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  چكيده    
آبیاری بارانی باالدست کانال یامچی و شبکه  وری آب در شبکهمنظور ارزیابی مدیریت مصرف آب آبیاری و بهره این تحقیق به

های عرضه نسبی آب اردبیل انجام گردید. شاخصهکتار در دشت  3885فشار )هیدروفلوم( قوریچای در سطحی به مساحت  کم

وری وری فیزیکی آب آبیاری و پارامترهای بهرهوری فیزیکی آب، بهرهآبیاری، عرضه نسبی آب، عرضه نسبی بارش، بهره

وری اقتصادی آب آبیاری شامل سود ناخالص و سود خالص اقتصادی شامل سود ناخالص، سود خالص و پارامترهای بهره

برای  93-94و  92-93، 91-92،  90-91شده در چهار سال زراعی  آبیاری اعمال گردید. نتایج نشان داد، متوسط کممحاسبه 

برای  93-94و  92-93، 91-92درصد بوده است. برای سه سال زراعی  43و  28 ترتیب بههای یامچی و قوریچای شبکه

وری فیزیکی آب و متوسط مقدار بهره 15/2و  52/1 ترتیب به آبوری فیزیکی بهرههای یامچی و قوریچای متوسط مقدار شبکه

 ترتیب بهدست آمد. متوسط سود ناخالص و سود خالص آب شبکه یامچی  هکیلوگرم بر مترمکعب ب 08/4و  16/2 ترتیب بهآبیاری 

آبیاری برای  ریال بر مترمکعب و متوسط سود ناخالص آب 4028و  9100 ترتیب بهو شبکه قوریچای  67/987و 67/8847

 ریال بر مترمکعب محاسبه شد.  33/6523و  33/23988و شبکه قوریچای  33/1515و  12669 ترتیب بهیامچی 

 

  .ی، ناخالصکیزیف خالص، ،یوربهره اقتصادی، :هاواژهکليد
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 مقدمه 

 و است اقلیمی واقعیت یک ایران در آبی کم و خشکسالی

 آب، به های مختلفبخش نیاز روزافزون روند به توجه با

 خواهد نیز حادتر آینده هایسال خشکسالی در مشکل

 ،1آب مدیریت المللیبین مؤسسه اساس گزارش بر. شد

 2025سال  تا خود فعلی وضع حفظ برای ایران کشور

 خود استحصال قابل آب منابع به درصد 112 بتواند باید

 افزونروز نیازهای ها وپتانسیل به توجه با امر این. بیفزاید

 سایر از حفاظت و صنعت شرب، کشاورزی، هایبخش

 در لذا،. است ناممکن و حتی مشکل بسیار زیستی منابع

 استفاده عملی و مؤثر راهکارهای از یکی شرایطی چنین

 میان، این در. است آب مصرف جویی درصرفه و بهینه

 بخش که کشاورزی بخش در آب مصرف مدیریت

 شامل نیز را جهان و ایران در مصارف آب از ای عمده

 روشن بسیار. باشد راهگشا و مؤثر بسیار تواندمی شود،می

 مستلزم شناسایی مهم، این به که دستیابی است

 این تعیین و مصرف آب مدیریت اصلی های شاخص

 آبیاری، هایراندمان. است مناسب هایبه روش شاخص

 در مصرفی آب مقدار کشاورزی، آب مصرف وریبهره

 آبیاری نوین هایروش پایدار توسعه و بخش کشاورزی

 اساسی در رویکردهای و کلیدی هایشاخص ترینمهم از

 و تخصیص تأمین، به مربوط کالن هایریزیبرنامه

جمله  از مختلف هایبخش در آب از اصولی مصرف

 راندمان نییتع گام، نیترمهم و نیاول .است کشاورزی

ی برا آنها کار نحوه یابیارز و موجود یاریآب یهاسامانه

 نهیبه مصرف با مرتبط یهایساز میتصم و یریگ میتصم

 (.11) استی اریآب آب تلفات کاهش و کشت یالگو آب،

 و هازمان در وریبهره های شاخص رییگاندازه با

 را هاشاخص نیا رییتغ روند توان یم مختلف، های مکان

                                                                                    
1. International Water Management Institute 

 در آن ارتقای برای یمناسب راهکارهای و نموده مشخص

 نامناسب پراکنش لیدل به ما کشور در. کرد نیتدو ندهیآ

 بر ییغذا مواد دیتول بار ینشتریب ،یبارندگ یزمان و یمکان

  و رییگ اندازه لذا. است ابیفار های زراعت دوش

 علت به کشاورزی آب وریبهره هایشاخص لیتحل

 گاهیجا از ارزشمند ماده نیا یفیک و یکم های تیمحدود

 آب وریبهره یطورکل به. (12) است برخوردار یخاص

 یبررس و بحث مورد یمختلف هایدگاهید از کشاورزی

 از وریبهره هادگاهید نیا نیتر معمول .ردیگیقرار م

 از وریبهرهی و مال دگاهید از وریبهرهی، کیزیف دگاهید

 آب شتریب وری بهره مفهوم .باشدیاشتغال م دگاهید

 شتریب محصول دیتول معنای یکیزیف دگاهید از کشاورزی

 کسب معنای به یمال دگاهید از آب، حجم واحد ازای به

 به اشتغال دگاهید از و آب حجم واحد ازای به شتریب سود

 است آب حجم واحد ازای به شتریب اشتغال جادیا معنای

 به توجه با وریبهره هایشاخص تعداد و نوع(. 1)

