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 چکیده
 

 ارزیابی ،پژوهش ینا دراست.  ضروری هاکانال از آب نشت میزان دانستن کشاورزی، در آب از بهینه وریبهره منظور به

 انجام آب و تلفات نشت انتقالمحاسبه راندمان با  خوزستان استان زهکشی و آبیاری هایشبکه هایکانالت و خاکی هایکانال

شمال  ،کارون بزرگ:استان خوزستان شامل یو زهکش یاریآب یاصل یهاشبکه درکانال  03 تعداددر این رابطه، . شد

 71 تعداد. قرار گرفت یابیو ارز یمورد بررسکشاورزان  یریتتحت مد هایو کانال یجراح ،زهره ،شاوور ،کرخه ،خوزستان

حت ت یکانال خاک ششکانالت و  یک همچنین و بوده چهارو  سهدرجات  از یاریآب هایشبکه در یکانال خاک ششکانالت و 

 در %1/99 تا رامشیر شهرستان در %9/03 از هادر کانالت انتقالراندمان  ییراتتغ دامنه داشت. قرار کشاورز یریتمد

. بود نوسان در شوش شهرستان در %0/39 تا باغملک شهرستان در %9/64 از خاکی هایکانال در و شوشتر شهرستان

 کانال طول کیلومتر هر در تلفات مقدار که داد نشان  tآزمون با شده محاسبه و گیریاندازه هایشاخص میانگین مقایسه

 داریمعنیمترمکعب در روز اختالف  2/2744با مقدار  هاکانالت به نسبت روز در مترمکعب 1/0371 مقدار با خاکی

انتقال  راندمانبین درصد  یکدر سطح داری که همبستگی منفی و معنی نشان داد یرسونپ یهمبستگ نتایج ضرایب نداشت.

از  %1/74 .دوجود دار کانال کیلومتر هر در ورودی دبی با نیز بین میزان تلفات کانال و طول کیلومتر هر در تلفات مقدار با

 % 03در که  حالی در داشتند،( %3/41تا  %9/03 ین)ب %3/41از  ترانتقال کم راندمان بررسی، مورد هایکل کانالت

 حد از بیش بودن زیاد و هاکانالت از نیمی در آب تلفات کم میزان .بود %4/43 از انتقال کمتر راندمان خاکی، هایکانال

 ریتمدی به تریشچه ب هر ضرورت توجه بود، تریشبهم  یخاک هایکانال دراز تلفات آب  یکه حت هاکانالت %77 در تلفات

 و نصب مراحل در هم و سازه این ساخت و طراحی مراحل در هم مدیریت، این. سازدمی نمایان را هاکانالت از استفاده بهینه

 لوگیریج مناسب تجهیزات دیگر و بندی آب واشرهای به باید همچنین. گیرد قرار مدنظر باید کشاورزی اراضی در قرارگیری

 .شود ویژه توجه آب نشت از

 

 ساختهیشپ هایکانال آب، تلفات، مولینه :کلیدی هایواژه

                                                                 
 آدرس نویسنده مسئول : خوزستان، اهواز ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی خوزستان -1

 1931و پذیرش: مهر  1931* دریافت: خرداد 
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 مقدمه

 حلم از کشاورزی آب انتقال شیوه ترینابتدایی

است که  یخاک هایکانال احداث مزرعه، سر تا استحصال

 روبییبه ال یازن یلبه دل یول ،دارد یزیناچ یهاول ینهگرچه هز

 هزینه هرز، هایعلف یسازکوتاه و پاک یدر فاصله زمان

 در آب تلفات میزان همه از ترمهم و داشته زیادی نگهداری

 رسدمی هم درصد 07 تا گاهی که بوده باال هاکانال این

 شده گیریاندازه آب نشت میزان(. 1931 خلج، و قبادیان)

در مناطق جوزدان، گرگن لنجان و  یخاک کانال 11 در

 از اهمیبهشتدر اردنشان داد که آباد در استان اصفهان نجف

 در و 172/1 تا 946/7 از خردادماه در، 121/1 تا 654/7

 غیرمت روز بر مترمربع بر مترمکعب 796/1 تا 931/7 از تیرماه

 (.1937 کوپایی، عابدی و رستمیان) بود

 در خاکی کانال سه روی بر که پژوهشی در

 این پوشش از بعد و قبل فارس استان داراب شهرستان

 از قبل آب نشت میزان شد که مشخصانجام شد،  هاکانال

 یهمنصور ،آبادحسن یخاک هایکانال در بتنی پوشش انجام

مترمکعب  179و  909، 223معادل  یبو جنت شهر به ترت

از  شده پس ییجوبر مترمربع بر روز بود. حجم آب صرفه

 19 و 949، 226 ترتیب به هاکانال ینا یپوشش بتن یاجرا

 و یانشاهرخ) شد محاسبه روز یک در کیلومتر بر مترمکعب

 آبیاری هایکانال درشده انجام هایبررسی (.1939 زارع،

-کانال در نشت متوسط میزان که داد نشان داراب شهرستان

 بر روز در متر میلی 0/130 مطالعه مورد پوشش بدون های

 مترمیلی 9/14 به بتنی پوشش اجرای از پس که بوده مترمربع

 اریک، و عسکر) است یافته تقلیل مترمربع بر روز در

 سنتی شبکه مختلف یهاقسمت در آبیاری راندمان (.2773

 دبی روش با در استان فارسبیضا  آبادینحس چشمه

 توزیع و انتقال راندمان .شد یریگاندازه خروجی- ورودی

 منطقه در توزیع و انتقال راندمان. بود درصد 06تا  21بین 

 تلفات مقدار(. 1911 نام،بی) شدبرآورد  درصد 49 حدود

 شاوور آبیاری شبکه خاکی یهاکانال در انتقال مسیر در آب

درصد  67درصد و به طور متوسط  44تا  14 بین خوزستان

 3/91درصد و به طور متوسط  55تا  5/19 یعتوز یرو در مس

 (.1915 معروفی، و سلطانی) است شدهدرصد گزارش 

 سد یردستز خاکی یهاکانال بر روی یگرید پژوهشگر

 تجربی یهاروش ارزیابی ضمن رود کار کرده ویندهزا

 و درصد 5/31 را تلفات کل از نشت میزان نشت، برآورد

نمود. در این  برآورد درصد 5/1 را تعرق و تبخیر سهم

و درجه  434/7، 9درجه  یهاکانال در تلفات متوسط رابطه،

 است شده گزارش روز در مترمربع بر مکعبمتر 442/7، 6

-شبکه از تعدادی در که پژوهشی در .(1909 علوی، عراق)

