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 خالصه

تحقیق  این در .می باشد اجتناب ناپذیرآبی سال های اخیر امری با توجه به بحران کم ،در شبکه های آبیاری و زهکشی توزیع آببهبود عملیات 

پارامترهای برای بررسی جزئیات جریان و  از شبکه آبیاری و زهکشی مدرن حمیدیه بررسی شود.C تالش شده است تا مشکل تأمین آب در کانال 

ت سناریوی متفاو 3 برداری،بهره شرایطبر اساس  . در ادامهتهیه شده است MIKE11با استفاده از نرم افزار مدل عددی یک بعدی  هندسی کانال،

امکان  ،از شبکه بهره برداری یاتتجربنمودن لحاظ با در هر کدام بررسی شده است. و شرایط جریان  شده و سپس جزئیات هیدرولیکی عریفت

تنظیم مناسب جریان در کانال اصلی جهت رفع مشکل  تأمین آب در این بخش از شبکه  در انتهاو  شده استقضاوت و تحلیل نتایج مدل فراهم 

در حل مسائل خاص توزیع آب در شبکه های  MIKE11نتایج این تحقیق عالوه بر تایید توانائی های مدل هیدرودینامیک  .ده استش پیشنهاد

 بهبود خواهد یافت .، سطح زیر کشت اراضی کانال مورد بررسی  %11آبیاری، نشان می دهد در صورت با بکار گیری نتایج حاصله ،تا 

 

 MIKE11 آبگیر، مدل، Cکانال  توزیع آب،، شبکه آبیاریکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 

 شاملها، شبکه نیاند. ااحداث شده وهیو باغات م یآب به مزارع کشاورز لیو تحو عیانتقال، توز به منظور استحصال، ایدر سراسر دن یاریآب یهاشبکه

ها، جاده رینظ یاو واسطه یجنب ساتیآب و باالخره تأس انینترل جرو ک میتنظ یمتعدد برا یهامختلف، سازه یها تیکانال با ابعاد و ظرف یتعداد

  شوند.میو ...  رگذرهایز

دقت در برنامه ریزی و  وکیفیت طراحی و احداث شبکه ها  تحت تأثیر دو عامل یاریآب ینامناسب آب در شبکه ها عیتوزدهد ها نشان میبررسی

 باشد.می عملیات توزیع آب

شود که طراحی و اجرای کانالهای آبیاری ، های موجود مشاهده میحمیدیه و بررسی نقشه مدرن آبیاری عمل آمده از شبکهه فنی ببر اساس بازدیدهای 

واقع در  Dو  A ،B ،Cهای درجه دو کانال، MLکانال اصلی  .است داشته پی در آب توزیع هایعملیات اجرایی برنامه درشرایط ناهمگن و نامتقارنی را 

-( را مشروب میرا مشروب می نماید  Gو  E  ،Fهای درجه دو کانال)که راست آبراهه کرخه نور  ساحلدر  ML1کانال درجه یک وشبکه،  سمت چپ

تأثیر مستقیم داشته و موجب شده است که تأمین آب مطمئن و  کانالها این آبگیری شرایط در کانالها نامتوازن اجرای و طراحی از ناشی مشکالت. نماید

 و در اکثر مواقع در عمل غیر ممکن شود.همراه شده  یدار و همزمان آنها با صعوبت بسیار زیادپا

تالش شده  ،شبکه تحت پوشش اراضیآبه حقتمام در این تحقیق ضمن توجه ویژه به نقش عملیات تنظیم و توزیع آب در تحقق تأمین آب مورد نیاز 

ثیر هردو أدر شرایطی که عملیات توزیع آب تحت تتوان ه میچگونپاسخ داده شود که پرسش مهم  یناست تا بر مبنای بکارگیری ابزارهای نوین به ا

برنامه های عملیاتی توزیع آب در با تغییر عامل  سخت افزار )طراحی و اجرای نامناسب( و نرم افزار )پایین بودن دقت برنامه های توزیع آب( قرار دارد، 

  واحدهای توزیع آب اقدام نمود؟عملکرد  ییایو پو یداریجهت پا درمصرف آب  یو بهبود کارائ یوربهره شیافزادر شبکه، نسبت به 

تأمین آب کفایت آمیز اراضی  تدوین برنامه ای جهتمدل ریاضی یک بعدی و حل مساله ی اصلی که همانا استفاده از  ، بر مبنایقیتحق نیا یمتدولوژ

