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پیشگفتار
وظیفه ذاتی و ماموریت اصلی یک موسسه تحقیقاتی ایجاب میکند کهه الهالوه بهر تولیهد اللهم
پاسخگوی نیازهای اللمی و الملیاتی بخشهای اجرایی بوده و همواره به النوان یک مرجع اثرگهذار و
راهبر در تصمیمگیریها و تصمیمسازی های کالن و ملی باشد .موسسه تحقیقات فنهی و مهندسهی
کشاورزی به النوان یکی از موسسات پیشرو در این زمینه ،طی سهالیان گذشهته اقهدامات درخهور و
شایستهای در راستای ماموریت یاد شده داشته است .این موسسهه اخیهراد در رویکهردی جدیهد و در
راستای ایفای نقش روشنگری اللمی ،اقدام به تهدوین گهزارشههای تحلیلهی در زمینهه موضهوالات
مختلف مهندسی کشاورزی با هدف ارتقاء اثربخشی تحقیقات و افزایش سطح کارآمدی فعالیتههای
کشاورزی نموده است .کتاب حاضر مشتمل بر  79فقره خالصه گزارشههای تحلیلهی اسهت کهه بها
اهداف یاد شده توسط محققین مجرب موسسه و با استناد به یافتههای پژوهشی خهود و اسهتفاده از
تجربیات سایر همکاران و محققان داخلی و خارجی تدوین گردیده است .در تدوین ایهن گهزارشهها
سه رکن اصلی و اساسی شامل؛ شناخت مشکل ،تجزیه و تحلیل ابعهاد فنهی و اقتصهادی آن و ارا هه
راهکارها و راه حلها مورد توجه بوده است .ایهن گهزارشهها از نظهر ماهیهت و محتهوی متفهاوت از
مقالهها و گزارش های پژوهشی مرسوم اللمی بوده و دارای ویژگیهای خاص از جمله؛ نقد و بررسی،
تحلیل وضع وجود ،ترسیم چشمانداز آتی و ارا ه راهبرد و راهکارهای اصالحی با تکیه بر تجربیهات و
نتایج تحقیق ات چندین ساله در مورد یک موضوع است .نقد یک تصمیم و یا یک برنامهه در بخهش
کشاورزی کشور ،آگاهی بخشی و کمک به تصمیم سازی ،روشن نمودن موانع و الوامل موثر بر منابع
پایه تولید بخش کشاورزی ،تبیین انحرافا ت ،توجه به کیفیت و کمیت تولید با استمرار شرایط فعلی
و رالایت اصل پایداری تولید از ویژگیهای دیگر این گزارشها است .مهیباشهد .امیداسهت ،ایهن اثهر
گامی هر چند کوچک در راستای تحقه توسهعه پایهدار کشهاورزی بهوده و بتوانهد هماننهد چراغهی
فرآروی توسعۀ بخش کشاورزی کشور در حوزه فنّی و مهندسی روشنگری نماید.
گرچه سعی شده است که در نگارش این مجمواله ،یافتههای اللمی همکاران متعههد مسسسهه
به نحو شایستهای ارا ه شود ،ولی یقین دارد که این کتاب با کاستیهایی نیز همراه است .امیهد کهه
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خوانندگان گرامی از نظرات و رهنمودهای ارزشمند خود ،همکهاران مسسسهه را در ادامهه ایهن راه و
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تدوین گزارشهای بعدی ،بهرهمند سازند .در خاتمه از تالش ها و احساس دین همه همکاران متعهد
ستاد و مراکز استانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی و نیهز محققهان خهار از مسسسهه بههویهژه
اساتید محترم دانشگاهی که در تدوین و داوری این مجمواله همکهاری مهوثری داشهتند ،صهمیمانه
قدردانی می نمایم .همچنین از طرف خود و تمامی همکاران ،زحمات مسئولین قبلی مسسسهه را ار
نهاده و از تالشهای صادقانه آنان سپاسگزاری مینمایم.

فریبرز الباسی
ر یس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
فروردین ماه 7396
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وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

مسسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

دوره آموزشی مجازی
شبکه های آبیاری و زهکشی ایران (چالش ها و راهبردها)
مطالب این دوره بر گرفته از بخشی از کتاب با عنوان "تحلیلهای فنی در مدیریت و مهندسی
کشاورزی ایران (جلد اول)" با سرفصل های کلی زیر می باشد:

 -6راهبردهای اصلی در اصالح سامانههای سنتی آبیاری سطحی
 -2برخی مسائل کمی و کیفی شبکههای آبیاری و زهکشی ایران
 -9پوشش کانالهای آبیاری

مدرسین:
نادر عباسی ،رضا بهراملو ،فریبرز عباسی و جواد باغانی
اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی
پاییز 6931
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راهبردهای اصلی در اصالح سامانههای سنتی آبیاری سطحی
نادر عباسی ،فریبرز عباسی و جواد باغانی
اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج

 -6مقدمه
اصالح و بهبود الملکرد روشهای آبیاری سطحی درراستای استفاده بهینه از منابع آب کشور و
افزایش بهرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است .بهرغم ایهنکهه در
بسیاری از مناط جهان بیش از  90درصد اراضی فاریاب با روشههای سهطحی آبیهاری مهیشهوند،
لیکن این روشها مورد کم توجهی قرار گرفتهاند .مشکل المهده روشههای آبیهاری سهطحی پهایین
بودن راندمان است که از ضعف مدیریت آبیاری ناشی میشود .با توجه به هزینه زیهاد سهامانهههای
آبیاری تحت فشار ،بهبود و اصالح روشهای آبیاری سطحی امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
در ایران نزدیک به  72درصد کل اراضی آبی با سامانههای سطحی و بقیه با روشههای مختلهف
تحتفشار آبیاری می شوند .این بدان معنی است که اثربخشی اقدامات مرتبط با اصالح سهامانهههای
سنتی آبیاری حدود  7برابر توسعه روشهای تحتفشار است  .بهطوریکه با افزایش یک درصهد در
رانههدمان روشهههای آبیههاری سههطحی میههزان آب صههرفهجههویی شههده برابههر بهها حجههم آب
صرفهجویی حاصل از افزایش  70درصدی در توسعه روشهای آبیاری تحت فشار خواهد بود.
 -2تبیین وضع موجود
نتایج حاصل از مطالعات متعدد میدانی در سهامانههها و شهبکهههای مختلهف آبیهاری (سهنتی و
مدرن) در سطح کشور و تحلیل آنها نشان میدهدراندمان کهاربرد در سهامانهههای کرتهی ،نهواری و
جویچهای به ترتیب  25/9 ،22/3و  25/2درصد اسهت .متوسهط رانهدمان کهاربرد آب در مزرالهه در
سامانههای مختلف آبیاری بارانی و قطرهای نیز بهترتیب  65/7و  17/7درصد می باشد (شکل .)7
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شکل  -6متوسط راندمان کاربرد آب آبیاری در سامانههای مختلف آبیاری سطحی و تحت فشار در
سالهای  6971-34در کشور

در شکل  5متوسط حجم آب مصرفی ذرت اللوفهای در فصهل زراالهی  7392-6در روشههای
مختلف آبیاری سطحی در شبکههای سنتی و تجهیز و نوسازی شده برای نمونه مقایسه شده اسهت.
حجم آب مصرفی در اراضی زیر شبکههای سنتی حدود  5000متر مکعب در هکتار بیشتر از اراضی
زیر شبکه های تجهیز و نوسازی شهده بهوده اسهت .بهه همهین ترتیهب ،بههرهوری مصهرف آب ذرت
اللوفهای در مزارع زیر شبکههای تجهیز و نوسازی شده  1/0و در مزارع پهاییندسهت شهبکهههای
سنتی  6/3کیلوگرم بر مترمکعب بوده است (شکل  .)3بدینترتیب ،با توجه به سطح وسهیع اراضهی
زیر شبکههای سنتی در کشور ،اصالح و بهبود الملکرد این شبکهها میتواند گام مهوثری در کهاهش
حجم آب و افزایش بهرهوری مصرف آب باشد.
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شکل  -2مقایسه حجم آب مصرفی ذرت علوفهای در روشهای مختلف آبیاری سطحی در شبکههای
سنتی و تجهیز و نوسازی شده

شکل  -9مقایسه بهرهوری مصرف آب ذرت علوفهای در روشهای مختلف آبیاری سطحی در
شبکههای سنتی و تجهیز و نوسازی شده
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 -9راهکارها و راهبردهای فنی
بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهشهای قبلی و مطالعات منط های مرتبط ،در سطح
وسیع و به صورت پایلوت در شرایط زارالهین ههر منطقهه ،روشهها و اقهدامات متعهددیبرای بهبهود
راندمان کاربرد آب قابل انجام است .در این خصوص به موارد زیر اشاره و در مورد آنها توضهیح داده
شده است.


