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دریچه های آبگیر حجمی )مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت هیدرولیکی عملکرد ارزیابی  

 لیشتر استان کهگیلویه و بویراحمد(

 

 

 2سهراب نظری،  1جهانگیر کالنتری

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج مهندسی آب -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-1

 نشگاه ازاد اسالمی، اقلیدداگروه مهندسی عمران، واحد اقلید، -2

)Farshad.Kalantari@gmail.com( 

 
 خالصه

تحویل حجمی آب به مصرف کنندگان، یکی از مهمترین برنامه های وزارت نیرو جهت تحقق نیل به مصرف بهینه آب می باشد. در این راستا پس 

در این تحویل مناسب آن در محل مصرف به کشاورزان از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود. ار مصرفی آب محصوالت، از برآورد صحیح مقد

و با استفاده از نتایج طرح  نیرپیک پرداخته شده است. مدول هایپژوهش به بررسی وضعیت موجود سازه آبگیر و اندازه گیری آب به وسیله 

موجود در این دقت اندازه گیری جریان توسط سازه های نیرپیک و مسائل و مشکالت و بازدیدهای میدانی زه گیری مطالعاتی کالیبراسیون سازه اندا

 سازه ها بررسی می گردد.

 

 مولینه نیرپیک، دشت لیشتر، آبگیر، مدول هایکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

درصد از کل منابع  09ختصاص دارد که در حال حاضر بیش از میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ایران به کشت محصوالت آبی ا 7بیش از 

آب کشور در بخش کشاورزی به مصرف می رسد. علی  رغم کمبود شدید منابع آب میزان متوسط بهره وری از آب در بخش کشاورزی ایران، کمتر 

. در این راستا ارتقاء بهره وری آب در این بخش استیکی از بزرگترین دغدغه های متولیان آب در کشور از یک سوم متوسط جهانی است. بنابراین 

کشاورزی قرار گرفته است، که تحویل حجمی آب به مصرف کنندگان بخش کشاورزی جهاد مصرف بهینه آب، مورد توافق وزارت نیرو وآیین نامه 

ده و با استفاده از ابزار و سازه های اندازه گیری بر اساس سند ملی آب محاسبه شهر محصول است. آب مورد نیاز یکی از ارکان اصلی این آیین نامه 

 آب، حجم آب مورد نیاز در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

مختلف شبکه آبیاری، از جمله مهمترین بخش ها، برای نیل به اهداف مدیریتی برای بهره برداری اندازه گیری و تحویل آب به بخش های 

موضوعاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم عملکرد و نتایج آنها تحت تاثیر عملکرد صحیح یا ناصحیح ی است. اهم دقیق و مناسب از شبکه های آبیار

 سازه های آندازه گیری آب قرار دارند به طور خالصه به شرح ذیل می باشد.

وضعیت آب حوزه، جریان آب در رودخانه و تعیین حجم برداشت آب از منبع اصلی هم چون رودخانه، چاه و تاثیر آن بر برنامه ریزی منابع 

مصرف آبخوان ها، تعیین و برآورد راندمان آبیاری در بخش های انتقال، توزیع و کاربرد، برآورد حجم آب تحویلی به اجزا شبکه )زارعین و دیگر 

یاری مازاد برعملکرد محصوالت، برآورد درآمدهای زمان آبیاری و اثرات ناشی از کمبود یا آبکنندگان( بر اساس برآورد و برنامه ریزی آبیاری، مدت 

د آب مصرفی، برآورد عملکرد محصول به ازاء هر واحد آب مصرفی و تعیین آب بهاء، توزیع صحیح مناسب و احناشی از تحویل آب به ازاء هر و

آبیاری در طی فصل زراعی، ایجاد مشکالت  توزیع آب، در شبکهعادالنه آب بین کشاورزان در شبکه ها و حوزه آبریز، برنامه ریزی دراز مدت 

نترل، توزیع و اندازه گیری آب و ایجاد رواناب و یا نفوذ در شبکه و گان، تخریب و خسارت به سازه های کاجتماعی و ناخواسته توسط مصرف کنند

 افزایش سطح آب زیر زمینی و در نتیجه زهدار شدن اراضی.

