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 کانال دز غربی( ه موردی:)مطالع آبیشرایط کم
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 چکیده

که میزان آب ورودی به کانال کمترر از میرزان تقا را در  توزیع عادالنه آب در کانال اصلی آبیاری در شرایطی

قع در مناطق خشک و نیمه بیاری وابرداری در کانال های آمنجر به بهبود قابل توجه مطلوبیت بهره  ،استکانال 

بررداری بهرره استراتژی  برای این منظور مدل بهره برداری کانال اصلی با استفاده از . خواهد شد خشک کشور

 آبیبرداری در شرایط کمسناریوی بهرهتوسعه داده شد. مدل مذکور در حالت  آب سطح رقوم خطای اختالف

نترای  نشران گیری شردند. سرازی انردازهزیابی عملکرد در طول شبیههای ارو شاخصمورد آزمون قرار گرفت 

به  گرکنترل، باشدمیزان آب تامین شده کمتر از میزان کل تقا ا در طول کانال میکه آبی در شرایط کم دادند

نمایرد. در چنرین شررایط، مریکانرال  طرولدر کمبود آب  صورت قابل قبولی اقدام به توزیع خطای ناشی از

  .آمد به دست ۱۸/۰تا  ۱۵/۰بازه کانال بین  ۱۳برداری عدالت برای هر بهرهشاخص 

 .سامانه کنترل خودکارخطای رقوم سطح آب،  توزیع عادالنه آب، ،برداری کانال اصلی آبیاریبهره : یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه

 یبارداربهره ناوین راهبردهاای سازیدهپیا برای زیرساخت مناسبعدم وجود  لیبه دل ،های آبیاریکانال سنتی یبرداربهره

تامین  هاشبکهرا در  برانمندی آباز رضایت پایینیسطح ، یاریآب هایشبکهدر  آب یو مکان یزمان ریمتغ یازهایبا ن منطبق

 هاایروشاز  گیاریبهرهباا  یاریاآب هاایکانال بارداریبهره تیریمد یرا جهت نوساز یدیشد زهیعوامل، انگ نی. اکندمی

بارداری در مادرن بهره راهبردهاایاز  اساتفاده .(Clemmens and Replogle, 1989)استنموده  جادیا یتیریشمند مدهو
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 هاایکانال بارداریبهرهعملکارد  ء. این کار ارتقااشودمیامری ضروری محسوب  ،های انتقال و توزیع آبمدیریت سامانه

 را به همراه دارد.   کنندگانمصرفبین اصلی آبیاری و به دنبال آن بهبود رضایت در توزیع آب 

های کنترل خودکار سامانه برداریبهرهجهت بهبود را  1رقوم سطح آب یخطا برداری تفاوتبهرهاستراتژی (، 2012کلمنز )

 باازهکانال اصلی آبیاری معرفی نمود. در این روش متغیر تحات کنتارل عباارت از تفااوت خطاای رقاوم ساطح آب در دو 

مجااور  هاایبازهباین  ایجااد شاده در رقاوم ساطح آبگر سعی در توزیع یکسان خطاای در این حالت کنترل. استمجاور 

، این خطا به تدریج در دهدمیرخ  هابازه. زمانی که به واسطه برداشت آب یا بسته شدن دریچه خطایی در یکی از نمایدمی

تدریج در  بهآب مازاد  ،ترتیب در زمان کاهش مصرف در شبکه. بدین شودمیمجاور و نهایتاً در کل کانال تقسیم  هایبازه

یکساان باه  این ذخیاره باه تادریج باه  اور ،و در زمان افزایش مصرف آب گرددمیو به عمق مساوی ذخیره  هابازهتمامی 

گار کنتارل یاک باا کماکماککور اساتراتژی   ،یطالعاه ماوردم کیدر (. Clemmens, 2012) رسدمیمصرف آبگیرها 

کاناال باه  نیاا برداریمورد آزمون قرار گرفت. مشکل موجود در بهره زونایآر یکانال اصل ابتداییچند بازه  یبرا یسراسر

