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  نرم افزاري هايسيستم توليد فرايند چارچوب

و  ارتباطات از جديدي هايگونه افزار، نرم خاص طور به و اطاتارتب و اطالعات فناوري كلي به طور

به  را اطالعاتمی توان  فرد، به منحصر دستاورد و پديده اين كمك به .است داده شكل را تعامالت

 .کردكشف  آنها ميان در را جديدي الگوهاي و نمود ايجاد ،نبود تصورقابل  حتي تاكنون كه شكلهايي

 رمز پر دنياي در قدم و نهاده فراتر پيشين و قلمروهاي مرزها از را پا توانسته بشر فناوريها، اين كمك به

 مقياس در(اتمها دنياي به شدن وارد و سو از يك هاآسمان بيكران فضاي به دسترسي .نهد هستي راز و

 و عاتاطال نوين فناوريهاي هاي بكارگيريجلوه و تأثيرات از آشنايي هاينمونه ديگر، سوي از )نانو

  .مي باشد نرم افزار خصوص به و ارتباطات

 به و ارتباطي و اطالعاتي نوين يهايرفناو يغافلگيركننده و سريع بسيار تغييرات يواسطه به اما

قابليتهاي  و نرم افزار از كنندگاناستفاده انتظارات و نيازها تغيير آن، موازات به و نرم افزار، طورخاص

نيروي  كمبود شديد، رقابت مانند ديگري عوامل .باشدمي پيچيده بسيار فزار،نرم ا توليد و طراحي آن،

 نياز صرفه، مقرون به و سريع توليد لزوم موفق ديگران، يتجربه و دانش به دسترسي عدم متخصص،

 مباني و از اصول مناسب استفاده عدم همه، از مهمتر و مختلف، هايرشته ميان همكاري به افزون روز

  .است نموده روبرو بسياري چالشهاي با را صنعت اين نرم افزار، توليد طراحي در مهندسي

 آشنا مسائلي براي راه حل يارائه شامل كه روتين طراحي -۱ :اندنهگو دو عمدتاً مهندسي، هايفعاليت

 راه يارائه از است عبارت كه نوآورانه طراحي  -۲ باشدمي قبلي راه حلهاي از مجدد يو استفاده

  .آشنانا مسائلي براي بديع نو و حلهايي
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با  و شده ريزيبرنامه قبل از زماني يمحدوده يك در كه است ايپروژه نرم افزاري، قموف پروژه يك

با  مطابق كيفيتي يعني( مطلوب كيفيت افزاري داراينرم يفراورده يك ،دهش بينيپيش قبل از ايبودجه

   .گردد توليد آن در )انواقعي كاربر نيازهاي و هاخواسته

  مجموعهعالوه به اجرا قابل نرم افزاري برنامه يك از نرم افزاري عبارتست يفراورده يك ساده، زبان به

 ي نهاييفراورده قالب در نيز برنامه كدهاي يمجموعه گاهاً البته(آن  كاربران هايدستنامه و مستندات

 يپروژه باشد؛ هر داشته خودپشتيباني قابليت اصطالح، به دباي افزاريفراورده نرم يك ).گرددمي ارائه

 آن درطي كه نمايدمي طي را مراحلي ناموفق، چه و موفق چه كوچك، چه و بزرگ چه نرم افزاري،

مراحل  طي چگونگي كه قالبي و الگو .شودمي تبديل نرم افزاري هايهفراورد به نياز، يا خواسته يك

  .شودمي ناميده نرم افزار توليد فرايند ،کنديم تعريف را پروژه يك مختلف

 اين در .باشدمي آبشاري رويكرد با توليد يا توسعه يچرخه نرم افزار، توليد فرايند سنتي رويكرد

 طراحي، تحليل، به نيازمنديها از خطي حركت يك دارد، نام نيز يمتوال صورت به كه مهندسي رويكرد

 كامل سازييكپارچه و تست سوي به نهايت در و ر سيستم ها،زي تست اجزاء، نويسي، تستبرنامه

 .دارد وجود سيستم

 از منظور اينجا در .باشدمي ريسك بر غلبه در آن ذاتي ضعف آبشاري، رويكرد مشكل مهمترين

 از بسياري .شوند موفقيتمانع  است ممكن كه است هايينگراني و عوامل، شرايط، ريسك، كليه

 .شوندمي آشكار سيستم سازييكپارچه و تست سازي،هبا پياد تنها ريسكها

 نرم افزار، تالش صنعت پيشروي شركتهاي نيز و دانشگاهها در افراد از بسياري گذشته، سالهاي طول در

 انجام داده باشد، آبشاري منسوخ رويكرد جايگزين كه ديگري رويكردهاي معرفي و ارائه براي زيادي

 حلزوني، روش :جمله از .است بوده ديگر فرايند و رويكرد  دههاارائه تالشها، اين حاصل .اند
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 عنوان تحت است رويكردي موفق، تجارب و راهكارها از ي يک ، DSDM ، SCRUM ،RADتوليد

 در توجهي قابل توانايي است، شده ايجاد حلزوني مدل س بر اسا عمدتاً كه روش اين تكرارشونده

 نرم افزار صنعت در موفق راهكارهاي مهمترين از يكي هتكرارشوند رويكرد .دارد ريسك مديريت

 .است شده بنا رويكرد همين مبناي بر نيز چابك اصطالح به اصلي فرآيندهاي مبناي و اصول .باشدمي

 وجود از عبارتست نرم افزاري، هايسيستم توليد در موجود چالشهاي و معضالت مهمترين از يكي

 تكرارهاي روي هم با كه متفاوت جغرافيايي مكانهاي در احتماالً و مختلف هايتيم در افراد مختلف

 كنترل اگر شرايطي، چنين در .كنندمي كار مختلفي بسترهاي و ها،فراورده مختلف، هايمختلف، نسخه

 و آشوب نوعي با باشد، نداشته وجود مختلف تصميم گيريهاي و تغييرات روي و منطقي منظم

 هايپروژه خصوصاً و هااز پروژه بسياري شكست علت تغييرات، رلكنت  عدم.استمواجه  سردرگمي

 پروژه، شدن و پيچيده تر ابعاد شدن بزرگ با خصوصاً تغييرات، كنترل بدون .باشدمي بزرگ و پيچيده

 .خواهد شد مواجه موفقيت عدم با پروژه نتيجه، در و نداشته وجود تيمي كار انجام امكان

 نرم آزمون و تست آبشاري، رويكرد خالف بر كه اينست تكرارشونده ردرويك يعمده اييمزا از يكي

 تست ،)شناخت( آغازين فاز يعني فاز، اولين در حتي .است پذير امكان پروژه ابتداي از همان افزار،

 و قابليتها( كاربرد موارد به نسبت مناسب بازخور آوردن بدست در زيادي تأثير ايجاد شده، الگوي پيش

 شودیم توليد سيستم از اجرايي نسخه يك ، )معماري( تشريح فاز يعني فاز دوم، در .دارد) كاركردها

 جمله از آن، جوانب هكلي و معماري ترتيب، بدين .است شده سازيسيستم پياده معماري آن در كه

مرحله  اين در مناسب بازخوردهاي دريافت .شودمي تست شدگي و توزيع بارگذاري امنيت، كارايي،

 و زمان در صرفه جويي و بهبود امكان )شد خواهد طي مسير پروژه سوم يك تقريباً آن، طي با كه(

 .سازدمي ممكن مسير ادامه در را هزينه
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 اين مفهوم. طراحي كيفيت بوسيله مفهوم از عبارتست كيفيت، مستمر بهبود در مهم نكات از ديگر يكي

 اينكه سيستم به توجه سيستم، طراحي حين در .دباشمي تست و طراحيپيش  از بيش نزديكي معناي به

 گرددمي فراهم ابزارها از تر مناسب گيريبهره و تست اتوماسيون بهبود امكان شود، تست بايد چگونه

 نه موضوع، اين .دآور بدست طراحي مدل روي از مستقيماً توان مي را تست هايرويه و كدها زيرا.

 نيز را زمان در اي مالحظه قابل جويي صرفه بلكه آورد، مي فراهم را بيشتر هايتست امكان انجام تنها

- مي افزايش كيفيت و شده كمتر نقايص و خطاها تعداد تستها، تعداد افزايش با در نتيجه،. دارد ي پدر

 .يابد

اولويت  در فني ريسكهاي مديريت فراورده، توليد بودن صرفه به مقرون و شناخت صحت اثبات از بعد

 به كمك فني ريسكهاي عمده باشد،مي پي.يو. آر فرآيند از دوم فاز كه تشريح فاز در .يردگمي قرار

و  تحليل هاي فعاليت معمول بطور فاز، اين در .شوندمي رفع تست معماري و سازي پياده طراحي،

 با مرتبط فعاليتهاي كماكان ولي دهند مي اختصاص خود به را ها فعاليت از بيشتري درصد طراحي

  .)١٣٨٥بدري،  (مي شوند انجام هم استقرار و تست پياده سازي، اخت نيازمنديها،شن
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  مقدمه-١

خش كشاورزي بيشترين مصرف آب سـرانه كشورهـاي جهان و همچنيــن كشور ايران را به خود ب

 ٩٥  تا٩٤  ميليارد مترمكعب يعني٨٢كه در حال حاضر در كشور   طوريه  ب،اختصاص داده است

 ميليون هكتار اراضي ٨رسد كه حدود  بهـاي موجـود، در بخـش كشـاورزي به مصرف ميدرصـدكـل آ

 ميليمتر آب و هواي ١٢٠٠ دشت گيالن با متوسط بارش ساالنه . )١٣٧٦عباسي، (د نماي را آبياري مي

حجم كل ). ١٣٨٤آزرمسا و رشتچي، (اي و خاكي حاصلخيز در شمال ايران واقع شده است  مديترانه

اي استان  طحي تخصيص يافته در برنامه چهارم توسعه بر اساس گزارش شركت سهامي آب منطقهآبهاي س

 ميليون متر مكعب به كشاورزي ٣٤١٧ ميليون مترمكعب برآورد شده كه از اين مقدار ٥٠٣٩گيالن 

هاي عميق و نيمه عميق  همچنين حجم كل تخليه ساليانه آبهاي زيرزميني از چاه. اختصاص يافته است

