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 یکانال اصل یبردارجهت بهبود بهره یاسازه و یاسازهغیر یهانهیگز ییکارا یبررس

 یبا نوسانات ورود یاریآب

 

 

 2سیّد مهدی هاشمی شاهدانی، 1مهدی یلتقیان خیابانی

 آبی، گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهرانهای دانشجوی کارشناسی ارشد سازه -1

 گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران استادیار -2

  

  Mehdi.khiabani.y@ut.ac.ir  رابط نویسنده رایانامهآدرس 

 
 خالصه

 نیا است. یضرور اصلی کانالطول در  یآب کشاورز یهعادالنکافی و  عمنظورتوزیبه یاریآب هایشبکه یکانال اصل برداریبهره تیریبهبود مد

بررسی  روستروبه یورود انیجر هایبا مشکل نوسان که اصلیکانال یکنون برداریبهره بهبود را جهت ایرسازهیغو  ایسازه یراهکارها ق،یتحق

کانال . هستند «لت یرهایآبگگیری بهره» ،ایراهکار سازه و« یریکاهش زمان آبگ» و« آب لیتحو بندیامکان نوبت»، ایسازهغیرهایراهکارکند. می

 جینتاانجام گردید.  ICSS کینامیدرودیه برداری آن توسط مدلسازی بهرهشبیه و ،عنوان مورد مطالعاتی انتخابرودشت بهاصلی شبکه آبیاری 

و  لیتحو تیکفا تحویلی، یحداکثر خطا در دب ،هاآن یبا اجرا کهطوریبه ،بوده ایسازهغیر راهکاردوبا  برداریبهرهبهبود  حاکی از ،هایبررس

 در شرایط ایسازهراهکار  که برایاست. درحالی افتهیدرصد بهبود  17و  18، 25 بترتیبه اصلی کانال یرهایآبگ برای متوسط طوربه عیعدالت توز

 لیو شده که مطلوب نبوده، درصد 20و 40،ترتیببه شانمقدار حالت، در کمترین های راندمان و کفایت تحویلشاخص ،ورودی نوسانات جریان

 .درصد شده است 80، حالتکمترین در ،ی نیرپیکدریچه راندمان تحویل

 

 لتریسامانه آبگ، یورود هاینانوسرودشت،  یاریآب ۀشبک ،کانال اصلی برداریبهرهکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

 نیا یو نوساز یسازبه ،یسازمدرن هایپروژه ،یآب کشاورز عیانتقال و توز یاصل یهااز سامانه برداریبهره تیبهبود وضع به یفور ازیبا توجه به ن

-مدرن هایپروژهدر  ایسازه هایاز روش یرگیبهره که است داده نشان مطالعات. اندقرار گرفته تیآب کشور، در اولو باالدستی اسناد مطابق ها،سامانه

 برداریمؤثر در بهبود بهره یراهکار تواندیکانال م رمسیدرون ایکانال  ریآب در خارج از مس یهریمانند مخازن ذخ یاریآب هایشبکه یو نوساز سازی

شامل  ،یاریآب هایکانال یکیزیف طیدر شرا رییونه تغنکته فراموش شود که هرگ نیا دیهمه، نبا نیبا ا .[1,2]شوند گرفته کاربه یاریآب یاصل هایکانال

ساخت به  هایتیمحدود ی،ری. در مورد مخازن درون مسدارد همراهباال به هایینهیو احداث مخزن، هز رآبگی و بندآب هایسازه یو نوساز ضیتعو

کنترل خودکار مناسب  یهسامان یو نگهدار یسازادهیپ ،یطراح هاینهیهز نکهیضمن ا شود؛یمعطوف م شده، رهیاز کانال که آب در آنها ذخ هاییبازه

آن است که در  یاریآب هایشبکه یو نوساز یبهساز ،سازیمدرن هایپروژه یدر نظر گرفته شود. هدف اصل دیبا زین یمخزن و کانال اصل یبرداربهره

در  ایرسازهیغ یراهکارها یاثرگذار زانیم دینخست با رونیعملکرد آن بهبود داده شود و از ا ،موجود یهدر ساختار شبک رییتغ نیاول با کمتر ۀمرحل

 سریم یدر مراحل بعد ایسازه هایاز روش یرگیبهره یبرا یاریآب هایشبکه رانیمد حیصح یریگمیشبکه مشخص شود تا تصم یفعل تیبهبود وضع

 هالیکالن تحو زیتجه یپروژه مل سازیادهیپ یهمحدود چند سال یهبر اساس تجرب ق،یتحق نیدر ا ایرسازهیغ ای وسازه یگردد. مطرح کردن راهکارها

