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  ليسانس فيزيك  كارشناس آزاد  آقاي محمدحسين شيروي
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  :اند به ترتيب حروف الفبا عبارتند از حاضر را به عهده داشته
  ليسانس مهندسي آبياري   منابع آبشركت سهامي مديريت  آقاي عليرضا آراستي
  دكتري مهندسي منابع آب  وريدانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات و فنا  آقاي ابراهيم پذيرا
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  ليسانس مهندسي تأسيسات آبياري وقف  دفتر پژوهشها و استانداردها   انسيه محرابيخانم
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  مقدمه
 سو و نياز روزافزون به توليدات كشاورزي از سوي ديگر توجه به مصرف بهينه آب كشاورزي را كآب كشور از ي محدوديت منابع 

  .است كيدي بر اين مطلبخصوص در مصارف آب سطحي تأه آبياري بآب در تلفات باالي . نموده استضروري 
در كشور ما . گونه مصارف است تحويل حجمي آب اولين گام براي كنترل مصارف كشاورزي و سعي در كاهش تلفات در اين

كننده هستند، اما  هايي با توان تحويل حجمي آب به مصرف هاي سطح آب و دريچه كننده ها مجهز به تنظيم  اكثر شبكههر چند
كننده و دريافت آب بها متناسب با وسعت سطوح زير كشت انواع  ياري كشور تحويل آب به مصرفهاي آب در بيشتر شبكه

ها عموماً براي تحويل آب  ن شبكهاي هر چند درالبته . تر تحويل آب هكتاري است عبارت سادهه ب. شود مي انجام ،محصوالت
 پرداخت متر مكعب خود را به ازاي مصرف هر  ولي كشاورزان آب بهاي،براي هر هكتار محدوديتهاي حجمي آب حاكم است

كننده، از ميزان بااليي برخوردار نيست و از سوي ديگر  به همين دليل دقت كنترل حجم آب تحويلي به مصرف. نمايند نمي
  .دنده كنند، اهميت چنداني به كاهش آب مصرفي نمي  پول پرداخت نمي،كنندگان نيز چون براي واحد حجم آب مصرف

گيري از مباني نظري علم توزيع آب و شناخت روشها و تجهيزات مورد  تحويل حجمي آب سعي دارد با بهرهراهنماي 
افزاري و  هاي آبياري منتخب كشور از ديدگاه قابليتهاي سخت ، همچنين براساس بررسي شبكهاستفاده براي اين فرآيند

  .ها توصيه نمايد در شبكهراهكارهاي مناسب براي تحويل حجمي آب را افزاري توزيع آب،  نرم
نياز براي تحقق امر تحويل حجمي از ديدگاه مديريت توزيع آب، تجهيزات الزم و  اصول و شرايط پيشدر اين راهنما ابتدا 

 در ادامه فرآيند تحويل حجمي آب در شبكه آبياري و در نهايت آموزشهاي الزم ،بيان شده استسامانه اطالعات مربوط به آن 
  .  ارائه خواهد شد،تلفبراي سطوح مخ

در پيوست اين راهنما خالصه و تحليلي از مطالعات و بررسيهاي انجام شده در خصوص تحويل حجمي آب ارائه گرديده 
  . است
صورت تصويري در قالب يك ه  ب اصليانهاارتباط آنها با يكديگر، مجموعه عنو  تجسم ومطالب براي درك بهتر صفحه بعددر 

  .  استصفحه نشان داده شده
ها و  نامه آييناالمكان الزامات و فرآيندهاي تحويل حجمي آب با قوانين،  در تدوين اين راهنما سعي بر اين بوده است كه حتي

مطابق درصدي بايد  آب بها ،ا توجه به قانون تثبيت آب بهاي زراعيب. خواني داشته باشند ساير ضوابط مديريت مصرف آب هم
  واحد حجم قيمت در اين راهنما با استفاده از مباني اين قانون فرمولي براي محاسبه.دريافت شوداز ارزش محصول توليد شده 

البته در راستاي اجراي سياستهاي مصرف بهينه آب كشاورزي و تحويل حجمي آب به  .رائه گرديده استا مصرفي آب
رخصوص نرخ واحد حجم آب كشاورزي گيرندگان مديريت آب كشور د كنندگان، الزم است سياستگذاران و تصميم مصرف

  .اي معين، راهكارهاي مناسب قانوني را در دستور كار قرار دهند براي هر شبكه آبياري و يا منطقه
 مورد مطالعه قرار گيرد و همچنين ،االمكان مباني نظري موضوع  حتي، در تدوين اين راهنما سعي شده استهر چند

 راهنما تهيه ، آب انجام گردد و سپس با تلفيق اين مطالب با تجربيات توزيع حجمي آببررسيهاي ميداني متناسب با امر توزيع
لذا  .تواند بدون نقص باشد عنوان اولين راهنماي تهيه شده براي تحويل حجمي، نميه گردد، ليكن بدون ترديد اين مجموعه ب

 ، و نظرات خودها عملي اين راهنما با پيشنهادكارگيري بههاي آبياري با   آب در شبكهاندركاران مديريت توزيع انتظار دارد دست
  .شرايط را براي تكميل راهنماي تحويل حجمي آب در آينده، فراهم نمايند
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  هدف -1
هاي آبياري و زهكشي، فراهم نمودن شرايط الزم براي كاهش تلفات آبياري  هدف از تهيه راهنماي تحويل حجمي آب در شبكه

  .باشد  كشاورزي از طريق تحويل حجمي آب ميو استفاده بهينه آب
  

  دامنه كاربرد -2
هاي آبياري مدرن و نيمه مدرن در سطح كشور كه تحت مديريت مستقيم و غيرمستقيم سازمانهاي  اين راهنما براي كليه شبكه

  . مر توزيع آب قرار دارند، كاربرد دارداي و ديگر سازمانهاي مرتبط با ا آب منطقه
  

   مبناي كار قرار گيردبايد ي آبياريها م تحويل حجمي آب در شبكهاصولي كه در نظا -3
اصولي را در مديريت توزيع د براي اينكه بتوان توزيع آب در يك شبكه آبياري را در چارچوب نظام تحويل حجمي انجام داد، باي

از بايد گيري آب  م و تحويل و اندازههاي تنظي همچنين سامانه. ا و كاربرد آنها رعايت نموده گزارش، سامانه توليد اطالعات،آب
  .گردند در اين بخش از راهنما اين اصول معين مي. حداقل ويژگيهاي الزم برخوردار باشند

  
  مديريت توزيع آب 1- 3
  
  مالك تحويل آب و دريافت آب بها 1- 3-1

  . و آب بها با مقياس حجم آب تحويلي محاسبه و دريافت شودبودهحجمي بايد تحويل آب 
  
  آبياري شبانه 2- 3-1
كنترل از «طور كامل  هصورتي كه سيستم توزيع آب ب فقط در. روزي انجام پذيرد صورت شبانه هآبياري ببايد ر اين نظام د
  .پذير است روز امكان  شبانهناپيوسته در، تحويل حجمي براي آبياري )مانند لوله تحت فشار( باشد »دست ينيپا
  
   براي تحويل آبكننده تقاضاي مصرفنقش  3- 3-1

توزيع در اين نظام لذا . باشد براي روزهاي مشخص ، براي هر نوبت تحويل،)نماينده(كنندگان  با تقاضاي مصرفيد باتحويل آب 
كنندگان در ازاي دريافت هر  زيرا اگر مقرر شود كه مصرف. قابل اجرا نيست با دور آبياري ثابت ،آب با برنامه از پيش تعيين شده

تواند درخواستهاي آنان را با  كننده آب مي البته سازمان توزيع.  متقاضي باشندد باي پول پرداخت كنند، خودشان،واحد حجم آب
  .انه مشترك، با نظر وي تغيير دهدا متناسب با اين شرايط و سهم ماهر شرايط تطبيق داده و مقدار و زمان آن
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   تحويليواحد حجم آب 4- 3-1
 متر مكعب 4320 ساعت معادل 24ر ثانيه براي ب ليتر 50 مثالً .ستا) روز شبانه(بر روز ثانيه  برليتر واحد حجم آب در اين نظام 

  .باشد  ساعت مي24 تحويل آب 1حداقل دورهاست و با اين ترتيب 
  
  كنندگان  به مصرفنقطه تحويل آب 5- 3-1

اين نقطه بايد به نحوي انتخاب شود كه . انتخاب نقطه تحويل آب در نظام تحويل حجمي از اهميت زيادي برخوردار است
 پوشش آن براي هر نوبت آبياري، با توجه به ظرفيت دريچه تحويل آب، كمتر زيركنندگان  قل زمان آب درخواستي مصرفحدا
هاي توزيع آب را قطع يا وصل نموده يا آنها  روزي يكبار دريچهبايد كننده آب  زيرا سازمان توزيع.  ساعت جريان آب، نباشد24از 

 اراضي بيشتري را تحت پوشش قرار دهد، مقدار آب درخواستي براي هر نوبت ،قطههر قدر اين ن. را كاهش و افزايش دهد
 ليكن نبايد ،شود  زمان كوتاهتر مي،تر خواهد بود و برعكس براي پوشش اراضي كمتر  طوالنيتحويل آبآبياري بيشتر و دوره 

 كه بسيار پرهزينه و انجام آن پيچيده  انجام گيرد كاري سه شيفتبايدصورت توزيع آب  در غير اين.  ساعت شود24كمتر از 
آب مورد كه  طوري بهدر ابتداي كانالهاي فرعي يا قبل از آن انجام پذيرد بايد كنندگان  بنابراين تحويل آب به مصرف. خواهد شد

