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چکیده
امروزه شببه های آبیاری مصببر کننده عمده آب در بخش کشبباورزی هن ب ند از ،رعوا عیاممو همایز اع ا ش
جمعیب،ا غیییر المی و عبدت غنبارببب رو هبای غیز
شبه های آبیاری داشب ارب ،غحقیق حاضبر با هد
شبه
شباص

آب ببا شبببرا

ک آبوا غبثییرا منیو بر مبد ر ب ،ب رهبرداری از

بررربو و غعیین گ ن های منارب مد ر  ،غحی ل و غیز

آب در

آبیاری و زه شبو گاوشباز وال در جنیب ارب از کردرب ازا با ارب یاده از مد هیدرود نامی و  SOBEKو مه نو بر
های میلدز-گی س انجات شبد کانا اصبمو شبه ا ( 2854 )haاز اراضبو با ن غعاونو رورب ا و را غح ،پیشبش

لرار مودهد در مجمیع  14بازه آبگیری در ،ی منبیر در نظر گرع شبد رب دوره ب رهبرداری در لال چ ار ربنار یی
ب رهبرداری بر اربباش شبباص
ن ا ج نشباز دادا در شبرا
مطمیب بیدند شاص

های ارز ابو کیا ،ا راندماز و اع مادپذ ری غیز

میرد مطالع و برررببو لرار گرع ند

غطابق الگیی ب رهبرداری و دبو ،راحو مطابق با مشبخصبا عنو کانا ا شباص

کیا  ،غیز

های ارز ابو

در حال ،ب رهبرداری مه نو بر دبو ،راحوا در  % 34/8آبگیرها بیشین مقدار صید را

داشببب ،ا ن در حبالو ارببب ،کب برای حبالب ،ب رهبرداری بر ارببباش وضبببعیب ،میجیدا ا ن غعبدادا ب  % 4/3غقمیبل باعب،
باا نوجیدا در شبرا

میجید شبه

ک مشبخصبا عنو آز غ میل نگرد ده و الگیی ب رهبرداری و دبو ورودی ب کانا

با دبو ،راحو مطابق و نداردا پا ینغر ن مقاد ر برای شبباص
کانا ایر منب قی و نامطمیبو روی شبباص
کانا ب منظیر ارغقای کییی ،غیز

و گرد

های ب رهبرداری ب دربب ،آمد برداشبب،های غیرمجاز از

های ب رهبرداری گذاشب اربب،ا لذا م یلف کردز برداشبب،های غیرمجاز از
آب در شه

واژههای کلیدی :اع مادپذ ریا راندماز غیز ا شه

امری ضروری شناص شد

آبیاری و زه شوا کیا ،ا مد ر  ،ب رهبرداری
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Abstract
Background and Objectives
Population growth, increasing competition in various sectors of water consumption (industry, drinking,
and agriculture), and limited water resources require for proper management and optimal use of water
resources. Irrigation and drainage networks play an important role in the economic development of the region
and the main factors of their structure change during the operation period. Therefor a single management
program over time, can not meet the needs of the operation and reduces the efficiency of networks compared
to the expected performance at the time of design. Poor performance of irrigation networks and their effect on
reducing water productivity in the agricultural sector has necessitated the need to provide effective methods
for the proper operation of irrigation networks. What has not regained its proper importance and status is the
operation of networks in a scientific manner and under the principles of the original plan and to increase the
productivity of the water consumption unit. Low irrigation efficiency reducing the useful life of irrigation
facilities, increasing the costs of managing the operation and maintenance of irrigation networks, and
increasing the government's financial losses are among the common problems of irrigation networks in Iran.
Conventional design and operation of irrigation networks due to the lack of tools to comply with the rules of
operation with the changing needs of water time, causes significant losses in the networks. The present study
was conducted to examine and determine appropriate options for managing the delivery and distribution of
water in terms of space in the network.

Methodology
A part of the irrigation and drainage network of Gavoshan, in the south of Kurdistan province was
considered. The main channel of the network covers 2854 ha of downstream lands, which includes 9 rural
cooperatives. A total of 14 intakes ranges were considered along the route, including two inverted siphons at
the beginning of the network, 13 duckbill weir, and 23 intakes (18 farm intakes and five main and grade two
intakes). four different operation periods were considered. four operation scenarios were studied based on the
evaluation indices of distribution adequacy, efficiency, and reliability. To perform simulations and evaluate
the performance of the main network from the perspective of operation in this study, the hydrodynamic model
SOBEK, Ver. 2.12.002 was used.

Findings
According to the results obtained from the studied indicators for the S1 operation scenario (designed based
on discharge at peak consumption), the average values of the adequacy, efficiency, and reliability indices were
obtained 0.80, 0.96, and 0.24, respectively. In the second scenario, the average adequacy, efficiency, and
reliability indicators were 0.71, 0.84, and 0.34, respectively. Accordingly, it can be concluded that for the S2
operation scenario, the distribution efficiency index for the main network was moderate and the distribution
of water throughout the network based on the above index was relatively acceptable. However, the
performance of the main network in water distribution based on adequacy and reliability indicators has been
very poor and unfavorable, so that most of the cooperatives in the main network, have received water unequally
and unfairly. According to the obtained results for the S3 operation scenario, the average values of the total
indicators of adequacy, efficiency, and reliability were estimated to be 0.62, 0.71, and 0.46, respectively.
Unauthorized withdrawals along the main channel were also one of the factors aggravating the decrease in
evaluation indicators in different scenarios.
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Conclusion
The results showed that the technical specifications and design of the channel are closely related to the
design discharge of the channel as well as the pattern of channel operation. So that during the design, the
channel should be designed based on the design discharge of the entrance to the channel, as well as the
operating pattern appropriate to it. In this case, the evaluation indicators used were favorable. However, in the
current conditions of the network, the technical specifications of which have not been completed and the
pattern of operation and discharge of the channel do not comply with it, the lowest values were obtained for
the evaluation indicators. Therefore, to improve the quality of water distribution in the network and increase
the operation indicators, the technical specifications of the network should be completed and water intake
should not be taken in its current form.
In the current operation of the network, in addition to the problem of how to draw water from the channel
and also the inflow of much less than the discharge of the channel design, unauthorized withdrawals from the
canal have caused several problems of operation. In such a way that it has a direct effect on each operation
indicators and minimizes them. Therefore, stopping unauthorized withdrawals from the channel in order to
improve the quality of water distribution in the network is essential. It is also very important and necessary to
create a mechanism to control the discharge of cooperatives located in the upstream part of the network in
order to increase the indicators of adequacy and justice in the whole network.

Keywords: Reliability, Distribution efficiency, Irrigation and drainage network, Adequacy, Operation
management.

