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 .1کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسی آبیاری و زهکشی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت،
ایران
 .2دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی ،مهندسی آبیاری و زهکشی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ایران

تاریخ وصول مقاله1392/9/30 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/6/24 :

چكيده
با توجه به بازد کم توزيع آب در شبکههاي آبياري و زهکشي ايران ،شبيهسازي جريان و حساسيتسنذي سااز هااي آباي شابکههاا
بهعنوان يک رويکرد جديد براي بررسي عملکرد طر هاي آبي کشور مطر است .اين تحقيق ،بهعلت تحويل و توزياع نامناساب آب
بهخصو

در پاييندست شبکۀ آبياري و زهکشي ورامين به بررسي حساسيتسنذي ساز هاي آبگير موجود در شبکه ميپردازد .ايان

حساسيتسنذي با بررسي داد هاي آبي واقعي و مقايسۀ آنها با مقدار آب مورد نياز براي الگوي کشات شابکه صاورت گرفتاه اسات.
شبيهسازي و بررسي شبکه با استفاد از مدل هيدروديناميکي سوبک و روابط معرفيشد براي حساسيتسنذي ساز هاي آبگيار انذاام
گرفته است .بررسيها و آناليز حساسيت هيدروليکي در ساز هاي شبکۀ آبياري ورامين نشان دادند که ساز هاي نيرپيک موجود ،داراي
حساسيت زيادي هستند .طبق معادالت بررسيشد  ،حساسيت ساز هاي نيرپيک نسبت به عمق باالدست و مقدار بازشدگي دريچههاي
مدول نيرپيک بيشتر در ساز هاي انتهايي رخ داد است .براي بهر برداري بهينه از شبکۀ آبياري ورامين بهترين روش ،تاأمين عماق آب
براي پايين دست هر کانال است .در اين شرايط است که عمق آب در تمامي آبگيرها تأمين شد و در مقادار بازشادگي مادولهاا نياز
تغييري ايذاد نميشود.
كلیدواژهها :آبگیر ،آنالیز حساسیت ،بهرهبرداری ،عملكرد شبكه ،مدل هیدرودینامیكي.

* نويسند مسئول

Email: sadatm@ut.ac.ir

میناسادات سیدجواد و محمود مشعل

 .1مقدمه

روابط ،محدوديت کاربري در فرايند بهر برداري است ،زيرا

با توجه به بازد اندک توزيع آب در شابکههااي آبيااري و

در حااال حاضاار امکااان مطالع اۀ رونااد انتشااار و توسااعۀ

زهکشاي اياران ،شاابيهساازي جريااان و حساسايتساانذي

اختالالت 2در شبکه هاي آبياري باا اساتفاد از آنهاا ميسار

ساز هاي آبي شابکههاا ،رويکاردي جدياد باراي بررساي

نيست .دانش انتشار يا تحليل اختالالت در طول کانالهااي

عملکرد طر هاي آبي کشور بهشامار مايرود .سااز هااي

آبياااري ،موضااوعي مهاام در زمينااۀ پااايش 3و دسااتيابي بااه

تنظيم و کنترل بهدليل اهميت در تنظيم و کنترل ساط آب

بهر برداري بهينۀ سيستم است ( .)2روابط جريان غيردائمي

و دبي آبگيرها ،تأثير بسازايي در افازايش باازد و کااهش

با وجود پيچيدگي هاي خاصي که دارند ،در تحليل جرياان

مصرف آب دارند و با کنترل و تنظايم مناساب و باهموقاع

توانمندند و فراگيري کاربري آنها را محدود ميکناد .شايوۀ

آنها ،مي توان از هدررفت آب جلاوگيري کارد و ماديريت

آناليز حساسيت 4که نوعي شيوۀ نوين بينابيني ا بين اين دو

توزيع آب را ارتقا داد .با وجود ساط اولياۀ مادرنساازي

روش مطالعۀ جريان ا بهشمار مايرود ،از اواخار دهاۀ 90

شبکه هاي آبياري و زهکشاي در اياران ،باهدليال عملکارد

ماايالدي نظاار تعاادادي از متخصصااان آبياااري را بااه خااود

ضعيف شبکهها ،بازد کل آبياري انادک باود و در نتيذاه

معطوف کارد اسات .در ايان روش باا اساتفاد از رواباط

تلفات آب در بخش کشاورزي بسيار زياد است ( .)3از بين

جريان دائمي و وضعيت سااختار فيزيکاي شابکه ،واکانش

ساز هاي هيدروليکي ،تنظيم مدول هااي نيرپياک 1و عماق

سيستم به تغييارات و اخاتالالت ورودي و تحليال جرياان

باالدست آنها تأثير بسزايي در افزايش بازد کاهش مصارف

ارزيابي ماي شاود ( .)6حساسايت ،قابليات پاساخگويي باه

آب دارد .بهدليل تنوع ساز هااي هيادروليکي و روشهااي

تااأثيرات و فشااارهاي بيرونااي اساات .در اياان روش ،رفتااار

مختلف بهر برداري ،کنترل و تعيين رفتار جريان ساز هااي

سيستم نسبت به تغييارات و اخاتالالت پارامترهااي ورودي

مختلف در يک شبکۀ آبياري بهصورت دستي مشکل است.

