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بهينه از منابع آب امري ضروري خشکي چون ايران، حفاظت و استفاده  با توجه به اهميت حياتي آب در مناطق خشک و نيمه
هاي انتقال آب انجام شد و در آن به بررسي اقتصادي نفوذ از         است. پژوهش حاضر با هدف تحليل اقتصادي پوشش در کانال

رداخته شده پپوشش         ت آب در کانالکانال بدون پوشش به آب زيرزميني و پمپاژ دوباره آب از طريق چاه، در مقايسه با نگهداش
آبياري و زهکشي گندمان و بلداجي، در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختياري، با مقطع  ةشبکدر اين پژوهش، شد. 
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سال، همواره کانال خاکي توجيه  ۴۰و  ۲۰، ۱۰درصد و با هر سه عمر مفيد  ۱۸و  ۱۵، ۱۲نشان داد در هر سه نرخ تنزيل 

سال (در نرخ تنزيل ثابت)، ارزش حال خالص و  ۴۰به  ۱۰همچنين، با افزايش عمر مفيد کانال بتني از اقتصادي بيشتري دارد. 
کردن کانال در منطقه بروجن استان چهارمحال دار        بنابراين، پوششسپس کاهش نشان داد.  نسبت سود به هزينه ابتدا افزايش و
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  مقدمه
در راستاي حفاظت و استفاده بهينه از منابع آب، افزايش 

هاي انتقال و         انتقال و کاهش تلفات آب در کانال ةبازد
 ،از راهکارهاي متداولتوزيع آب اهميت بسيار زيادي دارد. 

ست. ها        دهي کانال        وششها، پ        افزايش بازده انتقال در کانال
کردن  دار        مشکل بر سر راه پوشش ترين        ، مهمنيا با وجود

هاي طوالني است         ويژه در کانالاجراي زياد به ةکانال، هزين
برخي متخصصان بر اين باورند ). ۲۰۰۷(فرنالد و همکاران، 

ها توجيه فني و اقتصادي         دهي کانال        پوشش ةکه هزين
 آب زيرزميني منشأ ةو نشت و نفوذ آب به سفر ردندا

ديگر قابل برداشت و کاربرد تغذيه منابع آب است که بار 
ديگر ). ۱۹۹۴راست و وندرولد، -هستند (موراي

کامل رد  طور بهدهي کانال را           نظران، پوشش          صاحب
نجا که نشت در مناطقي که ولي معتقدند از آ ؛کنند        نمي

غيرمستقيم به  طور بهتواند         دهد، مي        شدن روي نميماندابي
ها         کردن کانال دار        پوشش ؛رزميني کمک کندآب زي ةتغذي

اي         پذيري اقتصادي، با اجراي پروژه        بايد از نظر امکان
آزمايشي مورد برررسي قرار گيرد (سويهارت و هينس، 

از ديگر  ة). دست۲۰۱۲؛ مانژو و آنانداکومار، ۲۰۰۲
گذاري         اند با وجود اينکه سرمايه        پژوهشگران ابراز داشته

 رسد؛        بسيار زياد به نظر ميدهي کانال         اوليه براي پوشش
است که با توجه به  ، گامي پايداردارکردن پوششولي 

مدت براي کشورهايي که در آينده به آب  مزاياي طوالني
و چاتا  ؛۲۰۱۳مانند پاکستان (ممان و همکاران،  ؛نياز دارند

و  ؛۱۳۹۳نيا و زارع، شاهرخ)، ايران (۲۰۱۴و همکاران، 
هرچند  )، توجيه اقتصادي اثبات شده دارد؛۲۰۱۱کريمي، 
) ۱۳۹۰بهراملو و سيدان (برخي از جمله  ةمطالع براساس

  کردن کانال توجيه اقتصادي ندارد.بتني
اي که بين         ) در مطالعه۱۹۹۴راست و وندرولد (-موراي
 ،در کشور پاکستان انجام دادند ۱۹۹۳تا  ۱۹۸۷هاي         سال

اي بسيار مطلوب ه        گزارش کردند که حتي با فرض
طول عمر پوشش و آب  ةشده) دربار(سناريوهاي تعريف

دهي         داشتن کانال، پوشش شده در شرايط پوششذخيره
کانال تنها در شرايطي مناسب است که ارزش آب به 

شده،   زيرزميني پمپاژ قيمت پرداختي کشاورزان براي آب
يعني بايد افزايش خيلي زيادي در تراکم  نزديک باشد؛

 دارکردن پوششاوليه باالي  ةکشت صورت گيرد تا هزين
پوشش آثار ) به بررسي ۲۰۱۱کريمي (کانال توجيه شود. 

وري آب در مناطق         ها بر اقتصاد کشاورزان و بهره        کانال

 ةمشهد و کالت در خراسان رضوي پرداخت. نتايج مطالع
ادي براي دهي کانال سبب رونق اقتص        وي نشان داد پوشش

اي که درآمد ساالنه کشاورزان         نهبه گو شود؛        کشاورزان مي
درصد رشد نشان داده است.  ۸۴در برخي از مناطق تا 

استان سند ) گزارش کردند که در ۲۰۱۳ممان و همکاران (
) Daduشده براي کانال دادو ( پاکستان، پوشش پيشنهاد

اي سبب کاهش تلفات نشت، ماندابي         قابل مالحظه طور به
هاي نگهداري کانال شده و در نتيجه سرعت         و هزينه

. يافته است        تراکم محصول افزايش  جريان، بازده انتقال و
 دارکردن پوششگذاري اوليه         ايشان نتيجه گرفتند سرمايه

ولي گامي پايدار است که  سد؛ر        خيلي زياد به نظر مي کانال
مدت در کشوري مانند پاکستان که         از نظر مزاياي طوالني

