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چکیده
وري و ارتقاء عملکرد سهم باالي مصرف آب در کشاورزي و مشکالت متعدد ناشی از کم آبی، ضرورت بهبود بهره

کند. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی شبکه آبیاري دشت مغان با استفاده از روش ارزیابی ري را ایجاب میهاي آبیاشبکه
در رسمی خدمات-یفرعيبه واحدهایدهرسواقعیخدماتهاي : سریع بوده است. در این مطالعه براي شاخص

ی فراهم خدمات واقع-برداريبهرهيهترین نقطدستدر پایینواقعیخدمات-برداريبهرهيترین نقطهدستپایین
یم کانال تنظيهاسازه-ی واحدهاي شخصی آب رسمیلخدمات تحو- ی فرعيهاکاناليبرایکانال اصلشده توسط

اي به از دیدگاه شرکت آب منطقهکانال اصلی ؛ارتباطاتو کنندهمخازن تنظیم- ی کانال اصلیرهاي آبگ-اصلی
3تا 2) به دست آمد. مقادیر بین بازه 4(از 8/2و 9/2، 2/2، 9/2، 1، 1/2، 9/1، 1/2، 8/1هاي ترتیب با نمره عملکرد

ها از دیدگاه گیرند. همچنین در بررسی همین شاخصها در طبقه ضعیف قرار میدر طبقه متوسط و سایر شاخص
هاي سوم تا بدست آمده که شاخص8/2و 1/2، 8/2، 6/3، 3/3، 1/3، 1/3، 9/2، 3/2هاي بردار، عملکردشرکت بهره

دهد که عملکرد ها نشان مینتایج ارزیابیها در طبقه متوسط قرار گرفته است.ششم در طبقه خوب و سایر شاخص
اي، در سطح خوبی قرار ندارد. تفاوت دیدگاه بردار مناسب است ولی از دیدگاه آب منطقهنسبی سیستم از دیدگاه بهره

اي) نشان از ضرورت توجه به همگرایی بیشتر در دیدگاهبردار و شرکت کارفرما (آب منطقهکارشناسان شرکت بهره
نفعان عرضه، توزیع و مصرف آب دارد.مدخالن و ذيذي

.بردار، عملکرد سیستماي، شرکت بهرهشبکه آبیاري مغان، ارزیابی سریع، شرکت آب منطقههاي کلیدي:واژه



مقدمه-1

عنوان یک روش ارزیابی تدریج بهدر اواخر دهه هفتاد براي توسعه مناطق روستایی ارائه گردید و بهروش ارزیابی سریع

کار گرفته شد. فرآیند ارزیابی سریع با یک سیماي کلی از هاي آبیاري و زهکشی بههاي عمرانی و پروژهمؤثر در طرح

هاي در سطوح مختلف تجسم کنیم. ترکیب شاخصدهد که تغییرات مورد نیاز و تأثیرات آن راطرح به ما مجال می

دهد. این داخلی با ارزیابی سریع فهرستی شامل نوع اقدامات عملی براي مدرنیزه کردن شبکه را در اختیار ما قرار می

برداري، گردند که موجب ارتقاء بهرهها پایه و اساسی براي برنامه منطقی بازسازي و مدرنیزاسیون محسوب میشاخص

.]1[گردد یت و راندمان آبیاري میمدیر

روانابوتعرقوتبخیرمانندمزرعهدرآبآخرین وضعیتتاآبتأمینمنابعمانندکالنهايدادهروشدر این

فراهمشبکهافزارهاينرموافزارهاسختعملکردسنجشامکانوسیلهگیرند. بدینمورد بررسی قرار می...وسطحی

سطوحدر کلیهآبتوزیعخدماتارتقايوبهبودبرايدستورالعملیمربوطه،عملکردتحلیلوشپردازو باگرددمی

سنجشامکان(الف)نمودنمنظور فراهمبهسریعارزیابیهايگردد. شاخصمیمزرعه) فراهمتامنبع(ازپروژه

بهنسبتآبیاري،هايوژهپرسایربهنسبتو سنجشمقایسه(ب)موجودوضعیتتحلیلوعملکردپارامترهاي

ارائهبهبودوبهسازيبراينظراتنقطهبیانبراياي(ج) پایهقبلی) وقبل (ارزیابیوضعیتبهنسبتوپروژهاهداف