 ها،یخرابی )اجتماع هاییناهنجاربا توجه به گردد. یبرم یکیالکترون یرگیاندازه یمدرن کشور به ابزارها یاریآب یهاشبکه یاصل هایدر کانال

 هاینهیاز گز یکی عنوانبر اپراتور به یمبتن برداریبهره یهابهبود روش افته،یتوسعه  یکشورها ریدر سا های آبیاری(تجهیزات شبکه و سرقت هایدستکار

تعداد اپراتورها در طول کانال  شافزای با هاروش نیشده است. در ا رحمحققان مط نیدر ب یاریآب یاصل هایکانال برداریبهبود عملکرد بهره یجد

 هایروش یرکارگیبا به ای [4] یکانال اصل برداریدر بهره میتصم یبانپشتی مدل عنوانکنترل خودکار به هایسامانه یاضیاز مدل ر یرگی، بهره[3]یاریآب

 نی. در اشودیم یاریکانال آب برداریبهره تیاقدام به بهبود وضع  [5]رهایو آبگ میتنظ هایسازه برداریبهره یهبرنام یدر ارتقا یهوشمند هوش محاسبات
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 ایرسازهیغ دو راهکار به است، روروبه یورود انیجر هایکه با مشکل نوسان یاریآب اصلی کانال برداریحال حاضر بهره توضعی بهبود منظوربه ،قیتحق

 یرهایسامانه آبگ" یاروش سازهو هم  یسازه اریغ هایروش هم ی رودشتاین در حالی است که در شبکه پرداخته شده است. ایو یک راهکار سازه

 یکانال اصل یاضیمدل ر رودشت، با یاریآب یهچپ شبک یکانال اصل برداریبهره یسازهیشب استفاده شده است. یاآب منطقه شنهادیبه پ ،")لت(یتناسب

آب به باالدست و  لیتحو بندیامکان نوبت" بترتیبه ایسازهریغ های. راهکاراستشده  یبررس و هیته ICSS کینامیدرودیه سازهیبا استفاده از شب

سامانه "گیری ازای بهرهو راهکار سازه ،"در سراب کانال یورود یدب یناگهان شیبا افزا یریکاهش مدت زمان آبگ"و  [6]"یکانال اصل دستنییپا

 ،برداریبهره معیّن نوسان هایویسنار طبق یکانال اصل برداریبهره سازیهیبا شب هاراهکار یرگذاریتأث زانیشدند. م شنهادیپ [7] ")لت(یتناسب یرهایآبگ

 شد. سهیو مقا یبررس
 

 

 هامواد و روش .2
 

 مورد مطالعه  ی آبیاریشبکه یمعرف -2-1

 یدشت نی. رودشت آخردهدیرا تحت پوشش قرار م نیهکتار زم 45000اصفهان واقع شده است و حدود  یرودشت در جنوب شرق یاریآب ۀشبک

 ریتأث نی. اگذارندیم ریرودشت تاث یاریآب ۀبر شبک یلومتریک 350 ریرودخانه در مس هاینوسان ۀهم نی. بنابراکندیم یریآبگ رودندهیاست که از زا

 ۀچیدر 300شبکه حدود  نیکه در ا شودیم یادآوری. کندیاختالل در کارکرد شبکه بروز م جهیبه شبکه و در نت یورود یمداوم دب هاینوسان صورتبه

 را آب که اندواقع یکانال اصل یرو ریآبگ 26تعداد،  نی. از اشوندیبه شبکه باز م یورود یاز دب ینیمقدار مع یۀبر پا هاچهیدر نینصب شده است؛ ا ریآبگ

بخش  نیانتخاب شده است. ا مطالعاتی مورد عنوانبه ترودش یاریآب ۀچپ شبک یکانال اصل ق،یتحق نی. در ادهندیم لیدرجه دو تحو یفرع هایکانال به

در  .شودیم میبازه تقس 13اساس کانال مورد مطالعه به  نیسطح آب( است که بر ا کنندۀمیتنظ سازۀ) بندآب ۀساز 14و شامل  میمال بیش یاز کانال دارا

 طی. شراشودیم می( تنظینوک اردک زیسازه )سرر کی( با کیرپین هایچهی)درریهر زوج آبگ برای معمول طورکانال، تراز سطح آب در کانال به نیا

موجود در طول  یرهایجدول، آبگ نینشان داده شده است. در ا 1مورد مطالعه در جدول  یواقع شده در طول کانال اصل یرهایآبگ یکیدرولیو ه یکیزیف

 .داده شده است نشان رهایاز آبگ کیبه هر  یلیتحو یمتوسط دب ریحقابه و مقاد یکانال، دب

 

