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 چکیده

محدودیت منابع آبی در استان گیالن، افزایش میزان تقاضاي آب در بخش کشاورزي، 
کند  ها و سپري شدن بیش از نیم قرن از عمر شبکه و اتالف زیاد آب در آن ایجاب می خشکسالی

در این مطالعه، بررسی و تعیین بازنگري اساسی در نحوه تحویل و توزیع آب در شبکه صورت گیرد. 
سازي  آب به لحاظ مکانی و زمانی در شبکه، با استفاده از شبیهو توزیع اسب مدیریت تحویل هاي من گزینه

شرایط موجود شبکه و توسط مدل هیدرودینامیک سوبک در شبکه آبیاري فومنات در غرب استان گیالن 
در واحد  واقع BP29سازي، کانال  انجام گرفته است. کانال انتخاب شده براي بررسی میدانی و انجام شبیه

. براي بررسی وضعیت مقطع کانال و نیز تدقیق اطالعات موجود، بازدیدهایی قبل از ستا F3عمرانی 
مشاهده نحوه آبگیري  يبراچنین بازدیدهایی پس از شروع فصل آبیاري  شروع فصل آبیاري انجام شد. هم

هاي  گزینهسازي انجام گرفت.  شبیهگیري اطالعات مورد نیاز براي اجراي  از کانال، پیمایش منطقه و اندازه
برداري مقایسه  هاي کنونی بهره باشند با شیوه برداري مختلف که منطبق بر نیاز آبی واقعی محصول می بهره

میلیون مترمکعب است که  BP29 ،7/32برداري، حجم آب ورودي به کانال  در شیوه کنونی بهرهشدند. 
میلیون مترمکعب کاهش یافته است. با محاسبه  9/15ه مقدار ب ،يبرداري پیشنهاد در بهترین گزینه بهره

برداري مختلف، مشخص شد که با شرایط فیزیکی فعلی،  هاي بهره هاي توزیع آب براي گزینه شاخص
 پیشنهادي برداري هاي عدالت توزیع، کفایت توزیع و مازاد آب براي دو حالت بهترین گزینه بهره شاخص

هستند که تفاوت بسیار زیادي را  9/5، 5/5، 5/5و  9/1 ،9/1، 3/1ه ترتیب، برداري ب و روش کنونی بهره
ي فرسوده فعلی و توجه به مسئله آبگیرهاهاي کشویی بجاي  جایگزینی دریچه همچنیندهند.  نشان می

در . دهد را در حد ایده آل بهبود می هاي توزیع مانند عدالت و کفایت توزیع نگهداري کانال، شاخص
ل ه به نیاز آبی واقعی محصول، طراحی سناریوهاي مناسب براي بهره برداري و توجه به مسائنتیجه توج

را به شدت کاهش  BP29هاي توزیع آب، تلفات آب در کانال  نگهداري کانال، ضمن بهبود شاخص
 دهد. می

 
آب، مدل هیدرودینامیک سوبک، شبکه و توزیع کلمات کلیدي: مدیریت تحویل 

 عدالت و کفایت توزیعآبیاري فومنات، 
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 اي اسـتان گـیالن تحـت قـرارداد     این پروژه تحقیقاتی با حمایت مالی کمیته تحقیقات شرکت سهامی آب منطقـه 
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 فصل اول

 مقدمه و هدف از انجام تحقیق

ع ی، توزيها و نزوالت جو یها، کاهش بارندگ یتوجه به مسئله کمبود آب و وقوع خشکسال

 یتیریمد يها وهینه از منابع محدود آب، اعمال شیبه يبردار و لزوم بهره یر زراعیها در فصول غ یبارندگ

ن منابع آب در یت کرده است تا بیش از گذشته حائز اهمیها را ب ع آب در شبکهیل و توزیمناسب در تحو

را به همراه  یاجتماع يتمندیو رضا يجاد شود و حداکثر بهره اقتصادیموجود تعادل ا يها ازیدسترس و ن

 يل کمبود آب در اکثر مناطق جهان امریبدل ياریآب يها ستمیت سیریداشته باشد. بهبود و اصالح مد

ت در یجمع ين غذایباال به منظور تأم يد محصول کشاورزین ضرورت از لحاظ تولیاست و ا يضرور

 يها يستفاده از فناورا ياریآب يها ستمیدر س یت آبیریل به بهبود مدین يک روش برایحال رشد است. 

 در آنهاست. یت آبیریو بالطبع مد ياریآب يها ستمیس یبهبود طراح يشرفته برایپ

هاي آبیاري، عدم ارائه الگوي  هاي موجود در طراحی شبکه یکی از ضعفدر حال حاضر 

برداري و توزیع مناسب آب از سوي مشاوران است و در واقع مهمترین قسمت طرح که ضامن به  بهره

تر شکل دیگري پیدا  هاي قدیمی شود. این مسئله در مورد شبکه هدف رسیدن طرح است نادیده گرفته می

اند  هاي تحویل و توزیع بدست آمده طور تجربی، برنامه ها در طول زمان و مکان و به کند. در این شبکه می

ه (نظیر تغییر در الگوي شوند که شاید در برخی موارد هم جوابگو باشند، اما تغییرات شبک و اجرا می

کشت، برداشت غیر اصولی و کنترل نشده کشاورزان، افزایش اراضی زیر کشت بدلیل تغییر کاربري 

چنین شرایط بحرانی و کمبود آب پارامترهایی  برداري) و هم اراضی، تغییرات در ساختار مدیریت و بهره

برداري  هاي بهره گیري کرد. ضمناً برنامه نیستند که بتوان به سادگی و براساس تجربه براي آنها تصمیم

موجود، گرچه ممکن است ظاهراً نیازهاي شبکه را برآورده سازند اما لزوماً برنامه بهینه نیستند و با تحلیل 
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برداري نزدیک شد و در شرایط مختلف فیزیکی و  توان به بهترین گزینه بهره دقیق شرایط موجود می

 رفت.هیدرولیکی، بهترین تصمیم را گ

ع نامناسب آب به یل و توزی، تحوياریآب يها ف در شبکهیضع يبردار ت و بهرهیریاز عواقب مد

ک کانال یکه در  يطور باشد به یم یع نامناسب آب در سطح اراضیها و انشعابات و به تبع آن توز کانال

به  یآن مطابقت نداشته و در بعض یاز واقعیچه با نیدست هر در نییپا یبه اراض یلیزان آب تحوی، مياریآب

ل و یدر تحو یعدالت ین عدم تناسب و بیز کمتر است. این یشتر و در بعضیاز آن ب یمقدار قابل توجه

افت یاز خود آب دریرا که کمتر از ن ینیزارع یتیع آب نه تنها خسارات کاهش محصول و نارضایتوز

ز ممکن است یاند ن افت کردهیز حد اعالم شده درش ایکه آب ب یمزارع ياند در بر دارد بلکه برا کرده

به منظور مهار آب  يکارگر يها نهیش هزیا افزایش از حد و یب ياریموجب کاهش محصول در اثر آب

ش یتاً موجب افزایع نامناسب آب عالوه بر مشکالت فوق نهایل و توزینشده گردد. تحو ینیب شیپ یاضاف

و در مجموع  ،دست نییپا یشدن اراض یر ماندابیاز آن نظ یتلفات آب در سطح شبکه و خسارات ناش

خواهد شد که با توجه به منابع محدود آب و گرم شدن هوا توجه  يآب کشاورز يور سبب کاهش بهره

 ).1382موحد و منعم،  یاست (محسن يضرور يبه آن امر

ل و یحوت يزیر ، مشکالت برنامهیو زهکش ياریآب يها ل ضعف عملکرد پروژهیاز دال یکی

از یل آب با نین مشکالت موجب عدم تناسب تحویاست. ا ياریآب يها ع مناسب آب در شبکهیتوز

ع یل و توزیتحو يزیر برنامه يمعمول برا يها است. روش يبردار ش تلفات بهرهیکنندگان و افزا مصرف

 ).1389، ي(منعم و نورباشند  ین نمیتر بوده که مناسب یبر تجربه کارشناس یو مبتن يآب عموماً ابتکار

 یکیدرولیو ه یکیزیاز ساختار ف يریرپذیل تأثیع هر شبکه، بدلیل و توزیت تحویریستم مدیس

م منطقه، منحصربفرد یکشت و اقل يران، الگویمد يرو شیپ یتیریموجود، اهداف مد يها هیها و ابن کانال



15 

 

، ياریآب يها ستمیس ير ابتدا و انتهاع آب دیل و توزیمتداول در مقدار و زمان تحو يها یعدالت یاست. ب

ع آب یل و توزیتحو يبرا یتیریمد يها شتر به روشین توجه هر چه بیاز را به اصالح دارد. بنابراین نیشتریب

 يوهایا سنارینه (یافتن راه حل بهیموجود در شبکه،  یکیدرولیو ه یکیزیط فیازها و شرایمتناسب با ن

 يبردار تداوم بهره ين راه حل، برایهمه جانبه ا یابی، و ارزیاراض ياریموجود آب يها ن روشینه) از بیبه

 است. يشوند ضرور یجاد میطور مداوم در طول زمان ا که به یبران و حل مشکالت ت آبیاز شبکه، رضا

هاي مدرن   ترین شبکه  شبکه آبیاري و زهکشی سفیدرود بعنوان یکی از بزرگترین و قدیمی

مهمی را در توسعه اقتصادي منطقه به عهده دارد و البته عوامل اصلی ساختار آن آبیاري در کشور، نقش 

که یک برنامه مدیریتی واحد در طول  طوري اند؛ به  برداري دستخوش تغییراتی شده  در طول دورة بهره

ي کشت، توان به تغییر در الگو  برداري باشد. به عنوان مثال می  تواند پاسخگوي نیازهاي بهره  زمان، نمی

ها و کاهش  افزایش جمعیت و خرد شدن اراضی، کاهش ذخیره مفید مخزن سد، رسوبگذاري در کانال

هاي هیدرولیکی، برداشت غیراصولی و کنترل   ها و سازه ظرفیت انتقال آنها، فرسودگی و تخریب کانال

نشدن دبی طراحی  نشدة کشاورزان از شبکه، افزایش اراضی زیرکشت بدلیل تغییر کاربري اراضی، تأمین

هاي زمانی و افزایش نیازهاي آبی و همچنین تغییرات در ساختار مدیریت و   و کمبود آب در برخی از بازه

تواند   برداري اشاره کرد. این در حالیست که تغییر هر کدام از این پارامترها به تنهایی، می  بهره

د و شبکه را به لحاظ برآورده ساختن کفایت ع آب را تغییر دهیگیري براي مدیریت تحویل و توز  تصمیم

توان نتیجه گرفت که جمع این   سادگی می  وري اقتصادي دچار مشکل کند. پس به و عدالت توزیع و بهره

گیري را محدودتر کرده و   متغیرها، که بسیاري از آنها از اختیار مدیریت شبکه خارج است، فضاي تصمیم

 دهد.  می برداران را در تنگنا قرار  بهره



16 

 

ع آب به یل و توزیت تحویریمناسب مد يها نهین گزییو تع یق بررسین تحقیاز ا یهدف اصل

ن ییع آب در شبکه، تعیت توزیریمد يبرا یو مکان یزمان يها در شبکه، ارائه نقشه یو زمان یلحاظ مکان

ن ییر، تعیو تعم يبخش نگهدار يها تیه اولویرات و توصیو تعم يشبکه از منظر نگهدار ینقاط بحران

گر با توجه به یخواهد بود. به عبارت د یمقابله با کم آب يوهاین سنارییتوسعه شبکه و تب يها تیمحدود

ل و یدر دسترس، تحو یزان دبیآن و م یآب يازهایشبکه در حال حاضر و ن یکیدرولیو ه یکیزیط فیشرا

 یاجتماع يتمندیو رضا يحداکثر بهره اقتصادانجام داد که بتوان از منابع موجود  يا ع آب را به گونهیتوز

ع مانند عدالت یتوز يها ک شد که در آن شاخصیع نزدیت توزیرینه مدین گزیرا کسب نمود و به بهتر

 ن نحو ممکن لحاظ شده باشد.یع به بهتریت توزیع و کفایتوز

ن موضوع یاست و ا يدر کشور ضرور ياریهر شبکه آب يبرا يزیر  ن برنامهیرود انجام ا  یگمان م

گر عدم وجود یمغفول مانده است. بعبارت د يادیز تا حد زیدر بخش آموزش و پژوهش ن یحت

ن یشود. ا  یها بشدت احساس م ع آب در همه شبکهیل و توزیتحو يبرا يریگ  میبهنگام تصم يها ستمیس

تواند  یدر شبکه، م یتیریو مد ی، اجتماعیکیدرولی، هپیمایش زمین ياز پارامترها یبیطرح بعنوان ترک

و  یکیزیت کامل فید؛ که در گام نخست وضعیت به شمار آیریم و مدیک سامانه تصمیجاد یآغاز ا

ع آب و یتوز يها توجه دارد و در ادامه همه روش یاز آبیرد، سپس به نیگ  یشبکه را در نظر م یکیدرولیه

ند. ضرورت یگز  یط موجود برمینه را در شرایبهوه یت شیرد و در نهایگ  یب آنها را در نظر میمحاسن و معا

این تحقیق از آن حیث قابل توجه است که در شبکه سفیدرود که حدود نیم قرن از عمر آن گذشته و با 

هاي کشور بحث تلفات آب بدلیل  ل و مشکالتی در طول زمان روبرو شده، همانند بسیاري از شبکهیمسا

هاي فیزیکی و هیدرولیکی  ناسب با نیازهاي موجود و محدودیتهاي تحویل و توزیع نامت وجود برنامه

شبکه و از طرفی کفایت پایین توزیع در آبگیرهاي این شبکه بر معضالت موجود افزوده است. این 
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برداران  ل اجتماعی بهرهیهاي موجود در آن و هم از مسا ها و سازه مشکالت هم از فیزیک شبکه و کانال

هاي تحویل و توزیع آب متناسب با نیاز آبی  این عوامل لزوم دستیابی به گزینهگیرد که مجموع  نشأت می

هاي فیزیکی و هیدرولیکی را بیش از پیش حائز اهمیت نموده است تا ضمن کاستن  موجود و محدودیت

 از تلفات تحویل و توزیع آب در سطح شبکه، بتوان به کفایت قابل قبول متناسب با نیازها دست یافت.

و فرسوده در کشور است، عمر  یمیقد يها درورد که از شبکهیسف یو زهکش ياریه آبدر شبک

 یآب يازهاید آمدن نیک طرف و پدیموجود و فرسوده شدن آنها از  يها گر سازهیها و د کانال یطوالن

ع یل و توزیت تحویریدر امر مد یدگیچیگر، باعث پیر کشت از طرف دیش سطح زیل افزاید بدلیجد

ع آب که در سطح شبکه یتوز یفعل يها ن است که در روشیق فرض بر این تحقیاست. در اآب شده 

ن مسئله باعث تلف شدن یرد و همیگ یمحصول صورت نم یواقع یاز آبیبه ن یشود توجه کاف یاعمال م

شود.  یدست شبکه م نییپا يها باالدست و کمبود آب در قسمت یاز آب در نواح یمقدار قابل توجه

ع قرار یقابل توجه را مالك توز يها یاز آب با دب یی، ورود حجم بااليبردار بهره یفعل يها روش

ند. در یآنرا جبران نما يها شبکه و سازه یها و فرسودگ کانال یت کافیاز عدم ظرف یدهند تا ضعف ناش یم

منطقه است اه کشت شده در یر و تعرق گیکه حاصل تبخ یواقع یاز آبیبه ن یها، توجه کاف ن روشیا

نباشد که  ي، آب در حدیاز فصول زراع یکی، چنانچه در ییها ن روشیچن يرد. با اجرایگ یصورت نم

از آنها و یرها و برآورده نشدن نیل کمبود آب در آبگیمذکور را در شبکه اجرا نمود مسا يها بتوان روش

و  يبردار بهره يها ن روشیضمن اثبات ضعف چن ،قین تحقی. در اشود ایجاد می یمعضالت خشکسال

 يها دست آن، روش نییپا يها باالدست شبکه و کمبود آب در قسمت یوجود تلفات آب در نواح

 ، با مدل سوبکمحصول شده یواقع یاز آبیق به نیو دق یع آب که در آنها توجه کافیو توز يبردار بهره

شوند و  یع محاسبه میت توزیکفاع مانند عدالت و یتوز يها ها، شاخص ن روشی. در اشود می يساز هیشب
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 ییها مختلف، روش يها ن روشیان، از بیرند. در پایگ یمناسب قرار م يها سه و انتخاب روشیمقا يمبنا

آسان در شبکه را دارند  يت اجرایع هستند و قابلین شاخص توزیتر مناسب يشبکه دارا یک فعلیزیکه با ف

 شود. یشنهاد میپ

 ر است:یه شده که به شرح زیته ق حاضر در شش فصلیتحقگزارش 

 مقدمه و هدف از انجام تحقیق -1

 سابقه مطالعاتی -2

 ها مواد و روش -3

 F3 یدرود و واحد زراعیسف یو زهکش ياریشبکه آب یاجمال ین فصل پس از معرفیر اد

ساز  هیشود. در ادامه مدل شب یمذکور آورده م یواقع در واحد زراع BP29فومنات، مشخصات کانال 

 BP29ع آب در کانال یل و توزیتحو هاي گزینه يساز هیو شب یبررس يک سوبک که براینامیدرودیه

داده  يح مختصریدر مدل سوبک توض يساز هیند شبیشود. در مورد فرآ یم یاستفاده شده است، معرف

باشند،  یمناسب م برداري هاي بهره گزینهو انتخاب  يبند که مالك طبقه یتیریمد يها شود و شاخص یم

محصول پرداخته  یواقع یاز آبیع با توجه به نیتوز هاي گزینهف یز به تعریان نیشوند. در پا یح میتشر

 شود. یم

 ل شبکه با مدل سوبکیو تحل یدانیم يدهایج حاصل از بازدینتا -4

 يدهایج حاصل از بازدیشود. در بخش اول نتا یق ارائه میج حاصل از تحقین فصل نتایدر ا

 يجه اجرایمدل در نت يها یکه حاصل خروج یکیدرولیه یکم یابیج ارزیز نتایدر بخش دوم ن و یدانیم

برداري  بهره هاي گزینه يع برایتوز يها ر، شاخصیشود. در بخش اخ یان میباشد، ب یمختلف م هاي گزینه

 شود. یآورده م گزینهب هر یا و معایمختلف محاسبه شده و به همراه مزا
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  منابع و مراجع -6و  و ارائه پیشنهادها بندي نتایج جمع -5
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 فصل دوم

 سابقه مطالعاتی

 مقدمه 1 – 2

در این بخش به بررسی و مرور مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت تحویل و توزیع آب در 

شود. الزم به ذکر است که سابقه  هاي آبیاري و زهکشی در ایران و سایر نقاط جهان پرداخته می شبکه

با این حال مطالعات انجام شده  ،طور مستقیم و کامالً مرتبط وجود ندارد تحقیق در ایران به پژوهشی این

سازي بخشی از  چنین تحقیقاتی که شبیه هاي آبیاري و هم در رابطه با مدیریت توزیع آب در شبکه

تا از  اند هرفتاند، مورد بررسی قرار گ هاي هیدرولیکی ارزیابی کرده هاي آبیاري و زهکشی را با مدل شبکه

 تجربیات موجود در آنها استفاده شود.

 پیشینه تحقیق 2 – 2

 وهیش نیا و به این نتیجه رسید که رساند اثبات به را 2یگردشي اریآبي ایمزا )1976( 1لوین

. طبق آنچه در این تحقیق شود  یمی اجتماع عدالت شیافزا موجب نیچن هم و محصول افزایش موجب

براي  در این راستا. است مناسبی تیریمدي الگو انتخاب روش نیا بودن زیآم تیموفق  ذکر شده، الزمه

 مورد و شده انتخاب وانیتا دري اریآب شرکت هفتتغییر شرایط از آبیاري یکنواخت به آبیاري گردشی، 

 ،آب کمبود -1 :از بود عبارت رییتغ خارجی مؤثر در راستاي انجام طیشرا جمله از. گرفتند قرار مطالعه

 بری نتمب ها  مخالفت فشار با مقابله براي ،یاسیس تعهدات -2 ازین مورد منابع بر يگذار  هیسرما هیتوج براي

انجام  براي ،یمال منابع وجود -3هاي شبکه  برخی از قسمت بهی آبرسان امکانات ازکاهش ممانعت

                                                
1 Levine 

شود. به عبارت دیگر زمانی که یک بخش از شبکه آبیاري  آبیاري گردشی روشی است که در آن کل شبکه به صورت همزمان آبیاري نمی 2
 کند. شود، بخش دیگر شبکه آبی دریافت نمی می
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. طرحي اجرا از بعدي نگهدارعملیات  وجریان ي ریگ  اندازه و کنترل به منظور شبکه کیزیف ی درراتییتغ

 ساتیتأس   مجموعه ریز دو بهبراي انجام این تغییرات الزم ی داخل شرایط خصوصاین تحقیق در  در

 و کنترلي برای مناسب تدارك شاملی کیزیف ساتیتأس ه است.شد اشارهی تیریمدي الگوها وی کیزیف

 کهذکر شده است  ،یتیریمدي الگوها مورد در هستند. کنترل روند نیح در حساس نقاط دري ریگ  اندازه

 ،دنباش دسترس در مناسبی کیزیفي ها  سازه و باشد موجود رییتغ جهت هیاول ملزومات کهی هنگامی حت

 ارتباط و افتهی سازمان عملکرد بتواند کهی داخلی تیریمدي الگو داشتن بدونی گردشي اریآبي اجرا

 سال در نین لویچن هم. باشد زیآم تیموفق تواند ینم کند ایجاد کشاورزان وي اریآب کارکنان نیبي مؤثر

ی معرف ضمن و پرداخت بحث بهي اریآبي ها  ستمیس عملکرد وی طراحی تیریمدي ها  مؤلفه مورد در 1976

 از کی هر گرچه که دیرس جهینت نیا به افتهی توسعهي کشورها دري اریآبي ها  ستمیس اغلب آمد بودنناکار

 عمل در که دارند وجودی تیریمدي ها تیمحدود ازی برخ اما دارندي ا ژهیو گاهیجاي اریآبي ها روش

 .دارند آب مصرف راندمان بریی بسزا ریتأث

توسط المادلنا صورت گرفت به بررسی تغییر در برنامه تحویل  1995در تحقیقاتی که در سال 

آب در طی دوره محدودیت آب پرداخته شد. این تحقیق که در سیستم آبیاري تحت فشار در دو ناحیه از 

ار گرفت. مورد بررسی قر 1992و  1991هاي  طرح آبیاري در ایالت فوجیاي ایتالیا انجام شد؛ در طی سال

در اراضی مذکور پس از تغییر الگوي کشت (که شبکه براساس آن طراحی شده بود) ذخیره آب در 

هاي آبیاري در دوره اوج مصرف جوابگوي تقاضاي متناسب با آن نبود، به همین دلیل گردش سه  سیستم

امه تحویل هاي یک ناحیه در طی دوره اوج مصرف در نظر گرفته شد و برن روزه آبیاري براي بخش

آبیاري از تحویل بر حسب تقاضا، به برنامه تحویل آبیاري بر حسب گردش محدود تغییر داده شد. مقایسه 
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هاي مصرفی روزانه در دوره مذکور نشان داد که این تغییر در برنامه لزوماً موجب ذخیره آب نشده  دبی

 بلکه در شرایطی حتی موجب افزایش تقاضا و مصرف آب شد.

هاي  دهد که راندمان متوسط شبکه نشان می 1تحقیقات اداره عمران اراضی امریکا مطالعات و

درصد  30ها راندمانی کمتر از  درصد بوده است و بیش از یک سوم این پروژه 44آبیاري در امریکا 

سوم توان افزایش داد و بالغ بر دو  درصد می 60ها را تا  اند. طبق این مطالعات راندمان متوسط شبکه داشته

 ).1998، 2برداري مناسب از شبکه انتقال و توزیع آب قابل تأمین است (برت این افزایش با بهره

سازي برنامه توزیع آب شبکه  به منظور بهینه ICSS-POM) از مدل 1377دوز و همکاران ( کسب

ارتند از: روش برداري پیشنهاد شده که عب چاي استفاده کردند. براي این شبکه سه گزینه بهره آبیاري قوري

برداري جریان مداوم با دبی ثابت، جریان مداوم با دبی متغیر و جریان متغیر. با نتایجی که از مدل  بهره

 برداري انتخاب شد. بدست آمد، گزینه دوم به عنوان گزینه برتر بهره

هنگام بودن از لحاظ  هاي توزیع آب اغلب اهداف چندگانه نظیر عدالت، کفایت و به سیستم

هاي مختلف طراحی، مساحت تحت پوشش و  هاي کانال، آب را با ظرفیت کنند. سیستم انی را دنبال میزم

ریزي آبیاري تحت این  کنند. برنامه برداري توزیع می هاي مختلف بهره در طول زمان ،هاي مورد نیاز طول

ي در شرایط ساز هاي بهینه پیچیده است. روش فرآیندشرایط به خصوص براي توزیع چرخشی آب یک 

فوق بدلیل ساختار از پیش تعریف شده ریاضی خود و یا بدلیل نیازهاي محاسباتی براي نشان دادن 

آنها در تحقیق خود به توسعه یک معیار چندگانه جدید پرداختند تا به هایی دارند.  واقعیت، محدودیت

مترهاي توزیع ( مانند عدالت و به پارا  هاي خاص ریزي سامانه توزیع چرخشی آب براساس دادن وزن برنامه

استفاده از این مدل با یک مثال از سیستم آبیاري در هند که توزیع چرخشی را در کفایت) نزدیک شوند. 

                                                
1 USBR 
2 Burt 
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کند نشان داده شد. نتایج نشان داد که عملکرد سیستم توزیع آب با  کننده تجربه می سطح کانال پخش

تواند به هر  شود بهتر است. این مفهوم می استفاده می ریزي متعارفی که در مقایسه با روش برنامه ،مدل

هاي مزرعه توسعه داده شود  سطح از توزیع چرخشی، با شروع از کانال اصلی به طرف پایین به دریچه

 ).2000و همکاران،  1(سانتی

ارزیابی عملکرد شبکه آبیاري قزوین با استفاده از "با عنوان  یقی) در تحق1379منعم و همکاران (

هاي آبیاري  براي ارزیابی عملکرد شبکه PAISبه آزمون کاربرد و نمایش قابلیت مدل  "،PAISمدل 

براي ارزیابی کمی  ابزار مطلوبی PAISپرداختند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که مدل 

هاي مختلف و تعیین  توان عالوه بر ارزیابی عملکرد بخش این مدل می عملکرد سیستم است و با استفاده از

 ها را براي بهبود عملکرد تعیین نمود. هاي بخش کدام، اولویت میزان اعتبار ارزیابی هر

در  3ساباتی برداري و مدیریت شبکه آبیاري کانگ ) به منظور بهبود بهره2001و همکاران ( 2میشرا

استفاده کردند. آنها از یک نسبت کارایی (نسبت دبی مشاهداتی  Mike11 غرب هند از مدل هیدرولیکی

ریزي شده) به عنوان شاخصی براي ارزیابی درجه یکنواختی در انتقال جریان استفاده نمودند.  به دبی برنامه

دهنده استفاده  سازي نشان داد که نسبت فوق در طول کانال یک افت سریع دارد که نشان هاي شبیه داده

 یش از حد آب در آبگیرهاي باالدست است.ب

به بیان  "مدیریت آبیاري تحت شرایط کم آبی"اي با عنوان  در مقاله)، 2002و همکاران ( 4پریرا

چنین به بحث بهبود  هاي عمومی مدیریت تقاضا و هم مفهوم کمبود آب و مفاهیم مدیریت آب و جنبه

گذار در مدیریت آب  نهایت از جمله عوامل تأثیر هاي آبیاري در شرایط خشکسالی پرداخت و در سیستم

                                                
1 Santhi 
2 Mishra 
3 Kangsabati 
4 Pereira 
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در شرایط خشکی را روش مطالعه خشکی که باعث کمبود آب شده و مشکالت غالب محیط دانست. 

مصرف آب براي تولید کشاورزي در مناطق کم آب را نیازمند تحقیق ابتکاري و پایدار و انتقال  ایشان

ها درباره ارتباط عمده مدیریت آبیاري در داخل مزرعه شامل ها دانستند. آن دادن مناسب و مقتضی فناوري

هاي مرتبط با  هاي شور بحث کردند. آنها نخست تعدادي از جنبه هاي تصفیه شده و آب مصرف فاضالب

هایی براي فائق آمدن بر  کمبود آب، خشکی، خشکسالی، کویرزایی و ذخیره آب، به عنوان سیاست

برداري آبیاري، مصرف آب و ذخیره آب در یک  د. مفاهیم نیل به بهرههاي تنش آبی را بیان کردن رژیم

منظر وسیع مرور شد. سپس به بحث در مورد مدیریت تحویل براي فائق آمدن بر کمبود آب، داشتن 

هاي با کیفیت پایین، شامل تأثیرات نسبی روي سالمت و محیطی  توجه خاص به مصرف فاضالب و آب

ند مصرف رو به رشد آبهاي با کیفیت پایین است پرداخته شد. در پایان نیاز به که کمبود آب دارد و نیازم

هاي مناسبی براي ارزیابی  هاي در حال ظهور براي مدیریت آب که به عنوان روش اتخاذ کردن فناوري

اند شناسایی  هاي اجتماعی، اقتصادي و محیطی بهبود مدیریت آبیاري توسعه یافته (تجزیه و تحلیل) منفعت

 شد.

هاي پیچیده و بزرگ،  تواند براي دریافتن رفتار هیدرولیکی شبکه هاي هیدرولیکی کانال می مدل

هایی با هزینه پایین استفاده شود. مدل  ارزیابی عملکرد آنها و بهبود طراحی و مدیریت چنین سیستم

) RBMC2( براي کانال اصلی حاشیه راست)، 2002و همکاران ( 1توسط کومار Canalmanهیدرولیکی 

کیلومتر طول و هشت  17/33کار رفته است. این کانال  ساباتی، بنگال غربی، هند به پروژه آبیاري کانگ

 18-28واسنجی شده و براي  1997آگوست  1جوالي تا  19انشعاب دارد. این مدل براي دوره آبیاري 

رودي مشاهده شده و سنجی شده است. نرخ جریان و صحت 1996آگوست  5جوالي تا  23و  1997اکتبر 

                                                
1 Kumar 
2 Right Bank Main Canal 
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سازي شده در سازش کامل با یکدیگر براي هر دو دوره واسنجی و اعتبارسنجی است. پارامترهاي  شبیه

متر بر روز در نظر  میلی 160و  016/0ترتیب  ، به1واسنجی، ضریب زبري مانینگ و نرخ کاهش سرعت

طح یک درصد به لحاظ آماري سازي شده در س اي و شبیه هاي جریان ورودي مشاهده گرفته شدند. نرخ

تفاوت معناداري براي هر دو دوره واسنجی و اعتبارسنجی ندارند. مدل واسنجی شده متعاقباً براي مطالعه 

هاي  استفاده شد. مقایسه بین نرخ 1996کفایت توزیع آب در طی فصل تابستان (فصل بارش) براي سال 

سازد که تحویل آب آبیاري بیشتر  حویلی) آشکار میسازي شده (مورد نیاز) و مشاهده شده (ت جریان شبیه

درصد باالتر از نرخ جریان مورد  13از حد مجاز بوده است. متوسط تحویل آب در فصل تابستان تقریباً 

دهد که مدل  سازي نشان می کند. نتایج شبیه سازي مدل بود که واقعیت بیش آبیاري را تصدیق می نیاز شبیه

 استفاده شود. RBMCو مدیریت کانال  برداري بهرهآمیزي براي  موفقیتطور  تواند به مذکور می

سازي  را براي ارزیابی عملکرد و بهینه ICSSDOM)، مدل 1382محسنی موحد و منعم (

سازي  هاي آبیاري مورد استفاده قرار دادند. در این مدل براي اولین بار از روش بهینه برداري کانال بهره

SA  ساختار تصادفی هوشمند است در ترکیب با مدل هیدرودینامیک که یک روش عددي باICSS2 

کننده از  هاي واقعی یک کانال توزیع استفاده شده است. به منظور آزمون و ارزیابی مدل تهیه شده از داده

هاي  شبکه آبیاري دز استفاده شده و براي اعتبارسنجی نتایج مدل، عالوه بر مقایسه با وضع موجود از روش

ضی نیز استفاده به عمل آمده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که مدل مورد نظر قادر است ریا

تواند به عنوان  هاي متغیري را با صحت و دقت کافی در زمان نسبتاً کوتاهی ارائه نماید. این مدل می پاسخ

 ستفاده قرار گیرد.هاي آبیاري مورد ا برداري از کانال سازي بهره ابزاري کارآمد و سودمند در بهینه

                                                
1Seepage-loss Rate  
2 Irrigation Conveyance System Simulation 
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هاي  را براي مدیریت آب در کانال Canalman) مدل هیدرولیکی 2004و همکاران ( 1نجیم

نشان داد که مدل با دقت خوبی قادر ایشان تحقیق کار بردند.  رانگ پراگ در هند بهانتقال آب شالیزار بس

 ست.هاي درجه یک و دو ا برداري کانال سازي سناریوهاي مختلف بهره به شبیه

که  Menemen) عملکرد تحویل آب در سیستم آبیاري ساحل چپ 2004و همکاران ( 2یونال

در غرب ترکیه است را بررسی کردند. عملکرد در سطح کانال درجه  Gedizقسمت پایینی سیستم آبیاري 

این  هاي داخلی کفایت، کارایی، قابلیت اعتماد و اطمینان و عدالت بررسی شد. سه با استفاده از شاخص

هاي  با استفاده از تحویل 2000و  1999ها براي نه کانال درجه سه در طی شش ماه فصل آبیاري  شاخص

هاي درجه سه در  گیري شده و محاسبه نیازهاي آبی محصول محاسبه شدند. این کانال آب اندازه

هاي درجه سه در  هاي باالدست، میانی و انتهاي سیستم قرار دارند. عملکرد تحویل آب براي کانال بخش

ارزیابی شد. نتایج تجزیه و تحلیل ابعاد ها  بهتر از سایر شاخصراندمان  شاخصبراي  ،هر فصل آبیاري

دهد که عوامل مسبب این مسئله در بخش ساختار فیزیکی و در  ها نشان می مکانی و زمانی این شاخص

هاي  ناکافی آب در باالدست کانالگیري و کنترل  بخش مدیریت ناشی شده است. کلید این مسایل، اندازه

هاي درجه سه، عدم انطباق با برنامه گردشی و عدم تطابق بین مخزن  درجه سه، محدودیت ظرفیت کانال

 عرضه و تقاضاي آبیاري است.