ها در گيالن هر  ها و بارندگي توزيع نامناسب جريان آب رودخانه. باشد  ميليون متر مكعب مي٣٢٣دود ح

 و با وقوع ١٣٧٨اوج اين مشكالت در سال . سازد اي مواجه مي ساله زارعين را با مشكالت عديده

حدوديت منابع بنابراين با توجه به م). ١٣٨٤آزرمسا و رشتچي،(خشكسالي و كمبود شديد آب نمود يافت 

جويي در مصرف آب و  آب، الزم است بخش كشاورزي عمده نيازهاي توسعه خود را از طريق صرفه

نامه مصرف بهينه آب موظف  به همين منظور وزارت نيرو بر اساس آئين. افزايش كارايي آن تأمين نمايد

 آبياري و اراضي زير كشت هاي شد با اتخاذ تدابير اجرايي و اقتصادي الزم نسبت به تحويل آب در شبكه

هاي عميق و نيمه عميق بر مبناي الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي اقدام و پروانه مصرف بهينه آب  چاه

هاي مختلف براي اراضي زير  كشاورزي كه در آن آب قابل تحويل بر اساس سند ملي آب كشور در ماه

كليد  .را جايگزين سيستم قديمي نمايدگردد  هاي عميق و نيمه عميق محاسبه مي ها و چاه كشت شبكه

يد اشد كه به تأيب  آئين نامه مذكور، سند ملي آب مي١نامه مصرف بهينه آب بر اساس ماده  اجرايي آئين
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سند مذكور حاوي اطالعات نياز آبي گياهان در طول . وزاري محترم نيرو و كشاورزي رسيده است

سند ملي آب (باشد   راندمان آبياري هر دشت ميهاي مختلف سال و همچنين درصد تركيب كشت و ماه

هاي تحقيقاتي  هاي دانشجويي و طرح نامه اعداد اين سند بر اساس مطالعات مشاورين، پايان ).١٣٧٨كشور، 

مختلف تهيه شده است، اما با توجه به كمبود اطالعات در زمان تهيه سند و تغيير شرايطي نظير 

تر و همه جانبه  گيري دقيق و ارزيابي هر نوع داده علمي، اندازههاي اخير و لزوم بازنگري  خشكسالي

   ).١٣٨٥يزداني، (باشد  اطالعات فوق الزم مي

سازي آئين  العمل پياده اي خراسان گزارشي را تحت عنوان دستور  شركت سهامي آب منطقه١٣٨٠در سال 

 زيرزميني به تفكيك نامه مصرف بهينه آب كشاورزي ارايه داد كه در آن تعرفه آبهاي سطحي و

همچنين با استفاده از تلفيق اطالعات . هاي اين استان بر اساس سند ملي آب كشور محاسبه گرديد دشت

هاي اين سند تكميل گرديد  ها در آن زمان، كاستي سند ملي آب و آخرين اطالعات وضعيت دشت

   ).١٣٨٠قاروني فرد، (

در استان گيالن اجرا نشده است، تهيه دسـتورالعملي بـر ايـن           نامه مصرف بهينه آب        با توجه به اين كه آئين     

نامه مصرف بهينه آب      سازي آئين   العمل پياده   هدف از اين پژوهش تهيه دستور     . رسد  مبنا ضروري به نظر مي    

  .باشد هاي موجود در منطقه مي در استان گيالن بر اساس سند ملي آب و يا به كمك داده

 

  : اهداف طرح-1-1

  .ي دستورالعمل مصرف بهينه آب كشاورزيساز  پياده-

  .هاي استان گيالن  تعيين تركيب كشت و محاسبه نياز آبياري محصوالت مختلف به تفكيك دشت-

  . محاسبه هيدرومدول آبياري-
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  .هاي مختلف استان گيالن ها در دشت  تعيين ساعات كاركرد چاه-

   . محاسبه درآمد كشاورزان از يك هكتار محصوالت كشت شده-

  .ها و براي محصوالت مختلف بها بر اساس سند ملي آب در دشت  محاسبه آب-

  .هاي مختلف استان گيالن ها در دشت النظاره چاه  محاسبه حق-

  كامپيوتري براي محاسبه موارد فوق تهيه مدل -

  

  :روش كار-٢

 كـشاورزي بـا      قانون عادالنه آب، وزارت  نيرو موظف است نرخ آب را بـراي مـصارف               ٣٣بر اساس ماده    

در اجـراي ايـن قـانون    . تعيين و از كشاورزان وصـول نمايـد  توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه         

 شـوراي اقتـصاد     ٢٩/٤/٧١ سازمان برنامه و بودجه در جلسه مـورخ          ٧/٢/٧١ مورخ   ٨١/١٥٩٥پيشنهاد شماره   

  :مطرح و به منظور

  حفاظت از حريم آبهاي زيرزميني -

 برداري بي رويه و غير مجاز به لحاظ حفظ منافع دارندگان پروانه چاهجلوگيري از بهره  -

 مطالعه كمي و كيفي سفره هاي آب زيرزميني  -

 به منظور حفظ تعادل بيالن مناطق جبراني اجراي طرحهاي -

يـزان ذكـر شـده در پروانـه         تصميم به دريافت حق النظاره از آبهاي زيرزميني در حداكثر برداشت آب تا م             

  .نمود) ١(برداري به شرح جدول هاي بهره
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   بر اساس نوع گياه ميزان حق النظاره آبهاي زيرزميني-١جدول

  ميزان حق النظاره  نام محصول  رديف

   درصد از محصول برداشت شده٢٥/٠  گندم  ١

   درصد از محصول برداشت شده٦/٠  برنج  ٢

   درصد از محصول برداشت شده٨٥/٠  مركبات، خرما، صيفي جات  ٣

   درصد از محصول برداشت شده١  ته و بادام صادراتيپس  ٤

   درصد از محصول برداشت شده٨/٠  سردرختي  ٥

   درصد از محصول برداشت شده٥/٠  ساير  ٦

  

  :محاسبه حق النظاره براساس مصوبه شوراي اقتصاد بطوركلي به دو پارامتر زير ارتباط مستقيم دارد

  ميزان آب استحصالي -١

  كشاورزيدرآمد كشاورز از محصوالت -٢

از نظر ظاهري شايد مساله ساده به نظر برسد ولي در عمل با توجه به شـرايط اقتـصادي و اجتمـاعي منـاطق                        

و همچنين تنوع كشت محصوالت زير كشت هر چاه، محاسبه حق النظاره بـراي تـك تـك                  مختلف استان   

ن اجـراي آيـين نامـه    به همين دليل بـراي محاسـبه حـق النظـاره چاههـا و همچنـي      . چاهها بسيار مشكل است 

  :مصرف بهينه آب مباني زير تعريف و بر اساس آن اقدام شد

  .نرخ حق النظاره براي يك ليتر در ثانيه آب محاسبه گردد -١

 .تعيين نرخ به تفكيك دشت ها باشد -٢
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جهت تعيين تركيب كشت محصوالت كشاورزي و تعيين درصـد هركـدام از ايـن محـصوالت و               -٣

 . دشت از سند ملي آب استفاده شودهمچنين آب مورد نياز براي هر

اساس ميزان توليد محصوالت در هر دشت اعالم سـازمان جهـاد كـشاورزي و همچنـين آمارنامـه          -٤

 . هاي ذيربط باشد

 . قيمت محصوالت حتي االمكان بر اساس نرخ هاي تضميني و قيمت هاي سرخرمن باشد -٥

 بهينه آب محاسبه و اعمال ساعت كاركرد چاههاي كشاورزي در دشت ها طبق آيين نامه مصرف       -٦

 .گردد

 سـال   هـر با توجه به اينكه تعرفه ها در ابتداي هر سال بايد محاسبه و مصوب گـردد و انجـام محاسـبات در                       

بدليل حجم زياد اطالعات و پارامترهاي مختلف آن بصورت دستي بسيار مشكل و وقت گير بـود تـصميم                   

  . به مكانيزه نمودن سيستم تعرفه ها گرفته شد

ضمن انجام كار تجزيه و تحليل سيستم تعرفه متوجه لزوم تعيين ساعت كـاركرد چاههـا در دشـت هـاي            در

  . مختلف به عنوان پارامتر مهم در اين محاسبات است

 مـاه در    ١٢بنابراين مقرر شد كه ساعت كاركرد چاهها با توجه به آيين نامه مصرف بهينه آب و به تفكيك                   

گرديـد كـه     جر به طراحي سيستم مكانيزه آيـين نامـه مـصرف بهينـه آب               اين مطلب من  . سال محاسبه گردد  

  .خالصه مشخصات فني آن به شرخ ذيل مي باشد

  :بطور كلي سيستم مكانيزه از سه بخش اصلي زير تشكيل شده است

   ورودي هاي سيستم شامل كليه اطالعات و داده هاي و فرمهاي ورود اطالعات-بخش اول

  ي داخل سيستم و ارتباطات بين داده ها و آماده سازي خروجي ها عمليات محاسبات-بخش دوم

   خروجي ها و گزارشات سيستم-بخش سوم
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   ورودي هاي سيستم-١-٢

 آن دسته از داده ها و فرم هـاي ورودي كـه بايـد بـه عنـوان داده هـا در سيـستم وارد             به شرح  در اين بخش  

  . دسته زير تقسيم مي شودبطوركلي اطالعات ورودي سيستم به سه.  مي پردازيمگردند

   اطالعات ورودي متغير-٣   اطالعات ورودي نيمه متغير-٢    اطالعات ورودي ثابت-١

   اطالعات ورودي ثابت-١-١-٢

در سيستم ثبت مي شـود و معمـوال در طـول زمـان ثابـت                اطالعاتي كه در ابتداي كار بعنوان اطالعات پايه         

  .فرم هاي مربوط به اطالعات پايه به شرح زير است. بوده و يا تغييرات بسيار جزئي خواهند داشت

  

  )٢جدول  ( فرم كدگذاري حوزه هاي آبريز اصلي-١

   كدگذاري حوزه هاي آبريز اصلي-٢جدول 

عنوان حوزه آبريز اصلي   كد حوزه اصلي

 1 سفيدرود

 2 مرداب

 3 ساحل شمال گرگانرود

 4 تالش
  

  كشاورزي فرم كدگذاري محصول و گروههاي محصوالت -٢

جهت يكسان سازي اطالعات، كليه محصوالت كشاورزي موجود در حوزه فعاليـت اسـتان كدگـذاري و                 

