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 چکیده

رد بینی شده منجر نگردیده و در مواهاي آبیاري و زهکشی اجرا شده در دنیا به اهداف پیشواقعیت مشهود در سطح جهانی این است که غالب پروژه
هاي آبیاري   برداري از شبکه گی بهرهنتواند در مدیریت و چگو شماري با شکست مواجه گردیده است. بطور کلی دلیل پایین بودن بازده آبیاري، میبی

-مصرف آب میهاي انتقال و توزیع و همچنین کنترل و بهینه کردن هاي آبیاري، جلوگیري از تلفات آب در مسیر باشد. هدف اصلی از احداث شبکه
 از قابل توجهی باشد. قسمت ها بر اساس هیدرومدول تعیین شده و نظارت بر مصرف آب میباشد، که الزمه این کار کنترل جریان آب در کانال 

 این بخش در راندمان باالبردن جهت اساسی هايباشد. یکی از راهکارمی توزیع و بخش انتقال به مربوط آبیاري و زهکشی هايشبکه در آب تلفات
استان سیستان و هاي آبیاري شبکه بمپور است. اهداف اصلی در طرح حاضر، بررسی راندمان انتقال آب در کانال پوشش بتنی اجراي شبکه، از

رین راندمان ، بیشترین و کمتبدست آمده باشد. بر اساس نتایجمی آنهاي آبیاري برداري از کانالو بررسی علل و مشکالت موجود در بهرهبلوچستان 
کانال فرعی بین این  24باشد، و راندمان می L.C-1و  B.C-9هاي درصد بدست آمد که مربوط به کانال 81/64و  09/97هاي فرعی بترتیب کانال

 .ه استدرصد بدست آمد 05/89کانال فرعی  24باشد. همچنین متوسط راندمان دو مقدار متغیر می

   آبیاري، شبکه کانال، بمپور، راندمان انتقال: کلیدي هايواژه
  

 
   مقدمه 

گذاران جهانی،  نماید تا سیاست سو و محدودیت منابع آب تجدید شونده از سوي دیگر ضروري میتقاضاي فزاینده مصرف آب در جهان از یک
. مسائل مربوط به )1373ضوي نبوي، (رتعدیل عرضه و تقاضاي آب را دقیقاً مورد بررسی قرار داده و قبل از بروز مشکالت جدي به آن بیندیشند 

مداران، در قرن آینده بحران آب، به عنوان شود، بنا به اعتقاد کارشناسان و سیاست هاي اخیر از گوشه و کنار جهان گزارش میبحران آب در سال
مان به مسائل مربوط به منابع انه در کشورهاي گذشته متأسف . در دهه)1373(رضوي نبوي، المللی خواهد بود  سیاسی بین یک مسأله مهم اجتماعی و

درصد کل حجم  25هاي کوچک و بزرگ، کمتر از برداري از آن توجه کافی نشده است به طوري که حجم آب ذخیره شده پشت سد آب و بهره
استان  زهکشی و آبیاري هايپروژه تریناز قدیمی یکی شاوور زهکشی و آبیاري شبکه ).1375؛ خیرابی، 1373(تشکري،  باشد ها می رواناب

-کانال است. از طرفی کشاورزي منطقه برخوردار اقتصاد سطح در خاصی اهمیت از تحت پوشش، اراضی هکتار هزار که با پنج باشدمی خوزستان
 دسترس از نشت آن به صورت آب از حجم قابل توجهی دلیل این به باشندبتنی می پوشش فاقد و خاکی به صورت شبکه این و فرعی اصلی هاي
و همچنین  توزیع انتقال و هايمسیر در آب تلفات از جلوگیري آبیاري هايشبکه احداث از اصلی هدف ).1385(معروفی و سلطانی،  شودمی خارج