 ضه آبریزدر حو Cu Chi) در یک پروژه تحقیقاتی در منطقه آبیاري 2004و همکاران ( 3بیجو

Dong Nai برداري سیستم آبیاري در داخل  ربرد مدلسازي کامپیوتري براي بهرهدر ویتنام بر روي کا

انجام شد. این 4IMSOP هاي سازمانی موجود تمرکز کردند. مدلسازي مؤثر سیستم با استفاده از مدل  نظام

                                                
1 Najim 
٢ Unal 
3 Biju 
4 Irrigation Main System Operation 
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است، و معلوم  2002و  2001برداري شامل تطبیق تأمین و تقاضا در طول دو سال  فرآیند بهبود بهره

برداري سیستم بدون توجه به تقاضاي آبی محصول و تنظیم به موقع و مناسب کانال انجام  کند که بهره می

یش از حد و عدم برداري یک مقدار قابل توجه از عرضه ب شده است. تجزیه و تحلیل بازنگرانه بهره

برداري پس از یک تجزیه و تحلیل  جدید بهره راهبرددهد. دو  رعایت عدالت توزیع را نشان می

سازي و تخصیص در مزرعه انتخاب شدند. سناریوهاي جدید، توزیع متساوي بیشتري را در توزیع  شبیه

بود به  51/2تا  68/1دامنه  آب در سیستم نشان دادند. متوسط نسبت تأمین به تقاضا که قبل از مداخله در

نیازمند  IMSOPسازي  برداري گردشی کاهش یافت. پیاده براي بهره 17/1براي جریان مداوم و  20/1

هاي کنترل آبیاري است. همه آبگیرهاي  یک پیمایش کلی از تأسیسات هیدرولیکی و نحوه عملکرد سازه

تفاع، دبی و بازشدگی دریچه براي هر سازه ها و نقاط پایش واسنجی شدند و یک ار کننده اصلی، تنظیم

بوسیله مقایسه تقاضاي  Cu Chiبرداري سیستم در  منحصربفردي توسعه یافت. تجزیه و تحلیل بهره

دهد که در همه نواحی خدماتی، عرضه آب بیش  اي نشان می هاي مشاهده با داده IMSOPسازي شده  شبیه

هاي مختلف سیستم متفاوت  اضافی عرضه آب در قسمت از حد مورد نیاز رخ داده است و البته مقدار

براي نواحی خدماتی به منظور نیل به هدف کاهش مصرف و بهبود آب است. لذا الزم است کنترل توزیع 

برداري  هر حال، فقط با تغییر قوانین بهره توزیع با عدالت میان نواحی خدماتی بهبود یابد. این اهداف، به

 IMSOPسازي با استفاده از  ها با انتخاب سناریوهاي شبیه ود. این اولویتتوانند حاصل ش موجود می

سازي شامل عرضه چرخشی عالوه بر عرضه مداوم کنونی در کل  شود. این سناریوهاي شبیه حاصل می

 سیستم است.

هاي آبیاري و زهکشی در سراسر جهان  نیاز به بهبود در طراحی و مدیریت بسیاري از سیستم

شوند. یکی از  ها استفاده می هاي کامپیوتري بطور گسترده براي مدیریت بهتر این سیستم مدلوجود دارد. 
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است که براي کانال اردیبهشت در شبکه آبیاري درودزن که در شمال غربی استان  Hec Rasها  این مدل

ت. این مدل در کار برده شده اس به )،2005نیا و جوان ( ، به وسیله شاهرخفارس در جنوب ایران قرار دارد

ها توسط  واسنجی و اعتبارسنجی شد. میزان بازشدگی کنونی دریچه 2002و  2001طول دو فصل آبیاري 

ها ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که قاعده کنونی توزیع براي سیستم  سازي شد و کاهش دبی مدل شبیه

ه و غیر یکنواخت را در دبی فعلی مناسب نیست. نوسانات دبی در شروع کانال، تغییرات قابل مالحظ

هاي بیشتري را در انتقال  ها نیز افت ها در طول کانال اردیبهشت نشان داد. ارتفاع آب روي دریچه دریچه

هاي وسطی تا انتهایی نشان داد. یک شاخص حساسیت جدید تعریف شد و براي نشان دادن  آب از دریچه

چنین این تحقیق نشان داد که مدل  کار برده شد. هم به ها بدلیل تغییرات دبی در منبع سیستم واکنش دریچه

Hec Ras آمیزي براي یک سیستم آبیاري بزرگ و پیچیده در مورد ارزیابی  طور موفقیت تواند به می

 کار گرفته شود. هاي مدیریت آبیاري به اي و بهبود طرح هاي جریان مشاهده عملکردش در نبود داده

را  آب منابعی الملل نیب سازمان توسط معرفی شده شاخصي سر نه) 1385( یصادق وي دهنو

مورد بررسی قرار دادند. در همین راستا پارامتري به عنوان ارزش ناخالص محصول تعریف شد تا با 

هاي مختلف را بدون توجه به مکان و نوع گیاه کشت شده مقایسه کرد   استفاده از آن بتوان عملکرد سیستم

از جمله اینکه چه نوع سیستم  راهبردياز سؤاالت  اي مجموعهتوان به   میها   که به کمک این شاخص

ریزي براي   اولین گام برنامه آنهاکند پاسخ داد.   آبیاري به شکل بهینه از منابع آبی و اراضی استفاده می

هاي ساخته شده را شناسایی صحیح وضعیت فعلی و یافتن نقاط ضعف و عملکرد   بهبود عملکرد شبکه

ثیرگذار بر روند أهاي معرفی شده این امکان را فراهم آوردند که عوامل مختلف ت  دانستند. شاخص

در آمده و  کمیعملکرد یک سیستم مانند گیاه، زمین، شرایط محیطی، عوامل مدیریتی و غیره به شکل 

 مورد استفاده قرار گیرند.  در ارزیابی
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 دری کافي غذا هیته دري دیکلي عنصر را گبزري ها  ستمیسی بازده شیافزا) 2006( 1سکلمن

بزرگ هاي   وي در تحقیقی که به منظور استفاده حداکثر از میزان آب در دسترس در شبکه. داند  یم ندهیآ

 عملکرد  دربارهشوند) انجام داد،  بندي می هایی که از لحاظ مدیریتی به نواحی متعددي تقسیم (شبکه

وي . دکر ارائه ها  روش نیا بازده بهبود جهت رایی راهها نیچن هم و دکر بحثهاي مدیریتی   روش فیضع

ي ها  ستمیس نوع نیا از يبردار  بهرهدر  يور  بهره که است نیا ها  این روش یاساس مشکل عنوان کرد که

 آن دری کیزیف کنترل و شبکه دری انیمي دیکل نقاط در ستمیس میتقس را آن  چاره و پایین استي اریآب

 حاصلآب  توزیع عادالنه  جهینت در محصول عملکرد باالي در این بررسی عنوان شد که. دانست نقاط

 عیتوزي ها  ستمیس و آب انتقالي ها کانال در اغتشاش :افتی دست ریز جینتا به راستا نی. وي در اشود  یم

، کاهش دندار میزان محصول بری منف و میمستق ریتأثاغتشاشات  نیا که است حاکم بزرگ اسیمق با

 هنگام دری تیریمد دگاهید انعکاس نسبت به ،واحد هر در کشاورزان فیضع عملکرد محصول بواسطه

. حل این مشکل با در نظر گرفتن مجموع موارد زیر امکانپذیر است: استکمتر  ها بروز نوسانات در کانال

 دریی اجرا وی کیزیف کنترل - یآشفتگ بر غلبه برايی تیریمد  فلسفه در رییتغ - یتیریمد ستمیس اصالح -

 و آب کنترلي بازساز براي هاي هیدرولیکی سازه و ها  ساخت ریز بهبودیی توانا - عیتوز  شبکهی انیم نقاط

 .آب کنترل وي ریگ  اندازهبراي  دسترس در هاي فناوري – محصول شیافزا

هاي آبیاري بدلیل عدم وجود ابزارهاي تطبیق قوانین  برداري سنتی شبکه طراحی و بهره

آورد. از اینرو  ها بوجود می اي را در شبکه برداري با نیازهاي متغیر زمانی آب، تلفات قابل مالحظه بهره

امري ضروري ها،  ها و ابزار کنترل مناسب در شبکه برداري و تعیین روش تحقیق در نحوه مدیریت بهره

هاي  هاي کنترل و شیوه هاي هیدرودینامیک، طراحی و اجراي سیستم است که با به خدمت گرفتن مدل

                                                
١ Clemmens 
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هاي آبیاري در گرو فراهم آمدن  پذیر است. دستیابی به این مهم در سطح شبکه سازي مناسب انجام بهینه

لیکی و به تعبیري عملکرد آنها کننده رفتار هیدرو یک سیستم اطالعاتی جامع و دقیق از متغیرهاي تعیین

اي، کنش و تأثیرات  باشد. فقدان اطالعات صحیح، عدم دقت کافی در اجراي تنظیمات سازه می

ترین  ها و اختالف مابین مقادیر هدف و واقعی متغیرهاي مدیریتی از جمله مهم هیدرولیکی متقابل سازه

دهند. این موضوع در  الشعاع قرار می حتهاي انتقال و توزیع را ت عواملی هستند که عملکرد سیستم

برداري دستی  برداري شوند که البته بهره هاي آبیاري به شیوه دستی بهره شود که شبکه شرایطی حادتر می

 ).1386شود (منتظر و همکاران،  هاي آبیاري محسوب می ها هنوز یک روش معمول در مدیریت کانال

با استفاده از  را هاي آبیاري نه تحویل آب در کانالریزي بهی برنامه)، 1386منعم و همکاران (

ریزي تحویل و توزیع آب در  برنامهدر تحقیقی مورد مطالعه و بررسی قرار داد.  الگوریتم ژنتیک

گیرد. با توجه به  هاي آبیاري اغلب بصورت توصیفی و مبتنی بر قضاوت کارشناسی صورت می کانال

هاي تحلیلی مورد استفاده  مورد توجه قرار گرفته است. روش هاي تحلیلی روش اهمیت موضوع، اخیراً

مورد استفاده قرار گرفته و  SA1سازي  ، روش بهینهتحقیق مذکوراند. در  هاي تک هدفی بوده روش غالباً

هاي آبیاري بصورت چند هدفی بوده و اهداف متفاوت را بصورت  ل توزیع آب در کانالیدر آن حل مسا

سازي الگوریتم ژنتیک بصورت چند  ، از روش بهینهمذکورداده است. در تحقیق نظر قرار  همزمان مد

هاي آبیاري تهیه گردید.  ریزي بهینه تحویل آب در کانال هدفی استفاده شده و بر این اساس مدل برنامه

کننده در شبکه آبیاري فومنات در گیالن  هاي مختلف در یک کانال توزیع مدل تهیه شده براي گزینه

ه نمود. با توجه به نتایج ئها، برنامه بهینه تحویل آب را ارا آزمون قرار گرفت و براي هر یک از گزینه مورد

ها را براي شرایط مورد  ترین گزینه توان مناسب ، مییستمسهاي مورد نظر مدیریت  سازي و سیاست بهینه

                                                
1 Simulated Annealing 
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واند بعنوان ت میدل توسعه یافته توان اظهار داشت که م نظر انتخاب کرد. با توجه به نتایج این تحقیق می

 کار گرفته شود. ههاي آبیاري ب یک ابزار مفید در مدیریت توزیع آب در شبکه

عمومی در سازمانهاي  وظیفهرا به عنوان یک گذاري حجمی آب  قیمت)، 2007برت (

یک برنامۀ  . اجرايرا بر عهده دارندو پایداري پروژه آبیاري  نوسازي مسئولیتکه  داند میبرداري  بهره

هاي اجرایی و تراز  فیزیکی، ساختار هزینه، روش نوسازيگذاري مشکل بوده و نیازمند بررسی   مؤثر قیمت

اندازي وسایل   گذاري حجمی آب نیازمند نصب و راه  در واقع سیستم قیمتآب تحویلی است. 

 و کانال انتقال، بهبود ارتباطاتهاي کنترل سطح آب در   هاي انتقال، سازه گیري در آبگیرها و کانال  اندازه

استفاده بیش از  دلیل اصلیگذاري آب آبیاري به کرات به عنوان   . عدم قیمتستاتغییر روش مدیریت 

تقریباً آب در کشورهاي در حال رشد مدیریت حجمی اعمال حد از آب آبیاري شناسایی شده است اما 

 در عمل نادر است.

بهینه از میزان آب در دسترس در شرایط محدودیت آب، به  ) به منظور استفاده2008( 1ازائیز

اي از محصوالت بهینه در این شرایط آبیاري پرداخت. در این   بررسی مدل جامعی براي ترکیب مجموعه

اي از   مدل، اثرات مختلف تنش آب بر محصوالت در طی هر دوره رشد بررسی و در نهایت مجموعه

شود. در تحقیق صورت گرفته، مدل به  ی را دارند، انتخاب میمحصوالت که بیشترین میزان سودده

شکلی توسعه یافت تا بتواند بهترین گزینه را از ترکیب محصوالت یک اراضی در طی یک سال شناسایی 

در اراضی منطقه شمالی عربستان سعودي  NADECکند. براي بررسی بیشتر، این مدل توسط شرکت 

 بررسی شد.

                                                
1 Azaiez 
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) در تحقیقی تحت عنوان مدلسازي هیدرودینامیکی براي 2008( 2انو گوم 1خان زبیرمحمد 

را براي  Canalmanهاي آبیاري، مدل هیدرودینامیک یک بعدي  جویی آب در کانال هاي صرفه استراتژي

در استان مرزي در شمال غرب  Swatجویی آب در یک کانال درجه دو در سیستم آبیاري  ارزیابی صرفه

برداري  هاي بهره برداري مختلف در مقایسه با استراتژي پاکستان مورد استفاده قرار دادند. سناریوهاي بهره

هاي مختلف همراه با  برداري از کانال در دبی موجود مورد ارزیابی قرار گرفت. این سناریوها شامل بهره

جویی آب از طریق قطع جریان کانال در شب مورد  ست. صرفهقطع جریان شبانه در دوره تقاضاي کم ا

بررسی قرار گرفت و نسبت به عرضه چرخشی هفتگی توسط اداره آبیاري مقایسه شد. سناریوهاي مختلف 

سازي شد. آنها به  درصد عرضه کانال شبیه 70و  80، 100برداري از کانال در  قطع شبانه جریان شامل بهره

برداري شش ساعته در روز و بستن کانال در شب بهترین گزینه است.  سناریوي بهرهاین نتیجه رسیدند که 

هاي آبیاري شبانه بودند و از اینرو  هاي پایین نیازمند ساعت برداري کانال در دبی هاي بهره گزینهاگرچه 

هاي  یوهجویی آب را به همراه داشته باشند. بررسی ش توانند صرفه ها می این گزینهاما توصیه نشدند، 

برداري موجود نیز عرضه بیش از حد باالي آب به کانال را در مقایسه با نیازهاي آبی محصول  بهره

 خصوص در ماهاي آگوست، نوامبر و دسامبر نشان داد. به

هاي  براي کانال یکسانبا فرض دبی طراحی  ،هاي زمانبندي تحویل بهینه آب در حال حاضر مدل

هاي آبیاري مطابقت  با تقاضاي زمانی تحویل آب در اکثر سیستمدر عمل ه اند ک  گذاري شده پایه فرعی

هاي نابرابر و روش حل آن پیشنهاد شده  با دبی فرعیهاي  ندارند. به منظور حل این مسئله، یک مدل کانال

هاي سنتی،  ن است که در مقایسه با طرح تحویل آب تدوین شده براساس روشآاست. نتایج حاکی از 

                                                
1 Muhammad Zubair khan 
٢ Ghumman 
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و  1(ژائو را فراهم آوردفرعی هاي  تواند زمان تحویل آب در کانال طور معقولتري می ین روش بهکاربرد ا

 ).2009همکاران، 

گذاري حجمی  هایی را که با ترکیب شرایط کمبود آب و قیمت ) طرح2009( 2مولفرانکوایس 

یاز آبی معرفی را به عنوان ابزار کلیدي براي مدیریت ن "قیمت" ويتدوین شده بودند بررسی کرد. 

بندي  برد نه براي سهمیه  کار می کند و قیمتها را اکثراً براي کنترل مصرف بیش از ظرفیت تأمین شبکه به  می

 دهد. وري آب را کاهش می آب؛ که البته نقش مهمی است ولی بهره

ي هاي آبیار ) در پژوهشی درباره رفتار هیدرولیکی زیرساخت2009( 4و نویژن 3ایرتسنمااورتیس 

در یک سیستم آبیاري در آرژانتین بحث کردند. ویژگی جالب این ناحیه آبیاري این است که زمینداران 

آور است، اما  طور بالقوه زیان طور عمده در مناطق انتهایی هستند. اگرچه این موقعیت به بزرگ به

مذکور، یق دست از لحاظ در دسترس بودن آب با مشکل مواجه نخواهند شد. تحق کشاورزان پایین

تر نظري دارند به ارمغان آورد.  هاي آبیاري که نیاز به درك قوي مواردي را درباره اثرات ساختار سیستم

هاي هیدرولیکی ناشی از  به منظور بررسی اثرات مداخله کاربران در شبکه، اعمال مدیریتی و محدودیت

که اطالعات درباره مقاطع  . از آنجاییافزار سوبک مدل شد با استفاده از نرم 5مارتین کانال، کانال سن

کیلومتر اول محدود شد. از  38نشده از کانال موجود نبود، مدلسازي به  ها در بخش پوشش عرضی و شیب

هاي  کند، روش نشده کانال به تعداد قابل توجهی از کشاورزان عمده آبرسانی می آنجا که بخش پوشش

دست برساند بررسی شدند. با استفاده از مدل  هاي پایین متتوزیع مناسب که بتواند آب بیشتري را به قس

                                                
1 Zhao 
2 Francois Molle 
3Maurtis Ertsen 
4 Nooijen 
5 San Martin 
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ویژه روي تأثیر تعمیر و نگهداري کانال، دستکاري  سازي شد و به سوبک چندین سناریو شبیه

 ها تمرکز شد. ها و تنظیم دریچه کننده تنظیم

مشکالت  را هاي آبیاري و زهکشی )، یکی از دالیل ضعف عملکرد پروژه1389منعم و نوري (

. این مشکالت موجب عدم تناسب دانند میهاي آبیاري  ریزي تحویل و توزیع مناسب آب در شبکه برنامه

ریزي  هاي معمول براي برنامه برداري است. روش کنندگان و افزایش تلفات بهره تحویل آب با نیاز مصرف

باشند. متأسفانه  ترین نمی مناسب تحویل و توزیع آب عموماً ابتکاري و مبتنی بر تجربه کارشناسی بوده که

گیرد و ضوابط متداول  ها توجه کافی به چگونگی تحویل و توزیع آب صورت نمی در طراحی شبکه

شود پاسخگوي نیازهاي موجود نیست. در  هاي آبیاري تدوین می برداري که در حین مطالعات پروژه بهره

)، f)، و تناوب (d)، مدت زمان (Qمل دبی (ریزي تحویل و توزیع آب باید سه عامل تحویل شا برنامه

هاي  گیري در مورد آنها، روش تعیین گردد. ثابت یا متغیر بودن عوامل ذکر شده، و تغییر سطح تصمیم

سازي  هاي تحلیلی و بهینه آورد. استفاده از روش وجود می پذیري متفاوتی به برداري متنوعی با انعطاف بهره

هاي  ریزي تحویل و توزیع آب در شبکه ود را رفع نماید. مسئله برنامهتواند بخشی از مشکالت موج می

سازي چند هدفه، چند متغیره، و چند محدودیتی با انواع متغیرها است که  آبیاري یک مسئله پیچیده بهینه

سازي کالسیک داراي  هاي بهینه ساز است. روش هاي توانمند بهینه حل آن نیازمند کاربرد روش

باشند. براي  مانند توقف در نقاط بهینه موضعی و عدم توانایی بکارگیري انواع متغیرها میهایی  محدودیت

هاي ابتکاري که توانایی حل مسایل پیچیده و عبور از نقاط بهینه  توان از روش ها می رفع این محدودیت

 1PSO سازي ینهالگوریتم بهیاد شده، موضعی و یافتن بهینه سراسري را دارند استفاده نمود. در تحقیق 

هاي آبیاري مورد استفاده قرار گرفته و  (رفتار جمعی اجزاء) براي تحویل و توزیع بهینه آب در کانال

                                                
1 Particale Swarm Optimization 
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آبگیر بکار رفته است. در این مسئله که هدف  11از شبکه آبیاري ورامین با  amxروش مذکور در کانال 

 11ه، دبی و مدت تحویل بهینه آب به سازي ظرفیت کانال و حداکثر استفاده از دور آبیاري بود حداقل

ها و حداکثر دور آبیاري تعیین شده است. با در نظر گرفتن سه  آبگیر با رعایت ظرفیت کانال و سازه

مترمکعب بر  64/1کنند) ظرفیت کانال  بلوك آبیاري (حداکثر تعداد آبگیرهایی که همزمان آبیاري می

لیتر بر ثانیه کمتر است.  320در همین کانال به میزان  SA ثانیه بدست آمد که در مقایسه با کاربرد روش

هاي  ریزي بهینه توزیع آب در کانال در حل مسئله برنامه PSOدهنده کارایی روش  نتایج حاصله نشان

 باشد. آبیاري می

هاي مدیریت کلی آب ایفا  هاي مدیریتی و عملیاتی سیستم آبیاري نقشی اساسی در شیوه جنبه

براي ارزیابی عملکرد یک کانال درجه دوم در سیستم آبیاري کانال 1SIC یدرودینامیک کند. مدل ه می

Swat  (کالیفرنیاي جنوبی) مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق سناریوهاي مختلفی بررسی شدند و

درصدي دبی  80-90بندي شد. براساس این نتایج، عمل توزیع  براساس عملکرد فراوانی ثابت کمیت

درصدي دبی طراحی از آگوست تا آوریل براي کاهش  75-90حی در طول ماه می تا جوالي و طرا

چنین این محققان  ). هم2010، 3و لطیف 2تاریقجاوید تلفات آب ناشی از سهمیه باالي آن پیشنهاد شد (

هاي خروجی  را براي تجزیه و تحلیل حساسیت سازه SICساز  مدل هیدرودینامیک شبیه 2011در سال 

هاي کانال و ترازهاي آب بوسیله مدل در  کار بردند. دبی به Swatاز سیستم کانال  Chowkiبراي انشعاب 

اي براي  سازي شده در سازگاري کامل با مقادیر مشاهده سازي شدند. این مقادیر شبیه مکان و زمان شبیه

، 60حی واسنجی و در درصد دبی طرا 100و  80، 70هر دو دوره واسنجی و اعتبارسنجی است. مدل در 

                                                
1 Simulation Of Irrigation Canal 
2 Javid A.Tariq 
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کند که نتایج  تأیید می tدرصد دبی طراحی اعتبارسنجی شد. عالوه بر این، شاخص آماري  90و  85

گیري شده دبی ندارند.  سازي توسط مدل در سطح اطمینان یک درصد اختالفی با مقادیر اندازه شبیه

هاي  اي آنالیز حساسیت سازهطور مناسب بر توان نتیجه گرفت که این مدل به براساس این نتایج می

 خروجی آبیاري واسنجی و اعتبارسنجی شده است.

هاي آبیاري بدلیل کمبود آب در اکثر مناطق جهان حائز اهمیت  بهبود و اصالح مدیریت سیستم

است و این اهمیت از لحاظ تولید محصول کشاورزي باال به منظور تأمین غذاي جمعیت در حال رشد 

هاي پیشرفته  هاي آبیاري استفاده از فناوري ل به بهبود مدیریت آبی در سیستماست. یک روش براي نی

هاي آبیاري و بالطبع مدیریت آبی در آنهاست. یک سیستم آبیاري به دو روش  براي بهبود طراحی سیستم

هاي از قبل تعیین شده  . روش طراحی صلب که در آن آب بر طبق مقادیر و برنامه1شود:  طراحی می

کند اما  هاي تحویل صلب، کار طراحی سیستم را آسان می . تحویل تقاضا محور. روش2شود.  میتوزیع 

بینی نشده   شود که به موجب آن شرایط پیش  هاي از قبل تعیین شده تحویل داده می آب بوسیله برنامه

یجاد ها سطوح مناسب مدیریت در سطح مزرعه را ا شود، این سیستم  طراحی کمتر در نظر گرفته می

کنند بخاطر اینکه آب معموالً در زمانهاي مقتضی در مقادیر خواسته شده یا براي دوره مورد نیاز در   نمی

کند که آب با   هاي تحویلی تقاضا محور در شکل ناب خود دیکته می که برنامه دسترس نیست. در حالی

حویل داده خواهد شد، در نتیجه کنندگان ت  هاي معین، در هر زمان و به هر مقدار به استفاده محدودیت

شود و بطور بالقوه بهبود مدیریت آب کشاورزي را  پذیري زیادي براي سیستم آبیاري فراهم می  انعطاف

دهند،  هاي طراحی تقاضا محور را بیشتر ترجیح می سازد. کشاورزان و دیگر کاربران آب، برنامه مهیا می
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هم در شرایط کاري پیچیده و مشکل و احتماالً افزاري و  اما چنین سیستمی هم در شرایط سخت

 ).2011، 2و مرکلی 1گرانقیمت است (هرناندز

اقتصادي را براي  -) یک چارچوب مدلسازي تلفیقی هیدرولوژیکی2011بیجو و همکاران (

شونده در تخصیص و  هاي جایگزین تواند براي تجزیه و تحلیل سناریو طراحی و مدیریت منابع آبی که می

کار برده شود توصیف نمودند. رویکرد این مدلسازي براساس تلفیق یک مدل تخصیص  ب بهمصرف آ

هزینه اجتماعی است که به ارزیابی پیامدهاي اقتصادي و  -ه) و مدل اقتصادي منفعتضاي (حو شبکه

پردازد. این روش  ه میضه یا زیر حوضشونده تخصیص آب در یک حو هاي جایگزین فیزیکی از سیاست

دهد عالوه بر ابعاد فیزیکی توزیع آب عواقب اقتصادي مرتبط با  لحاظ که به سیاستگذاران اجازه میاز این 

روند  کار می هاي تخصیص آب به آنرا نیز در نظر بگیرند مفید است. ابزارهاي هیدرولوژیکی که در مدل

ه ابزارهاي ک هاي فیزیکی توزیع شده است، در حالی کنند که در کجا آب براساس حالت معلوم می

باید توجه شود که هیدرولوژي و  کنند. می هاي اقتصادي شبکه توزیع را معلوم می اقتصادي ارزش

ها، فاکتورهاي اقتصادي مرتبط با مصرف آب نیستند. چنین  هاي تخصیص آب گرداننده این مدل اولویت

 است. شوند سازگار هاي توزیع آب که تجزیه و تحلیل می نگرشی با ماهیت ثابت سیستم

ها، موجب نارضایتی کشاورزان، عدم رعایت عدالت در  تحویل و توزیع نامناسب آب در کانال

ریزي توزیع و تحویل بهینه آب وضعیت  برداري خواهد شد. بنابراین برنامه توزیع و افزایش تلفات بهره

حویل آب یک مسئله ریزي توزیع و ت اي افزایش خواهد داد. برنامه طور قابل مالحظه عملکرد شبکه را به

سازي چند هدفه، چند متغیره و چند محدودیتی با انواع متغیرها است که حل آن نیازمند  پیچیده بهینه

سازي الگوریتم جامعه مورچگان به  ساز است. در پژوهشی، از روش بهینه هاي توانمند بهینه کاربرد روش
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یاري فومنات استفاده شده است. مدل تهیه شده شبکه آب BP14منظور تهیه برنامه بهینه توزیع آب در کانال 

 ).1390براي توابع مختلف اجرا شد و نتایج با یکدیگر مقایسه شدند (کاکویی و عمادي، 

 بندي جمع 3 – 2

هاي آبیاري و سیستم توزیع آب در مزارع به خاطر پیچیدگی خاصی که در تعامل با  شبکه

پیچیده علم آب است، براي گریز از پیچیدگی این مسئله و  هاي توزیع آب دارد از مسایل ها و سازه سیستم

اند. از جمله  هاي کامپیوتري فراوانی توسعه یافته هاي مدیریتی، مدل بینی مسایل طراحی و تبیین سناریو پیش

اشاره کرد که در طرح حاضر براي  1ساز هیدرودینامیک سوبک توان به مدل شبیه ها می این مدل

 مختلف مدیریت تحویل و توزیع آب استفاده شده است. هاي گزینهري و تبیین سازي شبکه آبیا شبیه

  

                                                
1 Sobek 
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 فصل سوم

 ها مواد و روش

 مقدمه 1 – 3

هاي اجتماعی در توزیع آب  هاي فیزیکی و هیدرولیکی شبکه و محدودیت در این طرح واقعیت

بنابراین کسب اطالعات نزدیک به واقعیت و پایش اطالعاتی و پیمایش  .قرار گرفتگیري   مالك تصمیم

دهد. اطالعات مورد نظر   منطقه مورد مطالعه و تدقیق اطالعات موجود، بخش مهمی از طرح را تشکیل می

شامل طرح کلی شبکه، توپوگرافی منطقه، سیماي کلی و مساحت تحت کشت اراضی کشاورزي، برآورد 

هیدرولیکی  -هاي منابع آبی و تأمین دبی، اطالعات فیزیکی از در هر آبگیر، محدودیتدبی کنونی مورد نی

در  يها  هاي آبگیر و تنظیم کننده  ها (نظیر عمق، عرض کف، ضریب زبري)، مشخصات سازه مقاطع کانال

از  مسیر و تجربیات قبلی مدیریتی در منطقه طرح است. در این قسمت در نظر است تا عالوه بر استفاده

ها،   هاي قابل قبولی نیز از وضعیت سازه ها و تخمین گیري ا و اطالعات موجود از شبکه، اندازهه نقشه

 هاي مختلف، ثبت وضعیت رسوبگذاري بعمل آید.  ها، رقوم آبگیري، میزان ضریب زبري در بازه کانال

ترین  جدیدترین و کامل هاي قابل اطمینان و بکار بردن یکی از  در مرحله بعدي با استفاده از داده

هاي آبیاري و زهکشی که توانایی باالیی در لحاظ کردن همه شرایط   سازي ویژة شبکه  هاي شبیه مدل

مدل مورد . شوند  آب در شبکه پیشنهاد و طراحی میع یو توزهاي قابل اجراي تحویل  گزینهشبکه را دارد، 

در هلند توسعه یافته است و چندین ماژول است که  sobekنظر در این تحقیق مدل کامل هیدرولیکی 

هاي آبیاري، رسوب، مهندسی و روندیابی رودخانه، کیفیت آب، سیالب   قوي را بویژه در زمینه شبکه

هاي آبیاري روباز) فراهم شده  (یا شبکه Ruralگیرد که اکنون زمینه استفاده از ماژول   شهري و... در برمی

شود و شرایط جریان نیز به شکل واقعی (که  ا همه جزئیات تعریف میاست. در این ماژول فیزیک شبکه ب
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هاي  هاي متعدد از نقاط مختلف کانال شامل تغییرات مکرر دبی و رقوم سطح آب در شبکه و آبگیري

 اصلی و فرعی است) و در طول فصل آبیاري قابل شبیه سازي است.

