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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

بر نتایج، ابتکارات، مترتب ی و معنوی تمامی حقوق ماد

هایِ ناشیییی از ان ام این هشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگاه محقق ماددیلی متعلق به 

از این اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نام 

ش و  ستاد راهنما و دان شگاه محقق اردبیلی، نام ا دان

مبالمانع است.

 

 

 یکارشناسآموخته دان  حهدیمسگیلی موتوتنیل این انب 

مآیلهدیمومزهکش گرای م علوم و مهندسی آب رشته ارشید

دانشگگاه محقق ممکشگگهودزیمومحبهیطمیعل   دانشییکده

که در تاریخ م3016200269 دانش ویی به شیمارهماددیلی 

 تحصییییلی خود تحت عنوان    نامههایاناز م92/60/2933
ستفهد ممهیم یهدانمیهدلشعکهمآیم کلددوللهم هییادز ا

منلشهرستهنمسرعمیحطهل همحتدد)مWater Gemsماف ادازمنرم

 شوم که ام، متعهد می  دفاع نمودهشیسمآیهد(مدوستهیم–

گونه مدرك را قبالً براي دریافت هیچ نامههایان( این 9

تحصییییلا یا به عنوان هرگونه فعالیت هشوهشیییی در 

ها و مؤسسات آموزشی و هشوهشی داخل و سایر دانشگاه

 ام.خارج از کشور ارائه ننموده

 نامه( مسییلولیت ّییّحت و سییقی تمامی مندریات هایان2

 گیرم.تحصیلی خود را بر عهده می

، حاّییل هشوه  ان ام شییده توسیی  نامههایان( این 9

 باشد.این انب می

( در مواردي كه از دسیییتاوردهاي علما و هشوهشیییا 4

ام، مطابق ضواب  و مقّررات دیگران اسیتفاده نموده

ّل امانتداری علمی، نام منبع  مربوطه و با رعایت ا

مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرست 

 ام.منابع ذكر نموده

یا  ( چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده5

برداري اعی از نشر كتاب، ثبت اختراع هر گونه بهره

 را داشته باشی، از حوزه نامههایانو ... از این 

معاونت هشوهشییا و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، 

 م وزهاي الزم را اخذ نمایی.

 نامههایانمستخرج از این  مقاله ( در ّیورت ارائه6

ها و ، گردهماییها، سمینارهاها، کنفرانسدر همای 

انواع م الت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار 

نام نویسندگان )دانش و و اساتید راهنما و مشاور( 

 ذکر نمایی.

( چنیانچه در هر مقطع زمانا، خال  موارد فوق ثابت 7

یمله ابطال مدرك از شیییود، عواقب ناشیییا از آن )



، طرح شییکایت توسیی  دانشییگاه و ...( را تحصیییلا

دانی هذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را م از میام

با این انب مطابق ضیییواب  و مقّررات مربوطه رفتار 

 نماید.

 
 

 

 

 مهدی سلیمی توتونسیز

 امضا 

 تاریخ

 

 

 



 
 





 

 نام پدیدآور: و عنوان
 یمطالعه مورد  Water Gems افزاراستفاده از نرم با یباران یاریشبکه آب یکیدرولیه یابیارز

 /مهدی سلیمی توتونسیز(نیشهرستان سرع

 مجید رئوف : راهنما اناستاد 

 محمد رضانیکپور ان مشاور:استاد

 3111 /60/ 13  دفاع: تاریخ

 ص. 09  ات: صفح تعداد

 علوم و مهندسی آب/ نامه:شماره پایان

 چکیده:

های اخیر به همراه افزایش شدهرنشینی باع  افزایش رشدد روز افزون جمعیت در سدا  هدف: 

در بخش درصددد آب کشددور  19بیشددتر از نیاز به آب  شددده اسددت. با توجه به این مسدد له که 

چنانچه اسدددتفاده از آب به همین منوا  ادامه یابد باع  ایجاد  شدددودکشددداورزی م دددرف می

های مناسب فاده از سیستمهای آتی خواهد بود. براین اساس استمشدکلات کمبود آب در سدا 

تواند باع  کاهش میزان تلفات آب شددده و منجر به اسددتفاده بهینه از آب در روند آبیاری می

، حیصدددح تیریمد یبرا یباران یاریآب یهاشدددبکه یکیدرولیاز رفتار ه یآگاه آبیاری بشدددود.

 ستمیس یکیدرولیدر اصل رفتار ه دارد. یادیز تیاهم ستمیساز  کاربر تیو رضا دیتول شیافزا

 هیولطرح ا هایینبیشیعملکرد پ سهیو فشدار استوار است. ماا تمیسدسد یسدرعت، دب هیبر پا

را در  یتیریمد ازین تواندیم برداریشبکه پس از چند سا  بهره تعیواق با یباران یاریشدبکه آب

 یاریبکشت و نشت شبکه آ یالگو یاحتمال راتییتغ لیواقع به دل در اصلاح شبکه برطرف کند.

با  یکیدرولیه لیخواهد داشدددت. لتا تحل یبه بازنگر ازنی هاتحت فشددار قطر لوله و توان پم 

 یواقع یکیدرولیمحاسددبه سددرعت و فشددار را در مد  ه تواندیانتاا  م یواقع یدب یریگاندازه

ت یامچی واقع در دششبکه آبیاری بارانی اراضی پایاب سد نشدان دهد. ینابار یاریآب سدتمیسد

یاری های آبباشدد، ازجمله سیستماردبیل که دارای سدیسدتم آبیاری تحت فشدار بارانی نیز می

های اخیر اسدددت که با توجه به اهمیت این شدددبکه آبیاری در بخش بارانی احداثی در سدددا 

 شددود که این سددیسددتم مورد ارزیابی قرارگیرد، تا بتوانتولیدات کشدداورزی، مناسددب دیده می

های احتمالی در امر هیدرولیکی سدددیسدددتم را در صدددورت وجود شدددناسدددایی کرده و تناقض

 ها در نظر گرفت.های مناسب برای رفع ناصکاریراه

 کارکرد فشددار ناطه چندین در ابتدا سددیسددتم، برداریدر زمان بهره شددناسددی پژوهش:روش