ه های آبیاری به علل مختلف، از جمله عدم دقت در طراحی، اجراء و یا ایجاد شرایط نامناسب مثل معموال سازه های اندازه گیری آب در شبک

آنها اصالح شده و در اختیار  استغراق سازه، نشت و یا دیگر مشکالت دوران بهره برداری، نیاز به واسنجی دارند تا روابط و نمودارهای برآرود آبدهی

سائل و مشکالت موجود در این سازه ها، طی بررسی نتایج واسنجی و تحلیل آنها، می توان راهکارهای مناسب برای بهره بردار قرار گیرد. با شناخت م
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ود را ارائه و توصیه های الزم برای طراحی و انتخاب سازه اندازه گیری مناسب برای شبکه های آبیاری در دست اصالح مشکالت در سازه های موج

 ]1[مطالعه و اجراء ارائه شود.

 

 مواد و روش ها .2 

 معرفی مدول نیرپیک و خصوصیات آن .2-1
 

مدول های نیرپیک تجهیزاتی هستند برای آبگیری که به وسیله آنها می توان آبدهی کنترل شده ای را دریافت نمود. این تجهیزات بدون هیچ 

ن توجه به تغییرات سطح آب در باالدست آبگیر از خود عبور می تقریبا تابتی را بدوقلعات )به جز باز و بسته کردن دریچه آن( آبدهی گونه حرکت 

 :دهند. مدول ها از سه قسمت تشکیل شده اند

 سرریز با شیب دو طرفه و شکل مخصوص. 

 ( که به طور مورب در پایین دست سرریز و در باالدی آن نصب شده است.یک ماسک )یا دو ماسک 

 .دریچه باز و بسته کردم مدول 

ها به گونه ای طراحی شده اند که تغییرات سطح  این مدولیر سه بعدی و نیمرخ مدول های نیرپیک دو ماسک ارائه شده است. ( تصو1کل )در ش

که سطح  آب تاثیر کمی بر روی میزان آبدهی عبوری از سازه داشته باشد. دهانه آبگیر آنها ترکیبی از سرریز و روزنه است. بدین شکل که تا هنگامی

مد و با لبه ماسک تماس پیدا کرد و یا از آماسک تماس پیدا نکرده مدول مانند یک سرریز عمل می نماید. ولی وقتی که سطح آب باال لبه  آب پایین و با

ی وضعیت جریان را شدیدا کنترل می کند. این تغییرات در چهار تیپ و با اندازه هاآن تجاوز نمود مدول مانند یک روزنه عمل می کند و در این حالت 

 مختلف ساخته می شوند. هر تیپ از این نوع آبگیر با حروف خاصی که معرف آبدهی اسمی واحد آنها است به شرح ذیل مشخص می شوند.

  تیپX :19  لیتری( 5لیتر بر ثانیه در هر دسیمتر طول )با گام های 

  تیپXX :29  لیتری( 19لیتر بر ثانیه  در هر دسیمتر طول )با گام های 

  تیپL :59 لیتری( 59یتر برثانیه در هر دسیمتر طول )با گام های ل 

  تیپC :199  لیتری( 199لیتر بر ثانیه در هر دسیمتر طول )با گام های 

لیتری را تنظیم و برداشت  5لبیتر در ثانیه با گام های  0999تا  5بدین ترتیب با توجه به تنوع تیپ و اندازه می توان ترکیبی از آبدهی های مختلف بین 

 نمود.

 
 نمای سه بعدی و نیمرخ مدول نیرپیک و طرز کار آن – 1شکل 

 

 

 معرفی شبکه دشت لیشتر  .2-2
 

سد مخزنی چند منظوره کوثر بر روی رودخانه خیرآباد در استان کهگیلویه و بویراحمد واقع گردیده است. استفاده از آب سد مذکور جهت 

زدایی، ایجاد اشتغال و نه خیرآباد با هدف افزایش منافع اجتماعی و اقتصادی منطقه، محرومیتامر توسعه کشاورزی دشت لیشتر و تراس چپ رودخا

