
 1401سال   /79تا  59های صفحه 2شماره  32نشریه دانش آب و خاک / جلد 

 

 مقاله پژوهشی 

 آبیاری و زهکشی  هایتوزیع آب در شبکه   یریتمدعملکرد سناریوهای مختلف  یابیارز

 *2مهر، سامان نیک 1دریا دهقان

 

          1400/ 08/ 15تاریخ پذیرش:     1400/ 05/ 18تاریخ دریافت:

 
 تهران، ایران آموخته کارشناسی ارشد، گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، دانش  -1

 استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران  -2

  S.nikmehr@uok.ac.ir*مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: 

  چکیده

کننده عمده آب در بخش کشبباورزی هنبب ند  از ،رعوا عیاممو همایز اع ا ش  های آبیاری مصببر امروزه شببه  

برداری از آبوا غبثییرا  منیو بر مبد ر ب، ب رههبای غیز   آب ببا شبببرا   ک جمعیب،ا غیییر المی  و عبدت غنبارببب  رو 

آب در      و غیز   لغحی   ر ،منارب  مد  های ن گ   یینو غع وحاضبر با هد  برررب   یقغحقهای آبیاری داشب   ارب،   شبه  

و مه نو بر    SOBEKا با ارب یاده از مد  هیدرود نامی و  آبیاری و زه شبو گاوشباز وال  در جنیب ارب از کردرب از    شبه

را غح، پیشبش    رب ا ورو وغعاون ن   با واز اراضب   2854 (ha)  اشبه   و  کانا  اصبمشبدانجات    گی س-میلدزهای  شباص 

  ییربنار  چ ار در لال   یبرداردوره ب ره رب در نظر گرع   شبد   یردر ،ی  منب   یریبازه آبگ 14  در مجمیع  دهدولرار م

  لرار گرع ند    ومیرد مطالع  و بررربب     غیز   ریو اع مادپذ  ندمازرا  ،اکیا   ابوارز  یهابر اربباش شبباص   یبردارب ره

   ابو ارز  یهاکانا ا شباص  ومطابق با مشبخصبا  عن  حوا،ر  وو دب  یبردارب ره  یالگیغطابق     در شبرا  انشباز داد  جن ا

% آبگیرها بیشین  مقدار صید را  8/34ا در  ،راحوبرداری مه نو بر دبو  شاص  کیا ، غیز   در حال، ب رهمطمیب بیدند   

% غقمیبل  باعب،     3/4برداری بر ارببباش وضبببعیب، میجیدا ا ن غعبدادا بب   داشببب،  ا ن در حبالو ارببب، کب  برای حبالب، ب ره

ب  کانا     یورود  وو دب  یبردارب ره  یو الگی   دهنگرد  یلآز غ م  ومیجید شبه   ک  مشبخصبا  عن    در شبرا  وجیداباا ن

از  یرمجازغ یهاآمد  برداشبب، ب  دربب،  یبردارب ره  یهاشبباص   یبرا   رمقاد   نغرن یپا  اندارد  ومطابق   دبو ،راحوبا 

از  یرمجازغ  یهالذا م یلف کردز برداشبب،    اربب،اگذاشبب   یبردارب ره یهاشبباص   یرو ی  و نامطمیبوکانا  ایر منبب ق

  شناص   شد  یضرور یو گرد  آب در شه   امر    غیز  ییی،ک یمنظیر ارغقاکانا  ب 

 برداری اع مادپذ ریا راندماز غیز  ا شه   آبیاری و زه شوا کیا ،ا مد ر ، ب ره کلیدی:  هایواژه
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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. 
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Unauthorized withdrawals along the main channel were also one of the factors aggravating the decrease in 

evaluation indicators in different scenarios. 

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

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

)صببنع،ا شببرب و  کننده آب های مخ مف مصببر بخش

کشببباورزی( و محدود ، مناب  آبا ضبببرور  مد ر ،  

از    کندمنارب  و ارب یاده ب ین  از مناب  آب را ا جاب مو

د ولبیع     بگبر،بر   و  آب  کبمبهبید  منبببدبمبب   ببب   غبیجبب  

  ز   غی  یاو ن وال  جی هاوکاهش بارندگ  هااوصشب نبال

  ی بردار و ل وت ب ره  وزراع  یردر عصبببی  غ  هباوببارنبدگ

   ر  و مبد  هبایییهب  محبدود آبا اعمبا  شببب از منبا  ینب ب 

را    یاریآب  یهاآب در شببه     لو غحی    مناربب  در غیز

مناب  آب   ینکرده اربب، غا ب  ی،از گذشبب   حا   اهم  یشب

و    شبببده   جبادمیجید غعباد  ا  یبازهبایدر درببب رش و ن

را ب    واج مباع    منبدیو رضبببا  دیحداکثر ب ره ال صبببا

نقش  وو زه شب   یاریآب  یهاهمراه داشب   باشبد  شبه  

  با منطق  ب  ع ده دارند  یرا در غیرببع  ال صبباد وم م

  ،ی    در  هاا ن شببه  ربباص ار   وعیامل اصببما ن وجیدا  

غبیب   یببرداربب بره  دوره ؛  شبببیدومب   یبیبرا درببب بخبی  

واحبد در ،ی  زمبازا     ر  وبرنبامب  مبد   ب   کب ،یریبب 

   عنیازب باشد    یبردارب ره  یازهاین یپارخگی  غیاندونم

 

غیاز بب  غیییر در الگیی کشببب،ا اع ا ش مثبا  مو

رد شبدز اراضبوا کاهش يصیره میید مخ ز جمعی، و صُ

ها و کاهش ظرعی، ان قا  در کانا   یگذاررربببیبربببدا  

هبای هبا و رببببازها عرربببیدگو و غخر ب  کبانبا هباآز

کن ر  و  برداشبببب، غیراصبببیلو  نشببببد   هیبدرولی وا 

  یل ب  دل کشب،   رزکشباورزاز از شبه  ا اع ا ش اراضبو 

غیییر کاربری اراضوا غثمین نشدز دبو ،راحو و کمهید  

هبای زمبانو و اع ا ش نیبازهبای آبو  آب در برصو از ببازه

برداری  و همانین غیییرا  در رببباص بار مبد ر ب، و ب ره

هبای مبدرز آبیباری و  ارببب یباده از شبببه ب   اشببباره کرد 

  اب من  از ب ین   ارب یاده های  و از راه  عنیازب زه شبو 

هبای    ،هق بررربببوگردنبدوم  غمقو  صبا   و  آب  محبدود

های آبیاری کم ر از مقدار  گرع   عمم رد شببه  صببیر 

مطبالعبا  و  هبای اولیب  ارببب،   شبببده در ،ر بینوپیش
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نشببباز   (1USBR)    بامرآ  واداره عمراز اراضببب   یقبا حق

   ا در امر  یاریآب یهاک  راندماز م یرب  شبه    دهدوم

ها  پروژه  نرببیت ا    از    یشدرصببد بیده اربب، و ب  44

   (1998بار  ) .انددرصبببد داشببب   30کم ر از    وراندمان

کباع  یحاعقبداز ا،ععبا  صبببح اجرا  وعبدت دلب،    یدر 

م قباببل    یبدرولی وه  یرا کنش و غبثی  یااربببازه  یمبا غنظ

 یرهای م ی  وهد  و والع   رمقاد  ینها و اص ع  مابرازه

هنببب نبد کب  عمم رد    وعیامم   نغراز جممب  م     ر  ومبد

دهند والشبعاع لرار مرا غح،    ان قا  و غیز  یهاربامان 

همب بباراز  ) و  ا   (2007منب بظبر  نحبیه    یقغحبقب   ارو ناز  در 

غع  یبردارب ره   ر بب،مببد کن ر   رو   یینو  اب ار  هببا و 

ارب، ک  با ب  صدم،   یضبرور  امریهاا منارب  در شبه  

مببد  اجبرا  و،براحب   ود بنببامبیبب ایببدرهب   یهبباگبرعب بن    یو 

مناربب    رببازیین ب   هایییهکن ر  و شبب   یهارببامان 

ای  در ا ن رارببب اا مطالعا  گنببب ردهارببب،    رپذانجات

کنب   غاکنیز غیرب  محققین مخ مف انجات شبده ارب، 

  ICSS-POMگیری از مد  با ب ره (1998دوز و هم اراز )

ز    رببازی برنام  غیچایا ب ین در شببه   آبیاری لیری

برداری جر از را میرد برررببو لرار داده و رو  ب ره

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

و    یبردارب هید ب ره  منظیرب  (2001میشبرا و هم اراز )

