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 باالدست جهت در خودکار کنترل با کوثر آبياري شبکه اصلي کانال در آب توزيع عملكرد ارزيابي
 دست پايين و

  
 ٣منعم جواد محمد و ٢ريزي پرورش عاطفه ،*١مهر نيک سامان

  
  

  چکيده
  

 .شود مي شبکه انشعابات و ها كانال در آب نامناسب توزيع و تحويل سبب آبياري هاي شبكه در ضعيف برداري بهره و مديريت
 استان در کوثر آبياري شبكه اصلي کانال در مختلف برداري بهره هاي گزينه براي آب توزيع عملكرد ارزيابي هدف با پژوهش اين

 کنترل و باالدست کنترل شامل خودکار کنترل سامانه دو همراه به كانال از برداري بهره واقعي شرايط .شد انجام خوزستان
 فصل طول در برداري بهره گزينه دو براي سازي شبيه شد. سازي شبيه شده، واسنجي هيدروليکي مدل از استفاده با دست پايين

 شرايط در توزيع عدالت شاخص شده، سازي شبيه نتايج به توجه با .شد انجام تقاضا کاهش و افزايش دوره شامل آبياري
و نا  ضعيف حد درها يرآبگ يتمام ينب يدر طول کانال اصل آب توزيع در عدالت و ۲/۰ از بيشتر شبکه ينکنو برداري بهره

 ارزيابي همچنين دارد. باالدست خودکار کنترل به نسبت بهتري توزيع عملکرد ،دست پايين خودکار کنترل است. بوده يمناسب
 به نسبت بهتري وضعيت داراي برداري بهره هاي شاخص ،تقاضا افزايش دوره در که داد نشان برداري بهره هاي گزينه عملكرد

 .باشند يم تقاضا کاهش دوره

  
  .خودکار کنترل کوثر، آبياري شبکه آب، توزيع، محورتقاضابرداري  بهره :كليدي يها واژه

  
ارزيابي عملكرد توزيع آب در کانال اصلي شبکه آبياري کوثر با کنترل خودکار در جهت . ۱۳۹۶عم م. ج. ريزي ع. و من مهر س. پرورش نيک :ارجاع

 .۱۱۸- ۱۰۹: ۲۴دست. مجله پژوهش آب ايران.  باالدست و پايين

 
  
 

                                                
  گروه آبياري و آباداني، دانشکده مهندسي و فناوري کشاورزي، دانشگاه تهران. ،هاي آبي دانشجوي دکتري سازه - ١
  .تهران ، دانشگاهيکشاورز ياورنو ف ي، دانشکده مهندسيو آبادان ياريگروه آباستاديار  - ٢
  دانشگاه تربيت مدرس.دانشکده کشاورزی، دانشيار گروه مهندسي آب،  - ٣
   samannikmehr@gmail.comنويسنده مسئول:  *

  ٢٧/٠٥/١٣٩٤تاريخ پذيرش:                                      ٢٠/١١/١٣٩٣تاريخ دريافت: 

 



  ...ارزيابي عملكرد توزيع آب در کانال اصلي شبکه آبياري کوثر با کنترل خودکار در                                                                              ١١٠

 

  مقدمه
 كاهش در آن ثيرأت و آبياري هاي شبكه ضعيف عملكرد

 برداري بهره در ثرؤم هاي روش ارائه ،كشاورزي آب وري بهره
 بهبود امكان .كند مي ضروري را ها سامانه اين از بهينه

 گرفتن كار به با آبياري هاي شبكه هيدرروليكي عملكرد
 هاي سيستم اجراي و طراحي هيدروديناميك، هاي مدل

 امكان هيدروديناميك هاي مدل .شود مي مكنم كنترل
 تحقق و برداري بهره مختلف هاي گزينه بررسي
 بهينه عملكرد به دستيابي و مناسب هاي گيري تصميم
 اخير دهه دو در .كنند مي فراهم را آبياري هاي شبكه
 آبياري هاي شبكه برداري بهره مديريت در ها مدل كاربرد

 منعم و موحد محسني .است داشته رشدي روبه روند
 و عملکرد ارزيابي براي را ICSSDOM مدل ،)۱۳۸۲(

 .نمودند استفاده آبياري هاي کانال برداري بهره سازي بهينه
 که، SA سازي بهينه روش از بار اولين براي مدل اين در

