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با دو روش  کازروندشت های آبیاری نشت آب در کانال پوشش کانال بر میزان تأثیر

 مستقیم یریگاندازه

 *2محمدعلی شاهرخ نیا و 1محسن مومن زاده

 چکیده
است.  شدهپرداختهپوشش کانال بر میزان نشت  تأثیراما در تحقیقات قبلی کمتر به بررسی ؛ گرددکانال میهای آبیاری باعث کاهش میزان نشت پوشش کانال

نشت، تحقیقی در دشت کازرون استان فارس انجام گردید. در این آزمایش میزان نشت آب در سه  در کاهشهای آبیاری پوشش کانال تأثیربررسی میزان  منظوربه
استفاده  ایحوضچهگیری نشت از دو روش جریان ورودی ـخروجی و روش گیری گردید. برای اندازهکانال آبیاری منطقه، قبل و بعد از پوشش نمودن کانال اندازه

نیز انجام شد. نتایج نشان داد که با پوشش نمودن سه کانال خاکی  tگیری نشت با استفاده از آزمون آماری های اندازهوشها و رمقایسه نشت آب کانال شد.
ها بوده که میزان از کانال بر مترمربعمترمکعب بر روز  292/0این میزان کاهش معادل  درصد از میزان نشت کاسته شد. 7/49متوسط  طوربه، موردبررسی

های پوشش نداشتند. تفاوت نشت بین کانال باهمداری خروجی تفاوت معنی - ای و دبی ورودیگیری نشت حوضچهآماری دو روش اندازه ازنظر است. توجهیقابل
 باشد. مؤثردر کاهش تلفات آب  توجهیقابلتواند به میزان های سنتی منطقه میبنابراین پوشش نمودن کانال ؛دار بودشده و پوشش نشده معنی

 

 .پوشش شده، کانال پوشش نشده، کانال ای، دشت دادینخروجی، روش حوضچه -روش دبی ورودی : کلیدی هایواژه
 

 

 12قدمهم
کشاورزی، فاصله بین منبع آب تا مزرعه زیاد  مناطقدر بسیاری از 

های آبیاری بوده که این موضوع باعث افزایش اتالف آب در کانال
های سنتی بوده کانال، های آبیاری موجودکانال بسیاری ازگردد. می

 و مقدار از یآگاهباشد. می توجهقابل هاآنکه میزان نشت آب در 
 و آب منابع تیریمد وضع بهبود یبرا تواندیم ،تلفات جادیا طیشرا

 دیمف آب منابع از بهتر استفاده و انهار پوشش هیتوج و یریگمیتصم
 نمودن پوشش با توانیمدر بعضی شرایط  .(Akkuzu, 2012) باشد

 و داده کاهش را آب نشت تلفات درصد 00 تا یخاک یهاکانال
 .(3242)شاهرخ نیا و زارع،  برد باال را انتقال راندمان

 گیریاندازه کلی دودسته به آب نشت گیریاندازه هایروش
 ترینیقدق .هستند یبنددسته قابل یرمستقیمغ یریگاندازه و مستقیم

                                            
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد آموختهدانش 1
بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز  پژوهشی استادیار 2

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان 
*نویسنده مسئول: ) ایرانتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، 

mashahrokh@yahoo.com) 
 2/30/47 :افتیدر خیتار
 30/33/47:رشیپذ خیتار

برای  .باشدمی مستقیم هایروش هاکانال از نشت گیریاندازه روش
مستقیم، به  گیریاندازه روش به هاکانال از آب نشت یریگاندازه
 وقتی) کارکرد شرایط در کانال از نشت اثر در آب اتالف واقعی مقدار
 آب خروجی و ورودی یریگاندازهمورد نیاز است.  ،(است پر کانال
 روش دو یاحوضچه آزمایش و( خروجی - ورودی دبی روش) کانال
 یهاروش. هستند کانال از نشت مقدار مستقیم یریگاندازه برای

 باشندیمبرآورد غیرمستقیم نشت آب شامل معادالت تئوری و تجربی 
 باشندیمکه از دقت کمتری نسبت به روش مستقیم برخوردار 