 F3ی سفیدرود و واحد زراعی در این بخش ابتدا به معرفی اجمالی شبکه آبیاري و زهکش

. در ادامه مدل هیدرودینامیک سوبک که در شود پرداخته میاین واحد زراعی  BP29فومنات و کانال 

تحویل و توزیع آب در شبکه کمک گرفته  هاي گزینهسازي  این مطالعه از آن براي بررسی و تعیین و شبیه

 هاي گزینهمدیریتی که از آنها براي ارزیابی هاي  گردد. در ادامه درباره شاخص شده است، معرفی می

برداري  بهره هاي گزینه. در پایان، شود داده میتحویل و توزیع استفاده شده است، شرح مختصري 

 .شود اند، بیان می روي که در اجراي برنامه لحاظ شده است و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته پیش

 شبکه آبیاري و زهکشی سفیدرود 2 – 3

 کلیات 1 – 2 – 3

هزار هکتار در دشت گیالن واقع است. دشت  284شبکه آبیاري و زهکشی سفیدرود به مساحت 

گیرد  + نسبت به دریاي آزاد را در بر می100تا  -26گیالن در محدوده ساحل غربی دریاي خزر از ارتفاع 

که  استمیلیمتر  1200دود اي بوده و ارتفاع متوسط بارندگی ساالنه آن ح و داراي آب و هواي مدیترانه

که  استدهد. کشت اصلی دشت گیالن برنج  یز و زمستان رخ مییپا هاي درصد آن در فصل 70حدود 

 233410 شالیزارهاي گیالن وسعتدهد.  درصد سطح کشت ساالنه را به خود اختصاص می 90بیش از 

. سد استنفر  282000 ،زراعی پیمان آب ن دارايبرا آبد (سنتی و تحت پوشش شبکه) وتعدا هکتار

همراه  استاراضی شبکه آبیاري و زهکشی سفیدرود  مین کننده آبأسد مخزنی که ت سفیدرود به عنوان

موجود اعم از  آبیاري هاي قوام) و شبکهو  رود هگل، پسیخان، زرشاخ، سنگر، (تاریک با شش سد انحرافی

اراضی خارج . را تحت پوشش دارد هکتار اراضی شالی 171138 مدرن و تلفیقی، سطحی خالص معادل



41 

 

 حوضه هاي ازرودخانه عمدتاً شوند میه نامید سنتی اراضی اصطالحاًه از حوضه شبکه آبیاري سفیدرودک

. رودخانه سفیدرود منبع اصلی استکتار ه 62272 بالغ بر هاو وسعت آند گردن می آبیاري،شبکه داخلی

، با استمیلیون مترمکعب  4500مین آب آبیاري دشت گیالن بوده و داراي جریان متوسط ساالنه حدود أت

هاي نیاز آبی  هاي خرداد لغایت شهریور ماه که ماه وجود این، دبی جریان پایه طبیعی رودخانه در طول ماه

فیدرود و تنظیم یابد، بدین سبب قبل از احداث سد س شالیزارهاي دشت گیالن است بشدت کاهش می

(مهندسین  جریان رودخانه، تلفات محصول برنج در اثر کم آبی تابستانه بسیار قابل مالحظه بوده است

 .)1383مشاور پندام، 

دست محل تالقی رودخانه  با احداث سد مخزنی سفیدرود بر روي رودخانه سفیدرود و در پایین

در مجاورت شهر منجیل به گنجایش اولیه  کیلومتري جنوب شهر رشت و 75اوزن و شاهرود، در  قزل

مکعب و نیز اجراي شبکه آبیاري و زهکشی مربوط به آن، شالیزارهاي برنج به صورت  میلیون متر 1800

اي در این دشت گسترش یافت که باعث رونق و توسعه کشت برنج در این استان حاصلخیز  فزاینده

هاي میدانی   و بررسی 1377و  1373هاي  اي سال  ارهتصاویر ماهو سیرآمده از تف طبق نتایج بدستگشت. 

مشاور پندام که وظیفه مطالعات بهسازي شبکه آبیاري و زهکشی  نتوسط شرکت مهندسی شده انجام

هاي آبیاري سفیدرود در   سفیدرود گیالن را بر عهده داشت، مساحت جغرافیایی نواحی تحت کشت شبکه

گیري شبکه  از زمان شکل است. واحد عمرانی شکل گرفته 17 بهکتار است که در قال 284180حدود 

سوگراه تاکنون بخش اصلی ساختار فرانسوي آبیاري و زهکشی سفیدرود گیالن توسط مهندسین مشاور 

شبکه دستخوش تغییراتی شده و مشکالت روزافزونی از نظر فیزیکی و مدیریتی بوجود آمده است که 

 .)1383(مهندسین مشاور پندام،  محدودیت مواجه نموده استبرداري از شبکه مذکور را با  بهره
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 سابقه و مشخصات عمومی پروژه 2 -2 – 3

در طرح توسعه پیشنهادي مشاور اولیه ( مهندسین مشاور فرانسوي سوگراه) طرح مساحت 

بینی گردیده است  هکتار پیش 280000جغرافیایی نواحی تحت پوشش شبکه آبیاري سفیدرود در حدود 

هکتار ناخالص براي  162000واحد عمرانی شکل داده شده است. از این مساحت حدود  17قالب  که در

هکتار  142000بینی گردیده است که مساحت خالص تحت کشت ساالنه آن معادل  کشت برنج پیش

 D5تا  D1. واحدهاي عمرانی شبکه مذکور در ساحل راست رودخانه سفیدرود شامل واحدهاي است

(اراضی ناحیه گیالن مرکزي) و در  G7تا  G1شرق گیالن)، در ساحل چپ واحدهاي  (اراضی ناحیه

. در شرایط فعلی نیز بلحاظ افزایش سطح کشت برنج و کاهش است F5تا  F1ناحیه فومنات واحدهاي 

شده سد سفیدرود بدلیل رسوبگذاري در مخزن، کم آبی تابستانه در اغلب واحدهاي  میزان دبی تنظیم

الن و یگ يها درود (دشتیسف ياریم سطح آب در شبکه آبیستم کنترل و تنظیز نموده است. سعمرانی برو

 يها چهیک مجهز به درینامید يها کننده میم آب از باالدست و با استفاده از تنظیفومنات) به روش تنظ

 يریآبگ) و ینوع نوك اردک یز ثابت بتنیک (سرریاستات يها کننده میل و تنظیآم یکیدرولیخودکار ه

(مهندسین  است ییکشو يها چهیا بعضاً دریک و یرپیمدول ن يها چهیع آب و مزارع با دریتوز يها کانال

 .)1383مشاور پندام، 

ترین   گیري طرح شبکه آبیاري سفیدرودکه بعنوان یکی از بزرگترین و قدیمی از زمان شکل

اقتصادي منطقه به عهده دارد تاکنون عوامل هاي مدرن آبیاري در کشور نقش مهمی را در توسعه   شبکه

 اصلی ساختار شبکه دستخوش تغییراتی بشرح زیر شده است:

 تغییر در الگوي زراعی منطقه -

 باال آمدن سطح آب دریاي خزر و بروز مشکالت زهکشی و غرقابی اراضی -
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 توسعه روستاها، افزایش جمعیت و خرد شدن اراضی -

 سفیدرود در اثر رسوبگذاريکاهش ذخیره مفید مخزن سد  -

 ها و زهکشها و کاهش ظرفیت آنها رسوبگذاري در کانال -

 هاي سرویس هاي هیدرولیکی و جاده فرسودگی و تخریب سازه -

 برداري از شبکه تغییرات در ساختار مدیریت بهره -

گیري براي   تواند تصمیم  این در حالیست که تغییر هر کدام از این پارامترها به تنهایی، می

مدیریت تحویل و توزیع آب را تغییر دهد و شبکه را به لحاظ برآورده ساختن کفایت و عدالت توزیع و 

توان نتیجه گرفت که جمع این متغیرها، که   وري اقتصادي دچار مشکل کند. پس به سادگی می  بهره

برداران   محدودتر کرده و بهرهگیري را   بسیاري از آنها از اختیار مدیریت شبکه خارج است، فضاي تصمیم

ل رو به رشد کمبود آب در شبکه ضرورت یدهد، که مجموع این عوامل در کنار مسا  را در تنگنا قرار می

 هاي تحویل و توزیع مناسب را بیش از پیش ایجاب نموده است. گزینهبررسی و تعیین 

 ناحیه عمرانی فومنات 3 – 2 – 3

ناحیه عمرانی فومنات یکی از سه قسمت اصلی شبکه بزرگ سفیدرود  ،که بیان شد طوري همان

این ناحیه از سمت راست به رودخانه پسیخان، از سمت چپ  .استهکتار  84310است که داراي مساحت 

خزر محدود  يبه رودخانه شفارود، از جنوب به کانال اصلی فومن و از شمال به تاالب انزلی و دریا

هکتار است که برابر  56800کشت برنج در ناحیه عمرانی فومنات بالغ بر  شود. مساحت ناخالص  می

و کشت اصلی این ناحیه را  بوده% سطح زیرکشت شبکه فومنات 5/98% مساحت جغرافیایی و 5/67

است. این ناحیه عمرانی تحت  F5تا  F1هاي  واحد عمرانی به نام 5این ناحیه داراي دهد.   تشکیل می

کیلومتري  35) در 1-3با کنترل از باالدست متشکل از سد انحرافی تاریک (شکل  پوشش سیستم آبیاري
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پایاب سد سفیدرود بر روي رودخانه سفیدرود (بعنوان تأمین کننده اصلی آب مورد نیاز ناحیه مذکور)، 

متر  35کیلومتر و دبی طراحی  70کیلومتر و کانال اصلی فومن بطول  7/16تونل آبرسان فومن بطول 

 ر ثانیه را دارد.بمترمکعب  32توانایی انتقال فقط اکنون   که البته هم استر ثانیه ب مکعب

از طریق کانال چپ  F2و  F1دست واحدهاي  بخش محدودي از آب مورد نیاز اراضی پایین

رود ، شفارود و  هاي محلی ناحیه فومنات (مرغک، بهمبر، چاف چنین جریان بهنگام رودخانه سنگر و هم

 1340د. مطالعات مرحله اول و طراحی شبکه آبیاري و زهکشی این ناحیه از سال شو تأمین می تیز رود)

هاي  رسد اجراي بخشی از شبکه بطول انجامیده است. ضمن اینکه بنظر می 1349آغاز و اجراي آن تا سال 

 F4و به صورت مدرن  F3تا  F1واحدهاي صورت گرفته باشد. در حال حاضر  1350 – 52فرعی تا سال 

سازي واحد   نیز عملیات اجرایی براي مدرنهاي اخیر  ند. در سالشو به صورت سنتی آبیاري می F5و 

که این ناحیه براساس  ستاین افومنات قابل توجه در مورد ناحیه   . نکتهدر دست اقدام است F4عمرانی 

که در  ود در حالیب  دهشر ثانیه طراحی بمترمکعب  35هکتار با دبی  33000مساحت ناخالص حدود 

اي  این امر مشکالت عدیده، هکتار است 57000وضعیت کنونی مساحت ناخالص تحت کشت آن حدود 

 هعمد است. به وجود آورده (به دلیل افزایش سطح کشت اراضی) را براي ناحیه از جمله افزایش نیاز آبی

زار و  تغییرات در این ناحیه مربوط به تبدیل قسمتی از اراضی مربوط به سایر کشتها، باغات چاي، بیشه

رویه شالیزار در واحدهاي عمرانی ناحیه فومنات  استخرهاي ذخیره آب به شالیزار بوده است. افزایش بی

ده است که با توجه به ش عالوه بر ایجاد مشکالت ساختار فیزیکی شبکه آبیاري، سبب افزایش نیاز آبی

 محدودیت آب قابل استحصال در شرایط موجود بر معضالت این ناحیه دامن زده است.
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 کیتار یاز سد انحراف یینما 1 -3شکل 

 F3خصوصیات و مشخصات عمومی واحد عمرانی  3 – 3

 49هکتار در محدوده طول جغرافیایی  13640این واحد عمرانی با مساحت جغرافیایی بالغ بر 

 17درجه و  37دقیقه و  27درجه الی  37دقیقه و عرض جغرافیایی  8درجه و  49دقیقه الی  21درجه و 

به قرار دارد. این واحد از شمال  F4غربی و  F2دقیقه در غرب دشت گیالن و در مجاورت واحدهاي 

رودخانه مرغک (شاندرمن) و از شمال شرقی به تاالب انزلی، از غرب به کانال فومن و از شرق و جنوب 

ور محدود شده است. مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاري و زهکشی این واحد  به رودخانه پلنگ

 – 1351سال  انجام پذیرفته است و در 1349سوگراه در سال فرانسوي عمرانی توسط مهندسین مشاور 

توسط شرکت برج اجرا شده است. قسمت عمده اراضی این واحد شالیزار بوده که آب مورد نیاز  1350

گردد. مساحت ناخالص کاربري اراضی در این واحد  آن عمدتاً از طریق شبکه آبیاري مدرن تأمین می

 9که از طریق  است ر ثانیهبمتر مکعب  6/8آمده است. دبی طراحی این واحد  1-3عمرانی در جدول 

مترمکعب  4/2و  3/4هاي  منشعب از کانال فومن با ظرفیت BP31و  BP29کانال اصلی  2سازه آبگیر و 
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هاي میدانی بالغ  اي و بررسی شود. مساحت شالیزار بدست آمده از تفسیر تصاویر ماهواره ر ثانیه تغذیه میب

درصد از سطح زیر کشت را  100فیایی و درصد از مساحت جغرا 4/64هکتار ناخالص است که  9208بر 

 5رشته کانال اصلی درجه یک منشعب از کانال فومن و  2به خود اختصاص داده است. این واحد شامل 

کیلومتر  4/12فرعی و مجموعاً داراي  2رشته کانال درجه  33زهکش و  3اصلی،  2رشته کانال درجه 

 .استکیلومتر زهکش اصلی و فرعی  82و  Sو  SPدو کیلومتر کانال پیش ساخته درجه  152کانال اصلی، 

 )1383(مهندسین مشاور پندام،  فومنات F3یدر واحد عمران یاراض يمساحت ناخالص کاربر 1 -3جدول 

 ردیف کاربري اراضی مساحت به هکتار

15/9208  1 شالیزار 
58/13 ها سایر کشت   2 

00/0  3 باغات چاي 

71/3048  4 توتستان/قلمستان 

3/896  5 جنگل 

88/56 زار زار/چمن بیشه   6 

00/0 گیر اراضی سیل   7 

78/50  8 آب بندان 

19/21  9 استخر 

38/345  10 مسکونی و غیر مسکونی 

 

 F3تأسیسات واحد زراعی  1 – 3 – 3

و  2و  1هاي درجه  هاي مختلف کانال طور کلی تأسیسات واحد زراعی مورد نظر را به قسمت به

هاي  هاي روگذر، سازه هاي هرزآبرو، سازه ها، سرریزها، سازه ها، دریچه ، سیفون وارونه، شیب شکن3

 .توان تقسیم کرد دهی می هاي سرویس رو، جاده آبرو تقاطعی، سازه پل عابر و ماشین
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 سیفون وارونه 1 – 1 – 3 – 3

ه یا خاکی، راه آهن، رودخانه، هاي آسفالت سیفون وارونه براي انتقال جریان آب از زیر جاده

گیرد. سیفون وارونه، مجراي سرپوشیده به صورت پر و تحت فشار  زهکش مورد استفاده قرار می و گودال

کم است و جریان در آن، براساس نیروي ثقل برقرار است. گزینه جانشین براي این نوع سیفون در محل 

است و در برخی شرایط، مانند تقاطع با جاده، پل به  تقاطع با مسیل، رودخانه، و نواحی گود، ناو هوایی

هاي برابر یا کمتر از  یدبعنوان یک گزینه دیگر براي انتقال آب به جاي سیفون وارونه مطرح است. براي 

تر است. از فواید  ر ثانیه، از نظر اقتصادي استفاده از سیفون وارونه به جاي پل مقرون به صرفهبمترمکعب  3

تر است و از معایب آنها افت بار بیشتر نسبت به پل و ناو  وارونه، هزینه کمتر و طراحی آسانهاي  سیفون

هوایی، مشکالت نگهداري از نظر رسوبگذاري، و ایجاد خطرهاي بیشتري در رابطه با امکان ورود احشام 

 ).1387(امیري تکلدانی و سیاهی،  و انسان به داخل آن است

 شیب شکن 2 – 1 – 3 – 3

به منظور انتقال آب از یک نقطه با ارتفاع باالتر به نقطه دیگر با ارتفاع  1هاي شیب شکن سازه

گیرند.  تر براي کاهش رقوم سطح آب و نیز تلف شدن انرژي مازاد موجود مورد استفاده قرار می پایین

شکن قائم   شکن، نوع عمودي یا قائم در یک مجراي افقی عریض است. شیب  ترین شکل سازه شیب ساده

هاي خاکی و بتنی مورد استفاده  شکن در کانال شود. این نوع شیب گاهی سرریز عمودي نیز نامیده می

 4هاي بتنی حداکثر  متر و در کانال 1هاي خاکی حداکثر  شکن در کانال گیرد. ارتفاع این شیب قرار می

رخورد الیه جریان با کف شکن قائم، ریزش آزاد، چگونگی ب هاي شیب ترین مشخصه متر است. عمده

                                                
1Drop Structurs 
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هاي واقع در واحد زراعی مورد مطالعه از نوع  شکن دست است. شیب افقی، و پرش هیدرولیکی در پایین

 هاي قائم بدون موانع هستند. شیب شکن

 هاي تنظیم سطح آب با سرریز ثابت سازه 3 – 1 – 3 – 3

برداري  رقوم سطح آب را در کانال به نسبت ثابتی بدون نیاز به عملیات بهره ،سرریزهاي ثابت

ها، ترسیب مواد معلق رسوبی موجود در  برداري از این سازه کنند. مشکل عمده در بهره مین میأخاص ت

آب آبیاري در باالدست آنها، به ویژه در شرایطی است که غلظت مواد معلق رسوبی زیاد بوده و بده 

ها باید عملیات الیروبی رسوبات باالدست سرریز در فواصل  محدود باشد. بنابراین در این سازه جریان

زمانی مناسب به عمل آید. با کاربرد و مانور دریچه کشویی در پایین بدنه سرریزهاي بلند، تا حدي 

د مطالعه قرار نشینی رسوب معلق در باالدست آنها جلوگیري کرد. در واحد زراعی که مور توان از ته می

محاسبه بده جریان عبوري از  براي بودند. 1هاي تنظیم سطح آب از نوع سرریز نوك اردکی گرفت سازه

 شود: ، از فرمول عمومی جریان از روي سرریز اسفاده مییز نوك اردکیله سررماز ج روي انواع سرریزها

 )3-1(  
طول سرریز  ،Lر ثانیه، ببده جریان عبوري از روي سرریز بر حسب مترمکعب  ،Qرابطه فوق  در

 سرعت برکنشارتفاع بار آبی کل روي سرریز بر حسب متر که شامل ارتفاع ناشی از  ،Hبر حسب متر، 

 .ضریب سرریز است ،Cو  استنیز 

اردکی وجود در کانال مورد مطالعه، هفت سازه تنظیم سطح آب با سرریز ثابت از نوع نوك 

تخلیه رسوب هستند که باعث تجمع رسوبات و  يبراهاي کشویی  دارد. تمامی این سرریزها فاقد دریچه

اي تعبیه  شود. در قسمت میانی تمامی این سرریزها روزنه ها می هاي هرز در باالدست این سازه رشد علف

                                                
1Duckbill Weir 
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هاي پل  به دلیل مجاورت پایهچنین  شده است که نتوانسته نقش مثبتی در تخلیه رسوب ایفا کند. هم

احداث شده روي این سرریزها، شاخ و برگ و تنه درختان و گاهی الشه احشام در پشت آن به تله افتاده 

 کاهد. شود کارایی این سازه تا حد زیادي تحت تأثیر قرار گیرد و از کارکرد مطلوب آن می و باعث می

هاي انتهایی کانال مورد مطالعه، هم در باالدست  هاي تنظیم نوك اردکی در قسمت تجمع رسوب در سازه

 افتد. دست آن بدلیل کم شدن دبی و کاهش سرعت اتفاق می سازه و هم در پایین

 سازه هرزآبرو 4 – 1 – 3 – 3

هستند که به منظور تخلیه آب مازاد کانال و هدایت آن  2هاي حفاظتی از جمله سازه 1هرزآبروها

گیرند.  ها، مورد استفاده قرار می به مجراهاي انتقال طبیعی و یا مصنوعی موجود در مجاورت کانال

توان از هرزآبروها براي نگهداري، تخلیه آب کانال در شرایط عدم نیاز فصلی، انجام بازرسی  چنین می هم

 ).1387(امیري تکلدانی و سیاهی،  ي، نظیر خرابی خاکریز بدنه کانال استفاده کردو یا در شرایط اضطرار

 3ها دریچه 5 – 1 – 3 – 3

ها براي انحراف  د. این سازهشو هایی نصب می برداري و آبگیري از کانال معموالً دریچه براي بهره

شونده) یا به واحدهاي مزرعه  تر (تغذیه کننده) به یک کانال کوچک تر (تغذیه آب از یک کانال بزرگ

ها در محل آبگیري از کانال مورد استفاده قرار  گیرند. انواع مختلفی از دریچه مورد استفاده قرار می

و روزنه با بار  5هاي مدول نیرپیک مانند دریچه 4اي هاي روزنه توان از مدول گیرند که از جمله آنها می می

نام برد. در واحد  1هاي قطاعی ، یا دریچه7هاي کشویی دریچه مجهز به دریچه کشویی، 6هیدرولیکی ثابت

                                                
1Wasteways 
2Protective Structures 
3Gates 
4Orifice Modules 
5Neyrpic Modules 
6Constant Head Orifice 
7Slide Gates 
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هاي مدول نیرپیک بهره گرفته شده است. در آبگیرهاي مجهز به دریچه مدول در  زراعی مربوطه از دریچه

صورتی که تغییرات سطح آب در محدوده مجاز باشد، بده جریان عبوري، به رقوم سطح آب در 

کند. از اینرو،  شونده بستگی ندارد و بده به نسبت ثابتی از آبگیر عبور می هکننده و تغذی هاي تغذیه کانال

 شود گیري جداگانه نیست و بر سایر آبگیرها ترجیح داده می در این نوع آبگیرها نیازي به وسیله اندازه

 .)1387(امیري تکلدانی و سیاهی، 

دبی  اًتوان تقریب ا میوسیله آنهعی از تجهیزات آبگیري هستند که بنیرپیک نو هاي مدول

در  دریافت نمود.ر) ین آبگیمربوط به ا یکیدرولیت دستورالعمل هی(مشروط به رعااي را   شده کنترل

شونده بده عبوري از آبگیر   اي از تغییرات سطح آب در کانال تغذیه  آبگیرهاي نوع مدول، در محدوده

ر ییتغ یار کمیزان بسیا به میو  کننده است  شونده و تغذیه  هاي تغذیه  مستقل از سطح آب در کانال

. به همین دلیل این نوع آبگیرها همواره مورد عالقه کاربران آب است. انواع آبگیرهاي نوع ندینما  یم

 مدول نیرپیک با دو نقابو  مدول نیرپیک با یک نقابهاي آبیاري عبارتند از   مدول متداول در شبکه

خاصی که معرف دبی اسمی  هاي مختلف که با عالمت  و با اندازه ها  در تیپتجهیزات  این .)2-3(شکل 

تجهیزات بدون هیچگونه حرکت قطعات ( بجز بازو بسته  اینشوند.  مشخص می واحد عرض آنهاست

ثابتی را بدون توجه به تغییرات سطح آب در باالدست آبگیر از خود عبور  اًآن) دبی تقریب  کردن دریچه

سطح آب پایین و با لبه ماسک تماس پیدا نکرده مدول مانند یک سرریز عمل  که دهند. هنگامی  می

مدول  باالتر بیایدو یا از آن  هو با لبه ماسک تماس پیدا کرد هباال آمد آبنماید. ولی وقتی که سطح   می

 گیرد.  کند و در این حالت وضعیت جریان به شدت تحت کنترل قرار می  مانند یک روزنه عمل می

                                                                                                                                          
1Radial Gates 
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نقابه 2 -3شکل  نقابه و دو  نیرپیک یک   آبگیرهاي مدول 

 قیدر تحق محدوده مورد مطالعه 2 – 3 – 3

واقع در واحد عمرانی  BP29کانالسازي،   بررسی میدانی و انجام شبیه برايشده   انتخاب کانال

F3  با امور آب فومنات و  شده  انجاممذاکرات هاي میدانی و   مطابق بررسی واحد. این استفومنات

چنین داشتن  و امور آب فومنات و هم ماسالآبیاري منطقه به دلیل نزدیکی به اداره آبیاري  هاي هادار

سازي و انجام این طرح   برداري در بین واحدهاي عمرانی منطقه براي شبیه  میانگین از لحاظ بهره طشرای

ه و قابل یز قابل توصین یعمران يگر واحدهاید ين مطالعه برایا البته قابل ذکر است که روند .دشانتخاب 

هاي کانال چند دوره بازدید قبل   گیري ابعاد سازه براي بررسی وضعیت مقطع کانال و اندازه توسعه است.

شروع آبیاري براي  ازچنین بازدیدهایی پس  از شروع فصل آبیاري ( تا اواخر فروردین) انجام شد. هم

گیري اطالعات موردنیاز براي   هاي موجود در آن و نیز اندازه  برداري از کانال و سازه  بهره مشاهده نحوه

 يها قید و تطبیت موجود در شبکه، بازدیشتر با واقعیب یهماهنگ يبرا .سازي انجام گرفت  اجراي شبیه

 .افتی هز ادامین ياریز و پس از اتمام فصل آبییدر پا یدانیم

 F3ر ثانیه به منظور آبیاري بخشی از اراضی واحد عمرانی بمتر مکعب  3/4این کانال با ظرفیت 

ور از یک سو و رودخانه خالکایی و کانال فومن با مساحت ناخالص  رود و پلنگ هاي تنیان بین رودخانه ما
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طول این ت. کانال فومن منشعب شده اس 42+612هکتار در وضعیت موجود از کیلومتر  5165شالیزار 

متر در  1تا متر در ابتدا  5/2نیز از کانال کف اي و بتنی است. عرض   با مقطع ذوزنقهمتر  9100کانال برابر 

آبگیر از این  12تعداد  کند.  تغییر می 01/0تا  00034/0متغیر است. شیب آن نیز در طول کانال از انتها 

سازه استاتیکی تنظیم سطح آب از نوع  7هستند، شوند که همگی از نوع مدول نیرپیک  کانال تغذیه می

سازه تقاطعی از نوع کالورت نیز در مسیر کانال مورد نظر  5قائم و  شیب شکن 5سرریز نوك اردکی، 

 سازي مورد توجه قرار گرفته است. قرار دارد که در فرآیند شبیه

که براي  BP29هاي تنظیم و در مسیر کانال   ها و مشخصات هیدرولیکی و سازه  ) جزئیات بازه2-3جدول (

دهد. مشخصات و مقادیر موجود در جدول فوق از مطالعات  است را نشان می  سازي انتخاب شده  شبیه

العات از جمله است. براي کنترل صحت این اط  آوري شده انجام شده توسط مهندسین مشاور پندام گرد

هاي تنظیم و آبگیري و مشخصات مقاطع کانال بازدیدهاي میدانی صورت گرفت   اطالعات مربوط به سازه

 .که در مباحث آتی به آن پرداخته خواهد شد
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 )1383(مهندسین مشاور پندام،  BP29مشخصات کانال  2 -3جدول 

 کالورت
 دست ازه پایینس

 هاي کانال مورد مطالعه مشخصات بازه

 بازه باالدست دست پایین )mطول ( S(m/Km) h(m) B(m) V(m/s) کیلومتر )mعرض(

34/0 سرریز نوك اردکی 1607 8  05/1  5/2  1 159 182 23 1 
8 1764 1 05/1  5/1  5/1  120 302 182 2 

8 6650 2/12  55/0  5/1  85/3  878 1180 302 3 

05/1 1 شیب شکن قائم 7932 7  5/1  5/1  200 1380 1180 4 

34/0 سرریز نوك اردکی 8437 9  05/1  5/2  1 236 1616 1380 5 

05/1 1 شیب شکن قائم  5/1  5/1  60 1676 1616 6 

25/1  85/0  5/1  5/1  204 1880 1676 7 

25/9  55/0  5/1  2/3  550 2430 1880 8 

44/0 سرریز نوك اردکی  05/1  5/1  1 234 2664 2430 9 

25/1  85/0  5/1  5/1  216 2880 2664 10 

7 55/0  5/1  9/2  796 3676 2880 11 

44/0 سرریز نوك اردکی  05/1  5/1  1 270 3943 3676 12 

25/1 شیب شکن قائم  85/0  5/1  5/1  57 4003 3943 13 

4/1  85/0  1 5/1  702 4705 4003 14 

7/5  55/0  5/1  6/2  530 5235 4705 15 

48/0 سرریز نوك اردکی  85/0  2 1 1322 6557 5235 16 

4/1 شیب شکن قائم  85/0  1 5/1  300 6857 6557 17 

48/0 سرریز نوك اردکی  85/0  2 1 550 7407 6857 18 

4/1 شیب شکن قائم  85/0  1 5/1  60 7467 7407 19 

7/1  65/0  1 5/1  150 7617 7467 20 

58/0 سرریز نوك اردکی  85/0  1 1 1483 9100 7617 21 
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 ک سوبکینامیدرودیساز ه هیافزار شب با نرم ییآشنا 4 – 3

امروزه باظهور و گسترش کاربرد علوم کامپیوتري در مهندسی آب، توسعه علوم مرتبط سرعت 

هاي فیزیکی عالوه بر  رفع مشکالت ساخت مدل هاي هیدرودینامیک به لحاظ  بیشتري گرفته است. مدل

ک ابزار ینامیدرودیه يها مدل د.نشو  می نیز هاي زمانی  هاي مالی، موجب کاهش هزینه  کاهش هزینه

 راًیباشند. اخ یک میدرولیه یمعادالت اساس يها شامل حل عدد ن مدلیهستند، ا يمناسب مدلساز

در آنها از ها توسعه یافته است که  مرتبط و دانشگاههاي تحقیقاتی   سسهؤهاي متعددي توسط م مدل

، Sobek ،Mikell ،CanalCadهاي   توان به مدل  میاستفاده شده است و  1سنت و نانت یر خطیمعادالت غ

Canalman ،ICSS ،Hec Ras ف کامل یبه توص قبل از معرفی مدل هیدرودینامیک سوبک،. اشاره نمود

 .شود پرداخته میاست   ن مدلیا یو محاسبات يریگ شکل يمعادالت سنت و نانت که مبنا

 سنت و نانت یر خطیمعادالت غ 1 – 4 – 3

هاي هیدرودینامیک، از معادالت سنت و نانت  سازي هیدرولیکی حرکت آب در مدل براي شبیه

 2کینامیصورت کامل در نظر گرفته شوند به معادالت موج د که به ین معادالت زمانی. اشود استفاده می

شود.  یمدل م یار مناسبیبا دقت بس ياریآب يها آنها رفتار آب در کانال يمشهورند که با حل عدد

ن معادالت یحل ا يباشند که برا یم 4یوستگیو معادله پ 3معادالت سنت و نانت شامل معادله مومنتم

 3 – 3است. شکل  ازیره از کانال مورد نیان، ارتفاع آب و غیشامل طول، سطح جر یاطالعات یلیفرانسید

 ياریآب يها آب در کانال یکینامیرفتار د دهد. یمورد استفاده در معادله سنت و نانت را نشان م يپارامترها

                                                
1De Noun Linear Saint Venant equations 
2Daynamic Wave 
3 Momentum Equation 
4 Continuity Equation 
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که به معادالت سنت و نانت مشهورند، نشان  یر خطیغ یل جزئیفرانسیاز معادالت د يا توسط مجموعه

 ر هستند:یصورت ز اند، به که در طول کانال پخش شده یوستگیشود. معادالت مومنتم و پ یداده م

 
و نانت يپارامترها 3 -3شکل  (سید موسوي،  مختلف مورد استفاده در معادله سنت 

1391( 

 یوستگیمعادله پ

 )3-2( f
l

A Q q
t x

 
 

 
 

 عادله مومنتمم

 )3-3(  
٢

. . . . ٠f f f b
f

Q Q Yg A g A S S
t x A x

   
         

 

ان بر حسب یس شده جری، سطح خAfه، یر ثانبان بر حسب مترمکعب یجر ی، دبQکه در آن 

 یدب qlب کف کانال و ی، شSb، یب اصطکاکی، شSf، شتاب ثقل، g، عمق آب بر حسب متر، Yمترمربع، 

 .است متربر مکعب بر ثانیه در واحد طول کانال بر حسب متر یکانال فرع

 :استر یبصورت ز 2نگیبر اساس معادله مان 1یب اصطکاکیش

 )3-4(  
 

 .است، ضریب اصطکاك مانینگ nکه در آن 
                                                
1Friction Slop 
2Maning Equation 
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 گردد: بیان می 2یا استریکلر 1شیب مانینگ عالوه بر معادله مانینگ توسط معادله شزي

 )3-5( 

١
۶ ١, f

s tr

R
C k

n n 

متعددي انجام شده است، که  هاي سازي خالصهسازي و  در حل معادالت سنت و نانت ساده

 عبارتند از:

 آب غیر قابل تراکم است. -الف
 توزیع فشار در طول جریان، هیدرواستاتیک است. -ب
 شود. اصطکاك توسط معادالت تجربی، مدل می -ج
 توزیع دانسیته یکنواخت است. -د

هاي کانال  ن دادن مشخصهرفتار دینامیکی آب، توانایی نشا بیینمعادالت سنت و نانت عالوه بر ت

باالیی در  تواناییرا دارند زیرا این معادالت در صورتی که به صورت کامل در نظر گرفته شوند 

هایی   سازي با انجام سادهسازي حرکت دینامیک آب دارند. زمانی که رژیم جریان یکنواخت است،  شبیه

هاي آبیاري  ادالت براي طراحی کانالگیرد امکان ارائه حل تحلیلی این مع که در معادالت صورت می

 ، جریان کامالً غیر یکنواخت است.برداري در شرایط بهره وجود دارد.