میلیارد ریال  140نفر و درآمد در بخش کشاورزی  5199نفر و غیرمستقیم  1799جلوگیری از مهاجرت روستائیان برنامه ریزی شده است. اشتغال مستقیم 

هکتار  4779میلیون مترمکعب آب مورد نیاز جهت آبیاری  79باشد. با اجرای طرح شبکه آبیاری ساالنه یم میبرداری از این طرح عظدر سال حاصل بهره
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هکتار اراضی بهبود در تراس رودخانه  499از اراضی دشت لیشتر و تراس رودخانه خیرآباد از محل سد کوثر تأمین خواهد گردید که از این مقدار 

هکتار زراعت و باغ تحت  0579بینی شده سالیانه حدود باشد که با احتساب تراکم کشت پیشهکتار اراضی توسعه می 4479خیرآباد و مابقی به میزان 

 ]2[ آبیاری قرار خواهد گرفت.

رض ع 09، 05ًتا  َ 09ً ،20شرقی و َطول  59، 07ًتا  َ 59ً ،20َ جغرافیاییمنطقه مورد مطالعه در جنوب غربی ایران در محدوده ای با مختصات 

( آورده شده است. 2دشت لیشتردریک نگاه وموقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی شبکه آبیاری دشت لیشتر در شکل ) است. واقع شده  شمالی 

 ]2[.که از دشت لیشتر عبور می کند دهدشت است. -بهبهان وگچساران – گچساران جاده آسفالتهمهمترین جاده ارتباطی درمحدوده طرح 

 
 ]2[ده مطالعاتی منطقه مورد مطالعهمحدو – 2شکل

 

 روش تحقیق .3-2
 

برای انجام عملیات واسنجی آبگیرهای نیرپیک ابتدا دریچه های فعال در هر شبکه شناسایی شد. همان طور که ذکر گردید این دریچه ها به 

 بسته می باشند. بنابراین برای تعیین میزان آبدهی هر دریچه قاب آن باز شده و در فاصله مناسب از خروجی گونه ای هستند که یا کامال باز و یا کامال

که جریان تالطم نداشته و سطح مقطع کانال از وضعیت مناسبی برخوردار بود میزان آبدهی توسط مولینه به روش تقسیم سطح مقطع عبوری دریچه 

جریان آب یک فطعه چوب یا فلز بر روی برم کانال به صورت پلی قرار  ید. بدین ترتیب که عمود بر مسیر جریان به فواصل مساوی، تعیین گرد

 ]0[گرفت.

را قرائت بر روی این قطعه با فواصل مساوی عالمت گذاری شد. سپس کارشناسان و تکنسین ها میزان گردش پروانه مولینه در زمان مشخصی  

ری شده میزان آبدهی کالیبره شده برای مولینه و داشتن عمق جریان، عمق اندازه گیری و همچنین عرض بازه اندازه گی نموده و سپس با استفاده از رابطه

بازه های مختلف با هم جمع شده و میزان آبدهی محاسبه شد. از این روش برای سایر دریچه ها برای ین شد. و سپس مقدار آبدهی تجمعی یعدر هربازه  ت

با آبدهی اسمی آن مقایسه شده و میزان خطای آن محاسبه می گردد. ده شد. در نهایت مقدار آبدهی اندازه گیری شده برای هر دریچه محاسبه دبی استفا

وضعیت دیچه های آبگیر از نظر آماری و شرایط سرویس )فعال  یا غیرفعال بودن آنها در بهره  (2( و )1( و نمودارهای )2و ) (1در جداول شماره )

پس از تعیین میزان آبدهی توسط اندازه صحرایی میزان آبدهی اندازه گیری شده با آبدهی اسمی آن دریچه مقایسه شده و در ارائه شده است.  برداری(

 :سه بخش به شرح ذیل تقسیم بندی شد

 تا  09راحی مشاور یعنی میزان آبدهی اندازه گیری شده با آبدهی اسی کمتر از ده درصد )آبدهی اندازه گیری شده در محدوده آبدهی ط

 اسمی(.درصد آبدهی  119

  09آبدهی اندازه گیری شده هر دریچه کمتر از ( درصد آبدهی اسمی آن دریچهQmas. < %90 Qnom.) 

