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  چکيده 
ي هارود و زمينرودخانه زايندهاز طريق آب  ي مدرن نکوآباد و آبشار در استان اصفهانهاميزان رسوب ورودي به شبكه مطالعه،در اين 
كه ميانگين داد تايج نشان ن. شدي بررسي يها از نظر عناصر غذانشين شده در كانال تركيب شيميايي رسوبات ته و  هاکانالاطراف 
SP ،EC ،pH ،OC ، P ،K ،HCO3 هايپارامتر

- ،Cl- ،SO4
-2، Ca+2 و Mg+2 و Na+ زيمنس  دسي ٣١/٤، درصد ٤/٧١ترتيب برابر  بهرسوبات

بافت رسوبات، لوم و يا لوم  .است گرم بر ليترميلي ١/٢٢ و ٣/٤٢، ٦٩/٤١، ٧٥/٨، ٨١/٧ ،٣١/١٣٦، ٦٥/٢٢ درصد و ١/٢، ٠٣/٧، بر متر
هاي آبشار بيشترين فسفر قابل جذب را نسبت ها نشان داد كه رسوبات كانالمقايسه ميانگين غلظت فسفر در رسوبات كانال. شني است
دارند ولي از لحاظ كربن آلي بين رسوبات اين ) گرم بر ليترميلي ٣/١٦رم بر ليتر در مقابل گميلي ٢٩متوسط ( هاي نکوآبادبه کانال
ميزان سرب و کادميم رسوبات بسيار ). هاگرم بر ليتر براي تمام کانالميلي ١١/٢متوسط (داري مالحظه نشد ها اختالف معنيكانال

-نشين شده درطول كانال ها نشان داد كه عمده رسوبات تهبرجاي مانده در كانالبندي رسوبات  مطالعه رسوبات انتقالي و دانه. دناچيز بو
رود وارد شبكه ميزان رسوباتي كه در نتيجه آبگيري از رودخانه زاينده. باشدها ميها، ناشي از اضافه شدن مواد زايد كشاورزي و نخاله

  .وجود دارد، كم است ها آننشين شدن  شوند و امكان تهآبياري مي
  

  .هاي آبياري، عناصر غذايي گياهيرسوب، كانال :ي كليديها واژه
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  مقدمه 
هاي  همهمترين مسائلي است كه بسياري از شبكگذاري از رسوب

رغم وجود تأسيسات  علي. دهدآبياري را تحت تأثير قرار مي
- اي موارد شبكه ، در پارهل آبهاي انتقاگير درابتداي كانال رسوب

اي و دچار مشكالت عديده يستندها از تأثير رسوبات مصون ن
 هاي آبياري، خاك قسمت اعظم رسوبات شبكه. شوندمي

  عالوه . ها استهاي باالدست رودخانهفرسايش يافته اراضي حوزه
نيز به داليل هاي انتقال و توزيع  در طول مسير كانالاين بر 

كاربرد اين رسوبات در  .دشوبه حجم رسوبات اضافه ميمختلف 
شود، بدون هاي کشاورزي فقير موجب افزايش توليد ميزمين

  . ادي از كودهاي شيميايي باشداينکه نياز به كاربرد مقادير زي
در ارتباط با كيفيت آب و ) ١٣٧٥(زادگان و همكاران  عرب

هاي ، نتيجه گرفتند كه در نمونهر شهر اصفهاننهاارسوبات بستر 
 Cuو  Fe ،Mn ،Cd ،Ni ،Cr ،Pbر، ميانگين غلظت نهاابستر 
گرم ميلي ١/٥٨و  ٩/٨٢، ٢/٤١، ٦٦ ،٧/١، ٥٣٢، ٢٨٤٣٢ترتيب  به

، Pbاين ارقام نشان داد كه ميزان فلزات سمي نظير . استر در ليت
Cd ،Ni  وCr هاي بستر در مقايسه با استانداردهاي بيندر نمونه -

 هاي بسترمواد آلي در نمونه. المللي از حد مجاز بيشتر بوده است
  .درصد بود ٣/٠تا  ١/٠درصد و نيتروژن  ٦تا  ٧/٠

- ري سفيدرود نتيجههاي آبيادر بررسي شبكه) ١٣٧٥(يزداني 
نيتروژن، (گيري كرده كه رسوبات از نظر عناصر غذايي پرمصرف 

