1/8درصد در سال  2555رسریده اسرت
) .(Iqbal et al., 2002کنتور اظهار نمروده کره نشرت آب ترابع
نفوذپذیری مواد بستر ،محیط خی شرده و ارتفراع آب در کانرال
میباشد .بنابراین میتوان میزان نشرت را برهصرورت درصردی از
دبی کانال تعریف نمرود کره در کانرالهرای آبیراری طروالنی در
زمینهای نفوذپذیر ،میزان تلفات آب ممکن است به بریش از 04
درصد نیز برسد ).(Contor, 2004

آالم و بوتا در کشور پاکستان دو روش اندازهگیری نشت آب
از کانال ،یعنی روش دبی ورودی-خروجی و روش حوضرچهای را
مورد آزمون و مقایسه قراردادند و دریافتند که روش حوضرچهای
دقیقتر از روش دبی ورودی-خروجی بوده و در نقاطی که طرول
کانال کم باشد یرا میرزان نشرت کرم باشرد بهترر اسرت از روش
حوضچهای استفاده نمود ) .(Alam and Bhutta, 2004ارشرد
نشرت آب در کانرالهرای آبیرراری در پاکسرتان را برا روش دبرری
ورودی-خروجی اندازهگیری و گزارش نمرود کره در کانرالهرای
سنتی حدود  99درصد و در کانالهرای پوشرش شرده حردود 00
درصد اتالف آب وجود دارد ) .(Arshad, 2004آکوزو و همکاران
با استفاده از روش جریان ورودی-خروجری میرزان نشرت آب در
کانال های اصلی آبیاری سیمانی در جنوب ترکیره را  3درصرد در
هر کیلومتر از طول کانال گزارش نمودند .میزان متوسط تلفات در
کانالهای درجه  1و  3منطقه به ترتیب حدود  3درصد و  9درصد
در  244متر از طول کانال بوده است .همچنین شکل کانال ترأثیر
معنیداری بر میزان نشت دارد و میزان نشت آب اندازهگیری شده
در کانالها نسبت به  34سال گذشته افزایش چشمگیری داشرته
است ( .)Akkuzu et al., 2007سارکی و همکاران بیان نمودند
که در کشور پاکستان حردود  38ترا  04درصرد آب واردشرده بره
کانالهای آبیاری در اثرر نشرت تلرف مریشرود ( Sarki et al.,
) .2008کینزلرری و همکرراران میررزان نشررت آب در کانررالهررای
ریوگراند آمریکا را با روش دبری ورودی خروجری انردازهگیرری و
نشت اندازهگیری شده را بهصورت روابط لگاریتم نپری ،به صورت
توابعی از دبی ،محیط خی شده ،عرض باالی آب و سطح مقطع
جریان ارائه کرد .از این میان ،روابطی که بر اسا دبی و عررض
باالی آب بودند برای منطقه موردمطالعه پیشنهاد گردید (Kinzli
) .et al., 2010آکوزو به بررسی میزان نشت آب در کانرالهرای
بتنی آمریکا با استفاده از مردلهرای تجربری مروریتز و دیروی
ویلسون و روش مستقیم دبری ورودی خروجری پرداخرت .نترایج
نشان داد که ضمن تأکید بر اهمیت استفاده از مدلهرای تجربری
نشت ،ممکن است این مدلها در همه نقاط قابل کاربرد نباشند و
الزم است برای هر منطقه واسرنجی شروند ).(Akkuzu, 2012
یائو و همکاران میزان نشت در کانالی با پوششهرای مختلرف را
مورد بررسی قراردادند و نتیجه گرفتند میزان نشرت در کانرال برا
پوشش رسی و بستر تحکیم یافته کمترین میزان نشت را داشته و
پ ازآن کانال با بستر تحکیم یافته و کانال با پوشش بتنی قررار
می گیرد .همچنین عالوه بر نوع پوشش ،میزان نفوذپذیری خراك
بستر نیز ترأثیر بره سرزایی در میرزان نشرت دارد (Yao et al.,
).2012
مارتین و گیتز اندازهگیرری نشرت آب کانرال برا روش دبری
ورودی خروجی را روشی مناسب دانسته و بیران داشرتند عرواملی
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مانند تغییرات مکانی نشت ،خطای فردی و خطای ادوات انردازه-
گیری میتواند باعث عدم اطمینان بره نترایج و افرزایش ضرریب
تغییرات گردد .همچنین جریان غیر مانردگار در کانرال مریتوانرد
باعث تغییرات در حجم آب موجود در کانال و تغییرات در میرزان
نشرت گرردد ) .(Martin and Gates, 2014رضراپور طبرری و
مزك مری بیان داشته که انتخراب شرکل مقطرع مناسرب بررای
کانال باعث کاهش میزان نشت میشود .همچنین گزارش نمروده
که خطای صحت سنجی مدلهای مختلرف بره ترتیرب از مردل
 ،SEEP/Wموریتز ،دیوی ویلسون ،مول ورث-ینی دومیرا ترا
مدل اینگهام افزایش مییابد ( Rezapour Tabari and Mazak
.)Mari, 2016