 ازیسشبیه جهت. گرفت انجام سیستم برداریبهره مورد چندین در کار این و شده گیریدارهان

 ثابت پارامترهای ،(مد  واسدددنجی مرحله) او  مرحله در. شدددد گرفته نظر در مرحله دو

 تغییر طوری ،... و ات الات افت به مربوط ضریب ویلیامز،هیزن زبریضریب قبیل از سازیشبیه

 مختلف نااط در فشارکارکرد شده سازیگیری شدده و شدبیهای ماادیر اندازهخط که شدد داده



 8 فهرست مطالب

 یافته انجام سددازی شددبیه ،(مد  اعتبارسددنجی مرحله) دوم مرحله در. گردد قبو قابل حد در

 مرحله در آمده بدسددت هیدرولیکی ثابت ضددرایب مرحله این در. گرفت قرار ارزیابی مورد

 زیساشبیه و شده گیریاندازه ماادیر خطای سازی،یهشب از بعد و شدده فرض ثابت ،واسدنجی

 هایتن در اعتبارسنجی، و واسنجی مرحله بودن قبو قابل و تکمیل با. شد محاسبه فشدار شدده

 در شارهاف. شد سیستم شده طراحی شرایط و آبیاری برنامه دبی، با شبکه سازیشدبیه به اقدام

سدتم از نظر یکنواختی توزیع فشار مورد سدی نهایت در و شدده اسدتخرا  مختلف هایخروجی

 خواهدگرفت.ارزیابی قرار 

گیری، در مراحل واسنجی و اعتبار سنجی دست آمده فشار در سه بلوک اندازهماادیر ب :هایافته

 9/4و  7/9، 67/4بود که ماادیر اندازه گیری برای این نااط به ترتیب  95/4و  7/9، 7/4برابر 

فعلی برحسب نوع بهره برداری کشاورز  سامانهها حاکی از آن اسدت که یافتهبار بود. همچنین 

و  نبودهکه درحا  کارکردن است  سامانهیع فشدار در محدوده از زتومناسدب دارای یکنواختی 

از این رو با اسددتفاده از  شددد،همچنین از تمام ظرفیت پمپاژ توسددط پم  فعلی اسددتفاده نمی

 یع یکنواختیزتوانسددت با تو سددامانه ،هامسددائل مدیریتی و ارائه برنامه جهت جانمایی آبپاش

برداری فعلی کارکند، برای نشان دادن بهتر این قضیه ماادیر تری نسبت به حالت بهرهمناسدب

برای فشار های بدست آمده استخرا  و ضریب یکنواختی و با اسدتفاده از رابطه دبی فشار،  دبی

نوع برای  و CU =67/17و  DU =79/15 اختی برای حالت بهره برداری فعلیتوضددیع یکنو

همچنین طرحی برای بدسددت آمد.  CU =62/17و  DU =22/17 داری پیشددنهادیبربهره 

ثابت نگه داشددتن مشددخ ددات  با عنوان طرح آینده در نظر گرفته شددده و با سددامانهگسددترش 

غییراتی تایسدتگاه پمپاژ فعلی به صورتی که از تمام ظرفیت پم  جهت پمپاژ استفاده گردد و 

 جایگتاری آرایشمیزان هزینه و ارائه مناسب با کمترین  آرایشارائه  صدلی،ا قطرهایدر برخی 

ین همچن رها در این مورد نیز ارائه گردید.یع یکنواختی فشددازتو در نظر گرفته شددده،ها آبپاش

 CU =96/17و  DU =16/15به صورت ماادیر ضدریب و توزیع یکنواختی در این مورد نیز 

سه  دردیر بدسدت آمده برای ضدریب یکنواختی و توضیع یکنواختی بدسدت آمد، همچنین ماا

 درصد اختلاف معنی داری نداشتند.  5سناریو در سطح 

زمان فعا  را نشددان های همنتایج نشددان از عدم توزیع مناسددب فشددار بین آبپاش گیری:نتیجه

به یک الگوی مناسب جهت  توانست سامانهها تاری آبپاشگمیداد که با ارئه آرایش مناسب جای

ع بهتر فشدار رسیده و همچنین براساس پتانسیل موجود پم  فعلی طرحی برای گسترش توزی

 .ارائه گردد سامانه

 .شبیه سازی، اعتبار سنجی، واسنجی فشار، ، توزیع یکنواختی،آبیاری بارانی های کلیدی:واژه
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 !Error ....................... (2ویها )سنارآبپاش یشنهادیپ شیفشار در صورت استفاده از آرا لیتحل جینتا-2-4

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. (3وی)سنار ندهیطرح آ-3-4

 d.Error! Bookmark not define .............. جهت توسعه طرح ازیلوازم مورد ن ستیل-1-3-4

 .Error! Bookmark not defined .................. تحت فشار یاریآب یاجرا یبهافهرست-2-3-4

 .Error! Bookmark not defined .............................................. طرح یهانهیجمع هز-3-3-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. کشت یالگو -4-4



 11 فهرست مطالب

 .Error! Bookmark not defined ............ یبارن یاریسامانه آب یکنواختی یابیارز جینتا -5-4

 .Error! Bookmark not defined ............ فشارها اریو انحراف مع انسی، وارنیانگیم -1-5-4

 .Error! Bookmark not defined ............. هایدب اریو انحراف مع انسیوار ن،یانگیم -2-5-4

 .Error! Bookmark not defined ................ هایدر بح  دب DUو  CU یپارامترها -3-5-4

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... یریگجهیبح  و نت -5

 .Error! Bookmark not defined ................................................... 1ویسنار جیخلاصه نتا-1-5

 ror! Bookmark not defined.Er ................................................... 2ویسنار جیخلاصه نتا-2-5

 .Error! Bookmark not defined ................................................... 3ویسنار جینتاخلاصه -3-5

 .Error! Bookmark not defined .................................................... 3ویسنار یخلاصه مال-4-5

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... شنهاداتیپ-5-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... منابع -2

 .Error! Bookmark not defined ............................................ نامهانیبرگرفته از پا یهافهرست مااله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 هافهرست جدو 

 

 

 .Error! Bookmark not defined .................................................... مشخ ات منبع آب -1-3جدو  

 .Error! Bookmark not defined ................................... خاک پروژه یمشخ ات عموم -2-3جدو  

 .Error! Bookmark not defined ............................................اطلاعات سرعت باد منطاه 3-3جدو  

 !Bookmark not defined. Error ........................................ شده یریاندازه گ یپارامترها-4-3جدو 

 Error! Bookmark not........... یبدست آمده از نرم افزار بعد از واسنج یپارامترها ریمااد-1-4جدو 

defined. 