 در ،است هوشمند تصادفي ساختار با عددي روش يک
 .گرديد استفاده ICSS هيدروديناميک مدل با ترکيب
 کانال عملکرد ارزيابي به )۲۰۰۵( جوان و نيا شاهرخ

 HECRAS مدل از استفاده با درودزن شبکه در ارديبهشت
 سازي شبيه را مدل با ها دريچه بازشدگي ميزان و پرداخته

 سامانه براي توزيع کنوني قاعده که داد نشان نتايج دند.كر
 ريزي برنامه ،)۱۳۸۶( همکاران و منعم نيست. مناسب فعلي
 از استفاده با را آبياري هاي کانال در آب تحويل بهينه

 نتايج .كردند بررسي و مطالعه يپژوهش در ژنتيک الگوريتم
 ابزار يک عنوان هب تواند مي يافته توسعه مدل که داد نشان
 گرفته کار هب آبياري هاي  شبکه آب توزيع مديريت در مفيد
 مدل آزمون و تهيه به ،)۱۳۸۶( کياپاشا و منعم .شود

 از پژوهش اين در .پرداختند فازي باالدست كنترل سيستم
 جريان سازي شبيه توانايي كه ICSS هيدروديناميك مدل

 مدل شد. استفاده دارد، را آبياري هاي كانال در غيرماندگار
 و منتظر د.ش تلفيق و تدوين فازي كنترل سيستم رياضي
 به SOBEK هيدروليكي مدل با ،)۱۳۸۹( پور عيسي
 كننده كنترل تعيين و كنترل هاي الگوريتم عملكرد ارزيابي
 نتايج .پرداختند عقيلي آبياري شبكه هاي  كانال در مناسب

 مديريت در کنترلي هاي سامانه مثبت عملکرد از نشان
 )۱۳۸۹( نوري و منعم .بودند آبياري شبکه از برداري بهره

 براي )اجزاء جمعي رفتار( ۱PSO سازي بهينه الگوريتم
 استفاده را آبياري هاي كانال در آب بهينه تحويل و توزيع

                                                
1- Particle Swarm Optimization 

 در PSO روش توانايي دهنده    نشان حاصله نتايج .دندكر
 هاي كانال در آب، توزيع بهينه ريزي برنامه مسأله حل

 و بررسي به )۱۳۹۰( پاشازاده و منتظر .است بوده آبياري
 با دز شبکه غربي اصلي کانال در آب توزيع عملکرد ارزيابي
 نتيجه اين به و پرداختند CANALMAN مدل از استفاده
 نامطلوبي وضعيت کانال انتهايي بخش هايآبگير که رسيدند

 ٢SIC هيدروديناميک مدل )۲۰۱۱( لطيف و تاريق .دارند
 سامانه در دوم درجه کانال يک عملکرد ارزيابي براي را

 .كردند استفاده جنوبي) (کاليفرنياي ٣سوات کانال آبياري
 به SOBEK هيدروديناميک مدل با )۱۳۹۱( موسوي سيد

 آبياري شبکه روي خودکار سامانه طراحي و ارزيابي
 در آب توزيع در را کنترلرگرها اثر وي پرداخت. دوستي
 )۲۰۱۳( همکاران و جواد سيد کرد. ارزيابي مثبت شبکه،

 سنجي حساسيت از استفاده با ورامين شبکه ارزيابي به
 با توزيع و انتقال راندمان افزايش براي نيرپيک هايآبگير
 فان و هاشمي پرداختند. SOBEK هيدروديناميک مدل

 غيرمتمرکز کنترلي سيستم بررسي به )۲۰۱۳( اورلوپ
 با آبي کم شرايط در مديريت براي دز اصلي کانال روي

 نشان نتايج پرداختند. SOBEK هيدروليکي مدل از استفاده
 شرايط در آب عادالنه توزيع به قادر کنترلي سيستم داد
 کانال SOBEK مدل با )۲۰۱۴( ابدلمواتي است. آبي کم

 آناليز با و ارزيابي مصر ٥گيزاي شبکه در را ٤ايبراهيميا
 ارتقاي براي را اي سازه کارهاي راه ،هيدروليکي پارامترهاي

 اثر )۲۰۱۴( زيمبلمن و واهين کرد. پيشنهاد کانال راندمان
 هاي بخش بر را مختلف کنترلي هاي سامانه و اتوماسيون