و در قالب  هاز شبکه مدرن حمیدیه سمت چپ بعنوان مطالعه موردی انتخاب گردید Cبر این اساس کانال  است. باشد استوارهای شبکه میانتهایی کانال
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مذکور و ارائه برنامه ای  شبیه سازی مشکالت هندسی و توزیع آب در کانال، نسبت به  MIKE11از مدل ریاضی  استفاده تدوین سناریوهای سه گانه و

  .ه استد نیاز کشاورزان اقدام شدجهت فراهم نمودن تامین آب مور

 

 

 پیشینه         .2 

 

امکان تحلیل دقیق و آنالیز پارامترهای هیدرولیکی  ،های آبیاری و زهکشیها در شبکهها و زهکشهای ریاضی در بررسی جریان کانالاستفاده از مدل

ریزی مدون در اختیار قرار خواهد گیری در مدیریت و برنامهبرای تصمیم بیها، مالک مناسنتایج حاصل از اجرای این مدلنماید و جریان را فراهم می

ای که کالیبره و سالمت هستند، بلکه اعمال اصول مدیریتی در ها و ابنیههای آبیاری و زهکشی نه تنها وجود سازهبرداری از شبکهداد. در خصوص بهره

 از اهمیت ویژه برخوردار است.   باشد وتوزیع آب متناسب با منابع در دسترس کارساز می

که قادر است عملکرد موجود کانال را ارزیابی نموده و براساس نیاز پایین  نمودندمدل ریاضی جدیدی معرفی  1331محسنی موحد و منعم، در سال 

تایج  .های واقعی طرح ارائه نمایدو محدودیتمنظور نیل به عملکرد بهینه در شرایط های آبگیر و کنترل را بههای آبگیر، تنظیم بهینه سازهدست دریچه

)محسنی موحد،  .های معتبری را با صحت و دقت کافی در زمان نسبتاً کوتاهی ارائه نمایدحاصل حاکی از آن است که مدل مورد نظر قادر است پاسخ

 (1331سید اسداهلل و محمد جواد منعم، 

و  معرفی کردند 4زی آبیاری و مدیریت توزیع و گردش آب در مزرعه ودر بین کانال های درجه نرم افزاری جهت برنامه ری( 1332)، کیاپاشا و محمدی

 ،کیاپاشا) دند( را تعیین نمو4( و کانال های تحت پوشش )درجه 3با استفاده از نتایج آن، شدت جریان و مدت زمان تحویل آب به کانال مزرعه )درجه 

  (.1332محمدصادق و محمدمهدی محمدی، 

 راندمان، هایعملکرد کانال اصلی واحد عمرانی شماره یک شبکه آبیاری تجن با استفاده از شاخصمددی و همکاران در تحقیقی،  1333ال در س

که  دادند. نتایج تحقیق نشان داد قرار NETWAT رنامه کامپیوتریب از استفاده با آبگیرها از یکنیاز آبی هر ارزیابی موردرا  پایداری و عدالت کفایت،

 و کنترل هایتوزیع سنتی آب در شبکه با وجود مکانیزه بودن شبکه، عدم اطالع دقیق میراب از نیاز آبی هر آبگیر و ضعف در نگهداری و تعمیر سازه

 (.1333ساسان مددی و همکاران، ) مدیریت مناسب بر توزیع آب شده است انجام از مانع آبگیر

موجود و نیاز آبی، سناریوهای قابل اجرای  های فیزیکی و هیدرولیکیبا توجه به شرایط و محدودیت، اله ایباخدای بیشه گاهی و پرورش ریزی  در مق

 ، توسط مدل هیدرودینامیکرا اندکه براساس مسایل اجتماعی و تجارب مدیران تعدیل شده (غرب استان گیالن)تحویل و توزیع آب در شبکه فومنات 

Sobek  باخدای بیشه )دادندپیشنهاد  را های برتر براساس معیارهای مختلفو گزینه کردندسازی شبیه واقعی و پیمایش شبکه،های با استفاده از داده

 (1332،حسن و عاطفه پرورش ریزی .گاهی

 را در هاستمجویی در آب در سیهای صرفهبرای ارزیابی استراتژی(  CanalMan) ک مدل هیدرودینامیکی یک بعدیی ،2003ر سال ان و قمان دزبیرخ

سناریوهای مختلف عملیاتی در مقایسه با استراتژی عملیاتی موجود ارزیابی دادند. در این تحقیق های کم تقاضا، در کانال ثانویه مورد استفاده قراردوره