 ییکارآ بر مؤثر عوامل. است متفاوت مختلف هایدگاهید

 میتقس یتیریمد و یاهیگ ،یطیمح گروه سه به آب مصرف

 و آب یهایژگیو ،یطیمح عوامل انیم در. شوندیم

 باد سرعت و رطوبت دما، تشعشع، لیقب از ییهوا

 جهینت در و یاریآب ازین مورد آب بر مؤثر عوامل نیتر مهم

 یاهیگ عوامل نیتر عمده. باشندیم آب مصرف ییکارآ

 و محصول تهیوار و نوع، آب مصرف ییکارآ بر مؤثر

 آب خاک، تیریمد. باشدیم سطح واحد در کشت تراکم

 و رتعرقیتبخ شدت بر که یقیعم تأثیر لیدل به اهیگ و

 مؤثر آب مصرف ییبرکارآ دارند محصول عملکرد

  .(9) باشند یم

 ،1382 در سال ایران وزهکشی آبیاری ملی کمیته

 هایشاخص طریق از را کشاورزی تولید کل وری بهره

 سود آب، حجم واحد ازای به عملکرد جمله از مختلف

 مورد آب حجم واحد مصرف ازای در خالص و ناخالص
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میانگین  بررسی این براساس(. 1ت )اس داده قرار بررسی

در برخی مناطق کشور از  کشاورزی تولیدات کل وریبهره

جمله مناطقی از همدان، کرمان، اصفهان، خوزستان و 

  زراعی سال برای آبیاری گیالن، دز و مغان های شبکه

 کیلوگرم 66/0و  63/0در حدود  1379-80و  79-1378

 بررسی این در همچنین .باشدمیآب مصرفی  مترمکعب بر

 با مغان دز، گیالن، آبیاری شبکه در 1آب وریبهره

. (1) است گرفته قرار بررسی مورد الذکرفوق ای شاخص

 حجم واحد ازای به عملکرد هایشاخص با آب وری بهره

 آب حجم واحد ازای در خالص و ناخالص سود آب،

 285/0 ترتیب به 1381 سال برای شبکه گیالن برای

 مترمکعب هر ازای در ریال 318 و ریال 1140 کیلوگرم،

 07/1 حدود در 1380 سال دز در شبکه برای آب،

ریال در ازای مصرف واحد  152ریال و  344کیلوگرم، 

کیلوگرم،  82/0ترتیب  به مغانحجم آب و برای شبکه 

ازای مصرف هر متر مکعب آب  ریال به 377ریال و  702

 با مرتبط یهاتیفعال (. محققین1برآورد شده است )

 و یبررس مورد را مفهوم نیا یمعرف زمان از وری آب بهره

 قیطر ازوری آب بهره شیافزا یبرا را ییراهکارها و ینیبازب

 حوضهو  مزرعه، اه،یگ سطوح در آب منابع تیریمد بهبود

در تحقیقی به ارزیابی راندمان . (17) کردند ارائه زیآبر

وری آب در منطقه ریو در اسپانیا پرداخته  مصرف آب و بهره

وری آب محصوالت  های بهرهشد. در این تحقیق شاخص

 ، 2010-2011اصلی آن منطقه برای سه سال زراعی 

محاسبه گردید. نتایج نشان داد  2013-2012، 2012-2011

های عرضه شاخصکه در دو سال اول مقدار  رغم اینعلی

کمتر از یک بوده است با این حال  2نسبی آبیاری ساالنه

وری آب  هبهبود یافته است. نتایج بهر 3آب آبیاری وری بهره

                                                                                    
1. Water Productivity 

2. Annual  Relative  Iirrigation Supply 

3. Iirrigation Water Productivity 

وری  محصوالت نشان داد در میان محصوالت زراعی، بهره

کیلوگرم  77/2و  98/1، 14/4فیزیکی محصوالتی مانند پیاز )

ترتیب برای سه سال(،  بر مترمکعب آب مصرفی به

کیلوگرم بر مترمکعب آب  62/1و  69/1، 79/2زمینی ) سیب

 8/1و  7/1، 37/1ترتیب برای سه سال(، هویج ) مصرفی به

ترتیب برای سه سال( و  کیلوگرم بر مترمکعب آب مصرفی به

کیلوگرم بر مترمکعب آب مصرفی  68/0و  16/1، 21/1جو )

