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  هاي آبياري و زهكشي شبکهدر  آب يقاضا تمديريتارائه مدل 
  

  ) شركت مهندسي مشاور زيستاب–كارشناسي ارشد مهندسي آب (رقيه صمدي بهرامي
  ) شركت مهندسي مشاور مهاب قدس–كارشناسي ارشد عمران آب  (*وحيد كرمي

  ) دانشگاه تبريز–استاديار دانشكده مهندسي آب ( حسين زاده دلير
  karami_v@mahabghodss.com:  ، پست الكترونيكي ٠٢١-٢٢٢٥٤٣٨٥:  ، نمابر٠٩١٢٢٩٣٣٩٣ : تلفن*

  

  :چكيده

هاي آبياري بعنوان بزرگترين مصرف كننده منابع آب،  در اين مقاله مديريت عرضه و تقاضا در سامانه           
 آبياري تهيه شده  ر يك سامانهبه همين منظور مدلي جهت مديريت تقاضاي آب د. مورد بررسي قرار گرفته است

است كه اين مدل قادر است بر اساس محصوالت كشت شده در هر سال زراعي، اقدام به محاسبه نياز آبي واقعي 
ريزي  در اين مدل، برنامه. هر قطعه زراعي نموده و برنامه ريزي تحويل آب به تمام اجزاي شبكه را ارائه نمايد

ريزي، شامل تقويم آبياري محصوالت كشت شده، روش  امل اصلي برنامهتحويل آب در شبكه بر اساس سه ع
 در اين مدل از روش گردش در كانال و .گيرد ميتوزيع و شرايط هيدروليكي مجاري انتقال و توزيع صورت 

در اين . براي توزيع آب در مجاري استفاده شده است) Canal Rotation & Semi demand( بخشي از تقاضا
هاي مورد نياز و تغييرات زماني و مكاني آنها و همچنين لزوم بهنگام سازي آن در حين  داده اظ کثرتميان به لح

اين . شود ها طبقه بندي، ذخيره و مديريت مي برداري، تمام اطالعات مورد نياز در يك سيستم پايگاه داده بهره
اساس روش مناسب توزيع آب، برنامه  آبياري، بر تقويمهاي منطقي در  سازي مدل قادر است ضمن اعمال ساده

هاي ديگر اين مدل امكان  از قابليت. ها را در تمام طول سال زراعي آينده ارائه نمايد تحويل آب در كانال
 ريزي تحويل  در اين مقاله، به عنوان مطالعه موردي، برنامه. باشد تعديل آب مورد تقاضا در شرايط كم آبي مي

 ٥٠٠٠حدود   دشت تبريز در استان آذربايجان شرقي با مساحت RMC قطعه آب در شبکه آبياري و زهکشي
  .هكتار تهيه شده است

  هاي آبياري ها، سامانه ريزي تحويل آب، پايگاه داده مديريت عرضه و تقاضا، برنامه: ها کليد  واژه
  
  مقدمه -۱

 و  قابل دسترس آب محدوديت منابعبه توجهبا  يکشاورزوجود در بخش  ميها چالشترين  ياساس  جملهاز             

توليد محصوالت كشاورزي، به پتانسيل   افزايشعليرغماست كه ، اين ...ست و ي محيط ز،صنعتبخش  با  آنندهيرقابت فزا

كاهش ها و  موجود ميسر نشده است و خشكساليآب  يك سيستم مديريتي صحيح امكان استفاده بهينه از منابع دليل فقدان

ضرورت  ،راستااين در  . به دنبال داشته استاين بخش افزايش جمعيت، كاهش ميزان آب استحصالي را در نزوالت جوي و

  آب از طريق بازنگري در تخصيص منابع آب وارهاي استفاده بهينه ازكررسي راهباستفاده از ساز و كارها و 
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ي بعنوان بزرگترين مصرف كننده منابع آبيار  آبياري و زهكشيهای سامانهمديريت  در صحيح عرضه و تقاضامديريت 

 ،نياز آبي محصوالت هاي آبياري با توجه به مقاله نحوه توزيع آب در شبكهدر اين  .باشد ميضروري  الزم و يامر ،آب

است تا ضمن توزيع رار گرفته قمورد بررسی ...ساختار فيزيكي شبکه آبياري، شرايط اقليمي و منابع آب قابل دسترس و