 مدل هیدرودینامیک سوبک 2 -4 – 3

تحویل و توزیع آب در شبکه و در واحد عمرانی  هاي گزینهسازي  در این تحقیق براي شبیه

افزاري  استفاده شده است. مدل سوبک یک بسته نرمساز هیدرودینامیکی سوبک  موردنظر آن از مدل شبیه

ها و مجاري انتقال و توزیع آب  هاي مختلف مدیریت رودخانه است که قابلیت کاربري در حوزهیکپارچه 

هاي  تواند رودخانه، کانال و سیستم . چارچوب یکپارچه آن نیز به این معناست که سوبک میاسترا دارا 

. این برنامه داراي پیکربندي بسیار ساده و پیوند دهددیریت کلی آب، حل م فاضالب را براي یک راه

                                                
1 Chezy Equation 
2 Strickler Equation 
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هاي آبیاري با هر اندازه، بزرگ یا کوچک به کار  توان براي شبکه یادگیري آسان است. سوبک را می

 برد.

با همکاري دانشگاه  2000در سال  1مدل هیدرودینامیک سوبک توسط مؤسسه هیدرولیک دلفت

این نرم افزار بسیار پر هزینه  .در قالب یک مدل تجاري ارائه و توسعه یافته استکشور هلند،  2تیودلفت

هاي ماندگار و غیر ماندگار از  سازي جریان افزاري دارد که براي شبیه افزاري و سخت و قفل نرم است

براي ول متنوع، اژافزاري قدرتمند سوبک با هفت م گیرد. بسته نرم معادالت سنت و نانت بهره می

سازي کیفیت آب،   ها و شبیه ها، تاالب  هاي آبیاري رودخانه سازي یک بعدي و دوبعدي سیستم  شبیه

ارائه  RTC(3( ول کنترل بالدرنگاژبینی سیالب و م هاي آبریز و پیش هاي فاضالب شهري، حوضه سیستم

دهد،  ختیار قرار می. مدل سوبک با ایجاد نتایج گرافیکی درك مناسبی از مسئله طرح شده را در اشود  می

هاي بسیار قوي است که به صورت مجتمع چندین کار وسیع  به عبارت دیگر در حال حاضر یکی از مدل

 باشند: دهد. دو رویکرد بسیار اختصاصی و مهم این مدل به صورت زیر می را انجام می

 هاي واقعی سیستمها با یکدیگر و افزایش تطابق آن با  ولاژالف) قابلیت تلفیق هر کدام از م
 هاي آبیاري هاي کنترل براي هوشمندسازي سیستم ب) قابلیت طراحی الگوریتم

 :شود خته میپردا بدلیل اهمیت قابلیت اول به توضیح اختصاري درباره آن 

 سازي تعامل آنها با یکدیگر هاي مختلف و شبیه ولاژقابلیت تلفیق م 1 – 2 – 4 – 3

هاي فاضالب شهري و  هاي آبریز و شبکه هاي آبیاري، حوضه شبکههاي آبیاري نظیر  اکثر سیستم

ها با یکدیگر در  ها عموماً داراي تأثیر و تعامل با یکدیگر هستند. بررسی تأثیر و تعامل این سیستم رودخانه

ها  هاي مختلفی براي هر کدام از این سیستم گیرد. هر چند مدل اکثر مواقع مورد کنکاش محققین قرار می

                                                
1 WL/Delft Hydraulics 
2 TUDelft University of Technology 
٣ Real Time Control 
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ها بر یکدیگر در جریان یک اتفاق  ت جداگانه توسعه یافته است ولی بررسی اثرات این سیستمبصور

هاي  سازد. براي مثال حوضه مشترك، مزایا و محسنات زیادي دارد که مدل سوبک این نیاز را مرتفع می

ز این کنند، شهرها و فاضالب شهري، قسمتی ا آبریزي که قسمتی از آنها از محدوده شهرها عبور می

 يبراچنین  هاي مربوط به آن و هم شوند. براي طراحی شبکه فاضالب و سازه ها محسوب می حوضه

. بررسی هیدرولوژیکی حوضه در استول ضروري اژهاي هوشمند، تلفیق این دو م طراحی کنترل کننده

براي بررسی  چنین پذیر است. هم سازي با مدل سوبک امکان تلفیق با سیستم فاضالب شهري از طریق شبیه

هاي آبیاري که از طریق سد انحرافی از رودخانه تغذیه  برداري کانال دبی رودخانه با تغییرات رفتار بهره

 .است سازي سیستم رودخانه با شبکه آبیاري ضروري شوند، شبیه می

 مؤسسه هیدرولیکی دلفت 2 – 2 – 4 – 3

این مؤسسه نیز تولیدات  انمؤسسه هیدرولیکی دلفت بسیار شناخته شده است. کارشناس

هاي تجاري و  در سراسر جهان با تنوعی گسترده براي پروژهو وسیع  یافزاري خود را در سطح نرم

هاي عمیق و تجربیات در سطحی وسیع از کاربردها منجر شده  برند. این امر به دانستنی کار می تحقیقاتی به

این مؤسسه قادر به توسعه، اعتبارسنجی، توسعه  است. با ترکیب و تلفیق منابع کامپیوتري و آزمایشگاهی،

افزاري اصلی این مؤسسه  هاي نرم افزاري خود خواهد شد. از جمله بسته هاي نرم و بهبود مستمر بسته

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می

Delft3D :اي ل جزر و مدي و رودخانهیسازي دو بعدي و سه بعدي مسا شبیه 
Sobek :ها هاي فاضالب و خلیج ها، شبکه ها، کانال ي و دو بعدي رودخانهسازي یک بعد شبیه 

Delft – FEWS :سیستم هشدار دهنده زود هنگام سیل 
RIBASIM :سازي حوضه رودخانه شبیه 

HYMOS :مدیریت منابع آبی، هیدرولوژي سطحی و زیر زمینی 
Delft – CHESS :هاي ساحلی، بندر و مهندسی دریایی مدل 
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Delft – WAVES :ها ها و سازه تولید امواج و انتشار در مناطق ساحلی و بنادر و تعامل با کشتی 
WANDA :هاي پایدار و ناپایدار سیال تحت فشار در  کنترل عملیاتی و تجزیه و تحلیل جریان

 قالهاي انت شبکه خط لوله
 هاي مدل سوبک ویژگی 3 – 4 – 3

سازي پارامترهاي  سوبک امکان شبیههاي قبل، مدل  هاي ذکر شده در قسمت عالوه بر ویژگی

هاي آبیاري نظیر شکل مقاطع، شیب طولی، ضریب زبري،  برداري مورد نیاز در کانال هیدرولیکی و بهره

 يها جریانانواع ها، سرریزها و...)، نشت و  ، پل، آبگیرها، روزنهزیرگذر آبیها (نظیر  انواع گوناگون سازه

این مدل قابلیت بررسی کانال با مقاطع منظم و غیر منظم و تلفیق آنها کند.  ورودي و خروجی را فراهم می

کند. براي افزایش  هاي دائمی و غیر دائمی را با دقت مناسبی محاسبه می را دارد. مدل سوبک جریان

استفاده کامل از تمام محاسبات سناریوهاي مورد نظر، مدل قابلیت  يبراسازي  کارایی مدل در ابتداي شبیه

سازي  آورد. بنابراین شبیه را فراهم می 1ده از اطالعات ذخیره شده قبلی بعنوان اطالعات بازآغازياستفا

 گیرد. بصورت هوشمندانه و از ابتداي زمان خواسته شده توسط کاربر صورت می

هاي انتقال و توزیع  هاي موجود در سیستم سازي انواع مختلف سازه در مدل سوبک امکان شبیه

 سازي در این مدل عبارتند از: هاي قابل شبیه رد. سازهجریان وجود دا

 برداري دستی یا  هاي تنظیم و آبگیر قطاعی تحت جریان آزاد و مستغرق با شرایط بهره سازه

 خودکار

 با جریان آزاد یا  خودکاربرداري دستی و  سرریزهاي ثابت و لوالیی کنترل جریان در بهره

 مستغرق

  خودکاربرداري دستی و  جریان آزاد در شرایط بهرهسرریزهاي کنترل کشویی تحت 

                                                
1Restart File 
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 خودکاربرداري دستی و  هاي با دبی مثبت و منفی بصورت بهره پمپ 

 خودکاربرداري دستی و  سرریزهاي جانبی با بهره 

 مخازن ذخیره و کنترل جریان 

 هاي مایل و قائم تنداب 

 زیرگذر آبیسیفون، سیفون معکوس و ، انواع پل 

 در شرایط جریان آزاد و مستغرق خودکاربرداري دستی و  با امکان بهرههاي کشویی  دریچه 

 هاي دلخواهگر ها براي طراحی کنترل ول کنترل بالدرنگ با تمام سازهاژامکان تلفیق م 

هاي آبیاري برخوردار است   برداري از شبکه  از جمله کاربردهایی که این مدل در طراحی و بهره

، هاي جریان بصورت چشمی  بررسی پروفیل، ی نتایج محاسبات و طراحیارزیابی و بررستوان به،   می

بررسی خطوط انرژي در مقاطع ، هاي هیدرولیکی و طراحی حوضچه آرامش مناسب بررسی وقوع پرش

تدوین ، برداري هاي مختلف بهره گزینهبررسی ، بررسی سرعت جریان، پر فشار نظیر سیفون معکوس

ارزیابی سیستم کنترل هوشمند و  هاي کنترل هوشمند  طراحی سیستم، برداري  اي بهرهه مناسب دستورالعمل

 اشاره نمود. قبل از اجراي آن در کانال واقعی

 مدل سوبک نظريهاي  یژگیو 1 – 3 – 4 – 3

سازي جریان ماندگار و غیر ماندگار از معادالت سنت و نانت بهره  مدل سوبک براي شبیه

این مدل براي حل معادالت  است. 1در قالب روش تفاضالت محدودگیرد. روش حل معادالت فوق  می

که یک شیوه حل ضمنی  2دلفت شمايسنت و نانت از شماي محاسباتی منحصر بفرد خود موسوم به 

هاي  سازي شبکه دلفت در حل معادالت سنت و نانت، قابلیت شبیهشماي گیرد. بکارگیري  است بهره می

                                                
١ Finite Difference Methods 
2 Delft Scheme 
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هاي  هاي مختلفی نظیر امواج حاصل از برگشت آب، جریان و پدیدهاي، حلقوي  گسترده درختی، شاخه

هاي فوق بحرانی را با دقت باالیی براي این مدل فراهم ساخته  بسیار کم در حد خشکی کانال و جریان

هاي انتقال و توزیع  هاي مختلف موجود در سیستم سازي سازه است. در این مدل عالوه بر امکان شبیه

بینی  هاي کنترل مختلف پیش و اجراي سیستم خودکارهاي دستی،  برداري سازي بهره جریان، امکان شبیه

 .باشد میافزاري نیز  داراي قفل سخت ،مدل عالوه بر داشتن مجوز کاربرياین شده است. 

سازي یک بعدي جریان در  که براي شبیه 1DFLOW (Rural)ول اژدر این مطالعه از م

فیزیک شبکه با همه جزئیات تعریف  که در آن دارد استفاده شده استهاي آبیاري روباز کاربرد  شبکه

دبی و رقوم سطح آب در شبکه و  یزمانشود و شرایط جریان نیز به شکل واقعی (که شامل تغییرات  می

هاي اصلی و فرعی است) و در طول فصل آبیاري قابل  هاي متعدد از نقاط مختلف کانال آبگیري

 هاي گزینهسازي کانال مورد مطالعه و  ول، شبیهاژبا استفاده از این محاضر  در پژوهش سازي است. شبیه

 .شود یممورد نظر تحویل و توزیع آب در آن انجام 

 در مدل سوبک يساز هیند شبیفرآ 5 – 3

 يه سازیشب یموارد کل 1 – 5 – 3

توزیع هاي اجتماعی در  هاي فیزیکی و هیدرولیکی شبکه و محدودیت واقعیت پژوهشدر این 

گیري قرار گرفت. بنابراین کسب اطالعات نزدیک به واقعیت و پایش اطالعاتی و   آب مالك تصمیم

را تشکیل داد. اطالعات  قیتحقپیمایش منطقه مورد مطالعه و تدقیق اطالعات موجود، بخش مهمی از 

 مورد نظر شامل طرح کلی شبکه، توپوگرافی منطقه، سیماي کلی و مساحت تحت کشت اراضی

هاي منابع آبی و تأمین دبی، اطالعات  کشاورزي، برآورد دبی کنونی مورد نیاز در هر آبگیر، محدودیت

هاي آبگیر   ها (نظیر عمق، عرض کف، ضریب زبري)، مشخصات سازه هیدرولیکی مقاطع کانال -فیزیکی
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ن اطالعات با هاي در مسیر و تجربیات قبلی مدیریتی در منطقه طرح است. تطبیق ای  و تنظیم کننده

موجود در  رهايل کنونی و انتظایتواند تصویر روشنی از مسا اطالعات اولیه در زمان طراحی شبکه نیز می

 شبکه ارائه دهد.

سپس بازدیدهاي موردنیاز براي تدقیق اطالعات و آشنایی هر چه بیشتر از واحد عمرانی که شامل 

ها، رقوم آبگیري، میزان ضریب زبري در  ها، کانال  سازههاي قابل قبول از وضعیت  ها و تخمین گیري اندازه

هاي قابل اطمینان  بعمل آمد. در ادامه با استفاده از داده استهاي مختلف، ثبت وضعیت رسوبگذاري   بازه

سازي کانال  ساز هیدرودینامیک سوبک به شبیه مدل شبیه 1DFLOW (Rural)ول اژکار بردن م و به

هاي  زیکی آن اعم از مقاطع کانال و تغییرات آن از ابتدا تا انتها و تمام سازهمذکور با تمام مشخصات فی

 موجود و آبگیرها پرداخته شد.

سازي و پردازش و ارائه نتایج، نیازمند فایلی است که مسیر  افزار سوبک براي شبیه که نرم از آنجا

ه مشخصات کامل واحد عمرانی ها در آن معلوم و مشخص باشد، سعی شد با استفاده از تصویري ک کانال

F3 هاي مختصات  المللی سیستم فومنات را در دستگاه بینUTM1  به همراه داشت به مشخص کردن مسیر

شد و  2افزار اتوکد محیط نرموارد کانال مورد مطالعه پرداخته شود. براي این منظور تصویر مذکور 

افزار اتوکد انجام گرفت. سپس مشخص  نرمهاي موجود در  ژئورفرنس کردن این تصویر با کمک قابلیت

افزار اتوکد با دقت  هاي آبگیري شونده از آن در نرم همراه کانالت به BP29کردن مسیر اصلی کانال 

براي کارهاي مقدماتی در سوبک و وارد کردن مقاطع  dxf.انجام گرفت و از فایل حاصل با پسوند 

کار با  یکل ي، فضا5-3مدل و شکل  يورود ينما 4– 3شکل استفاده شد. هاي موجود  سازه و عرضی

 دهد. یمدل را نشان م

                                                
1Universal Transverse Mercator 
2AutoCAD 
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 افزار سوبک نرم يورود صفحه4 -3شکل 

 
و سازه ،ها افزار براي ورود داده آیکونهاي متنوع نرم 5 -3شکل   هاي مختلف مقاطع 
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 در محیط سوبک BP 29مراحل تهیه مدل کانال  2 – 5 – 3

. است ازین یکیدرولیو ه یهندسهاي  به دو نوع دادهسوبک  برنامه ياجرا يبرا یکل به طور

شکل  موجود در شبکه از جمله طول، عرض، ساتیسأها و ت  مدل شامل سازه نیادر  یهندس يها  داده

اطالعات از  نی. ااست يریآبگ يها  چهیو در میهاي تنظ  ارتفاع کانال، نوع و ابعاد سازه مقطع، شیب طولی،

 یدانیم يدهایبا بازد زیو ن ماسال ياریو امور آب فومنات و اداره آب النیگ يا  طقهآب من یشرکت سهام

 .دیگرد يآور  جمعکه قبل و بعد از فصل آبیاري صورت گرفت 

 نگیمان بیمذکور و ضر یدب يشده برا  يریگ  عمق اندازه ،یشامل دب زین یکیدرولیه اطالعات

 یا گزارشیاست و سابقه   نشده يریگ اندازه قیدقن بخش از شبکه یپارامترها به طور کل در ا نی. اباشد می

و  ياریشبکه آب يو بهساز یابیمشاور پندام که مطالعات ارز نیشرکت مهندس گرچهاز آن وجود ندارد؛ 

است، اما هم به   انجام دادهنقاط  یدر بعضو عمق را  یدب يریگ بر عهده داشت، اندازهرا  درودیسف یزهکش

 شد.، از آنها استفاده نیک طرح پژوهشیآنها در  يرینان پذیعدم اطم نیچن ها و هم  داده بودن ی علت ناکاف

اقدام به  ،اطالعات نیا فقدانو  یکیدرولیمدل ه ياجرا ي برايریگ  موضوع اندازه تیاهم لیدل به

 میو تنظ ها تعدادي از سازه یکیزیمشخصات فعمق آب و  يریگ  به منظور اندازه یدانیم يدهایبازد

و  يساز هیشب يبرا شد. ها در ادامه بحث خواهد  گیري شد. در مورد چگونگی انجام اندازه ها  کننده

 :شود یمه تها پرداخآن يبراراهکار اتخاذ شده و که به ذکر آنها وجود داردی لیامس BP29کانال  ییجانما

شده توسط  ارائه بیشب آن وجود ندارد. یش شبکه و طبعاً ییجانمات ینقشه کامل از وضع -1

چند ها نادرست بود. به عنوان مثال براي  ي برخی از بازهبرا هم مشاور پندام نیشرکت مهندس

 یدانیم يدهایامر با توجه به بازد نیکه ا اند   % را گزارش کرده2/1بیبازه در طول کانال ش

 انیجر لیتشک باعثشیب  رین مقادیا ،نگام اجراي برنامه نیزدر ه. رسد ی به نظر میواقعریغ
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برداري دیده  در شرایط معمول بهرهوجه  چیه بهکه شود  یمها  بازه نیدر ا یفوق بحران

به که برداشت شد،  ییها با توجه به دادهشبکه  شیمشکل آرا نیحل ا يبرا ود.ش نمی

دو سازه  نیبهایی که   دهد بازه  می. این جدول نشان کرد دایپ رییتغ )3-3صورت جدول (

اند. چون مالك انتخاب  ک بازه در نظر گرفته شدهیبه عنوان سرریز نوك اردکی قرار دارند 

البته کنترل باشد.  يها سازه یید براساس جانمایبا يریمباحث کنترل رقوم و آبگ يبازه برا

دقت با  يبردار  هرز داخل و اطراف کانال انجام کار نقشه يها و علف یپوشش درخت لیبدل

نقاط و برآورد  یبرخ يها د به دادهیست و بایر نیپذ امکان یب به سادگین شییتع يباال برا

 .ب، بسنده کردیک به واقع شینزر
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 در حالت واقعی و مدل شده BP29هاي کانال  مشخصات بازه 3 -3جدول 

 گزارش موجود مورد استفاده در مدل
S(m/Km) V(m/s) ) طولm( بازه S(m/Km) V(m/s) ) طولm( بازه 

34/0 1 159 1 34/0 1 159 1 

1 5/1 120 2 1 5/1 120 2 

1 85/3 878 3 2/12 85/3 878 3 

1 5/1 200 4 1 5/1 200 4 

34/0 1 236 5 34/0 1 236 5 

1 5/1 60 6 1 5/1 60 6 

1 5/1 204 7 25/1 5/1 204 7 

1 2/3 550 8 25/9 2/3 550 8 

44/0 1 234 9 44/0 1 234 9 

44/0 5/1 216 10 25/1 5/1 216 10 

44/0 9/2 796 11 7 9/2 796 11 

44/0 1 270 12 44/0 1 270 12 

1 5/1 60 13 25/1 5/1 60 13 

1 5/1 702 14 4/1 5/1 702 14 

1 6/2 530 15 7/5 6/2 530 15 

48/0 1 1322 16 48/0 1 1322 16 

48/0 5/1 300 17 4/1 5/1 300 17 

48/0 1 550 18 48/0 1 550 18 

58/0 5/1 60 19 4/1 5/1 60 19 

58/0 5/1 150 20 7/1 5/1 150 20 

58/0 1 1483 21 58/0 1 1483 21 

 

 یانیدر قسمت م يا روزنه BP29ر کانال یدر مس ینوك اردک يزهایسرر یدر تمام -2

ه یتخل يبرارسد  یه شده است که به نظر مین ساخت تعبی) در ح6–3ز مطابق شکل (یرسر

این روزنه در فصل آبیاري  جاد شده باشد.یا یم نوك اردکیرسوبات در باالدست سازه تنظ

شود که تأثیري بر نحوه توزیع آب به آبگیرها نداشته باشد. در مدل سوبک  بصورتی بسته می
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سازي عملکرد سازه سرریز نوك اردکی از وجود این روزنه صرفنظر شده  هم فعالً براي شبیه

بهره برداري بوده است، هر چند که احتماالً نظر طراحان اصلی استفاده از این روزنه در حین 

 است.

 
م 6 -3شکل  تنظ یانیروزنه موجود در قسمت  نوك اردکیسازه   یم 

شرکت مهندسین مشاور پندام که مطالعات ارزیابی و بهسازي شبکه  يها بر طبق گزارش -3

میلیمتر را 1500قطر  SP29Gساخته  آبیاري و زهکشی سفیدرود را بر عهده داشت، براي کانال پیش

مشاهده گردید که قطر  ،گزارش نموده است. در بازدیدهاي میدانی که از کانال مورد مطالعه به عمل آمد

میلیمتر 1700ساخته مذکور با قطر گزارش شده شرکت پندام مغایرت داشته و قطر این کانال  کانال پیش

 SP29Gساخته  ز این قطر براي کانال پیشسازي با مدل هیدرودینامیک سوبک نی است. در فرآیند شبیه

 در مدل وارد شد تا شرایط کنونی شبکه بدرستی دیده شود.

آنها  ياده سازیو پ، BP29هاي معتبر از کانال  آوري همه اطالعات و داده پس از بدست آوردن و جمع

هاي اصلی کانال مورد نظر شامل نوع  تمامی اطالعات مربوط به بازه منطقه طرح، ینقشه کل يبر رو
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و در ادامه اطالعات مربوط به  ها شیب شکن و زیرگذرها هاي تنظیم سطح آب، مقاطع عرضی، سازه

 شد. یبه مدل معرفآبگیرها نوع و محل هاي آبگیر و  مقاطع کانال

 اتفاق گیرد و اکثر قریب به هاي فرسوده قرار می که شبکه مورد مطالعه در ردیف شبکه از آنجا

 یفرع يها کانال يدر ابتدا یر خاصیآبگ عمالً، اندو از کار افتاده  آبگیرهاي مدول نیرپیک پوسیده

 ، نصبيشنهادیپ يها نهیاز گز یکیشود.  یان به صورت آزاد به آنها وارد میندارد و جر وجود

ت یبهبود وضع ن نقش آنها درییعملکرد آنها و تع يه سازیر و شبیبه عنوان آبگ ییکشوهاي  دریچه

برداري  بر بهره یر مثبتیثأکه بتواند ت یشنهاد در صورتین پیع آب است که در مدل هم وارد شد. ایتوز

 از ندارد.ین ییاز آن به تخصص باال يبردار بر نخواهد بود و بهره نهیداشته باشد، چندان هز

ست. یه نیچ وجه قابل توصیبه ه یط کنونیک در شرایرپین يچه هایدر ير و بازسازیاست که تعم یگفتن

گرانقیمت بودن آبگیرهاي مدول نیرپیک، حساس بودن آنها در مراحل ساخت و  ن مسئلهیل ایدال

است و باعث  یشرجنصب، نامناسب بودن آنها براي منطقه مورد مطالعه که داراي آب و هواي 

و  یواسنجل یاگردد و مس بینی شده می پوسیدگی و خوردگی این آبگیرها زودتر از زمان پیش

هاي مستطیلی نسبت به آبگیرهاي نیرپیک در ردیف  که دریچه برداري اشاره کرد. در حالی بهره

 گیرند. هاي ارزان، با کارایی ساده و داراي تعمیر و نگهداري آسان قرار می سازه

مل به طور کا سازي مرحله شبیهبه د وروبراي کنترل صحت ورود اطالعات در برنامه سوبک، قبل از 

 د.یانجام شد و مشکالت موجود مرتفع گرد

 خروجی حاصل از برنامه سوبک 3 – 5 – 3

هاي دلخواه را از برنامه  بایست خروجی سازي کانال مورد نظر به پایان رسید می پس از آنکه مرحله شبیه

 هاي برنامه سوبک شامل موارد زیر است: گرفت. خروجی
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 )Results in Mapsنتایج ( هاي الف) نقشه

. است یافتنین قسمت دست یدر اها  هاي کانال و سازه ها، بازه نتایج دلخواه و مورد نظر مربوط به گره

است که درك واضحی از  Side viewهاي بسیار مفید و مهم این بلوك، گزینه  اما یکی از قابلیت

خواهی از کانال و دهد. با انتخاب بازه دل افزار سوبک را نشان می سازي شده در محیط نرم کانال شبیه

ت یوضع) 7- 3توان جهت جریان آب در مدل را مشاهده کرد. شکل ( می Side viewانتخاب گزینه 

 دهد. جریان را در کانال مورد مطالعه نشان می

 )Results in Chartsب) نتایج نموداري (

ها (  ها (مانند تراز سطح آب، عمق جریان، ارتفاع سطح آزاد کانال و ...)، بازه شامل نتایج مربوط به گره

دست و ...) است.  ها (مانند دبی، ارتفاع تراز آب باالدست و پایین مانند دبی، سرعت و ...) و سازه

رود، در شکل  به کار می اي از این نوع نمودار که معموالً براي درك بصري از وضعیت منتخب نمونه

 ) آورده شده است.8– 3(

 )Results in Tablesج) نتایج جدولی (

سازي  سازي، گزارشی از ماژول مورد استفاده در فرآیند شبیه در این بلوك، اطالعات کلی درباره شبیه

 شود. و شاخصی از این ماژول مثل سرعت ماکزیمم، در جدولی براي آگاهی بیشتر کاربر آورده می
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 در دبی طراحی BP29پروفیل طولی کانال  7 -3شکل 
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از  8 -3شکل  تعدادي   در محیط سوبک مقاطعتراز سطح آب در 
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 واسنجی مدل سوبک 4 – 5 – 3

ها بعد  الزم است که این مدل دینامیکیساز هیدرو  افزارهاي شبیه  گرفتن خروجی قابل اعتماد از نرم براي

شده مقایسه شوند و پارامترهایی که در برآورد آنها   گیري  هاي اندازه بار با داده  از اجرا حداقل یک

تطابق بیشتري  شده  گیري  اندازه شده با نتایج  سازي  خطاي بیشتري وجود دارد تنظیم گردند تا نتایج شبیه

ها این پارامترها، اغلب ضریب مانینگ، دبی نشت و ضرایب هیدرولیکی   سازي کانال  پیدا کند. در شبیه

 ها هستند.  سازه

شده  گیري  شامل اطالعات هندسی و پارامترهاي هیدرولیکی اندازه واسنجیمورد نیاز براي  اطالعات

، شکل اطالعات هندسی از قبیل عرض، طول، شیب طولیهم بیان شد  همانطور که قبالً. استکانال 

اما از آنجا که اي موجود بود  اطالعات هیدرولیکی در آرشیو کتابخانه شرکت آب منطقهو و ...  مقاطع

گیري عمق آب   ام به اندازهاست، اقدسازي  وضعیت واقعی و فعلی در فرآیند شبیه لحاظ کردن هدف،

هاي تنظیم و نیز   دست سازه  گیري عمق آب، شامل باالدست و پایین شده براي اندازه  نقاط انتخاب شد.

)، نماي شماتیک کانال 9-3در شکل ( باشند. هاي میانی دو سازه تنظیم می در بازه یتصادفبه صورت 

شود. در این شکل، نقاط مورد استفاده در  دیده می آنمورد بررسی به همراه آبگیرهاي منشعب از 

ها به منظور  گیري واسنجی مدل در باالدست سازه تنظیم نوك اردکی انتخاب شدند. سایر اندازه

 گیري شده در باالدست سازه تنظیم انجام شد. هاي اندازه اطمینان عمق
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 و نقاط استفاده شده براي واسنجی BP29نماي شماتیک کانال  9 -3شکل 

. همانطور که اند نامگذاري شده) 4-3جدول ( طبق BP29در این تحقیق، آبگیرهاي جانبی کانال 

شود سطح زیر کشت هر آبگیر نیز آورده شده که این اعداد از سایت شرکت سهامی آب  دیده می

 هکتار قابل مشاهده است.اي گیالن استخراج شده است. مساحت هر آبگیر برحسب واحد  منطقه

 BP29نامگذاري و مساحت تحت پوشش آبگیرهاي کانال  4 -3جدول 

مساحت تحت پوشش 
 (هکتار)

 نام کانال نام آبگیر

3/527 O١ SP-٢٩A 

5/429 O٢٩ ٢-S١G 

3/179 O٢٩ ٣-S٢D 

5/257 O٢٩ ٤-S٢G 

3/130 O٢٩ ٥-S٣D 

1/198 O٢٩ ٦-S٣G 

0/632 O٢٩ ٧-S٥D 

0/136 O٢٩ ٨-S٦G 

2/151 O٢٩ ٩-S٧D 

7/174 O٢٩ ١٠-S٧G 

3/889 O١١ SP-٢٩D 

6/1281 O١٢ SP-٢٩G 
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-3شکل (عمق آب در کانال به روشی ساده و با کمک یک متر نواري و دیواره جانبی کانال مطابق 

باالیی جداره کانال به گیري فاصله بین سطح آب و لبه  گیري شد. در این روش با اندازه ) اندازه10

گیري  است، عمق آب در کانال اندازه 5/1صورت مورب و با داشتن ابعاد کانال و شیب جانبی که برابر 

گذاري عمودي کمتر است (زیرا به ازاي   الزم به ذکر است خطاي این روش از خطاي اشل شد.