 مورد مطالعه اصلیواقع در کانال  کیرپیمدول ن یرهایمشخصات آبگ -1جدول 

شماره 

 آبگیر

نام دریچه 

 آبگیر
دبی برداشتی   متوسط نوع دریچه آبگیر

/s3m 

شماره 

 آبگیر

نام دریچه 

 آبگیر
متوسط دبی برداشتی  نوع دریچه آبگیر

/s3m 
1 P0R L2 055/0 14 CL7 XX2 033/0 

2 P0L L2 021/0 15 PL7 XX2 012/0 

3 CL1 XX2 015/0 16 CL8 L2 012/0 

4 CL2 XX2 079/0 17 PL8 XX2 012/0 

5 PL2 XX2 073/0 18 CL9 L2 058/0 

6 CL3 XX2 021/0 19 PL9 XX2 058/0 

7 PL3 XX2 049/0 20 CL10 L2 058/0 

8 CL4 XX2 055/0 21 CL11 L2 175/0 

9 PL4 XX2 01/0 22 PL11 XX2 06/0 

10 CL5 XX2 021/0 23 CL12 XX2 06/0 

11 PL5 XX2 021/0 24 CL13 L2 175/0 

12 CL6 L2 024/0 25 PL13 XX2 061/0 

13 PL6 XX2 033/0 26 CL14 XX2 112/0 
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 بهبود عملکرد کانال یارائه شده برا یراهکارها -2-2

 هایکانال برداریبهره امر نظرانبا صاحب یراهکارها در جلسات مشورت نیپرداخته شده است؛ ا یشنهادیپ یراهکارها یهقسمت به ارائ نیدر ا

 .ارائه شده بودرودشت  یاریچپ شبکه آب یبهبود عملکرد کانال اصل برای که آمد دستبه یاریآب

 رهایآب به آبگ لیتحو بندیزمانای( اوّل: راهکار )غیرسازه -2-2-1

کشور  هایاز شبکه یشده است که در برخ یزریبرنامه آبیدر زمان کم یکانال اصل برداریمرسوم بهره یاز روش تجرب یراهکار با الگوبردار نیا

واقع  یرهای( تنها آبگبرداریبهره یزمان ۀاز باز یدر بخش ای) برداریاز زمان بهره یمیروش، در ن نی. در اشودمی گرفته کارفومنات( به یاریآب ۀ)مانند شبک

باز و  دستنییپا یرهایآبگ متوالی طوربه و بود خواهند بسته کامل صورتبه دستنییپا یرهایو آبگ کنندیآب برداشت م یباالدست کانال اصل ۀمیدر ن

 رهایآب به آبگ لیتحو بندیمورد مطالعه زمان الکان در هانوسان طیشرا یسازراهکار با مشابه نیرو در انیاجازه برداشت نخواهند داشت. از ا هایباالدست

 [6] مد نظر قرار گرفت.

 یریو کاهش مدت زمان آبگ یورود یدب شیافزاای( دوّم: راهکار )غیرسازه -2-2-2

روش، با کاهش  نیشد. مطابق ا شنهادیراهکار پ نیاصفهان، ا ایشرکت آب منطقه یاریآب هایشبکه برداریساله دفتر بهره نیچند یهبر اساس تجرب

 نی. بر اابدییم شیآب از محل سد باالدست شبکه افزا شتریب یبه شبکه با رهاساز یورود ی. دبشودیبه شبکه وارد م یشتریب یدب یریمدت زمان آبگ

 طیدر کانال به نصف زمان آن در شرا برداریبهره زمان متناظر طورنرمال شده و به یبه کانال در محل سراب شبکه دو برابر دب یورود یدب زانیاساس، م

 .ابدییم لینرمال تقل

 )لت( یتناسب عیمانه توزگیری از ساای( سّوم: بهرهراهکار )سازه -2-2-3

برداری یک کانال آبیاری محسوب ترین روش بهرهبرداری، سادهها و آبگیرهای قابل بهرهکنندهروش کنترل تناسبی به سبب حداقل نیاز به تنظیم 

های هر کدام از مشترکین، کانال گیرد که عرض آن به نسبت حقابهباشد. تقسیم جریان توسط یک سرریز انجام میشود که کمترین پیچیدگی را دارا میمی

ترین حالت یک سرریز منفرد با عرض تقسیم بندی شده و در های نازکی جداسازی شده است. در سادهتوسط دیوارهدست کانال، فرعی و یا حقابه پایین

 ,.Renault et al)دهندگیرد، مجموع چند سرریز انحراف آب از کانال اصلی را انجام میهای مختلفی از یک نقطه انجام میمواردی که آبگیری

2007). 
 مورد مطالعه یکانال اصل برداریبهره یویسنار -2-3

سناریوهای درنظر گرفته شده برای هر کدام از راهکارهای مذکور، در غالب نوسانات جریان ورودی سراب کانال اصلی به این صورت تعریف 