در غرب هند از مد    2ورباباغکانگ  یاریشبه   آب   ر ،مد

ننببه،     از  هاآزاربب یاده کردند    Mike11  یدرولی وه

شبده(      یربرنام   وب  دب  ومشباهداغ  و)ننبه، دب   وکارا

در ان قبا      نیاص ودرجب      بابوشبببباص  ارز  عنیازبب 

ننببه، عید در  انشبباز داد ن ا جاز اربب یاده نمیدند    جر

دهنده ارب یاده  دارد ک  نشباز   ع، ربراُ    ،ی  کانا  

 در، ار، باال  یرهایآب در آبگ  ازحدیشب

 را   ICSSDOMمد   ( 2003محنبنو میحد و منع  )

ب    ببابوارز  ج بب، و    ی بردار ب ره  رببببازیینبب عمم رد 

مد     نمیرد اربب یاده لرار دادند  در ا  یاریآب  یهاکانا 

رو      ب کب     SA  ربببازیینب ببار از رو  ب   یناول  یبرا

 
1 The United States Bureau of Reclamation 
2 Kangsabati 

با   ی هیشبمند ارب، در غرک  وبا رباص ار غصبادع  یعدد

  منظیربب    گرد بد  یبادهارببب   ICSS  یبدرود نبامیب مبد  ه

   ب  ووالع  یهبااز داده  شبببدهیب غ مبد      بابوآزمیز و ارز

دز اربب یاده شببده و    یاریاز شببه   آب  کننده  کانا  غیز

با وضب     نب مد ا ععوه بر مقا  جن ا واع هارربنج  یبرا

اربب یاده ب  عمل آمد   ی ن   اضببور  یهامیجید از رو 

 ی هالادر ارببب، پارببب   میردنظر   مد  نشببباز داد  جن ا

  ودر زماز ننه اً کیغاه ورا با صح، و دل، کاع  یریم ی

  یبدرولی و مبد  ه  (  2004نجی  و هم باراز )    بدارا ب  نمبا

Canalman    ان قبا    یهباآب در کبانبا    ر ب،مبد  بب  منظیررا

  یقبردند  غحق  ب  کاربنببرانگ پراد در هند  ی ارآب شببال

  ربازی ی لادر ب  شبه  ومد  با دل، صیبانشباز داد  شبازا

و دو      درج     یهاکانا   یبردارمخ مف ب ره  های نب گ 

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

های آبیاری را با ار یاده از الگیر    ژن ی   آب در کانا 

  یقدر غحق  اد لرار د  ومیرد مطالع  و برررببب   یقودر غحق

میرد ارب یاده لرار گرع      3SA  یربازمذکیرا رو  ب ین 

هبای آبیباری  غیز   آب در کبانبا    بلو در آز حبل منبببا

صبیر    صبیر  چند هدعو بیده و اهدا  م یاو  را ب ب

محمبدی و هم باراز   نظر لرار داده اربببب، هم مباز مبد

های برداری رببازهعمم رد عنو و وضببعی، ب ره  (2017)

غنظی  و کن ر  جر از در شببه   آبیاری ورامین را میرد  

های نیرپی   مطالع  لراردادند  ن ا ج نشبباز داد ک  در ا 

،یر  صطا در آبدهو داش   و ب   %83% الو -8در محدوده 

آب   ابردارب رهغر از مقبدار میردنظر  بیش  %22م یرببب   

غنظی  نامنارببب     هاآزدهند   رببب، ان قا  مودرا ب  پا ین

ربببطح آبا انهباشببب، رربببیب و عرار آب از جنباحین  

  ها را از دال ل اصببمو ا ن اص ع  دبو يکر کردند  در ا 

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

های آبیاری  اماو در ار از اردبیل را بر اراش شاص 

ب  آبا غثمین ننبهو آب مخ مف از جمم  غثمین ننبهو منا

آبیاریا ننببه، حج  آب غحی مو و ننببه، ر،یب، لابل  

3 Simulated Annealing 
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در رش میرد ارز ابو لرار دادند  ن ا ج نشاز داد ک  در  

برداریا بخش ورببیعو از اراضببو  های آصر ب رهرببا 

های با غثمین دچار صشبب و شببد د بیده و رببطح زمین

(  2008صباز و گبامن )کبامبل نیباز آبو کباهش  باع ب  ارببب،  

 را ج ،  Canahman  هیدرود نامی و    بُعدی  مد

در   2جیی آب در    کانا  درج   ارز ابو صببرع 

در شببما  غرب پاکنبب از میرد    SWATرببامان  آبیاری  

  از مخ مف لط  شبهان  جر  های ن گ ارب یاده لرار دادند   

درصبببد   70و    80ا  100از کانا  در    یبردارشبببامل ب ره

  یدندرر  یج ن   نب  ا اهآزشد    رازیی عرض  کانا  شه

روز و بنببب ن    رشبببش رببباع   د  یبردارب ره   ن ک  گ 

  هبای نب ارببب،  اگرچب  گ    نب گ    نکبانبا  در شببب  ب  ر

  یها ربباع، یازمندن   ینپا  هایوکانا  در دب  یبردارب ره

   ننشبدندا اما ا  ی غیصب   رو نشبهان  بیدند و از ا  یاریآب

آب را ب  همراه داشببب       وجیصبببرع   غیانندوم ها ن گ 

ب  برررو رین      (2013) هاشمو و وز اورلیپ   باشند 

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

  SOBEKبا ارب یاده از مد  هیدرولی و    آبوک در شبرا   

پرداص ند  ن ا ج نشباز داد ربینب   کن رلو لادر ب  غیز    

با   (2013عهدالمیغو ) ارب،   آبوک عادالن  آب در شبرا    

کانا  ا هراهیمیا را در شبببه      SOBEKارببب یاده از مد  

آنببالبیب    بببا  و  داد  لبرار  ارز بباببو  مبیرد  مصبببر  گبیب ای 

  برای  را  ایربببازه  راه بارهبای  هیبدرولی وا  هبایپبارام ر

نبات و هم باراز    نمید  پیشبببن باد  کبانبا   رانبدمباز  ارغقبای

ر  شبرا   میجید در غیز   زمانو و م انو آب د  (2016)

های  شببه   ای در جنیب کره را با اربب یاده از شببخا 

برداری میرد ارز بابو لرار دادنبد  ببا غیجب  بب  ن با ج ب ره

غیاز با شبباص  های ب ره بردای مشببخ  شببد ک  مو

ای در ج ،  های غیربببع ،ر   اغیییر مد ر ، در شبببه  

و    میازابراهی ل صبادی را انجات داد   امناع  کشباورزی و  

  ICSSار یاده از مد  هیدرود نامی    اب( 2019هم اراز )  

برداری را بروی کانا  عقیمو میرد  شبببر   مخ مف ب ره

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

 م قیاز    ارب، ت بیشب ر ن ب ره وری آب را داشب  رو چ ا

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

های   آب و د دگاه ال صباد م ندربوا ،هق شباص غیز 

های بمند  ننببه، درآمد ب  ه  ن  و رببید ن ا و ،و دوره

شبب، میرد برررببو لرار    رود  انا را در کمد    و کیغاه

حداکثر رببید در رببنار یی    دادند  ن ا ج نشبباز داد ک 

هبای کیغباه پنج و بمنبدمبد  ده ربببالب  نرمبا  و در دوره

اع ا ش دبو و کباهش زمباز ای  برای راه بار غیرربببازه

 در، آمد    آبیاری ب 

اهمی، و جا گاه شببا نبب   صید را باز نیاع     آنا 

صبیر  عممو و مطابق  ها ببرداری از شبه  ارب،ا ب ره

وری واحد آب با مهانو ،ر  اولی  و با هد  اع ا ش ب ره

مصبرعو ارب،  پا ین بیدز راندماز آبیاری و اغع  ز اد  

ربببینبببا  آبیاریا  ثکشببباورزیا کاهش عمر میید غآب 

  از  نگ بداری  و  برداریب ره  مبد ر ب،  هبایاع ا ش ه  نب 

  و  م  ا  ا ن  بب   غیج وبو  اصبببیالً  و  آبیباری  هبایشبببه ب 

  ،راحو مشببب ع   جممب   از  دولب، مبالو هبایز باز  اع ا ش

و  ،ر   اربببب،  ا راز  در  آبیبباری  شبببه بب   م ببداو  احو 

  عبدت  دلیبل  بب   آبیباری  هبایشبببه ب   م بداو   برداریب ره

 نیبازهبای   ببا  برداریب ره  لیانین  غطهیق  اب ارهبای  وجید

  ب  هاشبه    در  را ایمعحظ  لابل غمیا  آبا زمانو م ییر

مببد بر بب،    رو بنااز     آوردمبو  وجبید نبحبیه  در  غبحبقبیبق 

  در  منارببب   کن ر   اب ار و  هارو  غعیین  و  برداریب ره

میجید    یهااز ضعف   وضروری ار،     امری  اهاشه  

در حا  حاضبرا عدت ارا     یاریآب یهاشبه    ودر ،راح

غیز  یبردارب ره  یالگی از ربببی    و    یمنبباربببب  آب 

لنبببم، ،ر  ک     نغرم  مشببباوراز ارببب، و در وال   

   شبیدوگرع   م   ده،ر  ارب، ناد  یدزضبامن ب  هد  ررب 

 ج ب،    ر  ومبد  یهبابب  رو   یشببب رلبذا غیجب  هر چب  ب

  ی   و ع    و شبرا  یازهاآبا م نارب  با ن    و غیز   لغحی

  با )  ینب ب   حبلراه   باع نمیجید در شبببه ب ا    یبدرولی وو ه

  یاریآب یمیجید برا  یهارو  ین( از بین ب    یهایرنار

غبداوت    یا براحبلراه   نا   همب  جبانهب    بابوو ارز  وااراضببب 

 و براز و حل مشب عغآب  ،از شبه  ا رضبا  یبردارب ره
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  ی ضرور شینداوم   جادمداوت در ،ی  زماز ا  ،یر بک  