مقدمه
ا اع ا ش،مثبا موغیاز ب غیییر در الگیی کشببب

 در،ا اع ا ش رلبباببب،رشببببد روزاع وز جمعیبب

 و صُرد شبدز اراضبوا کاهش يصیره میید مخ ز،جمعی

ا شببرب و،بخشهای مخ مف مصببر کننده آب (صببنع

 ان قا،ربببدا رربببیبگذاری در کانا ها و کاهش ظرعی

،  مناب آبا ضبببرور مد ر، کشببباورزی) و محدود

آزهباا عرربببیدگو و غخر ب کبانبا هبا و رببببازههبای

منارب و ارب یاده ب ین از مناب آب را ا جاب موکند از

 غیراصبببیلو و کن ر نشببببد،هیبدرولی وا برداشبببب

د بگبر غبیج ب ب ب منبببدبم ب کبمبهبید آب و ولبیع

بر،

 ب دلیل،کشباورزاز از شبه ا اع ا ش اراضبو ز ر کشب

صشب نبالوهاا کاهش بارندگوها و ن وال جییا غیز

راحو و کمهید، غیییر کاربری اراضوا غثمین نشدز دبو

ببارنبدگوهبا در عصبببی غیر زراعو و ل وت ب رهبرداری

آب در برصو از ببازههبای زمبانو و اع ا ش نیبازهبای آبو

ب ینب از منباب محبدود آبا اعمبا شبببییههبای مبد ر و

 و ب رهبرداری،و همانین غیییرا در رببباص بار مبد رب

و غحی ل آب در شببه های آبیاری را

اشببباره کرد ارببب یباده از شبببه ب هبای مبدرز آبیباری و

 غا بین مناب آب، کرده اربب،بیش از گذش ب حا اهمی

زه شبو ب عنیاز و از راههای ارب یاده ب ین از مناب

در درببب رش و نیبازهبای میجید غعباد ا جباد شبببده و

منار ب در غیز

محبدود آب و صبا

حداکثر ب ره ال صبببادی و رضبببا منبدی اج مباعو را ب

صببیر گرع عمم رد شببه های آبیاری کم ر از مقدار

همراه داشب باشبد شبه های آبیاری و زه شبو نقش

 مطبالعبا و،ر هبای اولیب ارببب، پیشبینوشبببده در

م مو را در غیرببع ال صببادی منطق ب ع ده دارند با

) نشبببازUSBR1( غحقیقا اداره عمراز اراضبببو آمر ا

ی، ا ن وجیدا عیامل اصببمو ربباص ار ا ن شببه ها در

هق بررربببوهبای، غمقو موگردنبد

مودهد ک راندماز م یرب شبه های آبیاری در امر ا

مبوشبببید؛

رببیت ا ن پروژهها

ی زمبازا، برنبامب مبد ر و واحبد در

 و بیش از، درصببد بیده اربب44

)1998  (بار. درصبببد داشببب اند30 راندمانو کم ر از

غبیبیبیبرا

دوره بب برهببرداری درببب بخبی
یریکب ب، بب

نموغیاند پارخگیی نیازهای ب رهبرداری باشد ب عنیاز
1

The United States Bureau of Reclamation
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صبببحیحا عبدت دلب ،کباعو در اجرای

برای اع هارربنجو ن ا ج مد ا ععوه بر مقا نب با وضب

غنظیمبا ربببازهایا کنش و غبثییرا هیبدرولی و م قباببل

میجید از رو های ر اضببو نی اربب یاده ب عمل آمد

و والعو م ییرهای

ن ا ج نشببباز داد مد میردنظر لادر ارببب ،پارب ب های

مبد ر و از جممب م غر ن عیاممو هنببب نبد کب عمم رد

م ییری را با صح ،و دل ،کاعو در زماز ننه اً کیغاهو

را غح،الشبعاع لرار مودهند

ارا ب نمبا بد نجی و هم باراز ( )2004مبد هیبدرولی و

رازهها و اص ع

مابین مقاد ر هد

ربامان های ان قا و غیز

(منببظبر و همب بباراز  )2007از ا نروا غحبقبیق در نحبیه

 Canalmanرا ب منظیر مبد ر ب ،آب در کبانبا هبای ان قبا

مببد ر بب ،ب رهبرداری و غعیین رو هببا و اب ار کن ر

آب شببالی ار بنببرانگ پراد در هند ب کار بردند غحقیق

منارب در شبه هاا امری ضبروری ارب ،ک با ب صدم،

ا شباز نشباز دادامد با دل ،صیبو لادر ب شبهی ربازی

گبرعب بن مببد هببای هبیببدرود بنببامبی ب ا ،براحبو و اجبرای

گ نب های مخ مف ب رهبرداری کانا های درج

و دو

رببامان های کن ر و شببییههای ب ین رببازی مناربب

ارب ،منع و هم اراز ( )2007برنام ر ی ب ین غحی ل

انجاتپذ ر ارببب ،در ا ن رارب ب اا مطالعا گنب ب ردهای

آب در کانا های آبیاری را با ار یاده از الگیر

غاکنیز غیرب محققین مخ مف انجات شبده ارب ،کنب

در غحقیقو میرد مطالع و بررربببو لرار داد در غحقیق

دوز و هم اراز ( )1998با ب رهگیری از مد
در شببه

ICSS-POM

آبیاری لیریچایا ب ین رببازی برنام غیز

را میرد برررببو لرار داده و رو

ب رهبرداری جر از

مذکیرا رو

ژن ی

ب ین ربازی  SA3میرد ارب یاده لرار گرع

و در آز حبل منبببا بل غیز

آب در کبانبا هبای آبیباری

ب صبیر چند هدعو بیده و اهدا

م یاو را ب صبیر

مبداوت ببا دبو م ییر را ب عنیاز گ نب برغر ارا ب کردنبد

هم مباز مبدنظر لرار داده اربببب ،محمبدی و هم باراز

میشبرا و هم اراز ( )2001ب منظیر ب هید ب رهبرداری و

( )2017عمم رد عنو و وضببعی ،ب رهبرداری رببازههای

مد ر  ،شبه

آبیاری کانگرباباغو 2در غرب هند از مد

هیدرولی و  Mike11اربب یاده کردند آزها از

ننببه،

کارا و (ننبه ،دبو مشباهداغو ب دبو برنام ر ی شبده)
بب عنیاز شبببباص

ارز بابو درجب

نیاص و در ان قبا

جر از ار ب یاده نمیدند ن ا ج نشبباز داداننببه ،عید در
،ی کانا

اُع ،ربر دارد ک نشبازدهنده ارب یاده

بیشازحد آب در آبگیرهای باالدر ،ار،

ج بب ،ارز ببابو عمم رد و ب ین ب رببببازی ب رهبرداری
کانا های آبیاری میرد اربب یاده لرار دادند در ا ن مد
ب ینب ربببازی  SAکب ب رو

عددی با رباص ار غصبادعو هیشبمند ارب ،در غرکی با
مبد هیبدرود نبامیب

 ICSSارببب یباده گرد بد بب منظیر

آزمیز و ارزبابو مبد غ یب شبببده از دادههبای والعو ب
کانا غیز کننده از شببه

مطالع لراردادند ن ا ج نشبباز داد ک در ا های نیرپی
در محدوده  %-8الو  %83صطا در آبدهو داش و ب ،یر
م یرببب  %22بیشغر از مقبدار میردنظر ب رهبردارا آب
را ب پا یندرببب ،ان قا مودهند آزها غنظی نامناربب
ربببطح آبا انهباشببب ،رربببیب و عرار آب از جنباحین
در ا ها را از دال ل اصببمو ا ن اص ع

محنبنو میحد و منع ( )2003مد  ICSSDOMرا

برای اولین ببار از رو

غنظی و کن ر جر از در شببه

آبیاری ورامین را میرد

دبو يکر کردند

کانینو و عابدی ( )2018عمم رد زمانو و م بانو شبببه ب
های

آبیاری اماو در ار از اردبیل را بر اراش شاص

مخ مف از جمم غثمین ننبهو مناب آبا غثمین ننبهو آب
آبیاریا ننببه ،حج آب غحی مو و ننببه ،ر،یب ،لابل
در رش میرد ارز ابو لرار دادند ن ا ج نشاز داد ک در
رببا های آصر ب رهبرداریا بخش ورببیعو از اراضببو
دچار صشبب و شببد د بیده و رببطح زمینهای با غثمین

آبیاری دز اربب یاده شببده و

Kangsabati

2

Simulated Annealing

3
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کبامبل نیباز آبو کباهش باع ب ارببب ،صباز و گبامن ()2008
مد هیدرود نامی و

بُعدی  Canahmanرا ج ،

ارز ابو صببرع جیی آب در
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و کیغاه مد را در کانا رود شبب ،میرد برررببو لرار
دادند ن ا ج نشبباز داد ک حداکثر رببید در رببنار یی

کانا درج  2در

رببامان آبیاری  SWATدر شببما غرب پاکن ب از میرد
ارب یاده لرار دادند گ ن های مخ مف لط شبهان جر از

نرمبا و در دورههبای کیغباه پنج و بمنبدمبد ده ربببالب
برای راه بار غیرربببازهای اع ا ش دبو و کباهش زمباز
آبیاری ب در ،آمد
آنا اهمی ،و جا گاه شببا ن ب صید را باز نیاع

شبببامل ب رهبرداری از کانا در 100ا  80و  70درصبببد
عرض کانا شهی رازی شد آزها ب ا ن ن یج رریدند

ارب،ا ب رهبرداری از شبه ها ب صبیر عممو و مطابق

ک گ ن ب رهبرداری شبببش رببباع در روز و بنبب ن

با مهانو ،ر اولی و با هد

اع ا ش ب رهوری واحد آب

کبانبا در شببب ب ر ن گ نب ارببب ،اگرچب گ نب هبای

مصبرعو ارب ،پا ین بیدز راندماز آبیاری و اغع

ب رهبرداری کانا در دبوهای پا ین نیازمند ربباع،های

آب کشببباورزیا کاهش عمر میید غثربببینبببا آبیاریا

آبیاری شبهان بیدند و از ا نرو غیصبی نشبدندا اما ا ن

اع ا ش ه نب هبای مبد ر ب ،ب رهبرداری و نگ بداری از

گ ن ها موغیانند صبببرع جی و آب را ب همراه داشب ب

شبببه ب هبای آبیباری و اصبببیالً بوغیج و ب ا ن م ا و

باشند هاشمو و وز اورلیپ ( )2013ب برررو رین

اع ا ش زبازهبای مبالو دولب ،از جممب مشببب ع ،راحو

کن رلو غیر م مرک روی کانا اصببمو دز برای مد ر ،

م ببداو شبببه ب آبیبباری در ا راز اربببب، ،راحو و

SOBEK

ب رهبرداری م بداو شبببه ب هبای آبیباری بب دلیبل عبدت

در شبرا

ک آبو با ارب یاده از مد هیدرولی و

پرداص ند ن ا ج نشباز داد ربینب کن رلو لادر ب غیز
عادالن آب در شبرا

ک آبو ارب ،عهدالمیغو ( )2013با

ز اد

وجید اب ارهبای غطهیق لیانین ب رهبرداری ببا نیبازهبای
م ییر زمانو آبا غمیا لابل معحظ ای را در شبه ها ب

