
 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل ،شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 1396شهریور    16و  15

 

 

های آبیاری برای روش تحویل بر حسب درخواست با استفاده از مدل تعیین ظرفیت کانال 

 کلمان

 مطالعه موردی )شبکه عقیلی شرقی( 

 

 

 2منعم جواد محمد ،1ریحانه نقایي

 تهران مدرس، تربیت دانشگاه کشاورزی، دانشکده آبي، های سازه مهندسي گروه دکتری، مقطع دانشجوی -1

 تهران مدرس، تربیت دانشگاه کشاورزی، دانشکده آبي، هایسازه مهندسي گروه دانشیار -2

  

R.naghai@modares.ac.ir 

 
 خالصه

 جهت موفق هایروش از یکي. یابدمي جریان شبکه داخل به که باشدمي هایيدبي محاسبه آبیاری، هایسیستم طراحي برای مسئله ترینمهم

 تقاضا برحسب شیوه دو هر در اینکه به نظر. باشدمي کلمان احتماالتي مدل تقاضا، مبنای بر برداریبهره در آبیاری هایشبکه ظرفیت محاسبه

 هایدرخواست تعداد کهاین احتمال گفت، توانمي است، محصول بیشترین تولید و گیاه آبي نیاز تامین اصلي، هدف درخواست، حسب بر و

 محاسبه جهت کلمان مدل از توانمي ضرایب، روی بر تغییرات یکسری اعمال با لذا دارد، جودو باشد یکي زمانهم تقاضاهای تعداد با زمانهم

 کانال برای و تحلیل درخواست، برحسب شیوه برای کلمان، مدل تحقیق، این در. نمود استفاده نیز درخواست حسب بر هایشبکه در جریان

 مقدار به ،ساعته 24 اریبردبهره فرض با مصرف پیک دوره در را شرقي عقیلي لکانا ظرفیت حداکثر ،مدل این. کار برده شدبه شرقي عقیلي

 .نمود براورد آبگیر ،9 ،آبگیر 21 بین از را همزمان هایدرخواست تعداد حداکثر و ثانیه بر لیتر 21/507
 کلمان مدل درخواست، حسب بر روشهای آب، توزیع و تحویل هایبرنامه: کليدي کلمات

 

 

 مقدمه .1
 

. (Smith et al., 1997) باشدمي آب تحویل و توزیع مختلف سطح دو در مدیریت نوع دو نیازمند آب، مصرف موفق دیریتم

 مستلزم امر، این به دستیابي که باشدمي محور کنندهمصرف یا 1تقاضا برحسب روش آب، تحویل و توزیع روش پذیرترینانعطاف

 توجه، قابل آوریفن سطح به نیاز ها،کانال هایسازه خودکارسازی شبکه، سطح در آب یرهذخ مخازن کافي، آب منبع وجود

(. 1393 شاهوردی،) باشدمي زیاد هایهزینه صرف و اجرا و طراحي مباني در اساسي تغییرات جدید، تکنولوژی اجتماعي پذیرش

 اعالم قبل از زارعین توسط نیاز مورد آب میزان روش این در که است شده مطرح توافقي یا 2درخواست حسب بر روش مقابل، در

 تنظیم زارعین، هایدرخواست و موجود آب میزان به توجه با باید شبکه مدیریت آب، تحویل ریزیبرنامه منظور به و شودمي

 شیوه دو هر در که ای نکته. (Burt, 2011) نماید تامین را نیازها وجهي ترینمناسب به که دهد انجام ایگونه به را هاسازه

 تعداد چه کهاین. هاستروش این در برداریبهره سناریوهای گسترده تنوع دارد وجود درخواست حسب بر و تقاضا برحسب

 بیني پیش قابل باشند، داشته آب سفارش آبیاری، دور چه با و زماني مدت چه در دبي مقدار چه با همزمان، طور به متقاضي،

 به زمان طول در کشاورزان رفتار و آبیاری راندمان هوایي، و آب شرایط کشت، الگوی به بسته درخواستي هایيدب که چرا نیست

 که است هایيدبي محاسبه است مواجه آن با آبیاری هایسیستم طراح یک که مسائلي مهمترین از یکي لذا. کندمي تغییر شدت

 الگوی یک به توجه با و مدت کوتاه آب تقاضای حداکثر گرفتن نظر در با معموال طراحي ظرفیت. یابدمي جریان شبکه داخل به

