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	خالصه

ریزي توزیع و تحویل مناسب آب در شبکه هاي آبیاري است. توزیع و تحویل  مشکالت برنامه، ه هاي آبیاريژرویکی از دالیل ضعف عملکرد پ
. انتخاب روش توزیع و برداري خواهد شد ها، موجب نارضایتی کشاورزان، عدم رعایت عدالت در توزیع و افزایش تلفات بهره انالکنامناسب آب 

پذیري و بهبود  کننده در انعطاف تعیین گردد که نقش هاي آبیاري محسوب می اساسی در طراحی شبکهو  تحویل آب یکی از پارامترهاي مهم
پذیري و عدم نیاز به  وري آب دارند. از میان انواع روشهاي توزیع و تحویل آب، روش بر حسب درخواست عالوه بر ارتقاء انعطاف بهره

بندي این روش وجود ندارد. در  بندي و مبانی مدونی براي دسته گونه طبقه باشد اما هیچ می هاي موجود قابل اجرا هاي پرهزینه، در شبکه زیرساخت
برداري هستند،  هاي خارجی که با روش برحسب درخواست در حال بهره هاي آبیاري در سطح کشور و شبکه این تحقیق اطالعات برخی از شبکه

بندي  دستهو بر اساس آن ها تدوین  انی روش برحسب درخواست در این شبکههاي انجام شده مب با کمک بررسیسپس آوري شده است.  جمع
  .گردید

  
  هاي آبیاري، تحویل و توزیع آب، روش برحسب درخواست شبکه: کلمات کلیدي

  
  

  مقدمه  .1
 

ل آب را وضعیت شدت گردد. تحوی ها محسوب می اساسی در شبکههاي آبیاري، یکی از پارامترهاي مهم و  چگونگی توزیع و تحویل آب در شبکه
هاي مختلفی با توجه به ثابت یا متغیر  بندي کند. طبقه گیرنده در مورد آنها تعیین می و فرد تصمیم t, طول زمان تحویل آب  f, دور آبیاري Qجریان (دبی) 

 Onت. روش بر حسب تمایل (گیري توسط زارع یا مدیران شبکه, توسط محققین پیشنهاد شده اس بودن یک یا تعدادي از این عوامل و تصمیم

Demand(، ) روش بر حسب درخواست یا توافقیArranged) و روش گردشی (Rotationalهاي تحویل آب در دنیا  شترین رو ) سه نوع از اصلی
  باشد. می

 کننده ماند و هر مصرف میدر ابتدا توسط مدیران شبکه تعیین شده و عموما براي تمام فصل رشد ثابت باقی  tو  Q  ،fدر برنامه گردشی مقدار 
توان روشی توصیف کرد که در آن کنترل آب بطور کامل بر عهده  کند. روش بر حسب تمایل را می در یک دوره زمانی مشخص آب دریافت می

دهد تا آب  اجازه میباشد. این روش قابلیت انعطاف براي تطبیق با دور آبیاري همه محصوالت را دارد. در عمل این روش به مصرف کننده  کشاورز می
. بنابراین بایستی سیستم مورد نظر زمان دلخواه از سیستم برداشت کندهاي موجود در  گونه محدودیتی با توجه به ظرفیت مورد نیاز خود را بدون هیچ

تمایل به ترتیب داراي کمترین و  ریزي توزیع گردشی و بر حسب کامال خودکار و با ظرفیت باال و همراه با مخازن ذخیره طراحی و اجرا شوند. برنامه
باشد که  ریزي تحویل آب برحسب درخواست (توافقی) حالت بینابینی از دو روش گردشی و بر حسب تمایل می باشند. برنامه پذیري می بیشترین انعطاف

زان و زمان تحویل آب با توافق بین کشاور دور آبیاري و طول ،ریزي دبی برنامه ا میباشد. در روش بر حسب درخواستپذیري آن نیز مابین آنه انعطاف
 و موجود آب زانیم به توجه با شبکه تیریمد و شود یم اعالم قبل از نیزارع توسط ازین مورد آب زانیم روش نیا درشود.  مدیران شبکه تنظیم می

 ضمن درخواست حسب بر روش موجود، هاي شبکه ارساخت به توجه با .دهدمی انجام را ها سازه میتنظ و آب لیتحو يزیر برنامه ن،یزارع يدرخواستها
باید توجه  .باشد می اجرا قابل دستی بصورت, تمایل برحسب روش پرهزینه هاي زیرساخت به نیاز عدم و گردشی روش به نسبت پذیري انعطاف افزایش
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د که تهیه دستورالعمل اصولی آن مستلزم شناخت و داشت که در این روش برنامه بهره برداري دستی به دلیل تغییرات درخواست بسیار پیچیده می شو
  تدوین مبانی روش برحسب درخواست و طبقه بندي انواع آن می باشد.