به عنوان مطالعه موردي، سيستم .  تامين گرددها در اين سامانهوري و راندمان   شرايط وصول به حداكثر بهرهمتناسب آب،

 ٥٠٠٠ با مساحت )آجی چای(آبياري و زهکشي دشت تبريزاز سامانه  RMCقطعه شبکه آبياری مديريت تحويل آب در 

 محيط امه مديريتي تخصيص آب، از بانك اطالعاتي كه درکليه پارامترهاي مورد نياز جهت ارائه برن .تهيه شده استهکتار 

با استفاده از مدل تهيه شده در و  سازي شده، فراخواني بندي و ذخيره   طبقهSQL  Server  برنامه نويسي بانک اطالعاتی

 منظم  جداولهاي بدست آمده به صورت محيط برنامه نويسي ويژوال بيسيك محاسبات مربوطه انجام و در نهايت خروجي

  .دگرد  ميارائه

  
  مواد و روش ها -۲
   مديريت تحويل آب در شبکه هاي آبياري -۱ -۲

هـاي   اسـتفاده از معيارهـا و شـيوه        قطعات زراعي بـا      به منظور تأمين نياز آبي    هاي آبياري     مديريت تحويل آب در شبکه    

 هدف از آن، توزيـع بـه موقـع و           .گردد تدوين مي در كل شبکه    تطابق ميان ميزان عرضه و تقاضاي آب         و    آب وزيعمناسب ت 

مناسب آب آبياري براي تامين آب مورد نياز گياهان تحت كشت و نزديك ساختن هر چه بيشتر مقدار آب قابل دسترس با                       

شناخت منابع تامين كننده آب شبکه و ميزان حجم قابل استحصال از آن به همراه مصارف و تقاضـاها،        . باشد  ميزان تقاضا مي  

ر يك پروژه آبياري، مباحـث مـديريتي        د. ي آبياري است  ها  ريزي آبياري و توزيع آب در شبکه        سيار مهم در برنامه   ازموارد ب 

هـاي    نوع محـصوالت، مالكيـت  ، و زهکشيآبياريآرايش مجاري ها، آب و هوا،     خاك اعم از اطالعات     اي پايههاي     داده به

توزيـع  نحـوه تحويـل و       همچـون     مـديريتی در شـبکه،     ف مختلف اهدا اراضي، كاربري اراضي و غيره نياز دارند كه          حقوقي

ي کـش هو زشـبکه آبيـاري   هـر  هاي  داده. نمايند  را تأمين مي… و  از شبکه  نگهداريآبهای موجود، تعمير و       مديريت زه  آب،

 وارده و    تهيـ   بايستي با دقـت فـراوان      ،هاي آبياري و زهكشي هستند     شبکهمديريت  اي براي محاسبات در      پايهبه اين علت كه     

  : عبارتند ازشوند كه اين اطالعات به چهار گروه تقسيم مي. ندسيستم مديريتي آن گرد

كليـه مشخـصات اجـزاي شـبکه اعـم از منـابع آبـي قابـل دسـترس،                   :  و مشخصات اجـزاي شـبكه      آرايش شبکه آبياري  ) الف  

  ... مساحت تحت پوشش هر كدام و هاي آبگير، ابعاد و  ، مشخصات دريچه٣ و٢، ١هاي درجه  هاي اصلي، كانال كانال

   آبياري و ناخالص نياز خالص، )ETcrop(نياز آبي گياه اطالعات  شامل:  محصوالت الگوي كشتنياز آبي) ب 

 دسترسي  و ميزان  محصوالت مختلف     زراعي جهت كشت   هاي آبياري، سطوح   در بسياري از سيستم    :ريزي آبياري  طرح) ج  

ممكن اسـت   نيز  تغييرات آب و هوايي و شرايط بازار        همچنين  . ندگرد  تنظيم مي يزي و   ر  طور مناسب طرح    بهآب   به منابع 

  .تواند از سالي به ديگر متفاوت باشد  بنابر اين طرح ريزي مي.سطوح كشت شده را تحت تأثير قرار دهد

 كميـت و  شـرايط اقليمـي،      ،برداري از يك شبکه توزيع آب، در اثر تغيير عوامل مديريتي           بهره: آب و توزيع    ريزي برنامه) د  

