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 آب در شبکه آبیاری دشت قزوین یابی عملکرد مدیریتارز
 3و پیمان دانشکار آراسته 2، آرمان حیدری1*حمید زارع ابیانه

 

 1397/ 30/05 تاریخ ارسال:

 25/09/1397تاریخ پذیرش:

 مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد

 چکیده
های ها و سامانهریزی و بهبود شبکههانجام برنام وضعیت موجود،منظور شناخت های آبیاری بهبررسی عملکرد شبکه

ازای های مبتنی بر هزینه تولید بهبا برخی شاخص شبکه آبیاری قزوینباشد. ارزیابی در هر منطقه ضروری می آبیاری

 1633-1768و  1179-1891نشان داد دامنه ارزش محصول در سطح خالص و در سطح زیرکشت  های آب و زمیننهاده

مقایسه نتایج در سه ناحیه تاکستان، قزوین و دالر بر مترمکعب است.  1/1تا  68/0تحویلی و در واحد آب  ر هکتاردالر ب

سب خواهد بود. درحالی که سایر نواحی، بوئین زهرا نشان داد که ناحیه تاکستان به واسطه بیش آبیاری در آینده نامنا

حاکی از تامین حدود یک سوم کل  خودکفایی مالیبود. شاخص گر نیازمندی گیاه به آب و شرایط کم آبیاری بیان

بازگشت ناخالص باشد. شاخص برداران و وابستگی به منابع دولتی مینگهداری شبکه توسط بهره وبرداری های بهرههزینه

شان داد گر اقتصادی بودن اجرای شبکه است. نتایج ندرصد شد که بیان 101ای مشابه سازی شبکهبیهبرای ش سرمایه

میلیون دالر  98/59ینی گندم، واسطه افزایش قیمت جهانی پایه گندم و افزایش قیمت تضمارزش ناخالص محصوالت به

های شبکه ضعیف گذاریر مدیریت و سیاستبرداران ددلیل مشارکت کم بهرهاست. مدیریت مصرف منابع محدود آب به

زراعی، وضعیت مصرف های بههای نوین آبیاری و روشکارگیری روشبهبرداران، با است. الزم است تا ضمن مشارکت بهره

 آبیاری قزوین بهبود یابد.در شبکه آب و راندمان آبیاری 

 

 .شبکه خودکفایی مالی ،ناخالص سرمایهبازگشت ، استاندارد ارزش ناخالص محصول :لیدیای کهواژه
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 مقدمه

ی از معیارهای ارزیابی عنوان یکراندمان آبیاری به

های آبیاری، رابطه بین عملکرد محصول رد شبکهعملک

نماید و باال بودن آن تولیدی با نهاده آب را تبیین می

 هایمعنای اثربخش بودن آن نیست. راندمانلزوما به 

های دیگری از این نیز شکل انتقال، توزیع و کاربرد آب

در عملکرد کمی  عوامل غیر از آب تاثیر معیار هستند که

(. از 1395دهند )اژدری و هدایت، نمی را نشان هاشبکه

( IIWM) 1المللی مدیریت منابع آبسازمان بینرو این

گیری را برای هایی با قابلیت اندازشاخص 1988در سال 

منظور شناخت های آبیاری بهارزیابی ابعاد عملکرد شبکه

ها و د شبکهریزی و بهبووضعیت موجود و انجام برنامه

های آبیاری ارائه داد. ارزیابی عملکرد بخش شرقی سامانه

نشان داد  IWMIهای شبکه آبیاری دز براساس شاخص

ودیت منابع آب، تحویل حجمی آب، مشارکت محد

بران و شیوه آبیاری از عوامل ناکارآمدی نامناسب آب

(. مشابه چنین 1395شبکه است )اژدری و هدایت، 

( در ارزیابی شبکه 1391راز و همکاران )نتایجی را سراف

های آبیاری دز در منطقه سبیلی خورستان با شاخص

IWMI عوامل محدود  ترینگزارش کردند. آنان مهم

کننده تولید و توسعه کشاورزی را محدودیت منابع آب، 

بران و عدم استفاده بهینه از زمین، عدم مشارکت آب

اری گزارش نمودند. های نوین آبیعدم استفاده از سیستم

( با بررسی عملکرد 1396زارع ابیانه و زیوری عارف )

برداری صحیح سیستم آبیاری دشت اسدآباد، عدم بهره

از سیستم را منجر به ناکارآمدی سیستم آبیاری در 

خانی و همکاران منطقه مورد مطالعه دانستند.ثانی

( نشان دادند مقادیر دو شاخص تامین آب نسبی 1386)

( از RIS) 3( و تامین آب آبیاری نسبیSRW) 2گیاه

برای شبکه آبیاری دشت  IWMIهای مجموعه شاخص

ه رفتار سخاوتمندانه است که نشان 1ساوه بزرگتر از 

برداران با آب در شرایط محدودیت منابع آبی است. بهره

های شبکه اغلب ( عملکرد1998مولدن و همکاران )

 
1 International water management institute 
2 Realative water supply 
3 Relative irrigation supply 
4 Seyhan 
5 Standardized water management institute 
6 Output per unit command 

