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چکیده
هاي آبیاري دز و گیالن با استفاده از روش اري دشت مغان با  شبکههدف از تحقیق حاضر مقایسه عملکرد شبکه آبی

ترین دستهاي فرعی، خدمات واقعی در پایینباشد. در این مطالعه خدمات واقعی رسیده به واحدارزیابی سریع می
ارکنان، برداري توسط کترین نقطه بهرهدستبرداري توسط کارکنان، خدمات تحویل آب رسمی در پاییننقطه بهره

هاي تنظیم کانال اصلی و در آخر ارتباطات هاي فرعی، سازهخدمات واقعی فراهم شده توسط کانال اصلی براي کانال
ی در شبکه مغان فرعيبه واحدهایدهرسیخدمات واقعهاي کانال براي سه شبکه مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص

در یخدمات واقعر گرفته است. شبکه مغان از نظر شاخص هاي دز و گیالن در سطح بهتري قرانسبت به شبکه
هاي دز و گیالن داشته است. شاخص ، عملکرد ي بهتر از شبکهبرداري توسط کارکنانبهرهيترین نقطهدستپایین

پذیري برداري توسط کارکنان در شبکه مغان از لحاظ انعطافترین نقطه بهرهدستخدمات تحویل آب رسمی در پایین
باشد. شاخص خدمات واقعی فراهم شده هاي دز و گیالن میپذیري (در هر دو دیدگاه) برابر یا بهتر از شبکهعتمادو ا

پذیري از دیدگاه شرکت ها، به جز انعطافهاي فرعی در شبکه دز در تمام زیر شاخصتوسط کانال اصلی براي کانال
هاي تنظیم کانال اصلی در شبکه مغان از . شاخص سازهتر استهاي مغان و گیالن ضعیفاي ، از شبکهآب منطقه

برداري و سرعت حرکت موج، عملکرد خوبی داشته اي در دو زیر شاخص سهولت در بهرهدیدگاه شرکت آب منطقه
است. شاخص ارتباطات کانال اصلی در شبکه مغان و گیالن عملکرد تقریباً مشابهی را دارند و شبکه دز در سطح 

ت به دو شبکه دیگر قرار دارد.تري نسبپایین
شبکه آبیاري مغان، شبکه آبیاري دز، شبکه آبیاري گیالن، ارزیابی سریع کلیدي:هايهواژ



مقدمه-1

د ح، کمتر از هاي موجود بنا به دالیلی مانند نقص در طراحی و اجرا و نبود مدیریت مناسبعملکرد بسیاري از شبکه

شده در این بخش و هاي انجام گذاريسرمایههاي موجود، حجم عظیم شبکهمورد انتظار است. عملکرد ضعیف 

المللی و مراکز تحقیقات آبیاري از پیش مؤسسات اعتباري بینو خاك موجب توجه بیش محدودیت منابع مالی و آب

یاري، یسات آبأسهاي آبیاري شده است. هدف نهایی تو وزارت نیرو به ارزیابی و بهبود عملکرد شبکهIIMIمانند 

که بهترین راندمان را نحوي باشد، بهلوب و متناسب با نیاز آن میکنندگان در زمان مطتحویل بهنگام آب به مصرف

.]1[داشته باشد 

ا را هکرد شبکهیابی و بهبود عملي ارزها، مسألههاي آبیاري و گستردگی تعامل آنتعداد عوامل مؤثر در عملکرد شبکه

هاي زهخریب ساتهاي آبیاري ناکارآمدي، فرسوده بودن و تبدیل کرده است. از عوامل ضعف شبکهبه امري پیچیده

برداري و نگهداري از تأسیسات ها، ضعف مدیریت بهرهموقع آنانتقال در اثر عدم طراحی مناسب و بازسازي به

ن ي و همچنیهاي آبیاریت ساخت شبکهبرداران در مدیرآبیاري، عدم استفاده بهینه از منابع آب، عدم مشارکت بهره

.]2[باشد برداران بدون برنامه جامع میهاي آبیاري به بهرهواگذاري برخی شبکه

و تحلیل تشخیصی هاي تجزیه شده است مانند روشهاي آبیاري ارائه هایی که تاکنون براي ارزیابی شبکهروش

)1DA) ارزیابی سریع ،(2RA) 3) و ارزیابی چارچوبیFA(هاي ارزیابی نظري و غیر کمی هستند و یا اگر مانند روش