 بررسي دند.كر ارزيابي و تحليل آبياري شبکه مختلف
 هيدروديناميك يها مدل كه است آن بيانگر پژوهش پيشينه

 برداري بهره شرايط و جريان بررسي ايبر مناسبي ابزار
 هيدروديناميکي مدل راستا اين در ند.هست آبياري هاي شبكه

SOBEK اين در جريان هيدروليکي سازي شبيه براي 
 هدف با پژوهش اين است. شده استفاده پژوهش

 تحليل و کوثر شبکه اصلي کانال در جريان سازي شبيه
 و شبکه کنوني برداري بهره شرايط براي آب توزيع عملكرد

 و باالدست خودکار کنترل سامانه دو اجراي همچنين
 و کاهش (دوره برداري بهره گزينه دو ازاي به دست پايين
  .شد انجام اصلي كانال طول در تقاضا)، افزايش دوره

                                                
2- Simulation of Irrigation Canal 
3- Swat 
4- Ibrahemia 
5- Giza 
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  ها روش و مواد
 شهر شمال کيلومتري ۲۰ در کوثر زهکشي و آبياري شبکه
 و مينأت کرخه رودخانه از شبکه نياز مورد آب است. اهواز

 بر مکعب متر ۵/۱۶ حداکثر ظرفيت به پمپاژ ايستگاه با
 خالص اراضي وسعت .شود مي آبرسان کانال وارد ثانيه
 اصلي شبکه است. هکتار ۱۲۸۰۰ برابر شبکه پوشش تحت

 طراحي دبي با کيلومتر ۳/۳ طول به آبرسان کانال يک از
 ۳/۲۰ طول به اصلي کانال يک و ثانيه بر مکعب متر ۵/۱۶

 ثانيه بر مکعب متر ۴۵/۰ الي ۵/۱۲ طراحي دبي با کيلومتر
 از مستقيم طور به دو درجه کانال ۱۵ است. شده تشکيل

 ها آن طول عمجمو در که شوند مي منشعب اصلي کانال
 سازه ۸ داراي اصلي شبکه .هستند کيلومتر ۳/۹۴ داراي
 در اردکي نوک سازه ۲ و آميل سازه ۶ شامل کننده تنظيم
 آن جزئيات و شبکه جانمايي مشخصات است. اصلي کانال

  است. شده ارائه ۱ شکل در
 هاي الگوريتم عملكرد ارزيابي و ها سازي شبيه انجام براي

 مدل از ،پژوهش اين در شده طراحي كنترل
 سال در مدل اين شد. استفاده SOBEK هيدروديناميك

 طراحي در د.ش ارائه تجاري مدل يك قالب در ۲۰۰۰
 مدول با مدول اين تركيبي حالت از كنترل هاي الگوريتم

 دلفت، هيدروليک (مرکز دش استفاده ١واقعي زمان کنترل
 مختلف انواع سازي شبيه امكان مدل اين در ).۲۰۰۰

 جريان توزيع و انتقال هاي سيستم در موجود هاي سازه
 هاي برداري بهره سازي شبيه امكان همچنين دارد. وجود

 در مختلف كنترل هاي سيستم اجراي و خودکار دستي،
 مدل که است ذکر شايان است. شده بيني پيش ،مدل

SOBEK اين در د.شو مي ارائه تجاري نسخه صورت به 
 ،TU Delft دانشگاه در آن ليسانس تحت نسخه از پژوهش

 ،کنترل الگوريتم با تلفيق و هيدروليکي سازي شبيه براي
 اصلي کانال فيزيکي سازي شبيه از پس است. شده استفاده

 براساس مدل سنجي صحت و واسنجي کوثر، آبياري شبکه
 در شبکه از شده آوري جمع برداري بهره واقعي هاي داده
 هاي داده منظور ينا يراب .شد انجام ۱۳۹۰ ماه آبان طول
 ماه دوم روز ۱۵ هاي داده و واسنجي براي ماه اول روز ۱۵

 مدل از حاصل نتايج شد استفاده مدل سنجي  صحت براي
 حداکثر هاي شاخص از است. شده ارائه ۱ جدول در حاضر
 ريشه )،MAE٣( خطا قدرمطلق ميانگين )،٢ME( خطا

                                                
1- Real Time Control 
2- Maximum Absolute Error 

 سازي شبيه راندمان و )RMSE٤( خطا مربعات ميانگين
)SEشده استفاده مدل سنجي  صحت و واسنجي براي )٥ 