.]2[باشد آبیاري میخدمات

در این پژوهش ضمن نمایش قابلیت و کاربرد روش ارزیابی سریع، عملکرد شبکه آبیاري دشت مغان که یکی از 

- هاي بهرههاي فراوانی که در زمینههاي مهم و پراهمیت شمال غرب کشور است، با توجه به مشکالت و کمبودهشبک

گیرد.وري آب در شبکه وجود دارد، مورد بررسی و ارزیابی قرار میبرداري و بهره

هامواد و روش-2

اي جهت هاي وسیع و گستردهریع، تالشهاي ارزیابی عملکرد و عوامل مربوطه در روش ارزیابی سبا توجه به شاخص

آوري کلیه اطالعات مورد نیاز صورت گرفت. عناوین این اطالعات که در ارزیابی عملکرد شبکه مورد استفاده جمع

شده است.) ارائه 1گرفته در جدول (



مغانآبیاري دشتشبکهعملکردیابیارزدرمورد استفادهشدهآوريجمعاطالعات: عناوین1جدول 

عناوین اطالعاتیشاخص

گیري حجم آب، انعطاف پذیري، اعتماد پذیري و عدالت ظاهري در ورودي مزارعاندازهیفرعيبه واحدهایدهرسیخدمات واقع

يترین نقطهدستدر پایینیخدمات واقع

برداري توسط کارکنانبهره

گیري، انعطاف پذیري، اعتماد سایل کنترل و اندازهدست، سطح وتعداد مزارع پایین

برداري توسط کارکنانترین نقطه بهرهدستپذیري و عدالت ظاهري در پایین

در یآب رسمیلخدمات تحو

برداري توسط بهرهينقطهتریندستپایین

کارکنان

عتماد گیري، انعطاف پذیري، ادست، سطح وسایل کنترل و اندازهتعداد مزارع پایین

برداري توسط کارکنانترین نقطه بهرهدستپذیري و عدالت ظاهري در پایین

کانال شده توسطی فراهمخدمات واقع

یفرعيهاکاناليبرایاصل

گیري انعطاف پذیري، اعتماد پذیري، عدالت ظاهري و کنترل جریان ورودي (اندازه

حجم آب) در ورودي کانال درجه دو

هاي ی واحدآب رسمیلخدمات تحو

شخصی

پذیري و عدالت ظاهري در پذیري، اعتمادگیري، انعطافسطح وسایل کنترل و اندازه

ورودي مزارع

برداري، سطح نگهداري، نوسانات سطح آب و سرعت حرکت موجسهولت در بهرهیکانال اصلیمتنظيهاسازه

یرات و وضعیت جریان ورودي از آبگیرهابرداري، سطح نگهداري و تعمسهولت در بهرهیکانال اصلیرهايآبگ

ها، اثر بخشی استفاده از مخازن، مناسب بودن ظرفیت هماهنگی تعداد و موقعیتکنندهمخازن تنظیم

سازي و نگهداريذخیره

تر، اعتبار فراوانی واقعی ارتباط با سطح باالتر، فراوانی واقعی ارتباط با سطوح پایینارتباطات کانال اصلی

سیم و ...) و دسترسی به جاده سرویس در طول کانالفاهی (تلفن، بیتماس ش

ها محاسبهنامههاي مختلف ارزیابی براساس پرسششاخصموجود،اطالعاتپردازشوسازماندهیآوري،جمعازپس

رده شده گردد. نتایج حاصله و نمودارهاي چگونگی ارتباط بین عوامل مختلف در بخش نتایج ارزیابی عملکرد آومی

است.