کانال  یرودو در اغلب موارد و بوده رییقابل تغ یخاص یزمان هایکانال تنها در بازهبه این  یکه آب ورود بودصورت  نیا

مصارف بتاوان از آب  شیتا در مواقع افازا معرفی شدکانال های بازهآب مازاد در سازی ذخیرهدر  ول زمان ثابت بود. لکا 

رقوم سطح آب  یکانال با استفاده از روش اختالف خطا برداریاز بهبود بهره یحاک قیتحق جیاستفاده نمود. نتا دهش رهیذخ

    (.Guan et al., 2012) است ری مرسومبردامقایسه با روش بهرهدر 

های جدید در سامانه راهبردهایموفق  سازیپیادهبرای  برداریبهرهمرسوم  هایروشاز  تواننمیباید در نظر داشت که 

به سبب ملزومات خاص خود نیازمناد وجاود  برداریبهرهمختلف  راهبُردهایاز  گیریبهرهانتقال آب آبیاری استفاده نمود. 

هیادرومکانیکال(  هایساازهسانتی )دساتی یاا  بارداریبهره هایشایوهو اصاوالً باا  باشندمیمانه کنترل خودکار در کانال سا

اساتراتژی  تحویال آب بار اساا   ساازیبهینهآبی،  امانهیک الگوریتم کنترل در سارائه هدف از  در واقعنیست.  پکیرانجام

  اغتشاشات وارده بر سیستم قرار دارد. تأثیرمتغیر وضعیت جریان است که تحت در شبکه، با کنترل  تعریف شده برداریبهره

مادیریت عملی در بهباود  کارراهیک  به عنوانذخیره درون مسیری،  برداریبهرهاستراتژی  بررسی اثر  بهدر این تحقیق 

برداری کاناال ، بهرهبه همین منظوربرداری پرداخته شده است. آبیاری در شرایط مختلف بهرهبزرگ  هایکانال برداریبهره

اصلی تحت شرایط کم آبی که میزان آب ورودی به کانال اصلی کمتر از میزان کل تقاضای آب باشد، مورد آزماون قارار 

 هاایکانال ترین اوالنیبه عنوان یکای از  (Isapoor et al, 2011سازی شده کانال اصلی دز غربی )یهگرفت. از مدل شب

همچنین برداری مککور استفاده گردید. های بهرهبر ثانیه جهت بررسی حالت کعبممتر  157 راحی باالی کشور با ظرفیت 

 گارکنترلاختالف رقوم سطح آب با اساتفاده از یاک استراتژی  ،کنترل شرایط پیچیده هیدرولیکی کانال مورد مطالعهبرای 

 .به کار گرفته شد (2LQR)سراسری مرتبه دوم خطی 

 
1 - Water Level Difference Error 
2 - Linear Quadratic Programming  
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  هاروشمواد و 

 اختالف خطای رقوم سطح آباستراتژی 

داری از روش ارائاه شاده در مجاور را با الگوبر هایبازهکنترل اختالف خطای رقوم سطح آب در استراتژی ( 2012کلمنز )

در کانال اصالی آبیااری در شارایطی کاه جریاان ورودی باه  برداریبهرهجهت بهبود  (Van Overloop, 2006aتحقیق )

به عبارت . نمایدمیکانال نیست، معرفی نمود. در این روش کانال اصلی مانند یک مخزن عمل  برداربهرهرل شبکه تحت کنت

باه ، ایان خطاا هااباازه. در صورت وقوع خطا )مثبت یاا منفای( در یکای از استاین روش شبیه قانون ظروف مرتبط دیگر، 

کانال به یک  هایبازهحالت پایداری سیستم، مقدار خطا در تمامی به اشتراک گکاشته شده و نهایتاً در  هابازهبا سایر  تدریج

 ردد:گتعریف می (1). بر این اسا  متغیر تفاوت خطای رقوم سطح آب به صورت رابطه شودمیمیزان مساوی تقسیم 