(Mcleod, 1996). در جنوب آلبرتای کانادا  (2002) اقبال و همکاران
تعیین و  یاحوضچهآبیاری را از روش  یهاکانالمیزان نشت آب در 

مشاهده نمودند که در اثر نوسازی و مدرن نمودن سیستم انتقال آب 
در سال  %1/2به  3443در سال  %31منطقه، میزان تلفات نشت از 

های آبیاری در نشت آب در کانال (2009) ارشد .رسیده است 3444
و گزارش نمود  یریگاندازهخروجی -پاکستان را با روش دبی ورودی

پوشش شده حدود  هایکانالو در  %66سنتی حدود  هایکانالکه در 
با استفاده از  (2007) اتالف آب وجود دارد. آکوزو و همکاران 99%

های اصلی خروجی، میزان نشت آب در کانال-روش جریان ورودی
در هر کیلومتر از طول کانال  %2 رادر جنوب ترکیه  بتنیآبیاری 

ها نسبت شده در کانال گیریاندازهمیزان نشت آب  کهگزارش نمودند 
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 مارتین و گیتز .است گیری داشتهسال گذشته افزایش چشم 20به 
گیری نشت آب کانال با روش دبی ورودی خروجی را اندازه( 2039)

روشی مناسب دانسته و بیان داشتند عواملی مانند تغییرات مکانی 
باعث عدم تواند گیری مینشت، خطای فردی و خطای ادوات اندازه

شاهرخ نیا و زارع  اطمینان به نتایج و افزایش ضریب تغییرات گردد.
های شهرستان داراب تحقیقی در مورد نشت آب در کانال (3242)

های آبیاری سنتی انجام داد. نتایج نشان داد که پوشش نمودن کانال
درصد، نشت آب را کاهش داده است.  47تا  01در شرایط مختلف بین 

درصد از دبی کانال در هر کیلومتر از  7تا  2های سنتی بین در کانال
نمودن این  با پوششرود که طول کانال، در اثر نشت به هدر می

رسیده است. آذری فرد  درصد 6/0ها تلفات نشت به کمتر از کانال
های آبیاری میزان نشت آب در کانال (3249)جهرمی و همکاران 

گیری و به مقایسه این ای اندازهمرودشت فارس را با روش حوضچه
های های تجربی و مدلاز فرمول شدهسازییهشبروش با نشت 

MSEEP  وSEEP/W  پرداختند. نتایج نشان داد که این دو مدل و
رضاپور اند. ای داشتهفرمول میسرا تفاوت کمتری با روش حوضچه

بیان داشته که انتخاب شکل مقطع  (2036) طبری و مزک مری
در مقایسه با مستطیلی( برای کانال باعث کاهش  یاذوزنقه) مناسب

میزان نشت آب  (3242)من زاده و شاهرخ نیا ؤم .شودیممیزان نشت 
 یموردبررسهای تجربی های شهرستان کازرون را با مدلدر کانال
زاده مومنها را مناسب دانستند. این مدل ،واسنجی شرطبهو  قراردادند

های شهرستان کازرون را با نشت آب در کانالمیزان  و همکاران
و های تجربی برآورد نمودند خروجی و مدل -های دبی ورودی روش

 04متوسط حدود  طوربهها نشان دادند که با پوشش نمودن کانال
. (Momenzadeh et al. 2017) افتیدرصد میزان نشت کاهش 

های شبکه میزان نشت آب در کانال (3246)شاهرخ نیا و علیان غیاثی 
گیری و میزان متوسط تلفات آبیاری درودزن را با روش مستقیم اندازه

 درصد عنوان نمودند. 31در سیستم توزیع را 

شهرستان کازرون در استان فارس که از منابع آب زیرزمینی 
های اخیر آب بوده، در سالای پرهای کشاورزی استان و منطقهقطب

رویه از منابع آب های جوی و برداشت بیکاهش ریزش به دلیل
های اخیر مسئولین بنابراین در سال ؛باشدزیرزمینی رو به زوال می