 کرمانشاه و تبریز خوزستان، هایدشت سنتی های

 درصد، 57 تا 29 بین انتقال راندمان میانگین ،شدهانجام

 درصد 47 تا 65 بین مزرعه در آب کاربرد راندمان میانگین

 برآورد درصد 22 تا 5/19 بین آبیاری کل راندمان میانگین و

 (.1909 میرابوالقاسمی،) شد

انجام شد،  یهکه در منطقه نازلو اروم یدر پژوهش

 در آب نشت تلفات میزان دامنه دادند نشان گرانپژوهش

 بین 1913 سال در مهر تا اردیبهشت هایماه از لولهام نهر

 مربعمتر یک ازای به روز بر مترمکعب 71/13 تا 23/17

از  زیدر راندمان انتقال ن ییراتدامنه تغ ینا ینکانال و همچن

دو شاخص  ییراتدرصد در نوسان بود. تغ 69/11تا  71/41

 05/90 تا 46/11 از ترتیببه یزسرمست ن یخفوق در نهر ش

تا  14/17کانال و  مترمربع یک ازای به روز بر مترمکعب

 در (.1931 خلج، و قبادیاندرصد در نوسان بود ) 79/36

 بدون کانال از آب نشت میزان مغان منطقه در پژوهشی

 گیریاندازه مترمربع هر در روز در لیتر 14 تا 90 پوشش

 پنج تلفات یزانمنتایج (. 1939 رشتبرزاده، و سلماسی) شد

 است آن از حاکی دشت ایالم در خاکی هایکانال از رشته

 به 36 تیرماه و خردادماه طی کانال طول متر 00 هر در که

 بر مترمکعب 77124/7 و 7716/7 ترتیب به متوسط طور

 در و شدهتلف آب ثانیه در لیتر 24/1 و 67/1 معادل ثانیه

 تیر و ماه خرداد طی متوسط طور به کانال طول متر 00 هر

 یک یباًتقر یعنی درصد 15/7 و 71/1 میزان ترتیب به ماه

 این عمده دلیل. است شده کاسته دبی میزان از درصد

 پایان در و شدهاعالم کانال کف و بدنه از نشت تلفات،

 یهاکانال در آب تلفات از جلوگیری برای شده یشنهادپ
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 و هاکانال کردن بتنی به نسبت مطالعه مورد منطقه خاکی

 دلخواه) شود اقدام آب انتقال برای لوله از استفاده همچنین

از یک پژوهش نتایج به دست آمده  .(1935 همکاران، و

شبکه آبیاری پنج های که راندمان انتقال در کانال دادنشان 

تا  96بین  خوزستان(هکتاری شاوور )واقع در استان  هزار

درصد  47بوده و بطور متوسط در حدود  درصد متغیر 19

تحقیقی دیگر  یجنتا (.1915)معروفی و سلطانی،  برآورد شد

 های با پوششکه متوسط راندمان انتقال در کانال دادنشان 

 ینترمهمرود به عنوان ینهزر یو زهکش یاریشبکه آب یبتن

 که در بوددرصد  03حدود  ،یهاروم یاچهشبکه حوضه در

درصد )در  177تر( تا های کوچکدرصد )در کانال 99دامنه 

 .(1930داشت )جمالی و همکاران، تر( قرار های بزرگکانال

 ،ام شدانج در شبکه آبیاری دشت سفید رودکه در تحقیقی 

ا های آبیاری بنتایج نشان داد که راندمان انتقال در شبکه

کانال خاکی  درصد بود. ولی در 32تا  05پوشش بتنی بین 

درصد  0/90و طوالنی مقدار راندمان آبیاری کاهش و به 

 (.1936زاده و علمی، رسید )حیدری

 ان داددز نش تحقیقی دیگر در شبکه آبیارینتایج 

 یهای اصلی و فرعی سبیلکه متوسط راندمان انتقال در کانال

تلفات آب، ترین سهم بیش بود.درصد  E4 ،1/54و  2/45

های بدنه کانال ناشی از شرایط نامناسب به شکستگی

-های تحویل آب، رشد علفانبساط، نشت از سازه درزهای

اپذیر ن های هرز و بخشی از آن نیز مربوط به تلفات اجتناب

در  (.1936گل و همکاران، دشتبود )شینی تبخیر سطحی

برای (، 1932) تحقیقی توسط مکاری ساعی و همکاران

بازه کانال  22تعداد  برآورد راندمان انتقال شبکه گرمسار،

کل  برای انتخاب گردید. نتایج نشان داد که راندمان انتقال

تلفات انتقال عمر  درصدی 11. علت بوددرصد  13شبکه 

ها، عرضی و طولی در جداره کانال هایباالی شبکه، ترک

گذاری و مناسب درزهای انقباض، رسوب بندی نشدنآب

-بیش آمده، بدست نتایج اساس بر اعالم شد. تبخیر پارامتر

و  یاریشبکه آب فرعی هایکانال راندمان ترینکم و ترین

 درصد 11/46 و 73/30 ترتیببه یرانشهربمپور ا یزهکش

 مقدار دو این بین فرعی کانال 26 راندمان و آمد بدست

 فرعی کانال 26 راندمان متوسط همچنین هست. متغیر

 کوپایی، عابدی و رستمیان) آمد بدست درصد 75/13

1937.) 

گزارش در کشور کامرون  یدر پژوهش محققین

 کانال کف و دیواره از نشت و آب سطح از تبخیر که کردند

 تلفات معموالً و بود هاکانال مسیر در تلفات منابع مهمترین

 کمتری اهمیت از و بوده ناچیز نشت تلفات به نسبت تبخیر

 تلفات مقایسه در(. 2773 اریک، و عسکر) است برخوردار

 شده گزارش هند، در ناروانا آبیاری کانال از تبخیر و نشت

 روز در مترمکعب 2/60 حدود تلفات متوسط مقدار که

 یک از کمتر و نشت اثر در تلفات درصد 33 از بیش و بوده

 مقدار .(2716 سینغ، و سینغهست ) تبخیر اثر در درصد

 طول با کانادا در آبریز حوزه 11 آبیاری یهاکانال در نشت

 و اقبال) است شده گزارش درصد 5/1 یکسان عمر

 (.2772 همکاران،

انتقال آب کشاورزی از منبع تا مزرعه در دو 

شود و تلفات آب در این دو بخش انتقال و توزیع انجام می

 ای و مدیریتی آنبخش، بطور کلی ناشی از مشکالت سازه

شبکه است. در مقاله حاضر، صرفا به بررسی تلفات  بخش از

ای )ناشی از تبخیر و نشت( در بخش توزیع شبکه آب سازه

آبیاری پرداخته شده است. تلفات ناشی از مدیریت اشتباه 

بخش توزیع شبکه آبیاری، با وجود اهمیت زیاد، بدلیل 

سازی تحقیق، مورد های موجود در زمان پیادهمحدودیت

-انالتک که مطالعاتی و هاپژوهشرار نگرفته است. ارزیابی ق

با هم  مانهمز را چهار و سه درجات سنتی هایکانال و ها

 یطالعاتم ینچننتایج  یانشده و انجام یا ،باشند نموده یبررس

ر د کافیمطالعات  فقداناست. لذا  نشدهتا کنون منتشر 

 ،پژوهشی طرح یک قالب در تا شد جباستان خوزستان مو

-نالکا و هاو تلفات نشت از کانالت انتقالراندمان  یسهمقا

 .دگیر قرار ارزیابی مورد استاناین  در سنتیانتقال  های

 