ابتدامنظورمشخص گردد. بدینهاآنازیکهرارزشبایدکدامهربرايممکنهايگزینهوهاشاخصتأییدازپس

هايگزینهبیندرتناسببههر پرسشنمرهشد.گرفتهنظردرهاپرسشازکدامهربراينمرهیکوپایهنمرهیک

کهواقعیکاريارزشلحاظبهگزینههربلکهباشد،نمیتساويبهتقسیماینگردید. لکنتقسیمآنبهپاسخممکن

صفر، برخیارزشهاگزینهازبرخیاستممکنلحاظبدینونمایدمیکسبراپرسشامتیازنمرهازدرصديدارد،

4قدار با عدد ها حداکثر منماید. در هر کدام از این زیر شاخصرا کسبکاملنمرههمگزینهیکوباالترنمره

(بدترین) معرفی می گردد. همچنین عدد مربوط به هر شاخص به این صورت (بهترین) و حداقل آن با عدد صفر 

ها در گروه شده و این وزنها یک ضریب وزنی در نظر گرفتهگردد که براي هر حالت از زیر شاخصتعیین می

دقیق محاسبه نمره عملکرد نهایی هر شاخص به فرم گیرد. فرمولشاخص، نسبت به یکدیگر مورد سنجش قرار می

باشد:زیر می



نمره عملکرد شاخص=)                                              1(

ها از نظر نمره عملکرد بندي شاخصهاي مورد بررسی، طبقهبعد از مشخص شدن نمره عملکرد هر یک از شاخص

گیرد.) صورت می2دول (دریافت شده بر اساس ج

هاي بررسی شدهبندي شاخص: نحوه طبقه2جدول 

طبقه شاخص نمره عملکرد شاخص

خیلی ضعیف 0 - 1

ضعیف 1/1  - 2

متوسط 1/2  - 3

خوب 1/3  - 4

نتایج و بحث-3

ها و دشت مغان براي مجموع شاخصدر این قسمت نتایج حاصل از اجراي روش ارزیابی سریع براي شبکه آبیاري 

گردد.بردار ارائه میاي و بهرهها از دیدگاه دو شرکت آب منطقههمچنین به تفکیک هر یک از شاخص

هاارزیابی کلی شاخص-3-1

بردار در شکل اي و شرکت بهرههاي کلی ارزیابی شبکه براي شرکت آب منطقهارزیابی صورت گرفته بر اساس شاخص

آورده شده است.)1شماره (

هاي کلی ارزیابی شبکه، شبکه مغان: نمودار نمرات عملکرد نهایی شاخص1شکل 

اي بهترین کنیم که از نظر شرکت آب منطقه) مشاهده می1هاي محاسبه شده در شکل (با توجه به نمره عملکرد

یمتنظيهاسازهباشد. شاخص کننده میی و مخازن تنظیملکانال اصیمتنظيهاسازههاي عملکرد مربوط به شاخص



-شرکت آب منطقهترین عملکرد نیز از نظرباشد. حال آنکه ضعیفی نشان دهنده عملکرد مناسب شبکه میکانال اصل

هاي سطح هاي شخصی است که از ترکیب عملکرد زیر شاخصی واحدآب رسمیلخدمات تحواي مربوط به شاخص 

عدالت ظاهري در ورودي مزارع بدست آمده است.پذیري وپذیري، اعتمادگیري، انعطافو اندازهوسایل کنترل 

دهد که بهترین عملکرد مربوط به شاخص بردار نیز نشان میهاي ذکر شده از دیدگاه شرکت بهرهبررسی شاخص

تواند به لحاظ تنظیم دارد میهايی است. باتوجه به نمره عملکرد خوبی که شاخص سازهکانال اصلیمتنظيهاسازه

ترین عملکرد نیز در این برداري و میزان کارآمدي، مزایاي زیادي را براي شبکه داشته باشد. ضعیفسهولت در بهره

کننده است.بخش مربوط به شاخص مخازن تنظیم

یفرعيبه واحدهایدهرسیخدمات واقعشاخص -3-2

پذیري پذیري، اعتمادگیري حجم آب، انعطافهاي اندازهش زیر شاخصتعیین نمره عملکرد این شاخص از روي سنج

) آورده شده است.2و عدالت ظاهري در ورودي مزارع انجام گرفته که نتایج حاصل در شکل (

هاي فرعی شبکه مغان: نمودار خدمات واقعی رسیده به واحد2شکل 

هاي فرعی از نظر حجم، اي، تحویل آب به هر یک از واحددگاه شرکت آب منطقهاز دی)2با توجه به نتایج شکل (