  : زير استموارداين فرم شامل . در اين فرم نوشته شد
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به هر محصول يك كد داده شـده اسـت          نام هر محصول نوشته شده است، همچنين         :محصول و نام كد  

   .رقم سمت چپ آن شماره مختص محصول استن كد گروه محصول و آكه رقم سمت راست 

 گزارش هاي سازمان جهاد كـشاورزي و برخـي منـابع    ربا توجه به اينكه د    : كد و نام گروه محصوالت    

بطـور مثـال گـروه غـالت،        (وزارت نيرو اطالعات محصوالت كشاورزي به صورت كلي دسته بندي شده            

 دسته بندي، محصوالت كشاورزي در گروههاي جهت تهيه گزارش هاي مورد نياز اين نوع     ...) حبوبات و   

  . كد و نام آنها در اين ستون نوشته مي شود. بزرگتري تقسيم بندي شده اند

بـراي محـصوالتي   .  در اين ستون قيمت تضميني هر كيلوگرم محصول نوشته مـي شـود          :قيمت محصول 

مـار نامـه هـاي      آي و يـا     كه فاقد نرخ تضميني هستند از قيمت سرخرمن، اطالعات سازمان جهـاد كـشاورز             

  . قيمت بر اساس هر كيلوگرم و به ريال نوشته مي شود. مركز آمار ايران استفاده مي شود

ايـن ضـرايب بـا      . در اين ستون ضرايب حق النظاره هر محصول نوشـته مـي شـود             : ضريب حق النظاره    

 ارائـه شـده      ٣جـدول   نمونـه اي از ايـن فـرم در          . گـردد  مصوب شوراي اقتصاد تعيين مي     ١توجه به جدول    

  . است
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   كد گروه محصوالت، محصول، قيمت محصول و ضريب حق النظاره آن-۳جدول 

 قيمت محصول  محصول گروه محصوالت
 ريال  نام  كد نام  كد

ضريب حق 
 النظاره

 0,006 7000 برنج 10
 غالت 1 0,0025 3000 گندم 11

 0,005 2200 جو 12
 0,005    نيباقال مازندرا 20
 0,005 11000 لوبيا سفيد 21
 0,005 15000 لوبيا قرمز 22
 0,005 20000 لوبيا چيني 23
 0,005 7000 لوبيا سبز 24
 0,005 12000 لوبيا چشم بلبلي 25
 0,005 22000 لوبيا كشاورزي 26
 0,005 13000 نخود 27
 0,005 12000 عدس 28

 حبوبات 2

 0,005 11000 ماش 29
 0,0085 3500 پياز 30
 0,0085 5000 سيب زميني 31
 0,0085 8000 سير 32
 0,0085 5000 بادمجان 33
 0,0085 7000 گوجه فرنگي 34
 0,0085 5000 سبزيجات برگي 35

 سبزي وصيفي 3

 0,0085 5000 سبزيجات غده اي 36
 0,0085 3000 خيار 40
 0,0085  2500 خربزه 41
 0,0085 1700 هندوانه 42

محصوالت  4
 جاليزي

 0,0085   كدو 43
 نباتات صنعتي 5 0,005   توتون 50
 0,005   نيشكر 51
 0,005   شبدر 60
 0,005   يونجه 61
 0,005   ذرت علوفه اي 62
 0,005  1620  ذرت دانه اي 63

 نباتات علوفه اي 6

 0,005   سورگم 64
 0,005 30000 بادام زميني 70
 0,005 3400  آفتابگردان 71

 غنيدانه هاي رو 7

 0,005 3700  كلزا 72
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 0,005 3200  سويا 73
 0,008 7000 سيب  80
 0,008 6500  گالبي 81
 0,008   به 82

ميوه هاي دانه  8
 دار

 0,008   ساير دانه دار 83
 0,008 7750  آلبالو 90
 0,008 7000  گيالس  91
 0,008 15000 گوجه سبز  92
 0,008   آلو  93
 0,008   هلو  94
 0,0085   شفتالو  95
 0,008 5000  زردآلو  96
 0,008   قيسي  97
 0,008   شليل  98

ميوه هاي هسته  9
 دار

 0,008   آلو قطره طال  99
 0,008    انگور ياقوتي 100
 0,008   ساير انگور  101
 0,008   انواع توت درختي  102
 0,008   توت فرنگي  103
 0,008   توت نوغان  104

10 

ريز
نه 

ي دا
 ها

يوه
م

 

 0,008   زرشك  105
 0,001    پسته  110
 0,001    بادام درختي  111
 0,008 28000 گردو  112
 0,008 7000  فندق  113

11 

ك
خش

ي 
 ها

يوه
م

 0,001   سنجد  114 
 0,0085  3200 خرما  120
 0,0085 6500  چاي 121
 0,0085 19500 زيتون 122
 0,0085 3860  مركبات 123
 0,0085 5750 انار 124
 0,0085  5000 انجير 125
 0,0085   خرمالو 126

12 

مي
ري

سي
گرم

مه 
ي ني

 ها
وه

 

 0,0085 6500 كيوي 127
ميوه هاي گرمسيري  13  0,005   موز  130
 0,005   دارويي  140 گياهان دارويي 14
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   اطالعات ورودي نيمه متغير-٢-١-٢

آن دسته از اطالعات ورودي كه فعال ثابت مي باشند ولي بعدا تغييراتي در آنهـا اعمـال مـي شـود در ايـن                         

  :بخش قرار دارند و شامل فرم هاي زير مي باشند

 )٤ جدول (فرم مشخصات دشت ها -١

  :ت هاي موجود در محدوده مورد مطالعه مي باشد و شامل موارد زير استاين فرم شامل مشخصات دش

 ٤ب منطقه اي گـيالن بـه هـر دشـت اسـتان يـك كـد        آتقسيم بندي شركت سهامي    بر اساس   :  كد دشت 

  .رقمي اختصاص داده شده است كه در اين ستون نوشته مي شود

  . نام دشت نيز در مقابل كد مربوط نوشته مي شود: نام دشت

  . ه مي شود نوشت١ شماره فرمه به  كد آبريز حوزه اصلي با توج: حوزه آبريز اصليكد 

  .  نام مربوط به حوزه آبريز اصلي در اين ستون نوشته مي شود: حوزه آبريز اصلينام

راندمان آبياري دشت هـا  . هر دشت در اين ستون نوشته مي شود       راندمان آبياري   : راندمان آبياري دشت  

  .  ل محاسبه استاز سند ملي قاب

  .  ارائه شده است١نقشه هاي مربوط به دشت هاي استان گيالن در شكل شماره 

  

  مشخصات دشت ها -٤جدول 

راندمان 
 آبياري

مساحت حوزه آبريز 
km2 

 كد دشت نام دشت  حوزه آبريز اصليكد

5/64    658/3535  1401 چابكسر- الهيجان 3 
5/64  463/2835  1301 كوچصفهان-آستانه 1 

5/64  894/3592  1202 فومنات 2 

5/62  789/3213  1201 تالش 4 
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  )٥ جدول(فرم تركيب كشت و نياز آبي محصوالت  -٢

  :دباشمي بطور كلي سند ملي آب شامل اطالعات زير 

 بـر    تركيب كشت محصوالت كـشاورزي بـه تفكيـك هـر دشـت             :تركيب كشت محصوالت كشاورزي   

بي تعيين شده بنحـوي كـه در كليـه دشـت هـا و بـراي هـر يـك از                      اساس هر هكتار از زمين هاي زراعي آ       

  . محصوالت، درصد كشت آنها در يك هكتار از زمين مشخص است

 مـاه سـال در سـند ملـي          ١٢نياز آبي براي كليه محصوالت كشاورزي به تفكيك هر دشت براي            : نياز آبي 

  .  اين مقدار بر حسب ميليمتر ستون آب ارائه شده است. وجود دارد

  .  راندمان آبياري دشت ها نيز در سند ملي آب ذكر گرديده است:راندمان آبياري دشت ها

ب به شكل موجود قابل استفاده نيست، اقدامن به طراحـي فرمـي شـد               آبا توجه به اينكه اطالعات سند ملي        

ا بـه   نهـ خراج ايـن اطالعـات از سـند و ورود آ          است. وري شود آن جمع   آكه تمامي اطالعات فوق الذكر در       

  :اين فرم شامل اطالعات زير است. كامپيوتر حجم اصلي كار را تشكيل مي دهد

  .  در باالي هر فرم كد دشت نوشته مي شود:كد دشت 

  .  نام دشت در باالي صفحه و مقابل كد دشت نوشته مي شود:نام دشت

  . راندمان آبياري دشت در باال و سمت چپ فرم نوشته مي شود: راندمان آبياري دشت

  .  در هر ستون از فرم كد محصوالت كشاورزي نوشته مي شود:كد محصول

  .  در اين ستون نام محصوالت كشاورزي نوشته مي شود:نام محصوالت

  . درصد تركيب كشت هر محصول در اين ستون نوشته مي شود: درصد تركيب كشت
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ل وجـود دارد كـه بـر حـسب           مـاه سـا    ١٢ ستون براي درج نياز آبي در        ١٢ در فرم،    :ستون هاي نياز آبي    

 همچنـين در صـورت عـدم وجـود نيـاز            .ستون آب از سند ملي استخراج و در اين ستون ها نوشته مي شود             

آبي يـك محـصول و يـا وجـود ترديـد در درسـتي آن،  داده موجـود بـر اسـاس منـابع موجـود و يـا نظـر                                 



 0

   تركيب كشت و نياز آبي گياهان-٥جدول 

        5/64 :نام دشت فومنات     : دشتراندمان آبياري  :كددشت 1202  
  mmنياز آبي 

ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند فروردين 
درصد تركيب 

 كشت
 نام محصول

كد 
 محصول

0 0 0 0 0 0 11 71 38 97 32 0 793/97  10 شلتوك 

0 0 0 0 0 0 39 156 167 121 10 0 154/0  33 بادمجان 

0 0 0 0 0 0 20 103 128 112 22 6 198/0 گوجه فرنگي  34 

0 0 0 0 0 0 0 58 113 104 29 6 58/0  42 هندوانه 

0 0 0 0 0 0 18 57 75 76 36 17 022/1  121 چاي 

0 0 0 0 0 0 0 54 73 58 3 0 225/0  127 كيوي 

22
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   . شده است آورده٥نمونه اين فرم با عنوان فرم شماره .  كارشناسان اصالح گرديد