 !Error .................. 1-4خط لوله نشان داده شده در شکل  ریمربوط به مس یپارامترها ریمااد 2-4جدو 

Bookmark not defined. 

 !Error .................. 3-4خط لوله نشان داده شده در شکل  ریمربوط به مس یپارامترها ریمااد 3-4جدو 

Bookmark not defined. 
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Bookmark not defined. 

 !Error ...................... 5-4نشان داده شده در شکل  A1-2 ریمربوط به مس یپارامترها ریمااد 5-4جدو 

Bookmark not defined. 

 !Error ...................... 5-4نشان داده شده در شکل  A1-3 ریمربوط به مس یپارامترها ریمااد 2-4جدو 

Bookmark not defined. 
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Bookmark not defined. 

 !Error ................. 9-4نشان داده شده در شکل  A2-1-2 ریمربوط به مس یپارامترها ریمااد 8-4جدو 

Bookmark not defined. 
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kmark Error! Boo . 14-4نشان داده شده در شکل  1 ریمربوط به مس یپارامترها ریمااد 9-4جدو 

not defined. 

 !Error ........................ 14-4نشان داده شده در شکل  2 ریمربوط به مس یپارامترها ریمااد 11-4جدو 

Bookmark not defined. 

 !Error ........................ 12-4نشان داده شده در شکل  1 ریمربوط به مس یپارامترها ریمااد 11-4جدو 

Bookmark not defined. 

 !Error ........................ 12-4نشان داده شده در شکل  2 ریمربوط به مس یپارامترها ریمااد 12-4جدو 

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................. توسعه طرح یبرا ازیلوازم مورد ن ستیل 13-4جدو  

 .Error! Bookmark not defined ........ افتهیسامانه توسعه  ییاجرا یهانهیبرآورد هز  14-4جدو  

 .Error! Bookmark not defined ........... مربوط به توسعه سامانه یها نهیخلاصه هز  15-4جدو  

 .Error! Bookmark not defined ................................................. کشت  مدنظر یالگو  12-4جدو  

 .Error! Bookmark not defined ............................ یاریو ساعت آب یآب ازیمحاسبه ن  11-4جدو  

 k not defined.Error! Bookmar ......................................... یاریمحاسبه اتمام دور آب  81-4جدو  

 Error! Bookmark not.. یمحاسبات یر فشارهاایو انحراف مع انسیوار ن،یانگیم جینتا  91-4جدو  

defined. 

 .Error! Bookmark not defined . 1 ویفشار در سنار یبدست آمده از رابطه دب یدب  21-4جدو  

 .Error! Bookmark not defined ... 2 ویفشار در سنار یبدست آمده از رابطه دب یدب 12-4جدو  

 .Error! Bookmark not defined . 3 ویفشار در سنار یبدست آمده از رابطه دب یدب  22-4جدو  

 Error! Bookmark not....یمحاسبات یهایدب اریو انحراف مع انسیوار ن،یگانیم جینتا  32-4جدو  

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......................... هایمربوط به دب CUو DU ریمااد  42-4جدو  

 

 

 

 



 هاشکلفهرست 

 

 

 .Error! Bookmark not defined .............................................. نیشهرستان سرع تیموقع 1-3شکل

 .Error! Bookmark not defined ........ نیآباد از شهرستان سرعشمس یروستا تیموقع 2-3شکل 

 t defined.Error! Bookmark no ......................... قیمورد استفاده در تحا یهافشارسنج-3-3شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................. 122آبپاش کامت  یمشخ ات فن -4-3شکل 

 .Error! Bookmark not defined ............................. 123آبپاش کامت  یمشخ ات فن -5-3شکل 

 .Error! Bookmark not defined ................... پمپاژ ستگاهیاز ا انیجر رینشان دهنده مس 1-4شکل

 Error! Bookmark not......... 1-4نشان داده شده در شکل  ریفشار در مس عیتوز لیپروف 2-4شکل 

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................... پمپاژ ستگاهیاز ا انیجر رینشان دهنده مس 3-4شکل

 Error! Bookmark not......... 3-4نشان داده شده در شکل  ریفشار در مس عیتوز لیپروف 4-4شکل 

defined. 

 Error! Bookmark 2 ویمربوط به سنار A1-1 , A1-A1 , 2- 3 انیجر یرهایمس شینما 5-4شکل 

not defined. 

 A1 .......Error! Bookmark not-1 ریپمپاژ مربوط به مس ستگاهیفشار از ا راتییتغ لیپروف 2-4شکل

defined. 

 A1 .....Error! Bookmark not-2 ریپمپاژ مربوط به مس ستگاهیفشار از ا راتییتغ لیپروف 1-4شکل 

defined. 

 A1 .....Error! Bookmark not-3 ریپمپاژ مربوط به مس ستگاهیفشار از ا راتییتغ لیپروف 8-4شکل 

defined. 

 Error! Bookmark not 2 ویمربوط به سنار A2-1-A2,1-1-2 انیجر یرهایمس شینما 9-4شکل 

defined. 
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 A2 ....... Error! Bookmark-1-1 ریپمپاژ مربوط به مس ستگاهیفشار از ا راتییتغ لیپروف 11-4شکل 

not defined. 

 A2 ....... Error! Bookmark-1-2 ریپمپاژ مربوط به مس ستگاهیفشار از ا راتییتغ لیپروف 11-4شکل 

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .... افتهی رییو خط لوله تغ افتهیسامانه توسعه  شینما 12-4شکل

 .Error! Bookmark not defined 3 ویمربوط به سنار 2و  1 انیجر یرهایمس شینما 13-4شکل 

 Error! Bookmark . 3 ویسنار 1  ریپمپاژ مربوط به مس ستگاهیفشار از ا راتییتغ لیپروف 14-4شکل 

not defined. 