صوص در ماه های اوت، نوامبر و ، به خدر هنگام کاهش تقاضاصرفه جویی در مصرف آب با بسته شدن شب و بهره برداری از کانال نتایج نشان داد  .شد

 ( .Zubair Khan, M. and Ghumman,A.R ,2008) دسامبر و کاهش دبی اتفاق می افتد

های آبیاری یک مدل شبیه سازی هیدرولیکی را برای شبیه سازی جریان ثابت و ناپایدار در شبکه کانال، 2003اسالم و همکاران در تحقیقی در سال 

مدل توسعه یافته را می توان به طور موفقیت آمیز به  و ایج هر دو مدل تقریبا یکسان هستندنشان داد که نت HEC-RAS مدل با  لمقایسه مددادند. ارائه 

 .(Islam, A. and Raghuwanshi, N.S , 2008) عنوان یک ابزار شبیه سازی هیدرولیکی شبکه کانال استفاده کرد

الیزید را به لحاظ کمبود آب در پایان کانال و تمرکز بر عناصر موثر ارائه آب به انتهای کانال بررسی  مشکل کانال میت 2013مغذی و همکاران در سال 

و روشهای مختلف ذخیره آب در این تحقیق به منظور غلبه بر کمبود آب در انتهای کانال اصلی و شاخه های آن مورد استفاده قرار گرفت.  کردند.

ترهای هیدرولیکی حاصل از اجرای مدل، روشن شد که حجم آب ورودی به مبر اساس پارا شبیه سازی شد. ISISدل سناریوهای مختلف با استفاده از م

 ,.Moghazy, H.M , and et )کانال کافی است، اما برای غلبه بر مشکل کم آبی در انتهای کانال، سهمیه بندی و مدیریت توزیع آب پیشنهاد گردید.

2015). 
  

گسترده از مدل های عددی در آنالیز هیدرولیکی کانال ها و امکان بررسی جزئیات و پارامترهای اصلی جریان در شبکه های مختلف، با توجه به استفاده 

به توانند ها میهروشن است که امروزه این مدل ها به عنوان ابزاری قابل اعتماد، توانمند و دقیق برای مدیریت، بهره برداری و تعمیر و نگهداری کلیه شبک

ها و تجربیات و امکانات موجود در هر شبکه، راهکارها و تصمیمات مناسب را در راستای سازی این مدلشوند و با تکیه بر نتایج حاصل از شبییه کار برده
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که آبیاری و زهکش شب C یک تالش شده است تا با توجه به مشکالت موجود در کانال درجه مطالعهافزایش راندمان انتخاب کرد. بر این اساس در این 

برداری برای این کانال بررسی شود و سپس بر اساس نتایج حاصل راهکار مناسب برای مدیریت  های مختلف بهرهسمت چپ کرخه نور، سناریو-حمیدیه

 در بهره برداری و توزیع آب ارائه گردد.

 

 
 

 مورد مطالعهموقعیت و محدوده  .3

 

 درکشت غالب و  شکل گرفته است، درآمد اهالی این منطقه ، جهت تأمینتولیدات کشاورزی و دامی پایهبر های کشاورزی در منطقه حمیدیه فعالیت

 هیدیحم یشبکهسال دارد.  10ی قریب به قدمتنطقه م نیدر ا یو زهکش یاریاحداث شبکه آب براین اساس باشد. حمیدیه گندم، جو، ذرت و یونجه می

دقیقه شمالی و طول  23درجه و  31دقیقه و  23درجه و  31در حد فاصل عرض جغرافیایی  ودخانه کرخه نوردر دو طرف ر 1331تا  1323 هایبین سال

و تخریب بخشی از اراضی  یاریفرسوده شدن شبکه آب با  1332سال  در ه است.شدساخته  دقیقه شرقی، 43درجه و  32دقیقه و  43درجه و  21جغرافیایی 

سازمان آب و برق  در دستور کارو قدس  هیدیحم یاراض یو زهکش یاریمطالعات شبکه مدرن آب، ب و خاک منطقهوری از منابع آو کاهش شدید بهره

 یو زهکش یاریآب تحت پوشش شبکه یاراض. یافتخاتمه  1313شروع و در سال  1312در سال  ،مدرن حمیدیهی شبکه یاجرا و قرار گرفتخوزستان 

 23حدود فاصله غرب شهرستان اهواز در حمیدیه درشمال  شبکه د.نباشیدر استان خوزستان م یسفل یخهآبخور حوزه کر یاراض ی ازئجز،  هیدیحم