و  تعمیر عدم اجرا، و طراحی در نقص دلیلرا به آبیاری

گزارش نمودند. آنان  انتظار حد از ترنگهداری، پایین

در  4هانهای آبیاری نظیر شبکه شیعملکرد برخی شبکه

های توسعه کشور ترکیه را بسیار خوب و در زمره شبکه

یافته، عملکرد تعدادی شبکه آبیاری در کشورهای 

های در مکزیک، کلمبیا و بورکینافاسو را در زمره شبکه

حال توسعه و تعدادی شبکه آبیاری از کشور پاکستان را 

های توسعه نیافته گزارش نمودند. عمده جزو شبکه

پایین بودن های آبیاری و زهکشی، بکهمشکالت ش

راندمان آبیاری، کاهش عمر مفید تاسیسات آبیاری، 

برداری و نگهداری از های مدیریت بهرهافزایش هزینه

های آبیاری و زهکشی در دست های شبکهنارسایی

(. 1392)محمدی و ابراهیمیان،  برداری استبهره

 شبکه عملکرد ارزیابی با( 1385)صادقی  و دهنوی

فارس براساس  استان در امیر بند زهکشی و آبیاری

دادند ارزش استاندارد  نشان 1380اطالعات سال 

میلیون  24/8( معادل SGVP) 5ناخالص محصوالت

، 6خالص سطح در تولیدی صوالتحم دالر، ارزش

 آب ازای واحدبه محصول ارزش هکتار، بر دالر 44/637

 08/0 و 06/0ترتیب به 8مصرفی آب واحد و 7تحویلی

ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری  .باشدمترمکعب می بر دالر

در کشور کلمبیا نشان داد که ارزش محصول در  9ساماکا

دالر  2462 و 1472و در سطح خالص  10سطح زیرکشت

تحویلی و در واحد  آب واحد در محصول ارزش بر هکتار،

مکعب است  متر بر دالر 34/0 و 63/0آب مصرفی 

 مقادیر ترتیبهمین به (.1997)گارسی و همکاران، 

در شبکه  و ظرفیت آبرسانی RISو  RWS هایشاخص

 .باشدمی 7/1و  1/1 ،2/1 ترتیبآبیاری فوق به

 سطح در محصول منه ارزشاد( 2003) مککاکبلگین

منطقه  آبیاری شبکه زیرکشت سطح در و خالص

، را 2000تا  1996های سال طی ، ترکیه11ایرماکقیزل

 و هکتار بر دالر 247-43928 و 45-22443 ترتیببه

را  آب مصرفی و تحویلی آب ازای واحدبه محصول ارزش

7 Output per unit irrigated supply 
8 Output per unit water consumed 
9 Samaka 
10 Output per irrigated cropped area 
11 Kizilirmak 
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برآورد  مترمکعب بر دالر 05/0-75/9 و 03/0 -21/2

 شبکه 12تعداد  (2003)همکاران  دقیرمنجی ونمود. 

فرات و در منطقه آناتولی ترکیه از دو حوضه  آبیاری

، در 1997-2001 هایتریس را براساس اطالعات سال

ارزیابی نمودند. آنان  IWMIهای قالب برخی شاخص

میانگین ارزش محصول در سطح زیر کشت و در سطح 

 بر دالر 308-5771 و 1223-9436ترتیب خالص را به

ازای واحد آب تحویلی هکتار، میانگین ارزش محصول به

 45/0-92/2 و 12/0-16/2فی را ازای واحد آب مصرو به

ای دیگر دست آوردند. در مطالعهبه متر مکعب بر دالر

 آبیاری شبکه 14تعداد  (2017)همکاران  دقیرمنجی و

هکتار از  20000در سه منطقه اقیانوس اطلس شامل 

-2014ساله ) 5کشور ترکیه را با اطالعات  اراضی

مقادیر نمودند. نتایج آنان نشان داد  ( بررسی2011

ارزش محصول در سطح زیر کشت و در سطح خالص 

ازای هر دالر به 1040-7669و  2387-10129ترتیب به

ازای واحد آب هکتار زمین و مقادیر ارزش محصول به

 29/2و  13/0-38/1ازای واحد آب مصرفی تحویلی و به

دالر بر متر مکعب آب است. آنان رعایت الگوی  6/0-

های ین عامل در موفقیت شبکهکشت مناسب را موثرتر

 1آبیاری دانستند. ارزیابی شبکه آبیاری ناحیه هایرابولو

گر کمتر بودن بیان IWMIهای در ترکیه با شاخص

تولید و ارزش ناخالص تولید در این شبکه نسبت به 

(. 2007ملی کشور ترکیه است )سنر و همکاران، مقادیر 

آوری ان جمعاز مشکالت دیگر این شبکه عدم تو

های آب از مشترکین، وجود مسائل هزینه

 10محیطی، ماندابی و شوری اراضی است. ارزیابی زیست

های سیستم آبیاری در کشور ترکیه با شاخص

گر بیان ،2003-2006های طی سال IWMIپیشنهادی 

 زیر کشت سطح و خالص سطح در محصول ارزش

 ارزش هکتار، بر دالر 999-3947 و 7498-106

 06/0-29/1 مصرفی آب و تحویلی آب واحد در محصول

همکاران،  مترمکعب است )سنر و بر دالر 12/0-63/0و 

( با ارزیابی دو شبکه آبیاری در 2015کوت )شن .(2011

تیب تربه RIS و RWSکشور اتیوپی نشان داد مقادیر 

 
1 Hayrabolu 
2 Shina-Hamusit 

 81/0و  87/1و  2در ناحیه شیناهاموسیت 31/1و  55/1

ت. مشکالت هر دو شبکه عالوه اس 3المکودر ناحیه سی

خوانی آب توزیعی با نیاز آبی گیاه، ناتوانی در بر عدم هم

بهای مشترکین و وابستگی های آبآوری هزینهجمع

 مالی شبکه به منابع دولتی است.

تبع عملکرد تولیدات به عملکرد یک شبکه آبیاری و

 اقتصادی، عوامل مختلف مدیریتی،کشاورزی به

ای وابسته است که منجر اجتماعی، آب و هوایی و سازه

ای و بررسی فرآیندی های مقایسهبه پیشنهاد شاخص

های های آبیاری شده است. شاخصبرای ارزیابی شبکه

ابی دلیل ارزیابی واقعی عملکرد شبکه و ارزیای بهمقایسه

تر از های مختلف، مناسببازخورد آن نسبت به مدیریت

، 1994آیندی هستند )بوس و همکاران، های فرشاخص

 (. 1998کلوزن و همکاران، 

های بزرگ در شبکه آبیاری قزوین یکی از شبکه

های بخش مرکزی ایران است که عملکرد آن با شاخص

مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی  IWMIای مقایسه

ی شبکه آبیاری ابع نشان داد ارزیابی مشابهی برامن

های تواند سیاستاین مطالعه میقزوین انجام نشده و 

برداری و تنظیمی جدیدی را براساس شرایط شبکه بهره

و شرایط جهانی در نظر بگیرد. بنابراین این مطالعه با 

 هدف ارزیابی شبکه آبیاری قزوین صورت گرفت.