 هاروش مواد

 یمیدان بازدیدهای نتایج اساس بر حاضر پژوهش

 یعتوز هایشبکه مختلف هایمحل از اطالعات برداشت و
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شبکه  ینهمچن و چهارو  سهدرجه  هایکانالت شاملمدرن 

 به. شد انجام خوزستان استان یآب در شهرها یسنت یعتوز

 یهرهاش در یو سنت مدرن یعدر ابتدا از شبکه توز کهنحوی

 ینشد. انتخاب ا یینتع یمختلف استان محدوده خاص

هر  در یآب کشاورز یعشبکه توز یطمحدوده بر اساس شرا

 و( چهار یا سه)درجه  تشهرستان و با توجه به نوع کانال

 -ورودی دبی روش از استفاده با سپس. بود یکانال خاک

 ینا در. شد تعیین مطالعاتی بازه هر در آب تلفات خروجی

ده شانتخاب یکانال خاک و کانالت از متوالی مقطع دو روش

-یمسنسبت به تق یان،جر یمقطع عبور یطو با توجه به شرا

 ادهاستف با جریان سرعت گیریاندازه و عرضی مقطع بندی

 همحاسب نهایت در و مقطع از بخش هر در مولینه دستگاه از

 گیریاندازه این. شد اقدام خروجی و ورودی مقطع دو دبی

انجام شد که تنها عامل  یتا آنجا که ممکن بود در فواصل

نباشد.  بمنشعاز کانال  یرباشد و آبگ یرنشت و تبخ ،تلفات

-اندازه آبیاری کانال از خروجی و ورودی دبی روش این در

-می تلقی تلفات عنوان به دبی دو آن اختالف و شده گیری

 و مولینه از استفاده صورت دو به روش این در دبی .شود

راندمان انتقال  یطورکلبه انجام شد. گیریاندازه هایسازه

از سامانه انتقال  یو خروج یورود یانجر یالنبر اساس ب

)عباسی و همکاران،  شودیمحاسبه م (1)طه به صورت راب

1936). 

(1             )                  Ec = (
Vd+V2

Vc+V1
) . 100 

 :در آن که

 Ec، (، راندمان انتقال )درصدVc،  یاحجم آب منحرف و 

حجم  ،Vd ،(مخازن )متر مکعب یاپمپ شده از رودخانه و 

 ،V1(، )متر مکعب یعداده شده به شبکه توز یلآب تحو

 (به شبکه انتقال )متر مکعب یگراز منابع د یحجم آب ورود

ر انتقال به منظو یستمداده شده از س یلآب تحو حجم ،V2و 

 )مترمکعب( یاریآب یراستفاده غ

ه پروان یاو  ینهسرعت آب از مول گیریاندازه برای

 1/7 و 2/7 نقطه دو در سرعت گیریاندازهاستفاده شد.  یآب

 زا گیریمیانگین و بزرگ هایکانال برای آب سطح از عمق

 تعیین برای کوچک هایکانال برای عمق 4/7 و هاآن

 تبخیر و نشت از ناشی تلفاتو  رفت بکار سرعت میانگین

و  یورود یبا استفاده از روش دب یانتخاب هایبازه در

مقطع  یهندس مشخصات ،ینهمچن .شد محاسبه یخروج

کانال و  یوارهد یبمانند عرض سطح آب، ش یعکانال توز

 برداشت هایدر محل یانجر یعبور یمقطع عرض یرتصو

های گیریبرای اندازه. شدبرداشت  نیز سرعت اطالعات

 اریآبی اصلی هایشبکهفوق و محاسبه پارامترهای الزم در 

ش تحت پوشهای حوضهبر اساس  هابندییمتقس زهکشی و

انجام شد. در هر شهرستان، شبکه مورد نظر  هااین شبکه

با توجه به وسعت  هایو داده بردار انتخاب( ی)مدرن و سنت

 .شد انجام یمدرن و سنت یعو طول شبکه توز

محاسبه  یبرا یراز رابطه ز یخروج -یورود یروش دب در

 و موسوی) شودمیدرصد تلفات آب در کانال استفاده 

 (:1914 اخوان،

(2)    𝐿 = 100 ×
𝑄𝑖−𝑄𝑜

𝑄𝑖
 

 :در آن که

 L  درصد تلفات آب وiQ  وoQ و  یورود یدب یببه ترت

 یرتأث یمنظور بررس به. است گیریاز بازه اندازه یخروج

 ریاز رابطه ز یع،طول در تلفات آب در بخش انتقال و توز

 استفاده شد:

(9)   𝑞 = 86400 ×
𝑄𝑖−𝑄𝑜

𝑙
 

 :در آن که

 l ( طول بازه کانالm و )iQ  وoQ یورود یدب یببه ترت 

تلفات در هر متر  یدب q( و یه)مترمکعب در ثان یو خروج

ور منظ به. است)مترمکعب در روز در مترطول(  تطول کانال

 قاز طری یو حجم آب انتقال کانالتابعاد  یرتأثبررسی 

 یزانم از بهتر درک به رسیدن برای و یانال خاکک و تکانال

کانال  و کانالت طول متر در تلفات درصد پارامتر از تلفات،

 :استفاده شد یورود ینسبت به دب یخاک

𝐿𝑙 = 100 ×
𝑞

86400×𝑄𝑖
                                (6)  

 هرابط از خروجی و ورودی مقاطع در دبی محاسبه منظور به

 :شد استفاده زیر

(5)            𝑄 = ∑ 𝑣𝑖 × 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 

 :در آن که
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 Q (، یهاز مقطع )مترمکعب در ثان یعبور یدبiv  سرعت