کشکولی ( )2399میزان نشت آب در کانالهای آبیاری
خاکی خوزستان را از دو روش حوضچهای و دبی ورودی-خروجی
اندازهگیری نمود و نتیجه گرفت که میزان نشت اندازهگیری شده
در دو روش نزدیک به هم میباشد .میزان نشت آب در شبکه
شاوور  1/0و در اهواز  3/1لیتر بر ثانیه در  244متر بوده است.
حیدریزاده ( )2395در تحقیق خود به این نتیجه رسید که بهطور
تقریبی میتوان  94تا  54درصد از تلفات نشت آب در کانالهای
سنتی را با پوشش نمودن آن ،کاهش داد .همچنین بهطور تقریبی
ثابتشده است که برای مناطقی که تهیه آب برای تولید
محصوالت با ارزش ،کم است ،کاهش دادن تلفات نشت به مقدار
 8درصد کل آب انتقالیافته ،اقتصادی است .پایدار ( )2334نشت
آب در کانال های آبیاری را با استفاده از یک مدل ریاضی که
جریان را دوبعدی و ماندگار فرض میکرد شبیهسازی و برآورد
نمود .مقایسه نتایج بدست آمده از مدل و نشت برآورد شده از
روش حوضچه ای نشان داد که تفاوت این دو روش کم بوده
است .میزان نشت برای دو کانال مورد بررسی درروش
حوضچهای  2/23و  4/0و بهوسیله مدل  2/12و  4/05مترمکعب
بر مترمربع در روز بوده است.
عراق علوی ( )2331با استفاده از روش دبی ورودی-خروجی
میزان نشت را در کانالهای آبیاری اصفهان انردازهگیرری نمرود.
نتایج نشان داد که میزان تبخیر نسبت به میزان نشت بسیار ناچیز
بوده و در کانالهرای بتنری میرزان نشرت حردود  4/28ترا 4/23
مترمکعب بر مترمربرع در روز بروده اسرت .زریرن برال و مردانری
( )2353میزان نشت آب در کانالهای آبیاری استان فرار را برا
استفاده از یک فرمول تجربی محاسبه و گزارش نمودنرد .ایشران
بیان نمودند چنانچه فقط سیستمهای انتقال آب بهبود یابد سالیانه
حدود  2/5میلیارد مترمکعب صرفه جویی در مصررف آب خواهرد
بود که حدود  23درصد آب مصرفی در بخش کشراورزی اسرتان
فار میباشد.
سالمی و سپاسخواه ( )2358میزان نشت آب در چنرد کانرال
رودشت اصفهان را با روش جریان ورودی-خروجی انردازهگیرری