سنذيد ميشود .شاخص حساسيت هيدروليکي ياک ساازۀ

ازآنذا که بهر برداري صاحي و مناساب از ايان سااز هاا،

آبياري ،نسبت تغييرات نسبي يا مطلق پارامترهاي هيدروليکي

مديريت شبکه و توزياع باهموقاع آب و کااهش تلفاات را

خروجي از ساز باه تغييارات نسابي ياا مطلاق پارامترهااي

امکانپرير ميکناد ،باهنظار مايرساد شناساايي نقاايص و

هيدروليکي ورودي به ساز تعريف ميشود (.)5

مشکالت ايان سااز هاا از لحااظ انتخااب ناوع ،طراحاي،

مطالعاۀ جريااان در شاابکههاااي آبياااري و زهکشاي بااا

ساخت ،نصب و بهر برداري ،به افزايش باازد شابکههاا و

استفاد از روابط جريان دائمي و غيردائمي انذام ميگيارد.

جلوگيري از تلفات آب بسيار کمک ميکند.

در طراحي شبکههاي آبياري از روابط جريان دائمي استفاد

مطالعاۀ جريااان در شاابکههاااي آبياااري و زهکشاي بااا

ماايشااود .اياان روابااط توسااط طراحااان و متخصصااان

استفاد از روابط جريانهاي دائماي و غياردائماي صاورت

بهر برداري بهخوبي فهميد مي شود ،اما اجراي برنامه هااي

مي پريرد .رواباط جرياانهااي دائماي ،اغلاب در طراحاي

آبياري و عمليات بهر برداري ،سبب ايذاد جريان غيردائمي

سيستمهاي آبياري کاربرد دارند و متخصصان طرا و حتي
متوليان بهر برداري ،بهخوبي آنها را درمييابند .کاستي ايان

2. Perturbation
3. Monitoring
4. Sensitivity Analysis Approach

1. NEYRPIC
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در سط شبکه ميشود ،که تحليل آن با اساتفاد از رواباط

انعطافپريري را تابعي از نوع ساز ها در نظار گرفات کاه

جريان دائمي ميسر نيست .مدلهاي هيدروديناميکي توانايي

بسته به نوع ساز هاي تنظيم و توزياع و وضاعيت جرياان،

شاابيهسااازي جريااان شاابکه ،ارزيااابي عملکاارد شاابکه و

مقادير مختلف صفر ،واحد ،بزرگ تر و کوچک تر از واحاد

رفتارسنذي هيدروليکي ساز هاي موجود را بهخوبي دارند.

خواهد داشات .آلبينساون مطالعااتي را درباارۀ حساسايت
3

اما محدوديت دسترسي ،پيچيدگي و نياز به تخصص ،سبب

ساز هاي تنظيمکنند و تحليل در زميناۀ ترکياب تاأثيرات

شد که بهر برداران شبکه هاي آبيااري باه اساتفاد از ايان

حساسيت ساز هاي مذاور تنظايمکنناد انذاام داد اسات

مدل ها تمايل چنداني نداشاته باشاند ( .)12کنتارل جرياان

( .)3در ادامۀ تحقيقات انذاامگرفتاه ،در رابطاۀ ارائاهشادۀ

بهصورت دستي در يک شبکۀ آبياري و زهکشي به توزياع

محبوب و گواالتي بهجاي عمق نرمال ،عمق واقعي جرياان

ناعادالنۀ آب در بين متقاضيان منذر مايشاود .ازايانرو باا

در باالدست آبگير را قرار دادند و آن را شاخص حساسيت

پيشرفت علم و پيدايش کامتيوتر و قدرت فوقالعادۀ تحليل

آبگيرهااا پيشاانهاد کردنااد ( .)13در تعريااف ديگااري از

مسائل عددي ،ايان امکاان فاراهم آماد کاه باا اساتفاد از

حساسيت ،بهجاي تغييرات نسبي عمق جرياان از تغييارات

ماادلهاااي هياادروديناميکي و کنتاارلگرهاااي موضااعي و

مطلق عماق جرياان اساتفاد شاد .محققاان اصاول آنااليز

سراسري ،فرايند بهر برداري بهينه براي توزيع عادالناۀ آب

حساسيت دريچه ها را باراي نوساانات و اخاتالالت عماق

مورد نياز متقاضيان يک شبکۀ آبياري و زهکشي شبيهسازي

جريان ساز ها توساعه دادناد و در مطالعاۀ کاناال هاايي از
4

شبکههااي ماهاويال و کيرينادوياي ساريالنکاا و شابکۀ

و تسهيل شود.

5

مطالعات اوليه در زمينۀ حساسايت آبگيرهاا 1باه ساال

فوردوا پاکستان بهکار بردند ( .)11با توجاه باه مطالعاات،

 1951برميگردد که محققان تعريفي از حساسايت مذااري

تحقيق حاضر به بررسي حساسيتسنذي ساز هااي آبگيار

تخليهکنند بيان داشتند و از آن براي بررسي مذاري تخلياۀ

موجود در شبکۀ آبياري و زهکشي ورامين که از شبکههاي

جريان در چند کاناال آبيااري از شابکه هااي آبيااري هناد

نوين ايران است ميپردازد.