 (. 18ترتیب برای سه سال( مقادیر باالتری را داشتند ) به

 بودن ینیپا و کشور اقلیمی خاص شرایط به توجه با

 بخش در استفاده مورد آب جدید منابع افزایش امکان

 تعیین کشاورزی، تولیدات افزایش ضرورت و کشاورزی

 شرایط در آب مصرف کارایی شاخص علمی و دقیق

 جهت مناسب فنی و علمی هایروش  پیشنهاد و موجود

 و تحقیقات نتایج اساس بر آب مصرف کارایی افزایش

 بخش ضروریات از زمینه این در مختلف مطالعات

 آب مصرف کارایی شاخص تعیین با. است کشاورزی

 و شاخص بودن ینیپا دالیل به حدی تا توانمی آبیاری

 در زراعی محصوالت زراعی و آبیاری مدیریتی مشکالت

 ارائه را الزم راهکارهای و برد پی کشور مختلف مناطق

تحقیقات بسیار زیادی در مورد کارایی مصرف  (.5) نمود

آب در نقاط مختلف کشور و خارج از کشور نیز به انجام 

علت حجیم بودن مطالب از آوردن  رسیده است که به

گردد. از جمله این تحقیقات نظر می جزئیات صرف

 اصفهان،های هایی از استانتوان به تحقیقات در بخش می

 شبکه(، 8) غربی آذربایجان و خوزستان خراسان، گلستان،

(، مناطقی 3در استان اصفهان ) آبشار راست سمت یاریآب

(، 20(، نکوآباد اصفهان )10از مشهد، کرج و اصفهان )

 سطوح(، 13(، شهرستان قائنات )4) زابل شهرستان مزارع

(، 16کانال پنجاب هند ) (،19ی )جهان و یامنطقه

 نیشمال غرب چمزارع (، 14) تونس کشور هایی از بخش

 ( و غیره اشاره نمود. 15هایی از اتیوپی )(، بخش21)
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طورکلی هدف از این تحقیق ارزیابی مدیریت  به

وری فیزیکی و اقتصادی مصرف آب آبیاری و برآورد بهره

های آبیاری بارانی باالدست کانال یامچی و آب در شبکه

 3885( قوریچای در سطح حدود 1کم فشار )هیدروفلوم

ار در دشت اردبیل و تعیین عوامل تأثیرگذار بر هکت

های آبیاری باشد. ازآنجاکه شبکه پارامترهای ذکر شده می

فشار )هیدروفلوم(  بارانی باالدست کانال یامچی و کم

قوریچای دارای روستاهایی است که بیشتر درآمد ساکنان 

 باشد، لذا ضروری آنها از کشاورزی و دامداری می

دقت  وری آب در این منطقه بهو بهره است که کارایی

بررسی و راهکارهای الزم جهت بهبود شبکه ارائه و اجرا 

 گردد. 

 

 هامواد و روش

 موقعيت منطقه مورد مطالعه 

منطقه مورد مطالعه بخشی از اراضی دشت اردبیل شامل 

ی و امچی مزارع باالدست کانال سد یباران یاریشبکه آب

 مخزنی سد باشد.می قوریچایفشار  شبکه آبیاری کم

 رودخانه برروی مترمکعب میلیون 80 مفید حجم با یامچی

 اردبیل شهر غربی جنوب کیلومتری 25 در بالخلوچای

 محل از آب استحصال میزان. است شده و احداث طراحی

 سرریزی های جریان و از مترمکعب میلیون 5/94 سد

سحران  پیله و شورابیل مخازن دریاچه به شده هدایت

 به( سد پایین کیلومتری 10 در انحرافی بند یک واسطه به)

 باالدست اراضی .باشد می مترمکعب میلیون 14 حجم

 -نوران روستاهای شامل هکتار 1885( فشار تحت) کانال

. باشندمی ثمرین -باروق -دیجوجین -ایمچه -عموقین

 2000اراضی شبکه آبیاری قوریچای با مساحت حدود  

شرقی اردبیل و  کیلومتری جنوب 15باشد که در هکتار می

                                                                                    
1. Hydroflume 

عرض شمالی  38ْ  58تا   38ْ  12در حد فاصل  

اند. اراضی طول شرقی واقع شده 48ْ  28تا   48ْ  14و  

خلخال و در شرق رودخانه  -طرح در جنوب جاده اردبیل

قوریچای واقع گردیده است و از نظر موقعیت، روستاهای 

ک در شرق، روستای کوزه توپراقی آراللوی بزرگ و کوچ

آباد در شمال شبکه آبیاری  در غرب و روستای رضی

های موقعیت شبکه 1(. شکل 6اند ) قوریچای قرار گرفته

دهد. در این مذکور را نسبت به شهر اردبیل نشان می

، 90-91سال زراعی  4تحقیق کارایی مصرف آب برای 

رفته است. مورد بررسی قرار گ 93-94و  93-92، 92-91

های مذکور الگوی کشت گیاهان زراعی در منطقه در سال

مورد مطالعه کمتر دستخوش تغییرات بوده است. جدول 

همراه درصد کشت برای  ، الگوی کشت گیاهان زراعی به1

فشار قوریچای  دو شبکه تحت فشار باالدست یامچی و کم

 (. 7و  5دهد )را نشان می

 