  طالعات ورودي متغيرا-٣-١-٢

با توجه به اينكه سيستم در هر سال يكبار اجرا مي شـود آن دسـته از اطالعـاتي كـه در طـي يكـسال بطـور                           

كامل تغيير مي كند، بعنوان اطالعات متغير سيستم محسوب شده و هر ساله بايد از منابع مربوط اخذ و پس                    

  . ستم داده شونداز درج در فرم اطالعات ذيربط به سي

اطالعات متغير يكي از مهمترين بخش هاي اطالعاتي سيستم مي باشد و در ابتـاي هـر سـال بايـد بـا دقـت                         

  . اين نوع اطالعات شامل يك نوع ورودي به شرح زير مي باشد. كافي جمع آوري گردد

  )٦جدول (فرم اطالعات توليد محصوالت كشاورزي  -١

ط به ميزان توليد محصوالت كشاورزي در دشـتهاي مختلـف اسـتفاده             از اين فرم براي درج اطالعات مربو      

اين . گرددمي  شده و اطالعات آن بطور معمول از سازمان جهاد كشاورزي و يا آمار نامه هاي مربوط اخذ                  

  :فرم شامل موارد زير مي باشد

  .در باالي هر فرم كد و نام دشت نوشته مي شود:كد و نام دشت

  . ام محصول كشاورزي در هر ستون نوشته مي شودكد و ن: كد و نام محصول

  .شودنام و كد هريك از گروه محصوالت در اين ستون نوشته مي:كد و نام گروه محصوالت

ميزان توليد در هكتار هريك از محصوالت كشاورزي بر حـسب كيلـوگرم در هكتـار در                 : توليد در هكتار  

  . آورده شده است ٦ جدولنمونه اين فرم در . اين ستون نوشته مي شود

از سـايت   ) جديدترين آمار موجود   (١٣٨٦در اين پروژه آمارنامه محصوالت زراعي و باغي استان در سال            

اطالعات مساحت و مقـدار توليـد محـصوالت زراعـي و بـاغي از انهـا                  سازمان جهاد كشاورزي تهيه شد و     

ز ميزان توليد تحت كشت     و ني  استخراج شد پس از پردازش اطالعات، مساحت، درصد كشت هر محصول          

  ).١٣٨٦آمارنامه سازمان جهاد كشاورزي، (هر محصول در هر دشت مشخص گرديد 
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  )۱۲۰۲: کد دشت  دشت فومنات(  كشاورزي محصوالتاطالعات توليد فرم – ٦جدول 

 عملكرد  محصول گروه محصوالت
 كيلوگرم در هكتار نام  كد نام  كد

 4643,5 برنج 10

 1  0 گندم 11
 0 جو 12 غالت 

 0 باقال مازندراني 20

 0 لوبيا سفيد 21

 0 لوبيا قرمز 22

 0 لوبيا چيني 23

 0  لوبيا سبز 24
 0 لوبيا چشم بلبلي 25
 0  لوبيا كشاورزي 26

 0 نخود 27

 0 عدس 28

2 

 0 ماش 29 حبوبات

 0 پياز 30

 0 سيب زميني 31

 0 سير 32

 7020 بادمجان 33

 7078,52 گوجه فرنگي 34
 0 سبزيجات برگي 35

3 

 0 سبزيجات غده اي 36 سبزي وصيفي

 0 خيار 40

 0 خربزه 41

 6300 هندوانه 42
4 

محصوالت 
 0  كدو 43 جاليزي

 5 0 توتون 50
 0 نيشكر 51 نباتات صنعتي

 0 شبدر 60

 0 يونجه 61

 0 وفه ايذرت عل 62
 0 ذرت دانه اي 63

6 

 0 سورگم 64 نباتات علوفه اي
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 0 بادام زميني 70

 0 آفتابگردان 71

 0 كلزا 72
7 

 0 سويا 73 دانه هاي روغني

 0 سيب  80

 0 گالبي 81

 0 به 82
8 

دار
نه 

ي دا
 ها

يوه
م

 0 ساير دانه دار ٨٣ 

 0 آلبالو 90

 0 گيالس  91

 0 جه سبزگو  92

 0 آلو  93

 0 هلو  94

 0 شفتالو  95

 0 زردآلو  96

 0 قيسي  97

 0 شليل  98

9 

دار
ته 

هس
ي 

 ها
يوه

م
 

 0 آلو قطره طال  99

 0  انگور ياقوتي 100

 0 ساير انگور  101

 0 انواع توت درختي  102

 270 توت فرنگي  103

 0 توت نوغان  104

 0 زرشك  105

10 

ريز
نه 

ي دا
 ها

يوه
م

 

 0 ساير دانه ريز  106

 0  پسته  110

 0 بادام درختي  111

 0 گردو  112

 0 فندق  113

 0 سنجد  114

11 

ك
خش

ي 
 ها

يوه
م

 

 0 ساير خشك  115

 0 خرما  120

 4330 چاي 121

 0 زيتون 122

 0  مركبات 123

12 

ي 
سير

گرم
مه 

ي ني
 ها

يوه
م

 0 انار 124 
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 0 انجير 125

 0 خرمالو 126

 14489,8 كيوي 127

 0 ساير نيمه گرمسيري  128

ميوه هاي گرمسيري  13  2670 موز  ١٣٠

 0 دارويي ١٤٠ گياهان دارويي 14
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   عمليات محاسباتي سيستم-٢-٢

بطوركلي هدف از هر سيستم مكانيزه دريافت اطالعات خام و تجزيه و تحليـل و طبقـه بنـدي اطالعـات و                      

در اين سيستم نيـز پـس از ورود اطالعـات           . زم جهت ارائه گزارشات مورد نياز مي باشد       انجام محاسبات ال  

ابتدا داده ها در جداول طراحي شده، نگهداري و طبقه بندي مي شود و سپس محاسبات الزم بر روي آنها                    

  .  انجام و در نهايت گزارشات خروجي تهيه مي گردد

بنـابراين در ايـن   . هـا مـي باشـد   اطالعات براي تهيه گـزارش ي انجام محاسبات در واقع به منظور آماده ساز 

بخش به ذكر مشخصات كلي جداول اطالعاتي سيستم و نحوه ارتباط آنها و شـرح كلـي محاسـبات اكتفـا                     

  .دشومي پرداخته شده و در بخش گزارات به شرح جزئي 

   مشخصات كلي جداول-١-٢-٢

  :جداول اطالعاتي سيستم به شرح زير مي باشد

   جدول كد حوزه هاي آبريز اصلي-الف

اين جدول جهت نگهداري مشخصات كد و عنوان حوزه هاي آبريز اصلي طراحي گرديده است و توسط                 

  .  پر مي شود٢ شماره جدول

   جدول گروه محصوالت كشاورزي-ب

  . شود پر مي٣جدول و توسط  اين جدول شامل كد و عنوان گروه بندي محصوالت كشاورزي مي باشد

  ول مشخصات دشت ها جد-ج

  :اين جدول براي نگهداري اطالعات و مشخصات دشت ها بوده و شامل اطالعات زير است

  .  پر مي شود٤جدول و راندمان آبياري دشت كه توسط ، مساحت دشت كد و نام دشت

  جدول محصوالت كشاورزي-د
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و قيمـت محـصول     ين جدول شامل فيلدهاي كد و نام محصول، كد گروه محصول، ضريب حـق النظـاره                 ا

  . پر مي شود٣جدول است كه از طريق 

   جدول اطالعات تركيب كشت و نياز آبي محصوالت كشاورزي-ه

اين جدول براي نگهداري اطالعات سند ملي آبي يعني تركيب كشت دشت ها و نياز آبي محصوالت مي                  

 محـصول در     نيـاز خـالص آبيـاري       و باشد و شامل فيلدهاي كد دشت، كد محصول، درصد تركيب كشت          

  .  پر مي شود٥جدول  طريق   ماه مي باشد كه از١٢

 ماه با اعمـال درصـد تركيـب كـشت كـه             ١٢فيلدهاي مربوط به ميزان حجم آب مورد نياز هر محصول در            

  . محاسبه مي شود اعداد اين فيلدها بر حسب متر مكعب در هكتار بوده و توسط سيستم

)١(    10
1000

10000
×=

×
= MM

  د نياز به متر مكعب در هكتارحجم آب مور

   كشتالگويدرصد
        )٢(  

١٠٠  
  = آب موردنياز به ميليمتر×

آب مورد نياز هر محصول بر اساس 

  )m3/ha(  تركيب كشت

  

   جدول اطالعات توليد محصوالت كشاورزي-و

كـد  در اين جدول اطالعات توليد محصوالت كشاورزي نگهداري شـده و شـامل اطالعـات كـد دشـت،                    

  . پر مي شود٦جدول محصول و توليد در هكتار محصول است كه از طريق 

از توليد هر محصول در هر دشت و مبلغ حق النظـاره هريـك از             فيلدهاي محاسباتي شامل درآمد كشاورز      

  :محصوالت كه توسط سيستم و با استفاده از فرمول هاي زير محاسبه و پر مي شود

   درآمد كشاورز از هر محصول=   )٣(

  

  مبلغ حق النظاره هر محصول= ضريب حق النظاره محصول مورد نظر ×درآمد كشاورز از همان محصول   )٤(

   درصد تركيب كشت محصول × نرخ يك كيلو×توليد در هكتار
  

١٠٠ 
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  تممحاسبات اصلي سيس-٢-٢-٢

  :اين محاسبات به شرح ذيل است

   محاسبات مربوط به تعيين نياز آبي محصوالت كشاورزي -الف

و در نهايت بـراي     ن شده در بند  مشخصات كلي جداول انجام مي شود            اين محاسبات با توجه به فرمول بيا      