-پوشش نمودن کانال هاآنکه یکی از  انددادهاقدامات فراوانی انجام 

 شدهتلفکاهش میزان نشت آب  منظوربههای آبیاری سنتی منطقه، 
و مسئولین  بردارانبهرهاندرکاران، که همیشه با دست سؤالیباشد. می

پوشش کانال در کاهش  اثربخشیهمراه بوده این است که میزان 
تلفات نشت آب چقدر است. بدین منظور، در این تحقیق به بررسی 

پوشش شده و پوشش نشده( ) آبیاریهای میزان نشت آب در کانال
 است. شدهپرداختهات آب پوشش کانال بر میزان تلف تأثیرو  منطقه

 هاروشمواد و 

کیلومتری غرب شیراز  321شهرستان کازرون در استان فارس در 
 .(3)شکل  کیلومتری این شهرستان قرار دارد 90و دشت دادین در 

 ،های آبیاری منطقه دادینبررسی میزان نشت آب در کانال منظوربه
در خواجه باقری  و منظرهای کانال آبیاری عرب، شاه سه کانال به نام

متوسط یا  موردبررسیبافت خاک بستر هر سه کانال  شد.نظر گرفته 
ها در دست پوشش نمودن بودند، این کانال با توجه به اینکهلوم بود. 

( و هم در قسمت سنتیپوشش نشده )کانال  بخش درگیری هم اندازه
و دبی  ایحوضچهاز دو روش  انجام شد. 3242در سال  پوشش شده

-گیری نشت استفاده گردید. اندازهاندازه منظوربهخروجی  –ورودی

از هر کانال انجام گردید. مقادیر نشت در کانال  نقطهسهها در گیری
گیری روش اندازهدو در هر روش مقایسه گردید.  بتنی کانال وسنتی 

 اینکه در تحقیقات گذشته،مقایسه شدند. با توجه به  باهمنشت نیز 
، در این تحقیق شدهمعرفی روش معتبرتر عنوانبه ایحوضچهروش 

 -شاهد در نظر گرفته و روش دبی ورودیروش مبنا یا  عنوانبه
مورد  شده پوششهای مشخصات کانال خروجی با آن مقایسه گردید.

 است: زیر قراربهارزیابی 

، شکل کانال بتنعرب دادین، از جنس  رسانیآبکانال -3
متر،  91/0متر، ارتفاع  1/0باشد، عرض کانال باکس می مستطیل یا
 200 متر و دبی کانال برای 91/0متر، عرض دیوار  002/0شیب طولی 
 است. شدهطراحیلیتر بر ثانیه 

، شکل کانال مستطیل بتنشاه منظر، از جنس  رسانیآبکانال -2
ی متر، شیب طول 6/0متر، ارتفاع  61/0باشد، عرض کانال یا باکس می

لیتر بر ثانیه  210متر و دبی کانال برای  91/0متر، عرض دیوار  003/0
 است. شدهطراحی

، شکل کانال بتنخواجه باقری، از جنس  رسانیآبکانال -2
متر، شیب  0/0متر، ارتفاع  3باشد، عرض کانال مستطیل یا باکس می

 شدهطراحیلیتر بر ثانیه  100و دبی کانال برای  متر 002/0طولی 
 است.

(، میزان نشت آب بر اساس نفوذ 2ای )مطابق شکل در روش حوضچه
های زمانی آب از داخل کانال به خاک و کاهش عمق آب کانال در بازه

 اندازهبهطولی  (3242). بر طبق توصیه شاهرخ نیا و زارع شودیمتعیین 
متر از کانال انتخاب و ابتدا و انتهای آن با استفاده از پالستیک و  300



  45...های آبیاری دشت کازرونپوشش کانال بر میزان نشت آب در کانال تأثیر

 

ساعت میزان  29گردید. کانال از آب پر و پس از  یبندآبخاک مسدود و 
عمق آب و زمان محاسبه گردید. برای  گیریاندازهنشت آب با 

متر استفاده شد. در مدرج با دقت میلی کشخطعمق آب از  گیریاندازه
متری  200 یهابازه(، 2خروجی )مطابق شکل  -روش دبی ورودی 

-انتخاب و به کمک میکرو مولینه سرعت آب در ابتدا و انتهای بازه اندازه

گیری شد. با ضرب سرعت متوسط در سطح مقطع، دبی جریان در دو 
 طرف هر بازه بدست آمد و از اختالف آن میزان نشت محاسبه گردید.

