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ي اريآبي ها کانال در انيجري ساز هيشبي برا Rootcanal و ICSSي ها مدل سهيمقا وي ابيارز
  )يچايقوري اريآب شبکهي: مورد مطالعه(

  
  ٢داداشي زهرا و *١قدوسي حسام

  
  

  چکيده
  
 اريبس ياضير هاي مدل از استفاده بدون آبياري، هاي شبكه در كييدروليه هاي يدگيچيپ ليدل به انيجر رفتار قيدق ينيب شيپ

 ارييآب هاي شبکه نهيبه تيريمد براي شترييب امکانات سازي هيشب هاي مدل و عددي هاي روش توسعه با امروزه است. مشکل
 تيريمد وي ساز هيشبي راب که ICSS و Rootcanal هيدروديناميك مدل دو معرفي ضمن پژوهش نيا در .است دسترس در

 آبياري شبكه از دو و کي درجه انالك دو واقعي هاي داده از استفاده با ها مدل اين كارايي ،اند افتهي توسعهي اريآبي ها کانال
 نقاط در آب عمق ،يچايقوري اريآب شبکه از اطالعات دريافت و بازديد ضمن پژوهش نيا انجامي برا .شد مقايسهي چايقور

 روز دو در جريان سازي شبيه به اقدام موجود هاي داده از استفاده با سپس د.ش برداشت دو و کي درجهي ها  کانال ازي مشخص
ي آمار پارامترهاي ند.شد سهيمقا شدهي ريگ اندازه و محاسبهي دب و عمقي پارامترها ،ها مدل نتايج سهيمقا براي و دش مختلف

دو پارامتر براي عمق و دبي  نيا داد نشان جينتا د.ش محاسبه )MBE( نيانگيم از انحراف و )SSE( خطا مربعات نيانگيم جذر
 ٦١/١ ومتر  يسانت ١٢/٢ برابر بيترت  هب Rootcanal مدلي برا و متر يسانت ٧١/٤ و ١٤/٥ برابر بيترت  به ICSSبرآوردي با مدل 

 نشان ICSS مدل به نسبت را انيجري پارامترها نيتخم وي ساز هيشب در Rootcanal مدل بهتريي کارا نتايج ند.هستمتر  يسانت
  دهد. يم
  

 .Rootcanal مدل ،ICSS مدلسازي جريان،  شبيه ،يچايقوري اريآب شبکه :كليدي يها واژه
  

هاي آبياري (مطالعه موردي:  جريان در کانالسازي  براي شبيه Rootcanalو  ICSSهاي  ارزيابي و مقايسه مدل ١٣٩٥قدوسي ح. و داداشي ز.  ارجاع:
 .١١٦-١٠٧: ٢١شبکه آبياري قوريچاي). مجله پژوهش آب ايران. 
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  مقدمه
 در ابيکم منابع ازي کي به شدن ليتبد حال در آب

 ٣٢٤٠ از درصد ٦٩ي اريآب امروزه است. جهان سراسر
 آب کل از درصد ٨٧ و بشري مصرف آب لومترمکعبيک

 ،ي(ل است داده اختصاص خود به ايدن تمام در راي مصرف
 که است نياي جهان سطح در مشهود تيواقع ).٢٠١١

 اهداف به شده اجراي زهکش وي اريآبي ها پروژه شتريب
ي ها پروژه از بسياري همچنين اند. نرسيده رشاننظ مورد
 و آب منابع نهيبه وري بهره دري قيتوف فقط نه شده اجرا
 وارد مذکور منابع به کهي عاتيضا با بلکه اند نداشته خاک

 ١٣٨٩ سال در اند. داده کاهش را ديتول سطح ،اند دهکر
 به RootCanal هيدروديناميك مدل با ييرزايم وي قدوس
 هاي شبكه در غيرماندگار جريان هيدروليك سازي شبيه

 شبكه E1R1 كانال عملكرد منظور بدين .ندپرداخت آبياري
 افزايش ليدل هب مثبت موج ورود شرايط در را دز آبياري

 حالت چهار در ها سازي شبيه .ندکردي بررس ،آبگيري نياز
 انجام برداري بهره بار سه و دوبار بار، يك برداري، بهره عدم
 حجم برداري بهره تعداد افزايش با داد نشان نتايج و شد

 يابد. مي افزايش كانال راندمان و شده كمتر تلفات
 مدل توسعه از پسي پژوهش در )١٣٩١( منعم و احمدپناه

 مدل با يهماهنگ در CARDD کنترل سيستمي رياض
 را کنترل ستميس نيا عملکرد ،ICSS هيدروديناميک

 به توجه با که داد نشان پژوهشاين  جينتا .کردندي ارزياب
 ،آمده دست  بهي ها شاخص و جريان عمق تغييرات نمودار

 عملکرد جريان ماليم تغييراتي برا يافته توسعه مدل
 حداکثر ،جريان شديد تغييراتي برا .است داشتهي مطلوب

 نسبت به العمل عکس زمان اما بوده محدود عمق تغييرات
 با نيز )١٣٨٩( منتظر و پور يسيع است. بودهي طوالن

 در نترلکي ها ستميسيي کارآ Sobek مدل از استفاده
 قراري ابيارز مورد را دزي اريآب شبکهي ها کانال ازي کي

 کردند. شنهاديپ آني برا را کنترل روش دو و داده
 همكاران و قدوسي توسط كه ديگري پژوهش در همچنين

 كنترل هاي سازه نهيبه تنظيم ميزان گرفت، انجام )١٣٨٧(
 مشخص قزوين آبياري شبكه L8 كانال طول در تنظيم و

 به سازي بهينه كامپيوتري مدل تهيه با پژوهش اين شد.
 است فراكاوشي سازي بهينه روش يك كه SCE١ روش
 از سازي بهينه فرآيند در تابع مقدار ارزيابي يبرا .شد انجام

                                                
1- Shuffled Complex Evolution 

 پژوهش اين در د.ش استفاده ICSS٢ هيدروديناميك مدل
 شد گرفته نظر در كانال آبگيرهاي نياز تغييرات از اي گزينه