 Error! Bookmark . 3 ویسنار 2  ریپمپاژ مربوط به مس ستگاهیفشار از ا راتییتغ لیپروف 15-4شکل 

not defined. 

 Error! Bookmark . 3 ویسنار 1  ریپمپاژ مربوط به مس ستگاهیفشار از ا راتییتغ لیپروف 11-4شکل 

not defined. 

 Error! Bookmark . 3 ویسنار 2  ریپمپاژ مربوط به مس ستگاهیفشار از ا راتییتغ لیپروف 18-4شکل 

not defined. 

 



 

محقدحهمومهدفم-1

 

محقدحه-1-1

نتی از س یهاروش یجهان باع  شده است که زارعین به جا یکمبود آب در اکثر کشورها

 داشته باشند. در کشورهایی یترفشار استفاده کنند تا بر م رف آب کنتر  بیشتحت یهاروش

مانند کمبود کارگر یا بزرگ بودن وسعت اراضی  یهم که از منابع آبی بالا برخوردارند عوامل دیگر

 (.9922تحت فشار گسترش یابد )علیزاده،  یآبیار یهاکه روش استباع  شده 

 ریاخ یهادر سا  فشارتحت یاریآب یهااستفاده از شبکه شیافزا لیبه دلبا توجه به این امر 

هره ب ،یطراح انیها مبا توجه به تفاوت ردیقرار گ یابیها مورد ارزسامانه نیعملکرد ا لازم است تا

ها استفاده شود سامانه نیا یابیارز یمتنوع برا یهاها لازم است از روشسامانه نیا یو اجرا یبردار

 (.۰۹۹۱کلر )

 لیلتحروش از استفاده فشار تحت یاریآب یهاسامانهعملکرد  یابیارز یروش برا نیترمناسب 

شبکه با استفاده از  یهاگرهمجهو  مربوط به خط لوله و  یپارامترها که باشدیم یکیدرولیه

 (.۰۹۹۱ یتوکلشود )محاسبه میها و خطوط لوله مربوط به گره هیاطلاعات اول

 یبرا ییتوان از نرم افزارهایمفشار تحت یاریآب یهاشبکه یفعل طیمناسب شرا لیتحل یبرا 

 صخا طیتوان شرایها منرم افزار نیبا استفاده از ا .محاسبات استفاده کرد رعتدقت و س شیافزا

 .را انجام داد یمحاسبات اتیعمل یترشیسرعت بو و مورد نظر طرح را در نظر گرفته و با دقت 

از نرم  یکیو باشد یم Water CADنرم افزار  افتهینسخه ارتاا  Water GEMSنرم افزار  

 .دیآیبه حساب م نهیزم نیمورد استفاده در ا یافزارها

 ArcGIS همچون ییهاافزارنرمبا  آن ارتباطتوان به امکان ینرم افزار م نیا ژهیو یهاتیاز قابل 

، Auto CAD  وExcel  یو اضاف ینرم افزار با حتف محاسبات دست نین ایهمچن .اشاره کرد ،

 رهایانواع ش یفشار شبکه با ن ب فرض تیری، مدهانهیمحاسبه و ارائه گزارش هز یفناوردارا بودن 

الا و ب یکیگراف یهاتیبا توجه به قابل نیو همچن یطول لیتراز ، رسم پروفو رسم انواع خطوط هم

 یاژهیو هگای، جایاریمختلف عملکرد شبکه آب یاهتیموقع یکیدرولیههای لیتحل شینما ییتوانا
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 .مختلف به کار رفته است ااتیرا به خود اخت اص داده است و در قالب تحا

ممضرودتموققل -2-1

تحت فشار  و با در نظر گرفتن متفاوت  یاریآب یهاسامانهرشد روز افزون استفاده از  بدلیل

 لکمسته سامانهگتشت زمان  یط نکهیها و با توجه به اسامانه نیا یو روش طراح یبودن نوع طراح

 یابیارز موردتحت فشار  یاریآب یهاسامانه یستیدهد بایخود را از دست م هیاول ییشده و کارا

 د.رنیقرار گ یکیدرولیعملکرد ه

 عنوان اب توانمی که باشدراه برای حفظ منابع آبی م رف مناسب و بهینه از آب می ترینمناسب

 هرتب از کشاورزی ،آبی م ارف مختلف هایبخش بین در. کرد یاد آن از آب م رف در جوییصرفه

 زار است. در این بین برای ایجاد شرایط بهینه استفاده ابرخورد دیگر هایبخش به نسبت بالاتری

 آبیاری. کرد استفاده آبیاری و کاشت برای مناسب هایآب در این بخش ضرورت دارد تا از روش

 برداری بهره و طراحی صورت در که باشدمی آبیاری زمینه در مناسب هایروش از یکی بارانی

 فاده از آب را به همراه داشته باشد.است در بالایی راندمان تواندمی مناسب

 از بعد است نیاز برداریبهره حا  در آبیاری هایکاهش تلفات و افزایش راندمان شبکه جهت

 ارانیب آبیاری هایشبکه هیدرولیکی رفتار از آگاهی ها،شبکه برداریبهره از زمانی بازه یک گتشت

 .شناخته شود سیستم کارآمدتر و بهتر مدیریت منظور به

 داخل در آب انتاا  اصلی عامل که باشدآبیاری به عنوان یک سیستم هیدرولیکی می شبکه

 ایگونههب آبیاری هایسیستم باشد.می سیستم مختلف نااط بین فشاری ارتفاع اختلاف ،سیستم

ه ب مورد نیازشار ف با و کیفیت و کمیت مناسب مادار با منبع یک از را آب که شوندمی طراحی

 خرو  هایدهند. تغییرات فشار در داخل یک سیستم آبیاری بارانی در محل نتاا داخل مزرعه ا

 رفتار هک مس له این گرفتن نظر در با طرفی از. گردد خروجی آب مادار در تغییر باع  تواندمی آب

بکه علت در یک ش همین به است، استوار دبی و فشار سرعت، پایه بر آب انتاا  خطوط هیدرولیکی