شبکه حمیدیه چپ کرخه نور مساحتی  اراضی شبکه مدرن به دو قسمت در ساحل راست و چپ حمیدیه تفکیک می شوند.  .واقع شده است یکیلومتر

های آبیاری کرخه و شرکت بهره برداری از شبکه  شبکه آبیاری و زهکشی حمیدیه چپ،) رار می دهدرا تحت پوشش قهکتار )ناخالص(  1133 برابر با،

 نشان داده شده است.  این شبکهو محدوده اراضی تحت پوشش  اصلیشبکه و کانال های  موقعیت شبکه حمیدیه چپ 1 در شکل (.1331شاوور، 

 

 
  مطالعهموقعیت و محدوده مورد  -1شکل 

 
 

 د نیاز این شبکه از طریق سد انحرافی حمیدیه بر روی رودخانه کرخه و یک رشته کانال انتقال به نام وصیله از ساحل چپ سد انحرافی تأمینآب مور

، هدایت "آبپخش حمیدیه"ی مقسم موسوم به با استفاده از سازه MLی حمیدیه در سواحل چپ کانال وصیله تحت عنوان اصلی شبکه . کانالشودمی

کیلومتر و  33/3منشعب می شود، و با طولی معادل  MLاز کانال اصلی   3+440در کیلومتر   Cکانال درجه یک  . استی آب به درون شبکه دهکنن

 نماید.می آبگیر تأمین 10از طریق هکتار را  113واحد زراعی با مساحت  10 متر مکعب بر ثانیه، نیاز آبی 21/0و  01/1ظرفیت در ابتدا و انتهای، به ترتیب 

اند و یک آبگیر پس از شروع اولیه منظور شدهآبگیر به عنوان آبگیرهای اولیه هستند که در مطالعات و طراحی  C ،3آبگیر موجود بر روی کانال  10از 

 آمده است. های اصلی از شبکه مدرن حمیدیه چپ کرخه نورمشخصات کانال 1در جدول  به این کانال اضافه شده است. دوران بهره برداری
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 سمت چپ هیدیحم یاصل های شبکهکانال یمشخصات عموم - 1جدول 

ظرفیت طراحی 

(m3/sec) تعداد آبگیرها 
وسعت اراضی 

 )هکتار(
 کانال آبرسان

کیلومتر انشعاب از کانال 

 اصلی یا درجه دو

طول کانال 

 کیلومتر
 ردیف نام کانال

 ابتدا انتها

 ML 1 20.550 - کانال وصیله تمام اراضی پروژه یمآبگیر مستق 21 11.465 0.730

0.017 1.260 10 680 ML 1+182 9.140 A (ML-1+035L ) 2 

0.180 0.510 3 277 ML 2+705 2.236 B (ML-2+610L) 3 

0.260 3.920 - -- ML 4.765 13.680 ML1 (ML-4+765R) 4 

0.280 1.590 10 841 ML 9+225 6.909 D (ML-9+225R) 3 

0.260 1.060 10 763 ML 9+440 5.592 C (ML-9+440L) 1 
 

 

 

بنحوی که جهت تأمین حداکثر جریان مورد نیاز، تر است، باال   ML نسبت به کانال اصلیC  شود، تراز کف کانالمشاهده می 2همانگونه که در شکل 

نشان داده است که  برداری از شبکه حمیدیه چپ،ی بهره. تجربهگیردتراز ممکن قرارسطح در حداکثر  MLدر کانال اصلی سطح آب  الزم است تا

کاهش  MLی چـــــک ) رادیال گیت ها( جریان ورودی به کانال اصلی که با استفاده از سازه خواهد بوددستیابی به این تراز تنها در شرایطی ممکن 

برداری از این ی بهرهتجربه .باشدمی Cپائین دست محل آبگیر کانال  هایها و کانال. این امر به معنای تحت تأثیر قراردادن آبگیری تمامی دریچهیابد

زیرا دستیابی به تراز آب  استدر شرایط نرمال تقریباً غیر ممکن   Cکانالهکتار اراضی تحت پوشش  113شبکه نشان داده است که تأمین آب مورد نیاز 

 .خواهد بودمتر مکعب بر ثانیه و اعمال تنظیمات متعدد برروی تمامی دریچه ها و مجاری  34/3مورد نیاز منوط به در اختیار داشتن حداکثر دبی با ظرفیت 

 

 
  MLاز کانال اصلی  8+444در کیلومتر  Cسردهانه کانال  -2شکل 

 

 