  . هر دشت ميزان حجم آب مورد نياز آبياري يك هكتار به متر مكعب در سال بدست مي آيد

  :  محاسبه هيدرومدول هر دشت-ب

ش شرح كامل ساير محاسباتي كه منجر به محاسبه تعرفه و ساعت كاركرد چاهها در دشتها مي شود در بخ                  

  . بعدي بيان خواهد شد

نيازهاي آبياري ماهيانه هردشت با تغييراتي نسبت به نيازهـاي محاسـبه شـده در جـدول اطالعـات                    -

. گردند  هاي بعدي اين گزارش منتقل مي       تركيب كشت و نياز آبي محصوالت كشاورزي به ستون        

باشـد   چاههـا مـي  بـرداري از   هاي علمي و كارشناسي بهـره     اين تغييرات كه منطبق بر عرف و بحث       

 :عبارتند از 

گيـرد از جـدول       برداري از چـاه در آن مـاه صـورت مـي             نياز آبياري ماهي كه بيشترين بهره     % ۸۰ •

  .گردد مذكور استخراج و در ستون ماه مربوطه درج مي

 متر مكعب نياز خاك آب تعريف شده در سند ملي آب به نياز آبياري ماه شروع كشت   دويست •

ه در جدول مذكور و گـزارش شـماره يـك اضـافه و اعـداد جديـد در                   محاسبه شد ) ارديبهشت(

 .شود هاي مربوطه قيد مي ستون

براي بقيه ماههاي سال نيازهاي آبياري محاسبه شده در جـدول اطالعـات الگـوي كـشت و نيـاز                     •

هـاي مربوطـه      آبي محصوالت كشاورزي با تغيير جزيي و پس از انجام محاسبات الزم در سـتون              

 .شوند درج مي
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 سـاعت از  ۱۲، كنيم كليه چاههاي كشاورزي در ماهي كه بيشترين نياز آبياري را دارنـد           ابتدا فرض مي  

بــرداري باشــند، جمــع ســاعت كــاركرد چــاه در ايــن مــاه مــساوي  شــبانه روز روشــن و در حــال بهــره

 حجم نياز آبياري ماه مورد بحث كه رقـم آن         % ۸۰سپس با استفاده از     . باشد  ساعت مي ) ۱۲×۳۱=۳۷۲(

كل نياز آبياري در جدول منعكس شده و فرمول زير هيدرومدول دشت را محاسـبه           % ۸۰قبالً بصورت   

                           .كنيم مي

y  

)۵( T×۶/۳  
X= 

 

 در اين فرمول 

 =X مجهول است(هيدرومدول دشت(  

  عد ثابت تبديل ليتر در ثانيه به متر مكعب در ساعت = ۶/۳

=T     باشد و فرض شده است چـاه در          ي كه بيشترين نياز آبي در اين ماه مي         ساعت كاركرد چاه در ماه

  )۱۲×۳۱=۳۷۲. (شبانه روز روشن باشد ساعت در ۱۲، اين ماه

=y ۸۰ %                     نياز آبياري ماهي است كه طبق سند ملي آب و جدول اطالعات الگـوي كـشت و نيـاز آبـي

  .ه باشدمحصوالت بيشترين نياز آبياري محصوالت كشاورزي به آب در اين ما

  .گردد هيدرومدول دشت فومنات به شرح ذيل محاسبه مي: مثال 

۳۴۴/۱۲۰۰              

 ۸۹۶/۰=  
۳۷۲×۶/۳  

  

X=  

 

  

  



 31

   ماه ١٢محاسبات مربوط به ساعت كاركرد چاههاي كشاورزي به تفكيك -ج

دول دشت به طريق فوق، ساعت كاركرد چاهها براي ماههاي بـاقي مانـده از              پس از مشخص شدن هيدروم    

 x بــا ايــن تفــاوت كــه در ايــن حالــت مقــدار گــردد  محاســبه مــي) ۵( شــماره ســال بــا اســتفاده از فرمــول

  .مجهول است) ساعت كاركرد چاهها (Tمعلوم و ) هيدرومدول دشت(

  .گردد دين به شرح ذيل محاسبه ميساعت كاركرد چاه در دشت فومنات در ماه فرور: مثال 

Y  

X×۶/۳  

  

T= 

 
  

۴۱۷/۳  

۰۶/۱=  
۸۹۶/۰×۶/۳  

  

T=  

 

به اين ترتيب براي ماههاي باقي مانده از سال، ساعت كـاركرد چاههـا بـا در نظـر گـرفتن حـداكثر سـقف                         

  .شود محاسبه و عدد مذكور در محل مربوط قيد مي)  ساعت۳۷۲(كاري چاه در يك ماه 

اركرد در ماههاي مختلف سال برابر ساعت كاركرد چاه در طول يـك سـال در دشـت                  جمع كل ساعت ك   

  .شود باشد كه در ستون انتهايي جدول درج مي مورد نظر مي

ايـن  . گـردد  براساس ساعت كاركرد ماهيانه چاهها حجم آب قابل تحويل مجدداً توسط سيستم محاسبه مي          

ايـن  . باشـد  ده در گزارش شـماره يـك متفـاوت مـي    حجم اندكي با نياز آبي آبياري محصوالت محاسبه ش      

 ۳۷۲تفاوت مربوط به حجم آب تحويلي در ماههايي است كه ساعت كـاركرد چـاه در آن مـاه بـه سـقف                  

  .ساعت محدود شده است

  

  

  



 32

   محاسبات مربوط به در آمد كشاورزان با توجه به تركيب كشت محصوالت هر دشت-د

مـد كـشاورز از   آبند  مشخصات كلي جداول انجام و در نهايـت در  در  ) ٣(اين محاسبات با توجه به فرمول       

يك هكتار محصوالت كشاورزي كشت شده بر اساس تركيب كشت به تفكيك هر دشت و هر محـصول            

  . تعيين مي گردد

   محاسبات مربوط به حق النظاره شركت از كشت هر محصول- ه

ول انجام و در نهايت مبلغ حق النظاره قابل         در بند مشخصات كلي جدا    ) ٤(اين محاسبات با توجه به فرمول       

جمع اين مبالغ سـهم شـركت از درآمـد يـك هكتـار محـصوالت                . آيدوصول از هر محصول به دست مي      

  . كشت شده و يا مبلغ حق النظاره يك هكتار از اراضي زير كشت را تعيين مي نمايد

   محاسبات مربوط به حق النظاره آبهاي زيرزميني-ي

  :ظاره آبهاي زيرزميني از طريق فرمول زير صورت مي گيردمحاسبه حق الن

H=A . Z           )۶(  

H :مبلغ حق النظاره براي يك ليتر در ثانيه  

A :سهم شركت از درآمد يك هكتار از محصوالت كشت شده  

 Z :ضريب قابليت كشت  
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   خروجي ها و گزارشات سيستم-٣-٢

  : مانيتور و يا چاپگر تهيه گردند به شرح زير مي باشندكليه گزارشات خروجي سيستم كه مي توانند روي

  )١گزارش شماره  (ماهانه و ساالنهنيازآبياري  گزارش-١

  :در اين گزارش موارد زير وجود دارد. استتهيه شده اين گزارش به تفكيك دشتهاي مختلف 

  .  در باالي هر صفحه از گزارش نام دشت درج مي شود-

   نام محصول -

براي تبديل نياز آبي هر     .  استخراج مي شود   ٥نياز ابي محصوالت مستقيما از جدول       : ي محصوالت نياز آب  -

 اسـتفاده مـي     ٢از فرمول شماره    ) با توجه به درصد تركيب كشت     (محصول بر حسب متر مكعب در هكتار        

  . شود

  .  نياز آبي خالص ساليانه در ستون بعدي درج مي شود-

با اعمال راندمان آبياري دشت محاسبه و نوشـته مـي شـود    اين مقدار   :  راندمان  نياز آبي ساليانه با احتساب     -

  .  محاسبه مي شود٦كه مقدار آن با استفاده از فرمول 

  ١٠٠× جمع نياز آبي ساالنه 
)٧(  

  راندمان آبي
  نياز آبياري با احتساب راندمان= 

  

مـوارد زيـر درج     ي شود كه در آن       دو جدول ديگر مشاهده م     در انتهاي صفحه گزارش مربوط به هردشت      

  .شده است

 مـاه نيـاز آبـي       ١٢هاي     مقادير ستون  جدولدر اين   : خالص نياز آبي ماهانه بر حسب متر مكعب در هكتار           -

مقادير اين سـطر  نـشان دهنـده جمـع نيـاز آبـي يـك هكتـار                   . شوند  براي كليه محصوالت جمع و درج مي      

 جمع سـاليانه  يانتهايستون در . باشد  ماه سال مي١٢فكيك به ت) با رعايت الگوي كشت(اراضي زير كشت  
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بـدون  (نيز محاسبه شده كه اين عدد بيانگر جمع كل نياز آبي ساالنه يك هكتار اراضي زيـر كـشن دشـت                      

  .باشد مي) احتساب راندمان آبياري

ول سـوم   جـد در  :  با احتـساب رانـدمان     بر حسب متر مكعب در هر هكتار      ي مختلف   اهماهدر  نياز آبياري    -

انتهاي گزارش مشابه قسمت قبل ولي با احتساب راندمان مجموع نياز آبياري ماهيانـه يـك هكتـار اراضـي                    

 مجموع كل نياز آبيـاري يـك هكتـار اراضـي زيـر كـشت بـا                  يانتهايستون  در  . زير كشت درج شده است    

عت كاركرد چاههـا و     از اين اعداد براي محاسبات مربوط به سا       . احتساب راندمان آبياري نوشته شده است     

 .شود تعرفه استفاده زيادي مي
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  )٢گزارش شماره ( دشتهاي استانتفكيك بهكاركرد چاههاو تعيين ساعتزارش هيدرومدولگ -٢

و كليد اجرايـي آيـين نامـه مـصرف بهينـه آب مـي        اين گزارش به تفكيك هر دشت محاسبه مي شود     

  مـاه محاسـبه مـي شـود        ١٢ههـا بـه تفكيـك       در اين گزارش براي هر دشت سـاعت كـاركرد چا          . باشد

بهـره بـرداري گـردد آب استحـصالي مـي           بطوريكه اگر در طول سال از چاهي با اين ساعت كاركرد            