شناسی کنند، استاندارهایی براي مقایسه و بهبود عملکرد ندارند. مشکالت روشهاي کمی ارائه میکالسیک شاخص

ها چندان هاي بهبود عملکرد آنهاي آبیاري، موجب آن شده که بررسیموجود در ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه

نباشد.موفق

طوح ن را در سآثیرات دهد که تغییرات مورد نیاز و تأفرآیند ارزیابی سریع با یک سیماي کلی از طرح به ما مجال می

یزه ي مدرنهاي داخلی با ارزیابی سریع فهرستی شامل نوع اقدامات عملی برامختلف تجسم کنیم. ترکیب شاخص

ن درنیزاسیوازي و مها پایه و اساسی براي برنامه منطقی بازسصدهد. این شاخکردن شبکه را در اختیار ما قرار می

.]3[گردد اندمان آبیاري میربرداري، مدیریت و گردند که موجب ارتقاء بهرهمحسوب می

مهم و هايهدر این پژوهش با استفاده از روش ارزیابی سریع، عملکرد شبکه آبیاري دشت مغان که یکی از شبک

گیرد.ورد مقایسه قرار میمهاي دز و گیالن، ر است، با شبکهپراهمیت شمال غرب کشو

هامواد و روش-2

درجه شرقی و 48-5/74مدار بر رويخزردریايغربدرواردبیلاستانشمالدرکهاستوسیعیجلگهمغان

دو قسمت مغان واسطه عبور رودخانه مرزي ارس این دشت بهشده و بهالنهار شمالی واقع درجه نصف42/39-20/39

1 Diagnostic Analysis
2 Rapid Assessment
3 Framework Assessment



حدوددرشودمیاطالقمغاندشتکهايمنطقهمساحتایران و میل جمهوري آذربایجان تقسیم گردیده است. 

هزار 90سطحدرارسرودخانهآبمنابعازبرداريبهرهتوسعهگردیده که پروژههکتار برآوردزاره350 تا300

میلدشتوارسرودبهشمالازکهشدهواقعرودخانه ارسراستدر ساحلمغاندشتاست.گردیدهاجراهکتار

مشگینوگرمیشهرستانبهجنوبآذربایجان، ازجمهوريمرزي بهخطامتداددرشرقازوآذربایجانجمهوريدر

با مغانو زهکشیي آبیاريشبکهباشد.میاهر محدودشهرستانبهغربازوسبالنجبالرشتههايدامنهوشهر

سال35در طولمغانومیلسد انحرافازآبگیريباخالصاراضیهکتارهزار72دادنقرارپوششتحتدفه

وسعت خالصبهاراضیمورد نیازمغان آبزهکشیوآبیاريشبکهحاضرحالاست. درقرارگرفتهبرداريبهرهمورد

اراضیهکتار4855صنعت مغان،وکشتاراضیهکتار24198شاملکهنمایدمیتأمینراهکتار65827حدود

وبودههاي دولتیارگانسایراراضیهکتار1102اراضی زارعین (خصوصی) وهکتار35572پارس،و صنعتکشت

است.شدهاضافه آنبهنیزجدیدپمپاژهايایستگاهاراضی آبخورهکتار4000

53دست سد مخزنی ارس و در کیلومتري پایین260آبگیري شبکه مغان توسط سد انحرافی میل و مغان که در 

گیرد. حداکثر شده، انجام میآباد در منطقه اصالندوز بر روي رودخانه ارس احداثکیلومتري غرب شهرستان پارس

شده است و حداکثر دبی کانال اصلی مترمکعب در ثانیه در نظر گرفته 22460دبی سرریزي از سد میل و مغان 

اصالندوز،آبیاريهاي منطقهنامبهآبیاريمنطقهچهارازمغانباشد. شبکهرمکعب بر ثانیه میمت80شبکه مغان 

ستادکهمغانشبکهازبرداريشرکت بهرهنظرتحتمناطقاست. اینگردیدهتشکیلسواربیلهوآبادپارسشهرك،

جدول شرحبههاي شبکه مغانکانالنمایند. مشخصاتمیفعالیت،استمستقرآبادپارسشهرستاندرآنمرکزي