نمودند و معرادالت تجربری نشرت را بررای آن منطقره واسرنجی
کردند .نتایج نشان داد که روشهای تجربی تخمین نشت ،میزان
نشت را کمتر از واقعیت برآورد میکنند و بهتررین روش را بررای
منطقه موردمطالعه خود ،روش اینگهام و موریت معرفی نمودند.
نصری و دادمهرر ( )2353بیران داشرتند کره حردود نیمری از آب
رهاشده در کانال های آبیراری در پاکسرتان ،قبرل از رسریدن بره
مزرعه تلف میشود .همچنین در یرک انردازهگیرری در گرمسرار،
میزان نشت آب از کانالها حدود  04درصرد بروده اسرت .ایشران
اظهار داشتند که جهت بررآورد میرزان نشرت از کانرالهرای آب
روشهای گوناگونی وجود دارد که در سه دسته تقسیمبندی می-
شود :راهکارهای تئوری برآورد نشت آب از کانالها ،راهکارهرای
تجربی برآرود نشت آب از کانالها و روشهای عملی اندازهگیری
نشت آب از کانالها.
از میان روشهای فوقالذکر روشهای عملری انردازهگیرری
نشت آب از کانالها کاربردیتر و دقیقتر میباشند و میتروان از
آنها در شرایط مختلف استفاده کرد .قبرل از پوشرشدار کرردن
کانال ،یک آزمایش حوضچهای یا ورودی-خروجی جریران بایرد
انجام شود تا دادههای نشت قبل از انجام پرروهه بررای ارزیرابی
پوشش ازنظر میزان ذخیره آب ،به دسرت آیرد .ایشران درنهایرت
پیشنهاد نمودند که برای هر محل و بهطور مستقل دالیل ایجراد
نشت ،پارامترهای مرثثر برر آن و نحروه تعامرل برا آن ،بایسرتی
موردبررسی قرار گیرد .مشراورین مطالعرات منطقره خلریجفرار
( )2355راندمان آبیاری را در قسمتهای مختلرف شربکه سرنتی
چشمه حسینآباد بیضا در استان فار را برا روش دبری ورودی-
خروجی اندازهگیری نمودند .راندمان انتقرال و توزیرع در  5مسریر
مختلررف حرردود  93 ،03 ،04 ،15 ،18 ،10 ،12و  30درصررد بررود.
میانگین راندمان انتقال و توزیع در منطقه حدود  93درصد بررآورد
گردید .شاهرخنیا و زارع ( )2353تحقیقری در مرورد نشرت آب در
کانال های شهرستان داراب انجام داد .نتایج نشان داد که پوشرش
نمودن کانال های آبیاری سنتی در شرایط مختلف بین  58ترا 53
درصد ،نشت آب را کاهش داده است .در کانالهای سنتی برین 3
تا  3درصد از دبی کانال در هرر کیلرومتر از طرول کانرال ،در اثرر
نشت به هدر میرود که با پوشش نمرودن ایرن کانرالهرا تلفرات
نشت به کمتر از  4/9درصد رسیده اسرت .حیردریزاده و سرالمی
( )2353به بررسی روابط اینگهام و ودرنیکو در کانالهای خراکی
اصفهان پرداختند و نشان دادند که معادله ودرنیکو بهتر از معادلره
اینگهام قادر به تخمین میزان نشت میباشد .آذری فرد جهرمی و
همکاران ( )2350میزان نشت آب در کانالهای آبیاری مرودشرت
فار را با روش حوضچهای اندازهگیری و به مقایسه ایرن روش
بررا نشررت شرربیهسررازی شررده از فرمررولهررای تجربررری و
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مدلهای  MSEEPو  SEEP/Wپرداختند .نتایج نشان داد کره
این دو مدل و فرمول میسرا تفاوت کمتری با روش حوضرچهای
داشتهاند.
تعاریفی توسط با و ناخترن ( )2554در مورد راندمانهای
آبیاری به شر زیر ارائهشده است.
راندمان انتقال RC ،1

انتقال عبارت است از حرکت آب از منبع بهطرف آبگیرهرای
واحد آبیاری از طریق کانال های اصلی ،جانبی یرا ثانویره رابطره
عبارت است از:
V  V2
RC  d
()2
VC  V1
که در آن  :Vdحجم آبی که به ابتدای سیستم توزیع واردشرده،
 :Vcحجم آب واردشده از مقصد یرا رودخانره بره سیسرتم:V1 ،
حجم آب ورودی از سایر منابع به سیستم انتقال و  :V2حجم آب
دادهشده به استفاده کنندههای دیگر از سیستم انتقال است.
راندمان توزیع Rd ،2