استفاد کردند .در تعريف بيانشد  ،نسبت تغييارات نسابي

اين تحقياق ،باهعلات تحويال و توزياع نامناساب آب

دبي تخليهکنند به تغييرات نسابي عماق جرياان باه عماق

بهخصو

در پاييندست شابکه ،باه شابيهساازي جرياان

نرمال کانال تغريه ،حساسيت تخليهکنند ها معرفي شد (.)9

موجود در کانالها و شناسايي حساسترين ساز هاي آبگير

با مطالعۀ حساسيت سااز هااي آبيااري توساط هورسات،

پرداختااه اساات .شاابيهسااازي و بررسااي شاابکۀ آبياااري و

شاخص انعطافپريري بهمنظور مطالعاۀ وضاعيت انتشاار

زهکشي ورامين با استفاد از مدل هيدروديناميکي سوبک و

تغييرات اعمالي در دباي ورودي کاناال تعرياف شاد ،کاه

روابط معرفيشد براي حساسيتسنذي سااز هااي آبگيار

2

صورت گرفت .براساس نتايج بهدساتآماد  ،برناماهريازي

عبارت است از نسابت تغييارات نسابي دباي آبگياري باه

جديدي نسبت به تحويل و توزياع آب باه آبباران باراي

تغييرات نسبي دبي جاري در کانال تغريه .او در اين تئوري

مديريت و بهر برداري بهينه مطر شد است.

که آن را تئوري پاسخگويي سيستم ناميد ،تغييرات شاخص

3. Cross Regulator
4. Mahavil & Kirinedoya
5. Fordova network

1. Off takes
2. Flexibility Index
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 .2مواد و روشها

همان طور که ذکر شد ،در شابکۀ آبيااري وراماين ،آب

بهاار باارداري شاابکههاااي آبياااري ،نتيذااۀ يااک فراينااد

بهصورت 24ساعته در اختيار آب بران قرار داد ماي شاود و

تصميمگيري است که در آن سه عنصار وضاعيت فيزيکاي

در بيشتر ساعات بهصورت هرزاب هدر مايرود .ازايانرو،

موجود ساز ها ،ررفيت کنترل و رفتار هيدروليکي سيساتم

طبق مطالعات انذام گرفته و تحقيقاتي که از شبکه باهعمال

اهميت زيادي دارند .ايان ساه عنصار باهناوعي در مفهاوم

آمد است ،نتيذه گرفته شاد کاه تحقياق حاضار در ماورد

حساسيت هيادروليکي سااز هاا مساتتر اسات و ازايانرو

مقدار بازشدگي ساز هاي نيرپيک صورت گيرد .زيارا بناابر

حساسيت هيدروليکي ساز ها مهمتارين عامال مرباوط باه

بررسي ها ،در اين شبکه مقدار بازشدگي دريچه هاي نيرپيک

خصوصيات هيدروليکي سيستم بهشامار مايرود .ازايانرو

براساس مقادار آب واردشاد در کاناالهاا اسات و کلياۀ

تحقيق حاضر به بررسي و آناليز حساسيت ساز هاي آبياري

دريچه هاي يک آبگير نيرپيک بهصورت کامل بازند ،و ايان

شبکۀ ورامين ميپردازد ( .)6دشت ورامين در بخش شمالي

امر سبب مي شود آب اضافي وارد کانال هاي باالدست شود

ايران و در دامنۀ جنوبي البرز واقع شاد کاه در حادود 40

و آببران پاييندست آب کافي در اختيار نداشته باشند .اين

کيلومتري جنوب شرقي تهران در ` 51° 40طاول شارقي و

امر در صورتي است که اگر مقدار بازشادگي دريچاه هااي

بين ` 35° 05و ` 35° 30عرض شمالي واقع است .وسعت

نيرپيک براساس قاعدۀ کلي آنها که بهازاي هر دسي متر20 ،

اراضي خالص تحت آبياري اين شبکه حدود  50000هکتار

ليتر بر ثانيه آب از خود عبور مي دهند باشد ،آب بهصاورت

است که نياز آبي ساالنۀ آن حدود  600ميليون متر مکعاب

مطلوب تري در اختيار آب بران قرار خواهاد گرفات (.)4،7

برآورد شد است .اين شبکه براساس جريان دائماي آب ،و

بنابراين به بررسي داد هااي واقعاي آب تحاويلي شابکه و

بهصورت شبانه روزي ( 24سااعته) طراحاي شاد و داراي

مقايسۀ اين داد هاا باا مقادار آب ماورد نيااز هار کادام از

 760کيلومتر کانال انتقال و زهکش اسات کاه حادود 500

آبگيرها براساس الگاوي کشات و دور تنااوب هفاتروزۀ

کيلومتر آن را کاناالهااي درجاۀ  3و  4تشاکيل مايدهاد؛

اراضي زير کشت آنها با بهر گيري از مدل هيادروديناميکي

همچنين داراي حدود  2000دريچه و ابنيۀ فني اسات .ايان

سوبک پرداخته شد است.