 مورد مطالعه الگوی کشت گياهان در منطقه 

سال زراعی  4در این تحقیق کارایی مصرف آب برای 

مورد بررسی قرار  93-94و  93-92، 92-91، 91-90

الگوی کشت گیاهان زراعی را  1گرفته است. جدول 

همراه درصد کشت برای دو شبکه تحت فشار باالدست  به

 (.7و  5دهد )فشار قوریچای نشان می یامچی و کم

 

 ارزیابی کارایی مصرف آب معيارهای 

جهت ارزیابی مدیریت آبیاری و کارایی مصرف آب و 

وری آب در شبکه آبیاری بارانی کالسیک ثابت با بهره

پاش متحرک باالدست کانال یامچی و شبکه آبیاری  آب

های عرضه نسبی آبیاری  فشار قوریچای شاخص کم

، 3، عرضه بارش نسبی2ساالنه، عرضه نسبی آب ساالنه

                                                                                    
2. Annual  Relative  Water Supply 

3. Relative Rainfall Supply 
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وری اقتصادی از وری آب آبیاری، بهرهوری آب، بهرهرهبه

سود  و 1ازای واحد حجم آب جمله سود ناخالص به

 برای چهار سال زراعی 2ازای واحد حجم آب خالص به

برآورد گردید.  93-94و  92-93، 91-92، 90-91 متوالی

مدیریت آب،  های استراتژیها برای ارائه این شاخص

و یا افزایش درآمد کشاورزان  جویی در آبشامل صرفه

نفعان آب گیری ذیتواند به تصمیمشود که میاستفاده می

در منطقه آبیاری کمک کند. مشخصات معیارهای ارزیابی 

همراه پارامترهای مؤثر در هر کدام  کارایی مصرف آب به

آورده شده است. برای استخراج  2جدول  ها دراز روش

حاصل  ی و مقایسه مقادیرپس از بررسمیزان بارش مؤثر، 

سازمان کشاورزی ایاالت روش ها، از هر یک از روش

برای برآورد بارش مؤثر در این  گزینه مناسب 3متحده

 (. 2دشت تشخیص داده شد )

 

 
 )هیدروفلوم( قوریچای )ب(فشار  های تحت فشار باالدست کانال یامچی )الف( و کم. موقعیت طرح1شکل 

 

 . الگوی کشت گیاهان زراعی در شبکه باال دست کانال یامچی1جدول 

 

 ردیف 

 

 نوع محصول 

 شبکه هیدروفلوم قوریچای  شبکه باال دست کانال یامچی

 مساحت )هکتار(    کشت درصد مساحت )هکتار(   کشت درصد

 5/984 55 900 40 گندم و جو 1

 537 30 900 30 زمینی سیب 2

 179 10 0 0 کلزا 3

 5/89 5 300 10 یونجه 4

 0 0 600 20 لوبیا 5

  1790 100 3000 100 جمع                           

 

 
1. Benfit Per Drop  

2. Net Benfit Per Drop 

3. United States Department of Agriculture 
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 نتایج و بحث 

مقادیر تبخیر و تعرق گیاه، ضریب گیاهی، بارش مؤثر و نیاز 

ها برای خالص هر یک از محصوالت الگوی کشت طرح

با استفاده از  93-94و  92-93، 91-92، 90-91چهار سال 

علت حجیم بودن  افزار کراپ وات استخراج گردید، اما به نرم

 2گردد. در شکل نتایج از آوردن جزئیات خودداری می

)گندم،  سط نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت شبکهمتو

زمینی، کلزا، یونجه، لوبیا و آفتابگردان( در چهار جو، سیب

طورکه مالحظه  سال مورد بررسی نشان داده شده است، همان

شود بیشترین نیاز خالص آبی متوسط چهار سال مورد می

 زمینی و کمترین نیازمتر برای سیب میلی 2/517بررسی،

 باشد. متر برای جو می میلی 9/231خالص آبی 

 

 معیارهای ارزیابی کارایی مصرف آب در شبکه آبیاری بارانی باالدست کانال یامچی .2 لجدو

 پارامترهای معادله معادله مربوطه نام معیار  شماره معادله

 = ARIS عرضه نسبی آبیاری ساالنه  (1)
𝐈𝐖𝐀

𝐈𝐑𝐧
IWA ( حجم ساالنه آب آبیاریm3) 

IRn ( حجم ساالنه نیاز خالص آبیاریm3) 

 = ARWS عرضه نسبی آب ساالنه  (2)
𝐈+𝐏𝐞

𝐄𝐓𝐜
I ( آب آبیاریm3  ،)Pe ( بارش مؤثرm3) 

ETc ( تبخیر و تعرق گیاهm3) 