 .باشدمی برخوردار بالایی اهمیت از هیدرولیکی هایزیرساخت ودآبیاری وج

 ا س چند از بعد ،شبکه واقعیت با آبیاری شبکه اولیه طرح هایبینیعملکرد پیش ماایسه

ی عوامل اثر رد فشار احتمالی تغییرات با یعنی کند، برآورده را شبکه اصلاح در مدیریتی نیاز تواندمی

 هاهلچون تغییرات ارتفاع اعمالی توسط پم  یا تغییرات بوجود آمده در اثر تغییر ضریب زبری لو

 توان یا و هالوله خطوط قطر شبکه، در نشت وجود یا و سیستم برداریطی گتشت زمان از بهره

 .داشت خواهند بازنگری به نیاز هاپم 

عی   خطوط لوله یا به عبارتی دیگر دبی واقانتاا ظرفیت تعیین کردنتحلیل هیدرولیکی با  لتا

 انتاا  خواهد توانست محاسبه سرعت و فشار را در مد  هیدرولیکی واقعی خطوط لوله نشان دهد.

 شهرستان سرعین روستای شمس آباد واقع در  آبیاری بارانی مورد تحایق، در اراضی سیستم
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های اجرا شده در منطاه انتخاب و مورد تحلیل از طرحه بعنوان یک مزرعه نمونه مزرعباشد. این می

های اجرا شده، استخرا  شود و در صورت امکان، سامانهار گرفته است تا نااط ضعف و قدرت رق

 ردد.ارائه گهای مناسب برای حل مشکلات موجود راه

 یستمس این که ضروریست ،آن برداریبا توجه به اهمیت این شبکه و گتشت مدت زمانی از بهره 

 جودو صورت در سیستم داخل در فشار تغییرات مادار و قرارگیرد ارزیابی مورد هیدرولیکی نظر از

 .گردد پیشنهاد مشکلات احتمالی رفع برای مناسب کاریراه و آمده بدست

 آن نسبت یکیدرولیتفاوت در مسائل ه باع اجرا  نیاعما  شده در ح راتییتغ سامانه نیادر 

 دهیاز آن لازم د یو بهره بردار ءدو سا  از زمان اجرا گتشت نیهمچن است. شده یبه حالت  طراح

شود.  استخرا  یاستفاده فعل یمناسب برا یاقرار گرفته تا برنامه یکیدرولیه یابیشد تحت ارز

بکه و ش افتهیگسترش  سامانهکه  یبه صورت ندهیدر آ سامانهجهت استفاده از  یابرنامه نیچنهم

، ارائه اهدر تعداد لترا  رییبا تغ  یاصل مهیو ن یمحل خطوط اصلبا حفظ  برسدهکتار  ۰۱به وسعت 

 .گردد

 

مستاالتموققل -3-1

 ست؟اآیا شرایط هیدرولیکی تغییر قابل توجهی نسبت به شرایط اولیه طراحی داشته  (9

 ثیر دارد؟تأآیا شرایط هیدرولیکی واقعی در میزان یکنواختی فشار داخل سیستم  (2

توان با تغییر خ وصیات هیدرولیکی شبکه توزیع فشار و در نتیجه پخش آب را آیا می (9

 تر نمود؟یکنواخت

 قابلیت ارتااء دارد؟ سامانهآیا  (4

م:ههي(مپژوهشفرضله)فرضله-1-4

 در نظر گرقته شده است عبارتند از:فرضیاتی که برای این تحایق 

 باشد.در اجرا میقابل قبو  مورد بررسی دارای یکنواختی  سامانه (9

 دارای یکنواختی قابل قبو  است.ها توزیع فشار در لوله (2

 ود.شهای استفاده شده یکسان در نظر گرفته میخ وصیات هیدرولیکی و نوع آبپاش (9

 .شودناچیز در نظر گرفته می سامانهتلفات نشتی  (4

 

 

م:مهدفم)اهداف(مپژوهش-1-5

 آبیاری بارانی اجرا شده در منطاه مورد مطالعه. سامانهبدست آوردن راندمان انتاا  در  (9
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 و ماایسه با مرحله طراحی. سامانهمحاسبه افت واقعی  (2

یکنواختی دست آوردن ضریب در نااط مختلف آن و به سامانهاستخرا  فشار موجود در  (9

 توزیع فشار.

آبیاری موجود در  سامانهکار مناسب برای افزایش راندمان استفاده از آب در ارائه راه (4

 منطاه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



م لوققمبهلشلومپم حعهنم-2

 

 

منظریمحعهن-1-2

 

محقدحه-1-1-2

 

اره و پس از اش شودیپرداخته م یباران یاریآب هایسامانهو شناخت  یبخش ابتدا به معرف نیدر ا

در منطاه مورد مطالعه ذکر خواهد شد. علاوه  برداریمورد بهره یاریآب سامانهنوع  ها،سامانهبه انواع 

 خواهد شد. حیتشر یباران هایسامانه یابیارز یبر آن، روابط مورد استفاده برا

مآیلهدیمیهدان مسهحهنهح رف م-2-1-2

د باشیاست که در آن رساندن آب به خاک مشابه بارش باران م یاریاز آب ینوع یباران یاریآب

 اشپبکه آ ییهایخروج قیو از طر افتهیها انتاا  آب با فشار به داخل لوله یاریروش آب نیدر ا

خاک  یو درشت آب را به رو زیقطرات ر ،بارانخار  و همانند بارش سامانهاز  ،شوندیم دهینام

 (۰۹۱۱ زادهی)عل .برسد اهیتا به م رف گ دهندیانتاا  م
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 ههیمآیلهدیمیهدان انتاعمدش-2-1-3

دی بنهای زیر طباهجایی، به روشاساس نیروی مورد نیاز جهت جابهآبیاری بارانی برهای سامانه   