ارب ب یاده از مد  SOBEKکانا ا هراهیمیا را در شبببه

وجبید مبوآورد از ا بنرو غبحبقبیبق در نبحبیه مببد بر بب،

گبیب ای مصبببر مبیرد ارز بباببو لبرار داد و بببا آنببالبیب

ب رهبرداری و غعیین رو ها و اب ار کن ر منارب ب در

پبارام رهبای هیبدرولی وا راه بارهبای ربببازهای را برای

شه هاا امری ضروری ار،

ارغقبای رانبدمباز کبانبا پیشبببن باد نمید نبات و هم باراز

در ،راحو شبه های آبیاری در حا حاضبرا عدت ارا

( )2016شبرا
شببه

میجید در غیز زمانو و م انو آب در

منبباربببب آب از ربببیی

های

مشببباوراز ارببب ،و در وال م غر ن لنبببم، ،ر ک

ب رهبرداری میرد ارز بابو لرار دادنبد ببا غیجب ب ن با ج

رربیدز ،ر ارب ،ناد ده گرع موشبید

شبباص

ای در جنیب کره را با اربب یاده از شببخا

الگیی ب رهبرداری و غیز

و از ضعفهای میجید

های ب ره بردای مشببخ

ضبامن ب هد

شببد ک موغیاز با

لبذا غیجب هر چب بیشببب ر بب رو هبای مبد ر و ج ب،

غیییر مد ر  ،در شبببه ا ،ر های غیربببع ای در ج ،

غحی ل و غیز

و

مناع کشباورزی و ال صبادی را انجات داد ابراهیمیاز و

و هیبدرولی و میجید در شبببه ب ا باع ن راهحبل ب ینب ( با

ICSS

رنار یهای ب ین ) از بین رو های میجید برای آبیاری

مخ مف ب رهبرداری را بروی کانا عقیمو میرد

اراضبببوا و ارز بابو همب جبانهب ا ن راهحبلا برای غبداوت

هم اراز (  )2019با ار یاده از مد هیدرود نامی
شبببر

آبا م نارب با نیازها و شبرا

عی

بررربو لرار دادند ن ا ج نشباز داد ک ربنار یهای او

ب رهبرداری از شبه ا رضبا  ،آببراز و حل مشب عغو

و چ ارت بیشب ر ن ب ره وری آب را داشب ارب ،م قیاز

ک ب ،یر مداوت در ،ی زماز ا جاد موشیندا ضروری

صیباببانو و هم باراز ( )2019ارز بابو عمم رد غحی بل و

ار،

غیز

آب و د دگاه ال صباد م ندربوا ،هق شباص

های

ننببه ،درآمد ب ه ن و رببید ن ا و ،و دورههای بمند
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اصبببمو غحقیق حاضبببرا بررربببو و غعیین

گ ن های مناربب مد ر  ،غحی ل و غیز

آب ب لحاظ

مواد و روشها
مشخصات منطقه مورد مطالعه

م انو و زمانو در شبه ا ارا نقشب های زمانو و م انو
برای مبد ر ب ،غیز

غحقیق حاضبر بر روی کانا اصبمو BRMCا وال

آب در شبببه ب ا غعیین نقبا بحرانو

در ناحی عمرانو  B2از دشب ،بیمیار کامیارازا در جنیب

شبببه ب از منظر نگ بداری و غعمیرا و غهیین گ نب هبای

ارب از کردرب از صبیر پذ رع ارب ،منه غثمین آب

مقبابمب ببا ک آبو صیاهبد بید ب عهبار ب را ببا غیجب ب
شببرا

عی

و و هیدرولی و شببه

در حا حاضببر و

پروژه از رودصبانب گباوهرود کب

و از شبببباصب هبای

رودصان ربیرواز موباشبدا غثمین موشبید؛ ب ،یریک

نیبازهبای آبگیرهبا و می از دبو در درببب رشا غحی بل و

با يصیرهربازی آب ا ن رودصان در ربد مخ نو گاوشباز

آب را ببا نببب و ب گینب ای انجبات داد کب ب یاز از

و ربسس ان قا آز از ،ر ق ربازه اِن ا و غینل گاوشباز

غیز

منباب میجید حبداکثر ب ره ال صبببادی و رضبببا منبدی

بب منظیر آبیباری دشبببب ،بیمیارا وارد کبانبا

اج ماعو را کن نمید و ب ب ر ن گ ن مد ر  ،غیز

موشببید میلعی ،منطق میرد مطالع در شبب ل  1ارا

ن دب

شبببد کب در آز شببباص

ب مقباد ر

شببده اربب ،کانا اصببمو BRMCا اراض بو پا یندربب،

پ اننبیل ن د ر شبیند در پژوهش حاضبرا با ارب یاده

ب وربع 2854 )ha( ،را غح ،پیشبش لرار مودهد

از مبد هیبدرود نبامیب
کانل اصبمو شبه

هبای غیز

BRMC

 SOBEKجر باز هیبدرولی و در

گاوشباز مد ربازی شبد در رب دوره

ب رهبرداری و چ ار رببنار یی غعر ف شببدها هر
ربنار یها با ارب یاده از شباص

از

شبه

ب ،یریکب ا ن اراضبببو شبببامبل نب غشببب بل و غعباونو
رورب ا و بیده ک مشبخصبا آزها در شب ل  2و جدو
 1ارا شده ار،

های کیا ،ا راندماز و

اع مبادپبذ ری غیز ا بب منظیر ارز بابو مبد ر ب ،غیز
آب برررو شدند

شکل  -1سیما و موقعیت شبکه گاوشان واحد عمرانی  ،B2کانال اصلی .BRMC
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شکل  -2موقعیت تشکل و تعاونیهای واقع در ناحیه عمرانی .B2
جدول  -1وسعت تعاونیهای واقع در بخش پاییندست کانال .BRMC
نات غعاونو

غیبرهر

مناح)ha( ،

آهنگراز

ررچ

گنهده

261

302

64

223

586

56

723

446

193

شبببه ب ا  13غنظی کننبده نی اردکو در ،ی کبانبا و 23

مشخصات کانال اصلی شبکه

کانا اصمو شه

ال

هید،آباد

ورم نگ

بعز

کامیاراز

با مقط يوزنق

ایا با دبو (m3s-

دهان آبگیر ( 18آبگیر م رع و  5آبگیر اصببمو و درج

 4/6 )1و ب ،ی ( 16/67 )kmدر نظر گرع شبده ارب،

 )2موباشد میلعی ،و مشخصا عنو کانا و رازههای

در مجمیع  14ببازه آبگیری در ،ی منبببیر وجید دارد

مربی ،ب غرغی در شب ل  3و جدو  2ارا شبده ارب،

کب در هر ببازها رببببازههبای هیبدرولی و مخ میو لرار

همانین غعبداد و نبات آبگیرهبای هر غعباونو در جبدو 3

گرع اند ک شبامل دو ربیییز مع یش در بخش اب دا و

يکر شده ار،

شکل  -3جانمایی شبکه و اجزای مختلف آن در کانال اصلی .BRMC
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جدول  -2جزئیات و مشخصات فنی کانال اصلی و سازههای وابسته.
نوع تنظیمکننده و دریچه

سازه تنظیم

عرض کف

آبگیر

و آبگیر

()m

نوک اردکی

CH 1

( XX2-90آبگیر مزرعه)

TO 1

نوک اردکی

CH 2

(XX2-120آبگیر مزرعه)
( XX2-180آبگیر درجه)2

TO 2
B2 P1
TO 3

نوک اردکی

CH 3

کشویی (آبگیر درجه )2

B2 P2

نوک اردکی

CH 4

 )XX2-120آبگیر مزرعه)