باشد.) می1(

هاي سرویس شبکه مغان به تفکیک نوع و منطقه آبیاريها و جاده: کانال1جدول 

طول کانال اصلی درجه مناطق آبیاري

1)km(

هاي درجه طول کانال

2)km(

ها مجموع طول کانال

)km(

هاي طول جاده

)kmسرویس (

35525/64525/9955/224اصالندوز

09/37527/95617/13293/351شهرك

60760/115760/17540/513آبادپارس

4/44033/83433/12769/378سواربیله

49/176845/358335/53557/1488جمع

يبه واحدهایدهرسیخدمات واقعهاي در این پژوهش عملکرد شبکه آبیاري دشت مغان بر اساس بررسی شاخص

در یآب رسمیلخدمات تحو، برداري توسط کارکنانبهرهيترین نقطهدستدر پایینیخدمات واقعی، فرع



يهاکاناليبرایکانال اصلشده توسطی فراهمخدمات واقع، برداري توسط کارکنانبهرهينقطهتریندستپایین

مخازن ی، کانال اصلیرهايآبگی، کانال اصلیمتنظيهاسازههاي شخصی، ی واحدآب رسمیلخدمات تحوی، فرع

و شبکه گیالن و دز با استفاده بردار) اي و بهرههاي آب منطقهی (از دیدگاه شرکتارتباطات کانال اصلو کنندهتنظیم

از روش ارزیابی سریع مورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج و بحث-3

هاي جهان در ایران بطور ها بر خالف اکثر کشورن کارایی عملکرد شبکهتاکنون روش ارزیابی سریع براي بررسی میزا

ها هاي کشور مانند شبکه دز و گیالن وجود دارد که این روش در آنجدي انجام نشده و تنها تعداد محدودي از شبکه

ان، شبکه مورد نظر تر عملکرد شبکه مغها موجود است. براي سنجش بهتر و دقیقمورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن

هاي فرعی، خدمات هاي مهم شبکه مانند خدمات واقعی رسیده به واحدهاي دز و گیالن از لحاظ شاخصرا با شبکه

ترین نقطه دستبرداري توسط کارکنان، خدمات تحویل آب رسمی در پایینترین نقطه بهرهدستواقعی در پایین

هاي تنظیم هاي فرعی، سازهاهم شده توسط کانال اصلی براي کانالبرداري توسط کارکنان، خدمات واقعی فربهره

هاي ذکر کانال اصلی و در آخر ارتباطات کانال اصلی مقایسه نموده و نتایج هر سه شبکه براي هر کدام از شاخص

شده بر روي یک نمودار مورد ارزیابی قرار گرفته است.

هاي فرعیشاخص خدمات واقعی رسیده به واحد-3-1

هاي فرعی براي شبکه مغان از دیدگاه دو هاي خدمات واقعی رسیده به واحدنتایج و نمره عملکرد بررسی زیر شاخص

) آورده شده 1هاي دز و گیالن یک نمره عملکرد در شکل (اي و براي هر کدام از شبکهبردار و آب منطقهشرکت بهره

است.

هاي فرعیشاخص خدمات واقعی رسیده به واحد: نمودار مقایسه1شکل 



دهد که شبکه مغان از نظر بردار نشان مینتایج ارزیابی شبکه از دیدگاه شرکت بهره

هاي دز و گیالن در سطح بهتري قرار گرفته است. از هاي فرعی نسبت به شبکهشاخص خدمات واقعی رسیده به واحد

هاي مورد بررسی نسبت به شبکه دز نمره عملکرد بهتري دریافت اي نیز در همه زیر شاخصت آب منطقهدیدگاه شرک

تري قرار گرفته پذیري در دو شاخص دیگر در سطح پاییننموده ولی نسبت به شبکه گیالن بجز زیر شاخص اعتماد

است.