برثانیه و برای راهکار مترمکعب 1و  4/0، 1ترتیب برابر است با: به 24تا  16و  16تا  8، 8تا  1ای، در ساعات شود: دبی ورودی در دو راهکار غیرسازهمی

 خواهد بود. 1سناریوی تعریف شده به صورت شکل ایسازه

 
برداریمقادیر دبی روزانه ورودی به کانال اصلی مورد مطالعه این تحقیق در طول دوره بهره – 2شکل   

 

 برداری کانال اصلی آبیاریسازی بهرهشبیه -2-4

شبیهدر این تحقیق، به سال ICSSسازی جریان از مدل هیدرودینامیک منظور شد که مانز در  ستفاده  این مدل (Manz, 1985). تهیه کرد 1985ا

ها و امکان های مقطع کانال همراه با طیف قابل توجهی از سبببازههای آبیاری را با انواع شبببکلهای ماندگار و غیرماندگار در شببببکهجریان تواندمی

مدل ریاضببی کانال اصببلی آبیاری مورد مطالعه بر اسبباس اطالعات  [8]سببازی کند.جریانات گسببترده ورودی و خروجی شبببیهبرداری آنها توام با بهره

شده از دفتر بهرهجمع شبکهآوری  صات فیزیکی بازه یبرداری  شخ سیر کانال، م شۀ م شامل نق شد که  شت طراحی  های کانال، محل و ابعاد آبیاری رود

سبباز هیدرودینامیک شبببیه دسببت درهای آبگیر نیرپیک، شببرایط هیدرولیکی مرزی باالدسببت و پایینی، نوع و مکان سببازهبند نوک اردکهای آبسببازه

ICSS عنوان شرط گیری شده از سرریز انتهایی کانال اصلی بههای اندازهعنوان شرط مرزی باالدست و دادهاست. هیدروگراف جریان ورودی نوسانی به

 کار گرفته شد.سازی هیدرولیکی کانال بهبیهدست در شمرزی پایین
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 عملکرد یابیارز هایشاخص -2-5

 ریاست(، از متغ یاریآب هایکانال برداریمختلف بهره قاتیدر تحق یمعمول مورد بررس ریسطح آب )که متغ یخطا ریمتغ جایبه قیتحق نیدر ا

 بندآب یهاسازه عنوانبه النیطولبه یزهایثابت سرر کنندۀمیتنظ هایامر آن است که از سازه نیا لیاستفاده شده است. دل رهایبه آبگ یلیتحو یدب یخطا

 ریمتغ توانیاست م ریاالدست آبگبتابع رقوم سطح آب در  رهایدر آبگ یبرداشت یکه دب تیواقع نیندارند. با توجه به ا برداریبهره تقابلی که شده استفاده

 دانست بندآب هایرا رقوم سطح آب باالدست سازه یاربردتحت کنترل در مدل بهره

  .[9]است شده گرفته نظر در 4 تا 1 روابط صورتو به یلیتحو یدب یخطا ریبر اساس مقاد قیتحق نیعملکرد مورد استفاده در ا یابیارز یهاشاخص 
 

 (:1MAE)مطلق یحداکثر خطا -2-5-1

(1)   
Qr

QrQd
MAE




max                             

زیابی عملکرد شبکه از برای ارترتیب معرف مقدار آب مورد نیاز و مقدار آب تحویل شده هستند. معیارهای مختلف دیگری نیز به  dQو  rQ که در آن،

کند برداری بیان میبهره و ی به اهداف طراحیوجود دارد. معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم میزان موفقیت شبکه را در دستیاب تحویل آب به آبگیرهانظر

.  [10]اندب معرفی شدهصورت سه عامل کفایت، راندمان و عدالت تحویل آکه با توجه به میزان نیاز آبی و توزیع زمانی آن در آبگیرهای مختلف به

 ند:شوصورت زیر تعریف میاند بهدادهبرداری ارائه های بهرهبرای ارزیابی عملکرد گزینه [10]هایی که مولدن و گیتس شاخص

 

 کند. برداری را در تحویل آب به میزان درخواست شده در هر آبگیر بیان میشاخصی است که میزان توانایی روش بهره (:AP) تحویل کفایت -2-5-2

مقدار آب تحویل شده  قیق( وببه یا قراداد در این تحاساس حبقاتی بر بورد نیاز )منظور آب درخواسبرف مقدار آب مبترتیب معبه dQو   rQ که در آن،

∑و نمادهای  tدر دورۀ زمانی  Xانشعاب در عمل برای 
1

𝑇
∑و  

1

𝑅
 [10] ترتیب متوسط زمانی و مکانی هستند.به  

 

صورت رابطۀ شاخصی است برای ارزیابی میزان مازاد آب تحویل داده شده نسبت به آب درخواستی در محل آبگیر که به (:FP) تحویل راندمان -2-5-3