 
1 1 1  -  ( ) ( )j j j j j j jD e e y SP y SP                                                                                                )1(   

رقاوم ساطح آب در  y ،خطای ساطح آب )متار(  e)متر(،  مورد نظر بازهتفاوت خطای رقوم سطح آب در  D: در این رابطه

 . استبرابر رقوم هدف در هر بازه  SPکانال )متر( و  هایبازهانتهای 

 

 مدل ریا ی جریان آب در کانال 

اساتفاده دبی ورودی به هار باازه کاناال و  محاسبه رقوم سطح آب در انتهای هر بازهی برامدل ریاضی جریان آب در کانال 

 هار مانناد. کننداصلی سیستم کانال هستند که رفتار هیدرولیکی سیستم را توصیف می هایمؤلفه. این دو پارامتر، از شودمی

 غیر خطایرفتار معموالً با استفاده از معادالت  که این دارند غیر خطیرفتار  زینی واقعی آب هایسیستم گر،یدی قیحق ستمیس

معماوالً توصایه . (Cunge, 1969) شاودیماساازی شابیهمتغیار تادریجی  یک بعدی غیر ماندگارسنت ونانت برای جریان 

در صورتی که سامانه کنترل خودکار کانال از یکی از ( Xu min et al, 2011; Van Overloop et al, 2010) شودیم

 زماان کااهشتاوان بارای مناد باشاد، میبهره  راحی شده در این تحقیاق، گرکنترل، مانند 1نترل مرکزی قویک یهاروش

شورمانز پیشنهاد شده توسط  2تأخیری -یانتگرالاز معادالت خطی ساده شده استفاده نمود. در این تحقیق از مدل  محاسبات

کاه باه  خطای اسا  این مادل بر .ه استی آبیاری استفاده شداصل یهاکانالدر  کنترل هاییتمالگور ی راح یبرا (1997)

 ;Clemmens, 2012; Xu et al., 2011; van Overloop et al., 2010قات مشابه به کار گرفته شده )وفور در تحقی

Negenborn et al., 2009) یمنحن تأثیرو دیگری با جریان تحت  یکنواخت یانجر ، یکی باهر بازه از کانال به دو بخش 

ناشای از حرکات ماوب آب از ساراب باازه تاا محال  تاأخیران بخش اول زما یاصلمشخصه شود. می یمتقس ، 3برگشت آب

 
1 - Robust centralized control systems  
2 - Integrator – Delay (ID) 
3 - Back water 
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 - یانتگرالامادل  یکشامات رح  .یرهذخسطح اثرگکاری جریان برگشتی است و مشخصه اصلی بخش دوم عبارت است از 

 ( نشان داده شده است. 1در شکل ) تأخیری

 

 

 (Shuurmans, 1997) (ID) تأخیری –شمای مدل ساده خطی انتگرالی -(۱شکل )

 

و بخش  یکنواخت جریانبازه از کانال که شامل بخش  یک، مدل گسسته شده برای تأخیری –بر اسا  مدل خطی انتگرالی

 :(Van Overloop et al., 2008) استقابل ارایه  (2)به فرم رابطه ، استبرگشت آب  منحنی

( 1) ( ) ( ) ( ) ( )in out off-takeh h q q qc c c
d

s s s

k k
T T T

k k k k
A A A

                                                                       )2( 

سطح ذخیره ناشی از منحنی برگشت آب )سطح افقی بااالی ساطوح   sAبازه،  دستپایینعمق آب در انتهای  h آن:که در 

دبای خروجای از  outq(، متر مکعب در ثانیاهدبی ورودی به بازه کانال ) inq(، ثانیه)گام زمانی کنترل  cT(، مترمربعجریان( )

ناشای  تأخیری هایگامتعداد  dk (،متر مکعب در ثانیهدبی برداشتی توسط آبگیر ) take-offq(، متر مکعب در ثانیهبازه کانال )

 . استس گام زمانی اندی kمنحنی برگشت آب و  تأثیراز حرکت آب از سراب کانال تا محل تحت 