هاي آينده دارد، بسيار اقتصادي         نياز به حفظ آب براي نسل
اي در پاکستان         مطالعه ،)۲۰۱۴است. چاتا و همکاران (

عملکرد و هزينه چندين گزينه براي بهبود  ةمقايس يبرا
سه منطقه با  ها ل مربوط به آب انجام دادند. آنمسائ

اقتصادي متفاوت انتخاب کردند و -شرايط اجتماعي
دهي يا عدم         هاي مصالح، کارگر و پوشش        جزئيات هزينه

ها را در مقياس ساالنه محاسبه کردند و         پوشش دهي کانال
متوسط بازگشت درآمد خالص ناشي از ذخيره آب در 

هزينه  هانريوهاي مختلف را مقايسه کردند. آسنا
(هزينه اوليه ساالنه بهبود + هزينه          دهي ساالنه        پوشش

روپيه در  ۲۱۶و  ۲۴۵، ۲۵۴ ترتيب بهرا نگهداري ساالنه) 
دهي         و گزارش کردند که پوششکرده متر در سال محاسبه 

بهترين گزينه براي ذخيره پايدار آب در مقايسه با شرايط 
دهي است. بهراملو و سيدان         پوشش اليروبي کانال و عدم

ميزان  براساس) منافع مالي کاربرد پوشش بتني را ۱۳۹۰(
هاي بدون پوشش در استان         کنترل تلفات آب از کانال

 ۶کانال بتني و  ۶همدان بررسي کردند. اين پژوهشگران، 
خروجي  - کانال خاکي بدون پوشش را به روش ورودي

کردن داده و نتيجه گرفتند که بتنيرار مورد ارزيابي ق
) ۱۳۹۳نيا و زارع (انال توجيه اقتصادي ندارد. شاهرخک

دار کردن  فني و اقتصادي پوشش آثارز بررسي پس ا
روستاي شهرستان داراب استان  ۳هاي سنتي در         کانال

درصد، پوشش  ۸فارس نتيجه گرفتند که با نرخ تنزيل 
  در هر سه منطقه اقتصادي است. هاي انتقال آب        کانال

 ةمتضاد در زمين گاه متفاوت و گه يبا توجه به تعدد نظرها
هاي آبياري در مطالعات  انالدهي ک پذيري پوشش        توجيه
اقتصادي  يريپذ ضرورت داشت که توجيهگرفته،  صورت
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تغذيه آب زيرزميني با هدف با تأکيد بر  دهي کانال،        پوشش
برداشت دوباره، در منطقه بروجن استان چهارمحال و 

  بختياري مورد بررسي قرار بگيرد. 
  

  ها مواد و روش
  مطالعات آزمايشگاهي

در اين پژوهش، کانال بتني شبکه آبياري و زهکشي 
درجه و  ۵۷گندمان و بلداجي، واقع در طول جغرافيايي 

دقيقه  ۵۶درجه و  ۳۱دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي  ۱۵
)، در ۱متر از سطح دريا (شکل  ۲۲۴۹شمالي و ارتفاع 

شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختياري، با مقطع 
متر و عرض باالي  ۸/۱متر، عمق  ۳/۱ذوزنقه و عرض کف 

متر انتخاب و با کانال خاکي با ابعاد مشابه مقايسه  ۵/۶
نکه در بازه زماني پژوهش در کانال بتني يا دليل بهگرديد. 

ان نداشت، براي محاسبه يدست آب جر        و خاکي پايين
ميزان تلفات نشت کانال بتني از آمار سايت معاونت 

برداري از         برداري وزارت نيرو، دفتر بهره        حفاظت و بهره
 يبراتأسيسات انتقال و توزيع آب استفاده شد. همچنين، 

از اصول برآورد ميزان نشت در کانال خاکي، با استفاده 
گرفتن مقياس مناسب (نسبت رنظرتشابه ابعادي و با د

عرض سطح آب در مدل به عرض سطح آب در نمونه 
)، ابعاد مورد ۱۳۹۵) (توکلي و همکاران، Lr=0.13اصلي، 

نظر به فلوم واقع در آزمايشگاه مکانيک خاک دانشگاه 
هاي نمونه         ي). همچنين، دب۲شهرکرد منتقل شد (شکل 

دي به دبي مدل کردن اصول تشابه ابعا اصلي با لحاظ
هاي دريافتي از شرکت داده براساس). ۱تبديل شد (جدول 

اي استان چهارمحال و بختياري، حداقل دبي آب منطقه
جاري در کانال بتني شبکه آبياري و زهکشي گندمان و 

آبان ماه  ۱۰تا  ۶ليتر در ثانيه (در روزهاي  ۷۲/۳۴بلداجي 
(در تاريخ ليتر در ثانيه  ۵۶/۶۸۰۵) و حداکثر آن ۱۳۸۹

) بوده است. بنابراين، حداقل دبي ۱۳۹۱ارديبهشت  ۲۳
ليتر در ثانيه (معادل  ۴۰شده در پژوهش حاضر،  ابانتخ
ليتر در ثانيه در مدل) و حداکثر آن (با توجه به  ۲۵/۰

محدوديت فلوم موجود در آزمايشگاه و پمپ مورد 
ثانيه ليتر در  ۱ليتر در ثانيه (معادل  ۱۶۴استفاده) برابر 
هاي تعيين         نظر گرفته شد. سپس، آزمايش براي مدل) در

د. بافت خاک به روش شميزان نشت در آن انجام 
) و تا عمق سطح ايستابي ۲هيدرومتري تعيين شد (جدول 