 [10] .ودشبیان می 3

 

های زمانی مختلف شاخصی است که میزان تناسب موجود را بین مقادیر تحویلی و مقادیر مورد نیاز آب در انشعابات و دوره :)EP( تحویل عدالت -2-5-4

 شود:بیان می 6صورت رابطۀ این شاخص به [10] کند.ارزیابی می

 

 =  ضریب تغییرات مکانی. RCV که در آن،

 

 

 

                                                                                                                                                    
1- Maximum Absolute Error 
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 نتایج و بحث .3

 

 یشنهادیپ یراهکارها یحاصل از اجرا جینتا -3-1

مشابه،  یوسناری از آمده دستبه جنتای با آنها از آمده دستبه جیشد و نتا سازیهیاجرا و شب ،برداریبهره استراتژیهر دو  یبرا یشنهادیپ یراهکارها

 .شودیارائه م های تعریفیویدر سنار ها،راهکار سازیهیشب جیتنها نتا نجای. در ادیگرد سهیراهکارها، مقا یاما بدون اجرا

باالدست آب  یرهایو بعد از آن آبگ دستنییپا یرهایدر سراب کانال آبگ دبی کاهش زماناز مدت یمیراهکار، در ن نیدر ا :اولراهکار  -3-1-1

 .دهدیراهکار را نشان م نیا یبرا یابیارز یپارامترها ریمقاد جینتا 2 . جدولکنندیبرداشت م
 

 اولمحاسبه شده در راهکار  یابیارز هایشاخص ریمقاد -2جدول 

شمارۀ 

 آبگیر

MAE 
 )درصد(

 راندمان

 )درصد(

 کفایت

 )درصد(

 عدالت

 )درصد(

 شماۀ

 آبگیر

MAE 
 )درصد(

 راندمان

 )درصد(

 کفایت

 )درصد(

 عدالت

 )درصد(

1 5 95 100 

28 

14 9 96 96 

28 

2 15 89 100 15 16 100 90 

3 19 89 100 16 16 100 90 

4 5/9  94 100 17 16 100 90 

5 5/7  92 100 18 6/8  100 96 

6 10 91 100 19 6/8  100 96 

7 5/7  94 100 20 10 100 96 

8 5/6  95 100 21 6 100 96 

9 20 89 100 22 9 100 95 

10 14 91 100 23 9 100 95 

11 14 91 100 24 9 100 95 

12 16 98 93 25 9 100 90 

13 9 96 96 26 10 100 92 

 

به دو نوبت  رهایآب به آبگ لیتحو بندیبا زمان ابد،ییدر سراب کانال کاهش م یکه دب یگرفت هنگام جهینت توانمی آمده، دستبه جیبا توجه به نتا

 برداریبهره تیوضع بترتینیکرد و بد یریجلوگ رهایآبگ نیآب ب یهناعادالن عیاز توز توانیم مؤثرتری طورو پس از آن باالدست، به دستنییبرداشت پا

که  شودیم رهایآب به آبگ لیتحو تیشاخص راندمان و کفا شیافزا طورنیو هم MAEروش باعث کاهش شاخص  نی. اعمال ادیکانال را بهبود بخش

داشته که باعث  رهایبه آبگ یلیتحو یدب یرا بر کاهش خطا ریتأث نیشتریراهکار ب نیا یرو اجرا نیبهبود وضع موجود کانال است. از ا یدهندهنشان

  .شده است زین رهایآب به آبگ لیتحو تیکفا شیافزا

 انیجر یکیدرولیه سازیهشبی از آمده دستبه جی. نتاشودیبه شبکه وارد م یشتریب یدب ،یریزمان آبگبا کاهش مدت این روش در : دومراهکار  -3-1-2

که توان نتیجه گرفت هنگامیها در این راهکار میو میزان بهبود شاخص 3 با توجه به جدول ارائه شده است.  3 جدول رد این روش سازیادهیاز پ یناش

تبع آن دبی ورودی زمان تحویل آب به آبگیرها کاهش و بهیابد، اگر در همان ابتدا و با همان حجم ثابت آب، مدتدبی در سراب کانال کاهش می

گیرد. برای مثال، میزان کفایت تحویل در آبگیر آخر در شرایط تغییر دبی در افزایش یابد، برداشت آب آبگیرها کمتر تحت تأثیر نوسان ورودی قرار می

افزایش یافته  حاضر درصد رسیده است؛ برای سایر آبگیرها نیز مقدار این شاخص با اجرای راهکار 92راهکار به  این که با اجرایدرصد است  75سراب 

بهبود عملکرد کانال در توزیع  یدهندهنشان است، این بهبود درشاخص کفایت و عدالت که سبب کاهش شاخص عدالت تحویل آب به آبگیرها شده