انجام کمآبیاری در انواع محصوالت کشاورزی



کاربرد رژیم کاهش جریان در مزارع بمنظور صرفهجویی در مصرف آب



تسطیح و قطعهبندی مناسب اراضی



استفاده از آب شور به منظور کاهش مصرف آبهای با کیفیت بهتر با مهدیریت
خاص



توسعه روشهای آبیاری کمفشار (برای مثال هیدروفلوم)

افزایش تولید با توسعه و اجرای عملیات کمآبیاری در محصوالت کشاورزی
کم آبیاری یک راهکار بهینه سازی است که طی آن محصوالت را به المد در شرایط کمبهود آب
و کاهش الملکرد قرار میدهند .وقتی منابع آب دارای محدودیت میباشهند یها قیمهت آب باالسهت،
سطح بهینۀ آبیاری از دیدگاه اقتصادی چیهزی کمتهر از مقهدار مهورد نیهاز بهرای حهداکثر الملکهرد
میباشد .به الالوه در جایی که سرمایۀ اولیه ،انرژی ،نگهداری و نیروی کهار جههت تهنمین آب دچهار
محدودیتند و یا هزینه بسیار باالیی دارند ،کمآبیاری را میتوان بهه النهوان راهکهاری مناسهب بهرای
افزایش سود به کار برد .همچنین از این روش میتوان برای به حهداکثر رسهاندن یها تثبیهت تولیهد
زراالی در مناطقی که محدودیت زمین وجود ندارد ،استفاده کرد .نتایج تحقیقات نشان دادهانهد کهه
کم آبیاری سبب افزایش  30-42درصهدی در سهطح زیرکشهت و افهزایش  50-40درصهدی تولیهد
محصول شده است .االمال کم آبیاری باالث افزایش کارا ی مصهرف آب خواههد شهد کهه بها دو روش
امکان پذیر است  -7حذف آبیاریهای غیرمسثر با توجه بهه مراحهل حسهاس رشهد  -5االمهال کهم
آبیاری از ابتدا تا انتهای فصل رشد .البته شیوههای االمال کمآبیهاری در روشههای یهاد شهده نیهز
متفاوت میباشد.
روش آبیاری یک در میان جویچهای از جمله روشهای کاربردی در ایهن زمینهه اسهت .آبیهاری
یک در میان جویچهها سبب کاهش مصرف آب و افزایش قابل توجه رانهدمان و کهارایی مصهرف آب
میگردد و در صورت تعیین جز یات الملی و اسهتراتژیههای مناسهب در نتیجهه اجهرای تحقیقهات
کاربردی ،میتوان به افزایش قابل توجهی در تولیهد محصهول بها مقهادیر آب موجهود دسهت یافهت،
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بگونها ی که کمترین خسارات احتمالی به کمیت و کیفیت محصول تولیدی وارد گردد .در آبیهاری
سطحی بدلیل ماهیت آن المدتا راندمان آبیاری کم است .آبیاری یکدرمیان برای جلوگیری از نفوذ
المقی بیش از حد بکار میرود و با کم کردن نفوذ المقی راندمان آبیاری را باال میبرد .امها چنانچهه
آبیاری یکدرمیان همراه با کاستن مقدار آب الزم باشد ،کارایی مصرف آب را نیز افزایش مهیدههد.
این روش به دلیل ماهیت و هدفی که از اجرای آن دنبال میگردد ،در خاکهای با بافت متوسط تها
سنگین قابل کاربرد است و در خاکهای سبک کارایی مناسبی ندارد و حتی ممکن است منجهر بهه
کاهش راندمان آبیاری نیز بشود .با این روش امکان صهرفه جهو ی  40 -30درصهد در آب مصهرفی
وجود دارد .این تکنیک یک طرح الملی برای توسعه روش آبیهاری جویچههای یهک در میهان بهرای
محصوالتی که به صورت ردیفی کشت میشوند ،میباشد.
تحلیلهای فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی ایران

کاربرد رژیم کاهش جریان در مزارع بمنظور صرفهجویی در مصرف آب
در روشهای آبیاری سطحی با انتها ی باز ،معموالد حجم زیادی از آب بخصوص در اراضهی
شیب دار بصورت رواناب خروجی تلف میشود .یکی از روشهای مهدیریتی بهرای کنتهرل و کهاهش
رواناب سطحی در این سامانهها ،رژیم کاهش جریان است .بدین ترتیب که ابتدا با شدت جریانهای
نزدیک به بیشترین دبی غیرفرسایشی آبیاری را شروع و پس از رسیدن جریان به انتههای مزرالهه،
دبی ورودی به حدود نصف مقدار اولیه کاهش و تا انتهای زمان آبیاری از آن دبی استفاده میشود.
این روش قادر است تها حهدود  50درصهد از تلفهات آب بصهورت روانهاب را کهاهش داده و موجهب
صرفهجویی در مصرف آب و بهبود بهازده آب آبیهاری شهود .رژیهم کهاهش جریهان در همهه اراضهی
کشاورزی و همه روش های آبیاری سطحی مخصوصا اراضی تجهیز و نوسازی شده به سهادگی قابهل
االمال است .هدف از این المل ،بهبود مدیریت آبیهاری در مزرالهه و صهرفهجهویی در مصهرف آب بها
االمال روشهای نوین مدیریتی در اراضی تجهیز و نوسازی شده میباشد.
تسطیح مناسب اراضی برای آبیاری سنتی و اجرای آبیاری نواری
در این شیوه ،بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقات گذشته و مطالعات منط های مرتبط در
سطح وسیع و به صورت پایلوت در شرایط زارالین هر منطقه ،با توجهه بهه نهوع محصهول و شهرایط
توپوگرافی مزراله ،به یکی از روشهای مناسب (روش آبیاری کرتی و یا نهواری) و نیهز تيییهر انهدازه
قطعات زراالی به اندازه مناسب طراحی انجام میشود .این روش در استانهای مختلف کشور و برای
اکثر محصوالت زراالی و باغی قابل االمال است .تسطیح کردن زمین از الزامات اولیهه انجهام آبیهاری
سطحی است که برای رسیدن به راندمان کاربرد باال و کاهش تلفات آب نیاز است.
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استفاده از آب شور با مدیریت خاص
استفاده از آبهای نامتعارف (آب شور زهکشها ،فاضالبهای صنعتی و خانگی و آب دریا ) بهه
النوان یکی از گزینههای راهبردی موثر ،می تواند در کاهش اثر خسارت بار ناشی از کهم آبهی نقهش
کلیدی را بازی نماید .از آنجا که کاربرد آبهای فوق برای اهداف کشاورزی اثرات منفی بهر خهاک و
گیاه دارند ،تمهیدات مدیریتی برای حفظ پایداری کشاورزی ضروری است .این شهیوه بهرای کهاربرد
آب شور در کشاورزی به منظور تعدیل اثر خسارت بار ناشی از شوری و حفظ نسبی الملکرد و تولید
اقتصادی پیشنهاد میگردد.
به النوان نمونه می توان به کاشت گیاهان شورپسند و ارقام مقاوم به شوری ،کاشت بذر در کف
شیارها ،استفاده از یک نوع آب در طول دوره رشد گیاه ،الدم اختالط آبههای بها کیفیهت خهوب و
شور باهم و  ...نام برد.
استفاده از خاکورزی حفاظتی
خاکورزی حفاظتی سیستمی است که در آن پس از الملیات خاکورزی و کاشت ،حهداقل 30
درصد سطح خاک به وسیله بقایای محصول قبلی پوشیده شده باشد و از مدیریت برداشت محصهول
قبلی شروع میشود .استفاده از روشهای خاکورزی حفاظتی (با تاکیهد بهر اجهرای روشههای کهم
خاک ورزی) با استناد بر یافتههای تحقیقاتی  70ساله موسسه تحقیقات فنی ومهندسهی کشهاورزی
در سال  7376به سازمان جهاد کشاورزی استانها جهت انتقال و اجرایی نمودن این یافتهها شهروع
و برای تسریع بیشتر این امر پایلوتهایی الگویی بالفاصله با نظارت و مشهارکت مسهتقیم همکهاران
تحقیقاتی در استانهای فارس ،همدان ،اصفهان ،گلستان ،خوزستان و قزوین در سهال  76-71بهه
میزان  7200هکتار آبی برای محصوالت مختلف زراالی هر منطقه انجام شهد .ایهن سهطح در سهال
 71-77به میزان  70000هکتار آبی برای  70استان شامل فهارس  ،همهدان ،اصهفههان ،گلسهتان،
خوزستان ،قزوین ،کرمان ،خراسان رضوی ،تههران و اردبیهل و در سهال زراالهی  77-77بهه میهزان
 31000هکتار آبی و با هماهنگی مدیریتهای زراالت و ترویج سازمان جهاد کشاورزی اسهتانههای
مربوطه در نظر گرفته و اجرا گردید .با االمال خاکورزی حفاظتی درصد قابل توجهی در مصرف آب
صرفهجویی میشود.
 -4توصیههای فنی و اجرایی
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از آنجا که بیش از  72درصد اراضی آبی کشور با سامانههای سطحی آبیهاری مهی شهوند؛
اصالح سامانههای سنتی آبیاری سطحی ،صرفهجویی قابل مالحهظههای در مصهرف آب و
افزایش بازده آب آبیاری خواهد داشت.