  است.
سنجي، مدل براي طراحي  بعد از انجام واسنجي و صحت

سازي سناريوهاي مختلف  هاي کنترل و شبيه الگوريتم
  شد.  به کار گرفتهبرداري  بهره

  
  مدل سنجي صحت و واسنجي نتايج -۱ جدول

 تراز سطح آب در کانال (متر)
 هاي آماري شاخص

 سنجي صحت واسنجي

0/03 0/04 ME 

0/008 0/0095 MAE 

0/01 0/021 RMSE 

99/9 99/8 SE (%) 

  
 عملکرد ارزيابي مديريتي هاي شاخص

 پارامترهايي آب، توزيع عملکرد ارزيابي هاي شاخص
 بستگي برداري بهره نحوه به مستقيم طور به كه هستند

 در. است ثرؤم ها آن بر كننده  اداره دستگاه قابليت و دارند
 براي )۱۹۹۰( گيتس و مولدن هاي شاخص از پژوهش اين

 در آب توزيع و تحويل هاي گزينه بندي اولويت و بررسي
 عملکرد اينکه از پس است. شده استفاده نظر مورد شبکه

 مديريتي هاي گزينه براساس شبکه از نظر مورد قسمت
هاي کفايت  سازي شد، مقدار شاخص پيشنهادي شبيه

توزيع، راندمان توزيع، عدالت توزيع و اعتمادپذيري توزيع 
  شوند:  به شرح زير محاسبه و تحليل مي

  
 کفايت توزيع آب

اده کفايت توزيع عبارت است از نسبت مقدار آب تحويل د
شده به مقدار آب مورد نياز آبگيرها. به عبارت ديگر کفايت 

کننده ميزان توانايي روش  توزيع شاخصي است که بيان
قدر تأمين نياز است. اين  برداري، در تحويل آب به بهره

  شاخص به کمک رابطه زير قابل محاسبه است:

        )۱(  

اي  تابع عملکرد نقطه Paکفايت توزيع،  PAدر اين معادله 
ترتيب معرف مقدار آب  به Qrو  Qdمربوط به کفايت، 

                                                                    
3- Mean Absolute Error 
4- Root Mean Square Error 
5- Simulation Efficiency 
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طور واقعي) و مقدار آب  تحويل داده شده در عمل (به 
  است. t، در دوره زماني Xمورد نياز براي انشعاب 

  
 راندمان توزيع آب

اگر رفتار هيدروليكي جريان، دريك شبكه انتقال و توزيع 
نشعاب بيش از مقدار الزم آب آب طوري باشد كه به يك ا

تحويل داده شود، در اين صورت با توجه به ميزان اين خطا 
شود. معادله اين  در تحويل آب، راندمان توزيع كم مي

  :شاخص به صورت زير ارائه شده است

)۲(           

اي  تابع عملکرد نقطه Pfکفايت توزيع،  PFدر اين معادله 
  مربوط به کفايت است.

 
  توزيع آبعدالت 

عدالت توزيع شاخصي است که ميزان تناسب موجود را 
بين مقدار تحويلي و مدار مورد نياز آب در انشعابات و 

کند. اين شاخص که به  هاي زماني مختلف ارزيابي مي دوره
صورت زير بيان  شود به توزيع نيز شناخته مي نام برابري

  شود: مي

                                   )۳(  

دهنده ضريب  نشان CVR، عدالت توزيع و PEکه در آن 
  تغييرات مکاني است.

 
  اعتمادپذيري توزيع آب

توان  را مي اعتمادپذيريبراي يك آبگير منفرد شاخص 
يكنواختي زماني در تحويل آب تعريف كرد كه در معادله 

  زير ارائه شده است:

                             )۴      (  

دهنده   نشان CVT، اعتمادپذيري توزيع و PDکه در آن 
 ).۱۹۹۰ضريب تغييرات زماني است (مولدن و گيتس، 

برداري  هاي ارزيابي عملكرد بهره مقادير استاندارد شاخص
  آمده است. ۲هاي آبياري در جدول  شبكه