   ار،

 یین و غع  وبرررببب  یق حاضبببراغحق وهد  اصبببم

آب ب  لحاظ      و غیز   لغحی   ر ،مناربب  مد  های ن گ 

  وو م ان  وزمان یهادر شبه  ا ارا   نقشب  وو زمان  وم ان

 و نقبا  بحران  یینآب در شبببه ب ا غع    غیز   ر ب،مبد  یبرا

  هبای نب گ   یینو غه  یرا و غعم  یشبببه ب  از منظر نگ بدار

ببا غیجب  بب     ب  را  بب  عهبار   بیدصیاهبد    وآبمقبابمب  ببا ک 

شببه   در حا  حاضببر و    یدرولی وو ه  ی   وع    شببرا

و     بلدر درببب رشا غحی  ودب  ی ازو مآبگیرهبا    یبازهباین

انجبات داد کب  ب یاز از    یاگینب بب   ببا نببب و  آب را    غیز

    منبدی و رضبببا  یمنباب  میجید حبداکثر ب ره ال صببباد

     غیز   ر ،مد  ن گ   نرا کن  نمید و ب  ب  ر  واج ماع

مقباد ر  بب       غیز  یهباشبببد کب  در آز شببباص    ب ن د

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

جر باز هیبدرولی و در    SOBEKمیب   ااز مبد  هیبدرود نب 

در رب  دوره  نل اصبمو شبه   گاوشباز مد  ربازی شبد  کا

از      هر   اشببدهغعر ف   یچ ار رببنار ی  و  برداریب ره

های کیا ،ا راندماز و  شباص   ربنار یها با ارب یاده از

بب  منظیر ارز بابو مبد ر ب، غیز      ااع مبادپبذ ری غیز  

  شدند  برررو آب

 هامواد و روش

 مشخصات منطقه مورد مطالعه

ا وال  BRMC وکانا  اصبم  یحاضبر بر رو  یقغحق

یارازا در جنیب کام  یمیاراز دشب، ب  2B وعمران ی در ناح

آب  ینمثارب،  منه  غ   رع  صبیر  پذ  ارب از کردرب از

  یهبا از شبببباصب     ورود کب   پروژه از رودصبانب  گباوه

  ک  ،یریب  شبید؛مو  ینمثباشبدا غوم  یروازرودصان  رب 

گاوشباز   ورودصان  در ربد مخ ن  نآب ا  یربازیرهبا يص

غینل گاوشباز    ون  اربازه اِ   قربسس ان قا  آز از ،ر  و

آببب  ب  یباریمنظیر  کبانبا     یمیارادشبببب،    BRMCوارد 

ارا     1شبب ل  در    مطالع   میردمنطق   ی،  میلعشببیدوم

دربب،   ینپا وا اراضبب BRMC وکانا  اصببم شببده اربب، 

  دهدوغح، پیشبش لرار م  را  2854 (ha)  وربع،  ب   شبه  

 و غشببب بل و غعباون  نب شبببامبل   واراضببب    نا  کب ،یریبب 

جدو   و    2شب ل  در    هاآزبیده ک  مشبخصبا     ورورب ا

شده ار،  ارا    1

 
 . BRMC یاصل  کانال ،B2 یعمران واحد گاوشان شبکه تی موقع و مایس -1شکل 
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 .2B یعمران هیناح در واقع هاییتعاون  و تشکل تی موقع -2شکل 

 .BRMC کانال دستپایین  بخش در واقع یهای تعاون  وسعت -1جدول 

 یاراز کام بعز ورم نگ  آبادید،ه ال   گنهده ررچ  آهنگراز     رغیبره و نات غعاون

 223 261 302 64 586 56 723 446 193 ( haمناح، )

 شبکهمشخصات کانال اصلی 

s3m-) ایا با دبوکانا  اصمو شه   با مقط  يوزنق 

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

ببازه آبگیری در ،ی  منبببیر وجید دارد    14در مجمیع  

هبای هیبدرولی و مخ میو لرار  کب  در هر ببازها رببببازه

ربیییز مع یش در بخش اب دا و    دواند ک  شبامل  گرع  

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

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

 های کانا  و رازه  وو مشخصا  عنمیلعی،  باشد   مو(  2

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

  3جبدو   همانین غعبداد و نبات آبگیرهبای هر غعباونو در  

 يکر شده ار، 

 
 .BRMC اصلی کانال در آن مختلف اجزای  و شبکه جانمایی -3شکل 
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 . وابسته هایسازه  و یاصل کانال یفن مشخصات و اتئیجز -2جدول 

 چهیدر وکننده نوع تنظیم 

 آبگیر

سازه تنظیم 

 و آبگیر

عرض کف 

(m) 
 (mطول )

بازه 

 آبگیری

 نوک اردکی 

مزرعه(  ریآبگ )  XX2-90 

CH 1 
1بازه  3077 2  

TO 1 

 نوک اردکی 

 XX2-120)آبگیر مزرعه(

(2)آبگیر درجه  XX2-180 

 XX2-60 )آبگیر مزرعه(

CH 2 

2بازه  1121 2  TO 2 

B2 P1 

TO 3 

 نوک اردکی 

( 2کشویی )آبگیر درجه   

CH 3 
3بازه  1198 2  

B2 P2 

 نوک اردکی 

 XX2-120( آبگیر مزرعه(

CH 4 
4بازه  858 2  

TO 4 

 نوک اردکی 

 XX2-120 )آبگیر مزرعه(

مزرعه()آبگیر   XX2-120 

CH 5 

5بازه  1402 2  
TO 5 

TO 6 

 نوک اردکی 

 کشویی )آبگیر مزرعه(

(2)آبگیر درجه  XX2-120 

CH 6 

6بازه  1178 1/8  
TO 7 

B2 P3 

 نوک اردکی 

 XX2-150 )آبگیر مزرعه(

CH 7 
7بازه  867 1/6  

TO 8 

 نوک اردکی 

 کشویی )آبگیر مزرعه(

مزرعه()آبگیر  XX2-160 

(2)آبگیر درجه  XX2-150 

CH 8 

8بازه  1469 1/6  TO 9 

TO 10 

B2 P4 

 نوک اردکی 

 XX2-60)آبگیر مزرعه(

CH 9 

TO 11 
9بازه  801 1/6  

 نوک اردکی 

 XX2-120 ( آبگیر مزرعه(
CH 10 

TO 12 
10بازه  623 1/4  

 نوک اردکی 

(2 درجه ریآبگ ) XX2-210 

CH 11 

B2 P5 
11بازه  533 1/4  

 نوک اردکی 

 کشویی )آبگیر مزرعه( 
CH 12 

TO 13 
12بازه  659 1/2  

 نوک اردکی 

 XX2-90)آبگیر مزرعه(

 XX2-90)آبگیر مزرعه(

 XX2-60)آبگیر مزرعه(

CH 13 

TO 14 

TO 15 

TO 16 

TO 17 

13بازه  1212 1/2  

14بازه  TO 18 1/2 1685 کشویی )آبگیر مزرعه(   
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 .BRMC ی اصل کانال طول در یتعاون هر یرهایآبگ نام و تعداد -3جدول 