سطح زمين قرار داشت، ثابت بود. متري از  ۷۹/۶که در 
کيلوگرم  ۲۰۰۰ساخت مدل آزمايشگاهي، حدود  يبرا

ال به آزمايشگاه مکانيک خاک دانشگاه خاک از کان
هاي بررسي نشت در فلوم         و آزمايش منتقل شدشهرکرد 

گرامي براي  ةزمايشگاه (مدل) انجام شد. خواننداين آ
 ةل آزمايشگاهي مورد استفاده و نحواطالع از جزئيات مد

) ارجاع داده ۱۳۹۵توکلي و همکاران ( ةايجاد آن به مقال
  شود.        مي
 

  
نقشه محل قرارگيري شهرستان بروجن در استان  - ١شکل 

  چهارمحال و بختياري
 

  
ک خاک يشگاه مکانيدر آزما يشگاهيمدل آزما - ٢شکل 

 دانشگاه شهرکرد
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  مشخصات هيدروليکي نمونه اصلي و مدل -١جدول 

  
  خاک مورد استفاده يکيزيات فيخصوص -٢جدول 

  عمق نمونه برداري  بافت خاک
  سيلت   رس   شن 
  %    

  ٥/٢٩  ٢٦  ٥/٤٤  متر ٧تا  ٠  لوم
          

مواد معلق در آب، حداقل  يگذاررسوببراي جلوگيري از 
حسب فرمول تجربي لوي  سرعت مجاز جريان در مدل بر

  ):۱۹۸۲ن، (گريشي ))۱( ة(معادل تعيين شد

)۱(      = 0.01      √  0.0225   

متوسط قطر  ،D50 ؛حداقل سرعت مجاز ،Vminکه در آن: 
سرعت سقوط ذرات با قطر متوسط  ،ω متر)؛ ذرات (ميلي

 ،nو  ؛شعاع هيدروليکي (متر) ،R متر در ثانيه)؛ميلي ۴/۱(
 ي) است. همچنين، برا۰۴/۰ري مانينگ (ضريب زب

اطمينان از عدم ايجاد فرسايش در مدل فيزيکي، حداکثر 
د شبررسي  ۳سرعت مجاز جريان با توجه به اعداد جدول 

ان در يسرعت جر ةشد ). مقدار محاسبه۱۹۷۷(کراتز، 
  سرعت حداقل و حداکثر قرار داشت. ةمدل، در محدود

  
مقادير حداکثر سرعت مجاز براي مصالح مختلف  - ٣جدول 

  )١٩٧٧(کراتز، 
  سرعت مجاز جريان (متر در ثانيه)  نوع مصالح
  ٢/٠- ٣/٠  شن ريز

  ۳/۰- ۷۵/۰ خاک شني
  ۷۵/۰- ۹/۰ لوم شني

  ۸۵/۰- ۱/۱  لوم رسي لوم تا
  ۱/۱- ۵/۱  رس سخت

  
  ارزيابي فني و اقتصادي

دار بودن يا بدون         در اين مرحله از پژوهش، شرايط پوشش
پوشش بودن کانال به لحاظ اقتصادي مقايسه شد و روش 

دار بهينه فني و اقتصادي از ميان دو گزينه کانال پوشش
شامل الگوي  ،اوليه هاي        يا بدون پوشش، انتخاب شد. داده

کشت انتخابي و سطح زير کشت، عملکرد و مصرف آب 
کارگري قبل و بعد  ةپژوهش و هزين يزمان ةگياهان در باز

هاي پوشش         هزينه ةاز پوشش کانال بود. براي محاسب
ساله پوشش  ۴۰و  ۲۰، ۱۰کانال، با فرض عمر مفيد 

و ؛ ۲۰۰۲سويهارت و هينس، ؛ ۱۳۹۰(بهراملو و سيدان، 
عمليات خاکي،  ة)، هزين۲۰۰۸سوسفالک و همکاران، 

شده،   جويي        کانال، ارزش آب صرفهدهي         پوشش ةهزين
 ةتعمير، اليروبي و نگهداري و امکان توسع ةکاهش هزين

کمي و کيفي محصوالت زراعي و باغي در سطح زير 
 ةمحاسب ينظر گرفته شد. برا پوشش کانال انتقال، در

هاي پمپاژ آب زيرزميني از اعماق مختلف،         هزينه
  د.شهاي انرژي، استهالک سامانه پمپاژ لحاظ         هزينه

هکتار از  ۱۱۰۰در مجموع  ۱۳۹۳- ۹۴در سال زراعي 
دست شبکه آبياري و زهکشي گندمان و اضي پايينار

بلداجي به کشت محصوالت مختلف اختصاص يافته بود که 
 ۴حت کشت محصوالت به شرح جدول مساحت اراضي ت

است. نياز خالص آبياري محصوالت با استفاده از برنامه 
NETWAT  ،آمد. با توجه به  دست به) ۱۳۸۰(عليزاده

 ةبخشي از دورشوند و         اينکه گندم و جو در پاييز کشت مي
 ة، نياز خالص در بازها با يکديگر همپوشاني دارد        کشت آن
م مهرماه تا پايان دهه دوم شروع دهه سو(از مشترک 

 ارائه ۴مورد محاسبه قرار گرفت و در جدول ماه)  خرداد
درصد در  ۵۵راندمان کاربرد  يريکارگبهشد. سپس، با 

) اراضي منطقه، ۱۳۹۰آبياري سطحي (رياحي فارساني، 
  آمد. دست بهمقادير نياز ناخالص آبياري محصوالت 

  
  