 (9912 مختاریشود: )می

 های کلاسیک یا غیرمکانیزهروش (2

 .کلاسیک کاملاً متحرک 9

 .کلاسیک نیمه متحرک 2

 .کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک 9

 .کلاسیک شیلنگی با قرقره کوچک 4

 .کلاسیک کاملاً ثابت5

 های مکانیزهروش (1

 .لوله فرعی غلتکی یا آبفشان غلطان 9

 ای .آبفشان تفنگی یا آبفشان قرقره2

 سنترپیوت یا آبفشان دوار  سامانه.9

  خطی یا آبفشان خطی سامانه.4

مورینمدوشمآیلهدیمیهدان انتخهبمحبهسب -4-1-2

 آب شیو آزما یریگونهنم (2

وجود  یمنبع آب مورد استفاده در مزرعه اطلاعات تیفیگام او  لازم است تا درباره ک بعنوان   

، باشدیگتار بر کشت و زرع مریعوامل تاث نیتراز مهم یکیمنبع آب  تیفی. از آنجا که کدداشته باش

 یرورگام ض نیمنبع آب مورد استفاده، در اول تیفیک یبررس ،یاریآب سامانه کیانتخاب  یلتا برا

د. گردیآب مشخص م یتیفیمختلف ک یپارامترها ینمونه آب م رف یرو شیاست. با انجام آزما

مشخص کننده  یادیآب تا حد ز یآب است. شور یشور زانیآب، م یفیک یپارامترها نیتراز مهم

 منسیزیدس ۱از  شیب  (EC)یکیالکتر تیباشد. آب شور با هدایمناسب مزرعه م یاریآب سامانه

 یروشدن آب شور بر دهیپاش رایباشد زینم یباران یاریآب سامانهاستفاده در  یبر متر، مناسب برا

 یاپارامتره گرید از گردد.یبرگ و کاهش عملکرد مح و  م یاحتمال یباع  سوختگ اهانیبرگ گ

 انهسام یاجرا یآب برا یبالا میکلر و سد زانیموجود در آب است. م میکلر و سد زانیآب، م یفیک

 یاریکه در آب ییشود. از آنجایها مبرگ یکند و سبب سوختگیم جادیا تیمحدود یباران یاریآب

بت و رطوبت نس یتناوب خشک طیشود ، املاح در شرایم ریها تبخچرخش آبپاش نیآب در ب یباران

کنند. یم دایها پدر سطح برگ یترشیشود، تجمع بیم دهیپاش وستهیکه آب بطور پ یطیبه شرا

. جتب شده و ممکن است باع  خسارت به مح و  گردند اهیها توسط گنمک نیسرانجام ا
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مشکل  جادیباع  ا تریوالان بر ل یاک یلیم 5/2از  شیکربنات بیغلظت ب یباران یاریدر آب نیهمچن

 خواهد شد.
 آب تیکم یبررس (1

آب  تیاست. کم رگتاریاز عوامل تاث گرید یکی ،به منابع آب یدسترس یو چگونگ زانیم مسلما   

 نییتع ،به آب یسترسد یو چگونگ ازیمورد ن هیسرما زانیکشت، مسطح زیر  زانیمشخص کننده م

 .باشدیم رهیعدم ضرورت ساخت استخر ذخ ایضرورت  ،یاریآب سامانه تیکننده ظرف

 رد،یگیقرار م اریو در مدت زمان محدود در اخت ادیز ی، با دبکه منبع آب یطیطور حتم در شرابه   

 یر برخدمثلا . دیدار یدسترس یمنبع آب دائم کیبود که به  خواهد یمتفاوت با زمان یاریآب سامانه

داده  حیآب، ترج ادیز یدب لیکانا ( بدل ای)انتاا  با لوله  کم فشار یاریآب سامانهموارد استفاده از 

 .شود یم
 کشت یالگو نییتع (9

، آلات در دسترسنیکشت، ماش طی، شرامنطاه، مح ولات غالب کشت شده طیتوجه به شرا با   

 یادیکشت تا حد ز ی. بعد از انتخاب الگوشودمی نییتع مزرعهکشت  یآب، الگو تیو کم تیفیک

با  چههمانند ذرت اگر اهانیگ یگردد. برخیمشخص م یاریآب سامانه یبرا یانتخاب یهانهیزگ

 جهینت اریسب  ینوار ت لهیها بوسآن یاریو آب یهستند، اما کشت خط یاریقابل آب زین یباران یاریآب

 دهد.یم شیدارد و عملکرد مح و  را افزا یدر پ یبهتر
 یجو طیشرا یبررس (0

اشد. بیمزرعه م یمناسب برا یاریآب سامانهگتار در انتخاب ریاز عوامل تاث زین ییوهواآب طیشرا   

ن آ جهیاست و در نت یترراندمان کم یدارا یباران یاریگرم، آب اریو بس زیدر مناطق بادخ "اصولا

 .شودیباع  کاهش عملکرد مح و  م
 خاک شیو آزما یرینمونه گ (5

بافت  ،موجود در خاک ییخاک مزرعه علاوه بر مشخص ساختن عناصر غتا یبررو شیآزما انجام   

 کم یاریآب ن،یبا بافت سنگ ییها. اصولا در خاکدینمایمشخص م زیخاک را ن یریپتو نفوذ

م ک تیعلت ظرف هسبک ب یهادر خاک نیمچن. هدگردیانجام م ییراندمان بالا( با یفشار)سطح

 ریسطح ز ،یسطح یهاسامانهدر صورت استفاده از . افتی کاهش خواهد یارینگهداشت آب، دور آب

باع   ،یاریعمق آب میتنظ تیبا قابل یاریآب سامانه کیاستفاده از  طیشرا نیشود. در ایکشت کم م

 .شد بهبود کشت و زرع خواهد
 نیزم بیش یبررس (0

 ای( ی)سنت یسطح یاریاست. معمولا آب تیعوامل حائز اهم گریاز د نیزم بیو ش یتوپوگراف   

 کهیدر صورت، باشدیم یراندمان کم یدشوار است و دارا اریتند بس بیبا ش یهانیفشار در زمکم
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. شدخواهد یاریراندمان آب شیدار باع  افزابیش نیمناسب در زم یاریآب سامانه کیاستفاده از 

 یبرخ در. شودیمطرح م نهیگز کیبعنوان  زین نیزم یبنداوقات تراس یدار برخبیش یهانیمدر ز