کارکنانبرداري توسط ترین نقطه بهرهدستشاخص خدمات واقعی در پایین-3-2

برداري توسط کارکنان نیز همانند ترین نقطه بهرهدستهاي، شاخص خدمات واقعی در پایینزیر شاخصعملکرد

هاي دز و گیالن براي شبکهاي براي شبکه مغان با عملکردبردار و آب منطقهشاخص قبلی از دو دیدگاه شرکت بهره

) آورده شده است.2مقایسه در شکل (

برداري توسط کارکنانترین نقطه بهرهدست: نمودار مقایسه شاخص خدمات واقعی در پایین2شکل 

هاي دهنده این موضوع است که در هیچ کدام از شبکهدست نشاننمره عملکرد صفر زیر شاخص تعداد مزارع پایین

برداري توسط کارکنان مشخص نیست و این زیر ترین نقطه بهرهدستپایینمورد بررسی تعداد مزارع موجود در

ها از نظر زیر باشد. مقایسه شبکههاي هر سه شبکه دارا میشاخص بدترین عملکرد را در بین سایر زیر شاخص

با دهد، هر سه شبکه در یک سطح قرار دارند و تحویالت به صورت چرخشی و پذیري هم نشان میشاخص انعطاف

اي بردار و آب منطقهباشد. شبکه مغان از هر دو دیدگاه بهرهریزي و تقریباً منطبق بر نیازهاي محصول میبرنامه

ها شبکه دز پذیري در همه زیر شاخصهاي دز و گیالن داشته و بجز زیر شاخص اعتمادعملکردي بهتر از شبکه

ترین نمره عملکرد را گرفته است.ضعیف



برداري توسط کارکنانترین نقطه بهرهدستتحویل آب رسمی در پایینشاخص خدمات-3-3

هاي برداري توسط کارکنان نیز از نظر زیر شاخصترین نقطه بهرهدستشاخص خدمات تحویل آب رسمی در پایین

) آورده شده 3موجود در سه شبکه مغان، دز و گیالن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن براي مقایسه در شکل (

است.

برداري توسط کارکنانترین نقطه بهرهدست: نمودار مقایسه شاخص خدمات تحویل آب رسمی در پایین3شکل 

برداري توسط کارکنان در این شاخص نیز ترین نقطه بهرهدستمانند شاخص خدمات تحویل آب رسمی در پایینه

برداري توسط ترین نقطه بهرهدستبردار براي شبکه مغان، زیر شاخص تعداد مزارع در پایینبجز دیدگاه شرکت بهره

ترین گیري حجم آب شبکه گیالن ضعیفاندازهباشد. زیر شاخصها مشخص نمیکارکنان براي هیچ کدام از شبکه

عملکرد را داشته و نمره صفر گرفته است ولی شبکه مغان و دز از این نظر در طبقه متوسط قرار دارند. همچنین 

باشد و هاي دز و گیالن میپذیري (در هر دو دیدگاه) برابر یا بهتر از شبکهپذیري و اعتمادشبکه مغان از لحاظ انعطاف

هاي دیگر است.تر از شبکهاي ضعیفاز نظر زیر شاخص عدالت ظاهري آن هم از دیدگاه شرکت آب منطقهفقط 

هاي فرعیشاخص خدمات واقعی فراهم شده توسط کانال اصلی براي کانال-3-4

ري، پذیهاي انعطافهاي فرعی با توجه به زیر شاخصشاخص خدمات واقعی فراهم شده توسط کانال اصلی براي کانال

گیري حجم آب) در ورودي کانال درجه دو خدماتی را که پذیري، عدالت ظاهري و کنترل جریان ورودي (اندازهاعتماد

هاي ذکر دهد. نتایج حاصل از بررسی زیر شاخصکند را نشان میهاي فرعی فراهم میکانال اصلی شبکه براي کانال

شده است.) آورده 4هاي مورد مقایسه در شکل (شده براي شبکه
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آب منطقه(شبکه مغان
)اي

هاي فرعی: نمودار مقایسه شاخص خدمات واقعی فراهم شده توسط کانال اصلی براي کانال4شکل 

اي از پذیري از دیدگاه شرکت آب منطقههاي مورد بررسی بجز انعطافبا توجه به نتایج شبکه دز در تمام زیر شاخص

تر است. شبکه گیالن از نظر شاخص خدمات واقعی فراهم شده توسط کانال اصلی اي مغان و گیالن ضعیفهشبکه

اي) و دز دارد ولی از هاي مغان (از دیدگاه شرکت آب منطقههاي فرعی عملکرد بهتري نسبت به شبکهبراي کانال

باشد.هاي دیگر میبردار عملکرد شبکه مغان در این شاخص بهتر از شبکهدیدگاه شرکت بهره

هاي تنظیم کانال اصلیشاخص سازه-3-5

) 5. شکل (شده استهاي مهندسی مطرح برداري و طراحیهاي بهره) به روشنی نیاز به بهسازي در زمینه5شکل (در 