 

 

 مواد و روش

تا  36˚در مختصات جغرافیاییری قزوین شبکه آبیا

طول  50˚ 35´ا ت 49˚ 40´عرض شمالی و  36˚ 20´

المللی مدیریت سازمان بین هایشاخصشرقی براساس 

 1200( ارزیابی گردید. شبکه فوق با IWMI) آبمنابع 

های کیلومتر کانال بتونی درجه یک تا چهار از شبکه

 70 اولیه گذاریکشور است که با سرمایه آبیاری قدیمی

برداری شد )شرکت بهره 1348دالر در سال  میلیون

 30(. ظرفیت کانال اصلی 1385مهندسی مشاور پندام، 

مترمکعب در ثانیه در انتها  3مترمکعب در ثانیه در ابتدا، 

 در مکعب متر 4/7 تا 6/0های درجه دو و ظرفیت کانال

3 Selamko 
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هکتار  60000ثانیه است مساحت خالص شبکه قزوین 

 65/40739با مساحت ست که در سه بخش قزوین ا

متر از سطح دریا، تاکستان با  1300هکتار و ارتفاع 

متر از سطح دریا،  1200هکتار و  23/5689مساحت 

 1250هکتار و ارتفاع  11/13571زهرا با مساحت بوئین

متر از سطح دریا استقرار دارد. سطح زیرکشت مطابق 

کشاورزی استان قزوین سازمان جهاد  1393برنامه سال 

هکتار در  83/33011هکتار بود که شامل  43304

هکتار در منطقه تاکستان و  64/2662منطقه قزوین، 

زهرا بود. نیاز آبی هکتار در منطقه بویین 53/7629

( Kcضرب ضریب گیاهی )از حاصل (CWR) 1گیاهان

( ET0هر محصول در تبخیر و تعرق گیاه مرجع )

 افزارنرممن مانتیث فائو در روش پنبرآوردی به

Cropwat دست آمد. کلیه محاسبات برمبنای به

استاندارهای فائو و بادرنظر گرفتن شرایط آب و هوایی 

( با IRمنطقه صورت گرفت. مقدار حجمی نیاز آبیاری )

با  CWRاعمال سطح زیر کشت محصوالت در تفاضل 

( Re) 2عنوان بارش موثردرصد بارندگی به 75لحاظ 

 1393 سال به شبکه در تحویلی آب به شد. حجمحاسم

میلیون  55شامل  مترمکعب میلیون 104 برابر

میلیون مترمکعب در  30منطقه قزوین،  مترمکعب در

میلیون مترمکعب در منطقه  19زهرا و منطقه بویین

شبکه  نگهداری و برداریبهره تاکستان بود. هزینه

ز شبکه برداری احساب شرکت بهرهبراساس صورت

 و هزینه 8برابر  1393آبیاری دشت قزوین در سال 

 میلیارد 22 کشاورزان پرداختی توسط آبرسانی خدمات

ریال بود. اطالعات مربوط به عملکرد و سطح زیر کشت 

محصوالت و مقادیر آب تحویلی به هر منطقه طی سال 

نیز از سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین  1393

تولید نهایی تمامی (. 1393نام، دریافت شد )بی

محصوالت با محصول پایه گندم با بیشترین سطح زیر 

با لحاظ قیمت  SGVP سازی شد. شاخصکشت معادل

برای هر تن محصول پایه گندم دالر  86/237المللی بین

)فائو،  دست آمدبه، 1مطابق رابطه  2014سال در 

گاه مقادیر ارزش محصول در سطح زیرکشت آن (.2014

ش محصول در سطح خالص، ارزش محصول در اه، ارزگی
 

1 Crop water requirements 
2 Effective rainfall 

واحد آب تحویلی و ارزش محصول در واحد آب مصرفی 

 محاسبه گردید. 5و  4، 3، 2از روابط 

واسطه آیش تواند به، سطح زیر کشت می1در رابطه 

واسطه دو بودن اراضی از سطح کل شبکه کمتر و یا به

باشد.  نوبت کشت در طول سال از سطح کل شبکه بیشتر

سازد تا عملکرد ، این امکان را فراهم میSGVPشاخص 

یک شبکه بدون لحاظ مکان و نوع گیاه بررسی و مقایسه 

گردد. دو شاخص ارزش محصول در سطح زیر کشت 

( وضعیت شبکه در 3( و در سطح کل )رابطه 2)رابطه 

شرایط محدودیت زمین و دو شاخص ارزش محصول در 

واحد آب مصرفی ( و در 4واحد آب تحویلی )رابطه 

( وضعیت شبکه در شرایط محدودیت آب را 5)رابطه 

 IWMIهای دهند. بخش دیگری از شاخصنشان می

( 8و  7، 6های برای بررسی وضعیت مصرف آب )شاخص

و  9های و برای بررسی وضعیت مالی شبکه )شاخص

شاخص تامین آب نسبی  6( ارائه شده است. رابطه 10

از منابع سطحی  3تحویلی بس کل آبراسا (RWSگیاه )

(، بر حسب متر مکعب tR( و بارندگی )Wt)و زیرزمینی 

 نسبت به حجم آب مصرفی شبکه بر حسب متر مکعب

دهنده تامین نشان 6در رابطه  RWS باشد. شاخصمی

(، RWS>1صورت مازاد بر نیاز گیاه )نسبی آب گیاه به

اه ( و برابر نیاز گیRWS<1کمتر از نیاز گیاه )

(1=RWS ،1988( است )مولدن و همکاران.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Total water supply 



          

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران    

 1398سال  دهم. شماره سی و هشتم، زمستان  
80 

 

 (1)                       ارزش ناخالص محصوالت=

  ارزش محصول در سطح زیرکشت=
               SGVP 

 (2) سطح زیر کشت در کل شبکه )هکتار(

  ارزش محصول در سطح خالص=
        SGVP 

 (3) سطح کل شبکه )هکتار(

  حصول در واحد آب تحویلی=  ش مارز
SGVP        

 مکعب(حجم آب آبیاری تحویلی به شبکه )متر 
(4) 

  ارزش محصول در واحد آب مصرفی=
SGVP 

 نیاز آبی گیاهان یا حجم آب مصرفی شبکه )متر مکعب(
(5) 

 