 = RRS عرضه بارش نسبی  (3)
𝐏𝐞

𝐄𝐓𝐜
Pe ( بارش مؤثرm3) 

ETc ( تبخیر و تعرق گیاهm3) 

= Wp وری آببهره  (4)
𝐘

𝐈+𝐏𝐞
Y  عملکرد محصول(kg/ha) 

(I+Pe)  آب کاربردی در مزرعه(m3/ha) 

= IWP وری آب آبیاریبهره  (5)
𝐘

𝐈
Y عملکرد محصول(kg/ha) 

I  آب آبیاری(m3/ha) 

) BPD = 100) ازای واحد حجم آب سود ناخالص به  (6)
𝐁

𝐕𝐰
 B )درآمد ناخالص )ریال 

Vw شده توسط گیاه  آب مصرف(m3/ha) 

) NBPD = 100) ازای واحد حجم آب سود خالص به  (7)
𝐍𝐁

𝐕𝐰
NB )درآمد خالص )ریال 

Vw شده توسط گیاه آب مصرف(m3/ha) 

 

 
 . متوسط نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت2شکل 
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، ARISهای بررسی کارایی مصرف آب شاخص

ARWS  و RRSمنظور ارزیابی  برای چهار سال زراعی به

وری آب در سطح منطقه آبیاری مدیریت آبیاری و بهره

های باالدست کانال یامچی و قوریچای برآورد  شبکه

یک پارامتر کاربردی در  ارزیابی  ARISگردید. شاخص 

آبیاری در  د کمکارآیی مصرف و تعیین وجود یا عدم وجو

 ARISنتایج  3در شکل (. 18باشد )های آبیاری میشبکه

پاش متحرک  در شبکه آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آب

فشار قوریچای  باالدست کانال یامچی و شبکه آبیاری کم

نشان داده شده است.  93-94تا  90-91برای چهار سال 

باالدست در شبکه آبیاری  ARISدر این شرایط اگر مقدار 

1) 25/1کانال یامچی کمتر از 

0.8
آبیاری و اگر  ( باشد کم

فشار  آبیاری و در شبکه آبیاری کم باشد بیش 25/1بیشتر از 

 33/1)هیدروفلوم( قوریچای اگر این پارامتر کمتر از 

(1

0.75
باشد  33/1آبیاری و اگر بیشتر از  ( باشد کم

طورکه مالحظه  همان آبیاری صورت گرفته است. بیش

در شبکه آبیاری باالدست کانال یامچی مقدار  گردد می

ARIS  در هر چهار سال نتایج زیر نمودار قرار گرفته یعنی

بوده است. در هر  25/1کمتر از  ARISهر چهار مقدار 

آبیاری هر سال  آبیاری اتفاق افتاده است. کم چهار سال کم

ری در سال آبیا نسبت به سال قبل بیشتر بوده است. کم

 4/22، برابر 91-92درصد، در سال  4/6، برابر 91-90

، 93-94درصد و در سال  45، برابر 92-93درصد، در سال 

بیشترین  92-93درصد بوده که در سال زراعی  36برابر 

آبیاری به شبکه اعمال شده است که علت آن کمبود  کم

بارش در این سال و کاهش حجم آب پشت سد و 

کم آب به شبکه در این سال بوده است. تخصیص مقدار 

گردد در هر در شبکه آبیاری قوریچای هم مالحظه می

چهار سال نتایج زیر نمودار قرار گرفته یعنی هر چهار 

بوده است. هر چهار سال  33/1کمتر از  ARISسال مقدار 

آبیاری هر سال نسبت به  آبیاری اتفاق افتاده است. کم کم

 15، برابر 90-91ت. در سال سال قبل بیشتر بوده اس

، 2014درصد، در سال  20، برابر 2013 درصد، در سال

درصد  64، برابر 2015درصد و در سال  72برابر 

 93-94و  92-93آبیاری صوت گرفته که در دو سال  کم

 آبیاری شدیدی صورت گرفته است و در سال  کم

آبیاری به شبکه اعمال شده  بیشترین کم 92-93زراعی 

 است.

های عرضه نسبی آب خالصه نتایج محاسبه شاخص

آبیاری ساالنه، عرضه نسبی آب  ساالنه و عرضه نسبی 

بارش دو شبکه آبیاری باالدست کانال یامچی و قوریچای 

 ارائه شده است. 4برای چهار سال زراعی در شکل 

 

 
 ت کانال یامچی )الف( و شبکه آبیاری قوریچای )ب(شبکه آبیاری باالدس ARISنتایج  .3شکل 
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 در شبکه آبیاری باالدست کانال یامچی و قوریچای ARIS ،ARWS ،RRSهای . خالصه نتایج شاخص4شکل 

 

برای دو  ARISو  ARWSهای با دقت در شاخص

شبکه گردد که برای هر دو شبکه مورد بررسی مالحظه می

آبیاری اعمال شده است. این نتیجه با  در هر چهار سال کم

نتایج اخذشده در منطقه ریو آداجا اسپانیا مطابقت دارد 

در هر دو  93-94و  92-93(. در دو سال زراعی 18)