کند.برداري، سطح نگهداري، نوسانات سطح آب و سرعت حرکت موج را از هم تفکیک میسهولت در بهره

1

3

2

1

3 3 3

2 2

3

2

٠

١

٢

٣

۴

وضعیت بهره  
برداري از سازه 

هاي تنظیم

سطح نگهداري نوسان زمان صفر براي  
ان تغییر میزان جری

در طول کانال

لی
اص

ال
کان

یم
نظ

يت
ها

ازه
س

دز

گیالن

)آب منطقه اي(شبکه مغان

)بهره بردار(شبکه مغان

هاي تنظیم کانال اصلی: نمودار مقایسه شاخص سازه5شکل 



برداري و سرعت حرکت موج حداکثر اي در دو زیر شاخص سهولت در بهرهشبکه مغان از دیدگاه شرکت آب منطقه

ها است. نکته دیگر در مقایسه زمینهرا دریافت کرده است که نشانگر عملکرد خوب شبکه مغان در این 4نمره یعنی 

ها نمره عمکرد هاست که در تمام زمینهها از نظر این شاخص کم نوسان بودن شبکه گیالن در کل زیر شاخصشبکه

هاي مورد بررسی هاي مورد بررسی در سه مورد از زیر شاخصخوبی گرفته است. شبکه دز نیز مطابق اکثر شاخص

یافت کرده است.تر را درنمره عملکرد ضعیف

شاخص ارتباطات کانال اصلی-3-6

هاي موجود براي این شاخص تعیین شده و براي نتایج بررسی شاخص ارتباطات کانال اصلی با توجه به زیر شاخص

) آورده شده است.6هاي مورد نظر نتایج آن در شکل (مقایسه عملکرد شبکه

شاخص ارتباطات کانال اصلی: نمودار مقایسه6شکل 

تري نسبت به دهد که به غیر از شبکه دز که در سطح پاییننتایج مقایسه شاخص ارتباطات کانال اصلی نشان می

ي هاها قرار دارد، شبکه مغان (از هر دو دیدگاه) و گیالن عملکرد تقریبًا مشابهی را در همه زیر شاخصدیگر شبکه

دهد که در این شبکه فضاي زیادي براي مورد بررسی دارند. نتایج بررسی شاخص مورد نظر براي شبکه دز نشان می

باشد.اي میبهبود وجود داشته و داراي پتانسیل مدرنیزاسیون قابل مالحظه



گیريبحث و نتیجه-4

هاي آبیاري است و راي ارزیابی کمی سیستمنتایج بدست آمده بیانگر آن است که روش ارزیابی سریع ابزار کارآمدي ب

هاي مختلف و تعیین میزان اعتبار ارزیابی هر کدام، توان عالوه بر ارزیابی عملکرد بخشبا استفاده از این روش می

هاي مختلف را جهت بهبود عملکرد تعیین نمود.هاي شاخصاولویت

ی که از زیر فرعيبه واحدهایدهرسیت واقعخدماهاي ارزیابی کلی نشان دهنده این موضوع است که شاخص

گیري حجم آب تشکیل شده است، در شبکه مغان پذیري و اندازههاي عدالت ظاهري، اعتمادپذیري، انعطافشاخص

يترین نقطهدستدر پایینیخدمات واقعهاي دز و گیالن در سطح بهتري قرار گرفته است. شاخص نسبت به شبکه

گیري حجم آب پذیري، اندازههاي عدالت ظاهري، اعتمادپذیري، انعطافکه از زیر شاخصکنانبرداري توسط کاربهره

اي عملکرد بهتري بردار و آب منطقهدست تشکیل شده است، در شبکه مغان از هر دو دیدگاه بهرهو تعداد مزارع پایین

ترین نمره ها شبکه دز ضعیفشاخصپذیري در همه زیرهاي دز و گیالن داشته و بجز زیر شاخص اعتماداز شبکه

عملکرد را گرفته است. 