با اصالح سامانههای آبیاری سطحی به روشهای مختلف نظیهر تسهطیح اراضهی ،انتخهاب
روش آبیاری سطحی بهینه و متناسب با مدیریت زراالی کشاورزان هر منطقهه ،طراحهی و
اجرای مناسب سیستم و غیره ،صهرفهجهویی در مصهرف آب بهه میهزان  30-40درصهد و
افزایش راندمان آبیاری به میزان قابل توجه امکانپذیر است.



پروژههایی بصورت پایلوت در سطح چند استان برای ارزیابی اثربخشی اصالح سامانهههای
سنتی تدوین و اجرا شود.



از تجربیات دستگاههای اجرایی و پژوهشی داخلی و خارجی در برنامهریهزیهها و تصهمیم
سازیهای کالن در خصوص اصالح سامانههای سنتی استفاده گردد.



االطای تسهیالت و مشوقهای مناسب برای اصالح سامانههای سنتی میتواند در پهذیرش
و همراهی بهرهبرداران موثر باشد.



ساخت و استانداردسازی دستگاهها و تجهیزات اندازهگیری رطوبهت و آب آبیهاری مهدنظر
قرار گیرد.



برنامه آموزش مدون کارشناسان ،مشاوران و پیمانکاران و بهرهبرداران در دستور کهار قهرار
گیرد.




کاربرد روشهای خاکورزی حفاظتی میتواند تاثیر قابل مالحظههای در کهاهش مصهرف
آب و افزایش بازده آب آبیاری داشته باشد.
دستورالعملهای طراحی و اجرای روشهای مدرن آبیاری سطحی که از نیازهای اصلی در
مسیر اصالح سامانههای سنتی است ،تدوین و ابالغ شود.

 -5منابع
الباسی ،ف ،.ف .سهراب و ن .الباسی .7394 ،راندمان ههای آبیهاری :تيییهرات زمهانی و مکهانی آن در ایهران.
گزارش فنی شماره  ،47496مسسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 42 ،صفحه.
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برخی مسائل کمی و کیفی شبکههای آبیاری و زهکشی ایران
نادر عباسی و رضا بهراملو
اعضای هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج ،ایران

 -6مقدمه
احداث شبکههای آبیاری و زهکشی مدرن در کشور بعنوان یکی از راهکارهای اساسی سهازگاری
با وضعیت بحرانی منابع آب و استفاده بهینه از منابع محهدودآب همهواره مهورد توجهه بهوده اسهت.
خوشبختانه درسالهای اخیر اهتمام جدی واقدامات قابل توجهی درخصوص مدیریت تامین ،انتقهال
و مصرف آب صورت گرفته است .بهطوریکه در این راستا ،تاکنون بیش از  5میلیون هکتار از اراضی
تحت کشت آبی به شبکههای مدرن آبیاری و زهکشی مجهز گردیده است .ایهن درحهالی اسهت کهه
براساس برنامههای توسعهای کشور و پتانسیلهای موجود این رقم به حدود  4میلیون هکتهار قابهل
افزایش است .بدین ترتیب هنوز از نظر کمی توان بالقوه زیادی در افهزایش سهطح زیهر شهبکهههای
مدرن آبیاری و زهکشی وجود دارد و با انجام این مهم حجم زیادی از منهابع آب و خهاک کشهور در
چرخه تولید قرار میگیرد .از طرف دیگر بررسیههای انجهام شهده در خصهوص الملکهرد و وضهعیت
بهرهبرداری این شبکهها نشان دادهاند که اغلب آنها در مراحل مختلف بهرهبهرداری دچهار مسها ل و
مشکالت الدیدهای میگردند که در اثر این مشکالت اهداف اولیه این طرحهها مهورد مخهاطره قهرار
میگیرد .این مسا ل که اغلب بصورت تخریب سازهها بروز مینمایند ،معلول الوامل متعهددی نظیهر
مسا ل مربوط به طراحی ،اجراء ،کیفیت مصالح مهورد اسهتفاده ،وضهعیت بههرهبهرداری و نگههداری،
مسا ل اجتماالی و فرهنگی و شرایط ژ وتکنیکی بستر و تکیهگاه سازهها میباشند .نتایج مطالعهات و
تحقیقات انجام شده در این خصوص نشان دادهاند که الدم توجه به مسا ل کیفهی در کنهار توسهعه
کمی نه تنها باالث تخریب سازهها در سالهای اول بهرهبرداری گردیده ،بلکه امر اصهالح و بازسهازی
را مشکل و غیر اقتصادی مینماید .با النایت به مباحث کوتهاه النهوان شهده مهیتهوان دریافهت کهه
همزمان با توسعه شبکههای آبیاری و زهکشی توجه و اهتمام ویژه به شاخصهای کیفهی و ارزیهابی
مستمر اثر بخشی اینگونه پروژهها امری الزم و اجتنابناپذیر است.
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 -2تبیین وضع موجود
 -6-2وضعیت اراضی کشاورزی

بر اساس آخرین آمار رسمی کشور وسعت کل کشور ایران  762میلیون هکتار است کهه از ایهن
مقدار  27میلیون هکتار قابل کشت است .همچنین وسعت کل اراضی کشاورزی کشور حهدود 76/2
میلیون هکتار است که از آن حهدود  46/5درصهد ( 1/6میلیهون هکتهار) آبهی بهوده و مهابقی دیهم
میباشد .از کل اراضی آبی 17/1 ،درصد ( 6میلیون هکتار) زراالی بهوده و مهابقی بهه صهورت بهاغ و
قلمستان میباشد (جدول .)7
جدول  -6وضعیت اراضی زراعی و باغی کشور(منبع :مرکز آمار ایران ،سال 39
وسعت اراضی

کل

وسعت کل اراضی کشور
(میلیون هکتار)

76/2

درصد اراضی

700

آبی

دیم

1/6
اراضی زراالی6 :
باغ و قلمستان7/6 :
46

7/9
اراضی زراالی7/1 :
باغ و قلمستان0/5 :
24

 -2-2وضعیت منابع آب

از کل منابع آبی تجدیدپذیر کشور که حدود 730میلیارد متر مکعهب در سهال اسهت ،در حهال
حاضر قریب به  77/2میلیارد متر مکعب آن برای مصارف مختلف کشاورزی ،شرب ،صهنعت و سهایر
مصارف المومی استفاده می شود .گرچه سهم دقیه هریهک از بخهشههای مهذکور مهورد مناقشهه
کارشناسان صنعت آب بوده و اقداماتی نیز در حال حاضر جهت تعیین میزان مصرف آب در هر یک
از این بخش ها در حال انجام است ولهی آنچهه مسهلم اسهت بخهش االظهم ایهن مصهارف در بخهش
کشاورزی است و طبیعتا هر گونه سرمایه گذاری و برنامهریزی برای استفاده اصولی از منهابع آب در
بخش کشاورزی از کارآمدی و اثر بخشی بیشتری در جهت صرفه جویی از منابع محدود آب کشهور
خواهد داشت .البته روشن است که ابتدا بایستی از تلفات آب موجهود جلهوگیری و سهپس بهه فکهر
توسعه بهرهبرداری اصولی از منابع آب افتاد .از لحاظ توسعه بهرهبرداری از آبهای زیرزمینهی اکثهر
نقاط کشور دارای وضعیت بحرانی بوده و برای جلوگیری از تشدید بحران در آبهای زیرزمینی باید
به توسعه بهرهبرداری از منابع آبهای سطحی به کمک شبکههای مدرن آبیهاری و زهکشهی توجهه
خاصی نمود.