آید. مجموع نتایج دست میدرصد به 17سازی مقدار واقعی شاخص عدالت در حدود سازی زمان شبیهعادالنۀ آب است. مشابه سناریوی قبلی با همسان

دنبال برداری کانال اصلی را به لکرد بهرهدهد که راهکار چهارم بیشترین تاثیر را بر شاخص کفایت تحویل آب به آبگیرها داشته که بهبود عمنشان می

 دارد. 
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 دوممحاسبه شده در راهکار  یابیارز هایشاخص ریمقاد -3جدول 

شمارۀ 

 آبگیر

MAE 
 )درصد(

 راندمان

 )درصد(

 کفایت

 )درصد(

 عدالت

 )درصد(

 شماۀ

 آبگیر

MAE 
 )درصد(

 راندمان

 )درصد(

 کفایت

 )درصد(

 عدالت

 )درصد(

1 5 91 100 

5/28 

14 6 91 100 

5/28 

2 15 89 100 15 9 100 90 

3 13 87 100 16 9 100 90 

4 5/7  89 100 17 5 100 90 

5 7 88 100 18 5 100 96 

6 6 85 100 19 5 100 96 

7 6 91 100 20 6 100 96 

8 5 91 100 21 7 100 96 

9 10 85 100 22 9 100 95 

10 10 87 100 23 9 100 95 

11 10 86 100 24 9 100 95 

12 5 100 91 25 6 100 90 

13 6 91 100 26 10 100 85 

 

 ی( به جایمورد تقاضا )حقابه و اشتراک یبا عرض متناسب دب یزهایسرر ینیگزیلت با جا یسامانه یاضیقسمت مدل ر نیدر ا راهکار سوم: -3-1-3

 بهشتیارد 14روز  سازیهیشب جیلت، نتا یبا سامانه کیرپین ریآبگ هایچهیعملکرد در نیب سهیمقا کی هیشد. جهت ارا جادیا کیرپین ریآبگ هایچهیدر

با  بهشتیارد 15روز بعد )روز  کی( و یورود انیبا نوسان اندک جر بهشتیارد 13روز قبل ) کی زیبه کانال رخ داده و ن یورود سانماه که حداکثر نو

راندمان و عدالت  ت،یعملکرد کفا یابیارز هایشاخص کیبه تفک) 6 شکلدر قالب  یکانال اصل برداریبهره یساز هیمتوسط( شب ینوسان کم تا حدود

اندک  ینوسان ورود زانیماه که م بهشتیارد 15و  13روز  یاز آن است که برا یحاک عیتوز تیکفا شاخص جینتاشده است.  ریو تفس هیآب ارا عیتوز

باالدست عملکرد مطلوب  یرهایآبگ ینوسانات ورود دیکه با تشد آب قابل قبول است لیتحو تیکفا یابیسامانه لت ارز یرهایکل آبگ یبرا باًیاست، تقر

 دهید تریفیضع باًیعملکرد تقر کیرپین یرهایمشابه در سامانه آبگ یروزها یشاخص مذکور برا سهیعملکرد متوسط داشته اند. با مقا یانیم یرهایو آبگ

هر دو سامانه لت و  بهشت،یارد 14در روز  دینوسان شد جادیخوب بوده است. با ا یباالدست یرهایدو روز تنها عملکرد آبگ نیا یکه در ط یشده به طور

 یرهایآبگ یبرا حتی. اندکرده رییمحدوده تغ کیدر  باًیتقر تیکه متوسط مقدار محاسبه شده شاخص کفا نحوی به اندداشته یعملکرد مشابه کیرپین

هر دو سامانه لت و  یبرا یعملکرد مطلوب تیشاخص کفا نکهیبا توجه به ا بهتر از سامانه لت بوده است. یاندک کیرپین یرهایباالدست عملکرد آبگ

 گریت دهر دو سامانه مقدار مطلوب را نشان دهد. به عبار یمقدار شاخص راندمان برا رفتینشان نداده است، انتظار م بهشتیارد 14در روز  کیرپین

 رهایداده شده به آبگ لیمقدار کل آب تحو بهشتیارد 14در طول روز  سطاز آن است که به طور متو یحاک تیشاخص کفا فیعملکرد متوسط و ضع

مطابق  قاًیدق کیرپین یرهاآبگی سامانه. اندنکرده افتیآب مازاد بر تقاضا در رهایآبگ رودیانتظار م نی. بنابراشدیداده م لیتحو دیبوده که با یزانیکمتر از م

 جیعملکرد شاخص خوب بدست آمده است. اما نتا رهایدرصد آبگ 80 یبرا لیشاخص راندمان تحو روزانهکه مقدار متوسط  طوری به اندرفته شیانتظار پ