 و باشد متفاوت شده طراحي الگوی با است ممکن فردی هایکشت الگوی لکن گرددمي تعیین سیستم کل برای متوسط کشت

-مدل و تجربي هایروش از ئلهمس این بودن دشوار دلیل به. باشد الزم اندازه از بزرگتر یا و کوچکتر است ممکن آبیاری سیستم

                                                                                                                                                    
1  On-will  or On-demand 
2 On-request  or  Arranged 
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 بر آبیاری هایشبکه برای طراحي هایجریان محاسبه برای آماری هایمدل از یکي.  است شده استفاده گوناگون آماری های

 روش یک مبنای بر و پذیرفته انجام ،1966 سال در کلمان توسط کلمان مدل. باشدمي کلمان احتماالتي مدل تقاضا، مبنای

 از باشندمي باز همزمان طور به که آبگیرهایي تعداد آبگیر، ،R از متشکل ای مجموعه در آن مطابق که است ستوارا احتماالتي،

 طراحي برای ایگسترده طور به اما است استوار نظریه یک مبنای بر چه اگر کلمان. کنندمي تبعیت ایجمله دو توزیع یک

(. نظر به 1382 همکاران، و فخر دانایي علیرضا) است گرفته قرار استفاده مورد س،تون و مراکش ایتالیا، فرانسه، آبیاری هایشبکه

باشد، که در هر دو شیوه برحسب تقاضا و بر حسب درخواست، هدف اصلي، تامین نیاز آبي گیاه و تولید بیشترین محصول مياین

-زمان یکي باشد وجود دارد، لذا به منظور پیشهم هایزمان با تعداد درخواستتوان گفت، احتمال اینکه تعداد تقاضاهای هممي

توان با اعمال یکسری فیلتر، از مدل کلمان برای های بر حسب درخواست ميها و محاسبه جریان در شبکهبیني درخواست

ورد های برحسب درخواست، مهای آبیاری بر حسب درخواست نیز استفاده نمود. در این تحقیق، مدل کلمان برای سیستمشبکه

باشد اجرا برداری از آن به صورت توافقي ميبرای کانال عقیلي شرقي، که بهرهمذکور تحلیل و ارزیابي قرار گرفت، سپس مدل 

 شده و ظرفیت کانال عقیلي شرقي برای دوره حداکثر مصرف به دست آمد.

 

 هامواد و روش .2

 

یابي شده و لیل و ارزهای بر حسب درخواست تحتقاضا، مدل مذکور برای شبکههای بر مبنای در این بخش، پس از معرفي مدل کلمان برای شبکه

 شود.های ورودی برای مدل معرفي ميدر انتها پس از معرفي شبکه عقیلي شرقي، داده

 

 تقاضامدل کلمان براي شبکه هاي بر حسب  معرفی

زان در شود کشاورير باعث مشود، این امي دوره اوج در نظر گرفته مي، دبي اسمي آبگیرها بسیار باالتر از دببر حسب تقاضاهای آبیاری در شبکه

خوردار است سیار پاییني بربزمان از تمامي آبگیرها از احتمال برداری همساعت زمین خود را آبیاری کنند از طرفي بهره 24مدت زماني کمتر از 

(، را 1، معادله )1966ال سرها را با هم جمع کنیم. بدین منظور، کلمان در بنابراین منطقي نیست که برای محاسبه ظرفیت شبکه، دبي تمامي آبگی

 (:1382همکاران،  ویي فخر های احتماالتي است، برای محاسبه جریان در شبکه های بر مبنای تقاضا ارائه داد )علیرضا داناکه بر گرفته از روش
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qP، دبي اسمي آبگیرها )لیتر بر ثانیه(، id، تعداد کل آبگیرها،iR)لیتر بر ثانیه(، هر آبگیر  ، کل دبي پایین دستkQاین رابطه، در 
، احتمال 

، آبگیر باز باشد و N، آبگیر، حداکثر Rکه در میان تجمعي مبني بر این
)( qPU

برداری از شبکه بوده که در ادامه راجع به آن ، معرف کیفیت بهره

 شود:محاسبه مي ،4تا  2 روابط برداری از هر آبگیر است که طبق، احتمال مقدماتي بهرهiPخواهد شد. بحث 
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احتمال ( و 1382و همکاران،  )علیرضا دانایي فخر ،3از رابطه  بگیرهای همگناز هر آبگیر برای آ برداریاحتمال مقدماتي بهره، 2بر اساس رابطه 