-می زیعتو و بخش انتقال به مربوط آبیاري و زهکشی هايشبکه در آب تلفات از قابل توجهی باشد. قسمتمی آب مصرف و بهینه کردن کنترل
شبکه ). 1392(مکاري ساعی و همکاران،  است پوشش بتنی اجراي شبکه، از این بخش در راندمان باالبردن جهت اساسی هايیکی از راهکار .باشد

 یکهاي درجه هاي زیر پوشش شبکه دز، کانالاي از زمین در بخش عمده .باشد ترین شبکه آبیاري کشور می رود، بزرگ آبیاري دز بعد از شبکه زاینده
در تحقیقی با مقایسه راندمان کل آبیاري پیش بینی شده  ).1373(غزل،  اند احداث شده 4و  3هاي درجه  درصد اراضی شبکه 20و در حدود  2و 

راندمان  ،یدل)کر - درصد (با توجه به الگوي کشت، بارندگی موثر و محاسبه تبخیر و تعرق با استفاده از روش بلینی 54توسط مشاور طرح به میزان 
باشد شده توسط مشاور طرح میبینیدرصد میزان پیش 57درصد برآورد گردید که حدود  31به میزان  1372-1373کسب شده در سال زراعی 
 ،1/95، 7/96را به ترتیب  4تا  یکهاي درجه ) متوسط راندمان انتقال در کانال1384سهرابی و جوادپور بروجنی ( ).1379(صادقی عطار و همکاران، 
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هاي تخریب شده بازبینی و مرمت قسمت ،همچنین اظهار داشتند که به علت عدم کنترل. ندمتر بدست آورد 1000درصد براي طول  8/73و  3/86
شبکه ) متوسط راندمان انتقال و توزیع در شرق 1379احتشامی و همکاران ( .وري شبکه رو به کاهش استهاي توزیع، بهرهدرکانال سیستم، خصوصاً

راندمان توزیع) در × درصد بدست آوردند که بدین ترتیب راندمان شبکه (راندمان انتقال  4/45و  4/47و براي غرب شبکه  9/60و  5/90را به ترتیب 
محل  نیمی از آب استحصالی از سد زیاران قبل از رسیدن به اشد. به عبارت دیگر تقریباًب درصد می 4/40و در قسمت غربی  1/55قسمت شرقی 

) راندمان کاربرد آب در شبکه آبیاري گیالن و فومنات در مناطق فومن، رشت 1378خوش خواهش و سهرابی ( شود.مصرف آن یعنی مزارع، تلف می
و  72) و (49و  73)، (51و  73و الهیجان را براي مزارع برنج براي دو حالت بدون استفاده مجدد از رواناب و با استفاده مجدد از رواناب به ترتیب (

هاي بتنی با طراحی و اجراي عالی، بتنی با طراحی و اجراي متوسط، خاکی و همچنین متوسط راندمان انتقال در کانال ) درصد بدست آوردند.49
هاي لعه در کانالراندمان توزیع نیز در سه منطقه مورد مطا درصد بدست آوردند. ضمناً 9/69و  2/77، 5/82، 9/90رودخانه تلفیقی نورود را به ترتیب 

 9/67،  1/85را به ترتیب  دوهاي درجه  خاکی و فلوم دوهاي درجه خاکی، کانال یکهاي درجه دار با طراحی و اجراي خوب، کانال پوشش یکدرجه 
نشاه انجام شده، متوسط هاي خوزستان، تبریز و کرماهاي سنتی دشتگیري کردند. در تحقیقی که در تعدادي از شبکه درصد اندازه 5/91و  9/63، 

درصد  22تا  5/13درصد و متوسط راندمان کل آبیاري بین  60تا  45درصد، متوسط راندمان کاربرد آب در مزرعه بین  50تا  23راندمان انتقال بین 
 با اهداف زیر انجامبلوچستان  استان سیستان ودر شبکه بمپور در شبکه آبیاري و زهکشی  حاضر مطالعه ).1373ابوالقاسمی، (میر بر آورد شده است