تحقيق بار روي ساه کاناال درجاۀ دو باه ناام هااي کاناال

مدل سوبک يک بساته نارمافازاري اسات کاه قابليات

شريفآباد ) ،(SHکانال  AUو کانال BVبهترتيب واقاع در

کاربري در حوضههاي مختلف مديريت رودخانه ها ،مناطق

محدودۀ ابتدايي ،مياني و انتهايي کاناال اصالي  ABشابکۀ

شهري و روستايي را براي مذااري روبااز دارا اسات .ايان

آبياري ورامين که داراي طولي برابر با  13کيلاومتر ،عارض

مدل توسط مؤسسۀ هيدروليک دلفت 1با همکاري دانشاگا

کف متغير باين  3/6-2/4متار 29 ،دراپ ،و مياانگين دباي

تيودلفت هلند توسعه يافته است .در اين مدل هفت مادول

عبااوري  26متاار مکعااب اساات ،صااورت گرفتااه اساات.

مختلف وجود دارد که با توجه باه اهاداف شابيهساازي از

مشخصات کانالهاي مورد مطالعه در جادول  1بياان شاد

حالت ترکيبي اين مدولها نيز ميتوان استفاد کارد .مادول

است .کليۀ کانالها داراي مقطع ذوزنقاهاي بتناي باا شايب

 Water Flowبهمنظور شبيهسازي جرياانهااي دائماي و

جااانبي  1:1/5و ضااريب زبااري  0/015اساات و محاال

غيردائمي مذاري روباز بهکار گرفته ميشود.

قرارگيري ساز هاي تنظيمکنند از نوع سرريز ناوکاردکاي
حدود  2متر پايينتر از سااز هااي آبگيار باا دريچاه هااي

1. WL/Delft Hydraulics, 2000

نيرپيک در کانال است (.)4
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در اين مدل براي حل معادالت سانت ونانات از شاماي

فراهم کرد است .امکان شبيهسازي انواع مختلف سازۀ آبگير،

محاسباتي جديدي موسوم به شماي دلفات 1کاه ياک شايوۀ

سرريزها ،پمپها ،آبريزهاي عمودي و مايل ،سيفون معکوس،

حل ضامني در قالاب ياک شابکۀ متنااوب اسات ،اساتفاد

کالورت ،آکادوک ،مخاازن کنتارل ،دريچاههااي چنددهاناه و

ميشود .بهکارگيري شماي دلفت در حل معاادالت ،قابليات

کانالهاي با سط مقطع مرکب وجود دارد (.)14

شبيهسازي پديد هاي مختلفي نظير امواج حاصل از برگشات

مدولهاي نيرپيک نوعي از تذهيازات آبگيارياناد کاه

آب ،جريانهاي بسيار کم در حد خشکي کانال و جريانهاي

بهوسيلۀ آنها ميتوان تقريباً دبي کنترلشد اي را (مشروط به

فوقبحراني را با دقت زيادي باراي ايان مادل فاراهم کارد

رعايت دساتورالعمل هيادروليکي مرباوط باه ايان آبگيار)

است .امکان شبيهسازي انواع مختلف سازۀ آبگير ،سارريزها،

دريافت کرد .انواع مدولهاي متداول در شبکههاي آبيااري

پمااپهااا ،آبريزهاااي عمااودي و ماياال ،س ايفون معکااوس،

عبارتند از:

کالورت ،آکادوک ،مخازن کنتارل ،دريچاههااي چنددهاناه و

الف) مدول نيرپيک با دونقابه؛

کانالهاي با سط مقطع مرکب وجود دارد (.)14

ب) مدول نيرپيک با يکنقابه.

مدل سوبک يک بساته نارمافازاري اسات کاه قابليات

شکل  1نمايي از آبگيرهاي يکنقابه و دونقابه را نشاان

کاربري در حوضههاي مختلف مديريت رودخانه ها ،مناطق

ميدهد .اين تذهيزات در تيپها و با انداز هاي مختلف که

شهري و روستايي را براي مذااري روبااز دارا اسات .ايان

با عالمت خاصاي کاه معارف دباي اسامي واحاد عارض

مدل توسط مؤسسۀ هيدروليک دلفت 2با همکاري دانشاگا

آنهاست مشخص ميشوند .اين تذهيزات بدون هايچگوناه

تيودلفت هلند توسعه يافته است .در اين مدل هفت مادول

حرکت قطعات (بهجز باز و بساته کاردن دريچاۀ آن) دباي

مختلف وجود دارد که با توجه باه اهاداف شابيهساازي از

تقريب ااً ثااابتي را باادون توجااه بااه تغيياارات سااط آب در

حالت ترکيبي اين مدولها نيز ميتوان استفاد کارد .مادول

باالدست آبگير از خود عبور ميدهند (.)1

 Water Flowبهمنظور شبيهسازي جرياانهااي دائماي و

براي بررسي وضعيت شر داد شد در شبکه ،دو گزينۀ

غيردائمي مذاري روباز بهکار گرفته ميشود .در ايان مادل

بهر برداري از شبکه با توجه به داد هاي واقعي (ساالهااي

بااراي حاال معااادالت ساانت وناناات از شااماي محاسااباتي

آبي  1389 ،1388و  )1390و داد هاي محاسبهشد  ،بررسي

جديدي موسوم به شماي دلفت 3که يک شيوۀ حل ضامني

و شبيهسازي شدند .به اين صورت که مقدار بازشدگي هار

در قالااب يااک شاابکۀ متناااوب اساات ،اسااتفاد مايشااود.