 نات غعاونو  کامیاراز  بعز ورم نگ  آبادهید،  ر   غیبره آهنگراز  ال  ررچ  گنهده 

TO18 B2 P5 

TO 14 

TO 15 

TO 16 

TO17 

B2 P5 

TO 10 

TO 11 

TO 12 

TO 13 

TO 5 

TO 6 

TO 7 

TO 8 

TO 9 

B2 P4 

B2 P2 

B2 P3 

B2 P4 
B2P1 

TO 1 

TO 2 

TO 3 

TO 4 

 شماره آبگیر 

 برداری در شبکه اصلیهای بهرهدوره

منظیر بررربو غمامو شبرا   حاک  بر شبه   و ب 

برداری و الگیی  درببب یبابو بب  ب  ر ن ربببنبار یی ب ره

   بابومیرد ارز  یم عبدد  برداریب ره  هبایدورهمبد ر  وا  

 صیر  ز ر غشر ح نمید:غیاز ب ند ک  موگرع   رلرا

 دبی طراحی کانال() )1D) اول برداریدوره بهره

برداری مه نو بر دبو ،راحو کبانبا  ا ن دوره ب ره

  یبدروگرا  هدر نظر گرع ب  شبببد   (  6/4  (s3m-1)  )اصبببمو  

صال  و ب    وآب یازبر ارباش ن  BRMCب  کانا    یورود

از    برداریب رهدر دوره    دوره اوج مصبببر مباه   4  یازا

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

و    B1  وهر دو واحبد عمران  یبرا  مربی،ب   یبدروگرا کب  ه

B2  هر ماه  یب  ازا   اًن اک    گرددوم ووارد کانا  اصبببم

  6/1ا 4/1ا  3/1برابر با   ی ب  غرغ  واز دب ويکر شبده بخشب 

  B1  وعمران  یب حق آبب ا بب  نباح  عنیازبب ا  (s3m-1)  1/1و  

نظات   ن  در اگرددوم یرهارببازشببه  ا    یوال  در ان  ا

واحد   ووال  در کانا  اصببم  یرهایغمات آبگ  برداریاب ره

دا م    بد گرببا    اهم مباز  صبببیر بب ا  B2  وعمران   وو 

   ندنماوم  یریآبگ

 شده کانال(( )دبی اصالح2Dبرداری دوم )دوره بهره

مه نو   1372،راحو کانا  اصببمو در رببا   پس از 

محبدود ب،    یبلبب  دل  1382در ربببا     6/4  (s3m-1)  بر دبو

غثمین آب شببه   غیربب  رببد گاوشببازا نیاز صال  آبو  

اراضببو پا اب کانا  اصببمو میرد بازبینو لرار گرع   و  

ب  دوره لهمو   ننبه،باعث کاهش وربع، اراضبو مذکیر  

شبده برای دوره  گرا  اصبع هیدروب  -4شب ل  در    شبد 

  ا دوره   ندر ابرداری دوت نشبباز داده شببده اربب،   ب ره

ا  B2  وواحبد عمران  ووال  در کبانبا  اصبببم  یرهبایغمبات آبگ

  یری آبگ  ودا م  ،یربب و      بد گرببا    اهم مباز  صبببیر بب 

  4م یرب  در ،ی    وآب یازالزت ب  يکر ارب، ن   ندنماوم

پب  بب بره  یبب مبباه  دوره  هبمبابنب   یببرداردر  درصببببد    یبنو 

  ی هادوره  یبرا واآب ب  هر غشببب ل و غعاون  ی غخصببب 

 ارا   شده ار،   4او  و دوتا در جدو     یبردارب ره

 د(موجو یطشرا( )3Dبرداری سوم )دوره بهره

 و  1Dاو  و دوت شبه   )  یبردارب ره  هایدورهدر  

2Dدر شبه   گاوشباز    ر  ووجید مشب ع  مد  یل(ا ب  دل

کامل   ،یرب   وو عرع  وا شبه   اصبمB2 وعمران ی در ناح

ار،   ودر حال   نار،  ا  یدهنرر  برداریو ب  ب ره  یلغ م

میجید    یرهایب  همراه آبگ  BRMC  وک  غن ا کانا  اصببم

میجب  عبدت غبثمین    امر   نانبد  اشبببده رببباص ب در کبانبا   

ها و از  شببده و باعث غخر   بخش  اهدا  ن ا و شببه  

    با شببرا     اصببمو در گذر زماز گرد ده اربب،شببه

شبببدها رببباص    یرهایو آبگ  وآمدها کانا  اصبببموجیدب 

درببب، را نداشببب   و   ینپا  وان قا  آب ب  اراضببب  ی،لابم

بب     مطبابق ببا اهبدا  ،ر  را نبدارنبد   برداریب ره  یب،لبابم

ارببب یباده از چنبد   ج بب دلیبلا در چنبد ربببا  اصیر    ینهم

 یاز ن وامحدودا هر غش ل و غعاون  صیر ب   یرآبگ   ا در

در ،ی  کانا   یمناغوپم  یهاصید را با لرار دادز لیل   وآب

 ین مثغ  وایقم  صببیر ب و برداشبب، آب از کانا    واصببم

در    برداریب ره  ی،وضبببع  ومنظیر برررببب ب  نما ند وم

آب  صا  آزا   میجید شبه   با غیج  ب  شبرا    شبرا

میردنیاز شببه   ب  مد     ماه وارد کانا  اصببمو شببد   

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

و نیب،   یازمیردن  وهاا مقدار دبمشبببخصبببا  غعداد لیل 

جدو   در    3D  یبردارب ره   در شببرا واهر غعاون  وآبده

.غشر ح شده ار،  5

 
 .3Dج(    2Dب(    1Dبرداری مختلف   الف( های بهرههیدروگراف دوره -4شکل 

 .برداریبهره دوره طول در ی تعاون هر به آب صی تخص درصد و متوسط یآب ازین -4جدول 

 نام تعاونی  کامیاران  بالن ورمهنگ  آباد هیئت ریز توبره آهنگران الک  سرچم  گنبده
دوره 

 برداری بهره

63 294 562 55 276 201 703 447 201 
 های پیک متوسط نیاز آبی ماه

(1-s L ) 1D 

 تخصیص آب )درصد(  7 16 25 7 10 2 20 11 2

32 150 287 28 141 103 359 228 103 
 های پیک متوسط نیاز آبی ماه

(1-s L ) 2D 

 تخصیص آب )درصد(  7 16 25 7 10 2 20 11 2
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 .3D برداریبهره طیشرا در ،یتعاون هر یآبده نوبت و موردنیاز یدب مقدار ها،لوله   تعداد مشخصات -5جدول 

 ها سایز لوله  ( s L-1دبی برداشتی )
تعداد  

 هالوله 

نوبت  

 آبگیری
 تعاونی 

     دهه اول دهه دوم دهه سوم

 104 125ا  110ا  90ا  75ا  63 681 851 426

ول
ز ا
رو
ه 
س

 

 
ره
دو

 

 کامیاران 

 ریز توبره 63 160 ا125ا  110ا  90ا  75ا  63 698 873 437

 ورمهنگ  در ا    110 221 276 138

 57 160ا 125ا  110ا  90ا  75ا  63 600 750 375

م  
دو
ز 
رو
ه 
س

ره
دو

 

 آهنگران

 آباد ئتیه در ا   - 200 250 125

 72 160ا 125ا  110ا  90ا  75ا  63 544 680 340

وم 
س
ز 
رو
ه 
س

 

 
ره
دو

 

 الک 

 سرچم  در ا   - 480 600 300

 گنبده 14 125ا  110ا  90 160 200 100

 