 شود).  جابجا می x، سطح آب در طول بیشتري از امتداد hتغییرات عمق در امتداد 

 
 پارامترهاي مقطع کانال مورد استفاده براي واسنجی 10 -3شکل 

 عمق جریان آب از رابطه زیر قابل محاسبه است: ،xگیري مقدار پارامتر   با اندازه

 )3-1(  
(که در ابتدا با توجه به  این طرح از پارامترهاي ضریب مانینگ به عنوان پارامتر واسنجی استفاده شد در

و از پارامتر دبی نشت به دلیل بتنی بودن کانال و  ط حاضر، برآورد شد)یکانال در شرا يت ظاهریوضع

ک ضریب مانینگ ی براساس یبرنامه و مشاهده خروج يسالم بودن مقطع آن صرفنظر شد. پس از اجرا

 يها  شدند تا داده  داده رییتغبه صورت دستی و به نحوي در مدل ها  بازه نگیمان بیضرا ،فرضی

در  ،بدست آمده جینتابراساس را داشته باشند.  یکیشده حداکثر نزد يریگ  اندازه يها  با داده یمشاهدات

 تطابق بیشتري با یکدیگر داشتند.گیري شده  سازي شده و اندازه اعماق شبیه 016/0ضریب مانینگ 

) 5-3سازي شده به شرح جدول ( بعد از اجراي مدل با ضریب مانینگ واسنجی شده، اعماق شبیه

باشد. الزم  % می96است. بنابراین دقت مدل بعد از واسنجی  04/0باشند. میزان خطاي محاسبه شده  می
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 ثانیه انجام شده است. مترمکعب بر 3/4به ذکر است که واسنجی مدل در دبی طراحی 

 گیري شده سازي شده و اندازه مقایسه آماري اعماق شبیه 5 -3جدول 

RS سازي شده ( عمق شبیهm( 
گیري شده  عمق اندازه

)m( 

شماره 
 بازه

01/0 04/1 03/1 1 

01/0 03/1 02/1 2 

02/0 04/1 02/1 3 

01/0 02/1 03/1 4 

02/0 85/0 87/0 5 

02/0 82/0 84/0 6 

01/0 82/0 81/0 7 

RMSE= 04/0  

 

هاي مدیریتی تحویل و  گزینهبررسی  يبراهاي تحویل و توزیع  شاخص 6 – 3

 توزیع آب

 هاي تحویل آب عملکرد سیستم 1 – 6 – 3

هاي انتقال و توزیع با مجاري روباز  هاي آبیاري در جهان متشکل از شبکه اي از پروژه بخش عمده

برداري ضعیف و  ها غالباً از عملکرد بهره هاي هیدرولیکی خاص، این نوع شبکه دلیل ویژگی هستند. به

گاهی غیر قابل قبولی برخوردار هستند. امروزه ضرورت استفاده بهینه از منابع آب، نامطلوب بودن 

هاي  ل محدودیتدلی ها به هاي موجود و لزوم استفاده از این شبکه برداري اغلب شبکه عملکرد بهره

برداري قابل قبول از منابع آب) مترتب  هاي آبیاري جدید (با بهره اقتصادي که بر جایگزینی آنها با شبکه

برداري موجود یا پیشنهادي، تعیین  هاي بهره کید کارشناسان را به سمت ارزیابی روشأاست توجه و ت

هاي موجود در مدت  وري سیستم زایش بهرهبرداري و اف برداري بهینه، اصالح وضعیت بهره هاي بهره روش

هاي  هاي آزمون تجربی و روش زمان کوتاه معطوف کرده است. براي رسیدن به اهداف مذکور، روش
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هاي مختلف  هاي آزمون تجربی تمام حالت کار روند. در روش توانند به مبتنی بر اصول نظري می

ایج عملی بدست آمده مورد ارزیابی قرار گیرند. پرهزینه اجرا درآید تا نت برداري باید عمالً در شبکه به بهره

هاي مستحکم علمی، و باالخره تضییع منابع آب در  بر بودنشان، فقدان پایه هاي تجربی، زمان بودن روش

هاي تجربی را مورد سؤال قرار داده  کارایی روش استطول دوره مطالعات که غالباً هم قابل مالحظه 

ضمن ارائه نتایج قابل اطمینان و دقیق و  نظريهاي مبتنی بر اصول  که روشاست. این در حالی است 

هاي آزمون و خطایی، داراي مزایاي سرعت عمل، سهولت کاربرد و قابلیت انطباق  نداشتن معایب روش

هاي انتقال و  برداري بهینه در شبکه هاي بهره کاربردهاي مطالعاتی گوناگون هستند. تعیین روش يبرا

. توزیع و استوري از منابع آب  ترین پارامترها در تحقق هدف حداکثر بهره یکی از اساسی توزیع آب

 استبرداري بهینه از شبکه  ترین مؤلفه یک روش بهره مقدار آب اختصاص یافته عمده 1تحویل بهینه

 ).1378دوز و همکاران،  (کسب

ع آب در شبکه و واحد تحویل و توزی هاي گزینهبندي  براي بررسی و الویت پژوهشدر این 

مدیریتی پیشنهادي  هاي گزینهزراعی مورد نظر پس از اینکه عملکرد قسمت مورد نظر از شبکه براساس 

هایی که براي یک تحویل و توزیع  سازي شد و براساس نتایج حاصل درنقاط مختلف شبکه، شاخص شبیه

یند مزایا و معایب آشوند. در این فر  یمدنظر هستند تحلیل م 3و عدالت توزیع 2موفق همانند کفایت توزیع

هاي اجرایی (به ترتیب اولویت: قابلیت اجراي آسانتر، کم   شود و براساس آن شیوه  مشخص می گزینههر 

هاي ذکر  شود. الزم است اشاره شود که عالوه بر شاخص تر، رضایت اجتماعی بیشتر) پیشنهاد می هزینه

                                                
1Delivery Schedule 
2 Delivery Adequacy 
3 Delivery Equity 
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براي  پژوهشنیز در این  شاخص مازاد آب (منظور شاخص کفایت و عدالت توزیع است)، شده

 ارائه شده است.ها  این شاخص فیدر ادامه تعار .بررسی شدف و یتعربرداري  مختلف بهره هاي گزینه

 کفایت توزیع 1 – 1 – 6 – 3

ی به محصوالت است. تحویل مقدار آب مورد نیاز به مقدار کافترین وظیفه شبکه آبیاري،  اصلی

هاي هیدرولیکی براي تحویل  هاي تحویل خاص، ظرفیت سازه کفایت تحویل بستگی به منبع آب، برنامه

هاي هیدرولیکی است. کفایت توزیع  هاي زمانی، و طراحی و تعمیر و نگهداري سازه آب مطابق با برنامه

. این استمین نیاز أتحویل آب به قدر تبرداري در  کننده میزان توانایی روش بهره شاخصی است که بیان

 .)2005نیا و جوان،  (شاهرخ شاخص به کمک رابطه زیر قابل محاسبه است

 )3-7(  ١ ١
A a

T R
P P

T R
  

  

 )3-8( ١d
a

QP
Q r

  

Qdکفایت،  مربوط به اي تابع عملکرد نقطه، Paکفایت توزیع،، PAدر این معادله 
Qrو  1

به  2

 Xطور واقعی) و مقدار آب مورد نیاز براي انشعاب  ترتیب معرف مقدار آب تحویل داده شده در عمل (به

 ک است.یت یشاخص کفا يآل برا دهیمقدار ا .است tدر دوره زمانی 

 عدالت توزیع 2 – 1 – 6 – 3

تحویل منصفانه آب به کاربران در کل تواند به عنوان  عدالت مربوط به سیستم تحویل آب، می

یک جزء مشکل است.  ،عدالت تحویل آب بخاطر تعبیر سهم منصفانهگیري  اندازهسیستم تعریف شود. 

شاخصی است که  ،اند. عدالت توزیع محققان تعاریف پیشنهادي بسیاري از عدالت تحویل آب ارائه کرده

                                                
1 Delivery amount of water 
2 Required amount of water 
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هاي زمانی مختلف  ر مورد نیاز آب در انشعابات و دورهمیزان تناسب موجود را بین مقادیر تحویلی و مقادی

 شود: صورت زیر بیان می شود به می کند. این شاخص که بنام برابري توزیع نیز شناخته ارزیابی می

 )3-9( ١ d
E R

T r

QP CV
T Q

 
  

 
 

به صفر نزدیک باشد  PEاگر مقدار  دهنده ضریب تغییرات مکانی است. شانن CVRکه در آن 

هاي عملکرد براي حالت معلوم یک  درجه بزرگتر عدالت موجود خواهد بود. فقط یکبار مقادیر اندازه

منظور ارزیابی و  تواند براي تجزیه و تحلیل سیستم به اند، این مقادیر می سیستم تخمین زده شده

هاي اصالح  باشد، عمل بررسی گزینهکار رود. چنانچه عملکرد در محدوده قابل قبول ن ریزي به برنامه

را  1استانداردهاي عملکردي پیشنهاد شده توسط مولدن و گیتس 6-3جدول  باید اتخاذ شود. سیستم می

 .)2005نیا و جوان،  (شاهرخ دهد نشان می

 عملکرد پیشنهادي مولدن و گیتس ارزیابی استانداردهاي  6 -3جدول 

 عملکرد يها کالس

 اندازه خوب متوسط فیضع

>8/0 89/0-8/0 1-9/0 PA 

<25/0 25/0-11/0 1/0-0 PE 

 

 شاخص مازاد آب 3 – 1 – 6 – 3

براي  رها،یع آب در آبگیانتقال و توزهاي  در مراحل محاسبه شاخصشاخص مازاد آب 

آبگیرهایی که به دالیل  به يمازاد ورودبرداري مختلف و به منظور بیان مقدار آب  بهره هاي گزینه

یک بدست  ش ازیبکفایت آنها شاخص دارند و  گوناگون بیش از حد مورد نیاز خود آب دریافت می

هایی که مقدار کفایت عددي کوچکتر یا مساوي یک بدست آید  براي بازه بکار گرفته شد. ،آید می

                                                
1Molden and Gates 
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مقدار کفایت آنها عددي بزرگتر از هایی که  برابر صفر خواهد بود و براي بازهشاخص مازاد آب مقدار 

یک بدست آید مقدار شاخص مذکور برابر تفاوت شاخص کفایت از عدد یک خواهد بود. این شاخص 

دارند براي تجزیه و  به همراه دو شاخص دیگر، براي آبگیرهایی که بیش از حد مورد نیاز آب دریافت می

 برداري آمده است. مختلف بهره هاي گزینهتحلیل نتایج 

 يربردا بهره هاي گزینهن و آزمون یتدو 7 – 3

آوري اطالعات  پس از انجام بازدیدهاي میدانی مورد نیاز براي تدقیق اطالعات و کسب و جمع

افزار  هاي اجتماعی، به کمک نرم برداري کنونی و بررسی محدودیت نزدیک به واقعیت از شرایط بهره

انال مورد مطالعه اقدام شد. با توجه به اطالعات حاصل از سازي ک ساز هیدرودینامیک سوبک به شبیه شبیه

و بهسازي شرکت پندام  ياه بازدیدهاي میدانی و پیمایش منطقه و نیز اطالعات اقتباس شده از گزارش

 يها هرااي گیالن و اد برداري سازمان آب منطقه اطالعات حاصله از شرکت بهره نیز وآزمون درستی آنها 

سازي  افزار سوبک شبیه نرم لهیوستحویل و توزیع آب در واحد مذکور ب هاي گزینهآبیاري ذیربط، 

هاي مدیریتی توزیع و تحویل آب و مقایسه آنها  سازي به منظور محاسبه شاخص از نتایج این شبیه .شود یم

 ترین گزینه استفاده کانال در هر حالت و انتخاب مناسب یکیزیت فیوضع ین بررسیبا یکدیگر و همچن

ن یچن و هم یط کنونیکانال در شرا یکیدرولین بخش به منظور شناخت رفتار هیه ایشود. مراحل اول یم

و اعمال  يبردار بهبود بهره يتوان از آنها برا یکه م ییها لین پتانسییع آب و تعیص اشکاالت توزیتشخ

 .د استفاده کرد، انجام شده استیجد هاي گزینه

 يساز شبیه فرآینددر  يبردار بهره يها گزینه 1 – 7 – 3

شهرستان ماسال و  ياریبا مسوالن اداره آب یشفاه يها و انجام مصاحبه یدانیم يدهایپس از بازد

هاي  گزینه، به تعریف النیگ يا آب منطقه يبردار مسوالن شرکت بهره يها ز با توجه به گفتهین
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تعریف  هاي گزینهبرداري با توجه به نیاز آبی واقعی محصول در منطقه مورد نظر پرداخته شد. در  بهره

برداري کانال  بدست آمده است. الگوي بهره Netwatافزار  شده، نیاز آبی واقعی برنج با استفاده از نرم

BP29 برداري با وضعیت  بهره توان در دو بخش و دو حالت کلی بیان نمود. بخش اول الگوي را می

ها دیده شده است. در این بخش که اکثر  کنونی شبکه است که در آن فیزیک شبکه با کلیه سازه

موجب ها را  اند و کمترین کنترل در دریافت آب در کانالت آبگیرهاي مدول نیرپیک غیر قابل استفاده

هاي مذکور به تجزیه و  سبه شاخصسازي شده و با محا برداري در مدل شبیه هاي بهره گزینه شوند می

بیان  Fبرداري فعلی با حرف مشخصه  برداري بنام الگوي بهره شود. این الگوي بهره یتحلیل آنها پرداخته م

برداري با دریچه کشویی است که با توجه به دالیل ذکر شده در  شود. بخش دوم الگوي بهره می

شود. در این  بیان می Kه است و با حرف مشخصه هاي قبل، جایگزین آبگیرهاي مدول نیرپیک شد قسمت

شود بنحوي که  هاي کشویی آورده می مختلف، بازشدگی این دریچه هاي گزینهبخش نیز براي 

هاي شفاهی با مسوالن اداره آبیاري  هاي توزیع در محدوده مطلوب باشند. براساس مصاحبه شاخص

ریف شد. در حالت اول که در آن وقوع خشکسالی برداري تع شهرستان ماسال، دو حالت براي الگوي بهره

هاي سوم و  و ماه توزیع دائمی دبیصورت  هاي اول و دوم به برداري براي ماه محتمل نیست، الگوي بهره

برداري  بندي خواهد بود. چنانچه وقوع خشکسالی محتمل باشد حالت دوم بهره صورت نوبت چهارم به

شود. براي حالت اول در الگوي  ر چهار ماه فصل آبیاري اعمال میبندي در ه آید که در آن نوبت پیش می

بیانگر الگوي  F1کنیم، مثالً  برداري زیرنویس یک و براي حالت دوم زیرنویس دو را وارد می بهره

 برداري فعلی در حالت عدم وجود خشکسالی است. بهره

کر شده، به تعریف هاي ذ توزیع و تحویل آب در حالت گزینهچنین جهت ارائه بهترین  هم

که براساس نیاز آبی برنج در طول دوره چهار  ها گزینهبرداري پرداخته شد. این  مختلف بهره هاي گزینه
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سازي در نظر گرفته  ) تعریف شده و در مدل سوبک در فرآیند شبیه10-3برداري (شکل  ماهه بهره

 کنند و به قرار زیر است: دنبال می BP29اند، ورود دبی معلوم و مشخص را به نقطه ابتدایی کانال  شده

 )یحالت اول (عدم وقوع خشکسال -1

 ماه اول و دوم 

 یاز آبیب در طول ماه اول و دوم متناسب با نیبترت m3/s2و  m3/s2/1 دائمی یدب -1

 اول و دوم يها ماه یاز آبیروزه منطبق بر ن 10و با نوسانات  دائمی یدب -2

 حال حاضر شبکه يبردار بهره يالگومطابق با  m3/s3/4و ثابت  دائمی یدب -3

 ماه سوم و چهارم 

 یاز آبیبا دوره قطع و وصل پنج روزه متناسب با دو برابر ن يبند نوبت -1

از برحسب یبا دوره قطع و وصل چهار روزه منطبق بر حجم آب مورد ن يبند نوبت -2

 سوم و چهارم يها در ماه یاز آبین

از یاز برحسب نیبر حجم آب مورد ن با دوره قطع و وصل سه روزه منطبق يبند نوبت -3

 سوم و چهارم يها در ماه یآب

 يبردار بهره يبا دوره قطع و وصل چهار روزه مطابق با الگو m3/s3/4ثابت  یدب -4

 حال حاضر شبکه

 )یحالت دوم (وقوع خشکسال -2

 ماه اول تا چهارم 



82 

 

برحسب از یبا دوره قطع و وصل چهار روزه منطبق بر حجم آب مورد ن يبند نوبت -1

 یاز آبین

از یاز برحسب نیبا دوره قطع و وصل سه روزه منطبق بر حجم آب مورد ن يبند نوبت -2

 یآب

در ظول فصل  m3/s3/4ثابت  یبا دوره قطع و وصل چهار روزه و دب يبند نوبت -3

 ياریآب

سوم و چهارم از  يها ماه يو برا Aاول و دوم از عالمت مشخصه  يها ماه يدر حالت اول، برا

و ارجاع استفاده  يسهولت نامگذار يبرا Sو در حالت دوم از عالمت مشخصه  Bعالمت مشخصه 

مترمکعب  3/4ثابت  یدر حال حاضر، دب BP29از کانال  يبردار بهره گزینهز یگر نیم. از طرف دیا کرده

شود که در هر  یاعمال م ياریه است که با دوره قطع و وصل چهار روزه در طول چهار ماه فصل آبیبر ثان

نه سه مربوط به ماه اول و دوم و ی، شماره گزيبردار دو حالت گنجانده شده است، که در حالت اول بهره

حال حاضر در  يبردار انگر روش بهرهیل آنکه بیسوم و چهارم بدل يها نه چهار مربوط به ماهیز شماره گزین

نه یگز 20ن در مجموع یشوند. بنابرا یم یو بررسیک سناریصورت مشترك در قالب  شبکه هستند به

. در جدول شوند وجود دارد که در ادامه بررسی می BP29کانال  در و اجرا يساز هیشب يبرا يبردار بهر

مربوط به آنها آورده  يها نهیو گز يبردار بهره کلی  در هر دو حالت BP29به کانال  يورود ی) دب3-7(

 شده است.

هاي تحویل و توزیع آب، به نیاز آبی برنج توجه خاصی  الزم به ذکر است که در تعریف گزینه

هایی منطبق بر نیاز آبی گیاه کشت شده در منطقه مورد نظر بدست آیند، که این نیاز  شده است تا گزینه

ه بدست آمد. با توجه به نوع محصول کشت شده و منطقه مورد مطالع Netwatآبی با استفاده از برنامه 
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برداري کنونی  ها با توجه به منطقه مورد مطالعه و الگوي بهره چنین به قابل اجرا بودن هر یک از گزینه هم

بندي با دوره قطع و وصل بلند  برداري که بر نوبت و نوع کشت، توجه شده است. مثالً تعریف گزینه بهره

برداري  شد غیر قابل اجراست و یا گزینه بهرهبا کند با توجه به کشت منطقه که برنج می مدت تمرکز می

صورت توزیع دائمی دبی در تمام فصل آبیاري با توجه به لحاظ الگوي تناوبی در شبکه و کاهش حجم  به

 آب در دسترس قابل اجرا نیست.

بندي  هاي مختلف نوبت ها و دوره در گزینه BP29در مورد نحوه محاسبه دبی ورودي به کانال 

هاي  ) که در دورهI)، از حاصلضرب عدد نیاز آبی برنج (11-3ره شود که با توجه به شکل (الزم است اشا

بدست آمده در مساحت تحت پوشش هر آبگیر و تقسیم آن بر عدد ده که  Netwatافزار  ده روزه از نرم

مع این ج آید. از حاصل بیانگر طول دوره نیاز آبی است، مقدار حجم آب مورد نیاز در آن دوره بدست می

ماه، مقدار کل حجم آب مورد نیاز در ماه مربوطه قابل محاسبه است. سپس با توجه به  مقادیر در طول یک

بندي خاص آن، از تقسیم مقدار کل حجم آب مورد نیاز بر تعداد روزهاي حضور  نوع گزینه و نوبت

منطبق بر حجم آب مورد  آید که جریان در کانال، مقدار دبی ورودي به کانال در ماه مربوطه بدست می

 نیاز در آن ماه برحسب نیاز آبی است.
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 برداري هاي بهره گزینهدر  BP29دبی ورودي به کانال  7 -3جدول 

 ماه برداري حالت بهره گزینه نوبت )s/m٣دبی (
 اول 1 2 اول 7/0
 اول 1 2 دوم 2/1

 اول 1 2 سوم 6/1

 دوم 1 2 اول 2

 دوم 1 2 دوم 3/2

 دوم 1 2 سوم 7/1

 سوم 1 1 اول 8/3

 سوم 1 1 دوم 5/4

 سوم 1 1 سوم 9/3

 چهارم 1 1 اول 9/1

 چهارم 1 1 دوم 6/2

 چهارم 1 1 سوم 3/1

 سوم 1 2 در هر نوبت 8/3

 چهارم 1 2 در هر نوبت 8/1

 سوم 1 3 در هر نوبت 1/4

 چهارم 1 3 در هر نوبت 2

 اول 2 1 در هر نوبت 2/2

 دوم 2 1 در هر نوبت 7/3

 سوم 2 1 در هر نوبت 8/3

 چهارم 2 1 در هر نوبت 8/1

 اول 2 2 در هر نوبت 3/2

 دوم 2 2 در هر نوبت 9/3

 سوم 2 2 در هر نوبت 1/4

 چهارم 2 2 در هر نوبت 2
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نیاز آبی برنج در طول فصل آبیاري 11 -3شکل   نمودار 

هاي  دهد، در دوره که نمودار نیاز آبی واقعی برنج را در منطقه فومنات نشان می )11-3(در شکل 

استخراج شده، نیاز آبی برنج برحسب واحد میلیمتر و با عالمت  Netwatافزار  ده روزه که از نرم

سازي قرار  برداري در فرآیند شبیه بهره هاي گزینهقابل مشاهده است. این نمودار مبناي تعریف  Iاختصاري 

برداري فعلی که در شبکه  هاي بهره گرفت. با توجه به نوع آبیاري برنج که غرقابی است و توجه به حالت

ها و با کمک  گزینهن مختلف تعریف شد و تحویل و توزیع آب با استفاده از ای هاي گزینهشود،  اعمال می

 برنامه هیدرودینامیک سوبک بررسی شد.

مبناي محاسبات عملکرد توزیع در این تحقیق بوده است، اما  11-3توضیح اینکه که گرچه شکل 

به سادگی امکان بحث و تعمیم نتایج براي مقادیر متفاوت نیاز آبی وجود دارد. از آنجا که معموال نظرات 

آبی واقعی، نیاز آبی براي آبشویی، نیاز آبی زیست محیطی و نیاز آبی از نظر کارشناسی در مورد نیاز 

به هر دلیل تغییر کند میتوان  11-3، اگر شکل یکسان نیستو در نهایت جمع کل آنها اجتماعی 

 شاخصهاي توزیع آب را و به ویژه شاخص مازاد آب را در یک دوره فصل آبیاري برآورد کرد.
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 فصل چهارم

 ل شبکه با مدل سوبکلیو تح نیدایم ǻهاƴǽحاصل از بازد نتایج

4 ı 1 مقدمه 

و  یکارشناس يها  یابیج ارزیشود. بخش اول شامل نتا  نتایج این تحقیق در دو بخش ارائه می

ج یباشد و بخش دوم شامل نتا  برداري از شبکه می  که حاصل بازدیدهاي میدانی و مشاهده نحوه بهره یفیک

مختلف برداري  بهرههاي  گزینههاي مدل در نتیجه اجراي   که حاصل خروجی یکیدرولیه یکم  یابیارز

 شود.  یان آنها پرداخته میباشد که در ادامه به ب  می

 نتایج حاصل از بازدیدهاي میدانی 2 – 4

شود تا دید  بندي و ارائه اطالعات بدست آمده از بازدیدهاي میدانی انجام می در این بخش، جمع

جامعی از وضعیت کنونی شبکه حاصل شود. طی بازدیدهاي میدانی که از شبکه بعمل آمد، به  دقیق و

هاي در مسیر و وضعیت کلی آنها پرداخته شد.  ها، آبگیرها، سازه بررسی چگونگی وضعیت کانال

ی چنین بررس برداري از شبکه و هم  نحوه بهره بررسیمنظور   بهکه در فصل پیش نیز بیان شد  همانطوري

از ی بازدیدهای ،درولیکی    اجراي مدل هی برايهاي الزم   گیري  سیسات موجود در شبکه و اندازهأها و ت  سازه

 .پذیرفتصورت در قبل و حین فصل آبیاري شبکه 

هاي زمانی مختلف به دلیل توجه به مسایل مدیریت نگهداري کانال  بازدیدهاي میدانی در دوره

تواند روي رفتار هیدرولیکی کانال تأثیر داشته باشد و  انجام گرفت. مسایل مدیریت نگهداري کانال می

ي کانال، نحوه تحویل و توزیع آب در شبکه را تحت الشعاع قرار دهد. توجه کافی به مسایل نگهدار

برداري نیز  برداري صحیح است. به عبارتی بدون نگهداري صحیح، ارائه الگوهاي بهره زمینه بهره پیش
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فرض شد که مسایل مربوط به مدیریت  BP29تواند چندان کارساز باشد. در مدلسازي کانال  نمی

 شود. نگهداري کانال به موقع انجام می

 صورت زیر بیان نمود: توان به مینتایج بازدیدهاي قبل از فصل آبیاري را 

  است   در باالست خود گشته اترسوبو تجمع  نشینی  تهباعث  اردکی سرریزهاي نوك

چنین عدم احداث دریچه کشویی در بدنه  که دلیل عمده آن عدم الیروبی کانال و هم

نشینی و تجمع رسوبات در مورد سرریزهاي  این سرریزها در زمان ساخت است. ضمناً ته

دهد که دلیل عمده  دست سرریز نیز رخ می هاي انتهایی کانال در پایین قع در قسمتوا

ها است.  تبع آن کم شدن سرعت در این قسمت آن کم شدن دبی موجود در کانال و به

کند  هاي هرز فراهم می از طرفی تجمع این رسوبات، بستري مناسب را براي رشد علف

تخلیه  برايرسد  دهد. به نظر می تأثیر قرار میکه عملکرد سازه را تا حد زیادي تحت 

ها و درست در  اي در قسمت میانی این سازه هاي تنظیم، روزنه رسوبات از باالدست سازه

هاي تیپ، تعبیه شده است که نتوانسته نقش مؤثري  محل نصب دریچه کشویی در نمونه

نسته تا حدودي مؤثر واقع در تخلیه رسوب ایفا کند. این روزنه تنها در سرریز انتهایی توا

) تجمع 3-4) و (2-4چنین در اشکال ( ) قابل مشاهده است. هم1-4شود که در شکل (

 دست سازه تنظیم قابل رؤیت است. رسوب در باالدست و پایین

 هاي انتهایی، مقداري رسوب و مخصوصاً قلوه  در طول مسیر کانال و خصوصاً در قسمت

شود که این  ) مشاهده می4-4نال همانند شکل (سنگ و اشیاء ریخته شده در کف کا

 شود. ها می مسئله باعث افزایش ضریب زبري و عمق آب در این قسمت

 هاي شرکت مهندسین مشاور پندام که مطالعات ارزیابی و بهسازي شبکه  بر طبق گزارش
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 1500قطر  SP29Gساخته  آبیاري و زهکشی سفیدرود را بر عهده داشت، براي کانال پیش

مشاهده شد  ،عمل آمد  یمتر را گزارش نموده است. در بازدیدهاي میدانی که از کانال بهمیل

ساخته مذکور با قطر گزارش شده شرکت پندام مغایرت داشته و قطر  که قطر کانال پیش

سازي با مدل هیدرودینامیک سوبک نیز این  میلیمتر است. در فرآیند شبیه 1700این کانال 

در مدل وارد شد تا شرایط کنونی شبکه بدرستی دیده  SP29Gساخته  قطر براي کانال پیش

 شود.

 زدگـی و خـوردگی شـدید     اند و دچار زنگ یا تعویض نشده ،نیرپیک مدول هاي  اکثر دریچه

فاقـد دریچـه   انـد ولـی     تـازگی تعـویض شـده    بـه اي دارنـد یـا    شده و پوسیدگی قابل مالحظـه 

هـا   چنین مسدود شدن ایـن دریچـه   همکننده مدول بوده و کامالً باز هستند.  کشویی باز یا بسته

هاي ورودي به آبگیر یکی از مشکالت اصلی مشـاهده شـده در ایـن بازدیـدها       در اثر آشغال

هـاي آبیـاري و یـا تعبیـه یـک        هـا پـس از دوره    توان با تمیـز کـردن ایـن دریچـه      است که می

 برطرف نمود.تا حدي آبگیر مشکل را  بتدايشغالگیر در اآ

برداري از کانال و احیاناً مسایل  منظور مشاهده نحوه بهره چنین بازدیدهایی در فصل آبیاري به هم

 ها انجام گرفت. مشاهدات این قسمت به شرح زیر است: و معضالت موجود در سازه

      هـاي هـرز کـه باعـث      و رشـد علـف  در سرریزهاي نوك اردکی عـالوه بـر تجمـع رسـوبات

هاي پل احداث شـده روي ایـن    شود، به دلیل مجاورت پایه ها می عملکرد نامطلوب این سازه

) 7-4سرریزها، شاخ و برگ و تنه درختان و گاهی الشه احشام در پشـت آن مطـابق شـکل (   

ایـن  باالدسـت  در چنـین باالآمـدن سـطح آب     افت شدید در ضریب دبی و هم به تله افتاده و

 .است سازه را به دنبال داشته 
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 در مسیر کانال آبی هاي  زیرگذرBP29 همانطور که  .داراي مقاطع مستطیلی دو یا سه دهنه هستند

شود در باالدست بسیاري از آنها، آشغال و شاخ و برگ درختان و الشه  ) دیده می8-4در شکل (

کند. با انجام عملیات  کانال سرریز میافتد و در برخی موارد آب به بیرون از  احشام به تله می

توان تا حد زیادي از وقوع این مسایل  ها در این نواحی می نگهداري به موقع و برداشت آشغال

 جلوگیري کرد.