دوره آموزشی شبکه های آبیاری و زهکشی 67 

 -9-2وضعیت اراضی آبی زیر سدها

سدسازی در ایران طی چند دهه اخیر با اهداف مختلهف از جملهه تولیهد انهرژی برقهابی ،مههار
سیالب ،تنمین آب شرب و آبیاری مورد توجه بوده است .بی شک تامین و تنظیم آب بهرای آبیهاری
اراضی کشاورزی یکی از اهداف اصلی و المده صنعت سد سازی در کشور در طول سهالههای اخیهر
بوده است .مشخصات سدهای ایران از نظرتعداد و سطح زیر کشت اراضی در پایاب سدها به تفکیک
فازهای مختلف الملیاتی در جدول  5ارا ه شده اسهت .همچنهین تعهداد سهدههای خاتمهه یافتهه در
دهههای  70 ،10 ،60و  90به ترتیب  33 ،53 ،75و  30مورد بوده است.
جدول  -2مشخصات سدهای ایران به تفکیک فازهای مختلف عملیاتی
فازهای عملیاتی

مشخصات سدهای
کشور

در حال بهره برداری

در حال ساخت

در دست

جمع

مطالعه

تعداد

641

746

231

7330

وسعت اراضی
(میلیون هکتار)

5/421

0/792

7/006

4/327

 -4-2وضعیت شبکههای اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی

به دنبال توسعه سد سازی و همزمان با بهره برداری از سدههای سهاخته شهده اغلهب آنهها بهه
شبکههای مدرن آبیاری و زهکشی مجهز گردیدند .در حال حاضر حهدود  5/747میلیهون هکتهار از
اراضی زراالی پایاب سدهای در حال بهره برداری که از لحاظ وسعت بسیار متفاوت و از حهدود 300
هزار هکتار(اراضی پایاب سد کرخه ) تا شبکههای کوچک با وسعتی کمتهر از  700هکتهار را در بهر
میگیرد ،تحت پوشش شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی قرار گرفتهه اسهت .وسهعت اراضهی تحهت
پوشش شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی در پایاب سدها به تفکیک فازهای الملیاتی مطاب شهکل
 7بوده که در صورت تکمیل کلیه سدهای در دست اجرا و مطالعه در مجموع بهه حهدود  4میلیهون
هکتار خواهد رسید.
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شکل  -6وضعیت شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی به هزار هکتار (رضوی نبوی)6939 ،

همزمان با احداث شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی که مسئولیت اجرایهی آن بهر الههده وزارت
نیرو و شرکتهای تابعه میباشد ،وظیفه توسعه شهبکهههای فرالهی آبیهاری و زهکشهی مشهتمل بهر
کانالهای انتقال و توزیع درجه  3و  ، 4تجهیز و نوسازی اراضی ،پوشش انهار سنتی و المهومی نیهز
بر الهده وزارت جهاد کشاورزی بوده و در ایهن راسهتا اقهداماتی نیهز توسهط ایهن وزارتخانهه در طهی
سالهای اخیر صورت گرفته است .روند توسعه شبکهههای فرالهی آبیهاری طهی سهالههای مختلهف
برنامههای توسعهای کشور از ابتدای برنامه اول( سال  )7369تا اواخر برنامه پنجم (سال  )7394در
شکل  5نشان داده شده است.

برنامه پنجم

برنامه
چهارم

برنامه
سوم

برنامه دوم

برنامه
اول

شکل  -2روند توسعه شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی طی برنامه های مختلف توسعه
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 -5-2جمعبندی وضع موجود

با توجه به آمار و اطالالات ارا ه شده در خصوص وضعیت موجهود شهبکهههای مهدرن آبیهاری و
زهکشی کشور نکات فنی و مدیریتی متعددی به شرح زیر قابل استنتا می باشند:
 خشکی در ایران یک واقعیت اقلیمی است و بر اساس تقسیم بندی سازمانهای جهانیمنابع آب ،اکثر نقاط کشور ایران دارای شرایط بحران فیزیکی آب است.
 توسعه شبکههای مدرن آبیاری و زهکشی با هدف استفاده بهینه و پایدار از منهابع محهدودآب یکی از راهکارهای اصولی برای سازگاری با شرایط بحرانی آب ایران است.
 سدسازی از اولویتهای اصلی برنامههای توسعهای کشور بوده بطوریکهه در دههه هفتهاد ازرشد بسیار چشمگیری نسبت به سالهای قبل برخوردار بوده است .البته از سال  7390به
بعد توسعه سدسازی در کشور روند کاهشی داشته است.
 اللیرغم جدیت در توسعه پروژههای سهد سهازی ،احهداث شهبکهههای آبیهاری و زهکشهیمتناسب با توسعه سدها صورت نگرفته است.
 توسعه شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی هرچند هماهنه و همزمهان بها توسهعه سهدههانبوده است ولی به لحاظ کمی از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است.
 احداث شبکههای فرالی آبیاری و زهکشی نسبت بهه شهبکهههای اصهلی از القهب افتهادگیفاحشی برخوردار است.
 القب افتادگی قابل مالحظهای در احداث کل شبکهها نسبت به سد سازی وجود دارد. بطورکلی میتوان گفت توسعه سدها و شبکههای اصلی و فرالی آبیهاری و زهکشهی ههم ازنظر زمانی و هم از نظر مکانی ناهماهن بوده است .بطوریکه در بسهیاری از مهوارد شهبکه
اصلی تکمیل شده ولی هنوز شبکه فرالی اجرا نشده است و برالکس .حتی در مواردی نیهز
شبکههای اصلی و فرالی اجرا شده ولی تامین آب از سد ممکن نیست.
 در مجموع اللیرغم اقدامات شایان و سرمایه گذاریهای کالن صورت گرفته ،ههدف اصهلیاین پروژه که همان بهرهبرداری از این تاسیسات و اسهتفاده بهینهه از منهابع آب و افهزایش
تولید به ازای واحد حجم آب است ،محق نشده است.
 با تکمیل کل طرحهای سدسازی حداکثر نیمی از اراضی آبی کشور زیر سدها و شبکههایمدرن خواهد بود و حدود نیمی دیگر از اراضی آبی کشور ،زیهر دسهت سهایر منهابع (چهاه،
چشمه ،و )....و بصورت سنتی باقی خواهد ماند.
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تحلیلهای فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی ایران