خليلي خشنود . ، غني بوده است)فسفر و بخصوص پتاسيم
ي در بازيافت اراضي ها هنادر بررسي نقش رسوبات رودخ) ١٣٧٤(

- رود، به اين نتيجه رسيده كه رسوباي رودخانه زنجانحاشيه
. شودنظر ميزان مواد آلي ميگيري  موجب اصالح خاك از 

اي در رواناب سطحي، رسوبات سرچشمه گرفته از منابع غيرنقطه
- ها مطرح ميدهنده مواد غذايي و آلوده كننده عنوان انتقال به

  . باشند
در تحقيقاتي كه در شبكه آبياري جناب در پاكستان انجام 

هاست  پذيرفت، معلوم شد كه رسوب مشكل بزرگي در اين شبكه
شود، اي انجام نمي صورت دوره زدايي بههايي كه رسوبدر كانالو 

آيد كه هدف تأمين و تحويل وجود مي به ها آنتغييراتي در مقاطع 
باال آمدن كف . كندبيني شده را با شكست مواجه ميآب پيش

ها باعث افزايش رقوم سطح آب در باالدست،  كانال در پشت روزنه
هاي طراحي به و حتي اگر دبيشود بيش از رقوم طراحي مي

ها هاي عبوري از اين روزنهد، دبيشوهاي درجه دو تحويل  كانال

هاي درصد خطا را نسبت به دبي ٢٠٠تا  ١٥٠طور معمول  به
  ).١٩٩٣ ،راست و اسنلن - موري(دهند طراحي نشان مي

اي روي استفاده از طي مطالعه) ١٩٨٧(ا واسكندراف و شيرينو
هاي شني، ورا براي اصالح ساختمان خاكرسوبات رودخانه ك

داري روي تشكيل مشاهده كردند كه رسوبات تأثير مثبت معني
محصول كشت  ،در اين آزمايش .دارند ها آنها و پايداري خاكدانه

داشت و  لكردمعگيري، افزايش  با افزايش رسوب) بادنجان(شده 
ز محصول ا ،تن در هكتار رسوب ٣٠كه با افزايش د شمشاهده 

  .تن در هكتار رسيد ١٥/٣به  )شاهدتيمار (تن در هكتار  ٦٢/٢
نشان دادند كه ميانگين ) ١٩٨٨(سيناوي  - انصاري و ال - ال

گرم  ميلي ٥/١٨٢رسوبات معلق در ايستگاه قبل از بغداد  غلظت
گرم در ليتر ميلي ٦/٨٦دست بغداد در ليتر و در ايستگاه پايين

هاي كشاورزي در باالدست بغداد علت فعاليت اين نتيجه به. است
  .ده استوجب افزايش غلظت رسوبات معلق شبوده كه م

هاي مدرن آبياري استان بخشي از شبکه بررسي كميت رسوبات
و امكان  ها آني موجود در يي ميزان عناصر غذاي، شناسااصفهان
داف اين پژوهش هاي كشاورزي از اهدر زمين رسوباتكاربرد 
  .است

  
  اهمواد و روش

هاي مدرن آبياري اراضي آبخور رودخانه در حوضه عمل شبكه
كيلومتري باالدست شهر  ٤٥رود، اولين سد انحرافي در زاينده

دو رشته . اصفهان و در جوار روستاي نكوآباد احداث شده است
مترمكعب در ثانيه  ٤٥و  ١٥كثر هاي حداكانال اصلي به ظرفيت

چپ رودخانه احداث شده  منظور آبياري اراضي سواحل راست و به
نام سد انحرافي  سد انحرافي بعد از شهر اصفهان بهدومين . است

رود بنا شده است كه داراي دو رشته آبشار روي رودخانه زاينده
مترمكعب در ثانيه  ١٥كانال اصلي هر يك به ظرفيت حداكثر 

 استهكتار از اراضي كشاورزي  ٥٤٠٠٠براي آبياري حدود 
سومين سد انحرافي ). ١٩٧٧ ،اي اصفهانهسازمان آب منطق(

كيلومتري شرق اصفهان در ناحيه رودشت  ٥٥جديداالحداث در 
هكتار از اراضي را به عهده  ٤٢٠٠٠قرار دارد كه تأمين آب حدود 

هاي اصلي دو لدر تحقيق حاضر، مسائل رسوب در كانا. دارد
 .ه استدششبكه نكوآباد و آبشار ارزيابي 

هاي عادي از ها در سالازكانالبرداري  بهرهه دوره با توجه به اينك
يابد، بنابراين در و تا آذر ماه ادامه مي شود مي فروردين ماه آغاز