 برداري از کانال  بهرهBP29 که بیان شـد دبـی طراحـی     باشد. همانطوري صورت تجربی می به

بنا به گفتـه مسـوالن اداره آبیـاري ذیـربط      مترمکعب برثانیه است که 3/4براي کانال مذکور 

شود. از زمان سـاخت سـد سـفیدرود     در حال حاضر نیز با همین مقدار دبی آبگیري انجام می

صـورت دائمـی بـوده و اصـوالً ایـن شـبکه بـراي         و شبکه آبیاري و زهکشـی آن، آبیـاري بـه   

شـت و کـاهش   آبیاري مستمر ساخته شده است. اما با گذشت زمان و افـزایش سـطح زیـر ک   

هـاي اخیـر آبیـاري در     عبارتی کاهش منابع آب قابل استحصـال، در سـال   نزوالت جوي و به

صورت تناوبی و به روش حجمی ادامه یافت، بدین معنـی کـه بـدلیل فرسـوده بـودن       شبکه به

هـا کـرد تـا نیـاز آبگیرهـاي جـانبی        شبکه سعی شد حجم قابل توجهی از آب را وارد کانـال 

طـور   همین سـبب و بـه   ن خود تلفات زیاد آب در شبکه را به همراه دارد. بهمرتفع شود که ای

مترمکعـب   3/4در فواصـل زمـانی چهـار روزه و بـا دبـی       BP29معمول آبگیر اصـلی کانـال   

کنـد. میـزان بازشـدگی     هاي جانبی خود را تغذیه می دهد و کانال برثانیه آبگیري را انجام می

صـورت تجربـی و بـه مـرور زمـان در طـول فصـول         هبـ  BP29دریچه کشویی ابتـداي کانـال   

شـود. دریچـه    هاي موجـود در مقطـع کانـال تعیـین مـی      آبیاري مختلف و نیز براساس داغاب

زدگـی و پوسـیدگی کنتـرل     است که بدلیل زنـگ  C2از نوع نیرپیک  BP29آبگیري کانال 



90 

 

ن اسـت کـه   چندانی بر روي دبی ورودي به کانال ندارد و تنهـا دریچـه کشـویی باالدسـت آ    

 دهد. عمل تنظیم و کنترل دبی را انجام می

برداري  هاي بهره از طرفی توزیع و تحویل آب با مشکالتی روبروست که نتیجه آن تحت گزینه

فعلی، تلفات زیاد آب در سطح شبکه است. اهم دالیلی که مسبب مشکالت توزیع و تحویل آب هستند 

 به شرح زیر است:

 افزایش سطح اراضی زیر کشت -1

 محدودیت فیزیکی شبکه در انتقال آب -2

 برداري تدوین شده متناسب با نیاز آبی محصول در بسیاري از موارد نبود الگوي بهره -3

 هاي آبگیر و تنظیم و بعبارتی خارج شدن شبکه از فرم اصلی خود ضعف در سازه -4

د ضعف برداري معموالً مبتنی بر ورود بیش از حد آب به شبکه است تا بتوان الگوهاي بهره -5

 برداري متناسب را بپوشاند. هاي مناسب و نداشتن الگوي بهره مربوط به عدم وجود سازه

 
اردکی 1 -4شکل   نقش مؤثر روزنه در تخلیه رسوب از باالدست سرریز نوك 
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تنظیم در شبکه تجمع رسوب در باالدست سازه 2 -4شکل   هاي 

 
پایین 3 -4شکل  نتهایی کانال تجمع رسوب در  تنظیم در قسمت ا  دست سازه 



92 

 

 
 تجمع رسوب و آشغال در کف کانال 4 -4شکل 

 
نیرپیک تعویض نشده و داراي خوردگی و پوسیدگی نمونه 5 -4شکل   اي از مدول 
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نیرپیک تعویض شده فاقد قفل و دریچه و داراي گرفتگی نمونه 6 -4شکل   اي از مدول 

 
اردکی 7 -4شکل   به تله افتادن شاخ و برگ درختان در پشت سرریز نوك 
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اله در اثر تجمع زیرگذر آبیگرفتگی  8 -4شکل   ها زب

 
نیرپیک کانال  زنگ 9 -4شکل  ر  و پوسیدگی آبگی  BP29زدگی 
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 برداري مختلف هاي بهره گزینه براينتایج حاصل از اجراي مدل  3 – 4

ساز هیدرودینامیک سوبک در فرآیند  در این تحقیق از مدل شبیه شد، بیانکه قبالً  همانطور

ي و تدقیق اطالعات مورد نیاز و آگاهی از وضعیت کنونی شبکه آور . با جمعشده استسازي استفاده  شبیه

برداري که در همه آنها توجه کافی و کاملی به نیاز آبی محصول و تغییرات آن  هاي بهره گزینهو تعریف 

یع که در . با اجراي برنامه، پارامترهاي توزبرداري انجام گرفت بهرههاي  گزینهسازي  شده، فرآیند شبیه

محاسبه و در نهایت تجزیه و تحلیل هر  گزینهصورت مجزا براي هر  به شد،اشاره به آنها هاي قبلی  بخش

ترین  سازي در سطح شبکه و دارا بودن مناسب به لحاظ اجرایی بودن و سهولت کاربرد و پیاده گزینه

هاي تعریف شده و نیز مزایا و معایب هرکدام بررسی شد. نتایج حاصل از  گزینهشاخص توزیع در بین 

برداري در دو حالت  هاي بهره گزینههاي مدیریتی تحویل و توزیع آب همانند  گزینهاجراي مدل تحت 

برداري به تناسب نوع  هاي بهره گزینهشود. براي  عدم وجود خشکسالی و حالت وجود خشکسالی ارائه می

و در مورد  شود پرداخته میریح و توضیح آنها با استفاده از نمودارها و جداول مورد نیاز به تش گزینه

هاي  هاي با دریچه کشویی ضمن ارائه نمودارها و جداول الزم، میزان بازشدگی آنها در دوره گزینه

بودن هاي مناسب که به لحاظ دارا  گزینه. در پایان نیز شود آورده میبرداري را نیز  مختلف بهره

هاي مناسب، سهولت کاربرد در سطح شبکه و قابل اجرا بودن حائز باالترین امتیاز هستند  شاخص

 .شوند صورت مشخص و معلوم بیان می به

 برداري نتایج حاصل از اجراي مدل براي حالت اول بهره 1 – 3 – 4

، مقدار برداري که با توجه به میزان حجم آب ذخیره شده در مخزن سد در حالت اول بهره

هاي صورت گرفته در سال و نیز توجه به میزان دبی مورد نیاز هر واحد زراعی و کل شبکه و دقت و  بارش

بردار به عنوان حالت عدم وقوع خشکسالی  هاي قبل از طرف شرکت بهره توجه کافی به الگوي توزیع سال
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هاي  ز با جایگزینی دریچهبرداري با حفظ فیزیک فعلی شبکه و نی هاي بهره گزینهمعرفی شده است، 

گیرند. این  مورد ارزیابی و بحث و بررسی قرار می BP29استفاده در کانال  جاي آبگیرهاي بال کشویی به

براي همه آبگیرهاي  شاخص مازاد آبنتایج با ارائه نمودار مربوط به شاخص کفایت مولدن و گیتس و 

کفایت توزیع براي کانال اصلی، براي همه  چنین شاخص عدالت توزیع و منشعب از کانال مذکور و هم

ها در  هاي کشویی جایگزین شده نیز میزان بازشدگی این دریچه ها آورده خواهد شد. براي دریچه گزینه

 شود که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. برداري آورده می طول فصل بهره

هاي خاصی براي  داري از عالمتبر هاي بهره همانطور که قبالً اشاره شد، در نامگذاري گزینه

بندي در نیمه  برداري که نوبت )، در حالت اول بهره1-4سهولت ارجاع استفاده شد. با توجه به جدول (

و در ماه سوم و  Aشود، براي ماه اول و دوم از عالمت  دوم فصل آبیاري (ماه سوم و چهارم) اعمال می

شود،  بندي در تمام فصل آبیاري انجام می شود. در حالت دوم نیز که نوبت استفاده می Bچهارم از عالمت 

اي است که شرایط فعلی  دهنده گزینه نشان F1A1B1استفاده شد. براي مثال  Sبراي نامگذاري از حرف 

د دبی ورو A1کند. در این گزینه،  هاي نیرپیک تخریب شده ) را در حالت اول بررسی می شبکه (با دریچه

بندي در ماه سوم و چهارم است.  بیانگر نوبت B1دهد و  دائمی را در طول ماه اول و دوم به کانال نشان می

آورده شده  F1A3B4برداري  برداري یا گزینه بهره در نتایج حاصل از اجراي مدل، ابتدا روش کنونی بهره

 ها استفاده شود. ایسه سایر گزینهاست تا مزایا و معایب این روش بررسی و به عنوان شاهدي براي مق

 برداري هاي بهره هاي مورد استفاده براي نامگذاري گزینه عالمت 1 -4جدول 

 برداري هاي بهره گزینه نامگذاري 

 برداري حالت اول بهره برداري بهره حالت دوم 

 ماه اول و دوم ماه سوم و چهارم ماه اول تا چهارم

S B A 
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 F1A3B4 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  1 – 1 – 3 – 4

بندي با  مترمکعب بر ثانیه و سپس نوبت 3/4ورود دبی دائمی در طول ماه اول و دوم با مقدار 

هاي سوم و چهارم که مطابق با الگوي کنونی  دوره قطع و وصل چهار روزه با همین مقدار دبی در ماه

ر دبی مورد بررسی قرار گرفت. نمودا گزینهاست در این  BP29برداري و توزیع آب در کانال  بهره

برداري بر طبق  هاي بهره که نیاز آبی در ماه شود. از آنجایی ) مشاهده می10-4ورودي به کانال در شکل (

مترمکعب برثانیه براي کانال  3/4هیچگاه به مقدار  Netwatاطالعات و ارقام استخراج شده از برنامه 

BP29 شود  برداري اجرا می . زمانی این روش بهرهقابل توجه آب استدر آبگیرها آب رسد، تلفات  نمی

که معضل کمبود آب و خشکسالی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، مقدار آب در دسترس در حدي 

دبی را لحاظ کرد. اما  دائمیبرداري، روش توزیع  هاي اول و دوم در طول دوره بهره باشد که بتوان در ماه

هاي اول و دوم به  ماه توزیع دائمیشود و الگوي  راي شبکه اجرا میبندي ب هاي سوم و چهارم نوبت در ماه

 شود. هاي بعدي تبدیل می بندي در ماه الگوي نوبت

 
 F1A3B4 گزینهدر  BP29نمودار دبی ورودي به کانال  10 -4شکل 
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برداري و توزیعی است که در حال حاضر در سطح اراضی کانال  مطابق با الگوي بهره گزینهاین 

BP29 مذکور بیانگر آن است که هرچند تعداد  گزینهشود. نتایج حاصل از اجراي مدل براي  اجرا می

نحوه اما این  برداري باال است بهرههاي  گزینهسایر دهند نسبت به  آبگیرهایی که عمل آبگیري را انجام می

شرایط فعلی موجود . این تلفات آب با توجه به شود میایجاد تلفات قابل مالحظه آب نیز  موجب توزیع،

شود،  ) دیده می11-4طور که در شکل ( برداري کنونی آن قابل توجیه است. همان در شبکه و روش بهره

آبگیرهاي با نیاز کم، آب بیشتري دریافت کرده و بالطبع تلفات آب نیز در آنها بیشتر است.  گزینهدر این 

 گزینهدر این  شاخص مازاد آبد متوسط این تلفات در مورد آبگیرهاي میانی قابل مالحظه است. عد

اند. این عدد  برابر بیش از نیاز واقعی خود آب دریافت کرده 92/5طور متوسط آبگیرها  دهد که به نشان می

است که آنرا از سایر  گزینهها عدد باالیی است و بیانگر تلفات چشمگیر آب در این  گزینهدر بین تمامی 

سازد. عدالت توزیع و کفایت توزیع براي کانال اصلی بترتیب برابر با  میبرداري متمایز  هاي بهره گزینه

 است. 56/5و  54/5

 
 F1A3B4 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  11 -4شکل 
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هاي کفایت توزیع و مازاد آب را براي آبگیرهاي کانال  ) مقدار کمی شاخص11-4شکل (

BP29 هاي ابتدایی و میانی کانال که با توجه به  دهد. در این شکل آبگیرهاي واقع در قسمت نشان می

سطح زیر کشت کمتر، نیاز آبی کمتري در مقایسه با سایر آبگیرها دارند با تلفات قابل توجه آب مواجه 

لیل اصلی این مسئله هاي آبگیر د باشند. عدم کنترل جریان ورودي به این آبگیرها در اثر خرابی سازه می

سطح زیر کشت کمتري در مقایسه با سایر آبگیرها دارند و  O8و  O3 ،O4 ،O5 ،O6است. آبگیرهاي 

داراي تلفات آب بیشتري هستند. ورود دبی باال به کانال نیز نتوانسته مشکل کمبود آب را در آبگیرهاي 

ررسی قابلیت استفاده نداشته و کنترلی بر هاي آبگیر در کانال مورد ب انتهایی برطرف سازد، چرا که سازه

هاي فرعی ندارند. همین امر باعث شده تا آبگیرهاي ابتدایی بیشتر از نیاز آبی  روي دبی ورودي به کانال

رسد توجه به  واقعی خود آب دریافت کنند و آبگیرهاي انتهایی با کمبود آب مواجه شوند. به نظر می

آبگیر در شبکه ضروري است تا از مسایل بوجود آمده در توزیع آب هاي  مسئله تعمیر و نگهداري سازه

 جلوگیري شود و اتالف آب را در سطح شبکه کاهش دهد.

ها در سطح شبکه و در نظر  رسد توجه دقیق و کافی به مسایل تعمیر و نگهداري کانال به نظر می

هاي موجود در  هاي توزیع و تحویل آب، بتواند از پیچیدگی گرفتن نیاز آبی واقعی محصول در روش

توزیع  هاي هایی، اجراي روش هاي قدیمی و فرسوده بکاهد. در چنین شبکه هاي توزیع آب در شبکه روش

هاي الزم براي توزیع عادالنه آب در سطح شبکه است.  آب منطبق بر نیاز آبی محصول یکی از شرط

تواند به توزیع عادالنه آب  توجه به ساختار فیزیکی شبکه و اعمال تغییرات مناسب در آنها، میشک  بی

 کمک نماید.



100 

 

 F1A1B1 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  2 – 1 – 3 – 4

و  2/1هاي  هاي اول و دوم دبی در ماه شود، ) دیده می12-4، همانطور که در شکل (گزینهاین در 

ماه وارد کانال  مترمکعب بر ثانیه منطبق بر حجم آب مورد نیاز برحسب نیاز آبی گیاه در طول یک 2

 BP29کانال  بندي در ورود دبی به الگوي نوبت ،هاي سوم و چهارم با افزایش نیاز گیاه در ماه .شود می

بردار اعمال  از طرف شرکت بهره محتمل نیستهایی که پدیده خشکسالی  که در سال شود لحاظ می

هاي با دوره قطع و  بندي کند، در نوبت بندي مطابق با آنچه نیاز آبی دیکته می هاي نوبت شود. در ماه می

. تفاوت دبی در شود می BP29وصل پنج روزه و متناسب با دو برابر نیاز آبی در هر نوبت، آب وارد کانال 

 هاي سوم و چهارم است. در ماه گزینهاین هاي  هر نوبت با نوبت قبلی از ویژگی

 
 F1A1B1 گزینهدر  BP29نمودار دبی ورودي به کانال  10 -4شکل 

از مزایاي این روش، ورود حجم قابل توجهی از آب در ماه اوج مصرف گیاه است که با فیزیک 

است. اولین عیب این روش توزیع، تلفات قابل فعلی شبکه، تنها راهکار مناسب براي رفع نیازهاي آبگیره

هایی که  توجه آب ناشی از ورود دبی متناسب با دو برابر نیاز آبی است. ورود دبی باال به کانال در دوره
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شود. عیب دوم در این روش توزیع، عدم  گیاه برنج نیاز کمتري دارد سبب تلف شدن آب در شبکه می

هاي باال در ماه اوج مصرف (ماه  لیل رسوبگذاري براي برخی از دبیظرفیت کانال به لحاظ فیزیکی و بد

هاي دیگر این روش است که با  برداري) است. دوره قطع و وصل نسبتاً طوالنی آب از عیب سوم بهره

هاي اوج نیاز آبی و تلفات  توجه به نوع آبیاري برنج که غرقابی است، سبب آسیب به محصول در دوره

 شود. نیاز آبی کم می هاي با آب در دوره

هاي اول و دوم، دبی ورودي به کانال اصلی  برداري، چنانچه همانند ماه در این الگو و روش بهره

دست به اندازه نیاز  مقدار کمی داشته باشد تنها آبگیرهاي باالدست، آب دریافت کرده و آبگیرهاي پایین

کعب بر ثانیه که مربوط به نوبت اول ماه سوم مترم 5/4در دبی  گزینهکنند. در این  خود آب دریافت نمی

سازي شده به دبی  است بیشترین تعداد آبگیرها قادر به آبگیري از کانال اصلی بوده و نسبت دبی شبیه

هاي بعدي و با کم شدن دبی ورودي به  این روند در نوبت .مورد نیاز در محدوده قابل قبولی قرار دارد

. به عبارت دیگر، در معضل مهمی استامناسب دبی در بین آبگیرها رود و توزیع ن کانال از بین می

از جمله این نواحی که طبیعتاً نقاط باالدست کانال  استبیش از حد نیاز آب هایی از کانال توزیع  قسمت

این روند نامنظم در توزیع آب در شکل  شود. دست کانال نیز کمبود آب ایجاد می پایین و در مناطق است

 12/2طور متوسط  دهد که آبگیرها به نیز نشان می شاخص مازاد آب) قابل مشاهده است. متوسط 4-13(

و  58/1اند. عدالت توزیع و کفایت توزیع براي کانال اصلی بترتیب  برابر نیاز خود آب دریافت کرده

 است. 78/1
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 F1A1B1 گزینهها در نمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیر 11 -4شکل 

 F1A1B2 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  3 – 1 – 3 – 4

ورود دبی شود.  ) نمودار دبی ورودي به کانال در طول فصل آبیاري مشاهده می14-4در شکل (

هاي اول و دوم دبی به صورت  قبل است. در ماه گزینههاي اول و دوم همانند  براي ماه BP29به کانال 

 2مترمکعب بر ثانیه و براي ماه دوم  2/1شود. مقدار دبی ورودي در ماه اول  وارد کانال مذکور می دائمی

بندي با دوره قطع و  براساس نوبتآب هاي سوم و چهارم نیز روش توزیع  مترمکعب بر ثانیه است. در ماه

طقه فومنات در این وصل چهار روزه و منطبق بر حجم آب مورد نیاز برحسب نیاز آبی گیاه برنج در من

بندي تنها یک دبی معلوم و مشخص که بتواند نیاز  هاي نوبت در ماه F1A1B1 گزینههاست. برخالف  ماه

ماه برآورده سازد و این دبی در تطابق کامل با حجم آب مورد نیاز در آن ماه است  آبی را در طول یک

 گزینهدفعات قطع و وصل جریان نسبت به  برداري، تعداد بهره گزینهشود. در این  می BP29وارد کانال 

 قبلی افزایش یافته است و دوره حضور جریان در کانال از پنج روز به چهار روز رسیده است.
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 F1A1B2 گزینهدر  BP29نمودار دبی ورودي به کانال  12 -4شکل 

چنانچه دبی در یک حد پایین وارد کانال شود آبگیرهاي باالدست درصد بیشتري از این دبی 

نوسانات دبی  گزینهشوند. در این  دست با کمبود مواجه می ورودي را برداشت کرده و آبگیرهاي پایین

ن هاي جبرا دست در ماه سوم قابل توجه است که باعث وارد شدن خسارت ورودي به آبگیرهاي پایین

 هاي که در شکل هاي اوج مصرف گیاه است. همانطور شود، چرا که این ماه از ماه ناپذیر به محصول می

قبلی بهبود یافته و  گزینهشود کفایت تعدادي از آبگیرهاي میانی نسبت به  دیده می )16-4و ( )4-15(

برابر نیاز خود آب  25/2طور متوسط آبگیرها  به گزینهشاهد تلفات کمتر آب در آنها هستیم. در این 

 گزینهاست. همانند  76/1و  57/1کنند. عدالت و کفایت توزیع براي کانال اصلی بترتیب  دریافت می

هاي نیرپیک و خرابی آنها، تلفات آب در آبگیرهاي باالدست که بعضاً  قبلی، بدلیل از کار افتادگی دریچه

دست شده که نیاز  است. همین امر موجب کمبود آب در آبگیرهاي پایین نیاز کمتري دارند قابل توجه

دست کانال، سطح زیر کشت باالیی  آبی بیشتري در مقایسه با آبگیرهاي باالدست دارند. آبگیرهاي پایین

 را تحت پوشش قرار داده و بالطبع نیاز آبی آنها باالست.
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 F1A1B2 گزینهص کفایت و مازاد آب آبگیرها در نمودار شاخ 13 -4شکل 

 
 F1A1B2 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  14 -4شکل 

 F1A1B3 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  4 – 1 – 3 – 4

هاي اول و دوم  در ماه BP29دبی ورودي به کانال  دائمیروش توزیع )، 17-4مطابق با شکل (

هاي سوم و چهارم  در ماه هاي قبلی، گزینه. بر خالف شود نیز لحاظ می گزینه قبلی در این گزینههمانند دو 
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بندي با دوره قطع و وصل سه روزه و منطبق بر حجم آب مورد نیاز در این دو ماه که مطابق با نیاز  نوبت

گیرد. تعداد دفعات قطع و وصل جریان نسبت به دو  م میاست انجا Netwatآبی استخراج شده از برنامه 

 BP29در هر ماه تنها یک دبی منحصربفرد وارد کانال  F1A1B2 گزینهیابد و همانند  قبل افزایش می گزینه

 شود. می

 
 F1A1B3 گزینهدر  BP29نمودار دبی ورودي به کانال  15 -4شکل 

و  F1A1B1 گزینهدهد که تلفات آب در آبگیرها نسبت به دو  نشان می شاخص مازاد آب

F1A1B2  بیشتر است که این افزایش تلفات در مورد آبگیرهاي میانی که نیاز کمتري دارند قابل توجه

دانست که  BP29توان به ورود دبی قابل توجه در ماه سوم به کانال  است. دلیل این تلفات آب را می

هاي آبگیر  ها بیش از نیاز خود آب دریافت کنند که خود ناشی از عدم کنترل سازهباعث شده آبگیر

نیرپیک بدلیل خرابی و غیر قابل استفاده بودن آنهاست. در این بین آبگیرهایی که نیاز باالیی دارند و در 

که  دهد نیز نشان می شاخص مازاد آباند با کمبود آب مواجه هستند. متوسط  قسمت میانی واقع شده

هاي کفایت توزیع و  کنند. شاخص برابر نیاز واقعی خود آب دریافت می 94/2طور متوسط آبگیرها  به
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) قابل مشاهده است. عدالت و کفایت توزیع براي کانال اصلی بترتیب 18-4مازاد آب آبگیرها در شکل (

 است. 13/2و  56/1

 
 F1A1B3 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  16 -4شکل 

سطح زیر کشت کمتري در مقایسه با سایر  O8و  O3 ،O4 ،O5، آبگیرهاي )18-4( در شکل

آبگیرها دارند. به همین دلیل نیاز آبی این آبگیرها کمتر از بقیه است. خرابی و پوسیدگی آبگیرهاي 

بیشتر از نیاز واقعی خود آب دریافت کنند و تلفات آب در سطح شود تا این آبگیرها  نیرپیک باعث می

دست و نیز آنهایی که نیاز آبی باالیی دارند با  شبکه را سبب شوند. در چنین شرایطی، آبگیرهاي پایین

گیرند و با  عدالت توزیع و کفایت توزیع در محدوده ضعیف قرار میکمبود آب مواجه شوند. بنابراین 

 زیع آب روبرو خواهیم شد.عدالتی در تو بی

 F1A2B1 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  5 – 1 – 3 – 4

هاي ده روزه  هاي اول و دوم، دبی ورودي به کانال مطابق با دوره در ماه)، 19-4مطابق با شکل (

انطباق کامل دبی ورودي به شود.  ) به نقطه ابتدایی کانال وارد میNetwatافزار  (استخراج شده از نرم
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 گزینههاي این  هاي اول و دوم و با دوره نوسانی ده روزه از ویژگی با دبی مورد نیاز در ماه BP29کانال 

پنج روزه متناسب با دو برابر نیاز آبی با دوره قطع و وصل بندي  نوبت ،بندي نیز هاي نوبت است. در ماه

در  آب از آب خصوصاً در ماه سوم باعث تلفات قابل توجه شود. ورود حجم قابل توجهی گیاه انجام می

برداري مشابه با الگوي کنونی شبکه در نظر  سازي الگوي بهره به منظور شبیه گزینهشود. این  می گزینهاین 

 چنینی به وضوح دیده شود. هاي این گزینهگرفته شده تا محاسن و معایب 

 
 F1A2B1 گزینهدر  BP29ار دبی ورودي به کانال نمود 17 -4شکل 

نوسانات ده روزه دبی ورودي به کانال در ماه اول و دوم سبب شده تا آبگیرهاي بیشتري بتوانند 

اند تلفات  هاي ابتدایی کانال واقع شده که این آبگیرها در قسمت عمل آبگیري را انجام دهند. از آنجایی

گیري بیش از حد نیاز این آبگیرها، ضمن آنکه تلفات آب را در شبکه آب در آنها قابل مالحظه است. آب

شود. دلیل اصلی چنین مسایلی خرابی  دست شبکه می هاي پایین به همراه دارد، سبب کمبود آب در قسمت

)، نمودار شاخص کفایت توزیع و مازاد آب 20-4در شکل ( و پوسیدگی آبگیرهاي نیرپیک است.

باشد که بیانگر آن است که  می 10/2 گزینهدر این  شاخص مازاد آبمتوسط  است.آبگیرها قابل مشاهده 
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اند. عدالت توزیع و کفایت توزیع نیز براي  برابر نیاز خود آب دریافت کرده 10/2طور متوسط  آبگیرها به

 است. 79/1و  63/1کانال اصلی بترتیب 

 
 F1A2B1 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  20 -4شکل 

 F1A2B2 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  6 – 1 – 3 – 4

در ماه اول  BP29، تطابق کامل بین دبی مورد نیاز و دبی ورودي به کانال F1A2B1 گزینههمانند 

هاي  بندي با دوره قطع و وصل چهار روزه و با ورود یک دبی منحصربفرد در ماه و دوم وجود دارد. نوبت

هاي ورودي با نیاز آبی همانند  است. انطباق کامل دبی گزینههاي دیگر این  سوم و چهارم از خصوصیت

بندي قطع و وصل جریان در  ي نوبتها نیز لحاظ شده است. در ماه گزینههاي نظیر در این  گزینهسایر 

 F1A2B1 گزینهگیرد که بر افزایش تعداد قطع و وصل جریان نسبت به  هاي چهار روزه انجام می دوره

نمودار  قبل، به چهار روز کاهش یافته است. گزینهچنین طول دوره حضور جریان نسبت به  اشاره دارد. هم

 است. ) آورده شده21-4دبی ورودي به کانال در شکل (
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 F1A2B2 گزینهدر  BP29نمودار دبی ورودي به کانال  21 -4شکل 

برداري و  از مزایاي این روش توزیع، توجه کامل به نیاز آبی واقعی برنج در طول دوره بهره

انطباق کامل دبی ورودي به کانال با دبی مورد نیاز در ماه اول و دوم است. مزیت دیگر این روش، دوره 

کوتاه در روش تحویل و توزیع آب است که با توجه به آبیاري غرقابی محصول برنج، از قطع و وصل 

توان به تلف  کاهد. از معایب این روش توزیع نیز می هاي اوج مصرف گیاه می هاي جدي در دوره آسیب

دست آن اشاره کرد که بدلیل  هاي باالدست شبکه و کمبود آب در نواحی پایین شدن آب در قسمت

 شود. هاي فرعی ایجاد می هاي آبگیر نیرپیک و عدم کنترل آنها در ورود دبی به کانال سازه خرابی

تأثیر  F1A2B1 گزینهبرداري نسبت به  کم شدن دبی ورودي به کانال در ماه سوم و چهارم بهره

مذکور آب  گزینهخود را بر روي آبگیرهاي میانی گذاشته است و باعث شده این آبگیرها نسبت به 

عبارت دیگر، شاخص کفایت آبگیر در  ) قابل مشاهده است. به22-4تري دریافت کنند که در شکل (کم

حدي است که تلفات آب در این آبگیرها کمتر شده است. این مسئله براي آبگیرهایی که نیاز کمتري 

در این آبگیرها باشد و باعث بروز کمبود آب  دارند مطلوب بوده و براي آبگیرهاي با نیاز باال نامطلوب می
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برابر نیاز خود آب  22/2طور متوسط  دهد که آبگیرها به نیز نشان می شاخص مازاد آبشود. متوسط  می

است. قرار گرفتن  77/1و  61/1اند. عدالت توزیع و کفایت براي کانال اصلی بترتیب  دریافت کرده

عدالتی در  سطح شبکه و بیدهنده تلفات آب در  هاي مورد نظر، نشان هاي توزیع در محدوده شاخص

 تحویل و توزیع آب است.

 
 F1A2B2 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  22 -4شکل 

 F1A2B3 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  7 – 1 – 3 – 4

انطباق کامل دبی ورودي  گزینههاي این  از ویژگی) مشخص است، 23-4همانطور که از شکل (

بندي با دوره قطع و وصل سه  با دبی مورد نیاز در ماه اول و دوم از فصل آبیاري، نوبت BP29به کانال 

روزه و منطبق بر حجم آب مورد نیاز برحسب نیاز آبی در ماه سوم و چهارم، ورود یک دبی منحصربفرد 

سوم و چهارم  هاي بندي و افزایش تعداد دفعات قطع و وصل جریان در ماه هاي نوبت و بدون تغییر در ماه

است. از طرفی نیز طول دوره حضور جریان در کانال نسبت به  F1A2B2و  F1A2B1هاي  گزینهنسبت به 

بردار را بدلیل افزایش تعداد  هاي مذکور کاهش یافته است. هر چند این روش توزیع، شرکت بهره گزینه
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و آبیاري غرقابی آن مطلوب دفعات قطع و وصل جریان به زحمت خواهد انداخت اما براي محصول برنج 

 کند. هاي اوج مصرف گیاه جلوگیري می هاي احتمالی به محصول در دوره باشد و از خسارت می

 
 F1A2B3 گزینهدر  BP29نمودار دبی ورودي به کانال  23 -4شکل 

 گزینهدر این  F1A2B1 گزینهروند کم شدن دبی ورودي به کانال در ماه سوم و چهارم نسبت به 

براي برخی از آبگیرها کاهش یافته و تلفات آب در آنها  شاخص مازاد آبنیز وجود دارد که باعث شده 

 شاخص مازاد آبگردد که متوسط  کم شود، اما برداشت بیش از حد نیاز آبگیرهاي با نیاز کم سبب می

براي متوسط  32/2عدد افزایش یابد.  گزینهقبل با افزایش روبرو شود و تلفات آب در این  گزینهنسبت به 

برابر بیشتر از نیاز خود آب  32/2 گزینهطور متوسط آبگیرها در این  دهد که به نشان می شاخص مازاد آب

) قابل مشاهده است. 24-4اند که نمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در شکل ( دریافت کرده

 است. 77/1و  61/1عدالت و کفایت توزیع کانال اصلی بترتیب برابر با 
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 F1A2B3 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  24 -4شکل 

شود، آبگیرهاي با سطح زیر کشت کمتر که نیاز آبی  دیده می )24-4(طور که در شکل  همان

عدم کنترل  ،کنند. دلیل این آبگیري بیش از حد نیاز آبگیرها کمتري نیز دارند، آب بیشتري را دریافت می

جریان ورودي به آنهاست. خرابی و پوسیدگی آبگیرهاي مدول نیرپیک سبب شده تا آبگیرها بصورت 

از طرف دیگر آبگیرهاي  ند.وآزاد عمل آبگیري را انجام دهند و تلفات آب در باالدست شبکه را سبب ش

یی دارند. در این آبگیرها دهند و نیاز آبی باال دست، سطح زیر کشت باالیی را تحت پوشش قرار می پایین

 کمبود آب یک معضل اساسی است.

 K1A3B4 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  8 – 1 – 3 – 4

 BP29افزار سوبک براي کانال  الگو و روش کنونی توزیع آب به کمک نرم گزینهدر این 

شکسالی محتمل باشد، که عدم وجود خ شود تا مزایا و معایب آن مشخص شود. در صورتی سازي می شبیه

هاي  شود. براي ماه در ماه اول و دوم وارد کانال مذکور می دائمیصورت  مترمکعب برثانیه به 3/4دبی 

بندي با توجه به الگوي کنونی الزامی است با دوره قطع و وصل چهار  سوم وچهارم نیز که رعایت نوبت
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هاي  شود. تنها مسئله مورد نظر این است که بازشدگی دریچه روزه همین مقدار دبی وارد کانال می

ماند.  گیرد تا پایان فصل بدون تغییر باقی می کشویی با تنظیمی که در ابتداي فصل آبیاري صورت می

شاهده است. ) قابل م2-4در جدول ( BP29ها براي آبگیرهاي منشعب از کانال  میزان بازشدگی دریچه

هایی است که دبی ورودي به کانال بیشتر از  تلف شدن آب در دوره گزینهنکته قابل تأمل در مورد این 

و کفایت  شاخص مازاد آبمقدار مورد نیاز آبگیرها است. این مقادیر بصورت کمی در نمودارهاي 

 توزیع قابل مشاهده است.