ترین نمره عملکرد را به خود اختصاص و همچنین نمره عملکرد زیر شاخص شود و از این لحاظ پایینگیري نمیاندازه

ن است، بیانگر عدم کنندگاوسیله استفادهنظمی بهترین عوامل در جلوگیري از بیعدالت ظاهري که یکی از مهم

اي باشد. شاخص مورد نظر از نظر شرکت آب منطقهیکنواختی متوسط توزیع آب در میان اراضی و در داخل مزارع می

دهد که هاي کلی مورد بررسی رتبه دوم را از نظر بدترین عملکرد به خود اختصاص داده و نشان میدر بین شاخص

دهد. نمره بردار عکس این موضوع را نشان مینتایج از دیدگاه شرکت بهرهکهشبکه فاقد مدرنیزاسیون است، در حالی

دهد که شبکه به ترتیب در طبقه اي نشان میبردار و آب منطقههاي دریافتی شاخص از نظر شرکت بهرهعملکرد

متوسط و ضعیف قرار گرفته است.



ط کارکنانبرداري توسبهرهترین نقطهدستدر پایینیخدمات واقعشاخص -3-3

گیري، دست، سطح وسایل کنترل و اندازههاي تعداد مزارع پایینعملکرد این شاخص از بررسی زیر شاخص

برداري صورت گرفته که نتایج حاصل در ترین نقطه بهرهدستپذیري و عدالت ظاهري در پایینپذیري، اعتمادانعطاف

) آورده شده است.3شکل (

شبکه مغانبرداري توسط کارکنانبهرهترین نقطهدستدر پایینیواقع: نمودار خدمات 3شکل 

- ترین نقطه بهرهدستدهد که تعداد مزارع در پاییندست نشان مینمره عملکرد صفر زیر شاخص تعداد مزارع پایین

عدم آگاهی مناسب اپراتورها از میزان دهندهیا بیشتر بوده که این عامل نشان10برداري توسط کارکنان برابر عدد 

اي از عدم باشد. همچنین نمره پایین زیر شاخص عدالت ظاهري از نظر شرکت آب منطقهجریان در سراسر طرح می

ها، نمره وجود یکنواختی پخش آب حکایت داشته و باعث شده است، با توجه به عملکرد ضعیف سایر زیر شاخص

هاي سطح وسایل قرار بگیرد. اما با توجه به عملکردهاي بهتر در زیر شاخصعملکرد کل شاخص در طبقه ضعیف

برداري توسط بهرهترین نقطهدستدر پایینیخدمات واقعپذیري، درکل شاخص گیري و اعتمادکنترل و اندازه

گیرد. با توجه به اینکه نتایج و بردار، شاخص مورد نظر در طبقه متوسط قرار میاز نظر شرکت بهرهکارکنان

برداري توسط کارکنان ترین نقطه بهرهدستهاي مورد بررسی شاخص خدمات تحویل آب رسمی در پایینزیرشاخص

هاي آن خودداري شده است.از دیدگاه هر دو شرکت مشابه این شاخص است، لذا از آوردن نتایج زیر شاخص

یفرعيهاکاناليبرایکانال اصلشده توسطی فراهمخدمات واقعشاخص -3-4

پذیري، عدالت ظاهري و کنترل جریان پذیري، اعتمادهاي انعطافشاخص مورد نظر از تفکیک عملکرد زیر شاخص

) 4آید که نتایج حاصل از این بخش در شکل (گیري حجم آب) در ورودي کانال درجه دو بدست میورودي (اندازه

آورده شده است. 



ی شبکه مغانفرعيهاکاناليبرایکانال اصلشده توسطی فراهمخدمات واقع: نمودار 4شکل 

اي بردار بهتر از آب منطقه) مشخص است عملکرد این شاخص نیز از دیدگاه شرکت بهره4طور که از شکل (همان

دهد که تغییرات بصورت ي نشان میاپذیري از نظر شرکت آب منطقهباشد. نمره عملکرد زیر شاخص انعطافمی

بار در روز دست یکبردار، برنامه بر پایه نیازهاي واقعی کانال پایینکه از دیدگاه شرکت بهرههفتگی بوده، در حالی

شاخص کنترل جریان ورودي از نظر هر دو شرکت، یکی از نقاط شود. همچنین باال بودن نمره عملکرد زیرمرتب می