ه توسط  آب دريافت شدهر چند. باشد...  ساعت يعني يك روز، دو روز، سه روز و 24نياز يك نوبت آبياري بتواند مضربي از 
گردد، اما اين بخش از توزيع آب در  با نوبتهاي چند ساعته تقسيم مي) فرعي(كنندگان، در داخل شبكه آبياري مزارع  مصرف

  .كنندگان آب خواهد بود مسئوليت نماينده مصرف
تر   ساده،قاضادست است، فرآيند تطبيق تحويل آب با ت تحت فشار كه در نوع كامل آن كنترل از پايينآبياري هاي  در شبكه

با هماهنگي و نظارت متصدي خط لوله فرعي، در چارچوب سهم آب تخصيص داده شده از كننده   كه مصرف،خواهد بود
  .شود دارد و حجم آن از طريق كنتور محاسبه مي  آب مورد نياز خود را براي دوره آبياري دريافت مي،شيرهاي مصرف مزرعه

 ساعت ممكن نباشد، 24هاي  كنندگان در دوره كان تحويل حجمي آب به مصرفصورتي كه به هر حال ام در: يادآوري 
هاي تحويل آب به ظرفيت كمتر در نقطه تحويل خواهد بود تا بتوان از اين طريق دوره  دهنده آب ملزم به تقسيم دريچه تحويل

توان با    ساعت تحويل گردد، مي12ي ر ثانيه براب ليتر 200عنوان مثال درصورتي كه الزم باشد ه ب.  ساعته را حفظ نمود24
  . ساعت صد ليتري تأمين نمود24اين مقدار آب را در   ثانيههر  در يصد ليتر دريچه يك

  
  كنندگان آب تشكل مصرف 6- 3-1

سازمان ، كنندگان مصرف زيرپوشش هر نقطه آبگير بايد، در شبكه با نظام تحويل حجمي آب 5-1-3با توجه به توضيحات بند 
تعاوني، انجمن، شركت (بيني شده در قانون  اين تشكل بهتر است رسمي يا ثبت شده در قالب ساختارهاي پيش. يافته باشند
دريچه ابتداي (كنندگان آب تحت پوشش هر نقطه آبگير  تر به تشكل، مصرف باشد، اما با هدف دستيابي ساده...) سهامي و 

حتي اگر تشكيالت رسمي نداشته ( نماينده يا ميراب خود معرفي نمايند عنوانه توانند فردي را ب ، مي)شبكه فرعي و يا قبل از آن
در چنين شرايطي با تجميع نيازهاي اعضاي گروه، آب درخواستي نماينده در حدي خواهد بود كه بتواند با حداقل زمان ). باشند

  .منطبق شود)  ساعت24(تحويل آب 

                                                   
1 - Period 
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  كنندگان  قابل تحويل به مصرفتعيين آب مورد نياز 7- 3-1
به استناد مدركي معتبر مانند سند ملي آب يا مطالعات طرح بايد  ،كنندگان در محدوده شبكه آبياري مورد نياز اراضي مصرفآب 

براي   پذيرفتـه شـده،بازدهالگوي كشت و نياز آبي هر محصـول و . تعيين شود... يا اعالم از سوي سازمان جهاد كشاورزي و 
ي معتبر سندنمايد و  ، آب مورد نياز را تعيين مي براي هر ماه از دوره آبياري،يندگي هر فردسطح اراضي زير هر آبگير يا تحت نما

انه هر ي هكتار از اراضي شبكه با عنايت به الگوي كشت و نياز آبي ماه100مثالً براي هر كند كه  بر اين اساس مشخص مي
     ترتيب الزم استبدين. ز طول سال نياز استچه حجم آب در هر ماه ا) لحاظ تلفات آبياري (بازدهيك از كشتها و 

 قبول موردبران ميزان حقابه به استناد مدارك   در مورد حقابه. جزو اسناد قرارداد تحويل آب، منظور گرددو تنظيم 1-3 جدول
  .سازمان، مالك آب مورد نياز آنان خواهد بود

ه باشند، آب مورد نياز انان در چارچوب ضوابط طرح و يا هر بران در محدوده طرح توسعه شبكه قرار داشت البته چنانكه حقابه
  .گردد ضابطه ديگر جاري در محدوده طرح تعيين مي

  
  

   آب مورد نياز محصوالت متناسب با سطح زير كشت و نياز هر ماه- 1-3جدول 
   در سالمتر مكعببرحسب 

 ماههاي دوره
برداري بهره  

  انواع
  هكتار  محصوالت    

 
1  

  
2  

  
3  

  
4  

  
5  

  
6  

  
7  

  
8  

  
9  

  
10  

  
11  

  
12  

 
 مالحظات

                 1محصول 
                 2محصول 
                 3محصول 
                 4محصول 
                 ...محصول 

                جمع
مقـدار آب   : شود    كسر مي 

                قابل تأمين از ساير منابع

آب قابل تحويل از شبكه     
                يآبيار

  
  نوشتهمتر مكعببرداري برحسب  در جدول فوق، آب مورد نياز هر محصول براي هر يك از ماههاي دوره بهره: يادآوري

در رديف جمع، آب مورد نياز براي مجموع محصوالت در هر ماه ذكر شده و در رديف بعد از آن با فرض اينكه . شود مي
تأمين نمايد، مقادير قابل ...)  چاه، چشمه، قنات و از جمله(تواند از ساير منابع  خود را ميكننده بخشي از آب مورد نياز  مصرف

اين رقم مبين ميزان . شود دسترس آن در هر ماه ذكر شده است كه پس از كسر از رديف جمع، حاصل در رديف بعد نوشته مي
هايي كه از منابع  الزم به ذكر است اين دو رديف براي شبكه. آب مورد نياز در هر ماه است كه بايد از شبكه آبياري تأمين گردد

  . كاربرد دارد،نمايند برداري مي  تلفيقي بهرهصورت بهسطحي و زيرزميني 
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الزم به ذكر است كه نوع و سطح محصوالت مندرج در جدول فوق بر اساس الگويي است كه مالك تعيين آب مورد نياز 
  .حي حاصل نشده استو نوع و ميزان محصوالت از مسابوده 
  

  كنندگان مصرف با قد قراردادع 8- 3-1
بايد  1-3جدول . ، از اهميت زيادي برخوردار است)نماينده دريچه(كنندگان   عقد قرارداد با مصرف،در نظام تحويل حجمي آب

در اين قرارداد . شود ميتوانند آب را تقاضا نمايند، ذكر  دريچه تحويل آب و نام نماينده يا نمايندگاني كه مي. دباشقرارداد جزء 
برداري معين  را در ماههاي دوره بهره جدول فوق مقدار و پراكندگي آنو چنانكه گفته شد مالك معامله حجم آب است 

  .نمايد مي
 الزم است طي بندي اشاره شود كه تحويل مقادير آب مذكور در جدول، منوط به ،در قرارداد تحويل حجمي آب: نكته مهم 
حاصل شود، تحويل آب نسبت به ) خشكسالي(اي  بيني نشده  كاهش پيشاگرها خواهد بود و  بيني  مطابق پيشوجود منابع آب

  .اعداد ماهيانه جدول، كاهش خواهد يافت
  
  روش محاسبه آب بها 9- 3-1

و طبق قانون تثبيت آب بهاي زراعي . هاي جاري، تبديل به آب بهاي حجمي شود نامه آيينبر اساس قوانين و بايد آب بها 
بايد در ين ترتيب دب. معادل درصدي از محصوالت توليد شده باشدبايد هاي آبياري  نامه مربوط به آن، آب بها در شبكه آيين

 از آب مصرفي متر مكعب آب بهاي شبكه با استفاده از همين مبناي قانوني براي يك ،نظام تحويل حجميبا شبكه آبياري 
  .شود ر روش زير پيشنهاد ميبدين منظو. شودمجموعه محصوالت محاسبه 

هايي كه الگوي كشت وجود  در شبكه. شود الگوي كشت شبكه محاسبه ميبر مبناي آب بهاي هر يك از محصوالت   -الف
. تواند مالك عمل قرار گيرد  سال، ميينگردد، الگوي كشت مورد توافق در آخر كنندگان تعيين مي ندارد يا توسط مصرف
  .مبين آب بهاي هر يك از كشتها به ازاي هر هكتار كشت باشند...  و A ، B ، Cپارامترهاي شود  با اين ترتيب فرض مي

= عملكرد در هكتار بر حسب تن × بر حسب ريال براي هر تن   محصولقيمت ×% 3 يا 2 يا 1  
⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

C
B
A

  

  . باشندC و A ، Bمحصوالت  درصد كشت هر محصول نسبت به كل اراضي تحت كشت c و a ، bشود كه  فرض مي  -ب
 Va ، Vb ، Vcب يدر طول دوره كشت در هر هكتار، به ترت. . .  وC و  B وAشود كه مصرف آب محصوالت  فرض مي  -ج

  . باشدمتر مكعببرحسب ... و 
 آب مصرفي شبكه يا محدوده معيني از شبكه كه محصوالت فوق با آن متر مكعببهاي هر فوق با توجه به تعاريف   -د

