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 چکیده

کنندگان نقش مهمی در شناسایی ب بین مصرفآدر تحویل و توزیع  برداری شبکه آبیاریارزیابی عملکرد بهره

برداری شبکه آبیاری یامچی، حجم آب تحویل داده عملکرد بهرهبه منظور ارزیابی نقاط ضعف و قوت آنها دارد. 

و تغییرات سطح کشت محصوالت مختلف  93-94الی  90-91برداری شده به واحدهای زراعی در طی دوره بهره

 فائو-مانتیث-با استفاده از روش پنمن محصوالتنیاز آبی  شد. دریافتاز شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل 

نسبت حجم آب ، 2، تامین نسبی آب آبیاری1هایی همچون تامین نسبی منابع آبشاخصتعیین و سپس 

شاخص تامین نسبی آب آبیاری حدود  . نتایج نشان داد کهمحاسبه شدند 4و نرخ رطوبت قابل دسترس 3تحویلی

ری بوده بردابه ترتیب در دو سال آخر دوره بهره 6/0و  5/0و شاخص تامین نسبی منابع آب حدود  5/0و  4/0

در طول دوره  درصد کمتر از نیاز آبی محصوالت، آب تحویل شبکه شده است. 50دهد حدود است که نشان می

برداری، سهم بارندگی در تامین نیاز آبی محصوالت در دو ماه اول )اردیبهشت و خرداد( بیشتر از چهار ساله بهره

زمانی و مکانی تحویل و توزیع آب در شبکه با استفاده از ارزیابی عملکرد  دو ماه انتهایی )تیر و مرداد( آن بود.

برداری، اراضی مواجهه با خشکی شدید، سطح در سالهای آخر بهرهای و تفسیر آنها نشان داد که تصاویر ماهواره

 وسیعی را داشته و همچنین سطح اراضی با تامین کامل نیاز آبی، کاهش یافته است.

 

 جش از دور، عملکرد، شبکه، یامچیارزیابی، سن های کلیدی:واژه
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3 Water Delivery Index 
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 مقدمه -1-1

ز آن ا تیکم یطرف و ثبات نسب کیبه آن از  یروزافزون جوامع بشر یتقاضا شیافزا لیدله کمبود آب ب

عنوان  هب یزکشاور یاراض نکهیاستحصال آن شده است. با توجه به ارقابت بر سر  شیباعث افزا گر،یطرف د

نقش  تواندیش مبخ نیا راز منابع آب د نهیو استفاده به تیریمد روند،می بشمار آب کنندهمصرف نیبزرگتر

 ور تیجمع ییذاغمنابع  نیدر تام یشتریب تیامن بیترت نیاز تلفات آن داشته باشد و بد یریدر جلوگ یبسزائ

  شود. حاصل جهان رشد به

ستره گند با شوهای آبیاری که به منظور انتقال و توزیع آب در اراضی کشاورزی طراحی و ساخته میشبکه

رند. اورزی داوری تولید محصوالت کشهای مستعد کشاورزی کشور، نقش به سزایی در بهرهشان در دشتوسیع

ت غذایی به امنی ترین عوامل دستیابیی آبیاری از مهمهابرداری صحیح از شبکهبه همین دلیل است که بهره

  شود.جمعیت رو به رشد کشور محسوب می

له امست ه وهای آبیاری همتت گمتاردبه توسعه فیزیکی شبکه سطح جهانی عمدتاً ها دردولت های اخیردهه در

گرفته است.  رارتوجه ق مورد کمتر ،برداریریزی بهرهخصوص برنامهه ها بنگهداری شبکه برداری ومدیریت بهره

ها هماهنت  هنگهداری شبک برداری وتوسعه مدیریت بهره کند روند های آبیاری باشبکه توسعه چشمگیر اصوالً

 زایشبطتورکلی افت .باشتد متیهتای آبیتاری در شتبکهکاهش راندمان آبیاری ، حاصل این عملکرد .نبوده است

حال افزایش  در آن رقابت برای مصرف آب ای که درآبیاری درآیندههای شبکه باال بردن راندمان در ری ووبهره

ر یپتذکتانام ،محل مصترف محل تامین تا حجم آب از واحد ریزی مطلوب جهت استفاده ازانجام برنامه است با

 .است اهمیت زهکشی حائز های آبیاری وبرداری ازشبکهمدیریت مطلوب بهره ،این دیدگاه از باشد و می

هتان و وی کشت گیااهداف اولیه به دلیل تغییر در الگوی تامین نیازها، کاهش منابع آب، تغییر در الگتغییر در 

ت یا افزایش و کاهش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی، باعث به وجود آمتدن مشتکالت زیتادی در متدیری

 ی آبیتاری اولتینهتای شبکهربرداارزیابی عملکرد بهرهتوان گفت شود. لذا میهای آبیاری میبرداری شبکهبهره

تحویتل  ها است. عملکرد یک شبکه آبیاری بتا توانتایی آن درم در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکهدق

بته نقتاط  که عملکرد تحویل و توزیتع آبشود. در صورتیآب مورد تقاضا در زمان و مکان مناسب سنجیده می

  د.های مناسبی برای بهبود عملکرد پیشنهاد داتوان راهکارمختلف شبکه مورد بررسی قرار گیرد می





 

 ضرورت انجام طرح -1-2

نندگان کمصرف و تامین آب موردنیاز مشترکین ،های آبیاریشبکه دربرداری ترین وظیفه مدیریت بهرهاساسی

 و برسدعیین شده ت معقول تعریف و بایستی به حد نیاز مورد اینکه میزان آب درخواستی یا از نظر صرف. است

ریزی نامهبر بایست بازهکشی می ای آبیاری وهگردد، مدیریت شبکه این بخش جلوگیری هدررفت آب در از

همین  کارها در مهمترین اقدام نماید. یکی از نیاز تحویل آب مورد هماهن  شده، نسبت به تامین و مطلوب و

ی واقع نیازن ن تامین آب به میزاچه میزا هر و ،است نیاز مقدار تعادل بین میزان تامین و قسمت ایجاد

 تربمطلو ،جم آبح واحد استفاده از شده و تلفات آب کمتر آن داشته باشد، تطابق بیشتری با بوده و نزدیکتر

هیدرولیکی،  هایسازه تکثر جمله تنوع و زهکشی از های آبیاری وشبکه دروجود مسائل متعدد . شد خواهد

باعث  ،آب توزیع های متنوع تنظیم وسیستم آنها و برداری ازهرههای بروش ،کنترل هایانواع سیستم

ان دیرنظرکردن مهمین مشکالت اغلب باعث صرف. آنها شده است پیچیدگی رفتار هیدرولیکی جریان در

آب  قدارم امین شده ونتیجه اینکه بین میزان آب ت برداری شده وریزی بهرهمسائل برنامه ازاری یهای آبشبکه

  آید.می وجوده ب ایقابل مالحظهتفاوت  زموردنیا

ده مشاهده ش برداریهای بهرهدر طول سالکنندگان از تحویل آب عدم رضایت مصرف یامچیدر شبکه آبیاری 

های ائیت و نارستواند در شناسایی دالیل این عدم رضایمیبرداری این شبکه بررسی عملکرد بهره است. لذا

ه ورت گرفتهای صبا توجه به پیشرفت ب، کمک شایانی داشته باشد. در این راستااحتمالی در مدیریت تحویل آ

-یتاز قابل تفادهای، اسدر زمینه استفاده از فناوری سنجش از دور و در دسترس بودن تصاویر مناسب ماهواره

  ها مفید باشد.تواند در شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکهمینیز های آن 

 

 حهدف از اجرای طر -1-3

ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری مورد مطالعه در توزیع و تحویل آب به اراضی کشاورزی  قیتحق نیا یهدف اصل

-، تحویل آب به قسمتبه هدف فوق یدسترس ی. براباشدیمبرداری تحت پوشش شبکه در طول مدت بهره

اده از تصاویر مناسب سپس با استف ی مورد بررسی قرار گرفت.ربرداهای مختلف شبکه در طی دوران بهره

 کنندگان بررسی گردید. ای و تفسیر آنها، عملکرد شبکه در تحویل و توزیع آب بین مصرفماهواره





 

 مروری بر تحقیقات انجام شده -1-4

ولید وری ترههای مستعد، نقش به سزایی در افزایش بهشان در دشتهای آبیاری با گستره وسیعشبکه

ه امنیت بستیابی ترین عوامل دبرداری صحیح از آنها از مهمهمین دلیل بهره محصوالت کشاورزی دارند و به

قدم در  ی اولینهای آبیاربرداری شبکهشود. ارزیابی عملکرد بهرهغذایی جمعیت رو به رشد کشور محسوب می

مورد  ویل آبها است. عملکرد یک شبکه آبیاری با توانایی آن در تحجهت شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکه

ک مختلف ی هایتحویل داده شده به بخش چه میزان آب هرشود. تقاضا در زمان و مکان مناسب سنجیده می

 وشده  کمتر تلفات آب آن داشته باشد، تطابق بیشتری با بوده و نزدیکتر آن واقعی نیازبه میزان شبکه 

های بکهارزیابی عملکرد شمطالعات زیادی در خصوص  .شد خواهد ترمطلوب ،حجم آب واحد استفاده از

ست. ل آمده اده به عمهای ارزیابی مختلفی استفاانجام شده که در اکثر آنها از شاخصدر ایران و جهان آبیاری 

 ابی نحوهلیل ارزیدهند به دها را مورد بررسی قرار میبرداری و نگهداری شبکههایی که مدیریت، بهرهشاخص

 ند. زیادی برخورداریت اهماز برداری شبکه مدیریت و بهره

کند به ( که نسبت آب تامین یافته به آب مورد نیاز را بیان میRWSشاخص تامین نسبی منابع آب )

( ارایه شد، سپس Levine, 1982ها توسط لوین )برداری شبکههای ارزیابی عملکرد بهرهعنوان یکی از شاخص