راندمان توزیع عبارت است از انتقال آب به داخرل مزرعره از
طریق کانالهای درجه  3یا  0و از رابطه زیر تعیین میشود:
()1

V f  V3
Vd

Rd 

که در آن  :Vfحجم آب آبیاری دادهشده بره مزرعره :V2 ،حجرم
آب داده شده به استفادهکنندههای دیگر از سیستم انتقرال و :Vd
حجم آبی که به ابتدای سیستم توزیع واردشده است
راندمان کاربرد مزرعه Ra،3

راندمان کاربرد عبارت است از انتقال آب از داخل مزرعه بره
گیاه .این راندمان نسبت برین مقردار آب ترأمینشرده در داخرل
مزرعه و مقدار آب مورد نیاز جهت نگهرداری رطوبرت خراك در
حد نیاز گیاه میباشد .این راندمان از رابطه زیر تعیین میشود:
𝑚𝑉

()3

𝑓𝑉

= 𝑎𝑅

𝑒𝑝 𝑉𝑚 = 𝐸𝑇𝑝 −

()0
که در آن  :Vmحجم آب آبیاری مورد نیراز جهرت جلروگیری از
استر گیاه :Vf ،حجم آب آبیاری دادهشرده بره مزرعره:ETp ،
یعنی تبخیر تعرق گیاه و 𝑒𝜌 :بارندگی مثثر است.

Conveyance Ratio

2

Distribution Ratio

1

Field Application Ratio

3

4

راندمان پروژه یا کل
راندمان پروهه و یا راندمان کل از رابطه زیر تعیین میشود:
𝑎𝑅 × 𝑑𝑅 × 𝑐𝑅 = 𝑝𝑅
()8

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه
شبکه آبیاری و زهکشری درودزن در حردود  84کیلرومتری
شمال غربی شهرستان شیراز واقع گردیده و رودخانه کر تقریباً از
وسررط آن عبررور م رینمایررد .ایررن شرربکه آب موردنیرراز مررزارع
پاییندست را از سد درود زن تأمین مینماید .این سد با حرداکرر
ظرفیت  2میلیارد مترمکعب ،از قدیمیترین سدهای ساختهشرده
در کشور میباشد .حجم تنظیمی سد در سالهای بهررهبررداری
حدود  394میلیون مترمکعب در سال بوده که آب موردنیاز حدود
 01444هکتررار از اراض ری رامجرررد و  30444هکتررار از اراض ری
منطقه کربال و کنرار مرودشرت را ترأمین مریکنرد .آب شررب
قسمتی از شهر شیراز ،تعدادی از روستاها و کارخانههای صنعتی
نیز از این سد تأمین میگردد.
شبکه اصلی آبیاری و زهکشی درودزن در سال  2389به
بهرهبرداری رسیده و کار ساخت شبکههای فرعی از سال 2394
آغاز و بهتدریج تا سال  2393به بهرهبرداری رسید .شبکه اصلی
آبیاری و زهکشی درودزن دارای  5کانال اصلی درجه  2و  1به
طول  250کیلومتر 130 ،کانال درجه  3و  0به طول 823
کیلومتر 258 ،کانال زهکش روباز به طول  952کیلومتر2930 ،
کیلومتر جاده سروی  1553 ،عدد دریچه فلزی آبگیر1443 ،
سازه و تجهیزات هیدرولیکی تنظیمکننده 315 ،سرریز 824 ،پل
و زیرگذر و  854کیلومتر نهر سنتی با  004دهانه آبگیر میباشد
(شرکت سهامی آب منطقهای فار .)2354 ،
کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی درودزن ( )MCاز محل
خروجی نیروگاه سد درودزن با دبی  02مترمکعب در ثانیه
شروعشده و پ از طی  11/11کیلومتر به سازه آب پخش
میرسد .از این به بعد به سه کانال درجه  2با نامهای سمت
چو ( ،)LBPCاردیبهشت ( )RBSCو هامون ( )RBPCمنشعب
میگردد .در کیلومتر  24+153کانال اصلی ،کانالی به نام ابرج
( )ULBCنیز به طول تقریبی 8کیلومتر منشعب میشود .شکل 2
کانالهای آبیاری شبکه درودزن در محدوده رامجرد و درودزن را
نشانمیدهد.