 اندداشته یفیآب عملکرد ضع لیاز لحاظ راندمان تحو رهایدرصد آبگ 50 باًیدر سامانه لت تقر .دهندیرا نشان م هیقض نیبدست آمده در سامانه لت عکس ا

آن است  دهیپد نیا جادیا لیانتظار بوده است. دل زانیاز م شیب زهایبه سرر یلیآب تحو زانیدر مجموع م بهشت،یارد 14در طول روز  دهدمی نشان که

از  یعبور انیجر ناًیع زهسا نیدر رقوم سطح آب باالدست ا یرییر تغاز خود داشته باشد و ه یعبور انیبر جر یکنترل تواندینم زیکه اصوالً سازه سرر

شده که  جادای کانالدر بازه یاز نوسان ورود یناش یمثبت و منف هایکانال، موج یدر ورود ینوسان انیجر جادی. با ادهدیقرار م ریرا تحت تاث زیسرر

 زانیاز آن است که م یحاک لیتحو ندمانشاخص را جینتا ی. بررسدهدیقرار م ریواقع در امتداد کانال را تحت تاث یرهایرقوم سطح آب باالدست آبگ

آب  لیتحو یسبب بهبود نسب دیشد یکاهش انیوقوع جر زین بهشتیارد 14. در روز باشدیم رهایآبگ ازیاز مقدار ن شیدر کانال همواره ب یلیآب تحو

بواسطه  ایدر سراب شبکه باشد  قیتحق نیمانند ا نوسان)منبع  یاریآب هایدر کانال ینوسان انیعموماً هرگونه جر شده است. یمازاد در باالدست کانال اصل

نوسانات  جادیسبب ا تواندیم ( باشند،چهی)در رگذریهای کانال از نوع زکنندهکه تنظیم یباشد( در صورت میتنظ هایسازه یخراب ای یناگهان برداریبهره

 .شود( شود رزونانسامواج  دیشدت دهیمنجر به پد تواندیم تایکانال )که نها هایدر بازه یرفت و برگشت
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 و لت کیرپین یهاسامانه یآب )کفایت، راندمان و عدالت( برا لیعمکرد تحو یابیارز هایشاخص سهیمقا – 3 شکل

 

 ق،یتحق نیدر کانال مورد مطالعه ا نکهی. با توجه به ارودمی شماربه رهایمازاد آب در محل آبگ لیتحو یاز عوامل اصل یکی یرفت و برگشت هایناجری

رفت  هایانجری وجود واسطهآب مازاد به لیه تحویلذا فرض شود،یم یرفت و برگشت انیهر گونه جر جادیمانع از ا یهای نوک اردککنندهوجود تنظیم

سازه کنترل سطح آب  ادیمعطوف به دو عامل نمود: تعداد ز توانیآب در سامانه لت را تنها م لیتحو یراندمان باال هیتوج نی. بنابراشودیرد م یو برگشت

 توانیسامانه لت. در مورد عامل دوم، م یزهایو سرر ینوک اردک یزهای)رگوالتورها( در کانال مورد مطالعه و نامناسب بودن رقوم تاج سرر ینوک اردک

تواند  یبودنش نم زیسرر تیفراموش شود که سامانه لت، به واسطه ماه دینمود. به هر حال نبا یریآب مازاد جلوگ لیتحو زانیاز م زیتاج سرر شیبا افزا

نوسان  طیمطمئن آب در شرا لیعمل تحو ،یریعالوه بر آبگ کیرپین چهیدر کهیحالدر دی( نماریدر محل آبگ یلی)آب تحو یاقدام به کنترل آب عبور

 شیافزا کیرپین ریآبگ هایدر زمان استفاده از سامانه لت به نسبت سازه زیشاخص عدالت ن قادر به انجام است. زیرا ن ریمحدود سطح آب باالدست آبگ

باالدست  یرهایآبگ نیعادالنه آب ب عیاز نقطه نظر توز ی. به طور کلباشدیشدن عملکرد آن م فیضع یمقدار شاخص عدالت به معنا شیاست. افزا افتهی

تناسب  شودیبودن سامانه لت سبب م میتنظ رقابلیغ تیآب در کانال ندارد. ماه عیتوز ندیدر فرآ یطلوبسامانه لت عملکرد م ،یکانال اصل دستنییو پا

 . رندیقرار نگ یورود ینوسان انیجر ریتحت تاث زانیم کیبه  رهایرفته و آبگ نیدرکانال از ب ازیمورد ن ریو مقاد یلیتحو ریمقاد نیب

 

 

 گیرینتیجه .4
 

ای و های پیشنهادی سازهروشکارگیری بهآبیاری رودشت با  شبکه اصلیکانال بهبود عملکرد سیستم تحویل و توزیع آب در  در این پژوهش امکان