 شود:، محاسبه مي(Joaquin Monserrat ،2004) ،4از رابطه  برداری از هر آبگیر برای آبگیرهای ناهمگنمقدماتي بهره
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ط،روابدر این 
'tبرداری هر متقاضي، ، زمان متوسط بهرهT، ساعت است،  24برداری که برابر حداکثر دوره بهره

'Tبرداری از شبکه ، زمان بهره

pA ، سطح کل شبکه )هکتار(،A، دبي پیوسته ویژه )لیتر بر ثانیه بر هکتار(،sq)ساعت(، 
، ضریب بهره r، سطح زیر کشت هر آبگیر )هکتار( و 

 باشد.برداری از شبکه مي

برداری )( و کیفیت بهرهrبرداری )(، ضریب بهرهhe) کشاورزان در ادامه، معرفي سه پارامتر درجه آزادی
)( qPU

ایي )دان  باشد(، الزم به ذکر مي

 (:1382فخر و همکاران، 
 

 

 :(heپذیري متوسط آبگيرها )درجه آزادي کشاورزان یا انعطاف -
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-انند )آذین زمریافت کندتر و بیشتری نسبت به حالت پیوسته از شبکه که آب مطمئندرجه آزادی، معرف آزادی داده شده به کشاورزان برای این

ری و دور آبیا یاری مزرعهها، در دسترس بودن نیروی کار، نوع تجهیزات سیستم آب(. درجه آزادی، برمبنای اندازه و پراکندگي زمین1385زاده، 

25.1ترین درجه آزادی مربوط به  های برمبنای تقاضا، پایینشود. در شبکهتعیین مي he86ه ،و باالترین درجه آزادی، مربوط بheمي ،-

 باشد.
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 در rه برای نتخاب شدبرداری از شبکه به مدت زمان دوره حداکثر )ساعت(، مقادیر ابرداری، عبارت است از نسبت مدت زمان بهرهضریب بهره

24های بر مبنای تقاضا، معموال بین شبکه

22
),67.0( r

24و  

22
),93.0( r

 ، مي باشد.

 

برداري از شبکه )کيفيت بهره -
)( qPU

:) 

 

صیه شده برای این پارامتر معموال (، ارائه شده است. مقادیر تو1باشد که مقادیر متناظر آن در جدول )این پارامتر تابعي از احتمال تجمعي نرمال مي

qPدر تناظر با مقادیر   ،645/1 – 324/2بین 
تواند به وقوع نقایص غیرقابل باشد. کاهش بیش از حد این پارامتر مي، مي95/0 – 99/0، بین 

 (.Labye et.al ،1998قبولي در تامین درخواست آب در نقاط خاصي از شبکه منجر شود )
 

 تابع احتمال تجمعی نرمال استاندارد -1جدول 

qP  )( qPU  

0.90 1.285 

0.91 1.345 

0.92 1.405 

0.93 1.475 

0.94 1.555 

0.95 1.645 

0.96 1.755 

0.97 1.885 



 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل ،شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 1396شهریور    16و  15

 

 

0.98 2.055 

0.99 2.324 

 

 (:1382علیرضا دانایي فخر و همکاران، )مدل کلمان برپایه سه فرضیه استوار است 

 

ممکن  ر باشد زیرابرخوردا برداری از شبکه باید از مقداری برابر با یکی آبیاری بر مبنای تقاضا، ضریب بهرهدر سیستم هافرضيه اول:  -

 برداری ازریب بهرهضبرداری قرار بگیرد. لکن، به گفته کلمان ساعت شبانه روز مورد بهره 24است این سیستم، ناگزیر، تمام مدت 

عت در سا 24ز طراحي، مدت زمان آبیاری در طول روز در دوره حداکثر مصرف، کمتر اسیستم، بدین مفهوم است که در طي مرحله 

به دست  که واقعيهای دیگر تنها تصویری کلي از یک شبشود. در عین حال باید گفت مدل کلمان همانند تمامي مدلنظر گرفته مي

ر زمان ممکن برای مناطق ه، را باید در rبه ویژه پارامتر دهد و باید این مدل را با استفاده از داده های صحرایي واسنجي نمود. مي

 همگن و برای محصوالت مشخص انتخاب کرد.