Overal Consumed Ratio

0

روشهای برآورد نشت در کانالها و بررسی نشت و راندمان توزیع96 ...

شکل  -1نمایی از کانالهای آبیاری شبکه درودزن در محدوده رامجرد و درودزن

سه بازه انتخاب و در ابتدا و انتهای بازههای انتخابی ،میزان دبی
با استفاده از دستگاه میکرومولینه مدل ) )Valeport 002ساخت
کشور انگلستان اندازهگیری گردید .اندازهگیری سررعت در سره
عمق  4/84 ،4/28و  4/58عمق آب در کانال و به فواصل افقی
 14سانتیمتر در عرض کانال انجام شد .این انردازهگیرریهرا 1
مرتبه در طول فصل آبیاری گندم در فروردین و اردیبهشرتمراه
سال  58-50که بیشترین نیاز آبی برای گندم وجود دارد ،انجرام
شد .به علت کمبود آب ،کشت محصروالت صریفی در تابسرتان
انجام نشد.

هدف از این پژوهش اندازهگیری و بررسی میزان نشرت آب
در چهار منطقه اصرلی شربکه مردرن آبیراری درودزن برا روش
پیشنهادی بود .تعداد کانالهای فرعی در نظر گرفته شده در هر
کدام از این چهرار منطقره  3کانرال و مجموعرا  21کانرال برود.
مشخصات کانالهرای انتخرابی در جردول  2آورده شرده اسرت.
میزان نشت از روش دبی ورودی خروجی که یک روش مستقیم
اندازهگیری نشت است و طبق بررسیهای انجام شده قبلی دقت
بیشتری نسبت به فرمولهای تجربی دارد اسرتفاده گردیرد .بره
منظور اندازهگیری و بررسی نشت و راندمان توزیع ،در هر کانرال

جدول  -1مشخصات کانالهای موردبررسی

کانال اصلی کانال درجه 3
اصلی

هامون

اردیبهشت

سمت چو

T-4
T-8
T-12
T-27
T-30
T-34
T-15
T-20
T-24
T-10
T-45
T-58

دبی
()l/s

شیب

4/44438 558
4/44438 994
4/44438 534
4/4448 544
4/44498 544
4/4440 2444
4/4440 545
4/442 2184
4/4448 024
4/44488 2434
4/4440 524
4/44438 544

عرض کف
()m

4/9
4/9
4/5
4/5
4/9
4/5
2/1
4/5
4/9
4/5
4/5
4/9

شیب جداره
2/2:8
2/2:8
2/2:8
2/2:8
2/2:8
2/2:8
2/2:8
2/2:8
2/2:8
2/2:8
2/2:8
2/2:8

سطح زیر پوشش

طول

عمق آب

()ha

()m

()m

542
155
2331
883
383
553
540
559
335
501
539
809

1880
0010
8130
1898
1393
1208
3584
2844
2944
3245
2434
020

4/92
4/80
4/85
4/92
4/92
4/95
4/94
4/92
4/03
4/94
4/98
4/85
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نتایج و بحث
جدول  1مقادیر نشت در واحد سطح کانالهرای درجره  3و
جدول  3مقادیر نشت در واحد طول کانالهای درجه  3را نشان
میدهند .نتایج نشان میدهد که میانگین نشت در واحد سرطح
کانالهای منشعب از کانال اصلی  4/918مترمکعب بر مترمربع
بر روز بوده که از میانگین نشت در واحد سطح سه کانال دیگرر
بیشتر است .کمترین میزان نشت مربوط به کانالهای منشرعب
از کانال اردیبهشت با  4/804مترمکعب بر مترمربع بر روز برود.
متوسط میزان نشت در واحد سرطح کانرالهرای مرورد بررسری
 4/890مترمکعب برر مترمربرع برر روز بررآورد گردیرد .میرزان
متوسط نشت در واحد طول کل کانالهرا  2158مترمکعرب برر
کیلومتر بر روز بود .در بین کانرالهرای اصرلی نیرز بیشرترین و
کمترین میزان نشت در واحد طول مربروط بره کانرال اصرلی و
سمت چو با به ترتیب  2023و  2200مترمکعب بر کیلومتر برر
روز میباشد.
جدول  -2مقادیر نشت در واحد سطح کانالهای موردبررسی