 -9چالشها و مشکالت موجود در شبکههای آبیاری و زهکشی

همانطوریکه که اشاره شد ،از یک طرف هنوز از نظر کمی توان بالقوه زیادی در افزایش سهطح
اراضی زیر شبکههای مدرن آبیاری و زهکشی وجود دارد و با انجام این مهم حجهم زیهادی از منهابع
آب و خاک کشور در چرخه تولید قرار میگیرد و از طرف دیگر بررسیهای انجام شهده در خصهوص
الملکرد و وضعیت بهرهبرداری این شبکهها نشان میدهند که اغلب شبکههای اجرا شده در مراحهل
مختلف بهرهبرداری دچار مسا ل و مشکالت الدیدهای میگردند که در اثهر ایهن مشهکالت ،اههداف
اولیه این طرحها مورد مخاطره قرار میگیرد .مشکالت مبتالبه شبکههای آبیاری و زهکشهی از نظهر
نوع  ،ماهیت ،اللل و الوامل ایجاد ،میزان اثرگذاری ،امکان اصالح و  ...در شبکههای مختلف متفهاوت
بوده و دارای طیف بسیار وسیعی از الوامل میباشند که اغلب بصورتهای زیر نمود پیدا میکنند:
 oتخریب سازهها و تاسیسات بهویژه پوشش کانال به شکلهای مختلف
 oالملکرد نامناسب سازههای تنظیم وتوزیع آب
 oتجمع رسوب و رویش اللفهای هرز در جداره کانال
 oپایین بودن راندمان شبکه
 oافت کیفی منابع آب و خاک
 oبروز مسا ل اجتماالی و فرهنگی متعدد
با این حال کلیه این موارد در قالب دو گروه کلی مسا ل مدیریتی و سیاسهتگذاری و الوامهل فنهی و
اجرایی قابل تفکیک می باشند که در این بخش این دو گهروه بهه طهور اجمهالی مهورد بحهث قهرار
میگیرند.
 -6-9مسائل مدیریتی و سیاستگذاری
بررسیهای انجام شده در خصوص وضعیت شبکهههای آبیهاری و زهکشهی اجهرا شهده و برخهی
مسا ل و ناهماهنگیهای موجود که اثربخشی آنها را تهدید مینماید به واسطه مسها ل و مشهکالت
مربوط به سیاستگذاریها و جنبههای مدیریتی و حکمرانیهای غیر اصهولی اسهت .نهادینهه نشهدن
مدیریت بهم پیوسته منابع آب در حوضههای آبریز ،همسو نبودن سیاستها و برنامههای بخشههای
مختلف مرتبط با مسا ل آب در کشور ،الدم نگاه به آب به النوان یک کاالی اقتصهادی و اجتمهاالی،
رویکرد سازهای بهه آب و توسهعه بخهشههای مصهرف کشهاورزی و صهنعت بهدون درنظهر گهرفتن
پتانسیلهای آبی مناط مختلف ،طوالنی بودن زمان ساخت و ساز شبکهها به دلیل تناسب ضهعیف
االتبارات تخصیصی با فصول کاری از جمله مسا ل مدیریتی مبتالبه شبکه ههای آبیهاری و زهکشهی
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است که به واسطه این ،آنها و موارد متعدد دیگری بهرهبرداری مناسب از شبکهها با مشکالتی همراه
شده است.
 -2-9مسائل فنی و اجرایی
مطالعات و بررسیهای انجام شده نشان می دهنهد الهالوه بهر مسها ل مهدیریتی منشها بسهیاری از
مشکالت شبکهها ،مسا ل فنی و اجرایی است .اللیرغم اینکه برخی از اللل و منشا ایجاد مشکالت در
شبکههای آبیاری و زهکشی ناشی از شرایط خاص هر شبکه میباشد ولی موارد فنی و اجرایی ایجاد
مشکالت در اغلب شبکهها تقریبا یکسان بوده که به شرح زیر قابل طبقهبندی هستند.
الف) مسائل مربوط به طراحی
بخشی از مشکالت موجود در شبکههای کشور ناشی از الدم توجه و یا کم توجهی به معیارههای
طراحی اجزای مختلهف شهبکه هها بهوده اسهت .از مهمتهرین مهوارد مربهوط بهه ضهعف طراحهی در
شبکههای اجرا شده می توان به مواردی نظیر؛ الدم پیش بینی سیستم رسوبگیر در ابتدای شبکه به
دلیل هزینه باالی آن ،ضعف در طراحی هیدرولیکی مقطع کانال ،الدم استفاده از شاخصهای دوام
برای ارا ه طرح اختالط بتن در زمان طراحی ،طراحی نامناسهب و یها الهدم پهیش بینهی سیسهتم
آببندی و درزهای انبساطی ،استفاده از پوشش یکسان در مناط مختلف و الدم بررسی گزینههههای
مختلف پوشش ،پیشبینی ضعیف تمهیدات حفاظتی و ایمنی شبکههها و اسهتفاده از الهدد 0/074
بعنوان ضریب مانین در طراحی اولیه پوشش کانالها اشاره کرد.
ب)کیفیت مصالح و اجرا
الدم توجه به دوام بتن درشرایط مختلف اقلیمی کشور ،مقاومت محور بودن ارزیابی بهتن بجهای
دوام محوری ،کیفیت نامناسب مخلوط بتن ،بتنریزی و الملآوری ،الهدم دقهت دراجهرای درزههای
انبساطی وانتخاب ماده پرکننده آن ،پرداخت نامناسب سطح پوشش ،القیم نشدن خهاک بسهتر در
مقابل اللفهای هرز ،اجرای نامناسب سیستمهای زهکشی سطحی و خاکریز مجاور کانالها از جمله
مهمترین مسا ل مربوط به کیفیت مصالح و مشکالت اجرایی موجود در شهبکهههای آبیهاری کشهور
هستند.
پ) بهرهبرداری و نگهداری
برخی از مشکالت بهرهبرداری و نگهداری موجود در شبکههای آبیاری کشهور البارتنهد از :تهردد
وسایط نقلیه سنگین در مجاورت کانال ،الدم الیروبی به موقع ویا الیروبی نامناسب وخسارت دیهدن
پوشش ،الدم اجرای تعمیرات وبازدیدهای مستمر وسالیانه ،الدم کنتهرل رشهد اللهفههای ههرز در
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کانالها ،پایین بودن سطح آگاهی بهرهبرداران ،الدم رالایت حریم کانالها ،الدم استفاده از مشارکت
بهرهبرداران در تعمیر و نگهداری ،ضعف در آموزش بهرهبرداران جهت بهرهبرداری بهینه از شبکهها
تحلیلهای فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی ایران

ت) مسائل ژئوتکنیکی بستر
اللیرغم توجه ویژه و خاص به مطالعات ژ هوتکنیکی در اغلهب سهازهههای المرانهی ،متاسهفانه در
مطالعات اولیه مربوط به پروژههای شبکههای آبیاری و زهکشی به جنبهها و ویژگیهای ژ هوتکنیکی
بستر به بهانه سبک بودن سازه ،توجه جدی صورت نمیگیرد .در حالیکه این گونهه پهروژههها بهه
دلیل ماهیت خطی آنها ،ساختارهای زمین شناسی متنوالی را در بر گرفته و همهواره در تمهاس بها
آب هستند .لذا به واسطه الدم انجام مطالعات ژ وتکنیک و یا مطالعات نهاقص آن و در نتیجهه الهدم
شناخت صحیح ماهیت رفتاری خاک بستر ،سازههای آبی و به ویژه پوشش بتنی کانالههای آبیهاری
در اثر ناپایداری بستر مورد تخریب و تهدید قرار میگیرند.
ث) مسائل فرهنگی و اجتماعی
اصوال توجه به مسا ل فرهنگی واجتماالی ساکنین منطقهه یکهی از مالحظهات مههم و اجتنهاب
ناپذیر در طراحی و اجرای اکثر پروژههای المرانی میباشهد .در شهبکهههای آبیهاری و زهکشهی کهه
زارالههین منطقههه و بهههرهبههرداران در ارتبههاط مسههتقیم بهها الملکههرد و بهههره بههرداری از شههبکه
میباشند ،این موضوع از اهمیت دو چندانی برخوردار میباشد .در ایهران ایهن موضهوع کمتهر مهورد
توجه بوده که به تبع آن مسا ل الدیدهای متوجه شبکه های آبیاری وهمچنین مسئوالن بهرهبرداری
و زارالین گردیده است .امروزه بسیاری از مشکالت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری بهه دلیهل تفکهر
سازهای مسئولین و طراحان و الدم مشارکت دادن بهرهبرداران در امهور مختلهف شهبکههها و ضهعف
تشکلهای آببران صورت میگیرد.
و) مسائل زیست محیطی
یکی دیگر از مسا ل فنی که باالث بروز مشکالت جدی در شبکهههای آبیهاری و زهکشهی شهده
است ،الدم توجه کافی به جنبههای زیست محیطی پهروژهههای آبیهاری و زهکشهی و الهدم ارزیهابی
اثرات زیستمحیطی طرحهای توسعه شهبکهههای آبیهاری و زهکشهیدر مراحهل مختلهف برخهی از
پروژهها بوده است .در مواجهه با افت کیفی منابع آب در شبکهها ،میتوان بها رالایهت کهردن سههم
زیست محیطی رودخانه و رهاسازی مقدار آب اکولوژیکی منطقهه از ایجهاد آلهودگی و بیمهاریههای
واگیر در مسیر رودخانه و همچنین از افزایش بیش از حد غلظهت امهالح بهه دلیهل کمبهود آب نیهز
جلوگیری کرد.
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 -9توصیهها و راهکارهای پیشنهادی
با النایت به مباحث کوتاه النوان شده میتهوان نتیجههگیهری نمهود کهه اوال درگذشهته توسهعه
فیزیکی شبکه ها متناسب با احداث سدها نبوده است و هنوز پتانسیل زیادی در احداث شهبکهههای
آبیاری و زهکشی سدها ی ساخته شده و یا در حال ساخت وجهود دارد کهه بایسهتی مهورد اهتمهام
جدی قرار گیرند .ثانیا در اغلب شبکههای احداث شهده نیهز تنهها شهبکه اصهلی تکمیهل گردیهده و
شبکههای فرالی کمتر مورد توجه بودهاند .ثالثا اغلب شبکههای احداث شده بها مسها ل و مشهکالت
الدیده مواجه هستند که این مسا ل بهرهبرداری بهینه از شبکهها را مختل مینماینهد .بها توجهه بهه
مجمواله مطالعات و بررسی ها ی انجهام شهده و همچنهین نتهایج تحقیقهات صهورت گرفتهه در ایهن
خصوص ،به منظور جلوگیری از بروز مشکالت مشابه در طرحهای آتی و مرتفهع سهاختن بخشهی از
مشکالت موجود ،بهبود وضعیت بهرهبرداری و افزایش کارا ی شبکه ها ،راهکهارهها وپیشهنهاداتی بهه
تفکیک ماهیتی و به شرح زیر ارا ه میشود:
راهبردهای اجرایی
-