 
 کننده خطی مرتبه دومکنترل

که کنترل سیساتم کاناال  ،(Clemmens, 2012)کلمنز معرفی شده توسط خورپسکننده سراسری در این تحقیق از کنترل

سا  ها بر ادهد، استفاده شد. در این روش محاسبه میزان تنظیم دریچهرا با استفاده از روش تنظیم خطی مرتبه دوم انجام می

 گیرد:( انجام می3رابطه )

( ) ( )u Kxk k                                                                                                                                                )3(     

-. متغیر کنتارلاست ماتریس سیستم X و خورپسهای تریس بهرهما Kماتریس متغیرهای کنترل شونده،  uکه در این رابطه 

جهت تبادیل میازان دبای عباوری باه  1فرعی گرکنترل. لکا یک استتنظیم  یهاسازهشونده در این تحقیق، دبی عبوری از 

قارار  نیاز ماورد اساتفاده (Van Overloop, 2006bبر اسا  روش پیشنهاد شده توسط ) ،مهای تنظیمیزان بازشدگی سازه

 
1 - Slave Controller 
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برای حداقل سازی اخاتالف خطاای رقاوم ساطح  (4)رابطه  ، از تابع هدف مرتبه دومگرکنترلبرای تنظیم همچنین گرفت. 

 (: Shuurmans, 1997ها استفاده شد)آب و تغییرات دریچه

0

( ) ( ) ( ) ( )X QX u RuT T

k

J k k k k




                                                                                                    )4(   

 Dو  eتابع جریمه برای متغیرهاای  Qها، بردار مقادیر تغییرات دبی عبوری از سازه u(k)، سازی نواروعملگر  T آن:که در 

های یک ماتریس همانی باوده و جریماه Q. معموالً استها های عبوری از سازهتابع جریمه برای تغییرات دبی Rو همچنین 

یک ماتریس قطری است که برای هر سازه تنظیم یک مقادار جریماه در نظار  Rو  گرددها لحاظ مییکسانی برای همه بازه

 (. Van Overloop, 2006b)دریگمی

 

 مطالعه  منطقه مورد

ورودی   راحای دبایبازه و با  13متشکل از  رکیلومت 44 ول گر برای کانال اصلی دز غربی با در این تحقیق  راحی کنترل

ساازه  14 دارایباوده و  بار ثانیاهمترمکعاب  157 آن ابتدایدر  کانال این  راحی دبیمتر مکعب بر ثانیه انجام گردید.  157

 ،کاناالواقاع شاده در  اول  تنظایم هایساازه. تماام است( کانالسازه باالدست  یکو سازه مقسم  4، چکسازه  9) تنظیم

 عهاده بهدرجه دو را  واحدهایوظیفه انتقال آب به در  ول کانال،  کشوییاز نوع دریچه  آبگیر 71تعداد . باشندمی عیقطا

با یکدیگر  هابازهآزاد  ارتفاعوجود دارد.  کالورتو  سیفون چک، سیفوناز نوع انتقال  سازه 15آن، تعداد  عالوه بردارند. 

. مشخصاات (Isapoor et al, 2011) کنادمیدر هار باازه کاناال را مشاخ   آب ساازیذخیرهمتفاوت باوده کاه میازان 

 ( آورده شده است.2شکل شماتیک ) درکانال اصلی مورد استفاده در این تحقیق  هایبازه

 

 

 شکل شماتیک کانال اصلی دز غربی -(2شکل )

اعماال  آبگیرهااو  تنظایم هایساازهدر  عملگارتوساط  کاه اسات دساتیروزانه و  صورت به کانال این برداریبهره سیستم 

کاناال و نیاز  هاایبازهفیزیکی کانال مورد مطالعه این تحقیق بر اسا  میزان عمق آزاد موجود در  هایمحدودیت. گرددمی
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( 1بر اسا  جادول ) Rو  Qهای جریمه ( نمایش داده شده است. در واقع مقادیر ماتریس2تنظیم در جدول ) هایسازهابعاد 