هـاي مختلفـي     روش. نمايد   به ميزان قابل توجهي تغيير مي      ،روش توزيع همچنين  كيفيت آب، تأسيسات انتقال و توزيع و        

انتخـاب   روش مناسـب  ريزي توزيع آب وجود دارد كه در هر شبکه با توجه به منابع آبي، ميزان و نحوه تقاضا          در برنامه 

عنـوان روش      بـه  گردش در كانال و بخـشي از تقاضـا        با توجه به شرايط مطالعه موردی، از روش         در اين مقاله،    . گردد  مي

 به مدير آبي     را كشاورز ميزان تقاضاي آب   به اين ترتيب    .  استفاده شده است   آب تحويل و توزيع     ريزي  برنامه مناسب در 

 نتـايج محاسـبات انجـام شـده و          يـت شـبکه،   ا با امكانات منابع آبـي و ظرف        ميزان تقاض  ه و پس از تعديل    درك  منتقل  شبکه  

حجم آب داده شده به كـشاورزان معمـوالً بـه مقـدار      مقدار .گردد  مياعالم به كشاورز    ، دبی و حجم آب تحويلي     زمان
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در ،  ٣هـاي درجـه      اين سيستم چرخش عالوه بر كانال     در  .  وابسته است  محصوالت کشت شده،   نوع    و مساحت اراضي 

 .نمايد مياي به منطقه ديگر تغيير  ز منطقهال آبياري و وفصطول  چرخش در  نحوه. باشد  مي ار بر قر   هم ٢هاي درجه  كانال

هـاي   يـان در ايـن روش جر    . نتايج تجربـي بدسـت آمـده از ايـن منـاطق دارد             نتايج محاسبات و     مدت چرخش بستگي به   

نـايي تحويـل جريـان مـورد نظـر را           ها نيز بايـد توا     نحوي مشخص باشند و همچنين دريچه      هها بايد ب   تحويلي توسط كانال  

  خشكـسالي  مواقـع در مواقع باال بودن نيازهـا و يـا اسـتثنائاً در             بردی بودن آن    كاراين روش   از ديگر مزاياي     .داشته باشند 

در مواقعي كه آب قابل دسـترس        تقاضا و مقايسه آنها،       پس از محاسبه ميزان آب قابل دسترس و مقدار آب مورد           .است

  :در نظر گرفتتوان تمهيدات زير را   مورد تقاضا باشد، ميكمتر ازميزان آب

 رس  كشت محصوالت كم مصرف و زود -

 .هاي موضعي براي استفاده مجدد از آب  اتخاذ روش -

 .بندي و عدم فروش آب براي گياهان پرمصرف كاهش ميزان آب آبياري با اعمال نوبت -

 .ت صحيح آبياريافزايش راندمان آبياري با آموزش كشاورزان واعمال مديري -

 بعبـارت  ايجاد تعادل كمبود آب در سطح شبکه از طريق تغيير در وضـعيت آب اختـصاص يافتـه از منـابع آب      -

 . آب سطحي و زيرزميني منابعاستفاده تلفيقي از ديگر 

  

   مديريت تحويل آب در شبکه آبياري مدل ساختار -۲-۲
ريـزي تحويـل آب و تعـديل آب مـورد تقاضـا               عـاتي، برنامـه   ها در بانک اطال      ورود و ذخيره داده    بخش از سه    مدلاين  

  : باشند گيرد كه همگي با يکديگر در ارتباط مي هاي متنوعي انجام مي تشکيل يافته که در هر يک پردازش

  
   ها پايگاه دادهدر اطالعات  ورود و ذخيره -۲-۲-۱

 پايگـاه   رامترهـاي ثابـت و پارامترهـاي قابـل تغييـر وارد           عنـوان پا    در اين مدل تمامي اطالعات و پارامترهاي مورد نياز به              

  :اين پارامترها شامل سه گروه اطالعات هستند. شوند  ميها داده

هـاي مختلـف      اطالعات مربوط به مشخصات منابع آب قابل دسترس اعم از منابع آب سطحي و زيرزميني در مـاه                  •

د تعـادل منـابع آب در دسـترس و نيـاز آبـي شـبکه و       اين اطالعات به منظور ايجا. سال كه بايد وارد سيستم گردد     