تکمیل شبکههای فرالی آبیاری و زهکشی متناسب با شبکههای اصلی و سدها
استفاده از لوله و یا سایر مجاری بسته برای انتقال و توزیع آب در شبکههای فرالی
توجه کافی به اصالح سامانههای سنتی و مکانیزه کردن روشهای آبیاری سطحی
تامین تجهزات و ماشینآالت مدرن مورد نیاز پروژههای زهکشی
رفع مشکل منابع آب زیرزمینی در بهره برداری تلفیقی از منابع آب شبکهها
ساماندهی پیمانکاران و استفاده از پیمانکاران مجرب و مجهز
تعبیه وسا ل اندازهگیری جریان در نقاط مهم شبکه
ایجاد بانک اطالالاتی دینامیک شبکههای آبیاری و زهکشی ،قنوات و چشمهها

راهبردهای مدیریتی و سیاستگذاری
-

ایجاد هماهنگی و تعامل بین دستگاهها و سازمانهای مرتبط با آب در کشور
توجه خاص به مسا ل غیر سازهای در کنار مسا ل سازهای در شبکههای آبیاری و زهکشی
ارتقاء و بهبود قوانین و روشهای حفاظت از حریم منابع آب
تدوین ساز و کارهای فنی و قانونی برای اصالح سامانههای سنتی آبیاری
تقویت و توسعه ساختار تشکلهای آببران
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راهبردهای فنی
-

مطالعه و اجرای شبکههای اصلی و فرالی بر اساس اصل بهرهبرداری تدریجی و بازگشت
سرمایه
توسعه شبکههای آبیاری در پایین دست سدهای در دست بهرهبرداری و اجرا
توجه خاص به مطالعات ژ وتکنیکی شبکهها در طراحی و اجرای شبکههای آبیاری
توجه جدی به مطالعات و ارزیابیهای زیست محیطی برای کل شبکهها
اصالح بندها و آبگیرهای سنتی
استفاده از مواد و مصالح مناسب با توجه به شرایط محلی وتوجه به پارامترهای دوام
طراحی دقی با توجه به شرایط فنی و اجتماالی هر پروژه و پرهیز از نقشههای کلیشه ای
تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی با در نظر گرفتن معیارهای فنی و مسا ل اجتماالی
مشارکت دادن بهرهبردارن در مراحل مختلف مطالعه ،طراحی ،اجرا و بهرهبرداری
استفاده از تجارب ارزشمند گذشته در برنامههای توسعهای آتی

راهبردهای پژوهشی و نظارتی
-

پایش و ارزیابی مداوم راندمان و وضعیت بهرهبرداری و نگهداری شبکهها
ارزیابی الملکرد فنی پروژههای آبیاری و زهکشی موجود
ارزیابی تاثیر طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب و ادامه مستمر آن با رفع نقاط ضعفها
ارزیابی اثر یخشی اقدامات زیربنایی انجام شده در خصوص شبکههای آبیاری و زهکشی

 -4منابع

دوره آموزشی شبکه های آبیاری و زهکشی 25 
بهراملو ،ر .7397 .تاثیر پوشش بتنی بر کنترل تلفات نشت آب از کانالهای آبیاری در استان همدان .مجلهه
پژوهش آب ایران .سال ششم .شماره  .77ص.73-12 :
رضوی نبوی ،مجتبی .)7393( .چالشها و سیاستهای توسعه شبکههای آبیهاری .نشسهت تخصصهی نقهد و
بررسی سیاستهای توسعه روشهای آبیاری .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
الباسی ،ن .7371 .برنامه راهبردی اصالح و بهینهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی .گزارش نههایی شهماره
 .769مسسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
الباسی ،ن ،کیانی ،ع ،اخوان،ک .و مامن پوش ،ع .7392 .بررسی سازههای تنظیم وتوزیع آب در شهبکهههای
فرالی آبیاری .گزارش نهایی شماره  .769مسسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
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پوشش کانالهای آبیاری
رضا بهراملو و نادر عباسی
به ترتیب اعضای هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان و مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران

 -6مقدمه
پوشش کانال های آبیاری البهارت اسهت از پوشهاندن قسهمتی از بدنهه یها کهل کانهال بهه منظهور
جلوگیری از فرسایش ،نشت آب و کاهش اصطکاک در مقابل جریان .سیسهتمههای انتقهال و توزیهع
آب آبیاری با این هدف طراحهی مهیشهوند کهه آب تهامین شهده در محهل منبهع آب (سهطحی یها
زیرزمینی) را تا حد امکان به صورت کامل و با کمترین تلفات به ابتدای قطعهه برسهانند .تلفهات آب
در این مسیر شامل نشت آب از جداره کانالها و تلفهات تبخیهر از سهطح آب مهیباشهد .بهر اسهاس
تحقیقات انجام شده ،تلفات تبخیر از سطح آب در مخازن ذخیره و کانهالههای آبیهاری کهمتهر از 2
درصد بوده و المده تلفات به صورت نشت از بستر کانالها میباشد .بهه همهین دلیهل بهرای کهاهش
تلفات و استفاده بهینه از آب تامین شده ،بایستی برنامهریزیها و تمهیدات الزم اندیشیده شهود .در
ادامه این بحث ،وضعیت موجود تلفات آب در سیستمهای انتقال آب ،مسا ل و مشکالت موجود در
پوشش و کاهش تلفات آب در آنها و در نهایت راهکارهای رفع این مشکالت و جلوگیری از تلفهات
آب و اطمینان از مفید بودن سرمایهگذاری در مناط و شرایط مختلف کشور ارا ه شده است.
 -2تبیین وضع موجود 
پوشش انهار سنتی به منظور کاهش تلفات انتقال در دهههای اخیر مورد توجه خاص مسهوولین
و کارشناسان قرار گرفته است .برای پوشش کانالها مصالح مختلفی از جمله خاک-سیمان ،سن و
مالت ،بتن و اخیرا ژ وممبران مورد استفاده قرار میگیرد .هر کدام از این پوششها تاثیر متفاوتی بر
جلوگیری از تلفات نشت آب داشته و برای مناط مختلف بایسهتی مهورد بررسهی قهرار گیرنهد .بهر
اساس تحقیقات و ارزیابیها ی انجام شده در نقاط مختلف کشور ،این پروژه ملی از کهارایی مطلهوب
مورد نظر برخوردار نبوده و نتوانسته هدف اصلی که همان کاهش تلفات نشت مهیباشهد را بهرآورده
سازد.
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بر اساس نتایج چندین ساله تحقیقات در مسسسه تحقیقات فنی و مهندسهی کشهاورزی (شهکل
 ،)7مقادیر تلفات نشت در پوششهای مختلف در کانالهای آبیاری در شهرایط موجهود ارا هه شهده
است.
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نوع پوشش



شکل  -6مقادیر تلفات نشت در پوششهای مختلف و بدون پوشش در کانالهای آبیاری

بر اساس بررسیهای انجام شده در نقاط مختلف کشور ،رایجتهرین نهوع پوشهش در کانهالههای
آبیاری ،بتن بوده و المدهترین مشکالت نیز در این نوع پوشش میباشد و سایر پوششها از مشکالت
المدهای برخوردار نیستند .مشکل اصلی موجود در کانالهای آبیاری با پوشش بتنی ترکخهوردگی
و تخریب پوشش خیلی زودتر از پایان یافتن طول المر آنها میباشد .این مشکل منجر بهه بهرآورده
نشدن انتظارات در کنترل تلفات نشت آب و هدر رفتن سرمایهگذاری انجام شده در آنها شده است
(الباسی.)7371 ،
 -9چالشها و مسائل
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بر مبنای بررسی های انجام شده ،مسا ل و مشکالت موجهود در پوشهش کانهالههای آبیهاری در
نقاط مختلف کشور شامل راندمان انتقال و توزیع پا ین و تلفات بیش از اندازه مورد انتظار و برآورده
نشدن اهداف در آنها میباشد .الوامل اصلی در برآورده نشهدن اههداف مهورد انتظهار از کانهالههای
پوشش شده در اثر یک یا چند الامل زیر باهم میباشد:
تحلیلهای فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی ایران