دهنده این است که در طول شبکه، جریان تا ورودي کانال درجه دو مشخص باشد که نشانر میقوت شاخص مورد نظ

گردد.درصد کنترل می10بوده و با حداکثر خطاي 

ی خدمات واقعها، شبکه از نظر شاخص بندي شاخصهاي طبقههاي کسب شده و بازهدرکل با توجه به نمره عملکرد

بردار به ترتیب در طبقه اي و بهرههاي آب منطقهی از دیدگاه شرکتفرعيهاکاناليبرایکانال اصلشده توسطفراهم

متوسط و خوب قرار گرفته است.

هاي شخصیی واحدآب رسمیلخدمات تحوشاخص -3-5

پذیري، گیري، انعطافهاي سطح وسایل کنترل و اندازهنمره عملکرد شاخص از روي بررسی عملکرد زیر شاخص

) آورده شده است.5شود که نتایج آن در شکل (و عدالت ظاهري در ورودي مزارع مشخص میپذیرياعتماد

هاي شخصی شبکه مغانی واحدآب رسمیلخدمات تحو: نمودار شاخص 5شکل 



-در شبکه میگیري موجودنمره عملکرد صفر موجود در نمودار که مربوط به زیر شاخص سطح وسایل کنترل و اندازه

هاي فرعی از دیدگاه هر دو شرکت است. همچنین نمره گیري حجم آب تحویلی به واحددهنده عدم اندازهباشد، نشان

دهنده این اي نشانپذیري و عدالت ظاهري از دیدگاه شرکت آب منطقههاي انعطافعملکرد مربوط به زیر شاخص

هاي صورت چرخشی و نامشخص بوده و تطبیق چندانی با نیازموضوع است که تحویالت جریان در ورودي مزرعه به

که از نظر شرکت ها وجود دارد، در حالیمحصول ندارد و نابرابري متوسط در عدالت ظاهري بین مناطق و درون آن

ها و نمره عملکردهاي کسب بردار این دو زیر شاخص در بهترین حالت خود قرار گرفته است. همه این مشخصهبهره

اي در هاي شخصی از دیدگاه شرکت آب منطقهی واحدآب رسمیلخدمات تحوه باعث شده است که شاخص شد

بندي قرار بردار در بهترین بازه از نظر طبقهطبقه خیلی ضعیف قرار بگیرد. اما شاخص مورد نظر از دیدگاه شرکت بهره

باشد.اي مینطقهگرفته و داراي اختالف زیادي با عملکرد شاخص از دیدگاه شرکت آب م

یکانال اصلیمتنظيهاسازهشاخص -3-6

برداري، سطح نگهداري، نوسانات سطح آب و سرعت هاي سهولت در بهرهی زمینهکانال اصلیمتنظيهاسازهشاخص 

) آورده شده است.6کند که نتایج حاصل از عملکرد آن در شکل (حرکت موج را از هم تفکیک می

ی شبکه مغانکانال اصلیمتنظيهاسازه: نمودار شاخص 6شکل 

ی بدست آمده و دو کانال اصلیمتنظيهاسازهباالترین نمره عملکرد شبکه از نظر هر دو شرکت در بررسی شاخص 

مر دریافت کرده است که این ا4ها از دیدگاه هر دو شرکت نمره عملکرد حداکثر، یعنی عدد مورد از زیر شاخص

اي با کمی فاصله ی از دیدگاه شرکت آب منطقهکانال اصلیمتنظيهاسازهموجب شده است تا شبکه از نظر شاخص 

بردار در باالترین طبقه یعنی خوب قرار بگیرد. نسبت به طبقه خوب در طبقه متوسط و از نظر شرکت بهره



شاخص آبگیرهاي کانال اصلی-3-7

- باشد. شاخص آبگیرهاي کانال اصلی زمینهبرداري توسط آبگیرها از کانال اصلی میهها، بهرنکته مهم دیگر در شبکه

کند که برداري، سطح نگهداري و تعمیرات و وضعیت جریان ورودي از آبگیرها را بررسی میهاي سهولت در بهره