کدام از آبگيرها طبق داد هاي واقعي و بهر بارداريشاد از
شبکه با توجه به تناوب هفتروز و دبيهاي تحويلي آنهاا

بااهکااارگيري شااماي دلفاات در حاال معااادالت ،قابلياات

بررسي شد .در مورد داد هاي محاسابهشاد نياز براسااس

شبيه ساازي پدياد هااي مختلفاي نظيار اماواج حاصال از

الگوي کشت اراضي تحت پوشاش هار آبگيار ،مقادار آب

برگشت آب ،جريانهاي بسيار کم در حد خشکي کاناال و

مااورد نياااز آنهااا توسااط ناارمافاازار  Crop Watمحاساابه و

جريانهاي فوقبحراني را با دقت زياادي باراي ايان مادل

براساس قاعدۀ کلي مدولهاي نيرپيک ،مقدار بازشدگي آنها
طبق استاندارد محاسبه و در مدل شبيهسازي شد .نموناهاي

1. Delft Hydraulic Scheme
2. WL/Delft Hydraulics, 2000
3. Delft Hydraulic Scheme

از دباايهاااي تحااويلي و محاساابهشااد در اياان تحقيااق در
جدولهاي  2و  3نشان داد شد است.
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ب) مدول یکنقابه

الف) مدول دونقابه
شکل  .1نمایی از مدولهای نیرپیک

جدول .2میانگین دبی تحویلی از طرف شبکه به آبگیرهای كانال  BVدر اردیبهشت سال 1388
(دبی در ماه اردیبهشت به كانال  0/55متر مکعب برثانیه)
نام آبگير
)

𝟑𝒎
𝒔

(Q

V1

V2

V3

V4

V5

0/34

0/40

0/26

0/95

0/32

جدول .3دبی تحویلی به آبگیرهای كانال  BVدر شبیهسازی تناوب هفتروزه براساس الگوی كشت
نام آبگیر ()m3/s

V1

V2

V3

V4

V5

ررفيت مورد نياز 7روز اول

0/23

0/19

0/12

0/24

0/16

ررفيت مورد نياز 7روز دوم

0/29

0/2

0/18

0/28

0/91

ررفيت مورد نياز 7روز سوم

0/17

0/11

0/06

0/12

0/09

هيدروليکي موجود اساتفاد شاد اسات کاه در اداماه باه

شبيه سازي جريان شبکه باراسااس داد هااي واقعاي و

توضي آنها پرداخته ميشود.

داد هاي الگوي کشت ،بهصورت غيرمانادگار در گاامهااي
زماني پنج دقيقه انذام گرفته است .براي بررساي عملکارد

براي شبيهسازي و بررسي ساناريوهاي ماورد نظار باه

اين سناريوها در شبکه از شااخصهااي حساسايتسانذي

واسنذي و صحتسنذي مدل پرداخته شد اسات .سارريز
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әo/o
әI/I

ثابت سد انحرافي احداثشد بر روي شبکه موجب ايذااد

()3

باالدست در شبيهسازيهاي هيدروليکي بهکار گرفتاه شاد

در روابط باال : SIOa ،شاخص حساسيت مطلق؛ و : SIOr

تراز ثابت آب باالدسات شاد و باهعناوان وضاعيت مارز

= SIOr

شاخص حساسيت نسبي است.

است .با توجه به وجود ساز هاي کنترل دباي ،کاه از ناوع
سرريزهاي نوکاردکياند ،دبي ثابتي در نظر گرفتاه شاد و
در مدل هيدروديناميکي ساوبک شابيه ساازي شاد اسات.

شاخص ساسيت دبي تحويلي آبگيار باه تغييارا

بااهمنظااور واساانذي و صااحتساانذي ماادل سااوبک از

مطلق عمق آب باالدست سازه

شاخص هاي آماري حاداکثر خطاا ( ،)MEريشاۀ مياانگين

دبي عبوري از سازۀ آبگيري در وضعيت آزاد جرياان ،تاابع

مربعات خطا ( ،)RMSEبازد شبيهساازي ( )EFو ضاريب

عمق آب باالدست و مقدار بازشدگي آن است؛ بهطوريکاه

خطاااي پسااماند اسااتفاد شااد اساات ( .)8( )CRMبااراي

اگر مقدار بازشدگي ساز ثابت باشد و عمق آب باالدسات

واسنذي مدل از دورۀ يکماهۀ داد هاي واقعي بهر بارداري

آبگير بهدليل اختالل در دبي ورودي به کانال اصالي تغييار

(ارديبهشت  )1388استفاد شد است؛ بادين صاورت کاه

کند ،مقدار دبي عبوري از آبگير نيز تغيير کارد و عملکارد

داد هاي 15روز اول براي واسنذي و داد هاي  15روز دوم

هيدروليکي شبکه را متأثر ميکناد .باا اساتفاد از رابطاۀ 4

براي صحتسنذي استفاد شد است.