فرم ورود و نمايش ايـن اطالعـات نـشان داده شـده             ) ١(در شكل   . گيرد  تعديل ميزان تقاضا مورد استفاده قرار مي      

  .است

    
  هاي مختلف سال  فرم تعريف منابع آب و تعيين دبي تحويلي به شبكه در ماه ):١(شکل

هاي شـبکه، كـه       ه آبياري و مشخصات هيدروليكي و تعريف دقيق اجزاء و كانال          اطالعات مربوط به آرايش شبک     •

 . گردد دست شبكه صورت گرفته و به عنوان پارامترهاي ثابت وارد سيستم مي از باالدست به پايين
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  ها به همراه مشخصات هيدروليكي آنها   در پايگاه داده٣هاي درجه  تعريف كانال: )۲(شکل

 به الگوي كشت و نياز آبي شبکه، كه در اين بخش اطالعات مربوط به الگوي كـشت، قطعـات                    اطالعات مربوط  •

، آب مـورد نيـاز ناخـالص آبيـاري بـراي            )مساحت و نوع محصوالت کشت شـده در هـر قطعـه زراعـي             ( زراعي  

وارد عنـوان ورودي بـه سيـستم     ها و تقويم آبياري و دور آبيـاري بـه        محصوالت مختلف الگوي کشت و راندمان     

پنجره ورود و نمايش اين اطالعات به بانك اطالعاتي مـدل    ) ٣( شكل .گردد  مي شده و در بانك اطالعاتي ذخيره     

 .دهد را نشان مي

 استفاده از تقويم آبياري كه از طريق محاسبات و با توجه به نياز آبـي گياهـان موجـود در الگـوي كـشت منطقـه                  

زيـرا در ايـن     .  بـود   و يا غيـر ممكـن خواهـد        بسيار مشكل اشد  وع ب شود، در شرايطي كه الگوي كشت متن        ارائه مي 

 در صد از روزهاي ماه، كليـه  ٧٠دهد، در بيش از   مرداد ماه رخ مي  تاكه اغلب از خرداد     هاي حداكثر مصرف      ماه

هـا و نيـز       هـا و سـازه      ايـن امـر بـه دليـل محـدوديت در ظرفيـت طراحـي كانـال                .  هاي آبگير بايد باز باشـند       دريچه

منظور حل اين مسئله، در تقويم آبياري بايد اصالحات و            به  . وديت منابع آبي در دسترس ممكن نخواهد بود       محد

 در نشريات مختلـف خـود برخـي از    )FAO( خواربار و كشاورزي      جهاني سازمان. هايي صورت گيرد    سازي  ساده

 بـه در نظـر گـرفتن الگـوي كـشت       ها منوط   سازي را معرفي نموده است كه البته استفاده از اين روش            سطوح ساده 

هـا   واقعي در منطقه و بررسي اين موضوع خواهد بود كه تا چه اندازه الگوي كشت در نظر گرفته شده در طراحي   

 در اين مقاله اصالح تقويم آبياري بر اساس نوع گياه، تقويم كـشت، حـساسيت گيـاه                  .باشد  گردد، مي   رعايت مي 

  .صورت گرفته است... ش محصول و اهشد و ضريب كهاي مختلف ر نسبت به كم آبي در دوره

   

  

   
  هاي سيستم  تقويم آبياري محصوالت  الگوي كشت تعريف شده در مدل ورود داده):٣(شکل
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   برنامه ريزي تحويل آب -۲-۲- ۲
پس از ورود كليه اطالعات، محاسبات مدل به منظور تعيين نحوه گردش و تنـاوب آبيـاري و زمـان بـاز و بـسته شـدن                                 

به اين ترتيب كه با استفاده از اطالعـات وارد شـده مربـوط بـه الگـوي               . گيرد  ها و ساير پارامترهاي مورد نياز انجام مي         دريچه

حجم آب مورد نياز آبيـاري در ابتـداي هـر قطعـه زراعـي بـراي كليـه                   كشت، زمان و عمق آبياري هر كدام از محصوالت،          

هاي آبگير مربوط به هر قطعه زراعي، ميزان دبـي            با توجه به مشخصات هيدروليكي دريچه     . گردد  قطعات زراعي محاسبه مي   