) آورده شده است.7نتایج آن در شکل (

رهاي کانال اصلی شبکه مغان: نمودار شاخص آبگی7شکل 

برداري در سطح مناسب و شود که شبکه از نظر سهولت در بهرههاي بدست آمده مشاهده میبا توجه به عملکرد

معقول قرار دارد. در کل با توجه به سه زیر شاخص مورد بررسی این شاخص از دیدگاه هر دو شرکت عملکرد مناسبی 

است.داشته و در طبقه متوسط قرار گرفته

کنندهشاخص مخازن تنظیم-3-8

ها، اثر بخشی هاي هماهنگی تعداد و موقعیتکننده براساس ارزیابی زیر شاخصعملکرد شاخص مخازن تنظیم

) آورده شده است.8سازي و نگهداري بررسی شده و در شکل (استفاده از مخازن، مناسب بودن ظرفیت ذخیره

کننده شبکه مغاندار شاخص مخازن تنظیم: نمو8شکل 

کننده در طبقه متوسط قرار دهد که شبکه از لحاظ شاخص مخازن تنظیمنتایج از دیدگاه هر دو شرکت نشان می

اي در این بخش به هاي مورد ارزیابی را از دیدگاه شرکت آب منطقهگرفته و یکی از بهترین عملکردها در بین شاخص



بردار در بررسی این شاخص عملکرد ضعیف ت. تنها نقطه ضعف شبکه از دیدگاه شرکت بهرهخود اختصاص داده اس

باشد که کمترین نمره عملکرد را دریافت کرده است.زیر شاخص نگهداري می

شاخص ارتباطات کانال اصلی-3-9

- اقعی ارتباط با سطوح پایینعملکرد شاخص ارتباطات با بررسی عوامل فراوانی واقعی ارتباط با سطح باالتر، فراوانی و

...) و دسترسی به جاده سرویس در طول کانال در شکل (تر، اعتبار تماس شفاهی (تلفن، بی ) آورده شده 9سیم و 

است.

: نمودار شاخص ارتباطات کانال اصلی شبکه مغان9شکل 

که فراوانی واقعی ارتباطات (غیر حضوري) اپراتورها در دهد هاي مورد بررسی نشان میهاي زیر شاخصنمره عملکرد

باشد. همچنین ارتباطات صوتی بین اپراتورها (تلفن، بار در روز می3الی 1تر بین طول کانال با سطح باالتر و پایین

درصد از روز در دسترس است.95بی سیم و ...) داراي سطح خوبی بوده و حداقل در 

گیريبحث و نتیجه-4

دهد اي نشان میبردار و آب منطقهی، از نظر شرکت بهرهفرعيبه واحدهایدهرسیخدمات واقعایج بررسی شاخص نت

که این شاخص در طبقه ضعیف و متوسط قرار گرفته است. یکی از دالیل ضعیف بودن عملکرد شبکه در این بخش از 

باشد. شاخص هاي فرعی از نظر حجم میز واحدگیري تحویل آب به هر یک ااي عدم اندازهدیدگاه شرکت آب منطقه

دهد که اي رتبه دوم را از نظر بدترین عملکرد به خود اختصاص داده و نشان میمورد نظر از نظر شرکت آب منطقه

بردار مطابقت چندانی با این که نتایج بررسی شاخص از دیدگاه شرکت بهرهشبکه فاقد مدرنیزاسیون است، در حالی

.وضعیت ندارد

، برداري توسط کارکنانبهرهترین نقطهدستدر پایینی و تحویل آب رسمیواقعهاي خدمات از نقاط ضعف شاخص

باشد. همچنین نمره پایین زیر شاخص عدالت نداشتن آگاهی مناسب اپراتورها از میزان جریان در سراسر طرح می



یکنواختی پخش آب حکایت داشته و باعث اي در هر دو شاخص از عدم وجود ظاهري از نظر شرکت آب منطقه

ها، در طبقه ضعیف و متوسط قرار گیرند.گردیده تا شاخص

خدمات باال بودن نمره عملکرد زیر شاخص کنترل جریان ورودي از نظر هر دو شرکت یکی از نقاط قوت شاخص 

این است که در طول شبکه، دهنده باشد که نشانی میفرعيهاکاناليبرایکانال اصلشده توسطی فراهم واقع

هاي کسب گردد. نمره عملکرددرصد کنترل می10جریان تا ورودي کانال درجه دو مشخص بوده و با حداکثر خطاي 

شده از دیدگاه هر دو شرکت در طبقه متوسط و خوب قرار گرفته است.