 حالت در برداري بهره هاي شاخص و هدف تابع مقادير و
 به آب ساعته ٢ تحويل براي بهينه وضع و موجود وضع

 عمليات انجام كه داد نشان نتايج شد. محاسبه آبگيرها
 عملكرد افزايش در ياديز تأثير بهينه برداري بهره

ي برايي ها يبررس نيهمچن دارد. آبياري هاي كانال
 ازي ريآبگ با ،٣دوابي بار کانالي کيدروليهي ساز هيشب

 ساز هيشب از استفاده با ٤يراو رودخانه چپ سمت
 ن،ي(حس شد انجامي اريآبي ها کانال SIC٥ يکيناميدروديه

 اصالحي برا ،يکيناميدروديه يساز هيشب مدل نيا ).٢٠١١
 انيجر رفتاري روي بررس باي اريآبي ها ستميس عملکرد

   .شود يم استفاده گوناگوني ها تيريمد و ها يطراح تحت
 ليدل به ارييآب هاي شبکه در رماندگاريغ انيجر جاديا
 بسته و باز اي و ستميس به ورودي انيجر يناگهان راتييتغ
 وجود است. ريناپذ اجتناب امري رييآبگ هاي چهيدر دنکر
 هاي شبکه از نهيبه برداري بهره رماندگاريغ هاي انيجر

 نيتر ياساس از يکي .کند يم روبرو مشکل با را ارييآب
 هاي روش نييتع آب، وري بهره ارتقاء براي موضوعات

 امر نيا که است ارييآب هاي شبکه در نهيبه برداري بهره
 شبکه در رماندگاريغ هاي انيجر اثرات قيدق شناخت بدون

 وي معرف پژوهش نيا انجام از هدف رو نيا از ستين ممکن
 و ICSSي کيناميدروديهي ها مدل كارايي مقايسه

Rootcanal هاي انيجر انواع ها اين مدل در .است 
 و سازي هيشب قابل ارييآب يها شبکه موجود رماندگاريغ

، در اين پژوهش ضمن بررسي كارايي هستندي بررس
آبياري هاي ياد شده به مطالعه موردي شبكه  مدل

 قوريچاي از توابع شهرستان اردبيل پرداخته خواهد شد.
  

  ها روش و مواد
  يچايقوري اريآب شبکه و سد مشخصات

 شهرستان از لومترييک ٢٤ فاصله بهي چايقور مخزني سد
 و است رسـي هستـه با خاكي نوع از سد نيا است. لياردب
 و٠٧/١٨ برابر بيترت به آن مخزن مفيد و كل حجم

ي زهکش وي اريآب شبکه .است مترمكعب ميليون ٧١/١٧
 است هکتار ٢٢٠٠ مساحت به سد دست نييپا دري چايقور

                                                
2- Irrigation Conveyance System Simulation 
3- Bari Doab 
4- Ravi 
5- Simulation of Irrigation Canals 
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 سد محل از کانال کي قيطر از آن نياز مورد آب كه
 وي اريآبي ها شبکه ازي بردار بهره (شرکت شود يم منتقل
 و انتقال کانال نياي اصل فهيوظ ).١٣٧٠ مغان،ي زهکش

 ،LC1، LC2 نيعناو با دو درجه کانال چهار نيب آب عيتوز
LC3 و LC4 لومتريک ٩٧/٦ مجموع در که کانال نيا .است 
 تا ١٣+٣٤٧ر لومتيک از LC1 کانال ريآبگ از بعد دارد، طول

 و ٠٠١/٠ي طول بيش وي ا ذوزنقه مقطع با ١٥+٠٩٣ لومتريک
 عرض است. دهش احداث هيثان در مترمکعب ٢٥/٢ تيظرف
 و متر ١ آن ارتفاع متر،٢/١ي اصل کانال از مقطع نيا کف

 ١ شکل در .است ٥/١:١ )V:H( آني جانبي ها وارهيد بيش
ي ها يگذار نام وي چايقوري زهکش وي اريآب شبکه شيآرا

  است. دهش داده نشان کيشمات صورت هب شده عنوان
  

  
 شبکه يها کانالرودخانه و ت يموقعاز  يکل ينما -۱ شکل

  يچايقوري زهکش وي اريآب
  

  Rootcanal مدل معرفي
ي کيناميدروديهي ساز هيشب مدل کي Rootcanal مدل

 مرکز دري الديم ٢٠٠٨ درسال که است انيجري بعد کي
 است افتهي توسعه وتاي دانشگاهي کشاورزي ها شيآزما

 و باالي کيگراف تيقابلي دارا مدل اين ).٢٠٠٨ (مركلي،
 نيا .استي ساز هيشبي براي مختلفي ها نهيگز نيهمچن
 رماندگاريغ و ماندگاري ها انيجري ساز هيشب به قادر مدل

 و کانال مقطع سطح شکل انواع باي اريآب هاي كانال در
ي ساز هيشب هنگام .است ها سازه ازي توجه قابل فيط

 سطح ليپروف محاسبه به مربوط معادالت ماندگار، انيجر
 مواقع در و شوند يم حلي جيتدر ريمتغي ها انيجر آب
 وي وستگيپ معادالت رماندگاريغي ها انيجري ساز هيشب

 همزمان صورت هب ونانت سنت معادالت به معروف مومنتم
 ارائه )٢( و )١( معادالت در بيترت  به که شوند يم حل
   اند. شده

)۱(                         +       +      = 0  

)٢(            +      +      =     −      
   D زمان، t ان،يجر سرعت v ان،يجر عمق y ها آن در که

 so ثقل، شتاب g مکان، مشخصه x ،يکيدروليه عمق
ي انرژ خط بيش اي ياصطکاک بيش sf و کانال کف بيش

 روش سه باجبري  معادالت حل امکان مدل در .است
 وجود LUي بردارها به هيتجز و جردن گوس گوس، حذف
 انتخاب را ها روش از كيي تواند يم كننده استفاده که دارد
 که دهد اجازه مدل به خودكار حالت انتخاب با اي و دينما