ميتوان مقدار تأثير تغييرات عماق آب باالدسات سااز بار
دبي آبگير را بررسي کرد.

 .1. 2شاخصهای ساسيتسنجي هيدروليكي

dq. / q.
)dHUS(.

()4

شاخص هاي حساسيت سنذي هيادروليکي را مايتاوان در

= Shq

در معادلۀ باال  :qدبي اوليۀ عبوري؛  :dqتغييرات دبي در

سطو ساز  ،بااز و مذموعاهاي از بااز هاا گساترش داد

باالدست ساز ؛ و  :dHusتغييرات عمق آب باالدست سااز

(رابطۀ .)1

әo
әI

()1

است.

= SIO

dq. / q.
dW.

()5

= SWq

که در آن  : SIOشاخص هيدروليکي متغير خروجي نسابت
بااه متغياار ورودي؛  : әoتغيياارات پااارامتر هياادروليکي

جدول  .4طبقهبندی حساسیت سازههای آبگیر ()11

خروجي؛ و  : әIتغييرات پارامتر هيدروليکي ورودي است.
در واقع شاخص حساسيت هيدروليکي نشان مايدهاد کاه
اگر متغير هيدروليکي ورودي به مقدار  ΔIتغيير کند ،متغير
هيدروليکي خروجي به چه مقدار تغيير خواهد کرد .رينالت
و هماکمارا شاخص هاي حساسيت هيدروليکي مشاابهي را
مطابق روابط ( )2و ( )3ارائه کرد اند (.)11

()2

әo/o
әI

طبقهبندي حساسيت

شاخص حساسيت

حساسيت کم

>1

حساسيت متوسط

1 -2

حساسيت زياد

<2

در اين جدول  :Qمقدار دبي در کانال اصالي؛  :qدباي
عبوري از دريچه؛ و  :Wمقدار بازشدگي از دريچه است.

= SIOa
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جدول  .5شاخصهای مختلف حساسیت در سطح سازه
رابطۀ محاسباتي

عنوان شاخص حساسيت

dq0 ⁄q0
)dHUS (0
dq0 ⁄q0
=
dW0

دبي تحويلي آبگير به تغييرات مطلق عمق باالدست آب
دبي تحويلي آبگير به تغيير بازشدگي دريچه

محقق

= )𝑆hq(a

کوچکزاد و منتظر ()10

𝑆Wq

رينالت و هماکمارا ()11

جدول  .6پارامترهای آماری واسنجی و صحتسنجی مدل سوبک در كانالهای شبکۀ مطالعهشده
پارامتر آماري

کانالSH

کانالBV

کانالAU

واسنذي

صحتسنذي

واسنذي

صحتسنذي

واسنذي

صحتسنذي

)𝒔ME(𝒎𝟑 ⁄

0/025

0/030

0/026

0/033

0/028

0/031

)𝒔RMSE(𝒎𝟑 ⁄

0/996

1/116

1/086

1/112

1/079

1/114

EF

0/999

0/998

0/997

0/996

0/997

0/998

CRM

0/014

0/012

0/013

0/011

0/014

0/011

 .3نتايج و بحث

پرداخته شد است .نتايج شبيهسازي در بين داد هاي واقعي

مقااادير ميااانگين شاااخصهاااي آماااري بااراي واساانذي و

و محاسبهشد نشان ميدهند (شکلهاي  2و  ) 3در کاناال

صحت سنذي مادل (شادت جرياان عباوري از بااز هااي

 AUسازۀ نيرپيک  U3با دارا بودن  Shqبرابر  0/02کمتارين

کانالها) در هريک از کانالهاي  AU، SHو BVدر جدول

مقدار و بهتبع آن کمترين حساسيت را نسبت باه تغييارات

 6نشان داد شد است .مقادير بيانگر اين مطلب اسات کاه

عمق آب باالدست دارد .حساسيت کام ساازۀ نيرپياک U3

مدل بهخوبي واسانذي شاد و از ايانرو مايتواناد باراي

بهدليل قرارگياري در مياناۀ کاناال  AUاسات ،زيارا ساازۀ

شبيهسازي سناريوهاي مختلف براي شبکۀ آبيااري وراماين

تنظيمکنندۀ پاييندست اين ساز ميتواند در زماان مناسابي

بهکار گرفته شود و از دقات مطلاوبي برخاوردار باشاد .در

آب مورد نياز سازۀ نيرپيک را تأمين کند و در نتيذاه تغييار

ادامه به بررسي نتايج بهدستآمد از مدل براي ساناريوهاي

زيادي در عمق ايذاد نميشود .در کانال  BVسازۀ نيرپيک

مطر شد پرداخته شد است.