 ايـن   جـدول در هـر    . تواند پاسخگوي نياز آبياري تركيب كشت دشت با توجه به سند ملـي آب باشـد               

  :گزارش موارد ذيل محاسبه و درج مي گردد

  . درج مي شوددر ستون اول نام دشت -

 .وم قرار مي گيردده متر مكعب در هكتار در ستون دشت بماكزيمم نياز آبياري  -

 . نياز آبي ساليانه دشت به متر مكعب در هكتار در ستون سوم قرار مي گيرد -

  .مقدار هيدرومدول دشت توسط سيستم محاسبه و در ستون بعدي درج مي گردد -
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  )٣گزارش شماره  (حق النظاره آنها سهم ت شده ومحصوالت كش گزارش درآمد كشاورز از -٣

در واقع گزارش اصلي مربوط به تعيين تعرفـه حـق النظـاره             . اين گزارش به تفكيك دشت ها تهيه مي شود        

است و به طور كلي ريز محاسباتي كه منجر به تعيين تعرفه در هر دشت مي شود را نشان مي دهد و مـوارد                       

  :ن آورده مي شودآزير در 

  . باالي هر صفحه از گزارش نام دشت قيد شده است در -

  .  نام محصوالت كشاورزي در هر يك از سطرهاي گزارش درج مي شود -

  . ن درج مي شودآت مقابل درصد تركيب كشت هر يك از محصوال  -

اسـتخراج و در   مربـوط ول ا محـصول از جـد  قيمـت و  مقادير توليد در هكتار هر محـصول بـه كيلـوگرم        -

  . نوشته مي شود بعدي ستونهاي

  .  محاسبه و نوشته مي شود٣  مبلغ درآمد كشاورز از هر محصول با استفاده از فرمول شماره -

  . ضريب حق النظاره نيز از جدول مربوط استخراج و درج مي گردد-

 محاسـبه   ٤از فرمول شـماره     ) با توجه به ضريب حق النظاره     (محصول  درآمد يك هكتار    سهم شركت از     -

ان در   يا سهم شركت از درآمد كشاورز      Aجمع مقادير اين ستون در انتهاي گزارش همان مقدار          . شودمي  

  . مي باشدآن دشت 
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  ) ٤گزارش شماره  ()حق النظاره دشتهاگزارش (نهايي  گزارش -٤

  : اين گزارش شامل موارد زير است

حجـم آب   ،   طـول سـال     ساعت کارکرد چاههـا در     ،ک هکتار محصول  ي سهم شرکت از درآمد      ،نام دشت 

ک يـ حق النظاره   و يه  يتر در ثان  يک ل يحق النظاره   ،  ت کشت يب قابل يضر،  ک هکتار کشت  يلی برای   يتحو

  اليمتر مکعب در سال به ر

  :براي محاسبه تعرفه حق النظاره هر دشت بايد فاكتورهاي زير مشخص باشد

A:  ٣گزارش شماره (شت يك هكتار محصوالت كشت شده بر اساس تركيب كسهم شركت از درآمد(  

T :  ۲گزارش شماره (ساعت كاركرد چاهها در هر دشت(  

V :            درصد كم ابياري در ماه پر مصرف و         ۸۰حجم آب تحويلي بر حسب مترمكعب در هكتار با احتساب 

 مترمكعب آب اضافي جهت خاك آب در ماه شروع كشت و مصرف عادي محاسـبه شـده در سـاير                     ۲۰۰

  )۲گزارش شماره (سبات تعيين ساعت كاركرد چاهها ماهها با استفاده از محا

Z :                      ضريب قابليت كشت در هر دشت كه معكوس هيدرومدول دشت مي باشد و از فرمـول زيـر محاسـبه

          .                                             مي شود

T )۸(  

V  
۶/۳×۱  Z= 

  

اده شد براي محاسبه تعرفه نهـايي حـق النظـاره    پس از مشخص شدن موارد فوق همانطور كه قبال توضيح د        

براي محاسبه تعرفه حق النظاره بـه       .  محاسبه مي گردد   ۶از فرمول شماره    هر دشت به ازاي يك ليتر در ثانيه         

  .  در دشت مورد نظر از رابطه زير استفاده مي شود(M)ازاي يك مترمكعب در سال 

)۹(  

  

V
ZAM ×

=
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  ديتابيسو طراحي تعريف  -٣

 :ها داده پايگاه تعريف

 اي گونه به تكنيكي نظر از ولي همراه تفاوتهايي با بيان در مختلف مؤلفين نظر از ها داده پايگاه مفهوم

 :باشد مي زير فرم به آن مناسب تعاريف از يكي. است شده تعريف مشابه

 يـك  موجوديتهـاي  انـواع  مورد رد( پايا و شده ذخيره هاي داده از است اي عه مجمو اطالعاتي، بانك

 بطـور  شـده  تعريـف  سـاختار،  يـك  بـر  مبتنـي  و مجتمـع  بـصورت  )آنها بين ارتباطات و عملياتي محيط

 چنـد  يـا  يـك  اسـتفاده  مـورد  متمركـز،  كنتـرل  سيـستم  يك مديريت تحت افزونگي، حداقل با صوري

  .همزمان و اشتراكي بطور كاربر،

  

  :داده
 كـه  باشـند  مي آنها بين ارتباط و عملياتي محيط موجوديتهاي انواع مورد در كه است هايي داده منظور

 پايگـاه  در شدني ذخيره هاي داده .شود مي گفته پايا هاي داده يا و عملياتي هاي داده آنها به اصطالحا

 كمك به محيط هر در ها داده مفاهيم. شوند معنايي مدلسازي انتزاع سطح باالترين در بايد ابتدا ها داده

  .شوند مي داده نمايش ارتباطات و ها موجوديت

  

  :ها داده پايگاه طراحي

  . شود مي انجام فعاليتهايي مرحله هر در كه است مراحلي مستلزمي داده پايگاه يك طراحي

 كمـك  داده پايگـاه  طـراح  بـه  ابزارها اين . اند شده ارائه مختلفي ابزارهاي ها داده پايگاه طراحي براي

  . دهد انجام را مناسب گيري ،تصميم داده گاهپاي طراحي و مدلسازي مختلف درمراحل تا ميكنند

  : برد نام زير بصورت توان مي را ابزارها اين از استفاده مزاياي كلي بطور.

  نمودارها ايجاد فرايند سادگي -



 39

  

 رابطـه  مدل اشياء ديگر و ها انديس ها، محدوديت جدولها، تعريف براي sql جمالت خودكار توليد -

  .محدوديت و رابطه خاصه، صفت وجوديت،م هر سازي مستند مكان ااي

طبق معماري اليه اي اسـتاندارد بانـك اطالعـات             به منظور طراحي و پياده سازي يك بانك اطالعات،        

نياز به مدلهاي داده اي براي بيان تصوير ادراكي عام و تصوير ادراكي خاص آن سيـستم بانـك اطالعـات                     

 مـي باشـند كـه    UML و ERصوير ادراكي عام مـدل هـاي   از رايج ترين مدل داده هاي براي بيان ت       .است

  . شماي بانك اطالعاتي مورد نظر را نشان مي دهد

مي توان اين مدل هاي داده اي را در مقايسه با برنامه نويسي ، معادل با الگوريتم و نمودارهاي مربوط را به                      

   .مثابه فلوچارت برنامه اي كه مي خواهيم پياده سازي كنيم در نظر گرفت

يكي از متدهاي برنامه نويسي ساخت يافته، شـي گـرا           ) فلوچارت(همانگونه كه براي پياده سازي الگوريتم       

براي پياده سازي بانك اطالعـات      . مي توان انتخاب نمود   را  ...  ، جاوا و     ++Cزبانهايي مثل پاسكال،    ... . و  

...  رابطـه اي  و       -ي، شي گرا، شي   نيز در سطح تصوير ادراكي خاص يكي از مدلهاي داده اي نظير رابطه ا             

مدل هاي ديگر نظير شبكه اي، سلسله مراتبي، منطقـي، تـابعي و اسـتنتاجي يـا كـاربرد           . را انتخاب مي كنيم   

ويژه اي دارند يا مدل رابطه اي گوي سبقت از آنها ربوده و سالهاست كه در در اين عرصه يكه تازي مـي                       

  . كند

  

  :پياده سازي -١-٣

 بانـك اطالعـاتي     ،ده هاي مورد نياز براي انجام محاسبات و تهيه گزارش هاي جامع برنامه            با بررسي كل دا   

 جدول اصلي است كه كليه اطالعات مـورد نيـاز بـراي انجـام محاسـبات                 ٦برنامه طراحي گرديد كه شامل      

  . در آن ذخيره مي گردد و داده هاي مورد نياز براي گزارشهااصلي برنامه
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  :tbl_main_watershedsجدول 

در اين جدول كليه داده هاي مربوط به حوزه هاي آبريز اصلي و كدهاي تخصيص داده شده به اين حوزه                     

  . شناسه براي اين حوزه ها را دارد، ذخيره مي شوندها كه حكم

  :tbl_agri_cropsجدول 

در اين جدول كليه اطالعات مربوط به  محـصوالت كـشاورزي كـه در منطقـه موجـود اسـت ذخيـره مـي                         

  .گردد

  :tbl_crop_groupجدول 

  .در اين جدول گروه محصوالت و همراه با شناسه آنها ذخيره مي شود

  :tbl_basin_specجدول 

  .در اين جدول كليه اطالعات مربوط به دشتها ذخيره مي گردد

  :tbl_crop_production_infoجدول 

  . دشت ذخيره مي گردددر اين جدول كليه اطالعات مربوط به ميزان عملكرد هر محصول در هر

  :tbl_cultivation_infoجدول 

در اين جدول كليه اطالعات مربوط به نياز آبي هر محصول و درصد تركيب كشت هر محصول براي هـر                    

  .دشت ذخيره مي شود

 

   ها به ديتابيس وارد كردن داده -٢-٣

  . بانك اطالعاتي شدداده ها مطابق با فرمت هاي ذكر شده در صفحات قبل وارد

داده هاي مورد نياز براي انجام محاسبات كه در بانك اطالعاتي ذخيره شده اند عموماً از سـند ملـي آب و                      