 در )متر یو کانال خاک تمتوسط هر بخش از مقطع کانال

تعداد  n و مساحت هر بخش از مقطع )مترمربع( iA( و یهثان

 نای از حاصل نتایج. است های مورد بررسی در کانالبخش

 با ار تبخیر و نشت آب، انتقال تلفات محاسبه برای روش

 .کندنمی تفکیک هم از را دو این و گرفته نظر در هم

 تکانال 11 کانال شامل 97، پژوهش یندر ا

 مورد، چهارو  سهدرجه  یکانال خاک 12 و 6و  9درجات 

 هایتحت پوشش شبکه کانالت 10 .گرفت قرار ارزیابی

شهرستان  درکانالت  یکخوزستان و  یزهکش و آبیاری

 تحت یکانال خاک شش. بود زارع مدیریت تحتباغملک 

درجات  یکه دارا یگرد یکانال خاک ششو  زارعان یریتمد

 و آبیاری هایشبکه پوشش زیر ،باشندیم چهارو  سه

که تحت  هاییکانال. است خوزستان استان زهکشی

 حاًاصطال بندییمتقس برای ،دارند قرار کشاورزان یریتمد

( t-Test) تی آزمون ازشد.  یگذارنام صفربا درجه  کانال

 رد شده محاسبه و گیریاندازه نتایج آماری تحلیل برای

 ضرایب ازاستفاده شد.  یخاک هایکانال ها وکانالت

 شده همحاسب نتایج آماری مقایسه برای پیرسون همبستگی

  .شد استفاده یخاک هایو کانال هاکانالت در

 

 بحث و نتایج

( تکانال 11) مدرن یعشبکه توز هایکانال در

-بهمتر  1152 تا 917از  بررسی مورد بازه تغییرات دامنه

 در. بود یرمتغ بهبهان و باغملک هایدر شهرستانترتیب 

 متر 677از  ییراتدامنه تغ اینکانال(  12) یخاک هایکانال

 در ماهشهر شهرستان در متر 1157 تا شوش شهرستان در

دامنه  ها،کانالت در(.  A-1 شکل و 1)جدول  بود نوسان

ترتیب بهدرصد  43/33تا  31/91 ازانتقال راندمان  ییراتتغ

ز ا یخاک هایکانال در و ترشوش و رامشیر هایدر شهرستان

 باغملک هایدر شهرستانترتیب بهدرصد  25/13تا  10/64

یر مقاد (.B-1و شکل  1)جدول  بود نوسان درشوش  و

معروفی و سلطانی توسط  محاسبه شده انتقالراندمان 

در محدوده راندمان  (1930جمالی و همکاران )( و 1915)

انتقال این پژوهش قرار داشت. ولی مقادیر پایین راندمان 

( از 1936زاده و علمی )انتقال محاسبه شده توسط حیدری

ترین میزان راندمان انتقال محاسبه شده در این تحقیق کم

از  ،تطول کانال یلومترمقدار تلفات در هر ک تر بود.بیش

 11/12956تا  شوشترمترمکعب در روز در شهرستان  32/27

 یخاک هاکانال در و رامشیرمترمکعب در روز در شهرستان 

مترمکعب در روز  66/3414مترمکعب در روز تا  21/055از 

 تلفات ییراتتغدامنه  ،هادر کانالت(. C - 2شکل ) بود متغیر

 32/41تا  95/7از  ،یلومتردر هر ک یورود ینسبت به دب

 در و باغملک و شوشتر هایشهرستانترتیب در بهدرصد 

در ترتیب بهدرصد  41/19تا  05/17از  یخاک هایکانال

 - 2)شکل  بود نوسان در یجانهندو شوش  هایشهرستان

D .)هایکانال در شده محاسبهانتقال  راندمان مقادیر ولی 

محاسبه شده  یر( از مقاد1909 میرابوالقاسمی،) توسط خاکی

 بود. ترکم پژوهش این در

 توسط شده محاسبه انتقال راندمان میانگین

و  یو سهراب (1937) ییکوپا یو عابد رستمیان

 هایراندمان یانگیندرصد م 66 از (1916) یجوادپوربروجن

-راندمان میانگین درصد 54 از و ترکم پژوهش این در انتقال

 عمده دالیل شاید .بود تربیش پژوهش این در انتقال های

 به بتوان را مختلف هایپژوهش در هاکانال در تلفات تنوع

 در طولی هایترک و درز تغییرات تنوع و بودن متفاوت

 صورت به الینینگ تخریب کانال، عرض و جانبی دیواره

 یجادشده،ا هایشکاف در هرز هایعلف رشد موردی،

-بهره صحیح مدیریت عدم کانال، در شده جمع رسوبات

. داد نسبت مختلف هایشبکه نقاط بعضی در برداری

( 2716) ینخسو  سینخ توسط شده محاسبه تلفات میانگین

. تاس ترکم بسیار هاتلکانا مورد در پژوهش ینا یجنتا از

 تتلفا این کاهش به تربیش چه هر توجه دهنده نشان این

سلطانی و  هایبررسی یجدارد. نتا یعتوز هایکانال در

 هایکانال در نشت متوسط میزان مورد( در 1915)معروفی 

 پژوهش این نتایج از درصد 3/91به میزان متوسط  بتنی

اقبال و  توسط شده محاسبه نشت مقدار. بود تربیش

 میانگین از درصد 5/1به میزان متوسط ( 2772همکاران )
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. بود ترپایین پژوهش این مدرن یعتوز هایکانال نشت مقدار

( 1939و زارع ) نیاشاهرخ توسط شده محاسبه نشت مقدار

 هایکانال نشت مقدار میانگین با درصد 69به میزان متوسط 

 داشت. یتوجهقابل خوانیپژوهش هم ینمدرن ا توزیع

دلخواه و همکاران  توسط شده محاسبه آب نشت میزان

و  یسلماس و درصد 15/7 و 71/1های به میزان( 1935)

 هر در روز در لیتر 14 تا 90به میزان ( 1939برزاده )رشت

 ینا خاکی هایکانال در شده محاسبه نشت میزان از مترمربع

نوع بافت و جنس خاک منطقه  یدهست. شا ترکم پژوهش

-کانال از آب نشت کاهش این دردشت مغان  ودشت مهران 

شده اعمال ترضعیف مدیریت کهاین یا بودهموثر  اکیخ های

 اب ترکم هم ارزشاز یک سو و شاید در استان خوزستان 

ت نش یشافزا یندر ا یگرد یجاها نسبت بهدر خوزستان 

 خاکی ایهکانال در آب تلفات میزاننبوده باشد.  تأثیریآب ب

درصد محاسبه  07به میزان ( 1931و خلج ) یانقباد توسط

 درجه یهاکانال در (1909) یعراق علوو این میزان توسط 

 روز در مترمربع بر مکعب 442/7، 6و درجه  434/7، 9

 دارد. خوانیپژوهش هم ینا یجبا نتا که شده گزارش

 خاکی هایکانال و هاکانالت در (B)انتقال راندمان  و( A) یمورد بررس هایطول بازه –1 شکل