 K1A3B4 گزینههاي کشویی مربوط به  بازشدگی دریچه 2 -4جدول 

هاي کشویی  مقدار بازشدگی دریچه
)cm( آبگیرها 

 ماه اول، دوم، سوم و چهارم

38 O١ 

5/32 O٢ 

5/6 O٣ 

5/10 O٤ 

6 O٥ 

5/8 O٦ 

5/42 O٧ 

7 O٨ 

9 O٩ 

9 O١٠ 

44 O١١ 

80 O١٢ 
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 K1A3B4 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  25 -4شکل 

برداري که مطابق با الگوي حال حاضر  ورود یک دبی معلوم در طول فصل بهره گزینهدر این 

شبکه است مورد بررسی قرار گرفت و دیده شد که تمامی آبگیرها با آبگیري بیش از حد نیاز خود 

شود و  ، هر آبگیري در طول فصل آبیاري فقط یکبار تنظیم میگزینهشوند. در این  موجب تلفات آب می

طور  دهنده این است که به نشان شاخص مازاد آبماند. متوسط  ل آبیاري بدون تغییر باقی میتا پایان فص

) 25-4طور که در شکل ( کنند. همان برابر بیشتر از نیاز واقعی خود آب دریافت می 43/1متوسط آبگیرها 

مشخص است، تلفات آب در آبگیرهاي میانی بدلیل برداشت زیاد از کانال قابل توجه است. به نظر 

مطلوبی نباشد. عدالت  گزینهآورد  ه بوجود میبدلیل تلفات آبی که در سطح شبک گزینهرسد این  می

که کفایت توزیع براي کانال  در محدوده خوب قرار دارد، در حالی 07/0توزیع براي کانال اصلی با مقدار 

 دهد. را نشان می گزینهتک آبگیرها وجود تلفات آب در این  چنین کفایت تک و هم 43/2اصلی با مقدار 
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 K1A1B1 گزینهاجراي مدل براي  نتایج حاصل از 9 – 1 – 3 – 4

هاي قبل به آنها اشاره شد و نیز با توجه به نتایج اجراي مدل  با توجه به توضیحاتی که در بخش

 بجايهاي کشویی  دریچه جایگزینیهایی که در آنها وضعیت فعلی شبکه لحاظ شده بود،  گزینهبراي 

هاي  ها و نوبت هاي کشویی براي دوره ریچه. در مورد دبررسی شداند  آبگیرهاي فعلی که بال استفاده

به محاسبه شد ها  مختلف در طول فصل آبیاري به تناسب مقدار نیاز هر آبگیر مقدار بازشدگی این دریچه

براي ماه اول و دوم به لحاظ  گزینههاي توزیع در محدوده خوب قرار بگیرند. در این  نحوي که شاخص

در جریان است فقط یک عدد بازشدگی براي هر ماه به هر  BP29 و ثابتی که در کانال دائمیوجود دبی 

بندي با دوره قطع و وصل پنج روزه  هاي سوم و چهارم که نوبت شود و در ماه دریچه اختصاص داده می

بندي، یک عدد بازشدگی براي هر دریچه بدست آورده  ازاي هر نوبت به بی رامتناسب با دو برابر نیاز آ

 ) آمده است.3-4هاي کشویی برحسب سانتیمتر در جدول ( شده که میزان بازشدگی دریچه

هاي نیرپیک که خراب و پوسیده شده و از  هاي کشویی جایگزین دریچه دریچه گزینهدر این 

مترمکعب بر ثانیه به ترتیب در ماه اول و  2و  2/1 دائمیدبی  اند. کارایی مطلوب برخوردار نیستند شده

بندي با دوره قطع و وصل پنج  شود. در ماه سوم و چهارم نیز نوبت می BP29برداري وارد کانال  دوم بهره

هاي سوم و چهارم، دبی ورودي به کانال براساس نیاز آبی  گیرد. در ماه روزه مبناي توزیع آب قرار می

 است. Netwatافزار  ل و متناسب با دو برابر نیاز آبی استخراج شده ار نرمواقعی محصو

هاي کشویی و اعمال بازشدگی  نصب دریچه) مشخص است، 26-4طور که از شکل ( همان

مناسب براي آنها، باعث شده کفایت آبگیرها در محدوده خوب قرار گیرد. عدالت توزیع و کفایت توزیع 

در محدوده خوب قرار دارند. به عبارت دیگر توزیع عادالنه آب در  01/1و  04/0کانال اصلی نیز با مقدار 

است. از مزایاي دیگر این روش، استفاده بهینه از منابع آبی موجود و  گزینهسطح شبکه از مزایاي این 
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در که در اکثر مواقع برآورده نشدن نیاز آبگیرها  دستیابی به کمترین مقدار تلفات آب است. از آنجایی

دست شبکه معضلی بر سر راه توزیع مناسب و کافی آب است، سعی شد در  هاي انتهایی و پایین قسمت

اي عمل شود تا آبگیرهاي انتهایی با مقداري  گونه االمکان به برداري با دریچه کشویی حتی الگوي بهره

ند که مقدار آن بقدري این آبگیرها با مقداري مازاد آب روبرو هست یعبارت تلفات آب روبرو گردند. به

هاي کشویی است  پوشی است. دلیل دیگر اتخاذ این رویه در نحوه تنظیم دریچه ناچیز است که قابل چشم

 در ماه اول و دوم ها در نظر گرفته شود. تا مقداري ضریب اطمینان براي اشتباه کاربر در تنظیم دریچه

هاي کشویی فقط یکبار تنظیم شده و تا پایان ماه  به کانال، دریچه برداري بدلیل ورود یک دبی ثابت بهره

در هر نوبت،  BP29هاي سوم و چهارم بدلیل تغییر دبی ورودي به کانال  مانند. در ماه بدون تغییر باقی می

 بردار را به زحمت خواهد انداخت. بهره ،در هر نوبتهاي مورد نظر  هاي کشویی براي دبی تنظیم دریچه

 K1A1B1 گزینههاي کشویی مربوط به  بازشدگی دریچه 3 -4جدول 

 )cmهاي کشویی ( مقدار بازشدگی دریچه

 ماه اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم آبگیرها

 ماه کل در  ماه کل در  نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم

5/13 24 19 38 44 39 19 11 O١ 

10 5/22 5/16 32 5/39 33 17 11 O٢ 

2 5 3 5/6 5/7 5/6 5/3 2 O٣ 

5/3 8 5/5 5/10 5/11 5/10 6 5/3 O٤ 

5/2 5/3 5/2 5/5 5/6 5/5 3 5/1 O٥ 

5/3 5/5 5/4 9 5/10 8 5/4 5/2 O٦ 

19 32 28 5/41 38 5/4 26 5/17 O٧ 

3 5/4 4 7 8 7 4 2 O٨ 

3 6 5/4 9 5/9 9 5/4 5/2 O٩ 

3 5/5 4 10 11 8 5 3 O١٠ 

11 37 25 42 44 39 24 10 O١١ 

19 77 48 80 85 70 40 15 O١٢ 
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 K1A1B1 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  26 -4شکل 

 K1A1B2 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  10 – 1 – 3 – 4

چهار روزه منطبق بر حجم آب مورد نیاز برحسب نیاز آبی باعث با دوره قطع و وصل بندي  نوبت

هاي کشویی نیازمند تنها یکبار  هاي اول و دوم، دریچه هاي سوم و چهارم نیز همانند ماه شده تا در ماه

ها  هاي کشویی نصب شده در ورودي کانالت عبارت دیگر در طول فصل آبیاري، دریچه تنظیم باشند. به

شوند، یعنی در هر ماه  هاي مدول نیرپیک مستهلک شده هستند چهار بار تنظیم می که جایگزین دریچه

ماند. میزان بازشدگی  فقط یکبار نیاز به تنظیم داشته و این تنظیم تا پایان ماه مورد نظر بدون تغییر باقی می

برداري  هرههاي ب هاي مختلف ماه ) براي نوبت4-4در جدول ( گزینهها برحسب سانتیمتر در این  دریچه

 آمده است.

 دائمیمترمکعب بر ثانیه و بصورت  2و  2/1برداري، به ترتیب دبی  هاي اول و دوم بهره در ماه

بندي با دوره قطع و وصل چهار روزه مبناي  شود. در ماه سوم و چهارم نیز نوبت می BP29وارد کانال 

شود.  اقعی محصول به کانال وارد میگیرد و حجم آب مورد نیاز بر طبق نیاز آبی و توزیع آب قرار می
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نیز  گزینهقبل به آن اشاره شد، در مورد این  گزینهاي که در  گونه هاي کشویی به روش تنظیم دریچه

لحاظ اجرایی ممکن نبود. آنچه در مورد این  به بازشدگی دریچه میزانرعایت شد. مگر در مواردي که 

کار گیري آن به لحاظ اجرایی براي  برداري بعدي الزم به ذکر است سهولت به بهره گزینهو  گزینه

 شوند. هاي کشویی در هر ماه فقط یکبار تنظیم می ها دریچه گزینهبران است، چرا که در این  آب

تک آبگیرها در محدوده خوب قرار دارد.  شود که کفایت تک ) مشخص می27-4از شکل (

در محدوده خوب قرار  04/0و عدالت توزیع با مقدار  01/1ال اصلی با مقدار کفایت توزیع براي کان

هاي کشویی بجاي آبگیرهاي بال استفاده فعلی، عالوه بر توزیع  دارند. به عبارت دیگر با نصب دریچه

دست آن  هاي پایین عادالنه آب در سطح شبکه، از تلفات آب در باالدست شبکه و کمبود آب در قسمت

هاي قدیمی و فرسوده را  توجه به مسایل تعمیر و نگهداري شبکه ضرورت شود. این نتایج میجلوگیري 

 دهد. نشان میبیش از پیش 

 K1A1B2 گزینههاي کشویی مربوط به  بازشدگی دریچه 4 -4دول ج

 )cmهاي کشویی ( مقدار بازشدگی دریچه
 آبگیرها

 ماه اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم

5/17 38 19 11 O١ 

5/15 5/32 17 11 O٢ 

3 5/6 5/3 2 O٣ 

5/5 5/10 6 5/3 O٤ 

5/2 5/5 3 5/1 O٥ 

5/4 5/8 5/4 5/2 O٦ 

5/26 5/42 26 5/17 O٧ 

5/3 7 4 2 O٨ 

4 9 5/4 5/2 O٩ 

4 9 5 3 O١٠ 

5/20 41 24 10 O١١ 

33 75 40 15 O١٢ 
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 K1A1B2 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  27 -4شکل 

 K1A1B3 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  11 – 1 – 3 – 4

بندي با دوره قطع و وصل سه روزه منطبق بر حجم آب مورد نیاز در  نیز نوبت گزینهدر این 

را بوجود آورده است. با این تفاوت که طول دوره  K1A1B2 گزینههاي سوم و چهارم وضعیتی مشابه با  ماه

قطع و وصل از چهار روز به سه روز کاهش یافته است. در این مورد نیز در هر چهار ماه فصل آبیاري، 

مانند. این امر  ها فقط یکبار در طول هر ماه تنظیم شده و تا پایان ماه مورد نظر بدون تغییر باقی می دریچه

اي که در  بردار یا زارع است. تنها مسئله قبلی براي بهره گزینهو  گزینهو اجراي این باعث سهولت کاربرد 

مذکور میزان بازشدگی  گزینهوجود دارد افزایش تعداد دفعات قطع و وصل جریان است. براي  گزینهاین 

 باشد. ) می5-4هاي کشویی برحسب سانتیمتر بشرح جدول ( دریچه
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 K1A1B3 گزینهي کشویی مربوط به ها بازشدگی دریچه 5 -4جدول 

 )cmهاي کشویی ( مقدار بازشدگی دریچه
 آبگیرها

 ماه اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم

19 5/40 19 11 O١ 

5/16 5/34 17 11 O٢ 

5/3 7 5/3 2 O٣ 

5/5 11 6 5/3 O٤ 

5/2 6 3 5/1 O٥ 

5/4 9 5/4 5/2 O٦ 

5/25 39 26 5/17 O٧ 

4 5/7 4 2 O٨ 

5/4 5/9 5/4 5/2 O٩ 

4 5/9 5 3 O١٠ 

21 5/42 24 10 O١١ 

36 80 40 15 O١٢ 

 

مترمکعب بر  2و  2/1در ماه اول و دوم به ترتیب دبی  K1A1B2و  K1A1B1هاي  گزینههمانند 

بندي  نوبت شود. بندي در این روش اجرا می شود. در ماه سوم و چهارم نیز الگوي نوبت ثانیه وارد کانال می

هاي سوم و چهارم منطبق بر حجم آب مورد نیاز برحسب نیاز آبی،  با دوره قطع و وصل سه روزه براي ماه

 گزینهقبل شده است. از محاسن این  گزینهتنها باعث افزایش تعداد دفعات قطع و وصل آب نسبت به دو 

ظیم دریچه کشویی نصب شده کارگیري آسان و راحت براي کاربر است که دلیل این سادگی در تن به

 باشد که در هر ماه فقط نیاز به یک تنظیم منحصربفرد دارد. می
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 K1A1B3 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  28 -4شکل 

در محدوده  BP29) پیداست کفایت آبگیرهاي منشعب از کانال 28-4همانطور که از شکل (

در  05/0و  01/1خوب قرار دارد. کفایت توزیع و عدالت توزیع براي کانال اصلی نیز بترتیب با مقادیر 

هاي کشویی حاصل شده  توزیع عادالنه آب در این روش با جایگزینی دریچهمحدوده خوب قرار دارند. 

 شود. است و از مسایل تلفات آب و کمبود آب در شبکه جلوگیري می

 K1A2B1 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  12 – 1 – 3 – 4

در ماه اول و دوم از فصل آبیاري، لزوم تنظیم  BP29نوسانات ده روزه دبی ورودي به کانال 

ترتیب با تغییرات ده روزه دبی در  ها به همراه خواهد داشت. بدین هاي کشویی را براي این دبی دریچه

هاي ده روزه منطبق بر نیاز آبی  ها نیز متغیر خواهد بود. این دوره گی دریچههاي اول و دوم، بازشد طول ماه

بندي،  هاي سوم و چهارم نیز با تغییرات دبی در هر نوبت هستند. براي ماه Netwatاستخراج شده از برنامه 

اي ه هاي کشویی امري اجتناب ناپذیر است. اعمال تغییرات مناسب با دبی تغییرات در بازشدگی دریچه

باشد که زارع یا  گزینهروي این  هاي پیش ورودي در طول فصل آبیاري به دفعات، شاید یکی از مسئله
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) 6-4هاي مختلف در جدول ( ها در دوره بردار را به زحمت خواهد انداخت. میزان بازشدگی دریچه بهره

 آمده است.

هاي این گزینه، انطباق کامل دبی ورودي به کانال با دبی مورد نیاز در ماه اول و دوم  از ویژگی

براي  Netwatها بصورت نوسانات ده روزه و منطبق بر نیاز آبی استخراج شده از برنامه  است. این دبی

هاي کشویی نیز در  ریچهشوند. مطابق با این نوسانات ده روزه، تنظیم د منطقه مورد مطالعه وارد کانال می

ها را در فصل آبیاري به دفعات  بردار الزم است دریچه یابد. بنابراین کاربر یا بهره ها اهمیت می این دوره

طور که از  کاهد. همان هاي قبلی تنظیم کند که از سهولت و سادگی این گزینه می بیشتر نسبت به گزینه

تک  هاي کشویی سبب شده کفایت توزیع تک ) مشخص است، نصب و جایگزینی دریچه29-4شکل (

آبگیرها در محدوده خوب قرار گیرد. کفایت توزیع و عدالت توزیع براي کانال اصلی نیز بترتیب با 

 در محدوده خوب قرار دارند. 04/0و  01/1مقادیر 

 
 K1A2B1نمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در گزینه  29 -4شکل 
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 K1A2B1 گزینههاي کشویی مربوط به  بازشدگی دریچه 6 -4جدول 

 )cmهاي کشویی ( مقدار بازشدگی دریچه

 آبگیرها
 ماه اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم

نوبت 
 سوم

نوبت 
 دوم

نوبت 
 اول

نوبت 
 سوم

نوبت 
 دوم

نوبت 
 اول

نوبت 
 سوم

نوبت 
 دوم

نوبت 
 اول

نوبت 
 سوم

نوبت 
 دوم

نوبت 
 اول

5/13 24 19 38 44 39 16 22 19 5/15 12 7 O١ 

10 5/22 5/16 32 5/39 33 5/14 20 5/16 14 11 7 O٢ 

2 5 3 5/6 5/7 5/6 3 4 5/3 5/2 2 1 O٣ 

5/3 8 5/5 5/10 5/11 5/10 5/4 5/6 6 5/4 5/3 5/2 O٤ 

5/2 5/3 5/2 5/5 5/6 5/5 5/2 5/3 3 5/2 2 1 O٥ 

5/3 5/5 5/4 9 5/10 8 5/3 5 5/4 5/3 3 5/1 O٦ 

19 32 28 5/41 38 5/4 5/22 5/29 26 22 19 14 O٧ 

3 5/4 4 7 8 7 3 5/4 5/3 3 2 5/1 O٨ 

3 6 5/4 9 5/9 9 4 5/5 5/4 5/3 3 5/1 O٩ 

3 5/5 4 10 11 8 5/4 5/5 4 5/3 3 5/1 O١٠ 

11 37 25 42 44 39 20 20 24 25 20 8 O١١ 

16 77 48 80 85 70 32 5/31 40 40 31 12 O١٢ 
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 K1A2B2 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  13 – 1 – 3 – 4

هاي اول  هاي زمانی ده روزه براي ماه کشویی در دوره هاي ، تنظیم دریچهK1A2B1 گزینههمانند 

هاي سوم و چهارم به دلیل ورود یک دبی ثابت و منحصربفرد  و دوم غیر قابل اجتناب است و تنها در ماه

. این مسئله باعث سهولت یستهاي اول و دوم ن هاي کشویی همانند ماه تنظیم دریچه به در هر نوبت، نیاز

بندي در  قبلی، تعداد دفعات نوبت گزینهبردار و زارع خواهد شد. در مقایسه با  اي بهرهبر گزینهکاربرد این 

در جدول  گزینههاي کشویی در این  هاي سوم و چهارم افزایش یافته است. میزان بازشدگی دریچه ماه

 ) قابل مشاهده است.4-7(

ارم فصل آبیاري، نیاز به هاي سوم و چه بندي با دوره قطع و وصل چهار روزه در ماه اجراي نوبت

برد و تعداد دفعات قطع و وصل  قبلی را از بین می گزینههاي کشویی در هر نوبت نسبت به  تنظیم دریچه

تنظیم مکرر  به برداري نیاز دهد. در این روش توزیع، فقط در ماه اول و دوم بهره جریان را افزایش می

هاي ده روزه به کانال مورد بررسی  ورود دبی با دوره. دلیل این تنظیمات متعدد، استهاي کشویی  دریچه

تک آبگیرها و کانال  شود که کفایت تک ) نیز مشخص می30-4هاي مذکور است. از شکل ( در ماه

در محدوده خوب قرار  گزینهدر این  05/0چنین عدالت توزیع کانال اصلی با مقدار  و هم 1اصلی با مقدار 

 دارند.
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 K1A2B2 گزینههاي کشویی مربوط به  دریچه بازشدگی 7 -4جدول 

 )cmهاي کشویی ( مقدار بازشدگی دریچه

 آبگیرها
 ماه اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم

در هر 
 نوبت

در هر 
 نوبت

نوبت 
 سوم

نوبت 
 دوم

نوبت 
 اول

نوبت 
 سوم

نوبت 
 دوم

نوبت 
 اول

5/17 38 16 22 19 5/15 12 7 O١ 

5/15 5/32 5/14 20 5/16 14 11 7 O٢ 

3 5/6 3 4 5/3 5/2 2 1 O٣ 

5/5 5/10 5/4 5/6 6 5/4 5/3 5/2 O٤ 

5/2 5/5 5/2 5/3 3 5/2 2 1 O٥ 

5/4 5/8 5/3 5 5/4 5/3 3 5/1 O٦ 

5/26 5/42 5/22 5/29 26 22 19 14 O٧ 

5/3 7 3 5/4 5/3 3 2 5/1 O٨ 

4 9 4 5/5 5/4 5/3 3 5/1 O٩ 

4 9 5/4 5/5 4 5/3 3 5/1 O١٠ 

5/20 41 20 20 24 25 20 8 O١١ 

33 75 32 5/31 40 40 31 12 O١٢ 

 

 
 K1A2B2 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  30 -4شکل 
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 K1A2B3 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  14 – 1 – 3 – 4

و با دوره زمانی ده  Netwat، براي ماه اول و دوم نیاز آبی استخراج شده از برنامه گزینهدر این 

دبی منطبق بر حجم آب مورد شود. در ماه سوم و چهارم نیز  وارد می BP29روزه به نقطه ابتدایی کانال 

سه روزه منطبق بر با دوره قطع و وصل بندي  اجراي نوبتشود.  هاي مذکور وارد کانال می نیاز در ماه

برد و  هاي کشویی را از بین می ظیم مکرر دریچههاي سوم و چهارم، نیاز به تن حجم آب مورد نیاز در ماه

بر خالف دو دهد.  افزایش می K1A2B2و  K1A2B1 گزینهتعداد دفعات قطع و وصل جریان را نسبت به دو 

 گزینههمانند دو رسد.  یابد و به سه روز می مذکور طول دوره حضور جریان در کانال کاهش می گزینه

. میزان استهاي ده روزه  هاي کشویی در دوره هچتنظیم مکرر دری به هاي اول و دوم، نیاز قبلی، در ماه

 ) آمده است.8-4هاي مختلف در جدول ( هاي کشویی در ماه بازشدگی دریجه

 K1A2B3 گزینههاي کشویی مربوط به  بازشدگی دریچه 8 -4جدول 

 )cmهاي کشویی ( مقدار بازشدگی دریچه

 آبگیرها
 اول ماه ماه دوم ماه سوم ماه چهارم

در هر 
 نوبت

در هر 
 نوبت

نوبت 
 سوم

نوبت 
 دوم

نوبت 
 اول

نوبت 
 سوم

نوبت 
 دوم

نوبت 
 اول

19 5/40 16 22 19 5/15 12 7 O١ 

5/16 5/34 5/14 20 5/16 14 11 7 O٢ 

5/3 7 3 4 5/3 5/2 2 1 O٣ 

5/5 11 5/4 5/6 6 5/4 5/3 5/2 O٤ 

5/2 6 5/2 5/3 3 5/2 2 1 O٥ 

5/4 9 5/3 5 5/4 5/3 3 5/1 O٦ 

5/25 39 5/22 5/29 26 22 19 14 O٧ 

4 5/7 3 5/4 5/3 3 2 5/1 O٨ 

5/4 5/9 4 5/5 5/4 5/3 3 5/1 O٩ 

4 5/9 5/4 5/5 4 5/3 3 5/1 O١٠ 

21 5/42 20 20 24 25 20 8 O١١ 

36 80 32 5/31 40 40 31 12 O١٢ 
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 K1A2B3 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  31 -4شکل 

هاي سوم و چهارم نیازمند تنها یکبار تنظیم  هاي کشویی در ماه ، دریچهK1A2B2 گزینههمانند 

قبل  گزینهتعداد دفعات قطع و وصل جریان نسبت به دو  گزینهبردار هستند، البته در این  توسط بهره

تک آبگیرها در  دهد که شاخص کفایت توزیع براي تک ) نیز نشان می31-4افزایش یافته است. شکل (

محدوده خوب قرار گرفته است. کفایت توزیع و عدالت توزیع براي کانال اصلی نیز بترتیب با مقادیر 

 ر دارند.در محدوده خوب قرا 05/0و  01/1

 برداري نتایج حاصل از اجراي مدل براي حالت دوم بهره 2 – 3 – 4

در این حالت که با توجه به میزان حجم آب ذخیره شده در مخزن سد سفیدرود، میزان 

هاي فیزیکی موجود  هاي جوي و مقدار دبی مورد نیاز هر واحد زراعی در سطح شبکه و محدودیت بارش

شود، تحویل و  بردار بعنوان حالت خشکسالی نامگذاري می ز سوي شرکت بهرهبراي انتقال و توزیع آب ا

گیرد که در ادامه به تشریح  بندي در هر چهار ماه فصل آبیاري انجام می توزیع آب با رعایت الگوي نوبت

 .شود پرداخته می برداري تعریف شده هاي بهره گزینهاین حالت تحت 
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 F2S3 گزینهمدل براي  نتایج حاصل از اجراي 1 – 2 – 3 – 4

بندي با دوره قطع و وصل چهار  ، نوبتگزینهشود، در این  ) دیده می32-4همانطور که در شکل (

برداري کنونی مورد بررسی  مترمکعب بر ثانیه مطابق با روش بهره 3/4روزه در طول فصل آبیاري و با دبی 

هاي نظیر، تلفات آب در این روش نیز قابل توجه است. تلفات آب در مورد  گزینهقرار گرفت. همانند 

تعدادي از آبگیرها بدلیل نیاز کمتري که دارند و نیز نزدیکی به ابتداي کانال، بیشتر از سایر آبگیرهاست. 

در محدوده ضعیف  32/3و کفایت توزیع با مقدار  98/0شاخص عدالت توزیع براي کانال اصلی با مقدار 

) 33-4تک آبگیرها نیز بیانگر تلفات آب در آنهاست که در شکل ( رار دارد. کفایت توزیع براي تکق

برابر بیشتر از  98/2طور متوسط آبگیرها  دهد که به نیز نشان می شاخص مازاد آبشود. متوسط  دیده می

 اند. نیاز خود آب دریافت کرده

 
 F2S3 گزینهدر  BP29نمودار دبی ورودي به کانال  32 -4شکل 
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 F2S3 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  33 -4شکل 

 F2S1 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  2 – 2 – 3 – 4

بندي با دوره قطع و وصل چهار  ، روش تحویل و توزیع آب براساس الگوي نوبتگزینهدر این 

شود. دبی ورودي به  روزه در طول فصل آبیاري و با ورود یک دبی منحصربفرد براي هر ماه انجام می

نمودار دبی  .است Netwatکانال براساس حجم آب مورد نیاز منطبق بر نیاز آبی استخراج شده از برنامه 

دبی ورودي به آبگیرهاي در نوسانات زیاد  ) آورده شده است.34-4به کانال در شکل ( ورودي

، سبب توزیع نامناسب آب در آنها شده است و از طرفی آبگیرهایی که نیاز BP29دست کانال  پایین

 گزینهدر این  شوند. مواجه میکمتري در مقایسه با سایر آبگیرها دارند با تلفات قابل توجه آب 

 .برداري، کمبود آب در آبگیرهاي انتهایی معضل مهمی است بهره
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 F2S1 گزینهدر  BP29نمودار دبی ورودي به کانال  34 -4شکل 

 
از آبگیرها در  35 -4شکل   F2S1 گزینهدبی ورودي به تعدادي 

) همانطور که مشخص است، نمودار دبی ورودي به تعدادي از آبگیرها در 35-4در شکل (

هاي  دهنده حالت غیر ماندگار جریان در ورود به کانال آورده شده است. این نمودار نشان F2S1 گزینه

هاي غیر ماندگار، وضعیت کاملی را از تغییرات  سازي جریان فرعی است. مدل سوبک قادر است با شبیه
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، به محاسبه هاي فرعی جریان ورودي به آبگیرها فراهم کند. با استفاده از مقادیر دبی ورودي به کانال

 هاي توزیع در طول فصل آبیاري پرداخته شد. شاخص

 BP29شود کفایت آبگیرهاي منشعب از کانال  ) دیده می36-4طور که در شکل ( همان

دهنده تلفات آب در آنهاست. این تلفات در مورد آبگیرهاي باالدست و با نیاز آبی کم، بسیار بیشتر  نشان

سطح زیر کشت  O8و  O3 ،O4 ،O5 ،O6برداري، آبگیرهاي  ن روش بهرهاز آبگیرهاي انتهایی است. در ای

کمتري را در مقایسه با سایر آبگیرها تحت پوشش قرار داده و نیاز آبی کمتري دارند. خرابی و پوسیدگی 

آبگیرهاي نیرپیک سبب شده تا آبگیرهاي مذکور بیشتر از نیاز آبی واقعی خود آب دریافت نمایند. همین 

عدالت توزیع براي کانال اصلی شود.  ث تلف شدن مقدار قابل توجهی از آب در این آبگیرها میمسئله باع

شاخص مازاد در محدوده ضعیف قرار داشته و متوسط  88/1و نیز کفایت توزیع با مقدار  34/1با مقدار 

آب دریافت  خودآبی واقعی برابر بیشتر از نیاز  06/2طور متوسط آبگیرها  دهد که به نیز نشان می آب

 اند. کرده

 
 F2S1 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  36 -4شکل 
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 F2S2 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  3 – 2 – 3 – 4

بندي با دوره قطع و وصل سه روزه و منطبق بر حجم آب مورد نیاز در  ، نوبتگزینهدر این 

در طول فصل آبیاري  BP29) دبی ورودي به کانال 37-4در شکل ( شود. برداري انجام می هاي بهره ماه

یابد،  افزایش می F2S1 گزینهبدیهی است که تعداد دفعات قطع و وصل جریان نسبت به  آورده شده است.

قبلی است. در این روش نیز نوسانات در دبی ورودي به  گزینهاما ورود دبی منحصربفرد در هر ماه همانند 

 شود. مشاهده می BP29دست کانال  هاي پایین در قسمت آبگیرهاي واقع

 
 F2S2 گزینهدر  BP29نمودار دبی ورودي به کانال  37 -4شکل 

دست و با  تلفات آب در آبگیرهاي باالدست و با نیاز آبی کم و کمبود آب در آبگیرهاي پایین

برداري است. در این مورد، عدد کفایت آبگیرهاي کانال  هاي این روش بهره نیاز باال از دیگر ویژگی

BP29 توزیع و شود. عدالت  وضوح دیده می ) به38-4دهد که در شکل ( تلفات آب در آنها را نشان می

در محدوده ضعیف قرار داشته و متوسط  92/1و  30/1کفایت توزیع براي کانال اصلی بترتیب با مقدار 
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واقعی برابر بیشتر از نیاز  92/1 گزینهطور متوسط آبگیرها در این  دهد که به نیز نشان می شاخص مازاد آب

 اند. خود آب دریافت کرده

 
 F2S2 گزینهد آب آبگیرها در نمودار شاخص کفایت و مازا 38 -4شکل 

 K2S3 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  4 – 2 – 3 – 4

مترمکعب بر ثانیه با دوره قطع و وصل چهار روزه در هر ماه از فصل آبیاري براي  3/4ورود دبی 

بندي در ماه اول و  برداري کنونی در سطح شبکه لحاظ شده است. با اعمال نوبت سازي روش بهره شبیه

برداري کاسته  هنظیر در حالت اول بهر گزینهدر مقایسه با  شاخص مازاد آببرداري، از مقدار  دوم بهره

عبارتی آبگیرها در این  است، به 67/0برابر با  گزینهدر این  شاخص مازاد آبشده بنحوي که متوسط 

همانطور که در شکل اند.  برابر بیشتر از نیاز خود آب دریافت کرده 67/0طور متوسط  برداري به روش بهره

در محدوده خوب و کفایت  1/0مقدار  شاخص عدالت توزیع براي کانال اصلی باشود،  ) دیده می4-39(

در جدول  است. گزینهدر محدوده ضعیف قرار دارد که بیانگر تلفات آب در این  67/1توزیع با مقدار 

 هاي کشویی برحسب سانتیمتر آمده است. ) بازشدگی دریچه4-9(
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 K2S3 گزینههاي کشویی مربوط به  بازشدگی دریچه 9 -4جدول 

کشویی هاي  مقدار بازشدگی دریچه
)cm( آبگیرها 

 ماه اول، دوم، سوم و چهارم

43 O١ 

37 O٢ 

8 O٣ 

12 O٤ 

7 O٥ 

10 O٦ 

40 O٧ 

9 O٨ 

11 O٩ 

11 O١٠ 

43 O١١ 

80 O١٢ 

 

 
 K2S3 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  39 -4شکل 
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برداري نیز  بندي در طول دوره بهره ) مشخص است، اجراي نوبت39-4طور که در شکل ( همان

هاي مختلف  نتوانسته است از تلف شدن آب در آبگیرها جلوگیري کند. دلیل اصلی این تلفات در قسمت

شود  هاي توزیع آب است. همانگونه که دیده می کانال، در نظر نگرفتن نیاز آبی واقعی محصول در روش

، از توزیع BP29هاي کشویی در کانال  برداري و نصب دریچه ر طول دوره بهرهبندي د با اجراي نوبت

 ناعادالنه آب در شبکه جلوگیري شده است.

 K2S1 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  5 – 2 – 3 – 4

بندي با دوره قطع و وصل چهار روزه و متناسب با  ، روش توزیع بر مبناي نوبتگزینهدر این 

. در هر ماه فقط یک عدد شود برداري انجام می هاي بهره نیاز برحسب نیاز آبی در ماهحجم آب مورد 

ماند.  شود که تا پایان آن ماه بدون تغییر باقی می هاي کشویی اختصاص داده می بازشدگی براي دریچه

و هاي کشویی بصورتی تنظیم شده تا پارامترهاي توزیع در محدوده خوب قرار گیرند  بازشدگی دریچه

عدالت توزیع و کفایت ) مشخص است، 40-4همانطور که در شکل (تلفات آب به حداقل ممکن برسد. 

تک  در محدوده خوب قرار دارد و کفایت توزیع تک 1و  03/0توزیع براي کانال اصلی بترتیب با مقدار 

هاي  ماههاي کشویی در  ) بازشدگی دریچه10-4آبگیرها نیز در محدوده خوب هستند. در جدول (

 برداري برحسب سانتیمتر آورده شده است. بهره
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 K2S1 گزینههاي کشویی مربوط به  بازشدگی دریچه 10 -4جدول 

 )cmهاي کشویی ( مقدار بازشدگی دریچه
 آبگیرها

 ماه اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم

5/17 38 37 5/20 O١ 

5/15 5/32 32 5/18 O٢ 

3 5/6 6 5/3 O٣ 

5/5 5/10 5/9 5/6 O٤ 

5/2 5/5 5 5/3 O٥ 

5/4 5/8 8 5/5 O٦ 

5/26 5/42 42 5/28 O٧ 

5/3 7 5/6 5/4 O٨ 

4 9 5/8 5/5 O٩ 

4 9 9 5 O١٠ 

5/20 41 39 5/19 O١١ 

33 75 70 30 O١٢ 

 

 
 K2S1 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  40 -4شکل 
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هاي کشویی بررسی  ، تعدیل بازشدگی دریچهK2S1برداري  به منظور اجراي آسان گزینه بهره

هاي تعدیل شده براي هر آبگیر در طول فصل آبیاري مشاهده  یر بازشدگی)، مقاد11-4دول (شد. در ج

ها عدد ده سانتیمتر در نظر  شود، حد پایین بازشدگی دریچه شود. همانطور که در جدول دیده می می

هاي کشویی کوچکتر از ده سانتیمتر بدست آید، مقدار  گرفته شد. به عبارت دیگر، اگر بازشدگی دریچه

هاي کشویی کم باشد،  شود. چنانچه بازشدگی دریچه ده سانتیمتر در نظر گرفته میل حداقبازشدگی 

برداري  ممکن است موجب تجمع رسوب و آشغال در باالدست آبگیرها شود و مشکالتی را به لحاظ بهره

ها، ضمن رفع چنین مسایلی، سهولت در تنظیم بازشدگی  بنابراین با تعدیل بازشدگی دریچهایجاد کند. 