), مدت Qتا یک سیستم بر اساس درخواست بسیار محدود, با تغییر سه عامل دبی ( تمایلتوان از یک سیستم کامالً بر حسب  بطور کلی می
هاي متعددي از روش بر حسب درخواست را تعریف کرد. مشکلی که در مورد روش بر حسب  ), برنامهfآبیاري () و تناوب یا دور tزمان آبیاري (

ها وجود ندارد و مبانی این روش هنوز بطور مشخص تعریف نشده است.  بندي مدونی براي این برنامه درخواست وجود دارد این است که هیچ دسته
ارامترهایی و در چه سطحی انجام گیرد و روي این پارامترها با چه دامنه تغییراتی محدودیت اعمال شود تا بایستی روشن شود که توافق بر حسب چه پ

  بندي کرد و متعاقبا بتوان دستورالعمل هاي بهره برداري مناسب را استخراج نمود. ها را به خوبی تفکیک و طبقه بتوان بر اساس آنها این روش
هاي آبیاري در سطح جهان, به ویژه کشورهاي در حال رشد, بیانگر این مطلب است که  یادي از شبکهدر تعداد ز هاي انجام شده بررسی

هاي آبیاري توزیع نامناسب آب تحویلی به  باشد. یکی از دالیل عملکرد ضعیف شبکه ها مطلوب نمی برداري و توزیع آب در این شبکه عملکرد بهره
هاي آبیاري توسط محققین مختلف از جمله  کاربرد روشهاي تحویل و توزیع مذکور در شبکه ). Monem and Namdarian, 2005باشد ( بران می آب

 (Anwar and Clarke, 2001) ،)Mathur et al., 2009( ،)Monem and Namdarian, 2005( ،)Ramesh et al., 2009( ،)Santhi and 

Pundarikanthan, 2000( که در  در اغلب این مطالعات روش توزیع یا گردشی است یا روش بر حسب تمایل است. مورد بررسی قرار گرفته است
ساختار آن سازگار با  . این در حالیست که در مورد روش برحسب که درخواستبرنامه بهینه تحویل و توزیع آب را ارائه شده استمطالعات انجام شده 

  عات بسیار کمی شده است.مطالهاي موجو است،  شبکه
ریزي  چاي مورد بررسی قرار دادند که در آن برنامه برداري را بر روي شبکه قوري هاي مختلف بهره روش 1378زاده و همکاران،  کوچک

 (گردشیشده ریزي و برنامه (بر حسب درخواست) محور خواست  ، نیمه)مایل(بر حسب ت برداري خواست محور توزیع و تحویل آب به سه دسته بهره
اي  برداري شبکه، وضعیت عملکرد آن را بطور قابل مالحظه که نتایج حاصل از این تحقیق بطور خالصه عبارتند از: تغییر در روش بهره تقسیم شده است

لکرد بهتر شبکه خواهد شد و پذیري بیشتر متناسب با تغییرات نیاز آبی گیاه، سبب عم هایی با انعطاف دهد. همچنین استفاده از روش تحت تاثیر قرار می
  باشد. گام موثري در جهت استفاده بهینه از منابع آب می

واقع در  Welton-Mohak) چگونگی توزیع و تحویل آب به روش بر حسب درخواست در شبکه آبیاري Palmer et al., 1991در تحقیق (
هاي درجه  هاي ثبت شده جریان در کانال تحویل و توزیع آب با کمک دادهجنوب غربی آریزونا مطالعه و بررسی شد. در این مطالعه چگونگی عملکرد 
بها و تجزیه تحلیل در مورد سیستم تحویل و توزیع آب از طریق مصاحبه با  سه، مطالعه گزارشات مدون از سفارشات آب، قبوض صادر شده جهت آب

هاي اتخاد شده در مورد روش تحویل آب و  هاي متعددي بین سیاست ه تفاوتکشاورزان، مورد ارزیابی قرار گرفت. با ارزیابی انجام شده مشخص شد ک
. مهمترین نقایص این پذیري بیشتر گردید و باعث انعطافداري در شبکه تغییر کرده  ها نحوه بهره برداري در شبکه وجود دارد که در طی سال نحوه بهره

بها بوده است. که این نقایص تاثیر جزئی در عملکرد شبکه  مقدار مقدار آب مصرفی و آبشبکه عدم ثبت جریان در برخی از نقاط شبکه و محاسبه دقیق 
  داشته است.

واقع در جنوب اسپانیا که به دو روش گردشی و برحسب درخواست مورد  Almudevarروشهاي تحویل و توزیع آب در شبکه آبیاري 
آوري اطالعات جهت نوسازي و بازسازي این شبکه انجام شده  آب در شبکه و جمع گیرد با هدف ارزیابی سطح واقعی مدیریت برداري قرار می بهره

که متوسط آب تحویلی به  -1باشد:  . برخی از مشکالت مدیریتی که در این ارزیابی مشخص شد شامل این موارد می)Faci et al., 2000است (
 -3ر صورتحساب ارائه شده رابطه معکوس با اندازه سطح زمین داشته است و حجم آب تحویلی د-2درصد بیشتر از نیاز آبی بوده است،  43کشاورزان 

  تأخیر زیادي در تحویل آب وجود داشته است.
Shahverdi and Monem (2015)  روش برحسب درخواست در شبکه آبیاري عقیلی را مورد ارزیابی قرار دادند. در این تحقیق الگوریتم