  مواد و روشها          .4
 

 -سمت چپ هیدیمنطقه حم یو زهکش یاریه دوم شبکه آبمطالعات مرحل یگزارش نهائاین تحقیق بر پایه استفاده از اطالعات هندسی و هیدرولیکی 

بدین منظور  و اراضی تحت پوشش آن انجام گرفته است. Cو نتایج حاصل از انجام بازدیدهای متعدد میدانی از کانال  1312مشاور دزآب  نیمهندس

  مراحل انجام این تحقیق عبارتند از :

 تلف بر اساس اطالعات موجود.تعریف ابعاد هندسی کانال در مقاطع مخ -گام نخست

 معرفی شرایط هیدرولیکی حاکم بر کانال ، جهت کنترل و شبیه سازی جریان. -گام دوم

 معرفی مشخصات آبگیرهای کانال و ظرفیت آنها .    -گام سوم

 .ها بهره برداری از شبکهتعریف سناریوهای محتمل براساس دانش تجربی حاصل از سال  -گام چهارم
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برداری و توزیع آب به آبگیرهای این کانال، کلیه پارامترهای عالوه بر اشراف کامل به موانع در خصوص بهرهالزم است ، Cخشی کانال بجهت عالج

صل شده هندسی و هیدرولیکی )شرایط مرزی در باالدست و پائین دست کانال( به نحو مطلوب در شبیه سازی جریان وارد شوند تا از دقت نتایج یقین حا

 ارائه شده است.   Cکانال  هندسیمشخصات  2در جدول  مکان اتخاذ تصمیم بر این مبنا فراهم گردد.و ا

 

 

 Cمشخصات هیدرولیکی کانال  -2جدول 

(Km) L 
(m)B (m)Y 

Z 0S 
(m)F.b 

(m/s)V (m3/s)Q 

 انتها ابتدا انتها ابتدا انتها ابتدا انتها ابتدا

5+592 1 0.6 1.00 0.85 1:1.5 0.0006 0.2 0.8 0.5 1.06 0.35 

 

 

سازی، محاسبه شده است. و ظرفیت آبگیرهای باالدست مقدار حجم آب ورودی )حداکثر ظرفیت( در ابتدای بازه شبیه MLبر اساس دبی طراحی کانال 

مدل براساس نتایج حاصل از ( نیز در مدل دیده شده است.  ML) امتداد کانال  Cو قبل از سر دهانه کانال  Cهمچنین برداشت آب از آبگیرهای کانال 

برای آمریکا  کشور Teledyne Garleyشرکت ساخت   Troy,n.yچند مرحله انجام عملیات اندازه گیری دبی جریان و با استفاده از مولینه مدل 

  کالیبره گردید. nضریب زبری 

مدل  به ،از مسیر کانال شده تهیه shapeفایل  ArcGISست. سپس با استفاده از نرم افزار موجود استخراج شده ا Autocadهای مسیر کانال، از نقشه

MIKE11  تصویری از مسیر رودخانه در محیط  3 شکلمعرفی شده است. در ArcGIS .نشان داده شده است 
 

 
 Arc GISاز مسیر کانال در محیط  Shapeفایل  -3شکل 

 

 معادالت حاکم  .5

 
به  های مصنوعی( هها و آبراهدر مجاری باز )اعم از جریان در رودخانه ها و مجاری روباز و کانالجریان هیدرولیک بعدی حاکم بر  معادالت یک  

اند که به ترتیب معادله پیوستگی و مومتنم اند. این معادالت از دو جزء تشکیل شدهآمده 2و  1معادالت معادالت سنت و نانت معروف هستند که در 

  یده می شوند.نام

                                                                                پیوستگی             یهمعادل-1معادله                

                                                                                                                                       

                                             حرکت     اندازه یمعادله -2معادله               

 

فاصله طولی در جهت جریان  Xشیب کف کانال،  0Sشیب خط انرژی،  fS، شتاب ثقل gسطح مقطع جریان،  Aدبی جریان،  Q در معادالت سنت ونانت،

  .(A Modelling System for Rivers and Channels Reference Manual MIKE11, 2014) زمان است متغییر tو 

تغییرات تراز سطح آب  با توجه به تغییرات دبی جریان در طول مسیر در کانال های آبیاری به علت برداشت های آب در مسیر کانال از طریق آبگیر ها و 

، و همچنین تغییرات سایر پارامترهای جریان )سرعت، عدد فرود و ...( الزم های آمیلها و دریچهیم کننده نظیر چکهای تنظسازه در کانال ها به واسطه