  : گرفت
 ،هاي آبیاري شبکه بمپوربررسی راندمان انتقال آب در کانال -1
  .بمپور آبیاري هاي آبیاري شبکهبرداري از کانالبررسی علل و مشکالت موجود در بهره -2

  
  مواد و روش 
  شبکه مورد مطالعه 

احیه بمپور در منطقه بلوچستان بوده که رود بمپور در آن از شرق به غرب جاري و به محدوده مورد مطالعه قسمتی از دره وسیع و کم شیب ن
گردد. این رودخانه دشت بمپور را به دو قسمت باشد منتهی میها خشک میدریاچه نمک هامون جازموریان دریاچه شور و فصلی که در تابستان

آباد، قاسم، سگندکی، حسینآباد، مچوجوب، چکرهاي نوكحدود مورد مطالعه به نامپارچه آبادي م 12نماید که ساحل راست و ساحل چپ تقسیم می
کیلومتر از شرق  12کیلومتر و طول تقریبی  3الی  2آباد در ساحل راست رودخانه به عرض متغیر آباد، توردان، دهمیر و میرآباد، بمپور کهنه، اهللاخیر

ي مورد مطالعه از سطح کیلومتري غرب ایرانشهر قرار دارد. ارتفاع محدوده 24اند. آبادي بمپور در تههاي متمرکز قرار گرفبه غرب و به صورت واحد
گردد. این منطقه در باشد که اراضی هموار و ممتدي را که با شیب مالیم در ساحل راست رود بمپور شامل میمتر می 545تا  510دریا بین 

اولین ایستگاه هواشناسی  دقیقه شرقی طول جغرافیایی قرار گرفته است. 27درجه و  60جغرافیایی و دقیقه شمالی عرض  12درجه و  27ي محدوده
هاي برداري قرار گرفت. بادمورد بهره 1961در بمپور تاسیس و تا آخر سال  1961بوسیله ایتال کنسولت در ایرانشهر و در سال  1959ناحیه در سال 

هاي شدید با وزند. بادر در ساعت، در فصل تابستان از جهت غرب به شرق و در زمستان در جهت مخالف میکیلومت 8الی  7منطقه با سرعت متوسط 
هاي گرم بخصوص خسارت زیادي به باغات و محصوالت وزند، که در ماهکیلومتر در ساعت نیز در بعضی اوقات سال می 30الی  28سرعت 

  باشد. متر میمیلی 70شود به طوري که میزان بارندگی سالیانه حدود کم باران محسوب مینمایند. بمپور از نواحی خشک و کشاورزي وارد می
غرب دارند و فقط در قسمت جنوبی اراضی داراي شیب ي مورد مطالعه داراي شیب مالیم به طرف شمال و شمالبطور کلی اراضی محدوده

هاي محدوده مورد مطالعه از نظر بافت سطحی و عمقی در ضخامت پروفیل زراعی باشد. خاكدرصد به طرف رودخانه می 5تا  3متوسط بین  نسبتاً
  یکنواخت بوده و بیشتر از ذرات ماسه و سیلت تشکیل یافته است. نسبتاً
-هاي پی در پی و همچنین برداشت آب توسط چاهآبی و خشکسالیهاي اخیر بدلیل کملیتر در ثانیه بوده که در سال 1500دبی طراحی شبکه  

لیتر در ثانیه رسیده، این مقدار آب در حقیقت  120مجاز در باالدست دشت ایرانشهر، دبی کانال به شدت کاهش یافته و به حدود هاي مجاز و غیر
ها و شود و باعث خشک شدن درختان و بوتههاي اطراف است که با حفر خندق در باالدست سد به سمت ورودي شبکه هدایت میهاي زمینزهاب

  هاي باالدست شده است.زارعلف
هکتار تحت کشت و آیش  3648پیشنهادي جمعاً مساحتی معادل  2و  یکاساس برنامه توسعه آبیاري و کشاورزي و شبکه آبیاري درجه بر 