   .دکن انتخاب را حل روش
  

  ICSS مدل معرفي
 کي کيناميدروديه مدل کي که ICSS مدل ياصل هسته

 يبرا )١٩٨٥ (مانز، توسط ١٩٨٥ سال در استي بعد
 از يبردار بهره و يدرولوژيه ک،يدروليه يساز هيشب
 است. شده يطراح ياريآب آب عيتوز و انتقال يها ستميس
 منعم جمله از مختلف رانپژوهشگ يسو از سپس مدل نيا

 و ياريآب يها شبکه يابيارز يبرا )١٩٩٦ شورمانز، و (منعم
 افت.ي توسعه ها آن از نهيبه يبردار بهره يها روش يزهکش
 يبرا را ماندگار ريغ و ماندگار انيجر تواند يم ICSS مدل
 انواع با ياريآب يها کانال از يبردار بهره مختلف طيشرا

 ها سازه از يتوجه قابل فيط با همراه کانال، مقطع شکل
ي ساز هيشبي خروج و يورود گسترده يها انيجر با همراه

 مدل نيا در ونانت سنت معادالت ).١٩٦٦ (هندرسون، کند
 اي نقطه چهار سيستم اساس بر محدود اختالفات روش با

 دقت، يدارا كه) ۱۹۶۸ ،(آميني سو از شده ارائه وزني
 اند شده حل است ييباال صحت و پايداري ي،يهمگرا

 اطالعات ،ICSS مدل دقتي ابيارزي برا .)۱۳۷۵ منعم،(
ي اضيري ها مدلي کار تهيکمي سو از مدلي خروج
ي ها مدلي ابيارز برنامه در کانادا عمران نيدسمهن جامعه

 آن جينتا و دهشي بررس قيدق طور هبي کيدروليه -ياضير
 انجام از قبل .)١٩٨٠ (ترسک، است شدهي ابيارز موفق

 ليتکم يورود اطالعات ليفا سه ديبا مدل با يساز هيشب
 و RCHN، ICSS4-CFGي ها ليفا از عبارتند که ندشو

ICSS4-REP. ي ورود ليفا نيتر مهمRCHN در که است 
 يبرا ازين مورد يکيدروليه و يکيزيف اطالعات آن
 تعداد شامل نظر مورد يها کانال اي کانالي ازس هيشب

 يبرا يزمان گام کانال، هر در ها بازه تعداد ها، کانال
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 وارد ... و بازه يها گره تعداد ،يکيدروليه محاسبات
  شود. يم
  
  آبگير دريچه دبي ضريب ونيبراسيکال

 که وابستهي ها سازه و ها کانال باي ثقلي اريآب عمده بخش
 نياي اصل فهيوظ د.شو يم انجام رسانند يم مزارع به را آب
 آبتلفات  حداقل با دست نييپاي آب ازين نيتأم ساتيتأس

 وي اريآب شبکه در ).۲۰۰۸ همکاران، و (کلمانز است
 آب امور با شبکه يبهساز و اصالح طرحي چايقوري زهکش

 قبل از که ها چهيدر ازي برخ و دش اجرا لياردب شهرستان
 اما اند، شده نيگزيجا ها فونيس با بودند ييکشو صورت هب

 شبکه در موجود يها چهيدر از تعداد نيهم يبيتقر طور به
 و تنظيم لحاظ از كه ندهستيي کشو يها چهيدر صورت به

 قيتدق و ارزيابي بررسي، پس دارند. كمي دقت برداري بهره
 راندمان افزايش و تلفات حجم كاهشي برا ها چهيدر نيا

 از قبل پژوهش اين در پس است. يضرور شبكه و كانال
 آبگير دريچه دبي ضريب تدقيق به سازي شبيه به اقدام

 ۶ حدود طول با LC2 کانال منظور نيبد شد. پرداخته
 کانال نيتر بزرگ که ريآبگ دهانه ۲۰ تعداد و لومتريک

 محسوبي چايقوري زهکش وي اريآب شبکه در دو درجه
 با آنيي کشوي ها چهيدر ازي کي و دش انتخاب شود، يم

 در آب ارتفاع منظور نيبد .شدي بررس متر ۱۵/۱ عرض
 مجاز حداکثر عمق اي ١FSL حد تا ميتنظي ها سازه پشت

 مدت طول در موقع به و الزم ماتيتنظ انجام با و دهيرس
 در با و سپس .شد ينگهدار ثابت صورت هب يريگ اندازه

 در انيجر مقداري ريگ اندازه ط،يشرا نيا همه گرفتن نظر
 آب عمقي پارامترها برداشت از پس د.ش انجام LC2 کانال

 توجه با بعد مرحله در کانال، از شده نييتع نقاط دري دب و
 با انيجر طيشرا ،کنترل و ريآبگي ها سازه کانال، ابعاد به

 ICSS و Rootcanal يکيناميدروديهي ها مدل کمک
 متفاوت مقدار ۱۰ باي ساز هيشب جينتا و شدهي ساز هيشب

 ارائه ۱ جدول در که آمد دست هب چهيدري ها يبازشدگ
 چهيدري ها يبازشدگ راست سمت از اول ستون است. شده

 آب ارتفاع دوم ستون است. متري سانت ۳۱ تا ۱۵ زانيم به
 اند، شده قرائتي واقع طيشرا در کهاست  چهيدر پشت
 چهيدر پشت آب ارتفاعز ين چهارم و سومي ها ستون

ي اجرا و انيجري ساز هيشب بار هر از پس کهباشند  يم

                                                
1   - Full Supply Level 

 ششم و پنجمي ها ستون است، آمده دست هب ها مدل
مختلف پس  يها يچه با بازشدگياز در يخروج ير دبيمقاد

 هفتمي ها ستون تينها درو  باشند يم يساز هياز هر بار شب
 کهي دبي ها بيضر وي تئوري دبي ها بيضر زين هشتم و
 ارائه را اند آمده دست هبي واقعي ها اندازه اساس بر

 دري دب ريمقاد اختالف دهنده  نشان زين ۲ شکل اند. کرده
ي خروج از آمده دست هب ريمقاد ويي صحراي ها برداشت

 توسط ،يبردار بهره مختلف طيشراي ساز هيشب از پس مدل
ي ها بيضر سهيمقا به ۳ شکل در نيهمچن .است ها مدل