  
هاي ارزيابي عملكرد  مقادير استاندارد شاخص -۲جدول 

 )۱۹۹۰برداري (مولدن و گيتس،  بهره

هاي ارزيابي شاخص هاي ارزيابي کالس  

 خوب متوسط ضعيف
 

>0/8  کفايت 0/9-1 0/8-0/89 
>0/7  راندمان 0/85-1 0/7-0/84 
<0/25  عدالت 0-0/1 0/11-0/25 
<0/2  اعتمادپذيري 0-0/1 0/11-0/2 

  
  

  
  شماتيک صورت به اصلي کانال در مختلف اجزاي و شبکه جانمايي - ۱ شکل

  

  بررسي مورد برداري بهره هاي گزينه
 از ،پژوهش اين در برداري بهره هاي سناريو انتخاب براي
 شد. استفاده آبياري فصل طول در شبکه ناخالص آبي نياز

 به توجه با آبياري فصل طول در ناخالص آبي نياز تغييرات

 آبياري راندمان و اراضي وسعت شبکه، کشت الگوي
 هئارا ۲ شکل درو  محاسبه شبکه براي شده بيني پيش
 به گزينه دو شبکه، آبي نياز تغييرات اساس بر است. شده

 که شدند انتخاب شبکه، از برداري بهره هايسناريو عنوان
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 که است شبکه در تقاضا کاهش دوره به مربوط اول گزينه
 اين رسد. مي نياز مورد ميزان حداقل به جريان دبي آن در

 بهمن و دي آذر، شامل ماهه سه زماني دوره يک در گزينه
 شبکه در تقاضا افزايش دوره به مربوط دوم گزينه دهد. رخ

 نيز گزينه اين است. حداکثر دبي با جريان شامل که است
 و فروردين اسفند، شامل ماهه سه زماني دوره يک در

  دهد. مي رخ ارديبهشت

  

  
  کوثر شبکه ناخالص آبي نياز تغييرات - ۲ شکل

  
  خودکار کنترل سامانه هاي ويژگي

 شرايط در عملکرد ارزيابي بر عالوه پژوهش اين در
 و مديريت در کنترل خوکار سامانه دو اثر برداري بهره
 کنترل هاي الگوريتم .شد ارزيابي شبکه از برداري بهره

 موضعي کننده کنترل )۱( از: است عبارت شده طراحي
 )۲( خورد، پس )PI( انتگرالي -تناسبي روش با باالدست

 روش با دار فاصله دست پايين موضعي کننده کنترل
 و خورد  پيش + خورد پس )PI( انتگرالي - تناسبي

 براساس كنترل باالدست، کنترل الگوريتم در .کوپلينگ دي
 باالدست در آب تراز كنترل براي شده گيري اندازه متغير
 کننده کنترل اين .دشو مي اعمال سازه بر ،تنظيم سازه

 شبکه فعلي برداري بهره سيستم خودکار و هوشمند حالت
 برنامه موضعي، صورت به خورد پس کنترل منطق .است

 طريق از آبياري برنامه و داده تشکيل را اصلي کنترل
 در .شود مي اعمال کنترل سيستم به فرعي کنترل برنامه
 گيري اندازه متغير براساس كنترل دست، پايين کننده کنترل

 به و تنظيم سازه دست پايين در آب تراز كنترل براي شده
 اعمال برسازه )،يآبگير بازه انتهاي (در دار فاصله صورت

 کنترل برنامه وارد مستقيم طور به آبياري برنامه و شود  مي
 است، سراسري خورد پيش + خورد پس نوع از که اصلي

 هئارا براي پيشنهادي، کنترل سيستم اين .گردد مي
 .است شده سازي شبيه کوثر شبکه در مدار تقاضا سيستم

 كنترل الگوريتم اجراي به بخشيدن بهبود براي
 .دش اضافه PI روش به نيز کوپلينگ دي فيلتر دست، پايين

 به اصالحات انجام براي اثرات اين ها بازه كردن كوپل با
 تنظيم فرآيند و دهش منتقل ها بازه دست پايين يا باالدست

 انجام بيشتري سرعت با کانال هاي بازه در جريان کنترل و
  .شود مي

  
  بحث و نتايج

  برداري بهره مختلف هاي گزينه در عملكرد ارزيابي
  توزيع کفايت شاخص

 هايآبگير در توزيع کفايت شاخص ،۳ شکل اساس بر
 برداري بهره شرايط براي اصلي شبکه باالدست بخش
 شاخص و است ضعيفي و نامطلوب وضعيت شبکه کنوني
 در اين .هستند ۸/۰ زير هاآبگير اين ربيشت براي کفايت
 شرايط در دست پايين بخش هايآبگير که است حالي
 هر ازاي به )،دستي برداري (بهره شبکه کنوني برداري بهره