 

 (D) یو کانال خاک تکانال یلومتردر هر ک یورود یو تلفات نسبت به دب (C) خاکی کانال و تطول کانال یلومترمقدار تلفات در هر ک – 2 شکل

 

 و گیریاندازه هایشاخص میانگین مقایسه

 وردم بازه میانگین که داد نشان تی آزمون با شده محاسبه

ی خاکی به ترتیب معادل هاو کانال هاکانالت در بررسی

با هم داشتند.  داریمعن بودند که اختالفمتر  365و  1755

-های خاکی بهو کانال هاتدر کانالانتقال راندمان  یانگینم

در درصد محاسبه شد که  29/07و  19/19 معادل ترتیب

 طمتوس مقدارداری داشتند. اختالف معنیدرصد  پنجسطح 

رتیب تبه هاتکانالو  یخاک کانال طول کیلومتر هر در تلفات

محاسبه شد  مترمکعب در روز 2/2144و  0/9710معادل 

 تمهیدات. لذا (2)جدول  نبود داریمعن شان با هماختالفکه 

 باید کانال طول کیلومتر هر در تلفات کاهش برای مقتضی

 در آب تلفات از جلوگیری برای و گیرد قرار نظر مد

 زباله تجمع رسوب، تجمع قبیل از مواردی باید ها،کانالت

 به نسبت تلفات مقدار. کرد رفع و کنترل را هاکانالت در

 هاو کانالت یـخاک کانال کیلومتر هر در ورودی دبی

 لفاتت این مقادیر کهیبا هم نداشتند. بطور داریاختالف معن

و  16/92معادل  ترتیببه هاکانالت و خاکی هایکانال در

 هایبازه یانگینم(. 2درصد محاسبه شد )جدول  40/13
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 ریلومتمقدار تلفات در هر ک توزیع، راندمان بررسی، مورد

 یتلفات نسبت به دب و یخاک هایکانال و تطول کانال

 مورد یخاک هایکانال و هاتاز کانال یلومتردر هر ک یورود

 درصد، 29/07 و 19/19متر،  1755 و 365 ترتیببه بررسی

 16/92 و 40/13مترمکعب در روز و  0/9710 و 11/2144

 (.2و  1 اول)جد شد محاسبه درصد

 

 و گیریاندازه پارامترهای پیرسون همبستگی ضرایب

 شده محاسبه

گیری و ضریب همبستگی پارامترهای اندازه

در  پژوهشهای مورد بررسی در این محاسبه شده در بازه

( نشان داده شده است. دبی باالدست همبستگی 9جدول )

های داری در سطح یک درصد با شاخصیمعنمثبت و 

داد  دست نشانیینپادست و دبی یینپاسطوح باالدست و 

 پنجداری در سطح یمعنو همچنین همبستگی مثبت و 

 درصد با پارامتر تلفات در هر کیلومتر طول کانال داشت.

 هایشاخص باالدست، دبـی افزایش با ردیگـ عبارتبه

(. 9و برعکس )جدول  دهندمی نشان افزایشی سیر یادشده

 که دهدمی نشان خوبی به همبستگی ضریب مقادیر جدول

 ی،دب ی،بازه مورد بررس یزانم هایشاخص کاهش یا افزایش

هم در باالدست و هم در  یسرعت و سطح حجم آب عبور

اندمان ر ییراتدر تغ داریمعنیییرات موجب تغ دست،یینپا

طول کانال و تلفات  یلومترمقدار تلفات در هر ک ،انتقال

 (.9 )جدول نشدکانال  یلومتردر هر ک یورود ینسبت به دب

 نشان خاکی هایکانال و هاکانالت درانتقال  راندمان مقدار

از  ترکم راندمانی هاکانالت تعداد درصد 0/14 دهد کهمی

-کم حتی ودرصد( دارند  1/40تا  3/91 یندرصد )ب 1/40

قال انت راندمان ترینکم از خاکی کانالانتقال  راندمان ترین

که در  حالی در( E – 9)شکل  است تربیش کانالت در

انتقالی  راندمان هاآن تعداد از درصد 57 خاکی، هایکانال

-راندمان انتقال کانال میزان این دارند. درصد 4/41 از ترکم

 و سلطانی(، 1909) یرابوالقاسمیم یجبا نتا خاکی های

شرکت خدمات مهندسی آب و خاک (، 1915) معروفی

دارد  خوانیهم (1915) معروفی و سلطانی و( 1911)کشور 

 (.F – 9)شکل 

محاسبه شده در انتقال دامنه اعداد راندمان 

کانالت مورد بررسی،  11ای بود که از ها به گونهکانالت

 درصد 0/33 تا 3/10 راندمانی بین هادرصد آن 6/66 میزان

 باالی قابلیت از باالی راندمان نشان میزان این. داشتند

. دارد توزیع راندمان افت حداقل با آب انتقال در هاکانالت

 موجب سازه این از استفاده نادرست در مواردی مدیریت

 این میزان افت راندمان حتی شده وانتقال  راندمان کاهش

ده تر شی نیز بیشخاک هایکانال درانتقال راندمان کاهش  از

.(Fو  E -9)شکل است 
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 مشخصات مقاطع برداشت شده، راندمان توزیع، تلفات در هر کیلومتر طول کانالت و تلفات نسبت به دبی ورودی در هر کیلومتر کانالت – 1جدول 

 شهرستان
درجه 

 کانال

فاصله دو 

 مقطع )متر(

 پایین دست باالدست
دبی آبگیری 

)مترمکعب 

 بر ثانیه(

  راندمان

توزیع 

 )درصد(

تلفات 

مترمکعب بر )

 (روز

 تلفات

 شکل (درصد)
سطح 

 )مترمربع(

سرعت )متر 

 بر ثانیه(

دبی 

)مترمکعب 

 بر ثانیه(

 شکل
سطح 

 )مترمربع(

سرعت )متر 

 بر ثانیه(

دبی 

)مترمکعب 

 بر ثانیه(

691/3 کانالت 353 3 اهواز  531/3  375/3 333/3 کانالت   395/3  320/3  361/3  05/59  60/7701  22/623  

639/3 کانالت 6052 3 بهبهان  035/3  661/3 313/3 کانالت   733/6  632/3  3 93/07  63/153  22/5  

213/3 کانالت 175 3 بهبهان  122/3  612/3 620/3 کانالت   625/6  622/3  3 03/07  33/2513  31/60  

392/3 کانالت 6333 2 حمیدیه  237/3  626/3 603/3 کانالت   691/3  327/3  300/3  03/92  72/522  60/5  