رد. در یر اشاره داز هر آبگبرداری امربوط به احتمال مقدماتي باز بودن هر آبگیر است که به برآوردی از زمان متوسط بهره فرضيه دوم: -

ن در مدت زما واز کند بقعیت انطباق ندارد چرا که ممکن است یک کشاورز آبگیر خود را های بر مبنای تقاضا این احتمال با واسیستم

 ند. کطوالني به همان حال رها کند عالوه بر این، احتمال مقدماتي، بسته به رفتار کشاورز در طول روز تغییر مي

را که چینان نیست رضیه به طور کامل قابل اطمباشد که این فها ميبرداری تصادفي از آناستقالل آبگیرها و بهره فرضيه سوم: -

 دهد. تغییرات شب و روز و تشابه محصوالت در یک محدوده آبیاری، رفتار کشاورزان را تحت تاثیر قرار مي

 

 تحليل و ارزیابی مدل کلمان براي شبکه هاي بر حسب درخواست

 

-ی همهادرخواست فت، تعدادگتوان کننده محور و توافقي، ميهر دو شیوه مصرفکه قبال اشاره شد با توجه به یکسان بودن نیاز آبي گیاه در چنان

برای  چهت طبق آنسب درخواسهر آبگیر در روش بر ح برداری ازبهرهباشد. بنابراین، احتمال زمان برای هر دوشیوه تحویل و توزیع آب، برابر مي

ای بر حسب شبکه ه برداری درابل توجه است براورد درجه آزادی و ضریب بهرهای که قروش بر حسب تقاضا گفته شد قابل محاسبه است. نکته

 .باشددرخواست مي

د. در روش باشي( ميمحور )گردش و عرضه )بر حسب تقاضا( کننده محوردرجه آزادی برای شیوه مصرف توافقي، حد واسطدرجه آزادی در شرایط 

 ر شبکه بودهقیم، مدیگیرنده مستحتي به کمتر از یک هم برسد چرا که در این روش تصمیم های بزرگ، گردشي ممکن است این پارامتر در شبکه

زادی برای زرگي درجه آبما به و کشاورز هیچ نقشي در تعیین نیاز آبیاری خود ندارد لکن در روش توافقي این مقدار قطعا کمتر از یک نخواهد بود ا

 باشد. روش بر حسب تقاضا نیز نمي

ژه این ویباشد به برخوردار برداری از شبکه باید از مقداری برابر یکچه در فرضیه اول گفته شد ضریب بهرهبرداری، طبق آنیب بهرهدر مورد ضر

رع نیست ر اختیار زار تنها دبرداری از آبگیهای بر حسب درخواست از اهمیت باالیي برخوردار است چراکه در این حالت، زمان بهرهمقدار در شبکه

که این ود لذا احتمال اینشساعته انجام  24گیرد و ممکن است طبق توافق با مدیر شبکه، آبیاری به صورت بلکه آبیاری به صورت توافقي صورت مي

ار برداری قرمورد بهره ساعته 24آبیاری بر اساس های بر حسب درخواست، که در حال حاضر، اکثر شبکهتر است. چنانضریب برابر یک باشد بیش

در توان این ضریب را است مي ساعت 24که زمان آبیاری کمتر از با اطمینان از اینهمانطور که در فرضیه اول گفته شد صورت . در غیراینگیرندمي

 های صحرایي واسنجي نمود. با توجه به دادههر زمان ممکن برای مناطق همگن و برای محصوالت مشخص 

ه در این د چرا کنرتری داهای بر مبنای درخواست، سازگاری بیشها با سیستمتوان گفت این فرضیهل مياما در مورد فرضیه دوم و سوم مد

وه بر شود عالمي لي باعثتحت عنوان مدیر شبکه وجود دارد، این عامل کنتر ،ها، اختیار نهایي بر عهده زارع نیست بلکه یک عامل کنترلسیستم

ي از روی تمال مقدماتسد لذا احبرداری به حداکثر بررسد استقالل آبگیرها برای بهرهدن آبگیرها به حداقل ميکه احتمال باز گذاشتن و رها کراین

 باشد.منطقي مي های بر مبنای درخواست، کامال درست وباشد. لذا فرض دوم و سوم برای شبکهبرداری امری معقول ميزمان متوسط بهره