برداري، پس از بازديد  و قبل از شروع دورة بهره ١٣٧٩اسفندماه 
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 ها آندر  مانده باقيهاي مورد مطالعه، احجام رسوب از كليه شبكه
براي مدت . طول مسير برآورد شد ع وگيري دو مقطتوسط اندازه

هر سال، مقدار رسوبات برداري  بهرهدو سال، در پايان دورة 
  . دشبرآورد  مانده باقي
هاي اصلي و داخل كانال معلق در آب ورودي از رودخانه به مواد

 باها به رودخانه درحدود اواسط هر ماه آب خروجي از كانال
- آب کانال از طريق دريچهدبي . برداري دستي تعيين شد نمونه

گيري و هاي اصلي اندازههاي تعبيه شده در محل ورودي به كانال
- ها، از تفاضل آبگيري دريچهحجم آب خروجي از كانال. دثبت ش

ط مختلف مسير در نقا. دست آمده و ثبت شد هها و آب ورودي ب
- صورت ترکيبي نمونه به مانده باقيرسوبات  چهار كانال اصلي از

 ١در نقشه ). حداقل سه تکرار براي هر کانال(ي شد بردار
شده  مشخصها برداري رسوب از كانال هاي نمونهموقعيت محل

  . است

  
  هابرداري رسوب از كانال محل نمونه - ١نقشه 

  
ز برداشت به ها پس اكانالدر  مانده باقيهاي رسوب نمونه

، EC ،pH ،OC،  P ،K،(SP)د تا درصد اشباع آزمايشگاه منتقل ش
HCO3- ،Cl- ،SO4-2  ،Ca+2، Mg+2 ، Na+ و درصد ذرات

دليل  به ١٣٨٠در سال . دشوشن، سيلت و رس تعيين 
آبياري، انجام پژوهش  هاياز كانالبرداري  بهرهخشكسالي و عدم 

از هر (نمونه رسوب  ٨در پايان سال دوم اين مطالعه، . دشمتوقف 
هاي سرب و نجام آزمايشا انتخاب و براي) انال اصلي دو نمونهك

با دستگاه جذب اتمي مدل  .كادميم به آزمايشگاه فرستاده شد
Perkin Elmer 3110  براي . گيري شداندازهسرب و كادميم

 (Tin)، با تهيه گل اشباع، مقداري از گل در داخل تين SPتعيين 
و شد و پس از وزن كردن، در داخل آون قرار داده  شدريخته 

روش  بقيه پارامترها به. آمددست  ك بهسپس وزن خاك خش
. ها مورد بررسي آماري قرار گرفتنتايج داده. دشاستاندارد تعيين 

مقايسه . شد تحليل آماري SASافزار  نتايج با استفاده از نرم
  .گرفت صورتاي دانكن ها از طريق آزمون چند دامنه ميانگين

  
  
  

  نتايج
هاي  ها طي سالكه، حجم آب انحرافي ساالنه به شب١در شكل
 ،اي اصفهانسازمان آب منطقه(ارائه شده است  ١٣٨١و  ١٣٧٩
هاي مذكور، پس از آبگيري از آب ورودي به كانال). ١٣٨١
ماند که از انتهاي ، مقداري باقي مي٢هاي درجه ها و كانالدريچه
، حجم آب ٢در شكل . دشوهاي اصلي وارد رودخانه ميكانال

  .و انتقال يافته به رودخانه آورده شده استها خروجي از كانال
گرم در  ميلي ٣طور متوسط از  ميزان مواد معلق موجود در آب به

سمت چپ ) بعد از رسوبگير(ليتر در كانال اصلي ورودي به شبكه 
همچنين . هاي آبشار استگرم در ليتر در كانالميلي ١نكوآباد تا 

- ميلي ٢دخانه از غلظت مواد معلق موجود در آب برگشتي به رو
گرم در ليتر در شبكه ميلي ١٧گرم در ليتر در شبكه نكوآباد تا 

با دخالت دادن حجم آب، . گيري شدسمت چپ آبشار اندازه
کيلوگرم بر مترمکعب  ١٣٠٠غلظت مواد معلق و وزن مخصوص 

دست  براي ذرات رسوب، حجم رسوبات انتقالي توسط رودخانه به
ها بعد مانده در كانال رسوب باقي همچنين حجم). ٣جدول (آمد 