( پیشنهاد RWST( و تامین نسبی آب تئوری )RWSAهای اصالح شده آن با نام تامین نسبی آب واقعی )فرم

( به عنوان روشی برای ارزیابی WDP( از شاخص عملکرد تحویل آب )Lentonلنتون ) 1984شد. در سال 

 Kloezen andرسترپو )-های آبیاری استفاده به عمل آورد. کلوزن و گارسزوری مصرف آب در شبکهبهره

Garces-Restrepo, 1998 های ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری را در جامع، لیستی از شاخص( پس از بررسی

محیطی ارایه دادند. شاخص تامین نسبی آب آبیاری ارتباط با مسایل هیدرولوژیکی، زراعی، اقتصادی و زیست

 ,Malano and Burtonهای آبیاری توسط ماالنو و بورتون )به منظور تخمین عملکرد شبکه 2001که در سال 

دهد. بندارا نهاد شد، نسبت آب آبیاری تامین یافته به آب مورد نیاز محصوالت را نشان می( پیش2001

(Bandara, 2003از شاخص ) هایی همچونRWS  وRIS های آبیاری در سریالنکا برای ارزیابی عملکرد سیستم

(Sri Lanka( استفاده کردند. دیندارلو و همکاران )Dindarlou et al., 2011با استفا ) ده از شاخص هیدرومدول

به ارزیابی میزان عدالت توزیع آب در کانال درجه دو اردیبهشت سد درودزن پرداختند. شاخص هیدرومدول 





 

شود، با که به صورت نسبت میزان آب تحویلی به هر کانال فرعی به مساحت زیر پوشش آن کانال تعریف می

فرعی محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که به طور  هایگیری مقادیر آب تحویل داده شده به کانالاندازه

کلی عدالت در توزیع آب بین کانالهای فرعی در شبکه آبیاری مورد مطالعه رعایت نشده است. مقدار شاخص 

برای بعضی از کانالهای فرعی باال، برای تعدادی پایین و برای تعداد دیگر متوسط بوده است. همچنین میتوان 

های ارزیابی عملکرد ( در استفاده از شاخصSalvador et al., 2011سالوادور و همکاران ) به کارهای مشابه

( در Genil-Cabraکابرا )-های آبیاری اشاره نمود. مدیریت آبیاری در شبکه آبیاری جنیلبرداری شبکهبهره

و تامین نسبی  های تامین نسبی آب آبیاری، تامین نسبی منابع آبجنوب اسپانیا با استفاده از شاخص

( مطالعه گردید. نتایج Moreno-Perez & Roldan-Canas, 2013کاناس )-پرز و رولدان-بارندگی توسط مورنو

های ارزیابی عملکرد حاکی از اعمال کم آبیاری در شبکه مورد مطالعه بوده است. همچنین مقادیر شاخص

ت را پوشش دهد. ارزیابی عملکرد شبکه تواند قسمتی از تبخیر و تعرق محصوالنشان داد که بارندگی می

های (، با استفاده از شاخصAl-Zayed, 2015( در سودان توسط الزاید و همکاران )Geziraآبیاری گزیرا )

RWS ،RIS  وRMA  های سال متوالی نشان داد که مقدار شاخص 15در طولRIS  وRWS  روند افزایشی

دهنده تامین قابل قبولی از نیاز آبیاری توسط بارندگی شانن RMAداشته است. از طرف دیگر مقادیر شاخص 

( عملکرد تامین و تحویل آب به کانال درجه دو شبکه آبیاری Nam et al., 2016بوده است. نام و همکاران )

هایی همچون کفایت، را با شاخص 2013و  2012( در کشور کره جنوبی در دو سال متوالی Dongjinدونژین )

داری و یکنواختی تحویل آب، بررسی و نیز توزیع زمانی و مکانی آب تحویل داده شده به اراضی راندمان، پای

تحت پوشش کانال را ارزیابی کردند. ارزیابی نتایج در سال اول نشان داد که کانال مورد مطالعه از نظر 

ت. همچنین های کفایت، راندمان و پایداری تحویل آب به ترتیب ضعیف، خوب و ضعیف بوده اسشاخص

کارآیی مصرف آب محصوالت نسبتًا باال بوده ولی آب مورد نیاز شبکه به موقع تامین نشده است. در ضمن 

 های کفایت و پایداری تحویل آب در سال دوم مطالعه بهبود داشته است.   شاخص

دسترس ( و در RSبا توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه استفاده از فناوری سنجش از دور )

ها تواند در شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکههای آن میای، استفاده از قابلیتبودن تصاویر مناسب ماهواره

های آبیاری انجام شده ای در ارزیابی عملکرد شبکهمفید باشد. مطالعات زیادی در استفاده از تصاویر ماهواره





 

حداکثر و  NDVIکشاورزی با استفاده از شاخص  ( برای ارزیابی خشکی در اراضیKogan, 1995است. کوقان )