گیری سطح مقطع جریان، از روش سهولت و دقت در اندازه منظوربه
به شرح زیر استفاده گردید.  (3242)توسط شاهرخ نیا و زارع  شدهیهتوص

های مدرجی در عرض کانال ، شاخصیموردبررسدر ابتدا و انتهای بازه 
حبابی کنترل گردید. در  تراز یلهوسبه هاآنقرار داده شد و افقی بودن 

کش فلزی بلند، پروفیل بستر کف کانال حله بعد با استفاده از یک خطمر

گیری گردید. و عمق آب کانال نسبت به شاخص افقی سنجیده و اندازه
ی شاخص افقی انجام گرفت. ها نیز در محل نقاط مدرج شدهبرداریداده

اتوکد پروفیل عرضی و رقوم آب کانال در مقاطع  افزارنرمبا استفاده از 
ها تعیین شده آنشده و محیط خیسو سطح خیس شدهیمترسختلف م

با دو روش و  یموردبررسگیری میزان نشت در سه کانال گردید. با اندازه

، مقایسه مقادیر tدر شرایط بدون پوشش و با پوشش، با استفاده از آزمون 
نشت انجام و نتایج ارائه گردید. با توجه به هدف تحقیق که بررسی و 

سه مقادیر نشت بوده، ناچیز بودن میزان تلفات تبخیر نسبت به تلفات مقای
ای گیری نشت در دو روش حوضچهنشت و کوتاه بودن مدت زمان اندازه

خروجی، در این تحقیق از بررسی تلفات تبخیر  –و دبی ورودی 
 گردید. نظرصرف

 

 

 کازرون در استان فارسموقعیت شهرستان  -1شکل 

 

 یاحوضچه از کانال مورد آزمایش با استفاده از روش یابازه  -2شکل 



 1317پاییز و زمستان  ،2 شماره ،5 جلد کشاورزی، در آب مدیریت نشریه  46 

 

 

 خروجی -دبی ورودی از کانال مورد آزمایش با استفاده از روش یابازه  -3شکل 

 

 نتایج و بحث:

خاکی و  بتنی پوشش شدههای میزان نشت آب در کانال 3جدول 
دهد. مشاهده ای نشان میرا با استفاده از روش حوضچه موردبررسی

و خاکی عرب به  بتنیگردد که میزان متوسط نشت آب در کانال می
بوده که در اثر  مترمربعدر روز در  مترمکعب 291/0و  030/0ترتیب 

از میزان نشت آب کاسته شده  %46پوشش نمودن کانال به میزان 
-و خاکی شاه منظر به بتنیاست. میزان متوسط نشت آب در کانال 

 برآورد گردیده بر روز مترمربعبر  مترمکعب 220/0و  020/0ترتیب 
از میزان نشت آب  %49که در اثر پوشش نمودن کانال به میزان حدود 

و خاکی خواجه  بتنیمیزان متوسط نشت آب در کانال  شده است. مک
که در  بر روز مترمربعبر  مترمکعب 263/0و  020/0باقری به ترتیب 

از میزان نشت آب  %41اثر پوشش نمودن کانال به میزان حدود 
  کاسته شده است.

را با  یموردبررس یهادر کانالمتوسط نشت آب  میزان 2جدول 
دهد. میزان متوسط خروجی نشان می–استفاده از روش جریان ورودی

 370/0و  026/0نشت آب در کانال بتنی و خاکی عرب به ترتیب 
بوده که میزان نشت در اثر پوشش  مترمربعدر روز در  مترمکعب

کاهش داشته است. در کانال بتنی و خاکی  %74نمودن کانال حدود 
 226/0و  026/0به ترتیب  نشت آبشاه منظر، میزان متوسط 

بوده که در اثر پوشش نمودن کانال به  مترمربعدر روز در  مترمکعب
کاهش نشت داشته است. میزان متوسط نشت آب  %09میزان حدود 

 200/0و  022/0به ترتیب  در کانال بتنی و خاکی خواجه باقری
ال به بوده که در اثر پوشش نمودن کان مترمربعدر روز در  مترمکعب

از میزان نشت آب کم شده است. در بررسی  %04میزان حدود 
، درصد کاهش نشت در (3242)توسط شاهرخ نیا و زارع  گرفتهانجام

درصد بود که با نتایج این  47و  41، 01سه کانال در منطقه داراب، 
  تحقیق همخوانی دارد.