 مختلف ريمقاد ازاء بهي تئور وي واقع طيشرا دري دب
  است. شده پرداخته ريآبگ چهيدري بازشدگ

 مشاهده با و ۱ جدول در شده ارائه جينتا به توجه با
 را چهيدري واقعي دب بيضر توان يم ۳ و ۲ي ها شکل

  گرفت. نظر در ۶۶/۰ معادل
  

  کاليبراسيون ضريب مانينگ
ضريب دبي دريچه، اقدام به واسنجي ضريب پس از تعيين 

که دبي  ۲۰/۳/۹۱در تاريخ  مانينگ کانال شد. بدين منظور
ليتر در ثانيه بوده مقطعي از كانال در  ۶۰۰آب در کانال 

فوتي موجود در کانال  ۳فاصله کمي پس از پارشال فلوم 
گيري شده  انتخاب شد. سپس با توجه به عمق آب اندازه

ضريب مانينگ تقريبي به مدل معرفي شد و در اين مقطع، 
عمق آب در کانال محاسبه شد. پس از آن ضريب مانينگ 

اي تغيير داده شد که عمق محاسباتي در کانال به  به گونه
سازي در  گيري شده نزديک شود. نتايج شبيه عمق اندازه

طور که  ارائه شده است. همان ۲کانال درجه دو در جدول 
د، با افزايش ضريب مانينگ به ده نشان مي ۲جدول 
سازي شده در هر دو  ، اختالف عمق واقعي و شبيه۰۱۶/۰

نظر گرفتن ضريب  يابد در حاليکه با در مدل افزايش مي
ها به  ، اختالف عمق مشاهده شده در مدل۰۱۵/۰مانينگ 

رسد. در نتيجه ضريب مانينگ کانال معادل  حداقل مي
  ستفاده شد.سازي ا مشخص گرديد و در شبيه ۰۱۵/۰
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  ها مدل توسط شدهي ساز هيشب ويي صحرا يها يريگ اندازه ازبا استفاده واسنجي دريچه  جينتا -۱ جدول
 يباز شدگ

 )cm(چه يدر
آب پشت  يارتفاع واقع

 )cm(چه يدر
چه در يارتفاع آب پشت در

Rootcanal (cm) 
چه يارتفاع آب پشت در

  )(ICSS cmدر 
 يواقع يدب

)lit/s( 
 يا محاسبه يدب

)lit/s( 
 يب دبيضر

 يتئور
 يب دبيضر

 يواقع
٦٣/٠ ٦١/٠ ٥/٤١٦ ٤١٥ ٤/٨٠  ٩/٧٩ ٧٣  ١٥ 
٦٥/٠ ٦١/٠ ٩/٤٩٢ ٥٠٠ ٥/٧٨  ٧/٧٧ ٥/٧٠ ١٨ 
٦٦/٠ ٦١/٠ ٧/٥٤٢ ٥٤٠ ٣/٧٧  ٣/٧٦ ٦٥  ٢٠ 
٦٥/٠ ٦١/٠ ٩/٥٦٦ ٥٦٠ ٨/٧٤ ٥/٧٥ ٦٤ ٢١ 
٦٦/٠ ٦١/٠ ١/٥٩١ ٥٩٠ ٧٥ ٨/٧٤ ٦٣ ٢٢ 
٦٦/٠ ٦١/٠ ١/٦١٥ ٦٠٠ ٩/٧٣ ١/٧٤ ٦٠ ٢٣ 
٦٧/٠ ٦١/٠ ٢/٦٦٢ ٦٢٠ ١/٧٣ ٧/٧٢ ٥٣ ٢٥ 
٦٦/٠ ٦١/٠ ٨/٧٠٨ ٦٤٢ ٧١ ٤/٧١ ٥٠ ٢٧ 
٦٧/٠ ٦١/٠ ٤/٧٧٦ ٦٨٠ ٩/٦٩ ٤/٦٩ ٤٤ ٣٠ 
٦٦/٠ ٦١/٠ ٢/٧٩٨ ٦٩٠ ٨/٦٨ ٧/٦٨ ٤٣ ٣١ 

 
٦٦/٠ ٦١/٠ ٠٨/٦١٧ ٧/٥٨٣ ٣/٧٤ ٠٥/٧٤ ٥/٥٨ 

 

 
  دريچهمختلف  يها به ازاي بازشدگي يو محاسبات يمشاهدات يدبرات ييتغ -٢ شکل

  

  
  دريچهمختلف  يها به ازاي بازشدگي يو محاسبات يمشاهداتضريب دبي رات ييتغ -٣شکل 

  
  مرتبط با محاسبه ضريب مانينگ كانال شدهي ساز هيشب و شدهي ريگ اندازه مقادير سهيمقا -۲ جدول

اختالف عمق 
ICSS 

اختالف عمق 
Rootcanal 

(مترمکعب بر  يواقع يدب
 ه)يثان

شده  يه سازيعمق شب
ICSS (متر) 

شده  يساز هيعمق شب
Rootcanal (متر) 

آب  يعمق واقع
 (متر)

ب يضر
 نگيمان

٠١٢/٠ ٤/٠ ٣٥١/٠ ٣٧٥/٠ ٥٢/٠ ٠٤٩/٠ ٠٢٥/٠ 
٠١٣/٠ ٤/٠ ٣٦٣/٠ ٣٨٥/٠ ٥٢/٠ ٠٣٧/٠ ٠١٥/٠ 
٠١٤/٠ ٤/٠ ٣٧٤/٠ ٣٩٥/٠ ٥٣/٠ ٠٢٦/٠ ٠٠٥/٠ 
٠١٥/٠ ٤/٠ ٣٩٤/٠ ٤٠٢/٠ ٥٤/٠ ٠٠٦/٠ -٠٠٢/٠ 
٠١٦/٠ ٤/٠ ٤٣٢/٠ ٤٣٧/٠ ٥٥/٠ -٠٣٢/٠ -٠٣٧/٠ 
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  کانال در انيجري ساز هيشب
 متر ۲۸۵ دش انتخابي ساز هيشبي برا که کانال ازي طول