) جهت ICSS )Irrigation Conveyance System Simulationدر ترکیب با مدل هیدرودینامیک  RL (Re-enforcement Learning)هوشمند 
هاي درخواست شده و سناریوهاي مختلف، میزان مناسب تنظیم  بدین ترتیب براي دبی برداري در این شبکه بکار گرفته شد. برآورد دستورالعمل بهره

  دریچه هاي آبگیر و آب بند استخراج شده است.
لیرغم تاکید محققین مختلف در نقش روش برحسب درخواست در بهبود انعطاف پذیري و ارتقاء عملکرد شبکه هاي آبیاري، متاسفانه ع

در این تحقیق چگونگی توزیع و تحویل آب به  هیچیک به تنوع روش هاي برحسب درخواست و ضرورت تعیین مبانی و دسته بندي آن نپرداخته است.
هاي مذکور، مصاحبه با  هاي آبیاري قزوین، عقیلی و گرمسار با کمک اطالعاتی که از طریق بازدید از شبکه ت در شبکهروش بر حسب درخواس

هاي  بندي گردید. جهت مقایسه وضعیت توزیع و تحویل آب در شبکه ها و کشاورزان بدست آمد مدون و دسته کارشناسان توزیع آب، مدیران تعاونی
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حسب درخواست در چند شبکه خارجی بر اساس گزارشات موجود و اطالعات بدست آمده بررسی شد و  یل آب به روش برداخلی، نحوه توزیع و تحو
  بندي قرار گرفتند. ها در دسته براي مقایسه بهتر شبکه

 
 

  مواد و روشها  .2
  
  شبکه آبیاري قزوین. 2-1

آبگیري شبکه آبیاري و زهکشی دشت قزوین از  برداري قرار گرفت. بهره مورد 1355هاي مدرن کشور بوده که در سال شبکه آبیاري قزوین جزء شبکه
گیرد که در مسیر رودخانه طالقان احداث شده است. حجم آب ورودي به بند انحرافی و در نتیجه به شبکه آبیاري تابعی از  سد انحرافی زیاران انجام می

باشد که در  میلیون متر مکعب می 278همیه آبی دشت قزوین از ذخیره سد طالقان آل س باشد. در حالت ایده آب رها شده از سد مخزنی طالقان می
هاي کم آبی براي جبران بخشی از  حلقه چاه تلفیقی در سطح شبکه وجود دارد که در سال 102خشکسالی از این مقدار کسر خواهد شد. همچنین حدود 

  .شود سهمیه حذف شده از آنها استفاده می
هاي آبران بوجود آمده است که با  تشکل 3براي هر کانال درجه  70در دشت قزوین از اوایل دهه : ل آب در شبکه قزویننحوه توزیع و تحوی

ها داراي حداقل یک نماینده بوده که از بین  باشد. تمامی این تشکل تشکل در این شبکه مشغول به فعالیت می 160هاي درجه سه،  توجه به تعداد کانال
دفتر فروش آب در شبکه وجود دارد که نمایندگان براي اطالع از سهمیه آبی کشاورزان در ابتداي فصل  5شود. همچنین تعداد  می کشاورزان انتخاب

اطالع رسانی دقیق به -1 موارد اشاره کرد: توان این مترین وظایف نمایندگان میکنند. از مه کشت و همچنین درخواست آب به این دفاتر مراجعه می
توزیع عادالنه آب بین -3، فروش و توزیع آب و خرید نقدي آب دفاتر فروش ارتباط با-2، وعه از میزان آب تخصیص یافتهمیر مجکشاورزان ز

هاي تلفیقی و  ها و چاه حفاظت از تاسیسات کانال-5، ب از میراب در ابتداي کانال درجه سهآتحویل -4، در مدت زمان تحویل آب کشاورزان
  .داشت غیر مجاز و تخریب تاسیساتجلوگیري از هرگونه بر

هاي  پیش از شروع فصل آبیاري، نیاز آبی گیاهان در این شبکه بر مبناي الگوي کشت فعلی، طبق روال معمول و استاندارد در مراحل و دهه
داي هر فصل زراعی بر اساس سهمیه درابت گیرد. کننده ( زارع ) قرار می شود و به همان میزان در اختیار مصرف مختلف رشد بصورت ماهانه محاسبه می

. مقدار سطح زیر کشت بر اساس شود اعالم می و نمایندگان شود و به دفاتر فروش آب آب اعالم شده از سد طالقان سهمیه آبی کشاورزان تعیین می
هاي اخیر به تناسب  کم آبی مانند سال هاي هاي پر آبی تمامی سطح شبکه زیر کشت خواهد رفت اما در سال باشد که در سال سهمیه آبی تعیین شده می

باشند در  هایی تلفیقی می سهمیه کسر شده از آب ورودي به شبکه، از سطح زیر کشت کاسته خواهد شد. همچنین سهمیه آبی مناطقی که داراي چاه
  .تر از مقدار مصوب باشد، حذف خواهد شد شرایطی که سهمیه آب شبکه بسیار پایین