 سازی جریان را در شرایط غیرماندگار دارند، استفاده شود. های عددی که قابلیت شبیهاست برای شبیه سازی جریان از مدل
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) انستیتو هیدرولیک دانمارک( تهیه و ارائه شده است. با  DHIنام برد که توسط  MIKE-11وان از مدل تهای معروف در این زمینه میاز جمله مدل

-Abbottعددی با استفاده از روش  MIKE11 مدول هیدرودینامیکمدل نمود.  مجاری روبازماندگار را در توان جریان غیراستفاده از این مدل می

Ionescu و محاسبات جریان غیر  ندکمی غیر دائمی حل حالت دررت ضمنی معادالت پیوستگی ـ اندازه حرکت را)روش تفاوتهای محدود( و به صو

این مدل با روش  کند.میاستفاده انرژی در جریان دائمی  -معادالت پیوستگی برای حل این مدل از روش گام استاندارد همچنین دهد.دائمی را انجام می

ند، توانایی توصیف شرایط جریان فوق بحرانی را همانند جریان زیر بحرانی کمحل جریان )در مکان و زمان( تغییر میعددی بکار رفته که بسته به شرایط 

 داراست.

 

 

   شبیه سازی سناریوها .6
 

 سناریوی اول -

 

در  23/2، معادل با در طراحی ف شدهبر اساس دبی طراحی و نیاز آبی تعری Cکانال ی قبل از سر دهانه  MLدر این سناریو برداشت آب در امتداد کانال 

بر اساس ماکزیمم طراحی آبگیری داشته  Cکلیه آبگیرهای کانال  نشان میدهد که، چنانچهنظر گرفته شده است. بر این اساس نتایج شبیه سازی مدل 

مطلب بر اساس تجربه بهره برداری از این کانال  شود. اینقطع می C ( در کانال  1و  3)در حدود آبگیرهای  Cی کانال باشند، آب تا حدود تقریبی نیمه

منجر به عدم امکان  واستمرار جریان با مشکل مواجه است  برداری به صورت سناریوی اول(، )در شرایط بهرهکه از حدود نیمه دوم کانال،شودیید میأت

 می شود.  ی واقع در این بخش کانالبرداشت آب توسط آبگیرها

می باشد.  3و 4ل اشکارسد، به صورت وقتی که آبگیرهای ابتدای کانال برداشت آب دارند و شرایط جریان به تعادل می Cال پروفیل سطح آب در کان 

در این جدول دبی بر حسب متر مکعب بر ثانیه و کیلومتر،   آمده است. 1رقوم سطح آب و سایر پارامترهای هیدرولیکی جریان در این شرایط در جدول

 ق و عرض سطح آب بر حسب متر و سطح مقطع جریان بر حسب متر مربع می باشد.تراز سطح آب، عم

 

 

 

 3+254تا  2+444پروفیل سطح آب  )سناریوی اول( بین کیلومتراژ  -5کل ش                      )سناریوی اول( Cپروفیل سطح آب کانال  -4شکل 
 

 

 سناریوی دوم -
 

( صفر در نظر گرفته شده است، به عبارتی در این سناریو فرض شده که امتداد C)قبل از سر دهانه کانال  ML در سناریو دوم برداشت آب در امتداد کانال

جهت صرفاً شود. این سناریو وارد می Cاین کانال می باشد نیز به کانال  امتداد متر مکعب بر ثانیه که دبی 23/2خشکبند شود. بنابراین دبی  MLکانال 

، در باالدست سر MLشده است. بر اساس نتایج شبیه سازی مدل، در صورت خشکبند شدن امتداد کانال  اجرا Cآبگذری کانال بررسی ظرفیت و امکان 

(  Cتا سر دهانه آبگیر کانال  D)از سردهانه آبگیرکانال  MLآب در کانال  خواهد بود که در این شرایط براساس نتایج مدل، 23/3ا دبی معادل ب Cدهانه 

به شکل مخزن برای  Cشود و باالدست سردهانه کانال باعث محدود کردن آبگذری در این بخش می  Cد داشت. باال آمدگی ابتدای کانال سرریز خواه

سرریز خواهد شد.  MLهای کانال برداری سناریوی دوم( آب از دیوارهنگهداشت آب خواهد بود که به دلیل عدم ارتفاع آزاد کافی ) در شرایط بهره

نشان داده شده است. رقوم سطح آب و سایر پارامترهای هیدرولیکی جریان در این  1 شکل در این شرایط در Cو  MLهای سطح آب کانال پروفیل

   آمده است. 3شرایط در جدول
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 سناریوی سوم