 LC2 کانال ريآبگ و P4 زيپر نيب فاصل حد در كه است
 از  محدوده نياي کيزيف مشخصات ).۴ (شکل دارد قرار

  است. دهش ارائه ۳ جدول در زين آن ساتيتأس و کانال
  

  
  ياصل کانال ازي بررس مورد محدودهنمايي از  -٤شکل

  
  ياصل کانال محدوده مشخصات -٣ جدول

 يکانال اصل
 ٠٠١/٠ (متر بر متر) يب طوليش

 ٢٨٥ طول (متر)
 ٢/١ عرض کف (متر)

 ١ عمق (متر)
 ٥/١ ها ب کنارهيش

 LC2ر کانال يآبگ
 ١٥/١ چه (متر)يعرض در

 ١ ارتفاع (متر)
 يآببند کانال اصل

 ٣ طول (متر)
 ٥٥/٠ ارتفاع (متر)

  
 کانالي ابتدا بهي چايقور سد ازي ورودي ها يدب ريمقاد

ي زهايپر و انشعابات محل در آب برداشت ريمقاد و انتقال
 باي حضور مصاحبه قيطر از که کانال طول در مختلف
 ارائه ٤ جدول در دش نييتع شبکه ازي بردار بهره نيمسئول

 کانال باالدست در ها برداشت ريمقاد به توجه با است. دهش
LC2 ٦٠٠ معادل که ريآبگ نيا دست نييپاي اراض حقابه و 

 شبکه راندمان احتساب با نيهمچن و است هيثان در تريل
ي برا هيثان در تريل ٥٠ معادلي مقدار و درصد ٨٠معادل

 مشخص کانال بهي ورودي دب ريمقاد ريمس تلفات و ريتبخ
ي برا ها مدل بهي ورود مشخصات گريد و ريمقاد نيا .شد

  د.ش ارائه ۵ جدول دري ساز هيشب انجام

 انشعابات از برداشت و کانال بهي ورودي دب ريمقاد -٤ جدول
  ه)يدرثان تري(ل

 ٩١/٣/٢١روز  ٩١/٣/٢٠روز  محل نقاط

 ١٤٥٠ ١٦٥٠ کانال انتقال يابتدا

 ٠ ٠ ١ز يپر

 ٥٠ ٥٠ LC1کانال 

 ١٠٠ ٥٠ ٢ز يپر

 ١٠٠ ١٠٠ ٣ز يپر

 ٢٠٠ ٢٠٠ ٤ز يپر

 ٦٠٠ ٦٠٠ LC2کانال 

 ٥٠ ٥٠ ٥ز يپر

 ٢٥٠ ٥٠٠ LC3کانال 

 ٠ ٠ ٦ز يپر

 ٠ ٠ ٧ز يپر

 ١٠٠ ١٠٠ LC4کانال 

  
 يساز هيچه شبيان و دريجر يکيدروليه يپارامترها -٥جدول

  شده
 ٩١/٣/٢١روز  ٩١/٣/٢٠روز  پارامتر

به کانال (مترمکعب  يان وروديجر
 ه)يبر ثان

٧٩/٠ ٩٥/٠ 

مم عمق آب در کانال (عمق يماکز
 هدف) (متر)

٩/٠ ٩/٠ 

 ٢٤/٠ ٢٤/٠ چه (متر)يدر يزان بازشدگيم

 
 مدل در شد، گفته ها مدلي معرف قسمت در که طور همان
ICSS اطالعات وي ساز هيشب مورد بازه يها گره تعداد 
 در و شود يم مدل وارد Δx بودن ريمتغ اي ثابت به مربوط

 نظر دري ها گره تعداد به توجه با Rootcanal، Δx مدل
 پس د.شو يم ميتنظ گريکدي از ثابت فواصل با شده گرفته

 سرعت و عمق مانند مدل دوي ها يخروج است الزم
 به بتوان تا دکر هيته کانال ازي مشابه نقاط در را انيجر
 ابتدا ها مدل کردن هماهنگي ابر پرداخت. جينتا سهيمقا
 Numericalزبانه قيطر از Rootcanal مدل در

Parameters قسمت درReach nodes ها گره تعداد توان يم 
 گره ٣٢ تعداد فرض شيپ صورت هب که کرد مشخص را

 مدل در و ها يريگ اندازه هنگام سپس است شده انتخاب
ICSS ليفا در که آنجا از RCHN هبي بررس مورد بازه 
 شاملي کي و ريآبگ شاملي کي جداگانه بازه دو صورت

 ٣٠ تعداد ريآبگ شامل بازه در است شدهي معرف بند ب آ
 گرفته نظر در گره ٢ بند ب آ شامل بازه در و فيتعر گره
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 نيا به و دارند قرار هم ازي مساو فواصل به که است شده
 هستندي ريگ گزارش قابل مدل دو هر با کهي نقاط بيترت
 موردي ها مدل اديزي اجراها از پس دند.ش منطبق هم بر

 حالت به دنيرسي برا ازين مورد زمان مدت ،يبررس
 کي زماني هاي مگا با ساعت کي معادل ان،يجري داريپا
 زمان مدت ديبا سپس شد. گرفته نظر در قهيدق
 کي يزماني ها گام و ساعت کي برابر ه،بمشاي ساز هيشب
 وي بررسي برا شود.ي معرف زين ICSS مدل در قهيدق
 نييتع و شدهي معرفي کيناميدروديهي ها مدلي ابيارز

 زمان در شده مشاهده طيشرا با مدل هر جينتاي هماهنگ
 مختلف روز دو دري ريگ اندازه مرحله دو ،يبردار بهره
ي دب ريمقاد شامل ها يريگ اندازه د.ش انجامي بردار بهره
 از شده مشخص نقاط در آب عمق کانال،ي ابتدا دري ورود
 و ريآبگي ها سازهي کينزد در و ها گره تعداد اساس بر کانال

ي ورود ريآبگ  چهيدري بازشدگ مقدار نيهمچن و بند ب آ
 ICSS و Rootcanalي ها مدل از استفاده با سپس .است

براي مقايسه کمي نتايج  د.ش انيجري ساز هيشب به اقدام
ريشه ميانگين سازي با شرايط واقعي از پارامترهاي  شبيه