فــرض بــراي انجــام محاســبات اســتفاده مــي شــود، ولــي  اداره تعــاون تــامين شــده اســت و بــه طــور پــيش
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اي محاسـبات  قادر است اطالعات موجود را به روز كند و حتي از داده هاي ديگـري بـر           ) كارشناس(كاربر

  .استفاده كند

با توجه به اينكه اين سيستم به صورت اليه هاي مجـزا طراحـي مـي شـود و بانـك اطالعـاتي و اليـه هـاي                            

محاسباتي و اليه رابط كاربر به طور مجزا توسعه مي يابند، سيستم اجازه تعويض بانك اطالعاتي، ويرايش                 

ك اطالعات كامالً مشابه با بانك اطالعات اصلي را         داده ها و ذخيره داده هاي ويرايش شده را در يك بان           

 حق انتخاب پايگـاه داده را در شـروع برنامـه            استفاده هاي بعدي از نرم افزار     به طوريكه كاربر در     . داراست

خواهد داشت و مي تواند از بانك اطالعات پيش فرض يا بانك اطالعـات ويـرايش شـده و بـه روز شـده                        

  .فاده كندتوسط خودش براي محاسبات است

 مـي   DataSetكنـد و ايـن    استفاده مي  DataSetروش كار به اين طريق است كه چون نرم افزار از شي 

تواند با استفاده از منابع مختلفي از جمله بانك اطالعاتي پر شود، كافي اسـت در شـروع برنامـه در مرحلـه                       

د، بـدين طريـق از آنجاييكـه در كليـه            منبع مورد نظر مـا پـر شـو         بوسيلهمورد نظر     DataSetانتخاب منبع ،    

 درنهايـت  ، اسـتفاده مـي كننـد   DataSet ايـن   داده هاي موجود درمراحل محاسبات، توابع و سابروتينها از    

  .حاصل خواهد شدنتيجه موردنظر ما 

، از آنجاييكـه كـاربر ايـن تغييـرات را در            )كارشـناس (همچنين در مرحلـه ويـرايش داده هـا توسـط كـاربر            

DataGrid از  پـس از تاييـد كارشـناس   ارد مي كند، اين امكـان وجـود دارد كـه تغييـرات انجـام شـده       و 

DataGrid  به DataSet  انتقال داده شود و سپس با استفاده از DataSet    بـه  ا بانـك اطالعـاتي خـود ر 

  . ودروز نم

  اسـت  ADO.NET دات نت كه شامل يك سري كالس هـاي  بـسيار پيـشرفته                Frameworkاستفاده از   

 از بانك اطالعـاتي اسـتفاده كنـد و فقـط در      disconnectedامكان را فراهم ميكند تا به صورت اين كه 

مواقع لزوم  براي به روزرساني به بانك متصل شود و منابع سيستمي را هدر ندهد و در ساير مـوارد از داده                       
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و ناچار نباشد براي هـر   است استفاده كند  In memory كه در حقيقت  DataSetهماني ذخيره شده در 

query وصل شود و اين كار درنهايت كارايي سيستم را بـه طـرز چـشمگيري افـزايش      اطالعات به بانك 

وجـود چنـين كالسـهاي قدرتمنـد       دات نت، Frameworkدر حقيقت يكي از داليل استفاده از  مي دهد،

  .است

  

  نويسي برنامه -٤

 Visual مـورد اسـتفاده   IDEو اسـت   Visual Basic 2008  انتخابي بـراي توسـعه ايـن نـرم افـزار     زبان

Studio 2008 در نتيجه برنامه نهايي سازگار با .  است  .net framework version 3.5   خواهـد بـود 

  . خواهد بودwindows 7كه قابل نصب بر روي نسخه هاي مختلف ويندوز از جمله 

  :داليل انتخاب اين تكنولوژي به شرح زير است

  با انواع نسخه هاي ويندوزسازگاري  -

  بودن نرم افزار نهايي stable و كارايي باال -

 )interface اصـلي و حتـي قـسمتي از    هـاي  function هـا و   module كليه  ( قسمت اعظم كد -

 نرم افزار است و نياز به كد نويسي دوباره          )asp.net(قابل استفاده براي نسخه احتمالي تحت وب      

 .به حداقل مي رسد

 . است در دات نت قابل پياده سازيبهترين نحوفاهيم شي گرايي و تعريف كالس ها به كليه م -

 SQLســازگاري بــسيار مناســب ايــن تكنولــوژي بــا بانــك اطالعــاتي هــاي مختلــف خــصوصاً   -

SERVER 

 بـه راحتـي   ) انجـام شـود  توسـط تـيم ديگـري   اگرحتي (آينده   نرم افزار در  و به روز رساني    توسعه -

كليه زبانهـاي پركـابرد در دات نـت پـشتيباني     ( به زبان خاصي نمي باشد صورت گرفته و محدود     
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مي شود و يك پروژه دات نت مي تواند با زبانهاي مختلف توسعه يابد كه نتيجه يكـساني در نـرم              

 )افزار نهايي خواهد داشت

 Visual Studioدر خـصوصاً  امكان توسعه نرم افزار به صـورت تيمـي بـه نحـوه بـسيار جـالبي        -

Team System 2008فراهم است  . 

كد نويسي نرم افزار و طراحي رابط كاربر به نحو قابل توجهي قابـل تفكيـك اسـت كـه ايـن امـر                    -

 سـاده تـر    به صورت تيمـي خوانايي برنامه را افزايش داده و توسعه برنامه و به روز رساني برنامه را            

 .مي كند و روند كلي توسعه را سرعت مي بخشد
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  هاي مختلف نرم افزار كاربرد گزينه -٥

ه تا نرم افـزار  كليك نمود   setup ، بر روي گزينه Debugباز كردن آيكن  نرم افزار پس از نصببراي 

 بـر روي دسـك تـاپ    Water Costپس از نصب نرم افزار در مسير مورد نظـر يـك آيكـن    . نصب شود

رنامه بطور پيش فرض بر روي منبـع        ب. با دوبار كليك بر روي آن وارد نرم افزار مي شويد          . ايجاد مي گردد  

آب زيرزميني براي محاسبه تعرفه است كه در صورت درخواست كارفرما مي تواند براي آبهـاي سـطحي                  

  :اكنون به تشريح گزينه هاي موجود در اين برنامه مي پردازيم.نيز گسترش يابد

  : فايل 

  : ظاهر مي شودگزينه هاي زيرزير هنگامي كه بر روي گزينه فايل كليك مي كنيد، 

 ايجاد نمايه پشتيبان از منبع داده -                               ورود به عنوان مدير -

  خروج -                       بارگذاري نسخه پشتيبان -
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به طور پيش فرض كـاربران عـادي بـه قـسمت اعظـم سيـستم دسترسـي              : ورود به عنوان مدير    -۱

از جملـه ايـن مـوارد تغييـرات         .  ورود به عنوان مدير وجود دارد      دارند ولي در موارد خاض نياز به      

كليدي در منبع داده اوليه است كه فقط توسط مدير سيستم امكان پـذير اسـت و كـاربران عـادي                     

هنگاميكـه نيـاز بـه ويـرايش منبـع          .نمي توانند در داده هاي موجود در اين منبع تغييري ايجاد كنند           

زينه مي توان به عنوان مـدير وارد سيـستم شـد و منبـع داده اوليـه را      داده اوليه باشد از طريق اين گ     

 .ويرايش نمود
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پـس از اعمـال تغييـرات در داده هـاي منبـع اوليـه، ايـن                 : ايجاد نمايه پشتيبان از منبـع داده       -۲

 كـامپيوتر قـصد اسـتفاده از      تغييرات بطور اتوماتيك ذخيره مـي شـود امـا در مـواردي كـه كـاربر                  

زيـر  مي تواند بـا اسـتفاده از ايـن             يا در صورت نصب يا تعويض نسخه ويندوز،        دارد و    جديدي را 

ن  آ گزينه داده هاي جديد را ذخيره نموده و يك فايل پشتيبان ايجاد نمايـد تـا در مواقـع لـزوم از                     

 .استفاده نمايد
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مسير نسخه پـشتيبان    براي استفاده از نسخه پشتيبان فقط كافي است         : بارگذاري نسخه پشتيبان    -۳

گزينه وارد شود و به اين ترتيب منبع داده پيش فرض با استفاده از نسخه پـشتيبان        زير  از طريق اين    

بارگذاري مي شود تا ديگر مجبور به وارد كردن و يا ويرايش اطالعاتي كه قبال وارد برنامه شـده                   

 .است نباشيد

  

  

  

  .برنامه خارج مي شويدگزينه از زير  با استفاده از اين :روجخ -۴     
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گزينـه انتخـاب منبـع داده    زير يك تنظيمات منبع داده هاي خام شامل : تنظيمات منبع داده هاي خام 

مي تـوان يكـي   ن كليك شود پنجره اي به شكل زير ظاهر مي شود كه در آن     آچنانچه بر روي    . خام است 

ر صـورت انتخـاب گزينـه اول از         د. تخـاب نمـود   از دو گزينه منبع داده پيش فرض و يا منبع داده اوليه را ان             

 داده هاي     از   برنامه استفاده مي شود و در صورت انتخاب گزينه دوم كاربر مي تواند              پيش فرض  داده هاي 

اقـدام بـه    ) بارگذاري نـسخه پـشتيبان    ( فايل   ۳ در اينصورت بايد از طريق گزينه         نمايد استفادهشده  ويرايش  

  .ه نمايدورود مسير داده هاي ويرايش شد
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زيـر   پـنج زيـر گزينـه       هنگاميكه بر روي اين گزينه كليك مي كنيد         : نمايش ويرايش داده هاي خام    

  :ظاهر ميشود

  دشتهر مساحت و راندمان  -۱

 قيمت و ضريب حق النظاره هر محصول -۲

 ميزان توليد محصوالت در هر دشت -۳

 درصد تركيب كشت محصوالت در هر دشت -۴

 متر در هر دشتنياز آبي محصوالت به ميلي -۵
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بر روي اين زير گزينه كليـك مـي شـود پنجـره اي              هنگاميكه   :دشتهر  مساحت و راندمان     -۱