TO 4

نوک اردکی

CH 5
TO 5

( XX2-60آبگیر مزرعه)

( XX2-120آبگیر مزرعه)
( XX2-120آبگیر مزرعه)
نوک اردکی
کشویی (آبگیر مزرعه)

CH 6
TO 7

(XX2-120آبگیر درجه )2
نوک اردکی

CH 7

( XX2-150آبگیر مزرعه)

TO 8

نوک اردکی

CH 8

کشویی (آبگیر مزرعه)

TO 9
TO 10
B2 P4

(XX2-150آبگیر درجه )2
نوک اردکی
(XX2-60آبگیر مزرعه)
نوک اردکی
 ) XX2-120آبگیر مزرعه)
نوک اردکی
(XX2-210آبگیر درجه )2
نوک اردکی
کشویی (آبگیر مزرعه)
نوک اردکی
(XX2-90آبگیر مزرعه)
(XX2-90آبگیر مزرعه)
(XX2-60آبگیر مزرعه)
کشویی (آبگیر مزرعه)

2

3077

1121

آبگیری
بازه 1

بازه 2

2

1198

بازه 3

2

858

بازه 4

2

1402

TO 6

B2 P3

(XX2-160آبگیر مزرعه)

2

طول ()m

بازه

1/8

1/6

1/6

1178

867

1469

بازه 5

بازه 6

بازه 7

بازه 8

CH 9
TO 11

1/6

801

بازه 9

CH 10
TO 12

1/4

623

بازه 10

CH 11
B2 P5

1/4

533

بازه 11

CH 12
TO 13

1/2

659

بازه 12

CH 13
TO 14
TO 15
TO 16
TO 17

1/2

TO 18

1/2

1212

1685

بازه 13

بازه 14
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جدول  -3تعداد و نام آبگیرهای هر تعاونی در طول کانال اصلی .BRMC

گنهده

ررچ

TO18

B2 P5

ال
TO 14
TO 15
TO 16
TO17
B2 P5

آهنگراز

غیبرهر

TO 10
TO 11
TO 12
TO 13

هید،آباد

TO 5
TO 6
TO 7
TO 8
TO 9

B2 P4

دورههای بهرهبرداری در شبکه اصلی

ب منظیر بررربو غمامو شبرا

ورم نگ

بعز

B2 P2
B2 P3
B2 P4

B2P1

کامیاراز

نات غعاونو

TO 1
TO 2
TO 3
TO 4

شماره آبگیر

ب رهبرداری دوت نشبباز داده شببده اربب ،در ا ن دورها
و

غمبات آبگیرهبای وال در کبانبا اصبببمو واحبد عمرانو B2ا

حاک بر شبه

درببب یبابو ب ب ر ن ربببنبار یی ب رهبرداری و الگیی

ب صبببیر هم مبازا ببا بد گر و ب ،یر دا مو آبگیری

مبد ر وا دورههبای ب رهبرداری م عبددی میرد ارز بابو

مونما ند الزت ب يکر ارب ،نیاز آبو م یرب در ،ی 4

لرار گرع ند ک موغیاز ب صیر ز ر غشر ح نمید:
دوره بهرهبرداری اول (( (D1دبی طراحی کانال)

اصبببمو ( ( )4/6 )m3s-1در نظر گرع ب شبببد هیبدروگرا
ازای  4مباه دوره اوج مصبببر

غخصب بی

آب ب هر غشب ب ل و غعاونوا برای دورههای

ب رهبرداری او و دوتا در جدو  4ارا شده ار،

ا ن دوره ب رهبرداری مه نو بر دبو ،راحو کبانبا
ورودی ب کانا  BRMCبر ارباش نیاز آبو صال

مبباه پبی ب

در دوره ب برهببرداری و هبمبابنبیبن درصببببد

دوره بهرهبرداری سوم (( )D3شرایط موجود)

در دورههای ب رهبرداری او و دوت شبه

وب

در دوره ب رهبرداری از

کانا ا محاربه گرد د (شب ل  -4الف) شبا از يکر ارب،

)D2ا ب دلیل وجید مشب ع مد ر و در شبه
در ناحی عمرانو B2ا شبه

( D1و
گاوشباز

اصبمو و عرعو ب ،یر کامل

مربی،ب برای هر دو واحبد عمرانو  B1و

غ میل و ب ب رهبرداری نرریده ار ،ا ن در حالو ار،

 B2وارد کانا اصبببمو موگردد ک ن ا اً ب ازای هر ماه

ک غن ا کانا اصببمو  BRMCب همراه آبگیرهای میجید

يکر شبده بخشبو از دبو ب غرغی برابر با 1/3ا 1/4ا 1/6

در کبانبا رببباص ب شبببدهانبد ا ن امر میجب عبدت غبثمین

B1

بخشها و از

کب هیبدروگرا

اهدا

ن ا و شببه

وال در ان ای شببه ا رهارببازی موگردد در ا ن نظات

شببه

اصببمو در گذر زماز گرد ده اربب ،با شببرا

ب رهبرداریا غمات آبگیرهای وال در کانا اصببمو واحد

ب وجیدآمدها کانا اصبببمو و آبگیرهای رببباص شبببدها

هم مبازا ببا بد گر و دا مو

لابمی ،ان قا آب ب اراضب بو پا یندرببب ،را نداشب ب و

و )m3s-1( 1/1ا بب عنیاز حق آبب ا بب نباحیب عمرانو

عمرانو B2ا بب صبببیر

شببده و باعث غخر

لبابمیب ،ب رهبرداری مطبابق ببا اهبدا

آبگیری مونما ند

،ر را نبدارنبد بب

همین دلیبلا در چنبد ربببا اصیر ب ج ارببب یباده از چنبد

دوره بهرهبرداری دوم (( )D2دبی اصالحشده کانال)

در ا آبگیر ب صیر محدودا هر غش ل و غعاونوا نیاز

پس از ،راحو کانا اصببمو در رببا  1372مه نو

آبو صید را با لرار دادز لیل های پمواغیمن در ،ی کانا

بر دبو ( 4/6 )m3s-1در ربببا  1382ب دلیبل محبدود ب،

اصببمو و برداشبب ،آب از کانا ب صببیر یقموا غثمین

آبو

مونما ند ب منظیر بررربببو وضبببعی ،ب رهبرداری در

اراضببو پا اب کانا اصببمو میرد بازبینو لرار گرع و

شبرا

آزا آب

باعث کاهش وربع ،اراضبو مذکیر ننبه ،ب دوره لهمو

میردنیاز شببه

غثمین آب شببه

غیر ب رببد گاوشببازا نیاز صال

شبد در شب ل  -4ب هیدروگرا

اصبع شبده برای دوره

میجید شبه

هیدروگرا

ب مد

با غیج ب شبرا

صا

ماه وارد کانا اصببمو شببد

ورودی ب کانا  BRMCدر رب بازه زمانو
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ده روزه غعیین و در ش ل  -4ج ارا شده ار ،همانین

آبدهو هر غعاونوا در شببرا

مشبببخصبببا غعداد لیل هاا مقدار دبو میردنیاز و نیب،

 5غشر ح شده ار.،

ب رهبرداری  D3در جدو

شکل  -4هیدروگراف دورههای بهرهبرداری مختلف الف)  D1ب)  D2ج) .D3
جدول  -4نیاز آبی متوسط و درصد تخصیص آب به هر تعاونی در طول دوره بهرهبرداری.
دوره
بهرهبرداری

نام تعاونی
متوسط نیاز آبی ماههای پیک

D1

()L s-1
تخصیص آب (درصد)
متوسط نیاز آبی ماههای پیک

D2

()L s-1
تخصیص آب (درصد)

آهنگران

الک

سرچم

گنبده

کامیاران بالن

ورمهنگ

هیئتآباد توبرهریز

201

447

703

201

276

55

562

294

63

7

16

25

7

10

2

20

11

2

103

228

359

103

141

28

287

150

32

7

16

25

7

10

2

20

11

2
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جدول  -5مشخصات تعداد لولهها ،مقدار دبی موردنیاز و نوبت آبدهی هر تعاونی ،در شرایط بهرهبرداری .D3
تعاونی