نام کانال
اصلی
هامون
اردیبهشت
سمت چو
میانگین

اندازهگیری اول

اندازهگیری دوم

میانگین

()m3/m2/day

4/934
4/835
4/831
4/891
4/899

4/914
4/803
4/805
4/804
4/893

4/918
4/802
4/804
4/882
4/890

جدول  -3مقادیر نشت در واحد طول کانالهای موردبررسی

نام کانال
اصلی
هامون
اردیبهشت
سمت چو
میانگین

اندازهگیری اول

اندازهگیری دوم

میانگین

()m /km/day
3

2019
2389
2100
2254
2341

2045
2302
2158
2243
2155

2023
2305
2195
2200
2158

با استفاده از مقادیر نشت جداول  3و  1و طول کانرالهرای
درجه  3و  0شبکه ،مقادیر تلفات روزانه تبخیر و نشت در کانال-
های اصلی و کل شبکه محاسبه گردیده کره در جردول  0آورده
شده است .جهت محاسبه میزان تبخیر از آمار هواشناسی همران
سال در ایستگاه تخت جمشید استفاده گردید .مالحظه میگرردد
که میزان مجموع تلفات تبخیر و نشت در شبکه حدود 055844
مترمکعب در روز بوده است .میزان تلفات تبخیر نسبت به تلفات
نشت بسیار ناچیز و حدود  4/5درصد تلفات نشت میباشد (کمتر
از  2درصد).
جدول  -4مقادیر تلفات روزانه نشت و تبخیر آب در کانالهای
مختلف

نام کانال
اصلی
هامون
اردیبهشت
سمت چو
ادامه سمت چو
ادامه سمت راست
مجموع

تلفات نشت

تلفات تبخیر

مجموع

()m3

33503
282004
88148
05533
245335
03405
050309

838
2212
003
333
508
335
3343

35025
281892
88981
05184
245253
03359
055005

بررا اخررذ اطالعررات رهاسررازی آب در شرربکه در سررالهررای
مختلف ،میزان تلفرات ،درصرد تلفرات و رانردمان توزیرع شربکه
برآورد گردیده که اطالعات آن در جدول  8آورده شده اسرت .در
این محاسبات میزان تلفات انتقال آب با توجه به مطالعات قبلری
(مهندسررین مشرراور مهرراب قررد  33 ،)2352 ،درصررد در نظررر
گرفته شرده اسرت .مشراهده مریگرردد کره رانردمان توزیرع در
سال های مختلف بین  38تا  58درصرد متغیرر بروده و برهطرور
متوسط  52درصد بوده است .نتایج نشان میدهرد کره متوسرط
میزان حجم رهاسازی آب در ابتردای شربکه و حجرم تلفرات در
سالهای مختلف به ترتیب  120و  34میلیرون مترمکعرب بروده
که بهطور متوسط حدود  28درصد از آب رهاسازی شرده در اثرر
نشت و تبخیر در سیستم توزیع (کانالهرای درجره  3و  )0تلرف
گردیده است.

روشهای برآورد نشت در کانال¬ها و بررسی نشت و راندمان توزیع99 ...

سال
50-2353
53-2351
51-2352
52-2354
54-2355
55-2355
55-2353
53-2359
59-2358
58-2350
50-2353
53-2351
51-2352
52-2354
54-2335
35-2335
35-2333
33-2339
39-2338
میانگین

جدول  -5اطالعات رهاسازی آب ،تلفات نشت و راندمان توزیع آب در شبکه در سالهای مختلف
حجم تحویلشده در ابتدای
درصد تلفات در
حجم رهاسازی در ابتدای
تعداد روز
حجم تلفات
سیستم توزیع
سیستم توزیع
شبکه
رهاسازی آب
()MCM
()MCM
()%
()MCM
05
28
5
25
90
223
20
12
03
281
231
25
04
52
110
149
28
01
58
195
233
23
11
09
233
39
28
28
34
55
11
25
8
22
15
239
29
39
30
115
209
20
13
89
255
115
23
04
52
153
105
23
02
53
311
349
20
80
222
353
258
23
31
98
183
115
20
01
53
155
201
25
39
33
258
250
23
31
98
135
255
21
34
91
183
294
23
13
88
145
239
29
15
83
233
298
28
34
91
120