 

متر مکعب  23/2حداکثر طراحی که معادل با  ( لحاظ شده است، اما نه به میزان C)قبل از سر دهانه کانال  MLدر سناریو سوم برداشت آب امتداد کانال 

)شرایطی که آب با برداشت آبگیرها در کانال به انتها برسد و جریان آب در  Cبر ثانیه می باشد. در این سناریو تالش شده تا شرایط بهینه برای کانال 

فرض شده است،  MLمتر مکعب بر ثانیه( برای امتداد کانال  23/2طول کانال پیوسته بماند( حاصل شود. برای این منظور دبی های مختلفی )کمتر از دبی 

 3/1بررسی شده است. در نهایت با مقایسه نتایج در دبی معادل  C، شرایط جریان در کانال  MLبه بیانی دیگر با آزمون و خطای برداشت آب برای امتداد 

سرریز آب از دیواره کانال اتفاق نمی افتد. بدیهی  Cرسد و در ابتدای سر دهانه کانال  می Cآب تا انتهای کانال  MLمتر مکعب بر ثانیه برای امتداد کانال 

اتفاق  Cب در باالدست سر دهانه کانال آ، سرریز Cبه منظور افزایش تراز سطح آب در کانال  MLاست در صورت کاهش برداشت آب در امتداد کانال 

نشان داده شده است. رقوم سطح آب و سایر پارامترهای هیدرولیکی جریان در  1شرایط در شکل  در این Cو  MLهای می افتد. پروفیل سطح آب کانال

 .آمده است 1این شرایط در جدول

 

 

 

 

 

 

 
 ) سناریوی سوم (  MLو  Cپروفیل سطح آب ابتدای کانال -7شکل  ) سناریوی دوم( MLو  Cپروفیل سطح آب کانال  -6شکل 

 

 

 
 

 مدل برای سناریوهای مختلفنتایج شبیه سازی  -3جدول 

 کیلومتر نام مقطع

(m) 

 سناریوی سوم سناریوی دوم سناریوی اول

Q (m3/s) W.L (m) Q (m3/s) W.L (m) Q (m3/s) W.L (m) 

1 0 3.34 18.163 3.34 18.693 3.34 18.282 

2 184.74 1.06 18.177 3.34 18.691 1.44 18.292 

3 189.74 1.06 18.164 3.34 18.663 1.44 18.276 

4 1289.74 0.81 17.825 3.09 18.369 1.19 17.969 

5 2239.74 0.56 17.378 2.84 18.016 0.94 17.627 

6 2639.74 0.08 17.06 2.36 17.815 0.46 17.301 

7 4439.74 - 16.129 2.11 16.976 0.21 16.378 

8 5790.89 - 15.824 1.86 16.01 - 15.974 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه  .7

 

از کانال  Cبه دلیل عدم تراز مناسب دهانه آبگیر کانال  Cبا توجه به تجربه بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی مدرن حمیدیه و بطور خاص کانال 

، ی دیگراز سو به لحاظ شرایط فرهنگی حاکم Cیک سو و مشکالت برقراری تعادل بین توزیع آب در باالدست و پائین دست کانال از  MLاصلی 

ی بهتر عموما تأمین آب و کنترل جریان ورودی به کانال جهت پیشروی پیشانی جریان تا انتهای کانال دچار مشکل بوده است. از این رو با هدف بررس

یج حاصل از اجرای مدل سازی شده است، تا بر پایه نتا، و کنترل و مدیریت توزیع آب، جریان  در این کانال شبیهCای و هیدرولیکی کانال جزئیات سازه
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برداری دارد راهکارهایی متناسب در جهت حل مشکالت بهره برداری این کانال پیشنهاد گردد. بر هیدرودینامیکی که بیشترین مطابقت را با شرایط بهره

 شود:این اساس مواردی به شرح زیر در این خصوص ذکر می

در این  ه، آبکنتایج شبیه سازی نشان میدهد منظور شده،  Cبرای آبگیرهای کانال  با توجه به سناریوی اول که در  آن حداکثر برداشت آب -

دست به لحاظ افت تراز آب، امکان برداشت برای رود و در پایینپیش می(  1و  3)در حدود آبگیرهای  Cی کانال تا حدود نیمه شرایط

 نماید. یع آب تأیید میآبگیرها میسر نمی شود. این مطلب لزوم اعمال نوبت بندی را در توز

)از سردهانه  MLبر اساس نتایج مدل، در این شرایط آب در کانال ، بند شود خشک MLدر سناریو دوم فرض شده که امتداد کانال  -

حاظ نه به ل ،واضح است این سناریوسرریز خواهد داشت.  ML( به دلیل عدم ارتفاع آزاد کافی  Cتا سر دهانه آبگیر کانال  Dآبگیرکانال 

باید از  بلکهدر شرایط واقعی عملی نیست نه تنها، C و  D و نه به لحاظ سرریز آب بین سر دهانه کانال MLدست کانال بند شدن پایین خشک

 وقوع آن پرهیز گردد.