  .آيد شوند، از رابطه زير بدست مي صد در آنجا كشت ميدر
 

=)برحسب ريال(براي هر متر مكعب آب   
+×+×+×

+×+×+×
)cVcbVbaVa(

)cCbBaA(
000

000  

  c + b + a= ... + 1: در رابطه فوق اين فرض برقرار است 
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رقم ثابتي  در واقع ميانگين وزني بهاي آب مصرف شده براي محصوالت بوده و ،شود يب محاسبه ميتآب بهايي كه بدين تر
براي يك شبكه آبياري و يا يك ناحيه از شبكه آبياري است كه داراي الگوي كشت تعيين شده يكسان مطابق قرارداد با 

هاي متفاوت كشت در توافق با كشاورزان تعيين ، الگونواحي مختلف شبكه ه درچبه عبارت ديگر چنان.  آب باشدكنندگان مصرف
 آب براي هر ناحيه متناسب با آن الگو متر مكعبآب بهاي هر بايد عمل قرار گرفته باشد، و در قراردادهاي هر ناحيه مالك 

 .محاسبه و مورد عمل قرار گيرد

ت ئنامه اجرايي قانون تثبيت آب بهاي زراعي پس از تصويب هي ينيق آطب ،آب بهاي محاسبه شده بر اساس اين فرمول
  .گردد برداري ابالغ مي هرهاي براي اجرا به شركت ب مديره سازمان آب منطقه

 آب متر مكعبتقريباً همگون دارند، براي هر ) الگوي كشت(اين روش در تمام شبكه يا قسمتي از شبكه كه كشتهاي در 
شود اصول  چنانكه مالحظه مي. لذا گردش كار فروش آب كامالً ساده خواهد شد. شود  يك آب بها محاسبه و اعمال ،مصرفي

ضمن اينكه از ارائه . نامه مربوط به آن است ينن قانون تثبيت آب بهاي زراعي و آي آب، همامتر مكعبهر محاسبه آب بها براي 
  .شود ارقام مختلف آب بها نيز اجتناب مي

نامه تثبيت آب بهاي  آيين آب مصرفي بر اساس قانون و متر مكعبدر بندي از قرارداد قيد شود كه بهاي هر بايد : نكته مهم 
  .1شود سط آب بهاي مجموعه محصوالت شبكه يا ناحيه آبياري محاسبه ميزراعي و متو
گردد از  ت مديره سازمان ابالغ مي شبكه آبياري نيز آب بها توسط هيئبراي ساير مصارف غيركشاورزي در سطح: يادآوري 

  ...جمله مصارف صنعت، شرب و 
  
  مزيت محاسبه آب بها بر اساس حجم آب تحويلي  10- 3-1

شود و بهاي آن نيز متناسب با حجم  كننده مي حجم آب معيني تحويل مصرفساالنه ،  ناخالص كشت و نياز آبيبا اتكا به الگوي
كننده است كه با مقدار آب  در اين شرايط اختيار با مصرف. شود آب مصرفي كه با تقاضاي خود او تحويل گرديده، دريافت مي

متقابالً . شت را انتخاب نمايد كه توليدي با ارزش بهينه داشته باشدكند، تركيبي از ك تحت اختيارش و بهايي كه پرداخت مي
آب در قالب تحويل علت رعايت ه در عين حال ب.  آب نداردمصرفو چگونگي بررسي نوع كشت نيازي به مديريت آبياري نيز 

ميزان آب مورد نياز براي انه محدود به ينظر به اينكه حجم تحويل آب ماه. شود مواجه نميتوزيع آب الگوي كشت، با مشكل 
كننده به سمت انتخاب تركيب كشت مطابق الگو و يا تركيبي شبيه به آن هدايت  الگوي كشت است، به خودي خود مصرف

 در شرايط خاص كه هدف مديريت شود مگر لذا در نظام تحويل حجمي آب مساحي با هدف محاسبه آب بها انجام نمي. شود مي
  .نطقه باشد كنترل كشت در م،آب و خاك

  
  

                                                   
، ليكن با استنامه جاري آب بهاي كشاورزي ناگزير به استفاده از فرمولها و محاسبات پيچيده  گر چه براي تبعيت از قانون و آئين -1

عنوان يك كاالي  هگذاري آب براي تعيين بهاي حجم آب ب رود در آينده قوانين صريح قيمت فراهم شدن شرايط مناسب انتظار مي
  .در توليد كشاورزي، براي هر شبكه فارغ از نوع محصول توليد شده، تدوين و تصويب گردداقتصادي 
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  نحوه وصول آب بها 11- 3-1
كننده و تأييد و  درصورتي كه هنگام تقاضاي آب توسط مصرف.  باشدتعهديتواند نقدي و يا   اين روش ميوصول آب بها در

آب در  ا به حساب واريز شده و سپس تحويل، آب به)به فرآيند تحويل آب رجوع شود(قبول تقاضاي وي براي تحويل آب 
برداري آمار آب تحويل  پذير است كه در پايان دوره بهره اما اين نيز امكان. قرار گيرد، فروش نقدي خواهد بودبرنامه توزيع آب 

الحساب پرداخت  عنوان عليه كنندگان وجوهي را ب شده در برابر تقاضاها، جمع شده و آب بها يكجا دريافت شود و يا مصرف
كار  هبه هر حال چنانكه هر يك از روال فوق ب. ز بستانكاري آنان كسر شودكنندگان ا نموده و بهاي آب پس از تحويل به مصرف

  .دشو، الزم است در قرارداد قيد گرفته شود
  
  تلفات انتقال آب 12- 3-1

جريان ورودي شبكه بايد ه در شبكه مورد توجه قرار گيرد و بر اين اساس راوهم بايد) تا نقطه تحويل(تلفات مسير انتقال آب 
عبارت ديگر  هب. كننده تحويل شود يرهاي انتقال، بيش از مجموع مقاديري باشد كه مقرر است به مصرفمتناسب با تلفات مس

  .بردار است عهده سازمان بهره هحجم تلفات آب تا نقطه تحويل آب ب
  

  تجهيزات الزم براي تحويل آب 2- 3
 تجهيزات تحويل الزم است ،كند  ميخت  آب بها پردا،شود  آب كه به او تحويل ميمتر مكعبكننده براي هر   مصرفاز آنجا كه

 ،كند گيري جريان به تنهايي كفايت نمي در شرايط تحويل حجمي آب، اندازه. براي اين كار برخوردار باشنداز دقت كافي آب 
عبارت ديگر در تحويل حجمي  هب. بلكه بايد تحويل منطبق با حجم درخواست شده و هزينه پرداختي يا تعهد شده انجام پذيرد

 بدهمقدار جريان آب متناسب با كنترل عالوه بر نشان دادن ميزان جريان در نقطه آبگير، قابليت بايد آب، تجهيزات تحويل آب 
هايي كه از نظام تحويل حجمي آب و دريافت آب بها بر اساس حجم  ين ترتيب شبكهرا داشته باشد، بددرخواست شده متقاضي، 

  .تحويل آب باشندو هاي دقيق كنترل  است مجهز به سامانهشوند، الزم  مند مي آب تحويلي بهره
  
   تنظيم سطح آب در محل آبگيري خودكارتجهيزات 1- 3-2

كننده سطح آب به نحوي كه حفظ رقوم سطح آب كانال در محل آبگيري در اثر تغييرات  هاي خودكار تنظيم وجود سامانه
هاي هيدرومكانيكال، از  كننده هاي خودكار شامل تنظيم كننده ظيمتن.  برخوردار باشد، الزامي استدائميجريان، از ثبات نسبي و 

هاي  كننده تنظيم. باشند مي) Duck Bill(هاي نوك اردكي  كننده هاي بتني از قبيل انواع تنظيم و سازه... قبيل آميل، آويس و 
يان بر اساس اطالعات خروجي گرهاي الكترونيكي و تنظيم مكانيكي مقطع عبور جر الكترومكانيكي نيز با استفاده از حس

  .دهند گرها، عمل تثبيت سطح آب را در محل آبگيري انجام مي حس
. ضروري استتنظيم كننده خودكار هاي  سامانهدر محل آبگيرها توسط  تنظيم سطح آب ،براي تحويل حجمي آببنابراين 

در شرايط تغييرات ) راديالها و اساليدها(كشويي هاي قطاعي و  هاي سطح آب دستي مانند انواع دريچه كننده از آنجا كه تنظيم
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باشند، استفاده از آنها براي تحويل حجمي با توجه به ماهيت  جريان كانال، براي ثبات سطح آب نيازمند تنظيم مجدد مي
  .پذير نيست باشد كه امكان درپي تكنسينها در محل مي اين نظام تحويل، نيازمند حضور پيغيرثابت توزيع آب در 

ها حفظ  در اين شبكه. دشو هاي تحت فشار تنظيم جريان فقط از طريق شيرهاي خروجي شبكه انجام مي در شبكه: دآوري يا
  . الزامي است،شود فشار ثابت براي خطوطي كه آب از آنها تحويل مي

  
  گيري و تحويل آب تجهيزات اندازه 2- 3-2
  
  هاي مدولي دريچه 2-1- 3-2

قادر ها  اين دريچه. هستند  )هاي نيرپيك دريچه(هاي مدوالر يا مدولي  يچهبهترين نوع تجهيزات تحويل آب حجمي، انواع در
 البته تنظيم .انجام دهند% 90عمل تحويل آب را حتي با تغييرات محدود سطح آب در محل آبگيري با دقت بيش از هستند 

خصوص آنها كه در ه كشور بهاي آبياري  بسياري از شبكه. ضروري استهاي خودكار  توسط سامانهسطح آب در محل آبگيري 
 بدهتوان منطبق بر   مي،هاي مجهز به اين نوع دريچه در شبكه. باشند  به اين سامانه مجهز مي،اند سالهاي اخير احداث شده