( را توسعه داد. با این وجود، ارزیابی زمانی آن VCIحداقل برای هر پیکسل از تصاویر، شاخص پوشش گیاهی )

شاخص در اراضی آبیاری شده، ممکن است موجودیت آب یا نواحی خشک را به خوبی منعکس نکند، زیرا هر 

مشخصی دارد. به منظور تصحیح این  NDVIیفی متفاوت و شاخص محصول و هر پیکسل یک رفتار ط

(. آمان Foerster et al., 2012; Wardlow & Egbert, 2008ارایه گردید ) MVCI موضوع، شاخص اصالح شده

(Aman, 2003 از تصاویر ماهواره )MODIS های آبیاری مختلف در برای ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم

( در پرتقال استفاده کردند. تبخیر و تعرق واقعی و عملکرد محصوالت با استفاده از Alentejoمنطقه آلنتجو )

( و روش SEBALداد محاسبه شد. از الگوریتم بیالن انرژی سطحی )هفت تصویر که منطقه را پوشش می

شان داد که فائو برای محاسبه تبخیر و تعرق واقعی و پتانسیل استفاده به عمل آمد. نتایج ن–مانتیث–پنمن

( با کاربرد El-Sayed, 2006داری وجود دارد. السید )بین آب مورد تقاضا و آب تامین یافته تفاوت معنی

مصر، به  EL-Zomorآبیاری  ( در مدیریت شبکهGISفناوری سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی )

صلی و افزایش کارایی مصرف آب شبکه منظور غلبه بر مشکالت هیدرولیکی، افزایش ظرفیت انتقال کانال ا

های اطالعات جغرافیایی و تصاویر های آبیاری بر پایه سیستمپرداخت. نتایج نشان داد که مدیریت شبکه

-ها در تشخیص مناسب مشکالت موجود و پیرو آن اتخاذ تصمیمای، باعث استفاده حداکثری از فرصتماهواره

( به کاربرد سیستم اطالعات Golabi et al., 2006گالبی و همکاران )شود. های صحیح برای غلبه بر آنها می

های آبیاری پرداخته و توانایی آن را در جغرافیایی و فناوری سنجش از دور در مدیریت آبیاری در سطح شبکه

 ,Norouzi-Aghdam & Karamiاقدم و کرمی )برآورد نیاز آبی و تخصیص مناسب آب نشان دادند. نوروزی

و همچنین پایش رطوبت  NDVIای و برآورد شاخص پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره (،2010

وری آب مورد ارزیابی قرار های بزرگ آبیاری در استان خراسان را به منظور افزایش بهرهخاک، عملکرد شبکه

آمد، سپس نقشه  ( نقشه پوشش گیاهی اراضی بدستMODISدادند. با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس )

تهیه و در نهایت با توجه به برنامه آبیاری الگوی کشت متداول،  NDVIرطوبتی خاک با استفاده از شاخص 

ریزی آبیاری ارزیابی شد. تخمین تلفات انتقال آب و ارزیابی عملکرد ساحل چپ شبکه عملکرد شبکه در برنامه

 Arunkumar andکومار و آمبوجام )ع آن، توسط آرانهای توزی( و یکی از کانالSathanurآبیاری ساتانور )





 

Ambujam, 2012های مختلف خروجی برای تعیین تلفات انتقال آب و از شاخص-( انجام شد. از روش ورودی

برای ارزیابی عملکرد شبکه استفاده گردید. نتایج نشان داد که تلفات انتقال آب در ابتدای شبکه بیشتر از 

ایی آن بوده و همچنین آب زیادی در کانال، توزیع شده است. موروگانانتام و های میانی و انتهبخش

گیری از فناوری سنجش از دور به ارزیابی ( با بهرهMuruganantham & Krishnaveni, 2015کریشناونی )

بندی ( در هندوستان با کشت برنج پرداختند. با کالسVengalعملکرد تحویل آب در شبکه آبیاری ونگال )

نشان دادند که درصد مساحت با پوشش  2011و  2009، 2006،  2002های برای سال NDVIاخص ش

افزایش یافته است که  2011درصد در سال  31درصد بوده و تا مقدار  28برابر  2002باالی برنج در سال 

-Alهمکاران )میلیمتر بوده است. الزاید و  6/1499میلیمتر به  1032دلیل آن افزایش بارندگی ساالنه از 

Zayed et al., 2015( عملکرد زمانی و مکانی شبکه آبیاری گزیرا ،)Gezira در سودان را با استفاده از تصاویر )

های تهیه و شاخص 2014الی  2000های ای مورد بررسی قرار دادند. اطالعات مورد نیاز برای سالماهواره

در شبکه آبیاری مورد مطالعه کارآیی مصرف آب مختلف ارزیابی عملکرد محاسبه شد. نتایج نشان داد 

های دیگر در سطح دنیا دارد. همچنین در قسمت شمالی شبکه، محصوالت، مقدار کمتری نسبت به شبکه

وری پایین آب در شبکه آبیاری به آبیاری بیشتری در محصوالت تابستانی وجود داشته است. بطور کلی بهرهکم