نوبت

تعداد

آبگیری

لولهها

دوره

توبرهریز
ورمهنگ

دوره

هیئت آباد

دوره

سرچم

سه روز سوم

الک

سه روز دوم

آهنگران

سایز لولهها

دهه اول

دهه دوم

دهه سوم

104

63ا 75ا 90ا 110ا 125

681

851

426

63

63ا 75ا 90ا 110ا 125ا 160

698

873

437

در ا

110

221

276

138

57

63ا 75ا 90ا 110ا 125ا 160

600

750

375

در ا

-

200

250

125

72

63ا 75ا 90ا 110ا 125ا 160

544

680

340

در ا

-

480

600

300

14

90ا 110ا 125

160

200

100

سه روز اول

کامیاران

گنبده

عمم رد شببه

سناریوهای بهرهبرداری
ب منظیر ارز ابو غمات شببرا

حاک بر شببه

و

آب از لحاظ زمانو و م انو در شببه

و ن ا اً

اصمو ب اغمات رریده و غ میل شده باشد

سناریوی بهرهبرداری سوم ()S3

رربببیبدز بب ب ر ن الگیی مبد ر وا ربببنبار یهبای
ب رهبرداری را موغیاز ب صیر ز ر در نظر گرع:،

در شببرا طو اربب ،ک دبو کم ر از دبو

،راحو وارد کانا شبده و غمامو عاز اجرا و و ربازهای
شه

کانا اصبمو و همانین رربیدز ب چشب اندازی از غیز
و گرد

دبی برداشتی ()L s-1

در ربنار یی ربیتا دوره ب رهبرداری ربیت ()D3
شبببهی ربببازی موگردد هد

سناریوی بهرهبرداری اول ()S1

در ا ن ربببنبار یا دوره ب رهبرداری او ( )D1ببا

از ا ن ربببنار یا ارز ابو

عمم رد شبه

در شبرا طو ارب ،ک غمامو عاز اجرا و و

ربازهای شبه

اصبمو ب اغمات رربیده و غ میل شبدها اما

عرض غ میبل آبگیرهبای کبانبا اصبببموا شبببهیب ربببازی

بب دلیبل کمهید آبا دبو هیبدرو گرا

ورودی بب کبانبا

از

اصمو بنیار کم ر از دبو هیدروگرا

،راحو باشد

موشبید هد

از ا ن ربنار یا ارز ابو عمم رد شبه

د دگاه ب رهبرداری و نحیه غیز و گرد

آب در شه

سناریوی بهرهبرداری چهارم ()S4

اصبمو در شبرا طو ارب ،ک غمامو عاز اجرا و و ربازهای
شه

اصمو ب اِغمات رریده و غ میل شده باشد

سناریوی بهرهبرداری دوم ()S2

شبرا

وضب میجید و کنینو شبه

شببهی رببازی موشببید هد

در ا ن ربببنببار یا دوره ب رهبرداری دوت ()D2
شببهی رببازی موشببید هد

در ا ن ربببنبار یا دوره ب رهبرداری مربی بب

از ا ن رببنار یا ارز ابو

اصبمو کانا ()D3

از ا ن رببنار یا ارز ابو

عمم رد شبببه ب از د بدگباه ب رهبرداری و نحیه غیز
گرد

آب در شبه

اصبمو در شبرا طو ارب ،ک شبه

و
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اصبمو از لحاظ اجرا و و ربازهای ب اغمات نرربیده ارب،

شااا صهای بهرهبرداری و مدیریتی ارزیابی عملکرد

و برداشبب،ها غیربب لیل در رببرارببر کانا صببیر

شبکه

موپذ رد همانین در ا ن رببنار ی ایر برداشبب،های غیر
های ب رهبرداری از شببه

مجاز بر شبباص

در مطالع حاضببر ج  ،برررببو و اولی ،بندی

نی ب ،یر

گ ن های غحی ل و غیز

آب در شببه ا از  3شبباص

مج ا برررو موگردد

ارز ابو ار یاده گرد د ک عهار اند از:

مدل هیدرودینامیک مورد استفاده

کفایت توزیع آب ()PA

ب منظیر انجات شببهی رببازیها و ارز ابو عمم رد
شبببه

کیبا ب ،غیز

اصبببمو از د دگاه ب رهبرداری در ا ن غحقیقا از

مد هیدرود نامی

غحی بلدادهشبببده بب مقبدار آب میردنیباز آبگیرهبا و بر

 SOBEK, Ver. 2.12.002ار یاده شد

لهل از شبهی ربازی عی

اراش رابط ز ر برآورد موشید:

و کانا اصبموا واربنجو مد بر

ارببباش دادههای والعو ب رهبرداری صبببیر پذ رع،

عهبار ارببب ،از ننبببهب ،مقبدار آب

][1

انببدازهگیبریهببای دبو و رلیت ربببطبح آب در مقببا،

Q


1 1
  Pa = d Q if Q r  Qd 
PA =    ( Pa )  
r

T
R
 P = 1

if
Q

Q
r
d 
 a

ماه (روزان ) و

کب در ا ن رابطب ا  PAا کیبا ب ،غیز ؛  Paا غباب

در بازه های مشبببخصبببو از کانا اندازهگیری شبببد بر

عمم ردی نقطب ای مربی بب کیبا ب،؛  Q dو  Q rا بب

اربباش دادههای اندازهگیری شببده و بر اربباش صروجو

غبرغبی ب ا مبقببدار آب غبحبی بمبو در والبعبیبب ،و مبقببدار آب

های مد  SOBRKاجرا شبببدها مراحل صبببح،ربببنجو

میردنیباز برای انشبببعباب  Xدر دوره زمبانو  t؛ Tا

برای 70درصبد دادهها

انببدازهگبیبری و  Rا غبعببداد مبنببا،بق

مشببخصببو از کانا ا در بازه زمانو

برای 30درصبد دادهها و آمیز

غبعببداد دعبعببا

انجبات پبذ رعب ،ب ،یر ب دبو هبای انبدازگیری شبببده ب

اندازهگیریشده ار،

مبد هیبدرود نبامیب داده شبببد و م نبارببب ببا آزا رلیت

راندمان توزیع آب ()PF

رطح آب در مد با رلیت اندازگیری شده مقا ن گرد د
برای وارببنجو و صببح،رببنجو مد ا از شبباص

مقدار راندماز غیز

های

ار یاده از معادل ز ر غعیین موشید:

آمباری حبداکثر صطبا ()MEا میبانگین لبدر مطمق صطبای
ننببهو ()MAEا ر شبب میانگین مربعا صطا ()RMSEا و
راندماز شبهی ربازی ()REا ارب یاده شبد ن ا ج حاصبل از

][2

if Q r  Qd 

if Q r  Qd 

وارنجو مد در جدو  6نشاز داده شده ار،
جدول  -6نتایج واسنجی و صحتسنجی مدل
هیدرودینامیک .SOBEK
شاص

های آماری

آب ب عنیاز شباص

دوتا با

Qd

 P = Qr
f


 ( Pf ) 

 P = 1
 f

در ا ن رابط ا  PFا راندماز غیز

1 1
  R
T

= PF

آب و  Pfا غاب

عمم رد نقط ای مربی ب کیا  ،موباشد
اعتمادپذیری توزیع آب ()PD

غراز رطح آب در کانا ()m
وارنجو

صح،رنجو

ME

0/03

0/04

MAE

0/008

0/0095

)RMSE (m

0/01

0/021

)RE (%

99/9

99/8

برای ب

آبگیر منیرد شببباص

اع مبادپبذ ری را

موغیاز نیاص و زمبانو در غحی بل آب غعر ف کرد کب
ب صیر ز ر محاره موشید (میلدز و گی س :)1990
][3

Q 
CV T  Qd 
 r 

1
= PD
R
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کب در ا ن رابطب ا  PDا اع مببادپببذ ری غیز
 CV Tا ضبر
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شبباص

و

غیییرا زمانو ارب ،مقاد ر ارب اندارد

های ارز ابو عمم رد ب رهبرداری شببه های

آبیاری در جدو  7ارا شده ار،

جدول  -7مقادیر استاندارد شا صهای ارزیابی عملکرد بهرهبرداری (مولدن و گیتس )1990

شاص

کعشهای ارز ابو

های ارز ابو
صیب

م یر

کیا )PA( ،

0/9-1

0/8-0/89

>0/8

راندماز ()PF

0/85-1

0/7-0/84

>0/7

اع مادپذ ری ()PD

0-0/1

0/11-0/2

<0/2

لرار داشبب ،ب عهار ب را نیاز آبو آبگیرهای وال در

نتایج و بحث

بخش پا اب غثمین نشببده اربب ،از دال ل ا ن میضببیع

سناریوی بهرهبرداری اول ()S1

پس از مد ربازی و شبهی ربازی کانا اصبمو ب
همراه آبگیری¬هبای وال در کبانبا اصبببمو در مبد
هیبدرود نبامیب