ه عنوان ب زی( نیفشار)سطحکم یاریو استفاده از آب نیزم حیتسط میملا بیبا ش یهانیمواقع در زم

ست، ا رگتاریاز عوامل تاث یکیمزرعه  بیش طیشرا نکهیشود. با وجود ایم آ  مطرحدهیا نهیگز کی

 داربیش یهانیانجام داد. در زمتوان نمیانتخاب را  ب،یموارد و توجه تنها به ش هیبدون توجه به با

 میظور تنظها به منینیبشیو پ زاتیتجه یبرخ یستیباشد اما بایم ریپتامکان  یب ورت ت یاریآب

وپوگرافی و شیب زمین به شدت روی توضیع فشار شبکه در آبیاری تحت فشار ت .ردیفشار انجام پت

ر نتیجه شده و دها باع  تغییر در آبدهی آبپاش سامانهباشد. تغییر در فشار کارکرد تاثیر گتار می

خش یکنواختی پ، تر گرددمنظمناکند. هرچه توپوگرافی یکنواختی پخش آب را دچار تغییرات می
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 شود.تر آب میکاهش یافته و باع  هدر رفت بیش
 یبه انرژ یدسترس یبررس (7

ل از اقدام قب یستی، باباشدبرق با مشکل مواجه  یو خ وصا انرژ یبه انرژ یدسترس کهیصورتدر   

 ی. استفاده از موتورهاگرددفراهم  زیامر ن نیا یبرا ازیمورد ن زاتیتجه یاریآب سامانه یاجرا یبرا

 به برق یباشد. در صورت عدم دسترسیعملا مارون به صرفه نم ادیز یهانهیعلت هز هب یزلید

 .تحت فشار وجود ندارد یاریآب یامکان اجرا "عملا
 یملاحظات اجتماع یبررس (8

و وجود  سامانهکارکرد  یمنطاه در خ وص اطلاع در مورد چگونگ یاجتماع طیشرا یبررس   

خ ص افراد مت کهی. در صورتردیمد نظر قرار گ یستیاست که با یاز موارد زین یاحتمال رکارانیتعم

 دهیچیپ سامانهکارآمدتر از  اریساده بس یاریآب سامانه کیاستفاده از  ستند،یدر دسترس شما ن

 .است

مآیلهدیمیهدان مسهحهنهادزیهی مهلددوللک م-5-1-2

ا  د از گتشت چند سعفشار لازم است تا ببه منظور افزایش راندمان شبکه آبیاری بارانی تحت    

 آبیاری بارانی مورد مطالعه قرارگیرد. سامانهآبیاری، رفتار هیدرولیکی  سامانهبرداری از بهره

فاع فشاری بین دو ناطه از تباشد. اختلاف ارآبیاری به عنوان یک شبکه هیدرولیکی می سامانه

 شود.یآبیاری م سامانهباع  انتاا  آب در داخل  سامانه

ها تغییرکرده و باع  افزایش افت در داخل ها ضرایب زبری لولهبه مرور زمان و انتاا  آب در لوله   

الی در های احتمگردد، از طرفی وجود نشتیایجاد می سامانهو به طبع آن افت فشار در  سامانه

 گردد.اسباتی میو تغییر مادار فشار از مادار مح سامانهب از نیز باع  خار  شدن آ سامانه

استفاده شده است  سامانهجهت بررسی شرایط هیدرولیکی  1جمزاتروافزار در این تحایق از نرم   

بعد از افزار استفاده شده است. جهت کالیبره کردن نرم سامانههای فشاری موجود در و از داده

مورد  یسازشبیه دقت سپس شده سازیشبیه نااط آن در فشار مختلف، نااط در فشار گیریاندازه

 نتیجه رد و فشار توزیع نحوه یافتن به اقدام واترجمز افزارنرم با سازیبیهش از بعد. گرفت ارزیابی

 تغییر شامل هاسناریو این گرفته شد، نظر در شبکه اصلاح جهت مختلف هایسناریو و گردیده دبی

                                                             
Water GEMS 1 
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 .باشدمی کنند، کار زمانهم است قرار که( هایی )آبپاشهاخروجی تعداد در تغییر و لوله، قطر

همچنین سناریوهایی برای شرایط آینده که شبکه با امتداد خطوط اصلی دفن شده در زمین    

 ایقطرهتوسعه داده شود، تعریف شده و سناریوهایی برای ارزیابی شرایط هیدرولیکی براساس 

 توسعه یافته آینده تعریف شد. سامانهو دور آبیاری جدید برای  قطرهافعلی و با تغییر 

 

مپلشلبهموققل -2-2

در این بخش مواردی از مطالعات و تحایاات صورت گرفته در زمینه مورد بح  در این تحایق و 

 یا مشابه آن پرداخته خواهد شد.

مددمایرانمگرفتهحطهل هتمصتدتم-1-2-2

های آبرسانی در مجتمع ( مدیریت هوشمند فشار و کاهش نشت شبکه9919جهانگیر و همکاران )

روستا و جمعیتی بالغ  6آبرسانی دوح ار واقع در استان خراسان جنوبی شهرستان سرایان، دارای 

 94برداری متر با دبی بهره 949نفر، که از یک حلاه چاه عمیق به عمق  9246خانوار و  296بر 

نی واقع در محل مترمکعبی بت 599لیتر بر ثانیه تامین آب شده و توسط مخزن ذخیره آب 

کیلومتر شبکه  41/99کیلومتر خط انتاا  و  95/24گردد و دارای تاسیسات چاه را تغتیه می

نتایج نشان دادند. مورد مطالعه قرار  باشد را در محیط واترجمزانشعاب آب می 9442توزیع وتعداد

اهش آب و ک روشی مناسب برای مدیریت م رف بهینه ،که کنتر  هوشمند فشار توسط شیرها داد

 26525درصدی میانگین فشار، مادار 29/94قابل توجه نشت شبکه است. به طوری که با کاهش 

درصد از مادار نشت آب کاهش  44/27و  درصد(75/95) مترمکعب آب در سا  صرفه جویی شده

 یافت.