 تري مطلوب شرايط داراي برداري، بهره )۲( و )۱( گزينه دو
 همچنين .است ۱ برابر ها آن در کفايت شاخص و بوده
 شاخص اصلي، کانال باالدست بخش هايآبگير براي

 آميل هاي کننده  تنظيم .است بوده پايين ها آن در کفايت
 توسط شبکه، کنوني طشراي در اصلي کانال در موجود
 هيدروليکي خودکار حالت از و ثابت بردار بهره شرکت
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 و )۱( برداري بهره دوره هر در ديگر طرف از .اند شده خارج
 بيشترين براي بردار، بهره شرکت با ها کننده تنظيم اين )،۲(

 ثابت دوره طول در و شده تنظيم دوره آن در موجود دبي
 دبي از کمتر هاي دبي براي نتيجه در .مانند يم باقي

 بخش هاي آبگير برداري، بهره دوره دو هر در بيشينه
 اين در که چرا کنند  نمي دريافت کافي آب شبکه، باالدست

 در و شود نمي مينأت هاآبگير براي نياز مورد هد حالت

 يابد مي کاهش کانال از بخش اين در کفايت شاخص نتيجه
 .شود مي دست پايين بخش هايآبگير وارد آب مازاد و

 خودکار کنترل سامانه دو هر براي است ذکر شايان
 اصلي کانال طول در هاآبگير تمام دست، پايين و باالدست

 شرايط داراي برداري، بهره )۲( و )۱( گزينه دو هر ازاي به
 از بيشتر ها آن در کفايت شاخص و اند بوده خوبي و مطلوب

  است. ۹/۰
 

  
  اصليشاخص کفايت توزيع در طول کانال  - ٣شکل 

  

 شاخص راندمان توزيع

برداري دستي شبکه، به دليل وجود  در شرايط بهره
هاي نوک اردکي در بخش انتهايي کانال  کننده تنظيم

پذيري الزم در برابر تغييرات دبي در طول  اصلي، انعطاف
دوران وجود ندارد و راندمان توزيع براي آبگيرهاي بخش 

دست کانال اصلي کم است. به طوري که شاخص  پايين
). از ۴است (شکل  ۷/۰ها کمتر از  راندمان توزيع در آن

طرف ديگر در هر دو سامانه خودکار کنترلي باالدست و 
دست به دليل جايگزين کردن سريزهاي نوک اردکي  پايين

ها در  پذيري دريچه با دريچه کشويي و باالرفتن انعطاف
ات دبي، شاخص راندمان توزيع در طول کانال برابر تغيير

 ۹/۰اصلي براي همه آبگيرها در حد مطلوب و باالتر از 
  است.

  

 شاخص عدالت توزيع

نشان داده شده است، شاخص  ۵طور که در شکل  همان
برداري کنوني شبکه   عدالت توزيع در طول دوران بهره

توزيع بوده و عدالت در  ۲۵/۰برداري سنتي) بيشتر از  (بهره
هاي موجود در کانال اصلي، در طول فصل  آب بين آبگير

برداري در حد ضعيفي بوده است. اين امر به دليل  بهره
پذيري الزم و کافي  عدم هماهنگي و انعطاف

هاي اصلي و آبگيرها در برابر تغييرات دبي در  کننده تنظيم
حالي است  برداري رخ داده است. اين در طول دوران بهره

دست و باالدست،  هاي کنترل خودکار پايين ي سامانهکه برا
 ۱/۰برداري کمتر از  شاخص عدالت در طول دوران بهره

بوده و عدالت در توزيع آب، در بين تمام آبگيرها مطلوب و 
  قابل قبول بوده است.
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 برداري ) بهره۲) و (۱( ازاي گزينهشاخص راندمان توزيع در طول کانال اصلي به  - ۴شکل 

  

  
  برداري شاخص عدالت توزيع در طول دوران بهره - ۵شکل 

  
 توزيع اعتمادپذيريشاخص 

توزيع، نتايج نشان دادند  اعتمادپذيريدر ارزيابي شاخص 
برداري  برداري کنوني شبکه (بهره که در شرايط بهره