  .آورده شده است ١برداري در جدول  از دورة بهره
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 ١٣٨١و  ١٣٧٩هاي ها در سالحجم آب انتقال يافته به شبكه - ١شكل 
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راست  نكو آباد چپ نكو آباد    راست  آبشار   چپ آبشار
  هاي اصلي و ورودي به رودخانهحجم آب خروجي از انتهاي كانال - ٢شكل 

  
شين شده ن دهد كه عمده رسوبات تهنشان مي ١نتايج جدول 
- ها، ناشي از اضافه شدن مواد زايد كشاورزي و نخالهدرطول كانال

نتيجه آبگيري از رودخانه  وارد ميزان رسوباتي كه در. استها 
وجود دارد،  ها آننشين شدن  شوند و امكان تهشبكه آبياري مي

نشين شدن ضايعات و مواد رسوبي در آب  مسلماً، ته. كم است
ها و فرسايش و خرابي يان در كانالباعث كم شدن ظرفيت جر

  .دشو مي ها آنهاي ديواره
حدود  ١٣٧٩هزينه اليروبي دو شبكه مورد بحث در انتهاي سال 

اي  سازمان آب منطقه(ده است شميليون ريال برآورد  ١٦٠
شود مشاهده مي ١طوركه در جدول  همان). ١٣٨٢ ،اصفهان

ايين دست نسبت هاي پحجم رسوب انتقالي از رودخانه به كانال
- احداث بندهاي سنگ. هاي باالدست كاهش يافته استبه كانال
- مي) خصوص در شهر اصفهان هب(طول مسير رودخانه چين در

  تحليل آماري نتايج . تواند عاملي براي كاهش اين رسوبات باشد
هاي هاي رسوب و مقايسه ميانگينتجزيه شيميايي نمونه

 ٢در جدول  ١٣٨١و  ١٣٧٩هاي پارامترهاي مختلف براي سال
بندي خاك يا  درصد اشباع مالكي براي طبقه .ارائه شده است

 ،يزداني(هاي ارائه شده بنديبرطبق طبقه. هاست رسوب خاك
هاي سنگين مربوط به خاك ٥٠درصد اشباع بيشتر از ) ١٣٧٥
راست و چپ نكوآباد و آبشار هاي بافت رسوبات شبكه. باشدمي
كه در  درصورتي. وم، لوم شني و لوم استني، لترتيب لوم ش به

 ١٣٧٩د كه درصد اشباع در سال شومالحظه مي ٣ و ٢جداول 
  . کندتغيير مي ٦٩تا  ٥٢بين  ١٣٨١و در سال  ٩١تا  ٦٤بين 

هاي از کانال ١٣٧٩ميزان هدايت الکتريکي رسوبات در سال 
کاهش  ١٣٨١باالدست به طرف پايين دست افزايش و در سال 

) ١٣٧٩ ،بوردي باي(هاي ارائه شده بنديبرطبق طبقه. ته استياف
هاي آبياري، لب شور تا نسبتاً شور  نشين شده در كانال رسوبات ته

چنين روندي در مورد ميزان سديم نيز . شوندبندي ميطبقه
  .شودديده مي

دست اختالف هاي باالدست و پايينبين كربن آلي رسوبات كانال
). هادرصد براي تمام کانال ١/٢متوسط (نشد  داري مالحظهمعني

حد زان كربن آلي رسوبات درها، ميبا توجه به مقايسه ميانگين
را كه اعالم نموده ) ١٣٧٥(اين نتيجه، نتايج يزداني . زياد است

) از جمله نيتروژن(ها از نظر عناصر غذايي پرمصرف رسوبات كانال
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 ن رسوبات براي کاربرديكي از مزاياي اي. كندغني است تأييد مي
نتيجه ميزان نيتروژن زياد در در کشاورزي، وجود كربن آلي و در

ها متوسط ميزان فسفر قابل جذب رسوبات كانال. است ها آن
گرم بر ليتر است و نشان از غني بودن رسوبات از  ميلي ٦٥/٢٢

فسفر قابل جذب در . نظر مواد غذايي پرمصرف گياهان دارد
. استهاي باالدست فهان بيشتر از كانالدست شهر اصپايين

ها نشان داد كه مقايسه ميانگين غلظت فسفر در رسوبات كانال
هاي آبشار بيشترين فسفر قابل جذب را دارند رسوبات كانال