، هم در کانال بتنی و هم در کانال خاکی عرب 2طبق جدول 
نشده  داریمعن %1گیری نشت در سطح ت بین دو روش اندازهتفاو

است. لیکن تفاوت میزان نشت در قبل و بعد از پوشش کانال در سطح 
دار گشته است. در کانال شاه منظر تفاوت نشت کانال بتنی معنی 1%

گیری های اندازهدار است. تفاوت بین روشمعنی %3با خاکی در سطح 
نشده  داریمعن %1نشت در کانال بتنی و در کانال خاکی در سطح 

، در کانال خواجه باقری تفاوت بین 1(. بر اساس جدول 9است )جدول 
گیری نشت، هم در کانال خاکی و هم کانال بتنی اندازه یهاروش

اما تفاوت مقادیر نشت در کانال پوشش شده و ؛ نبوده است داریمعن
 شده است. داریمعن %3سطح بدون پوشش در 

هر شش  درمجموعگیری نشت های اندازهآنالیز آماری بین روش
که تفاوت بین میزان نشت کانال  دهدیمکانال خاکی و بتنی نشان 

دار معنی %3نشت در سطح  گیریاندازهخاکی و بتنی در هر روش 
نشت  گیریاندازه یهاروش(، ولی تفاوت بین 6گردیده )جدول 

نتیجه  یطورکلبهتوان بنابراین می؛ (7نگردیده است )جدول  داریمعن
گیری نشت گرفت که در این تحقیق تفاوت بین دو روش اندازه

دار نبوده، اما تفاوت میزان ای و دبی ورودی خروجی معنیحوضچه
دار آماری نیز معنی ازنظرهای بتنی های خاکی با کانالنشت کانال
 بوده است.

های خاکی و بتنی میزان نشت آب در هر کیلومتر از کانال 0جدول 
گردد که دهد. مشاهده میای نشان میرا از روش حوضچه یموردبررس

مترمکعب  202میانگین میزان نشت آب در کانال خاکی عرب  طوربه
بر روز در هر کیلومتر از طول کانال بوده که پس از بتنی شدن، میزان 

بر روز در هر کیلومتر رسیده و به عبارتی مترمکعب  33نشت آن به 
شده است. در  ییجوصرفهمترمکعب بر روز بر کیلومتر ذخیره یا  272

مترمکعب بر روز بر  34به  230کانال شاه منظر میزان نشت از 
مترمکعب بر روز بر کیلومتر آب  244کیلومتر رسیده که در نتیجه 



  47...های آبیاری دشت کازرونپوشش کانال بر میزان نشت آب در کانال تأثیر

 

 260ی میزان نشت از است. در کانال خواجه باقر هدررفتهکمتری به 
-مترمکعب بر روز در هر کیلومتر از کانال صرفه 293رسیده که  34به 

میانگین در هر سه کانال حدود  طوربهتوان گفت جویی شده است. می
مترمکعب در روز بر کیلومتر از اتالف آب جلوگیری شده است.  227

ن نشت ، میزا(3242)توسط شاهرخ نیا و زارع  گرفتهانجامدر بررسی 
، 1به ترتیب به  302و  272، 224در سه کانال پوشش نشده از مقادیر 

دهد نتایج مترمکعب بر کیلومتر بر روز رسید که نشان می 20و  30
 این دو تحقیق از همخوانی نسبی برخوردار است.