V2با دارا بودن  Shqبرابار  ،0/05کمتارين حساسايت را باه

سازۀ نيرپيک طوري طراحي ميشود کاه دباي عباوري

تغييرات عماق آب باالدسات در مياان تماامي سااز هااي

نسبت به تغييرات عمق آب باالدست ،از مقطع ساز تغييار

موجود در کانال  BVدارد .زيارا در سارريزهااي نيرپياک،

زيادي نداشته باشد .بنابراين انتظار مايرود کاه ايان سااز

افزايش ررفيت دريچه ها سبب کاهش حساسيت ميشود و

نسبت به تغييرات عمق آب باالدست ،حساسيت چنداني در

سازۀ نيرپيک  V2نيز بهدليل داشتن اراضي تحات پوشاش

مقادير شاخص  Shqاز خود نشان ندهد .در تحقياق حاضار

زياد داراي بيشترين ررفيت در ميان ساز هاي موجود کانال

بااه شاابيهسااازي دو نااوع دادۀ واقعااي و محاسااباتي بااراي

BVبود و از نوع مدول  C1است.

حساسيتسنذي ساز هاي نيرپيک در شبکۀ آبياري وراماين
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شکل  .2شاخص حساسیت دبی تحویلی سازۀ آبگیر به تغییرات مطلق عمق باالدست سازه (دادههای واقعی)

شکل  .3شاخص حساسیت دبی تحویلی سازۀ آبگیر به تغییرات مطلق عمق باالدست سازه (دادههای محاسبهشده)

با توجه به نتايج بهدستآماد از کاناال  ،SHساازۀ

سازۀ نيرپيک  SH7بهدليل عمق کام آب در کاناال و عباور

نيرپيک  SH7بهازاي ) 0/01 (mتغيير عمق آب باالدسات،

دبي از مقطع سرريز ساز است ،زيرا عمق جريان بهحادي

 1/4درصد تغيير در دبي عبوري را داراسات کاه در دامناۀ

نرسيد است که تيغههاي اين مدول موجب کنتارل جرياان

متوسط قرار دارد .اين مقدار ،بااالترين حساسايت در باين

عبوري و کاهش تأثير تغيير عمق آب در کاناال شاود و در

نتايج بهدستآمد از کانال  SHاست .زياد بودن حساسيت

نتيذه ساز بهعنوان يک سرريز عمل ميکند (شکل .)4
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ارتفاع آب
( )m

طول کانال()m

شکل  .4عملکرد سازۀ نيرپيک  SH7در مدل سوبک (عدم کارکرد تيغههاي مدول در اثر کم بودن عمق جريان)

در ادامه به بررسي نتايج شبيهسازي شاخص حساسيت

تنظيم خروجي کانال  AUصورت گرفته باشد و تأثيري در

دبي تحاويلي آبگيار باه تغييار بازشادگي دريچاه در باين

سازۀ نيرپيک  U1نداشاته باشاد .در کاناال  SHبيشاترين و

داد هاي واقعي و محاسبهشد پرداخته ميشود (شکلهاي

کمترين حساسيت شاخص حساسيت دبي تحويلي آبگير به

 5و  .)6در کانال  AUدر مورد شااخص ذکارشاد  ،ساازۀ

تغيير بازشدگي دريچه بهترتيب باراي سااز هااي نيرپياک

نيرپيااک  U5بااا دارا بااودن مقااادير  Swqبراباار( 4/65دادۀ

SH7و SH1است .سازۀ نيرپيک SH7باا دارا باودن مقاادير

واقعي) و ( 1/20دادۀ محاسبهشد ) بيشاترين حساسايت را

 Swqبرابر ( 1/14دادۀ واقعي) و ( 0/66دادۀ محاسابهشاد )

به تغييارات بازشادگي دريچاه از خاود نشاان داد اسات.

بيشينۀ حساسيت را در اين شاخص داشته است .با توجه به

حساسيت زياد نشاندهندۀ اين است کاه مقادار بازشادگي

مقدار شاخص در داد هاي محاسبهشد و دامنۀ موجود بين

دريچۀ موجود در ساز  ،ارتفاع آب باالدست را کاهش داد

اين ارقام ،ميتوان به اين نتيذه رسايد کاه اگار مقادار آب

است و در نتيذه تغييرات چشمگيري در مقدار دبي عبوري

تحويلي شبکه به ساز هاي نيرپيک برابر با مقدار آب ماورد

خواهد داشات .ساازۀ نيرپياک U1باهترتياب باا مقاادير

نياز ساز ها براساس الگوي کشت باشد ،حساس ترين ساز

Swqبرابر ( 0/17دادۀ واقعي) و ( 0/15دادۀ محاسابهشاد )

نيز ممکن اسات در دباي عباوري خاود تغييارات زياادي
نداشته باشد .سازۀ نيرپيک  SH1با مقادار  0/09باراي Swq

کمترين حساسيت تغييرات بازشادگي دريچاه را در کاناال
 AUدارد .حساسيت کم اين ساز بهعلت قرارگياري آن در

کمترين حساسيت را در داد هااي واقعاي و محاسابهشاد ،

ابتاداي کاناال  AUاسات ،زيارا تنظيماات مناساب باراي

نسبت به بازشدگي دريچه داشته و دبي عبوري از اين ساز

آبگيري سازۀ  U1توسط سازۀ تقسايم کاناال  AUصاورت

تغييرات زيادي نداشته است.