شود. کشاورزان ابتدا درخواست آبی خود را بر اساس سهمیه  آب در این شبکه از درخواست کشاورزان شروع میپروسه توزیع و تحویل 
به ها براي خرید نقدي آب  آوري درخواست کنند. نمایندگان تشکل پس از جمع تعریف شده, بطور معمول هر ده روز یکبار به نماینده تشکل اعالم می

شود. در نهایت برنامه روزانه تحویل  ها از طرف دفاتر فروش به دفتر توزیع آب اعالم می سپس تمامی این درخواست .کنند دفاتر فروش آب مراجعه می
ها در همان  ها قرار داده شده تا آب درخواستی به نمایندگان تحویل داده شود. معموالً به تمامی درخواست آب از طرف دفاتر فروش در اختیار میرآب

 24شود و مدیریت و توزیع آن در بین درخواست کنندگان در طول  داده می 3ساعته تحویل هر کانال درجه  24ود. آب به صورت ش روز پاسخ داده می
  شود. ساعت بر عهده نماینده تشکل و خود کشاورزان بوده و با توافقات داخلی انجام می

بود که زودتر براي خرید آب مراجعه کرده و به بقیه همچنین در صورت ترافیک شدید براي درخواست آب، اولویت با کسانی خواهد 
روز  3تا  2شود. حداکثر فاصله زمان درخواست تا تحویل در این شرایط  ها با هماهنگی دفتر توزیع آب در روزهاي بعد پاسخ داده می درخواست

  باشد. می
و درنتیجه از سهمیه آب ورودي به شبکه نیز کسر شده گیري داشته  هاي اخیر بدلیل خشکسالی آب ذخیره در سد طالقان کاهش چشم در سال

پذیري را ایجاد کرده است که کشاورزان کل سهمیه آب ماهانه  روز یکبار، این انعطاف 10است. در این شرایط دفتر توزیع آب به جاي تحویل آب هر 
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روز اول  10سهمیه آب خود را در صورت امکان بصورت یکجا و یا در  توانند به عنوان مثال تمام را هر زمان که نیاز داشته باشند دریافت کنند. یعنی می
  ماه دریافت کنند.

  

  شبکه آبیاري عقیلی. 2-2
باشد. سطح  شبکه آبیاري عقیلی واقع در استان خوزستان, متشکل از کانال اصلی عقیلی و دو کانال درجه یک به نامهاي عقیلی شرقی و عقیلی غربی می

  میلیون مترمکعب برآورد شده است. 150هکتار و میانگین مصرف آب سالیانه آن  7225که زیر کشت ناخالص این شب
ها عقیلی از سوي دفتر  هاي ایران سهمیه آب شبکه در ابتداي هر فصل آبیاري طبق روال تمامی شبکه: نحوه توزیع و تحویل آب در شبکه عقیلی

ها معموال  دهد. در این شبکه  ریزي الزم براي فصل کشت آتی را انجام می ن آب در دسترس برنامهشود. هر شبکه با توجه به میزا برداري سد اعالم می بهره
  باشد. جات, گندم و ذرت می الگوي کشت مشخصی با توجه به شرایط آب و هوایی منظقه وجود دارد که مهمترین آنها صیفی

کنند. در  عاونی مستقر در منطقه جهت عقد قرارداد آبی مراجعه میبطور معمول یک ماه قبل از شروع فصل کشت اکثر کشاورزان به دفاتر ت
نیاز آبی محصول مورد نظر توسط کارشناسان تعاونی بصورت هکتاري و ماهانه  شود و سپس ع کشت و سطح زیر کشت مشخص میقرارداد مذکور نو

ز در ابتداي فصل صورت یکجا و یا تا آخر فصل کشت پرداخت بسته به تمکن مالی کشاور بها شود. مقدار آب رارداد نوشته میمحاسبه شده و در ق
  .شود می

شود و مقدار  روز یکبار درخواست آب نمایند. که در این درخواست فقط اعالم نیاز می 10توانند هر  پس از شروع فصل کشت کشاورزان می
  شود. در تمامی شبکه: آب مورد نیاز از سوي تعاونی برا ساس قرارداد نوشته شده تعیین و تحویل داده می

  باشد. با خود کشاورزان می 4و  3شود و توزیع داخلی آب بین کانال درجه  تحویل داده می 3ساعته به ابتداي کانال درجه  24آب بصورت  •
  اولویت تحویل آب با افرادي است که قرارداد آبی دارند. •
  شود. ها کامال بسته شده و آب کانال قطع می هشود و دریچ در مواقع بارندگی در سطح شبکه که آبی تحویل داده نمی •
 شود. در صورت کمبود آب در شبکه به صورت نوبتی آب به کانال هاي اصلی تحویل داده می •

 
  شبکه آبیاري گرمسار. 3-2

 3300مساحت هاي البرز و با حوضه آبریزي به  رشته کوه جنوبی حاشیه در واقع سمنان استان هاي دشت حاصلخیزترین از یکی گرمسار دشت
 100کیلومترمربع در  4095رود که داراي سطح حوزه آبریز  هزار هکتار در آبرفت رودخانه حبله 45این دشت با وسعت بالغ بر باشد.  کیلومترمربع می