 یاحوضچهبا استفاده از روش  یموردبررس هایکانالمقادیر نشت آب در  -1جدول 

 بازه
 موردبررسی

 نشت در کانال خاکی
 (بر روز مترمربعبر  مترمکعب) 

 

 بتنینشت در کانال 

 (بر روز مترمربعبر  مترمکعب) 

 درصد کاهش نشت در اثر پوشش

)%( 

کانال 
 عرب

کانال 
 شاه منظر

کانال خواجه 
 باقری

کانال 
 عرب

کانال 
 شاه منظر

کانال 
 خواجه باقری

کانال 
 عرب

کانال 
 شاه منظر

کانال 
خواجه 
 باقری

3 221/0 272/0 246/0 030/0 020/0 037/0 9/41 6/42 7/41 

2 279/0 223/0 227/0 030/0 030/0 022/0 3/47 6/49 0/42 

2 926/0 212/0 260/0 030/0 020/0 030/0 1/49 6/49 4/49 

 1/49 49 6/41 020/0 020/0 030/0 263/0 220/0 291/0 میانگین

 
 

 دبی ورودی خروجیبا استفاده از روش  موردبررسی هایکانالمقادیر نشت آب در  -2جدول 

 بازه
 یموردبررس

 نشت در کانال پوشش نشده
 (بر روز مترمربعبر  مترمکعب)

 

 نشت در کانال پوشش شده

 (بر روز مترمربعبر  مترمکعب) 

 درصد کاهش نشت در اثر پوشش

)%( 

کانال 
 عرب

کانال 
 شاه منظر

کانال 
 خواجه باقری

کانال 
 عرب

کانال 
 شاه منظر

کانال 
 خواجه باقری

کانال 
 عرب

کانال 
 شاه منظر

کانال 
 خواجه باقری

3 230/0 220/0 340/0 020/0 023/0 026/0 7/01 0/06 0/03 

2 316/0 249/0 900/0 090/0 094/0 020/0 2/64 6/02 2/42 

2 399/0 316/0 
 

230/0 
 

020/0 020/0 
 

020/0 
 

3/74 7/00 1/40 

 9/04 0/02 6/70 022/0 026/0 026/0 200/0 226/0 370/0 میانگین
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 مختلف هایروشدر کانال عرب با  میزان نشت آب -3 جدول

گیریاندازهروش  نوع پوشش  خطای استاندارد انحراف معیار تعداد تکرار میانگین نشت 

 006/0 033/0 2 026/0 خروجی -دبی ورودی بتنی

033/0 ایحوضچه بتنی  2 007/0  016/0  

296/0 ایحوضچه خاکی  2 044/0  017/0  

37/0 خروجی -دبی ورودی خاکی  2 026/0  023/0  

 

 مختلف هایروشدر کانال شاه منظر با  میزان نشت آب -4 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 مختلف هایروشدر کانال خواجه باقری با  میزان نشت آب -5جدول 
نشتمیانگین  گیریاندازهروش  نوع پوشش  خطای استاندارد انحراف معیار تعداد تکرار 

خروجی -دبی ورودی بتنی  022/0  2 0021/0  002/0  

ایحوضچه بتنی  034/0  2 0020/0  0022/0  

263/0 ایحوضچه خاکی  2 029/0  0347/0  

خروجی -دبی ورودی خاکی  200/0  2 301/0  063/0  

 

 

 مختلف هایروشبا  موردبررسیدر مجموع سه کانال  میزان نشت آب -6جدول 
 خطای استاندارد انحراف معیار تعداد تکرار میانگین نشت گیریاندازهروش  نوع پوشش

خروجی -دبی ورودی بتنی  021/0  4 000/0  002/0  

ایحوضچه بتنی  037/0  4 007/0  002/0  

292/0 ایحوضچه خاکی  4 014/0  034/0  

خروجی -دبی ورودی خاکی  221/0  4 004/0  024/0  

 

 

 نشت گیریاندازهمختلف  هایروشدر  میزان نشت آب -7جدول 
 خطای استاندارد انحراف معیار تعداد تکرار میانگین نشت گیریاندازهروش 

خروجی -دبی ورودی  321/0  30 334/0  020/0  

ایحوضچه  374/0  30 372/0  093/0  

 

 

 