 برداریسناریوهای بهره

حاک  بر شببه   و    غمات شببرا   ابوارز  منظیرب 

     از غیز  یاندازب  چشب   یدزررب  ینو همان وکانا  اصبم

    اًدر شببه   و ن ا  وو م ان  وو گرد  آب از لحاظ زمان

ب  ر  یبدزررببب  ربببنبار یهبای مبد  یالگی   نبب    ر  وا 

 :صیر  ز ر در نظر گرع،غیاز ب برداری را موب ره

 (1Sبرداری اول )سناریوی بهره

( ببا  1D)  او   برداریدوره ب ره  ا یربببنبار   ندر ا

  یربببازیب شبببه  واکبانبا  اصبببم  یرهبایآبگ  یبلعرض غ م

عمم رد شبه   از     ابوارز   یاربنار  ن  هد  از اشبیدوم

و گرد  آب در شه       و نحیه غیز  یبردارب ره  دگاهد

  ایو ربازه  وعاز اجرا  ماموارب، ک  غ   طودر شبرا  واصبم

 شده باشد   یلو غ م  یدهغمات ررب  اِ وشه   اصم

 (2Sبرداری دوم )سناریوی بهره

ب ره دوره  ربببنببار یا  ا ن  (  2D)  دوتبرداری  در 

شببید  هد  از ا ن رببنار یا ارز ابو  رببازی موشببهی 

در شببرا طو اربب، ک  دبو کم ر از دبو      عمم رد شببه

ای  ،راحو وارد کانا  شبده و غمامو عاز اجرا و و ربازه

 غ میل شده باشد شه   اصمو ب  اغمات رریده و 

 (3Sبرداری سوم )سناریوی بهره

(  3D)  ربیتبرداری  ا دوره ب رهربنار یی ربیتدر  

گردد  هد  از ا ن ربببنار یا ارز ابو  مو ربببازیی شبببه

عمم رد شبه   در شبرا طو ارب، ک  غمامو عاز اجرا و و  

اما  اصبمو ب  اغمات رربیده و غ میل شبدها  ای شبه    ربازه

ورودی بب  کبانبا     گرا   یبدروهبب  دلیبل کمهید آبا دبو  

  باشداصمو بنیار کم ر از دبو هیدروگرا  ،راحو  

 (4Sبرداری چهارم )سناریوی بهره

ب ره   یاربببنبار   نا  در بب     برداریدوره  مربی  

( 3Dکانا  )  وشبه   اصبم ووضب  میجید و کنین    شبرا

   ابوارز  یارببنار   ن  هد  از اشببیدوم یرببازی شببه

و      و نحیه غیز  یبردارب ره   بدگباهعمم رد شبببه ب  از د

ارب، ک  شبه       طودر شبرا  وگرد  آب در شبه   اصبم
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ارب،   یدهب  اغمات نررب  یاو ربازه  واز لحاظ اجرا  واصبم

ها غیربب  لیل  در رببرارببر کانا  صببیر   و برداشبب،

  یرغ  هاییر برداشبب،ا  یرببنار   ندر ا ین  همان ردپذوم

  ،یر ب   ی از شببه   ن  برداریب ره هایشبباص مجاز بر  

  گرددوم  ومج ا بررر

 مدل هیدرودینامیک مورد استفاده

ها و ارز ابو عمم رد  رببازیانجات شببهی   منظیرب 

در ا ن غحقیقا از    برداریب ره   دگاهاز د  وشبببه   اصبببم

ار یاده شد     SOBEK, Ver. 2.12.002مد  هیدرود نامی   

ربازی عی   و کانا  اصبموا واربنجو مد  بر  لهل از شبهی 

   برداری صبببیر  پذ رع،های والعو ب رهارببباش داده

مقببا،  گیبریانببدازه در  آب  ربببطبح  رلیت  و  دبو  هببای 

  و  (روزان )  ماه       زمانو  در بازهمشببخصببو از کانا ا 

  بر  گیری شبببداندازهدر بازه های مشبببخصبببو از کانا   

و بر اربباش صروجو    شببده  گیریهای اندازهاربباش داده

ربببنجو  مراحل صبببح،اجرا شبببدها    SOBRKهای مد   

  هاداده  درصبد  70برایو آمیز    هاداده  درصبد  30برای

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

اده شبببد و م نبارببب  ببا آزا رلیت  مبد  هیبدرود نبامیب  د

رطح آب در مد  با رلیت اندازگیری شده مقا ن  گرد د   

های از شبباص رببنجو مد ا  برای وارببنجو و صببح،

میبانگین لبدر مطمق صطبای    (اME)آمباری حبداکثر صطبا  

و   (اRMSE)ر شبب  میانگین مربعا  صطا (ا MAE)ننببهو 

ن ا ج حاصبل از  ارب یاده شبد  (ا RE)ربازی  راندماز شبهی 

 نشاز داده شده ار،  6جدو   وارنجو مد  در  

 مدل سنجیصحت   و واسنجی نتایج -6جدول 

 . SOBEK کینامیدرودیه

 های آماریشاص 
 (mرطح آب در کانا  )غراز  

 رنجوصح،  وارنجو

ME 0/03 0/04 

MAE 0/008 0/0095 

RMSE (m) 0/01 0/021 

RE (%) 99/9 99/8 

برداری و مدیریتی ارزیابی عملکرد  های بهرهشااا ص

 شبکه

بندی  در مطالع  حاضببر ج ، برررببو و اولی ،

شبباص   3های غحی ل و غیز   آب در شببه  ا از  گ  ن 

 اند از:ارز ابو ار یاده گرد د ک  عهار 

 (AP)  کفایت توزیع آب

  آب  مقبدار  ننبببهب،  از  ارببب،  عهبار   غیز    کیبا ب،

آبگیرهبا و بر    یبازمیردن  آب  مقبدار  بب   شبببدهدادهغحی بل

 شید:برآورد مواراش رابط  ز ر  

[1] ( )
     1 1      

1               

d
a r d

rA a

a r d

Q
P if Q Q

QP P
T R

P if Q Q

 =   
=   

   =  

  

ا غباب  aPا کیبا ب، غیز  ؛  APکب  در ا ن رابطب ا  

نقطبب  مربی   عمم ردی  ببب   ا  rQ و    dQ؛   بب،کیبباببب ای 

آب یبب غبرغب  مبقببدار  و  والبعبیبب،  در  غبحبی بمبو  آب  مبقببدار  ا 

ا  T؛  tدر دوره زمبانو    Xمیردنیباز برای انشبببعباب  

انببدازه دعبعببا   و  غبعببداد  غبعببداد  Rگبیبری  مبنببا،بق  ا 

 شده ار، گیریاندازه

 (FP)  راندمان توزیع آب

عنیاز شباص  دوتا با مقدار راندماز غیز   آب ب 

 شید:ار یاده از معادل  ز ر غعیین مو

[2] ( )
     1 1      

1               

r
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 =   
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ا غاب  fPراندماز غیز   آب و  ا  FPدر ا ن رابط ا  

 باشد مو   ،کیاب ای مربی   عمم رد نقط 

 (DP)  اعتمادپذیری توزیع آب

 را   اع مبادپبذ ری  شببباص   منیرد  آبگیر   ب   برای

  کب   کرد  غعر ف  آب  غحی بل  در  زمبانو    نیاص و  غیازمو

 (:1990)میلدز و گی س   شیدز ر محاره  مو  صیر ب 
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رابطبب ا   ا ن  و  DPکبب  در  غیز    اع مببادپببذ ری  ا 

TCV ،ارب اندارد مقاد ر  ا ضبر   غیییرا  زمانو ارب 

 هایشببه   برداریب ره عمم رد ارز ابو هایشبباص 

ار،   ارا   شده  7جدو   آبیاری در  

 ( 1990)مولدن و گیتس  برداریبهره عملکرد ارزیابی هایشا ص  استاندارد مقادیر -7جدول 

 ارز ابو  هایشاص   ارز ابو  هایکعش

   صیب م یر  ضعیف

 (AP) کیا ، 0/9-1 0/8-0/89 <0/8

 ( FP) راندماز 0/85-1 0/7-0/84 <0/7

 (  DP) اع مادپذ ری  0-0/1 0/11-0/2 >0/2

 نتایج و بحث

 (1S) برداری اولسناریوی بهره

ب     وکانا  اصبم  ربازیی شبهو    یربازاز مد پس  

آبگ کبانبا  اصبببم  هبای¬یریهمراه  مبد     ووال  در  در 

ا  1S  برداریب ره   ییو اعمبا  ربببنبار  یبدرود نبامیب ه

   بدگباه از د  وعمم رد شبببه ب  اصبببم   بابومنظیر ارزبب 

   ری و اع مادپذ  راندماز   ،اکیا  هایشاص   یابردارب ره

ک  در ادام    لرار گرع ند   ابومحاربه  و میرد ارز    اغیز

 صیر  مج ا غشر ح صیاهند شد ب 

 (AP) کفایت توزیع آب

شبباص  کیا ، غیز   آب برای  الف  -5شبب ل  در  

  BRMCشده در ،ی  کانا  اصمو غمامو آبگیرهای نصب 

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

و   اب ببدا و  بخش  وال  در  آبگیرهببای  در  کیببا بب، غیز   

ا    ( ربعز و غیبره  یارازاکام یهاوغعاون)  باالدر، شه  

  ک  ،یریب از وضبعی، صیب و مطمیبو برصیردار بیده؛  

ر با    بیده  برای آبگیرهای ا ن بخش براب  PAشبباص   

ارببب،  ا ن درحبالو ارببب، کب  برای آبگیرهبای وال  در  

دربب، و ان  ا و کانا  وال  در ناحی  عمرانو  بخش پا ین

B2  (گنهدها ربرچ ا ال  و آهنگراز  یهاوغعاون)  ا شباص

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

شباص  کیا ، در ا ن بخش در حد ضبعیف و نامطمیبو 

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

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

ب  دلیل مشبب ع  غیاز ب  آبگیری بیش از نیاز والعو مو

ب  واربببط    در آبگیرهای باالدرببب،اج ماعو و عرهنگو 

  شبه    وجید آب کاعو و مازاد بر نیاز آب محصبیال  در

و ان  ا و ب  دلیل   بگیرهای بخش پا ابو آ اشباره داشب،

نامنارببب  بیدز رلیت آبگیری در ا ن    مشببب ل ،راحو و

 بازه از کانا  اشاره داش، 

 (FP) راندمان توزیع آب

وال    یرهایا آبگ1S  برداریب ره   ییبا غیج  ربنار

از راندماز   واکانا  اصبببم   ودر بخش باالدرببب، و اب دا

بیده  وم یربببط    غیز در    کبب ودرحببال  انببد؛برصیردار 

درببب، شبببه  ا شببباص   ینو پا یانوبخش م  یرهایآبگ

  بباشبببدوبیده و در حبد مطمیب م  1برابر      رانبدمباز غیز

  یرهایدر آبگ    راندماز غیز   گردعهار ب (  ب -5ش ل )