  کیلومتري جنوب شرق تهران واقع شده است.
شود که در انتهاي کانال انتقال آب سیمین دشت واقع شده است. با استفاده از این بند انحرافی  آغاز میکوه شبکه گرمسار  از بند انحرافی بویین

باشد شبکه گرمسار بدلیل نداشتن سد  مترمکعب می 10و  8شود: شاخه گرمسار و شاخه ورامین که دبی هر کدام به ترتیب  آب به دوشاخه تقسیم می
  نداشته است.گاه آب مطمئن و پایداري  مخزنی هیچ

گیرد. مقدار  آبه مصوب دارد که مالك توزیع آب در این شبکه قرار می دشت گرمسار یک حق: نحوه توزیع و تحویل آب در شبکه گرمسار
زء و جمع) ایست که در دفاتر مالیاتی قدیم (دفاتر ج آبه آبه تمامی روستاها و کشاورزان بر اساس حق باشد. حق مترمکعب می 25/3آبه گرمسار حدود  حق

  دهند. ریزي الزم براي نوع محصول و سطح زیر کشت را انجام می آبه مصوب خود برنامه ثبت شده است. کشاورزان با توجه به حق
در مناطقی مثل گرمسار که سد مخزنی وجود ندارد، و بدلیل نوسانات زیاد سطح آب رودخانه حبله رود، آب مطمئن و پایدار نیز وجود 

شود. هر روز در ابتداي صبح مقدار آب ورودي از بند انحرافی  ها انجام می ریزي ابراین بر اساس آب ورودي از بند انحرافی برنامهنخواهد داشت. بن
شود. معموال از هر روستا یک  شود. فرم درخواست آب روزانه و در ابتداي صبح توسط کشاورزان پر می برداري اعالم می گیري شده و به دفتر بهره اندازه

کند. حدود  بها را در همان لحظه پرداخت می کند و بصورت نقدي مقدار آب نفر به دفتر توزیع آب مراجعه کرده مقدار آب درخواستی خود را اعالم می
دهند و با  یها رامورد بررسی قرار م روستا در شبکه گرمسار وجو دارد که بایستی آب روزانه بین آنها توزیع شود. کارشناسان توزیع آب درخواست 120
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دهند و موظف هستند که به تمامی  ریزي براي توزیع و تحویل آب را براي همان روز انجام می گیري شده از بند انحرافی برنامه توجه به حجم آب اندازه
گردد تا به  است کسر میها در همان روز پاسخ دهند. اما در شرایطی که آب موجود جوابگوي نیازها نباشد به نسبت مساوي از تمامی درخو درخواست

هاي که درسراسر شبکه مستقر هستند تماس گرفته  ریزي با میرآب شود. پس از انجام برنامه کنندگان در همان روز آب تحویل داده می تمامی درخواست
  شود. شود و به آنها برنامه تحویل آب اعالم می می

شود. و تقسیم و توزیع آب در طول زمان تحویل در  کشاورز داده می ساعته و بصورت حجمی به کانال درجه سه و تحویل 24آب بصورت 
تحویل کشاورزان داده شده بصورتی که عملیات نگهداري و  4هاي درجه  باشد. همچنین در اکثر روستاها کانال روستا به عهده خود کشاورزان می

  .باشد برداري به عهده خودشان می برداري از آنها با نظارت دفتر بهره بهره
باشد زیرا بدلیل عدم وجود سد مخزنی و در نتیجه عدم وجود آب پایدار و مطمئن  در شبکه گرمسار خرید آب، تضمینی براي دریافت آب نمی

ري گی ریزي توزیع و تحویل آب روزانه با توجه به آب ورودي و اندازه توان تضمینی براي دریافت آب ایجاد کرد. و برنامه و نوسانات آب رودخانه نمی
  شود. به شبکه در هر روز، انجام می

آبه درخواستی را  بهاي کامل آب درخواستی روزانه خود را پرداخت کردنند اما بدلیل کمبود آب در شبکه بخشی یا تمامی حق کشاورزانی که 
  رت امکان دریافت خواهد نمود.تفاوت آب درخواستی و تحویلی خود را در صو اند، با ارائه قبض آب خود در روزهاي بعد مابه دریافت نکرده

ها  مترمکعب) که حتی با کسر کردن درصدي از همه درخواست 1در شرایط بحرانی که آب خروجی از بند انحرافی بسیار پایین بوده (به عنوان مثال 
که داراي چاه و آب زیرزمینی هستند را آبه روستاهایی را  ها کارشناسان توزیع آب، حق توان آب چندین روستا را تأمین کرد براي تامین درخواست نمی

  گردد. در نظر نگرفته و آب موجود بین روستاهاي فاقد چاه توزیع می
تشکل  18است. درحال حاضر  برداري معرفی شده  در برخی از روستاها یک نماینده از طرف کشاورزان و از بین آنها انتخاب و به دفتر بهره

برداري و نگهداري انهار سنتی خود را به عهده دارند در  مدیریت محل توزیع در بهره  جوش که به صورت خود غیررسمی در منطقه گرمسار وجود دارند
ء و پرداخت آن  بها آوري وجه آب شود و وظیفه نگهداري، حفظ و بازسازي و توزیع و جمع میراب انتخاب می عنوان میراب و یا سر  ها فردي به این تشکل