هر يك از مدولها برحسب نوع .  يا چند مدول را باز نمود تا تحويل آب انجام شودكننده، يك درخواست شده توسط مصرف
  . قابليت تحويل آب دارندثانيهر بليتر  1000 تا ثانيهر بليتر  10ن از دريچه و ظرفيت آ

  
  ...هاي كشويي، قطاعي و  دريچه 2-2- 3-2

 درصورتي كه آبگيرها مجهز به ،هاي مدولي در آبگير شبكه فرعي هستند ها كه فاقد دريچه براي آن گروه از شبكه
تحويل ... و ) راديال(يا قطاعي ) اساليد(ي رايج مانند كشويي ها هاي خودكار سطح آب باشد، با استفاده از دريچه كننده تنظيم

وره تحويل آب، براي انجام اين كار با فرض ثابت بودن سطح آب در محل آبگيري در طول د. پذير است حجمي آب امكان
در اين . تحويل نمود درخواست شده را بدهدست دريچه،  ايينگيري جريان آب در پ ها و اندازه شودگي دريچهگتوان با تنظيم  مي

گيري جريان آب تنظيم شده، ممكن است از طريق اشل نصب شده براي مقطع معيني كه قبالً براي آن جدول   موارد، اندازه
  .دشوگيري انجام   اندازه،انجام گردد يا با استفاده از پارشال فلوم يا سرريز، شدهواسنجي  اشل -بده
  

   نظام تحويل حجمي آبچگونگي توليد اطالعات و كاربرد آن در 3- 3
نقش تقاضاي . در نظام تحويل حجمي آب، در اختيار بودن اطالعات به موقع و دقيق از اهميت زيادي برخوردار است

كننده آب در فرآيند توزيع آب يكي از عواملي است كه اطالعات به موقع و دقيق را براي آگاهي از مصارف هر روز كانال  مصرف
چه درخواستهايي مقرر است هر روز تحويل : طالع از وضعيت جريان آب كانال در هر روز، شامل اينكه عالوه اه ب. كند طلب مي

يابد؟ بيالن جريان هر روز كانال شامل قطع و وصلها و كاهش يا افزايش  شوند؟ تحويل آب كدام درخواستها در هر روز پايان مي
شرح  ه با اين ترتيب اطالعات مورد نياز براي تحويل حجمي آب ب.ورودي جريان چگونه است؟ الزمه هدايت امر توزيع آب است

  :استزير 
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  كنندگان آب اطالعات كامل مصرف 1- 3-3
 نقطه يا نقاط ، كانال،نماينده يا نمايندگان و شماره اشتراك آنها، وسعت اراضي و سطح كشت انواع محصوالت، نام روستا

   تاريخ قرارداد ،، شماره1-4، نياز آبي آنها در قالب جدول ) شودبه نماينده آنها تحويلبايد منظور جايي كه آب (آبگيري 
  ...و 
  
  آب) تقاضا(اطالعات مربوط به درخواست  2- 3-3

اي كه بايد آب تحويل  ، نقطه)به تعداد روز( پايان تحويل آب ،ثانيه، تاريخ شروع بر ليتر صورت بهمقدار آب درخواستي : شامل 
  .1-4مطابق فرم ... رنده آب و گي  تحويل،كننده شود، نماينده درخواست

  
  برنامه توزيع آب روزانه 3- 3-3

 ثبت 3-4درجه دو و نقطه ورود آب به شبكه مطابق فرم / درجه يك/ هاي كانال اصلي روي دريچهبرنامه توزيع آب روزانه 
  .ها را اعمال نمايند  مطابق اين برنامه تغييرات دريچهشود تا مسئولين كانالهاي مربوط يم
  
  ه پاياطالعات 4- 3-3

وضعيت مالي   اطالعات صورتاز جملهشود  آوري، استفاده و نگهداري مي برداري جمع هرهحال بهاي در  اطالعاتي كه در شبكه
  . توليد شود،هاي با نظام تحويل حجمي آب نيز الزم است در شبكه... كنندگان، مقادير كل آب دريافتي آنها و  مصرف
 ،كنندگان شود، با وارد كردن درخواستهاي آب مصرف ميصورتي كه حسب معمول از شبكه مكانيزه اطالعات استفاده  در

  . از سامانه دريافت نمود شدهشرح بندهاي گفتهه ي بياهتوان در قالب گزارش كليه اطالعات را مي
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  فرآيند تحويل حجمي آب در شبكه آبياري -4
  

  دگان آبكنن فرآيند عقد قرارداد با مصرف 1- 4
  
   نقطه آبگيرزيركنندگان  معرفي نماينده مصرف 1- 4-1

ممكن . باشد  مي يا قبل از آندريچه آبگير شبكه فرعيزير كنندگان آب  اولين گام در تحويل حجمي آب معرفي نماينده مصرف
ي نماينده بهتر معرف.  نماينده خود را براي بيش از يك دريچه آبگير شبكه فرعي نيز معرفي نمايند،كنندگان آب است مصرف

توانند در  كنندگان مي صورت مجموعه مصرف ليكن در غير اين. است با هماهنگي و تأييد واحد محلي جهاد كشاورزي باشد
  .برداري معرفي نمايند اي نماينده خود را انتخاب و به واحد بهره قالب صورتجلسه

  
  ارائه برنامه كشت و آب مورد نياز 2- 4-1

يندگان، برنامه كشت و آب مورد نياز از سوي نماينده و يا با هماهنگي و تأييد واحد محلي جهاد بعد از معرفي نماينده يا نما
برداري، آب مورد نياز محصوالت را با الگوي كشت و سند ملي آب و يا هر  در اين مرحله واحد بهره. گردد كشاورزي ارائه مي

رنامه كشت و آب مورد نياز را براي عقد قرارداد به واحد دهد و درصورت عدم مغايرت، ب ضابطه ديگر مورد عمل، تطبيق مي
صورتي كه به هر دليل واحد محلي جهاد كشاورزي در تهيه و تأييد برنامه كشت نقشي نداشته باشد،  در. ندك مربوط ارسال مي

كنندگان آب،   مصرف ضمن توافق با نماينده،بر اساس ضوابط مربوط به الگوي كشت و نياز آبيبايد برداري شبكه  واحد بهره
در مقايسه با ) مصرف آب شبكه(هاي كشت   الزم به ذكر است كه برنامه.برنامه كشت و جدول نياز آبي را تكميل و نهايي نمايد

  . وضعيت  منابع آب هر سال، ممكن است تعديل شده و اصالح شوند
  
  كنندگان عقد قرارداد با نماينده مصرف 3- 4-1

برداري  قرارداد تحويل حجمي آب با قرارداد تيپ مورد عمل شركتهاي بهره. شود منعقد ميان قرارداد با نماينده گروه كشاورز
گردد كه تحويل آب حجمي مطابق جدول مندرج در قرارداد و   مگر اينكه در اين قرارداد مشخصاً ذكر ،تفاوت قابل توجهي ندارد

 آب متر مكعبو آب بها طبق نرخ مصوب براي هر ) جعه شود مرا1-4 فرمبه (گردد  در ازاي هر بار درخواست نماينده انجام مي
خصوص نحوه محاسبه و وصول آب بها و ساير مواردي كه الزم است در قرارداد به  در(شود  كننده دريافت مي تحويلي از مصرف

  ).آن توجه شود، در فصل قبل توضيح داده شد
 نمايندگان، با بررسي هر يك از قراردادها نسبت به مجموع تعهدات در روند عقد قرارداد بابايد برداري  واحد بهره: نكته مهم 

گردد، آگاهي داشته و دقت نمايد كه   نياز آبي انجام مييهاكنندگان كه با توجه به جدول خود براي تأمين و تحويل آب به مصرف
آورد آب قابل تحويل در شبكه، آب مورد نياز مجموع قراردادها براي هر منطقه از سقف ظرفيت كانال و همچنين از سقف بر

بيني بر  هايي كه جريان ورودي آنها مستقيماً از طريق رودخانه است و تابع شرايط ناپايدار است، پيش  در شبكه.تجاوز ننمايد
  .پذيرد اساس حداقل جريان رودخانه در ماهي از سال كه بيشترين تقاضا وجود دارد، انجام مي
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  كنندگان آب د با مصرف فرآيند عقد قراردا- 1- 4نمودار 
  
  
  
  
  

  

  كنندگان فرآيند تحويل آب به مصرف 2- 4
  .دريافت نمايندمطابق اين فرآيند توانند آب مورد نياز خود   مي،اند كنندگاني كه عقد قرارداد نموده مصرف

  
  كنندگان تقاضاي تحويل آب توسط مصرف 1- 4-2

) روز شبانه(و مدت معين )  ثانيهبرليتر ( مقدار معين آب  كتبي برايصورت بهتقاضاي آب از سوي نماينده براي هر نوبت آبياري 
 ، دريچه آبگير، شماره قرارداد، نام نمايندهاز جمله اطالعاتي 1-4بدين ترتيب كه در تقاضاي آب مطابق فرم . گردد انجام مي
مندرج در ( با تقويم آبياري اين تقاضا پس از بررسي و تطبيق. گردد  مدت زمان مورد تقاضا و زمان شروع تحويل قيد ،مقدار آب
درصورت عدم مغايرت مورد قبول قرار گرفته و سپس با توجه به شرايط توزيع آب در كانال مربوط، زمان شروع و مقدار ) قرارداد

  .گردد در اين مرحله درخواست وارد مرحله تحويل مي. شود  فرم درخواست ثبت ميزير آن با نماينده توافق شده و در بده
  