 اند.  هتعیین شد

 

 گرهای کانال مورد تحقیق برای کنترلمحدوده مجاز تغییرات رقوم سطح آب در بازه -(۱جدول )

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره بازه

رقوم حداکثر تا 

 (mعمق هدف )
3/0 3/0 3/0 6/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 3/0 2/0 2/0 

رقوم حداقل تا 

 (m) عمق هدف
15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 15/0 

 

 آزمون مورد یبرداربهره هایگزینه

-در کاناال باه کم آبیشامل شرایط  که برداریبهره غیر معمول در شرایط LQRگر مدرن و ارزیابی عملکرد کنترل آزمون

سااعته در  24 تیمحادود کیاین منظور، است، انجام گرفت. برای محدودیت آب ورودی به کانال اصلی وجود  صورت

در  ول چهار روز بدون تغییر بوده و میزان  برداشت آبزمانی . برنامه دیسراب کانال اعمال گرد میسازه تنظ تیوضع رییتغ

محادودیت در تغییار وضاعیت ساازه  سااعت 24مدت برداشت آب توسط آبگیرها ثابت و بدون تغییر بوده است. در  ول 

متار مکعاب بار ثانیاه کمتار از  10متر مکعب بر ثانیه و به میازان  53برابر با کانال  به یآب ورود زانیمکانال،  ابتداییتنظیم 

نبوده و بناابراین  تیوضع به تغییرمجاز  الکان ییابتدا میسازه تنظحداکثر تقاضا در کانال اصلی رخ داده است. در این مدت 

اخاتالف خطاای رقاوم اساتراتژی  از منطاق  گیریبهرهبا  LQRن تحقیق )عملکرد سامانه کنترل خودکار  راحی شده در ای

 بارداریبهره بارداری از شارایطسطح آب( در توزیع خطای ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفت. ایده اصلی این گزینه بهره

 ,Clemmens) باود تیعوضا رییاز روز مجاز به تغ یدر ساعات کانال تنها سراب میسازه تنظکه در آن  زونایآر یکانال اصل

  گرفته شده است.  (.2012

 

 کنترل هایالگوریتمعملکرد  ارزیابی

عادالت در تحویال آب،  دیدگاهی کانال از برداربهرهبه دلیل بررسی عملکرد سامانه کنترل خودکار  راحی شده در بهبود 

 .(Molden and Gates, 1990)استفاده گردید یتزگمولدن و توسط  (5)رابطه  شده یاز شاخ  عدالت معرف

1
( )D

R

T R

Q
MPE CV

T Q
                                                                                                                              )5(      
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  RQ ،است سازیشبیهم زمانی میزان دبی تحویلی به یک آبگیر در هر گا DQعدالت در تحویل،  شاخ  1MPEآن: که در 

ضاریب تغییارات مکاانی آبگیرهاا  RCVو میزان دبی تقاضا شده برای آبگیر که در برنامه زمانی تحویل آب مشخ  شاده 

در  ول کانال است. ضریب تغییرات و به تبع آن شاخ  عدالت توزیع برای هر بازه کانال محاسبه شاد تاا  هادبیبه نسبت 

کاه در هار کادام از  آن جااییو بخش میاانی کاناال مشاخ  شاود. از  دستپاییندر باالدست، میزان عدالت تحویل آب 

آبگیر واقع شده است لکا محاسبه شاخ  عدالت تحویل برای هار باازه باه صاورت  8تا  3بین  ،کانال مورد مطالعه هایبازه

 ترعادالناهد، توزیاع آب در کاناال شاو ترنزدیاکهر چه شاخ  عدالت به صافر الزم به ذکر است که . انجام گرفتمجزا 

 است.    انجام پکیرفته

 

 نتای  و بحث 

تنظیم و میازان خطاای  یهاسازهشدت جریان عبوری از  ییراتتغ ینمودارهادر قالب  ،مورد آزمون ینهگز یسازنتایج شبیه