  ).گرم بر ليترميلي ٣/١٦گرم بر ليتر در مقابل ميلي٢٩متوسط (
ت به ها از باالدسميزان پتاسيم قابل جذب در رسوبات كانال

 ٣١/١٣٦ميانگين دو ساله(دست افزايش يافته است  پايين
كه توانايي  اين به با توجه). هاگرم بر ليتر براي تمام کانال ميلي

- اي بسته به مواد اوليهرسوب و خاك براي تأمين پتاسيم تا اندازه
، بنابراين كم بودن ت استشود متفاومشتق مي ها آناي كه از 

ه درشت و بافت متوسط امري طبيعي پتاسيم در رسوبات دان
  .است

بيني  پيش) ١٣٧٥(زادگان و همكاران  با توجه به تحقيقات عرب
هاي آبياري مورد جاي مانده در كانال در رسوبات به شد مي

هاي آبياري سنتي، فلزات سنگين يافت مطالعه، همانند كانال
و  ١- ٢ها ولي با توجه به اينكه حد طبيعي كادميم در خاك. شود

افيوني و عرفان (گرم در ليتر ارائه شده ميلي ١٠- ١٥٠سرب 
هاي صنعتي نيز عبور ها از مسير شهركو كانال) ١٣٧٩ ،منش
با اين حال ميزان كادميم و سرب در رسوبات ناچيز بود ند، كنمي

  ).کمتر از حد تشخيص دستگاه(
  

  ١٣٨١و  ١٣٧٩هاي در سالبرداري  بهرههاي آبياري در پايان دورة نالدر كا مانده باقينتايج برآورد حجم رسوب انتقالي و   -١جدول 
 (m3)رسوب انتقالي از رودخانه   (m3)هاحجم نخاله  (m3)مانده رسوب بجا   سال  نام كانال

 
  سمت راست نكوآباد

١٣٨  ٤٨٠  ١٠٦٨١  ١٣٧٩  
٤٤  ٤٨٨  ١٠٥٣٥  ١٣٨١  

  
 سمت چپ نكوآباد

٢٦٨  ١٤٥٥  ١٥٣٩٨  ١٣٧٩  
٢٧٦  -  ٢٨٤٠٨  ١٣٨١  

  
 سمت راست آبشار

٦٤  ٢٨٥  ٣٣٤٧  ١٣٧٩  
٧٠  ٤٦١  ٢٢٩٧  ١٣٨١  

  
 سمت چپ آبشار

٥٦  ٤٦٩  ٢٣٤١  ١٣٧٩  
٢٦  -  ٧٦١٦  ١٣٨١  

  
 حجم كل رسوبات

٥٢٦  ٢٦٨٩  ٣١٧٦٧  ١٣٧٩  
٤١٦  ٩٤٩  ٤٨٨٥٦  ١٣٨١  

 
  ۱۳۸۱و  ۱۳۷۹هاي مطالعه شده در سال هاي مختلف رسوبات در كانالهاي ويژگيمقايسه ميانگين -۲جدول 

درصد  تيمار
  اشباع

  

EC 
(dS/m)

pH  كربن آلي  
  )درصد(

فسفر قابل 
  جذب

(ppm) 

  قابلپتاسيم 
  جذب

(ppm)  

HCO3
-  Cl-  SO4

  مجموع  2-
  هاآنيون
  

 كلسيم و
يميزنم  

 

  سديم
  

  مجموع
 هاكاتيون

 سمت راست نكو آبادکانال 
  كانال سمت چپ نكوآباد
  كانال سمت راست آبشار

 آبشار چپ كانال سمت

ab٦٤ 
a١٧/٩١ 
a٦٧/٨٠ 
a٧١/٨٤  

۶/۳  b 
٧٨/٤  ab 
۶/۶  a 
٥/٦  a 

٠/٧  a 
٠١/٧  a 
٧٣/٦  b 
٧٨/٦ ab 

٢٢/٢  a 
٨/٢  a 
٨٦/٢  a 
٦/۲  a 

b ٨/٩  
ab ٥٦/١٩  

١٣/٢٨  a 
٠/٢٥  ab 

٣/١١٨  a 
١٢٥ a 

٣/٢٣٣  a 
٤٣/١٨٦  a 

٩٣/٦  a 
٢/٦  a 
٦٦/١٤  a 
٨٥/١٠  a 

٣٣/٥ a 
٣٣/١٠  a 
٣٣/١٧  a 
٧١/١٥  a 

۷/۳۴  a 
٨/٤٣  a 

٥١ a 
٢/٥٥  a 

٣٣/٤٦  b 
٣٣/٦٠  ab 
٨٣ a 
٧١/٨١  a 

b ٤٢  
٣٣/٥٢  ab 

a ٦٧/٦٨  
٨٦/٦٦  a 

٣٣/٥  b 
١٦/١١  ab 
٦٦/١٦  a 
١٤/١٧  a 

b۳۴/۴۷  
ab۵/۶۳  
a/۸۵  
a۸۴  

  كانال سمت راست نكوآباد
  كانال سمت چپ نكو آباد
  كانال سمت راست آبشار
  كانال سمت چپ آبشار