  کانال
  ٩دبي   ٨دبي   ٧دبي   ٦دبي   ٥دبي   ٤دبي   ٣دبي   ٢دبي   ١دبي 

  ليتر در ثانيه
  ١٦٤  ١٣١  ١٠٠  ٩٠  ٨٠ ٧٠  ٦٠  ٥٠ ٤٠  کانال بلداجي
  ٠/١  ٨/٠  ٦١/٠  ٥٥/٠  ۴۹/٠  ٤٣/٠  ٣٦/٠  ٣٠/٠  ٢٥/٠*  مدل آزمايشگاه
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  الگوي کشت منطقه، سطح زير پوشش و نياز خالص و ناخالص آبياري - ۴ جدول
  جمع  لوبيا  چغندرقند  زميني سيب  جو  گندم  نوع محصول

  ۱۱۰۰  ۵۰  ۱۵۰  ۲۰۰  ۳۰۰  ۴۰۰  مساحت (هکتار)
  ۱۰۰  ۵/۴  ۶/۱۳  ۲/۱۸  ۳/۲۷  ۴/۳۶  درصد

  ۲۱۰۷۰  ۵۵۳۰  ۶۶۱۰  ۵۴۴۰  ۱۳۵۰  ۲۱۴۰  هکتار)نياز خالص آبياري (مترمکعب در 
درصد (مترمکعب در  ۵۵با راندمان کاربرد  کشت يدر الگو نياز ناخالص آبياري

  هکتار)
*۱۴۱۶  ۶۷۰  ۱۸۰۰  ۱۶۳۴  ۴۵۲  ۵۹۷۳  

  ) و ضرب شدن در درصد زيرکشت (رديف دوم جدول) است.۵۵/۰اعداد اين رديف حاصل تقسيم عدد نياز خالص آبياري بر راندمان کاربرد ( *
  

کشت پايه پيش از اجراي پوشش در کانال و پس سطح زير
نظر گرفته شد؛ با اين توضيح که  از اجراي آن، يکسان در

ز تلفات حجم مشخصي آب اجراي پوشش، ا پس از
توان براي توسعه اراضي         که اين حجم را مي جلوگيري شد

آبي استفاده کرد. عملکرد هر محصول، قيمت خريد 
سازمان جهاد  ۱۳۹۳آمار سال  براساستضميني آن 

کشاورزي استان چهارمحال و بختياري (سايت جهاد 
 کشاورزي استان چهارمحال و بختياري،

chb.maj.ir/portal/homeو ارزش کل محصوالت فروخته ( 
هاي         شاخص ةدر محاسـب ارائه شده است. ۵شده در جدول 

سـال و نـرخ  ۴۰ و ۲۰، ۱۰ عمر مفيد پوشش ،مالي
 درصد در نظر ۱۲تنزيـل براي تبديل درآمدهاي آينده، 

درصد نيز در  ۱۸و  ۱۵هاي تنزيل         نرخ .شدگرفته 
نيا و ؛ شاهرخ۱۳۹۰د (بهراملو و سيدان، ت لحاظ شمحاسبا
  ).۱۳۹۳زارع، 

ليتر در ثانيه بود  ۴۹۱پژوهش  ةدبي مورد استفاده در باز
روز) در  ۱۵۵ماه (مهر ۲۰ارديبهشت تا  ۲۰از تاريخ  که

مورد مطالعه،  ةگرفت. در منطق اختيار کشاورزان قرار مي
ريال در هر مترمکعب و قيمت  ۱۲۰آب سطحي با قيمت 

د. هاي پمپاژ، محاسبه ش        نهآب زيرزميني با توجه به هزي
بودن کانال (کانال  دار        فرض بر اين بود که در شرايط پوشش

از بند انحرافي باالدست وارد  بتني)، دبي فوق مستقيماً
گيرد. در         ورزان قرار ميکانال شده و در اختيار کشا

شرايطي که کانال بدون پوشش بود (کانال خاکي)، دبي 
فوق هم از طريق کانال خاکي و هم از طريق حفر چاه و 

  شد.  پمپاژ تأمين مي
پمپاژ آب از منبع آب زيرزميني، ابتدا  ةهزين ةبراي محاسب

متر (عمق آب  ۷نياز به حفر چاهي با عمق حداقل 
اينچ  ۱۴متر است) و قطر  ۷۹/۶محل  زيرزميني در

 ۴۹۱گرفتن دبي نظر . سپس، با دراست) مترميلي ۶/۳۵۵(
نياز به پمپي است که اين دبي را با ارتفاع  ،ليتر در ثانيه
متر تأمين کند. مشخصات چاه حفرشده و  ۷ مکش حداقل
  شده در فصل نتايج و بحث ارائه شده است. پمپ انتخاب

  
عملکرد و ارزش محصوالت کشاورزي الگوي کشت (سايت جهاد کشاورزي استان چهارمحال و بختياري،  - ۵جدول 

chb.maj.ir/portal/home(  
  جمع  لوبيا  چغندرقند  زميني سيب  جو  گندم  نوع محصول

  -  ۲۳۵۶  ۴۱۱۰۱  ۳۷۶۵۰  ۲۹۱۵  ۳۳۳۵  عملکرد (کيلوگرم در هکتار)
  ۱۱۰۰  ۵۰  ۱۵۰  ۲۰۰  ۳۰۰  ۴۰۰  مساحت (هکتار)

  -  ۲۱۰۰۰  ۲۶۲۷  ۳۵۰۳  ۹۲۰۰  ۱۱۵۵۰  قيمت خريد تضميني (ريال در کيلوگرم)
  ۶۸۵۰۰  ۲۴۷۴  ۱۶۱۹۶  ۲۶۳۷۸  ۸۰۴۵  ۱۵۴۰۸  ارزش کل (ميليون ريال)

              
تعرفه و قوانين و مقررات برق مصرفي از سايت  ةهزين

) http://tariff.moe.gov.ir( برق، وزارت نيروفروش 
درصد افزايش قيمت  ۲۰گرفتن نظر استخراج شد که با در

هاي تير، مرداد و شهريور، و ميانگين وزني قيمت         براي ماه
 ةد. هزينشکيلووات ساعت، محاسبه  ريال در هر ۲۵۰

اين ريال لحاظ شد.  ۱۱۰۰۰آبونمان برق نيز براي هر ماه 

 ۱۵، هر سال به ميزان ۴۰و  ۲۰، ۱۰تا  ۱ها از سال         هزينه
ميزان درصد (مطابق با نرخ تورم کشور) افزايش يافت. 