 و خطاي )MBE(، انحراف از ميانگين )SSE(مربع انحرافات 
که با روابط زير محاسبه  )MAE(قدر مطلق ميانگين 

  استفاده شده است. شوند مي

)٣                                             (  =  ∑(    )    
)٤                                             (   = ∑(    )   
)٥                                              (MAE = ∑|    |   

عمق آب  Y گيري شده، عمق آب اندازه   Yکه در آن 
  .هاي مورد بررسي است تعداد داده nسازي شده و  شبيه

  
  بحث و نتايج

ي دب ريمقاد ها مدل با سازي شبيه ساعت يك انجام از پس
 در آن جينتا که دش تعيين مختلف نقاط در جريان عمق و

  است. شده ارائه ٦ جدول در كانال دست پايين و باالدست

  
  ها مدل با شدهي ساز هيشبمشاهده شده و  جينتامقايسه  -٦ جدول

 ICSS Rootcanal يمشاهدات پارامترها

 ٩٥/٠ ٩٥١/٠ ٩٥/٠ )٩١/٣/٢٠آب در باالدست کانال ( يدب
 ٣٧٥/٠ ٣٦٥/٠ ٣٥/٠ )٩١/٣/٢٠ن دست کانال (ييآب در پا يدب

 ٧٩/٠ ٧٩١/٠ ٧٩/٠ )٩١/٣/٢١آب در باال دست کانال ( يدب
 ٢٢١/٠ ٢٢١/٠ ٢/٠ )٩١/٣/٢١ن دست کانال (ييآب در پا يدب

  
 در شده،ي معرفي کيناميدروديهي ها مدلي ابيارزي برا

 جينتا با ها مدلي خروج جينتا سهيمقا به اقدام قسمت نيا
 دهشي بررس مورد بازه طول دري واقعي ريگ اندازه از حاصل
 محل در آب عمق سهيمقا شامل ها هسيمقا نيا است.

ي ساز هيشب آب عمق سهيمقا نيهمچن و ريآبگ و بند ب آ
 رسم قيطر از ها هسيمقا .استي بررس بازه طول در شده

 نقاط در خطا برآوردي آمار محاسبات نيهمچن و نمودارها
ي مدل ج،ينتا سهيمقا از تينها در و است شده انجام مختلف

 عنوان به دارد راي واقع طيشرا باي هماهنگ نيبهتر که
   د.ش انتخاب مناسب مدل

 و شدهي ريگ اندازه آب عمق ريمقاد ۸ و ۷ي ها جدول در
 نيهمچن و نظر موردي روزها در شدهي ساز هيشب

 خطا زانيم برآوردي برا شده محاسبهي آماري پارامترها
 به YR و Y  ، YI مذکوري ها جدول در اند، دهيگرد ارائه
 از آمده دست هب و شدهي ريگ يانداز آب عمق بيترت

 از ساعت کي گذشت از پس Rootcanal و ICSSي ها مدل
 ٨ و ٧ي ها جدول در شده ارائه جينتا ند.هست يساز هيشب

ي عني يساز هيشب روز دو هر در که است آن انگريب
 هيثان بر مترمکعب ٩٥/٠ي ورود انيجر مقدار با ٢٠/٣/٩١

 ٧٩/٠ برابر انيجري ورودي دب مقدار با ٢١/٣/٩١ روز و
 مدل باي محاسباتي خطا ريمقاد ه،يثان بر مکعب متر

 دست هب جينتا و است کمتر Rootcanalي کيناميدروديه
  دارد.ي واقعي ها يريگ اندازه باي شتريبي هماهنگ آمده
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  ۲۰/۳/۹۱ خيتار دري آمار هاي شاخص محاسبه -۷ جدول

(  )  ها (متر) عمق آب در محل گره  کانال (متر) يفاصله از ابتدا  فيرد −   )  (  ) −   )  
yR yI  y0  

٠٠٠٣/٠ ٠ ٥٢/٠ ٥٣٨/٠ ٥٥٢/٠ ٠ ١ 
٠٠٠٥/٠ ٠ ٥٢/٠ ٥٤٢/٠ ٥٢٥/٠ ٩ ٢ 
٠٠٠٦/٠ ٠ ٥٢/٠ ٥٤٥/٠ ٥٢٧/٠ ١٨ ٣ 
٠٠٠٤/٠ ٠ ٥٣/٠ ٥٤٩/٠ ٥٣/٠ ٢٧ ٤ 
٠٠٠٥/٠ ٠ ٥٣/٠ ٥٥٣/٠ ٥٣٢/٠ ٣٦ ٥ 
٠٠٠٧/٠ ٠ ٥٣/٠ ٥٥٧/٠ ٥٣٥/٠ ٤٥ ٦ 
٠٠٠٤/٠ ٠ ٥٤/٠ ٥٦١/٠ ٥٣٨/٠ ٥٣ ٧ 
٠٠٠٧/٠ ٠ ٥٤/٠ ٥٦٦/٠ ٥٤١/٠ ٦٢ ٨ 
٠٠٠٤/٠ ٠ ٥٥/٠ ٥٧١/٠ ٥٤٥/٠ ٧١ ٩ 