آباد در  ید،گنهدها رببرچ ا ال ا آهنگراز و ه هایوغعاون

 بیده ار،   وحد مطمیب و لابل لهیل

 (DP) اعتمادپذیری توزیع آب

کل    یبرا    غیز   ریا شباص  اع مادپذج -5شب ل  

  یبب  ازا  BRMC  ووال  در ،ی  کبانبا  اصبببم  یرهبایآبگ

  با غیج  ب   دهدورا نشبباز م  1S  برداریب ره  ییرببنار

وال  در    یرهایآبگ  یبرا  DPشبدها شباص   حاصبل  جن ا
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درب، و   ینپا ینو باالدرب، شبه   و همان   وبخش اب دا

  ک  ،یریب   ؛بیده ییودر حد ضبببع    شبببه  وبخش ان  ا

  2/0از   بیشبب ر  های مذکیربخششبباص  در    نمقدار ا

وال  در بخش   یرهایاربب، ک  آبگ ودرحال   ن  اباشببدوم

و منباربببه  ننبببه باً  اع مبادپبذ ریاز    وکبانبا  اصبببم  یبانوم

ارببب، ک     نهنده ادامر نشببباز  ناند و ابرصیردار بیده

  صبببیر  بب آب را    داآببایدب،و ه    رغیبره  یهباوغعباون

   اع،در  واو نیرببانا  کم ر دب  ییرا غر و با غی  نیاص،

های  آمده از شبباص ب  دربب،  جبا غیج  ب  ن ا   اندکرده

ا مقبدار  S1  یبردارب ره   ییربببنبار  یبرا  میردمطبالعب 

کیا ،ا راندماز و اع مادپذ ریا   هایم یرب  کل شباص 

 برآورد شد  24/0و    96/0ا  80/0ا  ی ب  غرغ

 

الف( کفایت     1S یویسنار یازا  به ،BRMC یاصل کانال طول در واقع یرهایآبگ یبرا های ارزیابیشا ص تغییرات  -5شکل 

. توزیع   ب( راندمان توزیع    ج( اعتمادپذیری توزیع

 (2S) برداری دومسناریوی بهره

 (AP) کفایت توزیع آب

  یبرا  ،ا شببباص  کیاالف  -6شببب ل بر ارببباش 

  BRMC  ووال  در ،ی  کبانبا  اصبببم  یرهبایآبگ  وغمبام

     غیز  ،ک  شباص  کیا  دادنشباز   ن ا جمحاربه  شبد   

و باالدرب، شبه  ا از     ووال  در بخش اب دا  یرهایدر آبگ

  کب  ،یریبب   ؛دهبرصیردار بی  وصیب و مطمیب  یب،وضبببع

  1بخش برابر ببا     نا  یرهبایآبگ  یبرا  مبذکیرشببباص   

   ن  ا  (ربعز و غیبره یارازاکام  یهاوغعاون) بیده ارب،

و    یانووال  در بخش م  یرهایآبگ  یارب، ک  برا ودر حال

 یب  کبانبا  وال  در نباح   ودربببب، و ان  با ینپبا  ینهمان

غیاز  موبیده و   8/0کم ر از    ،ا شباص  کیاB2  وعمران

بخش در حبد     ندر ا   ب،شببباص  کیبا  ن یجب  گرعب، کب 
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 یاز ن  ا گردعهار ب لرار داش   ار،   وو نامطمیب یفضع

پببا  یرهببایآبگ  وآب بخش  در  برآورده   ینوال   دربببب، 

نب    ببدهنبگبرد از  کبمب بر    انببدنبمبیده  یبریآببگب   اصبید  یببازو 

  (گنهدها ررچ ا ال  و آهنگراز هایوغعاون)

 (FP) راندمان توزیع آب

  یرهایا هم  آبگS2  برداریب ره   ییبا غیج  ربنار

در حبد     از رانبدمباز غیز  واوال  در ،ی  کبانبا  اصبببم

منبباربببه و  بیده  ومطمیب    کبب  ،یریببب   انببد؛برصیردار 

  ی،درببب، شبببه   وضبببع ینو پا یانوبخش م  یرهایآبگ

  هاآز در      و شبباص  راندماز غیز  داشبب    یغرمناربب 

 ( ب -6ش ل بیده ار، ) 1برابر  

 (DP) اعتمادپذیری توزیع آب

کل    یبرا    غیز   ریا شباص  اع مادپذج -6شب ل  

  یبب  ازا  BRMC  ووال  در ،ی  کبانبا  اصبببم  یرهبایآبگ

  با غیج  ب   دهدورا نشبباز م S2  برداریب ره   ییرببنار

وال  در    یرهایآبگ  یبرا  DPا شبباص   آمدهبدربب،  جن ا

درب، و   ینپا ینو باالدرب، شبه   و همان   وبخش اب دا

  ای ک گین ب   بید   ییودر حد ضبببع  ه  شببب   وبخش ان  ا

ب     2/0از   یشببب رب  در نیاحو مذکیرشببباص     نمقدار ا

وال  در بخش   یرهایارب، ک  آبگ  ودرحال  ن  اآمد  درب،

منارببب  و   ننبببه اً   ریاز اع مادپذ  وکانا  اصبببم  یانوم

   ندهنده اامر نشبباز   ناند و ابرصیردار بیده  وم یرببط

ببا  آببادا آب را  یدب،و ه    رغیبره  یهباوارببب، کب  غعباون

   اندنمیده  اع،در  وانیرانا  کم ر دب  نیاص و بیش ر و 

مقدار م یرب  کل  ا آمدهب  درب،  جبا غیج  ب  ن ا

ا  ی ب  غرغکیا ،ا راندماز و اع مادپذ ریا  های  شببباص 

غیاز ن یج   بید  بر همین اربباش مو  34/0و   84/0ا  71/0

ا شببباص  2S  یبردارب ره   ییربببنار  یب  ازاگرع، ک  

در    BRMCکانا     وکل شببه   اصببم  یبرا    راندماز غیز

آب در کل شه   بر      بیده و گرد  و غیز وحد م یرط

بیده ارب،    ولابل لهیل ارباش شباص  عید در حد ننبه اً

و      در غیز وارب، ک  عمم رد شبه   اصبم  ودر حال  نا

   ریا اع مادپذ   ، وکیا  هایآب بر ارباش شباص   د گر

اکثر    ک ،یریب بیده   وو نامطمیب  یفضبع یاردر حد بنب 

  برابرنا  صبیر ب  ودر شبه   اصبم  مدصلیي هایوغعاون

در  یرعببادالنبب غ  و    نا  همانین  و  انببدنمیده   بباعبب،آب 

صید را   یازمیردن  ودب    نیاص،ا  یرغ صیر ب   هاوغعاون

  اندکرده   اع،در

 (3S) برداری سومسناریوی بهره

 (AP) کفایت توزیع آب

 و غمبام  یبرا   ب،شببباص  کیباالف    -7شببب بل  در  

و  محاربه     BRMC ووال  در ،ی  کانا  اصبم  یرهایآبگ

غیاز گی، ک   با غیج  ب  شب ل مو  نشباز داده شبده ارب،

وال  در ،ی     یرهبایدر اکثر آبگ    غیز   ب،شببباص  کیبا

م یرببب    و    یبارازکبام  یهباوغعباون)کبانبا  از عمم رد 

  (ال ا ربرچ  و گنهده یهاوغعاونییو )غا ضبع  (  رغیبره

وال     یرهایآبگ  یبرا  ای ک گین ب   بیده ارببب،برصیدار  

ان  با  یبانوم  هبایدر بخش نباح    وو    یب کبانبا  وال  در 

  بداز  نبیده و ا  8/0کم ر از   ،ا شباص  کیاB2  وعمران

بخش در حبد    ندر ا   ب،ارببب، کب  شببباص  کیبا  ومعن

  ب  رالرار داشبب   اربب،  ب  عهار   وو نامطمیب  یفضببع

 غثمین نشبده وال  در اکثر نقا  شبه     یرهایآبگ  وآب یازن

  ا ن میضببیع عم،  اند نمیده  یریآبگ  یدص یازو کم ر از ن

ب  کانا ا ننببه، ب  دو    یورود  وب  کاهش دب غیازوم  را

 ننه، داد   2Sو   1S   ییرنار

 (FP) راندمان توزیع آب

وال    یرهایبگآا  3S  برداریب ره   ییبا غیج  ربنار

     کبانبا  از رانبدمباز غیز  یبانودر بخش بباالدرببب، و م

ارب، ک    ودرحال   نا   اندبرصیردار بیده  ومنارب  و صیب

ننبببهب، بب  بخش   درببب، کبانبا  ینبخش پبا  یرهبایآبگ

راندماز غیز   در  و    ب  ری داشبب    ی،وضببعباالدربب،ا 

  ب( -7ش ل د )باشوم  1 ا ن نیاحوا معاد 

 (DP) اعتمادپذیری توزیع آب
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کل    یبرا    غیز   ریا شباص  اع مادپذج -7شب ل  