انرژي مصرفي پمپ با توجه به توان، بازده و تعداد ساعات 
  آمد. دست بهکارکرد آن 

) و نسبت NPVارزش حال خالص ( براي تحليل اقتصادي،
). )۲) و (۱() استفاده شد (معادالت B/Cسود به هزينه (

http://tariff.moe.gov.ir
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شود.         از تفاضل درآمد و هزينه حاصل مي NPVشاخص 
، B/Cتر بيانگر سودمندي بيشتر است. شاخص عدد بزرگ

هاست که چنانچه         بيانگر نسبت سود حاصل به هزينه
نتيجه اين باشد، پروژه توجيه اقتصادي دارد.  ۱تر از         بزرگ

دهي کانال از نظر         پذيري پوشش        نشانگر توجيه ها،مقايسه
  اقتصادي است.

)۲(     =    −   (1 +  )  
    

)۳(   / = ∑   (1 +  )     ∑   (1 +  )      

، Ci ؛امiدرآمدهاي طرح در سال ، Bi :ها ن معادلهيدر ا
طول عمر ، n ؛ ونرخ تنزيل، r ؛امiهاي طرح در سال         هزينه

  پروژه است.
  
  ج و بحثينتا
دار و         کانال پوشش ارزيابي فني و اقتصاديج ينتا

  بدون پوشش
پوشش در سطح زير کشت پايه پيش و پس از اجراي 

نظر گرفته شد؛ با اين توضيح که پس از  کانال، يکسان در
 ز تلفات حجم مشخصي آب جلوگيري شداجراي پوشش، ا

توان براي توسعه اراضي آبي استفاده         که اين حجم را مي
هاي خاکي و         يک از کانال تحليل اقتصادي هر يبراکرد. 

عنوان درآمد بتني، ارزش ساالنه محصوالت زراعي تحت 
شده  مصرف پروژه و هزينه ساخت، تعمير و نگهداري و آب

مين ظر گرفته شد. براي تأن هاي پروژه در        هزينه عنوان به
ليتر در ثانيه در شرايط کانال بدون پوشش،  ۴۹۱دبي 

اينچ نياز است که با  ۱۴متر و قطر  ۱۲چاهي به عمق 
هاي حفر اين چاه         پمپاژ از آن برداشت صورت گيرد. هزينه

ارائه شده است (سازمان مديريت و  ۶در جدول 
). مبناي محاسبات، حفاري ۱۳۹۵ريزي کشور،         برنامه

متر است که نيمي در خاک سخت و  ۲۰دستي تا عمق 
نيمي از  ،گيرد و همچنين        نيمي در خاک نرم صورت مي

جام اين حفاري باالي سطح آب و نيمي زير سطح آب ان
تعمير و نگهداري چاه نيز، پس از مشورت  ةشود. هزين        مي
کارشناسان  يشاورزان منطقه و استفاده از نظرهابا ک

اي استان چهارمحال و بختياري، ساالنه سازمان آب منطقه
نظر گرفته شد.  هاي حفر چاه در        درصد هزينه ۵/۰معادل 

پمپ منتخب براي برداشت از آب زيرزميني، پمپ گريز از 

مين تأشرکت پمپيران بود. اين پمپ براي  ۳۰۰-۳۵مرکز 
دور در  ۱۴۵۰متر، با دور  ۱۷دبي مورد نياز و ارتفاع حدود 

کيلووات توان نياز دارد. قطر لوله ورودي و  ۹۰دقيقه، 
مورد نظر  مپپ ةمتر است. بازدميلي ۳۰۰خروجي پمپ 

آن به همراه شاسي،  ةشددرصد و قيمت تمام ۷۰
 ۲۲۷،۴۳۰،۰۰۰لکتروموتور و تجهيزات جانبي در حدود ا

کاويتاسيون،  ةبراي جلوگيري از رخداد پديدريال بود. 
 ةشود. هزين        متري از سطح زمين نصب مي ۶پمپ در عمق 

فهرست بهاي آبياري و  براساساين بخش از حفاري 
آمد.  دست بهريال  ۴۹۳۴۴۰۰معادل  ۱۳۹۴ال زهکشي س

 ةو هزين سال لحاظ شد ۱۰فيد پمپ مورد نظر عمر م
شاورزان ساالنه تعمير و نگهداري آن پس از مشورت با ک

کارشناسان سازمان آب  يمنطقه و استفاده از نظرها
درصد  ۷اي استان چهارمحال و بختياري، معادل منطقه

مين اقالم مورد تأ ةهزينظر گرفته شد. ن قيمت پمپ در
راي شامل لوله، اتصاالت نصب و کابل ب ،نياز حفر چاه

ريال  ۹۰،۴۶۳،۲۰۰ اتصال پمپ به شبکه برق در مجموع
  ).۷تعيين شد (جدول 

  
اينچ  ۱۴متر و قطر  ۱۲هاي حفر چاه به عمق         هزينه - ۶ جدول

  متر)ميلي ۶/۳۵۵(
  جمع هزينه (ريال)  نوع عمليات  رديف
  ۵۳۴۷۸۰۰  حفاري به روش دستي  ۱
  ۲۷۸۴۰۰۰۰  تهيه و نصب لوله  ۲
  ۱۸۱۶۸۰۰۰  کارهاي متفرقه  ۳
  ۵۱۳۵۵۸۰۰  جمع خالص  ۴