برداري در دوره کاهش تقاضا، شاخص  بهرهسنتي)، به ازاي 
پذيري در طول کانال اصلي به طور تقريبي براي  اعتماد

بوده و در حد ضعيفي است. اين  ۲/۰همه آبگيرها بيش از 
برداري که  ) بهره۲درحالي است که به ازاي گزينه (

هاي بااليي در اين دوره در کانال اصلي جريان دارد،  دبي
 ۲/۰ -۱/۰براي بيشتر آبگيرها بين پذيري  شاخص اعتماد

. )۶شکل ( بوده و بيانگر عملکرد متوسط اين شاخص است
دست،  در هر دو سامانه کنترل خودکار باالدست و پايين

پذيري براي همه آبگيرها به ازاي هر دو  شاخص اعتماد
است و  ۱/۰برداري، کمتر از  ) بهره۲) و (۱گزينه (

  صلي در حد مطلوبي است.پذيري توزيع در کانال ا اعتماد

  رزيابي کلي عملکرد توزيع آب در شبکه اصليا
هاي ارزيابي عملکرد شبکه در  مقدار متوسط کل شاخص

شده است. نتايج  ارائه ۳برداري در جدول  طول دوران بهره
دهد که شاخص کفايت و راندمان توزيع در  نشان مي

 برداري کنوني شبکه، در حد متوسطي بوده شرايط بهره
است. همچنين شاخص عدالت توزيع نيز در هر دو گزينه 

  برداري در حد ضعيفي است. بهره
ضعيف  اعتمادپذيريبرداري، شاخص  ) بهره۱در گزينه (

برداري با افزايش دبي،  ) بهره۲حاليکه در گزينه ( است، در
كمي بهتر شده و در حد متوسط  اعتمادپذيريشاخص 

دست  الدست و پايينهاي کنترل خودکار با است. سامانه
طراحي شده داراي عملکرد بهتري نسبت به شرايط 

اند و هر چهار شاخص، در  برداري کنوني شبکه، بوده بهره
اند. هر چند  برداري در حد مطلوبي بوده طول دوران بهره
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دست داراي عملکرد نسبي بهتري  که سامانه کنترل پايين
چهار شاخص نسبت به سامانه کنترل باالدست، به ازاي هر 

توزيع، بوده است. همچنين براي ارزيابي عملکرد کلي 
ترکيب خطي، چهار شاخص  روششبکه، با استفاده از 

شده و  تجميع شاخصعملکرد باهم جمع شدند. مقدار 
است. با توجه به  ۱ال برابر  کلي در حالت بهينه و ايده

و شاخص کلي ارزيابي،  ۳نتايج آورده شده در جدول 
بوط به کنترل پايين دست از بهترين و شرايط سناريوي مر

واقعي و کنوني شبکه داراي بدترين عملکرد در هر دو دوره 
درصد حجم آب تأمين  ۴اند. در جدول  ، بودهبرداري بهره

دست  شده براي سه آبگير بخش باالدست، مياني و پايين
کانال اصلي، به ازاي هر دو سامانه آورده شده است. نتايج 

دست در تأمين نياز  دهد که سامانه کنترل پايين نشان مي

دست و مياني کانال اصلي، نسبت به  آبگيرهاي بخش پايين
، ۷سامانه کنترل باالدست، بهتر عمل کرده است. در شکل 

تغييرات حجم آب تحويل داده شده به آبگيرها در طول 
هاي کنترلي آورده شده  کانال اصلي، در هر دو سامانه

دست، حجم  دهد که در کنترل پايين نشان مياست. نتايج 
آب تحويلي به آبگيرها در طول کانال اصلي داراي تغييرات 
کمتري نسبت به کنترل باالدست بوده است. سامانه 

دست به دليل ارتباط کنترلرهاي ساير  کنترلي پايين
هاي آبگيري در طول کانال با يکديگر، داراي قدرت  بازه

غييرات سطح آب نسبت به زمان پاسخگويي باالتري به ت
تر، با  شود که نياز آبگيرها در زمان کوتاه است و سبب مي

تر در طول کانال اصلي تأمين  کمترين هدررفت و يکنواخت
  شود.