دارد. نماینده مربوطه در اول هر ماه  می  میرابی دریافت الزحمه برعهده دارد و در ازاي این خدمت ماهانه مبلغی را به عنوان حقبه حساب خزانه دولت را 
  کند. دهد و در پایان هر ماه بهاي آب تحویلی را پرداخت می برداري مراجعه کرده و نیاز روزانه را بصورت مکتوب ارائه می به دفتر بهره

  هاي کم آبی یریتی در تنظیم برنامه آبیاري اتخاذ شده در دشت گرمسار در سالهاي مد سیاست
 هاي پرارزش و استراتژیک تعیین اولویت در تأمین آب کشت •

 کاهش مقدار آب در هر دوره آبیاري •

 طوالنی کردن گردش آب یا تناوب آبیاري •
 

  در اسپانیا Almudévarشبکه آبیاري . 4-2
برداري  بهره 1950باشد. این شبکه در سال  هاي اسپانیا بوده است که روش آبیاري متداول در آن آبیاري سطحی می یکی از شبکه Almudévarشبکه 

هکتار از آن به  410باشد که  هکتار می 3989واقع شده است. کل مساحت تحت پوشش این شبکه  Huescaغربی اسپانیا و در استان  شده و در شمال
نفر از آنها به کار کشاورزي  863باشد که  نفر می 2500تعلق دارد. جمعیت کل روستاهاي تحت پوشش این شبکه  کشت دیم و مابقی به کشت آبی

  مشغول هستند.
باشد که آب مورد نیاز شبکه را تأمین  می Violadaو  Monegros ،Santa Quiteriaهاي  باشد به نام کانال اصلی می 3این شبکه داراي 

تا  50هاي آبرسان این شبکه داراي ظرفیت پایین بین  کنند. ظرفیت کانال باشند که به شبکه آبرسانی می آبگیر می 14و  16، 9 کنند و به ترتیب داراي می
هاي این  باشد. بدلیل عدم وجود مخزن ذخیره آب، تمامی کانال لیتربرثانیه می 100تا  50لیتربرثانیه بوده و محدوده آب تحویلی به کشاورزان بین  300

  .شوند برداري می ساعت یکبار بهره 24هر  شبکه
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باشند که همگی  هاي شبکه می باشد که متشکل از مدیر, هیئت امنا، منشی و میرآب واقع می Almudévarبرداري شبکه در روستاي  دفتر بهره
اي  هاي تحویل آب در یک پایگاه داده مامی فعالیتباشد. ت نفر بسته به فصل آبیاري متغیر می 6یا  4ها  باشندو تعداد میرآب آنها از کشاورزان منطقه می

  شود. ثبت و مدیریت می
 Clemmens (1987)بندي  در این شبکه دو روش مرسوم براي تحویل آب با توجه به طبقه: Almudévarنحوه توزیع و تحویل آب در شبکه 

و در مابقی نقاط  limited rate arranged schedule (LRA) درصد از مناطق روش برحسب درخواست با دبی محدود شده 80شود. در  بکار برده می
  شود. استفاده می  Varied frequency rotation (VFR)از روش گردشی با دور آبیاري متغیر 

کشاورزان زمانی که به آب نیاز داشته باشند، درخواست خود را بصورت حجمی به دفتر  برحسب درخواست با دبی محدود شدهدر روش 
برداري تحویل  کنند. حجم آب درخواستی بایستی حداکثر برابر با ظرفیت کانال آبیاري باشد. پس از اعالم درخواست دفتر بهره رداري اعالم میب بهره

را  ریزي تحویل آب براي هر کانال آبیاري هاي کشاورزان برنامه برداري بر اساس درخواست کند. سپس دفتر بهره آب در چند روز آینده را تضمین می
گیرد. فاصله بین زمان  دست صورت می شود که معموالً از باالدست به پایین هاي آبیاري مشخص می دهد و توالی تحویل آب در کانال انجام می

یل شود و ظرفیت کانال آبیاري متغیر است. برنامه تحو هایی که همزمان اعالم می ) بسته به تعداد درخواستdelay Timeدرخواست و زمان تحویل (
در مواقعی که تقاضاي همزمان آب در یک کانال بسیار زیاد باشد یا به  شود. برداري اعالم می آب در هر کانال آبیاري از دو روز قبل در دفتر بهره

زمان آبیاري آنها  تواند اقدامات خاصی را انجام دهد، نظیر اولویت دادن به مزارعی که از آخرین برداري می اصطالح در زمان ترافیک شدید، دفتر بهره
 تر گذشته است و یا محدود کردن مدت زمان تحویل. مدت طوالنی

برداري مجبور به رعایت  در زمان فصل پیک آبیاري که تقاضا براي آب بسیار زیاد بوده و ظرفیت شبکه جوابگوي نیازها نباشد، دفتر بهره
  کند. سیستم کامالً گردشی تغییر پیدا میبه برحسب درخواست عدالت در توزیع آب خواهد بود. در این صورت سیستم تحویل آب از 