235/3 کانالت 6633 2 دزفول  172/3  632/3 633/3 کانالت   327/6  636/3  333/3  57/99  15/35  23/3  

230/3 کانالت 903 3 شوش  096/3  613/3 607/3 کانالت   796/3  662/3  3 02/19  00/2216  70/33  

691/3 کانالت 6333 3 شوش  593/3  300/3 212/3 کانالت   233/3  302/3  3 22/93  37/562  70/1  

696/3 کانالت 935 2 شوشتر  206/3  373/3 621/3 کانالت   13/3  319/3  3 19/99  92/23  35/3  

220/3 کانالت 933 3 شوشتر  905/3  332/3 621/3 کانالت   237/3  325/3  220/3  11/07  91/3952  76/63  

673/3 کانالت 033 3 باوی  032/3  633/3 235/3 کانالت   155/3  636/3  3 62/90  62/237  32/2  

236/3 کانالت 563 3 باوی  291/3  699/3 235/3 کانالت   911/3  690/3  3 31/99  57/267  27/6  

650/3 کانالت 225 3 باوی  722/3  300/3 630/3 کانالت   039/3  300/3  3 92/90  09/606  30/2  

297/3 کانالت 923 3 باوی  373/3  303/3 220/3 کانالت   333/3  357/3  3 63/19  20/2231  55/33  

235/3 کانالت 6253 2 رامشیر  729/3  663/3 223/3 کانالت   222/3  375/3  331/3  27/90  23/661  69/6  

235/3 کانالت 6553 3 رامشیر  752/3  667/3 673/3 کانالت   276/3  335/3  313/3  22/06  22/6230  90/66  

259/3 کانالت 6390 3 رامشیر  513/3  257/3 235/3 کانالت   270/3  357/3  323/3  96/30  63/62352  12/55  

200/3 کانالت 799 3 رامشیر  332/3  307/3 390/3 کانالت   132/3  359/3  3 02/17  70/3327  20/23  

335/3 کانالت 303 3 باغملک  257/6  356/3 353/3 کانالت   731/3  339/3  3 27/71  22/2720  92/16  

 ورودی در هر کیلومتر کانالت تلفات )درصد( = تلفات نسبت به دبی  تلفات )مترمکعب بر ثانیه( = مقدار تلفات در هر کیلومتر طول کانالت
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 مشخصات مقاطع برداشت شده، راندمان توزیع، تلفات در هر کیلومتر طول کانالت و تلفات نسبت به دبی ورودی در هر کیلومتر کانالت – 1ادامه جدول 

 شهرستان
درجه 

 کانال

فاصله دو 

 مقطع )متر(

 پایین دست باالدست
دبی آبگیری 

)مترمکعب 

 بر ثانیه(

  راندمان

توزیع 

 )درصد(

تلفات 

مترمکعب بر )

 (روز

تلفات 

 شکل (درصد)
سطح 

 )مترمربع(

سرعت )متر 

 بر ثانیه(

دبی 

)مترمکعب 

 بر ثانیه(

 شکل
سطح 

 )مترمربع(

سرعت )متر 

 بر ثانیه(

دبی 

)مترمکعب 

 بر ثانیه(

600/3 نامنظم 6133 3 دزفول  600/3  331/3 393/3 نامنظم   237/3  322/3  3 35/16  22/755  32/22  

630/3 نامنظم 6333 2 دزفول  530/3  372/3 699/3 نامنظم   273/3  352/3  3 62/73  65/6722  07/21  

261/3 نامنظم 233 3 شوش  720/3  612/3 372/3 نامنظم   913/3  319/3  355/3  63/77  13/7993  25/57  

209/3 نامنظم 953 2 شوش  320/3  636/3 220/3 نامنظم   203/3  312/3  3 55/13  62/3332  37/30  

639/3 نامنظم 6353 3 باغملک  292/3  332/3 320/3 نامنظم   363/3  365/3  3 00/21  01/6390  05/62  

772/3 نامنظم 6675 3 هندیجان  633/3  633/3 352/3 نامنظم   223/3  370/3  3 33/70  73/6167  23/2  

677/3 نامنظم 3333 3 هندیجان  756/3  633/3 293/3 نامنظم   320/3  391/3  3 60/72  13/6315  27/9  

339/3 نامنظم 502 3 هندیجان  392/3  633/3 267/3 نامنظم   391/3  323/3  320/3  63/56  22/9161  03/32  

319/3 نامنظم 6333 3 امیدیه  312/3  325/3 376/3 نامنظم   252/3  360/3  3 33/72  03/132  65/63  

332/3 نامنظم 319 3 بهبهان  626/3  323/3 313/3 نامنظم   222/3  320/3  3 62/15  23/3562  37/63  

265/3 نامنظم 733 3 رامهرمز  706/3  617/3 232/3 نامنظم   330/3  379/3  317/3  53/07  17/2571  06/67  

515/3 نامنظم 6053 3 ماهشهر  213/3  627/3 362/3 نامنظم   319/3  665/3  3 25/70  22/6292  71/66  

 تلفات )درصد( = تلفات نسبت به دبی ورودی در هر کیلومتر کانالت  هر کیلومتر طول کانالتتلفات )مترمکعب بر ثانیه( = مقدار تلفات در 



 استان خوزستان در هاتو کانال یخاک هایکانال انتقالراندمان  یابیارز/  111

 

 (  t-Test)های محاسبه شده در آزمون تی نتایج مقایسه میانگین شاخص – 2جدول 

 بحرانی T آماری T کانالت کانال خاکی تیمار بحرانی  T آماری T کانالت کانال خاکی تیمار

 بازه مورد بررسی
 )متر(

6355 925 792/3- 663/2 

 تلفات
)مترمکعب در 

 روز(

73/3367 60/2611 052/3- 663/2 

راندمان توزیع 
 )درصد(

 663/2 -021/6 17/69 02/32 تلفات )درصد( 663/2 717/2 03/03 23/73

 تلفات )درصد( = تلفات نسبت به دبی ورودی در هر کیلومتر کانال تلفات )مترمکعب در روز( = مقدار تلفات در هر کیلومتر طول کانال

 

 

 (F) خاکی کانال و (Eراندمان انتقال در کانالت ) – 3 لشک

 

 (H) خاکی کانال و (G) تطول کانال یلومترتلفات در هر کدار قمبندی یمتقس – 4 شکل

 

 (J) خاکی کانال و (I) تطول کانال یلومترتلفات در هر کدرصد – 5ل شک

(%km)= درصد تلفات در هر کیلومتر کانالت و کانال 
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گیری شده های اندازهضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده برای شاخص – 3جدول   