(طبقه ناي در پاییشاخص خدمات تحویل آب رسمی واحدهاي شخصی از دیدگاه شرکت آب منطقه ترین سطح 

ها قرار دارد. یکی از نکات جالب توجه این شاخص قرار گرفتن شاخص مورد نظر خیلی ضعیف) نسبت به بقیه شاخص

- بردار است که اختالف زیادي را با عملکرد شاخص از دیدگاه شرکت آب منطقهدر طبقه خوب از دیدگاه شرکت بهره

باشد.اي دارا می

ی بدست آمده است. کانال اصلیمتنظيهاسازهکه از نظر هر دو شرکت در بررسی شاخص باالترین نمره عملکرد شب

هاي تنظیم کانال اصلی بسیار برداي از سازهدهد که وضعیت بهرهها نشان مینمرات عملکرد باالي این زیر شاخص

کنند. همچنین مدت هاي فلزي و اتوماتیک آن به سادگی و راحت حرکت کرده و خوب کار میساده بوده و بخش

ترین حالت آلباشد که در ایدهساعت می6کشد تا تغییر جریان آب به سازه تنظیم برسد کمتر از زمانی که طول می

ها قرار دارد. ممکن در شبکه

هاي کانال اصلی از دیدگاه هر دو شرکت، در طبقه متوسط هاي بدست آمده براي شاخص آبگیربراساس نمره عملکرد

ها در عرض کمتر از دو هفته اي، خرابیدهد که از نظر شرکت آب منطقهگیرند. همچنین نتایج نشان میقرار می

تأمین شده و تجهیزات الزم براي تعمیر و نگهداري هم در شبکه وجود دارد، اما از نظر عامل جریان ورودي از آبگیرها 

بین رفته است. ها از مشکالت جدي در این بخش وجود داشته و بسیاري از سازه

برداري و میزان کارآمدي، مزایاي زیادي را براي شبکه کننده آب ممکن است به لحاظ سهولت در بهرهمخازن تنظیم

هاي نامنظم سرریز آب و زمان جاري شدن سیالب، هاي آبیاري به خاطر جریاندر بر داشته باشند. تمام سیستم

کنند. به عالوه این مخازن تراز برداران را یاري میمجدد کار، بهرهباشند که در شروعهاي تنظیمی میداراي مخزن

نمایند. عملکردهاي مربوط به این شاخص از دیدگاه هر سرریزهاي سطحی را تثبیت و جریان کانال اصلی را تأمین می

باشد.دهنده مناسب بودن وضعیت شبکه از این لحاظ میدو شرکت در طبقه متوسط قرار دارد که نشان

عملکرد بدست آمده براي شبکه در شاخص ارتباطات کانال اصلی از دیدگاه هر دو شرکت باهم برابر بوده و در طبقه 

هاي شبکه مدنظر قرار گیرد ارتباطات بین اپراتورها، اي که باید در مدیریت کانالگیرد. نکتهمتوسط قرار می

سیم براي هاي سرریز آب است. خرید بیصلی و محلسنجی نوسانات سطح آب و جریان آب در نقاط کنترل ارفتار

هاي بهسازي باید رعایت گردد. هایی است که در برنامهاپراتورها یکی از اولین گام

تقدیر و تشکر



که با حمایت معاونت آب و "مطالعه، طراحی و اجراي سامانه بهبود بهره وري آب در حوضه ارس"این مقاله از طرح 

شود، مستخرج شده است. بدین ترتیب از مسئوالن و مدیران و وري آب وزارت نیرو انجام مید و بهرهآبفا و دفتر اقتصا

گردد. همچنین از همکاري خوب شرکت امور آب مغان، کارشناسان مربوطه در وزارت نیرو تشکر و قدردانی می

شود.یمانه سپاسگزاري میاي اردبیل و شرکت بهره برداري از شبکه آبیاري مغان صمشرکت سهامی آب منطقه
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