 شبکه عقیلي ین مدل برایاکاربرد . به کار بردهای آبیاری بر حسب درخواست برای شبکه را کلمان وان مدلتذکرشده در باال، مي نکاتبا اعمال 

 در ادامه آمده است.شرقي 

 

 (:1395معرفی کانال عقيلی شرقی )هاجر ساوري و محمد جواد منعم، 

 

باشد. های عقیلي شرقي و عقیلي غربي مينال درجه یک به نامشبکه آبیاری عقیلي واقع در استان خوزستان, متشکل از کانال اصلي عقیلي و دو کا

 آب تحویل و توزیع نحوه میلیون مترمکعب برآورد شده است. 150هکتار و میانگین مصرف آب سالیانه آن  7225سطح زیر کشت ناخالص این شبکه 
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برداری سد اعالم سهمیه آب از سوی دفتر بهره ،های ایراندر ابتدای هر فصل آبیاری طبق روال تمامي شبکه که است صورت بدین عقیلي شبکه در

ها معموال الگوی کشت دهد. در این شبکهریزی الزم برای فصل کشت آتي را انجام ميبرنامه ،شود. هر شبکه با توجه به میزان آب در دسترسمي

 باشد.ت, گندم و ذرت ميجامشخصي با توجه به شرایط آب و هوایي منظقه وجود دارد که مهمترین آنها صیفي

کنند. در قرارداد ياجعه مبطور معمول یک ماه قبل از شروع فصل کشت اکثر کشاورزان به دفاتر تعاوني مستقر در منطقه جهت عقد قرارداد آبي مر

ه ی و ماهانشود و سپس نیاز آبي محصول مورد نظر توسط کارشناسان تعاوني بصورت هکتارمذکور نوع کشت و سطح زیر کشت مشخص مي

چه در باال ذکر آن یند.نما آب درخواست یکبار روز 10 هر توانندمي کشاورزان کشت فصل شروع از پسشود. محاسبه شده و در قرارداد نوشته مي

 ،ررر زمان مقدن ای که کشاورزاگونهباشد به، توزیع و تحویل آب در شبکه عقیلي شرقي به شیوه بر حسب درخواست ميدهدشد نشان مي

  کند.مي تامینکشاورز را  آبي نیاز ،و مدیر شبکه با توجه به میزان آب در دسترس درخواست الزم را تسلیم نموده

بي گیاهان شت و نیاز آکالگوی  تعیین دبي پیوسته ویژه شبکه عقیلي شرقي با استفاده از ،اولین گام برای شبکه عقیلي، منظور کاربرد مدل کلمانبه

متوسط ، سرعت باد، سبين درصد رطوبت متوسط درجه حرارات، نظیر هایيبا استفاده از داده، 1393شبکه برای فروردین ماه  آبينیاز باشد. مي

یاز آبي، نلگوی کشت و پس از آن دبي پیوسته ویژه با توجه با اکراپ وات استخراج شد. نرم افزار توسط  ،…و  درصد تابش خورشیدیبارندگي، 

 محاسبه شد.

آمده، کشاورزان در شبکه  عملهای به(، محاسبه شد. طبق بررسي5باشد. این پارامتر با توجه به رابطه )ميدبي اسمي آبگیرها م، تعیین گام دو

 ر کلي ازدید یک تصوی و باان درجه آزادی کشاورز با لحاظ یک ضریب اطمین ،باشند. در این تحقیقعقیلي از درجه آزادی نسبتا باالیي برخوردار مي

 (.2)جدول  در نظر گرفته شد (4he، )4برابر با شبکه، 

 645/1ا ، برابر ب2توصیه بند  برداری طبقبرابر با یک و کیفیت بهره ،برداریساعته بودن مدت بهره 24برداری با توجه به ضریب بهره در گام سوم،

طول هر  ت هر آبگیر،زیر کش ها، سطحماره آبگیرها، شماره نقطه ابتدایي و انتهایي بازهاطالعات ورودی مدل شامل شدر نظر گرفته شد. در نهایت، 

ن ( نشا3دول )جطالعات در ااین به مدل معرفي شد. برداری کیفیت بهرهو  ضریب بهره برداریها، بازه، رقوم پایین دست هر بازه، دبي اسمي آبگیر

 .داده شده است

 شان داده شده است.، ن4دل در جدول خروجي حاصل از م

 

 