خوسف واقع در استان  یمجتمع آّبرسان یکیدرولیه لیبه تحل( 9919) نژاد و همکاران یصفو

 نیپوشش دارد پرداخته و با استفاده از اطلاعات م ارف مشترک روستا را تحت 95راسان که خ

حداکثر م رف  بیضرا ،یسبز، اماکن عموم یفضا ،یمتوسط سرانه خانگ نیروستاها و همچن

پس س ند.روستاها را محاسبه کرد یآب ازیمربوطه ن یبراساس استانداردها نهو حداکثر روزا یساعت

 هیطرح اول یدب-9شامل:  یسه مادار دب یانتاا  آب بر مبنا یخطوط اصل یکیدرولیه لیتحل

 افزاربا نرم ،یدانیشده به روش م یرگیاندازه یدب -9محاسبه شده به روش فوق  یدب -2مجتمع 

 :آنها نشان داد که جینتا واترجمز انجام شد.

 است،  بسمتنا ازیمورد ن یقطر لوله خط انتاا  با دب (9

 نیشبکه را تام یدر انشعابات خطوط فرع ماندهیکه فشار باق دهدینشان م انیجر کیدرولیه (2
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 کند،یم

 ست،یرورض رندگییانشعاب م یکه از خط اصل ییروستاها عیشبکه توز یبرا ین ب کنتر  دب (9

مورد انتظار شبکه و  یدر حفظ دب تواندیخطوط انتاا  م ریهوا در مس یرهایش کنتر  (4

 ها موثر باشد.لوله یدگیکاهش ترک نیهمچن

 شنهادیباشد پ یساله م 95تا  99که معمولا  یآبرسان یهاشبکه یبا توجه به دوره طرح برا (5

 گردد. ینیشبکه مجدداً بازب ساله 5 یهادر دوره شودیم

سازی کامپیوتری شبکه توزیع آب منطاه پوناگام در شهر سورات را ( مد 2996مهتا و همکاران )

 یسازهیمطالعه، شب نیا یهدف اصلشار  از محل پمپاژ تا نااط م رف انجام دادند. از لحظ تغییرات ف

 یهاآن با داده سهیو ماا WaterGEMS V8iآب موجود با استفاده از نرم افزار  عیتوز ستمیس

برآورده  را ندهیو آ یفعل یشبکه حاضر تااضا در صورتی که بود. از اقدامات یبرخ شنهادیو پ یواقع

آب در هر لوله و ارتفاع  انیجر کرده و لیو تحل هیفشار هر گره را تجز WaterGEMS V8iنکند، 

ود، آب موج عیشبکه توز یسازهیکند. پس از شبیم یابیرد یسازهیآب در هر مخزن را در طو  شب

 ستدب جینتا قرار گرفته و یواقع یهابا داده سهیماا مورئمختلف  یهابه دست آمده در فرم جینتا

 آب و بوده یها به اندازه کافاز آن است که فشار در تمام ات الات و سرعت در همه لوله یآمده حاک

 باشد.میشبکه منطاه مورد مطالعه فراهم  یبرا یکاف
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Abstract 

Research Aim:  Increasing population growth in recent years along with 
increasing urbanization has increased the need for water. Due to the fact that 

about 70% of the country's renewable water resources are used for various 

purposes, if the use of water continues in the same way, it will cause water 
shortage problems in the coming years. Accordingly, the use of appropriate 

irrigation systems can reduce water losses and lead to optimal use of water 

in the irrigation process. Knowledge of the hydraulic behavior of sprinkler 

irrigation networks is very important for proper management, increased 
production and user satisfaction with the system. In principle, the hydraulic 

behavior of the system is based on speed, system flow and pressure. 

Comparing the performance of the initial irrigation network forecasts with 
the reality of the network after several years of operation can meet the 

management need to improve the network. In fact, due to possible changes 

in the pattern of cultivation and leakage of the irrigation network under 

pressure, the diameter of the pipe and the power of the pumps will need to 
be reviewed. Therefore, hydraulic analysis by measuring the actual transfer 

flow can show the calculation of speed and pressure in the real hydraulic 

model of sprinkler irrigation system. Sprinkler irrigation network of Yamchi 
dam downstream of Ardabil plain, which also has sprinkler irrigation system. 

, Is one of the sprinkler irrigation systems constructed in recent years, which 

due to the importance of this irrigation network in the agricultural production 
sector, it is considered appropriate to evaluate this system, so that possible 

defects in the hydraulic system in case of Identified the existence and 

considered appropriate solutions to eliminate the defects. 
Research method:  During the operation of the system, the operating pressure 
was first measured at several points and this was done in several cases of 

system operation. Two steps were considered for simulation. In the first stage 

(model calibration stage), the fixed simulation parameters such as 
Hysenwilliams coefficient of coefficient, coefficient of connection loss, etc. 

were changed so that the error of the measured and simulated values of 

operating pressure was changed. Be acceptable in different places. In the 

second stage (model validation stage), the performed simulation was 
evaluated. In this step, the hydraulic constant coefficients obtained in the 

calibration step are assumed to be constant and after the simulation, the error 

of the measured and simulated pressure values was calculated. With the 
completion and acceptance of the calibration and validation stage, finally the 



 

 

network was simulated with the discharge, irrigation program and designed 

conditions of the system. The pressures are extracted at different outputs and 

finally the system will be evaluated for uniformity of pressure distribution. 
Findings:  The results indicate that the current system, depending on the type 
of farmer exploitation, does not have a suitable uniformity of pressure 

distribution in the range of the system that is operating and also the full 

pumping capacity is not used by the current pump, so using problems 
Management and presentation of the program for the location of sprinklers, 

the system was able to work with a more uniform distribution than the current 

operation mode, as well as a plan to expand the system as a future plan and 

by maintaining the specifications of the current pumping station as The full 
capacity of the pump should be used for pumping and changes in some main 

diameters, providing a suitable levee with the lowest cost and providing an 

irrigation program to place sprinklers and uniform distribution of pressures 
in this case were also presented. 
Conclusion:  The results showed a lack of proper pressure distribution between 

active simultaneous sprinklers. By providing a suitable arrangement for 
spraying, the system was able to reach a suitable pattern for better pressure 

distribution and also based on the existing potential of the current pump, a 

plan to expand the system. To be. 
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