 ,.Khoshnavaz et alنامناسب آبیاری بوده است. خوشنواز و همکاران )دلیل توزیع ضعیف آب و مدیریت 

( اقدام به برآورد تبخیر و تعرق واقعی محصوالت SEBAL(، با استفاده از الگوریتم بیالن انرژی سطح )2015

وری آب مختلف کشت شده در شبکه آبیاری قزوین نمودند. سپس با توجه به مقدار ماده خشک تولیدی، بهره

( Badeggiمحاسبه و برای کل دشت مقادیر آن را ارایه دادند. به منظور ارزیابی عملکرد طرح آبیاری بادقی )را 

های ارزیابی ( با استفاده از شاخصJibril et al., 2017ای توسط جیبریل و همکاران )در نیجریه، مطالعه

 40و  26دی طرح آبیاری به ترتیب برابر راندمان انجام شد. نتایج نشان داد که راندمان کل و راندمان اقتصا

ساختن کشاورزان در استفاده مناسب از منابع آب بران برای آگاههای آبدهی تشکلدرصد بوده است. سازمان

 کاری برای بهبود عملکرد طرح آبیاری پیشنهاد گردید.       و خاک، به عنوان راه

-های آبیاری در طول دوره بهرهبرداری شبکههرهدهد که با بررسی عملکرد ببررسی مطالعات نشان می

توان به مشکالت مربوط به ضعف عملکرد آنها پی برد و راهکارهای الزم برای بهبود آنها اتخاذ برداری، می





 

نمود. هر اقدامی که به بهبود عملکرد شبکه و به تبع آن به افزایش راندمان آبیاری بیانجامد در مدیریت منابع 

شایانی خواهد داشت که این موضوع در شرایط محدودیت منابع آب کنونی کشور حایز آب منطقه کمک 

کنندگان از اهمیت است. با توجه به اینکه در شبکه آبیاری مورد مطالعه در این پژوهش، عدم رضایت مصرف

مطالعه ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری مورد  قیتحق نیا یهدف اصلتحویل و توزیع آب مشاهده شده است، لذا 

 ی. براباشدیمبرداری در توزیع و تحویل آب به اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه در طول مدت بهره

برداری مورد بررسی قرار های مختلف شبکه در طی دوران بهره، تحویل آب به قسمتبه هدف فوق یدسترس

گردد. ادی طرح، مقایسه میگرفته و با نیاز آبی محصوالت و مقدار مجاز طراحی بر اساس الگوی کشت پیشنه

ای بررسی و نحوه توزیع آب در نقاط همچنین توزیع آب در نقاط مختلف شبکه با استفاده از تصاویر ماهواره

 مختلف مشخص شد. 
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 مواد و روش تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 منطقه مورد مطالعه -2-1

دقیقه  10 ودرجه  48های جغرافیایی رب و شمال شهر اردبیل ما بین طولشبکه آبیاری یامچی، در غ

لی واقع دقیقه شما 27درجه و  38دقیقه تا  12درجه و  38های دقیقه شرقی و عرض 27درجه و  48تا 

نی شمال د عمراچای، واحهای واحد عمرانی غرب بالخلیگردیده است. اراضی طرح در سه واحد عمرانی به نام

باشد می هکتار 12951بالغی گسترش یافته است. کل اراضی تحت پوشش طرح و واحد عمرانی علی سوقره

حت فشار واقع هکتار اراضی ت 2043هکتار اراضی ثقلی و  4525هکتار آن در واحد عمرانی اول با  6568که 

مکعب که  متر میلیون 80شده است. آب مورد نیاز اراضی شبکه، از طریق سد مخزنی یامچی به حجم مفید 

اسب با شود. متنچای احداث گردیده تامین میکیلومتری شهر اردبیل و بر روی رودخانه بالخلی 25در فاصله 

 ی الماس،انحراف دست در محل بندشود و در پاییننیاز آبی اراضی کشاورزی، آب از مخزن سد اردبیل رها می

روستای  متر مکعب در ثانیه به حوالی 11یت متر و ظرف 7100بازگیری و توسط یک خط انتقال به طول 

ن آک شاخه یشود که شود. در این محل سیستم به دو شاخه تقسیم میاسبی در حومه اردبیل منتقل میشام

ب به انتقال آ شود و شاخه دیگر آن، وظیفهمتر مکعب در ثانیه به دریاچه شورابیل منتهی می 4با ظرفیت 

ولویت ابا توجه به  متر مکعب در ثانیه بر عهده دارد. 4/9چای را با ظرفیت یابتدای واحد عمرانی غرب بالخل

رانی احد عموبرداری از شبکه آبیاری تنها در تخصیص آب از سد مخزنی به مصارف شرب شهر اردبیل، بهره

ت زراعی تفکیک موقعیت شبکه آبیاری یامچی )واحد عمرانی اول( و قطعا 1-2گیرد. شکل اول صورت می