 شود. برداري مورد نظر فراهم می ها و قابلیت اجراي آسان گزینه بهره یچهدر

 با هدف اجراي آسان گزینه مذکور K2S1 گزینههاي کشویی مربوط به  دریچهتعدیل شده بازشدگی  11 -4جدول 

 )cmهاي کشویی ( مقدار بازشدگی دریچه
 آبگیرها

 ماه اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم

20 40 40 20 O١ 

15 35 35 20 O٢ 

10 10 10 10 O٣ 

10 10 10 10 O٤ 

10 10 10 10 O٥ 

10 10 10 10 O٦ 

30 45 45 30 O٧ 

10 10 10 10 O٨ 

10 10 10 10 O٩ 

10 10 10 10 O١٠ 

25 40 40 20 O١١ 

35 75 70 30 O١٢ 
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سوبک، هاي تعدیل شده و اجراي مدل  با اعمال بازشدگی، K2S1برداري  در گزینه بهره

) و 12-4همانطور که در جدول ( تک آبگیرها و کانال اصلی محاسبه شدند. هاي توزیع براي تک شاخص

، O3 ،O4 ،O5 ،O6 ،O8هاي کشویی در آبگیرهاي  شود، تعدیل بازشدگی دریچه ) دیده می41-4شکل (

O9  وO10  که سطح زیر کشت کمتري نسبت به سایر آبگیرها دارند، موجب افزایش شاخص کفایت

توزیع آب شده است. با افزایش شاخص کفایت توزیع، تلفات آب در آبگیرهاي مذکور ایجاد شده و 

 35/1شود. کفایت توزیع کانال اصلی با مقدار  کمبود آب در آبگیرهاي با نیاز آبی باال ایجاد می

، نسبت به حالت  37/0ه تلفات آب در کانال است. عدالت توزیع براي کانال اصلی نیز با مقدار دهند نشان

اري از ارجحیت کامل ایده آل بازشدگی دریچه ها افت میکند اما همچنان نسبت به شرایط فعلی بهره برد

 برخوردار است و اگر در همین حد هم بتواند اجرا شود، عالی است.

 هاي کشویی تعدیل بازشدگی دریچهدر اثر  K٢S١هاي توزیع براي گزینه  شاخصمقایسه  12 -4جدول 

 K٢S١هاي توزیع براي گزینه  مقدار شاخص

 ها با تعدیل بازشدگی دریچه

بدون تعدیل بازشدگی 
 ها دریچه

 کفایت توزیع مازاد آب کفایت توزیع مازاد آب آبگیرها

02/0 02/1 0 99/0 O١ 
03/0 03/1 0 1 O٢ 
09/1 09/2 0 99/0 O٣ 
28/0 28/1 01/0 01/1 O٤ 
28/1 28/2 0 98/0 O٥ 
49/0 49/1 01/0 01/1 O٦ 
0 92/0 0 1 O٧ 
74/0 74/1 0 99/0 O٨ 
44/0 44/1 0 1 O٩ 
46/0 46/1 0 1 O١٠ 
0 69/0 0 1 O١١ 
0 69/0 0 1 O١٢ 
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در حالت  K2S1نمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها براي گزینه  41 -4شکل 

 هاي کشویی تعدیل بازشدگی دریچه

 

 K2S2 گزینهنتایج حاصل از اجراي مدل براي  6 – 2 – 3 – 4

سه روزه متناسب با حجم آب مورد نیاز برحسب نیاز آبی با دوره قطع و وصل بندي  اجراي نوبت

شده  BP29در چهار ماه فصل آبیاري، باعث افزایش تعداد دفعات قطع و وصل جریان ورودي به کانال 

ماند. عدد  هاي کشویی در طول هر ماه از فصل آبیاري بدون تغییر باقی می است. میزان بازشدگی دریچه

) آمده است. عدالت توزیع و کفایت توزیع براي کانال اصلی 13-4ول (ها در جد بازشدگی این دریچه

تک آبگیرها با میزان  در محدوده خوب قرار دارد. کفایت توزیع براي تک 1و  04/0بترتیب با مقدار 

در این روش توزیع، توجه  هاي کشویی در محدوده خوب قرار گرفته است. بازشدگی مناسب دریچه

هاي کشویی، باعث بهبود در توزیع آب در شبکه شده  دقیق به نیاز آبی محصول شده و نصب دریچه

 )، مقدار شاخص کفایت توزیع و مازاد آب آبگیرها آورده شده است.42-4در شکل ( است.
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 K2S2 گزینههاي کشویی مربوط به  بازشدگی دریچه 13 -4جدول 

 )cmهاي کشویی ( دریچهمقدار بازشدگی 
 آبگیرها

 ماه اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم

19 5/40 39 5/21 O١ 

5/16 5/34 34 5/19 O٢ 

5/3 7 5/6 5/3 O٣ 

5/5 11 10 7 O٤ 

5/2 6 5/5 5/3 O٥ 

5/4 9 5/8 5 O٦ 

5/25 39 5/43 5/30 O٧ 

4 5/7 5/7 5/4 O٨ 

5/4 5/9 9 5/5 O٩ 

4 5/9 10 5 O١٠ 

21 5/42 42 21 O١١ 

36 80 80 33 O١٢ 

 

 
 K2S2 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها در  42 -4شکل 
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 در حالت گرفتگی زیرگذر آبی F2S2 گزینهسازي  شبیه – 4 – 4

برداري مختلف، فرض شد  هاي بهره گزینهبراي  BP29شد، در مدلسازي کانال  بیانهمانطور که 

که مسایل مربوط به مدیریت نگهداري کانال به موقع انجام شود. چنانچه نگهداري از کانال در زمان مورد 

رفتار هیدرولیکی جریان تحت تأثیر قرار گرفته و انتقال و توزیع آب با نظر و به موقع انجام نگیرد، 

برداري  کافی و به موقع به مسایل نگهداري، پیش زمینه بهرهشود. به عبارتی توجه  معضالتی روبرو می

اهمیت مسایل نگهداري کانال و تأثیر آن بر رفتار بررسی ، F2S2 گزینهدر صحیح از شبکه است. 

چنین معضالت بوجود آمده در انتقال و توزیع آب در نتیجه عدم توجه کافی به  هیدرولیکی جریان و هم

هاي  هاي با شرایط فعلی شبکه به لحاظ داشتن شاخص گزینهدر بین  گزینهاین  انجام شد.مسئله نگهداري 

گرفتگی زیرگذر  مذکور، گزینه. در برتر معرفی شد گزینهتوزیع مناسب و قابلیت اجراي آسان به عنوان 

زیرگذر آبی حالت، حدود یک سوم از مقطع مستطیلی این در  .شدآبی در اثر تجمع آشغال بررسی 

اثر تجمع آشغال مسدود شده و فرض شد که قابلیت انتقال جریان را ندارد. براي شرایط  شماره یک در

 هاي توزیع براي آبگیرها در طول فصل آبیاري محاسبه شد. ذکر شده، مدل سوبک اجرا و شاخص
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در حالت  F2S2 گزینهنمودار شاخص کفایت و مازاد آب آبگیرها براي  43 -4شکل 

 گرفتگی زیرگذر آبی

، در حالت گرفتگی زیرگذر شود ) مشاهده می14-4و جدول () 43-4گونه که در شکل ( همان

چنین عدالت توزیع کانال اصلی نسبت به  هاي کفایت توزیع و مازاد آب آبگیرها و هم میزان شاخص ،آبی

االدست در اثر تجمع آشغال، آبگیرهایی که در نواحی ب در این حالتیابد.  حالت بدون گرفتگی تغییر می

افزایش یافته و تلفات بیشتر آب را نسبت به حالت بدون  نهاکفایت توزیع آ مقدارسازه قرار دارند، 

کفایت توزیع  مقدار ،دست زیرگذر آبی نیز کند. براي آبگیرهاي واقع در نواحی پایین گرفتگی حاصل می

شود.  مازاد آب نیز کم مییابد و به تبع آن شاخص  آب آبگیرها نسبت به حالت بدون گرفتگی کاهش می

مقدار شاخص کفایت توزیع براي کانال اصلی نسبت به حالت بدون  ،گرفتگی زیرگذر آبی اثردر 

تري نسبت به حالت بدون  یابد. عدالت توزیع کانال اصلی نیز در محدوده ضعیف گرفتگی کاهش می

دم توجه به موقع به مسئله گیرد. به عبارت دیگر، در اثر گرفتگی زیرگذر آبی و ع گرفتگی قرار می

هاي توزیع نسبت به حالت بدون گرفتگی در محدوده  نگهداري کانال براي شبکه مورد بررسی، شاخص
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زدگی آب در باالدست سازه زیرگذر و خروج آب از برم  گیرند. عالوه بر این، پس تري قرار می نامناسب

 گذارد. ریان تأثیر منفی میکانال از معضالت دیگري است که در نحوه توزیع و انتقال ج

 در اثر گرفتگی زیرگذر آبی F٢S٢ گزینههاي توزیع براي  شاخصمقایسه  14 -4جدول 

 F٢S٢ گزینههاي توزیع براي  مقدار شاخص

 بدون انسداد زیرگذر آبی با انسداد زیرگذر آبی
 آبگیرها

 کفایت توزیع مازاد آب کفایت توزیع مازاد آب

46/0 46/1 41/0 41/1 O١ 

49/0 49/1 43/0 43/1 O٢ 

86/5 86/6 88/5 88/6 O٣ 

97/2 97/3 98/2 98/3 O٤ 

48/3 48/4 54/3 54/4 O٥ 

98/1 98/2 05/2 05/3 O٦ 

0 38/0 0 41/0 O٧ 

64/1 64/2 03/2 03/3 O٨ 

0 0 0 05/0 O٩ 

0 0 0 0 O١٠ 

0 0 0 0 O١١ 

0 0 0 0 O١٢ 

 

دست سازه زیرگذر آبی که دچار  نتایج فوق مربوط به شرایطی است که در باالدست و پایین

در نواحی باالدست و  هاي فرعی کانالهاي فرعی قرار دارد. در صورت نبود  گرفتگی شده، کانال

شود و آب از برم کانال  زدگی آب در باالدست سازه مذکور ایجاد می دست سازه زیرگذر آبی، پس پایین

کند. در این شرایط، انتقال جریان در کانال تحت تأثیر قرار گرفته و مشکل کمبود آب در  سرریز می

 یابد. دست سازه زیرگذر افزایش می پایین
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 بندي نتایج حاصل از اجراي مدل جمع – 5 – 4

برداري تعریفی که نیاز آبی واقعی  بهره هاي گزینهبرداري و  سازي روش کنونی بهره با شبیه

برداري تلفات آب در شبکه  دادند، دیده شد که در روش کنونی بهره محصول را مالك توزیع قرار می

 BP29قابل توجه است. دلیل اصلی این تلفات، ورود دبی باال (بیش از نیاز آبی واقعی محصول) به کانال 

هاي کفایت توزیع، عدالت توزیع و متوسط مازاد آب براي  مقادیر شاخص )15-4(در جدول است. 

هاي  گزینههاي توزیع را براي  برداري آمده است. این جدول مقادیر شاخص هاي مختلف بهره گزینه

چنانچه به دهد.  هاي کشویی نشان می مختلف در دو حالت با شرایط فعلی شبکه و با جایگزینی دریچه

بندي  پذیر نباشد، با فیزیک فعلی شبکه اعمال نوبت هاي کشویی امکان گزینی دریچهلحاظ اقتصادي جای

شود و تلفات آب نسبت به روش کنونی  هاي توزیع می در طول فصل آبیاري، موجب بهبود شاخص

مناسب آن است که تلفات  گزینههاي با فیزیک فعلی شبکه،  گزینهدر مورد یابد.  برداري کاهش می بهره

را در سطح شبکه داشته باشد و با توجه به شرایط فیزیکی شبکه و الگوي کشت منطقه قابل  آب کمتري

هاي توزیع مناسب  با داشتن شاخص F2S2 گزینههاي با فیزیک فعلی شبکه،  در بین گزینهاجرا باشد. 

زیع هاي تو شود، مقادیر شاخص طور که مشاهده می همانبهترین گزینه به لحاظ اجرایی در شبکه است. 

هاي با فیزیک فعلی شبکه بهبود یافته است و متوسط  گزینههاي با دریچه کشویی نسبت به  گزینهبراي 

مناسب آن است که ضمن  گزینههاي با دریچه کشویی،  گزینهیابد. در  کاهش می شاخص مازاد آب

مند تعداد هاي توزیع مناسب، قابلیت اجراي آسان در سطح شبکه را داشته باشد و نیاز داشتن شاخص

توجه به مسایل نگهداري شبکه با جایگزینی  هاي کشویی باشد. دفعات کمتر براي تنظیم بازشدگی دریچه

برداري صحیح را فراهم  ها در طول فصل آبیاري، زمینه بهره هاي کشویی و تنظیم مناسب این دریچه دریچه



145 

 

ها، ارائه  ها و ابنیه ل نگهداري کانالهاي قدیمی و فرسوده، بدون توجه کافی به مسای نموده است. در شبکه

 تواند چندان کارساز باشد. برداري نمی الگوهاي بهره

برداري  هاي بهره گزینههاي توزیع براي  شاخصمشاهده و  )15-4(با توجه دقیق و کافی به جدول 

هاي کشویی  جایگزینی دریچههاي مناسب را با توجه به فیزیک فعلی شبکه و نیز با  گزینهتوان  میمختلف، 

ها، روش توزیع با دوره قطع و  گزینههاي آبگیر مدول نیرپیک انتخاب و پیشنهاد کرد. در این  بجاي سازه

با  اما تري است هاي توزیع مناسب شاخص برداري داراي هاي بهره گزینهنسبت به سایر وصل پنج روزه 

اجراي چنین روش توزیعی طوالنی قطع و وصل جریان  نسبتاًدوره توجه به آبیاري غرقابی محصول برنج و 

آب بخاطر ورود دبی ، تلفات زیاد گزینهاز دالیل دیگر عدم پیشنهاد این  شود. پیشنهاد نمیدر سطح شبکه 

 هاي باال است. چنین عدم ظرفیت کانال براي انتقال دبی باال به کانال و هم
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 برداري هاي مختلف بهره گزینههاي توزیع براي  صمقادیر شاخ 15 -4جدول 

 برداري هاي مختلف بهره گزینههاي توزیع در  مقدار شاخص

 هاي با فیزیک فعلی شبکه گزینه هاي با دریچه کشویی گزینه

 گزینه عدالت توزیع کفایت توزیع مازاد آب گزینه عدالت توزیع کفایت توزیع مازاد آب

01/0 01/1 04/0 K١A١B١ 12/2 78/1 58/1 F١A١B١ 

02/0 01/1 04/0 K١A١B٢ 25/2 76/1 57/1 F١A١B٢ 

01/0 01/1 05/0 K١A١B٣ 94/2 13/2 56/1 F١A١B٣ 

01/0 01/1 04/0 K١A٢B١ 10/2 79/1 63/1 F١A٢B١ 

01/0 00/1 05/0 K١A٢B٢ 22/2 77/1 61/1 F١A٢B٢ 

01/0 01/1 05/0 K١A٢B٣ 32/2 77/1 61/1 F١A٢B٣ 

43/1 43/2 07/0 K١A٣B٤ 92/5 56/5 54/5 F١A٣B٤ 

00/0 00/1 03/0 K٢S١ 06/2 88/1 34/1 F٢S١ 

01/0 00/1 04/0 K٢S٢ 92/1 92/1 30/1 F٢S٢ 

67/0 67/1 10/0 K٢S٣ 98/2 32/3 98/0 F٢S٣ 
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برداري مختلف مشاهده  هاي بهره گزینهدر  BP29)، حجم آب ورودي به کانال 16-4در جدول (

 گزینهبرداري در حالت اول ( شود، در روش کنونی بهره همانطور که در جدول دیده میشود.  می

میلیون مترمکعب است. با اجراي  7/32) مقدار حجم آب ورودي به کانال F1A3B4برداري  بهره

 3/22برداري به  روش کنونی بهرهبندي در تمام فصل آبیاري، مقدار حجم آب ورودي به کانال در  نوبت

حجم آب ورودي به کانال تقریباً ثابت  ،برداري هاي بهره گزینهمیلیون مترمکعب رسیده است. براي سایر 

که  F2S2 گزینهاست که دلیل این مسئله ورود دبی متناسب با نیاز آبی واقعی محصول است. با اجراي 

حجم آب ورودي به شبکه نسبت به روش کنونی تر است، مقدار  ها مناسب گزینهنسبت به سایر 

برداري،  بهره گزینهرسد با اجراي این  برداري در حالت اول، به نصف کاهش یافته است. به نظر می بهره

تري نسبت به  هاي توزیع در محدوده مناسب شاخصهم از تلفات آب در سطح شبکه کاسته شود و هم 

 ها قرار گیرند. گزینهسایر 

 هاي مختلف گزینهدر  BP29حجم آب ورودي به کانال  16 -4جدول 

 برداري هاي بهره گزینهدر  BP29حجم آب ورودي به کانال 

 ردیف برداري بهره گزینه حجم آب ورودي (میلیون مترمکعب)

7/32 F١A٣Bو  ٤K١A٣B٤ 1 
1/16 F١A١Bو  ١K١A١B١ 2 

0/16 F١A١Bو  ٢K١A١B٢ 3 

2/16 F١A١Bو  ٣K١A١B٣ 4 

0/16 F١A٢Bو  ١K١A٢B١ 5 

9/15 F١A٢Bو  ٢K١A٢B٢ 6 

1/16 F١A٢Bو  ٣K١A٢B٣ 7 

3/22 F٢Sو  ٣K٢S٣ 8 

9/15 F٢Sو  ١K٢S١ 9 

9/15 F٢Sو  ٢K٢S٢ 10 
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 فصل پنجم

 بندي نتایج و ارائه پیشنهادها جمع

 گیري نتیجه 1 – 5

بخش اول نتایج حاصل از اجراي مدل را در بر  شود. نتایج این تحقیق در دو بخش کلی ارائه می

گیرد و بخش دوم شامل نتایج بازدیدهاي میدانی است. در بخش نتایج بازدیدهاي میدانی بیشتر به  می

مسایل تعمیر و نگهداري از کانال که در طی بازدیدهاي میدانی از واحد مورد نظر به عمل آمده پرداخته 

سازي  شود که در فرآیند شبیه راي مدل نیز به ذکر نتایجی پرداخته میشود. در بخش نتایج حاصل از اج می

برداري با  در شرایط بهرههاي مناسب  گزینهمختلف بدست آمده است. در پایان برداري  هاي بهره گزینه

 .شود میهاي کشویی آورده  ساختار فیزیکی فعلی شبکه و نیز با جایگزینی دریچه

 نتایج اجراي مدل 1 – 1 – 5

 هاي فیزیکی در انتقال  هاي قدیمی بدلیل افزایش سطح زیر کشت، محدودیت شبکه در

هاي آبگیر از فرم اصلی خود و رسوبگذاري در آنها و  آب، خارج شدن شبکه و سازه

نیز نبود برنامه مدون تحویل و توزیع آب در سطح شبکه که بتواند نیاز آبی را مالك 

بردار این است که آب را با حجم باال و با  بهرهروي  توزیع قرار دهد، تنها گزینه پیش

ترین  که نیاز آبگیرها را برآورده سازد. بزرگ طوري دبی قابل توجه وارد شبکه نماید به

هاي  چنین محدودیت عیب این روش توزیع، تلفات آب در سطح شبکه است. هم

 زیع هستند.هاي باالي آب در آنها موانع اصلی در این روش تو فیزیکی کانال و سرعت

  هاي  گزینهبا در نظر گرفتن وضعیت فیزیکی فعلی شبکه و اجراي مدل سوبک براي

مربوط، مشخص شد آبگیرهایی که نیاز آبی کمتري دارند، آب بیشتري دریافت کرده 
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عبارتی تعدادي از  کنند. به و آبگیرهایی که نیاز آبی باال دارند آب کمتري دریافت می

 برخی دیگر با کمبود آب روبرو هستند.آبگیرها با مازاد آب و 

  هاي توزیع براي  هاي با فیزیک فعلی شبکه و تعیین شاخص گزینهبا اجراي مدل براي

کننده روند  تواند بیان آنها، دیده شد که متوسط شاخص توزیع براي کانال اصلی نمی

 تک آبگیرها باشد. در تک  تغییرات این شاخص

  لی شبکه، سرشکن کردن و یا کاستن از مساحت تحت هاي با فیزیک فع گزینهدر مورد

پوشش آبگیرها، در مورد آبگیرهاي با نیاز آبی باال یا کفایت پایین اجرا شود. در کانال 

 اند. هاي باالدست کانال واقع شده مورد بررسی چنین آبگیرهایی در قسمت

  زیر کشت اي (افزایش سطح  هاي توسعه هاي با فیزیک فعلی شبکه، طرح گزینهدر

آبگیرها) در مورد آبگیرهاي با کفایت باال اجرا شود. چنین آبگیرهایی در نواحی 

 دست کانال مورد بررسی قرار دارند. پایین

  برداري،  بندي در طول دوره بهره هاي با فیزیکی فعلی شبکه، با اجراي نوبت گزینهدر

روش، متوسط  یابد. بنحوي که با اعمال همین بهبود می شاخص مازاد آبمتوسط 

رسیده  F1A3B4 گزینهبه نصف مقدار این شاخص در  F2S3 گزینهدر  شاخص مازاد آب

 است.

 هاي آبگیر نیرپیک که قابلیت استفاده  هاي کشویی بجاي دریچه با جایگزینی دریچه

براي روش  شاخص مازاد آببرداري،  بندي در طول دوره بهره ند و نیز اجراي نوبت ندار

 یابد. مترمکعب بر ثانیه) کاهش می 3/4برداري کنونی در سطح شبکه (دبی  بهره
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 هاي فیزیکی کانال در انتقال  با توجه به نوع آبیاري برنج که غرقابی است و محدودیت

و کفایت و  شاخص مازاد آبدبی و رسوبگذاري در آن و نیز توجه دقیق به میزان 

هاي کشویی  سب با فیزیک فعلی شبکه و نیز با دریچههاي منا گزینهعدالت توزیع، 

هاي با دریچه  گزینه) است. در مورد 1-5هاي آبگیر بشرح جدول ( بعنوان دریچه

ها در طول فصل  به تعداد دفعات تنظیم این دریچه ،کشویی عالوه بر موارد ذکر شده

 برداري نیز توجه شده است. بهره

 مناسب با فیزیک فعلی شبکه و با دریچه کشوییبرداري  بهرهاي  گزینه 1 -5جدول 

 ردیف برداري با فیزیک فعلی گزینه بهره برداري با دریچه کشویی گزینه بهره

K٢Sو  ١K٢S٢ F٢S٢ 1 
K١A١Bو  ٣K١A١B٢ F٢S١ 2 
K١A٢Bو  ٣K١A٢B٢ F١A٢B٢ 3 

 F١A١B٢ 4 
 F١A٢B٣ 5 
 F١A١B٣ 6 

 

 نتایج بازدیدهاي میدانی 2 – 1 – 5

 هاي هرز در این  هاي تنظیم و رشد علف دست سازه رسوب موجود در باالدست و پایین

ها عالوه بر منظره ناخوشایندي که ایجاد کرده، در عملکرد هیدرولیکی این  قسمت

تواند باعث بهبود  هاي مذکور می زدایی از قسمت کند. رسوب ها نیز خلل ایجاد می سازه

 بران گردد. هاي تنظیم و رضایت آب رد هیدرولیکی سازهعملک

 هاي نیرپیک در اثر گذشت زمان، دچار خوردگی و پوسیدگی شده و  اکثر دریچه

اند فاقد تنظیم الزم براي کنترل جریان هستند. از طرفی  تعدادي نیز که تعویض شده
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مشکالت این  هاي ورودي به آبگیر از دیگر ها در اثر آشغال مسدود شدن این دریچه

هاست که علت اصلی آن عدم وجود آشغالگیر در ابتداي آبگیرهاست. تمیز  دریچه

 تواند تا حدي از این مسایل بکاهد. کردن آبگیرها و یا احداث آشغالگیر می

  زیرگذرهاي آبیبه تله افتادن آشغال، شاخ و برگ درختان و الشه احشام در باالدست 

ها  شود که با تمیز کردن و خارج نمودن آشغال باعث سرریز شدن آب از کانال می

 توان تا حد زیادي به انتقال جریان در کانال کمک کرد. می

 اي  در بازدیدهاي قبل از فصل آبیاري، در باالدست سرریز نوك اردکی شماره دو روزنه

در بدنه کانال اصلی مشاهده شد که دبی نامعلومی را در فصل آبیاري به خارج از کانال 

گذارد. با تعمیر  ی هدایت نموده و بر الگوي تحویل و توزیع آب تأثیر نامطلوب میاصل

 نظمی در توزیع آب کاست. توان از بی و ترمیم این قسمت می

 پیشنهادها 3 – 5

 شود مطالعات اقتصادي و مهندسی ارزش براي انجام تغییرات فیزیکی و  پیشنهاد می

 هاي مدول نیرپیک انجام شود. بجاي دریچههاي کشویی  اي براي جایگزینی دریچه سازه

 که برخی از مسایل موجود در توزیع و انتقال آب به وسیله خود زارعین یا  از آنجایی

هاي توجیهی و آموزشی به  شود با تشکیل کالس بران قابل رفع است، پیشنهاد می آب

هاي  هیسازي و دادن آگا زارعین از وقوع چنین مسایلی جلوگیري نموده و با فرهنگ

 الزم از مسایل انتقال و توزیع آب در سطح شبکه کاست.

 هاي مشابهی براي تحویل و توزیع آب در سایر واحدهاي  شود تحقیق پیشنهاد می

براي کل یک الگوي مناسب  رت گیرد و با تجمیع و تلفیق آنها،عمرانی شبکه صو
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واقعی محصول و وضعیت . از ویژگی بارز این الگو توجه به نیاز آبی شبکه حاصل شود

  است. و شیوه بهره برداري آنها ها کنونی سازه

 جمع بندي تحقیق انجام شده 4 – 5

در این تحقیق به طور خالصه موارد زیر انجام شد و نتایج آنها براي استفاده بهره برداران به دست 

 آمد:

داده هاي فیزیکی و هیدرولیکی کانال اصلی و آبگیرهاي آن تا حد امکان و   -1

 سازي قرار گرفت. متناسب با زمان و اعتبار الزم مورد ارزیابی، برداشت و دقیق

با بازدیدهاي میدانی در فصول آبیاري و غیرآبیاري و صحبت و مذاکره با بهره  -2

وضعیت منطقه و کانال و نحوه برداران و کارشناسان، سعی شد حداکثر شناخت از 

 بهره برداري و نگهداري آن و مشکالت آن حاصل شود.

کانال در محیط مدل سوبک شبیه سازي شد و همه عوارض و آبگیرها و سازه ها در  -3

هاي ماندگار و غیرماندگار،  شدند و با اجراهاي متعدد به ازاي دبی تعریفآن 

 اجراي صحیح مدل تایید شد.

برداري بر اساس شناخت از روش بهره برداري کنونی تدوین  سناریوهاي بهره -4

شدند و حالت کنونی به عنوان شاهد برگزیده شد. در تعریف سناریوها به نیاز آبی 

محصول برنج و تغییر آن در طول فصل آبیاري، غرقابی بودن این محصول و 

هاي  نهبرداري (اجرایی بودن) توجه شد. این سناریوها طبق گزی سهولت کار بهره

اي  مختلفی مانند نوبت بندي تخصیص دبی به کانال اصلی، افزایش و یا کاهش پله

دبی ورودي به کانال اصلی، جریان دائم آب در کانال اصلی و همچنین فرض 

اصالح ساختار آبگیرهاي فرسوده و جایگزینی آنها با دریچه هاي کشویی در برخی 

 از سناریوها، طراحی و اجرا شدند.
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بگیري در آبگیرها، دبی ورودي به هر آبگیر در طول فصل آبیاري، حجم وضعیت آ -5

آبگیري در زمانهاي مختلف، حجم کل آب مورد استفاده در اجراي هر سناریو 

شاخصهاي  نهایتاً تحلیل شد و با استخراج پارامترهاي الزم از مدل، محاسبه شد.

اي کل کانال اصلی توزیع شامل متوسط کفایت براي هر آبگیر و متوسط عدالت بر

به  و همچنین تلفات آب (آبگیري اضافه) براي هر آبگیر و براي کل کانال اصلی

 دست آمد تا سناریوهاي مختلف از این حیث قابل مقایسه باشند.

براي حالتهاي دیگري نیز تکرار شد تا نتایج کاملتري به دست  5محاسبات مرحله  -6

 آید:

این مراحل اجرا شد تا با توجه به عدم قطعیت این ضریب، براي طیفی از ضرایب زبري مانینیگ  -

شاخصهاي توزیع دچار عدم قطعیت معنی داري نشوند. محاسبات نشان داد که تغییرات منطقی این 

بندي سناریوهاي بهره برداري و همچنین مقدار شاخصهاي یاد شده اثري  پارامتر در اولویت

 ندارد.

لورتها دچار گرفتگی هستند اجرا شد و تاثیر مخرب آن بر براي حالتی که کا 5محاسبات مرحله  -

هیدرولیک جریان و سقوط شاخصهاي توزیع نشان داده شد. همین موضوع نشان میدهد که گام 

 اول در بهبود بهره برداري، توجه به نگهداري ابنیه و تاسیسات است.

و سعی وخطا براي به دست  تمحاسباانجام عالوه بر در سناریوهاي مربوط به تغییر شکل آبگیرها،  -

هاي کشویی، جنبه اجرایی آن نیز در نظر گرفته شد. به  آل بازشدگی دریچه ایده آوردن مقدار

االمکان تعداد مانور آنها کم باشد و  ي این تنظیمات به کار روند و حتیطوریکه اعداد روند برا

ط رسوب و زباله) برخوردار همیشه از یک حداقل بازشدگی (براي گریز از انسداد دریچه ها توس

 تفاوت این سناریوهاي اجرایی با سناریوهاي ایده آل مقایسه شد. باشند.

هاي  برداري با توجه به شاخصهاي به دست آمده و جنبه بهترین سناریوهاي بهره -7

اجرایی و اجتماعی اولویت بندي شدند. براي بهبود وضعیت کانال به ترتیب 

داد: تمیز کردن کانال در فصول غیرآبیاري و رفع  میتوان موارد زیر را پیشنهاد

اي دبی با انجام توجیهات  ها، اجراي سناریوهاي نوبت بندي و تغییرات پله گرفتگی
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قبلی و آموزش الزم به نمایندگان کشاورزان، تعویض آبگیرهاي فرسوده و 

 ناکارآمد با دریچه هاي کشویی و اعمال سناریوهاي مربوط به آن.
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Assessment and proposition of proper alternatives for spatial-temporal 
water distribution management on a part of Sefidrood irrigation 

district 
 

Abstract 

Water resources restrictions in guilan province, increase of water demand in agriculture, 
drought and passing about half a decade from the establishment of the network as well 
as high water looses cause the need of great revision in provision and distribution of 
water in the network. In this research, studying and determining of sufficient ways of 
management of provision and distribution of water was conducted due to the area and 
time parameters in network with simulation of current condition of network and with 
Sobek hydrodynamic model in Foomanat Irrigation Network, located in the west of 
guilan province. The chosen canal for field studies and simulations in BP29 canal 

located in F3 unit. To study the state of canal’s cross section and validate available 

informations, visits have done before starting irrigation season. More visits were carried 
out after starting irrigation season to see the state of water utilization in the canal and to 
data acquisition for simulation. Different operational options that matche the actual 
water requirements were compared with the current operational methods. In current 
operational method, the volume of water input to the BP29 canal is 32.7 million cubic 

meters, which for the best operational option is about 15.9 million cubic meters. By 

calculating the distribution of water indicators for different operating options, it was 
found that the current physical conditions, indicators of Delivery Equity, Delivery 
Adequacy and excess water for the best operational method and the current operational 
method are 1.30, 1.92, 1.92 and 5.54, 5.56, 5.92 respectively. Also, by replacement of 

sluice gates instead of current worn out gates and attention to the maintenance canal 
issue, distribution indicators such as Equity and Adequacy improved. Therefor, 
attention to the actual water requirement of the crop and maintenance canal issues, in 
addition to improving water distribution indicators, cause of reducing water losses in 
BP29 canal. 

 
 
 

Keywords: Management of Provision and Distribution, Sobek Hydrodynamic Model, 
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