و اعمبا ربببنبار یی ب رهبرداری S1ا

بب منظیر ارز بابو عمم رد شبببه ب اصبببمو از د بدگباه
ب رهبرداریا شاص

های کیا ،ا راندماز و اع مادپذ ری

غیز ا محاربه و میرد ارز ابو لرار گرع ند ک در ادام
ب صیر مج ا غشر ح صیاهند شد

در ش ب ل  -5الف شبباص

موغیاز ب آبگیری بیش از نیاز والعو ب دلیل مشبب ع
اج ماعو و عرهنگو در آبگیرهای باالدرببب ،ب واربببط
وجید آب کاعو و مازاد بر نیاز آب محصبیال در شبه
اشباره داشب ،و آبگیرهای بخش پا اب و ان ا و ب دلیل
مشبب ل ،راحو و نامناربب بیدز رلیت آبگیری در ا ن
بازه از کانا اشاره داش،
راندمان توزیع آب ()PF
با غیج ربنار یی ب رهبرداری S1ا آبگیرهای وال

کفایت توزیع آب ()PA
کیا  ،غیز

غمامو آبگیرهای نصب شده در ،ی کانا

آب برای

اصمو BRMC

نشباز داده شبده ارب ،با غیج ب شب ل  -5الف شباص
کیببا بب ،غیز

در آبگیرهببای وال در بخش اب ببدا و و

باالدر ،شه

(غعاونوهای کامیارازا بعز و غیبرهر )ا

از وضبعی ،صیب و مطمیبو برصیردار بیده؛ ب ،یریک
شبباص

ضعیف

 PAبرای آبگیرهای ا ن بخش برابر با

بیده

ارببب ،ا ن درحبالو ارببب ،کب برای آبگیرهبای وال در
بخش پا یندربب ،و ان ا و کانا وال در ناحی عمرانو

در بخش باالدرببب ،و اب دا و کانا اصبببموا از راندماز
غیز

م یربببطو برصیردار بیدهانببد؛ درحببالوک ب در

آبگیرهای بخش میانو و پا یندرببب ،شبببه ا شببباص
رانبدمباز غیز

برابر  1بیده و در حبد مطمیب موبباشبببد

(ش ل  -5ب) ب عهار د گر راندماز غیز

در آبگیرهای

غعاونوهای گنهدها رببرچ ا ال ا آهنگراز و هید،آباد در
حد مطمیب و لابل لهیلو بیده ار،
اعتمادپذیری توزیع آب ()PD
شب ل  -5جا شباص

اع مادپذ ری غیز

برای کل

( B2غعاونوهای گنهدها ربرچ ا ال و آهنگراز)ا شباص

آبگیرهبای وال در ،ی کبانبا اصبببمو  BRMCبب ازای

کیبا ب ،کم ر از  0/8بیده و ا ن ببداز معنو اربببب ،کب

رببنار یی ب رهبرداری  S1را نشبباز مودهد با غیج ب

شباص

کیا  ،در ا ن بخش در حد ضبعیف و نامطمیبو

ن ا ج حاصبلشبدها شباص

 PDبرای آبگیرهای وال در
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بخش اب دا و و باالدرب ،شبه
بخش ان ا و شبببه
مقدار ا ن شبباص
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و همانین پا یندرب ،و

در حد ضبببعییو بیده؛ ب ،یریک
در بخشهای مذکیر بیشبب ر از 0/2

و هیدب،آببادا آب را بب صبببیر

غعباونوهبای غیبرهر

نیاص،غر و با غیییرا و نیرببانا کم ر دبوا در اع،
کردهاند با غیج ب ن ا ج ب دربب،آمده از شبباص

های

موباشببد ا ن درحالو اربب ،ک آبگیرهای وال در بخش

میردمطبالعب برای ربببنبار یی ب رهبرداری S1ا مقبدار

میبانو کبانبا اصبببمو از اع مبادپبذ ری ننبببه باً منباربببهو

م یرب کل شباص

های کیا ،ا راندماز و اع مادپذ ریا

برصیردار بیدهاند و ا ن امر نشبببازدهنده ا ن ارببب ،ک

ب غرغی ا 0/80ا  0/96و  0/24برآورد شد

شکل  -5تغییرات شا صهای ارزیابی برای آبگیرهای واقع در طول کانال اصلی  ،BRMCبه ازای سناریوی  S1الف) کفایت
توزیع ب) راندمان توزیع ج) اعتمادپذیری توزیع.
سناریوی بهرهبرداری دوم ()S2

وضبببعیب ،صیب و مطمیبو برصیردار بیده؛ ب ،یریکب

کفایت توزیع آب ()PA
بر ارببباش شبب ل  -6الفا شببباص

شببباص
کیا  ،برای

غمبامو آبگیرهبای وال در ،ی کبانبا اصبببمو
محاربه شبد ن ا ج نشباز داد ک شباص

BRMC

کیا  ،غیز

در آبگیرهای وال در بخش اب دا و و باالدرب ،شبه ا از

مبذکیر برای آبگیرهبای ا ن بخش برابر ببا 1

بیده ارب( ،غعاونوهای کامیارازا بعز و غیبرهر ) ا ن
در حالو ارب ،ک برای آبگیرهای وال در بخش میانو و
همانین پبا یندربببب ،و ان با و کبانبا وال در نباحیب
عمرانو B2ا شباص

کیا  ،کم ر از  0/8بیده و موغیاز

ن یجب گرعب ،کب شببباص

کیبا ب ،در ا ن بخش در حبد
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ضعیف و نامطمیبو لرار داش ار ،ب عهار د گرا نیاز

گرد

آبو آبگیرهببای وال در بخش پببا یندربببب ،برآورده

در حد بنبیار ضبعیف و نامطمیبو بیده ب ،یریک اکثر

نبگبرد ببده و کبمب بر از نبیبباز صبیدا آببگبیبری نبمبیدهانببد

غعاونوهای يیمدصل در شبه

اصبمو ب صبیر نابرابر

(غعاونوهای گنهدها ررچ ا ال و آهنگراز)

و غیرعببادالن ب آب در بباعبب ،نمیدهانببد و همانین ا ن
غعاونوها ب صیر غیر نیاص،ا دبو میردنیاز صید را

راندمان توزیع آب ()PF

در اع ،کردهاند

با غیج ربنار یی ب رهبرداری S2ا هم آبگیرهای
وال در ،ی کبانبا اصبببموا از رانبدمباز غیز

در حبد

مطمیب و منبباربببهو برصیردار بیدهانببد؛ ب ب ،یریک ب
آبگیرهای بخش میانو و پا یندرببب ،شبببه
منار ب غری داش ب و شبباص

وضبببعی،

راندماز غیز در آزها

سناریوی بهرهبرداری سوم ()S3

کفایت توزیع آب ()PA
در شببب بل  -7الف شببباص

کیبا ب ،برای غمبامو

آبگیرهای وال در ،ی کانا اصبمو  BRMCمحاربه و
نشباز داده شبده ارب ،با غیج ب شب ل موغیاز گی ،ک

برابر  1بیده ار( ،ش ل  -6ب)

شببباص

اعتمادپذیری توزیع آب ()PD
شب ل  -6جا شباص

آب بر ارباش شباص

های کیا  ،و اع مادپذ ریا

کیباب ،غیز

در اکثر آبگیرهبای وال در ،ی

کبانبا از عمم رد م یرببب (غعباونوهبای کبامیباراز و
اع مادپذ ری غیز

برای کل

غیبرهر ) غا ضبعییو (غعاونوهای ال ا ربرچ و گنهده)

آبگیرهبای وال در ،ی کبانبا اصبببمو  BRMCبب ازای

برصیدار بیده ارببب ،ب گین ای ک برای آبگیرهای وال

رببنار یی ب رهبرداری  S2را نشبباز مودهد با غیج ب

در بخشهبای میبانو و ان با و کبانبا وال در نباحیب

 PDبرای آبگیرهای وال در

ن ا ج بدربب،آمدها شبباص
بخش اب دا و و باالدرب ،شبه
بخش ان ا و شببه
مقدار ا ن شببباص