  تقاضاتأييد  2- 4-2

پس از تأييد درخواست توسط مدير فروش آب يا هر مقام مسئول ديگر، درخواست براي تحويل آب در اختيار مسئول كانال 
  .مربوط قرار مي گيرد

  
  تقاضاي آب توسط مسئول كانال 3- 4-2

رخواستهايي كه  با لحاظ آب مورد نياز مجموع درخواستها از يكسو و مجموع د2-4مسئول كانال براي هر روز هفته مطابق فرم 
  .نمايد يابد از سوي ديگر، افزايش و يا كاهش آب كانال يا كانالهاي تحت مديريت خود را اعالم مي تحويل آب آنها پايان مي

  
  تنظيم جريان آب كانالها 4- 4-2

صلي،  خواهد بود كه ضمن آن تغييرات در كانالهاي ا3-4فرم )  دستي يا مكانيزهصورت به( مسئولين كانالها ياهحاصل گزارش
شود و بر همين اساس مسئولين كانالهاي باالدست اقدام به تنظيم مقدار جريان كانالها  درجه يك و درجه دو مشخص مي

  .نمايند مي
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  كنندگان چگونگي تحويل آب به نماينده مصرف 5- 4-2
ر نماينده در اين شرايط با حضو. دشو  انجام مي،تحويل آب معموالً در ساعت معيني در هر روز براي هر نقطه آبگير

گيري جريان به وي تحويل  كنندگان، مقدار آب توافق شده توسط مسئول كانال با گشودن دريچه يا تنظيم و اندازه مصرف
  .گردد  مطابق توافق، جريان قطع مييشود و در روز پايان مي
  
  ثبت تغييرات احتمالي در تحويل آب 6- 4-2

ي انجام تحويل آب هرگونه تغييري را كه در اين فرآيند اعمال مسئولين كانالها پس از تحويل درخواستها ضمن تأييد نهاي
  .نمايند  گزارش مي3-4 و 2-4، 1-4اند، در فرمهاي  نموده

  
  

  كنندگان  فرآيند تحويل آب به مصرف- 2- 4نمودار 
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  كنندگان آب  درخواست آب توسط نماينده مصرف- 1-4فرم 
  

 

........................شماره   

.........................تاريخ   

  
  ...............................نام كانال  .................................        : ..............................نام نماينده : ...............كد مشترك
  : ............................شماره آبگير 

  
.......................... تا تاريخ  .......................... ليتر بر ثانيه از تاريخ ............ .....................سبت به تحويل آب به مقدار تقاضا دارد ن

  .روز اقدام نمائيد................. به مدت 
 نام و امضاي نماينده

  
  

  .روز مورد تأييد است................. به مدت .......................... ر بر ثانيه از تاريخ ليت............................. تحويل مقدار 
 مدير فروش آب

  
  

  .تحويل شد.......................... تا تاريخ .......................... ليتر بر ثانيه آب از تاريخ ............................. مقدار 
  

  ) :غييرات احتمالي در تحويل آببراي ت(توضيح 
 مسئول كانال

  
  

  روستا
 مزرعه
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   برنامه هفتگي تحويل آب در كانال- 2-4فرم 
  
  : ......................تاريخ       : .............................................مسئول كانال     : .........................................................كانال 

  نام دريچه  فردي
  مقدار جريان

  )ليتر بر ثانيه(
 مزرعه/ نام روستا  نام نماينده  تاريخ قطع  تاريخ وصل

شماره و تاريخ 
  درخواست
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  درجه دو/ درجه يك/  برنامه قطع و وصل روزانه در كانالهاي اصلي- 3-4فرم 
  

  ......: ................تاريخ          : ...................................نام كانال        : ..............................ناحيه شبكه 

  نام كانال آبخور  نام دريچه  رديف
   موجود در كانالبده

  ليتر بر ثانيه
  مقدار افزايش
  ليتر بر ثانيه

  مقدار كاهش
  ليتر بر ثانيه

            
            

            

            

            
            

            

            
            

            

            
            

  
    .قطع و وصل مطابق برنامه انجام گرديد  
    :قطع و وصل با تغييرات زير انجام شد   
  
  
  
  

 نام و امضاي مسئول كانال
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  تحويل حجمي آب در شرايط خاص -5
  

  تحويل حجمي آب در اراضي شاليزاري 1- 5
يل حجمي م آب و نحوه آبياري اراضي مالحظاتي را در نظام تحوئ نياز اين كشت به جريان دااز جملهويژگيهاي كشت برنج 

  :باشد شرح زير ميكه به  كند طلب مي
  
  م تحويل آبئجريان دا 1- 5-1

 بوده و نيازي به تقاضاي دائميبا توجه به نياز مداوم اراضي شاليزار به جريان آب، تحويل حجمي آب به اين اراضي با جريان 
زارها برحسب تغييرات نياز آبي گياه در  آب در شاليدائميالبته از آنجا كه جريان . كننده آب براي هر نوبت آبياري نيست مصرف

براي هر بار كاهش و يا افزايش جريان الزم است لذا باشد،  طول دوره رشد و يا شرايط آب و هوايي مستلزم تغييرات كمي مي
  .كنندگان انجام پذيرد تغييرات بر اساس درخواست كتبي نماينده مصرف

  
  كنندگان انتخاب نماينده مصرف 2- 5-1

 زيرا گير روي شبكه اصلي ضروري است،كنندگان آب براي هر دريچه آب  انتخاب نماينده مصرف،ري شاليزارهاهاي آبيا در شبكه
باشد و از  كنندگان خود فعاليتي پرحجم و نيازمند هماهنگي محلي مي هاي فرعي با توجه به تعداد زياد مصرف توزيع آب در شبكه

  .برداري خارج است توان واحد بهره
  
  محاسبه آب بها 3- 5-1

نسبت به آنچه كه براي محصوالت آن  آب در اراضي شاليزاري با توجه به تك محصولي بودن متر مكعبمحاسبه آب بهاي هر 
مگر . شوند تبديل به يك پارامتر مي...  و A ، B ، Cتر است و در اين شرايط پارامترهاي  ساده) 9-1-3بند (متعدد گفته شد 

  .يك ارزش محصوالت انواع مختلف برنج باشداينكه مديريت شبكه آبياري مصمم به تفك
  
  كرتهاي مرتبط به هم 4- 5-1

كنندگان يك مجموعه از   مصرف،شود  آب از كرتي به كرتي ديگر وارد ميدائميبا توجه به روش آبياري شاليزارها كه جريان 
ب مصرفي شاليزارهاي آيند و بهاي حجم آ اي واحد به حساب مي كننده  مصرف،كرتهاي مرتبط به هم با انتخاب يك سرگروه

  .نمايند گروه را بين خود تقسيم مي
  

  تحويل حجمي آب در شرايط خشكسالي 2- 5
اشاره به برخي از نكات در ارتباط با نظام تحويل لذا  ،آيد اي معمول در كشور به حساب مي از آنجا كه بروز خشكساليها پديده
  .رسد نظر ميه حجمي آب و خشكسالي، ضروري ب
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  يط خشكساليتحويل حجمي در شرا 1- 5-2
برداري شبكه مطابق  كنندگان آب و واحد بهره چنانكه در فصول قبل گفته شد، تحويل حجمي آب بر اساس توافقي بين مصرف

  :آيد در شرايط خشكسالي دو حالت پيش مي. گردد انجام مي 1-3جدول 
ن و مديريت شبكه مبادله كنندگا صرفاي بين م اينكه بروز خشكسالي زماني قطعي شده كه قرارداد يا توافقنامه: حالت اول 

شود و  تطبيق داده مي) در شرايط كمبود( بديهي است در چنين شرايطي مصارف آب شبكه ابتدا با برآورد منابع نشده است،
عبارت ديگر در اين حالت اعمال سياستهاي مديريت ه ب. شود كنندگان متناسب با كمبود منابع تعديل مي ضمن آن نياز مصرف

اعمال اين سياستها از اين جهت . تواند در برنامه كشت و نياز آبي در قرارداد اعمال گردد آب در چگونگي مصرف آب ميتوزيع 
گيرد و تحويل آب و دريافت بهاي آن نيز بر اساس حجم انجام   حجمي مورد توافق قرار ميصورت بهكه برنامه نياز آبي 

  .پذير است گردد، با صراحت بيشتري امكان مي
سازي و يا غيرقابل  آب سطحي قابل ذخيره(استهاي مديريت توزيع آب در شرايط خشكسالي به وضعيت منابع آب سي
. و همچنين نوع مصارف و كشتهاي تحت پوشش شبكه، بستگي دارد...) سازي، وجود يا عدم وجود منابع زيرزميني و  ذخيره

ا كه هز خسارتهاي بيشتر، اولويت توزيع آب براي باغعنوان مثال ممكن است در يك شبكه آبياري براي اجتناب ا هب
پذير نيست، داده شود و يا اراضي كه امكان استفاده از منابع  مدت امكان گذاري اوليه بيشتري داشته و احياي آنها در كوتاه سرمايه

توزيع آب تحت تأثير شرايط  اولويتهاي ،ممكن استدر مواقعي البته . زيرزميني را دارند، در اولويت توزيع آب قرار نگيرند
به هر حال اعمال هرگونه سياستي در مديريت توزيع آب، در نظام تحويل . كنندگان قرار گيرد اقتصادي و اجتماعي مصرف