بار اساا  میازان انحاراف هر بازه کانال به تصویر کشیده شده است. خطای رقوم سطح آب  دستپایینرقوم سطح آب در 

شااخ   نیهمچناشاده اسات.  ارائه( 3) شکلدر  سازییهشبنتایج  وسطح آب از رقوم هدف در هر بازه کانال ترسیم شده 

محاسبه  یدر  ول شبکه اصل کنندگانمصرف هیکل نیبآب عادالنه  عیتوزمنظور بررسی نحوه به لیتحو عدالت یبرداربهره

 شد.  نشان دادهو 

 

 

 یبرداربهرهمربوط به سناریوی سوم  ی کانال اصلیهابازهخطای سطح آب در  مقادیر دبی عبوری و -(3شکل )

 
1 - Measure of Performance relative to Equity 
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سراب کانال  میسازه تنظ تیوضع رییساعته در تغ 24 تیمحدود کیبه این صورت بوده است که  یبرداربهره نهیگز طیشرا

 یآب ورود زانیساعت م 24مدت  قوم سطح آب، بهاختالف خطای راستراتژی   کارایی منظور بررسیاعمال شده است. به

متر مکعب بر ثانیه کمتر از میزان تقاضا در کانال اصلی ثابت نگه داشته شد. در  ول این  10و  53به میزان  از سراب کانال

 نبود. خود  تیوضع به تغییرکانال مجاز  یابتدا میسازه تنظساعت  24

هاای کاناال ، روند یکسان توزیع خطای رقوم ساطح آب در تماامی بازه(3شکل )مطابق نمودارهای خطای رقوم سطح آب 

ابتادا در  ،افتادگی ساطح آب پایینساعت،  24قابل مشاهده است. به واسطه محدودیت ایجاد شده در آب ورودی در  ول 

اقادام باه  ،ساطح آب اختالف خطای رقوماستراتژی  گیری از با بهره LQR گرکنترلدهد. به دنبال آن، اولین کانال رخ می

که رقوم سطح آب تقریباً  جاییآننماید. از ها میتقسیم خطای به وجود آمده ابتدا با بازه دوم و به دنبال آن برای تمامی بازه

باا مقادار  گارکنترلرود، مای ترپاایینمحدوده مجاز تغییرات سطح آب  پایینیساعت از شروع محدودیت از تراز  3پس از 

نمایاد. از نظار عادالت در توزیاع آب های کانال میاقدام به توزیع خطا در تمامی بازه ،یاد بر خطای رخ دادهجریمه بسیار ز

برای بازه یاازدهم تغییار کارده اسات کاه تفااوت  15/0برای بازه چهارم تا  18/0این شاخ  بین  ،های کانال اصلیبین بازه

 .  استآبگیرهای واقع شده در کانال اصلی ناچیز این شاخ  حاکی از توزیع عادالنه آب بین تمام 

 

 :گیریبندی و نتیجهجمع

آب بران در  نیعادالنه آب ب عیتوزدر  کیستماتیروش ساختالف خطای رقوم سطح آب به عنوان یک استراتژی از  استفاده

. ایط کم آبی ایفا نمایدهای کنترل خودکار نقش قابل توجهی را در شردر بهبود عملکرد سامانه تواندیم ،ی ول کانال اصل

 ینترمهم ی، یکی ازکم آب طیدر شرا دستپایینباالدست و  کنندگانمصرف نیعادالنه آب ب عیتوزتوان با بر این اسا  می

نتایج این تحقیق  را بر رف نمود.  است کنندگانمصرفی که همان توزیع عادالنه آب بین اریآب یهاشبکه رانیدغدغه مد

کاار به عنوان یاک راهمورد استفاده قرار گرفته و  یبردارمدیریت بهره ءارتقامدیریتی جهت  کارراهیک  نبه عنواتواند یم

 در نظر گرفته شود.آبیاری و زهکشی  یهامدرنیزاسیون شبکه یهاکاربردی و عملی در پروژه
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