۵  
 ۳/۱ يجمع با احتساب ضريب باالسر

  ۱۵/۱ يا        ب منطقهيو ضر
۷۶،۷۷۶،۹۲۱  

  ١٣٩٥منبع: فهرست بهاي چاه سال 
  

 ۱۴قطر متر و  ۱۲از چاه به عمق ياقالم مورد ن ةهزين - ۷ جدول
  ۳۰۰- ۳۵ ز از مرکزيگر و پمپ متر)ميلي ۶/۳۵۵اينچ (

  هزينه (ريال)  نوع عمليات  رديف
  ۶۶۸۱۶۰۰  نچيا ۱۴لوله   ۱
  ۷۵۱۰۰۰۰۰  اتصاالت نصب  ۲
  ۲۰۰۰۰۰۰  کابل  ۳
  ۸۳،۷۸۱،۶۰۰  جمع  ۴

  

شده، قيمت آب زيرزميني با توجه به محاسبات انجام
ريال براي هر  ۹۱شده از عمق ايستابي در محل، برداشت

آمد. با توجه به عمق کم آب زيرزميني  دست بهمترمکعب 
تر بودن اين عدد در مقايسه با قيمت آب         در محل، کوچک

  ريال در مترمکعب) قابل توجيه است. ۱۲۰سطحي (
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  کانال بدون پوشش
لوم مورد شده براي فگيري        مقادير نشت اندازه براساس

هاي مورد بررسي،         آزمايش در اين مطالعه با استفاده از دبي
نظر  درصد در ۲۶متوسط  طور بهدرصد نشت کانال خاکي 

فهرست بهاي آبياري و زهکشي سال  براساسگرفته شد. 
 ۱۰۰۰، سرمايه اوليه احداث کانال خاکي به طول ۱۳۹۴

متر، شامل عمليات تخريب، عمليات خاکي با دست و 

ميليون ريال و براي  ۳۵۹عمليات خاکي با ماشين حدود 
ميليون ريال است (سازمان  ۱۰۷۶۸کيلومتر بالغ بر  ۳۰

 هاي کانال اجراي ). در۱۳۹۴ريزي کشور،         مديريت و برنامه
 هاي        زمين در برداريخاک از نيمي حدود بتني و خاکي
است.  شده لحاظ خاکي هاي        زمين در نيمي و سنگي

همچنين، هزينه تعمير و نگهداري (اليروبي) کانال خاکي 
  ).۸نظر گرفته شد (جدول  ميليون ريال در ۸۴ساالنه 

  
 ۰۲/۷متر و سطح مقطع  ۳/۱و عرض کف  ۵/۶، عرض باالي ۳۰۰۰۰به طول  اي، تعمير و نگهداري کانال خاکي        هزينه سرمايه - ۸ جدول

  (ميليون ريال) مترمربع
  ۱۰تا  ۳سال   ۲سال   ۱سال   ۰سال   اقالم هزينه
  ۰  ۰  ۰  ۱۰۷۶۸  ساخت

  درصد در سال ۱۵زان يش به ميافزا  ۶/۹۶  ۸۴  ۰  تعمير و نگهداري
  درصد در سال ۱۵زان يش به ميافزا  ۶/۹۶  ۸۴  ۱۰۷۶۸  جمع

 
درصد  ۱۵هر سال به ميزان  ۱۰تا  ۱ها از سال         اين هزينه

 ۱۰(مطابق با نرخ تورم کشور) افزايش يافته است. پس از 
شده در  هاي بيان        هزينه ةخاکي) کليسال (عمر مفيد کانال 

سال تکرار شد تا قابل مقايسه با کانال  ۴۰تا  ۸جدول 
  بتني شود.

  
  کانال با پوشش بتني

شده از  هاي برداشت        داده براساسميزان نشت در اين کانال 
برداري از         ي، دفتر بهرهبردار        سايت معاونت حفاظت و بهره

سيسات انتقال و توزيع آب (به نشاني تأ
http://portal.wrm.ir/shabakemodern/operation/opera

tionweb91-92/index%2091-92.htm -خرين دسترسي آ
  آمد. دست بهدرصد  ۱۱متوسط  طور به) ۱۳۹۶دي ماه  ۲۲

، ۱۳۹۴فهرست بهاي آبياري و زهکشي سال  براساس
متر، شامل  ۱۰۰۰اوليه احداث کانال بتني به طول  ةسرماي

عمليات تخريب، عمليات خاکي با دست، عمليات خاکي با 
بندي، بتن در جا،         ماشين، عمليات بنايي با سنگ، قالب
ميليون ريال  ۳۰۳۵کارهاي متفرقه و حمل و نقل، حدود 

ميليون ريال است  ۹۱۰۶۰کيلومتر بالغ بر  ۳۰و براي 
 ة). هزين۱۳۹۴ريزي کشور،         مديريت و برنامه (سازمان

ميليون  ۲۰تعمير و نگهداري (اليروبي) کانال بتني ساالنه 
 ۱ها از سال         ). اين هزينه۹نظر گرفته شد (جدول  ريال در

درصد (مطابق با نرخ تورم  ۱۵هر سال به ميزان  ۴۰تا 
 هب پوشش بتني، کانال کشور) افزايش يافته است. در

 نظر در متر ۵ هم از درزها ةفاصل و مترسانتي ۱۰ ضخامت
). ۱۳۹۴ريزي کشور،         (سازمان مديريت و برنامه شد گرفته