تا عالوه بر ایجاد تراز آب در مقدار مناسبی کنترل شود  MLکانال  دستتالش شده تا با اعمال مدیریت توزیع آب در پایین در سناریو سوم -

آزمون و خطای  نتایج. جلوگیری بعمل آید Cاز سرریز شدن آب در باالدست دهانه آبگیر  Cهد کافی برای پیشروی و کفایت آب در کانال 

 Cنه کانال می رسد و در ابتدای سر دها Cآب تا انتهای کانال  ،متر مکعب بر ثانیه 3/1دبی معادل  نشان داد در،  MLبرداشت آب برای امتداد 

، برابر با دبی بهینه ای است که  MLمقدار بدست آمده برای تنظیمات دبی عبوری در پائین دست سرریز آب از دیواره کانال اتفاق نمی افتد. 

 با مشکل مواجه نگردد. Cآبگیری کانال 

حت پوشش تسطح زیر کشت اراضی نتایج حاصل از بررسی سناریوی سوم، در صورت رعایت این دستورالعمل، بطور متوسط  بر اساس -

 افزایش خواهد یافت . 3/11در حدود % Cکانال 

( در سناریوهای اول و دوم با تجربه بهره MIKE11با توجه به انطباق نتایج حاصل از شبیه سازی هیدرودینامیک جریان)مدل یک بعدی  -

را در  مدلتوان نتایج می. بنابراین باشندراسون و صحت سنجی مدل میتوان به این نکته اشاره کرد که این دو سناریو به منزله کالیببرداری، می

 .  پرداختریزی مدیریت و برنامه ، به اعمالدر خصوص شبکهبا تکیه بر نتایج حاصل های دیگر با دقت قابل قبولی پذیرفت و سناریو

 

 

 شنهاداتیپ. 8

 

 .گرددیم شنهادیپمواردی به شرح زیر  کشاورزان تحت پوشش شبکه  یراعو فرهنگ ز یامباحث و براساس مشاهدات منطقه عیبه جم با توجه
  

امکان تنظیم تراز سطح آب و دبی جریان برای بهره برداری بهینه و توزیع  Cسازی و تهیه مدل هیدرودینامیکی جریان در کانال با توجه به شبیه -

ریزی عملیات توزیع آب در جهت برنامه MIKE11ستفاده از مدل ریاضی ا بنابراین گردد.پایدار آب در شبکه آبیاری حمیدیه چپ فراهم می

 ردد.گهای آبیاری توصیه میسطح شبکه

به  منجرترین زمان شبکه در کوتاههای بکارگیری ابزارهای نوین در ارائه خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه ها، عالوه بر کاهش هزینه -

-های آموزشی کارشناسان بهرههای تخصصی در اولویت دورهگردد آموزش.براین اساس پیشنهاد می خواهد شدحل مسائل مهم توزیع آب 

 ها قرار داده شود .برداری از شبکه

ی ابزارهای نوین ی تهیههای مالی الزم در زمینهگردد حمایتها، پیشنهاد میسازی کانالبا توجه به اهمیت دسترسی به اطالعات دقیق در شبیه -

 ها بعمل آورده شود.رداری از طریق کارفرمای محترم شبکهبنقشه

های بهره ی بازبینی دستورالعملگردد برنامهها، پیشنهاد میهای هیدرودینامیک در حل مسائل عملیات توزیع آب شبکهبا توجه به کارائی مدل -

برداری های بهرههای واحدهای فنی و مهندسی شرکتعالیتها در انطباق با تغییرات پس از دوران بهره برداری در اولویت فبرداری از شبکه

 قرارداده شود.
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 قدردانی .9
 

در جهت انجام این  را ماهای آبیاری کرخه و شاوور و سازمان آب و برق خوزستان، که برداری از شبکهبهره مدیریت ارشد و معاونین محترم شرکتاز 

 های صورت گرفته در این زمینه هستیم.   را داریم و همواره قدران همکاری کمال تشکر تحقیق مورد حمایت قرار داده اند
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