  119آبدهی اندازه گیری شده هر دریچه بیش از ( درصد آبدهی اسمی آن دریچهQmas. < %110 Qnom.) 

و نوع دریچه های آنها به صورت  2و  1درجه رایط بهر برداری و نوع دریچه این تقسیم بندی برای کانال های همچنین به منظور بررسی اثرات احتمالی ش

 نشان می دهند.نتایج رابرای شبکه دشت لیشتر  ( 4و ) (0) نمودارهایو همچنین  ( 4و )( 0تقسیم بندی شد. جداول )مجزا 
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 و بحث نتایج .3
 

( ارائه شده است. این نتایج در دو بخش مورد بررسی قرار می 4( تا )1( و شکل های )4( تا )1ک در جداول )نتایج بررسی آماری آبگیرهای نیرپی

حال سرویس )فعال( را به کل آبگیرهای موجود در شبکه بررسی می کند. در بخش دوم مقدار آبدهی واقعی  گیرد. بخش اول نسبت دریچه های در

 ی شود. جمع بندی نتایج به شرح ذیل است.دریچه ها نسبت به آبدهی اسمی بررسی م

  بررسی نتایج دریچه هایXX2  درصد از دریچه  75دریچه یعنی حدود  172دریچه در شبکه  52دشت لیشتر نشان می دهد که از کل تعداد

 ها فعال هستند. 

  برررسی نتایج دریچه هایXX2  درصد فعال می باشند. اما دریچه  79سانتیمتر همگی باالی  45و  09، 15، 19نشان می دهد دریچه های

 سانتیمتر اکثر از سرویس خارج بوده و به بدنه سازه چوش داده شده اند. 5های با عرض 

 

  موجود و فعال در آبگیرهای شبکه آبیاری لیشتر XX2وضعیت دریچه های  -1جدول 

 

 
 شت لیشترموجود و فعال در آبگیرهای شبکه آبیاری د XX2:  وضعیت دریچه های  3شکل 

 

 بررسی نتایج دریچه هایL2  وC2  دریچه موجود در شبکه فعال می باشند. 20دشت لیشتر نشان می دهد که کل 

 

 موجود و فعال در آبگیرهای شبکه آبیاری لیشتر C2و  L2وضعیت دریچه های  -2جدول 
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 شت لیشترموجود و فعال در آبگیرهای شبکه آبیاری د C2و  L2:  وضعیت دریچه های  4شکل 

 

  تنایج ارزیابی دقیق دریچه های نیرپیکXX2   درصد دریچه های واسنجی شده شده در محدوده طراحی  12.70فقط حدود نشان می دهد

درصد آبدهی اسمی و حدود  09کمتر از  درصد آنها دارای آبدهی  50.41درصد آبدهی اسمی خود آبدهی دارند و  119تا  09یعنی خود 

توزیع فراوانی دقت دریچه ها  (5)( و شکل شماره 0درصد دبی اسمی می باشند. در جدول شماره ) 119سمی بیش از درصد دبی ا 09.70

 به ترتیب برای عرض دریچه ها ارائه شده است. 2و  1برای کانال های درجه 

 

 فعال در آبگیرهای کانال دشت لیشتر XX2پراکنش میزان خطای دریچه های  -3جدول 

 
 

 
 فعال در آبگیرهای کانال دشت لیشترXX2پراکنش میزان خطاری دریچه های :   5شکل 

 

   تنایج ارزیابی دقیق دریچه های نیرپیکL2  وC2  درصد دریچه های واسنجی شده شده در محدوده طراحی  09.70 نشان می دهد حدود

 درصد آبدهی اسمی و حدود 09آبدهی کمتر از درصد آنها دارای   7.00درصد آبدهی اسمی خود آبدهی دارند و  119تا  09خود یعنی 
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 0

توزیع فراوانی دقت دریچه ها  (0)( و شکل شماره 4درصد دبی اسمی می باشند. در جدول شماره ) 119درصد دبی اسمی بیش از  09.45

 به ترتیب برای عرض دریچه ها ارائه شده است. 2و  1برای کانال های درجه 

 