 )درصد(تلفات 

تلفات 

)مترمکعب در 

 روز(

راندمان 

توزیع 

 )درصد(

بازه مورد 

 بررسی )متر(

سطح پایین 

دست 

 )مترمربع

سرعت پایین 

)متر بر  دست 

  ثانیه( 

دبی پایین 

دست 

)مترمکعب بر 

 ثانیه(

سطح باال 

دست 

 )مترمربع 

سرعت 

باالدست 

)متر بر 

  ثانیه( 

 دبی باالدست

)مترمکعب بر 

 ثانیه(

n = 33 

5%=3663/3  

1%  =4634/3  

6606/3-  3/2219* 6302/3  3099/3  3/2216** 3113/3  3/2920** 3/1393** 6262/3  )مترمکعب بر ثانیه( دبی باالدست 6 

6322/3  6326/3  6955/3  3251/3-  3227/3-  3/5367** 3572/3  2325/3-   سرعت باالدست )متر بر ثانیه(   6 

6397/3-  6520/3  3122/3  6339/3  3/7172** 2222/3-  سطح باال دست )مترمربع(    6 **3/2111 

-3/2519* 6215/3-  3/5273** 6325/3-  )مترمکعب بر ثانیه(دبی پایین دست     6 **3/2929 *3/2210 

6991/3-  6236/3-  3293/3  3231/3-   )متر بر ثانیه(  سرعت پایین دست      6 *3/2363- 

3593/3-  6320/3  3935/3-  3627/3  سطح پایین دست )مترمربع(      6 

-3/3121* 2059/3-  3207/3  بازه مورد بررسی )متر(       6 

توزیع )درصد(راندمان         6 **3/1560- **3/0336-  

 )مترمکعب در روز(تلفات          6 **3/7527

 )درصد(تلفات           6

( = تلفات نسبت به دبی ورودی در هر کیلومتر کانالدرصدتلفات )  (= مقدار تلفات در هر کیلومتر طول کانالمترمکعب در روزتلفات )
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 رتکم تلفاتیدارای  ،بررسیی مورد هاکانالتاز  درصد 57

 1/11و فقط بوده در روز  یلومترهر ک درمترمکعب  459از 

مترمکعب در  12956تا  9333 ینب یتلفات هادرصد کانالت

ه فقط ک بود یدر حال ین. اداشتندکانالت  یلومترروز در هر ک

 055کمتر از  یتلفات یدارا یخاک هایدرصد کانال 9/1

درصد  0/14و  داشتهکانال  یلومترمترمکعب در روز در هر ک

 3414 تا 9992 بین تلفاتی دارای خاکی هایاز کانال

 G – 6)شکل  بود کانال کیلومتر هر در روز در مترمکعب

 وس یکاز  هاکانالت از نیمی در آب تلفات کم میزان(. Hو 

که  هاکانالت درصد 11از حد تلفات در  یشبودن ب یادو ز

 ویس از شده تریشب یخاک هایکانال دراز تلفات آب  یحت

 از استفاده بهینه مدیریت به تریشچه ب هر توجه ،دیگر

هم در  ینهبه یریتمد ین. اسازدمی نمایان را هاکانالت

سازه و هم در مراحل نصب  ینو ساخت ا یمراحل طراح

 .یردقرار گ مدنظر باید یکشاورز اراضیدر  یریو قرارگ

 یزاتتجه یگرو د یآب بند یبه واشرها باید ،ینهمچن

 6داشت )شکل  یژهاز نشت آب توجه و یریمناسب جلوگ

– G  وH) .اینهگو به کانالت کیلومتر هر در تلفات درصد 

 تلفات درصد 1/4 از ترکم هاکانالت از درصد 57 که بود

د مور هایکانالت سوم دو در آب تلفات حتی و داشتند آب

است که در  حالی در یندرصد بود. ا 13تر از کم یبررس

 کیلومتر هر در تلفات درصد خاکی، هایدرصد کانال 99

 و رستمیان یجبا نتا کهبود  ترکم درصد 13 از خاکی کانال

 خوانیهم( 1931) خلج و قبادیانو  (1937) کوپایی عابدی

 تلفات ،انتقال مترهای راندماناپار .(Jو  I – 5دارد )شکل 

 هب نسبت تلفات درصد شاخص کانالت و کیلومتر هر در

ت اهمیت مدیری خوبی به کانالت کیلومتر هر در ورودی دبی

 (.5شکل ) دهدمی نشان را کانالت از استفاده بهینه

 

 گیریهنتیج

فات تل یلدل به یاریآب یهانشت از کانال یبررس

ورد همواره م زیستیطمح یدو تهد یاراض یفیتآب، تنزل ک

 زبخشی اشامل  مقاله حاضربوده است.  پژوهشگرانتوجه 

به  که باشد می زمینه این در طرح تحقیقاتییک  یجنتا

سب متنا وسفارش سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان 

 ریزی وبرنامه ،سازمانآن  با سواالت و انتظارات مورد نیاز

 محاسبهانتقال راندمان مقادیر  طرح، این در .اجرا شده است

که فراوانی ناهمگنی داشتند به طوری هاکانالتشده در 

های مورد بررسی راندمانی بیش درصد از کانالت 66 میزان

درصد  41متر از کها راندمانی درصد آن 10درصد و  11از 

های خاکی راندمان درصد از کانال 57در حالی که داشتند. 

 ازباالتر انتقال درصد داشتند. راندمان  43تر از کمانتقالی 

 محاسبه شده هاتر از نیمی از کانالتدرصد که برای کم 11

ن ای نشان دهنده موثر بودن انتقال آب با این سازه است و

بهینه استفاده از این سازه  در صورتی است که مدیریت

 459از  ترها کممقدار تلفات در نیمی از کانالت اعمال شود.

بوده در حالی که فقط در روز  یلومترهر ک درمترمکعب 

 های خاکی تلفاتی در این حد داشتند.درصد کانال هشت

-های انجام آزمایش به دلیل خشکسالیدر سال

-، عمده شبکهادامه داشته های قبلاز سال ی کههای مستمر

های پاییزه و های آبیاری مورد بررسی فقط برای کشت

ود به دلیل کمبو عمالً اند داده ابهبرداران حقزمستانه به بهره

برای  ایابهآب پشت سدها برای کشت تابستانه حق

 هگرفته نشد در نظرهای آبیاری کشاورزان از سوی شبکه

 اریک و عسکرعمل آمده توسط بههای پژوهش. است

 یرـم تبخـنشان داد که سه (،2716) سینخ و سینخو  (2773)