خاك، در برنامه دهی درصد کشت سالیانه کاهش یافته است. به منظور افزایش بار 20گیرد، که در آن مساحت تحت آیش به حدود سالیانه قرار می
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ها متعادل و پذیري خاكپیشنهادي توسعه کشاورزي به تولید کود سبز توجه کافی مبذول گردیده تا با اصالح اراضی ظرفیت نگهداري آب و نفوذ
  فراهم گردد. بهینهبردن راندمان آبیاري تا حد امکان باال

  راندمان انتقال و توزیع
  آید: ها از رابطه زیر بدست میراندمان انتقال و توزیع در کانال ،اب شدههاي انتخبر اساس طول بازه :گزینه اول

)1(                                                                                                                            
2 2

1
1 1

100c
Q qE
Q q

 
     

: جریان q1: جریان خروجی (انهار منشعبه) و q2دست، : دبی باالQ1دست، : دبی پایینQ2توزیع به درصد،  : راندمان انتقال یاEc1 ،که در آن
ها از محل انشعاب از ورودي (انهار تخلیه شونده). راندمان برآورد شده کانال اصلی به عنوان راندمان انتقال و راندمان برآورد شده براي مابقی کانال

هاي انتخاب شده در عابات مزارع، راندمان توزیع در نظر گرفته شده است. ضمناً در گزینه اول برآورد راندمان بر اساس بازهکانال اصلی تا محل انش
  هاي متفاوت بوده است.هاي آبیاري و بر اساس طولکانال

گذارد.  ود لذا مبناي مقایسه درستی در اختیار نمیش هاي متفاوت برآورد می با توجه به اینکه در گزینه قبلی میزان تلفات در طول بازه گزینه دوم:
هاي اصلی، درجه متر براي کانال 1000هاي بنابراین براي ایجاد یک مبناي مقایسه یکسان با برآورد نشت از طریق سطح خیس شده براي طول

هاي یکسان هاي درجه سه و چهار اقدام به محاسبه تلفات براي طول مذکور و نهایتاً برآورد راندمان براي طولمتر براي کانال 500و طول  2و  یک
تري بین نتایج حاصله وجود دارد. در این گزینه از روابط باشد لذا امکان مقایسه صحیحکه سطح مقایسه در این گزینه یکسان میگردید. از آنجایی

  شود: زیر استفاده می
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: سطح A)، -: جریان خروجی (+) یا ورودي (q2: دبی خروجی، Q2: دبی ورودي، Q1: محیط خیس شده، P: طول بازه، L ،که در این روابط

: راندمان انتقال یا توزیع به درصد. الزم EC2متري) و  1000یا  500: تلفات در طول مبنا (Kشده،  : تلفات در طول بازه اندازه گیريIخیس شده، 
جهت برآورد راندمان کلی از  ،باشندشده متفاوت میها و سطوح خیسها داراي طولبه ذکر است در برآورد راندمان توزیع با توجه به اینکه کانال

  :س شده (مطابق رابطه ذیل) استفاده شده استمیانگین وزنی نسبت به طول و سطح خی

)6(                                                   
Li Ai Ei

EC
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  .هستند ها: راندمان کل کانالEC: راندمان هر کانال و Eiشده هر کانال، : سطح خیسAi: طول هر کانال، Li ،که در آن
  
  نتایج 

گیري شد. به عنوان نمونه مقادیر مقطع اندازه 6گردند، راندمان در ب پخش کانال اصلی منشعب میواحد آ 13که از  هاي فرعیکانالبراي تمام 
درصد  48/93تا  81/64دامنه راندمان در بازه  L.C-1د. در کانال نباشمی 2و  1 هاي مطابق شکل B.C-1و L.C-1  هايراندمان انتقال در کانال
درصد بوده و متوسط آن  06/95تا  53/85دامنه راندمان در بازه  B.C-1در کانال  درصد به دست آمد. 91/83دمان انتقال بوده و مقدار متوسط ران

  محاسبه شد. 61/90
آورده شده است.  1اند، در جدول گیري بدست آمدهاندازه 6هاي حداکثر، حداقل و متوسط که طی هاي مورد نظر، مقدار راندمان براي سایر کانال