خـصات  بـا توجـه بـه مش   . گـردد  عبوري از آنها تنظيم شده و زمان باز بودن هـر دريچـه و حجـم آب تحـويلي مـشخص مـي             

هـا،    هاي ناشي از آن و نيز انتخاب نحـوه توزيـع و گـردش آب در ميـان دريچـه                      و محدوديت  ٣هيدروليكي هر كانال درجه     

هـاي بـاز    اي كه مقدار دبي دريچـه  توانند به طور هم زمان باز باشند، تعيين نمود، به گونه هايي را كه مي توان تعداد دريچه   مي

و عـدد فـرود جريـان رعايـت     ) گـذاري  سـرعت رسـوب   (هاي حداقل سرعت       محدوديت از دبي طراحي كانال بيشتر نشود و      

 را كـه  ٣توان در هـر زمـان و دور آبيـاري، حـداقل و حـداكثر تعـداد آبگيرهـاي هـر كانـال درجـه                            به اين ترتيب مي   . گردد

ها  ، ترتيب باز و بسته شدن كانالها به منظور مديريت هر چه بهتر نحوه توزيع آب در كانال     . توانند باز باشند را تعيين نمود       مي

بـرداري، بـه      بـه همـين ترتيـب، كليـه محاسـبات در نحـوه بهـره               .دست به سمت باالدست در نظر گرفتـه شـده اسـت             از پايين 

. توان ميزان آب مورد نياز در شبکه را محاسبه نمود           شود و در هر زمان مي        و كانال اصلي بسط داده مي      ١و٢هاي درجه     كانال

اي كـه مقـدار دبـي و          ات طوري تنظيم شده كه هر دور آبياري با دور آبياري بعدي تداخل نداشته باشد به گونه                نحوه محاسب 

مجموعه اين محاسبات براي تمام . هاي روز آخر از دور آبياري اول با دور آبياري بعدي تداخل ننمايد              زمان باز بودن دريچه   

بايست از منابع  شود و ميزان آب مورد نياز در ابتداي شبکه كه مي     مي شبکه و كل فصل زراعي و تمام دورهاي آبياري انجام         

  .گردد تامين آب در اختيار شبکه قرار گيرد، مشخص مي

  

   تعديل آب مورد تقاضا-۲-۲-۳
ايـن  . به منظور بررسي کفايت مقدار آب قابل دسترس از منابع آب، تعديل آب مورد تقاضا در نظـر گرفتـه شـده اسـت                            

و مقدار آب قابل دسترس از منابع تـامين آب، در صـورت   ) آب مورد تقاضا( قايسه مقدار آب مورد نياز شبکه مدل ضمن م 

هاي خشكـسالي ممكـن اسـت ميـزان آب            هاي پيك مصرف و دوره      در دوره . نمايد  نياز، اقدام به تعديل آب مورد تقاضا مي       

ننمايد كه در اين صورت مدل پيغـامي بـه كـاربر داده و    درخواست شده در ابتداي شبکه با مقدار آب قابل دسترس مطابقت    

هـاي مختلفـي      بـه ايـن ترتيـب كـاربر ميـزان تقاضـا را بـا روش               . نمايد  ميزان كمبود و اختالف بين عرضه و تقاضا را ارائه مي          

 .دهد تواند تقليل  به ميزان عرضه منابع آبي مي...  كاهش سطح زير كشت محصوالت پرمصرف و همچون كم آبياري،
  

   هاي سيستمي خروج-۲-۳
توان به پارامترهاي آبيـاري اراضـي تحـت پوشـش شـبکه بـه تفکيـک قطعـات          هاي اين سيستم مي ترين خروجي از مهم 

هـا و دبـي عبـوري از     زراعي، احجام آب مصرفي واحدهاي زراعي در طول يک دوره معين، زمان باز و بـسته شـدن دريچـه              

تـوان از سيـستم، اطالعـات     در کنـار ايـن مـوارد، مـي    . نابع آبي مختلـف اشـاره نمـود    مقدار آب برداشت شده از م وها  کانال

ديگري نيز دريافت كرد که در ارائه راهکارهاي مديريت بحران مانند مديريت عرضه و تقاضا در فصول کم آبـي و کنتـرل                       