آبیاری  آبیاری اتفاق افتاده است. کم شبکه بیشترین کم

شده به شبکه آبیاری قوریچای در سه سال زراعی  اعمال

ورد بررسی بیشتر از شبکه آبیاری باالدست یامچی بوده م

است که دلیل آن مساحت زیرکشت بیشتر این شبکه و 

تخصیص کم آب به این شبکه بوده است. در سال زراعی 

شده به شبکه آبیاری باالدست  آبیاری اعمال کم 92-91

کانال یامچی بیشتر از شبکه قوریچای بوده است که دلیل 

الی لوبیا و یونجه که نیاز آبی باالیی آن درصد کشت با

دارند نسبت به شبکه قوریچای بوده است. طبق مقادیر 

در شبکه آبیاری قوریچای در هر چهار  RRSشاخص 

مین حداکثر تبخیر و تعرق أسال زراعی نقش بارش در ت

محصوالت شبکه بیشتر از شبکه آبیاری باالدست کانال 

 یامچی بوده است. 

 

 وری آبارزیابی بهره

شده  علت در دست نداشتن حجم دقیق آب آبیاری داده هب

های آبیاری مورد بررسی به هر یک از محصوالت شبکه

صورت جداگانه برای هر محصول(، حجم آب  )به

یافته به کل شبکه، با توجه به نیاز خالص هر یک  تخصیص

از محصوالت و مساحت زیر کشت آنها بین محصوالت 

های فیزیکی و نتایج شاخص خالصهتقسیم گردید. 

وری آب آبیاری برای محصوالت الگوی اقتصادی بهره

کشت شبکه آبیاری بارانی باالدست کانال یامچی و شبکه 

برای سه سال زراعی ارائه  6و  5 های شکلقوریچای در 

 گرددیم مالحظه 5 شکل در طورکه همانگردیده است. 

 سه هر در ینزمیبیس یکیزیف وریبهره بودن باال وجود با

 یزراع سال دو در آن یاقتصاد وریبهره ،یزراع سال

ی اقتصاد وریبهرهباشد. پایین می 93-94 و 93-92

 آن عملکرد افت و متیق کاهش لیدل بهزمینی  سیب

 هم یمنف بلکه کم تنها نه ،(ادیز یاریآب کم اعمال لیدل به)

هر چند . اندشده هم متضرر کشاورزان یعناست، ی بوده

است،  ینیزم بیس از کمتر جو و گندم یکیزیف وریبهره

 وریبهره 93-94 و 92-93 یزراع سال دو در اما

 نیبنابرا. باشدباالتر می ینزمیبیس ی آنها نسبت بهاقتصاد

 اریمع محصوالت یکیزیف وریبهره فقط دینبا

در شبکه آبیاری  6طبق شکل د. ریگ قرار هایرگی میتصم

وری فیزیکی را در بین زمینی باالترین بهرهقوریچای سیب
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محصوالت و در هر سه سال زراعی داشته است. با وجود 

به دلیل افت  93-94و  92-93این، در دو سال زراعی 

آبیاری( و کاهش قیمت  عملکرد )در اثر اعمال زیاد کم

وری اقتصادی منفی داشته است. در هر دو شبکه مورد بهره

فیزیکی و اقتصادی محصوالت گندم، جو وری بررسی، بهره

 و یونجه در هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

وری مصرف آب و مصرف آب های بهرهخالصه شاخص

آبیاری دو شبکه آبیاری باالدست کانال یامچی و قوریچای 

 و  92-93، 91-92برای سه سال زراعی  7در شکل 

وری اقتصادی همتوسط بهرارائه گردیده است.  94-93

  آب، سود ناخالص و سودخالص در سه سال زراعی

برای شبکه آبیاری باالدست کانال  93-94و  93-92، 92-91

و  67/987، 9100و  67/8847ترتیب  یامچی و قوریچای به

وری اقتصادی آب آبیاری سود باشد. متوسط بهرهمی 4028

ی و ناخالص و سود خالص برای شبکه آبیاری باالدست یامچ

و  33/1515، 33/23988و  12669ترتیب  قوریچای به

وری گردد بهرهطورکه مالحظه می همانباشد. می 33/6523

فشار قوریچای در هر سه سال،  فیزیکی آب آبیاری شبکه کم

دلیل مصرف کم آب، بیشتر از شبکه تحت فشار باالدست  به

 کانال یامچی بوده است.