B.C ،L.C  وS.L.C هاي فرعی به ، بیشترین و کمترین راندمان کانال1باشند. با توجه به جدول می 3و  2، 1هاي فرعی درجه به ترتیب کانال
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دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
1394اسفند  13و  12محیط زیست،   

 دانشگاه محقق اردبیلی

-کانال فرعی بین این دو مقدار متغیر می 24باشد و راندمان می L.C-1و  B.C-9هاي درصد بدست آمد که مربوط به کانال 81/64و  09/97ترتیب 
  درصد بدست آمد. 05/89کانال فرعی  24شد. همچنین متوسط راندمان با

 

 
 L.C-1روند تغییرات راندمان کانال  :1 شکل

  

 
 B.C-1روند تغییرات راندمان کانال  :2شکل 

  

  هاي فرعیهاي کانالهاي انشعاب روي کانال اصلی و راندمانمشخصات محل :1جدول 

راندمان 
 متوسط (%)

راندمان 
)حداقل (%  

راندمان 
 حداکثر (%)

هاي نام کانال
 منشعب

کیلومتر محل آب پخش روي کانال 
 شماره آب پخش اصلی

91/83  81/64  48/93  L.C-1 

155+7  M-1 61/90  53/85  06/95  B.C-1 

93/79  37/70  44/84  S.L.C 
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دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
1394اسفند  13و  12محیط زیست،   

 دانشگاه محقق اردبیلی

77/88  86/83  64/94  B.C-3 723+8  M-2 76/84  78/75  13/92  S.L.C 

05/88  92/78  38/94  L.C-2 960+9  M-3 

67/92  30/90  80/95  B.C-4 184+11  M-4 35/84  26/78  09/94  L.C.4-1 

60/86  45/82  0/92  B.C-5 664+11  M-5 09/84  05/79  02/91  L.C.5-1 

86/92  66/90  35/94  B.C-6 020+13  M-6 49/85  91/82  67/88  L.C.6-1 

23/91  39/88  04/95  B.C-7 940+13  M-7 74/86  84/82  27/90  L.C.7-1 

16/93  67/89  38/95  B.C-8 840+14  M-8 

78/93  81/90  09/97  B.C-9 630+15  M-9 52/88  03/82  18/91  L.C.9-1 

61/91  84/87  22/96  B.C-11 

966+16  M-10 37/92  29/89  90/93  B.C-12 

83/88  44/84  0/96  L.C.12-1 

08/92  90/86  29/94  B.C-13 206+18  M-11 11/93  43/91  91/95  B.C-14 

65/92  61/89  24/95  B.C-15 660+19  M-12 

01/91  66/89  86/92  B.C-16 686+20  M-13 

  
  برداري از شبکه آبیاري بمپور عبارتند از:مشکالت بهره

 ،)3شود (شکل منجر به شکستن کانال می برداشت غیر مجاز و خسارت بارندگی که گاهاً -
 ،قسیم آب یا به عبارتی نبود میراب مورد اعتماد همهنبود مدیریت واحد ت -
 ،عدم اعتماد روستاییان ذي نفع به یکدیگر و نبود ریش سفید واحد -
 ،)3به پایین (شکل  2هاي درجه هاي درجه یک و عدم پوشش کانالتخریب پوشش کانال -
هاي اطراف آن همراه با هاي زمینها و زهابامر باعث شده سیالبکانال اصلی در بعضی از نقاط مسیر خود در خط القعر قرار گرفته که این  -

  ،مسیر عبور آب در کانال به همین دلیل بسته خواهد شد رسوبات وارد کانال شده و گاهاً
 ،هاهاي تنظیم آب و سرریزدریچه کارکرد مشکالت فنی سازه ها نظیر خرابی و عدم -
  ،کندسیم آب را مشکل مینبود دبی آب ثابت و مطمئن که این امر تق -
 ،)4رشد گیاهان و درختان در بستر کانال و اطراف آن (شکل  -
 ،نظارت ضعیف و ناکارآمد متولیان دولتی آب -
 ،هاي اطراف کانالهاي مرتبط با چاهها و کابلسرقت مکرر و متعدد سیم -
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دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
1394اسفند  13و  12محیط زیست،   