 (=RWSتامین آب نسبی گیاه )
Wt+Rt 

(6) 
 حجم آب مصرفی شبکه )متر مکعب(

 (=RISنسبی )آبیاری  تامین آب
Wt 

(7) 
 نیاز آبیاری )متر مکعب(

 (=WDCآبرسانی )شاخص ظرفیت 
 ظرفیت شبکه )لیتر در ثانیه(

(8) 
 نیاز آبیاری در ماه پر مصرف )لیتر در ثانیه(

 بازگشت ناخالص سرمایه=
SGVP 

(9) 
 هزینه سرمایه گذاری اولیه شبکه )میلیون دالر(

 لی=شاخص خودکفایی ما
 بازگشت هزینه خدمات آبرسانی توسط کشاورزان )میلیون ریال(

(10) 
 برداری و نگهداری شبکه )میلیون ریال(های بهرههزینه

 iY )هکتار(، iمساحت تحت کشت گیاه  iAکه در آن 

 iقیمت محلی گیاه  iP)تن در هکتار(،  iعملکرد گیاه 

ل در تن(، قیمت محلی گیاه پایه )ریا bP)ریال در تن(، 

worldP المللی گیاه پایه )دالر در تن(، قیمت بینWt  آب

متر در دریافتی از منابع سطحی و زیرزمینی )میلی

 متر( در سال است.آب حاصل از بارش )میلی Rt، سال(

آبیاری و ایجاد معنای بیشبه RWS>1، 6در رابطه 

نشانه  RWS<1راضی و مشکالتی مثل ماندابی و شوری ا

همین به ناخواسته در گیاه است.اری اجباری و آبیکم

(، نیز از RISترتیب شاخص تامین آب آبیاری نسبی )

به  بر حسب متر مکعب (Wtنسبت کل آب تحویلی )

دست ( بر حسب متر مکعب بهIRمقدار حجمی نیاز آبی )

دهنده تامین نسبی آب آید. این شاخص نیز نشانمی

آب آبیاری  ونی منابعنشانه فز RIS>1باشد و آبیاری می

و ضرورت استفاده از زمین کشاورزی است. در مقابل 

1>RIS برداری گر محدودیت منابع آب و لزوم بهرهبیان

بهینه از منابع محدود آب است )مولدن و همکاران، 

 1 Water delivery capacity 
2 Gross return on investment 

در ( WDC) 1های ظرفیت آبرسانی(. شاخص1988

و شاخص  9در رابطه  2ناخالص سرمایه، بازگشت 8رابطه 

، مربوط به وضعیت مالی 10در رابطه  3ایی مالیخودکف

 باشند.شبکه آبیاری می

شاخص بدون بعد ظرفیت آبرسانی از نسبت دبی در 

انتهای کانال اصلی بر حسب لیتر در ثانیه به نیاز آبی 

( بر حسب لیتر IRpeakحجمی در ماه حداکثر مصرف )

آید. ظرفیت آبرسانی در انتهای دست میدر ثانیه به

و  52/0زهرا بوئین، 28/2ل اصلی منطقه قزوین کانا

است. هیدرومدول  متر مکعب در ثانیه 2/0تاکستان 

ازای سطح زیر کشت حداکثر )تیر ماه( بهآبیاری در ماه 

در  لیتر در ثانیه 66/0هکتار در منطقه قزوین  6/5136

لیتر در  86/0 زهرابوئینهکتار در منطقه  1357هکتار، 

 95/0 تاکستانهکتار در منطقه  323 ثانیه در هکتار و

لیتر در ثانیه در هکتار است. شاخص بازگشت ناخالص 

گذار مالی مقدار سرمایه بازگشتی به سرمایه سرمایه،

ده بودن )کمتر از زیانشبکه )معموال دولت( را در قالب 

3 Financial self sufficiency 

World

Crops

i b

i
ii P
P

P
YASGVP 
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درصد( شبکه  100درصد( و سوددهی )بزرگتر از  100

گر بیانمالی، شاخص خودکفایی نماید. مشخص می

در تامین  شبکه براساس مشارکت کشاورزان مالی پایداری

این  باشد.می برداری و نگهداری شبکهبهره هایهزینه

 برداری وبهره هایبخش قابل جبران هزینه شاخص،

برداران است که در صورت نگهداری شبکه توسط بهره

 درصد است. 100مشارکت آنان، مقدار آن بیش از 

 

 بحث نتایج و

اطالعات الگوی کشت، سطح زیر کشت،  1در جدول 

عملکرد در واحد سطح، قیمت محصوالت، نیاز آبی و ارزش 

( آمده است. الگوی کشت شامل SGVPناخالص محصوالت )

محصول  15محصول زراعی و باغی در منطقه قزوین،  18

زهرا است محصول در منطقه بوئین 16در منطقه تاکستان و 

وع سطح زیر کشت گیاه گندم در هر سه (. مجم1)جدول 

هکتار است که با توجه به بیشتر  7/27670منطقه معادل 

عنوان گیاه پایه که بهبودن آن در هر سه منطقه و در کل شب

انتخاب شد. کمترین سطح زیر کشت گیاهان در منطقه 

هکتار، در منطقه تاکستان و  93قزوین به گیاه عدس با 

هکتار تعلق دارد.  2/2و  66/4بیا با زهرا به گیاه لوبوئین

میلیون دالر است که  98/59کل شبکه  SGVPمقدار 

منطقه قزوین میلیون دالر در  74/10، 34/4، 9/44شامل 

با بیشترین سطح زیر کشت، تاکستان با کمترین سطح زیر 

در هر سه  SGVPزهرا است. بیشترین مقدار کشت و بوئین

اال به محصول گندم تعلق دلیل سطح زیر کشت بمنطقه به

میلیون دالر، تاکستان  06/26نطقه قزوین دارد که برای م

دست الر بهمیلیون د 9/4زهرا میلیون دالر و بوئین 94/1

( 1395گندم در مطالعه اژدری و هدایت ) SGVPآمد. مقدار 

میلیون  92/2شبکه آبیاری و زهکشی دز  4Eبرای کانال 

های سرافراز شاخص در بررسیدست آمد. مقدار این دالر به

ان برای ( در منطقه سبیلی خوزست1391و همکاران )

ل میلیون دالر و برای محصو 07/18هکتار  6000مساحت 

خانی و همکاران میلیون دالر، در مطالعه ثانی 35/5گندم 

هکتار  16950( در دشت ساوه با سطح زیر کشت 1386)

میلیون دالر  5/4میلیون دالر برای محصول گندم  852/22

پژوهش حاضر نسبت به  در SGVPبود. بیشتر بودن مقدار 

توان ناشی از بیشتر بودن قیمت گندم، دیگر مطالعات را می

ملکرد باالی گندم، سطح زیر کشت زیاد گندم و وسعت ع

زیاد دشت دانست. قیمت هر کیلوگرم گندم در مطالعه 

د ریال با عملکر 7200( معادل 1395اژدری و هدایت )

( معادل 1391تن در هکتار، سرافراز و همکاران ) 85/3

خانی و تن در هکتار، ثانی 5/4ریال با عملکرد  3500

تن در  5/4ریال با عملکرد  6500ادل ( مع1386همکاران )

تن در  5ریال با عملکرد  11500هکتار و در مطالعه حاضر 

در منطقه قزوین به گیاه  SGVPکمترین مقدار هکتار است. 