 دبی پيوسته ویژه و دبی اسمی آبگيرهامحاسبه  -2جدول 

 (lit/sدبی آب تحویلی توسط هر آبگير )

 irrigation Discharge 
دبی آبگيرها 

در دوره پيک 

(lit/s) 

دبی اسمی 

 (eh=4)آبگيرها 

(lit/s) 
شماره 

 آبگير
 مجموع لوبيا یونجه ذرت ماش

1 0.00 0.33 0.08 0.00 0.41 1.46 5.83 

2 0.00 5.07 0.30 0.58 5.94 7.31 29.23 

3 0.00 3.81 0.38 0.00 4.19 7.02 28.09 

4 1.12 5.79 1.06 0.05 8.02 10.21 40.83 

5 0.00 3.19 0.35 0.00 3.54 6.19 24.76 

6 0.00 8.26 0.36 0.00 8.62 10.49 41.95 

7 1.20 29.28 1.23 0.00 31.71 30.47 121.88 

8 0.00 12.44 0.00 0.00 12.44 13.33 53.34 

9 0.00 14.14 1.33 0.00 15.47 16.26 65.02 

10 0.75 14.80 2.54 0.00 18.09 18.73 74.92 

11 0.79 15.61 0.82 0.00 17.22 16.87 67.48 

12 0.32 12.09 2.43 0.00 14.85 15.37 61.48 

13 2.99 13.11 0.00 0.00 16.10 15.27 61.10 

14 3.31 15.67 1.69 0.00 20.67 18.58 74.31 

15 5.91 8.30 1.37 0.00 15.58 15.92 63.66 

16 4.45 10.68 5.08 0.00 20.22 17.08 68.31 

17 1.66 4.59 0.00 0.00 6.25 6.47 25.86 

18 1.81 19.08 4.27 0.00 25.16 24.25 97.01 
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19 0.65 4.16 0.30 0.00 5.10 4.57 18.30 

20 2.45 19.53 11.22 0.00 33.21 28.33 113.31 

21 4.57 5.67 2.57 0.80 13.61 10.96 43.82 

 0.53 دبی پيوسته ویژه

 

 

 اطالعات ورودي مدل کلمان براي کانال عقيلی شرقی -3جدول 

 گره

 اوليه

 گره

 پایانی

 تعداد

 آبگيرها

 بازه طول

 (کيلومتر)

 بازه دست پایين رقوم

 (متر)

 هر زیرکشت مساحت

 (هکتار) آبگير

 آبگيرها اسمی دبی

 (ثانيه بر ليتر)

0 1 21 832 195.642 2.75 5.83 

1 2 20 1098 192.734 13.79 29.23 

2 3 19 460 192.304 13.25 28.09 

3 4 18 845 189.561 19.26 40.83 

4 5 17 1315 188.945 11.68 24.76 

5 6 16 618 188.705 19.79 41.95 

6 7 15 495 188.205 57.49 121.88 

7 8 14 1260 187.53 25.16 53.34 

8 9 13 125 187.263 30.67 65.02 

9 10 12 1115 186.094 35.34 74.92 

10 11 11 955 185.804 31.83 67.48 

11 12 10 720 183.164 29.00 61.48 

12 13 9 980 182.404 28.82 61.10 

13 14 8 1115 181.714 35.05 74.31 

14 15 7 965 181.004 30.03 63.66 

15 16 6 1000 180.992 32.22 68.31 

16 17 5 20 179.692 12.20 25.86 

17 18 4 1545 179.646 45.76 97.01 

18 19 3 47 178.184 8.63 18.30 

19 20 2 1058 178.184 53.45 113.31 

20 21 1 0.5 178.184 20.67 43.82 

 1180.50 556.84  مجموع 

 

 

 نتایج حاصل از مدل کلمان -4جدول 

 گره

 اوليه

 گره

 پایانی

 تعداد

  آبگيرها

 آبگير هر دست پایين مساحت

 (هکتار) (تجمعی)

در تعداد آبگيرهاي 

-برداري همبهره حال

 زمان

 کلمان محاسباتی دبی

 (تجمعی)

0 1 21 556.84 9 507.21 

1 2 20 554.09 8 512.4 

2 3 19 540.30 8 494.1 

3 4 18 527.05 8 494.1 

4 5 17 507.79 8 481.43 

5 6 16 496.11 8 481.43 

6 7 15 476.32 7 481.43 

7 8 14 418.83 7 427.86 

8 9 13 393.67 7 427.86 

9 10 12 363.00 7 427.86 

10 11 11 327.66 7 420.42 
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11 12 10 295.83 5 416.6 