  .پذير است حجمي آب در شرايط خشكسالي امكان
بياري مبادله شده است كنندگان آب و مديريت شبكه آ دهد كه قراردادها بين مصرف خشكسالي هنگامي رخ مي: حالت دوم 

  .استو مديريت شبكه ملزم به كاهش مصارف براي مقابله با خشكسالي 
هاي كشت و نياز آبي   از حجم آب قابل تحويل كليه برنامه،حل كلي اين است كه متناسب با كمبود آب در اين حالت يك راه

  . به نمايندگان طرف قرارداد، اعالم شوديكتبصورت  بهكاسته و موارد 
 اتخاذ و با تغييراتي ،تواند  خشكسالي ميهايحلهاي ديگري نيز با هدف به حداقل رسانيدن خسارت البته چنانكه گفته شد راه

 و يا با هدف كاهش بودهتواند اصالح برنامه كشت و نياز آبي  يكي از اين تغييرات مي. ودشدر فرآيند تحويل حجمي اعمال 
  ... و شوداري با ظرفيت كم، توزيع آب را بين نواحي مختلف شبكه نوبتي انجام تلفات آب به لحاظ عملكرد سامانه آبي

كنندگان به لحاظ خسارات وارده حاضر به   زيرا مصرفيط خشكسالي مشكل وصول آب بها است،يكي از مسائل مهم در شرا
ويل حجمي از آنجا كه خوشبختانه در نظام تح. باشند علت عدم برداشت محصول كافي، نميه پرداخت آب بهاي كامل ب

كننده در برابر حجم آب دريافتي ملزم به پرداخت آب بها است و درصورت كمبود آب، حجم كمتري دريافت نموده و آب  مصرف
كند، لذا وصول آب بها و توافق بر سر اينكه چه ميزان آب بها پرداخت شود، با مشكالت كمتري  بهاي كمتري هم پرداخت مي

  .پذير است امكان
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  وزش مورد نياز براي تحويل حجمي آبآم -6
  :شود انجام در سه سطح بايد براي تحويل حجمي آب آموزشهاي الزم 

 آموزش به مديران و مسئولين توزيع آب شبكه −

 .دار هستند كنندگان را عهده آموزش به مسئولين كانالها كه وظيفه تحويل آب به نمايندگان مصرف −

 كنندگان آب آموزش به نمايندگان مصرف −

  

  آموزشهاي الزم براي مديران و مسئولين توزيع آب شبكه 1- 6
  .شود اين آموزشها سرفصلهاي زير را شامل مي

  ريزي توزيع آب شبكه رنامهآشنايي با ب −

  برآورد منابع آب ساالنه •
  برآورد مصارف ساالنه شبكه آبياري •
  زيع حجمي آب در نواحي مختلف شبكهانه براي تويريزي ماه برنامه •

   كنترل جريان آب در شبكه اصليوهآشنايي با نح −
  ابر تغييرات جريان ورودي و مصارفرفتار شبكه در بر •
  ري و تحويل آب و نيازهاي نگهداريگي عملكرد تجهيزات تنظيم سطح آب و اندازه •
  لفات در مسير كانالهاي اصلي شبكهت •

  كنندگان با الگوي شبكه نظر مصرف د كشتهاي مورمقايسهنحوه  •
   مطابق الگوي توافقي بر اساس نياز آبي ناخالص محصوالتكننده  انه گروههاي مصرفيماهمحاسبه آب مورد نياز  •
   آبنحوه مقابله با شرايط خشكسالي و كمبود •

   آبهر مترمكعبه آب بهاي شبكه براي نحوه محاسب •
  آشنايي با سامانه اطالعات شبكه −

  ها و توليد اطالعات آوري داده معنحوه ج •
  آب كانالها براي مسئولين كانالها تهيه برنامه و جداول توزيع •

  كارگيري اطالعات براي كنترل و نظارت بر عملكرد توزيع و تحويل آب در شبكه هچگونگي ب •
  قوانين و ضوابط مديريت توزيع آبآشنايي با −

  كنندگان آب و ايجاد تشكلها و ارتباط با آنها  آشنايي با چگونگي سازماندهي مصرف −
  

  دهندگان آب آموزشهاي الزم براي تحويل 2- 6
  كننده آب انه گروههاي مصرفيبي ماهآشنايي با برنامه كشت و جدول نياز آ −
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  انه تعيين شده در قراردادي آب ماه روزانه تحويل آب بر اساس حجمبدهآشنايي با نظام تحويل حجمي و محاسبه  −
  ملكرد تأسيسات تنظيم و تحويل آبآشنايي با نحوه ع −

  هاتمان تجهيزات و نحوه كاربرد آنساخ •
  اي نيازهاي سرويس روزانه و دوره •
  نظيم و كنترل صحت عملكرد تأسيساتچگونگي ت •
  نحوه رفع نقص آنهاتأسيسات و مول در مسائل و مشكالت مع •

  مشكالت و هدايت و راهنمايي آنانكنندگان آب و نمايندگان آنها و رسيدگي به  چگونگي ارتباط با مصرف −
 ي تحت سرپرستي نمايندگانها  شبكهآشنايي با نحوه گردش آبياري در •

  قررات مرتبط با توزيع و تحويل آبآشنايي با قوانين و م •
   الزمهاي اطالعات و گزارش،آشنايي با نحوه تهيه فرمها •
  كنندگان آب و جلب اعتماد آنان آميز با مصرف چگونگي مراوده و رويارويي مسالمت •

 نحوه برآورد تلفات مسير كانال −

كنندگان آب، حل و فصل اختالفات و چگونگي  نحوه سازماندهي و ايجاد تشكلهاي مصرف اجتماعي و مسائلآشنايي با  −
  ارتباط با آنها 

  

  كنندگان آب آموزشهاي الزم براي نمايندگان مصرف 3- 6
لحاظ ضوابط الگوي كشت و نه با لياكنندگان تحت پوشش براي كشت سا آوري درخواستهاي مصرف آشنايي با نحوه جمع −

  مصارف آب
   روزانهبدهو تبديل واحد حجم به محاسبه آب مورد نياز براي كشتها آشنايي با  −
  كنندگان زيع عادالنه آب بين مصرفآشنايي با نحوه گردش آب داخل محدوده تحت نمايندگي و تو −
  كنندگان ب بها و وصول آن از مصرفآشنايي با نحوه محاسبه آ −
  بكهبوط به توزيع و تحويل آب در شآشنايي با قوانين و ضوابط مر −
يس و گيري جريان با استفاده از تجهيزات شبكه تحت سرپرستي خود و نقطه آبگير و چگونگي سرو آشنايي با نحوه اندازه −

 نگهداري روزانه اين تجهيزات

  مربوط به توزيع آب براي آنها مسائلآشنايي با چگونگي برگزاري جلسات مشترك با كشاورزان و تشريح  −
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  1تحويل حجمي آب -1
  . باشد مي وجود شرايطي به شرح زيرتحويل حجمي آب نيازمند 

  ت توزيع آب متناسب با تحويل حجميمديري −
 يليگيري حجم آب تحو تجهيزات الزم براي اندازه −
 .اطالعات به موقع و دقيق از ميزان آب موجود و نيازهايي كه بايد تأمين شوند −

  
  مباني نظري تحويل حجمي آب 1- 1
  
    آبمديريت توزيع و تحويل 1- 1-1
  تحويل آب با برنامه تنظيم شده و ثابت −
 كننده تحويل آب بر اساس تقاضاي مصرف −
 )نيمه تقاضا(تحويل آب بر اساس تقاضاي از قبل  −
 عرضه آب بر اساس آب قابل تأمين −
 تأمين و تحويل آب بر اساس عرضه و تقاضا −
  
  هاي كنترل سامانه 2- 1-1

يا باز باشد و مراحل كنترل و كنترلهاي محلي، از دور يا مركزي، خودكار انواع كنترل جريان برحسب اينكه سامانه كنترل، بسته 
  . ، مورد بررسي قرار گرفته استباشد... يا دستي و 

  
  هاي كنترل سطح آب سازه 3- 1-1

چكهاي فرازبند ساده، آميلها براي كنترل باالدست و ، سطح آبكننده  هاي كنترل سازههاي كنترل سطح آب شامل،  انواع سازه
  .باشند مي آويس و آويو از جملهدست  ايينهاي كنترل پ ازهانواع س

هاي  و روشها و سازه... هاي تنظيم جريان از جمله كشويي، قطاعي، مقسمهاي نقابدار و تقسيم به نسبت و  به عالوه انواع دريچه
گيري و مشكالت آنها، مورد  زهها، سرريزها و ناوها، خطاهاي اندا گيري شدت جريان با ارائه مشخصات فني انواع روزنه اندازه

  . بررسي قرار گرفته است
  
  آبياري منتخب هاي آب، تجهيزات و امكانات آن در شبكه  مديريت توزيع و تحويل 2- 1

صورت ميداني و در ه در اين بررسي كه ب. ه استتهيه شدبرداري  هاي در حال بهره اين بررسي با هدف شناسايي وضعيت شبكه
  . ، گردآوري شده است1مورد اشاره شده در بند مربوط به سه ده، اطالعات شمحل انجام 

                                                   
  .باشد  گزارشهاي مربوط به اين مطالعات و بررسيها در دفتر پژوهشها و استانداردهاي شركت مديريت منابع آب ايران در دسترس مي-1
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ها و بررسي اسناد و مدارك  مصاحبه با مديران و مسئولين ذيربط در شبكهو طي هايي تهيه شد  به اين منظور پرسشنامه
  . 1موجود تكميل گرديد