ار( در منطقه تاکستان و هکت 93دس با سطح زیر کشت )ع

هکتار  2/2و  66/4زهرا به گیاه لوبیا با سطح زیر کشت بوئین

( نیز کمترین 1395ر مطالعه اژدری و هدایت )تعلق دارد. د

به محصول ماش با کمترین سطح زیر کشت  SGVPمقدار 

سایر محصوالت و در عین حال با بیشترین قیمت نسبت به

کل شبکه آبیاری قزوین  SGVPوش تعلق داشت. مقدار فر

میلیون  23/8میلیون دالر است که بیشتر از مقدار  4/70

( برای شبکه 1385و صادقی )دالر در گزارش دهنوی 

هکتار و  15آبیاری و زهکشی بند امیر فارس با مساحت 

( 1395میلیون دالر در گزارش اژدری و هدایت ) 67/18

ه آبیاری و زهکشی دز با مساحت برای بخش شرقی شبک

کل  SGVPنظر علت بیشتر بودن هکتار است. به 47660

شده را  شبکه در مطالعه حاضر نسبت به دو مطالعه یاد

توان در سطح زیر کشت بیشتر، تنوع و تعدد محصوالت می

کشاورزی، لحاظ محصوالت باغبانی، خرید تضمینی 

و جهانی های محلی محصول پایه گندم، افزایش قیمت

محصوالت در سال مورد مطالعه جستجو نمود. از طرفی 

مربوط به الگوی استفاده از آب،  SGVPتفاوت در مقادیر 

ورزان در استفاده بهینه آب و مدیریت زراعی توانایی کشا

(. هر چند دالیل 2007باشد )سنر و همکاران، مناسب می

خیزی خاک و رعایت الگوی کشت نیز دیگری چون حاصل



          

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران    

 1398سال  دهم. شماره سی و هشتم، زمستان  
82 

 

 SGVP (. مقدار2015کوت، اثر دارد )شن SGVPمقدار  در

زهرا بسیار کمتر از منطقه قزوین منطقه تاکستان و بوئین

ه یکسان بودن عملکرد و قیمت محصوالت است که با توجه ب

علت کمتر بودن سطح زیر کشت و کمتر بودن تواند بهمی

سطح زیر کشت محصوالت با ارزش باشد. میانگین فصلی 

و  12/14471ی و نیاز آبیاری منطقه تاکستان نیاز آب

 74/12604و  69/13453زهرا متر، بوئینمیلی 86/13589

متر است میلی 02/9196 و 28/10432متر، قزوین میلی

(. از دالیل کم بودن نیاز آبی و نیاز آبیاری شبکه 1)جدول 

منطقه قزوین کمتر بودن میانگین دمای هوا و نیمه مکانیزه 

 دقیرمنجی ونسبت به دو منطقه دیگر است. بودن آن 

ها را مرتبط با اختالف بین شبکه (2017)همکاران 

تمهیدات مدیریتی، میزان آب توزیعی، مناسب بودن 

ها، الگوی مناسب کاشت، شرایط آب و هوایی، زیرساخت

دانندشرایط اقتصادی و اجتماعی کشاورزان هر شبکه می

. 
 

 بکه آبیاری قزوین، نیار آبی و نیاز آبیاری محصوالت زراعی در ش(SGVP)لص استاندارد ارزش ناخا :1جدول

 محصول

 عملکرد قیمت

 زهرابوئین تاکستان قزوین

 SGVP مساحت
نیاز آبی 

(CWR) 

 نیاز آبیاری

(IR) 
 SGVP مساحت

 نیاز آبی

(CWR) 

نیاز 

 آبیاری

(IR) 

 SGVP مساحت
 نیاز آبی

(CWR) 

نیاز 

 آبیاری

(IR) 

ریال در 

 یلوگرمک

تن در 

 هکتار
 هکتار

میلیون 

 دالر
 هکتار متر در فصلمیلی

میلیون 

 دالر
 هکتار متر در فصلمیلی

میلیون 

 دالر
 متر در فصلمیلی

26/ 06 21915 5 11500 گندم  474 265 1635 94 /1  624 486 4116 9 /4  614 477 

3/ 5 10000 جو  27162 97 /1  417 207 103 07 /0  548 410 1456 05 /1  539 240  

2/ 28 1167 42 2250 چغندرقند  837 781 0 0 1172 1129 313 61 /0  1081 1040 

0/ 19 379 1 24640 نخود  363 291 0 0 489 434 0 0 472 419 

0/ 5 26450 عدس  93 03 /0  349 277 0 0 470 415 0 0 453 400 

1/ 5 24150 لوبیا  669 5 /0  447 388 66 /4  0 616 570 2 /2  0 583 540 

0040 زمینیسیب  40 111 37 /0  722 666 15 /6  02 /0  1012 970 21 07 /0  935 894 

4/ 54 813 60 4500 فرنگیگوجه  745 688 255 43 /1  1048 1002 164 92 /0  964 923 

1/ 31 751 47 1800 ایعلوفهذرت  691 680 58 1 /0  981 972 154 27 /0  889 882 

1/ 17 374 14 10800 ایدانهذرت  659 629 16 05 /0  929 905 14 04 /0  854 834 

10/ 5 10000 یونجه  2982 48 /6  990 780 336 73 /0  1369 1231 73 /1326  88 /2  1263 1126 

0/ 34 81 10 20000 انگور)سنتی(  476 456 53 22 /0  674 657 79 /5  02 /0  617 603 

2/ 06 166 30 20000 انگور)جدید(  476 456 46 /123  53 /1  674 657 19 /11  14 /0  517 603 