 دهد. ه در آن بر اساس آبگیرها را نشان میشد

ر هزار و د 5/0متر، شیب طولی  2/2کف ای به عرض کانال توزیع آب از جنس بتن با مقطع ذوزنقه

تنظیم  سازه 6کیلومتر طول دارد که شش سازه سیفون معکوس،  21این کانال  . است 5/1:1شیب جانبی 

، P1 ،P2 ،P3 ،P4 ،P5 ،P6 ،P7 ،P8های ثقلی و پمپاژ به نامای و آبگیره سطح آب )سرریز ثابت و نوک اردکی(

P9  ،P10 ،P11 ،P12 ،P13 ،P14 ،P16 ،P17 ،P18 ،P19 ،P20 ،P21 ،P22 ،A ،B ،C ،E ،F ،H ،T3 ،

T15 ،T21 ،T23 ،TE ،T-SH ،Erdi و T .های همشخصات ساز 1-2جدول  بر روی آن واقع شده است

 دهد.می موجود در کانال اصلی را نشان





 

 

 سد و شبکه آبیاری یامچی و اراضی زیر پوشش آبگیرهامکانی موقعیت  -1-2شکل 

 

 

 واحد عمرانی اولدر  شبکه آبیاری یامچیمشخصات  -1-2جدول 

 ردیف پارامتر مقدار

 1 مساحت خالص اراضی هکتار 7000

 2 اراضی توسعهمساحت  هکتار 5000

 3 اراضی بهبودمساحت  ارهکت 2000

 4 گذاری فوالدیلوله کیلومتر 9.3

 5 گذاری آزبست و پلی اتیلنلوله کیلومتر 103

 6 طول کانال اصلی کیلومتر 21

 7 طول تونل متر 415

 8 هاطول سیفون کیلومتر 3

 9 هاطول فلوم کیلومتر 2/1

 10 هاتعداد ابنیه دستگاه 156

 11 مپاژهای پایستگاه دستگاه 21





 

وشش آنها پمشخصات آبگیرهای واقع در واحد عمرانی اول را به تفکیک مساحت تحت  2-2جدول 

 دهد.نشان می

 واحد عمرانی اول  آبگیرها در مشخصات -2-2جدول 

 باالدست کانال دست کانالپایین 

 آبگیری با پمپاژ آبگیری ثقلی آبگیری با پمپاژ ردیف

 مساحت نام ابگیر مساحت نام ابگیر مساحت نام ابگیر

1 P1 184 T3 113 P2 171 

2 P3 281 A  P4 188 

3 P5 99 B  P6 154 

4 P7 171 barogh  P8 282 

5 P9 229 C  P10 113 

6 P11 338 D  P12 216 

7 P13 219 TE 497 P14 215 

8 P17 225 amoghin  P16 174 

9 P19 138 E  P18 186 

10 P21 164 F  P20 159 

11 - - G  P22 151 

12 - - T15 1795 - - 

13 - - T-SH 77 - - 

14 - - H  - - 

15 - - T21 80 - - 

16 - - T23 245 - - 
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زمینی، گندم و جو، لوبیا، یونجه و الگوی کشت اولیه طرح، شامل محصوالت مختلفی همچون سیب

باشد و تخصیص آب از درصد مساحت تحت پوشش شبکه می 10و  10، 20، 30، 30آفتابگردان به ترتیب با 





 

حجم  2-2شود. شکل ریزی میمخزن سد یامچی بر اساس همین الگوی کشت و آب ذخیره شده در آن برنامه

دهد که برداری را نشان میهای مختلف در دوره بهرهآب ورودی به مخزن سد و آب تخصیص یافته به بخش

 باشد.    دار میبه بخش کشاورزی شامل اراضی شبکه آبیاری یامچی و اراضی حقابهدر آن حجم آب تخصیصی 

 

 
 برداریافته به مصارف مختلف در طول دوره بهرهیآب ورودی و تخصیص  -2-2شکل 

 

 نیازمورد  هایآمار و داده -2-2

بارندگی، رطوبت  های هواشناسی )دمای حداقل و حداکثر،اطالعات مورد نیاز انجام طرح از جمله داده

اخذ  1393الی  1355سینوپتیک اردبیل برای دوره آماری  نسبی، سرعت باد و ساعات آفتابی( از ایستگاه

های مربوطه همچنین گردید. آمار و اطالعات مربوط به شبکه کانالهای انتقال و توزیع و خصوصیات فنی سازه

ویم و سطوح زیر کشت محصوالت مختلف شبکه در برداری و تقحجم آب تحویلی به شبکه در طی دوران بهره

برداری شبکه دریافت شد. با توجه به نیاز ای اردبیل و مدیریت بهرهبرداری از شرکت آب منطقهطی دوره بهره

 1394تا  1390برداری از سالدر طی دوره بهره +LANDSAT7 ETMتحقیق، تصاویر مناسبی از ماهواره 

تصاویر متناسب با دوره تحویل آب در شبکه و متناسب با تقویم زراعی تهیه شد. سعی بر این بود که 