  
  آوري شده خالصه و تحليلي از پاسخهاي جمع 1- 1-2

عبارت ديگر، با تشريح موضوع سؤال در جلسات ه اسان باتجربه از طريق مصاحبه يا بها توسط كارشن پاسخ سؤاالت پرسشنامه
از تحليل پاسخها با هدف بررسي امكانات مورد نياز براي مديريت . هاي آبياري دريافت گرديده است حضوري، از مسئولين شبكه

  .بندي نمود توان جمع توزيع براي تحويل حجمي آب، موارد زير را مي
  
  ي مربوط به روشهاي مديريت توزيع آبپاسخها 1-1- 1-2

برداري  هاي آبياري، تشكيالت توزيع آب از جايگاه مناسبي در تشكيالت شركت بهره در عموم شبكه: تشكيالت توزيع آب 
برخوردار است به نحوي كه مديريت توزيع آب مستقيماً با مدير عامل شركت در ارتباط است و نيروهايي در سطح كارشناس، 

 .ها فعال هستند برداري و نگهداري شبكه  كارگر در مديريت بهرهتكنسين و

ديپلم و حداقل   هاي مختلف شغلي، داراي تحصيالت دانشگاهي، ها برحسب وظايف و رده كاركنان شبكه: دانش و تخصص 
 .بي برخوردارندباشند و عموماً با توجه به سوابق كار كافي در توزيع آب، از تجربه خو داراي سواد خواندن و نوشتن مي

هاي بررسي شده وظايف و مسئوليتها مشخص و  در اكثر شبكه: اندركار توزيع آب  وظايف و مسئوليتهاي نيروهاي دست
سازي و ارائه آموزشها و تغييرات الزم در وظايف نيروها با  و انسجام كافي در مديريت توزيع آب براي آمادهاست تعريف شده 
 .حجمي آب، فراهم استسازي نظام تحويل  هدف پياده

نتايج حاصل از تحليل پاسخها مبين اين است كه درصورت تصميم مديريت : افزاري  افزاري و نرم تجهيزات و امكانات سخت
. در اختيار كاركنان قرار گيردبايد افزاري بيشتري  افزاري و نرم صورت حجمي، تجهيزات و امكانات سخته براي تحويل آب ب
  .شود هاي مورد بررسي مشاهده مي  نيمي از شبكهاين نياز در بيش از

هاي آبياري با نظام تحويل حجمي آب،   تحويل آب هكتاري در مقايسه با شبكهباهاي  شبكه: فرآيند انجام كار توزيع آب 
ويل آب بسيار در تحويل آب هكتاري فرآيند بسيار كوتاه و فعاليت نيروها براي عمليات توزيع و تح. دارند بسيار متفاوت يفرآيند

گردد، بخش قابل توجهي از   در نوبتهاي مختلف انجام ميگاهيها فعاليت مساحي اراضي كه  البته در اين شبكه. محدود است
هاي با نظام تحويل آب هكتاري نيز موضوع  نكته قابل توجه اين است كه در شبكه. دهد فعاليت توزيع را به خود اختصاص مي

ليكن دريافت آب بها با مالك . شود يلي برحسب حجم و كنترل آن، بخشي از فرآيند را شامل ميگيري جريان آب تحو اندازه
 دز تحويل حجمي به كشت و صنعت و دريافت آب بها بر اين از جملهها  البته در برخي از شبكه. گردد حجم مصرفي انجام نمي

 .مشاهده نمودتوان  ميرا كنندگان  اساس، در كنار تحويل هكتاري آب به ساير مصرف

                                                   
عنوان پشتوانه تهيه اين راهنما، در اختيار ه  كه بهتبديل به گزارشي شدها در نهايت  آوري شده از طريق اين پرسشنامه  اطالعات جمع-1

  .بخش استاندارد دفتر پژوهشها و استانداردها قرار گرفته است
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هاي با نظام تحويل هكتاري آب، در ابتداي  شود كه بسياري از شبكه  چنين استنباط مي،در مجموع از تحليل پاسخها
علت واگذاري اراضي ه  باز جمله(كنندگان  ليكن با افزايش تعداد مصرف. ندكرد برداري طبق نظام حجمي، آب توزيع مي بهره

، ملزم به تحويل آب و دريافت آب بها بر اساس سطح كشت )كنندگان جزء گ به مصرفبزرگ كشت و صنعتها و مالكين بزر
  .اند دهش
  
  نحوه تعيين آب مورد نياز 1-2- 1-2

كنندگان وجود دارد   نظامي براي تعيين حجم آب مورد نياز مصرف،هاي آبياري به هر شكل در عموم شبكه: تعيين آب مورد نياز 
كنندگان به  هاي آبياري مختلف حجم آب مورد نياز مصرف در شبكه. آب استكه اين خود موضوع مهمي در تحويل حجمي 

  :يكي از روشهاي زير برآورد مي شود
  اعالم سازمان جهاد كشاورزيبر اساس  −
 سند ملي آببر اساس  −

  مباني طرح شبكه آبياري بر اساس −

 داران  و سوابق حقابهبرداري بهره در طول دوره كنندگان مصرفطبق توافق با  −

ت تأثير تقاضاي بازار در شود و انواع كشت تح  الگوي كشت طرح رعايت نمي،هاي مورد بررسي در اكثر شبكه: وي كشت الگ
  .ها را از اين نظر به سه گروه تقسيم كرد توان شبكه يو م ستا  برداري در شبكه رايج شده  بهرهسالهايطول 
 از آنها آب بها دريافت  رايجزيع آب هم بر اساس الگويكنند و مديريت تو آنهايي كه الگوي كشت طرح را رعايت نمي −

 .دارد مي

كنند ولي مديريت توزيع آب همچنان به الگوي اوليه طرح پايبند است و به  آنهايي كه الگوي كشت طرح را رعايت نمي −
 تحت عنوان  دريافت جريمهاز جمله(كند  ميكنندگان دريافت  لحاظ كشتهاي خارج از الگو، آب بهاي بيشتري از مصرف

 ).عدول از كشت

  .اند هايي كه چارچوب كلي الگوي كشت را در حد تركيب كشت زمستانه و تابستانه رعايت نموده شبكه −
  
  )نحوه گردش آبياري(نحوه تعيين زمان آبياري  1-3- 1-2

ا با نظام ه بسياري از شبكه. شود هاي آبياري تنوع زيادي مشاهده مي در اين خصوص در ميان شبكه: مقدار جريان آبياري 
هاي مشرف به مزارع تحت پوشش كانالها، آب  مي در دريچهبده ثابت و جريان دائبرداري با  تحويل هكتاري در طول دوره بهره

ها  در حالي كه در برخي از شبكه. كند  فقط به يكي از دو حالت پرمصرف و كم مصرف تغيير ميبدهنمايند و مقدار  را توزيع مي
هاي با نظام  شبكه(شود  كنندگان معين مي با تقاضاي نماينده مصرف) دريچه روي كانال درجه دو(عه  براي هر مزربدهميزان 

آب در كانال  توزيع ،هاي آبياري اما به هر حال در تمام شبكه. و ممكن است حتي تغييرات روزانه داشته باشند) تحويل حجمي
 و در برخي ديگر قطع و وصل دائميها  دو در برخي شبكههاي روي كانال درجه  مي است و دريچهدرجه دو با جريان دائ

 و حداقل دائميبايد توجه داشت كه به هر حال تمايل به حفظ جريان . كنند كاهش و افزايش هم پيدا ميدر مواقعي شوند و  مي
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 و كنترل توزيع آب را با ، تحويلبده و متقابالً تغييرات مكرر در استتر بودن فرآيند تحويل آب  كاهش يا افزايش، ناشي از ساده
 .نمايد دشواري مواجه مي

 ليكن بايد توجه داشت كه ممكن است توزيع و ،اند ها پاسخ مثبت داده در مورد انجام آبياري شبانه اكثر شبكه: آبياري شبانه 
ظام تحويل حجمي اين موضوع در ن. كننده در اوقات شب آب را به زهكش هدايت نمايد  اما مصرف،روزي باشد تحويل آب شبانه
  .بسيار مهم است

  
  محاسبه و وصول آب بها 1-4- 1-2

به با نظام تحويل حجمي هاي  هاي آبياري با نظام تحويل هكتاري متناسب با سطح كشت و در شبكه در شبكه: محاسبه آب بها 
 . شود محاسبه مي آب تحويل شده، متر مكعبازاي هر 

اي آب بهاي هر  مثالً در شبكه. گيرد شكلهاي متفاوت انجام مي به  آب بهاهاي مختلف وصول  در شبكه:وصول آب بها 
برداري و هنگام عقد  ها قبل از شروع فصل بهره در برخي از شبكه و شود  دريافت ميطور كامل بهنوبت آبياري قبل از تحويل 

قيق سطح و نوع كشت بقيه را نمايد و در پايان سال با تد كننده درصدي از آب بهاي يكساله خود را پرداخت مي  مصرف،قرارداد
ها با  طور كلي اكثر شبكه هب. شود ها تمام آب بها بعد از برداشت محصول دريافت مي در برخي ديگر از شبكه. كند پرداخت مي

را مانعي در برابر ) دريافت آب بها برحسب درصدي از توليد هكتار( قانون تثبيت آب بهاي زراعي ،نظام تحويل آب هكتاري
  . اند ي آب دانستهفروش حجم