12 13 9 266.83 5 416.6 

13 14 8 238.01 5 416.6 

14 15 7 202.96 5 386.11 

15 16 6 172.93 5 348.31 

16 17 5 140.71 5 298.3 

17 18 4 128.51 4 272.44 

18 19 3 82.75 3 175.43 

19 20 2 74.12 2 157.13 

20 21 1 20.67 1 43.82 

 

 گيرينتيجه. 3
 

ان از تو، لکن ميه شده استارائ تقاضابر مبنای  آبیاری هایشبکه تعیین ظرفیت برای، اگر چه مدل کلمان دهدنتایج حاصل از این تحقیق نشان مي

 است: بل پذیرشقا ذیل دلیل دو به این تئوریهای آبیاری با شیوه بر حسب درخواست نیز بهره جست. این مدل برای تعیین ظرفیت کانال

ورز برروی یر رفتار کشاتاثکه، طوریتری دارد بهسب درخواست، سازگاری بیشهای بر حبا شبکه مدل کلمان دوم و سوم هایکه، فرضیهاول این

ب های بر حسه)شبک اشدبگیرنده نهایي و مستقیم، کشاورز برداری از هر آبگیر و عدم استقالل آبگیرها زماني صادق است که تصمیمزمان بهره

روی بر ،ل کنندهیک کنتر م نهایي به عهده مدیر بوده و مدیر شبکه به عنوانهای برحسب درخواست، تصمیکه در شبکهو این درحالي است ،تقاضا(

ت از به تبعیو  دهرسیه حداقل بطبق خواسته کشاورز بازگذاشتن و رها کردن آبگیرها امکان  لذانظارت مستقیم دارد  ،برداری از هر آبگیرزمان بهره

 شود.ميفراهم  بگیربرداری تصادفي از هر آاستقالل آبگیرها و امکان بهره آن

 دودهبا تغییر مح انکلممدل در باشد. ميبرحسب تقاضا و بر حسب درخواست های تفاوت اصلي شبکهدرجه آزادی کشاورزان بوده که  ،مبحث دوم

 ربرد. کابهخواست های بر حسب درتوان این مدل را برای شبکهبرداری از شبکه، ميو ضریب بهرهنظیر درجه آزادی کشاورزان  هایيکمیت

، دهدنشان مي(، 4ز جدول )احاصل  نتایج، ارائه شد. 4و نتایج در جدول  اجراآنچه در باال گفته شد مدل کلمان برای شبکه عقیلي شرقي با اعمال 

لیتر  21/507آبگیر برابر  9ل از برداری هستند، مجموع دبي حاصطور همزمان، در حال بهره، آبگیر به9آبگیر، حداکثر  21در ابتدای کانال، از میان 

. در ردیف دوم، که تعداد کل باشدلیتر بر ثانیه مي 21/507باشد. لذا حداکثر ظرفیت مورد نیاز برای طراحي کانال عقیلي شرقي برابر برثانیه مي

 8باشد و مجموع دبي این يمعدد  8 برداری هستند برابرزمان در حال بهرهطور هم، حداکثر تعداد آبگیری که بهباشد عدد مي 20آبگیرها برابر 

 لیتر بر ثانیه است. 4/512آبگیر برابر 

گیر آب 5و  4، 3 ،2، 1برابر  جدول اولبرداری همزمان از آخر به ردیف آخر جدول است که به ترتیب تعداد آبگیرهای در حال بهره 5 قابل ذکر،نکته 

را که مدل طقي است چشده است. این امر من جبری دست شبکه با هم جمعهای پاییندهد، جریان آبگیرها در انتباشد، این نتایج نشان ميمي

مقدار  ها ازاد آنکه تعد کند در دورترین نقاط  شبکه از یک روش جبری استفاده شود بدین ترتیب که جریان آبگیرها را هنگاميکلمان توصیه مي

 شود.بسته مي(، با هم جمع 10و  4)عمال بین  شودخاصي کمتر مي

ی آبیاری با هاای کانالبرداری برعملکرد بهرهبیني پیشظرفیت طراحي و هم به لحاظ  بینيپیشین تحقیق نشان داد، مدل کلمان، هم به لحاظ ا

 .باشدشیوه بر حسب درخواست مناسب مي
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