محصوالت باشد. بنابراین برای هر سال یک تصویر مربوط به دهه آخر خردادماه )ژوئن( انتخاب شد، سپس 

بندی و پردازش نهایی( انجام و تصاویر آماده استفاده پردازش، بارزسازی، طبقهسازی آن )پیشمراحل آماده

 ید. گرد





 

 

 آمار و اطالعات هواشناسی منطقه -2-3

 واقع شده یلومترک 45 طول تقریبیه در فالتی دایره مانند بین دو رشته کوه سبالن و باغرو ب دشت اردبیل

ارای د و بوده هوایی برخوردار آب و های خاصویژگی موقعیت جغرافیایی از لحاظ است. این دشت از

تیک تگاه سینوپمدت ایسباشد. براساس آمار بلندمعتدل میًا نهای نسبتتابستا طوالنی و و زمستانهای سرد

متوسط ، رجهد 8/39حداکثر دمای ثبت شده ، درجه-8/33حداقل دمای ثبت شده  ،ساله( 39)آمار اردبیل

. باشدیمسانتیگراد درجه  2/9درجه و میانگین کلی دما  5/15 متوسط حداکثر دما، درجه 3 حداقل دما

 رصدد 7 میلیمتر است که حدود 3/293ساالنه منطقه  درصد و متوسط بارندگی 71نسبی  متوسط رطوبت

 مناطق جزءر خاط به همین و افتدباشد اتفاق مینیاز به آب کشاورزی می که حداکثر فصل تابستان آن در

 از هیهمه ساله بخش قابل توجمنطقه، کشت  الگوی به علت وسعت و گردد.محسوب می کشور خشکنیمه

-خشکسالی د.گرداستخراج میزراعی  اراضی آبیاری برایعمیق و نیمه آبهای زیرزمینی توسط چاههای عمیق

 ،زمینییبهای زیرزمینی و کشت محصوالت پرمصرف مانند سرویه از آبگذشته و برداشت بی سالهایهای 

ه راعی بزکمبود آب ر . به همین خاطشده است در منطقه های زیرزمینیباعث افت شدید سطح ایستابی آب

به طور  راآن ی نه تنها کشاورزی منطقه بلکه اقتصاد متکی به کشاورز وترین چالش منطقه بوده عنوان مهم

یاهدانه، اسپرس، س یونجه،) علوفه غالت، سیب زمینی،شامل محصوالت زراعی منطقه . کندجدی تهدید می

 اشد.بمی محصوالت سایر(، کلزا و باقال عدس، نخود، لوبیا،) حبوبات (،گاودانه، ذرت علوفه ای

ز اا استفاده بعوامل اقلیمی محدوده مورد مطالعه از جمله بارش و درجه حرارت  4-2 و 3-2های در شکل

عیت سی وضاطالعات درازمدت اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اردبیل ارائه شده است. همچنین به منظور برر

ی تیر و مرداد ها(.  طبق این نمودار در ماه5-2یم شده است )شکل اقلیمی منطقه، نمودار آمبروترمیک ترس

 م.های دیگر چنین وضعیتی نداری)جوالی و آگوست( وضعیت خشکی در منطقه حاکم بوده و در ماه

 





 

 
 ( در ایستگاه سینوپتیک اردبیل 1976-2014میانگین درازمدت بارش ) -3-2شکل 

 

 

 
 ( در ایستگاه سینوپتیک اردبیل1362-1386میانگین درازمدت دما ) -4-2شکل 





 

 
 1974-2014نمودار آمبروترمیک در ایستگاه سینوپتیک اردبیل در طی دوره  -5-2شکل 

 

 روش انجام پژوهش -2-4

ابل ، بارش قارش موثربا برآورد مقادیر بها و اطالعات اولیه مورد نیاز، آوری دادهدر این پژوهش پس از جمع

اسبه بکه محهای ارزیابی عملکرد شاعتماد و حجم آب تحویل داده شده به شبکه در سالهای مختلف، شاخص

 شوند:ها در ادامه تشریح میو مورد تجزیه و تحیل قرار گرفت. این شاخص

یاز نرندگی به ته از طریق آبیاری و با(: عبارت است از نسبت کل آب تامین یافRWSشاخص تامین نسبی آب )

 قابل محاسبه است:  1آبی که از رابطه 

                                                                                                           )1( 

رد تقاضای تامین یافته به آب مو (: عبارت است از نسبت آب آبیاریRISشاخص تامین نسبی آب آبیاری )

 قابل محاسبه است.  2آبیاری که از رابطه 

                                                                                                           )2( 

تانسیل د به تبخیر و تعرق پ(: عبارت است از نسبت بارش قابل اعتماMAIشاخص رطوبت قابل دسترس )

 شود.بیان می 3محصول و از طریق رابطه 

                                                                                                               )3( 





 

حصول و از و تعرق پتانسیل م(: عبارت است از نسبت بارش موثر به تبخیر RMAنرخ رطوبت قابل دسترس )

 شود.بیان می 4طریق رابطه 

                                                                                                              

(4)  

جم حر به (: عبارت از نسبت حجم آب تحویل داده شده در هر هکتاWDIشاخص نسبت حجم آب تحویلی )

 آب مجاز طراحی است.