صـورت جـداول مربوطـه ارائـه      حاضر قادر است تمام اطالعات مورد نيـاز کـاربر را بـه     مدل. الگوي کشت مفيد خواهد بود    

  .نمايد
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  مطالعه موردي  -۳
شبکه آبياری و زهکشی دشت . به منظور رانش مدل، بخشي از شبکه آبياري و زهكشي دشت تبريز انتخاب شده است

 واقع در ساحل RMCوAMC وLMC  هکتار، به قطعات ٢٥٠٠٠ با مساحت ناخالص  واقع در استان آذربايجان شرقيتبريز

با مساحت . RMC قطعه ريزي تحويل آب در شبكه آبياري  كه در اين مقاله برنامه. ی تقسيم شده استچپ سنيخ چا

  . در شكل زير پالن شبكه آبياري فوق نشان داده شده است.  شده استتهيه  با مدل حاضر هکتار٥٠٠٠ناخالص 

  
  ه آبياري و زهکشي دشت تبريز  طرح شبکRMCپالن کلي و محدوده قطعه ) ۷(شکل

 از جمله مشخصات الگوي كشت، تقويم آبياري، مساحت  RMCكليه مشخصات فيزيكي و هيدروليكي اجزاي قطعه 

 و ذخيره شده به بانك اطالعاتي واردمحصوالت كشت شده در هر قطعه زراعي، مشخصات كامل تمام كانالهاي آبياري 

هاي مورد نياز را از  تيار مدل بوده و مدل قادر است براي انجام محاسبات، دادهاين بانك اطالعاتي همواره در اخ. است

ها ذخيره  بانك اطالعاتي فراخواني كرده و بعد از انجام محاسبات، نتايج را در جداول مربوطه در بانك اطالعاتي داده

  . نمايد

  

    شبكه آبياري دشت تبريزتقويم آبياريساده سازي  -۱- ۳
، )چـاي  آجـي ( شبكه آبيـاري دشـت تبريـز   )  محصول١٧ ( متنوع بودن محصوالت زراعي موجود در الگوي کشت     دليل    به      

 وجـود    شـبکه ايـن   پراکندگي زيادي روزهاي آبياري در طول فصل زراعي، در عمل امكان اسـتفاده از ايـن تقـويم آبيـاري در                      

باعـث خواهـد   اسـتفاده از ايـن تقـويم آبيـاري       اعي و  فرض رعايت الگوي كشت در هر واحد زر        .نداشته و يا بسيار مشکل است     

از طـرف ديگـر در بعـضي از         . ها باز باشند    ها جاري بوده و کليه دريچه        آب در كانال   هاي پر مصرف،     روز از ماه   ١٨در  شده كه   

ي بـاز باشـند كـه ايـن باعـث تـداخل دورهـا              سـاعت    ٢٤بـيش از    بايست    ميير قطعات زراعي    گهاي آب   روزهای ماه پيك دريچه   

ها   ها و محدوديت سرعت در کانال       مسئله حداکثر دبي مجاز عبوري از كانال      در غير اينصورت    . آبياري متوالي با يكديگر گردد    

هاي آبياري که نياز آبي گياهان پايين است كاهش سرعت           چنين در دوره    هم. پيش خواهد آمد  هاي آبگير     درجه چهار و دريچه   

  .هد گرديدگذاري مطرح خوا جريان و مسئله رسوب

     اصالح تقويم آبياري در اين طرح با در نظر گرفتن ميزان حساسيت گياهان موجود در الگوي گشت به کم آبي در  

 ) FAO سازمان خواربار و كشاورزي جهاني٣٣ نشريه شماره (مراحل مختلف دوره رشد گياهان و ضريب کاهش محصول

در طول مراحل مختلف رشد . در اثر تغيير در روزهاي آبياري رخ دهدگرديد که حداقل کاهش محصول  اي تعديل  گونه به

که در اغلب گياهان دوره سبزينگي آنها (ترين مرحله رشد گياه  محصوالت و تعيين حساس(kc)گياه و با توجه به ضريب 
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ها و  از دريچهو نيز با منظور نمودن مشخصات هيدروليکي شبکه و ميزان حداقل و حداکثر دبي مجاز عبوري ) باشد مي

  . ساعت براي هر دريچه در هر دور آبياري، تقويم آبياري اصالح گرديد٢٤حداکثر زمان باز شدگي 