14/ 5 15000 سیب  238 07 /1  824 780 56 25 /0  1149 1115 61 /30  14 /0  1059 1028 

0/ 76 81 15 30000 گالبی  824 780 6 06 /0  1149 1115 86 /5  05 /0  1059 1028 

7/ 5 35000 آلبالو  100 54 /0  804 760 3 02 /0  1119 1085 65 /1  01 /0  1033 1002 

3/ 45 370 9 50000 گیالس  804 760 2 02 /0  1119 1085 37 /2  02 /0  1033 1002 

53/ 13 33011 -- -- مجموع  10432 9196 2662 47 /6  14471 13589 7629 14 /11  13453 12604 
 

های مورد ارزیابی خالصه نتایج شاخص 2در جدول 

ها برای هر یک از دشت قزوین آمده است. این شاخص

طور برای تمام دشت قزوین محاسبه شد که مناطق و همین

ها فراهم کرد سایر شبکهج را با عملمقایسه نتایامکان 

ارزیابی مالی شبکه  2جدول  5و  4های سازد. ارقام ردیفمی

جدول  7و  6های آبیاری نسبت به متغیر زمین و ارقام ردیف

 باشد.ارزیابی مالی شبکه آبیاری نسبت به متغیر آب می 2
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 های ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری قزوینشاخص: 2جدول 

 ردیف پارامتر واحد قزوین زهرابوئین تاکستان ه مطالعاتیحدودکل م

43304 64/2662  52/7629  83/33011  1 مساحت زیر کشت گیاهان هکتار 

60000 23/3189  11/10571  65/46239  2 مساحت خالص هکتار 

74/70  47/6  14/11  13/53  SGVP 3 آمریکامیلیون دالر  

57/1633  92/2429  12/1460  42/1609  4 ارزش محصول در سطح زیر کشت گیاه در هکتار ردال 

1179 70/2028  82/1053  01/1149  5 ارزش محصول در سطح خالص دالر در هکتار 

68/0  34/0  37/0  97/0  6 ارزش محصول در واحد آب تحویلی دالر در مترمکعب 

27/0  31/0  19/0  29/0  7 ارزش محصول در واحد آب مصرفی دالر در مترمکعب 

89/0  91/1  82/0  88/0  8 (RWSتامین آب نسبی گیاه ) - 

59/0  06/1  63/0  45/0  9 (RISتامین آب آبیاری نسبی ) - 

95/0  8/1  94/0  88/0  10 (WDCظرفیت آبرسانی ) - 

%101  11 بازگشت ناخالص سرمایه % - - - 

%36/36  12 خودکفایی مالی % - - - 
 

 اهارزش محصول در سطح زیر کشت گیبیشترین مقدار 

دالر  57/1633دالر در هکتار و برای کل شبکه  92/2429

 همین ترتیب حداکثر(. به2دست آمد )جدول در هکتار به

دالر در هکتار و  70/2028 ارزش محصول در سطح خالص

دالر در هکتار محاسبه شد. در  1179برای کل شبکه 

 سطح در و خالص سطح در محصول ارزش که حداکثرحالی

 و 22443 ترتیبایرماک ترکیه، بهیزلق منطقه زیرکشت

و در منطقه  (2003 مک،کاک)بلگین هکتار بر دالر 43928

دالر در  2389-10129و  1040-7669دیگری از ترکیه 

(. باال بودن مقادیر 2017هکتار گزارش شد )دقرمنجی، 

ها نشانه اهمیت عامل سطح زیر کشت عددی این شاخص

طح زیر کشت در مطالعه س است. با توجه به بیشتر بودن

توان مدیریت زراعی حاضر نسبت به دو گزارش فوق، می

نامناسب و کشت محصوالت کم ارزش را از عوامل موثر در 

این دو شاخص دانست. لیکن با توجه به محدودیت منابع 

 آب ازای واحدبه محصول نظر دو شاخص ارزشآبی به

در ترکیب ی آب مصرف ازای واحدبه محصول ارزش و تحویلی

 با عوامل موثر زراعی فوق، نسبت به دو شاخص ارزش

زیرکشت از اهمیت  سطح در و خالص سطح در محصول

 محصول باالتری برخوردار باشند. در این مطالعه ارزش

ازای به دالر در متر مکعب و 68/0 تحویلی آب ازای واحدبه

دالر در متر مکعب محاسبه شد. در  27/0آب مصرفی  واحد

ازای به محصول ( ارزش1386خانی و همکاران )عه ثانیالمط

آب مصرفی برای دشت  ازای واحدبه تحویلی و آب واحد

و  15/0، در منطقه سبیلی دز 19/0و  08/0ترتیب ساوه به

( 1391دالر در متر مکعب )سرافراز و همکاران،  37/0

دو شاخص در این سه گزارش گردید. مقایسه مقادیر این

ه به محدودیت آب و بیشتر شدن دامنه وجت دشت با

ای از رشد درآمدهای آبی است. ضمن ها نشانهمحدودیت

تواند ناشی از تغییر نگرش که این افزایش درآمد میآن

های آبیاری در ارزشمندی آب، استفاده مدیریت آبی شبکه

محیطی و بهینه از آب و کاهش پیامدهای نامناسب زیست

 محصول کمتر بودن مقادیر ارزشی رفاجتماعی باشد. از ط

آب مصرفی در دشت قزوین  واحد تحویلی و آب ازای واحدبه

( و دقیرمنجی و همکاران 2011با مقادیر سنز و همکاران )

گر لزوم توجه بیشتر به کاهش ( از کشور ترکیه بیان2003)

آب مصرفی و تالش در جهت کشت محصوالت ارزشمندتر 

برای  2جدول  10و  9، 8های فدیر را دارد. از طرفی ارقام
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بررسی ارزیابی شبکه آبیاری به لحاظ فیزیکی و مدیریتی 

منطقه  RISو  RWSمقادیر  2است. مطابق نتایج جدول 

و  19/1، 82/0، 88/0ترتیب زهرا، تاکستان بهقزوین، بویین

 59/0و  89/0و برای کل منطقه  08/1، 63/0، 45/0

گر وضعیت بیان RIS و RWSدست آمد. هر دو شاخص به

 و RWSگیاه از نظر تامین نیازمندی آب است. تفاوت بین 

RIS دلیل بارندگی و تامین آب اضافی است که مطابق به

واسطه وجود در همه موارد به RWSمقدار  2نتایج جدول 

 RSIترین مقدار است. مناسب RISها بیش از مقدار بارش

کمتر مصرف  ، نشانه توجه1یک است و تفاوت آن با 

ریزی صحیح آب فقدان برنامه جویی آب،کنندگان در صرفه

و عدم شناخت نیازهای واقعی گیاه است )مولدن و همکاران، 

مانند منطقه تاکستان  RIS(. مقادیر بیشتر از یک 1998

نشانه پر آبیاری و مقادیر کمتر آن نشانه کم آبیاری است. 