و همانین پا یندرب ،و

عمرانو B2ا شباص

کیا  ،کم ر از  0/8بیده و ا ن بداز

معنو ارببب ،کب شببباص

کیبا ب ،در ا ن بخش در حبد

در حد ضبببعییو بید ب گین ای ک

ضببعیف و نامطمیبو لرار داش ب اربب ،ب عهار ب را

در نیاحو مذکیر بیشب ب ر از  0/2ب

غثمین نشبده

نیاز آبو آبگیرهای وال در اکثر نقا شبه

درب ،آمد ا ن درحالو ارب ،ک آبگیرهای وال در بخش

و کم ر از نیاز صید آبگیری نمیدهاند عم ،ا ن میضببیع

میانو کانا اصبببمو از اع مادپذ ری ننبببه اً منارببب و

را موغیاز ب کاهش دبو ورودی ب کانا ا ننببه ،ب دو

م یرببطو برصیردار بیدهاند و ا ن امر نشببازدهنده ا ن

رنار یی  S1و  S2ننه ،داد

و هیدب،آببادا آب را ببا

ارببب ،کب غعباونوهبای غیبرهر

نیاص و بیش ر و نیرانا کم ر دبوا در اع ،نمیدهاند
با غیج ب ن ا ج ب درب،آمدها مقدار م یرب کل
شببباص

های کیا ،ا راندماز و اع مادپذ ریا ب غرغی ا

0/71ا  0/84و  0/34بید بر همین اربباش موغیاز ن یج
گرع ،ک ب ازای ربببنار یی ب رهبرداری S2ا شببباص
راندماز غیز

برای کل شببه

حد م یرطو بیده و گرد
ارباش شباص

اصببمو کانا  BRMCدر

و غیز

آب در کل شه

بر

عید در حد ننبه اً لابل لهیلو بیده ارب،

ا ن در حالو ارب ،ک عمم رد شبه

اصبمو در غیز

و

راندمان توزیع آب ()PF
با غیج ربنار یی ب رهبرداری S3ا آبگیرهای وال
در بخش بباالدرببب ،و میبانو کبانبا از رانبدمباز غیز
منارب و صیبو برصیردار بیدهاند ا ن درحالو ارب ،ک
آبگیرهبای بخش پبا یندرببب ،کبانبا ننبببهب ،بب بخش
باالدربب،ا وضببعی ،ب ری داشبب و راندماز غیز
ا ن نیاحوا معاد  1موباشد (ش ل  -7ب)
اعتمادپذیری توزیع آب ()PD

در
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برای کل

ببا غیجب ب ن با ج ب درببب،آمبده برای ربببنبار یی

اع مادپذ ری غیز

آبگیرهبای وال در ،ی کبانبا اصبببمو  BRMCبب ازای

ب رهبرداری S3ا مقدار م یرب کل شبباص

های کیا ،ا

رببنار یی ب رهبرداری  S3را نشبباز مودهد با غیج ب

رانبدمباز و اع مبادپبذ ریا ب غرغیب ا 0/62ا  0/71و 0/46

شببب بل موغیاز ن یجب گرعب ،کب شببباص

اع مبادپبذ ری

برای آبگیرهای وال در غمبامو بخشهای شبببه ب در حد
ضببعییو بیده اربب ،ب ،یریک مقدار ا ن شبباص

در

برآورد گرد د بر ا ن اربباش موغیاز ن یج گرع ،ک ب
ازای ربنار یی ب رهبرداری S3ا شباص
برای کل شبه

اصبمو کانا  BRMCدر حد ضبعییو بیده

غمبامو بخشهبا بیشببب ر از  0/2ب درببب ،آمبد ا ن امر

و گرد

نشبازدهنده ا ن ارب ،ک هم غعاونوهاا آب را ب صبیر

عید در حبد لباببل لهیلو نهیده ارببب ،ب ،یریکب غمبامو

غیر

نیاصب ،و ببا غیییرا

در اع ،نمیدهاند

و نیرببببانبا بباالی دبوا

و غیز

راندماز غیز

آب در کل شببه

غعاونوهای يیمدصل در شبه

بر اربباش شبباص

اصبمو ب صبیر نابرابر

و غیرعبادالنب آب در باعب ،نمیدهانبد و موغیاز گیب ،کب
ب رهبرداری از شبببه ب در ا ن ربببنبار ی ننبببهب ،ب دو
رنار یی پیشینا ضعیفغر و نامنار غر بیده ار،

شکل  -6تغییرات شا صهای ارزیابی برای آبگیرهای واقع در طول کانال اصلی  ،BRMCبه ازای سناریوی  S2الف) کفایت
توزیع ب) راندمان توزیع ج) اعتمادپذیری توزیع.
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شکل  -7تغییرات شا صهای ارزیابی برای آبگیرهای واقع در طول کانال اصلی  ،BRMCبه ازای سناریوی  S3الف) کفایت
توزیع ب) راندمان توزیع ج) اعتمادپذیری توزیع.
سناریوی بهرهبرداری چهارم ()S4

شببباص

پس از شبببهیب رببببازی کبانبا اصبببمو بب همراه
آبگیریهبای وال در آزا در مبد هیبدرود نبامیب و اعمبا
ربببنبار یی ب رهبرداری S4ا ععوه بر ارز بابو عمم رد
شبه

اصبمو از د دگاه ب رهبرداریا شباص

اربب یادها در شببرا

های میرد

وجید و عدت وجید برداشبب،های

غیر مجباز میرد محباربببهب لرار گرع ب انبد کب در ادامب
غشر ح صیاهد شد

عمم رد ضببعییو برصیدار بیده اربب ،ب ،یریک برای
بخش باالدر ،ک شامل غعاونوهای کامیارازا غیبرهر
و ورم نبگ بیدها شببباص

کیباب ،در حبدود  0/8بیده و

ا ن بداز معنو ارب ،ک شباص

مذکیر در ا ن بخش در

حد م یربطو لرار داشب ارب ،اما در دو بخش میانو و
پا یندربب ،صصببیصباٌ برای غعاونوهای ال ا رببرچ و
گنهده ک ج آصر ن غعاونوها موباشبندا شباص

کیا ،

بنبببیبار پبا ینغر از  0/8بب درببب ،آمبد کب بیبانگر ا ن

کفایت توزیع آب ()PA
در ش ب ل  -8الف شبباص

کیبا ب ،غیز

در هر رببب بخش از کبانبا از

میضبببیع ارببب ،ک غعاونوهای مذکیر ب اندازه کاعو و
کیا  ،برای آبگیرهای

مبیردنبیبباز صبید آبب در بباعبب ،نب بردهانببد هبمبابنبیبن

رب بخش وال در باالدربب،ا میانو و پا یندربب ،کانا

برداشب،های غیر مجاز در ،ی کانا اصبمو نی صید ب

اصببمو  BRMCبا اح نبباب برداشبب ،غیرمجاز از کانا

عنیاز عامل غشبببد دکننده باعث غضبببعیف ا ن بخش در

اصببمو نشبباز داده شببده اربب ،ن ا ج نشبباز مودهد ک
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در اع ،آب شببده اربب،؛ چرا ک آب لابل غیج و در هر

غیر نیاصب ،و ببا غیییرا و نیربببانبا بیشببب ر دبوا

رب بخش باالدرب،ا میانو و پا یندرب ،ب صبیر غیر

ان قا اع ار،

مجاز از کانا برداشبب ،موگردد ا ن در حالو اربب ،ک
در شبرا

عدت وجید برداشب،های غیر مجازا شباص

 PAننببه ،ب حال ،وجید برداشبب ،غیر مجاز ارغقا اع
ارببب ،ب ،یریکب برای غعباونوهبا و نظیر کبامیباراز و
غیبرهر

وال در بخش باالدرببب،ا شببباص

کیا  ،در

آرب ب ان وضبببعی ،مطمیب لرار گرع ،همانین باوجید
ان

را ر غعاونوهای وال در بخش میانو و پا یندر،

کانا در وضببعی ،ضببعیف بالو ماندهاندا اما ننببه ،ب
وجید برداش ،غیر مجاز از کانا ا ب ر شدهاند

شرا

با غیج ب شب ل  -8با در ربنار یی ب رهبرداری
S4ا در شبببرا

وجید برداشبببب ،غیر مجباز از کبانبا ا

رانبدمباز غیز

آبگیرهبای وال در بخش بباالدربببب،
و ورم نبگ)ا در نباحیب م یرببب (

 ) PF = 0.75و آببگبیبرهببای ببخبش مبیببانبو و ببخبش
پا یندرب ،در ناحی ضبعیف (  ) PF  0.70لرار گرع ند
از ،ر

د گرا شبباص

شببرا

عدت وجید برداشبب ،غیر مجاز از کانا در هر

 PFبرای کل آبگیرهای کانا در

رببب بخش ارغقبا باعب،؛ بب ،یریکب غعباونوهبای بخش
باالدربب ،و میانو نظیر کامیاراز و آهنگراز از وضببعی،
م یربببطو برصیردار بیدهانبد امبا غعباونوهبای بخش
پا یندرببب ،مانند گنهدها با وجید ب ر شبببدز شبببرا ا
هنیز در وضعی ،ضعیف (  ) PF  0.70لرار دارند