  یبب  ازا  BRMC  ووال  در ،ی  کبانبا  اصبببم  یرهبایآبگ

  با غیج  ب   دهدورا نشبباز م  3S  برداریب ره  ییرببنار

   ری شببباص  اع مبادپبذ  غیاز ن یجب  گرعب، کب شببب بل مو

در حد    ه ب شببب  هایغمبامو بخشوال  در    یرهایآبگ  یبرا

شبباص  در    نک  مقدار ا،یریب   اربب،   بیده  ییوضببع

امر    ن  اآمبد  بب  درببب،  2/0هبا بیشببب ر از  غمبامو بخش

صبیر   آب را ب  اهاوارب، ک  هم  غعاون   ندهنده انشباز

ا  بباالی دبوو نیرببببانبا     ییرا و ببا غی    نیاصب،  یرغ

  اندنمیده   اع،در

   ییربببنبار  یآمبده برادرببب،بب    جببا غیجب  بب  ن با

کیا ،ا  هایا مقدار م یربب  کل شبباص S3برداری  ب ره

  46/0و    71/0ا  62/0یب ا  بب  غرغرانبدمباز و اع مبادپبذ ریا  

ب   غیاز ن یج  گرع، ک   بر ا ن اربباش مو  برآورد گرد د 

     ا شباص  راندماز غیز3S  یبردارب ره   ییربنار  یازا

بیده    ییودر حد ضبع  BRMCکانا     وکل شبه   اصبم  یبرا

آب در کل شببه   بر اربباش شبباص      و گرد  و غیز

 غمبامو کب   ،یرینهیده ارببب،  بب   وعید در حبد لباببل لهیل

  برابرصبیر  ناب  ودر شبه   اصبم  مدصلیي هایوغعاون

غیاز گیب، کب   مو  و  انبدنمیده   باعب،آب در  یرعبادالنب غ  و

ننبببهب، بب  دو     یربببنبار   ناز شبببه ب  در ا  یبردارب ره

 ار،  بیدهغر غر و نامنار یفا ضعیشینپ   ییرنار

 
  تیکفا( الف   S2 یویسنار یازا  به ،BRMC یاصل کانال طول در واقع یرهایآبگ یبرا یابیارز یهاشا ص  راتییتغ -6شکل 

 . عیتوز یریاعتمادپذ( ج    عیتوز راندمان( ب   عیتوز
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  تیکفا( الف   3S یویسنار یازا  به ،BRMC یاصل کانال طول در واقع یرهایآبگ یبرا یابیارز هایشا ص  راتییتغ -7شکل 

. عیتوز یریاعتمادپذ( ج    عیتوز راندمان( ب   عیتوز

 (4S)  برداری چهارمسناریوی بهره

بب  همراه    وکبانبا  اصبببم  یرببببازیب پس از شبببه

و اعمبا    یبدرود نبامیب در مبد  ه آزاوال  در    هباییریآبگ

عمم رد     بابوارز  ععوه برا  4S  یبردارب ره   ییربببنبار

میرد    یهاشباص   یابردارب ره   دگاهاز د وشبه   اصبم

  یهاوجید و عدت وجید برداشبب،   در شببرا  اربب یادها

کب  در ادامب     انبدمجباز میرد محباربببهب  لرار گرع ب   یرغ

 غشر ح صیاهد شد 

 (AP) کفایت توزیع آب

  یرهایآبگ  یبرا  ،شبباص  کیاالف  -8شبب ل  در  

دربب، کانا   ینو پا  یانوربب  بخش وال  در باالدربب،ا م

از کانا   یرمجازبا اح نبباب برداشبب، غ  BRMC  واصببم

ک     دهدونشبباز م ن ا ج  نشبباز داده شببده اربب،  واصببم

در هر رببب  بخش از کبانبا  از      غیز   ب،شببباص  کیبا

  یبرا  ک ،یریب   اربب،برصیدار بیده   ییوعمم رد ضببع

     رغیبره  یارازاکام  یهاوبخش باالدر، ک  شامل غعاون

بیده و    8/0در حبدود     ب،و ورم نبگ بیدها شببباص  کیبا

بخش در    ندر ا  مذکیرارب، ک  شباص    وبداز معن  نا

و    یانوبخش م  لرار داشب   ارب،  اما در دو  وحد م یربط

ال ا رببرچ  و   یهاوغعاون  یبرا صصببیصبباٌدربب،  ینپا

  ، شباص  کیا  باشبنداوها موغعاون  نآصر  ج گنهده ک   

 ن  ا  یبانگرکب  ب  آمبد  بب  درببب،  8/0از    غر ینپبا  یباربنببب 

و   وکاع  اندازهب   های مذکیرغعاونوک   میضبببیع ارببب، 

در  یببازمبیردنب  آبب  هبمبابنب نب برده   بباعبب،صبید    یبنانببد  

صید ب    ی ن  ومجاز در ،ی  کانا  اصبم  یرغ یهابرداشب،

بخش در    نا  یفکننده باعث غضبببع دعنیاز عامل غشبببد
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در هر   وچرا ک  آب لابل غیج  ؛اع، آب شببده اربب، در

  یرغ  صبیر ب درب،  ینو پا  یانورب  بخش باالدرب،ا م

ا ن در حالو اربب، ک      گرددومجاز از کانا  برداشبب، م

های غیر مجازا شباص  شبرا   عدت وجید برداشب،  در

AP  اع     اارغقننببه، ب  حال، وجید برداشبب، غیر مجاز 

و    یبارازکبام  یرنظ   وهباوغعباون  یبرا  کب ،یریبب    ارببب،

در    ،وال  در بخش باالدرببب،ا شببباص  کیا    رغیبره

  باوجید ینهمانگرع،   مطمیب لرار    ی،آرببب ان  وضبببع

در،   ینو پا  یانووال  در بخش م  یهاوغعاون   ررا   ن  ا

اما ننببه، ب    ااندمانده وبال  یفضببع ی،در وضببع نا کا

 اند ب  ر شده امجاز از کانا  یروجید برداش، غ    شرا

 (FP) راندمان توزیع آب

  برداری ب ره   ییربنار  دربا  -8شب ل  با غیج  ب   

4Sمجباز از کبانبا ا   یروجید برداشبببب، غ    ا در شبببرا

آ   وال  در بخش بباالدربببب،  یرهبایبگرانبدمباز غیز   

ر   و ورم نبگ(ا در نباحیب  م یرببب  ) )کبامیبارازا غیبره

0.75FP ببخبش= آببگبیبرهببای  و  ببخبش و    یببانبومب   ( 

0.70FPدر ناحی  ضبعیف )درب،  ینپا   لرار گرع ند )  