 نشان  دشت تبريز RMCشبكه آبياري قطعه هاي  كانالنتايج برنامه ريزي آبياري دراي از  نمونه) ۶(الي )  ۴(هاي در شكل

  .داده شده است

  
   در هر دور آبياري٣ آبياري آبگيرهاي قطعات زراعي درهر كانال درجه جدول نتايج خروجي چرخش: )٤(شکل

  
   در هر دور آبياري٢ درهر بازه ازكانال درجه ٣هاي درجه  نتايج خروجي محاسبات هيدروليكي توزيع آب در بين كانال: )٥(شکل

  
   در تمام دورهاي آبياري٢بازه ازكانال درجه  در هر ٣هاي درجه  نتايج محاسبات هيدروليكي توزيع آب در بين كانال: )٦(شکل

  

  : و پيشنهاداتينتيجه گير -٤
ترين  هاي آبياري و زهكشي بعنوان اصلي  منابع آب در هر حوضه آبريز، مديريت شبكهبه منظور رسيدن به مديريت

مسائل و پارامترهاي ايد  ب،آبياري و زهکشي  هاي شبکهدر مديريت . مصرف كننده اين منابع، بايد مورد توجه قرار گيرد

 :به شرح ذيل ارائه مي گردد ياتدر اين راستا پيشنهاد .هاي مديريتي تاثيرگذار در نظر گرفته شود کليه شاخه
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هاي مختلف فصل زراعي بر  هاي سطحي و زيرزميني، در ماه  بهينه سازي برداشت آب از منابع آب  مدلارائه •

 و در ساسيت گياهان به کيفيت آب در مراحل مختلف رشد گياهها و بر حسب ح اساس کميت و کيفيت اين آب

 هاي سطحي در طول فصل زراعي زميني و آب تلفيقي از آب زيراز مدل  استفاده صورت نياز

 .هاي کاهش کيفيت آب آبياري هاي مختلف مديريت بحران در مواقع خشکسالي، سيالب و دوره اعمال روش •

ديل عرضه و تقاضا در هنگاميکه ميزان آب مورد تقاضا بيش از مقدار هاي مختلف تع بررسي و انتخاب گزينه •

به عنوان مثال کاهش سطح زير کشت محصوالت پر مصرف، تغيير نوع . آب قابل دسترس از منابع آبي است

 ....هاي کم آبياري و الگوي کشت محصوالت زراعي، قراردادن بخشي از مزرعه به عنوان آيش، اعمال روش

به منظور رسيدن به هدف حداکثر  هاي آبياري و زهکشي تنها مديريت آب نيست، ه مديريت شبکهاز آنجا ک    •

هاي  تحقيقاتي در كليه زمينه وري و کاهش تلفات و خسارات آنها، و افزايش بهرهآبياري ها  برداري از شبکه بهره

در راهبري  كه ،...ي و از زهکشي، منابع آب، زيست محيطي، کشاورزي و اجتماعاعم ،شبکه جامع مديريت

 .رديباشند انجام گ موثر ميبهينه و اصولي مديريت يکپارچه شبکه 

ک اطالعاتي جامع نبه منظور جلوگيري از مفقود شدن اطالعات بدست آمده در مطالعات، توصيه مي شود با •

نتايج حين اجرا و ، در حين انجام مطالعات تهيه شده و با هاي آبياري مورد نياز سيستم مديريت يکپارچه شبکه

اين اطالعات ميتواند شامل مشخصات فني و پارامترهاي اجزاي شبکه آبياري، .  گردندبه هنگامبرداري نيز  بهره

، محدوده مناطق داراي مشکل شوري و ماندابي، اليه مختلف )سطحي و زيرزميني(شبکه زهکشي، منابع آب 

الگوي کشت اراضي، پارامترهاي خاکشناسي و واحدهاي ها و پارامترهاي اقليمي،  ي زيرزميني، مالکيتآب ها

 .باشند... زراعي و

رداري از شبکه آبياري هاي مختلف بهره ب هاي مديريتي بخش افزارهاي مورد استفاده در سيستم  و نرمها مدلتهيه  •

 .دهاي آبريز نقش بسزائي داشته باش تواند در جهت ميل به مديريت يكپارچه حوضه كه اين مي. و زهکشي
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