بريـز اصـلي و كـد       آ نام دشت، مساحت، راندمان، نام حوزه        به شكل زير ظاهر مي شود كه در آن        

شـت را  تـوان رانـدمان د   با دو بار كليك نمودن بر روي نام هر دشت مـي  . دشت نوشته شده است   

 . نمودو به روز ويرايش 
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بر روي ايـن زيـر گزينـه كليـك مـي            هنگاميكه   قيمت و ضريب حق النظاره هر محصول       -۲

محصولريال قيمت، ضريب حق النظـاره،       نام   شود پنجره اي به شكل زير ظاهر مي شود كه در آن           

 نـام هـر     بـا دو بـار كليـك نمـودن بـر روي           . نوشـته شـده اسـت     گروه محصوالت و كد محـصول       

 . ويرايش نمودقيمت ان را توان  ميمحصول 
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بر روي اين زيـر گزينـه كليـك مـي شـود      هنگاميكه   :ميزان توليد محصوالت در هر دشت      -۳

 ميزان توليد، كد محصول   نام دشت،   نام محصول،    پنجره اي به شكل زير ظاهر مي شود كه در آن          

ميـزان  تـوان  محـصول مـي   بـر روي نـام هـر    با دو بار كليك نمودن  . و كد دشت نوشته شده است     

 .  را ويرايش نمودتوليد
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بر روي اين زيـر گزينـه كليـك    هنگاميكه : درصد تركيب كشت محصوالت در هر دشت      -۴

درصـد تركيـب    نام دشت،   نام محصول،    مي شود پنجره اي به شكل زير ظاهر مي شود كه در آن            

دو بـار كليـك نمـودن بـر روي نـام هـر              بـا   .  و كد دشـت نوشـته شـده اسـت           كد محصول  كشت،

 .  را ويرايش نموددرصد تركيب كشتتوان  يمحصول م
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بر روي اين زير گزينه كليـك مـي    هنگاميكه   :نياز آبي محصوالت به ميليمتر در هر دشت        -۵

نيـاز آبـي حـسب      نـام دشـت،     نام محـصول،     شود پنجره اي به شكل زير ظاهر مي شود كه در آن           

با دو بار كليك نمودن بـر  .  و كد دشت نوشته شده است  ي مختلف، كد محصول   ميليمتر در ماهها  

 . ويرايش نمودنياز آبي را در ماههاي مختلف توان  يمحصول مروي نام هر 
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 با كليك بر روي محاسبات اصلي سيستم پنجره اي ظاهر مي شود كه شامل زير :حاسبات اصلي سيتمم

  :مي باشدزيرگزينه هاي 

   نياز آبي يك محصول خاص در يك دشت خاص محاسبه-۱ 

   محاسبه نياز آبي كليه محصوالت موجود در يك دشت خاص-۲ 

   محاسبه نياز آبي يك دشت-۳

   محاسبه هيدرومدول هر دشت-۴ 

  . محاسبه ساعت كاركرد ماهها به تفكيك دوازده ماه-۵ 

  از هر محصول در يك دشت خاصو سهم شركت  محاسبه درآمد كشاورز-۶ 
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 كليـك بـر روي ايـن زيـر          بـا   :  محاسبه نياز آبي يك محصول خاص در يك دشت خـاص           -۱

گزينه پنجره اي به شكل زير ظاهر مي شود كه در آن مي تـوان يـك محـصول خـاص را در يـك دشـت                           

محاسـبه   را   ن ماههـاي مختلـف و نيـز جمـع نيـاز آبـي آ               محصول را در   آننياز آبي   خاص انتخاب نمود تا     

  .داينم
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 كليك بر روي ايـن زيـر        با   :محاسبه نياز آبي كليه محصوالت موجود در يك دشت خاص          -۲

كليـه  با انتخاب يك دشت، نيـاز آبـي         گزينه پنجره اي به شكل زير ظاهر مي شود كه در آن مي توان               

  .به تفكيك ماههاي مختلف و نيز جمع نياز آبي را مشاهده نمودرا آن محصوالت 
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كليك بر روي اين زير گزينه پنجره اي بـه شـكل زيـر ظـاهر مـي                  با   :نياز آبي يك دشت    محاسبه   -۳

را در هر ماه و نيـز مجمـوع سـاليانه آن را بـا     نياز آبي با انتخاب هر دشت، مجموع شود كه در آن مي توان   

  .نموداحتساب راندمان و نيز بطور خالص مشاهده 
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ليك بر روي اين زير گزينه پنجره اي به شـكل زيـر ظـاهر                ك با   : محاسبه هيدرومدول هر دشت    -۴ 

  . را محاسبه نموديدرومدول هر دشت همي شود كه در آن مي توان 
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 كليك بر روي اين زير گزينه پنجـره  با   : محاسبه ساعت كاركرد ماهها به تفكيك دوازده ماه        -۵ 

محاسـبه سـاعت   .  چاهها را محاسبه نمود   ردساعت كارك اي به شكل زير ظاهر مي شود كه در آن مي توان             

   . محاسبه مي گرددكاركرد چاهها  همانطور كه قبال توضيح داده شد پس از محاسبه هيدرومدول دشت
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هنگامي كه  :  از هر محصول در يك دشت خاص        و سهم شركت    محاسبه درآمد كشاورز   -۶ 

نـام محـصول،     زيـر ظـاهر مـي شـود كـه در آن           مي كنيد پنجره اي به شكل        بر روي اين زير گزينه كليك     

درصد تركيب كشت، ميزان توليد در هكتار، قيمت محصول، درآمد كشاورز ، ضريب حق النظاره و سهم                 

 همـانطور كـه قـبال       براي محاسبه درآمد كـشاورز    . شركت از درآمد يك هكتار محصول نوشته شده است        

  .ه است استفاده شد ۴از فرمول شماره  و براي محاسه سهم شركت  ۳ فرمول توضيح داده شد از
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  :خروجي ها و گزارشات سيستم

چهـار زيـر    هنگامي كه بر روي اين گزينه كليك مي كنيد پنجره اي به شكل زير ظاهر مي شود كه در آن       

  : گزينه وجود دارد

هنگاميكه بـر روي ايـن گزينـه كليـك مـي كنيـد پـس از        : گزارش نياز آبيار ماهانه و ساالنه    -۱

نتخاب دشت ، گزارش مربوط بـه نيـاز آبيـاري ماهانـه و سـاالنه محـصوالت مختلـف آن دشـت                    ا

   .چاپ را نيز داراستذخيره و اين جدول قابليت . نمايش داده مي شود

: گزارش هيدرومدول و تعيين ساعت كاركرد چاهها به تفكيـك دشـتهاي اسـتان              -۲

هيدرومـدول   ي شـود كـه در آن       صـفحه اي بـاز مـ       هنگاميكه بر روي اين گزينه كليك مي كنيـد        

دشت هاي مختلف استان و نيز ساعت كاركرد چاهها در  دشت هاي مختلف به تفكيك ماههـاي                  

 .چاپ را نيز داراستسال نمايش داده مي شود كه قابليت ذخيره و 

: گزارش درآمد كشاورز از محـصوالت كـشت شـده و سـهم حـق النظـاره آنهـا                   -۳

، صفحه اي باز مـي شـود كـه در آن نـام محـصول،                 كنيد هنگاميكه بر روي اين گزينه كليك مي      

درصد تركيب كشت، ميزان توليـد در هكتـار، قيمـت محـصول، درآمـد كـشاورز، ضـريب حـق                     

 نمايش داده مي شـود كـه قابليـت ذخيـره و              از درآمد يك هكتار محصول     النظاره و سهم شركت   

 .چاپ را نيز داراست

گاميكـه بـر روي ايـن گزينـه كليـك مـي             هن :)گزارش حق النظاره دشتها   (گزارش نهايي    -۴

، صفحه اي باز مي شود كه در آن نام دشت، سهم شركت از درآمد يـك هكتـار محـصول،                     كنيد

ساعت كاركرد چاهها، حجم آب تحويلي براي يك هكتار كشت ،  ضريب قابليت كـشت، حـق                 

د كـه قابليـت   النظاره يك ليتر در ثانيه و حق النظاره يك متر مكعب در سال نمايش داده مـي شـو             

 .چاپ را نيز داراستذخيره و 
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   :حالت نمايش پنجره ها

چهـار   هنگامي كه بر روي اين زير گزينه كليك مي كنيد پنجره اي به شكل زير ظاهر مي شود كـه در آن        

  - ۴ نمـايش افقـي پنجـره هـا و     -۳هـا،   نمايش عمودي پنجـره  -۲ نمايش آبشاري پنجره ها،    -۱زير گزينه   

  .شدمي باه ها بستن همه پنجر

  

  

كه بر روي اين گزينه كليك مي شود، كليه پنجره هاي باز شـده              هنگامي : نمايش آبشاري پنجره ها    -۱

  .در برنامه بصورت آبشاري مرتب مي شود

كه بر روي اين گزينه كليك مي شود، كليه پنجره هاي باز شـده               هنگامي :نمايش عمودي پنجره ها   -۲

  . شوددر برنامه بصورت عمودي مرتب مي

كه بر روي اين گزينه كليك مي شود، كليه پنجره هاي باز شـده در                هنگامي : نمايش افقي پنجره ها    -۳

  .برنامه بصورت افقي مرتب مي شود

 موجـود كه بر روي اين گزينه كليك مي شود، كليه پنجره هـاي بـاز                هنگامي :  بستن همه پنجره ها     - ۴

  .در برنامه بسته مي شود
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   :راهنما

دو زير   بر روي اين زير گزينه كليك مي كنيد پنجره اي به شكل زير ظاهر مي شود كه در آن         هنگامي كه 

  . درباره برنامه موجود است-۲ نحوه استفاده از برنامه و -۱گزينه 

  
  

هنگاميكه بر روي اين گزينه كليك مـي كنيـد پنجـره اي بـاز مـي شـود كـه نحـوه                        : نحوه استفاده از برنامه    -۱  

  . نامه را توضيح مي دهداستفاده از بر

توضـيحاتي در مـورد     هنگاميكه بر روي اين گزينه كليك مي كنيد پنجره اي باز مي شود كه                : درباره برنامه  -۲ 

  . مي دهدنرم افزار، كارفرما و مجري 
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