گیری ای بهرهراهکار سازههمچنین و  به کانال، یورود یدب شیافزاآب و  لیتحو بندیزمان: ایرسازهیغ راهکار دو گرفت.مورد بررسی قرار ای غیرسازه

 تی، وضعراهکار هر سه ی. برامدنظر قرار گرفت رهایآب به آبگ لیو تحو عیدر جهت بهبود عملکرد کانال از لحاظ توز )لت(یتناسب یرهایسامانه آبگ از

 تیهر راهکار در بهبود وضع ریتاث زانیو م سازیهیشب ،به کانال اصلی معین یورود هایبا نوسان برداریبهره یویسنار یبرا یکانال اصل برداریبهره

 یرهایسامانه آبگ ای، عملکردسازه در راهکار شد. یابیارز التراندمان و عد ت،یعملکرد کفا یابیارز هایبا استفاده از شاخص یکانال اصل برداریبهره

، مورد ارزیابی قرار گرفته و نیز با حالت عدم وجود این سامانه بود شده لحاظی مورد مطالعه در منطقه اصفهان یاآب منطقه شنهادیبه پکه  )لت(یتناسب

سازی و آزمون سناریوهای اشاره شده شبیه جینتا.مقایسه شد ،های آبگیر نیرپیک( با شرایط نوسانات جریان ورودی از سراب کانال اصلی)وجود دریچه

ای سازه تری نسبت به روشبیش بهبود سبب ای،ی غیرسازهشنهادیپ هایراهکار ،کانال اصلی به یورود انیجر یهادر زمان نوسانحاکی از آن بود که 

 ت،یکفا یابیارزهای که مقادیر شاخص نحوی، به اندکانال شده برداریبهرهدر  (های آبگیری نیرپیکدریچه یا استفاده از ی لت وگیری از سامانهبهره)

 یدب یحداکثر خطاای، غیرسازه راهکارهر دو در  تر بوده استای بیشهای سازهگیری از روشطور چشمبه ایهای غیرسازهدر گزینه التراندمان و عد

 18، 25 بترتیبه اصلی کانال یرهایتمام آبگ برای متوسط طوربه ،ی کانال اصلیالدستو با دستنییبران پاآب نیب عیو عدالت توز لیتحو تیکفا ،یلیتحو
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درصد است که مقدار مطلوبی  85 های کفایت و راندمان در این دو روش در کمترین حاالت خود برای هریک،و مقادیر شاخص افتهیدرصد بهبود  17و 

 .ارددنبال دبرداری کانال اصلی را به بیشترین تاثیر را بر شاخص کفایت تحویل آب به آبگیرها داشته که بهبود عملکرد بهره دومراهکار  است.. در این میان

مطلوب نبوده و حتی در برخی  ، در شرایط وجود نوسانات ورودیشاخص کفایت تحویل ،ی لتسامانه گیری ازبهره روش این در حالی است که در

ی لت با وجود نوسانات جریان ورودی، مقادیر شاخص راندمان تحویل، به نحوی که در سامانه .نیرپیک عملکرد بهتری از خود نشان دادهآبگیرها، دریچه

ی نیرپیک، وجود دریچه صورتحالی است که در در  است.  این درصد هم رسیده 20دست حتی به کفایت برای آبگیرهای پاییندرصد و شاخص 40

عملکرد مطلوب  کاهشدر نتیجه با در نظر گرفتن مجموعه نتایج حاصل شده، دهد. درصد را نشان می 80تحویل، در کمترین مقدار خود، شاخص راندمان 

های الزم جهت توانمندسازی هزینهاحتساب با  درنهایت دهد.نشان می را نیرپیک( آبگیری های)دریچه شبکهموجود با حالت  در مقایسهی لت سامانه

های روش گیریبکاربا  و تحویل وتوزیع آب هایسیستم ریزی صحیح و اصولیبرنامه و هوشمند و های مدرنروشاز  گیریبهرههای آبیاری به شبکه

 آبیاریهای در شبکه حد مطلوبیو ذخیره تا تنظیم ،های پرهزینه کنترلوری را بدون استفاده از عملیات خاکی و احداث سازهتوان بهرهمی ،ایغیرسازه

را ندارد و  رهایآب به آبگ لیتحو زانیالزم در بهبود م ییکارا ایرسازهیغ یاز راهکارها یرگیبهره ها،شدن نوسان شتریبا ب رسدمی نظربهافزایش داد. ولی 

 .شودیم هیتوص یکانال اصل یبرداربهره تیمطلوب نیتام یکنترل خودکار برا هایاز سامانه یرگیبهره ای ایسازه یراهکارها یلزوم بررس
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