هر سال به ميزان  ۴۰و  ۲۰، ۱۰تا  ۱ها از سال         اين هزينه
  درصد (مطابق با نرخ تورم کشور) افزايش يافته است. ۱۵

  
 ۰۲/۷متر و سطح مقطع  ۳/۱و عرض کف  ۵/۶، عرض باالي ۳۰۰۰۰به طول  اي، تعمير و نگهداري کانال بتني        هزينه سرمايه -۹ جدول

  (ميليون ريال) مترمربع
  ۴۰تا  ۳سال   ۲سال   ۱سال   ۰سال   اقالم هزينه
  ۰  ۰  ۰  ۹۱۰۶۰  و نظارت ساخت، مطالعات

  درصد در سال ۱۵زان يش به ميافزا  ۲۳  ۲۰  ۰  تعمير و نگهداري
  درصد در سال ۱۵زان يش به ميافزا  ۲۳  ۲۰  ۹۱۰۶۰  جمع

  
) B/C) و نسبت سود به هزينه (NPVارزش حال خالص (

 ۴و  ۳در شکل  ترتيب بهبراي حاالت مختلف محاسبه، 
ست که با افزايش ا بيانگر آن ،دو شکلارائه شده است. اين 

جز کانال  يابند (به        کاهش مي B/Cو  NPVنرخ تنزيل، 
سال). از سوي ديگر، با افزايش عمر  ۴۰بتني با عمر مفيد 

سال (در نرخ تنزيل ثابت)،  ۴۰به  ۱۰مفيد کانال بتني از 

http://portal.wrm.ir/shabakemodern/operation/opera
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NPV  وB/C دهند.         ابتدا افزايش و سپس کاهش نشان مي
سال، با  ۳۰داد که پس از  بررسي دقيق محاسبات نشان

هاي         دار، هزينه        شدن مخارج نگهداري کانال پوششحداکثر
، پوشش بنابراين فراتر از درآمدهاي حاصل خواهد شد؛آن 

سال توجيه اقتصادي نداشته  ۳۰شده پس از با شرايط ذکر
هاي اقتصادي مورد بررسي نسبت به قبل کاهش         و شاخص

توجه و با آيد         برمي ۴و  ۳شکل بند. چنانچه از مقادير يا        مي
مامي ، همواره و در تهاي اقتصادي        مقادير شاخص به

عمر  ۳گرفتن هر نظر شده و با در هاي تنزيل بررسي        نرخ

سال، کانال خاکي نسبت به کانال  ۴۰و  ۲۰، ۱۰مفيد 
. ذکر اين نکته دار توجيه اقتصادي بيشتري دارد        پوشش

با توجه  B/Cو  NPVضروري است که از ميان دو شاخص 
و دومي نسبت که اولي تفاضل درآمد و هزينه است به اين

تر است. بنابراين، در شرايط         کارآمدتر و مهم NPVاين دو، 
به اين معني که  سه، اولويت با اين شاخص بوده است؛مقاي

کانال از نظر اقتصادي توجيه تر است،         بزرگ NPVهرجا 
  تر باشد. کوچک B/Cچند مقدار  هر دارد؛

  

  
  و حاالت مختلف نرخ تنزيل (ميليون ريال) يو بتن يخاک يها) براي کانالNPVارزش حال خالص ( - ۳شکل 

  

  
  و حاالت مختلف نرخ تنزيل يو بتن يخاک يها) براي کانالB/Cنه (ينسبت سود به هز - ۴شکل 

  
اله پوشش، با س ۴۰اين مطالعه براي عمر مفيد  ةيافت

کردن کانال را در ) که بتني۱۳۹۰بهراملو و سيدان ( نتيجه
منطقه همدان غيراقتصادي خواندند، در تشابه است. اين 

نظر  سال در ۴۰عمر مفيد کانال بتني را  ،پژوهشگران
ميزان کنترل  براساسرا  و منافع مالي کاربرد آن گرفتند

و  هاي بدون پوشش بررسي کردند        از کانالتلفات آب 
 ترتيب بهدر کانال خاکي و بتني  B/Cنتيجه گرفتند نسبت 

را براي کانال خاکي و بتني  NPV. ايشان است ۲۳و  ۳۱۵
 هزار ريال گزارش ۲۷۸۲۸۷۷۱۹و  ۱۶۳۵۹۵۱۳۰ ترتيب به

و با توجه به مقادير نسبت سود به هزينه، کانال  کردند
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 ةمعرفي کردند. عالوه بر اين، نتيجتر         خاکي را اقتصادي
نبودن کانال بتني در  مطالعه حاضر مبني بر اقتصادي

) ۱۳۹۳نيا و زارع (طقه بروجن با نتيجه مطالعه شاهرخمن
هاي انتقال         دهي کانال        است که بيان کردند پوشش در تضاد

آب در شهرستان داراب استان فارس اقتصادي است. در 
 سال در ۲۰بررسي اين پژوهشگران، عمر مفيد پوشش 

ايشان، بين  ةفته شد. هرچند طول پوشش در مطالعنظر گر
کيلومتر بوده، ايجاد پوشش سبب کاهش نشت  ۸/۳تا  ۵/۱

) ۱۳۹۳نيا و زارع (درصد شده است. شاهرخ ۹۷تا  ۸۵از 
انال در هر درصد، پوشش ک ۸گزارش کردند با نرخ تنزيل 

گرفتن  نظر سه منطقه اقتصادي است؛ هرچند با در
شاخص  براساسدرصد و  ۱۸و  ۱۵، ۱۲هاي تنزيل         نرخ