ملکرد ناشی از دلیل تفکر اشتباه افزایش عاورزان بهکش

که ف آب بیشتر دارند. در حالیمصرف آب، تمایل به مصر

پر آبیاری ممکن است مشکالتی از قبیل ماندابی شدن 

اراضی و اثر کاهشی بر عملکرد گیاهان داشته باشد )سرافراز 

در هر سه منطقه  RIS(. مقایسه مقادیر 1391و همکاران، 

است که  RISتانتاکس>RISزهرابویین>RISقزویندهد می نشان

حاکی از مصرف آب آبیاری بیشتر در منطقه تاکستان نسبت 

طور مصرف آب بیشتر در منطقه به دو منطقه دیگر و همین

. (2015کوت، شنزهرا نسبت به منطقه قزوین است )بویین

در منطقه قزوین با  SGVPاز سویی حداکثر بودن مقدار 

تواند میتر کم RISواسطه مصرف آب آبیاری کمتر بهوجود 

ها باشد. تفاوت تامین بخشی از آب مورد نیاز گیاه از بارندگی

و بزرگتر از واحد بودن این دو شاخص   RISو  RWSمقادیر 

دهد رابطه بین عرضه و تقاضای آب از لحاظ توزیع نشان می

 (.2007در مناطق آبیاری ضعیف است )سنر و همکاران، 

یت کانال نشانه ظرف (WDCظرفیت آبرسانی )شاخص 

صلی برای تامین نیاز آبیاری است. مقادیر بزرگتر از یک ا

گر ظرفیت باالی کانال جهت برطرف این شاخص بیان

گر ظرفیت نمودن نیاز گیاه و مقادیر کوچکتر از یک آن بیان

کم کانال آبرسانی و عدم دریافت آب کافی توسط گیاه است. 

ای پر آبی بزرگتر از یک این شاخص لزوما به معن مقادیر

کن است مقدار آبی متناسب با برای گیاه نیست. چرا که مم

نیازهای گیاه از کانال در جریان باشد. ولی مقادیر کمتر از 

ای برای انتقال یک آن قطعا نشانه عدم وجود ظرفیت سازه

و جابجایی آب مورد نیاز گیاه با وجود منبع آبی مطمئن 

در  WDCمقدار شاخص  2است. مطابق نتایج جدول 

درصد بیش از حد استاندارد  80منطقه تاکستان به میزان 

توان انتقال بیش از نیاز می RIS>1است که با توجه به  1

برای دو منطقه  WDCآبی را تصور نمود. در مقابل مقدار 

تواند دست آمد که میبه 1زهرا کوچکتر و بوئین قزوین

یار گیاه عدم ظرفیت کانال برای برطرف نمودن ن معنایبه

واسطه کمتر شدن نیار گیاه بهاست. در همین راستا برطرف ن

گر ناکافی بودن آب در این دو منطقه بیان RISاز یک شدن 

برای تامین نیازهای گیاه است و کمبود آب برای گیاه ناشی 

بازگشت ناخالص از عدم ظرفیت کانال نیست. شاخص 

ای ازی شبکهسگذاری الزم برای شبیهمیزان سرمایه سرمایه

درصد بودن آن  100یش از دهد. بمشابه را نشان می

ای معنای بازگشت سرمایه به دولت برای ساخت شبکهبه

بودن این شاخص، یکی از  100تر از مشابه است. بزرگ

که معیارهای توسعه یافتگی شبکه آبیاری است. از آنجایی

ناس ای مشابه، براساس قیمت روز اجد شبکههای ایجاهزینه

گذار )دولت( بود تا سرمایه و لوازم است، بنابراین مهم خواهد

نسبت به بازگشت سرمایه خود اطمینان داشته باشد. لذا 

های مختلف، اولویت مقدار عددی این شاخص در شبکه

نماید. مقدار این گذاری را مشخص میمکانی سرمایه

دست آمد که درصد به 101اری قزوین شاخص در شبکه آبی

 78دشت ساوه )مقایسه با مقدار متناظر آن در شبکه  در

درصد(  33تا  6شبکه کشور بورکینافاسو )بین  6درصد( و 

خانی و همکاران، دهد )ثانیوضعیت مناسبی را نشان می

(. لیکن وضعیت نامناسبی 1998، مولدن و همکاران، 1386

این شاخص در شبکه آبیاری دز در را در مقایسه با مقدار 

آبیاری درصد(، شبکه  98/142سبیلی خوزستان ) منطقه

درصد( و  9/129خوزستان ) ( درE4دز )در شرق کانال 

درصد( دارد )سرافراز و  108شبکه شیهان در کشور ترکیه )

، مولدن و 1395، اژدری و هدایت، 1391همکاران، 

 (. 1998همکاران، 
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گر پایداری مالی شبکه بوده بیان خودکفایی مالیشاخص 