الف -شناخت ناکافی از مصالح

شاید یکی از دال ل ریسکناپذیری مدیران و کارشناسان طراح و مجری ،الدم شهناخت کهافی از
مصالح مختلف نسبت به همدیگر باشد .اگر نتایج تحقیقات و مطالعات انجهام شهده بهر روی مصهالح
مختلف از لحاظ میزان کنترل تلفات نشت ،هزینه اجرا ،سهولت اجرا ،مدت زمهان الزم بهرای اجهرا
موجود و در دسترس تصمیمگیران و کارفرمایان باشد ،تصمیمگیری در انتخاب مصالح مناسب برای
منطقه مورد نظر آسانتر خواهد شد.
ب -ریسکناپذیری مدیران و کارفرمایان در استفاده از مصالح نوین

در سالهای اخیر همزمان با پیشرفت اللوم در الرصههههای مختلهف و بهه خصهوص در صهنعت
مشتقات نفت و پلیاتیلن ،مصالح جدیدی تولید شده است که ضمن سهولت اجهرا ،از دوام ،کهارایی،
توجیهپذیری اقتصادی و آببندی بسیار خوبی جهت استفاده در کانالهای آبیاری منهاط مختلهف
کشور و شرایط بستر متنوع برخوردار بوده و میتواند به راحتی مورد استفاده قرار گیهرد .ولهی اکثهر
کارفرمایان و مدیران الادت کردهاند که از مصالح رایج (پوشش بتنی) که به نظر آنها شاید ریسهک
کمتری داشته باشد ،استفاده نمایند و این مسئله منجر به الهدم اسهتفاده از مزایهای فهراوان مصهالح
مدرن شده است.
همانگونه که مطرح شد ،رایجترین نوع پوشش در کانالهای آبیاری ،پوشش بتنی است ،ولی این
نوع پوشش ،در همه نقاط از موفقیت الزم برخوردار نبوده و همه اهداف مورد انتظار را برآورده
ننموده است.
پ -کاربرد پوشش بتنی با طرح اختالط یکسان برای همه مناطق کشور

طرح اختالط بتن مورد استفاده برای پوشش کانالهای آبیاری در نقاط مختلف کشور با اقلهیم و
شرایط خاک بستر متفاوت ،تقریبا یکسان بوده و بدون در نظر گهرفتن شهرایط دوام بهتن در مقابهل
نیروهای غالب و مخرب مناط اجرا می گهردد .بهتن بهادوام در منهاط سردسهیر (هماننهد همهدان،
اردبیل و  ،)...گرم و خشک (همانند کرمان و ،)...سواحل دریاها و  ..باهمدیگر متفاوت بوده و بایستی
برای شرایط مورد نظر طرح و اجرا شود .دلیل این موضوع این است کهه نیهروی مخهرب در منهاط
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سردسیر،گرمسیر و مناط ساحلی و آبهای بدون کیفیت به ترتیهب سهیکلههای ذوب-یخبنهدان،
سیکلهای تر و خشکشدن ،زن زدگی آرماتور و حمله اسیدها و سولفاتها میباشد.
ت -کم توجهی به شرایط ویژه بتن در کانالها

بتن مورد استفاده در کانالهای آبیاری به دلیل اینکه از سهطح فوقهانی و زیهرین بهه ترتیهب در
تماس دا م با آب و خاک بستر اشباع است ،با ساختمانههای مسهکونی متفهاوت بهوده و بیشهتر در
معرض الوامل طبیعی و تخریب میباشد .از طرف دیگر ضهخامت ایهن نهوع پوشهش کمتهر از سهایر
سازهها بوده و المدتا غیر مسلح میباشد .متخصصین بتن محض اغلب شناخت کافی از ایهن شهرایط
ویژه نداشته ،و بجای ارا ه شاخصهای الملکردی در شرایط محیطی ،به ارا ه شاخصههای تجهویزی
پرداختهاند که پاسخگوی بخش کشاورزی نیسهت .از طهرف دیگهر مشهاورین و پیمانکهاران بخهش
کشاورزی نیز تدوین پارامترهای دوام و تضمین کیفیهت بهتن را از تخصهص و وظهایف متخصصهین
المران و بتن دانسته و به شاخصهای موجود اکتفا میکنند.
ث -عکسالعملهای متفاوت بتن در مقابل اجزاء ،نسبتها و تهیه و اجرا

بتن شامل ترکیب مصالح و روش تهیه و اجرا بوده و هیچگاه نمیتهوان حتهی بهرای پهروژهههای
مختلف در یک منطقه نسخه ثابتی ارا ه کرد ،و لذا بایستی قبل از آن شناخت کافی از بستر ،اقلیم و
مصالح بتن (آب ،سنگدانه ،سیمان و افزودنیها) در دسترس باشد .در حالیکه در پروژههای مختلهف
پوشش کانالهای اغلب مناط کشور از یهک نسهبت ثابهت اجهزاء و روش اجهرای یکسهان اسهتفاده
می گردد که این مسئله ممکن است در منهاطقی بهادوام و در شهرایط دیگهر فاقهد دوام الزم بهوده و
تخریب و ترکخوردگی را به دنبال داشته باشد.
ج -مقاومتمحوری بهجای دواممحوری در پوشش بتنی کانالهای آبیاری

هدف از اجرای پوشش بتنی در کانالهای آبیاری ،تحمل بار و فشار نیست ،بلکه در آنها ههدف
کنترل تلفات نشت آب در شرایط نیروی غالب مناط مختلهف مهیباشهد .لهذا معیهارههای ارزیهابی
کیفیت و تایید الملکرد پیمانکاران بایستی دستیابی به پارامترههای دوام بهتن در شهرایط خهاص آن
پروژه باشد ،در حالیکه در حال حاضر مالک ارزیابی تنها مقاومت فشاری است که نمیتوانهد تاییهد
کننده سالمت پروژه در طول المر آن باشد.
چ -عدم استفاده از مشارکت بهرهبرداران

در خیلی از پروژهها بهرهبردار وقتی متوجه اجرای پروژه در منطقه میشود که پیمانکار مشهيول
به کار میگردد ،خیلی از شکستگیها و دستکاریهای اولیه که منجهر بهه نفهوذ آب و مهواد زا هی و
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ایجاد تخریبهای تدریجی بعدی میگردد ،در اثر همین پدیده و کم توجهی بهه نظهر بههرهبهرداران
میباشد.
تحلیلهای فنی در مدیریت و مهندسی کشاورزی ایران

ح -عدم تاثیر پوشش بتنی تخریبشده بر کنترل تلفات آب

در جدول  7مقادیر تلفات نشت آب در بستر بهدون پوشهش و پوشهش بتنهی تخریهب شهده در
کانالها و مخازن ارا ه شده است .بهراملو ( )7390بر اساس کارهای انجام شده نتیجهگیری نمودنهد
که در صورت ترکخوردگی و تخریب پوشش بتنی ،اختالف معنیداری بین کانهال بهدون پوشهش و
کانال با پوشش بتنی تخریب شده نبوده و در نتیجه این پوشش تاثیری در کنترل تلفهات نشهت آب
در کانالهای آبیاری نخواهد داشت.
جدول  -6میزان نشت آب از کانالها و مخازن با پوششهای مختلف

میزان تلفات نشت

میانگین نشت

نوع پوشش مخازن یا کانال

(مترمکعب در هر
مترمربع در روز)

(مترمکعب در هر مترمربع
در روز)

7

بدون پوشش

7/35 -3/76

5/39

5

پوشش بتنی تخریب شده

0/95-5/12

7/14

ردیف

خ -نبود توجیه اقتصادی برای پوشش بتنی بیدوام

بههر اسههاس یافتههههههای تحقیقههاتی (بهراملههو و سههیدان ،)7390 ،پوشههش بتنههی در آن دسههته از
کانالهای آبیاری که با ترکخوردگی و تخریب مواجه میشوند ،دارای توجیه اقتصادی نبوده و تنهها
منجر به هدر رفتن سرمایهگذاری خواهد شد .یعنی اگر قرار باشد پوشش بتنهی انجهام شهود کهه در
کوتاه مدت با ترکخوردگی و تخریب مواجه گردد ،آن پروژه انجام داده نشهده و بهه صهورت سهنتی
باقی بماند توجیه اقتصادی بیشتری دارد .
 -4راهکارها و راهبردها