شببب ل  -8جا شببباص

ابده آ صید عباصبببمب گرعب انبد و دلیبل آز را موغیاز ب
وجید آب مازاد بر نیاز برداشب ،کشباورزاز ننبه ،داد
ب ،یری ک معمیال اضباع برداشب ،در آبگیرهای وال
در ا ن بخش وجید داشب ،شباص

های ب رهبرداری در

آبگیرهای وال در بخش پا یندرب ،و ان ا و شبه
در شببرا

نی

نامطمیبو لرار داشب ند اضبباع برداشبب ،در

ا ن بخش از کبانبا و همانین رلیت ،راحو نبامنبارببب
کارگ اری آبگیرهای بخش ان ا و کانا اصببموا اصببمو
غر ن دلیل ضبببعف شببباص

ها در بخش ان ا و کانا

بید امبا آبگیرهبای بخش میبانو کبانبا بب دلیبل در باعب،
دبو م نارب با نیاز هر آبگیر در وضبعی ،مطمیبو لرار
داشب ند همانین با مقا نب بین ربنار یهای مخ مف ب ره
برداری مو غیاز ن یجب گرعب ،کب بب ازای دبو هبای
ورودی کم ر از دبو ،راحو ب کانا اصببموا شبباص
های ب ره برداری در شببرا

ضببعیف و نامطمیبو لرار

داشب ند ب ،یری ک در ربنار یی  S3و S4ا شباص
در بد غر ن شبرا

ها

صید لرار داشب ند ا ن امر ب واربط

ا ن موغیانبد بباشببببد کب ابعباد کبانبا ا آبگیرهبا و رلیت
کارگ اری آبگیرها م نارب با دبو ،راحو بیده ارب ،اما
موکنبد آبگیرهبا لبادر ب آبگیری دبو م نبارببب و میرد

اع مادپذ ری غیز

برای

وجید و عدت وجید برداشب،

غیرمجباز نشببباز مودهبد ببا غیجب بب شببب بل مبذکیرا
شببباص

در آبگیرهای بخش اب دا و و باالدربب ،کانا از شببرا

زمبانو کب دبو کم ر از دبو ،راحو ب کبانبا ورود پیبدا

اعتمادپذیری توزیع آب ()PD

هم آبگیرها را در شبرا

ب ره برداری مشخ

و معینا شاص

های ب رهبرداری

آبگیرهای باالدر و و ن یج ا عدت وجید آب کاعو در ا ن

راندمان توزیع آب ()PF

(کبامیبارازا غیبرهر

با غیج ب ن ا ج حاصبل شبده و ب ازای ربنار یی

اع مبادپبذ ری برای غمبامو آبگیرهباا در هر دو

شبببرا ا در حبد ضبببعیف (  ) PD  0.20بید ا ن امر
نشبازدهنده ا ن ارب ،ک ب هم غعاونوهاا آب ب صبیر

نیاز صید نینبب ند و درن یج شبباص

های ب رهبرداری

غضببعیف موشببیند ن ا ج غحقیق حاضببر با ن ا ج نات و
هم باراز ()2016ا نجی و هم باراز ( )2004و عهبدالمیغو
( )2013کامع مشاب بیده ار ،ب ،یری ک در هم آن ا
عمم رد شبببباص

هبای ب رهبرداری در بخش ان با و

شببه های آبیاری بنببیار ضببعیف و نامناربب گ ار
شبده ارب ،همانین ن ا ج با مطالع صاز و گامن ()2008
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های غیز

آب شبده ارب ،ک ا ن امر در بخش

در ارغها با ایر برداشببب،های اضببباعو و غیر مجاز در

شباص

،ی کانا اصبمو کامع مشباب بیده ارب ،ب ،یری ک

ان ا و کانا مش ید غر بید

برداشب ،های غیر مجاز باعث غضبعیف و ناکارآمد شبدز

شکل  -8نحوه تغییرات شا صهای ارزیابی مختلف ،به ازای سناریوی بهرهبرداری چهارم ( ،)S4الف) شا ص کفایت توزیع
ب) شا ص راندمان توزیع ج) شا ص اعتمادپذیری توزیع.

ربببازی شبببد ب ازای هم دورههای ب رهبرداری و هم

نتیجهگیری کلی
در غحقیق حاضبرا ب دلیل ب اغمات نرربیدز شبه
اصمو و عرعو با د گر از لحاظ زمانو و عرریده شدز
ربازههای کانا اصبمو در گذر زماز از

،ر

و پد د

آمدز نیازهای آبو جد د ب دلیل اع ا ش رطح ز ر کش،
از ،ر
غیز

د گرا بباعبث پیایبدگو در امر مبد ر ب ،غحی بل و
آب شببببده اربببب ،لبذا ربببنبار یهبای مخ مف

ب رهبرداری م نارب با شبرا

ب رهبرداری کانا شبهی

ربببنبار یهباا آبگیرهبای وال در نباحیب بباالدرببب ،کبانبا
اصبموا از وضبعی ،منارب غری از د دگاه شباص

های

ب رهبرداری برصیردار بیدنبد و ا ن درحبالو ارببب ،کب
آبگیرهای وال در بخش پا یندربب ،شببرا
داشب ب ند همانینا با مقا نب ب بین شببباص

نامطمیبو
های غیز

میرد ارببب یباده در ربببنبار یهای مخ مف موغیاز ن یجب
گرعب ،کب هر چب دبو ورودی بب کبانبا از دبو ،راحو
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های ب رهبرداری از شبرا

مطمیب صارج شبببده و در ناحی بحرانو لرار موگیرد ب
،یر

در شبرا

ب رهبرداری میجید در شبه

هبای م عبددی در مبد ر ب ،غیز

ضبعف

آب د بده موشبببید و

چنانا در و از عصی زراعو کمهید آب وجید داش
و اراضببو پا اب دچار مش ب ل صیاهند

باشببدا کل شببه

شد همانین در شرا

ب رهبرداری میجید و کنینو در

شبببه ب ا برداشببب،هبای غیر مجباز در ،ی کبانبا بباعبث
غضعیف مد ر  ،در غیز

آب بین آبگیرها شده ار،

ب صبیر کمو ن ا ج حاصبل از آنالی ربنار یهای میرد

بیده ک شه

را دچار مش ع عد دهای نی کرده ار،

بنابرا ن ضبروری ارب ،ب منظیر ارغقای کییی ،غیز
گرد

آب در شه

و اع ا ش شاص

مشببخصببا عنو شببه

و

های ب رهبرداریا

غ میل شببده و ب شبب ل کنینو

آبگبیری نگبردد در ا ن میرد مبوغیاز راه ببارهببا و از
جمم غیییرالگیی کش ،م نار با دبو ورودی ب کانا ا
غیییر رببطح ز ر کشبب ،م نار ب با دبو ورودی و ععا
نمیدز هر چب ب ر غعبباونو آببراز محمو بب منظیر
نظبار هر چب ب ر و دلیقغر بر غیز

آب را پیشبببن باد

نمید

مطالع غحقیق حاضبر را موغیاز ب صبیر ز ر غشبر ح

در شبرا

نمید:

نحیه آبگیری از کانا و همانین ورود دبو بنیار کم ر

در ربببنار یی او ک الگیی ب رهبرداری و دبو ،راحو
مطابق با مشببخصببا عنو کانا اربب،ا ن ا ج ب ری از
هبای ب رهبرداری ننبببهب ،ب ربببا ر

د بدگباه شببباص

رنار یهاا ب در ،آمد ا ن در حالو ار ،ک در شرا
میجید شببه

ک مشببخصببا عنو آز غ میل نگرد ده و

الگیی ب رهبرداری و دبو وارده ب کبانبا ببا آز مطبابق و
نبداردا از شببباص

هبای ب رهبرداری نبامطمیب و پبا ین

ب رهبرداری کنینو از شبه

ععوه بر مشب ل

از دبو ،راحو کانا ا برداشببب،های غیر مجباز از کانا
باعث ا جاد مشب ع ب رهبرداری م عددی شببده اربب،
ب ،یریک ایر من قیمو روی شاص

های ب رهبرداری

گذاش ب و آزها را ب ضببعیفغر ن مقدار صید ررببانده
ارب ،لذا م یلف کردز برداشب،های غیر مجاز از کانا
ب منظیر ارغقبای کیییب ،غیز

و گرد

آب در شبببه ب

امری ضروری ار،
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