a  ٤٦/٦٥  
a ٩٧/٦٢  
a ٧/٦٩  
a ٧/٥٢  

a ٦٥/٣  
a ٨٧/٣  
a ٠٦/٣  
a ٤٤/٢  

c ٠٣/٧  
bc ١٢/٧  
ab ٢٦/٧  
a ٣٦/٧  

a ٧١/١  
a ٤٩/١  
a ٧٤/١  
a ٤٤/١  

b ٦٢/٢١  
c   ١٢/١٤  

a ٢٦/٣٢  
a ٧/٣٠  

a ٦٧/١١٢  
a ٨/٩٢  
a ١١٣/ ٣  
a ٦٧/١٠٨  

a ٣٣/٥  
a ٩٦/٤  
a ٥٣/٨  
a ٠٦/٥  

b ٨٦/٣  
b ٠٨/٤  
b ٩٣/٤  
a ٤٦/٨  

a ٦٦/٤٤  
a ٤٠/ ٠٤  
a ٥٣/٣٥  

a ٦/٢٨  

a۸۶/۵۳  
a۰۸/۴۹  

a۴۹  
a۴۲/۴۱  

ab  ٥٣/٣٣  
a ٢٨/٣٥  

ab ٢١  
b ۷۶/١٨  

a۸/۳۴ 
a۸/۳۴ 
a۸/۳۰  
a۶۳/۲۶  

a۶/۵۱  
a۲/۵۱  
a۲۷/۵۲  
a۳/۵۷  

 باشنددار ميي كه حداقل داراي يك حرف مشترك هستند از نظر آماري فاقد تفاوت معنييهاميانگيندر هر ستون، . انجام گرفته است% ٥ها با استفاده از آزمون دانكن در سطح قايسه ميانگينم

  گيرينتيجه
هاي رسوب برجاي مانده در ها و تحليل دادهنتايج آزمايش

دهد كه رسوبات از هاي آبياري نکوآباد و آبشار نشان مي كانال

عمده رسوب . لحاظ عناصر نيتروژن و فسفر غني هستنند
ها ناشي از اضافه شدن مواد زايد كشاورزي، نشين شده در كانال ته

اي اصلي، هها و فرسايش بادي مزارع در طول مسير كانالنخاله



. . . گذاري در شبكه هاي آبياري نكوآباد و كميت و كيفيت رسوب     ۲۰۲  

 

ها است و ميزان  خصوص محدوده روستاهاي اطراف آن به
- رود وارد شبكهرسوباتي كه درنتيجه آبگيري از رودخانه زاينده

ها وجود دارد، كم  نشين شدن آن شوند و امكان تههاي آبياري مي
هاي آهني در محدودة لذا حفاظت رودخانه و نصب نرده. است

ها ها به كانالدات كشاورزي و نخالهتواند از ورود زائروستاها، مي
نشين شدن مواد رسوبي و ضايعات در آب باعث كم  ته. بكاهد

هاي آن شدن ظرفيت جريان در كانال و فرسايش و خرابي ديواره
ها الزم برداري صحيح از كانال منظور بهره بنابراين به. شودمي

اشتن از ريختن و انب. است هر ساله عمليات اليروبي انجام شود
هاي سرويس و كم كردن رسوبات اليروبي شده در كنار جاده

درمورد . ها جلوگيري شودهاي مربوط به كانالحريم جاده
هاي برداري و نگهداري از شبكه مشاركت زارعين در عمليات بهره

  . هاي سنتي، آموزش الزم داده شودآبياري مدرن، همانند شبكه
  

  گزاري سپاس
كمك (مجيد زيدي و مجيدكاكائي بدينوسيله از آقايان 

) كارشناسان بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي اصفهان
گزاري  كه در انجام اين تحقيق همكاري داشتند تشكر و سپاس

  .شودمي
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