تمامی اطالعات کشاورزان و سفارشات آب اعم از اطالعات فردي، سطح زیرکشت، نوع محصول، نام کانال تحت پوشش مزرعه، تاریخ 
هاي آینده در پایگاه اطالعاتی ثبت  براي سالریزي و مطالعه  تقاضا و تحویل آب، حجم آب تحویلی، نام میرآب کانال، جهت صدور قبض آب و برنامه

  شود. می
  

   USAدر  Southو  Quincy ،Eastهاي آبیاري  شبکه. 5-2
غربی ایاالت متحده واقع شده است. آب مورد نیاز براي آبیاري  در ایالت مرکزي واشنگتن و در شمال Southو  Quincy ،Eastهاي آبیاري  شبکه

 Eastو  Quincyهاي آبیاري  کیلومتر به شبکه 32کننده به طول  شود که از طریق یک کانال تغذیه امین میت Grand Couleeتوسط سد مخزنی 
تري واقع شده  را فراهم میکند که در قسمت پایین Southشود. همچنین یک مخزن ذخیره، آب مورد نیاز براي شبکه آبیاري جنوب  می هدایت 

  نمایند. هاي کشاورزي را آبیاري می هزار هکتار از زمین 231تر بوده که کیلوم 3268هاي آبیاري  است.طول کل کانال
 5اند که بطور معمول توسط یک هیئت مدیره متشکل از یک گروه  تاسیس شده 1939در سال  Southو  Quincy ،Eastهاي آبیاري  شبکه

ریزي و  برنامه -1باشد:  رخی از وظایف هیئت مدیره شامل موارد زیر میشوند که. ب اند، اداره می کنندگان انتخاب شده نفره بوده که از میان مصرف 7تا 
اعمال تحریم و محدودیت بر علیه قوانین نادرست و افرادي که هزینه آبیاري خود را پرداخت -3و ها  آوري هزینه جمع -2ها،  رنامهاجراي قوانین و ب

اند،  هاي مورد نظر را پرداخت نکرده هاي کشاورزي از کسانی که هزینه مالکیت زمین ها شامل لغو تحویل آب به و یا حتی سلب اند. این تحریم نکرده
  باشند. می

شود.  آب بر اساس سیستم بر حسب درخواست بین کشاورزان توزیع می: Southو  Quincy ،Eastهاي  نحوه تحویل و توزیع آب در شبکه
را براي کنندگان بایستی حداقل یک روز قبل آب مورد نیاز خود  ود هستند. مصرفآبه مشخص و محد اي حقری کشاورزان دامهاي تما در این شبکه

باشد. در مواردي که برخی از کشاورزان بیشتر  . برآورد آب مورد نیاز گیاه و زمان مورد نیاز آبیاري بر عهده خود کشاورز میروز مورد نظر اعالم کنند
ته باشند، آب مازاد بر سهمیه مشروط به موجود بودن آب در شبکه، با قیمت باالتري به از سهمیه نرمال خود، درخواست براي دریافت آب داش
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شود. همچنین تمامی  بها خود را پرداخت نکنند، آبی به مزارع تحویل داده نمی شود. تا زمانی که کشاورزان آب کنندگان فروخته می درخواست
  شود. ه در هر شبکه ثبت میهاي پرداختی هر مزرع گزارشات ماهانه تحویل آب و هزینه

  
  هاي مورد بررسی آوري شده از فرآیند تحویل آب در شبکه اطالعات جمع -1جدول 

  شبکه
  منبع تأمین آب

  مشخصات تحویل  وظیفه توزیع آب در شبکه
چگونگی تحویل 

هاي  کانال    تا تحویل فاصله درخواست  آب
مان ز  شدت جریان  دور آبیاري  4و 3هاي درجه  کانال  2و 1درجه 

  آبیاري

  قزوین
سد مخزنی و 

  سد تنظیمی
  تشکل آبران

براساس توافقات 
  داخلی بین کشاورزان

- روزه 10
متغیر در 
  خشکسالی

متغیر و از پیش 
  تعیین شده

  ساعته 24
بر اساس درخواست 

  کشاورزان 
  روز پس از درخواست 3تا  2

  عقیلی
سد مخزنی و 

  سد تنظیمی
  تشکل آبران

براساس توافقات 
  بین کشاورزانداخلی 

  روزه 10
متغیر و از پیش 

  تعیین شده
  ساعته 24

بر اساس درخواست 
  کشاورزان

  ساعت 24

  اداره توزیع  سد انحرافی  گرمسار
براساس توافقات 

  داخلی بین کشاورزان
  متغیر

متغیر و از پیش 
  تعیین شده

  ساعته  24
بر اساس درخواست 

  کشاورزان
  تحویل در همان روز

Almudévar متغیر  اداره توزیع  اداره توزیع  سد مخزنی  
متغیر و محدود به 

  ظرفیت سیستم
  متغیر

بر اساس درخواست 
  کشاورزان

روز  8تا  7روز(بهار)  4تا  3
  (تابستان)

  متغیر  اداره توزیع  اداره توزیع  سد مخزنی USAهاي  شبکه
متغیر و محدود به 

  ظرفیت سیستم
  متغیر

بر اساس درخواست 
  کشاورزان

  ساعت 24

  