٠٠٠٧/٠ ٠ ٥٥/٠ ٥٧٦/٠ ٥٤٨/٠ ٨٠ ١٠ 
٠/٠٠١ ٠ ٥٥/٠ ٥٨١/٠ ٥٥٢/٠ ٨٩ ١١ 
٠٠٠٧/٠ ٠ ٥٦/٠ ٥٨٦/٠ ٥٥٦/٠ ٩٨ ١٢ 
٠٠١/٠ ٠ ٥٦/٠ ٥٩١/٠ ٥٦/٠ ١٠٧ ١٣ 
٠٠١٤/٠ ٠ ٥٦/٠ ٥٩٧/٠ ٥٦٤/٠ ١١٦ ١٤ 
٠٠١١/٠ ٠ ٥٧/٠ ٦٠٣/٠ ٥٦٩/٠ ١٢٥ ١٥ 
٠٠١٥/٠ ٠ ٥٧/٠ ٦٠٩/٠ ٥٧٣/٠ ١٣٤ ١٦ 
٠٠٢/٠ ٠٠٠١/٠ ٥٧/٠ ٦١٥/٠ ٥٧٨/٠ ١٤٣ ١٧ 
٠٠١٧/٠ ٠ ٥٨/٠ ٦٢١/٠ ٥٨٣/٠ ١٥١ ١٨ 
٠٠٢٢/٠ ٠٠٠١/٠ ٥٨/٠ ٦٢٧/٠ ٥٨٨/٠ ١٦٠ ١٩ 
٠٠٢٩/٠ ٠٠٠٢/٠ ٥٨/٠ ٦٣٤/٠ ٥٩٣/٠ ١٦٩ ٢٠ 
٠٠٣٦/٠ ٠٠٠٣/٠ ٥٨/٠ ٦٤٠/٠ ٥٩٨/٠ ١٧٨ ٢١ 
٠٠٤٥/٠ ٠٠٠٦/٠ ٥٨/٠ ٦٤٧/٠ ٦٠٤/٠ ١٨٧ ٢٢ 
٠٠٤١/٠ ٠٠٠٤/٠ ٥٩/٠ ٦٤٥/٠ ٦٠٩/٠ ١٩٦ ٢٣ 
٠٠٥/٠ ٠٠٠٦/٠ ٥٩/٠ ٦٦١/٠ ٦١٥/٠ ٢٠٥ ٢٤ 
٠٠٦١/٠ ٠٠٠٩/٠ ٥٩/٠ ٦٦٨/٠ ٦٢١/٠ ٢١٤ ٢٥ 
٠٠٧٤/٠ ٠٠١٣/٠ ٥٩/٠ ٦٧٦/٠ ٦٢٧/٠ ٢٢٣ ٢٦ 
٠٠٨٦/٠ ٠٠١٨/٠ ٥٩/٠ ٦٨٣/٠ ٦٣٣/٠ ٢٣٢ ٢٧ 
٠٠٨١/٠ ٠٠١٥/٠ ٦/٠ ٦٩/٠ ٦٣٩/٠ ٢٤٠ ٢٨ 
٠٠٩٦/٠ ٠٠٢١/٠ ٦/٠ ٦٩٨/٠ ٦٤٥/٠ ٢٤٩ ٢٩ 
٠٠٩٢/٠ ٠٠١٨/٠ ٦١/٠ ٧٠٦/٠ ٦٥٢/٠ ٢٥٨ ٣٠ 
٠٠٧٤/٠ ٠٠١٥/٠ ٦٢/٠ ٧٠٨/٠ ٦٥٩/٠ ٢٦٧ ٣١ 
 ٠٠٣٦/٠ ٠٠٢٨/٠ ٦٥/٠ ٧١/٠ ٧٠٣/٠ ريمحل آبگ٢٧٥ ٣٢
 ٠٠٠٢/٠ ٠٠٠١/٠ ٧/٠ ٧١٥/٠ ٧١١/٠ محل آببند٢٨٥ ٣٣

 Rootcanal ICSS      يآمار يپارامترها

 ٠٥٥/٠ ٠٢٢/٠      SSEن مربعات خطا (متر) يانگيم
 -٠٤٨/٠  -٠١٥/٠      MBEن (متر) يانگيانحراف از م

 ٠٤٨/٠ -٠١٥/٠      MAEن (متر) يانگيمطلق مقدر يخطا
  
  
  
  
  
  



  ١١٥                                                                                                   ١٣٩٥/ تابستان ٢١/ پياپي ٢/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 

  ۲۱/۳/۹۱ خيتار دري آمار هاي شاخص محاسبه -۸ جدول

−  )  ها (متر) عمق آب در محل گره  کانال (متر) يفاصله از ابتدا  فيرد   )  (  −   )  
yI yR  y0  