  
  محدوديتهاي مديريت توزيع براي تحويل حجمي 1-5- 1-2

 البته آب بها در .شود هاي بررسي شده، آب مورد نياز محصوالت، حجمي محاسبه مي در عموم شبكه: محاسبه حجمي نياز آبي 
حاسبه حجمي آب در عبارت ديگر وجود مباني مه ب. شود ها متناسب با سطح كشت شده و نوع محصول دريافت مي اكثر شبكه

  .شود وضعيت موجود، نكته مثبتي در جاري نمودن نظام تحويل حجمي در آينده محسوب مي
حجمي آب توجيه هستند؟ در اين مورد پاسخها متفاوت است ولي اكثراً گفته شده با تحويل كنندگان آب تا چه حد  مصرف

 .كه كشاورزان به مقياس حجمي آب آشنايي دارند

كنندگان آب،   توزيع،هاي بررسي شده رسد كه در عموم شبكه در پاسخهاي ارائه شده بنظر مي: نندگان آب ك آمادگي توزيع
 .باشند  را دارا مي شناخت اين نظاماز نظرآمادگي نسبي را براي تحويل حجمي آب 

تفاوتي ارائه شده در اين باره پاسخهاي م:  كمي و كيفي براي تحويل حجمي از نظرها  پاسخگويي نيروهاي موجود شبكه
سه نوبت شدن ساعت كار نيروها را مطرح ، درروزي دا خدمات شبانهنياز به  با اين تصور كه براي تحويل حجمي برخي. است
با توجه به شرايط مورد نياز براي اين فرآيند در مجموع . اند كردهافزاري تحويل حجمي اشاره  اند و در برخي به موانع سخت كرده
  ،ها بعمل آمده ها در اين پرسشنامه خصوص كميت و كيفيت كاركنان شبكه نيروي انساني و بررسي اجمالي كه در خدمات از نظر
  .پذير است  نيروي انساني براي تحقق نظام تحويل حجمي آب امكاناز نظرها  سازي شبكه  آماده،توان گفت مي
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  ها براي تحويل آب تأسيسات و تجهيزات شبكه 2- 1-2
  
  ت و تجهيزاتوضعيت موجود تأسيسا 2-1- 1-2

 .شود و شرايط كنترل آب فراهم است ها آبگيري از سد انحرافي بوده و كنترل از باالدست انجام مي در اكثر شبكه: آبگيري شبكه

 كه در بسياري از هر چندگيري براي آبگيري شبكه فراهم است  هاي اندازه ها سامانه  شبكهاكثردر  :  گيري آب ورودي اندازه
 .شود گيري استفاده مي  اشل براي اندازه- بدهآنها از جدول 

هايي  در ميان شبكهاز نظر ويژگيهاي فني اين تأسيسات : ها  گيري روي شبكه هاي تنظيم سطح آب و اندازه بررسي سامانه
 .اند بندي شده  كه به شرح زير طبقه بسيار متفاوت هستند،اند كه مورد بررسي قرار گرفته

كه ...)  آميل، آويس، نوك اردكي و از جمله( سطح آب خودكار روي شبكه اصلي وجود دارند هاي كننده تنظيم: گروه اول 
هاي   حداكثر كانال تقريباً يكسان حفظ نمايند و با استفاده از دريچهو حداقل بدهقادرند رقوم سطح آب را در نقطه آبگيري، براي 

هاي در حال  اين نوع تجهيزات، در ميان شبكه. ابت نگاه دارندآب تحويلي به شبكه فرعي را تعيين نموده و ث) نيرپيك(مدولي 
  .آورند افزاري براي نظام تحويل حجمي فراهم مي  سختاز نظربرداري، بهترين قابليت را  بهره

 بدين معني كه درصورت تغيير ميزان جريان كانال، الزم است،ها، تجهيزات تنظيم سطح آب دستي  در اين شبكه: گروه دوم 
در اين گروه، براي تنظيم سطح و تحويل آب از . صورت دستي تنظيم شوندبه اي حفظ سطح معين آب در آبگيرها، است بر
گيري جريان براي كانالهاي  اندازه. استفاده شده است) ها اساليد گيت(هاي كشويي  و دريچه) ها راديال گيت(هاي قطاعي  دريچه

لذا آبگير در برابر افزايش يا كاهش سطح آب كانال . گردد انجام مي... ز و ها توسط پارشال فلوم، سرري منشعب در اين شبكه
  .دهد كننده در مقطع عبور جريان، مقدار آب متفاوتي را عبور مي تغذيه

 پارشال ،گيري جريان در انشعابات  سامانه مشابه گروه دوم است با اين تفاوت كه براي اندازه،ها در اين شبكه: گروه سوم 
آبگير مثالً با شمارش تعداد دور اهرم  گيري آب خروجي از رريز و در برخي موارد اشل هم تعبيه نشده است و اندازهفلوم يا س

  .شود صورت نظري انجام ميه دريچه كشويي و عموماً ب
 باشد و در برخي تر در گروههاي دوم و سوم سطح آب در محل آبگيرها خودكار تنظيم نشده و ثابت نمي عبارت سادهه ب

  .گيري جريان خروجي از آبگير، وسايل الزم فراهم نيست موارد براي اندازه
  

  وضعيت عملكرد تأسيسات و تجهيزات 2-2- 1-2
برخي، . مشكالتي مطرح شده استدر رابطه با اين تأسيسات ها  در اكثر شبكه: گيري آب  عملكرد تأسيسات تنظيم سطح و اندازه

تواند درست انجام دهد و الزم  گيري آب را نمي  كه عمل تنظيم سطح يا اندازهاند مشكالت را مربوط به ويژگي تجهيزات دانسته
  .اند است تكميل يا تعويض شود و برخي ديگر عملكرد درست را منوط به انجام تعميرات اساسي اين تجهيزات دانسته

 مشكالت شود، استفاده ميهاي مدولي را براي تحويل آب  هاي سطح آب خودكار و دريچه كننده در گروه اول كه از تنظيم
 .باشد ها مي عنوان شده براي تحويل حجمي آب بيشتر مربوط به بازسازي و تعميرات اساسي سامانه

 مشكالت عملكرد تجهيزات در تحويل حجمي عالوه بر اينكه ناشي از فرسودگي ،خصوص گروه سومه در گروه دوم و ب
البته در هيچيك از . عنوان مانعي در تحويل حجمي مطرح گرديده است هها نيز ب كننده اعالم شده، غيرخودكار بودن تنظيم
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 به ضرورت تكميل و تأمين تجهيزات الزم و نيروي انساني و آموزش هر چند ،اند پاسخها تحويل حجمي آب را ناممكن ندانسته
  .اند آنها، اشاره داشته

  
  ها و توليد اطالعات نحوه تهيه داده 3- 1-2

 تقريباً كامل است و ،شود آوري مي ، جمع شدههاي بررسي يي كه در مديريت توزيع آب اكثر شبكهها داده: ها  آوري داده جمع
اين اطالعات . است... كنندگان آب و   مسير كانال، مشخصات مصرف،سطح اراضي، نوع كشت، دريچه آبگير: اطالعاتي شامل 

نويس يا در سامانه كامپيوتري   دستهايو در قالب جدولشود  از طريق فرمها، متن قراردادها و سوابق موجود از شبكه تهيه مي
  .شوند نگهداري مي

خصوص  هباشد و ب هاي با نظام تحويل هكتاري كاربرد اطالعات تقريباً يكسان مي در شبكه: آوري شده  كاربرد اطالعات جمع
ت مربوط به مساحي اراضي نيز با ها اطالعا در اين شبكه. باشد ها اطالعات بيشتر متكي به سوابق گذشته مي در اين شبكه

استفاده از سوابق و همچنين يك يا دو بار بررسي ساالنه براي صدور فيش آب بها كاربرد دارد اما اطالعات جريان آب در 
هاي با نظام  در حالي كه در شبكه. كانالهاي شبكه با توجه به ثابت بودن گردش آبياري در شبكه اصلي، كاربرد روزانه ندارند

. هاي توزيع آب روزانه بر اساس تقاضاها كاربرد دارد  اطالعات جريان آب شبكه با هدف استفاده در برنامه،يل حجمي آبتحو
هاي هكتاري   در شبكه″گيرد؟   روي اطالعات درخواست آب چه اقدامي انجام مي″عنوان مثال در پاسخ به اين سؤال كه  هب

 .″شود  گيرد بلكه آب بر اساس برنامه آبياري تحويل مي اس درخواست انجام نمي تحويل آب بر اس″اكثراً پاسخ داده شده كه 
ها  اين سامانه در عموم شبكه: ا و ارسال آنها به مديران و نگهداري و بايگاني آمار ه تهيه گزارش،آوري اطالعات سامانه جمع

 وسعت، از نظركنندگان و گروه آنان، اراضي  اي مصرف چنانكه اشاره شد اين اطالعات حاوي اطالعات شناسنامه. وجود دارد
 .باشد مي...  مسير كانال آبگيري، آب بها و ،موقعيت، نوع كشت، دريچه

اي و  معموالً به سازمان آب منطقه) CDصورت كتبي يا ه ب(برداري در قالب فرمهاي معين  اطالعات بهره: ارسال اطالعات 
 .گردد ستاد امور آب ارسال مي

ها وضعيت قابل قبولي  ها و توليد اطالعات در عموم شبكه آوري داده هاي موجود جمع توان گفت كه سامانه بندي مي در جمع
، قابليت الزم براي مديريت توزيع و هاها و توليد گزارش ها با مختصر تغييرات در فرآيند تأمين داده  به نحوي كه اين سامانه،دارد

  .تحويل حجمي آب را فراهم خواهند نمود
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