و نظارتی برای های مدیریتی یزان توانمندی و قابلیتکه م

برداری و نگهداری شبکه را نشان های بهرهتامین هزینه

برداران بابت دریافت خدمات از شبکه، دهد. در واقع بهرهمی

های کنند که جبران کننده هزینههایی را پرداخت میهزینه

ن شاخص نگهداری شبکه است. مقدار باالی ای و برداریبهره

یت شبکه )خصوصی یا دولتی( ای مناسب از نوع مدیرنمایه

 دهنده موفقیت در انتقالاست و حتی در برخی مواقع نشان

محلی و خصوصی  رویکرد دولتی به رویکرد از مدیریت

باشد. مقدار این شاخص برای کل شبکه آبیاری قزوین می

دهنده تامین حدود یک دست آمد که نشاندرصد به 36/36

نگهداری شبکه است.  وبرداری های بهرهسوم کل هزینه

 وبرداری مانده هزینه بهرهعبارت دیگر دو سوم باقیبه

تواند سطح نگهداری شبکه بر عهده دولت خواهد بود که می

 خودکفایی مالیمشارکت کشاورزان را کاهش دهد. شاخص 

خوزستان  دز در E4در دو منطقه سبیلی و شرق کانال 

 2، سالدانا1و در سه شبکه کوئال درصد 98و  2/103 ترتیببه

درصد گزارش  109و  127، 114و ساماکا در کشور کلمبیا 

، 1395، اژدری و هدایت، 1391شد )سرافراز و همکاران، 

(. یکی از دالیل عدم مشارکت 1998مولدن و همکاران، 

کشاورزان در نپرداختن هزینه خدمات آبرسانی در شبکه 

عدم دخالت دادن آنان در مدیریت و تصمیم  آبیاری قزوین

های مربوط به شبکه است. یکی دیگر از دالیل، گیری

 وبرداری های بهرههزینهمحاسبه هزینه خدمات آبرسانی و 

هداری، براساس قیمت روز )در واحد سطح( است و نگ

های دولتی یا شبه ها و شرکتمعموال در اختیار سازمان

ای است. محدود شدن آن به نطقهدولتی مانند شرکت آب م

ها، غیر رقابتی تواند نوسان قیمتیک شرکت خاص می

دنبال ا بهها و کم بودن سطح و نوع خدمات رشدن قیمت

های خدماتی مقابل افزایش تعداد شرکتداشته باشد. در 

نفع کشاورزان تغییر دهد. با تواند فضای رقابتی را بهمی

 
1 Coella 

ی دشوار است و در شرایطی حال کنترل قیمت روز قدراین

بینی نباشد ها با اطمینان مناسبی قابل پیشکه قیمت

و شاخص بازگشت ناخالص خودکفایی مالی شاخص 

 بیشتری دارند.سرمایه، اهمیت کاربری 

 

 گیرینتیجه

ضمممینی  افزایش قیمت جهانی گندم و افزایش قیمت ت

خمالص  نما نمدارد ارزش  تما سممم جمب افزایش ا نمدم مو یمد گ خر

صمموالت  صممرفی و بهمح صممول در واحد آب م تبع ارزش مح

شممبکه سممبت به برخی  های داخلی شممبکه آبیاری قزوین ن

سمت. با ت شماخص وجه به نتایج بهشمده ا سمه  سمت آمده از  د

سممبی گیاه، تامین آب سممبی و ظرفیت  تامین آب ن آبیاری ن

سمطه آبرسمانی، وضمعیت در ناحیه تاکسمتان به آبیاری بیشوا

شممکالت مثل ماند ضممی در آینده و ایجاد م شمموری ارا ابی و 

سمت. در حالی سمب ا شماخص در دو نامنا سمه  که مقدار این 

شمممبکمه کمتر از یمک قزوین و بوئیننماحیمه  زهرا و برای کمل 

سممت آمد که بیانبه آبیاری به آب و کم گر نیازمندی گیاهد

سمت. این امر می صمرف کنندگان ا تواند نتیجه توجه کمتر م

صممرفه صممرف امهجویی آب، فقدان برنبه  صممحیح در م ریزی 

شمماخص  شممد.  شممناخت نیازهای واقعی گیاه با آب و عدم 

سممرمایه شممت ناخالص  سممعه  بازگ که یکی از معیارهای تو

یش بشمبکه آبیاری قزوین یافتگی شمبکه آبیاری اسمت برای 

بمه 100از  صمممد بود و  بمه در یمه  سمممرمما شمممت  بمازگ معنمای 

شمبکهسمرمایه سماخت  سمت. گذار )دولت( برای  شمابه ا ای م

سمموم کل ن شممان داد حدود یک  شممبکه ن تایج پایداری مالی 

نمه سممموی  وبرداری همای بهرههزی کمه از  شمممب همداری  نگ

 وبرداری مانده هزینه بهرهبرداران تامین و دو سوم باقیبهره

سمممت. لذا پایداری مالی  شمممبکمه بر عهمده دولت ا نگهمداری 

شماورزان پایین شمبکه به شمارکت ک سمطح پایین م سمطه  وا

سممت.  سممپر با توجها شممبکه لزوم به  شممدن عمر مفید  ی 

شمبکه کامال ضمروری خواهد بود که برای  بازسمازی و مرمت 

2 Saldana 
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سممت  شممور الزم ا شممار به دولت و منابع عمومی ک کاهش ف

شمماورزان در این امر م شممند.ک شممته با شممتری دا  شممارکت بی

شمماورزان به شممدن تعداد ک شممتر  شممت و بی دلیل تامین معی

طح زیرکشمت اراضمی خود برداران، با اقدام به افزایش سمبهره

اند. از طرفی در دشمت قزوین باعث افزایش نیاز آبیاری شمده

سممتمتعدادی ا سممی سممتفاده از  شمماورزان با ا های مدرن ز ک

شمممی از کمبود آب را اند که تغییر جبران نموده آبیاری، بخ

یماری و روش خماک میروش آب بمت  نمد همای حف  رطو توا

شمد.راه های بیشمتر با لحاظ بنابراین پیشمنهاد بررسمی گشما با

 رسد.ای منطقه ضروری بنظر مینیازه
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Evaluation of Water Management Performance in Irrigation Network of 

Qazvin Plain 
 

Hamid ZAreabyaneh1Arman Heydari2and Peyman Daneshkar Arasteh3 

 

Abstract 

Assessment of irrigation system performance for identifying current condition, managing, improving 

irrigation networks and systems is necessary in each region. Evaluation of Qazvin irrigation network 

with some indexes based on product cost per water and land factors showed that output per irrigated 

neat and cropped area 1179-1891 and 1633-1768 $/hac and output per unit irrigated supply 0.65 to 1.1 

US$/m3.  Comparing results in three regions of Takestan, Qazvin and Boen Zahra indicated that in the 

Takestan due to overwater will not be suitable in the future, while the rest of areas showed water 

requirement and deficit irrigation condition. The Financial self-sufficiency indicated that this ratio will 

provide about one-third of all operating costs and protect by operators and dependence on government 

resources. Gross investment return index for network simulation was 101 percent what expresses the 

performance of the network is economical. The results indicated that neat value of products due to 

increasing the wheat price and the wheat guaranteed price is 59.98 M$. The water consumes 

management is poor due to a few contributions of operators in management. It is necessary to contribute 

operators with using irrigation new methods and farming methods, water consume condition and 

irrigation efficiency in Qazvin irrigation network will improve.  

Keywords: Standardized water management institute, Gross return on investment, Financial self 

sufficiency 
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