B/C هر سه نرخ تنزيل، اقتصادي ها با         لتنها يکي از کانا
قتصادي تشخيص داده غيرا دو مورد ديگري کامالًبود و 

- موراي ةپژوهش حاضر با نتيجه مطالع ةشده بود. نتيج
کردند با توجه به  ) که گزارش۱۹۹۴راست و وندرولد (
شده در زمان انجام پژوهش، پوشش ارزش آب ذخيره

اين  ةالبته در مطالعپذير نيست، در هماهنگي است.         توجيه
 ةشدن شد که تنها در يک کانال بررسياپژوهشگران بي

راست و -مورايپذير است.         دهي توجيه        پوشش ،کوچک
دهي کانال         ) نتيجه گرفتند هزينه پوشش۱۹۹۴وندرولد (

ن يا يول ؛بايد از طريق افزايش سطح زير کشت توجيه شود
افته ينفوذ يها        پژوهشگران به پمپاژ و استفاده مجدد از آب

د يز عمر مفين پژوهشگران نيا يتوجه نداشتند. در بررس
نظر گرفته شد.  سال در ۳۰پوشش برخالف مطالعه حاضر، 

، با پژوهش حاضرپوشش در  اقتصادي يريناپذتوجيه
ن ي. ادر تضاد است) ۲۰۱۳ممان و همکاران (نتيجه 

کردن کانال از نظر  دارپوشش که گزارش کردند پژوهشگران
بسيار اقتصادي است. واضح است که  مدت        طوالنيمزاياي 

 ينيرزميبرداشت آب از منابع آب ز يبا توجه به حجم باال
حفظ منابع آب  يبرا يديد تمهيز بايران نيدر کشور، ا

چاتا و همکاران  ةرد. مطالعينظر گ ندگان دريآ يبرا
دهي بهترين گزينه         ) در پاکستان نشان داد پوشش۲۰۱۴(

براي ذخيره پايدار آب در مقايسه با شرايط اليروبي کانال 
نتيجه اين  متضاداي         بودن است که نتيجه        و بدون پوشش

ساالنه پوشش (شامل  يها        نهين محققان هزيا. است مطالعه
خود  يريگ        جهيپوشش) را مالک نت يجاد و نگهدارينه ايهز

) گزارش کردند ۲۰۰۲ينس (قرار دادند. سويهارت و ه
ر است که يمتغ ۲/۳تا  ۳در پوشش بتني بين  B/Cشاخص 

در  B/C(شاخص  مطابقت داردپژوهش حاضر  جيبا نتا
الزم به  در نوسان است). ۹۷/۲تا  ۰۲/۲ن يپژوهش حاضر ب

ن پژوهش از يذکر است بافت خاک کانال بدون پوشش در ا
با  يها        مشابه در خاک يها        ين، بررسينوع لوم بود؛ بنابرا

  شود.        يشنهاد ميبافت و سطح مقطع متفاوت پ
  

  گيري نتيجه
، ۱۲نرخ تنزيل  ۳نشان داد که در هر  ،نتايج اين پژوهش

و  ۲۰، ۱۰طول عمر مفيد کانال ( ۳درصد و هر  ۱۸و  ۱۵
سال)، کانال خاکي توجيه اقتصادي بيشتري دارد.  ۴۰

هاي اقتصادي مورد استفاده در اين مقايسه ارزش         شاخص
) بود که B/C) و نسبت سود به هزينه (NPVحال خالص (

اکي و بتني، نزيل براي کانال خهر دو با افزايش نرخ ت
 ۴۰جز کانال بتني با عمر مفيد کاهش نشان دادند (به

سال). از سوي ديگر، با افزايش عمر مفيد کانال بتني از 
ابتدا  B/Cو  NPVسال (در نرخ تنزيل ثابت)،  ۴۰به  ۱۰

. بررسي دقيق ندافزايش و سپس کاهش نشان داد
سال، با  ۳۰ه پس از ست کا نشانگر آن ،محاسبات
هاي         دار، هزينه        شدن مخارج نگهداري کانال پوششحداکثر

، پوشش بنابراين فراتر از درآمدهاي حاصل خواهد شد؛آن 
سال توجيه اقتصادي نداشته  ۳۰شده پس از با شرايط ذکر

هاي اقتصادي مورد بررسي نسبت به قبل کاهش         و شاخص
 دارکردن پوششآمده،  دست بهتايج يابند. با توجه به ن        مي

کانال در منطقه بروجن استان چهارمحال و بختياري در 
متر باشد، نسبت به  ۷۹/۶شرايطي که عمق سطح ايستابي 

گزينه کانال خاکي با اجازه نفوذ به آب و پمپاژ دوباره، 
 دليل بهتوجيه اقتصادي ندارد. در پژوهش حاضر 

کانال با بافت لومي ک محدوديت زمان، تنها از خاک ي
هاي آينده از  شود در پژوهش        پيشنهاد مي استفاده شد.

و پديده نشت  هاي متفاوت استفاده شود        فتهاي با با        خاک
شود         د. پيشنهاد ميشوبررسي  ياريآب يها و نفوذ در کانال

فني و اقتصادي نشت و نفوذ  ةهاي آينده مقايس در پژوهش
هاي غشايي، سنگ و مالت و ... نيز انجام         پوششبراي 

 متر بود ۷ شود. در اين پژوهش، عمق آب زيرزميني تقريباً
هزينه حفاري و پمپاژ براي برداشت آن،  ةو پس از محاسب

قيمت آب زيرزميني اندکي کمتر از آب سطحي تعيين 
هاي آينده، محاسبات  شود در پژوهش        شد. پيشنهاد مي

  ي اعماق بيشتر آب زيرزميني انجام شود.برا
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