کانا  در    یرهایکل آبگ  یبرا  FPشبباص    گرا  از ،ر  د

مجاز از کانا  در هر    یرعدت وجید برداشبب، غ   شببرا

بخش   ایهب وغعباون  کب ،یریبب    باعب،؛رببب  بخش ارغقبا  

  ی،و آهنگراز از وضببع  یارازکام  یرنظ یانوباالدربب، و م

بیده  وم یربببط غعباونبرصیردار  امبا  بخش   یهباوانبد 

    ابا وجید ب  ر شبببدز شبببرا  گنهدهادرببب، مانند   ینپا

0.70FPیف )ضع ی،هنیز در وضع )  لرار دارند 

 (DP) اعتمادپذیری توزیع آب

  یبرا    غیز   ریا شببباص  اع مادپذج -8شببب ل  

وجید و عدت وجید برداشب،      در شبرا هم  آبگیرها را

ا  شببب بل مبذکیر  ببا غیجب  بب   دهبدونشببباز م  یرمجبازغ

در هر دو    غمبامو آبگیرهباا  یبرا   ریشببباص  اع مبادپبذ

0.20DPیف )در حبد ضبببع    اشبببرا )  امر    نا   بید

  صبیر  ب آب   اهاوهم  غعاونب   ارب، ک     ندهنده انشباز

ا  دبو  یشببب رنیربببانبا  بو    ییرا و ببا غی    نیاصب،  یرغ

  ار،   اع  ان قا 

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

  برداری ب رهشاص  های  ا  و معین  ب ره برداری مشخ 

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

بب     غیازمو  انبد و دلیبل آز را  ا بده آ  صید عباصبببمب  گرع ب 

ننبه، داد    وجید آب مازاد بر نیاز برداشب، کشباورزاز

  ب  ،یری ک  معمیال اضباع  برداشب، در آبگیرهای وال 

در  برداری  های ب رهدر ا ن بخش وجید داشب،  شباص 

و ان  ا و شبه   نی   درب، آبگیرهای وال  در بخش پا ین

اضبباع  برداشبب، در     در شببرا   نامطمیبو لرار داشبب ند

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

ا ن بخش از کبانبا  و همانین رلیت ،راحو نبامنبارببب  

اصببمو    ی بخش ان  ا و کانا  اصببمواکارگ اری آبگیرها

غر ن دلیل ضبببعف شببباص  ها در بخش ان  ا و کانا  

هبای بخش میبانو کبانبا  بب  دلیبل در باعب، بید  امبا آبگیر

دبو م نارب  با نیاز هر آبگیر در وضبعی، مطمیبو لرار  

با مقا نب  بین ربنار یهای مخ مف ب ره  همانین داشب ند   

بب    ن یجب  گرعب، کب   مو غیاز  هبای برداری  ازای دبو 

ب  کانا  اصببموا شبباص  و  ورودی کم ر از دبو ،راح

های ب ره برداری در شببرا   ضببعیف و نامطمیبو لرار  

ا شباص  ها S4و   S3داشب ند ب  ،یری ک  در ربنار یی  

در بد غر ن شبرا   صید لرار داشب ند  ا ن امر ب  واربط   

غیانبد بباشببببد کب  ابعباد کبانبا ا آبگیرهبا و رلیت  ا ن مو

حو بیده ارب، اما  ای آبگیرها م نارب  با دبو ،رکارگ ار

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

کنبد آبگیرهبا لبادر بب  آبگیری دبو م نبارببب  و میرد  مو

برداری  نیاز صید نینبب ند و درن یج  شبباص  های ب ره

ن ا ج غحقیق حاضببر با ن ا ج نات و  شببیند  غضببعیف مو

( و عهبدالمیغو  2004و هم باراز )(ا نجی   2016هم باراز )

  ن اآدر هم  ( کامع مشاب  بیده ار، ب  ،یری ک  2013)

شبببباص  ب رهعمم رد  ان  با و هبای  در بخش  برداری 

گ ار    ضببعیف و نامناربب    های آبیاری بنببیارشببه  

(  2008ن ا ج با مطالع  صاز و گامن )همانین  شبده ارب، 



 77                                           . . .                                                             ارزیابی عملکرد سناریوهای مختلف مدیریت توزیع آب در شبکه های

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

  اصبمو کامع مشباب  بیده ارب، ب  ،یری ک   ا،ی  کان

برداشب، های غیر مجاز باعث غضبعیف و ناکارآمد شبدز  

ک  ا ن امر در بخش  ارب،شبده    آب  شباص  های غیز  

ان  ا و کانا  مش ید غر بید   

 
(، الف( شا ص کفایت توزیع   4Sچهارم ) برداریبهرههای ارزیابی مختلف، به ازای سناریوی نحوه تغییرات شا ص  -8شکل 

. ب( شا ص راندمان توزیع   ج( شا ص اعتمادپذیری توزیع 

 یکل گیرینتیجه

شبه     یدزب  اغمات نررب   یلحاضبرا ب  دل  یقدر غحق

شدز   و عرریده  واز لحاظ زمان    د گربا  وو عرع واصم

   د ،ر  و پد    در گذر زماز از   وکانا  اصبم یهاربازه

کش،    ررطح ز  شاع ا یلب  دل  دجد وآب  یازهایآمدز ن

و     بلغحی   ر ب،در امر مبد  یایبدگوبباعبث پ   گرااز ،ر  د

اربببب،       غیز لبذا ربببنبار یهبای مخ مف آب شببببده 

شبهی     کانا   برداریب ره برداری م نارب  با شبرا  ب ره

برداری و هم   های ب رهازای هم  دورهب   ربببازی شبببد 

کبانبا    آبگیرهبای وال  در نباحیب  بباالدرببب،  ربببنبار یهباا

های از د دگاه شباص  غریوضبعی، منارب از  ا  اصبمو

  و ا ن درحبالو ارببب، کب   نبدبرصیردار بید  برداریب ره

 و شببرا   نامطمیب  دربب،آبگیرهای وال  در بخش پا ین

  غیز   های  ص   همانینا با مقا نببب  بین شببباداشببب ند

غیاز ن یجب   میرد ارببب یباده در ربببنبار یهای مخ مف مو

دبو ورودی بب  کبانبا  از دبو ،راحو  گرعب، کب  هر چب   
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 شبرا   از    برداریی ب رههاوضبعی، شباص  کم ر باشبد

ب   گیرد  مطمیب صارج شبببده و در ناحی  بحرانو لرار مو

برداری میجید در شبه   ضبعف  ،یر    در شبرا   ب ره

  شبببید وم عبددی در مبد ر ب، غیز   آب د بده موهبای  

کمهید آب وجید داش      واز عصی  زراع   وچنانا  در  

د نباشببدا کل شببه   و اراضببو پا اب دچار مشبب ل صیاه

برداری میجید و کنینو در  همانین در شرا   ب رهشد   

هبای غیر مجباز در ،ی  کبانبا  بباعبث  شبببه ب ا برداشببب،

 بگیرها شده ار، غضعیف مد ر ، در غیز   آب بین آ

میرد     یهایربنار ی حاصبل از آنال   جن ا  وصبیر  کمب 

صبیر  ز ر غشبر ح  غیاز ب را موحاضبر   یقمطالع  غحق

 نمید:

  و،راح  وبرداری و دبب ره  یک  الگی  او   ییدر ربببنار

از    ن ا ج ب  ری اکانا  اربب، ومطابق با مشببخصببا  عن

   ربرداری ننبببهب، بب  رببباهبای ب رهشببباص    بدگباهد

    ار، ک  در شرا  ودر حال   ن  اآمد  ب  در،   یهاارنار

و     دهنگرد  یلآز غ م ومیجید شببه   ک  مشببخصببا  عن

  ووارده بب  کبانبا  ببا آز مطبابق   بوبرداری و دب ره  یالگی

 نبامطمیب و پبا ین برداری  هبای ب رهاز شببباص   انبدارد

کرده ار،    ی ن  ای دهمش ع  عدبیده ک  شه   را دچار  

و      غیز  ییی،ک یارغقا  ب  منظیر  ضبروری ارب، بنابرا ن

  ا برداری های ب رهشاص   شگرد  آب در شه   و اع ا

 و و ب  شبب ل کنین شببده  میلشببه   غ  ومشببخصببا  عن

ا  نگبردد   یریآبگب  مب    ندر  از    غیازومیرد  راه ببارهببا و 

ب  کانا ا   یورود  وکش، م نار  با دب  یالگیغیییر  جمم 

ععا  و    یورود  وکشبب، م ناربب  با دب   ررببطح زغیییر  

آب غعبباونو  ب  ر  چبب   هر  منظیر  نمیدز  ببب   محمو  براز 

 را پیشبببن باد   غیز   آب  بر  غرر  هر چب  ب  ر و دلیقانظب 

 نمید 

از شبه   ععوه بر مشب ل  وبرداری کنینب ره   در شبرا

  کم ر  یاربن  وورود دب یناز کانا  و همان  یرینحیه آبگ

مجباز از کانا     یرغ یهاکانا ا برداشببب،  و،راح  واز دب

   شببده اربب،  یبرداری م عددمشبب ع  ب ره  جادباعث ا

برداری  ب ره  هایشاص   یرو یموایر من ق  ک ،یریب 

غر ن مقدار صید ررببانده ها را ب  ضببعیفگذاشبب   و آز

مجاز از کانا   یرغ  یهاارب،  لذا م یلف کردز برداشب،

و گرد  آب در شبببه ب       غیز  یییب،ک  یمنظیر ارغقبابب 

 ار،    یضرور  یامر
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