 فعال در آبگیرهای کانال دشت لیشتر C2و  L2ی دریچه های کنش پراکنش میزان خطاپار -4جدول 

 

 
 فعال در آبگیرهای کانال دشت لیشتر C2و  L2: پراکنش میزان خطای دریچه های   6شکل 

 

 

 نتیجه گیری .4
 

هره برداران به تورق سانتیمتری، مورد استفاده قرارنگرفته و توسط ب 5دریچه های   XX2مالحظه گردیدکه تقریبا درکلیه سازه های نیرپیک

سنگ و جوش دادن آنها مسدود شده است. زیرا در این شبکه وجود آشغال و رسوب باعث گرفتگی آنها شده  ماسه و مخلتف منجمله کیسه های شن و

جبور به جوش نمودن الجرم بهره برداران م و ،آنها توسط کشاورزان تخریب شده و به عالوه به علت کوچک بودن و آسیب پذیری این دریچه ها اکثر

 یا قفل کردن آنها می شوند.

 یریتعدم مد توسط بهره برداران، یمتنظ یو سازه ها یرآبگ یها یچهدر یکار دست یلاز قب یعواملمشکالت اجتماعی را می توان  به دلیل 

یط استاندارد و کالیبره شده این ،تجمع رسوب در پشت سرریزهای نوک اردکی که باعث می شود الگوی حرکت آب به طرف آبگیر با شرا یحصح

از طرف دیگر تجمع رسوب در کف و بدنه کانال باعث می شودکه رقم سطح آب به علت کاهش مقطع عبوری و تغییر  سازه مطابقت نداشته باشد.

و مقدار آبدهی آبگیر از مقدار  در نتیجه مقدار ارتفاع آب درپشت دریچه از مقدار مجاز بیشتر شده ضریب مانینگ از مقدار طراحی شده بیشتر شده ،

 مجاز بیشتر یا کمترمی شود.

 یها از مدول یعبور یاندقت جر یبررس یان،کنترل جر یساختمانها یدرولیکیه یابیمهم ارز یها از قسمت یکیهمانگونه که اشاره شد، 

 2 یرپیکن یرهایآبگ یبرا یاختالف دب یشترینب و L2-1350 یرنیرپیکآبگ یبرا یدرصد اختالف دب ینکمتر ،دهد ینشان م یجنتا،باشد یم یرپیک ن

XX  در کانالSC1  همین نکته می باشد هم موید شبکه  درصد اختالف دبی)خطای نسبی(14.5می باشد،و. 

 .باشد یم درصد 77.07حدودشبکه لیشتر درجداول و نمودارها در به  باتوجه یرپیکن یها مدول یریحاصل از اندازه گ یجنتا
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 یقدردان .5
 

برای حمایت مادی و معنوی از تحقیق تشکر و قدردانی می شود. آب منطقه استان کهگیلویه و بویراحمد بدین وسیله از کارفرمای محترم پروژه 

م ایم و دیگر عزیزانی که در تهیه این مقاله از راهنمایی و یاری آنها بهره جستشرکت مهندسین مشاور مهاب قدس مشاور پروژه همچنین از تالش های 

 سپاسگزارم.

 

 مراجع .6
 

ارزیابی عملکرد و مسائل و مشکالت سازه اندازه گیری نیرپیک در شبکه های آبیاری و زهکشی دشت اوان  (.1075). س، مینائی، م. و بهزادی نسب.  1

 .اردیبهشت 14-12، ایران، اهواز ،شهید چمران، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه همایش ملی شبکه های آبیاری و زهکشی، و شمال شرق اهواز

 . مطالعات مرحله دوم طرح تامین آب و شبکه آبیاری و زهکشی دشت لیشتر استان کهگیلویه و بویراحمد، شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس.2

 شاور مهاب قدس.. گزارش مطالعات کالیبراسیون سازه های اندازه گیری حجمی جریان در شبکه های آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسین م0

 قسمتی از درس سیستم های انتقال آب، مهندسین مشاور یکم.(. طراحی، اجرا و نحوه بهره برداری از دریچه های مدول نیرپیک، 1070شنطیا، ح. ) .4

 