٠٠١٥/٠ ٠٠٠٧/٠ ٤٥/٠ ٥٣٨/٠ ٤٨٩/٠  ٠ ١ 
٠٠١٨/٠ ٠٠٠٨/٠ ٤٥/٠ ٥٤٢/٠ ٤٩٢/٠ ٩ ٢ 
٠٠٢١/٠ ٠٠٠٩/٠ ٤٥/٠ ٥٤٥/٠ ٤٩٦/٠ ١٨ ٣ 
٠٠٠٩/٠ ٠٠٠٢/٠ ٤٧/٠ ٥٤٩/٠ ٥٠٠/٠ ٢٧ ٤ 
٠٠١٢/٠ ٠٠٠٣/٠ ٤٧/٠ ٥٥٣/٠ ٥٠٤/٠ ٣٦ ٥ 
٠٠١٤/٠ ٠٠٠٤/٠ ٤٧/٠ ٥٥٧/٠ ٥٠٨/٠ ٤٥ ٦ 
٠٠١٨/٠ ٠٠٠٥/٠ ٤٧/٠ ٥٦١/٠ ٥١٢/٠ ٥٣ ٧ 
٠٠٢٢/٠ ٠٠٠٧/٠ ٤٧/٠ ٥٦٦/٠ ٥١٧/٠ ٦٢ ٨ 
٠٠١٨/٠ ٠٠٠٤/٠ ٤٨/٠ ٥٧١/٠ ٥٢٢/٠ ٧١ ٩ 
٠٠١٤/٠ ٠٠٠٢/٠ ٤٩/٠ ٥٧٦/٠ ٥٢٧/٠ ٨٠ ١٠ 
٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٥٠٠/٠ ٥٨١/٠ ٥٣٢/٠ ٨٩ ١١ 
٠٠١٤/٠ ٠٠٠١/٠ ٥٠٠/٠ ٥٨٦/٠ ٥٣٧/٠ ٩٨ ١٢ 
٠٠١٨/٠ ٠٠٠٢/٠ ٥٠٠/٠ ٥٩١/٠ ٥٤٣/٠ ١٠٧ ١٣ 
٠٠٢٤/٠ ٠٠٠٤/٠ ٥٠٠/٠ ٥٩٧/٠ ٥٤٩/٠ ١١٦ ١٤ 
٠٠١٢/٠ ٠ ٥٢/٠ ٦٠٣/٠ ٥٥٤/٠ ١٢٥ ١٥ 
٠٠١٧/٠ ٠٠٠١/٠ ٥٢/٠ ٦٠٩/٠ ٥٦١/٠ ١٣٤ ١٦ 
٠٠١٤/٠ ٠ ٥٣/٠ ٦١٥/٠ ٥٦٧/٠ ١٤٣ ١٧ 
٠٠١٨/٠ ٠٠٠١/٠ ٥٣/٠ ٦٢١/٠ ٥٧٣/٠ ١٥١ ١٨ 
٠٠١٦/٠ ٠ ٥٤/٠ ٥٤٥/٠ ٥٨٠/٠ ١٦٠ ١٩ 
٠٠٢١/٠ ٠٠٠١/٠ ٥٤/٠ ٥٥١/٠ ٥٨٦/٠ ١٦٩ ٢٠ 
٠٠١٨/٠ ٠ ٥٥/٠ ٥٥٦/٠ ٥٩٣/٠ ١٧٨ ٢١ 
٠٠٢٥/٠ ٠ ٥٥/٠ ٥٦٢/٠ ٦٠٠/٠ ١٨٧ ٢٢ 
٠٠٢٢/٠ ٠٠٠١/٠ ٥٦/٠ ٥٦٨/٠ ٦٠٧/٠ ١٩٦ ٢٣ 
٠٠٣/٠ ٠٠٠٢/٠ ٥٦/٠ ٥٧٤/٠ ٦١٥/٠ ٢٠٥ ٢٤ 
٠٠٢٧/٠ ٠٠٠١/٠ ٥٧/٠ ٥٨٠/٠ ٦٢٢/٠ ٢١٤ ٢٥ 
٠٠٣٥/٠ ٠٠٠٣/٠ ٥٧/٠ ٥٨٧/٠ ٦٢٩/٠ ٢٢٣ ٢٦ 
٠٠٤٥/٠ ٠٠٠٥/٠ ٥٧/٠ ٥٩٣/٠ ٦٣٧/٠ ٢٣٢ ٢٧ 
٠٠٥٥/٠ ٠٠٠٩/٠ ٥٧/٠ ٦٠٠/٠ ٦٤٤/٠ ٢٤٠ ٢٨ 
٠٠٥٢/٠ ٠٠٠٧/٠ ٥٨/٠ ٦٠٦/٠ ٦٥٢/٠ ٢٤٩ ٢٩ 
٠٠٦٤/٠ ٠٠١١/٠ ٥٨/٠ ٦١٣/٠ ٦٦٠/٠ ٢٥٨ ٣٠ 
٠٠٦٤/٠ ٠٠١٦/٠ ٥٨/٠ ٦٢٠/٠ ٦٦٠/٠ ٢٦٧ ٣١ 
 ٠٠٢/٠ ٠٠١٦/٠ ٦٢/٠ ٦٦٠/٠ ٦٦٥/٠ ريمحل آبگ٢٧٥ ٣٢
 ٠٠٠٤/٠ ٠٠٠٣/٠ ٦٥/٠ ٦٦٩/٠ ٦٧/٠ محل آببند٢٨٥ ٣٣

 Rootcanal ICSS      يآمار يپارامترها

 ٠٤٨/٠ ٠٢٠/٠      SSEن مربعات خطا (متر) يانگيم
 -٠٤٦/٠  -٠١٨/٠      MBEن (متر) يانگيانحراف از م

 ٠٤٦/٠ -٠١٨/٠      MAEن (متر) يانگيمطلق مقدر يخطا
  

  گيري نتيجه
 مشاهده پژوهش اين از آمده دست هب جينتا به توجه با

 Rootcanal و ICSSي کيناميدروديهي ها مدل که شود مي
ي اريآبي ها شبکه در انيجري ساز هيشب به قادري خوب به

 تيواقع به کينزد ها مدل نيا با شده ارائه جينتا و ندهست
 شدهي ريگ اندازه ريمقاد بايي ها تفاوت کهي موارد در .است
 به نسبتي بهتر جينتا Rootcanal مدل دارد، وجودي واقع

ي کل طور هب توان يم جهينت در کند. يم ارائه ICSS مدل
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ي برا Rootcanalي کيناميدروديه مدل که گفت نيچن
ي زهکش وي اريآبي ها شبکه در انيجري ساز هيشب انجام

  .است ICSS مدل از تر مناسب
  

  منابع
 مدل توسعه .١٣٩١ ج. م. منعم و پ. س. احمدپناه .١

ي ها کانالي برا CARDD کنترل سيستمي رياض
 آني ارزياب و ICSSي رياض مدل با آن تلفيق ،يآبيار
 مجله ،ASCEي پيشنهاد استانداردي ها آزمون توسط
 و آب علوم طبيعي، منابع و کشاورزي فنون و علوم
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ي اريآبي ها شبکه ازي بردار بهره شرکت .١٣٧٠ .نام يب .۲
 ستم،يس بهابي کارشناس گروه مغان،ي زهکش و

  .ص١٤٥ .لياردب استاني ا منطقه آب شرکت
 عملکردي بررس .۱۳۸۹ ا. ع. منتظر و س. پور يسيع .٣

 با PI دست نييپاي سراسر خودکار کنترل ستميس
 شبکه غربي اصل کانال در خورد پس کنترل منطق

ي ها شبکه تيريمدي مل شيهما نيسوم .دزي اريآب
-٢٤، اهواز چمران ديشه دانشگاه ،يزهکش وي اريآب

١٧. 
 .۱۳۸۷ ر. ع.ي عماد و ج. م. منعم ح.ي قدوس .٤

با استفاده  ياريآب يها از کانال يبردار بهره يساز نهيبه
 تيريمد کنفرانس نيسوم، SCE يساز نهيبه روش از

 دانشگاه عمران،ي مهندس دانشکده ران،يا آب منابع
  .٥٥-٤٥ز. يتبر
 دفعات افزايش تأثير .١٣٨٩ ز.يي رزايم و ح.ي قدوس .۵
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 دانشگاه ،آب منابع جامع تمديري سراسري كنفرانس
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 هاي شبكه سازي مشابه مدل عرفي. م١٣٧٥ ج. .م منعم .۶
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