هاي عدالت برداري توسط کارکنان که از زیر شاخصترین نقطه بهرهدستشاخص خدمات تحویل آب رسمی در پایین

دست تشکیل شده است، در شبکه گیري حجم آب و تعداد مزارع پایینپذیري، اندازهظاهري، اعتمادپذیري، انعطاف

باشد و فقط هاي دز و گیالن میپذیري (در هر دو دیدگاه) برابر یا بهتر از شبکهپذیري و اعتماداز لحاظ انعطافمغان

هاي دیگر است. زیر تر از شبکهاي ضعیفاز نظر زیر شاخص عدالت ظاهري آن هم از دیدگاه شرکت آب منطقه

گیري حجم آب شبکه گیالن زیر شاخص اندازهباشد. ها مشخص نمیشاخص تعداد مزارع براي هیچ یک از شبکه

ترین عملکرد را داشته و شبکه مغان و دز از این نظر در طبقه متوسط قرار دارند.ضعیف

پذیري، هاي انعطافهاي فرعی با توجه به زیر شاخصشاخص خدمات واقعی فراهم شده توسط کانال اصلی براي کانال

گیري حجم آب) در ورودي کانال درجه دو در شبکه دز یان ورودي (اندازهپذیري، عدالت ظاهري و کنترل جراعتماد

تر است. هاي مغان و گیالن ضعیفاي از شبکهپذیري از دیدگاه شرکت آب منطقهها بجز انعطافدر تمام زیر شاخص

بهتري نسبت هاي فرعی عملکرد شبکه گیالن از نظر شاخص خدمات واقعی فراهم شده توسط کانال اصلی براي کانال

بردار، عملکرد شبکه مغان اي) و دز دارد ولی از دیدگاه شرکت بهرههاي مغان (از دیدگاه شرکت آب منطقهبه شبکه

باشد.هاي دیگر میدر این شاخص بهتر از شبکه

برداري، سطح نگهداري، نوسانات هاي سهولت در بهرههاي تنظیم کانال اصلی با توجه به زیرشاخصشاخص سازه

- اي در دو زیر شاخص سهولت در بهرهطح آب و سرعت حرکت موج در شبکه مغان از دیدگاه شرکت آب منطقهس

ها کم نوسان بوده و نمره برداري و سرعت حرکت موج عملکرد خوبی داشته است. شبکه گیالن در کل زیر شاخص

تر را دریافت مره عملکرد ضعیفهاي مورد بررسی نعمکرد خوبی داشته است. شبکه دز در سه مورد از زیر شاخص

کرده است.



هاي فراوانی واقعی ارتباط با سطح باالتر، فراوانی واقعی ارتباط با سطوح شاخص ارتباطات کانال اصلی از زیر شاخص

سیم و ...) و دسترسی به جاده سرویس، تشکیل شده است. در شبکه مغان (از تر، اعتبار تماس شفاهی (تلفن، بیپایین

هاي ارتباطات کانال اصلی دارند و شبکه دز در دیدگاه) و گیالن عملکرد تقریبًا مشابهی را در همه زیر شاخصهر دو 

ها قرار دارد.تري نسبت به دیگر شبکهسطح پایین

را مدنظرسیستمازخاصیهايبخشکهاینضمنهاشبکهعملکردبرمؤثرهايشاخصهوهاگزینهازیکبنابراین هر

اثرگذاريوکل سیستمازشناختیها،گزینهبهترینانتخاببرايدهند.میقرارتأثیرتحتنیزها رابخشسایر،دارند

یکتواندمیمسایلحلوبررسیاست. هموارهالزمآنمختلفهايجنبهو همچنینیکدیگربرآنمختلفاجزاي

باشندنداشتهراآنارزشمسایلهمهاستین ممکنهمچننباشد.صرفهبهمقروناستممکناماباشد،مفیداقدام

ها،هزینهبهبستگیپیشنهاداتاینپذیر نباشد. توجیه اقتصاديتوجیهاقتصادينظرازاینکهیاوشوندحلکه

]. 4دارد [کدامهرشرایطودرآمدها

تقدیر و تشکر

که با حمایت معاونت آب و "ري آب در حوضه ارسمطالعه، طراحی و اجراي سامانه بهبود بهره و"این مقاله از طرح 

شود، مستخرج شده است. بدین ترتیب از مسئوالن و مدیران و وري آب وزارت نیرو انجام میآبفا و دفتر اقتصاد و بهره

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

شود.اي اردبیل و شرکت بهره برداري از شبکه آبیاري مغان صمیمانه سپاسگزاري میآب منطقهشرکت سهامی 
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