 دانشگاه محقق اردبیلی

 خرده مالکی، -
  ساسیت آب کانال از دید کشاورزان و ذینفعان شده و توجه کمتري به آن دارند.هاي غیرمجاز سبب از بین رفتن اهمیت و حسهولت حفر چاه -

  

     
  هدر رفت آب به علت شکستگی و از بین رفتن پوشش کانالها :3 شکل

  

       

   
  رشد گیاهان و درختان در بستر کانال و اطراف آن :4 شکل

  
پیشنهاد  2 ی مطابق جدولهایرد مطالعه و مطابق بازدیدهاي صورت گرفته، توصیهدر راستاي بهبود راندمان انتقال در هریک از کانالهاي مو

 .گردد می
  

  هاي مورد مطالعه ها و پیشنهادات در راستاي بهبود راندمان انتقال در هر یک از کانالتوصیه: 2جدول 

هاي نام کانال  در مورد وضعیت کانال پیشنهاد
  منشعب

کیلومتر محل آب پخش 
  لیروي کانال اص

شماره آب 
  پخش

 B.C-1 155+7  M-1  نیاز به ترمیم و بازسازي بتن
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دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
1394اسفند  13و  12محیط زیست،   

 دانشگاه محقق اردبیلی

 L.C-1 نیاز به الیروبی و اصالح مسیر

 S.L.C نیاز به الیروبی و اصالح مسیر

 B.C-3 نیاز به ترمیم و بازسازي بتن
723+8  M-2 نیاز به الیروبی و اصالح مسیر S.L.C 

 L.C-2 960+9  M-3 نیاز به الیروبی و اصالح مسیر

 B.C-4 نیاز به ترمیم و بازسازي بتن
184+11  M-4 نیاز به الیروبی و اصالح مسیر L.C.4-1 

 B.C-5 نیاز به ترمیم و بازسازي بتن
664+11  M-5 نیاز به الیروبی و اصالح مسیر L.C.5-1 

 B.C-6 نیاز به ترمیم و بازسازي بتن
020+13  M-6 رنیاز به الیروبی و اصالح مسی L.C.6-1 

 B.C-7 نیاز به ترمیم و بازسازي بتن
940+13  M-7 نیاز به الیروبی و اصالح مسیر L.C.7-1 

 B.C-8 840+14  M-8 نیاز به ترمیم و بازسازي بتن

 B.C-9 نیاز به ترمیم و بازسازي بتن
630+15  M-9 نیاز به الیروبی و اصالح مسیر L.C.9-1 

 B.C-11 تننیاز به ترمیم و بازسازي ب

966+16  M-10 نیاز به ترمیم و بازسازي بتن B.C-12 

 L.C.12-1 نیاز به الیروبی و اصالح مسیر

 B.C-13 نیاز به ترمیم و بازسازي بتن
206+18  M-11 نیاز به ترمیم و بازسازي بتن B.C-14 

 B.C-15 660+19  M-12 نیاز به ترمیم و بازسازي بتن

 B.C-16 686+20  M-13 ازي بتننیاز به ترمیم و بازس

  
  گیري کلینتیجه

ها به شکل درخت درآمده و عالوه بر شکستن بتن کانال، ها، بوتهکنی در بعضی قسمتدر سطح شبکه به دلیل انجام نشدن الیروبی و بوته
مجاز باعث هدر رفتن آب و تخریب ت غیرهایی از شبکه، افراد سودجو با شکستن کانال و برداشمحلی شبیه به جنگل بوجود آمده است. در قسمت