 زای در مورد سهم تبخیر ـول ،یز بودهـها ناچاز تلفات کانال

خصوص در فصول خنک در خوزستان به میزان کل تلفات

 عمل نیامده یا نتایج این تحقیقات هنوزسال یا تحقیقاتی به

منتشر نشده است. ولی با توجه به ناچیز بودن تبخیر در 

سایر کشورها از های پژوهشها در میزان نشت از کانال

فصول خنک سال از و انجام شدن این پژوهش در  سویی

توان سهم تبخیر در نشت در این پژوهش را دیگر می سوی

 هایی از استاندر شبکهپژوهش ناچیز دانست. هر چند انجام 

آب به کشاورزان  ،خوزستان که در فصول گرم سال

آینده مورد های بررسیتواند در می ،دهندتخصیص می

 آزمایش قرار گیرد.
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نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که 

با تلفات  دارییمعنافزایش دبی باالدست همبستگی مثبت و 

عبارت دیگر با افزایش دبی درصد داشت. به پنجدر سطح 

ه دبی تر شده پس مدیریت بهینباالدست افزایش تلفات بیش

دبی سویی، باالدست در کاهش تلفات موثر است. از 

 جپندر سطح  دارییمعنمنفی و همبستگی  دستیینپا

انالت ک از استفاده کارامدنا یریتمددرصد با تلفات داشت. 

-کانالت ازدرصد  1/11شده که در  یتیموجب بروز وضع

 یخاک هایکانال از حتیآب  تلفات ،یمورد بررس های

 نطبقم ها،کانالت نادرست طراحی است بدیهی. شود تربیش

 ردمو اراضی توپوگرافی با سازه ساخت وضعیت نبودن

 روزب موجب اتصاالت محل مناسب بندیآب عدم و استفاده

 هبشده است.  هاکانالت از آب غیرطبیعی تلفات ظهور و

-می پیشنهاد پژوهش این نتایج دامنه تعمیم افزایش منظور

 ایهارزیابی تابستان فصل در آتی هایپژوهش در تا شود

 نیز استان مدرن و سنتی توزیع شبکه هایکانال برای فوق

 .شود انجام

 

 سپاسگزاری

بدین وسیله از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 

ــتـان طبیعی  های مادی و تقبل هزینه دلیـل بـه  کـه  خوزسـ

ــماره هروژه تحقیقاتی بپمعنوی در انجام  هاییـت حمـا  شـ

ــگــزاری   126-64-16-764-35766-351709 ــپــاسـ سـ

 شود.می

 

 فهرست منابع

وری مصرف و بهره اییکار یاری،های آبراندمان یابیارز. 1930یلمی ا. د یرپورو امیاسی م  س، بشارت ی ر،جمال .1

نشریه علوم آب و خاک )علوم . (رودینهزر یو زهکش یاری)مطالعه موردی شبکه آبیه اروم یاچهآب در حوضه در

 .197 تا 110 هایصفحه، 6، شماره22، جلد و فنون کشاورزی و منابع طبیعی(

های های آبیاری در حوضه آبریز دشت سفیدرود. سامانه. بررسی راندمان1936زاده م و علمی س. حیدری .2

 .94تا  20های ، صفحه9، شماره 1سطوح آبگیر باران، جلد 

 با خاکی یهاکانال در آب تلفات میزان ارزیابی. 1935 .ح کیخواه و ر یکتا منصوری ،.ب نیا رشیدی ،.م دلخواه .9

 کنفرانس دومین. 165تا  196 هایصفحه مهران، دشت: موردی مطالعه خروجی ورودی دبی روش از استفاده

 المللینیب کنفدراسیون تهران، شهری، مدیریت و معماری عمران، مهندسی در پژوهشی نوین هاییافته المللیینب

-https://www.civilica.com/Paper کاربردی، علمی جامع دانشگاه  ،(IFIA) جهان مخترعان

RCEAUD02-RCEAUD02_673.html 
نشت آب از  یزاندر برآورد م SEEP/W یافزارمدل نرم یابی. ارز1937 .ج ییکوپا عابدیو  ،.ر رستمیان .6

 ومعل طبیعی، منابع و کشاورزی فنون و علوم مجله(. رودیندهزا یاریشبکه آب ی)مطالعه مورد یخاک هایکانال

  .22 تا 19 هایصفحه، 51، شماره 15جلد  خاک، و آب

 انتقال راندمان بودن پایین عوامل بررسی و . مطالعه1936 .ع دانکو و  .ح احمدی  ،.ا صمدی ،.و نژادرضاوردی .5

 و طبیعی منابع از صیانت ملی همایش دومین(. بمپور شبکه موردی )مطالعه آبیاری یهاکانال در آب توزیع و

 . 1936 اسفند 19 و 12 ،240 تا 254 هایصفحه. زیستیطمح

 ی. پژوهش  کشاورزیندشت قزو یاریدر شبکه آب یع. بازده انتقال و توز1916 .ا جوادپوربروجنیو  .ت سهرابی .4
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Abstract 

 
In order to optimize the efficiency of water in agriculture, it is necessary to know 
the extent of water leakage in the lined canals. In this study, water conveyance 
efficiency and seepage/leakage losses were determined to evaluate earth and 
concrete lined channels in Khuzestan irrigation networks. The result of this 
assessment was to identify the problems of management and damages in these 
channels. Thirty channels were studied and evaluated in the main irrigation and 
drainage networks of Khuzestan province, including Karun, North Khuzestan, 
Karkheh, Shavour and, Zohreh and Jarrahi, and channels managed by the farmers. 
There were 17 tertiary and quaternary canals and 6 earth channels in irrigation 
networks, as well as 1 canal and 6 earth channels under farmers’ management. 
The water conveyance efficiency in canals ranged from 38.9% in Ramshir to 
99.7% in Shushtar; and in the earth channels, from 46.9% in Baghmalek to 89.3% 
in Shush. The comparison of means of the measured and calculated indices was 
performed by t-test and showed that seepage per km length of the unlined earth 
canals was 3017.7 m3/day, which had no statistically significant difference with 
lined canals with a leakage of 2166.2 m3/day/km. The results of Pearson 
correlation coefficients showed that there was a negative and significant (at 
p<1%) correlation between distribution efficiency with the amount of seepage per 
kilometer channel length, and between losses and the input flow rate per km of 
channel length. Also, 16.7% of the total canals had a water distribution efficiency 
of less than 67.8% (between 38.9% and 67.8%), while 50% of the canals had a 
conveyance efficiency of less than 68.6%. The low water losses in half of the 
concrete lined canals and the excessive water loss in 11% of such canals, which 
even increased water losses in the earth's channels, reveals the necessity of paying 
attention to the optimal management of these canals. This optimal management 
should be considered at the design and construction stages of the structure as well 
as during the installation in agricultural lands. Attention should also be paid to use 
of proper seals and other suitable equipment to prevent water leakage. 
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