  

  
  برداري ) بهره۲) و (۱( به ازاي گزينه شاخص اعتمادپذيري در طول کانال اصلي - ۶شکل 

  
  

 برداري بهره دوران طول در توزيع ارزيابي هاي شاخص کل متوسط - ۳ جدول

 بهره برداري) ٢دوره افزايش مصرف (گزينه  برداري) بهره ١دوره کاهش مصرف (گزينه 
 هاي ارزيابي شاخص

 دست کنترل پايين کنترل باالدست شرايط واقعي و کنوني دست کنترل پايين باالدستکنترل  شرايط واقعي و کنوني

0/840 0/994 0/995 0/886 0/994 0/996 PA) کفايت( 

0/817 0/986 0/991 0/841 0/995 0/997 (PF) راندمان 

0/544 0/080 0/016 0/478 0/046 0/009 (PE) عدالت 

0/337 0/016 0/009 0/133 0/007 0/006 (PD) اعتمادپذيري 

 شاخص کلي ارزيابي ٩٨/٠ ٨٥٧/٠ ٢١١/٠ ٨٩٣/٠ ٤٩٨/٠ ١٨٥/٠

  
  اصلي کانال انتهايي و مياني ابتدايي، آبگير سه در شده مينأت آب حجم درصد - ۴ جدول

 دوره کاهش مصرف  دوره افزايش مصرف 
 

 ۱۵ آبگير  ۸ آبگير  LC آبگير  ۱۵ آبگير  ۸ آبگير  LC آبگير 
 

 کنترل باالدست 89/9 95 98/9 90/4 96 99

 دست کنترل پايين 99 97/5 96 99/2 97 95/6
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 تغييرات حجم آب تحويل داده شده به آبگيرها در طول کانال اصلي - ۷شکل 
  

  گيري نتيجه
 براي SOBEK هيدروديناميکي مدل از بررسي اين در

 کوثر آبياري شبكه اصلي كانال آب توزيع عملكرد ارزيابي
 از استفاده همچنين و شبکه کنوني برداري بهره شرايط در

 ازاي به دست پايين و باالدست خودکار کنترل هاي سامانه
 اين هاي يافته ترين مهم شد. استفاده برداري، بهره گزينه دو

  :هستند زير صورت به پژوهش

 تنظيم دليل به شبکه، کنوني برداري بهره شرايط در
 برداري، بهره دوره هر در دبي بيشينه ازاي به ها دريچه

 دو هر ازاي به شبکه، باالدست قسمت در کفايت شاخص
 دليل به است. بوده ضعيفي حد در برداري، بهره گزينه
 بخش در کننده  تنظيم عنوان به اردکي نوک سرريز وجود

 اين الزم پذيري انعطاف عدم و اصلي کانال انتهايي
 توزيع راندمان شاخص دبي، تغييرات برابر در کننده تنظيم

 بخش هايآبگير در شبکه کنوني برداري بهره شرايط در
 همچنين است. بوده ضعيفي حد در اصلي کانال انتهايي
 عدم دليل به توزيع اعتمادپذيري و عدالت هاي شاخص
 اصلي کانال هاي کننده تنظيم مناسب و الزم پذيري انعطاف

 حد در دبي، تغييرات برابر در دو درجه کانال هايآبگير و
 برداري، بهره )۲( گزينه در است ذکر شايان اند. بوده ضعيفي

 شاخص اصلي، کانال از عبوري دبي بودن باالتر دليل به
 بوده متوسطي حد در و دهش بهتر توزيع پذيري اعتماد
 دليل به خودکار، کنترلي سامانه دو هر در است.

 در آبگير هاي دريچه و ها کننده تنظيم باالي پذيري انعطاف
 بازه هر در بايکديگر متقابل اثر همچنين و تغييرات برابر

 شرايط به نسبت توزيع هاي شاخص همه ي،آبگير
 تري مطلوب بسيار و بهتر وضعيت در کنوني، برداري بهره
 دست پايين خودکار کنترل سامانه همچنين اند. داشته قرار

 داراي تغييرات، به نسبت باالتر پذيري انعطاف دليل به

 باالدست کنترل سامانه به نسبت بهتري نسبي عملکرد
 طول در واقع هايآبگير همه نياز که طوري به است بوده

 صورت به و تر کوتاه زمان مدت در ،را اصلي کانال
 تقاضا، افزايش هاي دوره در است. کرده مينأت تر يکنواخت

 و عدالت راندمان، کفايت، هاي شاخص عملکرد
 شامل که تقاضا کاهش دوره به نسبت توزيع پذيري اعتماد

  .است بوده بهتر است، تري پايين هاي دبي
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