با توجه به مسا ل و مشکالت موجود در پوشش کانالهها ،راهکهارهها و راهبهردههای زیهر بهرای
برطرفسازی آنها و اطمینان از داشتن پوششی با کارایی ،دوام و مقاومت الزم جهت کنترل تلفهات
نشت و سرمایهگذاری مطمئن ،پیشنهاد میشود:
الف -شناسایی و کاربرد مصالح محلی بادوام
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در برخی از مناط کشور مصالح محلی وجود دارد که با شرایط اقلیمی و محلی آن سازگار
بوده و ضمن داشتن استحکام ،از توجیه اقتصادی الزم نیز برخهوردار اسهت .یکهی از ایهن نهوع
مصالح ،سن و مالت میباشد که در کانالهای آبیهاری منهاط کوهسهتانی و سردسهیر قابهل
استفاده است .بر اساس آنالیز آمهاری مقهدار تلفهات نشهت آب در ایهن نهوع پوشهش بهه طهور
معنیداری کمتر از پوشش بتنی در مناط سردسیر کوهستانی (که المدتا با تهرکخهوردگی و
تخریب مواجه است) میباشد (بهراملو.)7390 ،

ب -استفاده از پوشش نوین ژئوممبران

یکی از مصالح ژ وسنتتیک غیرقابل نفوذ ژ وممبرانها هستند که در پوشش کانالهای آبیاری
برای جلوگیری از تلفات نشت آب کاربرد دارند .مزایای استفاده از ژ وممبران در کانالهای آبیاری
شامل موارد زیر است (بهراملو و همکاران:)7392 ،


کاهش تلفات نشت آب (حدود  740برابر کمتر از پوشش بتنی )



سهولت اجرا (نیاز به قالببندی نداشته و به النوان یک مصالح آماده در مدت زمان



جلوگیری از نشست خاک زیر کانال در زمینهای با خاک مسئلهدار



کاهش زمان اجرای طرح به  %52آن در پوشش بتنی

 کاهش هزینه اجرا به  %30آن در پوشش رایج بتنی
در جدول شماره  5مصالح رایج مختلف در پوشش کانالهای آبیاری باهم مقایسه شده است.
مطاب این جدول پوشش ژ وممبران از همه جوانب رتبه اول را داشته و از جنبه کنترل تلفات نشت
آب پوشش سن و مالت در رتبه دوم قرار دارد.
جدول  -2مقایسه مصالح مختلف قابل استفاده در پوشش کانالهای آبیاری کشور
تلفات نشت
نوع پوشش

(مترمکعب در
مترمربع در روز)

رتبه بندی

هزینه اجرای هر
کمترین

سرعت

کنترل

هزینه

اجرا

نشت

بتن ترکخورده

7/14

420/000

5

5

3

و مالت

0/97

100/000

3

3

5

0/0752

720/000

7

7

7

سن

ژ وممبران

مترمربع (ریال)
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پ -استفاده از پوشش بتنی بادوام
در صورتیکه از مصالح محلی و یا ژ وممبران استفاده نشده و قصد استفاده از پوشش رایج بتنی،
است بایستی تمهیدات زیر در نظر گرفته شود.
پ -6-ارائه طرح اختالط ویژه هر پروژه

طرح اختالط بتن برای پروژههای مختلف بایستی بر اساس هدف پروژه ،مشخصات خاک بسهتر،
کیفیت آب ،وضعیت اقلیم و نیروهای غالب مخرب بتن ،طراحی و نسهبت مصهالح بهر مبنهای نتهایج
آزمایشگاهی بر روی نمونهها و تهیه گردد.
پ -2-حرکت از مقاومت محوری به دوام محوری

در پوشش بتنی کانالهای آبیاری مالک اطمینان از الملکرد بتن نبایستی مقاومت فشاری باشد،
زیرا بررسیها حاکی از آن است که تنها با داشتن مقاومت فشاری باال و بدون توجهه بهه دوام نمهی-
توان از سالمت پوشش بتنی در طول المر آن اطمینان داشت.
نکته بسیار مهم :در صورتی که شاخصهای ارزیابی دوام باشد ،نیازی بهه وجهود نهاظر مقهیم در
محل پروژه نخواهد بود و تنها کافیست بعد از اتمام پروژه ،از پوشش اجرا شده ميزهگیهری نمهوده و
شاخصهای دوام مورد بررسی قرار گیرد .در این حالت پیمانکار بدون نیاز به ناظر تمام تهالش خهود
را برای اجرای پوشش بتنی بادوام انجام خواهد داد .
 -5توصیههای فنی و کاربردی در پوشش کانالهای آبیاری





بر اساس وضعیت و مسا ل موجود ارا ه شده در خصوص پوشش کانالهای انتقال آب ،بهرای
بهبود وضعیت و اطمینان از دوام و پایداری پوشش اجرا شده در این سازههها پیشهنهادهای
زیر قابل ارا ه میباشد:
در مناط کوهستانی سردسیر با وجود سن مناسب ،پوشهش سهن و مهالت اللهیرغهم
هزینه باال با تلفات نشت آب  0/97مترمکعب در مترمربع در روز ،در کنترل تلفات نشهت
مناسب تر از پوشش بتنی است .
توسعه کاربرد پوشش ژ وممبران در مجاری انتقال بهه دلیهل تهاثیر مثبهت آن در کنتهرل
تلفات نشت ،سهولت اجرا ،مدت زمان کوتاه اجرا ،هزینه پا ین و بهادوام در برابهر شهرایط
مختلف اقلیمی .
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قبل از هر نوع طراحی و اجرای پوشش بتنی در کانالهها و در شهروع فکهر بهرای اجهرای
پروژه (بدو تولد پروژه) از مشارکت بهرهبردارن در جلسات مختلف مطالعه ،نقشههبهرداری،
جانمایی ،اجرا و بهرهبرداری استفاده گردد .
ضروریست در پوشش بتنی در سازههای مختلف آبی ،معیارهای دوام چهایگزین معیهارهها
مقاومت فشاری گردد .در این صورت از سهالمت پوشهش در طهول المهر پهروژه اطمینهان
حاصل خواهد شد .
در جاهایی که از پوشش بتنی استفاده میشود ،قبل از هرچیز بایستی ،شهرایط اقلیمهی و
خاک بستر و کیفیت خاک منطقه به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و طهرح اخهتالط بهتن
بههرای داشههتن دوام الزم در برابههر شههرایط محیطههی حههاکم ارا ههه گردیههده و قبههل از اجههرا
نمونههایی از آن تهیه و با انجام آزمایشهای دوام ،پارامترهای الزم ارا ه گردد .
به هیچ النوان نبایستی از طرح اختالط بهتن در پهروژه دیگهر بهرای پهروژه خهاص در آن
منطقه استفاده نمود .
بجای توصیههای تجویزی (مقادیر هریک از اجزاء و نسبت آنها) از توصیههای الملکردی
(شاخص الملکرد بتن در برابر الوامل) استفاده شود .
از اجرای پوشش بتنی در مناطقی که با تخریب مواجه میگردد ،جلوگیری شود .

 -1منابع
بهراملو ،ر ،.م .موحدان ،ک .اخوان ،ع.ر .منمنپوش ،ن .سالمتی ،س..ح موسویفضل ،م .کرامتی و ح .ریهاحی.
.7392ارزیابی فنی و اقتصادی پوششهای ژ وسنتتیک اجهرا شهده در کانهالهها و مخهازن آب کشهور
مسسسه فنی و مهندسی کشاورزی .شماره  750 .27379ص .
بهراملو ،ر . 7397 .تاثیر پوشش بتنی بر کنترل تلفات نشت آب از کانالهای آبیاری در استان همدان .مجلهه
پژوهش آب ایران .سال ششم .شماره  .77ص.73-12 :
بهراملو ،ر .7390 .ارزیابی تلفات نشت در کانالها ی آبیاری با پوشش سنگی در مناط سردسهیر و تهاثیر آن
بر ذخایر منابع آب (مطالعه موردی در استان همدان) .مجله پژوهش آب ایران .سال پنجم .شماره .9
بهراملو ،ر ،.ن ،.الباسی ،و م ،.موحدان .7390 .ارزیابی میزان نشت در کانالهای کوچهک آبیهاری بها پوشهش
بتنی در اقلیم سرد و تاثیر آن بر ذخایر منابع آب (مطالعه موردی در استان همدان) نشهریه آبیهاری و
زهکشی ایران .شماره .7جلد  .2ص .97-77 :
بهراملو ،ر .و س .م .سیدان .7390 .ارزیابی فنی -اقتصادی کهاربرد پوشهش بتنهی در کانهالههای آبیهاری در
مناط سردسیر .مجله آبیاری و زهکشی .شماره  .5جلد  .2ص .565-524 :
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الباسی ،ن .7371 .برنامه راهبردی اصالح و بهینهسازی شبکههای آبیاری و زهکشی .گزارش نههایی شهماره
 .769مسسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
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