اند. براي جلوگیري از تلفات نشت و افزایش اند که در طول سالیان گذشته بدون ترمیم و اصالح به همان صورت باقی ماندهبیشتر اطراف آن شده
، 3و  2هاي فرعی درجه ش راندمان کانالباشد. همچنین براي افزای، نیاز به ترمیم و بازسازي بتن کانال می1هاي فرعی درجه راندمان کانال
  .باشد هاي اساسی میکنی و اصالح مسیر از راهکارالیروبی، بوته

  
  قدردانی
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دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و 
1394اسفند  13و  12محیط زیست،   

 دانشگاه محقق اردبیلی

 يهاي آبیاري (مطالعه مورد مطالعه و بررسی عوامل پایین بودن راندمان انتقال و توزیع آب در کانال"این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی 
دانند از کمیته تحقیقات شرکت  باشد. نگارندگان الزم می می 7588-124272با کد  16/01/93 مورخ 105/93م/شماره  تحت قرارداد "شبکه بمپور)

  هاي مالی این طرح تحقیقاتی تشکر و قدردانی نمایند. به خاطر تامین هزینه سیستان و بلوچستان اي آب منطقه
  

  منابع
 دانشگاه تربیت مدرس.نامه کارشناسی ارشد، پایان .رپیکهاي نیتجربی دریچه یبضرا. 1373. م .، سرضوي نبوي  
 .کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران. هاي آبیاري.تحلیلی بر راندمان .1373 تشکري، م  
  .کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران.. دستور العمل هاي کم آبیاري. 1375خیرابی، ج 
 آب،  :پژوهش کشاورزي. تقال و توزیع آب در شبکه آبیاري و زهکشی شاوور با استفاده از یک رابطه نماییهاي انبرآورد راندمان. 1385ح.  ،سلطانی و ص ،معروفی

  .1شماره  ،6 جلد ،خاك و گیاه در کشاورزي
 بررسی و گرمسار تدش آبیاري شبکه بتنی هايدر کانال آب انتقال راندمان وضعیت ارزیابی. 1392ا.  ،ص و ناظري ،امامقلی زاده .خ ،اژدري .ج ،مکاري ساعی 

  واحد خوراسگان. اسالمی آزاد دانشگاه ،ایران زهکشی و آبیاري انجمن ،کشاورزي و آب هاي منابعچالش ملی همایش اولین آن. بهبود شرایط
 مطالب منتشر نشده.. تحقیقی در زمینه آبیاري و زهکشی خوزستان. 1373 ع. ،غزل  
 مجموعه مقاالت دهمین سمینار کمیته ملی آبیاري و .1372-1373راندمان کل شبکه آبیاري دز در سال زراعی . 1379 ، ف.و کاوه .، عبهینا .م  ،صادقی عطار 

  .35-50 ،زهکشی ایران
  رزي، آب، خاك و گیاه در کشاو: پژوهش کشاورزي. شبکه آبیاري قزوین هاي انتقال و توزیع دربررسی وارزیابی راندمان. 1384پور بروجنی، ا. جواد سهرابی، ت. و

  .2شماره  ،5جلد 
 مجموعه هاي شبکه آبیاري قزوین. ارزیابی راندمان انتقال و توزیع و همچنین علل افزایش زبري در کانال. 1379 ن. و عباسی، .، شکنارياحتشامی، م. علی

  . 83- 93 ،مقاالت دهمین سمینار کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران
 فنون کشاورزي و  مجله علوم و هاي آبیاري گیالن و فومنات. هاي تحت شبکهزاریابی راندمان کاربرد آب در برنجارز. 1378 ، ت.خوش خواهش، ي. و سهرابی

 .1- 12 ،4شماره  ،3جلد  ،منابع طبیعی
 آبیاري و زهکشی ایران. مجموعه مقاالت هفتمین سمینار کمیته ملی .هاي سنتی ایرانتعدادي ازشبکه ارزیابی راندمان آبیاري در. 1373ابوالقاسمی، ه. میر 