 

 
 وری مصرف آب آبیاری محصوالت در شبکه باالدست کانال یامچیهای فیزیکی و اقتصادی بهره. مقایسه مقادیر شاخص5شکل 

 

 
 وری مصرف آب آبیاری محصوالت در شبکه قوریچایهای فیزیکی و اقتصادی بهره. مقایسه مقادیر شاخص6شکل 
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 وری فیزیکی و اقتصادی مصرف آب شبکه قوریچای و باالدست یامچیهای بهرهمقایسه مقادیر شاخص. 7شکل 

 

وری فیزیکی هر سال نسبت به که بهره با وجود این

وری اقتصادی  در سال سال قبل افزایش یافته ولی بهره

زمینی بیشترین خاطر قیمت باالی سیب به 92-93زراعی 

 NBPDمقدار را در این سال داشته است. کمترین مقدار 

علت  هخاطر تخصیص کم آب ب به 92-93در سال زراعی 

خشکسالی، کاهش عملکرد، افت کیفیت محصوالت شبکه 

دست  هزمینی ب تر از همه کاهش شدید قیمت سیبو مهم

فیزیکی مصرف آب آبیاری  وری بهرهمتوسط آمده است. 

های مورد بررسی که با الگوی کشت شبکه محصوالت

یافته به  توجه به نیاز آبی محصوالت و آب تخصیص

، در 93-94و  92-93، 91-92ها در سه سال زراعی شبکه

ت شبکه آبیاری باالدست کانال یامچی برای محصوال

کیلوگرم بر مترمکعب و در  38/3تا  17/0مختلف بین 

کیلوگرم بر   61/6تا  32/0بین  شبکه آبیاری قوریچای

وری اقتصادی مصرف دست آمد. متوسط بهره همترمکعب ب

ها در سه سال آب آبیاری، سود خالص محصوالت شبکه

مورد بررسی در شبکه آبیاری باالدست کانال یامچی برای 

ریال بر مترمکعب و  5327تا  992محصوالت مختلف بین 

ریال بر متر  7690ا ت 6244بین در شبکه آبیاری قوریچای 

 دست آمد همکعب ب

برای  93-94و  92-93، 91-92برای سه سال زراعی 

های آبیاری تحت فشار باالدست کانال یامچی و شبکه

وری فیزیکی آب متوسط مقدار بهره ،فشار قوریچای کم

کیلوگرم بر مترمکعب و متوسط  15/2و  52/1 ترتیب به

 08/4و  16/2 ترتیب به آبیاریوری فیزیکی آب مقدار بهره

دست آمد. اعداد ذکرشده بیانگر  هکیلوگرم بر مترمکعب ب

فشار قوریچای  باشند که عملکرد شبکه کم این موضوع می

وری آب نسبت به شبکه تحت فشار باالدست در بهره

کانال یامچی بهتر بوده است. پایین بودن کارایی شبکه 

ولید آبیاری باالدست کانال یامچی و کاهش میزان ت

تواند ناشی از عدم مدیریت صحیح تولید و محصول می

 کنندگان باشد. مشارکت مصرف

 

 گيری نتيجه

شده در مورد نیاز آبی محصوالت طبق بررسی انجام

های باالدست کانال یامچی و قوریچای الگوی کشت شبکه

زمینی و کمترین نیاز  بیشترین نیاز خالص آبی به گیاه سیب

آبی به گیاه جو تعلق داشته است. در چهار سال زراعی 

 07/2، نیاز آبی گندم 93-94و  93-92، 92-91، 91-90

درصد و  03/21درصد، لوبیا  25/6درصد، یونجه 

درصد کاهش  7/1درصد افزایش و جو  2/19 زمینی سیب

و  ARIS ،ARWSاز  دست آمده هطبق نتایج ب داشته است.

RRS شده از دو سد  داده مشاهده گردید که آب تخصیص

ثر از شرایط بارش در حوضه آبریز أیامچی و مالاحمد مت

آبی حجم  های کم که در سال طوری باشد. بهباالدست می

شده جوابگوی نیاز آبی اراضی پایاب آن نبوده  ذخیره



 (لی: دشت اردبی)مطالعه مورد دروفلومیو ه یباران یاریآب یها ستمیمصرف آب در س ییکارا سهیمقا

 

 1397 بهار و تابستان  1شماره   8دوره 
65

 

صورت  هآبیاری ب ها، کماست. در شرایط کنونی طرح

که کاهش محصول تولیدی  گردد. طوریگسترده اعمال می

در هر دو شبکه قابل محسوس است. براساس متوسط 

 28در چهار سال زراعی مورد بررسی  ARISشاخص 

درصد به  43درصد به شبکه آبیاری باالدست یامچی و 

 آبیاری اعمال شده است.  شبکه آبیاری قوریچای کم

توان نگرشی در شده می با نگاهی به نتایج ارائه

صوص مزیت کشت محصوالتی مثل گندم و جو از نظر خ

هرحال باید در نظر داشت  دست آورد. به کارایی مصرف به

که کشت بعضی از محصوالت با شاخص کارایی مصرف 

باشد پذیر نمی آب باالتر در فصول خاصی از سال امکان

باشد. زمینی که دارای نوسان قیمت نیز میمانند سیب

صرف آب گندم و جو نسبت به گرچه کارایی فیزیکی م

( ولی جهت استفاده بهینه از 16زمینی پایین است )سیب

منابع آب به خصوص آب باران در فصول پاییز و زمستان 

  محصوالت بهتری هستند.