 خطای استاندارد انحراف معیار تعداد تکرار میانگین نشت گیریاندازهروش  نوع پوشش

خروجی دبی ورودی بتنی  026/0 2 033/0 006/0 

ایحوضچه بتنی  034/0  2 003/0  0006/0  

234/0 ایحوضچه خاکی  2 092/0  029/0  

226/0 دبی ورودی خروجی خاکی  2 064/0  024/0  
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 ایحوضچهبا روش  موردبررسی هایکانالمیزان تلفات روزانه آب در هر کیلومتر از  - 8جدول 

 بازه
 موردبررسی

 نشت در کانال خاکی
 بر روز بر کیلومتر( مترمکعب)

 

 بتنینشت در کانال 

 بر روز بر کیلومتر( مترمکعب)

 بتنیتفاوت نشت در کانال خاکی و 

 بر روز بر کیلومتر( مترمکعب)

کانال 
 عرب

کانال شاه 
 منظر

کانال خواجه 
 باقری

کانال 
 عرب

شاه کانال 
 منظر

کانال  کانال خواجه باقری
 عرب

کانال شاه  
 منظر

کانال 
خواجه 
 باقری

3 221 272 241 33 20 37 229  212 270 

2 904 223 226 30 30 22 974  232 202 

2 926 213 260 33 34 30 931  222 292 

 293 244  272 34 34 33 260 230 202 میانگین

 

 ترویجیرهیافت 

تفاوت  اوالًدهد که نتایج این تحقیق نشان می یطورکلبه
گیری شده از روش داری بین میزان نشت آب اندازهمعنی

ای و روش دبی ورودی خروجی مشاهده نگردید. میزان حوضچه
قبل و بعد از پوشش تفاوت  موردبررسینشت هر سه کانال 

 49متوسط با انجام پوشش حدود  طوربهداشت و  یتوجهقابل
هر به ازای  شدهیرهذخدرصد میزان نشت کاهش یافت. میزان آب 

با مترمکعب بر روز بود.  227از کانال پوشش شده حدود  یلومترک
ماه از  30توان دریافت که اگر در یک محاسبه سرانگشتی می

توان در یک سال ها آب وجود داشته باشد، میسال در این کانال
 300000 حدوداًه ازای هر کیلومتر از کانال پوشش شده ب

هر هکتار از مزرعه  یازموردنآب را ذخیره کرد. اگر آب  مترمکعب
گرفته شود، با  در نظر در سالمترمکعب  30000یا باغ را حدود 

 30 حدوداًتوان ها میاز هر کیلومتر از این کانال شدهیرهذخآب 
پوشش  توسعهبنابراین با ؛ نمودهکتار مزرعه یا باغ را آبیاری 

از اتالف  یتوجهقابلتوان به میزان می ی آبیاری سنتیهاکانال
و مناطق مشابه  موردمطالعهمنطقه آبیاری های آب در کانال

 را ذخیره و یا صرف مزارع کم آب نمود. شدهتلفو آب جلوگیری 
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Influence of Canal Lining on Water Seepage in Kazerun Irrigation Canals Using Two 

Direct Measurement Methods 

 

M. Momenzadeh1 and M. A. Shahrokhnia2* 

 

Abstract 

Canal lining decreases the canal seepage in irrigation canals. There are few studies on the influence of irrigation 

canal linings on the seepage decrease rate in the literature. In this study the influence of irrigation canals lining 

on decrease of seepage in Kazerun plain is evaluated. Seepage was measured in three irrigation canals before 

and after lining using ponding and inflow outflow methods. T-test was used for statistical analysis and 

comparing canal seepages or seepage measurement methods. Results showed that the concrete canal linings 

decreased the seepage to about 94.7 percent. This decrease is equal to 0.342 cubic meters per day per square 

meter of canal which is considerable. The difference between two seepage measurement methods was not 
significant from statistical aspect. However, the difference between the seepage in traditional and lined canals 

was significant. Therefore, canal lining in the studied region could be effective in canal seepage decrease in 

traditional irrigation canals. 

Keywords: Inflow-outflow Method, Ponding Method, Dadin Plain, Unlined Canal, Lined Canal 
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