بارش  Peی(، مقدار آب تحویل داده شده )آب آبیار Irتبخیر و تعرق پتانسیل محصول،  ETcدر این روابط، 

متر د میلیها، حسب واحدرصد احتمال وقوع( است که همه آن 75بارش قابل اعتماد )بارش با  DPموثر و 

 شوند.بیان می

یاهی وشش گپهای اختالف ات مدیریت آبیاری در نقاط مختلف شبکه از شاخصدر ادامه به منظور بررسی اثر

ای و اهوارهم( استفاده شد که با استفاده از تصاویر MVCI( و پوشش گیاهی اصالح شده )NDVIنرمال شده )

  بل محاسبه است.( قا6و  5های باندهای مختلف برای هر پیکسل از تصاویر )روابط با توجه به مقادیر داده

(: این شاخص برای ارزیابی اثرات خشکی در اراضی NDVIشاخص اختالف پوشش گیاهی نرمال شده )

 Kogan, 1995, 1997 ; Wan etرود )کشاورزی و به منظور درک پاسخ محصوالت به موجودی آب به کار می

al., 2004 دهد.نحوه تعیین این شاخص را نشان می 5(. رابطه شماره 

                                                                                                      

(5)  

 ل است.مقدار باند قرمز همان پیکس Redمقدار باند مادون قرمز نزدیک هر پیکسل و  NIRکه در آن، 

شاخص  زی با استفاده از(: برای ارزیابی خشکی در اراضی کشاورMVCIشاخص پوشش گیاهی اصالح شده )

NDVI  ابطه رحداکثر و حداقل برای هر پیکسل از تصاویر، از شاخص اصالح شده پوشش گیاهی به صورت

 شود. استفاده می 6شماره 

                                                                            

(6)  

به  NDVImaxو   NDVImin در پیکسل مورد نظر بوده و همچنین NDVIمقدار شاخص  NDVIiکه در آن، 

 در کل تصویر است. NDVIترتیب مقدار حداقل و حداکثر شاخص 
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 بررسی الگوی کشت شبکه -3-1

وبیا، لمینی، زجو، سیبالگوی کشت پیشنهادی در طرح اولیه شبکه آبیاری یامچی به محصوالت عمده گندم و 

ست. ایونجه و آفتابگردان )با درصدهای کشت ذکر شده در بخش مواد و روش تحقیق( اختصاص یافته 

رایه شده است. همانطور ا 1-3برداری در شکل ههمچنین مقادیر الگوی کشت اتفاق افتاده در طول دوره بهر

ز راحی نیها داشته است و از درصد طسال زمینی بیشترین سطح زیر کشت را در اکثرکه مشخص است سیب

یگر والت دزمینی داشته و محصبیشتر بوده است. گندم و جو مجموعًا سطح زیر کشت باالتری پس از سیب

-می ه نشانبرداری شبکهای میدانی و گزارشات بهرهسهم کمتری در الگوی کشت منطقه داشته است. بررسی

ن از زارعی گیرد لذا تبعیت نکردنیشنهادی طرح اولیه صورت میدهد که تحویل آب بر اساس الگوی کشت پ

لگوی آبی ا شود، زیرا تحویل آب بر اساس نیازالگوی کشت پیشنهادی، باعث تحویل آب کمتر به آنها می

 شود.کشت طرح انجام می
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 یبردارمساحت تحت کشت محصوالت مختلف در دوره بهره -1-3شکل 

 

 

 





 

Spatio-temporal performance evaluation of Yamch irrigation 

network using remote sensing technique 
 

 

Amin Kanooni 
 

 

Abstract: 

 

Performance evaluation of irrigation networks in delivery and distribution of water 

among different users has an importat role in identifying theire weaknesses and 

strengths. In order to performance evaluation of Yamchi irrigation network, water 

delivered to irrigated areas during four operating years (2012-2015) and cropping 

pattern variability of cultivated crops were acquired from Ardabil Regional Water 

Authority. Water requirement of crops was determined using Penman-Montith-FAO 

method and then performance of the irrigation network was evaluated by different 

performance indexes such as Relative water supply (RWS), Relative irrigation supply 

(RIS), Water delivery index (WDI) and Ratio of moisture availability. The results 

showed that the performance indexes in two last years were about 0.4 and 0.5 for RWS 

and about 0.5 and 0.6 for RIS respectively. This indicates that water delivered to the 

crops of irrigation network was up to 50% less than their requirements. Rainfall 

contribution to crop water requirement in the first two months (May and June) was 

higher than the last two month (July and August) during the operating period. Delivery 

and distribution performance evaluation of network with respect to spatial and temporal 

scale using satellite images showed that the land area with severe drought was increased 

and on the other hand the land area with completely irrigation water supply was 

decreased in the last years. 
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