برداران ها به تشکل بهرهدر واگذاری مدیریت شبکه

 -بایستی به کلیه جوانب امور شامل شرایط اجنماعی

ای زارعین و ظرفیت محلی و منطقه سطح سواد -اقتصادی

باشد توجه نمود. در تر از همه فرهنگ روستایی میکه مهم

شبکه آبیاری باالدست یامچی عدم آگاهی کشاورزان از 

برداری از این های آبیاری بارانی و نحوه بهرهمزیت

توان های آن میمشخص است که از نشانه کامالً ،سیستم

رغم اجرای شبکه در که علیبه این موضوع اشاره کرد 

های زیاد، مساحتی هکتار و صرف هزینه 1885مساحت 

کنند و بقیه هکتار از شبکه استفاده می 800در حدود 

 کنند میصورت سطحی اراضی خود را آبیاری  هاراضی ب

که این امر باعث شده تا کارایی الزم و قابل قبولی را 

در این مورد  آمده عمل ههای بنداشته باشد. طبق بررسی

مشاهده گردید که بیشتر مسائل و مشکالت توسط مشاور 

و پیمانکار رفع گردیده است با این وجود باز هم 

کشاورزان این شبکه نسبت به تحویل پروژه یقین نداشته 

ها همکاری ندارند. با توجه به اینکه مدیریت و با تعاونی

د عهده تعاونی و در واقع خو و نگهداری از سیستم به

زارعین است عدم همکاری و نیز نپرداختن آب بها باعث 

برداری ها در نگهداری و بهره شده تا مدیران تعاونی

صحیح از پروژه با مشکل مواجه شوند. الزمه رسیدن به 

اهداف پروژه در گرو همکاری زارعین می باشد. در حال 

حاضر، در شبکه تحت فشار یامچی روستاهای هدف 

اند که تعمیر، نی تشکیل دادهطرح یک شرکت تعاو

ها و درخواست میزان آب مورد پاش نگهداری، تقسیم آب

نیاز کشاورزان در این شبکه توسط شرکت مذکور صورت 

گیرد. بعد از اعالم تخصیص آب توسط امور آب می

اردبیل، شرکت تعاونی موظف است بر اساس مساحت 

آب  کشاورزان و میزان تقاضای کشاورز و همچنین میزان

صورت حجمی  یافته، مقدار آب هر کشاورز را به تخصیص

به کشاورز تحویل دهد. در شبکه یامچی تحویل آب 

های نیرپیک که در نقاط مختلف کانال توسط دریچه

فشار  شود. در شبکه کماند انجام مییامچی واقع شده

بران صورت قوریچای توزیع آب توسط تشکل آب

بعد از اعالم تخصیص امور . در شبکه قوریچای گیرد می

بران با توجه به آب مورد نیاز هر کشاورز آب، تشکل آب

موظف است سهم هر کشاورز  ،یافته و مقدار آب تخصیص

ساعت )مدت معین با دبی مشخص(  -را به صورت دبی

در اختیار کشاورزان قرار دهد. در شبکه قوریچای تحویل 

 گیرد. آب توسط سرریزهای موجود صورت می

 

 تشكر و قدردانی

 نامه کارشناسی ارشد در این تحقیق بخشی از پایان

وسیله از مسئولین  باشد که بدیندانشگاه محقق اردبیلی می

نامه تشکر و قدردانی یربط و مرتبط با انجام پایانذ

 گردد. می
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Abstract 
The aims of this study are evaluation of water use management and water use efficiency of Yamchi pressurized 

irrigation and Ghoorichay low pressurized (hydroflume) canals, with total area 3885 ha and located in Ardabil plain. 

Annual relative irrigation supply, Annaual relative water supply, relative rainfall supply, water productivity and 

irrigation water productivity, as physical water use efficiency and parameters pure and impure benefit of water use 

efficiency and pure and impure benefit of irrigation water use efficiency as economic parameters were calculated. 

Results showed that, for four years of 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 mean of irrigation deficit of Yamchi 

and Ghoorichay canals were calculated 28 and 43 percentage, respectively. For three years of 2012-13, 2013-14 and 

2014-15 mean of water productivity in Yamchi and Ghoorichay canals was calculated 1.52 and 2.15 kg/m3 and mean 

of irrigation water productivity was calculated 2.16 and 4.08kg/m3, respectively. Mean of water pure and impure 

benefit for Yamchi canal were estimated 987.67 and 884.67 toman/m3 and for Ghoorichay canal were estimated 4028 

and 9100 toman/m3 , respectively. Mean of irrigation water pure and impure benefit for Yamchi canal were estimated 

12669, 1515.33 toman/m3 and for Ghoorichay were estimated 23988.33 and 6523.33 toman/m3, respectively.  

 

Keyword: Economic, Efficiency, Impure, Pure, Physical.  

 