نتیجهگیری و پیشنهادات
از میان روشهای انردازهگیرری نشرت ،روشهرای عملری
اندازهگیری نشت آب از کانالها کاربردیتر و دقیقتر میباشند و
میتوان از آنها در شرایط مختلف اسرتفاده کررد .بررسری ایرن
روش در شبکه آبیاری درودزن نشان داد که کمترین و بیشترین
میزان نشت آب در واحد سطح خری شرده کانرال بره ترتیرب
مربرروط برره کانررال اردیبهشررت و اصررلی بررا  4/804و 4/918
مترمکعب بر مترمربع بر روز و میانگین کل  4/890مترمکعب بر
مترمربع بر روز بود .تفاوت در مقادیر نشرت کانرالهرا بره علرت
فرسودگی غیریکنواخت در کانالها و عمق و عرض غیر یکسان
کانالها است که باعث تفاوت در سطح خی شده کانالها می-
گردد .کمترین و بیشترین میزان نشت آب در واحد طرول کانرال
به ترتیب مربوط به کانال سمت چو و اصلی برا  2200و 2023
مترمکعب بر کیلومتر بر روز و میانگین کل  2158مترمکعرب برر
کیلومتر بر روز بود .بنابراین میزان تلفات نشت و تبخیر در شبکه
درودزن با احتساب ادامه کانالهای سمت چو و سرمت راسرت
حدود  055844مترمکعب بر روز بود .برا بررسری آمرار  25سراله
تحویل آب در شبکه درودزن مشخص شد که راندمان توزیع آب
در کانالهای درجه  3و  0حدود  52درصد بوده اسرت .برهطرور
متوسط حدود  28درصد از آب رهاسرازی شرده در اثرر نشرت و

راندمان توزیع
()%
52
51
33
54
53
52
38
35
52
53
50
51
50
52
38
53
58
53
54
52

تبخیر در کانالهای درجه  3و  0تلف گردیده است.
پیشنهاد میگردد میزان آب تخصیصی به کانالهای آبیاری
درودزن در فصول آتی با توجه به مقادیر تلفات بررآورد شرده در
این تحقیق تنظیم گردد .همچنین با ترمیم پوششهای فرسروده
فعلی کانالها ،میزان تلفات نشت را کاهش و راندمان را افزایش
داد .تحویل حجمی آب در شبکه ،اسرتفاده از سرازههرای دقیرق
اندازهگیری آب و انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه میتواند به
بهبود شاخصهای تحویل آب در شبکه کمک نماید.
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Methods of Seepage Estimation in Canals and Evaluation of Seepage and
Distribution Efficiency in Doroodzan Irrigation System
M.A. Shahrokhnia2*and A. Olyan Ghiasi1
Abstract
Because of limited water resources in Iran, decrease the water seepages and increase the water are necessary.
Water productivity and the management conditions of irrigation and drainage systems shows that more attention
should be paid to this subject. Doroodzan irrigation and drainage network is one of Iranian modern irrigation
and drainage networks. This network irrigates Marvdasht plain fertile farms. There are not enough field studies
about seepage losses in the related irrigation canals. In this study the previous experiences on seepage estimation
is mentioned. The seepage losses were measured in 12 tertiary irrigation canals located on the four main
irrigation districts in Dorooodzan irrigation network. Seepage values were measured using inflow outflow
method using a flow velocity meter. The values of seepage and evaporation losses was about 488500 and
335900 cubic meter per day, with and without considering the canals continued to the left and right bank canals.
The average distribution efficiency in tertiary and quaternary canals was about 81 percent. About 15 percent of
the delivered water in the beginning of the system was wasted in tertiary and quaternary canals due to seepage
and evaporation losses. Therefore, it is suggested to use these seepage and distribution efficiency rates to raise
the water delivery performance in Doroodzan irrigation system.
Keywords: Waste Water, Inflow Outflow Method, Flow Meter.
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