ميگيرد .اين امر سبب ميشاود تغييارات ارتفااع در ساازۀ
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شکل  .5شاخص حساسیت دبی تحویلی آبگیر به تغییر بازشدگی دریچه (دادههای واقعی)

شکل  .6شاخص حساسیت دبی تحویلی آبگیر به تغییر بازشدگی دریچه (دادههای محاسبهشده)

تحليل نتايج بهدستآمد از کانال  BVنشان مايدهاد

بيشترين تغييار دباي عباوري متاأثر از تغييارات بازشادگي

سااازۀ نيرپيااک V5در داد هاااي واقعااي و محاساابهشااد ،

دريچه متعلق به داد هاي محاسبهشد است .ساازۀ نيرپياک

بهترتيب با مقاادير  Swqبرابار  0/55و  0/43حسااستارين

 V1با مقادير ( 0/16واقعي) و ( 0/13محاسبهشد ) کمترين

سازۀ آبگير است .براساس نتايج ميتوان اذعان داشات کاه

تغيير را در دبي عبوري با توجه باه تغييارات بازشادگي از
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خااود نشااان داد اساات و حساساايت کمااي بااه تغيياارات

ابتدايي ،حساسيت بسايار کماي باه بازشادگي دارناد.

بازشدگي دارد .ساازۀ نيرپياک  ،SH1حسااستارين سااز

براساس يافتهها ،ميتوان نتيذه گرفات کاه ،بازشادگي

نسبت به تغييرات بازشدگي دريچه در کال شابکۀ آبيااري

ساز ها بايد بهصورتي تنظيم شود که دبي عبوري هماۀ

ورامين است .کم بودن حساسيت اين سازۀ نيرپيک بهدليال

ساز هاي آبگير تأمين شود و اين مقادار بازشادگي در

قرارگيري در ابتداي محل آبگيري کلي شبکه است ،زيرا در

هاار يااک از ماادولهااا براساااس ررفياات مااورد نياااز

هر وضعيتي ،آب مورد نياز اين آبگير تأمين بود است و در

پاييندست آنها صورت گيرد ،زيرا در اين شابکه هماۀ

نتيذه تغييرات زيادي در دبي عبوري ،و بهتبع آن در مقادار

ساز ها در حالت واقعي و اجرايي باهصاورت يکساان

بازشدگي دريچۀ آن ايذاد نميشود.

باز ميشوند ،درصورتيکه امکان دريافت آب بايش از

 .4نتيجهگيری

نياز در برخي از آبگيرها وجود دارد .اين عمال ،خاود

بررسيها و آناليز حساسيت هيدروليکي در ساز هاي شبکۀ

دليلي است که آب مورد نياز پاييندست شابکه تاأمين

آبياري و زهکشاي وراماين در ايان تحقياق نشاان داد کاه

نشود و باالدست شابکه نياز هادررفت زياادي داشاته

ساز هاي نيرپيک موجود در اين شبکه ،حساسايت زياادي

باشد .بنابر نتايج بهدستآماد مايتاوان برناماه ريازي

دارند .براساس نتايج ،حساسيت ساز هاي نيرپيک نسبت به

جديدي نسبت به تحويال و توزياع آب باه ماديريت

عمق باالدست در بيشتر ساز هاي انتهايي رخ داد است .در

شاابکۀ آبياااري و زهکش اي ورامااين انذااام داد .بااراي

کانال  ،SHمدول نيرپيک ، SH7در کانال  AUمدول نيرپيک

بهر برداري بهينه از شبکه ،بهتر اسات براسااس مقادار

 U3و در کانال BVمدول نيرپيک V5بهترتيب مادولهااي

ررفيت مورد نياز اراضي پااييندسات ،آب در اختياار

انتهايي ،مياني و انتهاايي کاناالهااي بررسايشاد در ايان

آببران قرار گيرد .زيرا نتايج نشان ميدهد کاه در هار

تحقيقاند ،که حساسيت زيادي به عمق باالدست در بررسي

دو معادلۀ حساسيتسنذي براساس عماق باالدسات و

داد هاي واقعي و محاسبهشد نشان داد اند .حساسيت زياد

مقدار بازشدگي مدولها ،ساز هاي انتهاايي حساسايت

به تغييرات عمق باالدست بدين معناست که باهعلات قارار

بيشتري دارند .در نتيذه بهترين روش تأمين عماق آب

گرفتن اين مدولها در قسمتهاي انتهايي و مياني کانالها،

براي پاييندست تحويال و توزياع آب براسااس نيااز

عمق آب در کانال کم شد و دبي عبوري از مقطع ساز  ،از
قسمت سرريز ساز عبور کرد است و اين ساز ها بهعنوان

پاييندست هر کانال است .در اين وضاعيت عماق آب

سرريز عمل ميکنند .بهعبارت ديگر ،عمق جريان بهحادي

در همۀ آبگيرها تأمين ميشاود و در مقادار بازشادگي

نرسيد است که تيغههاي اين مدول موجب کنتارل جرياان

مدولها نيز تغييري ايذاد نميشود.

عبوري و کاهش تأثير عمق آب در کانال شود.

در کاال بررسايهاااي صااورتگرفتااه در شاااخص
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