  گیري و نتیجهبحث   .3
  

کند. در  یک برنامه توزیع و تحویل آب فرایندي است که با استفاده از آن, محدوده آبیاري, فرد دریافت کننده آب، میزان و زمان تحویل را مشخص می
. ثابت یا متغیر بودن عوامل فوق ), تعیین گرددf) و تناوب یا دور آبیاري (t), مدت زمان آبیاري (Qریزي توزیع و تحویل آب باید سه عامل دبی ( برنامه

هاي تحویل آب برحسب  آورد. در برنامه پذیري متفاوتی بوجود می برداري متنوعی با انعطاف هاي بهره گیري در مورد آنها, روش و تغییر سطح تصمیم
ق بین او و سازمان تامین کننده آب کننده و تواف درخواست (توافقی و یا تنظیم شده) شدت جریان، دور و مدت آبیاري بر اساس درخواست مصرف

ر شود اما زارع قادر نیست هر مقدار آب را در هر زمان که تمایل داشته باشد تحویل بگیرد. اغلب این تنظیمات در سطح محلی مورد توافق قرا تنظیم می
نده آب مورد نیاز خود را اعالم کرده و شود. مصرف کن گیرد و نه در سطح کل شبکه. فرایند تحویل آب بر حسب درخواست کشاورز شروع می می

پذیري قابل  نسبت به روش گردشی از انعطاف کند. مزیت برنامه تحویل آب برحسب درخواست این است که ریزي می تامین کننده براي تامین آن برنامه
هاي موجود که به  بر حسب درخواست را در شبکهتوان روش  باشد و می میتر  صرفه اي برخودار بوده و نسبت به روش بر حسب نیاز مقرون به مالحظه

توان بر حسب ثابت یا متغیر بودن پارامترها و سطوح  برداري هستند، اجرا کرد. با توجه به مطالب گفته شده می روش دستی و سنتی در حال بهره
بندي انجام شده براي  هاي مورد مطالعه دسته گیري درباره آنها روشهاي مختلفی را تعریف کرد. بر اساس اطالعات بدست آمده از شبکه تصمیم
  نشان داده شده است. 2هاي بر حسب درخواست در جدول  روش

هاي خارجی مورد مطالعه بدلیل متغیر بودن همه پارامترهاي تحویل و تعیین این پارامترها از سوي خود کشاورز  هاي موجود شبکه در میان دسته
پذیري بیشتري در هماهنگ کردن نیاز آبی  کشاورز انعطافهاي خارجی،  هاي بکار برده شده در شبکه در روش باشند. پذیري می داراي حداکثر انعطاف

 در زمینه آبیاري و ان نشان دهنده دانش کافی و مناسب آنهاکشاورز دارد. همچنین تعیین پارامترهاي مذکور توسط محصول و انجام عملیات آبیاري
هاي داخلی مورد مطالعه  با نیاز واقعی محصول تنظیم کنند. در حالی که شبکه درخواست و دستورات خود راند توان محصوالت کشت شده است که می

بنابراین این ضرورت وجود دارد اند.  پذیري کمتري داشته هاي فرهنگی و اجتماعی داراي انعطاف بدلیل محدودیت آب در سطح شبکه و عدم زیرساخت
هاي داخلی مورد بازنگري  در شبکهبرداري  هاي بهره . و روشبرداري از شبکه و مسائل کلی وابسته به آن صورت گیرد که نگرش جامعی به نحوه بهره که

پذیري  ها را به سمت انعطاف هاي برحسب درخواست این شبکه و اصالح قرار گرفته و با بررسی شرایط موجود و انتخاب یک روش مناسب از روش
  صول و کاهش مصرف آب سوق داد.بیشتر جهت افزایش راندمان مح
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هاي مورد مطالعه بندي انجام شده براي روش برحسب درخواست در شبکه دسته- 2جدول   
گیري سطح تصمیم زمان تحویل  مشخصات تحویل  (ساعت) T فاصله درخواست تا تحویل 

(ثابت) مدیر شبکه شبکه (ثابت) مدیر شبکه کشاورز (توافقی)  T>48 48-24 کشاورز (توافقی)   24-1  t F Q 
─ ■ ─ ■ ■ ─ ─ V V L-V Almudévar 
─ ■ ─ ■ ─ ■ ─ V V L-V USA 
■ ─ ■ ─ ■ ■ ─ C C VC قزوین 
■ ─ ■ ─ ─ ■ ─ V V VC قزوین 
■ ─ ■ ─ ─ ■ ─ C C VC عقیلی 

■ ─ ■ ─ ─ ─ ■ C V VC گرمسار 

 *L-V متغیر بر اساس درخواست کشاورز و محدود به ظرفیت سیستم  
 *VC و بر اساس الگوي کشت و از پیش تعین شده توسط مدیر شبکه متغیر  
 *C ثابت  
  
 

  مراجع  .4
  

ترین گزینه توزیع آب در شبکه آبیاري (مطالعه موردي شبکه آبیاري  . تعیین مناسب)1378دوز، ش ( زاده، ص، منعم، م ج و کسب کوچک .1
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